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 שימור יין –תיאור הצורך  1

, כוסות 4-בקבוק היין מספיק לכ. נושא שימור היין הינו נושא רלוונטי ומוכר כתופעה עולמית בקרב צרכני היין

 . ימים במקרר 4-3-ניתן לשמור את היין למשך כ, במידה ולא מסיימים ללגום את כל היין

, נשמר במקררוגם אם היין , הוא מחמצן אותו ומקלקל את טעמו, החמצן הוא האויב הכי גדול של היין

 .ימים משם שטעמו משתנה ומתקלקל' עדיין לא מומלץ להשאירו למשך מס

זה אינו פתרון , ארוך יותר ועדייןניתן לשמור פתוחים למשך זמן , המכילים רמת סוכר גבוהה, יינות קינוח

ם אולטימטיבי עבור הצרכן שמשקיע ביינות איכותיים ורוצה לשמר את טעמם עד לפעם הבאה שהוא ילגו

 . מהבקבוק

בקבוקי  . הלחות הנכונה שומרת על הפקק. 06% -ל 06%הלחות האופטימאלית לשימור בקבוק יין סגור נעה בין 

מתנפח ואוטם , פקק השעם נרטב מן היין, כאשר הבקבוק שוכב לאורך זמן. יין סגורים מומלץ לאחסן בשכיבה

 . כך נמנעת חדירת חמצן מבחוץ. היטב את צוואר הבקבוק

היין . במקרר הביתי או במקרר יינות, במידה ופותחים את היין ולא מסיימים אותו יש לשמור אותו בתנאי קירור

 . ימים שבועוהאדום כ לושה ימיםהלבן יחזיק מעמד כש

 

אשר ימנע את חמצון היין ויאריך את  בפקק ואקום במסגרת הפתרונות הקיימים לשימור יין ניתן לעשות שימוש

 4-של כ’ היין יוצא מהמקרר בטמפ. כאשר מוציאים את היין מהמקרר יש לאוורר אותו. שנפתחחייו בבקבוק 

פקק ואקום מוסיף עוד כמה ימים בודדים לשימור היין ואינו . מעלות 70מעלות וטמפרטורת השתייה הרצויה היא 

 .מהווה פתרון לשימור לאורך זמן

הוא לייצר פתרון שיאפשר שימור יין לאורך זמן מבלי לפגוע באיכותו גם לאחר פתיחתו  יזםמטרת המ

 .ועד לשימוש חוזר

 רעיון המיזם 2

יותר , יותר יקבים –ל "גם בישראל וגם בחו, אנו חיים בתקופה אשר קיימת בה מודעת הולכת וגוברת לתרבות היין

כל אלה מביאים לידי כך ששוק היין הינו שוק  –ל יין ידע נרכש וצריכה משמעותית ש, סוגים ומינים של יינות

 . וצריכת היין מביאה הזדמנויות עסקיות, משמעותי

 . בקבוק סגורבקבוק יין פתוח צריך להישמר בתנאים אחרים מאשר 

 : להלן כמה מהמצבים הנפוצים שבהם קיימת דרישה לכך. הצורך בשימור ין בבקבוקים הוא צורך קיים

  מזמין בקבוק יין ולא מסיים אותו ורוצה לשמר את היין אשר נשאר בבקבוק, במסעדהזוג המבקר. 

 ואת מה , הסועדים שותים כמה שרוצים, בהרבה מקומות מקובל להביא את בקבוק היין למסעדה

 .שנשאר ירצו ככל הנראה לשמר

 מסעדה המחזיקה בקבוקי יין אשר אינם מנוצלים עד תום ויש לשמר את היין בתוכם. 

 ר המחזיק כמות גדולה של בקבוקי יין פתוחיםב. 

