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  רגמן מפעלים לצביעת טקסטיל בע"מא
מזרח -, מצפוןמולדובהו רומניהאזור היסטורי המחולק בין ברדאוץ שבבוקובינה ברומניה ( 1903אברהם קליר נולד בשנת 

) למד הנדסה כימית בצרפת וניהל מפעלי צביעה .הונגרית-טרואוסבאימפריה ה חלק, ממערב. בעבר הייתה בוקובינה אוקראינהו
 בעיר צרנוביץ ברומניה. מגיל צעיר היה פעיל בתנועה הציונית.

בתחילת שנות השלושים ושיכנע אותו לעלות ארצה ולפתוח עימו את המפעל  באירופהנפגש עם קליר  ,"משי זקס"מבעלי  ,זקס
 1933בראיון שנערך עם קליר בשנות השבעים אמר: "בשנת . הציל את חייו זקסלצביעת טקסטיל. לימים סיפר קליר כי בכך 
שהיה ציוני ותיק ואיש חזון, שמע עלי ועל תכניותינו  סם זקסברמת גן.  "משי זקס"עלתה לארץ משפחת זקס והקימה מפעל בשם 

הוא הופיע בעיר צ'רנוביץ' והציע לי לעלות לארץ ולהיות שותף איתו במצבעה, שכן,  1933לעלות לישראל וכך, יום אחד בשנת 
שולח בדים לצביעה לצרפת ואטליה. מבחינתי בא זקס אל המוכן, שכן, כבר החלטנו לעזוב הכל ולעלות באותם ימים הוא היה 

לא כמעשה ציוני מופשט, אלא בדרך לבנות חיים מכובדים ועצמאיים. חיים יהודיים מלאים, תוך פיתוח כל  –לארץ ישראל 
שנפל מאוחר יותר במלחמת השחרור יגדל  צבי ז"לבני הכישורים האישיים וחידוש הקשר עם מקורות עמנו בארצו. רציתי שגם 

 בארץ אבותינו ולא יתחנך בארץ זרה ובאוירה זרה ועוינת".

"ארגמן מפעלים לצביעת טקסטיל ל את המפע  שמואל זקסבשותפות עם  רמת גןהקים בו 1934קליר עלה לארץ ישראל בשנת 
-הטקסטיל ברמת גן העסיק בימיו הראשונים כמפעל  שהיה מפעל חייו, בו השקיע את מרב מרצו ובו יישם את רעיונותיו. -בע"מ" 

ארגמן עסקה במתן שירותי צביעה ואשפרה לתעשיית הטקסטיל,  אקדמאים, ובהם עורכי דין, רופאים ועוד.עובדים שרובם היו  20
 באזור התעשייה ביבנה.  1966והחל משנת  חילה ברמת גן, לאחר מכן בבני ברקצעות מפעל שהיה ממוקם בתבאמ

ולאט לאט הצליח לרכוש לקוחות מחוץ לארץ. בסוף שנות השלושים התרחב המפעל ובראשית שנות פעל בתחום הטריקו  המפעל
נרכש  בעקבות זאת אריגי צמר לצבא הבריטי וכן אריגים מיוחדים לאוהלים. חוזה אספקתקיבל דחיפה משמעותית בעקבות  40-ה

פעל החדש שכלל ציוד חדיש שהובא אליו מבריטניה דונם בצפון בני ברק שעליו הוקם המ 27פרדס על שטח של  מערבי נוצרי
המפעלים הגדולים היה אחד עובדים ו 600-באותה תקופה העסיק כעל רחוב ז'בוטינסקי). המפעל מכון מור נמצא  היכן שהיום(

  בארץ.
 

רצה לקנות שטח  הואאברהם קליר ראה כי השטח צר מלהכיל את פעילותו והתחיל לבדוק אלטרנטיבות שונות. בשנות החמישים 
ניסה להביאו לאזור מודיעין השומם ואילו פנחס ספיר שר האוצר  דאז, שר החקלאות ,באזור רמתיים (הוד השרון). משה דיין

הוא נענה לקריאת . וראש הממשלה לוי אשכול לחצו והובילו את אברהם קליר להקמתו של מפעל ארגמן באזור התעשיה של יבנה
 1,000-ל שהעסיק מעל לאת "ארגמן", שהייתה, באותה תקופה מפע יבנהבנה בו  עיירות פיתוחהממשלה להקים מפעלים ב

על  שעובדים וכמעט לכל משפחה ביבנה היה בן משפחה שעבד במפעל ו/או היה קשור אליו בצורה כזו או אחרת. המפעל התפר
בשיתוף שמעון קליר, בנו של מנהלו ובעליו של . כרמי רםהאדריכל  מונה לתכנון המפעל רבועים.עשרות אלפי מטרים  שלשטח 

    .ת שיש הרואים בה את פסגת יצירתוהמפעל, הקים כרמי יצירה ייחודי
 

לשם כספי המניות מ בחלק דת להשתמשתהיא מציינת כי החברה מתע 1961בדוח (חוברת) אשר הוציאה חברת "ארגמן" בשנת 
הגדלת ההון החוזר. בחוברת זו ניתנת סקירה כללית על החברה מקום ובחלק אחר להשלמת השקעות ו רכישת ציוד חדיש נוסף

 המפעל בתעשיית הטקסטיל עובדים רכוש ועוד.
 

