איסוף מידע לקידום התכנון ולשיפור הידע על אודות הנוף ,מרכיביו ומאפייניו
במשך מאות שנים תשתיות ומבנים חקלאיים ,השדות ,המטעים ושיטות עיבודם מילאו תפקיד
מרכזי בהגדרתם של מרחבים ובתכנונם .כך קרה שנוף חקלאי ומרחב כפרי זכו להגדרות
בתוכניות ארציות ,מחוזיות ומקומיות במדינות שונות בעולם .בישראל ,בתמ"א  ,35תוכנית
המתאר הארצית לבנייה ,לפיתוח ולשימור ( ,)2005כדי להבחין בין אזור מוטה־שימור לאזור
פיתוח התווסף רכיב חדש בשפת התכנון  -מרקם ( .)textureהתוכנית הגדירה חמישה
מרקמים ,ובאלה שני מרקמים שהתייחסו למרחב כפרי .האחד ,מרקם כפרי  -פיתוח יישובים
כפריים ,שטחי תעסוקה ,שטחים לחקלאות ושטחים לתיירות ,ובלבד שיישמר האופי החקלאי של
המקום .השני ,מרקם שימור ארצי  -שימור מרחבים גדולים ורציפים של שטחים פתוחים בעלי
ערכי טבע ,חקלאות ונוף .שתי ההגדרות נועדו לעודד פעילות פנאי ונופש במרחבים הכפריים
ובשטחים הפתוחים אך גם להדגיש את החשיבות לשמרם .אלא שבהגדרות אלה לא די כל
עוד לא נכללים בהן כלים לבחינה מעמיקה של המרקמים ,מאפייניהם ,השרידים ההיסטוריים
שנותרו בהם ורכיביהם.

שקיעתה של טכנולוגיה ורנקולרית :קיצה של באר
האנטיליה בארץ ישראל
גיל גורדון
אתרים
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שרידים של מערכות טכנולוגיות מהווים עדות למסורות ולאורחות חיים שעברו מן העולם .למחקר של מורשת חומרית ורנקולרית זו חשיבות
כפולה :זיהוי מאפייני המשתמש והחברה שבה הוא חי מחד גיסא ,והגדרת רמתם הטכנולוגית מאידך גיסא .מאמר זה מתמקד באנטיליה –
מתקן השאיבה ההיסטורי שהעלה מים ממעמקי בארות חפורות בכוח בהמה סובבת .בשנים האחרונות בוצעו בארץ שחזורים רבים של מתקן
עתיק יומין זה ,והם חושפים את העניין שבו ומזמינים את בחינתו מחדש .המאמר דן בשקיעתה של מערכת השאיבה המסורתית הזאת עד
להיעלמותה תחת לחצי הקִדמה בתחילת המאה ה־ .20הוא פותח בניתוח מעמיק של המכניזם של המתקן ועובר לתיאור מיומנויותיו של אומן
האנטיליות הערבי שבנה אותו .בהמשך מוצגים שיפורים הדרגתיים שחלו ברכיבי המערכת בהשפעת המערב ,ולבסוף מתוארות מערכות
שהחליפוה .המאמר מציע טיפולוגיה חדשה לאנטיליות לסוגיהן ,פשוטה יותר מזו המקובלת עד היום ,ולה שני אבות טיפוס הנדסיים גנריים
בלבד .סיווג זה שימושי לשחזור המתקן ,וקל יותר להסברה פדגוגית.
מילות מפתח :טכנולוגיה ,חברה ,אנטיליה ,קולוניאליזם ,באר מים ,עץ שקמה

מבוא :טכנולוגיה עממית בלחץ הקִדמה

ש

רידים היסטוריים של מערכות טכנולוגיות יכולים להעיד על
מעבר של חברה מ"מסורתית" ל"'מודרנית" .המושג "ורנקולרי",
במשמעות של "מקומי וטיפוסי" ,מבקש לאפיין חברה שערכיה מגובשים,
התמורות שהיא עוברת הן איטיות ,ותרבותה החומרית יציבה לאורך
זמן .מציאות מורכבת יותר ,והיא שתידון כאן ,היא תהליך שקיעתה של
טכנולוגיה עממית עד להיעלמותה (.);Rogers, 1984 ;Headrick, 1988
המאמר בוחן זאת ביחס לאנטיליה – מתקן השאיבה ההיסטורי
עשוי העץ ,בעל שרשרת המכלים המחזורית שהעלתה מים ממעמקי
בארות חפורות בכוח בהמה החגה במעגל (איור  ,1עמוד השער) .הוא
פעל באזורנו מאות רבות של שנים ,החל להתנוון בשלהי המאה ה־,19
ובמהלך ימי המנדט הבריטי יצא משימוש .למאמר מטרות אחדות)1( :
לנתח את מבנה האנטיליה לסוגיה מזווית חדשה ולא מוכרת עד היום;
( )2להעריך את האתגרים המקצועיים שבפניהם ניצב אומן העץ המקומי
שהתקינה; ( )3לתאר את התמורות ההדרגתיות שעברו רכיבים בה עם
הקדמה המערבית; ( )4להציג את הנסיבות שהביאו לדחיקתה
כניסת ִ
כליל מפלשתינה.

