כרך ו' املجلد السادس

6

כריכה קדמית :מפעל שמן הזית  -בקדמת הציור המפרכה המסורתית ,המופעלת על ידי אדם או חיה.
ברקע ,מפרכה 'מודרנית' ,מופעלת על ידי מנוע
(ציור הדמיה :גריגורי כץ  -מכון ישראלי לארכיאולוגיה ע"ר)
מרכזי המערכת :ילנה אלגרט-שרון ובועז גרוס
עריכת לשון :רבקה שביט
עיצוב גרפי ועימוד :נורית רוזנפלד
הדפסה וכריכה :דף אור-יקיר פרינט בע"מ
דברי הכנס השנתי השישי לתולדות העיר לוד ולפיתוח העיר העתיקה של לוד ,בחסות מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע"ר)
והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
הודפס בהוצאת "תגליות"  -מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע"ר)

© כל הזכויות שמורות למחברים ,לעורכים ולהוצאה
לוד תש"פ 2020

דבר המערכת
השנה אנו עוסקים בהכנת כתב העת הנוכחי לדפוס בעיצומה של מערכה היסטורית נגד נגיף הקורונה -
מערכה שתמנע מאתנו מלקיים את הכנס השישי לתולדות לוד העתיקה במועד המקורי  -מאי .2020
בימים אלה ,צוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה שוקד על משא ומתן במטרה לגבש הסכם לשימור ,לשחזור
ולפיתוח של מפעל השמנים של חסונה בלוד ,כאתר תיירות קולט קהל בסטנדרטים הגבוהים ביותר .זהו
אתר יחיד במינו ,ברחבי הארץ ,בשל היותו מפעל קדם-מודרני אשר שילב תעשיות מסורתיות לייצור שמן
זית ,שמן שומשום וסבון .מכלולי הייצור העתיקים השתמרו ברובם ,ובכוונתנו לשחזרם ולהפעיל אותם.
הצלחנו לגייס משאבים אדירים למטרה זו ,ואנו משוכנעים שנשכיל לגייס מקורות נוספים כדי לבצע את
המשימה באופן איכותי ,כך שהאתר יהווה חוויה מרתקת למבקרים בו .החלק השני של כתב העת מוקדש
במלואו למפעל השמנים של חסונה.
הנושא המרכזי הראשון ,שזכה להתייחסות מעל במה זאת ,הוא גשר גִ 'נְדָ ס מצפון לעיר לוד .שמעון גת
מתאר במאמרו את הגשר הממלוכי כשריד מפואר של מערך הדרכים והגשרים שפיתחו הממלוכים ברחבי
ממלכתם בכלל ובארץ ישראל בפרט.
דרור ציטרון מפרסם את ממצאי עבודת המחקר שלו על המתאר האדריכלי של הגשר .הוא מגיש תיאור
מפורט ,מלווה בתיעוד צילומי ,של פרטי הבנייה השונים .בשולי מאמרו מוצג סקר שימור ,שמזכיר לכולנו
שהגשר ,בן  750השנים ,זקוק לתחזוקה על מנת שיוכל להמשיך לשרת את הנוסעים עליו.
ָארת (בית פרדס) ׁשַ נִּיר ,אשר
אבי ששון ורועי מרום מפרסמים בכרך הנוכחי מאמר ייחודי העוסק בּבִ י ָ
הוקמה מערבית ללוד ,בשלהי המאה ה .19-המחקר מציג את ההתפתחות החקלאית של העורף של לוד,
וכן את התהליכים החברתיים המרתקים שהשפיעו על תמורות בהרכב תושבי המקום ,אשר לימים הפך
לאחת השכונות בעיר לוד.
את החלק העוסק במפעל השמנים של חסונה פותח איתן אילון ,אשר שב לעסוק בנושא לאחר  30שנה,
מאז מאמרו בכתב העת קתדרה .אילון מציג בפנינו מאמר רחב יריעה ,מפורט ומעודכן ,ביחס למאמרו
הראשוני ,ובו מידע על תולדות מפעל השמנים ואופן פעולתו.
האדריכל גיורא סולר ערך בחודשים האחרונים תיק תיעוד למפעל השמנים ,ותוכנו מוצג בכתב העת
מלווה בשפע תכניות וצילומים.
המאמר המסכם מבוסס על מחקרו של אדריכל אמיר שחאדה ,אשר בחן מקורות מגוונים העוסקים
בכלכלה המסורתית של ארץ ישראל ,בראשית העידן המודרני ,כרקע להבנת התעשייה המסורתית של
שמן הזית ,הסבון והשומשום ,תעשייה אשר פעלה בעיר לוד ובמפעל השמנים של חסונה .שחאדה מגיש
במאמרו קטעי ספרות ועיתונות ,בעברית ובערבית ,ומסכם ראיונות בעל-פה ,שנערכו עם בני משפחת
חסונה.
אנו שבים ומזמינים אתכם לעקוב אחרי המיזם הארכיאולוגי-קהילתי שאנו מנהלים בלוד העתיקה
(לפרטים ,)www.ancientlod.com:לקחת חלק בפעילות בכלל ובמחקר העיר לוד בפרט.
קריאה מהנה ומעשירה,
המערכת
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كلمة المؤسسة

