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שלטונות  קבעו  הסובייטי  בעידן 
מוסקבה שגאורגיה תייצר יין וארמניה 
נזנחה  וכך  ברנדי  בייצור  תתמקד 
ושיקומה  הארמנית  היין  תעשיית 
החל רק לאחר פירוק ברית המועצות 
של  הרפובליקה  והקמת  ב-1991 
ארמניה. פיתוח תעשיית היין ניצב 
במקום גבוה מאוד בסדר העדיפויות 
של ממשלת ירוואן ולקידום מיזמים 
בתחום נרתמו אנשי עסקים מהפזורה 
הארמנית ברחבי העולם. הממשלה 
כוננה גוף מייצג נמרץ של תעשיית 
 Vine & Wine Foundation היין 
לחשיפה  דואג  והוא   of Armenia
בינלאומית של התעשייה המתחדשת. 
ייננים מובילים בעולם ובהם מישל 
רולאן, פול הובס ואלברטו אנטוניני, 

מגיעים לארמניה לסייע לקדם את 
היקבים והתוצאות לעתים מרשימות.

כשהר אררט התנ"כי )השוכן בתחומה 
של טורקיה( ניבט מכל עבר, קרוב כל 
כך, לבן ומלא הוד, אי אפשר שלא 
בטראומה  הן  בהיסטוריה:  לעסוק 
הלאומית שהארמנים חווים עד היום 
וגם בהיבט הצר של ייצור היין. 'הפשע 
הגדול', רצח העם הארמני או השואה 
הארמנית, הם חלק בלתי נפרד מהשיח 
היומיומי כאן. כמיליון וחצי ארמנים 
נטבחו בידי הטורקים בתקופת מלחמת 
העולם הראשונה וזו אינה האנלוגיה 
היחידה לעם היהודי ולישראל שחשתי 
בביקורי בירוואן: מדינות מוסלמיות 
לובי  הארמנית,  הפזורה  שכנות, 
משמעותי בארה"ב, התגייסות אנשי 

הרנסאנס של יינות 

אין דרך טובה יותר מלהגדיר נסיעה לארמניה מאשר 'ביקור במוזיאון פתוח': הרים 
מרהיבים מושלגים, אתרי מורשת, מנזרים, כנסיות, כרמים יפהפיים בשדות טרשים, 

זנים עתיקים, יקבים המשלבים חדש וישן, והחשוב מכל - אנשים ונשים בעלי 
מודעות עמוקה להיסטוריה של עמם, חדורי מוטיבציה ומסבירי פנים

פיתוח תעשיית היין ניצב 
במקום גבוה מאוד בסדר 
העדיפויות של ממשלת 
ירוואן ולקידום מיזמים 

בתחום נרתמו אנשי 
עסקים מהפזורה הארמנית 

ברחבי העולם

צילומים: VWFA ויאיר קורן

יאיר קורן

Areni-1 מערת
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זני הענבים
זנים   400 כ- מוכרים  בארמניה 
מקומיים אבל רק 55 מהם משמשים 
את התעשייה. מאלה 31 משמשים 
לייצור יין, 21 למאכל ועוד שלושה 
העיקריים  הזנים  צימוקים.  לייצור 
 Voskehat, לייצור יינות לבנים הם
 Garan Dmak, Mskhali, Lalvari,
 Chilar , Apovi Khaghogh ,

 .Spitak Arakseni, Kangun
יינות אדומים מיוצרים בין השאר 
 Areni Noir, Tozot, מהזנים: 
 Charenci, Tigrani, Sev Sateni,

.Sveni, Sev Ararati

Areni, הייחודי לאזור  הזן האדום 
Vaytos Dzor המרוחק, שמר על 
המאפיינים הגנטיים שלו לאורך אלפי 
שנים בין השאר משום שלא הגיעה 
לשם מגפת הפילוקסרה וגם משום 
הגיעו לשם  לא  שבעידן הסובייטי 
מתקדמות.  חקלאיות  טכנולוגיות 
 Voskehat הלבן  הזן  של  הגפנים 
ארוכה,  חיים  בתוחלת  מצטיינות 

אפילו יותר מ-150 שנה.

