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פתח הדבר
בהיסטוריוגרפיה של תולדות היישוב העוסקת בנושא הדיג והמדגה נזכרים ניסיונות חלוציים של

יזמים פרטיים להקים ברכות דגים בארץ  -ישראל.

1

אולם אך מעט נכתב על תרומתם של חלוצי הדיג

מהסקטור הפרטי  ,ולעומת זאת הובלטו הראשוניות של קיבוץ ניר  -דוד ותרומת התנועה ההתיישבותית
להתפתחות ענף המדגה בשנות השלושים
במרכז מאמר זה מפעל הדגים

והארבעים של המאה העשרים .

2

הפרטי של ברנקו זיצר בקורדני בשנים . 1947 - 1934

אדון במפעל

זה ממספר היבטים  :הקשיים והבעיות בהקמת הברכות ; השותפים המרכזיים שתמכו במפעל ;

.

התפרקותו של המפעל כרקע לנושא אסקור תחילה את הניסיונות שקדמו למפעל זה  ,ושמהם ניתן

ללמוד על מעורבות המוסדות המיישבים ועל הגישושים הראשוניים מצדם לבניית ענף מדגה .
ניסיונות ראשוניים להקמת ברכות לגידול דגים
בשנת

1923

() 1934 - 1920

הציע אדם פרטי  ,ברוך פרובר  ,לנהום תשבי  ,מנהל מחלקת המסחר והתעשייה של

.

ההנהלה הציונית  ,לגדל דגים בברכות של ירושלים הוא הצביע על ברכות רבות בעיר ובסביבותיה
שהמים עומדים בהן כל השנה  ,והציע להנהיג בהן גידול דגים עבור תושבי ירושלים

ביקש אישור ממשלתי לזמן ארוך עבור המשקיעים שייצג להקמת המפעל .

3

והסביבה  ,פרובר

יזמתו של פרובר נותרה

על הנייר בלבד  ,ומי שהקים לראשונה ברכות דגים בארץ היה מרדכי שוורץ .
שוורץ למד ב ' מקווה ישראל '  ,ובשנת

ביקש ממנהל בית הספר  ,אליהו קראוזה  ,את הסכמתו

1926

.

לגדל דגים בברכת ההשקאה בפרדס קראוזה הסכים  ,ושוורץ הביא מווינה  ,ששם עסקה משפחתו
בשער המאמר  :ברכות
תדגים

בקורדני,

; 1934

ברקע  -המבצר
שלוס  ~ :לטן קלמר  ,ארכיון
התצלומים של ' קרן קיימת ' )

.

בסחך דגים ' קרפיונים ראשונים לגידול בארץ בשלב זה שימשה הברכה לאחסון הדגים  ,וכאשר רצה
שיורץ להפוך ברכה נוספת ששם יוכלו ה  -גרם גם להטיל ביצים ולהתרבות  ,נאסר עליו הדבר על

ידי והנהל מחלקת הבריאות המקומית הממשלתית  ,ד " ר רפאל אופטלקה  ,מהשש שהברכה תהיה מקור
המאמר מבוסס על תת  -פרק מתוך עבודת המוסמך שלי  ' ,מקומו של ענף המדגה בתולדות ההתיישבות בשנים

 , ' 1949 - 1937שכתבתי בהנחייתו של פרופ ' יוסי בן  -ארצי  ,באוניברסיטת חיפה בשנת . 2001
1

.

.

המושג דיג מציין את כל סוגי הדיג בים ובאגמים מדגה הוא סוג דיג הקשור רק לברכות דגים יצחק אבינרי כתב
ב ' לוח הקואופרציה ' בשנת תש " ה כי הוא רואה הבדל רב בין דייג רגיל ובין מטפל בגידול הדגים  ,ולכן הציע את

.

השם מדגה  ,כמו מקווה  ,מקנה ומרעה  ,שם המציין את המקצוע בכלל ואת הברכה לגידול הדגים בפרט ראו  :יצחק
אבינרי ( עורך )  ,לוח הקואופרציה של ארץ  -ישראל לשנת תש " ה  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ '
2

מגדלי דגים  ' ,חוזר '  ,כפר  -רופין ,
ראו  :י ' זילברשייד ( עורך ) 5 ,

31

; 164 - 163

וכן  :ארגון

. 574/2128

באוקטובר  , 1944אצ " מ ,

שנים במועצה האזורית הגליל העליון  ,תש " י  -תשט " ו  ,תל  -אביב תשי " ח  .הספר מסכם

.

פעילות חקלאית בכל ענפי המשק וכמובן גם בענף המדגה בפרק על עמק החולה לא נאמר דבר על מפעלה של
משפחת שוורץ  ,שפיתחה מדגה בשטה של

בהוברת בעריכת צ ' אשל ,

' 40

500

דונם  ,המדגה הגדול ביותר בכל הארץ בתהילת שנות הארבעים  .וגם

שנות מדגה בישראל  , ' 1979 - 1939 ,היפה תש " ם  ,שיצאה לאור בשנת

1980

מטעם

.

ארגון מגדלי הדגים בישראל  ,לא הוזכרה תרומתם של מגדלי הדגים בסקטור הפרטי ראו גם  :ש ' שטל וש ' שריג ,
' בריכות הדגים בארצינו '  ,דיג ומדגה בישראל  ,ג ,

1

עמ '

( תשכ " ה ) ,

159 - 119

.

גם שם סקירת גידול הדגים מתחילה

.

בקיבוץ ניר  -דוד  ,ופועלם של משפחת שוורץ  ,של זיצר ושל אחרים אינו מוזכר וראו גם להלן  ,עמ '
3

פרובר אל תשבי  ,ירושלים ,

6

בינואר  , 1923אצ " מ ,
קתדרה

58/ 1326

, 111

.

ניסן

תשס " ד ,

עמ '

- 75

94

. 90

ברנקו ויצר ומפעל הדגים בקורדני 1947 - 1934 ,

ליתושים הגורמים

להידבקות במלריה.

4

77

ץתדרה

מכל מקום היה זה הניסיון החלוצי הראשון שנעשה בארץ

לגדל דגים .
.

הניסיון הבא נעשה בידי ' קרן קיימת לישראל ' בשנת

1927

פנתה ' קרן קיימת ' לפיק " א בבקשה

.

לסייע להברי אגודה בת עשרה אנשים שהתעניינו בגידול דגים שלושה מומחים בתהום זה -

מלוביציק  ,ולקובסקי ופבונר ( שמם הפרטי אינו ידוע לי

שטה של

250 - 200

)

-

פנו ל ' קרן קיימת ' לחפש עבור הקבוצה

דונם על שפת נהר או על יד הכינרת  ,ו ' קרן קיימת ' הפצה לדעת אם יש לפיק " א

.

אדמות מתאימות לגידול דגים נאמר במכתב שלהברי האגודה יש הרכוש הנחוץ לסידור משקם ,
ושהם ישלמו עבור הקרקע

( 25 - 20

.

דונם לאהד ) בתשלומים במשך שנים אהדות כמו כן הובהר באותו

מכתב ש ' קרן קיימת ' ההלה לבחון בעצת מומחים את שיטת גידול הדגים שהייתה נהוגה ברוסיה
ובארצות נוספות  ,ואם תצליח לפתח את הענף ולשווק דגים בזול  ,תיווצר אפשרות גם ' להוזיל את
צרכי החיים ולהמציא פרנסה לאנשים רבים ' ,

5

באותו עניין פנתה ' קרן קיימת ' גם אל ג ' יימס נלסון סטבס )  , ( Stubbsמנהל מחלקת הקרקעות ,
מלאכותי  ' ,קרן
1
לתושבים על 1ידי ריבוי דגים באופן
1
ולייצר מזון זול1
1
וטענה כי ניתן להוזיל 1את הבשר

ייג בגיזי

 -דיו ,

ארכין התצלומם

קת ק מתן

קיימת ' ביקשה לחכור שטחים עבור קבוצת אנשים שהתמתו בגידול דגים  ,ובמכתב הוזכרו שלושה
מקומות מתאימים באזור טול  -כרם  ,מרחק נסיעה של רבע שעה מהרצליה צפונה  :נהל פולג
) 11 Falik

4

 , (Nahrברכת רמאדן

) ( Birket Ramadan

וביצת העלוקות

)

" Alak

6

~ asset 16

.

סיפור חייו של מרדכי שוורך בתצלום כתב ידו נתרם למחבר [ א " ל ] על ידי בתו  ,מירי שוורץ וקוורץ בלבל לעתים

.

בכתיבתו בין אירועים מתקופות שונות ראו גם  :צ ' אילן  ' ,חלוץ גידול הדגים '  ,דבר ,
5
6

הלשכה הראשית של ' קרן קיימת ' אל פיק " א  ,ירושלים ,
' קרן קיימת ' אל סטבס  ,ירושלים ,

1

בפברואר , 1927

9

שם .

בינואר  , 1927אכ " מ ,

11

בדצמבר

. 58/13291

1981

 ,עמ ' . 17

1940

שי

ץתדרה
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ניסיון נוסף בתהום זה נעשה בידי יצחק וילקנסקי  ,מנהל תחנת הניסיונות החקלאית בתל  -אביב ,

.

שרצה לפתה את גידול הדגים בתחנת הניסיונות בנס  -ציונה  ,ליד נהל רובין וילקנסקי נעזר
בד " ר

מאיר גורביץ  ,בשל ידיעותיו בתחום

המדגה .

7

ד " ר אמיל ליבמן  ,אף הוא בעל ידע רב בתחום

ברכות הדגים  ,עזר לנחום תשבי בהעברת הידע לקבוצות ויישובים  ,והפנה אל גורביץ  ,בשל ידיעותיו

.

הרבות  ,את ' קבוצת החוגים ' מעין  -הרוד ליבמן הציע להקים את הברכות בעין  -חרוד  ,ושתחנת

.

הניסיונות תממן את ההדרכה ואת עלות הדגים תשובת הקבוצה הייתה כי אין בכוהה להשקיע בהכנת

.

הברכות  ,אך היא הסכימה לקבל עליה את הטיפול בדגים תמורת שכר יומי הולם לבסוף לא הוקם

המפעל.

8

תשבי הפעיל את המחלקה שבראשה עמד  ,מחלקת המסחר והתעשייה של ההנהלה הציונית ,

.

בחיפושים אחר יחידים ברחבי אירופה בעלי ידע בגידול הדגים אך למעט משפחת שוורץ בווינה

.

לא נמצאו מומחים בנושא מחלקתו ביקשה מהסוכנות היהודית בפולין שתקבל על עצמה את
המשימה לפתח גידול קרפיונים בארץ  ,משום שבפולין היו שטחי ברכות דגים  ,והידע שנרכש שם

יכול היה לעזור להצלחת המפעל  ,בחישוב כלכלי שעשה הראה תשבי כי באירופה נדרשו כשלוש
שנים עד שקיבל הקרפיון את משקלו המלא  ,ואילו בארץ  -ישראל אפשר להשלים תהליך זה בעונת

.

