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כאשר השקעה מתחרזת עם הנאה

אם יין הוא אמנות, תנו לנו לגרום לכם לגלות את כל הצבעים שלו. 

יש לכם כבר אוסף מרשים של מוצרי השקעה וברצונכם לגוון את 
הנכסים שלכם, הקבוצות לרכישת חוות-יין נוצרו בדיוק בשבילכם! 

יותר ויותר מבינכם מעזים להשקיע בתעשיית היין ולחלוק אותם ערכים 
של תיירות יין, כלכלה סולידרית ותחושת הקירבה בין עמיתים שמביאות 

איתן חוות-היין הישראליות שלנו. 

ההיבט של ההשקעה הפיננסית, להיות בעליהם של מניות קבוצת ההיבט של ההשקעה הפיננסית, להיות בעליהם של מניות קבוצת 
ארץ-חיים, הקבוצה הישראלית לרכישת חוות-יין, זה בראש ובראשונה 
להיות חלק מ“מועדון“ שבו האוהדים החדשים נפגשים עם הוותיקים 

ובעלי הניסיון כדי להפיק תועלת הדדית ולטפח את התשוקה 
המשותפת ליין ולטרואר. 

היין הוא גם אמנות החיים, אמנות אשר משלבת בין שמחת חיים לבין היין הוא גם אמנות החיים, אמנות אשר משלבת בין שמחת חיים לבין 
אהבת הדברים הטובים, וסביבו אנו נהנים להתכנס עם חברים. היין הוא 

מוצר אצילי וערב לחיך האנין אשר נושא בחובו את הזהות ואת האופי 
של הטרואר. 

ברוח הטהורה של כיבוד עונות השנה, אנו שמחים להציע לכם השקעה ברוח הטהורה של כיבוד עונות השנה, אנו שמחים להציע לכם השקעה 
ש“מריחה קיץ“, עם הזדמנות לרכישת מניות בקבוצת ארץ חיים, 

הקבוצה הישראלית לרכישת חוות-יין ולהפיק רווחים מהסביבה 
האידילית של מרחבי הגליל . 



בישראל מגדלים גפנים מאז ימי המקרא
צריכת היין בארץ ישראל הקדומה קשורה לחגים דתיים שונים של לוח השנה היהודי. 

השפעת היין בתרבות העברית משמעותית כל כך, עד שהסמל הנוכחי של משרד 
התיירות מציג אשכול ענבים ענק נישא על ידי שני גברים. סמל זה מאזכר את שנים-עשר 
המרגלים ששלח משה לארץ המובטחת ואלה שבו עם אשכול ענבים ענקי, עדות לפוריות 

האדמות שגילו בבקעת הירדן. 

הברון אדמונד דה רוטשילד, הוא היזם בהא הידיעה  של תעשיית היין הישראלית 
החדשה. בשנת 1882 החליט הברון לשתול בארץ גפנים שהגיעו היישר מהכרמים שלו, 
לרבות מ-שאטו לאפיט רוטשילד, בקרבת העיר בורדו שבצרפת. שני אגרונומים יעצו לו 

לערוך את הניסוי בשתי מושבות במדינה העברית העתידית, ראשון לציון וזיכרון יעקב 
(שנקראה כך לזכרו של יעקב, אביו של הברון).משלוחי היצוא הראשונים יצאו לפולין, 

לאוסטריה, לבריטניה ולארצות הברית. 

כעבור שנה, תערוכה חקלאית עולמית שנייה בהמבורג שבגרמניה מאשרת במשנה כעבור שנה, תערוכה חקלאית עולמית שנייה בהמבורג שבגרמניה מאשרת במשנה 
תוקף את הידע והמומחיות של הייננים היהודים החדשים, ובשנת 1900, בתערוכה 

העולמית בפריז, זוכה היין של ראשון לציון במדליית הזהב הראשונה שלו. 