על ידי מר יצחק זקס ז"ל ובניו מר אברהם קליר  1934במאי  7החברה נתאגדה כחברה ציבורית בתאריך "מצויין כי  הזובסקירה 
 33%. מר סם זקס ובני ביתו 51.9%המניות המונפקות בחברה: מר אברהם קליר ובני משפחתו  1961ואחרים. כיום בשנת 

 –צביעה ואשפרה  –. התפתחות המפעל ועיסוקו: המפעל עוסק בהספקת שרותי גמר 15.1%חברה להשקעות של בנק לאומי 
לתעשיית הטקסטיל, מאז הקמתו הוא נמצא באופן מתמיד בתהליך של שכלול התפתחות והרחבה, במיוחד בשנים שלאחר הקמת 

המפעל זהו  .1959ון בשנת ט 4,910-ול 1947טון בשנת  1,330-ל 1936טון בשנת  300-המדינה. תפוקת העיבוד שלו עלתה מ
הגדול ביותר בישראל לצביעה ואשפרה של טקסטילים. הוא מעבד את חלק הארי של מוצרי הצמר והחוטים בארץ וכן חלק נכבד 

ל בדי הצמר מבדי הכותנה ומוצרי הטקסטיל האחרים. מראשיתו כוונו מאמציו להגברת היצוא והוא מעבד כיום כמעט את כ
עובדים. שטח המפעל  416העסיק המפעל  1960לצורכי יצוא. בסוף שנת  80%-המיועדים ליצוא ומחלקת החוטים שלו עובדת ב

מ"ר. המנהל הכללי של החברה, מאז הקמת המפעל, הנו מר אברהם קלייר, מהנדס כימי,  14,500דונם והשטח הבנוי  18-הוא כ
  ". חברת רואי החשבון של המפעל הם "קסלמן וקסלמן".1928טיל משנת העוסק בתעשיות צביעה ואשפרה לטקס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=2041&subject=%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94
http://www.izkor.net/Client.cfm?ClientId=39
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=91952
https://he.wikipedia.org/wiki/1934
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%96%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99


 הפרויקט הלימודי – ישראליאנה
www.israeliana.org 

כנציג התאחדות  קרן היסודו קק"לנבחר לנשיאות הוועד הארצי של  1962-ב קליר במהלך השנים היה פעיל ציבור פעיל ומשפיע.
ים מרכזיים , קיבל על עצמו להיות יו"ר הנשיאות של התאחדות בעלי התעשייה ולאחר מכן תפקיד1962-התעשיינים. ב

שימש חבר כמו כן . 1947-53ים נשנה כיהן ברציפות כחבר הנשיאות. היה חבר מועצת עיריית רמת גן בש 20בהתאחדות ובמשך 
" "אורט ,האוניברסיטה העברית, הטכניון ,מפעלי ים המלח, בנק לאומי לישראלבמועצת המנהלים ודירקטוריונים רבים כגון: 

הוא היה התעשיין הראשון  "על שירות חיים למופת בעבודה ובתעשייה". פרס ישראל, הוענק לו 1977ביום העצמאות  ועוד.
מדליקי המשואות, כמייצג דור המייסדים של התעשייה בארץ. מפעל  12נמנה קליר עם  1985שזכה בתואר הזה. ביום העצמאות 

 ת בנו צבי הי"ד." ברמת גן, להנצחבית צביחיים אחר של קליר היה הקמתו של "

 הערות:

מכיוון שמיוחס לו שימוש להפקת  הלכתיתו היסטוריתלוגו ארגמן הוא ציור של חילזון ארגמון. לחילזון חשיבות מבחינה א. 
. רוב מוחלט של החוקרים ובגדי הכהונה משכןוכן לחלקים ב ציציתצבע התכלת שימש לצביעת פתילי ה .תכלתו ארגמןהצבעים 

 הצביעו על הארגמון כחילזון שממנו הפיקו את צבע התכלת.

מן אלא ממפעלים שונים בארץ שעסקו בתעשיית הטקסטיל. המודעות הם התמונות ממפעלי הטקסטיל הם לא ממפעל ארגב. 
 אורגינלים ממשרד הפירסום של רולינק לצערי אין אני יודע את שמות הגרפיקאים שעיצבו מודעות אלו.

 כתיבה: הדי אור

 מקורות 

ארכיטקטורה  –, חלון אחורי סיבוב במה שנותר ממפעל ארגמן (בעקבות הספר) / אדריכל רם כרמימיכאל יעקובסון. 
 מקומיואידיאולוגיה בדיסנילנד 

 , הארץ.מפעל הטקסטיל ארגמן נידון להריסה. 9.6.2010נועם דביר. 

 .ויקיפדיה, תעשיית הטקסטיל בישראל

 .2009במרץ  30, 2008בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום  דוח תקופתי - ארגמן תעשיות בע"מ
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