המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי
שמעון שטרן

מאפייני נופה הבולטים של חיפה הם הר הכרמל על מדרונותיו  ,מרכז העיר

הבנוי כצפיפות ושוברי הגלים של הנמל  .כיום נראים מיקומו של הנמל בחיפה
ואיתורו בסמוך למרכז העיר כטבעיים וקבועים מקדמת דנא  .אלא שלמרות

התנאים הטבעיים האידיאלים  ,כפי שמורים ספרי  -הלימוד  ,הדברים היו שונים .
בראשית תקופת המנדט הבריטי היה נמל יפו הנמל הפעיל ביותר ובו עברו מרבית הסחורות וכל

הנוסעים  .כחיפה היה קיים רק מזח קטן  .הבריטים הם שהחליטו על הקמת נמל עמוק  -מים בחיפה .

היה צורך בשני שוברי  -גלים באורך של

2 , 210

מטרים האחד

ו 765 -

מטרים השני  ,שכן ההגנה

הטבעית איננה מספקת  ,במיוחד לגבי רוחות צפון  -מערביות  ,שהינן נפוצות למדי בחיפה בחלק
מעונות השנה  .י
כמו המיקום  ,כן גם האיתור מול מרכז העיר אינו כה מובן מאליו  ,כפי שנדמה תחילה  .מעטות ערי

הנמל בעולם  ,בהן הנמל שוכן במרחק פסיעות מועטות מלב העיר  ,כפי שזה בחיפה  .אדרבא  ,המרחק
בחיפה כה קטן  ,שכניסת המשאיות אל הנמל ויציאתן ממנו הפריעו לתנועה

בעיר  ,ושער

הנמל

הראשי הועבר לפני מספר שנים משער פאלמר אל קצהו המערבי של הנמל  ,ליד בת  -גלים  .גם
העובדה  ,כי הנמל משתרע לכל אורכה של העיר ( המנדטורית ) מתמיהה  .כתוצאה מאי  -התחשבותם

של מתכנני הנמל בצורכי העיר  ,חיפה היא אחת ממעט ערי החוף בעולם  ,בהן על התושב לטפס אל
ההר הסמוך כדי לראות את הים .

מאמר זה בא לשחזר ולהסביר את המאבק על מיקומו של הנמל  ,את שלבי התכנון  ,הבניה והתפעול

שלו בתקופת השלטון הבריטי בארץ  -ישראל ( . ) 1948 - 1918
בריקום הנמל החדש
בדצמבר

1920

הוגש דין  -וחשבון על -

ידי חברת ,

) Pearson 1 Son 11

ב

לממשלת המנדט החדשה .

2

תכנית זו מציינת  ,כי בכל חוף הלבאנט יש מחסומים טבעיים ופוליטיים  :הרי טאורוס  ,אזור בשליטת

צרפת בסוריה  ,בקע הירדן  ,המדבריות בדרום  .מבחינה זו היא רואה את מיקומה של חיפה כטוב
ביותר  ,כי הוא מאפשר חדירה אל העורף היבשתי בפנים הארץ דרך העמקים  .הדין  -וחשבון מציין גם

את יתרונותיה של יפו ; היא מרכזית יותר לגבי ארץ  -ישראל הבריטית  .אך מחבריו העדיפו את חיפה ,
שכן יש בה קו  -רכבת ( ' רכבת העמק ' ) לגולן ולבשן
ומוסלמים ( הרכבת

החג ' אזית ) ;

;

היא קרובה ליעדי צליינות נוצריים

( נצרת )

מיקומה טוב יותר לגבי העורף הבריטי הרחוק יותר  .דיל  -וחשבון זה

תשט " ז ,

,

גליון . 11 /4

1

אטלס ישראל  ,ירושלים
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נשאר היחיד  ,אשר העלה את עניין הקרבה למקומות הצליינות כגורם שיש להתחשב בו לטובת

חיפה  ,בעוד הנימוקים האחרים חוזרים גם בדינים  -וחשבונות מאוחרים יותר של חברות ואישים
שונים .