תולדות האנטיליה

ה

אנטיליה שימשה לשאיבת מים מבארות מקדמת דנא.
היא פותחה ,ככל הנראה ,בהודו במאה ה־ 3לפני הספירה,
וממנה נפוצה לפקיסטן ,לפרס ולכל אגן הים התיכון ,עד ספרד.
חיבורים שונים – יווניים ,רומיים ,לטיניים ומוסלמים הזכירוה
( ,)De Miranda, 2007; Ewbank, 1841ובמשנה היהודית היא כונתה
"אנטיליא" (תוספתא מקוואות ,ד).
המונח אנטיליה מקורו ביוונית ( )ἀντλέω, antleונובע מהפועל
"לשאוב" (מים) .באנגלית היא כונתה "גלגל פרסי" (,)Persian Wheel
ובערבית "סאקיה" (ساقية)" ,נעורה" (ناعورة) וגם "חנאנה" (ﺣﻨﺍﻨﺔ).
לעיתים היא נקראה בטעות "נוריה" ( ,)Noriaשהיה גלגל מים נושא
כדים שהופעל באמצעות זרם נהר ,ולא באמצעות בהמת עבודה
(.)Water Wheel
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שרידים ארכיאולוגיים של אנטיליות עתיקות – ריכוזים של שברי
כדי החרס הקטנים בבארות – נמצאו בארץ מהתקופה הרומית ואילך
(איילון ודריי .)Ayalon, 2000 ;2005 ,אנטיליית עץ אותנטית מהמאה
ה־ 19לא שרדה כאן ,ולא נמצא תיעוד על אודות דרכי הקמתה .כל
שנותר הוא משאר של בנייניה ,תצלומים ישנים ,איורי תיירים ומחקרים
תמציתיים (אביצור .)1976 ,מאמצי שחזור של המתקן בוצעו עד היום
בנס ציונה ,באר שבע ,מזכרת בתיה ,כאבול ,עכו ,שרונה ,נאות קדומים
ובנימינה ,ולאחרונה גם בכפר סבא.

האנטיליה המסורתית :סיווג וחלקים

א

ביצור ,חלוץ חוקרי התרבות החומרית המודרנית של המאה
ה־ 19בארץ ,הציע בזמנו לסווג אנטיליות לשלושה טיפוסים ,לפי
משקל ומסיביות – קלה ,בינונית וכבדה – ואף ניסה ,בלא סימוכין,
לשער את פריסתם הגיאוגרפית של טיפוסים אלה (אביצור.)1988 ,
אציע כאן טיפולוגיה חדשה למתקן לפי פרמטרים הנדסיים ,פשוטה
יותר להבנה וקרובה יותר לחשיבתו המשוערת של בנאי האנטיליה.
בעיון מעמיק במנגנון המכני של המתקן אני מזהה שני טיפוסי יסוד
גנריים ,שאכנה כאן "אנטיליה עילית" ו"אנטיליה תחתית" .בשניהם
הייתה בהמת עבודה מקור האנרגיה ,ולשניהם שרשרת מכלי שאיבה
וקורה ראשית (ראו להלן) .המבדיל ביניהם ,והחשוב לענייננו ,היה
המ ְמ ֶס ֶרת :אף שחלקיה היו זהים הנדסית הרי מערכם היה הפוך ,כפי
ִ
שיוסבר מייד .שני הטיפוסים התפתחו בד בבד ,והיו ידועים באזורנו.
כדי להבין את התמורה ההדרגתית שעבר המתקן לסוגיו במאה
ה־ 19אפרט תחילה את חלקיו .אפתח באנטיליה העילית (איור .)2

