
 הקמת היקב

השקיעו את הראשונים המייסדים 

בשנת ו מרב מאמציהם בחקלאות

, החליטו המתיישבים ופקידי 1885

 הברון להתמקד בגידול גפנים. 

הברון  , בעקבות ביקור1887בשנת 

הוחלט על גידול ענבי בארץ  רוטשילד

יין מזנים מובחרים ועל הקמת יקב 

 .ראשון לציון

 שלבי הבנייה של היקב 

וכלל מבנה מוארך בן שתי קומות. זמן קצר אחר כך,  1889שנת ב נבנה היקב

ארבעה מרתפים עמוקים בעלי  המבנה כוללבצמוד לראשון.  נוסףהוקם מבנה 

ייצור מעליהם נבנו שתי קומות שהכילו אולמות נרחבים לקירות כורכר איתנים. 

   .יין

 מפעל תעשייה מודרני –היקב  

התיכון. הוא  –היקב היה התשלובת התעשייתית הגדולה ביותר בארץ ובמזרח 

ודרניות ביותר בתקופתן. תהליך פעל בשיטות עבודה ובטכנולוגיות שהיו המ

הייצור כולו היה ממוכן וביקב פעלו מנועי קיטור רבי עצמה. תכולת היקב הגיעה 

–לציון, פתח  –מיליון ליטר יין בשנה ועובדו בו ענבי המושבות ראשון  7.3 –ל 

  .תקוה, נס ציונה, רחובות וגדרה

 שיווק ופרסום

ליוני פראנקים בניסיונות חקלאיים, בהקמת היקבים הברון רוטשילד השקיע מי

בכדי לקדם את שיווק היין הקימו הכורמים בשיתוף ובתמיכה כלכלית באיכרים. 

עם הברון רוטשילד את חברת "כרמל" . סניף השיווק הראשון של החברה, 

. אחריו נפתחו "כרמל 1896"כרמל ורשה", נפתחה בוורשה, פולין, בשנת 

 .יורק ועוד-רג, לונדון, ניו, וסניפים נוספים בברלין, המבו1898אודסה" ברוסיה, 

 .נפתחו חנויות "אגודת הכורמים" ביפו ובירושלים 1901בשנת 

-הוקמה חברת "כרמל מזרחי" לשיווק יין ופירות לארצות המזרח 1902בשנת 

התיכון. בשנים מאוחרות יותר הפך השם "כרמל מזרחי" לשמם של יקבי ראשון 

יינותיהם בעיקר ליהודים ברחבי  יעקב. סניפי "כרמל" שיווקו –לציון וזכרון  –

 .העולם ופירסמו את תוצרתם בעיתונות היהודית

היקב אימץ כסמל את דמות שני המרגלים מן הסיפור המקראי,  – היקבסמל 

  .(23הנושאים אשכול ענבים במוט בשניים )במדבר, י"ג 



 פועלי היקב

 .בשנים הראשונות לקיומו היה היקב מקום העבודה הגדול ביותר בארץ ישראל

-הועסקו בו פועלים יהודים בלבד )בשל ההקפדה על כשרות(. מספרם נע בין כ

פועלים בעונת הבציר. ביקב נוסדו ארגוני פועלים  150-פועלים קבועים לכ 60

ישראל,  פרצה בו השביתה הראשונה בארץ 1901מהראשונים בארץ. בשנת 

מפועלי סדנת היקב. כתוצאה מן השביתה נקבעו חוקי עבודה  7בעקבות פיטורי 

במשך השנים המשיך היקב להאבק על קיומו  .וזכויות סוציאליות לפועלים

כיום, יקבי ( 1914-1918והצליח לשרוד את קשיי מלחמת העולם הראשונה )

"כרמל מזרחי" בראשון לציון ובזכרון יעקב הינם היקבים הגדולים במדינה. 

 12,000 -טון ענבים בשנה, תנובת כ 30,000 -היקבים מעבדים כ

סוגי יינות,  200-הארץ. תוצרת היקבים מונה כדונם כרמים ברחבי 

מיליון בקבוקים  30משקאות אלכוהוליים ותוצרי יין. השיווק עומד על 

מיליון בקבוקי יין. תוצרת "כרמל מזרחי" מהווה  25בשנה, מתוכם 

   .מייצוא היין והמשקאות החריפים של מדינת ישראל 70%