.

גידול אחת שלושה קילוגרמים מזון גרעינים הוסיפו קילוגרם בשר לדג המהיר הממוצע של מזון
הדורה היה

לירות ארץ  -ישראליות לטונה  ,ולפיכך המזון הדרוש לקילוגרם נוסף של דג חי אמור

8

היה לעלות

.

מיל קילוגרם דג נמכר באותם ימים במחיר גבוה ( המהיר הממוצע של דגי מצרים

24

על גבול ארץ  -ישראל היה רק

קירור בקרח ומכס .
)

15

מיל לקילוגרם  ,אך על כך נוספו הוצאות ההובלה עד השוק ,

תשבי ציין שבשנת

1931

בלבד הוכנסו לארץ

כ 310 -

טונות דגים טריים  ,דבר

שהדעת אינה סובלת  ,וטען שפיתוח הענף יוזיל את מחיר הדג  ,ומאחר שהיהודי אוהב דגים
מטבעו

(!)

ואת הקרפיון בפרט  ,יביא הדבר לצמצום ייבוא הדגים והבשר מחו " ל .

9

לדעתי טעה תשבי

בחישוב הכלכלי  :הוא חישב רק את מרכיב המזון  ,אך לא כלל בעלויות מרכיבים יקרים כגון בניית

.

הברכה והדישון עם זאת בדבר מרכזי אהד אכן צדק  :גידול הדגים בארץ אכן צמצם את היקף ייבוא
הדגים

(

בייחוד הטריים .
)

פרשה מעניינת נוספת בהקשר זה הייתה ביקורה בארץ של משלחת מומחים מטעם קבוצת בעלי
הון שברשותם היה בנק

בפרנקפורט .

הלקם ברחו להולנד ולצרפת עם עליית השלטון הנאצי

.

בגרמניה  ,והספיקו להעביר לשם הלק מכספם הברי המשלחת היו אלפרד שקלובר  ,שהיה ממונה
7

וילקנסקי אל תשבי  ,תל  -אביב ,

10

.

באוגוסט  , 1930שם גורביץ פעל רבות למען פיתוח הדיג בארץ  -ישראל בשנות

העשרים והשלושים  .הוא יסד את ' ועדת המים '  ,שתפקדה כסניף ימי של ' תנועת העבודה המאוחדת '  ,וייסד את

' הברת אסדות וספנות חופית '  ,שפעלה למען תחיית הימאות העברית  .ראו  :מ ' גורביץ  ' ,היקיצה הימית '  ,דבר ,
במאי
8

1937

19

.

א ' ברוך  ' ,זכרונות דייגי בית השיטה '  ,דיג ומדגה בישראל  ,יב ,

50 ( 1

שנה למדגה בישראל ) ( תשמ " ט )  ,עמ '

41 - 40

.

ד " ר ליבמן צוין כמי שעבד חמש שנים בסקציה לדיג במחלקת החקלאות הממשלתית והכניס קרפיונים מגליציה
למספר מקומות בארץ בהצלחה

.

תאורטי ומעשי גם יחד ראו :
9

(

לא צוין במסמך היכן .
)

תשבי ראה בו אדם יחיד שהבין את חשיבות המקצוע באופן

שם .

תשבי וי " ה פרבשטיין אל הסוכנות היהודית לארון  -ישראל בפולין  ,ירושלים ,

22

בינואר  , 1933אכ " מ ,

. 58/ 13291

בריקו זיכר ומפעל הדגים בקורתי ,

79

1947 - 1934

במשך שנים אחדות על תחנת הניסיונות לפיטום דגים של המכון לדיג באוניברסיטת קניגסברג ,
ד " ר ליסנר  ,חוקר בתחום הדיג הימי  ,וד " ר ניבל  ,יושב ראש המשלחת  ,עורך דין במקצועו ובעל

.

ניסיון רב בהברות תעשייה בדעת הקבוצה היה להשקיע בגידול דגים ובדיג בכלל

כ 40 000 -

,

לירות

ארץ  -ישראליות  ,ותשבי הבטיח להם שישמור את הדבר בסוד פן יחרימו הגרמנים את הבנק

.

שברשותם חברי המשלחת סיפרו כי יצרו קשר עם המחלקות השונות של ממשלת ארץ  -ישראל
ומצרים בנוגע לאפשרויות הדיג בים  ,והודיעו לתשבי כי ההליטו לשלוח לארץ שש ספינות

.

שתשמשנה למטרות דיג ימי בכל הנוגע לגידול דגים הם עמדו על הצורך לרכוש קרקעות בעמק

.

זבולון תשבי ענה כי הצעה זו לא תיענה על ידי ' קרן קיימת '  ,משום שהמפעל ידרוש שטה גדול ,

.

ואילו ' קרן קיימת ' רצתה להושיב על אדמותיה במקום מספר משפהות גדול ככל האפשר לעומת
זאת סבר תשבי שיסוד  -המעלה ומגדל מתאימות לגידול דגים  ,וביקר עם הברי המשלחת ביסוד -

המעלה ובמעיינות מלחה ( עינות עינן

) 10 ,

בבדיקות מדעיות שעשה במקום מצא שקלובר כי מי

המעיינות המים וטובים לגידול  ,וכי השטה במושבה יסוד  -המעלה כולו יתאים לברכות לפיטום דגים .
ועד המושבה הסכים להעמיד מספר עובדים שנדרשו לעבודה במקום  ,והבטיח כי אם יהיה צורך

.

בעובדים נוספים הם יובאו ממשמר  -הירדן  ,ממחניים ומאיילת  -השחר התכנית הייתה להעביר את
המים מהמעיינות ליסוד  -המעלה בתעלות  ,ושקלובר אמור היה לקבוע בסיוע מודד נקודות דרכן

.

תעבורנה התעלות מגדל הוצאה מהתכנית בגלל מחיר האדמה  ,שפיק " א העריכה

ב 20 -

לירות ארץ -

.

ישראליות לדונם למרות זאת נערכה פגישה עם מזכיר המושבה  ,והוא הציע לנצל את השטחים
היבשים על שפת הים אחרי הגשמים הגדולים  ,הצעה שמצאה חן בעיני

שקלובר .

11

אך גם בשני

מקומות אלה לא נבנו ברכות דגים .
גם בית הספר התיכון החקלאי בחדרה מיסודה של התאחדות האיכרים גילה עניין

בגידול דגים .

.

נציגיו הציעו לנצל לשם כך את מעיין הסחנה ' קרן קיימת ' הבטיחה לעיין בתכנית עם תחילת

.

ההתיישבות ממזרח לבית  -אלפא  ,במחנה ובסביבות בית  -שאן אולם לטענת בית הספר תשובתה
התעכבה זמן ממושך  ,וכעת הצהירו כי החורף הוא העונה המתאימה ביותר לתחילת

המפעל .

12

במקביל פנה גם ליבמן ל ' קרן קיימת ' בבקשה להשתמש במעיין הסחנה לדיג מלאכותי ולהחכיר לו
200

דונם

מסביב .

' קרן

קיימת ' השיבה כי המעיין כולו עדיין אינו שייך לה  ,וכי בקשתו תידון רק

לאחר רכישת הקרקעות  ,והודגש שפעולה זו עלולה להימשך זמן

רב ' .

1

ליבמן העריך שהקמת מפעל

דיג תמריץ את התפתחות הענף בסביבות בית  -שאן ובקעת הירדן  ,ותאפשר להשתמש במי המעיינות

המלוחים  ,שמספרם באזורים אלו לא קטן .
ליבמן הציע לגדל דגים גם בעמק החולה  ,וזאת בגלל שפע מימיו ואדמותיו שהתאימו למטרה
הוא טען כי משק הדגים יכול להכניס בעיבוד מתאים עד
10

תשבי אל א ' קפלן  ,ירושלים

11

שם .

12

בית הספר התיכון החקלאי אל

13

ליבמן אל הנהלת

שם .

' קרן

13

בדצמבר  , 1933אצ " מ ,

' קרן

קיימת '  ,ירושלים ,

לירות ארץ  -ישראליות לדונם לשנה ,

. 58, 13291

קיימת ' ירושלים  ,חדרה ,
10

% 2 - 10

זו .

13

בינואר  , 1935אנ " מ ,

במאי  , 1934שם ; ' קרן

קיימת ' אל

. K5
KL - 7318

ליבמן  ,ירושלים ,

15

במאי , 1934

ץתדרה

ץתדרה

80

אמנון לויה

וציין כי יש בעמק

,

,

3 000 - 2 000

דונם להקמת

.

ברכות ניצול השטחים הללו עתיד היה לדבריו
לאפשר להימנע מייבוא דגים לארץ  ,והענף יוכל
לספק את רוב תצרוכת הדגים ליישוב  ,ולהשאיר

.

למגדל רווה נאה הוא ביקש להקים בעמק תהנה

ומשק לרביית דגים ) , ( hatchery

שבהם ייהקרו

ביסודיות כל שטתי המים בהולה מנקודת ראות של
וגזעים

ביותר

מתאימים

הדיג ,

וייבחנו

מינים

לתנאי

המקום .

הריבוי המלאכותי  ,ציין  ,עשוי

.

להעשיר את מגוון הדגים שבאגם הוא טען שאפשר
לנצל לגידול דגים גם את התעלות המרובות
שבעמק  ,והוסיף כי בקליפורניה מגדלים דגים

בתעלות קטנות בהצלחה יוצאת מן הכלל.

14

למעט הקמת הברכה ב ' מקווה ישראל ' על ידי
שוורץ  ,אף אחת מהתכניות שנרקמו לא הוצאה אל
הפועל  ,זאת עקב בעיות במציאת שטח פנוי ,
היעדר ידע בתחום הגידול ומהסור במזומנים ,
למרות זאת ,

ליוזמות

שסקרתי

הייתה

תרומה

השובה  -המוסדות המיישבים הכירו בנחיצותו
ובכדאיותו הכלכלית של ענף גידול הדגים בארץ -

ישראל .
דיג בכפר בלום ,

1947

( צילום  ,לזר דבר  ,ארכיון
התצלומה של ' קרן

קיימתי )

זלצך ומפעל הדגים בקורדנל
קשיים ובעיות בהקמת הברכות
בשנת

1932

.

הגיע לארץ מזגרב שביוגוסלוויה ברנקו ויצר למשפחתו היו שם ברכות בשטח

21 , 000

.

דונם  ,והוא היה בקי בגידול דגים מיד עם הגיעו יצר זיצר קשר עם תשבי  ,גורביץ ואחרים בנוגע

לחיפוש מקומות מתאימים לפיתוח הענף .

15

בין יתר המקומות נבדק שטה הזיכיון של משה נובומיסקי

.

