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שנלר–ואגנר–דויטץ והופעתה של הבאר הממונעת
המודרנית בארץ־ישראל
בשער המאמר:
בארץ־ישראל הטרום־קולוניאלית סיפקו בארות מים חפורות שהופעלו על ידי בהמה או בידי אדם
למעלה :המנוע
את צורכי המחיה הבסיסיים של התושבים .כאשר הגיעו בשלהי המאה התשע עשרה המתיישבים
הגדול תוצרת
בבאר
'דויטץ'
האירופים ,ונדרשו כמויות מים גדלות והולכות לטיפוח חקלאות מודרנית ,התברר שההספק הנמוך
עמק התקווה,
של מתקני השאיבה המסורתיים מהווה חסם טכנולוגי להשגת המטרה .זה היה הרקע להופעתה של
ביר סאלם ,שנות
השלושים של
הבאר הממונעת המודרנית בארץ־ישראל.
המאה העשרים
מוסכם כיום שאת המהפכה החקלאית־טכנולוגית ששינתה את נוף הארץ ,בתחילה בשפלת החוף,
למטה :פועלים
בראשון
עבריים
חולל מנוע השרפה הפנימית בן ארבע הפעימות — מנוע גז בהגדרתו המקורית ולימים מנוע הקרוסין
לציון בשלב העמקת
לסוגיו .הייתה זו המצאה אירופית צעירה ,שנרשמה כפטנט בגרמניה בשנת  ,1876ושפותחה שם בקצב
באר .פועל מוּרד
בתיבה לעבודה
1
מסחרר למגוון טיפוסים .המנוע יוצר בכמויות מסחריות גדלות והולכות ,נפוץ ביבשת ומחוצה לה,
בתוך הבאר; גלגלות
על חצובה מענפי
והגיע לארץ־ישראל בשנות התשעים .יתרונותיו האנרגטיים והתפעוליים בהשקיה ,בעזרת משאבת
איקליפטוס; לבנים
בוכנות ממתכת ,התבררו מייד .קומץ מכונות הקיטור המסורבלות שהופעלו בפחם ,וששימשו באזור
מצמנט .שנות
2
המאה
העשרים של
משנות השבעים ,לא יכלו להתחרות בו ,והן נעלמו במהירות מהזירה .בזכות מנוע זה קיבל ענף
העשרים בקירוב
הפרדסנות ,צרכן מים גדול ,מעמד בכורה בחקלאות ,ובמושבות המתקדמות הוקמו סביבו מכונים
(אלבום משפחת נחה
ואהרן פרנקל ,ישראל
לאספקת מים לבתים3.
נגלית לעין ,יד יצחק
בן־צבי)
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קיצורים בהערות :אהת"א — ארכיון העיר תל אביב — יפו; אמר"ל — ארכיון מוזיאון ראשון לציון; BAZ – Der Bote aus
Zion; LKAS – Landeskirchliches Archiv Stuttgart; SVSW – Sitzung des Vorstandes des Syrischen WaisenhausProtokolle aus Köln
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המנועים הראשונים פעלו על גז מאור שהופק מפחם ומכאן נבע שמם הראשון .עם התפתחות התעשייה הפטרוכימית
פוצל הסיווג בהדרגה לשניים :מנוע שמן ( ,)Oil-engineשהונע בתזקיקים של נפט גולמי או דלק צמחי ,ומנוע גז
( ,)Gas-engineשהתבסס על תערובות גזים ,בעיקר מתאן .התזקיקים כונו באנגלית ,לפי דירוגם מהקל אל הכבד :בנזין,
גזולין ,קרוסין ,סולר ,שמני סיכה ומזוט .במאה העשרים ,עם כניסת החשמל ,יוחדו בהדרגה המונח  engineלמנוע שרפה
פנימית ו־ motorלמנוע חשמלי .השפה העברית המתעוררת לא ידעה את המילים מנוע ודלק ,וכך הופיעו תרגומים
מסורבלים משפות אירופיות ,כגון מכונה ,מכינה ,מניע וגם מוטור ,לעיתים בלוויית תעתיק לועזי או הסבר .סוג הדלק
הוסיף קושי וכך צצו הגדרות כגון מניע גז ,מניע נפטי ,מוטור מניע בכוח הגז הנוצר מנפט ,מניע של שמן אדמה (מטור),
גאז מתר ומנוע קרוסינאי .כוח המנוע הוגדר כוח סוסי או במניין של סוסים (תרגום מצרפתית .)chevaux ,בראשית ימי
המנדט התבסס המונח מנוע נפט .במאמרי אשתמש במונחים מנוע קרוסין ומנוע דיזל ,הדגם המאוחר יותר .בארצות־
הברית שימש המונח העממי גז — קיצור של גזולין — דווקא ככינוי לבנזין.
עידן הקיטור ,שנמשך במערב למעלה מ־ 100שנה ,כמעט דילג על ארץ־ישראל העות'מאנית עקב נידחותה ונחשלותה.
בדו"ח רשמי נכתב שבשנת  1890פעלו בפרדסי הערבים ביפו שישים מנועי קיטור בלבד .נוספו על כך מנועי הקיטור
הבודדים של מושבות הברון ,שלושים טחנות קיטור ,כמה מנועים שנרכשו באופן עצמאי לבתי מלאכה פרטיים וכן
המיזמים הקפיטליסטיים הגדולים של הרכבות והיקבים שהופעלו בקיטור .ראו :ש' אביצור' ,הקיטור מגיע' ,עת־מול,
טז( ]96[ 4 ,ניסן תשנ"א) ,עמ'  ;5–3מ' כבהא ונ' קרלינסקי' ,הפרדס הנעלם :הפרדסנות הערבית־פלסטינית עד שנת
 ,'1948זמנים ,)2015( 129 ,עמ' .96
למשל אגרונומים עבריים כתבו בשנת  1902לגרמניה' :גם פרדסים ותיקים נוטשים את הגמלים המסורתיים ואת
בהמות העבודה ורוכשים לעצמם מנועים קטנים .מנוע קרוסין בעל  4–3כ"ס מספיק להעלות מים מבאר בהספק של
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כניסתה של הטכנולוגיה המערבית אל הבאר המזרחית מעוררת בשנים האחרונות עניין ציבורי,
והוא מתבטא בשיקום בארות ובשחזור מנועים לשם שימור מורשתם ולצרכים חינוכיים 4.התמורה
החקלאית המדוברת נדונה במחקר ,אך העיסוק בטכנולוגיה שעמדה בבסיסה היה מועט 5.היחיד עד
היום שבחן את הנושא היה שמואל אביצור ,בשלהי המאה הקודמת .על סמך פיסות עדויות הוא הציב
את אבני הדרך של התמורה הטכנולוגית הזו והסביר באופן ראשוני את התפתחותם המקבילה של
שלושת רכיביה של באר המים :הפיר ,מתקן השאיבה ומערכת הכוח שהפעילה אותו .הוא הציג את
הבאר המסורתית החפורה (הרטובה) מול הבאר החדשה יותר ,החפורה למחצה וקדוחה בתחתיתה
(היבשה); הציב את האנטיליה בעלת גלגלי העץ הגדולים ושרשרת המכלים המחזורית הטובלת במים
מול המשאבה האירופית המודרנית; ותיאר את רצף הכוחות המניעים — בהמת העבודה ,טורבינת
הרוח ומנוע הקיטור — שפינו מקומם למנוע השרפה הפנימית 6.על הקשר של תמורה זו להתפתחויות
מדעיות ,כלכליות ומסחריות בחו"ל ועל דרך הגעתן של מערכות השאיבה מאירופה ועל התקנתן לא
ידוע עד היום דבר .גם המידע על אודות יצרנים ,אופן ההזמנות ואתגרי תפעול לוט כיום בערפל.
ולמרות כל זאת ציינו מספר מקורות בתמציתיות שמפעל המים המודרני המוצלח הראשון הוקם
במושבה הגרמנית הקטנה ביר סאלם ( ,Bir Salemלימים 'חוות שפון' ,כיום 'חוות אלנבי' בשטח
קיבוץ נצר סירני) .נכתב כי הדבר התרחש באמצע שנות התשעים של המאה התשע עשרה ,ושמביר
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 40–20מ"ק/שעה' (A. Aaronsohn & S. Soskin, ‘Die Orangengärten von Jaffa’, Der Tropenpflanzer Zeitschrift, 4
 .)[1902], p. 358השוו לדו"ח דומה של סוסקין על גן שמואל מאותה שנה שבחן את יתרונות המנוע בהשוואה למשאבה
המופעלת בשלושה סוסים' :ישיבת הועד מיום ח' שבט' ,המליץ 5 ,במרס  ,1902עמ' ' ;3–1תוצאות מהפרוטוקולים',
הצפירה 1 ,באפריל  ,1902עמ' .2
אתרים רשמיים כאלה כבר נמצאים ברחובות ,קיבוץ רוחמה ,כפר מל"ל ,מעיינות הירקון בראש העין ,שרונה ,הרצליה,
כפר סבא ,קיבוץ יפעת ,נתניה ,גבעת שמואל ,בנימינה ,עין ורד ,חדרה ,מזכרת בתיה וטירה .סקר של בתי באר ערביים
במרחב יפו שנערך בשנת  2005עורר עניין אף שמערכות המינוע שלהם אבדו ובארותיהם סתומות .כמה בתים מסומנים
כיום לשימור .ראו :ק' פלד' ,בקור בתערוכה" :בתי הבאר של יפו"' ,זמנים ,)2008( 103 ,עמ'  ;45–38י' ויטריאול' ,מבני
פרדס בתקופת המנדט בהתיישבות היהודית בארץ ישראל' ,אתרים ,)2011( 1 ,עמ' .42–28
ר' אהרנסון ,הבארון והמושבות :ההתישבות היהודית בארץ־ישראל בראשיתה ,1890–1882 ,ירושלים  ,1990עמ' ;256–211
מ' שאמה ,בית רוטשילד וארץ ישראל :מפעלם של אדמונד וג'יימס רוטשילד בארץ ,תרגם מ' חצור ,ירושלים תש"ם,
עמ'  ;154–151נ' קרלינסקי ,פריחת ההדר :יזמות פרטית ביישוב ,1939–1890 ,ירושלים תשס"א ,עמ' ;132–124
מ' דודזון ,משק ההדרים היהודי בארץ־ישראל ,ירושלים  ,2003עמ'  ;83–73י' רוקח ,פרדסים מספרים ,רמת גן ,1970
עמ'  ;51–36ש' כ"ץ' ,לתולדות ההיסטוריה הטכנולוגית של ארץ־ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית :שלושה מחקרי
מקרה' ,י' ברטל (עורך) ,העלייה השנייה :מחקרים ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;203כבהא וקרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .96
קרק וטלמן כתבו באופן כללי על תרומת המתיישבים הגרמנים בתחום זה' :הטמפלרים נטלו חלק פעיל ב"מהפכת
המים" ,שהתאפשרה הודות ליבוא מאירופה של ציוד קידוח לבארות עמוקים ,משאבות יניקה ומנועי גז' (& R. Kark
N. Thalmann, ‘Technological Innovation in Palestine: The Role of the German Templars’, H. Goren [ed.],
 .)Germany in the Middle East: Past, Present and Future, Jerusalem 2003, pp. 203–205על הקהילה הערבית חסר
מידע.
ש' אביצור ,ממציאים ומאמצים :מחוללי המהפיכה בדרכי הייצור בארץ ,תל אביב וירושלים תשמ"ו ,עמ' ,117–110
 ;147–133 ,128–122הנ"ל' ,התפתחות התעשייה בארץ' ,הנ"ל ,חרושת המעשה :קובץ לתולדות התעשייה בארץ:
לזכר פעלו של נחום וילבוש ,תל אביב תשל"ה ,עמ'  ;175הנ"ל ,חיי יום־יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה,
ירושלים תשל"ו ,עמ'  ;344הנ"ל ,אדם ועמלו :אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ־ישראל ,ירושלים ,1976
עמ'  .223–219במאמריו המפורטים יותר התמקד אביצור במושבות העבריות החקלאיות מתוך הטיה ציונית מובהקת —
אם לא מופרזת — באשר להמצאות שפיתחו.
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סאלם התפשטה הטכנולוגיה החדשה לרחבי הארץ 7.במאמרי זה אני מבקש לפתוח צוהר ראשון
לנושאים הללו בכלל ולחווה זו בפרט ,על סמך מקורות חדשים שמצאתי בחו"ל ובארץ.
שלוש מטרות למאמר .האחת — לתאר את נסיבות חבירתם של שלושה סוכני תרבות גרמנים להבאת
ִ
הקדמה הטכנולוגית למזרח :מפעל 'דויטץ' ( )Duetzבעיר קלן ,יצרן המנועים המפורסם בגרמניה' ,בית
היתומים הסורי' של המיסיונר יוהן לודוויג שנלר ( )1896–1820 ,Schnellerבירושלים ,הבעלים של
החווה הנזכרת ,והמכונאי הטמפלרי גיאורג לודוויג ואגנר ( ,)1940–1857 ,Wagnerבעל סדנת מתכת
ביפו .המטרה השנייה היא להציג לראשונה באופן רציף ומפורט את המעבר מבאר מסורתית לחדישה
כפי שהתרחש בחוות ביר סאלם ,על גלגוליו הטכנולוגיים ובעיותיו .והמטרה השלישית היא להשתמש
בכל אלה כדי להאיר את עולם בארות המים במגזר ההתיישבותי בארץ באותם ימים.
עיקר מקורות המחקר מצויים בגרמניה :לקורות ביר סאלם הסתמכתי על ארכיון שנלר המצוי
בארכיון המרכזי של הכנסייה האוונגלית המחוזית בשטוטגרט 8ועל ארכיון אגודת הטמפלרים שם;
באשר לטיב מנועי 'דויטץ' לסוגיהם ומקומם במהפכה הממונעת של אירופה הודרכתי בשנת 2016
במוזיאון המכונות של המפעל ,המצוי בפרוורי העיר קלן; 9מקורות אחרים היו ספרי זיכרונות ,ידיעות
עיתונאיות ופרוטוקולים הנדסיים בארכיוני מושבות עבריות 10.קטעי הזיכרונות אומנם קצרים ,חלקיים
 7בסקירה היסטורית שפרסמו הטמפלרים בביטאונם בשנת  1912לכבוד מפעל 'האחים ואגנר' נכתב' :בשנת 1895
הוצב ,בהזמנת בית היתומים הסורי בקולוניה ביר סאלם ליד רמלה ,מנוע קרוסין ומערכת שאיבת מים לבאר בעומק
 50מ' וגיאורג ואגנר עסק ,יחד עם מנהל החווה הנוכחי ,בהרכבת המערכת [ ]...נדרשו מספר שנים נוספות עד
שמערכות השקיה עם מנועי קרוסין זכו להכרה כללית' ( ;Warte, 1 Januar 1912, p. 6לעיתוי ראו גםibid., 8 Februar :
 .)1906, p. 43ואגנר עצמו אישר בזיכרונותיו ש'הניסיון המוצלח הראשון במערכת שאיבה ממונעת קרוסין היה
במושבה ביר סאלם של בית היתומים הסורי' (H. Lange [ed.], Damals in Palästina: Templer erzählen vom Leben
 .)in ihren Gemeinden, Stuttgart 1990, p. 14במושבות העבריות ביצעה יק"א ניסיון ראשון במנוע החדיש בשנת
 1898בגדרה.
 8ארכיון שנלר כולל את רבעון הארגון 'השליח מציון' ( ,)BAZאת הפרוטוקולים החסויים של הוועד המנהל של 'בית
היתומים הסורי' בקלן ( )SVSWוחומר משלים מהארכיון המרכזי של הכנסייה האוונגלית המחוזית בשטוטגרט (,)LKAS
חטיבה .K8
 9מוזיאון המנועים 'טכניקום' של חברת 'דויטץ' בקלן ( )‘Deutz AG – Technikum’, Ottostrasse 1, 51149 Cologneמציג
את מנועיה העיקריים של חברה זו ,חלקם פועלים להדגמה.
 10ח' חיסין ,מרשומות אחד הביל"ויים ,בעריכת ש' לסקוב ,ירושלים תשנ"א ,עמ'  ;98–97פ' פסקל' ,שבעים שנות
חקלאות' ,א' טרופה (עורך) ,ראשית :שבעים שנה פתח תקווה (תרל"ח–תש"ח) ,פתח תקווה תש"ח ,עמ'  ;55–54י' בריל,
יסוד המעלה :מתחלת העליה שעליתי יחד עם אחד עשר אכרים יהודים לכונן מושב מעובדי אדמה בארץ הקדושה ואת
אשר ראיתי ובינותי בהמאה ושבעים יום שישבתי באה"ק בהמושבות שכבר התכוננו ובהערים אשר ישבו בם בני ישראל,
מגנצא תרמ"ג ,עמ'  ;159–155 ,89–88י' ראב (בן־עזר) ,התלם הראשון (זכרונות  ,)1930–1862תל אביב תשט"ז,
עמ'  ;146–145ע' ליברכט' ,חקלאותה של פתח תקווה מבראשית' ,בוסתנאי ,ח' בחשוון תרצ"ט 2 ,בנובמבר ,1938
עמ'  ;37ד' יודילוביץ' (עורך) ,ראשון לציון ה'תרמ"ב  — 1882ה'תש"א  ,1941ראשון לציון תש"א; בנתיב הביל"ויים:
זיכרונות ישראל בלקינד ,בעריכת ר' אהרנסון ,תל אביב תשמ"ג ,עמ' ( 82 ,75תיאור מבולבל למדי); י' בלקינד (עורך),
המאיר :ירחון מדעי פופולרי מקדש לארץ ישראל וישובה ,א (אתתמ"ב) ,אמר"ל ,תיק ( 80תיעוד בהיר יותר) .פקיד
הברון שייד תרם מידע מקיף אך מוטה עקב תפקידו .ראו :א' שייד ,זיכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ
ישראל ובסוריה  ,1899–1883תרגם א' אמיר ,ירושלים תשמ"ג ,עמ'  ;203 ,184–182וילקנסקי החלוץ תיאר באופן
חי ומורחב ,בסיפור שכתב ,את אופן חפירתה של באר אנטיליה חדשה .גם אם תיאורו ההנדסי־טכני אינו מלא ,הרי
ההתרגשות הציונית שנכרכה במעשה מתוארת היטב .ראו :מ' וילקנסקי' ,באר חפרנו' ,י' הר (עורך) ,הגלילה ,באר חפרנו:
שני סיפורים ,תל אביב תשל"ח ,עמ'  .132–117נבדקו הארכיונים של רחובות ,ראשון לציון ,פתח תקווה ,נס ציונה
והטכניון והארכיון הציוני המרכזי.
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ונקודתיים ,אך בעיתונות העברית המקומית נמצא מידע רב ,במיוחד בעיתון 'הפועל הצעיר' של אנשי
העלייה השנייה ,וידיעות קצרות מעיתון הטמפלרים 'וארטה' ( )Warteשפורסמו בחו"ל השלימו מידע.
להבנת עולמם של מקימי הבארות השתמשתי בלקסיקונים הנדסיים מקצועיים .בולטת בהם חוברת
המכון הגיאולוגי האמריקני משנת  ,1911המסמך הממשלתי הראשון בארצות־הברית שריכז והסביר
את נושא התקנת בארות אז 11.לעזרה מיוחדת ונדירה ,שאני מכיר עליה טובה ,זכיתי משני מכונאי
אבסיאן איש
הבארות הוותיקים ביותר שמצאתי בארץ :מר איסמעיל אבו שחאדה איש יפו 12ומר צבי ְ
רחובות 13.בסדרת ראיונות שקיימתי עימם בקיץ  2016בבתיהם למדתי את סודות עולמם של עובדי
הבארות מראשית ימי המנדט ואילך ,ומידע זה אפשר לי לצרף למאמר נספח המשחזר לראשונה כיצד
התקינו בארות בזמנם.