האנטיליה העילית:
התשתית הסטטית
בית הבאר :בית אבן ,עגול או מרובע ,שסכך על הבאר .בתקרתו היו שני
פתחים למעבר שרשרת המכלים שירדה מהגג אל הבאר ועלתה חזרה
ממעמקים .קשתות גדולות במבנה אפשרו גישה רגלית חלופית אל
הבאר .צמוד לבית הבאר נבנתה בריכת אגירה פתוחה.
הקורה הראשית :קורת עץ מסיבית ,שבעה עד תשעה מטרים אורכה,

איור  .2רכיבי אנטיליה עילית )1( :הקורה הראשית ( )2הציר האנכי
( )3גלגל ה"כתר" האופקי ( )4התוף העילי ( )5הציר האופקי ()6
בית הבאר ( )7הבאר ( )8משאבת השרשרת.
אוסף מטסון ,ספריית הקונגרסLC M33 11112 ,

איור  .3עץ שקמה ידוע בפאתי אשקלון  -חומר הגלם העיקרי
לאנטיליות .אלבום האנס קספריוס ,וינה 1934
Casparius H., Das Palästina Bilder-buch, Wien 1934

הושענה על צמד עמודי אבן כבדים שהוקמו בחצר ,במקביל לקיר בית
הבאר .בתחילה היא הייתה עשויה מהעץ החזק שנפוץ אז בארץ ,השקמה
(( )Ficus sycomorusאיור  .)3קורה זו הייתה רכיב מפתח הנדסי,
המ ְמ ֶס ֶרת.
משום שאליה חוברו הצירים הכבדים של מנגנון ִ

הבהמה שחוברה אליו בעזרת יצול ארוך ,כחמישה מטרים אורכו.
על הציר הושחל גלגל השיניים האופקי ,ששימש כגלגל המניע (להלן
"כתר" – ביטוי מכני מודרני) .הוא הותקן גבוה כדי לאפשר לבהמה
לחוג מתחתיו .זיזי עץ גסים ,כעשרים סנטימטרים אורכם ,ננעצו בו
אנכית בחיבור יבש ,ושימשו כשיני הגלגל .כדי לשמור על הכתר מאוזן
תמכו אותו לעיתים בתמוכות אלכסוניות.

מקור האנרגיה
המערכת הופעלה על ידי בהמת עבודה – פרד ,גמל ,סוס ולפעמים שור.
עיניה כוסו למניעת סחרחורת ,ולפעמים נבחרה בהמה עיוורת .מהירותה
הממוצעת הייתה נמוכה – שניים עד ארבעה סיבובים לדקה ,ותנועתה
מעגלית – נגד כיוון השעון .כוחה הטבעי קבע את הספק המתקן,
בניכוי האנרגיה שהושקעה בהפעלת חלקיו ובחיכוך בו (פרד – עד 150
קילוגרם; גמל – עד  300קילוגרם) ,וכפוף לכובדם של מכלי המים
שנשאה השרשרת.
המנגנון המכני הדינמי
המ ְמ ֶס ֶרת העבירה את כוח הבהמה אל המשאבה תוך היפוך כיוון תנועתו –
ִ
מציר אנכי לציר אופקי ,ולהמרת יחסי הכוחות בין צמד גלגליה .היא
הורכבה מצירי עץ עבים ועליהם הושחלו גלגלי שיניים כדלקמן (איור
4א ,בעמוד הבא):
שאפשר
 .1הציר האנכי וה"כתר" :הציר הוצב על אבן קשה ובה שקע ָעגֹול ִ
לו לחוג כסביבון .קצהו העליון הוכנס לשקע בתחתית הקורה
הראשית בחיבור רופף ,שהתיר גם הוא תנועה .הציר הונע על ידי

 .2הציר האופקי וה"תוף" :הציר הונח בקצהו האחד בחיבור חופשי על
הקורה הראשית ,ובקצהו האחר חובר לגלגלון של השרשרת שנמצא
המ ְמ ֶס ֶרת החלול הגדול ,שהיה
על גג הבית .על הציר הזה הושחל גלגל ִ
למעשה טבעת עץ שטוחה כפולה שחלקיה חוברו זה לזה במוטות
קצרים אופקיים דמויי סולם (להלן" :התוף") .הוא היה ,ככלל ,גדול
מהכתר ,ובלט לעין ממרחק .הוא הונע באמצעות זיזיו של הכתר
שחדרו ,בתחתיתו ,למרווחים שבין מוטותיו.
 .3משאבת השרשרת :המשאבה הייתה עשויה חבלים ועליה נקשרו
במקור כדי חרס קטנים בנפח  1.5ליטרים כל אחד ,במרחקים קצובים
זה מזה .בהמשך הם הוחלפו בתיבות עץ קלות יותר .השרשרת
הורכבה על גלגלון שקובע על גג בית הבאר .אורכה נגזר מעומק הפיר
(עשרים מטרים בממוצע) ,ומניין מכליה נקבע לפי משקל המים שהיה
עליה להרים בלי להיקרע .בבארות עמוקות דולל מספר המכלים כדי
למנוע עומס מופרז ,במחיר צמצום התפוקה.
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באנטיליה עילית :הכוח מגיע מלמטה
ומסובב גלגל הינע (״כתר״) ששיניו פונות
מעלה .התוף האנכי גבוה באוויר.
שרטוט :גיל גורדון