ביקור ביקבים
בהם  היקבים שביקרתי  כל  כמעט 
ארמנים  בידי  שוקמו  או  הוקמו 
מהפזורה, רובם /עשו עליה' לארמניה 
לאחר שהם או בני הדורות הקודמים 

נאלצו להגר ממנה.

Aragatsotn אזור

Golden Grape ArmAs
את Victoria Aslanian המקסימה 
הכרתי בשנה שעברה בעת שהציגה 
יינות ארמניה  בכינוס בבייג'ין את 
בכלל ואת יינות היקב של משפחתה. 
אביה Armanak Aslanian החליט 

לעזוב את ארה"ב, לחזור למולדת, 
וב-2007 ייסד את האחוזה המדהימה 
המשתרעת על שטח של 180 הקטר. 
הנקודה הגבוהה באחוזה היא בגובה 
 110 הכרמים  שטח  מ',   1,365 של 
הקטר, 95% זנים מקומיים. את היקב, 
ידם  ומלון הבוטיק שעל  המזקקה, 
והעיצוב  הקימו חברות איטלקיות 

הפזורה לסייע ל'אדמת אבותינו' )כשם 
ההמנון הלאומי(, נחישות להצטיין 
שהארמנים  לציין  חשוב  ולהצליח. 
קיבלו את הנצרות כדת מדינה לפני 

יותר מ-1,700 שנה.
אם היו ספקות שארמניה היא ערש 
תרבות היין, גילוי ארכיאולוגי מרשים 
של חוקרים ארמנים ואירים מ-2007 
מאשש בלי ספק שיצרו שם יין כבר 
לפני יותר מ-6,100 שנים. היקב הקדום 
ביותר שנחשף עד היום שוכן במערת 
 Vayots באזור היין הדרומי Areni-1
Dzor. מדובר ביקב/מקדש שייצרו בו 
יין לצרכי פולחן, ערבבו יין בדם של 
קורבנות אדם, כדי להודות לאלים 

החוקרים  פריון.  של  שנה  עוד  על 
סבורים שהיקב פעל כ-1,000 שנה 
והחפירות במערה יימשכו. השרידים, 
מהתקופה הכלקוליתית כוללים בין 
כדים,  ותסיסה,  דריכה  השאר תאי 
של  שרידים  ענבים,  זרעי  ספלים, 
ענבים שנסחטו, זמורות וגולגולות. 
 UCLA ארכיאולוגים מאוניברסיטת
ומאוניברסיטת אוקספורד אומרים 
כי זה האתר העתיק ביותר שהתגלה 
עד היום לייצור ייעודי של יין. בדיקות 
DNA העלו שהחומר האורגני שנמצא 
במערה זהה לזן המקומי Areni, מלך 
הזנים של ארמניה, כנראה הזן העתיק 

ביותר בעולם. 

 17,300 בארמניה  הכרמים  שטח 
הקטר, רובם משמשים לייצור ברנדי 
ואילו ייצור היין הסתכם ב-2016 רק 
ב-7.5 מיליון ליטר. במדינה פועלים 
40 יקבים. שוק היצוא העיקרי הוא 
רוסיה - 74% ואחריה ארה"ב וסין. 
הבינלאומי  בארגון  חברה  ארמניה 
לגפן ויין OIV. הצריכה לנפש מכפילה 
את עצמה במהירות ועומדת כיום על 
1.8 ליטר. הארמנים שותים בעיקר 
הטרנד  אך  ובירה,  ברנדי  וודקה, 
החדש הוא ברי יין וחנויות יין. רשת 
CNN כללה לא מכבר את ארמניה 
המובילים  היעדים   15 ברשימת 

בעולם לתיירות יין.