ביר סאלם :הרעיון למושבה פרוטסטנטית־ערבית בשפלת יהודה
'בית היתומים הסורי' נוסד בירושלים בשנת  1860על ידי המיסיונר הגרמני שנלר ,שבא ארצה
בשליחות ארגון מיסיון שווייצרי .מטרתו הייתה להקנות לאסופים ערבים את דבר הנצרות תוך כדי
הכשרתם כבעלי מקצוע שיוכלו לפרנס עצמם בכבוד בקהילה .בשנות התשעים עבר ארגון האם של
המוסד משווייץ לגרמניה והתבסס בעיר קלן כאגודה רשומה .המעבר שדרג את המוסד מכל הבחינות,
ובית היתומים על  300חניכיו הפך לגדול מסוגו במזרח והתפרסם בגרמניה 14.בשנת  ,1890בעיצומו
של תהליך המעבר ,החליט שנלר לממש רעיון שחלם עליו שנים — להקים בשפלה מושבה חקלאית
לזוגות מומרים פרוטסטנטים ערבים .לשם כך חכר מהשלטונות העות'מאניים חלקת קרקע שוממה
11

12

13

14

 .I. Bowman, Well-Drilling Methods, Washington D.C. 1911ראו גם חוברת הדרכה של האו"ם מסוף המאה העשרים
העוסקת בבנייה עצמית של בארות בעולם השלישי ,שמצבו אז דמה למצב במזרח בשלהי המאה התשע עשרה:
) ;R.G. Koegel, Self-help Wells, Rome 1985 (www.fao.org/docrep/x5567e/x5567e00.htmי' ברויר' ,בארות',
ש' אטינגר (עורך) ,מדריך לאינג'ינר ,ב :בנאות ,ג ,תל אביב תשי"ח ,עמ'  ;1523–1514י' אייזנברג ,מכון המים להשקאה,
תל אביב תרצ"ט.
אבו שחאדה נולד בשנת  1926ביפו .בצעירותו עבד כשוליה בחברת היציקה 'שרכת אלסכב' הערבית ,שעסקה בתיקון
מכונות ובייבוא מנועי 'ארדייל' ו'נסיונל' .אחר כך עבד במחנות צבא בריטיים כטכנאי מים והשתתף בהקמת מפעל
המים של קיבוץ ניר עם .בשנים  1955–1948עבד כמכונאי פרדסים עבור האפוטרופוס לנכסי נפקדים ,שניהל מטעים
ערביים נטושים ,ובתפקידו זה התקין ותחזק מנועים בסג'רה ,טבחה ,גינוסר ,טבריה וגשר .באמצע שנות החמישים
היה המנהל הטכני של חברת הטכנו־דיזל 'חיים שמרלינג — ביח"ר למכונות' ביפו .בשנים  1982–1956היה טכנאי
מנועי סירות הדיג של נמל יפו .סייע בסקר בתי הבאר הגדול בשנת  .2005הראיונות התקיימו ב־ 7וב־ 19במאי 31 ,ביוני
וב־ 7בדצמבר  .2016תודתי למורת הדרך אנתיאה וקס־ורדי ,שקישרה בינינו.
אבסיאן נולד בשנת  .1923סבו צבי היה מראשוני הפועלים במושבה רחובות ושואב המים העברי הראשון שלה .אביו,
מסגר ומכונאי ,עלה ארצה בשנת  1922והיה בעל המחרטה הראשונה במושבה .צבי הצטרף לסדנה של אביו ובה רכש
את מומחיותו במנועים ובמשאבות .הוא תיקן מנועי פרדסים רבים ,בשטח ובסדנה .בשנות השבעים של המאה העשרים
עבר לתעשייה והיה למכונאי הראשי של מפעל 'פרי־תנובה' לייצור מיצים ועיבוד פירות .כעבור עשר שנים יצא
לגמלאות .הריאיון עימו התקיים ב־ 11ביולי  ,2016ולאחר מספר שבועות הוא נפטר .לוח זיכרון על שמו נמצא בפרדס
מינקוב ברחובות.
על תולדות הארגון ראו למשל :ג' גורדון' ,מתחנת מיסיון לשכונה :התפתחות מתחם בית היתומים הסורי של שנלר
בירושלים בשלהי העידן העות'מאני' ,קתדרה( 128 ,תמוז תשס"ה) ,עמ' .110–74
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גיל גורדון

בת כ־ 5,700דונם ממערב לרמלה ,וכינה אותה ביר סאלם (בערבית :באר טובה) על שום תקוותו
למצוא מים בבארות ישנות שנמצאו שם .בסוף דצמבר  1890נשלחה למקום קבוצת חלוץ מירושלים
ובראשה מומחה גרמני לגפנים ומטעים עם אשתו .לצידם היו הנגר הערבי של המוסד ומספר חניכים
בוגרים שביקשו לבחון את עתידם בחקלאות .בלט בהיעדרו מומחה לבארות .הקבוצה הקימה צריף
ומבני עזר על הגבעה בנחלה וניגשה להתקין באר.