בשנת 1902 נוסדה חברת כרמל מזרחי למכירה ולהפצה של יין בערי האימפריה העותומנית. 



בשנות ה80, הביקוש ליין איכותי הגדיל באופן משמעותי את מספר זני הענבים.  
שטחים חדשים מיועדים לגידול גפנים בעוד שטכניקות ההתססה והייצור הולכות ומשתפרות. 

בשנת 1971, קברנה סוביניון וסוביניון בלאן, יינות איכותיים ראשונים מישראל, מוצגים בשוק האמריקני. 

כמה תאריכים

בשנת 1983 נולדה עוד חברת יין גדולה בצפון הארץ: יקב 
רמת הגולן. אליו מתנקזת כל תנובת בציר הענבים של 

שמונה קיבוצים ומושבים ברמת הגולן ובגליל העליון 
שהתחילו לשתול גפני יין בשנת 1976. משאבים עצומים 

הושקעו כדי להבטיח את הצלחת החברה החדשה, 
שצפויה להפוך ליצרנית השלישית בגודלה בישראל. 

הטכנולוגיה המתוחכמת במיוחד שלה משתמשת בפרס 
(מתקן סחיטה) בעל ממברנות פנאומטיות, היכן שהצינון (מתקן סחיטה) בעל ממברנות פנאומטיות, היכן שהצינון 

במכלי נירוסטה מפוקח על ידי מחשב. 





קהל חובבי היין מעלה את הדרישות 
ואז אנו עדים לתופעה של קהל מבין שדורש איכות, מה שכנראה עולה בקנה אחד עם החזרה 

לקיום מצוות הדת והכשרות, תופעה שיש לה השפעה רבה על ייצרני היין שנדרשים מעתה לייצר 
לא רק יין לטקסים דתיים ולימי חג, אלא בעיקר יינות למביני עניין להתענג עליהם מסביב לשולחן. 

בישראל יש כיום מעל 600 יצרני יין, אשר מרביתם יינות כשרים. 
שחקנים חדשים אלה בתעשיית היין, ש“תפסו פיקוד“ ביקבי היין הגדולים והידועים כ“כרמל“ או ”ירדן“, או הקימו יקבי בוטיק חדשים, 

עברו הכשרה לתואר יינן בבתי הספר היוקרתיים ביותר ובאוניברסיטאות של בורדו או של קליפורניה. 
לישראל יש היום את המסטר-יין (MW) שלה, תואר השמור לאליטה שנבחרה בדקדקנות, והוא ערן פיק, יינן יקב צרעה. כיום ניתן למצוא ) שלה, תואר השמור לאליטה שנבחרה בדקדקנות, והוא ערן פיק, יינן יקב צרעה. כיום ניתן למצוא 

בישראל גם מבחר נאה של זני גפן-יין שיובאו לארץ ממקומות שונים בעולם ונקלטו כאן הודות לגיוון הגיאוגרפי ולתנאי מזג האוויר 
הנוחים לאיקלום מרבית זני גפן-היין, לרבות אלה ממדינות קרות, כמו ריזלינג או גוורצטראמינר. ישראל גם מאמצת מהטרוארים 

המסורתיים את כל תהליכי ייצור היין המסורתיים שלהם, משנה ומתאימה אותם כדי לייצר את היינות הטובים והנועזים ביותר. כך נמצא 
מקומות גידול גפני-יין שתהליכי ייצור היין בהם הם בסגנון  קליפורני, ספרדי, פורטוגזי, בורדלזי, סגנון מחוז שמפיין  או סגנונות העולם 

החדש. משנה לשנה עולה ההכרה ביינות הישראליים בתחרויות בינלאומיות. 

יין כשר: מהפכה בהתהוות

גם ליין, ארץ ישראל היא ארץ הבחירה 

בעוד שעד לפני כשלושים שנים מבחר סוגי היינות הכשרים היה קטן, קיימים כיום כ- 3,500 יינות 
כשרים המופקים מטרוארים שונים ומזני גפנים שלא היו קיימים בעבר. מספר גורמים תרמו 

ותורמים למהפכה זו. 

