
מקצועיות, עקביות, מצוינות
Professionalism, Consistency, Excellence



The Winery
Shiloh Winery - Ancient Roots, Modern Winery.
Wine has always been part of the Jewish tradition. The 
abundance of biblical winepresses discovered in present-
day Shiloh attests to this and is the root of our modern 
winery. Established in 2005, the winery overlooks the 
breathtaking Shiloh River and Judean Hills in the most 
ancient terroir in the world. Selecting only the best grapes 
from this region, we blend state-of-the-art technology with 
the uncompromising professionalism of winemaker Amichai 
Luria. The result: wines that sweep awards at international 
wine competitions and are sought after by connoisseurs 
around the world.

Biblical Shiloh
Quality grapes and wine production have been associated 
with the Shiloh region for millennia. When Jacob blesses 
Joseph, he says:  "From the God of your father will be your 
help, and the Almighty will bless you, blessings from 
the heavens above, blessings from the deeps that lie 
beneath…” (Genesis 49:25). Thanks to this enduring 
blessing, the unspoiled views that surround, and an 
immeasurable love of the land, entrepreneur Dr. Mayer 
Chomer could not resist founding the Shiloh Winery
in this region.

Our Logo
The bull is the symbol of the tribe of Joseph. With its 
strength and passion for leadership as well as its humility 
and constancy of hard labor, the bull constitutes an integral 
part of what Joseph and Shiloh represent. It symbolizes 
our history, our wines, and our dedication to create for the 
future with the utmost respect for our past. “His first born 
ox has splendor and his horns are the horns of an oryx…” 
(Deuteronomy 33/17).

Personal Touch
Many years ago, the Psalmist wrote, “Wine gladdens 
the heart of man” (Psalm 104:15). To this day, whether 
welcoming the Sabbath or bidding it farewell, celebrating 
holidays or special occasions, or elevating a simple meal 
with an elegant grace, there will always be wine in the 
Jewish household. In ancient times, the Land of Israel's 
agricultural success provided its residents and the Jews 
of the Diaspora with wine.  The Shiloh Winery team gains 
particular satisfaction that its high quality wines, from 
this unique region, are shipped to Jewish families and 
communities all over the world.



The Winemaker
Amichai Luria always had a passion for making wine. When 
he arrived at Shiloh Winery in 2005, he quickly gained 
a reputation for quality and professionalism. Under his 
guidance Shiloh wines have been awarded gold medals 
and international recognition at the highest level. His ability 
to work with many different varietals and styles while 
consistently delivering exceptional vintages provides wine 
lovers with unique blends and extraordinary single varietals 
year after year. 

The Vineyard
The basis for quality wines begins in the soil and the 
vineyard. Fortunately, the cool nights and warm days of the 
Samarian Mountains create an ideal climate for grapes. At 
an elevation between 650 to 900 meters above sea level, 
our vineyards are situated in areas that have produced the 
highest quality of wine since biblical times. The winery is 
continuing to enlarge the vineyards, and we now have over 
40 acres of vines.

Ezekiel's prophecy: 
"I shall have gathered the house of Israel from the peoples 
among whom they are scattered, … then shall they dwell 
in their own land which I gave to My servant Jacob.… and 
shall build houses, and plant vineyards."

Kashrut
All Shiloh wines are certified by four Kashrut authorities: OK, 
Badatz Chatam Sofer Bnei Brak, Rabanut (Mehadrin Matte) 
Binyamin and Rebai Babad. All Shiloh wines are Kosher for 
Passover Mehadrin all year round. Shiloh Winery allocates 
First Tithe to a family of Levites with a long-standing 
tradition. On every third and sixth year, the winery allocates 
unmarked bottles for Tithing for the Poor with the help of 
Social Services and reliable charity collectors.



על היקב
יקב שילה – שורשים עתיקים – יקב מודרני.

יין היה תמיד חלק בלתי נפרד מהמסורת היהודית ושפע 
גתות היין העתיקות מימי המקרא שנתגלו ליד הישוב 

שילה היוו את הבסיס הטבעי להקמת יקב שילה המודרני. 
היקב שנוסד בשנת 2005 וצופה אל נופו עוצר הנשימה 
של נחל שילה והרי יהודה, מייצר יינות איכותיים באתר 
המקראי, ב'טרואר' הקדום בעולם. יינות שילה משלבים 
טכנולוגיה עילית עם מקצוענות ללא פשרות, תחת ידו 

האמונה של היינן המנוסה עמיחי לוריא. יינות שילה 
המשובחים מבוקשים על ידי מומחים ואוהבי יין בישראל 

ובעולם וזוכים במדליות זהב בתחרויות יין בינלאומיות 
יוקרתיות בארץ וברחבי תבל.

שילה המקראית
יקב שילה שואב השראה משורשיו העתיקים. ענבים 

איכותיים וייצור יין נקשרו לאורך הדורות עם איזור שילה. 
בברכת יעקב לבנו יוסף נאמר: "ֵמֵאל אִביָך ְוַיְעְזֶרָּך, ְוֵאת 

ַׁשַּדי ִויָבְרֶכָּך, ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ֵמָעל, ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת." 
)בראשית מט, כה(. הודות לברכה הזו, לנוף הפראי מסביב 

ולאהבה גדולה לאדמה, לא יכול היה היזם דר' מאיר שומר 
שלא להקים את יקב שילה באזור זה.