ששה אזורי יין

1. Ararat /800-1000m. a.s.l.

2. Armavir/900-1100m. a.s.l.

3. Aragatsotn /900-1400m. a.s.l.

4. Vayots Dzor /1000-1600m. a.s.l.

5. Tavoush /400-1000m a.s.l.

6. Syunik /500-1300m. a.s.l.

Victoria Aslanian

ArmAs אחוזת
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Voskevaz Winery
היקב נוסד ב-1932 וב-2004 עבר 
ענבים  קונים  לידיים פרטיות. הם 
מכורמים, רק מזנים מקומיים, והיקף 
הייצור 400,000 בקבוקים. התסיסה 
באמפורות בנות כמאה שנים בנפח 
של 1,000 ליטר ולאחר כשבועיים/
או  למכלים  עובר  היין  שלושה 
לחביות. הייננים, בעל ואשתו, למדו 

בשווייץ. הבנייה ביקב בעיצומה.
www.voskevaz.am

הראשונית  מהסחיטה  מרשים.   –
יין  מייצרים  הענבים  של  העדינה 
– ברנדי.  יותר  ומסחיטה הנמרצת 
הברנדי מתבגר לאיטו בחביות מעץ 
אלון מקומי כבר כמעט חמש שנים 
הבאה.  בשנה  לשוק  לצאת  וצפוי 
ויקטוריה מספרת על התוכניות לקדם 
רוצים  "אנחנו  באזור:  יין  תיירות 
לחלוק עם העולם את הרנסאנס של 

יינות ארמניה", היא אומרת.
www.armas.am

Armenia Wine
יקב משפחתי גדול, הוקם ב-2008 
ומייצר יין, וודקה וברנדי. המבנים 
 – והציוד  מאבן אדומה מרשימים 
מהחדישים בעולם. גם כאן משקיעים 
מהפזורה הארמנית התגייסו לנטוע 
כרמים בכמה אזורים, ליצור מקומות 
עבודה לבני עמם, "התשוקה למולדת", 
הם אומרים. היקב מייצר מגוון יינות 
 Yerevan, Takar :בשלוש סדרות
ו-Tariri. מ-14.5 מיליון בקבוקים, 
4 מיליון הם של יין דומם ועוד מיליון 
של יין מבעבע. החברה מייצאת ל-15 

מדינות ובהן ישראל.
www.armeniawine.am

Armenia Wine
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Van Ardi
יקב בוטיק, הוקם ב-2008 בידי משפחתו 
של Varuzhan Mouradian, ארמני 
של  בגובה  האחוזה,  אנג'לס.  מלוס 
1,000 מ', משתרעת על 60 הקטר של 
קרקע בזלתית, 10 מהם כרם. הבציר 
הראשון היה ב-2013. היקב מקיים 

סיורים בכרם וטעימות. 
www.vanardi.com

Armavir אזור
Voskeni Wines

היקב המשפחתי בעמק אררט הוקם 
בשנות ה-20 של המאה הקודמת בידי 
הולאם  אך   Smbat Mateossian
בעידן הסובייטי. בני המשפחה שבו 
וקנו את האחוזה ב-2008 והם מייצרים 
יינות אדומים ולבנים מזנים מקומיים. 
כמו כן הם מקיימים טעימות וסיורים.

http://voskeniwines.com

Karas Wines
מרשימה של השקעות  דוגמה  עוד 
הקהילה.  למען  מהפזורה  גדולות 
האחוזה משתרעת על שטח של 2,500 
הקטר, 450 מהם כרמים בגובה ממוצע 
של 1,100 מ', מחציתם מיועדת לייצור 
ביקב  הציוד  ומחציתם לברנדי.  יין 
יכול לייצר שני מיליון  חדיש והוא 
המסחריים  היינות  בשנה.  ליטר 
ב-2010  לשוק  יצאו  הראשונים 
ופעמיים/שלוש בשנה תוכלו לפגוש 

שם את היועץ המעופף מישל רולאן. 
הגיעו  וביקב  אדומים  מהיינות   70%
למסקנה שהזן המתאים ביותר לאזור 
הוא סירה, נוסף על הזנים המקומיים. 
הבציר ידני במכוון כדי לספק עבודה 

