
  

  מונחי היין
  

אישרה מליאת האקדמיה ללשון העברית את רשימת , 2009 במארס 17, ט"באדר תשס' ביום כ

פרי עבודתה של הוועדה למונחי היין שפעלה באקדמיה ללשון העברית בשנתיים , מונחי היין

  .האחרונות

  

נאים עיתו, יינניםחברו בה יחד .  מר שי שגבביזמתו של) 2007(ז "הוועדה הוקמה בשנת תשס

  .המסקרים את תחום היין ואנשי אקדמיה בתחום החקלאות המתמחים בגידול גפנים וביין

 220 לכלול במילוןהוחלט . עמוס הדס' שהכינו מר שי שגב ופרופ מונחים 700-הוועדה דנה בכ

 נותרו בלועזית –נפות יין וסגנונות ייצור ,  הכוללים זני ענבים–שאר המונחים . מונחים מתוכם

  .ם בנספחים בתעתיק לעבריתומובאי

, פז אסף, קורן יאיר, קופר שגיא, איתן מירה, )ר"יו(שי שגב  – המקצוע אנשיחברי הוועדה מקרב 

 ;יבין ואברהם דיקמן עמינדב, ץ"כ קציעהחברי האקדמיה ; שוסייף עודד, הדס עמוס, שרון יותם

.זמירי צביה: עדהמזכירת הוו). חבר הוועדה למונחי ביטוח וידיד האקדמיה (שטח יוסף

  

  
  

  ייןהמונחי 
  
  

מונח עברי מונח לועזי  

האחראי ) בעל תואר(מומחה ;  סֹוֶמְלֶיה:רֹווח[אֹוֵצר ַיִין 

]אחסונו והגשתו,  רכישתו–ליין במסעדה 

1.sommelier [Fr.] 

ציין בעבר יקב ( ָׁשטֹו :רֹווח; יקב ֲאזורי [ַנֲחָלה, ֲאֻחָּזה.2

ציין בעבר יקב במחוז (יין ּדֹוֵמ; )בנפת בורדו שבצרפת

])בורגון שבצרפת

château [Fr.]; domaine [Fr.], estate

 acidification of wine]הוספת חומצה ליין[ִאְחמּוץ .3
digestif [Fr.]]משקה כהיל שנוהגים לשתות אחרי הארוחה[ ֶאְפָטר.4
, צבע: החושיים מן הייןצירוף הרשמים[אִֹפי ַהַּיִין  .5

] ומרקם הייןטעם, ניחוח

character of wine 

batch, cuvée [Fr.]]סדרת ייצור של יין[ ַאְצָוה.6
משקה כהיל שנוהגים לשתות ; ַאֵּפִריִטיף: רֹווח[ֶאְקָּדם .7

]כמתאבן לפני סעודה

apéritif

cluster, bunch, racem]ִמְקַּבץ הגרגרים, תפרחת הגפן[ ֶאְׁשּכֹול.8
כוז סוכר שהונהגה בצרפת כדי יחידת מידה לרי[ּבֹוֶמה .9

]לאמוד בקירוב את תכולת הכוהל לאחר התסיסה

baumé [Fr.]

 ,grape picker, harvester, vintager ּבֹוֵצר.10
vendangeur [Fr.] 

mechanical harvester] ענביםהבוצרת מכונה[ּבֹוֶצֶרת ֵמָכִנית .11
12.bâtonnage [Fr.]  ]משקעיוערבוב היין על [ָחִבית ְּבְּבִחיָׁשה 
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לשקוף  ִמָירוק: שלב התחלפות הצבע בענבים[ ּבַֹחל

]ומאדום לאדום כהה או לסגול באדומים, בלבנים

13.véraison [Fr.] 

 כהיל לא מזוקק המיוצר בתהליך של המשק[ ִּביָרה.14

]תסיסת דגנים

beer

vintage, vendange [Fr.]  ָּבִציר.15
 late harvest, vendange tardive [Fr.]ָּבִציר ְמֻאָחר.16
flask]בקבוק קטן שנועד לנשיאה על הגוף[ ִּכיס ַּבְקּבּוק.17
ר היין ובקרת אימות מקו [ַּבָּקַרת ָמקֹור ְוֵאיכּות.18

]המבוססים על הגדרות אזוריות, איכותו

appellation d’origine controlée, AOC [Fr.], 
DOL, DOLG [It.], Do, DoCa [Sp.], QbA, 
QmP [Ger.]

 –יחידת מידה אמריקנית לשיעור הסוכר בֵענב [ְּבִריְקס .19

]מדד לשיעור כהילות צפוי

brix

רכיב ריחו הטבעי של זן הענב ; ָארֹוָמה: רֹווח[ְּבׂשֶֹמת .20

]ביין
aroma

 המתפתחת ביין בשומת; ּבּוֶקה: רֹווח[ְּבׂשֶֹמת ִמְׁשִנית .21

]בעת התיישנותו

bouquet [Fr.]

clos [Fr.]]כרם מוקף גדר או חומה; ְקלֹו: ֹווחר[ְּגדּוָרה .22
 wine body [as in: heavy wine body, full]יין קל גוף, יין ְּכַבד גוף: למשל[ ַהַּיִין ּגּוף.23

wine body, light wine body]
truncֶּגַזע.24
Vitis vinifera]אירופית[ַּיִין ַהֶּגֶפן .25
]ביםשאריות מן הענ[ֲעָנִבים  .26  pressed residue, marc [Fr.]ֶּגֶפת

grappa [It.]]כהיל המיוצר מן הֶגֶפת משקה[ ַּגְפָּתה.27
דרגת האיכות העליונה ליין או לכרם לפי [ְּגָרן ְקרּו .28

]השיטה הצרפתית

grand cru [Fr.]