هذا العام نعمل على تجهيز المجلة للطباعة في أوج المعركة لمواجهة الكورونا ,معركة التي ستمنعنا من إقامة
المؤتمر السادس لتاريخ مدينة اللد القديمة في موعده االصلي ,ايار .2020
في هذه االيام ,طاقم المعهد اإلسرائيلي لعلم االثار يثابرعلى مفاوضات غايتها الوصول الى إتفاق للحفاظ و ترميم و
تطوير مصنع حسونة للزيوت في مدينة اللد ,كموقع سياحي ذو اعلى المعايير الستضافة الزوار .يعتبر الموقع فريدا من
نوعه في البالد لكونه موقعا يمثل فترة ما قبل الحداثة والذي دمج صناعات تراثية الستخراج زيت الزيتون والسمسم
و صناعة الصابون .حفظت غالبية أالت اإلنتاج القديمة و نعمل على صيانتها و تشغيلها .نجحنا في تجنيد موارد هائلة
لهذه الغاية ونحن مقتنعون انه بإمكاننا تجنيد المزيد من الموارد التمام المهمة بنجاح ,لجعل هذا الموقع تجربة
مثيرة لزواره .الجزء الثاني من المجلة مخصص بكامله لمصنع حسونة للزيوت.
الموضوع الرئيسي األول الذي تم معالجته من على هذا المنبر هو جسر جنداس الواقع شمالي مدينة اللد .شمعون
جت ,يصف في مقاله الجسر المملوكي كأثر فخم لنظام الطرق و الجسور التي طورها المماليك في انحاء مملكتهم
بشكل عام و في بالدنا بشكل خاص.
درور تسيترون نشر نتائج بحوثه حول هيكلية الجسر المعماريه .هو يقدم وصف مفصل باإلضافة الى وثائق مصورة
الجزاء المبنى المختلفة .على هامش المقال عرض لمسح معماري .المسح يذكرنا ان الجسر الذي بني قبل  750عام
بحاجة للصيانة كي يستمر في خدمة المسافرين عليه.
افي سسون ينشر المجلد الحالي مقال مميز حول بيارة شنير الواقعه غربي مدينة اللد والتي تم تاسيسها في أواخر
القرن ال  .19البحث يعرض تطور الزراعة في ريف اللد والعوامل اإلجتماعية المثيره التي اثرت على التركيبه السكانيه
والتي اصبحت احدى االحياء السكنيه في اللد.
الجزء المتعلق بمصنع حسونة للزيوت يتصدره إيتان ايلون والذي عاد ليبحث في الموضوع بعد مرور  30عام منذ
ان نشر مقاله في مجلة كتدرا .ايلون يعرض لنا مقال واسع ومفصل ومجدد مقارنه بمقاله االولي ,وبه معلومات حول
تاريخ و عمل مصنع الزيوت.
المهندس المعماري ,جيورا سولر قام في األشهر األخيرة بتجهيز ملف توثيق لمصنع الزيوت و محتواه معروض في
المجلة اضافة الى عدد من الخرائط والصور.
المقال الملخص يرتكز على بحث قام به المهندس المعماري امير شحاده والذي درس مراجع عديدة التي تتعلق
باإلقتصاد التراثي في البالد في بداية العصر الحديث كخلفية لفهم الصناعة التراثية لزيت الزيتون والصابون و زيت
السمسم ,تلك الصناعة التي نشطة في مدينة اللد و مصنع حسونة للزيوت .شحاده يعرض في مقاله اقسام من مقاالت
ادبية و صحفية باللغات العربية و العبرية و يلخص لقائات عقدها مع افراد من عائلة حسونة.
نعود و ندعوكم لمتابعة مشروع علم األثار -اإلجتماعي والذي نديره في اللد القديمة (للمعلومات لإلشتراك بالفعاليات
و البحث في مدينة اللد .)www.ancientlod.com
قراءة هنيئة ومثرية
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Editorial note
This year, the final editing of this volume takes place in the midst of a worldwide struggle against the
spread of the Coronavirus pandemic. The social distancing required as part of this effort will also,
unfortunately, prevent us from conducting the annual conference in its original date - May 2020.
Currently, Israeli Institute of Archeology’s team is negotiating to secure an agreement to preserve,
restore and develop the Hasuna oil factory in Lod, as a historical tourist attraction of the highest
standards. This factory is unique in the country, by being the only surviving enterprise that combined
pre-modern and traditional methods for the production of olive oil, sesame oil and soap under the
same roof. Most of the ancient production assemblies in the building were preserved, and we intend
to restore and operate them. We have been able to raise significant resources for this purpose, and
are confident that we will be able to mobilize additional contributors to allow the best possible
reconstruction, so that the site will be a fascinating and authentic experience for visitors. The entire
second part of this volume is fully devoted to the Hasuna oil plant.
The major theme of the first part, however, is the Jindas Bridge, located in the northeastern part of
Lod. Shimon Gat presents the Mamluk Bridge as a magnificent remnant of the road and bridges
network that the Mamluks developed throughout their empire and in Palestine in particular.
Dror Citron publishes the results of his research on the architectural plan of the bridge. The study
provides a detailed description, accompanied by visual documentation, of the various constructional
elements. The paper concludes with a survey that serves as a reminder to us all that the 750-yearold bridge needs urgent maintenance in order to preserve in the future, and continue to serve its
passengers.
Avi Sasson’s unique paper deals with Shannīr’s bayyāra (orchard-well house), which was established
west of Lod in the late 19th century. The study follows the agricultural development of Lod’s
hinterland, as well as the fascinating social processes that influenced the composition of different
local residents, which later became one of the city’s neighborhoods.
Eitan Ayalon returned to the topic of the Hassona oil factory after 30 years, since his paper in the
journal Cathedra. Ayalon presents us with a broader, up-to-date and more detailed study, which
contains information on the history of the oil plant and how it worked.
Architect Giora Solar has compiled a detailed architectural documentation file for the oil factory
in recent months. Its contents are presented here and accompanied by a variety of programs and
photographs.
The concluding paper is based on a study conducted by architect Amir Shehadeh, who examined
diverse historical sources dealing with the traditional economy of Palestine’s pre-modern era. These
sources serve as a background for understanding the traditional industry of olive oil, soap and sesame
oil that operated in Lod and at the Hasuna oil factory. In his paper, Shehadeh presents excerpts of
literature and press, in Hebrew and Arabic, and concludes oral interviews, conducted with members
of the Hasuna family.
We again invite you to follow the archaeological-community project Israeli Institute of Archaeology
operates in ancient Lod (for details: www.ancientlod.com), and encourage you to take part in our
activities and original research.

We hope you enjoy and benefit from reading this volume
The Editorial Team
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תקציר
בקצה המזרחי של העיר העתיקה לוד ניצב מבנה
גדול ,הכולל גרעין קדום (כנראה בן מאות שנים
אחדות) ,ואגפים שנוספו מאוחר יותר .יש בו כ15-
חדרים ואולמות המקורים בקמרונות צלב ,ודלתות
שאפשרו גישה נפרדת לכל אחד ממכלולי
אחדותִ ,
הייצור בו .המבנה נקנה בידי משפחת חסונה
 Hassunaבתחילת המאה ה ,20-ובני המשפחה
ריכזו בו מפעלים קטנים ,שהיו ברשותם בעיר
קודם לכן ,וזאת כדי לייעל ולהוזיל את הייצור.
בתחילת שנות ה 40-הותקן במקום מנוע ,שהפעיל
מתקני ייצור קדם-מודרניים .במכלול היו שלושה
מפעלים שונים:
 .אבית בד ,שבו הפיקו שמן זית רב ,מכמחצית
יבול הזיתים של לוד וסביבתה.
 .במפעל שומשום ,שבו הפיקו טחינה ושמן מזרעי
שומשום.
 .גמסבנה ,שבה ייצרו סבון משמן באיכות נמוכה,
שהופק בבית הבד בכבישה השנייה ,כשהתנור
לבישול הסבון מוסק בגפת (שאריות הזיתים
שנותרו לאחר סחיטת השמן).
המסבנה יצאה משימוש לאחר רעידת האדמה של
שנת  ,1927ואילו שני המפעלים האחרים עבדו
עד  .1948המבנה מוזנח כבר שנים רבות וחלק
ממתקניו נעלמו ,אולם כיום נעשה ניסיון לשמר
ולשחזר אותו ואת מכלולי הייצור שבו.
מלות מפתח :חסונה ,לוד ,בית בד ,שומשום,
מסבנה
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Abstract
The Hassuna Oil and Soap Factory is located
on the eastern edge of the Old City of Lod.
The large building includes an early core
(apparently a few centuries old) and wings
that were subsequently added. The building
contains about 15 rooms and halls with
cruciform vaults, as well as a few entryways
that allowed separate access to each of its
production complexes. The Hassuna family
purchased the building in the early twentieth
century, relocating to the complex several
small factories they had owned in the city
beforehand, in order to increase productivity
and lower costs. In the early 1940’s a motor
was installed which powered pre-modern
production equipment.
The complex housed three different factories:
1. An olive oil press, which produced a
large quantity of oil from about half the
olive harvest of the residents of Lod and
its vicinity.
2. A sesame-grinding factory, which
produced tahini and oil from the seeds.
3. A soap factory, where soap was made
from low-quality oil produced in the
olive oil factory (in the second pressing).
The soap was cooked inside a copper
tank which was heated with fire fueled
by press-cakes (the remnants of the
olives after pressing).
The soap factory closed after the 1927
earthquake, while the two other factories
continued production until 1948. The
building has been neglected for many years
and some of its equipment is now missing;
however, serious efforts are currently
underway to conserve and reconstruct the
complex and its production facilities.
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ملخص