 נפתחים כמה בקבוקי יין במקביל ויש צורך לשמר  –ערבי חג /מסיבה רבת משתתפים/אירוע משפחתי

 .את מה שנשאר עד לפעם הבאה



 
 

' סוגרים אותו חזרה עם פקק השעם ושומרים במקרר הוא יכול להחזיק במצב הזה מס, אם לוקחים בקבוק יין

הסיבה לכך שהיין אינו יכול להישמר לאורך זמן היא . בלבד לפי שישתנה טעמו והיין יתקלקל ימים בודדים

 . ל הייןמספר אחת ש" האויב" שהינו, ןהמגע שלו עם חמצ

 משבשת ליין את טעמו והופכת אותו מיין מלא נוכחות ליין שטוח וחסר טעם עם החמצן האינטראקצי

מנת שיהיה ניתן לשמר יין אשר נשאר בבקבוק למשך זמן ארוך נדרש פתרון מעבר לסגירת הבקבוק כפי -על

לשימור יין לאורך פקק עם מנגנון  - Cork Rgon  -המיזם פותר את הבעיה בפיתוח פקק הולשם כך , שהוא

 . זמן

מן גז הארגון הוא גז כבד , הקיים בתעשיית המזון ובאוויר שאנו נושמים ,ניטרליגז ארגון שזהו גז  מכילהפקק 

בין היין לחמצן ובכך מונעת מהיין להתחמצן ולשנות  ,לחיצה אחת משחררת את הגז לבקבוק ויוצרת חיץ, החמצן

  .את טעמו

 תיאור המוצר 3

Cork Rgon פתיחתו היין לאחרהנותן מענה לשימור , הנמצא בתהליך רישום פטנט, הינו מוצר חדשני . 

המשמש גם הכולל בתוכו מנגנון בעל שעון לחץ , פלסטיק איכותי ומותאם לכל בקבוק ייןהמוצר הינו פקק 

המוצר נועד למצבים שבהם בקבוקי  .ועל טריותו, גז לתוך הבקבוק ושומר על אטימותואת האשר משחרר כלחצן 

 . טיב וטעם היין שנותר בהם, יין נותרים פתוחים ויש צורך לשמרם ולשמור על איכות

בכל לחיצה משתחררת כמות גז . המוצר מגיע עם שעון לחץ וגז ארגון האצור בתוכו אשר משתחרר בלחיצה

כמות הגז המגיעה עם הפקק . חוזר הפקק מיועד לשימוש. היין הנותר בבקבוק לשימוראשר מספיקה קבועה 

 .לחיצות 22-מספיקה לכ

או שימוש , של הזרקת גז לתוך הבקבוק לצורך שימור הייןנות נפרדים המספקים פתרובשווקים קיימים מוצרים 

קל לשימוש , ומספק פתרון יעיל, מאחד את שתי הפעולות יחד Cork Rgon  .בפקקים המייצרים ואקום

 .ונוח

 תכונות המוצר 3.1

 תחתיתו היא בצורה קונית על, דומה בצורתו לפקק השמפניה, הפקק המיוצר יהיה עשוי מפלסטיק לבן-

 . מנת שיוכל להשתלב בכל בקבוק יין

 לחיצות אשר משחררות גז ארגון אל תוך הבקבוק 52-בראש הפקק קיים שעון לחץ המתאים לכ . 

 אשר נשארה בפקק גזשעון הלחץ מגיע עם אינדיקטור המציג את כמות ה. 

 הפקק ניתן לשימוש רב פעמי. 

 גז הארגון המשתחרר לתוך הבקבוק משמש כחומר המשמר את היין למספר חודשים. 

 יתרונות המוצר 3.2

 התאמה לכל בקבוקי היין. 

 עשוי מפלסטיק איכותי. 

 אלגנטימעוצב ו מגיע עם שעון לחץ. 

  ימוש בכמה בקבוקים לאחר פתיחתםולכן אינו מוגבל לש, לחיצות 52עד  –ניתן לשימוש רב פעמי. 

 המציג את כמות הגז אשר נשארה בפקק, מגיע עם מכוון אורך חיים. 



 
 

 בכל לחיצה משתחררת הכמות הנדרשת לשימור היין בבקבוק. 

 פתיחה נוחה וקלה. 