קהל זה, בעקבות חובבי יין אמריקנים נלהבים,  
דורש יין טוב, תמורה טובה לכסף, מבחר ואפילו תוויות יוקרתיות. 



קהל של אניני טעם 

כיום קיימים יינות כשרים כמעט בכל הטרוארים, בינהם: בצרפת, באיטליה, 
בספרד, בישראל ובארה“ב, אך גם בצ‘ילה, בארגנטינה, באוסטרליה, בניו זילנד, 

בדרום אפריקה, בקנדה, בגרמניה, בשוויץ, בהונגריה , בקפריסין, בגאורגיה, 
באוקראינה, במרוקו ועוד. בכל קשת המחירים: מ- 2-3 אירו עד כמעט 400 אירו 

עבור בקבוק. ובכל מגוון סוגי הכשרויות. 

תהליך זה שבו יש לקהל זכות ויכולת להביע ביקורת ולהשפיע, וכל חובב יין הופך תהליך זה שבו יש לקהל זכות ויכולת להביע ביקורת ולהשפיע, וכל חובב יין הופך 
לטועם מנוסה, מחייב את אנשי המקצוע להיות קשובים יותר לדעות הצרכנים 

ולהתחשב בדרישה שלהם לאיכות. לשמחתם של חובבי היין הם יכולים היום לגלות 
ולהעריך יינות גראן בורדו, שמפניה, קיאנטי, פורטו, , שאטונף דו פאפ, סאות‘רן 

קומפורט ואפילו בוז‘ולה נובו! ועוד תענוגות רבים אחרים איכותיים, וכולם כשרים. 

תיירות היין בישראל 
אחד היתרונות הגיאוגרפיים של הארץ המובטחת הוא מגוון רחב של סוגי קרקע 

ותנאי מיקרו אקלים המאפשרים גידול של מגוון סוגי גפן. קיימות, למעשה, כמאה 
חוות- יין הפרושות בעיקר בצפון ובמרכז הארץ, אך גם בדרום, מחוף הים ועד 

ליהודה ולשומרון. תיירות יין זאת מושכת יותר ויותר מביני עניין וסקרנים, במיוחד 
מאז שיינות ישראליים זוכים בפרסים בתחרויות בינלאומיות 



קבוצה לרכישת חוות-יין 
להשקיע את הכסף ביין משמעו הנאה לשמה! 

מהי קבוצה ישראלית לרכישת חוות-יין? 
זוהי נוסחת השקעה מקורית השמורה לאנשים פרטיים המבקשים לגוון את סל ההשקעות שלהם ובוחרים לתמוך בטרוארים ובנכסים 

נבחרים. השקעה בקבוצה לרכישת חוות-יין משמעותה החזקה במניות של חברה אזרחית. חברה אזרחית זאת, בהגדרתה, מכנסת מספר 
מוגבל של שותפים שמטרתם להחזיק בנכסי קרקעות לגידולי גפני-יין ייחודיים שאת עיבודם הם מפקידים בידי יינן בחכירה לטווח ארוך. 

גלו את ההצעה של הקבוצה 
עם המומחיות והידע שלנו, קבוצת ארץ חיים מציעה לכם להיות הבעלים של כרמים באזורי גידול גפני-היין העיקריים(גליל, רמת הגולן, עם המומחיות והידע שלנו, קבוצת ארץ חיים מציעה לכם להיות הבעלים של כרמים באזורי גידול גפני-היין העיקריים(גליל, רמת הגולן, 

כרמל, שומרון, נגב...). באופן זה תוכלו לרכוש חלקות באפלאסיונים היוקרתיים, כמו לדוגמה, ברקן, דומיין דו קסטל, אור הגנוז, רקאנטי, 
יקבי כרמל, יקב בנימינה... 