איור 4א .אנטיליה עילית ,אשקלון  .c.1920הבאר במבנה מאחור ,עם סככת צל על הגג.
ארכיון יב״צYBZ.0014.425 ,

באנטיליה תחתית :הכוח מגיע מלמעלה
ומסובב גלגל הינע (״כתר״) ששיניו פונות
מטה או הצידה .התוף האנכי טמון חלקית
בקרקע .שרטוט :גיל גורדון

איור 4ב .אנטיליה תחתית במצרים .1924 ,הבאר עם שרשרת כדים נראית בחזית.
Qurna History Project, quarna.org/fphotos.html
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ההספק של אנטיליה עילית טיפוסית מופעלת שור בארץ ישראל במאה
ה־ ,19שהעלתה מים לגובה ארבעה עד שישה מטרים מעל פני הקרקע,
היה  12מ"ק בשעה ( .)Oleson, 1984, p. 369יתרונה של האנטיליה
שהמ ְמ ֶס ֶרת שלה הייתה "תלויה" גבוה מעל הקרקע ,היה
ִ
העילית ,זו
ביכולתה להעלות מים לגובה רב יותר וכך לאפשר הזרמתם אחר
כך בגרביטציה מהגג אל אמת מים או אל מאגר מוגבה ,או להורידם
למבנים שכנים ,שקתות ושדות.

האנטיליה התחתית
האנטיליה התחתית הייתה מתקן קומפקטי יותר ,שהותקן סמוך
לקרקע וללא בית באר (איור 4ב) .בניגוד לאנטיליה העילית ,כאן קיבל
הגלגל המניע הראשי (הכתר) את כוח הבהמה דווקא מלמעלה .הכתר
המאוזן הושחל על ציר והותקן קרוב לאדמה .שיניו בלטו מהיקפו
המ ְמ ֶס ֶרת
רדיאלית ,כקרני שמש ,והניעו את התוף האנכי הקטן של ִ
שהוטמן חלקית בקרקע .ציר אופקי קצר חיבר בין התוף לגלגלון של
המשאבה ,וכוסה במשטח עץ כדי לאפשר לבהמה הסובבת לצעוד עליו.
מי משאבת השרשרת נשפכו היישר לתעלת השקיה.
האנטיליה התחתית הייתה קטנה יותר מהעילית ,זולה ממנה,
טמונה למחצה ופשוטה יותר לבנייה .במקרים נדירים היא הותקנה כולה
על גג של בית באר ,כולל הבהמה שהסתובבה עליו .לרכיביה פותחו כמה
גרסאות ,אך העיקרון המכני של כולן היה זהה :הכוח המניע הגיע תמיד
מלמעלה אל ִמ ְמ ֶס ֶרת תחתית – ומכאן שמה.

מלאכתו של אומן האנטיליות
הידע המיוחד שהיה נחוץ לבניית אנטיליות הוחזק בלעדית בידי האומן
הערבי המקומי .השוואה בין תצלומי אנטיליות שונות מלמדת שראשית
כול נדרש האיש לתכנן את המתקן לפי דרישות המזמין ובכפוף לאילוצי
השטח .הוא ידע לחשב את יחס ההעברה המכני בין הכתר והתוף,
להחליט על קוטרם ,ולקבוע את רוחבם ההדדי כדי להבטיח השתלבות
תקינה .אחר כך היה עליו לבחור בחומרי הגלם המתאימים ולעצב מהם
את גלגלי העץ באופן מיטבי ,כלומר חזקים וקלי משקל בה בעת .עיצובם
כעיגול באמצעות גילוף מקטעי עץ במכשירים מסורתיים היה משימה
מיוחדת כשלעצמה (איור  .)5בהמשך נדרש האומן להכין את צירי העץ
העבים ולשים דגש על הקורה הראשית ,שאורכה חרג מאורכם הממוצע
של העצים הארץ־ישראליים .בשלב ההרכבה היה עליו לבנות מתקן
יציב והדוק למניעת בלאי מופרז ,ולבסוף להכין ולהתקין את שרשרת
השאיבה הכבדה – מבצע הנדסי נפרד .חרף חזותה הגסה שיקפה
האנטיליה (ובמיוחד העילית) ידע מקצועי מורכב.
בזיכרונות הקולוניאליים לא שרדה כל עדות לתהליך בנייתו של
המתקן ,ולכן עולה אפשרות שרכיביו הגדולים ,אלו שהצריכו עבודה
מיוחדת ומדויקת ,הובאו לאתר לאחר שכבר הוכנו במקום אחר .בתום
המלאכה הושכרו לעיתים קבלני הבנייה להפעיל אנטיליות ציבוריות
בעונת הקיץ ,ואף נקראו מעת לעת לתחזקן .היו מושבות עבריות שנטלו
את התיקונים על עצמן ,אף שמדובר היה בעבודה מסוכנת שנועדה
למיומנים בלבד .בפתח תקוה ,למשל ,נפל בשנת  1903נפח המושבה
למעמקי באר בעת שתיקן אנטיליה ונהרג.