כעבור כשנה וחצי ( אפריל

) 1922

הציעה חברה

אחרת , South ,

)70 .

)Cardew 1 Hamawf 1

 , Palestrne Harbour Sfndicateלהקים נמל עמוק  -מים בדרום הארץ  ,בין עזה לבין רפיח  ' .הם
הדגישו בפנייתם את הקרבה לתעלת  -סואץ  ,המהווה יתרון כלכלי ובעיקר איסטראטגי  .כן ציינו כי
אזור באר  -שבע מתאים לגידול שעורה ולהקמת מבשלות בירה ואת נוחות הגישה לירושלים אשר
עתידה להתחבר בקו  -רכבת אל זרקה שבעבר  -הירדן  .הנציב העליון  ,הרברט סמואל  ,דחה את ההצעה

בהסתמכו על חוות  -דעת של מנהל המחלקה למסחר ולתעשיה  ,הארולד סולומון  .לדעתו ניתן לפתח

את נמל יפו על אף קרבתו לעיר בנויה  ,והעלות שם תהיה נמוכה יותר מאשר באתר הדרומי  .אדרבא .
יש לבנות את הנמל החדש בעיר קיימת  ,ולא להיכנס להוצאות העצומות של תכנון ובניה של עיר
חדשה  ,כמוצע

על  -ידי הסינדיקאט הנ " ל  .אשר לשיקול

האיסטראטגי  ,זה

צריך להיות עניינם של

השלטונות בלונדון ולא נתון לשיקולם של שלטונות המנדט בארץ  .אם ייבנה קו  -נפט ממוסול ( דבר
שטרם הוחלט סופית באותם

הימים ) ,

הרי המרחק של חיפה קצר

כ 150 -

ק " מ מן הנקודה הדרומית .
שעורה ,

הוזכר גם הפוטנציאל של עמק יזרעאל כעורף של חיפה  .אשר להתאמת העורף לגידול

הדברים נראים לנציב העליון מוגזמים ביותר  .באותו עניין כותב פאלמר כעבור שנה  ,בדין  -וחשבון

לממשלת המנדט  ,כי יצוא השעורה מעזה לבריטניה  ,שהיה קיים לפני מלחמת  -העולם

הראשונה ,

הופסק בגלל תחרות עם שעורה זולה יותר מקליפורניה  4 .אשר לרכבת מאזור הדרוס

לירושלים ,

הנציב העליון מציין בתשובתו  ,כי קו כזה יהיה תלול

מאוד  ,וגם

אין תכנית לחבר את ירושלים אל

זרקה .
שר המושבות  ,וינסטון צ ' רצ ' יל  ,דרש בשנת

1922

להטיל על חברת ' רנדל  ,פאלמר את טריטון '

הלונדונית לבצע סקר מוקדם לקביעת המיקום הרצוי של הנמל החדש  ' ,ופאלמר הוזמן לבקר בארץ

לצורך זה  6 .הוא הסכים  ,ובביקורו עיין גם בתכניות הקודמות ( ראה להלן )  .פאלמר הגיש את הדין -
וחשבון

ב 1923 -

 7 .התנגדותו למיקום הנמל באזור עזה  -רפית כבר הוזכרה לעיל  .הוא בדק גם את
'

האפשרות לפתח את אחד הנמלים העתיקים  :עזה  ,אשקלון  ,יבנה  ,קיסריה  ,עתלית ועכו  .הוא קבע כי

הם אינם מוגנים דיים  ,לכן פיתוחם יהיה יקר  .כמו  -כן הם רחוקים ממרכזים קיימים של

מסחר ,

ולפיכך חידושם אינו בא בחשבון  .הברירה היתה אפוא רק בין יפו לבין חיפה  .פאלמר מדגיש כי
לטובת יפו עומדים קרבתה היחסית לירושלים  ,מיקומה המרכזי לגבי ארץ  -ישראל  ,אוכלוסייתה
הפעילה ומיקומה בלב אזור הפרדסים  .אבל הוא רואה בחיפה אתר נוח יותר  ,עם הגנה טבעית מדרום
וממערב על  -ידי הכרמל  ,גישה נוחה אל מחצבות היכולות לספק אבן  -בניה  ,ובראש וראשונה יתרון

איסטראטגי כמוצא יחיד מעמק  -הירדן ומן העורף המזרחי יותר אל הים  -התיכון  .פאלמר מביא את
דבריו של ראש לשכת המסחר החיפאית האומר  ,כי נמל חיפה ימשוך סחורות  -יצוא מן החורן ויהיה
המוצא הימי של דמשק  ,ובכך יתחרה עם נמל ביירות הצרפתי .