 חלק מן הסרת צמצום מכוון של היבול על ידי[ ִּדּלּול.29

] כבר בשלב הפריחהבדרך כללהאשכולות 

cluster thinning

 שעל הגפן אשכולותהפחתת מספר ה[ִּדּלּול ֶאְׁשּכֹולֹות .30

]את איכותובכך שפר ולנטל הפרי כדי לצמצם את 

cluster thinning 

כדי  שעל הגפן הזמורותהפחתת מספר [ִּדּלּול ְזמֹורֹות .31

]את איכותובכך שפר ולנטל הפרי לצמצם את 

cane thinning  

trellised vine] הגדלה ונתמכת על מערכת עמודים וכבליםגפן [ָּדִלית.32
קטע משנים קודמות שנותר על זרוע הגפן [ַּבן ַהֶּגֶפן ָּדְר.33

]וממנו יצאו זמורות

spur 

אחסון היין בחבית כדי שיוסיף ויצבור בשומת [ַהְבָּגָרה .34

]וטעמים משניים

élevage au fût de chêne [Fr.], maturation

carbonization]חמצני ליין כדי ליצור יין מוגז-הוספת פחמן דו[ ֲהָגָזה.35
trellising] ַהְכָוונה של גדילת הגפן[ַהְדָלָיה .36
decanting ]ואווררמזיגת יין לבזיך כדי ל [הוחזר לדיון בוועדה.37
כלי זכוכית שמוזגים ; ֵּדַקְנֶטר: רֹווח[ הוחזר לדיון בוועדה.38

 ]תו בחמצןלתוכו יין כדי לאוורר או

decanter
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העוכר , פגם שנובע לרוב מטלטול היין [ֶהֶלם ִּבְקּבּוק

]ווטעמיו  ריחותיזמנית את

39.bottle shock, bottle sickness 

ליין כדי  בעבר להוסיף מלחרֹווח נוהג שהיה [ ַהְמָלָחה.40

]לשפר את צבעו

salage [Fr.]

ריכוז הוספת סוכר לתירוש כדי להעלות את [ַהְסָּכָרה .41

]הכוהל הסופי ביין

chaptalization

תהליך הוצאת הענבים מן האשכולות ומן [ַהְפָרָדה .42

]הגבעולים לפני מעיכתם

separation, égrappage [Fr.]

הפחתת התירוש במכל לשם הגברת [ַהָּקַזת ִּתירֹוׁש .43

]המיצוי מן הזגים

bleeding, saignée [Fr.] 

grafting]הָּנחיבור הרוכב לַּכ [ַהְרָּכָבה.44
תהליך שהיין נשמר בו לאורך תקופה [ ִהְתַיְּׁשנּות ַהַּיִין.45

] ומתיישן

aging

evaporationִהְתַנְּדפּות .46
skin, grape skin]קליפת הֵענב[ַזג .47
מחלה הגורמת לֵענב להישאר קטן מן הרגיל גם [ַזֶּטֶרת .48

]בשלב ההבשלה

millerandage [Fr.] 

cane]של אותה שנה נושא עלים ואשכולות ענף גפן[ְזמֹוָרה .49
variety, cultivar]מין גפן היין-תת[ַזן ֲעָנִבים .50
 varietal, cépage [Fr.]]יין שרובו או כולו מזן ענבים אחד לפי תקן ידוע[ַזִּני .51

כמו (ריכוז כוהל על ידי הפרדת נוזל כהיל מותסס [ִזּקּוק .52

]מים שבומן ה) ברנדי או ויסקי, יין

distillation

thick branch, arm]ענף גפן[ְזרֹוַע .53
 barrel, cask, cuve [Fr.]ָחִבית.54
שווה לנפח ( ליטרים 225חבית של [ ָּבִריק, ָחִבית ָּבִריק.55

)] בקבוקים300של 

barrique [Fr.]

barrel maker, tonnellier [Fr.]ַחְבָתן.56
barrel making, cooperage, tonnellerie [Fr.]]ות העץ ושיפוצןאּומנות עשיית חבי[ַחְבָתנּות .57
red shade]הצבע האדום ביין[ ַחְכִליל.58
;  של חומצות נדיפותמדיייין בעל תכולה גבוהה [ָחִמיץ .59

]בעיקר חומצת חומץ

acetic

acidity]תחושת החומציות של היין[ ַהַּיִין ֲחִמיצּות.60
 oxidation of wineִחְמצּון ַהַּיִין.61
total acidity]מאזן החומצות של היין[ֻחְמִצּיּות .62
 ,half dry, semi dry, demi-sec [Fr.]]יין שיש בו סוכר לפי תקן ידוע[ֲחִצי ָיֵבׁש  .63

halbtrocken [Ger.]
pip]הגרעין שבֵענב[ַחְרָצן .64
פתיחת חלון בנוף , קיטום עלים; ִחּלּון: רֹווח[ּׂשּוףִח .65

] להארת אשכולות הענביםהגפן

leaf removal 

 wine tasterטֹוֵעם, טֹוֵעם ַיִין.66
TCA, tri coloro anisole]תרכובת כימית הפוגמת ביין[ֵאי - ִסי-ִטי.67
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: פעולת הבדיקה של איכויות היין השונות[ְטִעיָמה 

]טעם וריח ועוד, צלילות וצבע

68.tasting, dégustation [Fr.]