באר פריזיה והמערכת הממונעת הראשונה1895 ,
במקור חפצו המתיישבים לשקם ולהעמיק באר ישנה ולבנות לידה בריכת אגירה פתוחה .התנגדותם
של הבדווים המקומיים שחנו בשטח סיכלה כוונה זאת ,ולכן הוחלט לחפור באר חדשה במרחק 200
צעד לערך מנקודת ההיאחזות .ההחלטה היכן לחפור באר הייתה אז ,כמו בימי קדם ,ניחוש מושכל
שנשען על רמזים מהשטח ,כגון טופוגרפיה ,צמחייה ,תכונות הקרקע ,התנהגות בעלי חיים ,לימוד
מבארות שכנות והתייעצות עם מקומיים 15.שנלר מיעט בפרטים על אודות איתור גורלי זה ,אך
תקוותו הייתה למצוא מים בעומק  40–30מ' .בסתיו  ,1891בתום עבודה מפרכת בניהול קבלן ערבי,
התגלו מים בעומק רב מהמצופה —  50מ' .הפיר שבנו ,ושקוטרו העליון היה  6מ' ,היה מן העמוקים
באזור 16.אומן ערבי מקומי בנה לגרמנים אנטיליית עץ שהופעלה על ידי פרדה כמנהג התקופה ,אך
במהרה התברר שהמתקן אינו מספק את הצרכים ונשחק תדיר17.
בראשית  1893הגיע מגרמניה מנהל קבוע לביר סאלם ,בלנקנהורן ( )Blankenhornשמו ,מלווה
באשתו ובשלושה עוזרים .הבכיר מבין השלושה היה מתיאוס שפון ( )1935–1866 ,Spohnבן העשרים
 15ויטרוביוס ,על אודות האדריכלות :בעשרה ספרים ,תרגם ר' רייך ,תל אביב תשנ"ז ,עמ'  .189 ,173–172במאה התשע עשרה
היו שנעזרו באירופים יחידי סגולה שהשתמשו ב'מטה איתור' (בגרמנית  ,Wünschelruteבאנגלית ,)Divining-rod
ענף מפוצל שצורתו דומה לאות  ;Yהם אחזו בכפות ידיהם את קצותיו ותוך כדי צעידה בשטח חשו ,באופן לא מוסבר,
בקיומם של מים ואף אמדו את עומקם .שנלר נעזר בשיטה זו בירושלים ,ה"א מאיסנר ( ,)Meissnerהמהנדס הגרמני
של רכבת חג'אז ,השתמש בה ,וא' רופין הציוני דיווח עליה .ראוA. Rupin, Syrien als Wirtschaftsgebiet2, Berlin :
1920, pp. 98–100
 .BAZ, 1891 (4), 52; SVSW, 47 (13 Juni 1899), p. 3 16קוטר זה היה סטנדרטי ונועד לגלגל אנטיליה .ראוG. Franghia, :
‘Report on Irrigation and Orange Growing at Jaffa’, Great Britain, Foreign Office, Reports on Subjects of
 ;General and Commercial Interests (Miscellaneous Series, 300), London 1893, p. 2ש' הלוי' ,פרדס מונטפיורי',
קתדרה( 2 ,חשוון תשל"ז) ,עמ'  ;167–153וראו גם נתוני הבאר המשוחזרת בפרדס מינקוב ברחובות .בשפלה הפנימית,
לפי פרנג'יה ,היה עומק הבארות הממוצע כ־ 30מ' .לפי אבו שחאדה באר שעומקה  40מ' ומעלה נחשבה אז באר עמוקה.
ואכן בראשון לציון ,הסמוכה לביר סאלם ,היה פיר שעומקו כ־ 43מ' ,בבאר יעקב היה פיר שעומקו  45מ' ,בגדרה —  50מ',
ובמזכרת בתיה —  30מ' .ברמלה מצויות גם היום בארות עתיקות שעומקן  60מ' .ביבנה טיפל אבו שחאדה במשאבה
בבאר עתיקה שעומקה  101מ' ,ועל עמיתו סיניאבר נמסר שעבד בבאר שעומקה  105מ' ליד עיראק סוידאן ,עומקים
כמעט בלתי נתפסים .ראו :צ' אמיתי' ,המוציאים מים מן הארץ' ,על המשמר 9 ,באפריל  ,1947עמ' .2
 17אנטיליות פעלו עד אז אצל ערביי יפו ובמושבות הציוניות פתח תקווה ,גדרה ,מזכרת בתיה ,ואדי חנין ,גן שמואל ,בת
שלמה ובאר יעקב וגם בבאר שבע .הן נבנו בידי ערבים והם שהפעילו אותן בדרך כלל .בשנת  1900הייתה עלות הקמתה
של באר עם אנטיליה לעומק ממוצע של  16מ'  6,000–5,000פרנק; באדמה חולית האמיר הסכום ל־ 10,000פרנק.
בריכת אגירה עלתה  1,000פרנק נוספים .ראו :א"ש הירשברג ,משפט הישוב החדש בארץ ישראל ,ירושלים תשל"ט
(וילנה תרס"א) ,עמ'  ; 45–43י' ניסנבוים' ,גן שמואל' ,המליץ 6 ,בדצמבר  ,1899עמ'  .4–3לשם השוואה ,בנייתו של
בית מגורים באחוזת בית עלתה  6,000פרנק.
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ושבע ,והוא מונה לסגנו של בלנקנהורן ועתיד היה לקשור את חייו עם האתר לאחר שכולם עזבוהו.
משימתם הראשונה הייתה להגדיל את תפוקת הבאר .היא הועמקה ב־ 4מ' והותקנה עליה אנטיליה
משופרת ,אמינה מקודמתה ,בעלת רכיבי ברזל מיובאים מגרמניה 18.לאנטיליה זו הייתה שרשרת
מחזורית שאורכה  106מ' (פעמיים  53מ') ועליה  160–150ארגזוני עץ להעלאת מים .הציפיות
ממערכת זו ,שלא הייתה זרה בארץ ,נכזבו ,כיוון שהשרשרת נקרעה שוב ושוב תחת העומס המופרז.
מספר הארגזונים צומצם בהדרגה ל־ ,100אלא שאז הספיקה כמות המים שהועלתה מהבאר לצריכה
הביתית בלבד 19.לכן פנה שנלר בקיץ  1893לארגונו בגרמניה בבקשה לרכוש לביר סאלם מערכת
שאיבה ממונעת .לבקשתו צירף תרשים טופוגרפי ועליו סימן עשר נקודות פוטנציאליות לקידוחי מים
שאיתר בסביבה .הוא העריך כי המושבה תוכל להחזיר בתוך זמן קצר את מחיר ההשקעה הטכנולוגית
ממכירת תנובת שדותיה .הוא גם הזכיר תקדים מקומי ,בבקשו 'מערכת זהה לזו שהוכיחה עצמה מצוין
אצל הקונסול מוראד [ ]Muradביפו' ,ושהייתה בעלת מנוע קרוסין .נעלמה מעיניו העובדה שמדובר
היה שם בבאר רדודה ובמנוע שלקה בקשיי תפעול ושאכזב20.
 18אנטיליות בעלות שרשרת ברזל או תיבות פח אבץ היו ביפו לפחות מראשית שנות השמונים .ראו למשל :י"א שלוש,
פרשת חיי  ,1930–1870תל אביב תשס"ה ,עמ'  ;40חיסין (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .65מקור טמפלרי דיווח בשנת
 1885שמתיישבים גרמנים ייבאו רכיבי ברזל לאנטיליות מבית מלאכה למכונות בעיר רויטלינגן שבווירטמברג ,והוסיף
שאנטיליה מברזל עלתה בגרמניה  920פרנק ,שעה שאנטיליה מעץ עלתה כ־ 100פרנק בלבד .ראוWarte, 3 Juni 1885, :
 .p. 5בשנת  1902נמסר על מערכת יעילה מאוד העשויה כולה ברזל .ראו :אהרנסון וסוסקין (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .358
ראוי להוסיף שעם הופעתו של מנוע הקרוסין הוא החליף תחילה רק את בהמת העבודה וחובר לאנטיליה המשופרת הזו.
רק כשהתרגלו המקומיים גם למשאבות מודרניות ,החלה האנטיליה לצאת מהזירה.
 .BAZ, 1894 (4), p. 74; SVSW, XXVII (24 Mai 1894), p. 22 19לתיאור המערכת ולהגדרתה 'השיטה העתיקה והמסורבלת
הידועה עוד מימי משה במצרים' ראו .L. Schneller, Ttöstet Jerusalem! Köln 1906, p. 55 :השוו G. Dalman, Arbeit :
 .und Sitte in Palästina, II: Der Ackerbau, Hildersheim 1964 (Gütersloh 1932), pp. 222–241דוגמת ביר סאלם
מוכיחה כי יש לתקן את טענתו החוזרת של אביצור שכוחה המוגבל של הבהמה יצר כביכול מגבלת עומק ,ושבגללו לא
היו בארות הפרדסים עמוקות יותר מ־ 10–8מ' .מתברר שעומק הבאר לא היה קשור כלל לכוח הבהמה ,כי אפשר היה
להפחית את מספר המכלים באנטיליה .ואכן אנטיליות שימשו גם בבארות עמוקות כמו זו של הטמפלרים בווילהלמה,
שעומקה היה  34מ' .בפועל יצרו כוח הבהמה וסבילותה מגבלת הספק ,לאמור כמות המים שנשאבה היא שהגבילה
את גודלו של פרדס מסורתי .אבו שחאדה הסביר שאנטיליה שהופעלה בשני פרדים סיפקה פרדס בן  15–10דונם ,לפי
תחשיב ש־ 1דונם פרדס צרך  1מ"ק מים לשעה .השוו :ש' אביצור ,מצבת פילטר לממציא :מפעלו הנחשוני של ליאון
שטיין ואחריתו ,תל אביב תשמ"ג ,עמ'  .134לעדויות אנשי התקופה ,כגון :בריל (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;156יודילוביץ'
(לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;58שייד (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .184על וילהלמה ראו :נ' טלמן' ,אופיו והתפתחותו של
המשק החקלאי במושבות הגרמניות הטמפלריות בארץ ישראל  ,'1939–1869עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,תשנ"ב ,עמ'  ,117הערה .27
 .SVSW, XXIII (5 Juli 1893), p. 4 20משפחת הארמני מוראד ,שכמה מבניה שירתו בקונסוליה הגרמנית ביפו ,החזיקה
פרדס מצפון לעיר .היא הייתה למעשה הראשונה שניסתה את הטכנולוגיה החדשה ,והאחים ואגנר העניקו לה שירותים
טכניים כבר מראשית שנות התשעים .ראו בספר ההזמנות של ואגנרHandbuch (1891–1895), pp. 10, 37, 63, 64, :
 ,108, 138ארכיון המדינה ,ירושלים ,פ .1-3217-הטמפלרים כתבו בביטאונם' :האחים עקבו בעניין אחר ניסיונותיהם
הראשונים של האדונים מוראד להפעיל משאבות עם מנועי קרוסין .הניסיונות הראשונים [ ]...כשלו והיצרן ששלח את
המנוע נאלץ לקחת אותו חזרה עקב בעיות תפעול' ( .)Warte, 1 Januar 1912, pp. 5–7ואגנר כתב בקצרה בזיכרונותיו
שלפני ההצלחה בביר סאלם 'ביצענו מספר ניסויים צנועים עם מנועי קרוסין' (לנגה [לעיל ,הערה  ,]7עמ'  .)14אביצור
ציין ,בלא סימוכין מדויקים ,שהקונסול הבריטי מבירות כתב כי 'ההתחלה נעשתה בפרדס אחד ,בו הותקן מנוע כזה
חינם אין כסף לבעליו ,והדבר עורר התעניינות' (אביצור [לעיל ,הערה  ,]19עמ'  .)23מתחם בית באר מוראד ,כיום
ברח' סלמה  6בתל אביב ,שומר לאחרונה ,ובאחד המבנים התגלה ציור קיר נדיר של מנוע קרוסין עתיק לא מזוהה,
שצויר כנראה לצורך הדרכה.
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ההנהלה בקלן דחתה את הבקשה יוצאת הדופן מטעמים תקציביים ,אלא שאז הודיע אחד מנאמני
הארגון ,הכומר והמחנך קרל היינריך שאאף ( )Schaafממזרח פריזיה שעל שפת הים הצפוני ,שהוא
ידאג לעניין .הוא גייס במסע התעוררות דתית אצל הכפריים בקהילתו את כל הכסף הנחוץ והודיע
שישמש פטרון למושבה הזעירה .כהוקרה זכתה הבאר לכינוי באר פריזיה ( — )Frisiabrunnenהענקת
כינויים לבארות על שם תורם ,בעל הנכס ,סוג המנוע או תקוות לעתיד הייתה נוהג מקובל אז.
תכנון המערכת נמשך שנה ושיקף את התסיסה של הזירה הטכנולוגית באירופה מזה ואת ההתנהלות
בעצלתיים בארץ מזה .בשורות הארגון נמצאו שני תעשיינים שהתמצאו במכונות ,וסמיכותו לאזור
תכנונים ראשוניים התעשייה של קלן הייתה לעזר .ואולם התברר שחסר כל המידע הדרוש לתכנון בארות :על ריבוד
לבאר פריזיה בביר
הצעות הקרקע באזור רמלה והרכבה הגיאולוגי לא ידעו דבר; משטר המשקעים שם טרם נמדד; השיטות
סאלם על פי
של מפעל המנועים לאיתור מאגרי מים תת־קרקעיים היו מפוקפקות; חפירת פירים ותחזוקתם היו תלויות במקומיים;
'דויטץ'; מימין:
משאבת בוכנה מונעת התקנה והפעלה של מערכות שאיבה ממונעות דרשו ידע שהיה זר בארץ; חסר היה מידע על אודות
במוטות (שטנגות) ,זמינות דלקים במזרח; שירותי תיקונים וחלפים לא היו בנמצא; ריחוקה של הארץ ממממנים ,יועצים
משמאל :משאבת
בוכנה מונעת באופן טכניים וספקים צפוי היה להכביד; מדיניות המיסוי של הרשויות על ייבוא מכונות לא הייתה ברורה;
זמני בחבלים
ולא ניתן היה לחזות את תגובת המקומיים על הופעתן של מכונות מוזרות למראה ורעשניות במרחב
(פרוטוקול בית היתומים
הסורי ,קלן)
הכפרי .לפיכך היה ברור לארגון שהביצוע בשטח יתבסס על ניסוי ותעייה.

קתדרה
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שנלר–ואגנר–דויטץ והופעתה של הבאר הממונעת המודרנית בארץ־ישראל

דיון התכנון הראשון בקלן ,ב־ 25במאי  ,1894נפתח בהחלטה על המערכת הכוללת .נקבע שהואיל
וגבעת הצריף חוצצת בין באר פריזיה לבין הגיא המיועד לעיבוד ,תוטמן צנרת מים בקרקע ,תחצה את
הגבעה מתחת לצריפי המתיישבים ,ואחר כך לשדות.
הנושא השני שנדון היה בחירת טכנולוגיית השאיבה .להנהלה הוצגה מערכת חדשנית
שנמצאה בשלב פיתוח מתקדם אצל יצרן המנועים הוותיק בגרמניה מפעל מנועי הגז של 'דויטץ'
( )Gasmotorenfabrik Deutzבקלן .בשל עומקה הבלתי רגיל של הבאר המליצו מהנדסי החברה
להוריד למעמקיה משטח ברזל עד גובה  2מ' מעל פני המים ,ולהציב עליו משאבת מוטות
( )Rod-actuated pumpחזקה (ראו עמ'  .)50ההצעה שורטטה בפרוטוקול .המפעל גם הודיע כי הוא
ניאות להעניק ל'בית היתומים הסורי' סיוע תכנוני צמוד ככל שיידרש.
נושא הדיון השלישי היה סוג המנוע ועוצמתו .נושא זה עורר ויכוחים .בתחילה דובר על מנוע בן
 3–2כ"ס ,אך הכומר תיאודור שנלר ( ,)1935–1856בנו של מייסד הארגון ויד ימינו בירושלים ,דרש
מנוע בן  10כ"ס לפחות 21.מהנדסי 'דויטץ' סברו שהדרישה מופרזת וסיפרו כי מנוע גדול כזה משמש
למשל את כל מאגרי המים של העיר גטינגן .לביר סאלם הקטנה ,הם טענו ,יספיק מנוע בן  6כ"ס
(הספק צפוי של  20מ"ק מים לשעה) או לכל היותר בן  8כ"ס (הספק צפוי של  30מ"ק לשעה) .המחסור
בנתונים על כושר התפוקה הטבעית של באר פריזיה וטיב קרקעיתה עיכבו הכרעה בנושא .בשאלת
סוג המנוע נדונו שלוש חלופות :מנוע קיטור מוסק בפחם ( )Dampfmotorמהטיפוס שהיה מוכר
בארץ־ישראל מימי הברון רוטשילד; מנוע שרפה פנימי מודרני מוזן בקרוסין (,)Petroleum Motor
שתפעולו תואר כמסובך מעט ,ושלא ברור היה אם פיתוחו הסתיים — בכל מקרה נאמר כי נחוץ
יהיה לשגר טכנאי ( )Monteurלהציב מנוע כזה 'כי אין בפלשתינה שום אדם היודע לעשות זאת';22
מנוע בנזין ( ,)Benzin Motorהחלופה שנראתה המשוכללת מכולן והמעשית יותר — נאמר שמבנהו
והפעלתו פשוטים ,הוזכרה יכולתו לעבוד גם בלילה ('ללא מגע יד אדם') ,וצוין כוחו להעלות כמויות
מים עצומות.
חלופות אלה הטו את הדיון לשאלת זמינות מקורות האנרגייה בארץ־ישראל .מחירו של הפחם לא
היה ברור; קרוסין היה קל להשגה מבאקוּ  ,עיר הנפט הרוסית שעל שפת הים הכספי שסיפקה מחצית
מתצרוכת הנפט הגדלה של העולם אז; אך זמינות הבנזין ,התזקיק הקל ,הייתה חידה .הוסבר שאכן
קיימת מערכת אספקה משופרת של בנזין מבאקו לבאטוּ ם שעל שפת הים השחור ,אך לא היה ידוע
אם הספינות הרוסיות השטות משם לפלשתינה 'נושאות על סיפונן את החומר הדליק והמסוכן'23.
בנקודה זו נעצרו הדיונים לצורך השלמות מידע ,אולם כבר ברור היה שמערכת השאיבה תהיה יקרה.
 21שנלר סייר בראשון לציון השכנה וידע שמשנת  1890פועל שם מנוע קיטור צרפתי בן  12כ"ס.
 .SVSW, XXVII (25 Mai 1894), p. 24 22קרוסין זוקק לראשונה באירופה באמצע המאה התשע עשרה ,ובאמצע שנות
השישים הוא שימש למאור במערב וגם בארץ־ישראל .בשנות השמונים הוא שימש במנועים הראשונים ,עד שנדחק
בהדרגה בראשית המאה העשרים על ידי הסולר ,התזקיק הכבד יותר ששימש במנועי דיזל ,והבנזין ,התזקיק הקל
ששימש למכוניות.
 .SVSW, XXVII (24 Mai 1894), pp. 24–26 23קרוסין הגיע ארצה מבאטום החל משנת  .1879נושא ייבוא פחם האבן
לפלשתינה טרם נחקר עד היום .הבנזין תפס את הבכורה בפלשתינה רק ערב מלחמת העולם השנייה.
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כאן המקום לברר מדוע היה לחברת 'דויטץ' הבין־לאומית עניין בחווה
נידחת של ארגון מיסיון עצמאי במחוז עות'מאני שבקושי נפתח למערב.
מייסדי החברה ,בשנת  ,1872היו ניקולאוס אוטו (,)1891–1832 ,Otto
הממציא המפורסם של מנוע השרפה הפנימית הראשון בהיסטוריה,
ושותפו התעשיין האמיד אויגן לנגן ( .)1895–1833 ,Langenהמפעל
קיבל את שם העיירה דויטץ ,הצופה על העיר קלן מהגדה המזרחית של
נהר הריין ,עיירה שאליה עבר בשנת  ,1869ושבה התפתח 24.בשנות
התשעים היה 'דויטץ' יצרן המנועים והמשאבות המפורסם בגרמניה
והעסיק מאות עובדים .אוטו כבר לא היה בין החיים כאשר יצר הכומר
לודוויג שנלר הבן ( )1953–1858אחיו של תיאודור ומזכיר אגודת 'בית היתומים
הסורי' ,שמושבה היה בקלן ,קשר ידידותי עם לנגן 25.התעשיין היה איש רב
פנים ועתיר יוזמות :הוא היה בעל אינטרסים כלכליים במיזמים גרמניים מעבר
לים ושימש חבר הנהלה באגודות קולוניאליות חשובות 26.בהיותו פרוטסטנטי
אדוק נטל חלק גם בפעילותן של חברות מסחר מיסיונריות 27.מכל אלה נראה כי
הזירה הקולוניאלית־מסחרית־דתית של ארץ הקודש הייתה קרובה לליבו ,ועל כן
ניאות להעמיד את שירותי מפעלו לטובת המיסיון של שנלר תוך ויתור על שליש
מרווחיו המקובלים .לאור זאת זכה לנגן לתואר המכובד 'יועץ סתרים' לארגון
המיסיון הירושלמי ,אך זמן קצר לאחר מכן הוא נפטר בנסיבות טרגיות ,עקב
הרעלת מזון28.