בראם אלפשתה ( מעיינות עין  -פשהה ) שבקרבת ים המלח תשבי ראה בזיצר איש רציני ובעל אמצעים ,

ופנה אל ליבמן ללוות את המשא ומתן עמו .

16

בפני זיצר הוצגו שני אתרים מתאימים נוספים  -זרקה

. 538

14

ע ' ליבמן  ' ,שאלת הדיג בחולה '  ,השדה  ,טז ( תרצ " ו )  ,עמ '

15

גורביץ ציין שלבקשת מ ' דיזנגוף החל לטפל בשאלת גידול הדגים לפני זיצר הוא הקים עם דיזנגוף חברת מניות ,

- 537

.

.

,

אך גילם המבוגר של חבריה  ,נרגזותם והמחלוקות ביניהם הביאו לפירוקה ראו  :גורביץ לעיל  ,הערה
16

תשבי אל ליבמן  ,ירושלים ,

האשלג בים המלח .

7

ביולי  , 1932אצ " מ ,

. 58/ 13291

)7

.

משה נובומיסקי היה היוזם והמייסד של מפעלי

בריקו זמר ומפעל הדגים בקורדגי ,

( נחל תנינים ) וכברה ( אזור שבין מעגן  -מיכאל לבית  -חנניה

לברכות .

) 17

81

1947 - 1934

והוא סבר כי זרקה מתאימה מאוד

-

18

בתום מספר חודשים שבהם סייר ברחבי הארץ ותר אחר מקום מתאים  ,ההליט זיצר לבסוף כי

ביותר .

מעיינות הקורדני ( עין  -אפק ) שבעמק זבולון הם המתאימים
קיימת ' המהנדס א ' ברוכוב בשטה

19

בבדיקות שעשה מטעם ' קרן

המעיינות  ,כדי לגלות אם מימיהם מלוחים מטבעם או שיש בהם

זרמים שונים  ,נמצא שריכוז הכלור הוא

.

מיליגרם לליטר והמסקנה הייתה שאפשר לגדל דגים

500

.

במקום  ,ושיש עורקים שונים שמביאים מים בעלי איכות שונה ממקורות שונים ברוכוב טען שמי
שרוצה לשלוט על עושר המים בקורדני מוכרח לקבל לרשותו שטתי אדמה מסוימים סביב שטת
המעיינות  ,כדי שאפשר יהיה במשך הזמן לנצל את המים לפני שהם מגיעים למעיינות ונעשים

מלוהים מדי .
ב2-

20

במרס

400 - 300

% 933

החכירה ' קרן קיימת ' לזיצר שטח של

% 06

דונם  ,והבטיחה למסור לו עוד

.

דונם לאחר שיוצגו לפניה התוצאות הראשונות של הגידול לפי ההוזה היה על ' קרן

קיימת ' לחדש בתוך שנה את ההסכם לארבעים ותשע שנה  ,והובטח לזיצר לתת לו עד שנת
כדרישתו -

200

דונם נוספים

בשלב זה.

1934

-

מספר בעיות צצו ועלו בנוגע למעיינות עצמם  ,כגון :

21

סכנת המלריה  ,כוונת הבריטים לייבש את הביצה על מנת לשלוט באופן מבוקר יותר במעיינות נתל

הנעמן  ,והשאלה אם ' קרן קיימת ' תקבל מהממשלה את הזיכיון של נתל הנעמן  ,לכן הוחלט שהשטת
יוחכר תחילה לשנה אתת  ,ושבמהלכה תודיע ' קרן קיימת ' לזיצר על כוונותיה להידוש החוזה לתקופה

ארוכה יותר .

22

בשנתו הראשונה בקורדני ניקה זיצר את כל שטה המעיינות מהעשבייה הפראית  ,ואת

חלקה שרף  ,וההל לבנות באופן ארעי מספר ברכות בעלות סוללות בהשקעה גדולה של  1 , 400לירות

.

.

ארץ  -ישראליות קבלן מאזור המשולש בשם טאהר בנה את קירות הבטון לברכות במהלך תקופה זו

נתקלו זיצר ועובדיו בקשיים רבים  -תוסר במגורים  ,בעיות בסידור המקום ( ניקוי העשביה והקנים ,

סידור דרכי גישה למגורים ולברכות  ,הכשרת הברכות ועוד )  ,ההוצאות הגדולות שנדרשו לייסוד הענף
17

וכולם קדחו ממלריה .

23

גם לאחר הקמת הברכות הראשונות בקורדני לחץ תשבי על אדם בשם רוזנפלד שישפיע על הנהלת ' קרן

להעמיד לרשות זיצר

. 58/ 13291

.

דונם מאדמות כברה להקמת ברכות ראו  :תשבי אל רוזנפלד ,

500

23

קיימת '

ביולי  , 1934אצ " מ ,

נוסף על כך ביקש זיצר מתשבי לרכוש את זיכיון החולה לשם פיטום דגים באגם  ,ותשבי ביקש

מי ' טהון פגישה בנושא  .ראו  :תשבי אל טהון ,

18

 ,שם .

בדצמבר

1934

 ,שם .

18

תשבי אל י ' כהן  ,ירושלים

19

על המים והביצות של אזור הקורדני ונחל הנעמן ראו  :י ' ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,א  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '
303 - 258

.

24

.

ארכיון אפק  ,יומן , 330 ,
21

22

23

14

כ 5 , 700 -

בינואר

א ' ברוכוב  ' ,קורדני '  ,ירושלים ,

זיצר אל ' קרן קיימת '  ,קורדני ,
עמ '

8

1949

.

באוקטובר  , 1933עמ '  , 2 - 1אצ " מ ,

8

באוקטובר  , 1933אצ " מ ,

.2

מ"ט

.

מ " מ לשעה  ,וזיצר התרשם מכך ובחר להקים שם את ברכות הדגים ראו :

3291ן 58/

ברוכוב ( לעיל  ,הערה , ) 20
הנעמן לקק " ל  ,ראו  :תשבי אל קולונל ס " ה קיש  ,ירושלים ,
זיצר אל

.

משונה הדבר שלא נזכר שם כלל מפעל הברכות במקום ביצות הקורדני נוצרו ממי נהל הנעמן כמות

המים באתר הייתה גדולה ,

20

ביולי

1932

.10)]5/7193
( ראו מפה בעמ '

. ) 93

על עיכובים של ממשלת ארץ  -ישראל במסירת כמה מאות דונם על יד נהל
16

במאי  , 1934אצ " מ ,

דאויי )  , ( Daweמנהל מחלקת החקלאות והיערות  ,היפה ,

29

. 58/ 13291

באפריל  , 1934אצ " מ ,

. 58/ 13291

.

וגם

' תיק זיצר '  ,שנאסף במפגש על מפעלו שהתקיים בשמורת עין  -אפק בשנת  , 1983ספריית שמורת עין  -אפק בחלק

קתדרה

ץתדרה

82

אמנון לויה

כאן המקום לציין שבעיית המלריה במפרץ חיפה החמירה עם התקרבות ההתיישבות העירונית

.

בעמק זבולון לקו שנקבע על ידי מחלקת הבריאות הממשלתית בתור ' קו הבריאות ' כל התקדמות
מעבר לקו זה הייתה כרוכה בסכנת מלריה  ,וכדי שאפשר יהיה לעברו היה על ' קרן קיימת ' לנקוט

.

צעדים להרחיק  ,ולו זמנית  ,את הקדחת דחיקת ביצות הנעמן קילומטר אחד צפונה היה בה להזיז את

.

קו הבריאות בקילומטר אהד ולאפשר פיתוח שטחים נוספים להתיישבות בעמק זבולון לכן היה ל ' קרן

קיימת ' אינטרס להחכיר לזיצר קילומטר אהד לאורך ביצות הנעמן  ,אם תקבל מהממשלה את הזיכיון .
היא הבטיחה לממן את עבודות הניקוי של הביצות ,

,

,

, ,, , , ,

, , ,, , , , ,, , , , , , ,
, , , , , , [ , , , , , , , , , , , , 1, , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , ,

,,

(

.

ולהקים במקומן את ברכות הדגים בכך עתידה הייתה
להשיג

שתי

שהמדגה

מטרות :

זקוק

פיתוח

להם ,

כגון

תעשיית דיג

וחומרים

רשתות  ,צנרת ומזון

מלאכותי  ,וביצוע מהלך חשוב להבראת שטחים רחבים

בעמק זבולון .

מתכנית זו לא יצא דבר  ,והברכות של

24

נוספים .

זיצר לא התפשטו לאזורים

הבראת השטח

נעשתה רק בתחילת שנות הארבעים על ידי הבריטים .

25

הניסיון הראשון להכניס דגים לברכות המוכנות נעשה

ש  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,, , , , , ,, , , , ,י,, , ,,,, , , , ,,,,,, ,, , , , ,,,, ,,,,,
'

,

1

,, , ' ,

'

(

ן

,

באוקטובר  , 1933עם הבאתם של כ  5 , 000 -דגים קטנים

~

לבצע ניסיונות נחוצים בנושאים שונים  ,כגון  :ריבוי ,
גידול והוספת משקל על ידי האכלה

מלאכותית .

התוצאות היו טובות מאוד  ,וזיצר החליט שהגיעה השעה
להביא לקורדני דגי קרפיון מזן משובח

26 ,

חודש לאחר

מכן נסע ליוגוסלוויה ושם התייעץ עם פרופ ' איבנציץ

)  , ( knechitzהוקר בתהום הדיג שעמו היה בקשר
רצוף  ,בנוגע לזן הקרפיון שיתאים לתנאים
הוא הביא עמו בחזרה לארץ

כ 3 , 000 -

בקורדני .

דגי קרפיון ,

שהועמסו לטנק מיוחד באנייה ' מרתה וושינגטון '  ,והגיע
דוגמה של דג
קרפיון בקורדני
בראשית ימיו של

לחיפה

ב 8-

בינואר

1934

.

.

הדגים הוכנסו לברכות באותו היום לאחר אחד  -עשר שבועות של האכלה

התוצאות היו מדהימות  :כל דג גדל

ב 750 -

גרם בממוצע ,

פי שניים מאשר באירופה .

המפעל  ,ספטמבר

מהברכות צופתה התחתית באבן  ,דבר שללא ספק ייקר את עלות

1934

עין  -אפק .

( צילום  ,כלטן קלמרן

.3

עמ '

24

ברוכוב ( לעיל  ,הערה , ) 20

25

הבריטים פעלו להדברת המלריה באזור בשנת
דבר ,

31

בספטמבר  , 1979עמ '

1942 / 43

.

ההקמה .

ניתן לראות את הציפוי באתר

ראו  :צ ' אילן  ' ,עין אפק  -המים  ,הטחנות וכל השאר ' ,

. 17

. ) 21

26

זיצר ( לעיל  ,הערה

27

זיצר ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  4לגרסה שונה  ,שהדגים שהוכנסו היו בני

.

