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ממלכתהגדולים. ;עטיה
 היין מוכנס הבדיקה לאחר ליום.. כ^דקים אלף 24

 מווסתת ממלאה בודקת, הרוחצת, החדישה הענק למכונת
 בקבוקים אלף 24 הבקבוקים) בכל שווה מיין גובה (מידת
במשקה. נוגעת אדם יד אין הארוך התהליך• כל משך ליום.
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ן י י ה. ה תי ש חי בדיקה בקבוק ?ל עובר התויוז היונק בסרט האריזה. לאולסות הבקבוקים מועבדיס נזהסגונה ל

ם י ק ד י י ח ה ,ה ר עז במעבדתז. היקב מהנדס : למעלה .ל
לתסיסתו, לגרום ליין המוכנסים מיוחדים חיידקים : למטה
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 קרובות לעתים מבקרים לארץ מחוץ מומחים
ה המקומיים. התהליכים את ללמוד כדי ביקבים

 האנציקלופדיה ביקשה השניה, הפעם זו שנה,
 מסויימים ופרטים מקצועית חוות־דעת בריטניקה

בישראל. ייצור־היין תהליך על
הא חברי שאבותיהן המשפחות מאות שלוש

 שוות קואופרטיביות זכויות בעלות המן גודה
 המחזיקים האגודה, לחברי פרט אולם ברכוש.

פר כורמים עוד קיימים כרמים, דונם 17.000ב־
זכויו הנותרים. דונם 4000ב־ המחזיקים טיים,
 האגודה, חברי של לאלה שוות הן אלה של תיהם
ההנ צורת בם באינונטר• הבעלות לזכויות פרס
 אדמיניסטרטיביות ובעיות הדוחים חישובי הלה,

 ספוסיות הן לייצור, בקשר המתעוררות אחרות
עם :מסורת בעלת לתעשיה
הקיץ, בחדשי העדנה, תחילת

ה חברי כורמים, מאות מביאים
 עד את פרטיים, וכורמים אגודה
 פרט אולם ,8היק לשערי ביהם

 על מדובר לא הכמות לרשום
ה מאות כלל. מסחריים ענינים

בעניני־ דנים המתקהלים כורמים
 דעות מחליפים המקצועיים, הם

 מסורת במתכונת הכל בנחת,
 הכורמים כדוגמת עתיקה כפרית

העו גמר לאחר רק העולם. בבל
אפ סופית התבררו כאשר נה,

הכור מקבלים השתק, שרויות
 חמורת את היקב מהנהלת מים

עמלם.
המסור השמרנות כל למרות

איכ של בליבם הטמעה תית,
 חברי ששת לפתע נוכחו רים,

 כורמים כולם האגודה, הנהלת
 ממוצע בגיל ומנוסים, תתיקים

 של הישנות השיטות כי ,60 של
ו מספיקות אינן ושיווק הנהלה

בק מסחרית בגישה צורך שיש
 נבחר כך .29ה־ המאה של צב

ש צעיר אדם ההנהלה ראש ליושב שנתיים לפני
 אמנון : כלום ולא משומר יין ולבין בינו אין

המסו בסדרים ובר־סמכא ותיק 40 בן פיינברג,
 בשלבי מנוסה קואופרטיבים, ניהול של בכים

הממשלתית. הביורוקרטיה
 זה ״מסורת :המסחר איש פיינברג אומר

 אינה כורמים של מסורת אבל ויפה, טוב דבר
 ציבור של הפעם שניה, מסורת דרושה מספיקה,
 היין, הפיכת מאשר חגיוני יותר מה כי השותים,

 ?״ שלה הלאומי למשקה הארץ, מפרי■ הנוצר
 פיינברג כמו צעיר שגם להניח יש אולם

 שלישית, מסורת לשבור כדי קשות לעמול יצטרך
ישראל• במדינת הגזוז שותי של זו

יעקב. בזכרון הגדול יקב
 דה אדמונד הברון ידי
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