מוצר שעובד, ואפילו בקלות 
משקיעים אלה (רק לאדם טבעי, כלומר לא לתאגיד/חברה) מצרפים כספים בחברה אזרחית שכינויה - ”קבוצה לרכישת חוות-יין“. סכום זה 

מאפשר לרכוש אדמה וכרמים, אשר יעובדו על ידי יינן מקצועי בחכירה לטווח ארוך. בתמורה לרכישת המניות, השותף יתוגמל במזומנים 
(בצורת דיבידנדים), או בבקבוקי יין. 

ההנאה כמניע להשקעה ההנאה כמניע להשקעה 
רבים מביננו חולמים להיות באחד הימים בעליהם של כרמי-יין. קבוצת הרכישה מציעה לכם את האפשרות לממש את החלום, בכך שתיקחו 

חלק בחיי חוות-יין, מבלי שיהיו לכם דאגות ניהול. 
עם קבלת ההכנסה בעין (בקבוקי יין) מרווחי חכירת החווה, השותף הופך להיות שגריר של רצון טוב של חוות-היין, וזוכה בהנאה של טעימת 
”היין שלו“. בואו לחיות את סיפור היין בחתימה על מניות ארץ חיים, הקבוצה הישראלית לרכישת חוות-יין, ובהשתתפות באספות הכלליות 

הנערכות בחווה! 



יקב אור הגנוז – אחד מהשותפים שלנו
יקב אור הגנוז נמצא במושב קטן למרגלות הר מירון, בקרבת קברו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. חיה שם קהילה חרדית. 

אור הגנוז הוא יישוב קהילתי חרדי אשר חבריו שוקדים על סודות התורה בשעות הבוקר המוקדמות ומייחדים גם זמן ללימוד בשעות אחר 
הצהריים. בנוסף, חברי הקהילה מפעילים מערכת רחבה של הפצת שיעורים בכל רחבי הארץ ומחוצה לה על ידי חברי הקהילה. שיעורים ברוח 

הרעיון החברתי של אהבת הזולת, המידות הטובות, הקבלה, הרפואה… 

יקב אור הגנוז נוסד בשנת 2005 בלב אזור היין של הגליל, למרגלות הר מירון, ומטרתו לייצר יינות איכותיים באווירת בוטיק אמתית. היקב  בלב אזור היין של הגליל, למרגלות הר מירון, ומטרתו לייצר יינות איכותיים באווירת בוטיק אמתית. היקב 
השיתופי הוא חלק מקשת הפעילויות של חבריו. מדובר בכרם שיתופי, כאשר המתקנים לייצור יין מוחזקים במשותף ביקב השיתופי שהם מנהלים 

ומספקים לו את חומרי הגלם. 
האיכות והטעם של היין נקבעים על ידי תהליך הייצור, אולם מתחילים בכרם עצמו. לפיכך, לאקלים ולטופוגרפיה של הכרם יש חשיבות רבה, כמו האיכות והטעם של היין נקבעים על ידי תהליך הייצור, אולם מתחילים בכרם עצמו. לפיכך, לאקלים ולטופוגרפיה של הכרם יש חשיבות רבה, כמו 

גם לטיב הקרקע, לגובה, ללחות האוויר, לטמפרטורה ולכוון החשיפה לשמש. יינות היקב מבוססים על כרמים המעובדים בהרי מרום הגליל. 
הכרמים מאופיינים על ידי האקלים והטופוגרפיה של אזור מרום הגליל, התורמים להתפתחות מגוון זני גפן-יין איכותיים, בגובה של כ- 770-900 

מטרים. כיום מייצר היקב 19 סוגי יין שונים בקשת של טעמים ובאיכות ללא פשרות. היקב זכה בהכרה בינלאומית בתחרות ”טרה וינו“ כ“יין בוטיק 
הטוב ביותר“ והוא מקפיד על כשרות ברמה הגבוהה ביותר. 