في الطرف الشرقي لمدينة اللد القديمة يتواجد مبنى كبير
)يحتوي على نواة قديمة (يبدو انها تعود لمئات السنين
 غرفة15  في هذا المبنى.ًو أقسام اخرى اضيفت الحقا
و قاعات اسقفتها معقودة وبعض االبواب هي مداخل
 تم شراء هذا المبنى على.منفرده لكل من اقسام اإلنتاج
ً  و جعلوه مركزا20يد عائلة حسونة في اوائل القرن ال
للمصانع صغيره إمتلكوها في البلدة القديمة وذالك بهدف
 في أوائل األربعينات من.تحسين االنتاج وتخفيض تكلفته
- تم وضع محرك لتشغيل مرافق اإلنتاج ما بعد20القرن ال
: إحتوى المجمع على ثالثة مصانع مختلفة.المعاصره
,معصرة زيتون والتي انتجت كميه كبيره من الزيت1.
حوالي نصف كمية محصول الزيتون لمدينة اللد
.وضواحيها
 به تم إنتاج الطحينة والزيت من,مصنع سمسم2.
.حبوب السمسم
 بها تم إنتاج صابون من الزيت ذو الجودة,مصبنه3.
المنخفضه والذي استخلص في المعصره خالل
العصره الثانيه بعد إدخالها الى فرن أوقد يالجفت
.)(ببقايا الزيتون و بذوره المتبقيه بعد العصر
توقف مصنع الصابون عن العمل بعد الهزة االرضية عام
 بينما استمر عمل المصنعين االخرين حتى سنة1927
 بقي المبنى مهمال لسنوات وتم إختفاء بعض من.1948
 اليوم تتم محاولة ترميم المبنى و إعادته الى. ,األالت
.سابق عهده اضافة لمرافقه االنتاجيه

הקדמה
בעיר לוד השתמר מבנה גדול ,שבו הקימה משפחת חסונה מפעל שמנים מורכב .המבנה ,שהייצור בו
פסק בשנת  ,1948נטוש מזה שנים רבות וחלק ממתקניו נעלמו .אולם טמון בו פוטנציאל ניכר להבנת
הטכנולוגיות המסורתיות ,ולשיפור ההבנה של תולדות העיר בעת החדשה .מבנה המפעל ממוקם בקצה
הדרומי-מזרחי של העיר העתיקה (ברחוב גנרל לקלרק; איור  ,)1וצמוד לו  -מדרום וממזרח  -עברה דרך
נוחה .שני נתונים אלה הקלו על ההובלה של חומרי גלם אל המפעל ,ועל שיווק התוצרת ממנו ,וללא ספק
הם היו אחד השיקולים להקמת המכלול במקום הזה .שיקולים אלה נוספו לממדי המבנה והתאמתו
להתקנת שלושת המפעלים בתוכו.
1

איור  :1מפת העיר לוד ,1930 ,עם סימון מקומו של מפעל חסונה בקצה הדרומי-מזרחי
של העיר העתיקה (המרכז למיפוי ישראל  )www.mapi.gov.ilהדגשת המרקם של העיר
העתיקה והמבנה  -על ידי אדריכל גיורא סולר ()172-95 :2020