איור  .5מבט מלמעלה על אנטיליה תחתית ,דוגמה לעבודת אומן.
Institut Français d'Achéologie Orientale, Cairo in: Qurna
History Project, qurna.org/fphotos.html

תמורות ברכיבי האנטיליות עם כניסת
המערב למזרח

ע

ד שנות התשעים של המאה ה־ 19סיפקו האנטיליות מים למחיה
ולחקלאות ללא קושי ,הואיל ותושבי הארץ ומתיישביה התבססו
על גידולי בעל ומטעים קטנים .כך שימשו אנטיליות עץ עיליות במקוה
ישראל ,פתח תקוה ,גדרה ,מזכרת בתיה ,ואדי חנין ,גן שמואל ,בת
שלמה ,באר יעקב ועוד .תמורות ראשונות ברכיבי המתקן הגיעו
בעקבות התחזקותה של ההשפעה המערבית בלבנט .פתיחת תעלת
סואץ ( )1869הגבירה את העניין בפלשתינה .התנועות הקולוניאליות
שהתבססו בה – הטמפלרים הגרמנים משנות השישים והתנועה הציונית
משנות השמונים – תרמו גם הן להתעוררות כלכלית בה .השתלטות
האנגלים על מצרים ( )1882יצרה מרכז השפעה מסחרי חדש ,מקביל
לביירות בצפון .גורמים פילנתרופיים ויזמיים החלו לפעול בפלשתינה,
וגם האוכלוסייה הערבית האמידה נשאה פניה אל התרבות החומרית
של המערב .הביקוש למוצרים ,לחומרי גלם ולידע אירופיים בכל תחום
גאה והשתקף ,בין השאר ,בהתפתחותה המואצת של העיר יפו ,שהפכה
"שער הארץ".
במחצית השנייה של שנות השבעים של המאה התגבר היבוא של
מוצר חשוב לענייננו – עץ גולמי או מעובד למחצה מאירופה (דרך
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טרייסט וסלוניקי) ומהלבנט (מלבנון ומקפריסין) .את העץ הזמינו בתי
עסק של טמפלרים ונוצרים מקומיים ,והוא נועד לצרכים קולוניאליים
דוגמת גגות רעפים ,שהפכו לצו השעה .חלק מהסוחרים החזיקו
מנסרות או נגריות שהוכנו בהן רכיבי עץ לבניין לפי הזמנה (בן ארצי,
תשנ"ו;  .)Eisler, 1997מגמה זו הביאה לשיפורים ראשונים באנטיליה
המסורתית:

תמורות בקורה הראשית
מתחילת שנות השמונים החלו אומני האנטיליות להחליף את גזע העץ
הטבעי המעוקל של הקורה הראשית (איור 6א) בקורת עץ מנוסרת
ממקור מיובא :ארוכה ,עבה ומעובדת בחתך מרובע .האומנים גם למדו
להדק קטעי קורות קצרים יותר באמצעות מחברים או חבקים מברזל.
חלקי הגלגלים חוברו כעת גם במסמרים ולא רק בחיבורים יבשים .צירי
האנטיליה עובדו כך במקביל (איור 6ב).
שינוי משמעותי עוד יותר התחולל במפנה המאה ,משהגיעה
לפלשתינה קורת הפלדה לבנייה .בעלי בארות אמידים אימצו אותה,
תמורת ממון רב ,כקורה ראשית ,וחוזקה המוחלט הבטיח יציבות חסרת
תקדים לכל המתקן (איור 4א) .צירי האנטיליה הגדולים נותרו עץ ,אך
בקצותיהם עובדו מחברי מתכת חדשים או דוקרן ברזל משופר שנשען
על האבן כדי לצמצם את החיכוך בקרקע.