יקב בוטיק ”אור הגנוז“ מייצר יינות באיכות גבוהה העומדת בסטנדרטים הגבוהים של עולם היין. מהעיבוד המבוקר בכרמים, עד תהליכי ייצור יקב בוטיק ”אור הגנוז“ מייצר יינות באיכות גבוהה העומדת בסטנדרטים הגבוהים של עולם היין. מהעיבוד המבוקר בכרמים, עד תהליכי ייצור 
מתקדמים, מהשימור המבוקר ועד היישון. במהלך השנים האחרונות הצלחנו לפרוץ לתודעה העולמית על ידי זכייה בפרסים בינלאומיים 

יוקרתיים, והיין שלנו הוא אחד מהמבוקשים ביותר בתחום. עם זאת, אנחנו ממשיכים להשקיע ברציפות במחקר ובפיתוח. 

האיכות והטעם של היין נקבעים לא רק בתהליך הייצור אלא גם בכרם עצמו. לכן, יש חשיבות רבה לאקלים 
ולטופוגרפיה של הכרם, כמו גם לסוג ואיכות הקרקע, לגובה מעל פני הים, ללחות האוויר, לטמפרטורה ולכיווני 

החשיפה לשמש. 



הקצובה לקבוצה

עלויות 
התחזוקה, העקירה, השתילה מחדש הם על חשבונו של  

הכורם על פי תנאי ההסכם שנכרת ביננו לבינו. 

חכירה לטווח ארוך של 20 שנים מוענקת למגדל הגפנים. 

הנחה של 10% תוענק לשותפים על כל הזמנה שתועבר  
ליקב או תבוצע באתר, לשימוש פרטי ולצריכה אישית. 

- את הקצובה לקבוצה מעביר מגדל הכרם על חשבונו 
- הקצובה הראשונה תתקבל בשנת 2023

מספר הבקבוקים אשר מועברים לשותפים לא ישתנה   -

כל שותף יוכל לבחור: 
-את מספר המניות שברצונו לרכוש;   

-גמול רצוי: בעין ו/או בכסף (דיבידנדים)   
כך יוכל כל משקיע לבחור את סוג הגמול שמתאים לו על פי הנתונים של כל שנה ושנה. הוא יכול, אם כך, לשלב בין שני סוגי  

הגמול, על פי רצונו.  

השקעות הון מובטחות לטווח ארוך

חכירה

יתרון



הקצובה

שדרוג ערך הקרקעות 
השקעה זאת במקרקעין אמורה להיות מתוכננת לטווח בינוני/ארוך, בדגש על התנאים המבטיחים אותה, וכן שדרוג שווי 

צפוי (הכנסה + שדרוג ערך המקרקעין) של 4% לשנה, בניכוי האינפלציה. 

כמו בכל השקעה במקרקעין או בנדל"ן, התכלית היא לטווח בינוני: נדרשות מספר שנים על מנת לכסות את עלויות ההקמה 
והפעילות. 

לסיכום  
השותף מקבל 48 בקבוקים או, אם רצונו בכך, יכול לבקש תמורה כספית ולקבל בממוצע 2850 ש״ח על 

פני 20 שנים. רווחיות החל מהשנה הרביעית בהתייחס להלכה. 

הערכה ממוצעת על פני 20 שנים מנייה אחת (1 דונם – 1000 מ"ר) דהיינו 33,000 ש״ח : 2 אפשרויות 

קצובה  קצובה 

2,8502,91%4% ש״ח 
48 בקבוקי יין  

אדום, רוזה או לבן  
בערך של 4000 ש״ח 

תשואה תשואה 



רכישה והשקעה 
בארץ ישראל 

כתובת 
רחוב גבעתי 19

40300 כפר יונה, ישראל 

מייל 
info@eretz-haim.co.il

טלפון 
+972.(0)53.708.21.36
+ 33.(0)1.83.80.72.66