המפעל תועד ונחקר על-ידי מחבר מאמר זה ,בשנת  ,1986במסגרת סקר של בתי בד מסורתיים מטעם מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב
(מוז"א) .מרדכי מגידון יזם את הביקור במפעל והפגיש אותנו עם יעקוב ומוסה חסונה ,שמהם למדנו על תולדותיו ואופן תפעולו .מידע
נוסף נמסר בשנים  1997ו 2007-בידי אבו רג'ב חסונה (שביט ורוזנס תשע"ה) .תכנית המבנה שורטטה על ידי מכון ישראלי לארכיאולוגיה
(ע"ר) .הצילומים בוצעו בידי גרגורי ויניצקי ומתפרסמים באדיבות מוז"א .מידע משלים רב ,על אודות המבנה ושלבי בנייתו ,התקבל
מהאדריכל גיורא סולר ומתיק התיעוד שהכין עבור מכון ישראלי לארכיאולוגיה (סולר  .)2020המאמר מתפרסם ביוזמתו של ד"ר אלון
שביט ,מנכ"ל מכון ישראלי לארכיאולוגיה .תודתי נתונה לכולם .המאמר הנוכחי הוא הרחבה ועדכון של פרסום קודם (איילון תש"ן).
תכנית סכמטית וצילומים אחדים שולבו בזמנו בפרסומים של שמואל אביצור ,שהוציא לאור המוזיאון (אביצור תשמ"ז:1994 ;55-52 :
.)145-140
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המבנה
הבניין כולל שני חלקים ,מזרחי ומערבי ,המוטים בזווית קהה האחד ביחס לשני ,וניכר בו גרעין קדום
(שבו ממוקם מפעל הטחינה) וחלקים שנוספו לו במשך השנים ממזרח ,מצפון וממערב (איורים .)3-2
המבנה נראה בשלמותו כבר בצילומי אוויר משנת  1917ונראה שכך נקנה בידי משפחת חסונה .מידותיו
החיצוניות כ 35x20-מ' .הוא בנוי היטב ,קירותיו עבים וגגו בנוי קמרונות צולבים הנישאים על אומנות
רבועות מוצקות .הקירות ובסיסי האומנות בנויים ממילוי של אבנים וטיט (דֶ ּבֶ ש) ,ומצופים אבני גזית
וטיח .הקמרונות בנויים מאבני גוויל לא גדולות ,הסדורות לאורך הקווים הצולבים בצורת שדרת דג,
ומחוזקים בקשתות מאבני גזית ,המחברות בין כל זוג אומנות .הרצפות מכוסות כיום בעפר ובמפולות
אבנים .דלתות המבנה עשויות ברזל ,וחלונותיו מסורגים .כיום ניתן למנות במכלול זה כחמישה-עשר
חדרים ואולמות במידות שונות ,חלק בגודל כפול מהאחרים .במקור ,היו למבנה לפחות שלוש כניסות
מקושתות :מצפון ,מדרום וממזרח ,והדבר ִאפשר לתפעל את המתקנים השונים במקביל ,ללא הפרעה.
למבנה הייתה קומה שנייה (לפחות על חלקו הצפוני של המבנה הגרעיני ,שם השתמרו  -על הגג של ימינו
 בסיסי אומנות) .קומה זו נהרסה ,לדברי המשפחה ,ברעידת האדמה של שנת  .1927באחד השלביםהמאוחרים (אולם לפני שנת  ,1929על פי מפה מאותה שנה) הוצמד גרם מדרגות לקיר המזרחי של הבניין,
מבחוץ ,ומאז הוא שימש לעלייה לגג ולקומה השנייה .ממזרח למבנה הייתה חצר גדולה ,מוקפת בחומה
ובה שער ברזל גדול ,שדרכה התבצע ,כנראה ,חלק משינוע חומרי הגלם והתוצרת .ממערב לבניין היו
חללים בנויים נוספים ,בהם אוחסנו זיתים .אגף זה מופיע בבירור בתצלום אוויר משנת  ,1946ונראה
שדלת חיברה אותו עם החדר של המפרכה המסורתית (איור  ,)1 :2כדי לאפשר העברה נוחה של הזיתים.
אך הדלת נאטמה במרוצת הזמן.
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אטימת בלוקים
היסטורית
חדשה

אטימת בלוקים היסטורית היא מתקופת הפעילות של המפעל
ואילו החדשה נועדה לשמר את המקום ולמנוע כניסה

איור  :2תכנית המבנה - 5-1 :בית הבד;  - 9-6מפעל השומשום;  - 12-10המסבנה;  - 13חדרי אחסון (מבוסס על תכנית המבנה
של סולר )125 :2020
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איור  :3המבנה ,מבט לדרום (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,

קשה לקבוע את זמן הקמתו של המבנה המקורי .הוא דומה מאוד לבנייני מסבנות בירושלים וביפו,
שנבנו אולי כבר לפני מאות שנים (השוו :ארבל תשע"ט איורים  ;11 ,10 ,1כהן  .)65 :1989הוא מופיע -
כנראה כבר בצורתו המוכרת היום  -בצילומי אוויר של העיר מהשנים  1918 - 1917ובמפה משנת .1929
משפחת חסונה ,שהחזיקה באדמות רבות באזור העיר לוד ובסביבת בן-שמן ,רכשה את המכלול ממשפחת
מּוה ָתדי והקימה בו את מפעלה בראשית שנות העשרים של המאה העשרים ,בימי סבו של אבו רג'ב .לצורך
ְ
התאמתו לתפקידו נבנו בו קירות אחדים מבלוקים ,כגון ,הקיר החוצה את מפעל השומשום מצפון לדרום.
מספרים שבמבנה הייתה לחות גבוהה מאוד ולכן הבעירו בתוכו קש רב ,בסבבים אחדים ,כדי לייבשו.
במכלול  -שלושה מפעלים ,שהיו קשורים זה בזה מבחינה תפעולית :בית בד לשמן זית  -במערב ,מפעל
לעיבוד שומשום  -במרכז ומסבנה  -במזרח.

בית הבד
בית הבד משתרע על פני שישה-שבעה חדרים ,באגף המערבי של המבנה ,שהוא תוספת מאוחרת למכלול
הגרעיני ,אם כי לא ברור מתי נבנה (כאמור ,הוא קיים כבר בתצלומי אוויר משלהי מלחמת העולם
הראשונה) .המפעל כולל מתקנים מסורתיים-ידניים ומתקנים ממונעים ,קדם-מודרניים .בחדר הצפון-
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מערבי יש פתח (שנסתם לאחרונה) ,דרכו הובאו הזיתים לתחילת התהליך של מיצוי השמן .בחדר שבמרכז
האגף המערבי ,בין שתי המפרכות (איור  ,)13 :2נבנו תאים (כיום הם הרוסים) בעומק כמטר אחד ,ובהם
אוחסנו הזיתים שהובאו למפעל .בתאים ,שנפחם היה ידוע ,גם נמדדה כמות הזיתים ,שכן בית הבד שירת
חקלאים רבים ,ואלה שילמו לבעליו כעשרה אחוזים מהתוצרת (בדרך-כלל הושארה לבעלים גם ה ֶגפֶת -
שאריות הזיתים לאחר הכבישה  -בערבית :ג'יפְ ת .כך נקרא רסק הזיתים גם לפני הכבישה; להלן) .כיוון
שהפרידו בין יבולי המטעים השונים ,ידעו גם להעריך את תפוקתו של כל אחד מהם .בעבר היו מניחים
את הזיתים בשמש למשך ימים אחדים ,כדי להקטין את אחוז המים בהם ,אשר הכבידו על תהליך הפקת
"מן
השמן ,שכן תפסו נפח מיותר ובדרך-כלל לא עשו בהם כל שימוש .מאוחר יותר נהגו על-פי הפתגם ִ
ֶאלשָ גָ'ר ִאילַא ֶאלְחָ גַ'אר" (من الشجر الى الحجر) ,כלומר :מהעץ (ישירות) לאבן (הריחיים).
זיתים קטנים שנשרו מהעץ ונחשבו גרועים (בערבית :ג ְַ'רג'יר) אוחסנו בנפרד ,וגם אם התקלקלו ואחוז
החומצה בהם עלה ,הפיקו מהם שמן באיכות ירודה לייצור סבון.