 גז ארגוןשימוש ב 3.3

הגז אינו בא  . שמירה על יין לאחר פתיחת הבקבוקי החברה אשר תעשה בו שימוש ל"נבחר עגז ארגון הוא הגז ה

להלן כמה מהסיבות לכך שנעשה בגז הזה . נמצא באוויר שאנו נושמים, הוא טבעי, עם היין הבאינטראקצי

 :שימוש

יותר והוא כבד , (ולא מזיק, חסר צבע, חסר ריח, חסר טעם)ארגון הוא גז אינרטי אצילי   - סיבה מדעית. 7

 . חדירת חמצן לייןמפני היכול לשמור יכול ליצור מחסום אדים השימוש בגז , לכןו מהאוויר

-גז ארגון הינו אנטי, הסיבה העיקרית לשימוש בשיטת שימור זו שימור הינה יעילות בשימור היין - יעילות. 5

 .מיכל/ אוקסידנט  ובכך עובד על כל נוזל בבקבוק 

פעולת השימור הינה פשוטה בכך שכל מה שצריך להיעשות הוא להכניס לתוך הבקבוק  – קלות שימוש. 3

 .האיכות הגלומה בגז  תעשה את שאר העבודה, גז ארגון 766%

יש , בבקבוק( או נוזל אחר)מאחר שיש צורך בכמות קטנה בלבד של ארגון כדי להגן ולשמר את היין  - ערך. 4

 .שמאפשר לחברה להציע מוצר בעל ערך גבוה במחיר הוגןמה , לו ערך גבוה מאוד לעלות יחס

 הפוטנציאל העסקי 3.3

 .1ביליון דולר 191-עומד על כ 5674-5676מנתונים סטטיסטיים עולה כי היקף המכירות העולמי בין השנים 

 ספרד מייצרת. (מיליארד בקבוקים 70.8 -כ ) הקטוליטר 587תעשיית היין העולמית עומדת על ייצור בהיקף של 

י נתוני "עפ, בישראל, 2מיליון הקטוליטר 44 -צרפת כ, מיליון הקטוליטר 42-איטליה כ, מיליון הקטוליטר 46-כ

מיליארד  1.1 -היקף המכירות בישראל נאמד בכ. מיליון ליטר יין 32 -מועצת הגפן פוטנציאל היצור הוא כ

 .3מיליון שקלים 066-826 -עם מחזור כספי של יצרנים ויבואנים העומד על כ. שקל
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 מוצרים מתחרים 3.2

שימור היין לאחר  לבעייתבשוק העולמי והמקומי בישראל קיימים מספר מוצרים המנסים גם הם לתת מענה 

 :להלן כמה מהפתרונות הקיימים .פתיחתו

 

 

 

 

 

 

פקק ואקום אשר  
י  חברת  "מיוצר ע

Balvi הספרדית ,
www.balvi.com    אשר
  7003קיימת משנת 

ומספקת פקקי ואקום 
לאיטום בקבוקים 

הפקק . Clickהנקראים 
מגיע עם תאריכון 

וראש משאבה  
לשאיבת האוויר 

מהבקבוק שיש ללחוץ 
עליה לפתיחה עד 
    .שמרגישים התנגדות

בארץ המוצר נמכר 
 .ליחידה₪  22--בכ

 - משאבות ואקום
מוציאה את האוויר 

מבקבוקי יין פתוחים  
ואוטמת אותם מחדש  
בעזרת פקקי הגומי  
המסופקים איתה  

.  והניתנים לפתיחה חוזרת
אחת הדוגמאות היא  

 Vacuמשאבה של חברת 
Vin  ,www.vacuvin.com 

,  7083נוסדה בשנת , 
אשר המציאה את  
משאבת הואקום  
הראשונה לשימור  
. בקבוקי יין פתוחים  

Vacu Vin   פיתחה סידרת
משאבות ואקום אשר  
מודיעה על היווצרות  

הלחץ הנכון בהשמעת  
ובפקקים  , קליק

השומרים על הואקום  
בבקבוק עד לפתיחת  

  .הבקבוק מחדש

מחיר לצרכן  
 ₪ 111 -כ( בישראל)