טעימה לפי ; ְטִעיָמה ֲאָנִכית: רֹווח[יר ְזַמן ְטִעיָמה ְּבִצ.69

]שנות בציר

vertical tasting

 זהות אתטעימה השוואתית בלי לדעת [ְטִעיָמה ִעֶּוֶרת .70

]היין

blind tasting 

טעימה ;  ְטִעיָמה ָאְפִקית:רֹווח [ְטִעיָמה ַרַּבת ְּבִציִרים.71

]שאיננה לפי שנות בציר

horizontal tasting

  ]מילוי מכל יין עד שפתו[ָּיה ְטִפ.72
פירושו למלא חביות או מכלי  .נו הוספהיעני )טפה(טפא  שורש

).א"תענית כד עלמשל  (שאול מארמית. יין עד שפתם העליונה

topping  

בייחוד לתיאור ; יבש מאוד ;ְּברּוט: רֹווח[ ָיֵבׁש ֶּבן ָיֵבׁש.73

]יינות מבעבעים

brut [Fr.]

wine]ופק באמצעות התססת ענביםמשקה כהיל המ[ַיִין .74
 earthy wine]בעל ניחוחות אדמהיין [ַיִין ַאְדָמִתי .75
 baked wine]אפוייםֵּפרות ניחוחות וטעמים של  ביין עמוס[ַיִין ָאפּוי .76
rice wine]יין העשוי מאורז[ֵיין אֶֹרז .77
nouveau [Fr.], joven [Sp.], novello [It.]] והבגרההתיישנותיין צעיר ללא תקופת [ֵיין ִּבּכּוִרים .78
 beefy wine]גוףסמיך וְכַבד יין [ַיִין ַּבְׂשָרִני .79
 value wineַיִין ִּבְתמּוָרה טֹוָבה.80
יינות כאלה הם מרבית (יין ללא בועות [ַיִין ּדֹוֵמם .81

)]היינות בעולם

still wine

 honest wine]הערמהיין המיוצר בקפידה וללא [ַיִין ָהגּון .82
 elegant wine]איכותמאוזן ומשרה תחושת , יין מסוגנן[ ָהדּורַיִין .83
הגדרות  יין המיוצר על פי; רֹוֶזה: רֹווח[ַיִין ָורֹד .84

]מסורתיות

rosé [Fr.], rosado [Esp.], rosato [It.] 

 attenuated wine, flabby wine]ניחוחות וטעמים, יין מעוט גוף[ַיִין ָחלּוׁש .85
 buttery wine]יין שטעמו מזכיר חמאה[ִין ֶחְמָאִתי ַי.86
 mouldy wine]בעל ריח טחביין [ַיִין ָטחּוב .87
  ,dry, sec [Fr.], seco [Sp.], trocken [Ger.]]ללא סוכריין [ַיִין ָיֵבׁש .88

secco [It.] 

single vineyard wine]יין שהופק מענבי כרם אחד ומיוחד[ֵיין ֶּכֶרם ְיִחיָדִני .89
unfiltered wine]יין שלא סונן לפני ִּבְקּבּוקֹו[ַיִין לֹא ְמֻסָּנן .90
sacramental wine]יין המשמש לצורכי דת ופולחן[ ְלֻפְלָחןן ִיַי.91
Kiddush wineְלִקּדּוׁשַיִין .92
, חמיצות: יין שיש בו איזון בין הטעמים[ ַיִין ְמֻאָּזן.93

]ת ביין באיכות גבוההתכונה זו קיימ. מרירות ומתיקות

balanced wine

חמצני -יין המכיל פחמן דו; מּוֶסה: רֹווח[ ַיִין ְמַבְעֵּבַע.94

אשר נשאר ביין לאחר תהליך התסיסה הטבעית בבקבוק 

)]כמו שמפניה או קאווה, מיוצר בשיטה המסורתית(

sparkling wine, spumante [It.], mousseux 
[Fr.]

חמצני אשר -יין המכיל מעט פחמן דו[ ֹותַיִין ְמַבְעֵּבַע ַקּל.95

]נשאר ביין לאחר תהליך תסיסה

frizzante [It.], perlant [Fr.]

controlé [Fr.]]יין הנמצא בפיקוח של נפת היין[ ְמֻבָּקר ַיִין.96
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ַיִין ְמֻבָּׁשל 97.Mevushal wine  
חמצני המּוסף בזמן -יין המכיל פחמן דו[ַיִין מּוָגז .98

]הִּבקבוק

carbonated

נים ין ִמְמָסְך של זי; ַיִין ְמעָֹרב, ַיִין ֵּגֵנִרי: רֹווח[ֵיין מּוָתג .99

]שמותיהם אינם מצוינים על גבי התוויתש, אחדים

generic wine  

יין שתכולת הכוהל שבו הועשרה על ידי [ַיִין ְמֻחָּזק .100

]תוספת כוהל בעת הייצור

fortified, mutage [Fr.]

אופייני לו . יין שעבר תהליך כימי של חיזור[ רַיִין ְמֻחָּז.101

שנוצר , כרוב כבוש וכדומה, בצל, ריח של ביצים סרוחות

]בשל תרכובות גופרית

reduced wine

של אבני צור , קבשומת של דליין בעל [ַיִין ִמיֵנָרִלי .102

]וטרפנטין

mineral wine, 
petrol wine  

מיועדים  ים שאינםיין מוכן שנארז במארז[ֵיין ְמָכִלים .103

]בדרך כלל יין פשוט; לשיווק לצרכן הסופי

bulk wine

blend, assemblage [Fr.]]יין הנוצר מזנים שונים; ְּבֵלְנד: רֹווח[ ִמְמָסְךֵיין .104
filtered wine]יין מנוקה ומזוכך משמרים ומשאר משקעים[ַיִין ְמֻסָּנן .105
תסיסה קלה טבעית יין המותיר תחושה של [ַיִין ְמַעְקֵצץ .106