איור  :4המפרכה שהופעלה על-ידי בהמה (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,
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בחדר הצפון-מערבי מצויה מפרכה מסורתית לריסוק הזיתים ,שהופעלה על-ידי פרדה ,במשמרות של
שלוש שעות (איורים  2.)4 ;1 :2אגן הריסוק (קוטרו כ 3-מ') נבנה מפלחי אבן גיר .הציר האנכי (שלמעלה
נתמך בקורה אשר נקבעה בקשתות הגג) והיצול נעשו מברזל ,ולא מעץ כבעבר .הפועלים עצמם עבדו
במשמרות (בערבית :דַ ריּבֶ ה) של  12שעות.
מתיעוד של מתקנים כאלה בעבר נראה ,שבדרך-כלל נעה הבהמה במסלול המנוגד לכיוון השעון .אבן
הריסוק ,העשויה גיר ,נעה במסלול שקוע בקרקעית האגן האופקי ,שהותאם במדויק למידתה ,על גבי
כמות מסוימת של זיתים .פעולת ריסוק אחת נמשכה כעשר דקות .בניגוד לדעה רווחת ,יש להדגיש
שבמהלך הריסוק לא מופק שמן ,אלא רק בשלב הכבישה הממושכת.
בפינת החדר הדרום-מערבי של המכלול הותקנה ,בראשית שנות הארבעים ,מפרכה מופעלת במנוע
(איורים  ,)5 ;2 :2שהחליפה את המתקן המסורתי (בו המשיכו אולי לרסק כשהיה מדובר בכמות קטנה
של זיתים).
המפרכה נרכשה בביר-זית שליד רמאללה .שתי אבני הריסוק האנכיות ,העשויות אבן גיר איכותית וקשה,
נעו על גבי מצע אבן בתוך דוד ברזל גדול (קוטרו כ 2.3-מ'; בינתיים הוא נלקח מהמקום) וריסקו כמות
נכבדה של זיתים בכל סבב .לאבני הריסוק הוצמדו להבי ברזל ,שהסירו מהן רסק זיתים שדבק בהן.
בשולי תחתית האגן הותקן פתח שנסגר בלוח מתכת ,ולציר המרסקים הוצמדה כף אופקית רחבה ,שנעה
על גבי תחתית האגן .בסיום הריסוק העמידו ְמכָל מתחת לפתח שבאגן ,ותוך ביצוע הקפות נוספות גרפה
הכף את רסק אל הפתח וכך הוא נאסף למכל.

איור  :5המפרכה הכפולה הממונעת (מאחור) והמנוע (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,

רבים נוהגים לכנות את אבני המפרכה במונחים הלקוחים מספרות התלמוד' :ים'  -לאבן התחתונה' ,ממל'  -לעליונה .על המחבר
מקובלת פרשנותו של רפאל פרנקל ( ,)196-195 ;189-188 :1999לפיה שמות אלה מתייחסים לחלקי המכבש ואילו אבני המפרכה נקראו
בתלמוד 'רחיים עליונות ותחתונות' .כיוון שלעתים קשה לקשור בין שמות תלמודיים לממצא ארכיאולוגי או אתנוגרפי ,עדיף ,לשם
הבהירות ,להשתמש במונחים מודרניים  -אגן ריסוק ואבן ריסוק ,או מרסק.
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המפרכה הזאת הופעלה באמצעות מנוע דיזל אנגלי מתוצרת ( Robsonאיורים  ,)5 ;3 :2בעל גלגל תנופה
גדול .רצועות העור והתמסורות ,שבאמצעותן הפעיל המנוע את המתקנים השונים ,הונחו בתוך תעלות
שהותקנו ברצפת הבטון ,תחת מפלס הרצפה ,כדי שלא יפריעו למהלך העבודה .המנוע היה חזק מספיק
להפעלת כל המתקנים בבת אחת .על הקיר הסמוך נתלה מכל הסולר .על גג המבנה היה מכל בטון מקורה
למים (גובהו כ 1-מ' וממדיו  1.6 X 1.0מ' לערך) ,שהוזרמו למטה בצינור אנכי ,קיררו את המנוע ,והועלו
בחזרה למכל ,כנראה באמצעות משאבה שהותקנה צמוד לו.
לאחר פריכת הזיתים הועבר הרסק לכבישה בחדר נפרד (איור  .)4 :2בפינתו הצפון-מזרחית נבנה שולחן
מאבנים ,ועליו מלאו את הרסק בעָ ַקלִים ,סלים דמויי צמיג של גלגל רכב ,שנקלעו מסיבי תמר במפעל
מיוחד בלוד (עקל בערבית :קּופֶה) .העקלים היו צריכים להיות נקיים ואם אפשר חדשים ,כי הסלים
הישנים ספגו שמן והחומצה שנוצרה בו קלקלה את השמן החדש .אם לא היו עקלים חדשים ,טבלו את
הישנים במים חמים וכך ניקו אותם.

איור  :6מכבשי הברזל; משמאל  -שולחן אבן למילוי העקלים (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,
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עצירת (סחיטת) השמן בוצעה בשני מכבשי ברזל מתוצרת מפעל  Lobinבעיר  Aix-en-Provenceשבדרום
צרפת (איור  ,)6כפי שמעידה הכתובת עליהם (בתקופת המנדט כבר לא פעלו מכבשי עץ באזור לוד).
המכבשים הוצבו כתמונת ראי ,זה לצד זה ,והופעלו לסירוגין באופן ידני ,באמצעות גלגלי שיניים  -מערכת
אחת ללחיצה העיקרית ,ומערכת נוספת ללחיצה משנית ,עדינה יותר .כל מכבש הופעל בידי שניים-שלושה
אנשים .בכל מכבש טענו כ 30-עקלים מלאים (כשישה קילוגרם רסק זיתים בכל עֵ ֶקל) ,והכבישה נמשכה
כחצי שעה .הנוזל שנסחט (מוהל  -שמן מעורב במים) 3נאגר במכלי פח ,בנפח  30ליטר כל אחד ,שהוצבו
בתוך בור לרגלי המכבש ,ומהם הועבר המוהל לחביות פתוחות ,להצללה למשך כ 12-שעות .החביות היו
צריכות להיות נקיות .לא נהגו לאחסן את השמן בכלי חרס חדשים ,כי חלק ממנו היה נספג בדופן הכלי.
לאחר מכן נדלה השמן ,שצף על-פני המים ,באמצעות כלי פח ,והועבר לחביות נקיות .אחרי יום או יומיים
נוספים הוא הועבר לפחים או לכלי חרס מיוחדים (בבתי בד רבים היו אלה קנקנים מזוגגים ענקיים
מתוצרת דרום צרפת) ,שאוחסנו בבורות התת-קרקעיים שבמפעל (איורים  .)7 ;5 :2בורות אלה נבנו
בהקפדה מאבני גזית ,והסדקים בין האבנים נסתמו בכותנה טבולה בחומר מיוחד .הבור הגדול שבהם,