משמאל :לודוויג
שנלר הבן ,יושב
ראש הוועד המנהל
של בית היתומים
הסורי ,קלן
למטה :אויגן לנגן,
בעל מפעל המנועים
'דויטץ' ,קלן

24

25

26

27
28

בשנת  1888סופחה דויטץ לעיר קלן ,וכיום שטחה הוא למעשה רובע התעשייה והירידים של העיר .אנדרטה להנצחת
אוטו ולנגן ועליה דגם המנוע הראשון ניצבת בשערי תחנת הרכבת שם .בתעודות עבריות בפלשתינה כונתה לעיתים
החברה בטעות 'דויטש'.
בפרוטוקול ישיבת הוועד המנהל של 'בית היתומים הסורי' נכתב' :הכומר שנלר ניהל את המו"מ עם המנהל של מפעל
לנגן למנועי גז המיודד עימו' ,וצוין כי לנגן הודיע 'בסבר פנים יפות' שמפעלו יספק את כל הציוד למיסיון ובהנחה של
⅓ 33אחוזים .ראוSVSW, XXVII (25 Mai 1894), p. 23 :
אל עולם העסקים הבין־לאומי התוודע לנגן באמצעות החברה המסחרית של אביו 'י"י לנגן ובניו' (& J.J. Langen
 ,)Söhneשפעלה עם 'חברת המיסיון של חבל הריין' ( )Rheinische Missionsgesellschaft, RMGואחר כך עם ה'אגודה
המערב גרמנית להתיישבות ולייצוא' ( ,)Westdeutscher Verein für Kolonisation und Export, WVKEשהקימה
בשנת  1883מפעלים חקלאיים במזרח הרחוק .במקביל הכיר לנגן את התנועה הקולוניאלית הגרמנית :הוא היה ממייסדי
סניף קלן של ה'חברה הקולוניאלית הגרמנית' ( )Duetschen Kolonialgesellschaft, DKGבשנת  ,1888חבר ב'אגודת
אפריקה האוונגלית' ( )Evangelischer Afrikaverein, EAVמשנת  1891ופעיל בשיקום 'החברה הגרמנית המזרח־
אפריקאית' ( ,)Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, DOAGשבה היו חברים גם הקיסר וילהלם והתעשיין פרידריך
אלפרד קרופ ( .)Kruppלנגן פעל בתנועה לביטול העבדות ,שאחד מיעדיה הסמויים היו ביסוס אינטרסים כלכליים
ופוליטיים גרמניים באפריקה .בתו נישאה לקצין הצבא חוקר אפריקה ואיש המנהל הקולוניאלי הרמן פון ויסמן (von
 ,)1905–1853 ,Wissmannהמייסד והמושל של המושבה מזרח אפריקה הגרמנית .ראוU.S. Soénius, Koloniale :
Begeisterung im Rheinland während des Kaiserreichs, Köln 1992, pp. 101–107; K. Treins, ‘Eugen Langen als
Kolonialaktivist’, M. Bachhaus-Gerst & A.K. Horstmann (eds.), Köln und der Duetsche Kolonialismus, Köln
2013, pp. 61–65
על הקשר בין אמונתו הדתית של לנגן ליוזמותיו המסחריות ראו :סואניוס (שם) ,עמ'  103והערות .868 ,867
SVSW, XXVII (24 Mai 1894), p. 23; XXX (3 Dezember 1894), p. 1
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לקראת סוף השנה השלים המיסיון נתונים חסרים .שנלר האב ערך בביר סאלם ניסוי תפוקה
בסיסי :הוא שאב מים מבאר פריזיה בעזרת שלושה סוסים במשך שלושה ימים רצופים ,ולפי
ירידת מפלס מים חישב שלבאר יש פוטנציאל תפוקה של  23מ"ק לשעה ,כמות שנתפסה כמעט
דמיונית .במקביל הובהר מחירו של הפחם המיובא לארץ ,ומהעיר באטום נמסר שבנזין אינו משוגר
כלל לארץ הקודש .בשלהי  1894נפל אפוא הפור והמיסיון רכש מנוע קרוסין בן  8כ"ס מתוצרת
'דויטץ' ומשאבה חדישה וכן ביתן פח לאחסון המערכת ('ובו מקום שינה למפעיל') ,הכול תמורת
 7,600מרק .ממסרת המוטות המקשרת בין המנוע למשאבה הומרה ,מטעמי חיסכון ,לממסרת
חבלים ,ושרטוט חדש צורף לפרוטוקול (ראו איור בעמ'  .)32שפון נשלח מארץ־ישראל לגרמניה
להשתלמות מנועים אצל 'דויטץ' ,שכללה מבחן סיום .העובדה שהיה בעברו נפח בסדנאות מכניות
סייעה בידו .כאשר שב ארצה התברר שמנהל החווה בלנקנהורן התפטר עקב תנאי המחיה הקשים,
ושפון התבקש לתפוס את מקומו.
שלב הביצוע החל ב־ 10במאי  ,1895עם הגעת כל מערכת השאיבה מגרמניה ,ארוזה ב־121
ארגזים' .המשלוח הענקי' ,כפי שנאמר ,שטרם ראו כמוהו בנמל יפו ,עורר מבוכה אצל פקידי המכס,
והם פנו לערכאה גבוהה בבירות לקבל הנחיות .בתום עיכוב של חודש ימים התבקשו הגרמנים
לשלם מס גבוה עבור המשלוח אך סירבו ,כי סברו שהשוחד הרגיל ששילמו בנמל ,בסך  300פרנק,
מכובד דיו 29.לבסוף שוחרר המטען כנגד ערבות של  1,000פרנק והועבר על גבי שיירת גמלים
לביר סאלם.
המסגר של 'בית היתומים הסורי' מירושלים
צוות ההתקנה באתר מנה את מנהל החווה שפוןַ ,
30
ועוזרו הערבי ,שלושה חניכים מבוגרי המוסד ('החסונים ביותר') ופועלים שכירים מהסביבה .שנלר
האב ,בן השבעים וחמש ,הגיע מירושלים לסייע בעצה .איתרע המזל ועם תחילת העבודות חלה שפון
במלריה — אומנם הוא ניסה לחלק הוראות ממיטת חוליו אך ללא הועיל .ברגע מכריע זה נאלץ שנלר
הזקן להזעיק לעזרה את הטמפלרי גיאורג ואגנר מיפו' ,המכונאי הגרמני המועיל למדי' כפי שתואר
בפרוטוקולים .ואגנר ניהל באותה עת בית מלאכה מכני קטן ובו קומץ עובדים ,והיה מהיחידים באזור
שהוסמך לטפל במכונות — קיטור אומנם — ושכבר רכש מעט ניסיון בפרדס של הארמני מוראד31.
 .SVSW, XXXII (7 Juni 1895), p. 8 29בראשית המאה העשרים נקבע כי שיעור המכס העות'מאני על ייבוא זה יהיה
 8אחוזים מערך הסחורה ,אך כאן ערכה היה חידה.
 30המסגר ,יקוב הספל ( )Haspelאיש וירטמברג ,קבור בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון.
 .SVSW, XXXIV (5 August 1895), p. 2 31אצל שנלר תואר ואגנר כמכונאי ( ,)Mechanikerובמקום אחר — כטכנאי
( .)Technikerהוא היה בן למשפחת מסגרים מווירטמברג והגיע ארצה בצעירותו ,בשנת  ,1873לסיים את השתלמותו
המקצועית אצל הנפח הטמפלרי אברלה ( )Aberleבירושלים .בשנת  1879עבר למצרים למצוא שם פרנסה ועבד
בדלתא של הנילוס במפעל גרמני לייצור כותנה .אחר כך השתלם בצרפת במנועי קיטור ובמערכות השקיה ,ולאחר
שהוסמך כטכנאי מכונות בדרגה  )Maschinenschlosser( 2שב למצרים לעשר שנים נוספות ,עבד באלכסנדריה ,ושם
גם נישא .בשנת  1891הצטרף לבית המלאכה של אחיו וילהלם ביפו ,והוא נקרא מעתה 'ואגנר ושות'' .כאשר הגיעה
פניית שנלר לוואגנר היה המפעל במשבר כלכלי ועמד על סף סגירה ,לאחר שווילהלם ושניים מילדיו של גיאורג נפטרו
במגפות שפקדו את יפו .ראו :לנגה (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .15–9על תרומתו לקידומה התעשייתי של ארץ־ישראל ראו:
J. Eisler, Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850–1914: Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert
(Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, 22), Wiesbaden 1997, pp. 127–132
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הרכבת המנוע לפי הוראות היצרן התבצעה ללא קושי וכך גם הקמת ביתן הפח ,אך קיבועו של משטח
הברזל עבור המשאבה בעומק הפיר ('שגובהו כגובה צריח כנסייה') יצר בעיה גדולה .בפרוטוקולים
נכתב:
הפועלים הערבים סירבו ,בזה אחר זה ,לעבוד בתוך הבאר מתוך חשש לחייהם .להשתלשל לעומק כזה ,תלויים
אך ורק בחבל של מנוף ,למלאכת דיפון הבאר בריחוף בתוך תיבה — בין שמיים לגיהינום — נראה להם כדבר
שאינו הולם את מידת הזהירות הנדרשת מראש משפחה אחראי .לפיכך נאלץ צוות העובדים שלנו לעשות
הכול [לבדו] ,ואפשר לראות חסד בעובדה שבמשך כל הזמן הזה לא אירעה אפילו תאונה פעוטה ביותר32 .

אירוע זה המחיש את הסכנה שבעבודה בבארות ,אז כהיום ,ומקורות בני התקופה דיווחו חדשות
לבקרים בנושא.
ב־ 12ביולי  1895הופעלה לראשונה מערכת השאיבה של ביר סאלם ,לפליאתם הגדולה של
הבדווים מתנועתו של גלגל התנופה הגדול וממהלכו השקט של המנוע ('מדויק וקל'); קולו הרך
ונשיפות הארובה היו חידוש קולי במרחב 33.המשאבה העלתה מהבאר זרם מים נאה אל צמד בריכות
אגירה ,ומשם הם זרמו בכוח הכבידה בצינורות עופרת אל צריף המושבה ומתקניו .אתיופי מבין בוגרי
המוסד התמנה לפקח על המערכת ולשמור על הבאר .כך נחנך מפעל המים הראשון של חברת 'דויטץ'
בארץ־ישראל ,ושפון הזדרז לשתול בסמוך פרדס קטן בן  500עצים.

שדרוג באר פריזיה — טעויות ולקחים1900–1895 ,
כשנפתרה בעייתה הקיומית של ביר סאלם ניגש שפון להגדיל את תפוקת הבאר על ידי העמקתה ב־5
מ' .יוזמה זו הביאה עימה צרות גדולות :החפירה הידנית במעבה האדמה ,בפיר הצר ,המחניק והחשוך
שעומקו  54מ' ,כשמים חודרים מתחתיתו וקרקע בלתי יציבה מצדדיו ,הייתה מסוכנת מאוד .כאשר
חדר חול מהצד לתחתית הבאר ,נסדקה הדופן הבנויה ושקעה ,ומשטח הברזל הכבד עם המשאבה
גלשו מטה ומחצו את שפון .הוא חולץ בקושי ,הובהל לבית חולים בירושלים ,וניצל במחיר קטיעת
אצבע ברגלו השמאלית .כאשר חזר למושבה מצא שהשאיבה שבתה כליל בגלל החול והסדקים
המתרחבים .ראוי להסביר כאן שטיב שכבות הקרקע היה תמיד חידה מאיימת בענף הבארות :חול
פורץ במעמקים היה בעיה נפוצה שדרשה פתרון מהיר ,שכבת סלע תבעה ימים שלמים של הבקעה
בלי לדעת אם ההשקעה תצדיק עצמה ,אך הגרוע מכול היה החוואר — הוא הפך במים לבוץ דקיק
גרגרים בלתי ניתן לסינון ,והביא לפעמים להשבתת הבאר ואפילו לנטישתה34.
 .SVSW, XXXIV (5 August 1895), p. 2 32השוו לתיאור הירידה המפחידה לבאר העמוקה של ראשון לציון :חיסין (לעיל,
הערה  ,)10עמ' .89
 33עד אז הורגלו לרעש אנטיליות העץ .וכך תיאר את הרעש הזה מבקר בוואדי חנין' :פניתי מן הדרך ימינה במשעול צר בין
ומשק המים העליז .הנה נכנס אני לחצר קטנה
שיחי צבר .כבר נשמעה ברורה יותר חריקת גלגלי השאיבה על יד הבאר ַ
מוקפת גנים ובה בנויים בריכה' (ח' חיסין ,מסע בארץ המובטחת ,בעריכת ש' לסקוב ,תרגם ח' בן־עמרם ,תל אביב תשמ"ב,
עמ'  .)153בימי המנדט הבריטי כונה מנוע הקרוסין בפרדסים פאק־פאק ( )pak-pakעל שום רחש הבוכנה המחזורית.
 34וילקנסקי תיאר בסיפורו כיצד בעוד החופרים עמלים בחפירה ,מזמין העבודה 'יושב לו ומביט אל העפר החפור ,מצחו
מעלה קמטים ועיניו מבקשות לחדור לעומק האדמה :קרקע הבור מה תהיה? גיר ,אבן ,חומר או חלילה חול?' (וילקנסקי
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מהנדסי המים של 'דויטץ' המליצו לעקוף את בעיית החול על ידי שיטת העמקה מודרנית יותר:
קידוח ידני של קרקעית הבאר במקדח צר אל בטן האדמה עד שכבה אוצרת מים עמוקה יותר 35.ואגנר
ביצע מלאכה זו לעומקים גדלים והולכים ,ובאביב  1896הצליח למצוא מים בעומק  22מ' נוספים36.