]אין זה יין מבעבע; בקצה הלשון

pétillant [Fr.]

 complex wine]מרובד בטעמים ובניחוחות, מתוחכםיין [ַיִין ֻמְרָּכב .107
 spicy wine]יין בעל ניחוחות של תבלינים שונים[ַיִין ְמֻתָּבל .108
 sweet, moelleux [Fr.], dolce [It., Sp.]]יין שיש בו סוכר לפי תקן ידוע[ ַיִין ָמתֹוק.109

old wine]ין שנשמר תקופה ארוכהי[ַיִין נֹוָׁשן .110
ו עדיין לא הגיעו לידי יין שניחוחותיו וטעמי[ַיִין ָנעּול .111

 ]ביטוי
closed wine 

112.free run,  jus de goutte [Fr.], vin de goutte  ]היין המתנקז מאליו בתום התסיסה[ֵיין ֶנֶקז 
[Fr.] 

על שם ממציא ( שיטת שארמה :רֹווח[ִזים ֵיין ְנָת.113

חמצני שנשאר ביין לאחר -יין שמכיל פחמן דו; )השיטה

]תסיסה במכלים

méthode Charmat [Fr.]

יין שהופק בסחיטת שיירי הענבים בתום [ֵיין ַסַחט .114

]התסיסה 

pressed wine 

על פי הגדרות עולם ייצור היין ,  ורודיין[ ַיִין ָסמּוק.115

]המודרני

blush

 aggressive wine] או שניהםיםפצניר חומציות או עיין עת[ַיִין ַעז .116
 flowery wine ]יין בעל בשומת של פרחים[ ִּפְרָחִניַיִין .117
יין בעל בשומת של אבן צור או של אבק [ַיִין צֹוִרי .118

]שרפה

flinty wine  

clear wine ָצלּולַיִין.119
 velvety wine]ת הטעימה שלו חלקה כקטיפה שתחושיין[ַיִין ְקִטיָפִתי .120
ice wine]יין עשוי מענבים שקפאו על הגפן[ֵיין ֶקַרח .121
על פי רוב ,  ריבהיין בעל טעמים וניחוחות של[ַיִין ִרָּבִתי .122

]שזיפי פובידלשל ריבת 

plumy wine 
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יין שהושארו בו השמרים כדי [ַיִין ֶׁשָּבַגר ַעל ְׁשָמָריו 

]טעמיםועוד  משנית ליצור בשומת

123.sur lie [Fr.]

 oxidized wineִמיץְחֶׁשֶהַיִין .124
של ) או הצעיר(היין הראשון [ יתֲעָמִמ ִסְדָרה ;ֵיין ֻׁשְלָחן.125

] במדרג האיכות דרגתו היא הנמוכה ביותר;היקב

table wine, vin de table [Fr.], Tafelwein 
[Ger.], vino da tavola [It.]

 muscular wine ]בעל נוכחות כוחניתיין [ִרי ַיִין ְׁשִרי.126
נוזל כהיל שנוצר על ידי ; ׁש"ָיי, ְּבֶרְנִדי: רֹווח[ ֵיין ָׂשָרף.127

]אידוי וזיקוק של יין

Brandy

 quality wine]יין שיוצר על פי תקנים[ֵיין ֶּתֶקן .128
משלב הכרם ועד שלב , תהליך עשיית היין[ִיינּון .129

]הִּבקבוק

vinification

wine maker, vigneron [Fr.]]האדם האחראי לייצור היין[ֵייָנן .130
oenology]מדע היין; ֵאינֹולֹוְגָיה: רֹווח [ֵייָננּות.131
יקב המייצר מעל ; ֶיֶקב ִמְסָחִרי: רֹווח[ֶיֶקב ָּגדֹול .132

] בקבוקים בשנה100,000

winery, fattoria [It.]

133.micro winery  3,000-המייצר פחות מיקב '; ָּגָראז: רֹווח[ֶיֶקב ָזִעיר 

]בקבוקים בשנה

 

 - ל3,000יקב המייצר בין ; ֶיֶקב ּבּוִטיק: רֹווח[ֶיֶקב ָקָטן 

] בקבוקים בשנה100,000

134. small winery, boutique winery

 בעל, טעם שנוצר ביין מענבים שלא ָּבשלו דיים[ ָירֹק.135

]דומהברוקולי וכ, דשא קצוץ, בשומת של פלפל ירוק

vegetal, green, herbaceous

alcohol level]רמת הכוהל במשקה[ְּכִהילּות .136
alcohol] תרכובת כימית אורגנית; ַאְלּכֹוהֹול: רֹווח[ּכֶֹהל .137
roasting, grillage [Fr.]] פגיעה בענבים בימים חמים המקלקלת את היין[ְּכִוָּיה .138
 ;רש בקרקעוהמוש חלק גפן המשמש שותף הרכבה[ַּכָּנה .139

] זן הגפן הרצוי,עליו מורכב הרוכב

root stock

  ְׁשָבֵבי ַאּלֹון ְלַהְׁשָרָיה; ְּכִפיֵסי ַאּלֹון ְלַהְׁשָרָיה.140
פיסות אלון המושרות ביין כדי להקנות לו בשומת [

ההבדל ; וטעם נוספים על הבשומת הטבעית של הֵענב

]בין כפיסים לשבבים הוא גודלם

oak chips

שכבת הזגים הצפה מעל  ; ּכֹוַבע:רֹווח[ ַזִּגים ִּכַּפת.141

]לתירוש התוסס

cap 

vineyard, vignoble [Fr.] ֶּכֶרם.142
upper conical]פסיגה בחלקו העליון של האשכול[ָּכֵתף .143
, מתחת לצווארו, החלק בבקבוק[ִּכְתֵפי ַהַּבְקּבּוק .144