בסיכום המלצותיו מציע פאלמר לבנות את הנמל בחיפה  ,אם כי איננו פוסל הרחבת נמל יפו במועד

מאוחר יותר  ,או כלשונו

:

' בנית נמל ביפו רצויה  ,בנית נמל בחיפה

4

0 / 733 / 21 / 21841ם 0 /אע
 . 2ק  1923 ,חסטחס ] 4 Harbour Provision for Palestine ,
ורינמטון צ ' רצ ' י ד בפברואר  / 733 / 8 / 63969 , 1922נ) ם  /נ) אץ

6

 ) 1 / 733 / 40 / 25744כ ) 1) )( /ץ

3

5

הכרחית ' ' .

 the facilitiesחס 1 . Palmer , ieport

~

7

לעיל  ,הערה . 4

8

שם  ,עמ ' . 32

המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי

אנשי יפו התנגדו למסקנה זו  ,והם שלחו משלחת ללונדון כדי להביע שם את התנגדותם  .לאור

הוויכוח עלתה לרגע ההצעה לבנות בארץ  -ישראל שני נמלים  ,אולם היא ירדה מן הפרק עד

מהרה ,

כי נפח המטענים באותם הימים לא הצדיק את ההוצאות הכבדות של בניית שני נמלים עמוקים

במרחק מאה קילומטרים זה מזה ' .
באותה עת התנהל ויכוח בין גורמים יהודיים על מיקום הנמל החדש  .שמואל טולקובסקי  ,איש

התנגד למסקנות הדין  -וחשבון של פירסון ודרש להקים את הנמל ביפו  " .י

יפו ,

הוא אינו סבור כי חוזה

השלום מחייב בניית נמל בחיפה  ,שכן נאמר בו רק  ,ש א ם ייבנה נמל בחיפה  ,הוא יהיה נמל חופשי .
חיפה נותקה  ,לדעתו  ,מן העורף הטבעי שלה בסוריה הצרפתית .

]

י

העורף של העמקים ושל עבר -

הירדן הינו דל ואינו מחייב בניית נמל  .הנפט אשר אולי יזרום מברכוך אינו מחייב בניית נמל

;

אדרבא  ,קרבה יתירה של מסוף הנפט לנמל רגיל היא מפגע בטיחותי  .לחיפה חיסרון איסטראטגי ,
לדעתו  ,בשל קרבתה היתירה לאזור הצרפתי בחוף הלבנון .
שמואל פבזנר ענה לטולקובסקי והדגיש את יתרונותיה של

חיפה " .

דעתו היתה  ,שיש מקום לשני

נמלים בארץ  ,האחד עמוק  -מים ( חיפה ) והשני נמל  -עזר מקומי  .שניהם יעמדו תחת רשות  -נמלים
אחת ומס הרציפים יהיה אחיד בשניהם .
נראה כי ויכוח זה  ,אשר התנהל בעברית ובביטאון יהודי  ,לא הגיע כלל לידיעת הבריטים  ,ומכל

מקום לא השפיע על תהליך קבלת ההחלטות על  -ידם .
טולקובסקי המשיך להלחם בעקביות למען הקמת נמל ביפו  .בשנת

1924

היה חבר במשלחת של

נכבדי יפו  ,ערבים ויהודים  ,אשר נסעו ללונדון על  -מנת להשפיע על השלטונות  ,למען ייבדקו
התנאים

סופית  ' .י

בטרם תיפול החלטה

ביפו ,

אפילו אחרי פתיחת נמל

חיפה  ,ב , 1933 -

פרסם

טולקובסקי מאמר ב ' פלסטיין פוסט '  ,ובו הבקשה כי פתיחתו לא תבוא על חשבון פיתוח נמל