א

ב

ג

ד

(א) ציוד לגישוש ולמים רדודים .מימין לשמאל :ראשי מקדחים חלזוניים' ,ידית שרברבים' ()T
וקדח עם מסנן רשת
(ב) גביעי קידוח .משמאל :גביע בעל דלת נפתחת לריקון פסולת קידוח
(ג) ראש קידוח שבלולי לסלע רך
הקשה לסלע קשה
ָׁ
(ד) ראשי קידוח

אלא שאז נקרע החבל הראשי של מתקן הקידוח ,המקדח שקע במעמקים ,וחור הקידוח התמוטט.
תקלה זו ,שגם היא הייתה טיפוסית ,הביאה לנטישת השיטה ,ובאר פריזיה נותרה סתומה למחצה.
בשלב זה פנו מהנדסי 'דויטץ' בגרמניה למומחה בארות ידוע בהנובר לקבל סיוע 37,והוא המליץ
לשקע — 'בזהירות המתאימה' — גליל ברזל בקוטר  3מ' לעומק  3מ' בלב קרקעית הבאר ולעוטפו
בחצץ .גליל מגן מנוקב זה נועד לחסום את החול מלגלוש מהצדדים ,והחצץ נועד לפעול כמסננת
[לעיל ,הערה  ,]10עמ'  .)115לפעמים נעשו קידוחי גישוש ידניים לפני קניית קרקע ,לדוגמה הקידוחים שבוצעו בשנת
 1882במרחב ואדי חנין לעומק של  15מ' .ראו :בריל (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .50–49
 35השיטה של באר קדוחה חלקית הייתה מוכרת לפקידי הברון כבר בעשור הקודם אך הם לא הפעילוה בשיטתיות .ראו:
מ' ארלנגר אל ש' הירש 20 ,ביוני  ,1884צוטט אצל :יודילוביץ' (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .123אין סימוכין לקביעתו
של אביצור שבני התקופה כינו את הבאר הקדוחה ,היבשה ,בשם 'יהודית' ,לעומת הבאר המזרחית ,הרטובה ,שנראים
בה המים ,ושכונתה 'ערבית' .גם מרואייני ,בני תקופת המנדט ,לא שמעו על המונח יהודית בהקשר זה .המונח
היחיד שהוזכר לעיתים במקורות היה 'באר ערבית' במובן של מזרחית ,והוא כוון לאנטיליה .ראו למשל :בריל (שם),
עמ'  ;159–156בן־אכר' ,מהמושבות :פתח תקווה' ,השקפה 24 ,בדצמבר  ,1907עמ'  ;3בן־חווה' ,חולדה' ,הפועל
הצעיר 11 ,בפברואר  ,1912עמ'  .25ביטוי קולע יותר ננקט בימי המנדט :באר מעורבת (ובלשון ימינו :היברידית) .ראו:
י' אייזנברג' ,קידוח עליון ובאר מעורבת' ,בוסתנאי ,א' באדר ב' תרצ"ה 27 ,בפברואר  ,1935עמ' .26–25
 36בראשון לציון בוצעה בשנת  1882עבודה משולבת :נחפר פיר בן  30מ' ,אחר כך בוצע קידוח (בורג) ל־ 10מ' ולבסוף
קידוח (הקשה) ל־ 3מ' אחרונים עד המים.
 .SVSW, XXX (7 April 1896), p. 5 37שמו היה פרופ' ארנולד ( .)Arnoldלא מצאתי פרטים על אודותיו.
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טבעית למים הנובעים פנימה 38.הצעת המומחה אומצה ,ו'דויטץ' שלחה מפרט טכני ושרטוטים
להכנת גליל גדול עשוי לוחות מתכת מכופפים המחוברים במסמרות ( ,)rivetsכולל הנחיות לפירוק
המשאבה במעמקים .בקיץ הוחדר הגליל בדחיקה ,בעמל רב ,לתחתית הבאר ,אך הבעיה לא נפתרה
במלואה.
בסתיו  1896הלך שנלר האב לעולמו .ניהול 'בית היתומים הסורי' עבר לידי בכורו תיאודור שנלר,
ואחיו לודוויג שנלר הבן התמנה ליושב ראש הוועד המנהל של האגודה בקלן .עתיד ביר סאלם
עלה על המדוכה בגרמניה :מתנגדיה בהנהלה שם קבעו שההתנחלות נמצאה בסוף סדר עדיפויותיו
של הארגון ,רעיון המושבה הפרוטסטנטית־ערבית הלך ונמוג עקב מחסור במתעניינים ,וההשקעות
הכספיות בחווה נראו אבודות .מנגד שלחו חסידי החווה מכתבי תרומות ותמיכה .העימות לא הוכרע
אך הניב תוצאה אחת חשובה :הוכרז שבאר פריזיה נחפרה במקום שגוי ,וכי יש לחפש מקור מים
חדש .העיניים נישאו אל העמק המערבי ,אגן ניקוז טבעי שהיה נמוך  30מ' מגבעת הצריף ,ושגם בו
היו בארות קדומות סתומות .לפיכך נשלח בסתיו  1897המכונאי הטמפלרי תיאודור פרנק ()Frank
לבצע שם קידוחי גישוש ,כי ואגנר נעדר מהארץ 39.היעדרותו נוגעת לענייני :לאחר ששותף במינוע

ב

א

(א) קידוח ידני בסיסי
במאה התשע עשרה
(ב) קידוח של באר בעזרת 'גביע' (בערבית 'שפאטה') .החצובה
שבראשה גלגלת נדרשת להנפת חוליות חדשות של מוט קידוח
המוברגות לחוליה שכבר שתולה בקרקע ,וכן לשליפת הגביע
כאשר התמלא אדמה ויש לרוקנו
 38צינור מגן (באנגלית  )casingנפוץ עד היום בבארות מים ,גז ונפט .חירורו מחושב בקפידה לפי שכבת הקרקע שבה הוא
משוקע ,והוא יכול לשמש גם במקטעים .ייצור עצמי של גליל זה באתר מקובל גם היום בעולם השלישי .ראו :באומן
(לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;53–52קגל (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .32
 .SVSW, 39 (27 August 1897), p. 5 39פרנק קיבל את העבודה לאחר שובו מקלן ,ולהערכתי ביקר גם הוא אצל 'דויטץ'.
לימים נחשב לאחד מבכירי המושבה הגרמנית בחיפה ומהנדס מים ידוע .הוא היה מעורב במפעל השאיבה העברי
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באר פריזיה הוא המליץ למנזר הרוסי החדש ביפו על מערכת זהה ,ואף התקינה שם בשנת  .1896מייד
אחר כך יצר קשר ישיר עם 'דויטץ' ונסע גם הוא להשתלמות מקצועית במפעל .כששב מקלן החל
להמליץ על מנועי החברה ולשווקם 40.בשנת  1898שב ואגנר לביר סאלם ,והחיפושים התרחבו עד
גבול המושבה השכנה ואדי חנין (לימים נס ציונה) .הגרמנים ידעו על קיומה של באר רדודה ( 10מ'
בלבד) שם ועל באר נוספת שחופרים הציונים בסביבה41.
שפון המשיך להתמודד בינתיים עם בעיותיה של באר פריזיה ,ובסתיו  1898העלה בפני משלחת
ביקורת ששלח הארגון מגרמניה רעיון רדיקלי:
באר פריזיה איננה מתפקדת מפני שהמשאבה הגדולה ,המופעלת על ידי מנוע [גדול] בן  8כ"ס ,איננה מספקת
די מים .הסיבה העיקרית לכך נעוצה בעובדה שהבאר נהיית צרה כלפי מטה ,ובגובה מפלס המים ( 55מ')
קוטרה  1.5מ' בלבד ,שעה שאמור הוא להיות  6מ' .קידוחנו היה בזמנו הראשון באזור זה .מאז קיבל תחום
הבארות תנופה בלתי צפויה ,ובעלי הקרקעות הטורקים והיהודים למדו מניסיוננו והקימו פירים רחבים יותר,
שבהם חומרי הסחף לא גורמים בעיות .את בעייתה של ביר סאלם ניתן לפתור רק על ידי התקנת משאבה
קטנה יותר [ההדגשות שלי] ומנוע קטן יותר ,המתאימים לכמות המים הזורמים בתוכה42 .

הצעת שפון להקטין את כוח השאיבה כדי למנוע יניקה מפוררת בתחתית הבאר גם במחיר צמצום
כמות המים הייתה עדות להבנה שאליה הגיע בדבר שיווי המשקל ההידרולוגי שנדרש בין כוח שאיבה,
תכונות הקרקע וקצב נביעת המים — אחד מרזיו הבסיסיים של תחום הבארות43.

40
41
42
43

מהירקון ,בתכנון המים במושבה הטמפלרית בית לחם הגלילית (בשנת  )1907ועוד .בידינו נייר פירמה משנת 1914
של פרנק שבו הציג עצמו כסוכן משנה של 'דויטץ' בחיפה .ראו :ש' אביצור ,הירקון :הנהר וגלילותיו ,תל אביב תשי"ח,
עמ'  ;175טלמן (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  ;134ש' קושניר ,כפר יחזקאל ,2תל אביב תרצ"ז ,עמ'  .79חסר מידע מפורט
יותר על אודותיו.
בשנת  1900עתיד היה ואגנר להיות לסוכן בלעדי של 'דויטץ' בארץ־ישראל .בעקבות זאת הקים ביפו את בית החרושת
'האחים ואגנר' ,לימים המפעל הפרטי המתקדם ביותר מסוגו בפלשתינה.
 .SVSW, 51 (5 März 1900), p. 3בדיוק באותה עת חפר החלוץ שמואל סלוביס בוואדי חנין וגילה מים בעומק  13מ'
בלבד .ראו :מ' סמילנסקי ,נס ציונה :שבעים שנות חייה ,תרמ"ג–תשי"ג ,1953–1883 ,נס ציונה  ,1953עמ' .51–50
 .SVSW, 47 (13 Juni 1899), pp. 3–4; 51 (5 März 1900), pp. 2–4לא ברור באיזו מידה שימשה הבאר השראה לשכניה.
ייצובה של באר (שלב ההרצה ,באנגלית  )developingבוצע אז בדרך של ניסוי וטעייה ,דרך רבת ייסורים שהכירו גם
אחרים .למשל בגדרה נמשך התהליך ארבע שנים רצופות; בשנת  1898החליפה חברת יק"א בממון רב את האנטיליה
שם במנוע קרוסין ,אך התוצאה הייתה מאכזבת למן ההתחלה .מקור עברי כתב אז' :והנה מתלאה! עוד הפעם משגה,
עוד הפעם טעות בחשבון .המניע איננו מהמין הרצוי והמשאבה לא נתקנה כהוגן ,ועתה המים אמנם יישאבו ,אך הוצאות
השאיבה עולות לנו כעת שבעים פר'[נק] תחת החמישים אשר עלו לנו בראשונה .ואין לנו תקנה אלא בהביא החברה
מניע חדש ומשאבה חדשה ,אשר תעלינה הוצאות הכנתם עד  12,000פראנקים' (ד' אריאל [לייבאוויץ] ,המושבה גדרה:
השתלשלותה וקורותיה ,תרמ"ב–תר"ס ,ירושלים תשל"ט ,עמ'  .)66–65דוגמה מובהקת אחרת הייתה פרשת השבתת
המים הגדולה שהתרחשה בראשון לציון בסוף התקופה ,בשנת  ,1913כאשר ניסו להפעיל לראשונה מערכת לאספקת
מים לבתים .מערכת זו התבססה על מנוע חדש וגדול בן  30כ"ס ,שהחליף את מנוע הקרוסין הישן .כשהופעל התברר
שחול נשאב לקרקעית הבאר הישנה ושדפנותיה נסדקו .השאיבה נעצרה ,והמושבה שותקה .הפרשה הודלפה לעיתונות
והוגדרה מחדל' :שגיאה נעשתה מתחילה [ ]...למכונות החדשות ,הענקיות ,דרוש היה לבנות באר חדשה במקום מתאים
לכך [ ]...אחד מבני המושבה ,שנהירין לו שבילי התכניקה ,הראה באותות ובמופתים שהבאר העתיקה לא תוכל שאת
כוח של מכונה ענקית גדולה ורק המכונה הקטנה ,הקודמת ,מתאימה לה ולמטרתה הפעוטה .אבל באו אז שני אנז'ינרים
ואמרו שלוקחים את האחריות עליהם ,ולבאר לא תקרה כל תקלה .היכן אחריותם כעת ,כשתיקון הבאר צריך לעלות
לאלפים? [( '?]...מן הצד' ,כתבה מראשון־לציון' ,הצבי 6 ,באפריל  ,1913עמ'  .)2תיקון התקלה היה מסובך מאוד
ומתועד כיום באמר"ל ,תיק ע  ,15/1תעודות  ,638–635מאפריל .1913
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המשלחת עזבה ,הארגון התמהמה להגיב ,הבאר המשיכה להתפורר ,ושפון ,שנקעה נפשו ,הודיע
בקיץ  1900על כוונתו להתפטר .מכתבו הגיע אל כינוס חבר הנאמנים בקלן והכה גלים ,אך רגע לפני
תום הדיונים הגיע מברק גואל מירושלים שבישר כי ואגנר גילה מים במקום נוח להפליא .אופטימיות
אחזה בנוכחים :רעיון המושבה החקלאית לצעירים ערבים הוקפא ,והוחלט לפתח את ביר סאלם
כחווה חקלאית .סכומי כסף חדשים הוקצו מייד לבניית באר חדשה ,לתיקון הבאר הישנה ולעיבודים
חקלאיים נוספים .מבחנה של המושבה נקבע להיות כעת המבחן הכלכלי.