 ]שהזכוכית מתקערת בו

bottle shoulders

יין לבן המיוצר ; ְּבָלאן ֶּדה ְּבָלאן: רֹווח[ ן ֶּבן ָלָבןָלָב.145

]מענבים לבנים בלבד

blanc de blancs [Fr.]

carafe]כלי למזיגת יין; ָקָרף: רֹווח[ָלִגין .146
פיסות עץ בצדי החבית שהן חלק ממבנה [לּוחֹות .147

]החבית

staves

liquor, liqueur [Fr.]]משקה כהיל הנוצר מהשריה של פרי בכוהל[ ִליֵקר.148
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; על פי רוב שעורה, דגן מונבט; ַמאְלט: רֹווח[ֶלֶתת 

]מתאים לייצור בירה

149.malt

יין שהועבר לבקבוקים ממכלי אחסון או מן [ְמֻבְקָּבק .150

] החבית

mis en bouteilles [Fr.]

המקום שמיוצרת בו הבירה או משקה כהיל [ִמְבָׁשָלה .151

]אחר מדגנים

brewery, 
bruerie [Fr.]

כלי המשמש למדידת גובה הנוזל ביחס לתחתית [ ַמִּדיד.152

]המכל

dipping rod 

distillery]המקום שמזקקים בו משקאות כהילים[ִמְזָקָקה .153
 corkscrew, cavatappi [It.], sacacorcho]חֹוֵלץ ְּפָקִקים[ ַמְחֵלץ.154

[Sp.], tire-bouchon [Fr.], Korkenzieher 
[Ger.]

speciesִמין.155
מלצר שתפקידו להגיש את היין ולאחסן [ֶמְלַצר ַיִין .156

]אותו

wine waiter

blending]ייצור ֵיין ִמְמָסְך[ ְמִסיָכה.157
מפריד את גרגרי הענבים מִׁשדַרת [ַמְמֵעְך -ַמְפֵרד.158

]ומועך אותםהאשכול 

crusher destemmer

 כדי השריית הזגים בתירוש התוסס[ִמּצּוי ִּבְׁשִרָּיה .159

חומרי טעם וריח ועפצנים אל תוך , למצות מהם צבע

]התירוש והיין

maceration 

 אותם בתנאי ד להבגירמקום אחסון יינות שנוע[ַמְרֵּתף .160

]אחסון טובים

cellar

tirage [Fr.]]שאיבה מתונה של היין'; ִטיָרז: רֹווח[ְמִׁשיַכת ַיִין .161
spirit]משקה המכיל כוהל[ַמְׁשֶקה ָּכִהיל .162
שיירי חומר הנמצא בתחתית הבקבוק או [ִמְׁשְקֵעי ַיִין .163

]בתחתית החבית

sediment, deposit

סוג כוהל הנוצר בעת תסיסה ומצוי בכמות [ֵמָתנֹול .164

]קטנה ביין

methanol

  volatilesְנִדיִפים .165
evaporated wine]היין המתנדף מן החבית[ֶנֶדף .166
נוזלים הנותרים על ; ְּדָמעֹות, ַרְגַלִים: רֹווח[ְנִטיֵפי ַיִין .167

צדי כוסית היין ומעידים על כהילות גבוהה ועל שיירי 

]גליצרול

legs, tears

lower conical]ְּפִסיָגה בחלקו התחתון של האשכול[ֵנֶטף .168
volume]כמות היין בבקבוק[ֶנַפח .169
appellation]אזור יין מוגדר בידי גורם ממשלתי[ָנַפת ַיִין .170
מבחר טעימות יין לפי סדר קבוע כדי [ִסְדַרת ְטִעיָמה .171

]לעמוד על איכותו

flight

אדם או חברה הרוכשים ענבים מחלקות [ סֹוֵכן ַיִין.172

סוכנים אף חלק מן ה. אחדות ומוכרים אותם ליקבים

]מייצרים מענבים אלו יינות תחת שמם

négociant [Fr.]; récoltant [Fr.]  
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נמדד ; הסוכר הנותר ביין לאחר תסיסתו[ּיּוִרי ֻסָּכר ִׁש

]בגרם סוכר לליטר יין

173.residual sugar

nascent fruit]ניצני האשכול הבוקע לפני פריחתם[ ְסָמַדר.174
 filtering]הוצאת השמרים ושאר משקעים מן היין[ִסּנּון .175
; ילבֹון ָאִצה וִרָּקָאֵריֵנִסיס יִטִרְטֹוּב: רֹווח[עֶֹבׁש ָאִציל .176

]נבאת הֵע פטרייה מיקרוסקופית התוקפת

noble rot, botrytis cinerea [L.]

lateral branch] שנותר לאחר הבציר על הגפןאשכול[ עֹוֵלָלה.177
grape, berry]גרגר פרי הגפן[ֵעָנב .178
unripe grapeֵעַנב ּבֶֹסר.179
astringent]גורם לתחושת עפיצותהיין [ָעִפיץ .180
תחושת יובש או חספוס בפה הנגרמת מאכילה [ֲעִפיצּות .181