יפו ,

אלא בנוסף אליו 4 .י
חברת

' רנדל ,

פאלמר את טריטון ' מציינת בדין  -וחשבון מאוחר יותר  ,מן

ה 14 -

כיולי

, 1926

כי

מבחינה כלכלית בלבד  ,ובלי לקחת בחשבון חישובים איסטראטגיים או חישובי נוחות של ארץ -

ישראל  ,הפתרון הזול ביותר הוא להימנע מבניית נמל בארץ  -ישראל  .במקום זאת יש להעביר את
סחורות היבוא והיצוא ברכבת לפורט  -סעיד או לפורט  -פואר  ,כהצעתו של קולונל הולמם  ,מנהל

הרכבת של ארץ  -ישראל  .דבר זה הוצע גם בדין  -וחשבון של א ' אנתוני ( כפי שהוא מצוטט במכתב
של הנציב

העליון )  ' .י

לדעתו עדיף לנצל את המספר הרב של אניות העוברות ממילא את תעלת -

סואץ  .זה יאפשר גם לשנע בנוחיות מטענים קטנים  ,אשר אינם מצדיקים הבאת אניה מיוחדת לנמל .

בניגוד לנמל יפו  ,פורט  -סעיד היתה כבר אז נמל

כל  -שנתי  ,שהשינוע בו

לא היה תלוי בתנודות מזג -

האוויר  " .י
9

 ) ( / 733 / 67 / ] 2254ם  ) ( /אק

10

ש ' טולקובסקי  ' ,חיפה או יפו  ,איפה ייבנה הנמל הראשון של ארץ  -ישראל

של
1 1

ארץ  -ישראל  , ) 1922 ( 2 ,עמ '

?',

ידיעות החכרה להתפתחות כלכלית

. 21 - ] 5

טולקובסקי סותר את עצמו במידת מה  :מצד אחד הוא מציין כי העורף של חיפה דל  ,אך מצד שני הוא רואה בניתוק
מאותו עורף גורם המחליש את הצורך לבנות את הנמל כחיפה .
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ש ' פבזנר  ' ,איה צריך לבנות את הנמל
(  , ) ] 923עמ '
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15

הנציב העליון  ,אפריל

16

הארץ  -ישראלי ? ' ,

ידיעות החברה להתפתחות כלכלית
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גם הבולשת הבריטית

נשאלה

( () )711

ב 1927 -

לדעתה בדבר מיקום הנמל בחיפה או ביפו  ,ותשובתה

היתה שהאינטרסים הבריטיים מחייבים את העדפת חיפה  .לי
ממשלת המנדט ומשרד המושבות קיבלו בשנת

1927

את המלצתו ותכניתו המפורטת של

פאלמר ,

לבנות את הנמל בחיפה  .סיכות אחדות היו לכך  ,וחלקן רק נרמז במסמכים הנוגעים בדבר

:

א  .הבריטים לא ראו בנמל חיפה את הנמל היחיד של ארץ  -ישראל  ,נמל יפו המשיך לפעול גם לאחר
פתיחת נמל חיפה החדש  ,והיו תכניות להרחבתו ולהעמקתו .
ב  .לבריטים היה

אינטרס  ,כמעצמה

במזרח  -התיכון  ,להעדיף את חיפה על  -פני יפו בגלל דרכי

התחבורה הנוחות מחיפה אל העורף  -עבר  -הירדן  ,עיראק ואף הלאה מזה .
ג  .פאלמר היה מקורב לפקידות הגבוהה במשרד המושבות בלונדון  .לאחר ביקוריו בארץ התקרב גם
לפקידות הבריטית הבכירה בארץ  ,שהעדיפה  ,כאמור  ,את חיפה על יפו .
ד  .התנאים הטבעיים של חיפה איפשרו הקמת נמל זול יותר מאשר ביפו ( שובר גלים קצר יותר ,
ובעיקר האפשרות לשאוב חול מקרקעית הים  ,במקום הצורך לפוצץ סלעים וגושי כורכר ולדאוג