לתושבי האזור.
www.karaswines.com

MAP Wine & Brandy
יצרנית ברנדי ויין ענקית שנוסדה בשנות 
ה-20 של המאה הקודמת ועברה לידיים 
פרטיות ב-1995. המתקנים מיועדים 
לייצור 14 מיליון ליטר של משקאות 
משתמשים  הם  בשנה.  אלכוהוליים 

בענבים מקומיים וגם מגאורגיה. 
http://map.am

Vayots Dzor אזור
Zorah Wines

הגיע לארמניה   Zorik Gharibian
ליד  שלו  היקב  את  והקים  ממילנו 
הכפר Rind באזור הררי נידח בגובה 
של 1,400 מ'. יש לו גם חלקות גבוהות 
יותר, הפילוקסרה מעולם לא הגיעה 
לשם והגפנים צומחות על השורשים 
שלהן. הבציר הראשון היה ב-2010 
וההצלחה הבינלאומית גדולה: זוריק 
הוא אשף בשיווק והיינות ייחודיים 
מצופים  לא  בטון  במכלי  תסיסה   –
והתבגרות באמפורות. את יין הדגל 
שלו Karasi השיק זוריק על הר אררט.

www.zorahwines.com

Varuzhan Mouradian

Zorik Gharibian

MAP מזקקת
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ארמניה - 20 יינות מומלצים
ArmAs
Voskehat 2012
Rosé 2013
Areni Reserve 2012
Karmrahyut Reserve 2013

Armenia Wine
Yerevan White Dry 2016
Takar Extra Brut 2016
Takar Reserve Red 2014

Voskevaz Winery
Voskepar 2014
Areni 2015

Karas Wines
Extra Brut
Karas White 2016
Karas Red 2015

MAP
Noyan Tapan Rikatsiteli 2015
Noyan Tapan Areni 2015

Zorah Wines
Voskì 2014
Karasì 2014

Semina Consulting
Keush Classic Method NV
Zabel Garan Dmak 2014
Domain Avetissyan Kataro 
Reserve 2014
Koor Voskehat 2016 

 Noravank מנזר
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סיורים
בביקורי בארמניה התמקדתי בתעשיית היין הצומחת שם אך 
הצלחתי להגיע גם לכמה אתרי מורשת הקשורים לכנסייה הארמנית. 
כאמור, הארמנים הם העם הראשון בהיסטוריה שאימץ את הנצרות 

כדת מדינה וזה אירע לפני יותר מ-1,700 שנים.

Noravank מנזר
הוקם בשנת 1205 בערוץ תלול עטור מצוקים מרהיבים אדומים, 
כ-120 ק"מ מיירוואן. במתחם יש שתי כנסיות, קפלה וחצ'קרים, 

צלבים מסותתים באבן, ייחודיים לארמניה.

Etchmiadzin קתדרלת
'הכנסייה האם' של הארמנים נמצאת בעיר Vagharshapat ממערב 
ליירוואן ונחשבת לקתדרלה העתיקה בעולם. הכנסייה המקורית 
הוקמה בתחילת המאה ה-4. המתחם של הקתדרלה הוא מוקד 
עלייה לרגל של המאמינים ובו מתגורר הקתוליקוס, ראש הכנסייה 
הארמנית. המוזיאון בקתדרלה מרשים ביותר וכולל בין השאר 
פריטי אמנות, גלימות של ראשי הכנסייה ואפילו פיסת עץ שנלקחה, 

כך אומרים, מתיבת נוח הטמונה בשלגי העד של הר אררט.    
 

מסעדות/ברי יין מומלצים ביירוואן

Wine Republic
בר יין מדליק, אווירה צעירה ודינמית, אוכל מגוון עשוי היטב, מגוון גדול של יינות מקומיים ואחרים.

Tamanyan 2, טל' 37455001100

The Old House
אוכל מקומי מצוין, בשר איכותי, מוסיקה חיה בכלים מסורתיים, תפריט יין מעניין.

 Nalbandian Str. 3, טל' 374060514181