לוגו שילה
השור הוא סמלו של שבט יוסף. העוצמה, התשוקה, הכוח 

הפנימי, הצניעות, האופי, הגדולה והריבונות המיוצגים 
על ידי השור, הם שמעצבים את דרכם של יוסף ויקב 

שילה. "השור שעל הלוגו מייצג את ההיסטוריה שלנו, את 
היינות שלנו, את האופי החזק והתשוקה שלנו ליצירה עם 

הכבוד הרב לעברנו". שנאמר: "ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו, ְוַקְרֵני 
ְרֵאם ַקְרָניו--ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו, אְפֵסי-אֶרץ; ְוֵהם ִרְבבֹות 

ֶאְפַרִים, ְוֵהם אְלֵפי ְמַנֶּׁשה." )דברים לג, יז(.

הכרמים
הבסיס ליינות איכותיים מתחיל בקרקע ובכרם. תנאי גידול 

ענבים מעולים לייצור יינות איכות משובחים מתקיימים 
בהרי השומרון מאז ימי המקרא. הלילות הקרים והימים 

החמים יוצרים אקלים אידיאלי עבור הענבים הגדלים 
בגובה של 900-650 מטר מעל פני הים.

היקב ממשיך לטעת כרמים באזור והם פרושים כיום כבר 
על למעלה מ-150 דונם. כנבואת הנביא יחזקאל:

"ּכֹה-אַמר, ֲאדָֹני ְיהִוה, ְּבַקְּבִצי ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמן-ָהַעִּמים...; 
ְוָיְׁשבּו, ַעל-אְדָמָתם... ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה, ָלֶבַטח, ּוָבנּו ָבִּתים ְוָנְטעּו 

ְכָרִמים..." )יחזקאל כח, כה-כו(.



טיפת יין אישית
על שולחן ערוך בכל בית יהודי, תמיד נמצא יין – בכל חג 
או מאורע, בקבלת השבת או בהבדלה, כמו גם בשתייה 

יומיומית. "ויין ישמח לבב אנוש" נאמר בספר תהילים קד, 
טו, ועל כמויות היין שנצרכו בתקופת המקרא, אנו יכולים 
רק לחלום. חידוש ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון 

הביאה איתה תנופת פיתוח חקלאי שיכולה כמו בימי קדם 
לספק לתושבי ארץ ישראל וליהודים בתפוצות יין כשר 
ואיכותי. צוות יקב שילה שואב הנאה רבה מכך שיינותיו 

האיכותיים, המיוצרים באזור מיוחד זה, מיוצאים למשפחות 
וקהילות יהודיות ברחבי העולם.

היינן
לעמיחי לוריא היתה תמיד תשוקה גדולה לייצור יין. עם 
הגעתו ליקב שילה בשנת 2005, זכה עד מהרה במוניטין 

של איכות ומקצוענות. תחת ניהולו יינות שילה זכו להכרה 
בינלאומית ולמדליות זהב ברמות הגבוהות ביותר. עמיחי 

הוכיח את יכולתו לעבוד עם מגוון זנים שונים ולייצר מהם 
יינות באיכות גבוהה, וכן בלנדים ייחודיים המעניקים ערך 

יוצא מהכלל עבור לקוחות היקב שנה אחר שנה.

כשרות
לכל יינות שילה תעודות כשרות מארבעה הכשרים: אוקיי, 
בד"צ חתם סופר בני ברק, רבנות מטה בנימין, והכשר רבי 
באב"ד. כל יינות שילה כשרים למהדרין לפסח ולכל ימות 

השנה. יקב שילה מפריש מעשר ראשון למשפחות לוויים. 
כל שנה שלישית ושישית, מקצה היקב בעזרת שירותי 
הרווחה וארגוני צדקה אמינים יינות ללא תווית, מעשר 

עבור העניים.



EXCLUSIVE EDITION

A special edition released 
only in special, top vintages  

MOSAIC

מהדורה מיוחדת של יין הדגל של 
היקב, המיוצרת רק בשנים של 
איכות נדירה



Shiloh’s flagship wine
MOSAIC
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SECRET RESERVE

SHIRAZ

MERLOT

CABERNET SAUVIGNON

Wine 
Enthusiast
rating

90
2014

2014 Wine 
Advocate
rating

90

Wine 
Enthusiast
rating

90

Shiloh winery’s high-end reserve single 
varietal series
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אשכול הזהב אשכול הזהב

סדרת הרזרב היוקרתית של היקב, מיינות זניים בלבד
קברנה סוביניון, מרלו, שיראז



סדרת הרזרב 
היוקרתית של היקב

מהדורה מיוחדת של 
כרמים יחידניים

SECRET 
RESERVE
6TH YEAR
HEROES 
EDITION
Shiloh winery’s 
high-end reserve 
single vineyard 
series



Legend Fiddler

Legend Honi

2014

Wine 
Advocate
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פטי ורדו, פטיט סירה, שיראז
Petite Verdot, Petite Sirah and Shiraz

קברנה סוביניון, מלבק, קברנה פרנק
Cabernet Sauvignon, Malbec and Cabernet Franc NEW!

אשכול הזהב אשכול הזהב אשכול הזהב

סדרת הבלנדים הייחודיים של יקב שילה

LEGEND
Shiloh winery’s supreme blend series 
honoring jewish legends



BarberaCabernet
SauvignonSHOR Cabernet

Franc
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סדרת הפרימיום של יקב שילה, 
יינות זניים

אשכול
הזהב



PRIVILEGE
The top value 
series of Shiloh’s 
premium wines

NEW!

סדרת הפרימיום 
של היקב המציגה 
בלנדים איכותיים 
במחיר הוגן



CHARDONNAY

ROSE

אשכול הזהב

Wine 
Enthusiast
rating

89
Wine 
Spectator
rating
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Shiloh, Israel

Click  below  to  contac t  us

ami@shilohwinery.com

mailto:ami%40shilohwinery.com?subject=
https://www.facebook.com/ShilohWine