תמורות במשאבת הדליים
נקודת החולשה של האנטיליה הייתה יכולתה המוגבלת של שרשרת
החבלים לשאת עומס רב .המתיישבים האירופים ,שחפצו בכמויות מים
גדולות ,שיפרו את האנטיליות באמצעות יבוא שרשרת ברזל ותיבות פח
אבץ קלות משקל ,תחליף לכדי החרס או לתיבות העץ .עיתון הטמפלרים
הגרמנים דיווח לגרמניה בשנת  ,1885למשל ,על יבוא רכיבי ברזל
לאנטיליות מבית מלאכה למכונות בווירטמברג ,והוסיף כי "אנטיליה
מברזל" (בלי לפרט) עלתה בגרמניה  920פרנק ,לעומת אנטיליית העץ
הפלשתינאית שעלתה כ־ 100פרנק בלבד (.)Warte,39, 1885, p. 5
חידוש זה דרש מאומני העץ המקומיים ידע בנפחות ובמתכת ,תחום
שלא עסקו בו בעבר ,ולמרות זאת נראה שהשתלטו על שילובם בשלד
העץ .בהמשך יוצרו רכיבי המתכת הללו בבתי מלאכה בארץ.

תמורות ראשונות בכוח המניע
הופעת המנוע האירופי ,שהחליף את בהמת העבודה ,בישר בפלשתינה
תמורה טכנולוגית גדולה .מנועי קיטור מופעלי פחם היו הראשונים
שהוכנסו לשימוש בשנות השמונים .הם פעלו ביקבים העבריים הגדולים
ואחר כך ברכבת לירושלים ,אך השימוש העממי בהם לחקלאות היה קטן
יחסית מפאת מחירם ,סרבולם וחוסר ידע להפעלתם .אחד המקורות
מסר כי בשנת  1890שימשו את פרדסי יפו כשישים מנועי קיטור ,מספר
זעום (כבהא וקרלינסקי .)2015 ,המידע על אודותיהם חסר ,ולא ברור
אילו מהם היו לוקומובילים (מנועים ניידים) ואילו נייחים .השפעתם
הכלל־ארצית ,לעניין אנטיליות ,הייתה זניחה ,אך בישרה את הבאות.

| 92

אתרים

האנטיליה ההיברידית בתקופת המעבר
()1895-1900

ת

מורה משמעותית באדריכלות הוורנקולרית של האנטיליה
התחוללה עם הגעתו ארצה של מנוע השרפה הפנימית החדיש,
הוא מנוע הקרוסין ("מנוע הנפט" ,בכינויו המאוחר) .התקנתו המוצלחת
הראשונה בלוויית משאבת מוטות מודרנית ("משאבת שטנגות") בעלת
בוכנות מתכת ,בוצעה ,כך נראה ,בשנת  ,1895בחוות ביר סאלם (Bir
 )Salemשל המיסיון הגרמני של שנלר ליד רמלה (גורדון ,תשע"ט).
מערכת מתקדמת זו איימה לדחוק את האנטיליה המסורתית מהזירה
בזכות יתרונותיה ,אלא שנדרשו כחמש שנים עד שנקלטה.
תקופה מעבר מיוחדת זו תוארה בזיכרונותיו של המכונאי הטמפלרי
איש יפו גאורג ואגנר ( ,)G. Wagnerאיש מפתח לענייננו .לאחר שסייע
בהרכבת המערכת בביר סאלם והתקין דומה לה במנזר הרוסי החדש
ביפו ניסה האיש למכור את המערכת למגזר הגדל של פרדסנים ערבים
אך נתקל בחשדנות ובשמרנות .בייאושו ביקש עצה ממעסיקו לשעבר
במצרים ,שם עבד כתריסר שנים טרם הגעתו לפלשתינה .הפתרון שהציע
לו בעל המפעל הגרמני היה מתון ומושכל :להחליף באנטיליה רק את
מקור הכוח ,את בהמת העבודה ,ולתת למנוע להוכיח את עדיפותו
( .)Lange, 2005לא ידוע כיצד ביצע ואגנר את האלתור – אם באמצעות
חיבור רצועת מנוע הקרוסין לציר האנכי של האנטיליה או שמא ישירות
לציר האופקי תוך "דילוג" על ִמ ְמ ֶס ֶרת העץ כולה – אך ההצלחה הייתה
מובהקת ,והוא קיבל מייד הזמנות חדשות .במהרה התברר שאנטיליה
היברידית זו היא בת חלוף ,משום שהתאימה למנועים קטנים בלבד.
מנועים גדולים יותר ,שהופיעו בהמשך ,איימו ,במהירותם הגבוהה
( 24סיבובים לדקה בתחילה) ,לגרום לכשלים מכניים במכונת העץ
המסורתית ולפרקה.
ככלל ,תקופת מעבר זו בפלשתינה התאפיינה במגוון מערכות
שאיבה .בפתח תקוה בשנת  ,1900למשל ,היו  20אנטיליות ,חמישה
מנועי קרוסין ,שתי משאבת יד ,לוקומוביל קיטור אחד ומשאבת רוח
(מושבתת) .אומני האנטיליות הוותיקים החלו לפגוש בשטח טכנאים
מסוג חדש :מכונאים ("מכוננים") .נשיפות מנועים החליפו את חריקות
אנטיליות העץ.