ב 600 -

27

600

גרם נוספים  ,ראו  :נ ' וידרא  ,הדיג בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '

גרם  ,ותוך ארבעה חודשים עלו
24

.

אילן שמע מאליהו ויינר  ,איש

בריקו ויצר

ומפעל הדגים בקורדני ,

83

1947 - 1934

ץתדרה

.

בשלב הבא הובאו מהונגריה דגות אימהות למטרת רבייה את הזכרים הביא זיצר מהכינרת
הבריטים עזרו לו בכך שלא גבו מס על חמישה עשר  -עשר הדגים שהביא  ,וקינגסלי וויליאם סטיד

)  , ( Steadמנהל המסהר והמכס בנמל תיפה  -,אף הרשה לו להכניס בעתיד דגים חיים לארץ

.

ללא תשלום מכס הבריטים ראו בהצלחת המפעל והענף החדש חשיבות לכלכלת הארץ  ,ולא
עשרה  -עשרה האימהות לברכות
רצו להקשות בנושא המכס  28באמצע אפריל  1934הוכנסו חמש
הטלה מיוחדות  ,הן הטילו מיליון ביצים  ,ומהן בקעו דגיגים שהגיעו -לאורך של  30מילימטר תוך

.

 , ,ש , , , , , , , , ,,, ,,
,ןי,,, ,, ,
,

"

1

,,8

", ,

, , ,, , ,,,

י

,

,

,

 ,,,,,,, , ,י ,, ,, ;,, ,, , ,,,,,, ,,, ,

,

 ,יי ן,,,

,;,,

"

הברכות של אפק  ,שזיצר הביא דגי אימהות מאיטליה  .ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה

,,

ל

ל

" "" "

) 25

.

ג ' הורנל דיווח שהניסויים

והתוצאות בקורדני הוכיחו שהתנאים האקלימיים בארץ  -ישראל מצוינים  ,בייהוד לגידול הקרפיון  -הדגים עלו במשקל

.

בתוך שנה פי שניים מאשר באותו הזמן במרכז אירופה ראו :
 . 33ק 1935 ,

.21 November 1934 , London

lerusalem

זיצך הביא לקורדני גם דגי טינקה )  , ( Tinca tincaאולם מהירות גידולם

והתפתחותם הייתה קטנה מזו של הקרפיון  .ראו  :תשבי אל רוזנפלד ,
28

תשבי אל סטיד  ,ירושלים ,

2

בפברואר  , 1934אצ " מ ,

לאחר מכן תשבי ביקש להחזיר לזיוור

,

o( Fisheries ofPalestine

"

0קשא  ,זשחז0א  .ן

120

,

; 58 13291

23

ביולי  , 1934אצ " מ ,

תשבי אל זיצר ,

1
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באוגוסט  , 1935שם  .כשנה

לירות ארץ  -ישראליות  ,ששולמו במכס הבריטי עבור הבאת דגי

הקרפיון  ,בגלל הבטחה בריטית זו  .ראו  :תשבי אל סטיד ,

.

ביולי  , 1935שם לבריטים היה אינטרס לקדם את

23

.

המדגה בפרט ואת הדיג בכלל כדי להשתחרר מייבוא הדגים ( והבשר ) לארץ  -ישראל הייצור המועט של חומרי מזון
המכילים כמויות גדולות של הלבון הדאיג אותם ואת המוסדות המיישבים  ,ומסקנתם הייתה שפיתוח ענפי הדיג ,
ובייהוד בשטח ברכות הדגים  ,עשוי לפתור את הבעיה או לצמצם אותה ראו  :חן ' Carp Farming

"

.

187- 190

 .קק

urnal o( Experimental Agriculture , 14 ) 1946 ( ,

*

Palestine ' , The Empire

 ,תע זטG . C . L . 8

( ברטרם היה קצין דיג

.

ראשי בארץ  -ישראל בשנים  , 1944 - 1940ופעל רבות לפיתוח מפעלי המדגה בתקופת כהונתו אשתו  ,ד " ר סימלי
ריקרדו ברטרם

) Bertram

0נזבס1א

)5.

הייתה אף היא הוקרת דגים ותרמה רבות להקר אוכלוסיית דגי

הכינרת .
)

ראו גם  :א " ק בנט אל משרד הפיתות  ,ירושלים  20 ,באוקטובר  , 1938אצ " מ  ( 59 - 1581 ,בנט היה קצין דיג ראשי
בשנים  , 1938 - 1936ותמך בפיתוח ברכות הדגים בקיבוץ ניר  -דוד בפרט ובחלקים נוספים בארץ  -ישראל בכלל )

.

.

הבריטים נתנו הלוואות גדולות לפיתוח הענף בעמק בית  -שאן ראו  :המזכיר הכללי אל נציב נפת צפת  ,ירושלים ,
12

בספטמבר  , 1941אמ " י  ,חט ' , 27

אצ " מ ,

1572

,

. 59

,

,

מ/ע6862 3 /ם ; 2647

ב ' מאירוביץ אל ד ' שטרן  ,תל  -אביב ,

26

בינואר , 1941

חשוב לציין שהבריטים סברו כי המדגה כענף תעשייתי יהיה עסק כלכלי טוב בתנאי הארץ ,

אולם הששו שהוא עלול להזיק ולהתנגש עם הרצון לשמור על בריאות הציבור  ,שכן שטחי המים הגדולים עלולים
היו להגביר את סכנת הפצת המלריה  .ראו  :ברטרם אל מנהל מחלקת החקלאות והדיג  ,חיפה ,

חט ' , 7

מ. 662 /1121 /22/

4

במרס  , 1941אמ " י ,

מימין  :זיצר ( מימין ),
הנציב העליון ווקופ
( במרגז עם הכובע )
וחלק מאנשי
פמלייתו
משמאל  :תנציב
העליון ווקופ

(מימין),

קצין מחוז

עכו היהודי ברוד
בינה ( במרכז )
ויהושע גוטפריד
( שתי התמו ( ות צולמו על
, UMeyerI
מאיירהרשמית
הצלמת
שרלוט
שהייתה
ידי

של הבריטים בצפון הארון
התצלומים בעמ ' זה ובעמ '
5 - 87

"

באדיבות חיה

אברמסון ,

חיפה )

ץתדרה

84

אמנון לויה

ביוגוסלוויה למשל שמונה שבועות רצופים .

חמישה שבועות  ,גידול שהיה נמשך

29

לא אתת נכתב על משפחת שוורץ ועל קיבוץ תל  -עמל ( ניר  -דוד ) שכל אהד מהם ראוי לתואר חלוץ

.

מגדלי הדגים אך הצלחתו של זיצר הייתה הראשונה בקנה מידה מסחרי גדול  ,וראוי להכניסו

.

לרשימת חלוצי מגדלי הדגים בארץ זיצר הוכיח גם למוסדות המיישבים וגם לבריטים שניתן לא רק
לאחסן דגים ולגדלם בברכות  ,אלא ליצור דור חדש של דגיגים להרהבת הענף ולפיתוחו בארץ -

ישראל .

ביולי

ב 11 -

30

1934

הגיע לירושלים ג ' יימס הורנל )  , ( ftornellמומחה בריטי לחקר אגמים

שהוזמן על ידי הנציב העליון ארתור ווקופ להגיש סקירה על מקורות הדיג של ארץ  -ישראל והמלצות

.

לשיפורים הורנל חקר את הנושא שלושה חודשים  ,הוא ביקר בכל חופי הארץ ובאגמים  ,בהן את

.

מצב תעשיית הדיג ואבחן את מקצועיות הדייגים היהודים והערבים בהמלצותיו הוא התייחס גם
לברכות הדגים  ,והמליץ לשלטונות לתמוך במאמצי הפיתוח של הברכות  ,אך טען שבעקבות ההצלתה
בקורדני אין עוד צורך בשלב זה ביזמת הממשלה להקים ברכות דגים להדגמה

ולניסיון .

31

הייתה זו

לדעתי המלצה שגויה  ,שמנעה מהשלטונות לפעול לפיתוח ענף גידול הדגים עד לתהילת שנות

הארבעים .
נוסף על כך המליץ הורנל לכל מי שברשותו שטת מים  ,מאגר או ברכה עם זרימת מים ,

ושביכולתו להפכם לברכות דגים ולאחסן קרפיונים  ,לעשות זאת  .יש רק לשמור על ניקיון הברכות ,

.

ציין  ,ולהאכיל את הדגים בזבל ובשיירי מזון מהמטבח ההכנסה המשתלמת תבוא תוך זמן קצר ,

הבטיח.

32

למרות תיאורו של הורנל  ,גידול הדגים לא היה פשוט כלל ועיקר  ,והיה כרוך בבעיות רבות

בתחום הידע הטכני

והמקצועי ,

אין ספק כי הצטרפותה של משפהת שוורץ למפעלו של זיצר הביאה לתנופה והקלה את העומס

.

הכלכלי ואת המהסור בידע ובידיים עובדות נוספות ארבעת האתים שוורץ הגיעו לקורדני בתחילת
1934

.

יחד עם ליבמן  ,שעזב זמן קצר לאחר מכן  ,והשתכנו במבנה הצלבני הישן במקום בתקופת

שהייתם באזור  ,שנמשכה למעלה משנתיים  ,תרמו לא רק מידיעותיהם ומניסיונם  ,אלא גם הביאו
29

זיצר ( לעיל  ,הערה , ) 23
נובמבר

אנ " מ ,
30

עמ ' 4

.

בחודשים אפריל  -יוני הגיעו הדגיגים למשקל של

הם יגיעו למשקל של

1934

600

.

100

גרם  ,וזיצר קיווה שעד

גרם ואז יוכל לשווקם לחיפה ראו  :תשבי אל רוזנפלד ,

23

ביולי , 1934
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ראו  ' :על אדמת הלאום '  ,קרננו  ,כ  ,ד ( תש " ג )  ,עמ '  , 30אצ " מ  - 460 ,ע  .נטען שם שהמשק הראשון שהנהיג את

.

הענף לגידול דגים היה קיבוץ ניר  -דוד ראו גם  :ש ' אביצור  ' ,מרדכי שורץ  ,מדיג למדגה '  ,ר ' זאבי וג ' דורון
( עורכים )  ,ממציאים ומאמצים  :מהוללי המהפכה בדרכי הייצור בארץ  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '  106אביצור ראה

.
חלוצי המדגה בארץ .

במרדכי שוורץ את החלוץ המבשר ובהברי תל  -עמל את המגשימים  ,ושניהם יחד היו בעיניו
שוורץ הצליח כאמור להשריץ בברכה ב ' מקווה ישראל ' ששימשה להשקיית פרדס דגי קרפיון שהביא מווינה ,

והוציא מן הברכה דגיגים  ,וזו אכן הייתה ההצלחה הראשונה  ,בקנה מידה קטן  ,בגידול הדגים מרגע בקיעתם
מהביצים ( נתון שיש בו סתירה בעדותו של מרדכי שוורץ  ,שהברכה שימשה בשלב הראשוני לאחסון דגים  ,ראו
עמ '

76

 ,לעיל .
)

ראו  :א ' סדומי ,

' הלוון

גידול הקרפיונים '  ,דבר ,

27

בינואר

1952

.