איור  :7בור לאחסון שמן או גפת (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,
מקובל להניח ,שבמתקנים מסורתיים הופק שמן בהיקף של כ 15%-ממשקל הזיתים ,כמובן  -בהתאם לאזור ,לזן וליבול השנתי (ראו
אביצור .)151-149 ,124 :1994 ;6-5 :1987
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שפתחו סמוך למכונת קילוף השומשום (איור  ,)5 :2היה בנפח של למעלה מ 100,000-ליטר 4.הפחים היו
צריכים להיות חדשים או לפחות נקיים; אם למשל הפח הכיל קודם טחינה ,השמן היה מתקלקל .השמן
הראשון שהופק במכבש נקרא בערבית ּביּכְ ר.
את הגפת ,שעדיין נותרה בה כמות של שמן ,אחסנו בחדרים הסמוכים (איור  )13 :2או בבורות ,עד
שהסתיימה עונת העצירה הראשונית .אז כבשו את הגפת פעם שנייה לאחר השריה במים חמים (תוך
שימוש בעקלים שונים מהקודמים) ,והפיקו ממנה שמן באיכות ירודה (עד  17%מהמשקל) ,ששימש
לייצור סבון (להלן).
ראוי לציין ,שסביבת לוד הייתה עשירה בכרמי זיתים (אטלס ישראל ,מפה  ;8/XIIוקרט ,)106-105 ,95 :1977
ובית הבד של חסונה עיבד לעתים כמחצית היבול של האזור כולו .השמן של אזור לוד נחשב "כבד" יותר
מהשמן הגלילי .רובו נצרך באזור ,וחלקו נמכר למצרים .השיטה המסורתית לבדיקת איכותו הייתה,
לדברי בני המשפחה ,פשוטה :הכניסו כוס שמן למקפיא למשך  6 - 5שעות; אם קפא למחצה בצורת גושים,
הוא "נקי" ,ואם נשאר נוזלי  -אינו טוב.

המפעל לעיבוד שומשום
מערכת זו משתרעת על פני ארבעה חדרים ,בחלק המרכזי של המבנה ,שהוא גרעינו הקדום (יחד עם החדר
שבו ממוקמים המנוע והמחסנים שלצדו) .חלק ממרכיביה הופעל בכוח אותו מנוע .מזרעי השומשום,
שנרכשו בלוד (וקרט  )94 :1977ובגליל ,הפיקו כאן שמן וטחינה .שמן השומשום נחשב משובח ויקר יותר
משמן זית והיה המוצר המרכזי מחומר גלם זה (אביצור תשל"ג .)94 :1976 ;255-254 :חלבה מתוקה,
שטחינה הייתה רכיב מרכזי בה ,לא יוצרה במפעל חסונה.
לאחר ניפוי בכברה ,השרו את זרעי השומשום במים רוויים במלח ,בברכה מלבנית ,הגדולה בקבוצת
הברכות המטויחות (איורים  ,)8 ;6 :2אשר במרכז האולם .כמות המלח שהוכנס למים (כ )6%-נקבעה
על-ידי הטלת ביצה לתוכם :כשהביצה צפה על-פני המים ,התמיסה נחשבה רוויה .לאחר שעות אחדות
(לפי עדות אחרת  -יום או יומיים) ,הועברו הזרעים למתקן הקילוף (איורים  - )9 ;7 :2דוד ברזל שקוטרו
כ 1-מ' ,אשר הוצב על בסיס עגול מאבנים .בתחתיתו היו להבים שהונעו בכוח המנוע בעזרת תמסורת של
גלגלי שיניים ,וכן פתח שנפתח באמצעות ידית ,שדרכו הוציאו מהדוד את תערובת הזרעים ואת הקליפות
שהופרדו מהם .מתקן זה כבר לא קיים במקום .בפינה הדרומית של חדר זה יש ברכה קטנה ,ששימושה
אינו ידוע ,אולי לשטיפת כלי עבודה .השריה נוספת במי מלח ,באחת משתי הברכות הקטנות (איור :2
 ,)6גרמה לקליפות לצוף על-פני המים .הן הושלכו למכל העגול הסמוך ולאחר מכן פוזרו בפרדסים ,כדי
לחנוק את צמחי היבלית המזיקים .הזרעים נשטפו במים מתוקים בברכה הקטנה השנייה.
בשלב הבא הונחו הזרעים על רצפתו של תנור ,בנוי היטב מאבני גזית (איורים  .)8 ;8 :2התנור הוסק
בעצים ,כיוון שהגפת מותירה ריח בלתי רצוי .בצורתו ,התנור מזכיר טבון לאפיית פיתות .זרעי השומשום
נקלו עד שהשחימו .אז נטחנו הזרעים בריחיים אופקיים עשויים בזלת (איורים  )9 ;9 :2הדומים לריחיים
של טחנת קמח ,אשר הונחו על בסיס גדול מברזל (הוא פורק בינתיים ונלקח מהמקום) .אבן הריחיים
העליונה (הרכב) הונעה בכוח המנוע ,באמצעות תמסורת וגלגלי שיניים (בגלגל האופקי הותקנו שיניים
מעץ ולא מברזל ,שאותן היה אפשר להחליף בקלות לאחר שנשחקו) .מעל הריחיים הותקן מכל פח
בצורת קונוס מחודד הפוך ,שממנו נשפכו הזרעים אל בין האבנים ונשחקו .לצדו ,הוצבה זרוע ברזל
גבוהה ונטויה ,שבעזרתה הורמה מדי פעם אבן הרכב ,כדי לסתת ולחספס אותה מחדש ,לאחר שנשחקה.
4

הבור הגדול ,המצוי בחדר שמדרום לחדר הכבישה ,פתוח היום ,שכן נפגע בעבר ונהרס חלקית .לפי העדויות ,במהלך מלחמת העולם
השנייה (או מלחמת העצמאות) אחסנו בו בני המשפחה דלק למכוניותיהם .מישהו הכניס לבור נר דולק כדי לבדוק אם יש בו חמצן,
הדלק התפוצץ ותקרת הבור נהרסה.
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איור  :8הברכות להשריית זרעי השומשום (בחזית) ותנור הקלייה (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,

איור  :9המכונה לקילוף זרעי השומשום (מימין) והריחיים לטחינתם (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,
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הטחינה שהופקה מבין אבני הריחיים זרמה דרך פתח שבקרקעית האגן ,בו הן הוצבו ,אל תוך כלי שהוצב
לרגלי המתקן.
כמות מסוימת של טחינה נמכרה כפי שהיא ,בין השאר לסוחרים משכם ,אך הרוב שימש חומר גלם להפקת
שמן שומשום .הטחינה הוכנסה למכל אבן בנוי היטב שנמצא סמוך לתנור הקלייה (עומקו  0.70-0.60מ';
איור  ,)8 :2ונדרכה ועורבבה במשך שעתיים או שלוש שעות ,ברגליו היחפות של עובד גבוה ,לאחר שנרחצו
סירג') ,שנשאב בדלי ,מן הפסולת ,וזו שימשה מאכל לבהמות.
היטב .בפעולה זו הופרד השמן (בערביתֶ :
שאפשרה גישה למפעל השומשום בלי להפריע לעבודת שאר המתקנים ,ולפי אחד
ליד מכל האבן יש דלת ִ
המקורות הייתה שם גם פינת מנוחה לפועלים.