]כמו יין אדום, ַעְפָצן שתייה של מזון המכילמאו 

astringency

תרכובת כימית המשרה תחושת ;  ָטִנין:רֹווח [ַעְפָצן.182

]עפיצות

tannin

מצב בצמח הגורם הפרעה או הגבלה בתהליך [ָעָקה .183

]הפיזיולוגי בגפן

stress

pédoncule [Fr.]]נב לשדרת האשכול הֵע אתענף קטן המחבר[עֶֹקץ .184
sabring]טקס התזת צוואר הבקבוק בַסיף [ֲעִריַפת ַּבְקּבּוק.185
את ר לשחרו את היין לאווררכדי סיבוב [ִעְרסּול .186

]הבשומת

swirl

 testavin, test à vin [Fr.]]פנכה המשמשת לטעימת יין[ִּפְנַּכת ְטִעיָמה .187
פרטורה במשקה כדי להשמיד העלאת הטמ[ ִּפְסטּור.188

]חיידקים

pasteurization

short conical]אשכול קטן שהוא חלק מן האשכול כולו[ְּפִסיָגה .189
screw cap]פקק שאפשר לפתוח אותו בסיבוב[ְּפָקק ִמְתָּבֵרג .190
bottleneckַצַּואר ַהַּבְקּבּוק.191
שאר פעולת ניקוי היין משמרים ומ;  ַהְצָלָלהולא[ ִצּלּול.192

]משקעים

clarification, fining, collage [Fr.]

 clarityְצִלילּות.193
raisin]ענב שיובש וצומק[ ִצּמּוק.194
) או תפרחת, גבעול, עלה(צמח של בר יא[ְקנֹוֶקֶנת .195

בר הקושר גבעול או זמורה ונכרך על י לאהותמרש

]תומכה בצמחים מטפסים

tendril

picheur [Fr.], wine jag  ַיִיןַקְנַקן.196
משמש כינוי לדרגת איכות , יבול; בצרפתית[ְקרּו .197

]בשיטה הצרפתית

cru [Fr.] 

פיסת החומר העוטפת את צוואר הבקבוק ואת [ ְרִדיָדה.198

]הפקק שלו

capsule

goblet vine]גפן הגדלה על גזע קצר כעין רגל[רֹוְגִלית .199
ה  ַּכָּנזמורה של זן גפן רצוי המורכב על גבי[רֹוֵכב .200

]המושרשת בקרקע

scion 
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) צמחזן של -תת(אורגניזם חי ; ְקלֹון: רֹווח[ ֵׁשֶבט

ו ממנש צמח האםשהמידע הגנטי בו זהה לזה של 

] נוצר הוא

201.clone

 של מרכזי ציר, )מעובה (תפרחת ציר[ ִׁשְזָרה, ִׁשְדָרה.202

)]וֵנֶטף ָּכֵתף (הפסיגות תלויות שעליו אשכול

rachis 

soreka, choice vine, rare vine]כהים-ן משובחת שענביה אדומיםגפ[ׂשֹוֵרָקה .203
, יטת זיהוי מיניםש ;ַאְמֵּפלֹוְגַרְפָיה: רֹווח [ִׁשיַטת ִזהּוי.204

]ים של גפןזנים ושבט

ampelography 

after taste]הטעם שנשאר בפה לאחר בליעת היין[ִׁשּיֶֹרת .205
שאר תאיות המשמשות בין ה-פטריות חד[ְׁשָמִרים .206

] לייצור משקאות כהילים

yeast

207.TCA הנמצא בעיקר בפקק , יין שפגם בו החומר [ָׁשעּום 

]השעם

corky, bouchonné [Fr.]

 racking, decantation, soutirage [Fr.]]הפרדת היין ממשקעיו על ידי העברה מכלי לכלי[ְׁשִפָּיה .208
  recorking]החלפת פקק בבקבוק[ ִׁשְפקּוק.209

ם או הרחקת השמרי'; ֵרמּוָאז: רֹווח[ּוַע ְׁשָמִרים ִׁשּק.210

]שאר המשקעים אשר ביין על ידי סיבוב הבקבוק

remuage [Fr.] 

label]ועליו פרטי זיהוי היין, נייר המודבק על הבקבוק[ ָּתִוית.211
עיסת הענבים לאחר הפרדתם מן האשכול [ִּתירֹוׁש .212

]ומעיכתם לקראת תסיסה

must, grape juice, moût [Fr.]

תמיסה המוספת ליינות '; ּדֹוָזז: רֹווח[ְּתִמַּסת ֻסָּכר .213

]מבעבעיםֹ

dosage [Fr.]

כלל תנאי גידול הגפן ; ֵטרּוָאר :רֹווח [ְּתָנֵאי ִּגּדּול.214

]המשפיעים על איכות היין

terroir [Fr.]

חומצה (הפיכת חומצת התפוח [ְּתִסיָסה ָמלֹוַלְקִטית .215

על ידי ) חומצה לקטית(לב לחומצת הח) מאלית

]בהיעדר חמצן, חיידקים

malolactic fermentation

216.carbonic maceration תסיסה של אשכולות שלמים [ְּתִסיָסה ַּפְחָמִתית 

COבסביבה ַאנֵארֹובית רווית  [  2
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  ולא נקבע להם שם עברי שמות המובאים בתעתיק: נספחים
  .והן יטופלו לאחר בירור עם אנשי המקצוע, ניקודנותרו עוד כמה בעיות בכתיב וב: הערה

  