לסילוקם )  .המהנדס בוקטון  ,אשר פיקח על הקמת נמל חיפה וגם ערך מאוחר יותר סקר על נמל

טוען בדין  -וחשבון שלו על נמל חיפה כי לו תנאי האיתור היו נוחים יותר ביפו  ,הנמל היה

יפו ,

נבנה שם  ' .י

תכניות הבניה
תכניות להעמקת המעגן בחיפה היו קיימות עוד בתקופת השלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל .
סינדיקאט

צרפתי , Socie'te' des Ports Ottomans ,

קיבל רשות לבדוק את חופי הלבנאט ובמיוחד

את חופה של חיפה  .אולם פעולתו נפסקה בגלל פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  .התכנית הראשונה
לבניית נמל חיפה  ,הידועה במאה העשרים  ,היא של מהנדס הרכבת החג ' אזית  ,מייסנר פחה .

בשרטוט על  -גבי מפה משנת
השנים

1862

הוא מציע קוי  -מתאר כלליים של נמל ( השרטוט הוא כנראה מן

הראשונות של המאה  ,עת נסלל קו הרכבת חיפה  -עפולה  -בית  -שאן  -צמח  -אדרעי  ,אשר

הופעל בשנת 9 . ) 1905י הוא

מציע ייבוש רצועה של הים מחוף שמן של היום ועד אזור שער

ובניית שובר  -גלים ראשי מצפון למעגן  ,ומשני ממזרח

לו  ,עם פתח הפונה

שתי תכניות איטלקיות הוצעו לבניית הנמל  .האחת  ,של חברת ' אלמגיה '

. 1912

20

פאלמר ,

לצד מזרח .

) , (Almaga

משנת

1911

או

היא מציעה מעגן המחולק לשניים והמשתרע משפך הקישון ועד לאזור בו נמצאים כיום

כיכר פלומר ותחנת הרכבת חיפה  -מרכז  .שובר  -הגלים הראשי יוצא מן הנקודה המערבית לכיוון
צפון  -צפון  -מזרח  ,ושובר  -גלים משני משפך הקישון לכיוון מערב  .הוצע לבנות את הנמל בארבעה
שלבים  .שתי התכניות שהוזכרו דומות זו לזו בקוויהן הכלליים .

תכנית אחרת היא של חברת ' סיק " ם ' ( ראשי תיבות של

Sindicato Italiano Construzioni' Appalti :

.

! חל ! ! ] ץ . )410י 1איתור הנמל רומה באן לוה של התבניות הקורמות אולם שני שוברי  -הגלים ארוכים
בהרבה  ,ופונים האחד בכיוון צפון  -מערב והשני בכיוון צפון  -מזרח  ,בהשאירם את פתח הנמל

בצפונו  ,במרחק של למעלה מקילומטר מקו החוף  .בתוך הנמל תוכננו שני רציפי  -אצבע הפונים מן

]7
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תוכניות של החברה האיטלקית סיק " ם לבניית נמל חיפה

אזור הנמל

176

( פרט )

המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי

היבשה במקביל למזח המערבי  .השלטונות הבריטיים הזמינו את מהנדס הנמלים פרדריק פאלמר
בשנת

1922

להגיש חוות  -דעת על התכניות הקיימות בדבר בניית נמל בארץ  -ישראל  .פאלמר היה

בעל אחת ההצעות  ,ומובן כי המליץ על ביצוע תכניתו הוא  .את תכנית ' סיק " ם ' הוא כינה בדין -

וחשבון שלו ' אקסטרווגאנטית מדי '  .לפי חישוביו היא אמורה לעלות
בשלב הראשון ועוד מיליון ורבע לירות שטרלינג בשלב הסופי .