באר עמק התקווה ואתגריה1905–1900 ,
המים שגילה ואגנר ממערב היו בעומק  17מ' בלבד .בראשית  1901תמה בניית הדופן לעומק  23מ'
ובקוטר  8מ' .עקב ריחוקה הוקם לה בית באר כמנהג התקופה — מבנה משק דו־קומתי קטן עשוי אבן
כורכר ובו חדר המנוע ומעליו דירה לשומר או למפעיל .באביב הועבר לשם המנוע ששימש בבאר
פריזיה ( 8כ"ס) ,המבנה תוחם בחומה היקפית ,וגן ירק קטן נשתל בחצר הפנימית .אז נקבע השם באר
עמק התקווה (.)Hoffnungstalbrunnen
ייצוב הבאר החדשה נמשך למעלה משלוש שנים ,ופרשת באר פריזיה כמעט חזרה על עצמה:
מנוע חזק מדי ,חול שנסחף פנימה ,ניסיון העמקה והופעת סדקים .בקיץ  1903ביצע שפון טעות:
כדי להתגבר על בעיית חללים שנפערו מאחורי דופן הבאר (באנגלית  )cavingהוא רוקן את הבאר
לחלוטין על מנת לבנות בתחתיתה ,במקום גליל מתכת מנוקב ,מעטפת אבן מחוררת עטופה חצץ.
על שיטה זו למד ,כפי שנמסר ,בסקר מקיף שערך בבארות הערבים ביפו .אולם בהיעדר לחץ מים
נגדי שקעו דפנות הבאר ונסדקו לאורך  14מ' ,וכדי להצילה הובאו מיפו על גבי גמלים  36מ"ק (!)
חצץ.
בעיותיהן של צמד בארות המושבה נפתרו רק בשנת  .1904בבאר עמק התקווה נדחקו צמד גלילי
ברזל מנוקבים והיא הועמקה במטר נוסף 44.אספקת המים התייצבה שם ונקבע כי תהיה עונתית
ומדורגת :שאיבה מאחד הגלילים סיפקה  15מ"ק לשעה ,ושאיבה משניהם יחדיו —  25מ"ק לשעה.
פרדס גדול נשתל בסמוך וקיבל את השם פרדס עמק התקווה .בבאר פריזיה הוותיקה צומצם כוח
השאיבה בשליש עם התקנתו של מנוע 'דויטץ' קטן חדש ( 4כ"ס) ,ולמרות זאת התמלאה בריכת המים
שלה בתוך יממה בלבד ,מהלך שבעבר דרש שבוע שלם עקב החול שהפריע .תפוקתה התייצבה על 4
מ"ק לשעה ,כמות שהספיקה למחיה ולהשקיית המטעים הקטנים לידה .וכך לאחר עשור של ניסיונות
הגיעה הבאר העמוקה הזו לשיווי משקל תפעולי 45.בשנת  1905היו במאזן הכלכלי של ביר סאלם
הכנסות גבוהות ,ועתיד החווה הובטח.
 .SVSW, 68 (12 August 1903), pp. 7–8; 74 (1 August 1904), p. 4; 75 (5 Oktober 1904), p. 4 44על ממדי באר זו ועל
ירידת אורחים למעמקי הפיר הצונן ביום קיץ בעזרת סולם הברזל ראו :שנלר( ,לעיל ,הערה  ,)19עמ' .55
 .SVSW, 58 (26 September 1901), p. 3 45בספר שפרסם שנלר בשנת  1905נכתב שעומק הבאר  64מ' ,אך להערכתי זו
טעות סופר ,כי מאוחר יותר היא הגיעה לעומק  60מ' .ראו :שנלר (שם) ,עמ' .54 ,41
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הקפיצה הטכנולוגית :מנועי יניקת גז ,קידוחים משלימים ומסנן החול,
1914–1906
בשנת  1906הצליחה אגודת 'בית היתומים הסורי' בירושלים לרכוש מעיריית רמלה את ביר סאלם
לבעלותה הפרטית; היא קנתה  3,140דונם ,וויתרה על חלקה הצפוני השומם של החווה .המקום
הוכרז רשמית כחוות פרדסים ונוסדה בו פנימייה חקלאית קטנה לאסופים ערבים בשם 'בית היתומים
הפלישתי' ( ,)Das Philistäische Waisenhausעל שם מישור ּפ ֶלשת ,כינוי האזור בפי פרוטסטנטים
באותם ימים.
ענף ההדרים בארץ קיבל קדימות של ממש ,כי תפוזים נמכרו אז בשוק האירופי במחיר שיא.
בארות החווה שודרגו בקצב מסחרר .בקידוח משלים בבאר עמק התקווה בשנת  1906נמצא מאגר
מים עשיר בעומק  45מ' ,משאבה גדולה נרכשה אצל ואגנר ביפו ,ובסוף השנה הופקו שם  28מ"ק
לשעה — שיעור לא צפוי .קידוח זהה נוסה באותה שנה בבאר פריזיה אך כמעט גרם אסון .הוא אומנם
פגע במים בעומק  60מ' ,אך שוב חדר חול במעמקים ,סתם את הקידוח ,והבאר יבשה כמעט לחלוטין
לראשונה בתולדותיה .בייאושם ניסו המתיישבים פתרון חדש שיוצר בבית המלאכה של המכונאי
היהודי ליאון שטיין ( )Steinאיש יפו :צינור קידוח עטוף בקצהו רשת סינון מנחושת 46.את התוצאה
תיאר שפון ,בשנת  ,1907כמעשה קסם:
ההצלחה הייתה מפתיעה ועברה את הציפיות הנועזות ביותר .היה זה כאילו נפתחו לפתע מקורות התהום:
תוך כדי מהלכה המהיר של המכונה זרמו המים בכמות שלא הכרנו עד כה .הבריכה הענקית התמלאה אחרי
½ 8שעות עבודה בלבד וממנה הם הובלו ,במערכת תעלות הצמנט ,אל פרדסי התפוזים [ ]...לראשונה יש לנו
מים נקיים וצלולים לחלוטין ,ללא חול .העצים שכמעט התייבשו הרימו כעת את ראשיהם ,בתוך זמן קצר,
בעליצות47 .

מסנן החול הגביר את הביקוש בארץ כולה למנועי השרפה הפנימית ,והמיסיון בביר סאלם שדרג את
מערכת השאיבה והמיר את ממסרת החבלים במשאבת מוטות תקנית.
אחר כך רכשו הגרמנים ישירות מ'דויטץ' מנועים מטיפוס חדש :מנועי יניקת גז (בגרמנית
 ,Sauggasmotorבאנגלית  )Gas suction enginesעם מתקני עזר לייצור גז מדלק מוצק כדוגמת פחם.
מנועים חסכוניים אלה צרכו שליש דלק ממנועי הקרוסין ויכלו להשתמש במקורות אנרגייה מגוונים.
הרכישה שיקפה את התמורה הכלכלית שעבר אז משק האנרגייה בפלשתינה :מחיר הפחם המיובא
הוזל ועמד על מחצית ממחיר הקרוסין ,וכמויות פחם גדולות הגיעו ממילא ארצה עבור הרכבות.
התוצאה הייתה שפרדסים גדולים בארץ עברו למנועי יניקת גז יקרים וגדולים יותר שהופעלו בפחם
 .SVSW, 95 (3 August 1905), p. 6 46יש לתקן את קביעת אביצור ששטיין המציא את מסנן החול .שטיין לא המציא דבר,
שכן מסנן זה היה מוכר אז באירופה ,ארצות־הברית ורוסיה כמעט ארבעים שנה ,לפחות מאז שנרשם בחו"ל בשנת
 1868הפטנט של באר נורטון ( ,)Norton Wellשכונה גם הבאר האבסינית ( ,)Abyssinian wellושהיה ציוד תקני בצבא
האנגלי .ואכן חלוץ ידוע מפתח תקווה דייק בזיכרונותיו' :שטיין הוא שהנהיג את שיטת הבארות ה"אבסיניות" היינו:
קידוח עמוק מקרקע הבאר ומטה והורדת מסנן מתחת לפני מי התהום' (ראב [בן־עזר] [לעיל ,הערה  ,]10עמ' .)146–145
נראה כי שטיין היה הראשון שייצר מסננים אלה בארץ ,וואגנר החל לייצרם מייד אחריו.
SVSW, 96 (1 Oktober 1907), p. 3 47
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זול ,שעה שהפרדסנים הקטנים הסתפקו במנועי הקרוסין הקטנים שהופעלו בדלק נוזלי יקר 48.המיסיון
הגרמני חתם הסכם עם תעשיין גרמני ידוע ,מתיאס שטינס ( ,)Stinnesלרכישת פחם (אנגלי) ממחסני
חברתו באלכסנדריה במחיר נוח 'מכיוון שמדובר במוסד סעד' 49.שני מנועים משוכללים כאלה
הותקנו בחווה בשנת  :1908מנוע יניקת גז בן  12כ"ס ( 4,380מרק) בבאר פריזיה ומנוע בן  16כ"ס
עם משאבה נוספת ( 5,325מרק) בבאר עמק התקווה 50.הייתה זו ,כך נראה ,הופעת הבכורה של
טיפוס מנוע חדיש זה בארץ־ישראל 51.כתוצאה מכל אלה גדלה תפוקת המים בבאר הוותיקה כמעט
פי ארבעה ,ובבאר החדשה — פי שלושה .כמויות המים הללו אפשרו לביר סאלם להרחיב את שטח
פרדסיה וגם למכור מים לבאר יעקב ,המושבה הציונית המדשדשת השכנה52.
תנופת אגודת 'בית היתומים הסורי' לא נעצרה .כעבור שנתיים ,בשנת  ,1911ביצעה האגודה
בגרמניה את הרכישה הגדולה מכולן עבור החווה :מנוע יניקת גז בן  35כ"ס עם משאבה שלישית
עבור באר עמק התקווה (ראו שער המאמר) .כאשר נפרק ,באביב ,המנוע הכבד מהספינה מול יפו ,נפל
הארגז הראשי לים ואבד .הביטוח הימי כיסה את הנזק ,וכבר בקיץ הגיע לחווה מנוע חדש .המנוע בן
 16כ"ס הועבר לבאר פריזיה ,ומכונאי גרמני מדואיסבורג צורף לצוות החווה לתחזוקה .ביר סאלם
החלה לשגשג ,ובשנת  1913נחנכו בה שלושה בתי מגורים מודרניים גדולים שתוכננו בגרמניה,
והניצבים שם עד היום .בשנת  1914קיבלו היחסים עם 'דויטץ' ממד חדש ,כאשר אחד ממנהלי
המפעל ,ריכרד אוטו ( ,)Ottoהצטרף לוועד המנהל של 'בית היתומים הסורי' בקלן53.
לסיכום ,ערב מלחמת העולם הראשונה פעלו בביר סאלם שני מפעלי מים משוכללים .באר עמק
התקווה ,שהזינה את הפרדס הגדול ( 20,800עצי תפוז) ,הייתה בעלת עומק כולל של  45מ' ( 25מ'
48
49

50
51

52
53

 ;BAZ, 1907 (1), p. 13; SVSW, 95 (3 August 1907), p. 7על יתרונות המנוע ראו :בן־דוד' ,אסון נורא' ,השקפה,
 26ביולי  ,1907עמ'  .3בנושא המנועים בכללו אני מתכוון לעסוק בפירוט במאמר נפרד.
שטינס תואר בפרוטוקול ישיבת הוועד המנהל של 'בית היתומים הסורי' כסוחר גרמני מוביל של פחם אנגלי בכל הים
התיכון .את ההסכם ערך י"ל שנלר הבן בקלן ישירות עם שטינס ,ובנופך אישי נרשם בפרוטוקול' :הוא [בלשון יחיד!]
הבטיח למכור לנו פחם' ( .)SVSW, 104 [26 Oktober 1909], p. 7הוגו שטינס ( ,)1924–1870 ,Stinnesנכדו של מתיאס,
היה לימים אחד מענקי התעשייה הכבדה בגרמניה .חברתו שלטה על עסקי התובלה בנהרות ועל מכרות בגרמניה
והחזיקה ספינות מסחר ששטו מגרמניה לים הצפוני ,לים הבלטי ,לים התיכון ולים השחור .ראו‘Hugo Stinnes’, :
)Encyclopaedia Britannica11 (https://www.britannica.com/biography/Hugo-Stinnes
 .SVSW 97 (11 Dezember 1907), p. 2המנוע הקטן של באר פריזיה הועבר לסדנאות המוסד בירושלים ,ומנוע הקרוסין
הוותיק ,בן  8כ"ס ,שפעל במושבה כתריסר שנים נמכר.
'השליח מציון' ציטט מאוחר יותר תיאור של ימיה הראשונים של המושבה שפורסם בגיליון  1108של 'קלנישה צייטונג'
( ,)Kölnische Zeitungושנזכר בו 'מנוע גז של דויטץ ,הראשון מסוגו בפלשתינה' .בדו"ח סיור במוסד בירושלים בימי
המנדט צוין שמנוע יניקת הגז בן  12כ"ס הפועל שם הותקן במקורו בביר סאלם ו'היה הראשון מסוגו בפלשתינה' .ראו:
 .H. Niemann, Ein Rundgang durch das Syrische Waisenhaus, Köln 1929, p. 23ואכן במכתב ששלח ת' שנלר לגרמניה
ב־ 20ביולי  1925נכתב שהמנוע הועבר מהחווה לירושלים ,אך רכיב מחולל הגז הושאר בחווה .אביצור ,באזכור כמעט
יחיד של 'דויטץ' בחיבוריו ,ציין שמפעל 'אוטו־דויטץ' היה 'מקור המנועים ,ביחוד הגזוגנרטורים ,מתוצרת גרמניה בארץ'.
ראו :אביצור (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  .117הייבוא של מנועי גז החל להערכתי לאחר הצלחת המערכת בביר סאלם.
בן־יונה' ,באר יעקב' ,הפועל הצעיר 25 ,בספטמבר  ,1902עמ' .16
כנראה היה ממשפחת המייסד של מפעל 'דויטץ' .ב'שליח מציון' הוא תואר כ'האדון המנהל של מפעל המנועים
הנודע ברחבי העולם "דויטץ"' ( .)BAZ, 1927 [2], p. 282בשנת  1926קלט אוטו במפעלו את האינג'ינר ארנסט שנלר,
נכדו של שנלר הזקן ,להשתלמות מקצועית ,וזאת לפני מינויו למנהל תעשיות המוסד בירושלים בימי המנדט .ראו:
SVSW, 17 (26 August 1926), p. 2
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חפורים ו־ 20מ' קדוחים) ,ובתחתיתה צמד גלילי ברזל ומסנני חול .פעל בה מנוע יניקת גז חדיש בן 35
כ"ס מתוצרת 'דויטץ' ,שהניע ,לפי העונה ,משאבת מוטותֶ .הספקה הכולל 150 ,מ"ק לשעה ,הפך אותה,
כך נראה ,למערכת השאיבה החקלאית החזקה ביותר בשפלת יהודה 54.עבור המשק והפרדס הקטן,
המזרחי ( 3,600עצי התפוז) ,פעלה באר פריזיה הוותיקה .עומקה היה  60מ' ( 54חפורים ו־ 6קדוחים),
וגם בתחתיתה היו גליל מתכת ומסנן חול .מנוע יניקת גז בן  16כ"ס של 'דויטץ' הפעיל שם משאבת
מוטות אחת בהספק של  40מ"ק לשעה .הבארות הזינו בריכות אגירה פתוחות ,ומהן זרמו מים למטעים
בתעלות בטון שאורכן הכולל היה  1,200מ' 55.הפרדסים כיסו כ־ 400דונם ,ושטחים נוספים בחווה
המתינו לפיתוח' .בית היתומים הסורי' הצטרף לחברת ייצוא ההדרים של הטמפלרים ביפו (,)DOBEG
ותפוזיו שווקו לאנגליה ולגרמניה .במלחמת העולם הראשונה היו מפעלי המים של ביר סאלם הגורם
המרכזי להפיכת החווה לבסיס צבאי חשוב של שני הצדדים הלוחמים בארץ־ישראל56.