אביצור כתב על אדם בשם גרבה

מהמושבה פתח  -תקווה  ,שהביא מחוץ לארץ דגים קטנים ונתן אותם לאחד מפרדסניה  .זה הכניסם לברכה והם

.

התשתהו וגדלו  ,אך לרבייה לא הגיעו המפעל נכשל  ,ולטענת אביצור היה זה הניסיון הראשון לגידול דגים

בסביבת הירקון ( הניסיון נעשה לפני הכיבוש הבריטי  ,ולא צוין
וגלילותיו  ,תל  -אביב תשי " ה  ,עמ '
31
32

הורנל ( לעיל  ,הערה , ) 27
שם  ,עמ '

. 80 - 79

עמ ' , 15

. 115 - 114
33

.

תאריך .
)

ראו  :ש ' אביצור  ,הירקון  :הנהר

ברנקו זיצר ומפעל הדנים בקורדני 1947 - 1934 ,

,

8

ץתדרה

ממשפחתם בווינה דגי קרפיון רבים לאחסון ולגידול בברכות או לשיווק ישירות לשווקים בתל  -אביב .
המשפתה רכשה שלושה קרונות רכבת מיוהדים להו בלת דגים חיים לעסקיה באוסטריה  ,ובאמצעותם
סיפקה

טונות דגים לקורדני  ,שהובאו לנמל

5

חיפה על סיפון האנייה ' ירושלים '  ,באמצעות

חברת ' לויד  -טריסטין ' .

33

שבגלל

מרדכי שוורץ כתב בזיכרונותיו

הקשיים הטופוגרפיים לא התאים האתר בקורדני
לתפירת ברכות דגים  ,ולמרות זאת הפר בעזרת
שני סטודנטים מירושלים ברכה לגידול דגים ,

.

היינו להטלה בחודשי החורף שלה אבי המשפתה
מכלי ברזל גדולים שהכילו

טונות דגיגי

10

קרפיונים  ,עשרה משלוחים לעונה  -כלומר
טונות !

בקיץ לא ייבאו דגים ,

% 00

ואלו שגדלו

בקורדני נשלחו במשאיות במכלי ברזנט שהכילו

קילוגרם קרפיונים כל אחד .

700
ב%4-

היה

4

'

הדגים נמכרו

גרוש לקילוגרם ( מתיר הבשר בשנת
9-6

גרוש לקילוגרם

בלבד ! ) .

הגיעו המשלוחים לשיא של

25

35

1935

בחג הפסה

טונות  ,ואלה

נמכרו בתל  -אביב  .מחצית מהדגים היו מומתים ,
ונמכרו באותו מהיר של הדגים שהובאו מעיראק ,
והיתר נמכרו במהיר כפול כדגים

חיים .

36

למרות

מחירו הגבוה לא יכול היה המטבח היהודי לוותר

על הדג החי .
זיצר היה מרוצה מהשותפות שלו עם משפחת
שוורץ במפעל בקורדני  ,וחשוב לציין שגידול הדגים המסחרי הראשון בקורדני נעשה בשותפות בין

השניים  ,אך תשבי לא היה מרוצה מהקשר ביניהם וניסה  -ואף הצלית  -להוציא את המשפחה

.

מהחוזה עם ' קרן קיימת ' הוא סבר כי אחד האחים  ,משה שוורץ  ,רצה לנצל את הידע המקצועי של

תמפעל בקורדני
ספטמבר

, 1934

הע ה דגים

"

ברשת  ,ברקע
המבנת הצלבני
שלום  :זולטן קלטר ,

עמ '

ארכיון התצלומים ש

.2 - 1

33

שוורץ ( לעיל  ,הערה , ) 4

34

אחת הבעיות הייתה הספקת חמצן לדגים  ,והבעיה נפתרה על ידי הכנסת
ראו  :שם ,

35

גם בשנת

עמ ' . 4
1937

.

לא השתנה המצב הקרפיונים נמכרו

ב 14 -

מפזרי פחם או אבן רכה מיוהדת למים .

גרוש לקילוגרם  ,ומחיר הבשר היה

.

9

גרוש לקילוגרם .

ראו  :אביצור  ,שוורץ ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '  103תשבי עשה הישוב כלכלי והגיע למסקנה שדונם אחד ייתן לזיוור

.

שלוש לירות ארץ  -ישראליות  ,רווה מצוין עבור מפעל הדגים שלו ראו  :תשבי אל רוזנפלד ,

אנ " מ ,
36
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שוורץ ( לעיל  ,הערה
למעלה

מ 300 -

)4

 ,עמ ' . 2

וכן  :אביצור ( שם ) ,

עמ '

103

.

23

ביולי , 1934

שוורץ ציין שהשוק בתל  -אביב לא יכול היה לקלוט

קילוגרם דגים לשבוע  ,ובמצב זה לא יכול היה המפעל להכניס רווחיה  ,ראו  :שוורץ ( שם ) ,

עמ ' . 2

' קרן קיימת ' )

ץתדרה

86

אמנון לויה

זיצר ואת כישרונותיו לטובתו ולא לטובת המפעל והארץ  ,וראה בו ספסר המבקש לנצל את ' קרן

קיימת ' ואת זיצר כאחד .

37

לקולונל פרדריק הרמן קיש סיפר תשבי כי לדעתו ' קרן קיימת ' לא תסכים

.

לשותפות בין זיצר למשפחה נראה שלא ' קרן קיימת ' יזמה את המהלך של הוצאת המשפחה מחוזה

.

החכירה אלא תשבי עצמו  ,שביקש זאת מפורשות מהחברה  ,וכפה את הדבר על זיצר המשפחה עזבה

את קורדני בשנת  , 1937גם בגלל קשיי המקום  ,וזיצר המשיך לקדם את המפעל

לבדו .

38

מעורבותו של הקולונל קיש בקורדני
לדברי ויצר עורר מפעלו עניין אצל אנשים רבים  ,ובהם מנהיגי

' קרן

קיימת ' בלונדון  ,אוטו ורבורג

בברלין  ,אריק מולר  ,מנהיג ציוני בצ ' כוסלובקיה  ,משפחת שוורץ בווינה והקולונל קיש  ,שהתגורר

בחיפה .

.

קיש קיבל על עצמו לייסד חברת מניות לגידול דגים ומסהר בהם תהילה סירב קיש

39

לבקשתו של זיצר להשקיע כספים בעסק  ,אולם משפנה אליו תשבי והציג לפניו את כדאיותו
הכלכלית של המפעל והענף  ,הסכים להשתתף בו או לפחות להשפיע על בעלי הון אחרים לגלות בו

.

עניין דובר על כך שיקים חברת מניות בהון של

לירות ארץ  -ישראליות  .תשבי הדגיש

,

5 000 - 3 , 000

ש ' קרן קיימת ' תתייחס למפעל ביתר אמון עם כניסתו של קיש לעסק .
תשבי דיווח לקיש על תכניות עתידיות שהוא צופה לחברה  .הוא ביקש להקים ברכות בשטח של
40

כ  2 , 000 -דונם בין מעיינות מלחה ליסוד  -המעלה על ידי הגבהת מפלס המים והעברתם בתעלה בצורת
מדרגות

(

טרסות .
)

הערבים בעלי המעיינות היו מוכנים למכור אותם ואת תחנת הקמה שעל

ידם .

תשבי הדגיש שהם אינם יודעים לאיזו מטרה יהיו דרושים המים  ,וחשוב שלא יידעו  ,עם ועד המושבה

.

הגיע להסכמה שההברה תעסיק בעבודתה רק את בני המושבה בשלב הבא תכנן לפנות לממשלה

.

בבקשה שתמכור את כל מעיינות עין  -פשתה לשם גידול דגים ולקיום חקלאות אינטנסיווית ולאחר
מכן יוצע לממשלה להחכיר את הכינרת לתקופה ארוכה לגידול קרפיונים ודגים נוספים  ,זאת בתנאי
שההברה תעסיק  ,עד כמה שניתן  ,את הדייגים הערבים שחיים מדיג

במקום .

41

תשבי הודה בפני קיש כי תכניתו נראית דמיונית  ,אולם הוא היה בטוח שניתן להוציאה לפועל

.

בהדרגה התכנית התבססה על צורכי השוק בתקופה שבה ייבאו
37

תשבי אל ברוכוב  ,ירושלים ,

8

במאי  , 1934אצ " מ ,

; 58 / 13291

כ 1 000 -

,

טונות דגים

תשבי אל קיש  ,ירושלים ,

8

טריים בשנה .
.

במאי  , 1934שם תשבי

דרש מזיצר להתנתק משוורץ כתנאי לשותפות עם קולונל קיש  .הוא טען כי שוורץ לא יאפשר את התפתחות

המפעל ורק יפריע להרחבתו  .תשבי הבטיח כי ' קרן קיימת ' תתחייב להאריך את החוזה לארבעים ותשע שנים ,
38

וכי קיש יצטרף לחברת המניות שמוקמת  .ראו  :תשבי אל זיצר  ,ירושלים ,
תשבי אל קיש  ,ירושלים 16 ,

במאי  , 1934שם  .קיש שירת במטכ " ל הבריטי בתקופת מלחמת העולם

בשנת

1922

ניהל את המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית בירושלים  .במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא

הבריטי ונהרג במערכת אלעלמיין ,
39

. ) 21

זיצר ( לעיל  ,הערה

שעה שפיקה על פינוי שדה מוקשים .

גם הבריטים התעניינו במפעל בקורדני  ,הוכחה לכך הייתה הביקור החשוב של הנציב

העליון ארתור ווקופ בברכות הדגים בשנת
40

תשבי אל קיש  ,ירושלים ,

16

1935

.

במאי  , 1934אצ " מ ,

ראו תצלומים

,

; 58 13291

בעמ ' . 83

ברוכוב ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '

עם משה רוזנגרט בדיג בעקבה בספינה בשם ' הרקולס '  ,וזו נמכרה בשנת

.

הברת מניות קטנה לדיג ראו  :א ' בוייבסקי  ' ,בנהרות ובימים '  ,דבר ,

ראו גם  :מ ' גלברט  ,היהודים והספנות  ,תל  -אביב ת " ש ,
41

16

במאי  , 1934אצ " מ ,

. 58/ 13291
הראשונה .

