
־היא פנסיונרית של משרד החינוך שניהלה את בית הספר ניצן בקי
בוץ ניצנים, ושלום )79( היה נהג וחבר אגד. השניים הכירו בשנות 
ה־60. רותי היתה מורה־חיילת מקיבוץ גת שלימדה במושב ושלום 
האשקלוני היה נהג שעבד במקום. הם נישאו ומאז 1966 קבעו את 

ביתם באמונים. יש להם ארבעה ילדים ושמונה נכדים.
אומר  לעשות”,  מה  חשבתי  מאגד,  לפנסיה  שיצאתי  “אחרי 
אותי  רשמו  ילדי  יין.  עשיית  של  הובי  לי  היה  קודם  “גם  שלום, 
ואת רותי לקורס במושב טל שחר והתחלנו ללמוד יותר ברצינות. 
בהדרגה זה התפתח והקמנו יקב קטן. הענבים מגיעים בעיקר מטל 

־שחר וכרמי יוסף ולפעמים גם מהצפון. יש לנו כרם קטן של קב
רנה ומרלו ליד הבית שמשמש בעיקרו לבקרה. הקברנה סוביניון 
שלנו זכה במדליות כסף וזהב בתחרות יוקרתית ואנחנו מייצרים 
מגוייסת,  וליקרים. המשפחה  רוזה  בורדו,  גם מרלו, שירז, פטיט 
הילדים והנכדים עוזרים. אני מאוד אוהב את העיסוק בגפנים ויין. 
זאת עבודה  יין, לשתות.  את האווירה, את מה שמסביב, לעשות 
קשה והקטע שאני הכי אוהב זה שאנשים נהנים מהיין שלנו. הייתי 
ובאו  יומיים  במשך  אביב  בתל  התחנה  במתחם  בפסטיבל  עכשיו 
אנשים שאמרו שהיין שלנו הכי טוב. זאת ההנאה הכי גדולה. מי 

בירי אותו. אנחנו מוכרים קצת, בעיקר  יחפש   – טוב  יין  ־שטעם 
דים, אבל לא מרוויחים. כל התהליך מתבצע אצלנו, מהענבים ועד 
הביקבוק, גם מעבדה. אני מחזיק יין שנה אחת בחבית, עוד שנה 

במיכל נירוסטה ומבקבק”.
איזה יין אתם הכי אוהבים לשתות?

“אני הכי אוהב קברנה סוביניון ורותי – מרלו”.
יש חלוקת עבודה ביניכם?

“רותי היא הטועמת הראשית ואני בעיקר בעבודות היותר פיזיות”.
רותי: “שלום התעסק בזה עוד קודם. אני, באיזשהו שלב של אחרי 
הכיף של היציאה לפנסיה, למדתי גם והצטרפתי. אנחנו עושים 
יחד. בשלב של הסחיטה אנחנו מצרפים את כל המשפחה.  הכל 

־הענבים בתוך מכלים כשלושה שבועות, הם תוססים היטב. מכ
ניסים אותם למכונת ‘פרס’, התירוש יוצא וזורם למכלים קטנים 

ומשם לחביות. זה נהדר”.
אז מי המנהל?

ואני  האחרונה  המילה  את  נותן  כלל  בדרך  שלום  “)מחייכת( 
המייעצת, הרשמת והטועמת הראשית. אנחנו גם מתייעצים עם 
אנשי מקצוע, במיוחד עם היינן בעל השם והמורה שלנו, ניר שחם 

מטל שחר”.
זו עבודה קשה. את אוהבת את זה?

“מאוד. אנחנו נהנים מעצם ההתעסקות בזה. היין הוא כמו ילד 
מה  יודע  ולא  עצמו  וביין  ענב  בכל  מטפל  אתה  מובן.  באיזשהו 

־ייצא. לפעמים מגיעות אלינו קבוצות קטנות בתיאום מראש. אפ
שר גם לבקר בבוסתן שלנו, יש כאן עצים מכל טוב”.

יקב צימבליסטה במושב אביגדור
הכרם של אלנה ורן צימבליסטה נמצא במושב אביגדור. היינות 
של יקב צימבליסטה לבנים. את הבקבוקים מעטרות תמונות פסליה 

הכחולים של הפסלת, עופרה צימבלסיטה ז”ל, אמו של רן.

אונו  הגיע מקרית  רני  לפני כמה שנים.  כזוג  הגיעו למושב  הם 
ואילו אלנה הוונציאנית, החליפה את כרמי איטליה בכרם באביגדור. 
היא הכורמת הראשית, עובדת בשטח בשמש ובגשם וגם ייננית. רני 
הוא בעיקר הטרקטוריסט. עבורו זוהי עבודה נוספת מעבר לתפקידו 

במפעל המשפחתי הוותיק – סביון תעשיות, שממוקם באשדוד.
־לזוג שני ילדים, ילי ודרייו, שגם עוזרים בגידול הגפנים ובטי

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד הבא

סוביניון בלאן של יקב צימבליסטה

יקב נחום במושב אמונים
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