ישנם  –משמרי יין 
פתרונות לשימור יין 

י החדרת גז ארגון  "ע
. לבקבוקים פתוחים

חברת   
Vineyardfresh  

www.vineyardfresh.c
om מספקת בקבוקי , 
ספריי אשר נועדו 
לשמור על היין  

הנשאר בבקבוקים  
צורת . פתוחים

י  "השימוש היא ע
התזת גז לתוך בקבוק  

מה שמייצר , פתוח
חוצץ בין היין לבין 
החמצן ובכך מונע 
. חדירת חמצן לבקבוק
לאחר ההתזה יש  
.לסגור את הבקבוק  

החברה  משווקת את  
ב  "המוצר בארה

 .לצרכנים ולמשווקים

  חברת
Pulltexהספרדית  ,

www.pulltex.com ,
הנחשבת לאחת  

החברות המובילות 
בתחום מוצרים  

משלימים ליין מספקת 
גם היא פתרונות כגון 
פקק ליין המשמש גם  

  -כמשאבת ואקום 
מאפשר שמירה על 
היין על ידי הוצאת  
האוויר מהבקבוק 

ומניעת התחמצנות  
 .היין
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 לא קיים בשוק פתרון דומה, מוצר חדשני•

 נמצא מתאים לרישום פטנט•

 פתרון אינטגרלי הדואג לאיטום ולשימור היין•

 מגיע עם אינדיקטור לצורך זיהוי זמן שימוש•

 מקנה לבקבוק מראה יוקרתי וחדשני•

מגיע באריזה של שלוש יחידות ובכך מאפשר פתרון  •
 לאורך זמן

 ניתן לשימוש חוזר•

 עושה שימוש בגז ארגון שהינו טבעי וידידותי לשימוש•

 חוזקות

 משאבים כספיים מוגבלים עד לגיוס מימון•

זמן חדירת המוצר לשוק הינו יתרון   -מוצר חדש •
 וחיסרון גם יחד

 החברה עדיין לא מוכרת או מבוססת בשוק•

 עלויות ומיקום לייצור עדיין לא סופיים•

 חולשות

 צריכה גבוהה של יין בארץ ובעולם•

 לא קיים מענה המשלב שימוש בגז ואיטום גם יחד•

פוטנציאל לשיתוף פעולה עם גורמים מבוססים וידועים •
 בעולם

 עונה על צורך אמיתי וקיים•

 הזדמנויות

או /פתרונות חלופיים כגון משאבת ואקום ו' קיימים מס•
 פקקים לאיטום

 פוטנציאל כניסה של חברה מתחרה•
 איומים



 
 

 צוות המיזם

 

 יועצים חיצוניים 2

 יועץ בתחום היין – ר ארקדי פפיקיאן"ד. 

 הינה פירמה מובילה בישראל לראיית חשבון עם ותק של - 'שטיינמץ עמינח ושות –ח "משרד רו. 

הפירמה מוכרת  .הפירמה מתמחה במגוון רחב של נושאים בתחום ראיית החשבון. שנה 52-למעלה מ

 . בישראל כמובילה בתחום המיסים

 החברה משתמשת במשרד חיצוני של עורכי דין גדול המלווה את החברה  -ד "משרד עו, קצנל דימנט

 .מ ליצירת קשרים עסקיים ובין לאומיים ובעל נציגות בעולם"בתהליכי מו

  מגיעה מעולם ההייטק עם ניסיון . בעלת תואר במנהל עסקים עוסקת בליווי וייעוץ עסקי–קרן מוספי

  .שנים בניהול מוצרים ושירותים 76-של למעלה מ

  ל"הנדסאי יוצא יחידת הנדסה מובחרת בצה אסף קאופמן –יועץ הנדסה. 

  שנים בתחומו 76בעל ניסיון וותק מעל  דוריאן קפואנו – ומעצב תעשייתימהנדס. 