1 . 75

מיליון לירות שטרלינג

22

חברת  5 : Pearson 1 ] son Ltd.הלונדונית הגישה אף היא תכנית לממשלה העות ' מאנית בשנת

' . 1911

2

בקוויה הכלליים דומה התכנית לזו של חברת ' אלמגיה '  .חברת ' פירסון ' ניסתה

ב 1919 -

לקבל

לידיה את תכנון הנמל החדש  ,אך נדחתה על  -ידי משרד  -החוץ הבריטי בטענה שמעמד ארץ  -ישראל
טרם נקבע  ,וממילא אין לבצע בה עבודות קבועות  .כעבור שנה היתה החברה בין אלו שהגישו תכנית
לממשלת המנדט ( ראה

להלן ) ,

אך תכניתה נדחתה .

חברת  BOSההולנדית הציעה ( כנראה בראשית שנות

העשרים )

תכנית בת שני שלבים

:

בשלב

הראשון הקמת שני שוכרי  -גלים באיתור ובצורה הדומים לתכנית ' סיק " ם '  ,אולם בלי מזחי -

האצכעות הפנימיים  .בשלב השני הוצע להשאיר את שוברי  -הגלים במקומם ולבנות במקביל אליהם
שוברי  -גלים ענקיים  .האחד מראם אל כרום ( כף

הכרמל ) ,

השני כקילומטר צפונה לשפך הקישון .

שוברי  -גלים אלה היו יוצרים מעגן רחב  -ידיים  .התכנית נדחתה על  -ידי פאלמר  .הוא מציין  ,כי השלב
הראשון לבדו היה עולה פי שניים מתכניתו הוא ( דהיינו שני מיליון לירות
השני ' אמביציוזי '  ,כדבריו  ,מגיע לאזור בו העומק הוא למעלה

מ 40 -

רגל

שטרלינג ) ,

ואילו השלב

(  12מטרים ) ,

ואינו מנצל

כלל את שוברי  -הגלים של שלב א '  .לדעת פאלמר ' אין כל סיכוי שאי  -פעם יידרש נמל כה גדול ' 24 .
תכנית אחרת הוצעה על ידי חברת ' ארמסטרונג ' (  , Armltn - 0וגם היא בשני שלבים  .בשלב

""

הראשון הוצע רק להאריך את המזח שהיה קיים אז מול תחנת הרכבת ( היום חיפה  -מזרח ) בכיוון
צפון  .שלב זה היה זול לביצוע  ,אך לא היה נותן הגנה לאניות  .בשלב השני הוצע ליצור מעגן סגור

על  -ידי שני שוברי  -גלים  ,האחד מן החוף ליד השכונה ' חיפה  -אל  -עתיקה ' ( בערך במקום בו מתחיל
כיום

שובר  -הגלום ) ,

משם הוא פונה תחילה צפונה ואחר  -כך בזווית של

110

מעלות למזרח  .מולו

יוצא שובר  -גלים קטן משפך הקישון  .ביחד הם יוצרים מעגן גדול  -לדעת פאלמר גדול מדי
לצרכיה של חיפה  .מזח הרכבת היה נשאר בתוך המעגן  .ארמסטרונג לא תיכנן חיבור נוסף לרכבת ,
( לעיל  ,הערה , ) 4

22

פאלמר

23

התכתבות בין החברה לבין משרד החוץ הבריטי  . 279 - 282 ,קק  ) ( / 608 / 23 1 / 2994 ( original ) ,ק  /ל) אק ; וכן מפה
ראה

24

:
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תוכניות של החברה ההולנדית  BOSלבניית נמל חיפה

אזור הנמל

( פרט )
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תכנית של חברת

mstrong

ן

לבניית נמל חיפה

פרט לחיבור הקיים של ' רכבת העמק '  .התכנית גם לא נתכוונה לייבש שטחים ניכרים מן הים ולא היו
נוצרים שטחי רציפים מספיקים  ,אפילו לצרכים של שנות העשרים .