מהפכת השאיבה ושקיעתה של האנטיליה
המסורתית לסוגיה ()1900-1925

מ

שאבת המוטות עם מנוע הקרוסין (ואחריו דיזל) זכו להכרה
ציבורית בסביבות שנת  ,1900במיוחד לאחר שהחברות
הקולוניאליות שוכנעו להאמין בהם :יק"א בגדרה ( ,)1898הטמפלרים
בשרונה ( ,)1898וחובבי ציון מרוסיה בחוות גן שמואל שליד חדרה
( .)1901הרשויות הצטרפו למגמה ,ובמכרז שפרסמו לבאר של העיר
החדשה באר שבע הותר להגיש הצעות הן למנוע קיטור הן למנוע קרוסין
( .)1901בשנת  1902כתבו אגרונומים עבריים" :גם פרדסים ותיקים
נוטשים את הגמלים המסורתיים ואת בהמות העבודה ורוכשים לעצמם

איור 6א6 ,ב ,תמורות בקורה הראשית :למעלה  -קורת עץ טבעי מעוקלת .אוסף שמוליק תגר .למטה  -קורה ראשית
וציר עשויים קורות עץ מנוסרות .אוסף מטסון ,ספריית הקונגרסLC 0006 ,
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איור  .7אנטיליה במלחמת העולם הראשונה בפלשתינה .הכיתוב" :שאיבת מים מבארות שמהן שתה אברהם:
הספקת מים לסוסים בבאר שבע באמצעות מתקן שאיבה פרימיטיבי המופעל על ידי גמל מכוסה עיניים"'.
פרסום צבאי אנגליThe War Illustrated (London) 1.12.1917, p. 310 :

מנועים קטנים .מנוע קרוסין בעל  4–3כ"ס מספיק להעלות מים מבאר
בהספק של  40–20מ"ק/שעה" (.)Aaronsohn & Soskin, 1902
האנטיליה המסורתית לא יכלה להתמודד עם הטכנולוגיה
המודרנית בשום פרמטר כמעט ,במיוחד עם המעבר לחקלאות שלחין
(פרדסים) .משאבת המוטות החדשה יכלה להרים מים מעומק של
שישים מטרים ,וכוח המנוע היה כפול לפחות מזה של הבהמה .נוסף על
כך ,מתיישבים אירופים החלו לפתוח סדנאות מתכת פרטיות וסיפקו
שירותי ייצור ותחזוקה למשאבות ולממסרות .חלקם אף קיבל ממפעלים
אירופיים זיכיון למכור מנועים .שיפור המצב הכלכלי בארץ באותם
ימים אפשר להתמודד גם עם סוגיית מחירה של המערכת המודרנית:
 6,000פרנק הייתה ,בשנת  ,1900עלות הקמתה של באר אנטיליה,
כולל חפירת הבאר (לעומק  12מטרים) ובניית הבית שמעליה.
ב־ ,1907להבדיל ,סכום זה הספיק רק לרכישת המנוע והמשאבה
(לשלושים מטרים) (ראו הרשברג ,תרס"א ,עמ'  ;45פרימן ,תרס"ז ,עמ'
 .)202ולמרות זאת ,הביקוש למנועי קרוסין האמיר ,והדרישה לאנטיליות
פחתה .ניתן להעריך כי עד שנת  1914היו בארץ כאלף מנועים מודרניים.
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מלחמת העולם הראשונה הייתה שירת הברבור של האנטיליה
הארץ־ישראלית .היה זה כאשר מנועי קרוסין שבתו עקב מחסור בדלק
או הוחרמו מהפרדסים ,וגם בהמות העבודה גויסו לצרכים צבאיים.
במצב זה ניתן היה להפעיל עדיין את האנטיליה הישנה בכוח אנושי
(שניים-שלושה דוחפים) ,לפחות למחיה בסיסית .הצבאות הלוחמים
נעזרו באנטיליות שמצאו ביישובים להשקיית סוסיהם (איור .)7
ולמרות זאת ,הטכנולוגיה של שרשרת המכלים היורדת
למעמקי באר ,ליבה של האנטיליה ,לא התפוגגה בן לילה.
בעלי בארות רבים חפצו ,גם בימי המנדט ,להמשיך לנצל
את הבאר ,את בית הבאר ואת הבריכה שברשותם .הם רכשו
מחו"ל מכונות אנטיליה קטנות וחדישות מברזל והרכיבון על
התשתית הישנה .הללו היו משני סוגים :כאלה שהתאימו לתפעול
על ידי בהמת עבודה ,וכאלה שהותאמו למנוע מודרני (איורים 8א,
8ב) .מכונות תעשייתיות אלה היו זהות מבחינה מכנית לאנטיליות
המסורתיות (למעט הקורה הראשית שנעלמה) ,אך אומני העץ
הוותיקים כבר לא ידעון.