  זני ענבים : נספח א

ארץ מקורלועזיתכתיב מנוקדכתיב חסר ניקוד  

Ugni Blanc ןאָלי ְּבִנאּו אוני בלאן צרפת.1

Barbera הָרֵּבְרַּב ברברה איטליה.2

Emerald Rieslling אמרלד ריזלינג ִריְזִליְנגֵאֵמַרְלד צות הבריתאר.3

Argaman ַאְרָּגָמן ארגמן ישראל.4

Barbaresco קֹוְסֶרָּבְרַּב ברברסקו איטליה.5

Gewürztraminer ר יֶנִמָרְטְצְרוּוֵג רצטרמינרגוּו  גרמניה.6

Gamay הֶמאָג הגאֶמ צרפת.7

Gamay Noir ה נּוָארֶמאָג נואר הגאֶמ צרפת.8

Grenache ׁשאָנֵרְג גרנאש ספרד.9

Durif יףדּוִר דוריף צרפת.10

Viognier הֶיְנֹוּיִו ויונייה צרפת.11

Grüner Veltliner ריֶנִלְטְלֶו ולטלינר היאוסטרי.12

Zinfandel לֶדְנַפיְנִז זינפנדל ב"ארה.13

Tempranillo ֶטְמְּפָרִנּיֹו טמפרניו ספרד.14

Trebbiano נֹוָיְּבֵרְט טרביאנו איטליה.15

Lambrusco קֹוְסרּוְּבְמַל למברוסקו איטליה.16

Müller-Thurgau אֹוָגְרּור ּתֶלמּו מולר תורגאו שוויצריה.17

Muscadet הֶדָקְסמּו מוסקדה צרפת.18

Muscadelle לֵדָקְסמּו מוסקדל איטליה.19

טָקְסמּו מוסקט 20.Muscat 
21.Mourvedre רְדֵבְרמּו צרפתמורבדר

Malbec קֵּבְלַמ מלבק  ארגנטינה.22

Merlot לֹוְרֶמ מרלו צרפת .23

Nebbiolo לֹויֹוְּבֶנ ולונבי  איטליה.24

Sauvignon Blanc ןאָלן ְּביֹויְנִבסֹו סוביניון בלאן צרפת .25

Syrah היָרִס צרפת.26  סירה

Sémillon ןיֹוְמֶס סמיון  צרפת.27

Sangiovese הֶזֵבֹו'גְנַס ובזה'סנג  איטליה.28

Furmint טיְנִמְרפּו פורמינט  הונגריה.29

Petit Verdo ֹוְּפִטי ֶוְרד פטי ורדו  צרפת.30

Pinot Blanc ןאָל ְּבינֹוִּפ פינו בלאן  צרפת.31

Pinot Gris יִרְּג ינֹוִּפ פינו גרי  צרפת.32

Pinot Noir רָא נּוינֹוִּפ פינו נואר  צרפת.33

 10



  

Pinotage 'זאִּפינֹוָט 'פינוטאז  צרפת.34

Cabernet Sauvignon ןיֹויְנִבה סֹוֶנְרֶּבַק קברנה סוביניון  תצרפ.35

Cabernet Franc ַרְנקה ְפֶנְרֶּבַק נקקברנה פרא  צרפת.36

קֹולֹוְמָּבר קולומבאר 37.French Colombar   

38.Carignan ןאָייְנִרָק צרפתקריניאן

Riesling ִריְזִליְנג  ריזלינג  גרמניה.39

Chenin Blanc ןאֵׁשִנין ְּבָל שנין בלאן צרפת.40

Chasselais הֶלְסַׁש שסלה צרפת.41

Shiraz זאיָרִׁש יראזש אוסטרליה.42

Chardonnay הֶנדֹוְרַׁש שרדונה צרפת.43

Petite Syrah היָריט ִסִטְּפ פטיט סירה צרפת.44

  

  נפות יין בעולם: נספח ב

ארץלועזיתבניקודללא ניקוד  

Umbria הָּיִרְּבְמאּו אומברייה איטליה.1

Alsace סָזְלַא אלזס צרפת.2

Asti יִטְסַא אסטי ליהאיט.3

Beaujolais הֶלֹו'זֹוּב ולה'בוז צרפת.4

Bourgogne ןגֹוְרּוּב בורגון צרפת.5

Bordeaux דֹוְרֹוּב בורדו צרפת.6

Dao אֹוָד דאו פורטוגל.7

Duoro רֹודּו דורו ורטוגלפ / ספרד.8

Hermitage 'זיָטִמְרֶה 'הרמיטז צרפת.9

Valpolicella הָל'יֵצִלֹוּפְלַו לה 'ולפוליצ איטליה.10

Xérès, Jerez זֵר'ֵח רז'ח  ספרד.11

Tavel לֵואָט טאוול צרפת.12

Toscana הָנָקְסטֹו טוסקנה איטליה.13

Tokay יאַקטֹו טוקאי הונגריה.14

Loire רָאלּו לואר צרפת.15

Languedoc קדֹוְגְנַל לנגדוק צרפת.16

Montepulciano אנֹוָּי'ִצְלּוּפֵטְנמֹו יאנו'מונטפולצ איטליה.17

Médoc קֹודֵמ מדוק צרפת.18

Moselle לֶזמֹו מוזל גרמניה.19

Mendozza הָזדֹוְנֶמ מנדוזה ארגנטינה.20

Meursault סֹויְרֵמ / סֹוְרֶמ מרסו צרפת.21

Napa הָּפאַנ נאפה ארצות הברית.22

Soave הֶבָאסֹו סואבה איטליה.23
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Sauternes ןְרֵטסֹו סוטרן צרפת.24