התכנית האחרונה אשר נדונה על  -ידי הבריטים  ,והיא זו שנתקבלה כבסיס לבניית נמל חיפה  ,היא של
המהנדס הבריטי פרדריק פאלמר מחברת ' רנדל  ,פאלמר את טריטון ' בלונדון  .הוא הציע לבנות את

שובר  -הגלים ישר מזרחה  ,מבלי לצאת תחילה לכיוון הים הפתוח  ,ועל  -ידי כך להקטין את שטח
המעגן ולחסוך בהוצאות בניה  ,לעומת תכניות אחרות  .הוא גם ויתר על בניית רציפי  -אצבעות  ,דבר
שעתיד היה להקשות מאוד על פעילות הנמל  .כתוצאה מכך נוצר מעגן צר וארוך  .עוד בשנת

1929

מתח תת  -אדמירל ר ' פ ' דראקס ביקורת על התכנית ודרש להרחיב את שטח המים בתוך המעגן

בחמישים אחוז על  -ידי

' כיפוף

שובר  -הגלים החוצה '  .דבר זה אמור

היה ,

לדעתו ,

להעלות את

הוצאות הבניה בעשרים אחוז בלבד  .דרישתו נדחתה על  -ידי פאלמר בטענה  ,כי לתרספת שטח  -מים
בתוך המעגן יהיה ערך מסחרי מועט ביותר  .כמו  -כן מתן אפשרות לאניות להסתובב בתוך הנמל
לדעתו של פאלמר  ,בגדר

מותרות ' .

:

היא ,

בכל זאת הוחלט כעבור זמן קצר לבנות את שובר  -הגלים כולו

מעט יותר בעומק הים  ,כדי לאפשר את הכנסת מעגן הנפט לתוך שטח הנמל  ,לאחר שחודש הזיכיון
לחברת הנפט העיראקית

אחר הונח לטריפולי

)  ~ IPCב , 1931 -

בלבנון ) .

26

והוחלט להניח סעיף של הצינור מכרכוך לחיפה ( סעיף

בשלבים מוקדמים יותר של תכנון נמל  -חיפה חשבו להשאיר את

מעגן מיכליות הנפט מחוץ לנמל  ,מטעמי בטיחות .

בהקשר לוויכוח זה מעניינים דבריו של

פ ' רוג ' רס ,

:7

מנהל הנמל מיום

משנה לאחר פתיחתו  ,ש ' הנמל צר מדי לסבב אניות

בתוכו ' ' .

25

ביולי

, 1934

דהיינו פחות

:

פאלמר הציע להעמיק את המעגן על  -ידי מחפרים  ,ואת החומר המוצא לערום בחוף ועל  -ידי כך
ליצור רצועת חוף מיובשת ( כיום השטח בין רחוב העצמאות לבין קו החוף  ,והוא כולל בתוכו את
רחוב העצמאות עצמו  ,כיכר פלומר  ,האזור המסחרי  ,רחוב הנמל  ,שער פאלמר  ,פסי הרכבת  ,תחנת
25
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תכניתו המקורית של

פ ' פאלמר

לבניית נמל חיפה

עצמו )  .ליד שובר  -הגלים הקטן הוצע שטח עבור פחם וסחורות בעלות

חיפה  -מרכז  ,ושטח הנמל

נפח גדול  .בעתיד היה צריך להרחיב משם את שטחו של הנמל  .יעודו של שטח זה שונה בשנים
, 1931 - 1929

תוך  -כדי פעולות הבניה  ,והוא הוסב לנמל  -נפט  .במערב הנמל  ,מול המושבה הגרמנית

( כיום אזור המכולות ) הוצע אזור חופשי  ,כפי שנקבע בחוזה סבר ( 5טזע . ) 56פאלמר התנגד לתכניות
אשר הציעו להעביר את שובר  -הגלים צפון  -מזרחה ( אל עבר

המפרץ )

בטענה  ,כי הדבר יגרום

לסתימת הנמל על ידי סחף .

בוקטון מסכם את השוני הרב שהיה בין ההצעות השונות אשר הוגשו לנמל בחיפה ' :
א  .האיתור

:

החל ממרחק של

2

מטרים מראם  -אל  -כרום ( ראש הכרמל  ,כף הכרמל ) ועד לשני

700

קילומטרים ממזרח לו .

כ  .ישנו הפרש של כמעט פי שניים בין אורך שובר  -הגלים הראשי בהצעה הארוכה והקצרה ביותר .
ג  .כיוון שובר  -הגלים הראשי  -מכיוון צפונה ועד כיוון מזרחה עם הטיה קטנה דרומה .