תשבי אל קיש

(

שם .
)

עמ ' . 74

6

1934

.2

קיש היה שותף

ליעקב שמר  ,שהקים באותה שנה

באוקטובר

. 1936

על השותפות בין השניים

בריקו זיכר

,

ומפעל הדגים בקורדני ,

8

1 47 - 1934

קתדרה

הוא הביע תקווה שהחברה תסדר ותארגן בהדרגה את כל המכירה בארץ בערים ובמושבות  ,על ידי
הקמת ברכות זכוכית קטנות במאות חנויות המוכרות מצרכי מזון או ירקות

42 ,

תכניתו של תשבי לא יצאה לפועל על ידי קיש  ,אולם הלקה התקיים  ,למשל הבריטים הקימו

.

תחנת ניסיונות במעיינות מלחה בשנת  , % 942והוכנסו קרפיונים לכינרת להעשרת האגם ראוי לציין

גם את הקמת הברכות ביסוד  -המעלה על ידי בני המקום בשנות הארבעים .

43

השותפות במפעל הדיג עם יהושע גוטפריד
במקביל לעבודה המשותפת במפעל הדיג עם משפחת שוורץ היפש זיצר שותף נוסף בעל אמצעים
כספיים למפעל  ,שיחלץ אותו מבעיותיו הכלכליות  ,ושבהשקעותיו הכספיות יביא לקידום המפעל

.

ולהרחבתו הוא נפגש עם יהושע גוטפריד ,
בעל עסק גדול לטבק ברהוב העצמאות
בחיפה ,

44

שוחה עמו על מכירת דגים וסיפר

לו על המפעל ועל בעיותיו  .גוטפריד  ,שהיה
איש לבבי ובעל חוש עסקי מפותח  ,החל
להתעניין במפעל החלוצי בקורדני ,
בינואר

וב % 0 -

חתם על חוזה שותפות עם

1935

זיצר  ,שותפות ששמה ' ההברה לגידול דגים

בארץ  -ישראל ' .

45

גוטפריד לא עבד במדגה  ,אולם כניסתו
לשותפות

ועזרתו

הכספית

מנעו

התמוטטות המפעל  .למשל במרס

את
נתן

% 936

למפעל  3 , 036לירות ארץ  -ישראליות :

,

1 000

לירות השקיע כשותף בהון ;  500לירות היו

הלוואה לשותפות בריבית של
ו 804 -

6

אחוזים ;

לירות היו הלוואה זמנית לעסקת

732

'

'-

-

':' - .

'-י .

לירות היו הלוואה זמנית למפעל בריבית של

ייבוא .

46

:

'-

'

-

.

 9אחוזים ;

הצלבני עומדיט

גוטפריד השקיע סכומי כסף נוספים  ,למשל בכל

פעם שיובאו דגים מיוגוסלוויה  ,וכן עזר בקניית משאית להובלת הדגים ויצר קשר בין חתנו מיכאל
וולגל  ,שהיה סוחר דגים  ,לבין

זיצר .

קש לאיסוף הוגים

42

שם .

43

44

האמריקנית
45

אגודת ' הרמון ' מיסוד  -המעלה הייתה בעלת

גוטפריד היה סוכן יחיד של

' הברת האחים

53

דונם

ברכות .

מספרו '  ,שעסקה בייבוא טבק וסיגריות  ,וכן נציג

' החברה

הבריטית -

לטבק ' .

ריאיון עם בתו של גוטפריד  ,חיה אברמסון  ,היפה ,

15

באוגוסט

. 2001

אני מודה לה על החומר החשוב שנתנה לי

לצורך הכנת מאמר זה  ,מסמכים וחוזים וכן תמונות מביקור הנציב העליון ווקופ במפעל בקורדני  .דבר השותפות

פורסם בעיתון הבריטי הרשמי מס ' , 497
46

' הסכם ' ,

18

ן

במרס

1935

.

במרס  , 1936חיפה ( תרגם מגרמנית זאב נחושתן  ,הבר קיבוץ

מצויים ברשות

המחבר .

גוטפריד  ,מימינו בנו
ברוך ומשמאלו בתו
חית אברמסון  .ניתן
להבחין בשני סלי

ראו  :משרד החקלאות  -אגף הדיג  ' ,סיכום הדית העברי לשנת תש " ח בהשוואה עם שנת תש " ז '  ,אצ " מ ,

. 515/9572

על רקע הטבנה

עמיר .
)

תרגומי התעודות מגרמנית

בברכות
( צידם :

שרלוט מאייר )

ץתדרה

88

אמן

היה

גוטפריד העביר לוולגל את הטיפול במשלותי הדגים לתל  -אביב  ,ומשפחת שוורץ הייתה שותפה

.

בשיווקם י 4בהסכם שנחתם עם וולגל

ב 15 -

בדצמבר

1935

נקבע כי הוא יקנה

18

טונות דגי קרפיון ,

והחברה מצדה התחייבה לספק

מדי שבוע לחנותו בתל  -אביב
דגים במשקל

500

גרם ומעלה

.

מקורדני ההברה העניקה לוולגל
את זכות המכירה הבלעדית של
דגי

קורדני ,

והתחייבה שלא

למכור דגים לסוחרים אחרים

.

בתל  -אביב ואילו וולגל התחייב
שלא למכור דגים מחוץ לתל -
אביב  ,במיוחד במקומות שבהם
היו לחברה

לקוחות .

בעקבות

48

הסכם זה הגיעו לראשונה לתל -

אביב דגי קרפיון טריים בכמות
גדולה ותפסו נתח של ממש

וולגל בפתח חנות

הדגים שלו בתל -

'-

בקורדני קיוו שבאמצעות שיווק נרחב של דג הקרפיון בתל  -אביב יוכלו להגדיל את

אביב  ,בחזית

המכונית

שבה תובאו

הקרפיונים לחנויות

מכירותיהם ,

.

אך השותפות של זיצר וגוטפריד לא ההזיקה מעמד זמן רב גוטפריד הרגיש שהשקעותיו הכספיות
הרבות לא הניבן תוצאות כלכליות  ,ושהמפעל לא גדל  ,וב  18 -במרס  1936פירק את השותפות מרגע

.

זה ההמירו בעיותיו הכספיות של זיצר  ,שנדרש להחזיר לגוטפריד עד

לירות ארץ  -ישראליות ועוד

,

1 902

ל 30 -

בספטמבר

,

3 140 1936

.

לירות מאוחר יותר בחוזה הפירוק הודגש שכל ההכנסות ממכירת

הדגים בברכות  ,למעט דגי אימהות  ,ומעסקות ייבוא ישמשו לפירעון ההוב .

49

הייתה זו מעמסה כספית

כבדה על כתפי זיצר  ,וזאת בשעה שבעיות הביטחון התלו לפגוע במפעלו עם פרוץ מאורעות אפריל
1936

.

ברחבי הארץ נוסף על החוב לגוטפריד חייב היה זיצר כספים לוולגל  ,לנפתלי ליברמן  ,לסוחר

ולאחרים .

המכוניות שפירא  ,עבור משאית שקנה ממנו ,

גוטפריד התחייב לפרק את השותפות

50

.

הרשומה רק לאתר שיקבל את כל הכסף  ,ואז עתיד היה המשק בקורדני לעבור לידי זיצר ממספר

47

השותפים קנו דגים גם ממרדכי שוורץ.

ב 21 -

בינואר

1936

הגיעו

.

7

טונות קרפיונים באנייה לחיפה מיוגוסלוויה ,

והם אוחסנו בברכות בקורדני עד למכירתם הלק מהפדיון עבור הדגים היה אמור להזור לגוטפריד בגין הלוואותיו

.

הרבות למפעל המשותף ראו  ' :הסכם ' ,

המהבר .
48

' הוזה ' ,

49

ראו לעיל ,

50

' הוזה ' ,

15

15

בדצמבר  , 1935חיפה

הערה . 46

(

21

בינואר

1936

( תרגם

מגרמנית זאב נחושתן .
)

תרגום התעודה ברשות

תרגם מגרמנית זאב נחושתן  .תרגום התעודה ברשות המחבר .

ביוני  , 1936היפה ( תרגם

)

מגרמנית זאב נחושתן  .תרגום התעודה ברשות המחבר .
)

ברנקו זיצר ומפעל הדגים בקורדני 1 % 47 - 1 % 34 ,

מכתבים עולה כי סילוק החוב נמשך עד לשנת

1940

להחזיר את החוב ובמקביל לקדם את המפעל התקוע .

.

המכתבים מוכיחים עד כמה קשה היה לזיצר

51

.

השותפות הקצרה עם גוטפריד הפיחה בזיצר תקווה לפתת ולייצב את מפעלו אולם פירוק
השותפות לאחר תקופה כה קצרה העמיד את המפעל בקשיים כספיים ללא יכולת להשתחרר מסבך

החובות ולהתקדם .
סופו של מפעל הדגים בקורדני
מפעל הדגים בקורדני חוסל בשל מספר בעיות יסודיות  ,ולא בכולן אשם היה
המאורעות

( ) 1939 - 1936

זיצר .

בתקופת

סבלו זיצר ובני משפחת שוורץ מבעיות ביטחון קשות בשל ניתוקו המוחלט

.

של אזור הקורדני מריכוזי היישוב היהודי באחד המקרים ירו לעברם בזמן ששקלו דגים  ,והם נאלצו

לכבות את האורות ולהמתין להפסקת הירי  ,ורק אז המשיכו לעבוד  ,משמרות ה ' הגנה ' הזהירו אותם
 52זיצר
מפני מיקוש הדרכים שבהן נסעו בצאתם לשווק את הדגים ובייהוד בכביש לקריית  -ביאליק .

ניסה להקים במקום נקודת נוטרים  ,והחזיק בקביעות שני שומרים מצוידים ברובי ציד  ,והוציא על

כך כסף רב .

53

.

.

בעיה נוספת הייתה כוה אדם זיצר העסיק בעיקר ערבים מהאזור דוד בן  -גוריון  ,יושב ראש

.

הסוכנות היהודית  ,קטע בכעס ביקור בקורדני משראה במקום להפתעתו פועלים ערבים הוא לא

.

האמין כי ' קרן קיימת ' מאפשרת זאת  ,והעביר את ביקורתו לאישים שונים הן ' קרן קיימת ' והן תשבי

הציבו את הדרישה לעבודה עברית מלאה כתנאי לעזרת ' קרן קיימת ' לענייניו של זיצר .

54

עם כישלון המפעל והזנחתו העלה המהנדס ברוכוב טענות כלפי נפתלי וידרא  ,מנהל מחלקת הים

.

של הסוכנות היהודית בחיפה וידרא טען להגנתו שכאשר ההלה מהלקת הים לפעול במקום  ,היא
מצאה כי השטה המרכזי נמסר כבר לאנשי עסקים  ,שניצלוהו למטרות הפוכות מאלה של המוסדות

.

המיישבים הברכות שימשו לאחסנת דגים שהובאו מחו " ל ולא לגידול דגים  ,ובכך היוו ולכאורה ראיה

.