החידושים :מנועי דיזל ומכונות קידוח עמוק
ערב מלחמת העולם הראשונה הופיעו בארץ רכיבים ששינו בהדרגה את עולם הבארות בתקופת
המנדט :מנוע הדיזל ומכונת הקידוח העמוק.
מנוע הדיזל ,מחליפו של מנוע הקרוסין והגז ,דור שלישי של מנועי השרפה הפנימית ,היה
המתוחכם והיעיל מכולם .הוא נרשם כפטנט בגרמניה בשנת  ,1892ומשנת  1900נמכרו באירופה
רישיונות לייצורו .היה זה מנוע פשוט להפעלה ,חזק וכבד ,מופעל בסולר ,ובעל ניצולת אנרגייה
חסרת תקדים ,והוא זכה מייד להצלחה עולמית .ארבעת מנועי הדיזל הראשונים שהגיעו ארצה
היו גרמניים ,והדבר היה בשנת  .1913מנוע אחד ('דויטץ' 75 ,כ"ס) הותקן על ידי יזמי מפעל
'פלשתינה' לשאיבת מי הירקון עבור פרדסי פתח תקווה .הוא הוצב בבית הבטון על גבול המושבה,
הפעיל שתי משאבות חזקות ,עבד שבועיים ,ואז נדם עקב המחסור בדלק משפרצה המלחמה57.
מנוע שני ('דויטץ' 25 ,כ"ס) נרכש עבור הבאר השנייה של תל אביב המתפתחת ולא הופעל במלוא
הספקו 58.מנוע שלישי ('דויטץ' 80 ,כ"ס) רכש 'בית היתומים הסורי' של שנלר עבור בית החרושת
החדיש שלו לרעפים וללבנים בירושלים .הוא הורכב בידי מכונאי של המפעל שהגיע מקהיר ופעל
54
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58

SVSW, 121 (3 Mai 1912), p. 8
כיום קיבוץ נצר סירני משכיר את החצר הישנה של חוות שפון לאולם שמחות ,הפיר של באר פריזיה נחסם במכסה בטון
מתחת למטבחים שם אך ניתן לחושפו .באר עמק התקווה — בית שחר בפי המקומיים — נהרסה לאחרונה לצורך סלילת
כביש ארצי  .431תודתי לשמוליק הנדלר ,מוותיקי הקיבוץ ,על המידע.
ג' גורדון' ,גנרלים בבית היתומים :ביר סאלם (חוות שפון) בימי המלחמה' ,זמנים ,)2014( 126 ,עמ' .71–58
אביצור (לעיל ,הערה  ,)39עמ' ' ;180–179תיעוד היסטורי :מכון ההשקאה פלשתינה ("בית הבטון הראשון בארץ
ישראל")' ,פתח תקווה ,אוגוסט  ,2013ארכיון לתולדות פתח תקווה  .20753המשאבות הוזכרו אצל :אביצור ,ממציאים
(לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .139היו אלה משאבות צנטריפוגליות ,דגם חדיש שנכנס לראשונה ארצה ,ושלימים החליף את
משאבות המוטות .אני מתכוון לפרט בעניין זה במאמר נפרד.
אביצור (לעיל ,הערה  ,)39עמ'  .180–179על מינוי מפעיל מיומן במנועי דיזל בשם נבלשטיין ראו :ע' גליקשטיין לוועד
תל אביב 17 ,בספטמבר  ,1914אהת"א ,חטיבה  ,1מכל  ,512תיק 01-56ב ,תעודה  ;10איש־גמזו' ,חשמל בתל אביב',
דואר היום 4 ,בספטמבר  ,1919עמ' .3
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מספר חודשים עד פרוץ המלחמה 59.מנוע הדיזל הרביעי ('מא"ן',
 50כ"ס) הוזמן על ידי יזמי הטכניון הגרמנים (טכניקום) בחיפה
כדי להניע דינמו לאספקת חשמל לכל המוסד 60.הוא הוצב בבניין
אך לא הופעל .במגמת המכונות של המוסד כבר הוכשר אולם
הקדמה.
ללימוד מנועי דיזל ,עדות להתמסדות ִ
בשנים  1915–1911בוצעו בארץ מספר קידוחי עומק ממונעים
שבישרו את קיצו של עידן הבאר החפורה לסוגיה .קידוח מסוג אחד
ביצעו בוני הטכניון כאשר חיפשו מים למאגר המוסד .כשנתקלו
בשכבת סלע קשה בעומק  93מ' הם רכשו בגרמניה ציוד קידוח
של מכרות ,הפעילוהו בעזרת לוקומוביל (מנוע נייד) ,ובאביב 1913
פגעו במים המיוחלים בעומק  120מ' .בחוות חולדה היה מבצע
שאפתני יותר ויקר מאוד .כאשר קידוח ידני מסורתי התקרב לקצה
יכולתו הטכנית 100 ,מ' ,הזמין נציג קק"ל ארתור רופין קבלן בירותי
בעל מכונת קידוח אמריקנית שהיה בכוחה לחדור לעומק כפול.
המכונות האמריקניות הללו נחשבו אז למתקדמות בעולם 61.המים
נמצאו בעומק  180מ' ,ובלחץ הגיאולוגי שנוצר התרוממו מעליהם
למפלס  100מ' .הואיל ומשאבת המוטות המוכרת הייתה מוקבלת
לעומק שאיבה מרבי של  60מ' ,נרכשו מוואגנר ביפו מנוע קרוסין
('דויטץ' 10 ,כ"ס) ומשאבה חדישה 62.המיזם כשל בסופו של דבר,
כי המשאבה נדרשה לתיקונים תכופים ,והמים התגלו כרוויי גופרית
ונפסלו לשימוש 63.בלטרון השכנה ביצעו באותה עת הנזירים התרפיסטים של מנזר השתקנים לעתיד

מכונת קידוח
אמריקנית ניידת
בפעולה בקנדה,
אינטרגלי
בעלת תורן
' .SVSW, 128 (9 Juni 1913), p. 3 59דויטץ' שמרה על מעמדה גם בראשית ימי המנדט — פ' רוטנברג הזמין מגרמניה
שמקצהו משתלשלת
למפעל החשמל של תל אביב ויפו ,מפעל החשמל הראשון בארץ ,שהוקם בחסות אנגלית ,צמד מנועי ענק בני  500כ"ס
גלגלת קידוח ,ראשית
'אה־אה־גה' ( )AEGמברלין .ראוR. Shamir, Current Flow: The Electrification :
ֶ
של 'דויטץ' ומערכות משלימות של
המאה העשרים

(ארכיון המחבר)

60
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of Palestine, Stanford, CA 2013, pp. 38–39
על מפעל המכונות 'אאוגסבורג–נירנברג בע"מ' ( ,)Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, MANראשון יצרני
מנועי הדיזל בגרמניה ,ראו' :פרקים מספר זיכרונותיו של אינג' גדליה וילבושביץ :תולדות הטכניון בבנייתו' (טיוטה),
בעריכת א' ארביט ,)?( 1942 ,עמ'  ,39–38 ,28הארכיון ההיסטורי של הטכניון ,חיפה .B179/3/2 ,לעוצמת המנוע ראו:
מ' דיזנגוף אל ש' לוי (בצרפתית) 29 ,בינואר ,1920שם ,מכל  ,2תעודה .32F4 N12
בשנת  1911נכתב בפרסום של המכון הגיאולוגי של ארצות־הברית' :ביוזמתם של בתי מסחר וחברות קידוח אמריקניות
מצוי כיום ציוד נייד לקידוחים עמוקים באזורים השחונים של יוון ,איטליה ,ספרד ,סין ויפן ,באזורי הנפט של סומטרה
ורנגון ,במדבריות אלג'יריה ומצרים ,באוסטרליה ואפילו בדרום אפריקה [ ]...בכל הקשור לחיפושי מים — הן משמשות
כמעט בכל מדינה בעולם' (באומן [לעיל ,הערה  ,]11עמ' .)57–56 ,32–31
ח' אילברג' ,התפתחות תעשיית המשאבות בארץ־ישראל' ,הנדסה ואדריכלות ,ז ,ב (תשרי תש"ו) ,עמ' .18–17
א' רופין ,פרקי חיי :ראשית עבודתי בארץ ( ,)1920–1907ב ,תל אביב תשכ"ח ,עמ'  ;72–70הנ"ל (לעיל ,הערה ,)15
עמ'  .100בדיקות כימיות של מים במעבדה התבצעו כבר בתקופת הברון ב'מקווה ישראל' ומאוחר יותר בחוות לחקלאות
ניסיונית .בסוף התקופה ניתן שירות זה גם על בסיס מסחרי .ראו למשל :דרישת תשלום של ד"ר ש' שבת מוועד
תל אביב עבור אנליזת מים (בגרמנית) 16 ,במאי  ,1912אהת"א ,חטיבה  ,1מכל  ,512תיק 01-56ב.
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קידוח מים דומה עבור שדותיהם לעומק  190מ' ,ככל הנראה הקידוח העמוק ביותר בארץ באותה
עת 64.גם 'בית היתומים הסורי' בירושלים ,שנזקק למים רבים עבור בית החרושת שלו לרעפים ,פנה
לאחד מנאמני הארגון בארצות־הברית לבדוק אפשרות לרכוש מכונת קידוח אמריקנית למוסד65.
מאמריקה הגיעו גם מומחים .האמריקנים צברו ניסיון רב בקידוחי נפט וגז עמוקים בארצם ונחשבו
לטובים ביותר בתחומם בעת ההיא .בידיעה בעיתונות בשנת  1906נכתב שבראשון לציון ,בתקופת
בולמוס פיתוח הפרדסים באזור ,התקבלה הצעה לשיטת קידוח שטרם נודעה בארץ:
באו חברת אנגלים אשר מציעים להוריד צינורות ברזל עד אשר יגיע לעמקי המים ולא יהיו נצרכים לחפור
באר אשר עולה לסכום גדול .ובכוח מכונה אשר תדחוף דרך הצינור אוויר בכוח ,יצא מים לרוב דרך הצינור
השני [ההדגשה שלי] ובאופן כזה ,אם יעלה בידיהם להוציא לפועל ,יוכל כל אחד לעשות פרדס במעט כסף66 .

מדובר ,ככל שניתן להסתמך על תיאור תמציתי זה ,בטכנולוגיה אמריקנית מתקדמת שנקראה קידוח
בלחץ מים ( .)jettingבשיטה זו הוזרמו מים בלחץ גדול בתוך צינור קידוח עשוי פלדה שקצהו
להבים מורחבים .הצינור עצמו הושחל בתוך שרוול פלדה רחב קוטר שהודק לקרקע הקדוחה .סילון
המים סייע בהעמקה ודחק למעלה את פסולת הקידוח הבוצית במרווח שבין המקדח לשרוול הפלדה.
השאיבה בלחץ אוויר בוצעה כמתואר .השיטה נחשבה מהירה ,יעילה ולא יקרה ,אך דרשה מיכון
מיוחד .שנתיים אחר כך דווח בעיתונות על 'מהנדסים מפורסמים מאמריקה' שהציעו לשלטונות לבצע
קידוח מים עמוקים בירושלים במסגרת תוכנית העירייה לשפר את אספקת המים בה67.
כתר הקידוחים המתקדמים בפלשתינה העות'מאנית אמור היה להינתן בסופו של דבר למחפשי
הנפט האמריקנים .בשנת  1913דווח כי בחיפה התבססה חברה אנגלית המתכננת לחפש נפט בסוריה,
והמעסיקה מהנדס מכרות אנגלי וצמד מומחי קידוח ,אמריקני וקנדי 68.בשנת  1914קיבלה החברה
האמריקנית 'סטנדרד אויל קומפני' ( )Standard Oil Companyמהטורקים זיכיון לחפש נפט בכורנוב
(ממשית) .אנשיה החלו להיערך בשטח ,אך מלחמת העולם השביתה את מלאכתם69.

סיכום
הופעתם של מנוע הקרוסין לסוגיו והמשאבה המכנית בבארות חפורות הייתה אחד מביטוייה של
הקדמה המערבית לארץ הקודש .התופעה נבעה מעליית הביקוש להם בהתיישבות בפלשתינה,
כניסת ִ
64

65

66
67
68
69

לשם השוואה ,בשנת  ,1946בשלהי תקופת המנדט ,נמנו בארץ כ־ 3,000קידוחי מים .העומק של רובם לא עלה על
 100מ' ,ועומקו של הקידוח העמוק ביותר היה  600מ' .ראו :ש' ווטצסק' ,הערות על קידוחים עמוקים' ,עיתון אגודת
האינג'ינרים והארכיטקטים בארץ ישראל ,ז ,ה (ניסן תש"ו) ,עמ' .19
המוסד פנה גם לחברות קידוח גרמניות במצרים .בשנת  1912קיבל הצעת מחיר מנציג של 'חברת קידוח אלברט ג'ירו'
ביפו ( 40 — )Bohrgesellschaft Albert Giraudפרנק למטר קידוח ,אך ההצעה לא יצאה אל הפועל .לא מצאתי פרטים
על חברה זו .ראוSVSW, 124 (14 Oktober 1912), pp. 2–3 :
'ראשון לציון' ,השקפה 9 ,במרס  ,1906עמ' .2
'מים לירושלים' ,השקפה 10 ,בינואר  ,1908עמ'  .1על השיטה ראו :באומן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .27
SVSW, 130 (20 Oktober 1913), p. 2
'חברון' ,הצפירה 25 ,ביוני  ,1914עמ' ' ;3ניצול נפט בסביבות ירושלים' ,חרות 19 ,ביולי  ,1914עמ'  ;3רופין (לעיל,
הערה  ,)15עמ' Warte, 6 Juli 1911, p. 214 ;167
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מקיומו של היצע מכונות מגוון באירופה ,משיפור תקשורת הדואר והטלגרף בין מערב למזרח
ומהתפתחות התעבורה הימית למזרח הים התיכון עם התגברות העניין הכללי של מעצמות אירופיות
באזור.
מפעל המים הממונע המוצלח הראשון בארץ־ישראל הוקם ,כך נראה ,בשנת  1895בחוות ביר סאלם
של המיסיון הגרמני .מסמכי שנלר מספקים לראשונה יומן טכנולוגי המתאר את הטרנספורמציה של
הבאר המסורתית לבאר מודרנית בסוף העידן העות'מאני .נחשף בהם עולמם של חופרי הבארות
ואתגריו ,והובהר עיתוי כניסתם של שלושה דורות של מנועי שרפה פנימית לארץ :מנוע הקרוסין
הראשון ( ,)1895מנוע יניקת הגז הראשון ( )1906ומנוע הדיזל (.)1913
צירוף נסיבות מיוחד להוויה הגרמנית הארץ־ישראלית הביא לחבירתם של שלושה סוכני תרבות
גרמנים יחדיו ,והללו פתחו את הפרק הטכנולוגי החדש בארץ־ישראל .השנלרים ,מיסיונרים בעלי
משימה התיישבותית ,ידעו — בהשראת ניסויו של הארמני מוראד ,איש יפו שהיה מקורב לגרמנים —
להזמין מגרמניה ציוד שאיבה מודרני לצורכיהם; התעשיין לנגן ,בעל מפעל 'דויטץ' בעיר קלן ,נרתם
לסייע למיסיון בארץ הקודש מטעמי להט דתי ,ולא החמיץ את ההזדמנות להקים בארץ מאחז מסחרי
ולהפוך בה לגורם מוביל; ואגנר ,טמפלרי מקומי שהזדמן במקרה לחוות המיסיון ברגע קריטי ,השכיל
להפוך לסוכנו של מפעל המנועים הידוע .שיקולים דתיים ,כלכליים וקולוניאליים יחד עם יוזמה
אישית ,צירוף מקרים ומזל התערבבו כאן אלה באלה והפכו דווקא את ביר סאלם ,זירה צדדית
לחלוטין של 'בית היתומים הסורי' ,למקום בעל חשיבות היסטורית .המיסיון הגרמני של שנלר היה
השער שדרכו נכנסה הטכנולוגיה המודרנית לארץ .הטמפלרים הם שהפיצוה במרחב ,ואליהם הצטרף
שטיין היהודי ,שהפיץ מנועים אנגליים.
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נספח :שחזור התקנת באר חפורה ממונעת1914 ,
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התקנת באר כללה חפירת פיר ,בניית דופן והרכבת מערכת שאיבה .בתקופה העות'מאנית בנו
קבלנים ערבים את הבארות ,ויהודים עסקו לכל היותר בחפירה ,לכן היו המונחים הטכניים בשפה
הערבית.


