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בסוף פרשת בר�שית מוזכר נח לר�שונה: ַוִּיְקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ֹנַח, ֵלאֹמר: ֶזה 
ָיֵדינּו, ִמן-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה ה' )בר�שית ה,  ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו ּוֵמִעְּצבֹון 
כט(. נח עלה על במת ההיסטוריה לפני סיפור המבול, וייעודו היה לנחם 
�ת העולם ממעשי ה�נושות ומה�דמה ה�רורה. וכ�ן בפרשתנו ל�חר 
המבול חזר נוח �ל ה�דמה והוצי� ממנה ברכה: ַוָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה, 
 ַוּיִּטַע ּכֶָרם  )בר�שית ט, כ(. הו� הכשיר �ת ה�דמה, נטע כרם ועם הבא

שלת הענבים הגיע הבציר ול�חריו תהליך הפקת היין. 

ניתוק  תקופת  �חרי  גם  וממיל�  היקום,  חורבן  �חרי  הר�שון  היין 
אמה�דמה, הו� חגיגה מחודשת של ה�דמה, �ולם החגיגה הפכה להת

בזות. מסופר על נוח: ַוֵּיְׁשְּת ִמן-ַהַּיִין, ַוִּיְׁשָּכר; ַוִּיְתַּגל ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה )בר�שית 
ט, כ�(. על פי דברי חז"ל, השתייה של� במידה הי� שהבי�ה להתבזות. 

אבהקשרים שונים במקר� שב ומופיע היין כמבי� לבעייתיות כמו בסי
פורנו וכמו בסיפור בנות לוט מחד גיס�, ומ�ידך גיס� כמשקה המבט� 
ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא  י ֶצֶדק ֶמֶלְך ָשׁ חיוניות וחגיגיות, כמו בפסוק: ּוַמְלכִּ

ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון )בר�שית יד, יח(. 

שמחה  מבי�ה  ולכן  החקל�ית,  התוצרת  בייצור  שי�  הי�  היין  הפקת 
מיוחדת לעובד ה�דמה. בנבו�ת הנחמה בעמוס מבט�ות נטיעת הכרם 
: ְוַׁשְבִּתי, ֶאת-ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשְ םושתיית היין �ת ההשתרשות בקרקע ובחיי
ָרֵאל, ּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת-ֵייָנם... )עמוס ט, יד(. 

ברחבי ה�רץ מצויות גתות רבות שייצרו בהן יין בימי המקר�, וכן בימי 
בית שני ובתקופה הרומית-ביז�נטית. הכיבוש המוסלמי ו�יסור שתיית 
היין ב�יסל�ם הבי�ו להפסקת ייצור היין. היו גתות שיצ�ו מכלל שימוש, 

וב�חרות הפיקו מיץ ענבים שממנו ייצרו דבש.

בסוף  התרחש  ב�רץ  היין  ייצור  ענף  לתחיית  שהבי�  משמעותי  מהלך 
המ�ה ה-19. ב�ב התרמ"ב )1882( הקימו בני העלייה הר�שונה �ת ר�שון 
לציון, המושבה העברית הר�שונה. הם נקלעו לבעיות רבות, והברון בנימין 
�דמונד דה רוטשילד נחלץ לעזרתם בתמיכה כלכלית וברכישת קרקעות. 

ל�חר שנתיים של גידול דגנים התגלעו קשיים רבים בענף חקל�י זה, 
תנופה גדולה בנא לולכן הוחלט לעבור לגידול גפנים. החלטה זו הבי�ה 

טיעת הגפנים בר�שון לציון החלוצה ובש�ר המושבות. בתחילה מכרו 
מתיישבי ר�שון לציון �ת הגפנים ל�נשי המושבה הגרמנית בשרונה 
1887( החליט הברון רוטא )שהפעילו יקבים משלהם, ובשנת התרמ"ז 

שילד שגידול הגפנים במושבות יהיה למטרות יצו� יין ושיווקו בכמויות 
ובשנת  לציון,  בר�שון  נבנה  הר�שון  היקב  העולם.  ברחבי  מסחריות 

התר"נ )1890( כבר הופק בו היין מענבי הבציר הר�שון. היקב בזיכרון 
יעקב הוקם שנה ל�חר מכן.

היקב  בניהול  שהיו  מחדלים  ולמרות  רצון,  משביע  היה  התוצרת  טיב 
'כרמל'  בשם  לציון  ר�שון  יינות  שווקו  שנים  חמש  תוך  היין,  ובשיווק 
ליעדים שונים ב�ירופה וב�רצות הברית. היינות הגיעו �ף לתערוכות 
גם  יינות  לייצ�  ולפרסום. כשהחלו  זכו לשבחים  ובהן הם  בינל�ומיות 

אברחבי ה�ימפריה העות'מ�נית נקר�ה החברה 'כרמל �וריינטל', בעב
רית 'כרמל מזרחי', ולימים נקר� כך גם היקב. 

בשנותיו הר�שונות היה היקב מקום העבודה הגדול ביותר ב�רץ ישר�ל 
ב�ותם ימים, והיה מקור פרנסתם של חלק גדול מתושבי המושבה. �פילו 

דוד גרין, לימים דוד בן גוריון, החל �ת דרכו כפועל ביקב בר�שון לציון. 

לא  עוד  כתבה:  ועליו  לציון  בר�שון  לביקור  הגיעה  צבי  בן  ינ�ית  רחל 
ְראיתי את גולת הכותרת של ראשון – את היקב, שהוא תפארת המוש

בה, ובו עובדים רק פועלים עברים. גם זו לטובה ששומרים על המסורת 
ומחשש יין-נסך מעסיקים רק יהודים )רחל ינ�ית בן צבי, �נו עולים, תל 
12(. בנוסף על ההתלהבות הר�שונית תי�רה רחל  1959, עמ'  �ביב, 

א�ת קשיי העבודה, �ת העייפות ו�ת המשכורת הזעומה �ך גם �ת הד
בקות בעבודה. �ף שתהליך בניית היקב לווה בקשיים רבים, הבי� היקב 
לשינוי בנופה של ה�רץ ובתוצרתה. �חרי 130 שנה, בסוף שנת 2015 

)התשע"ו(, הועבר היקב מר�שון לציון ל�זור התעשייה ב�לון תבור. 

ולב ה�רץ  ברחבי  הציוריים  הענבים  מכרמי  להתרשם  �פשר  אהיום 
קר ביקב בזיכרון יעקב. שם �פשר להכיר �ת סיפור תחיית ענף היין 
ב�רץ ישר�ל דרך סיפורה של 'כרמל מזרחי', יצרנית היין מימי השלטון 

העות'מ�ני דרך תקופת המנדט הבריטי ועד ימינו. 
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