שלא ניתן לגדל דגים בארץ כהוכחה לכישלון המפעל הציג וידרא את טענת המומחים כי כדי להפכו

.

לרווחי יש לבנותו כמעט מהדש וידרא הדגיש כי כל המומחים הבקיאים בגידול דגים סבורים שזיצר
אינו מסוגל לנהל את המפעל  ,לא מבהינה מקצועית ולא מבחינה מסחרית  ,ושזו הסיבה העיקרית
51

זיצר אל גוטפריד ,

7

בנובמבר , 1940

היפה ; זיצר אל

גוטפריד ,

2

.

בינואר  , 1938חיפה התעודות נמצאות ברשות

.

המחבר במכתב זה קיבל עליו זיצר לקיים את כל התחייבויותיו הכספיות לגוטפריד והעמיד כערבות לכך את כל

השקעותיו בקורדני .

עמ '

52

שפרץ ( לעיל  ,הערה , ) 4

53

תשבי אל י ' גורדון  ,ירושלים

4

.

23

במרס

1938

.

 ,אנ " מ . 58/ 132911 ,

להם נשק צבאי ממשלתי ראו גם  :וידרא אל מאירוביץ  ,חיפה ,

את ריתוקן של הברכות של זיצר מכל יישוב
54

תשבי הציע למנות את השומרים לנוטרים ולתת
18

בנובמבר  , 1937אצ " מ ,

ואת עלויות השמירה הגבוהות במקום .
.
.
 ,אצ " מ  . 59/ 1570 ,חיה אברמסון זוכרת

. 59/ 1555

וידרא ציין

תשבי אל זיצר  ,ירושלים  26 ,בנובמבר  , 1936אצ " מ  59 / 1555 ,בעיית העסקתם של ערבים במקום נותרה בעינה
בשנת  1943וידרא דרש מזיצר להפסיק את העסקתם כתנאי להמשך המפעל ראו  :וידרא אל ש ' רופיי ממשרד

.

את ההוראנים שעבדו
' קרן קיימת ' בעמק זבולך  ,חיפה  3 ,במאי 1943
בברכות לבושים בגלביות עם צמות ארוכות לאחר ריקון המים הם היו נכנסים עם סלים קלועים מקש ואוספים

.

את הדגים שברשת ( ראו את הסלים באיור לעיל ,

בעמ ' . ) 87

89

ץתדרה

קתדרה

אמנון לויה

90

לכישלונו .

55

וידרא פנה לחברה פרטית והציע לה להשתתף במפעל ההדש  ,וזו השיבה כי כל עוד יש

לזיצר קשר למפעל היא לא תיכנס אליו  ,ותמליץ כך גם לאחרים  ,כיוון שאי אפשר לעבוד עמו .

56

שותף לדעתו של וידרא היה שמעון ( מילק ) טל  ,ראשון מגדלי הדגים בקיבוץ ניר  -דוד ובתנועה

.

הקיבוצית בכלל בביקור שערך בסוף שנת

בקורדני התרשם טל שכל הברכות מוזנחות ומכוסות

1941

.

בסוף  ,ושהדגים מתרבים בהן באופן פראי והמוני הוא סבר כי הליקוי המרכזי בברכות הוא שאי
אפשר לרוקנן ולייבשן  ,מפני שנבנו בשטה שנבעו בו מעיינות חזקים  ,דבר שמנע כל אפשרות
לעיבוד אינטנסיווי

ורציונלי .

57

לדבריו אפשר היה לתקן פגם זה רק

ב 30 -

.

דונם מהשטח הוא המליץ

לחברו מפלוגת הים שלא להתקשר לזיצר  ' -אדם הידוע כלא יוצלח וחסר ידיעות מספקות בענף
ושהפסיד כסף רב בקורדני  -שכן אין סיכוי

להפוך את המפעל לשטח דיוג אינטנסיווי .

זה '

58

ראוי לציין כי בשנת ביקורו של טל בקורדני התפשטו והתרחבו ברכות הדגים בתנועה

ההתיישבותית  .קיבוצים רבים ניצלו בצורה מושכלת את כמויות המים שעמדו לרשותם ואת שטחי

.

הקרקע הבעייתיים לגידולים חקלאיים ( קרקע מליחה או ביצות ) והקימו בהם ברכות דגים המדגה סייע
למשקים רבים להתבסס מבחינה כלכלית ושימש מנוף השוב לפיתוחם  ,ולכן זכה לאהדת המוסדות

.

המיישבים והמגדלים עצמם המדגה יצר הכנסה נאה ליום עבודה וגם לדונם קרקע  ,ועד מהרה ניצב
הענף במקום הראשון בהכנסות במשקים רבים ,

ועלה מבחינה זו על ענפי המשק האחרים .

59

וידרא פנה לקיבוץ משמר  -הים  ,שישב על אדמת ' קרן קיימת ' בסביבת קורדני  ,בניסיון להגיע
לשותפות עם זיצר  ,אולם אף שהקיבוץ הציע לזיצר תנאים מרחיקי לכת  ,הוא סירב לעבוד אתם  .לכן
הציע וידרא ל ' קרן קיימת '  ,שלא יכלה להתיר את החוזה עם זיצר  ,לבנות

לתל קורדני ולמסור את השטה לקיבוץ בהכירה .

200

דונם ברכות ממערב

60

.

למרות הטענות הקשות שהעלו גורמים שונים נגד מפעלו של זיצר  ,יש לאזן את התמונה זיצר
השקיע במפעל
55

7 , 000

לירות ארץ  -ישראליות  ,הון עצמי של משפחת שוורץ ושל גוטפריד  ,הוא חיכה

וידרא ראה בניסיונות שעשו יהודים פרטיים ב ' מקווה ישראל ' ובקורדני ניסיונות שלא הצליחו  ,וטען שהמפעל
בקיבוץ ניר  -דוד הוא ההצלחה הראשונה של גידול הדגים  .ראו  :נפתלי וידרא  ' ,הדיג בארץ  -שראל לשיטותיו ' ,

ג ' הנוך ( עורך )  ,ביישובי הדייגים  :קובץ לקראת הכינוס  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ '
56

57

וידרא אל ברוכוב  ,חיפה

החוקרים

ד"ר

.

19

בנובמבר  , 1940אצ " מ ,

. 54 - 24

. 5 % 1572

ברוך בסין ויוסף בסנוב טענו שיש להסתלק לחלוטין משטחי הקורדני  ,בגלל תחלופת המים ללא

הרף במקום הם הציעו לחפור תעלת ניקוז ראשית  ,שאליה יתחברו תעלות ניקוז קטנות יותר  ,ולהבריא על ידי
כך את האזור

. 574/2128
58

מהמלריה .

טל אל אליעזר  ,ניר  -דוד ,

ראו  :בסין ובסנוב  ' ,הסברה ותכנית הסדרת מי הקורדני ' ,
10

בנובמבר  , 1941ארכיון יד יערי ,

.

43 4

15

במרס  , 1942אצ " מ ,

(  , ) 5ניר  -דוד  ,מסמכים

מ 941 -י . 1949 -

טל

ציין שהמעיין מילא את הברכות במים בלתי פוריים  ,שזרמו כל הזמן ולא נתנו מקום להתפתחות בעלי חיים

זעירים במים  .רמז להוסר אהדתו של טל לזיצר ניתן למצוא בהימנעותו מלהזכיר את זיצר בנאום הפתיחה שלו

בכנס שהתקיים במלאות ארבעים שנות מדגה בישראל  .העיר לו על כך יוסף יעקובוביץ מקיבוץ אפק  ,שלדעתו

הייתה לזיצר זכות ראשונים בנושא המדגה  .ראו  :י ' יעקובוביץ  ' ,אפק '  ,ד ' אשל ( עורך ) ,
 , 1979 - 1939חיפה תש " ם  ,עמ '
59

.

על התפשטות הברכות בעמק בית  -שאן ראו  :לויה ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
בעמק החולה ראו  :שם  ,עמ '

60

25 - 24

ראו לעיל  ,הערה ; . 5

124 - 119

40

שנות מדגה בישראל ,

.

עמ ' ; 97 - 89

על תהליך הקמת הברכות

חודשיים לאחר שכתב וידרא את מכתבו הסכים זיצר לשותפות עם קיבוץ משמר  -הים  ,אולי

מתוך דאגה לעתיד מפעל הדיג שלו  .ראו  :וידרא אל מאירוביץ  ,חיפה ,

3

בפברואר  , 1941אצ " מ ,

. 59/ 1572

,

ברנקו מצר ומפעל הדגים בקורדני 1 47 - 1934 ,

'

91

ץתדרה

.

ארבע שנים להוזה הסופי עם ' קרן קיימת '  ,ובתקופה זו לא היה ביכולתו למצוא מימון מתאים הוא
נאלץ להפסיק את ריבוי הדגים בגלל בעיותיו הכספיות  ,ולכן על פי רוב השתמש בברכות כמחסני

.

דגים במשך הזמן הצליח לשלם חלק מחובותיו  ,אולם חוזה שנתתם בין ' קרן קיימת ' לבתי הזיקוק

.

בחיפה אפשר לבתי הזיקוק להקים בנעמן מפעל מים הקמת המפעל  ,שאמורה הייתה להימשך הודש
ימים  ,נמשכה למעשה כשמונה חודשים  ,ובמהלכם נאלץ זיצר לרוקן את כל הברכות וכל הדגים מתו ;
הנזק הוערך

ב 2 , 000 -

.

לירות ארץ  -ישראליות בצר לו פנה זיצר אל ארוין ויטקובסקי מהמחלקה

למסחר ותעשייה בסוכנות היהודית בחיפה  ,וביקש אשראי של

500

לירות ארץ  -ישראליות ,

100

מהן

לתשלום החובות והשאר להמשך פעילותו במקום  ,כשרצונו עדיין להגשים את תכניתו הראשונית -

גידול קרפיונים בקורדני .

61

במקביל לזיצר המשיכה מחלקת הים במאמציה להשיג מהבריטים אישור

לקבלת רישיון לברכות באזור הקוררני  .הבריטים עיכבו את האישור מפני שהצבא רצה להקים
בקרבת מקום מהנות צבא וכן מחשש מן המלדיה  .זאת אף שמחלקת הבריאות הממשלתית הביעה

חבייט מקיבת
2דטנינן193

:

ארכיון התצלומים של

61

א ' ויטקובסקי אל א ' שמורק  ,חיפה

21

במרס  , 1940אנ " מ ,

. 58,709

קיימת

זיצר השתמש בברכות הדגים כמהסנים מאז

.

 , 1937כדי לנצל את שטה המים היקר ולהוציא רווחים גדולים יותר לכיסוי הוצאותיו ברוכוב חיזק אותו וכתב

.