המסבנה
המסבנה נמצאת באולם התופס שני חדרים באגף המזרחי של המבנה (איור  .)10היא פעלה בשירות
המשפחה רק שנים ספורות ,עד שהבניין נפגע ברעש האדמה של שנת  .1927בני שיחנו ממשפחת חסונה,
יעקוב ,מוסה ואבו רג'אב ,כבר לא זכו לראותה בפעולה ,וסיפרו על אופן העבודה בה ממקור שני (ראו גם
אביצור תשל"ג ;185-184 :1976 ;265-264 :ארבל תשע"ט).
ּכיד ֶרה  -קדרה) שנקבע בתוך אגן בנוי מאבני
המתקן העיקרי במסבנה היה דוד נחושת ענק (בערביתְ :
גזית (קוטר האגן כ 3.0-מ'; איור  ,)10 :2כשהוא מדופן באבנים או בלבנים חסינות אש בגלל החום הגבוה

איור  :10המסבנה ,מבט לדרום-מזרח :מלפנים  -הברכה; בפינה  -הארובה; משמאל  -הפתח לירידה לתא הזנת האש (צילום:
גרגורי ויניצקי)1986 ,
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שהפיק .בגלל הדיפון העבה הזה ,ממדי הדוד עצמו היו קטנים יותר 5.בדוד עורבבו טונות אחדות של שמן
זית באיכות ירודה (שהופק בכבישה השנייה של הגפת) וסודה קאוסטית (שהחליפה את הסיד ואת הצמח
מלחית הבורית ,Salsola Soda ,הכולל אשלג ,בהם השתמשו בעבר) .כל אלה הורתחו בדוד במשך ימים
אחדים (בערבית :בושלו  -כהן  ,)81 :1989תוך ערבוב ממושך .האש הוזנה בטונות אחדות של גפת ,שעדיין
הכילה כמות קטנה של שמן .גרם מדרגות פנימי ,הצמוד לקיר המזרחי (איור  ,)11 :2הוליך אל תא הבערה
המצוי מתחת לדוד ,וממנו הזין פועל את האש בגפת .ארובה ,שהותקנה בפינה הדרום-מזרחית של האולם
(איור  ,)12 :2סילקה את העשן אל הגג .מאוחר יותר התקינו בחצר פתח מבוטן ,שדרכו הכניסו את הגפת
לתא הבערה מבחוץ ,כנראה דרך חדר שתקרתו התמוטטה בינתיים.
במהלך הבישול פינו מהדוד ,מדי פעם ,מים ופסולת דרך צינור הקבוע בתחתיתו אל תוך שקע עגול,
שהותקן בקצה הדרומי של ברכה מלבנית גדולה ,בנויה אבני גזית (איור  ,)11שרצפתה נמוכה במטר אחד
לערך מרצפת האולם 6.לאחר מכן ,החזירו את המים לדוד ,להמשך ההרתחה (ארבל תשע"ט.)138 :

איור  :11המסבנה ,מבט לצפון :הברכה (בחזית) ואולם אחסון; מימין  -דלת הברזל לחצר (צילום :גרגורי ויניצקי)1986 ,

5

דוד הנחושת שהשתמר במסבנת אל-פאר בלוד קוטרו  1.75מ' ועומקו לפחות  1.15מ' (ארבל תשע"ט.)145 :

6

עומק הבְּ ֵרכָה ביחס לסביבתה :כ 75-ס"מ באזור המדרגות ,כ 1.1-מ' בפאה הצפונית וכ 1.2-בפאה הדרומית ,הפונה לכיוון האגן העגול
של דוד הבישול של הסבון.

90

מדרגות אחדות בפינתה הצפון-מערבית של ברכה זו שמשו לירידה אליה .שני פתחים קטנים ,הממוקמים
בקיר הצר הצפוני של הברכה ,מוליכים אל חללים מקֹורים .לפחות אחד מהם מטויח ושימש ,כנראה,
לאחסון נוזלים .מחוץ לברכה ,במקביל לקירותיה הארוכים ,היו שבעה תאי אחסון לערבוב חומרי
הגלם ,עם פתחים לעבר בורות קטנים שהותקנו ברצפת הברכה (השוו למכלול דומה במסבנה שהתגלתה
לאחרונה ב"מוזיאון אורי גלר" ביפו :ארבל תשע"ט איור  .)11במפולות ,הממלאות כיום באופן חלקי את
האגן (שממנו נעלם כבר מזמן דוד הנחושת) ואת הברכה הצמודה אליו ,נמצאו לבנים חסינות אש פשוטות
7
למדי ,כנראה מתוצרת מקומית.
בגמר ההרתחה הועבר הסבון הנוזלי בפחים ,דרך גרם מדרגות חיצוני ,הצמוד לקיר המזרחי של המבנה
(והמהווה תוספת מאוחרת לו) ,אל הקומה השנייה .שם יצקו אותו על הרצפה (כיום  -גג המבנה) ,בשכבה
שעובייה סנטימטרים אחדים  -כעוביין הרצוי של קוביות הסבון .לאחר שניים עד ארבעה ימי ייבוש
חתכו את הסבון לקוביות באמצעות חוט דק וחזק או באמצעות סכין ,והחתימו אותן בשמו של המפעל,
ולעתים  -גם בסמלו ,באמצעות פטיש מיוחד ,שלקצהו מחובר חותם מתכת בכתב-ראי .את הקוביות ערכו
ב'מגדלים' בצורת חרוט קטום לשם ייבוש נוסף ,שנמשך שבועות אחדים .נראה שייבוש זה בוצע בחלק
מהחדרים הפנויים שבקומת הקרקע (איורים  ;11 ;13 :2ארבל תשע"ט ;158-131 :דומאני ;232-182 :1995
כהן  .)97-61 :1989רוב הסבון שווק בארץ (בדרך-כלל לאחר שהקוביות נעטפו בנייר הנושא את השם
והסמל של היצרן ונארזו בארגזי עץ) ,ומיעוטו נשלח למצרים ,מן הסתם באנייה ,דרך נמל יפו.