 

 דודי שבתאי

 מייסד ונשיא החברה

 אורי בסנוב

ל"מנכ  

 אילן בוחבוט

ל פיתוח עסקי"סמנכ  

יועץ   -אבי נוח 
 משפטי

'  לילך זכרוביץ  

 מנהלת מכירות

 נציג מכירות נציג מכירות נציג מכירות

 שמוליק כהן 

 מנהל קשרי חוץ

 יצחק בודיק

 מנהל אזור
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 2211, נציגי החברה התארחו בתערוכת היין בגרמניה 5672, במרץ ProWine,  במסגרת ההשתתפות

 . נפתחו הזדמנויות חדשותו, עם מספר גורמים בעלי השפעה בתחום היין יםיצרה החברה קשר

  .במגעים עם כמה גורמים היכולים להוות פוטנציאל לשיתוף פעולהכיום החברה נמצאת 

 .להמשיך ולבדוק היתכנות לשיתוף פעולה ומכירותהמטרה היא ליצור עימם קשר 

 

 ובכך להרחיב את , מוצרים נוספים בהמשך לושהבכוונת החברה להרחיב את סל המוצרים לש

 .ההזדמנויות העסקיות

o  הכולל משפך ללא צורך בפתיחתופקק. 

o לחיצות 46-ספיק לכפקק פרימיום עם כמות גז שת. 

o מבחר של פקקים איכותיים מאלומיניום בעלי מגוון רחב של עיצוב. 

 ואבני דרך פעולה תכנית 7

 להגן על  נועדה, 65/65/72אשר הוגשה ב הבקשה לרישום פטנט. הוגשה בקשה לרישום פטנט

  .המוערך בתחום פטנטיםהוגשה על ידי עורך , ההמצאה

 .בתהליך אישור במשרד הפטנטים הבקשה נמצאת: סטטוס
 

 תכנון דגם ראשוני של המוצר לצורך בדיקת התאמת הרעיון לשוק מבחינה  - אב טיפוס פיתוח

  .הנדסית ומבחינת הצרכים העסקיים, טכנולוגית

בהתאם . אצל חברת הנדסה אב טיפוס נמצא בתהליך בדיקות והוכחת היתכנות: סטטוס

 . לתוצאות יקבעו  עלויות והיקף הייצור

 

 סימן רשום (Trademark .) משרד עורכי הדין עמית וולף המתמחים בסימנים מסחריים הגישו בשם

יחד , בכל הצבעים Rבסימן    "RGON CORK" -הסימן הרשום כולל את ה, החברה בקשה לסימן רשום

מנים המסחריים המציגים את האותיות והסי, רכישת הפונטים, הלוגו שמלווה את המוצר, עם שם המוצר

 . ™מוגן מבחינה מסחרית ו המוצר

 

 שותפים אסטרטגיים לצורך יצירת /כניסתם של משקיעים  - גיוס הון להאצת הפעילות של המיזם

נכון לעכשיו , ב"החברה נמצאת במגעים עם משקיעים מארה. לקידום פעילות המיזם תשתית מימונית

בכוונת המשקיעים לבחון אפשרות של השקעה . המדובר הוא על הלוואת בעלים לקידום והאצת המיזם

 . המשך הייצור וכן את תהליך רישום הפטנט בעולםמנת לממן את -על מיליון דולר 3ל ש

 

 ל צוות המהנדסים עובד יחד עם מעצבי המוצר ליצירת מודל במספר דגמים ע – עיצוב ופיתוח מוצר

 .ליצור תיק ייצור נתמ

 

 

 :אבני הדרך הנדרשים עד לקבלת מוצר מוגמר 



 
 

o הסקת מסקנות לחישובים וטסטים של אב הטיפוס. 

o תיקונים ושיפורים בשילוב עיבוד העיצוב הסופי של המוצר, השלמת בדיקת המוצר. 

o ל"י חברה מוסמכת לתקינה בינ"ות ותקינה של המוצר עבדיקות בטיח. 

o השלמת ליקויים אם וככל שנידרש לכך  מחברת התקינה . 

o מותאמים למודל עיצוב , דגמים ראשונים 766מול חברת הנדסה להכנת , קבלת החלטת ייצור

 .סופי

o הכנת תוכנית פעולה לתיק ייצור וקבלת החלטות בנושא ייצור המוני. 