איור  :1בניית באר (חתך סכמטי)
חפירת בור פתיחה
עומק  6‑5מ'

המשך חפירה לעומק  2מ' והתחלת השלמת טבעת תחתונה
בניית דופן אבן
(לפי הגזרות באיור )2
בנייה של טבעת אבן תחתונה
(מהקרקעית לכיוון מעלה)

המשך חפירה והוספת
טבעות תחתונות חדשות

הגעה למים .הפסקת בניית הדופן.
התקנת משטח ברזל למשאבה

 6‑5מ'



איור  :2גזרות העבודה של בנאי הבאר



איור  :3שלבי הבנייה של טבעת תחתונה (מבט מלמעלה)

בקרקע יציבה :חלוקת ההיקף
ל־ 6גזרות עבודה (משושה)

 .1חפירת פתיחה
קוטר  6‑5מ'

 .2בניית דופן על
קרקעית החפירה

 .3תחילת בנייה של טבעת אבן
תחתונה :גזרה ראשונה

בקרקע לא יציבה :חלוקת ההיקף
ל־ 8גזרות עבודה (מתומן)

 .4המשך בנייה של טבעת
אבן תחתונה :גזרה נגדית

משטח ברזל למשאבה

 .5השלמה של
גזרות שכנות

 .6סגירת הטבעת
והמשך חפירה
שרטוט :גיל גורדון

 70מקורות עיקריים :פסקל (לעיל ,הערה  ;)10ראיונות עם מכונאי הבארות הוותיקים אבו שחאדה (לעיל ,הערה )12
ואבסיאן (לעיל ,הערה  .)13וראו לדוגמה תיאור מפורט של באר על כל חלקיה' :גן של צבור הנקרא בשם "גן שמואל"
ב"חדרה"' ,הצפירה 5 ,באוגוסט  ,1897עמ' ' ;3גן שמואל' ,המליץ 6 ,בדצמבר  ,1899עמ'  .2לתיאור חי מאוחר
יותר ,משנת  ,1937ראו באתר 'בית הראשונים אבן־יהודה' (ימים ראשונים /היסטוריה .)rishonim-e-y.org.il /לתיאור
מעורפל משהו ראו :ש' אביצור ,תמורות בחקלאות ארץ ישראל  ,1975–1875תל אביב תשל"ח ,עמ'  .116–115תודתי
לפרופ' חיא דהאן מהחוג לערבית באוניברסיטה העברית על סיועו בביאור המונחים הערביים המסורתיים.

קתדרה

48

גיל גורדון

החוזה :חפירת הפיר הייתה מלאכה מסוכנת ,שתאונות משלושה סוגים רווחו בה :קבורה בחיים
בפיר מתמוטט ,פציעה עקב צניחת כלי עבודה וחומרים מגובה רב ונפילת עובדים למעמקים .חוזה
הקבלן נערך בהתאם :בתחילה הוסכם על מחיר ביצוע עד עומק מוגדר .אם לא התגלו מים והקבלן
ניאות להמשיך ,נפתח החוזה ונקבע בהתדיינות תעריף גבוה יותר להמשך .לימים ,כשהשתלבו
בחפירה קידוחים משלימים ,נקבע התעריף לפי מטר .ככלל המלאכה הייתה איטית :על באר שהוגדרה
עמוקה — מעל  40מ' — עמלו חודשים רבים ,בהתאם לתנאי הקרקע' .כישלון הוא תמיד אופצייה'
הייתה האמרה הנפוצה בעולם הבארות אז.

חלוצים עבריים
מקבוצת השח"ל
בשלב חפירת
הפתיחה ,רחובות,
 1936בקירוב

חפירת הפתיחה :לאחר ששורטט מתווה
עגול על קרקע חשופה בעזרת יתד
וחבל מחוגה ,נחפר בור שכונה ג'ורה
(ﺠورﺓ) .עומקו היה  5–4מ' ,והרדיוס
המינימלי היה  3.5מ' .החפירה בוצעה
על ידי שלושה חופרים לפחות :שניים
בבור ופועל מחליף שפינה עפר בחוץ.
העובדים הורדו כשהם קשורים לחבל,
ולעומקים גדולים יותר כשהם עומדים
בתיבת עץ נמוכת דפנות שהורדה מטה
בגלגלת מראש חצובה שהוקמה על פי
הבאר .החפירה הייתה פשוטה ובוצעה במעדרים ואתים ,והעפר פונה בסלי קש או בדליים .בהפסקה
שרו לעיתים שירה מאולתרת71.
תחילת בניית הדופן בוצעה בידי צוות ערבי מקצועי ובו שלושה עובדים לפחות :בנאי ,עוזר בנאי
ומנופאי ,שהוריד את חומרי הגלם פנימה .מקרקעית הבור וכלפי מעלה נבנה קיר עגול מאבנים מסותתות.
שני סוגים של אבני כורכר קשות הוזכרו על ידי קבלנים :אבן 'לודן' ואבן 'יעזור' ,הזולה יותר 72.האבנים,
 60–50ס"מ עומקן ,נדחפו בעוצמה לאדמה שמאחור והוצמדו זו לזו בחומר מליטה 73.העבודה הייתה
 71וילקנסקי הזכיר את השיר 'עורו אחי ,אל תנומו' ששרו קומץ החופרים העבריים שעבדו עם הערבים לאחר כל ארוחת
צוהריים בליווי מחיאות כפיים לחיזוק רוחם .הוא העיר כי החרוז החוזר 'יא חלילי יא עמלי' מקורו בזמר ערבי .ואכן
מדובר בשיר עבודה ערבי ותיק ('יא חלילי יא אמלי') שהיה קשור לאגדה מקומית .השיר העברי הפך לחלק מהאתוס
הציוני .ראו :וילקנסקי (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .128–127על הפזמון ראו באתר 'זמרשת' (http://www.zemereshet.
.)co.il/song.asp?id=136
 72הצעת 'לבקוביץ ושות'' לע' וייס מוועד אחוזת בית ,י"א בשבט תרס"ט ( 2בפברואר  ,)1909אהת"א ,חטיבה  ,1מכל ,512
תיק .01-55
 73וילקנסקי תיאר יפה כיצד בשלב ההעמקה גלשה הדופן הבנויה מטה 'לשמחת כל החופרים' .ראו :וילקנסקי (לעיל,
הערה  ,)10עמ'  .130 ,128קשה לדעת אם כך אכן היה בעת ההיא ,כי לדברי אבו שחאדה הדופן הודקה לקרקע בכוח
רב .עם זאת ראוי לציין שבמדריך הנדסי משנת  1958תוארה טכניקה מאוחרת הדומה למתואר בסיפור :בשכבה רכה
העלולה להתמוטט חופרים שוחה עד עומק  1.5–1מ' ,ומניחים בתחתיתה זר חותך ,מעין טבעת שטוחה עשויה ברזל
('במקומות שהעץ זול משתמשים גם בזר עץ') .קוטר הזר קטן מעט מקוטר החפירה .על הזר בונים את קיר הבאר
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שנלר–ואגנר–דויטץ והופעתה של הבאר הממונעת המודרנית בארץ־ישראל

איטית וזהירה כדי למנוע התמוטטות .שכרו של בנאי בארות היה גבוה עד פי עשרה משכרו של חופר
פשוט 74.בימי המנדט נפוצו לבנים מבטון ,ולפעמים הן הוכנו באתר.
העמקה והמשך הבנייה לסירוגין (תנקיס ,ﺘﻨﻗﻴﺺ) :החופרים העמיקו את הבור כ־ 1.5מ' נוספים בעוד
דופן האבן נותרה מונחת על מדרגה .אחריהם נכנסו הבנאים ובנו בזהירות ,במקטעים ,טבעת אבן
תחתונה חדשה מתחת לדופן הבנויה .טבעת חדשה שלמה נקראת ִמדמאכ (ﻤﺩﺎﻤﻙ ,נדבך לבנים),
וגובהה היה בדרך כלל  40–30ס"מ .בנו שורה אחת או שתיים כל יום כדי לאפשר לחומרי המליטה
להתייבש .אחר כך חודשה חפירת ההעמקה במרכז ונמשכה הבנייה.
המגע עם מים :כאשר הגיעה החפירה לשכבה לחה עוצרת מים ,שכונתה — גם בעברית — נִ זאז (ﻨﺯﺍﺯ),
חפרו שוחה קטנה במרכז הקרקעית .אם התמלאה מים בישרו זאת חגיגית למזמין ,וציפו לקבל מענק
כלשהו לרגל האירוע .היו שאספו מים בתוליים אלה עבור נשים עקרות מתוך אמונה מאגית בכוחם.
אחר כך נמשכה ההעמקה לעומק המים.
קידוח משלים (אופצייה) :אם תכננו לקדוח בתחתית הבאר כדי להגיע למי תהום בעומק רב יותר,
הוזמנו הקודח ,הפג'יר (ﻓﺠﻴر) ,וצוותו .הקודח ירד לתחתית הבור עם פועל נוסף וקדח בה בשיטות
ידניות שונות לפי סוג הקרקע .אם נחסמה השאיבה בחול ,הוכנס צינור עטוף ברשת סינון .העבודה
במעמקים התבצעה לאור נרות או עששיות.
עיבוד תחתית הבאר :טבעת האבן האחרונה הותקנה על מדרגת הקרקע הנמוכה ביותר ,שכונתה
חנזירה (خنزيرۃ ,בערבית מסורתית :קרדום כבד לחציבת אבן ,ולא ,כפי שסברו חלוצים ,המילה
הרגילה חזירה) .הקפידו שהטבעת לא תיגע במים ,כי אזור רגיש זה היה נתון ללחצים דינמיים של
מים וקרקע גם יחד והיה מועד להתפוררות .היו טכניקות גימור שונות ,למשל טבעת אבנים מחוררות
או גליל ברזל מנוקב שהותקנו בהיקף כדי לתת למים לחדור פנימה; חצץ או צדפים מילאו את הרווח
בינם לקרקע .החנזירה דרשה תחזוקה קבועה .לבסוף הוצב משטח ברזל בגובה כ־ 2מ' מעל המים
(מפלס חורף) עבור המשאבה.
השלמות וגימורים :נעיצת קורות פלדה ֶ(רלסים) אופקיות במרווחים קבועים (כ־ 6מ') בדופן הבאר
למעמקים לקשירת מוטות המשאבה; בניית מעקה אבן על שפת הבאר לבטיחות ולמניעת זיהום
חיצוני; התקנת סולם שירות ממתכת ולצידו דרגשי ישיבה קטנים כל  20מ' להפסקות מנוחה( .עלייה
מתוך באר שעומקה  24מ' למשל שקולה לטיפוס אנכי לגובה בניין מודרני בן שמונה קומות) —
לחלופין נהגו לשבת על קורות הפלדה האופקיות שתוארו לעיל כשהרגליים מתנדנדות באוויר
להרפיה .בכך תמה בניית הפיר.
קטעים קטעים למעלה והוא שוקע עם הזר מכובד משקלו בהתאם להתקדמות החפירה .ראו :ברויר (לעיל ,הערה .)11
לא הצלחתי לברר היכן שימשה שיטה זו בארץ ,אולי בבארות רדודות .כיום מקובל להניח בבורות ביוב חוליות גליליות
מבטון מזוין אחת על גב השנייה.
 74א"ד' ,בן שמן (יער הרציל)' ,הפועל הצעיר 24 ,בינואר  ,1912עמ' .12
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גיל גורדון

שלב המינוע ומשאבת המוטות :מכונאי בארות
הציב מנוע במרחק ממוצע של  6–5מ' משפת הבאר
והבריג אותו אל בסיס בטון .כוח המנוע הועבר
באמצעות רצועת עור אל ממסרת של גלגלי שיניים
שהותקנה על שפת הבאר .הממסרת האטה את
מהירות הסיבוב של המנוע כדי להתאימה למהירותה
האיטית של המשאבה והמירה תנועה אופקית
לאנכית .שלושה מוטות מתכת (שטנגות ,בגרמנית
 )Stangeקישרו את הממסרת למשאבה שהוצבה על
משטח הברזל בעומק הבאר .המוטות היו חייבים
להיות מאונכים לחלוטין ,כדי לא לחבל בתנועת
הממסרת ,ולכן הושחלו דרך מסבי עץ משוחים בגריז
שהורכבו במדויק על קורות הפלדה האופקיות .המסב
כונה לאגר ָח ָש ּב ( Lagerהוא מסב בגרמנית ו־ځشب
הוא החומר ,עץ ,בערבית) .המוטות עלו וירדו בקצב
איטי ( 24–22סל"ד).
בניית מאגר המים ליד הבאר :ממדיה הרגילים של
בריכה פתוחה היו  10×10מ' .דפנותיה הפנימיות היו
מדורגות והשתפלו פנימה לריכוז תמידי של המים
בתחתיתה .כל מדרגה נקראה גם כאן חנזירה .איטום
מסורתי בוצע בטיח מיוחד עשוי תערובת של סיד,
אבקת רעפי חרס טחונים (קראמיד ,قراميد) וחלמון
משאבת מוטות,
ביצים; לימים הוא הוחלף בטיח צמנט .במקומות מתקדמים ,כמו בתל אביב ,ראשון לציון וגדרה ,נבנה
הגיעה לארץ בסוף
המאה התשע עשרה מגדל מים ועליו מכלי מתכת גדולים .מהמאגר זרמו המים אל הצרכנים בכוח הכבידה.
ושימשה בבארות עד

סוף תקופת המנדט .בניית בית משאבה  /בית באר :באר ממונעת הייתה צריכה להיות מנותקת מהציבור :הפיר נדרש
עומק מרבי ,ללא
להיות סגור כדי למנוע זיהום חיצוני ,תאונות נפילה ,הרעלות מכוונות ,התאבדויות או השלכת גופות;
כשל מכני 60 ,מ'
(איור :ח' אילברג,
הנדסה המנוע חייב הגנה מפני פגעי אקלים ,חבלות ,גנבת רצועות עור וגזל פחי דלק .לכך נוסף ממד
ואדריכלות :עיתון אגודת
האינג'ינרים והארכיטקטים בטיחותי :מניעת פציעה ואפילו מוות עקב הסתבכות בגד או חלקי גוף במערכת המהירה המסתובבת.
בארץ ישראל ,תשרי תש"ו.
פירוט חלקי המשאבה :גיל גם הבריכה הייתה צריכה להיות מוגנת ,כדי למנוע טביעת ילדים וגנבת מים .על כן הקימו חומה
גורדון)
או בית אבן שסגרו את המתקן מאחורי סורג ובריח .ממדיה הצנועים של מערכת השאיבה הממונעת,
כחמישית משטחה של אנטיליה ,אפשרו להכניסה לתוך מבנה ,וזה הכיל לפעמים גם את הפיר עצמו.
בפרדסים מרוחקים כלל המבנה גם דירה לשומר ,ופרדסנים אמידים הקימו אפילו דירת קיט משפחתית
בקומה השנייה וטיפחו ליד הבית גן פורח.
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