סיכום
מפעל השמנים הגדול של משפחת חסונה בלוד משקף שני תהליכים יסודיים שהתחוללו בתעשייה הארץ-
ישראלית ,במחצית השנייה של המאה ה 19-ובראשית המאה ה( 20-אביצור תשל"ה ,213-169 :ובעיקר
:)193-190
 .אהמעבר למיכון מודרני ,שבמהלכו החליפו מנועים את הבהמות ,מכבשי ברזל ידניים (ובהמשך -
מכבשים הידראוליים) החליפו את מכבשי העץ ,סודה קאוסטית שימשה בייצור סבון במקום סיד
וצמח מלחית הבורית ,וכדומה.
 .בריכוז מפעלים אחדים תחת קורת גג אחת ,תוך ניצול כוחו של המנוע להפעלת המתקנים ,בעיקר
כאשר כל מכלול ִתפקד רק פרק זמן מסוים בשנה .בכפרים ערביים רבים ניתן היה לראות מפעלים
משולבים ,כגון :בית בד וטחנת קמח ,סמוכים זה לזה ,במטרה לכסות את ההשקעה הראשונית
הגדולה ברכישה ובהתקנה של המערכת.
למשפחת חסונה היו בעבר מפעלים קטנים נפרדים בעיר לוד ,ובהם בית בד (ובו מכבש אחד בלבד) ומפעל
לעיבוד שומשום ,שראשיתם לא לפני שלהי המאה ה .19-המבנה המתואר כאן נרכש על-ידי המשפחה
בראשית שנות העשרים של המאה ה ,20-במטרה להרחיב את היקף הייצור ולשכלל את המפעל .בהמשך,
פעלה המשפחה למכן אותו ,מצד אחד ,ולרכז בתוכו את כל המתקנים ,תוך חיסכון בהוצאות הייצור ,מצד
אחר .ואמנם ,מנוע הדיזל ,שנקנה בראשית שנות הארבעים ,הניע את המפרכה הכפולה ואת המתקנים

7

בשתי מסבנות שסקר המחבר ביפו ,זו של משפחת דמיאני שבבניין הסראיה וזו שהתגלתה ב"מוזיאון אורי גלר" ,נמצאו בתנורים לבני
שמוט טובות בהרבה ,מתוצרת אירופית (כפי שמעידות הכתובות הטבועות בהן) .ייתכן שבני חסונה רצו לחסוך בהוצאות הבנייה.
בברכה התגלה גם מרסק קטן של מפרכה ,עשוי מאבן גיר .הוא שונה מהטיפוס הרגיל ,בכך שצורתו גלילית ולא דמוית גלגל אנכי ,וחור
גלילי מפולש עובר לאורכו .לא ברור מה היה ייעודו וכיצד הגיע לכאן .ייתכן שלפני הכנסת המתקנים הממונעים למפעל הוא שימש
למעיכה קלה של זרעי השומשום ,לשם הפרדת הקליפות מהם .פריט נדיר דומה מצוי באוסף מוז"א ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב,
וגם מקורו ,כנראה ,בלוד.
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לעיבוד השומשום כאחד .חיסכון נוסף הושג בשימוש בגפת ,שנותרה לאחר כבישת הזיתים הראשונה,
להפקת שמן באיכות נמוכה לשם ייצור סבון ,ולאחר מכן  -להסקת דוד הסבון.
כיוון שבעונת המסיק פעל בית הבד בקצב מואץ ביותר ,כדי שהזיתים הבשלים לא יתקלקלו (זינגר :1985
 ,)107אוחסנה הגפת מיד לאחר העצירה הראשונה במחסנים רחבי הידיים שבבניין (איור  .)13 :2בגמר
עונת הכבישה הראשונה ,שנמשכה עד שלושה חודשים וחצי ,החלו בתהליך איטי של כבישה שנייה של
אותה גפת ,לאחר שהושרתה במים חמים .בתהליך זה הופק ,כאמור ,שמן נוסף ,באיכות נמוכה ,ששימש
בעיקר לייצור סבון במסבנה הסמוכה 8.כבישה שנייה זו נמשכה עד ארבעה חודשים וחצי ,ובסך-הכול
פעל בית הבד עד שמונה חודשים בשנה 9.שילוב המפעלים ִאפשר ,אם כן ,חסכון כפול :הפעלה של מכונות
אחדות במנוע אחד ,ושימוש בתוצר של מפעל אחד כחומר גלם במתקן הסמוך.
ראוי לציין שבלוד פעלו עוד מפעלים אשר יוחדו לענפי הייצור שנידונו כאן .למשפחת חסונה עצמה היה
עוד מפעל לייצור טחינה ,בשכונת נאות יצחק ,אך הוא נהרס מזמן .מול מפעל חסונה נמצא מבנה בית
בד נוסף ,המכונה 'בית הקשתות' ,הדומה לו באופן בנייתו ,ובו כשישה חדרים ועלייה לגג ,והשתמרו בו
המפרכה ועוד מרסק .הלאה ,מערבה ,נמצאת המסבנה הידועה של משפחת אל-פאר ,שבה השתמרו ,בזמן
ביצוע הסקר ( )1986ועד פרסום מאמר זה ,דוד הבישול ממתכת ,הברכה השקועה והירידה לתנור.
מפעל השמנים של חסונה הוא דוגמה מרשימה להתפתחות התעשייה הפרטית בארץ ,בעת החדשה .צורתו
המרשימה של הבניין עצמו ,והתחכום שבו הותקנו בתוכו כל מרכיבי המפעל ,מוסיפים גם הם לייחודו של
המקום .ראוי להשקיע כל הנדרש ,כדי לשמר ולשחזר אותו ולהציגו כאתר ביקורים לציבור הרחב.

8

הפקתו של שמן זה ,בכבישה שנייה של הגפת (אם כי כימית ולא מכנית) ,עמדה מאחורי הקמתו של בית החרושת 'חדיד' בידי נחום
וילבוש בבן-שמן שליד לוד ( ;1906אביצור תשל"ה.)36-21 :

9

לעניין זה יש השלכות גם על הבנתנו את אורח פעולתם של בתי בד קדומים ,דוגמת הריכוז המרשים של למעלה ממאה בתי בד ,משלהי
תקופת הברזל ,בתל מקנה שבשפלה .בעניין זה הוצע ,שמתקנים אלה שימשו לעבודות נוספות שלא בעונת המסיק ,כגון :הפקת תירוש
מענבים או ייצור אריגים וצביעתם .כל זאת בהנחה שבלתי סביר שמתקנים כה רבים פעלו רק חודשיים-שלושה בשנה (למשל עיטם
 .)175-174 :1996יש לשקול הצעות אלה הן עקב הבעיה להפיק באותן מערכות מוצרים השונים זה מזה מבחינה כימית ,ובהם מוצרי
מזון ,והן לאור האפשרות ,שהועלתה כאן ,לפיה בתי הבד הופעלו תקופה ארוכה הרבה יותר מהנראה לנו במבט ראשון.
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