 

 מוצר לשוק המקומי והבינלאומי בהתאם ה תתהליך החדר תחילת -והפצה  מכירה, שיווק

 החברה תנקוט מאמצים נמרצים ליצירת קליטה מוצלחת של המוצר. לאסטרטגיית השיווק שנבחרה

 :בכוונת החברה לשווק את המוצר בכמה דרכים .בקרב ציבור הלקוחות והמשתמשים הסופיים

o גיוס הון חיצוני באמצעות פנייה למשקיעים פרטיים לשם האצת  - י קמפיין"גיוס המונים ע

ה לתגמל כל משקיע בכוונת החבר .תהליך התרחבותה של החברה עד להגעתה לאיזון ורווחיות

 .סות המוצרנרווחים עתידיים מהכבלת י ק"במיזם ע

o מפיצים , בכוונת החברה להפעיל מערך אנשי מכירות – חדירה לשווקים בינלאומיים

לקוחות ו יאתרו שיתופי פעולה, ל"בארץ ובחו, השוניםבשווקים פעלו אשר יומשווקים 

בחשבון פרמטרים של תרבות  ותנאים רגולטורים במדינות בתהליך זה יילקחו  .אסטרטגיים

, באסטרטגיית החדירה כנוןתהליך זה ינוהל באופן מקצועי ויכלול שלבים של ת. היעד השונות

 .שהוכשר לכך צוות מיומןבעזרת  יישום ומדידה של היעדים שהושגו

 

o יבחן שיתוף פעולה אסטרטגי עם מפיצים גדולים או יצרנים מתחום  - שותפים בתחום ההפצה

היכולים לשמש פלטפורמה להפצה בכמויות לקווי החלוקה והמכירה , האביזרים ליין בעולם

  .בקשרים ממילאשאיתם נמצאים 

o ל"בארץ ובחו לוועדי עובדים ולסיטונאים, ליקבים -  שיווק ישיר. 

o  בכוונת החברה להקים חנות בפלטפורמות נבחרות כגון   - אונלייןמכירה– eBay ו- Amazon 

 .ישירות לצרכן הסופי לצורך מכירה בכמויות גדולות

 
  חלון הראווה של החברה ומוצר  אשר ישמש, אינטרנט תדמיתי הקמת אתר -השקת אתר אינטרנט

האתר יקודם במנועי החיפוש השונים לצורך . הדגל שלה ויקדם את מטרותיה השיווקיות והאסטרטגיות

 . שתתורגם בסופו של תהליך לתשואה כספית, יצירת תנועה ממוקדת של מבקרים

 

  ולמצב את  מטרת הפעילות הינה לחשוף את העסק ומוצריו בפני הצרכנים -פעילות יחסי ציבור

פעילות יחסי הציבור תכלול ניהול קמפיין תקשורתי באמצעות פרסום . החברה מול קהלי היעד שלה

פורומים אינטרנטיים , בלוגים, רשתות חברתיות, טלוויזיה, רדיו, (כתובה ואינטרנטית) והודעות לעיתונות

 .ועוד



 
 

  בהתאם לצורך תוך פיתוחו גידול בהיקף ההון האנושי המועסק בחברה  -תגבור מערך העובדים

אשר יקבעו קריטריונים ברורים , תהליך הרחבת מצבת העובדים יתבסס על נהלים. וטיפוחו בהתמדה

 .לאיתור עובדים חדשים ויכתיבו סדר פעולות שיש לנקוט במסגרת התהליך
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 גיוס כספים

 .להשלמת הגיוס ממקור אחד, מחפשת גוף או משקיעהחברה 

 .מהציבורגיוס  גם במקביל  מבצעת, המשקיע המתאים עד שימצא

 :הואל "הסכום הנדרש להשלמת וביצוע כל התהליכים הנ
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 תמחור והמחרה 1.1

 האינדונזיבהייצור יעשה בסין או 

 1$ נטו המוערך למוצר בודד עלות הייצור

 למשווקים ומפיצים 2.31$עלות המכירה 

  6$מחיר מכירה לצרכן הסופי 

 12$במחיר לצרכן של  פקקים במארז 3המוצר יימכר באריזות של 

 

 

 

 

 

 

 