Sonoma מהנֹוסֹו סונומה ארצות הברית.25

Stellenbosch ׁשֹוּבְנֶלֵטְס סטלנבוש דרום אפריקה.26

Sicilia הָייְליִצִס סיציליה איטליה.27

Sancerre רֵסְנאַס סאנסר צרפת.28

Sardinia הָייְנִדְרַס סרדיניה איטליה .29

Paarl לְראַּפ פארל דרום אפריקה.30

Paulliac קאָיֹוּפ פויאק צרפת.31

Piemonte הֶטְנמֹוֵיְּפ פיימונטה טליהאי.32

Provence סְנַברֹוְּפ פרובנס צרפת.33

Cognac קאָיְנקֹו קוניאק צרפת.34

Chianti יִטְנאַּיִק קיאנטי איטליה.35

Rhone ןרֹו רון צרפת.36

Rioja ה'ָחֹוּיִר ה'ריוח ספרד.37

Rhein ןְיַר ריין גרמניה.38

Rheingau אּוָגיְנַר ריינגאו גרמניה.39

Chateauneuf du Pape ּפאָּפ-ף דּוֵנטֹוָׁש פאפ-שטונף דו צרפת.40

Chablis יִלְּבאַׁש שאבלי צרפת.41

Champagne ןָּפְמַׁש שמפן צרפת.42
  

  סגנונות ייצור של משקאות כהילים: נספח ג

לועזית בניקוד ללא ניקוד הערות  

Absinthe ' תְנֵסְּבַא 'אבסינת צרפת.1

Ouzo זֹואּו אוזו משקה יווני על בסיס אניס.2

טֹוֵּיִבְרֹוא אורבייטו 3.Orvieto  

קאָיְנַמְרַא.4   Armagnacארמניאק

ןֶּבְרֶּב.5    Bourbon [Am.]ברבן

לֹורֹוָּב.6   Baroloברולו

ין'ִג.7    Ginין'ג

8.Hock הֹוק גרמניההוק

הָקְדוֹו וודקה 9.Vodka   

ִוינֹו ֶוְרֶדה.10    Vino verdeוינו ורדה

11.Whisky / Whiskey יִקיְסִו  דגן אלכוהולימשקהויסקי

טמּוְרֶו ורמוט 12.Vermout [Ger.]
Vermouth [En.]

  

ריֶקִוְצ.13   Zwickerצוויקר

14.Tequila היָלִקֵט משקה מקסיקני על בסיס אגבהטקילה
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Lambrusco קֹוְסרּוְּבְמַל למברוסקו איטליה.15

Mescal לָקְסֶמ מסקל  סיקוקמשקה הנעשה מצמח האגבה בדרום מ.16

Martini ייִנִטְרַמ מרטיני איטליה.17

Sake הֶקאָס סאקה  משקה משכר מאורז.18

Slivovitz יץִביבֹוִלְס' 'סליבוביץ מותג לברנדי שזיפים.19

קָרָע ערק 20.Arrack  

טְרֹוּפ.21   Portפורט

22.Pastis יסִטְסַּפ צרפתפסטיס

Cava הָואָק קאווה יין מבעבע ספרדי.23

Clairet טֵרֵלְק/ ה ֶרֵלְק קלרט/ קלרה  ]קָלרט: היגוי בריטי:  גםרֹווח[ צרפת.24

קאָיְנקֹו קוניאק 25.Cognac  

26.Calvados סדֹוָבְלַק ברנדי תפוחים המיוצר באזור מוגדרקלבדוס

Raki, Raka, Rakia יִקאָר ראקי טורקייה; משקה כהיל מענבים בניחוח אניס.27

Rum םרּו רום משקה כהיל העשוי מקני סוכר.28

Recioto טֹוֹו'צֵר וטו'רצ איטליה, ונציהוסגנון ייצור יין ב.29

Retsina היָנִצֵר רצינה סגנון ייצור יין ביוון.30

Champagne הָיְנַּפְמַׁש שמפניה צרפת.31

Schnapps סְּפאַנְׁש שנאפס סגנון של תזקיק ֵּפרות; גרמניה.32

Jerez Sherryבמקור, אנגלייה : יִרֶׁש שרי על שם המקום ,  ֵחֶרז.33

בספרד

 

גדלים של בקבוקים :דח נספ

] ליטרים0.750בקבוק של [ַּבְקּבּוק  1.bottle
half a bottle] ליטרים0.375בקבוק של [ֲחִצי ַּבְקּבּוק .2
magnum ] ליטרים1.5בקבוק של [ַּבְקּבּוק ַמְגנּום .3
double magnum] ליטרים3בקבוק של [ַּבְקּבּוק ַמְגנּום ָּכפּול .4
Methuselah, Mathusalem [Fr.]]בקבוק ענק בגודל שמונה בקבוקים רגילים[ֶׁשַלח ַּבְקּבּוק ְמתּו.5
בקבוק ענק בגודל עשרים בקבוקים [ַּבְקּבּוק ְנבּוַכְדֶנאַּצר .6

]רגילים

Nebuchadnezzar, 
Nabuchodonosor [Fr.]

Jeroboam, Rechavam] ליטרים4.5בקבוק של [ַּבְקּבּוק ְרַחְבָעם , ַּבְקּבּוק ָיָרְבָעם.7
box] ליטרים5בקבוק של [ַּבְקּבּוק ּבֹוְקס .8
Imperial] ליטרים6בקבוק של [ַּבְקּבּוק ִאיְמֶּפְרָיאל .9

Shalmanesser] ליטרים9בקבוק של [ַּבְקּבּוק ַׁשְלַמְנֶאֶסר .10
Belshazzar] ליטרים12בקבוק של [ְלַׁשאַּצר ַּבְקּבּוק ֵּב.11
Melchior] ליטרים18בקבוק של [ר ַּבְקּבּוק ַמְלִּכיאֹו.12
13.Melchizedek ] ליטרים30בקבוק של [ַּבְקּבּוק ַמְלִּכיֶצֶדק 
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