אליו שבגלל קרבת האתר לאחת הערים הגדולות בארץ טמונות בו אפשרויות כלכליות רבות מה גם שעתה  ,בזמן
המלחמה  ,עלה מחיר הדג  ,ורצון המוסדות המיישבים לפתח מפעלים היכולים לייצר מצרכי מזון הלך וגדל  .ראו :
ברוכוב אל זיצר  ,ירושלים

4

בדצמבר  , 1940אצ " מ ,

15/ 11833אא .

ברסלבסקי ציין שבסוף שנות החמישים הייתה

סכנה קיומית לברכות הדגים במפרץ חיפה ועמק עכו  ,משום שבתי הזיקוק הגדילו את כמות המים ששאבו

ממקורות הנעמן  .ראו  :ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 19ה ( תש " ך )  ,עמ '  , 127הערה
במפעל הדגים דרשה
ד ' שטרן ,

21

' קרן קיימת ' להכניס

באפריל  , 1941אצ " מ ,

. 113

עקב הפעילות המועטת

.

לאזור שותף לזיצר או לקבל ממנו את זכויות המקום ראו  :ברוכוב אל

. 515/4161

קמו

)

ץתדרה

92

אמנון לויה

.

שביעות רצון ממצב הברכות הקיימות לעומת זאת אישר ד " ר ריקארדו ברטרם  ,קצין הדיג הראשי

בארץ  -ישראל  ,לפני וידרא שהממשלה לא תתנגד להקמת ברכות בשטח  1 , 000דונם בצפון המפרץ .

באותה עת כבר הוחלט במשרדי הממשלה על הבראת שטחי ביצות הנעמן בגלל המלריה.

63

62

לעומת

זאת את המעיינות סימנו כשטח העשוי לשמש מאגר מים עבור שטחים שבקו טופוגרפי נמוך יותר .
היה זה הישג השוב ביותר של זיצר  ,שהצליה במשא ומתן עם השלטונות על עתיד המקום

64 ,

הבעיות

תברגות ששכנו
ממוך למבנה
1936
התצלומים של
הצלבני בשנת
( ארכיון
' קרן

קיימת ' )

62

וידרא  ' ,סיכום שיחתי עם ד " ר ברטרם  ,קצין הדיג הראשי מיום  , ' 17 / 4 / 1942היפה ,

19

באפריל  , 1942אצ " מ ,

. 5 % 1570
63

הוועדה לענייני ברכות פנתה אל

' קרן

קיימת ' ואל המהלקה הטכנית של הסוכנות להכין יהד עם מחלקת הים

תכנית שבה ימליצו לשלטונות לאחד את ניצול המים בקורדני להקמת ברכות דגים ואת הבראת השטחים בקורדני

ובנחל הנעמן מהמלריה  .ראו  ' :הוועדה לענייני בריכות לקק " ל והמסלקה הטכנית של הסוכנות היהודית ' ,
בפברואר  , 1942אצ " מ . 553/ 1341 ,
שהתקיימה ב  31 -במרם  , 1943בנוכחות צ ' ארלס מק  -גיליברי )  , ( MacGilliwayסגן נציב מחוז עכו  ,ונציגי
הקיבוצים באזור  .ראו  :ארכיון אפק  ,יומן  10 , 243 ,באפריל  . 1949מישל ממחה  ,נציג ממלקת הבריאות  ,הביע
16

על הכרזת שטח לאזור ניקוז ויצירת אפיק חדש לנחל הנעמן הוחלט בישיבה

.

בפגישה עם ברוכוב את התנגדותו לפיתוח ברכות נוספות בקורדני  ,לפתות במשך שנות המלהמה זאת מאחר

.

שהבריטים השקיעו סכומים עצומים בייבוש ביצות הקורדני והנעמן ולא צריך לסכן את מה שבוצע כבר ראו :
ברוכוב אל וידרא ,
64

10

בדצמבר  , 1942אצ " מ ,

בסנוב אל משרד ' קרן קיימת '  -זבולון  ,חיפה ,
לענייני בריכות לגידול

דגים '  ,ירושלים ,

16

3

)] 5 / 12728

בו .

במרס , 1942

אצ " מ  ' ; 574/272 ,סיכום הפרטיכל של ישיבת הוועדה

בפברואר  , 1942אצ " מ ,

. 553/ 1341

בשנותיו האחרונות התפרנס זימר

ברנקו ויצר ומפעל הדגים בקורדגי ,

בפיתות ברכות במעיינות הקורדני נמשכו גם בשנת

93

1947 - 1934

שקדרה

י

 , 1948כשהקים קיבוץ אפק ברכות במקום וכל

,

ניסיונותיו הסתיימו בכישלון גמור  ,אחת הבעיות המרכזיות הייתה ששפמנונים אכלו את כל הדגים .
נתפרו בארות מסביב לנחל
רק לאחר שהקימו ברכות בשטת חדש לגמרי נהלו הצלחה .בשנת
הנעמן  .הנחל התייבש ועמו גם מעיינות הקורדני .
65

נבנננהג  : ,מ

1956

"

/

ן

,

.

ולהישאר בקרקעית  ,לעומת זאת בברכות הדגים שהוקמו במקומות אתרים הייתה שליטה מלאה על

כניסת המים ועל יציאתם במהלך הגידול  ,על חלוקת המזון ועל הדישון .

,
ן

ק

/

.

קטע ממפת ברכות

ך:

שי

צאה ע
הזיקוק בשנת 1937

67

( ראו הערה 121

.

מעבודתו כנוטר ושמר על מבנה המשאבות בקורדני הוא נפטר באוגוסט

.
.

1947

ממהלת המלריה טרופיקה ,

ואלמנתו ואמו המשיכו את המפעל כשעלה קיבוץ אפק להתיישבות רכש את השטה מ ' קרן קיימת '  ,וזו התנתה

את העברתו בדאגה לקיום היורשות ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה
65

יעקובוביץ ( לעיל  ,הערה , ) 59

66

ריאיון עם טל בניר  -דוד ,
עמ '

67

.5

16

; ) 25

ארכיון אפק  ,יומן ,

2

עמ ' . 25 - 24
ביוני

; 1999

ש ' טל ,

' 40

( , ) 316

7

באוקטובר

שנה לענף המדגה '  ,דיג ומדגה בישראל  ,יג ,

על המדגה בעמק בית  -שאן בשנות הארבעים ראו  :לויה ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

4

1947

.

( תשל " ה ) ,

עמ ' . 99 - 79

על הבעיות שבהן נתקלו טל וחבריו כשחילקו מזון לדגים בנחל האסי ( עמל ) ראו  ' :סיכום הניסיונות של המחלקה
הימית של הסוכנות היהודית בגידול שיבוטות בתל עמל בשנת תרצ " ח '  ,תל  -עמל  20 ,באוקטובר  , 1958אצ " מ ,

. 5 % 5/4162

הי

~

ץתדרה

94

אמנון לויה

ההטלה וההדגרה של ביצי דג הקרפיון לא הגיעו לכמויות מסחריות בקורדני אף שהתוצאות
הראשוניות בגידול הדג היו חיוביות  ,ייבוא הדגים עלה למפעל כסף רב  ,ומרבית הזמן שימשו הברכות

.

בעיקר מחסני דגים לעומת זאת קיבוץ ניר  -דוד היה הראשון שהביא לפריצת דרך משמעותית והוכיח
שתי הצלחות מרשימות  :הטלה והדגרה של דגי הקרפיון בכמויות מסחריות וגידול הדג ושיווקו

באמצעות חברת ' תנובה ' .

68

היעדר מקורות למימון ביניים לתקופה שבין תחילת האכלוס ועד למועד השיווק גרם לזיצר קשיים

.

כספיים גדולים ופגע בניהול השוטף של מפעל המדגה אך לקיבוץ ניר  -דוד ולקיבוצים נוספים
שגידלו דגים היה גב כלכלי רהב שמקורו ביתר ענפי המשק  ,והם גם קיבלו עזרה כספית מהמוסדות

המיישבים והלוואות מהבריטים .

69

הקמתה של מחלקת הים על ידי צד הסוכנות היהודית בשנת

1935

הביאה להידוש ולפיתוח של ענף

.

הדיג היהודי חשוב לציין את פועלו של וידרא  ,שתולל שינוי מהותי ביחס המוסדות המיישבים

והבריטים לענף המדגה ולתרומתו לשוק הדגים בארץ .

70

.

עבור זיצר היה זה מאוחר מדי ומלבד זאת

וידרא ראה במפעלו מפעל כושל שאין לו כל סיכוי להצליח  ,ולכן לא סייע לו .
,

ל

.

למרות כל הנאמר על מפעלו של זיצר חשוב לציין את תרומתו מפעלו היווה נקודת פתיחה חשובה
למפעלי הדגים הבאים  ,בכך שהשיג תוצאות חיוביות בגידול דג הקרפיון ולימד כי הקרפיון מתאים

.

לתנאי האקלים בארץ זיצר הוכיח לראשונה כי ניתן לגדל דגים בארץ  -ישראל במחזור חיים שלם ,

.

מהטלת ביצים ועד לבגרותם ולשיווקם לשוק היהודי  ,שחפץ בדג הקרפיון עד מאוד בעקבות ניסיונו
החלוצי הכירו המוסדות המיישבים והבריטים בצורך לטפל בסוגיית גידול הדגים בדרך מקצועית

.

ולבחון את הצלחת הענף במקומות שונים בארץ הניסיון שנצבר בקוררני והתוצרת שיצאה מהברכות
במקום לשווקים בערים הגדולות הראו כי יש להמשיך ולהקים ברכות דגים בארץ  -ישראל  ,ואכן

במהלך שנות הארבעים הוקמו ברכות דגים באזורים נרחבים בארץ .

68

על חפירת ברכת ההטלה ותוצאותיה ראו  :לויה ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
ראו  :וידרא אל קפלן  ,תיפה  3 ,באוקטובר  , 1939אצ " מ ; 553/ 1341 ,

עמ '

- 82

. 83

על שיווק הדג דרך ' תנובה '

ד ' גורביץ וא ' גרץ  ,ההתיישבות החקלאית

העברית בארץ  -ישראל  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '
69

צפת ,

ירושלים ,

 , 1941אצ " מ ,
70

93

.

על ההלוואות הכספיות ועל תרומת הבריטים להצלחת הגידול בעמק בית  -שאן ראו  :המזכיר הכללי אל נציב נפת
12

בספטמבר  , 1941אמ " י  ,חט ' , 27

; 59/ 1573

מ/ע862/3 /ם; 2647/

וידרא אל מאירוביץ  ,חיפה ,

2

מאירוביץ אל שטרן  ,תל  -אביב ,

בנובמבר  , 1942אצ " מ ,

. 553/ 1339

על תרומתו של וידרא לענף הדיג והמדגה ראו  :ד ' הרמן  ,הכובשים בים נתיבה  ,תל  -אביב תשל " ח ,

וידרא ( לעיל ,

הערה . ) 27

26

בינואר

עמ ' ; 134 - 132