איור 8א .פרסום לאנטיליית ברזל מודרנית מופעלת בהמה .פטנט אנגלי משנות השמונים של המאה ה־.19
נפוץ ברחבי האימפריה הבריטית .עומק מרבי 24 :מטרים .קטלוג מוצרים תעשייתיים היסטורייםGrace's Guide January, 1906 :

איור 8ב .אנטיליה מתועשת מודרנית מופעלת מנוע בביר סאלם בשנות השלושים .המנוע התחבר למוט
האופקי שמשמאל .מים זורמים מהתעלה שעל הגג לבריכה הצמודה למרגלות בית הבאר .ארכיון המחבר
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ה

תפתחותה של טכניקת קידוחי המים העמוקים והופעת המשאבה
הצנטריפוגלית החשמלית באמצע תקופת המנדט ביטלו את הצורך
בחפירת בארות ,וסתמו בכך את הגולל על האנטיליות לסוגיהן .שרידיהן
נותרו לשמש אטרקציה לתיירים [איור  ]9או נושא נוסטלגי לציירי
התקופה ,ובהם נחום גוטמן ("בריכה בפרדס" )1928 ,וראובן רובין

איור  .9קיצו של עידן טכנולוגי :צאצאי משפחת ואגנר משתעשעים
באנטיליה מתפוררת ,סביבות  .1936ארכיון המחבר

("הבאר הישנה" .)1930 ,כך ,בתוך רבע מאה בלבד ,עברה מן העולם
טכנולוגיה ורנקולרית שפעלה באזורנו מאות שנים ,ועימה דור האומנים
הקדמה
שלא העמיד יורשים .קצב שקיעתה הקביל לקצב כניסתה של ִ
המערבית לאזור ,תהליך שהואץ והלך בימי המנדט.
במבט כללי ניתן להעריך כי יישובים מתקדמים יותר ובעלי יכולות
הנדסיות ,ידע ומשאבים (ערים וקולוניות מערביות) התקינו את
האנטיליה העילית ,ואילו האנטיליה התחתית ,הפשוטה יותר ,שימשה
קהילות חקלאיות בעלות צרכים צנועים .הסיווג שהצעתי במאמר
מאפשר לשחזר את שני הסוגים זה לצד זה ,להשוות בין אופני פעולתם
ולהקבילם למתקנים המודרניים שנכנסו לאזור מאוחר יותר.

* ד"ר אדריכל גיל גורדון הוא אדריכל והיסטוריון .בוגר החוג להיסטוריה
ומדע המדינה באוניברסיטה העברית .בוגר הטכניון בארכיטקטורה ,בעל
תואר שני בתכנון ערים ואזורים ותואר שלישי בהיסטוריה מאוניברסיטת
חיפה .בעל משרד עצמאי לניהול פרויקטים תב"עיים ולייעוץ בשימור
היסטורי .מרצה באוניברסיטה העברית על היבטים מעשיים בשימור.
פרסם מאמרי מחקר רבים על כניסת מערכות טכנולוגיות מערביות
למזרח במאה ה־ 19ועל השפעת הגרמנים בפלשתינה.
gilgordon@013net.net
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