ד  .עומק קצה שובר  -הגלים  -בין
ה  .אורך שובר הגלים המשני

ו  .הפרש של

400

9

מ 600 -

מטרים לבין

מטרים ועד

15

1 , 200

מטרים .

מטרים .

אחוזים מהמעגן הקטן ביותר המוצע ועד המעגן הגדול ביותר .

ז  .היו הבדלים ניכרים גם במידת ההגנה המוצעת לאניות בעת שלבי הביניים של הבניה ( היתה תכנית
ללא הגנה בכלל עד לביצוע שלב
מיובש

כלל ) ,

ב ') ,

בשטח המיובש ( גם פה  -לפחות תכנית אחת ללא שטח

ובאפשרות הרחבת הנמל בעתיד .

כאמור  ,נתקבלה תכניתו של פאלמר  .כשם שקרבתו לשלטונות היתה בין הגורמים לקבלת המלצותיו
בדבר מיקום הנמל בחיפה  ,כן היא השפיעה על ההחלטה לקבל את תכניות האיתור והבניה שלו  .אך
היו לכך שתי סיבות נוספות

:

א  .תכניתו של פאלמר היתה החסכונית ביותר  ,והבריטים לא היו מעוניינים להשקיע כסף רב מדי
בארץ  -ישראל  .כל ממשלה מעוניינת לחסוך
29
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בהוצאות  ,על

אחת כמה וכמה ממשלת ארץ  -ישראל

שמעון שטרן

שהארץ היתה מופקדת אצלה כשטח  -מנדט מטעם

חבר  -הלאומים ,

ועתידה הפוליטי לא היה

ברור .

ב  .פאלמר והשלטונות הבריטיים לא ראו  ,באמצע שנות העשרים  ,צורך בהקמת נמל רחב  -ידיים .
הארץ היתה עדיין בלתי  -מפותחת  ,חקלאית ברובה  ,וכמויות השינוע בנמלי הארץ לא היו גדולות .
איש לא יכול היה לשער באותם הימים את הפיתוח המואץ בכלכלת הארץ בשנות

השלושים  ,עקב

המפעל הציוני ובעיקר עליית יהודי מרכז  -אירופה  .הפעילות הנמלית המועטה של הארץ הקלה על

החלטת הבריטים להעדיף את האינטרסים שלהם  ,כפי שיבואר להלן .
תכנית נוספת לבניית נמל בחיפה פורסמה על  -ידי המהנדס היהודי ריכרד קאופמן בשנת

, 1926

במסגרת הצעה לתכנית  -מתאר כללית של חיפה ( ואזור עמק זבולון עד עכו ) יי ' הוא טוען  ,כי בניית
הנמל במקום המוצע תשאיר אותו ללא העורף ותהיה משגה חמור  .הנמל לא ' לבדד ישכון ' ולא יתכן

שיחיה את חייו בניתוק גמור  .בתכנית שהוצעה על  -ידי הממשלה במערב העיר לא הושם לב אלא

לבחינה המקצועית של בניית הנמל  ,זולות הקונסטרוקציה  ,ובוודאי לטעמים איסטראטגיים  .י '
תפיסתו שונה במספר הבטים מכל התכניות שהוזכרו לעיל

:

א  .יש למקם את עיקרו של הנמל בעמק זבולון  ,ולנצל שם את המישורים הפנויים הנרחבים ; זאת
בניגוד לתכניות האחרות ( כולל תכנית פאלמר ) אשר הצמידו את הנמל לעיר הקיימת  ,ובכך צמצמו
מראש את שטחו היבשתי ואת אפשרויות התרחבותו בעתיד  .כן הכבידו בכך על התחבורה העתידה
בעיר ועל הגמישות בקביעת מערך שימושי הקרקע העירוניים  ,בכך שתיפקודים אחדים ( נמל  ,מרכז

עירוני  ,תחבורה ואחסנה ) עתידים היו להתחרות על אותו שטח מצומצם .
ב  .רוב התכניות היו מבוססות על העמקת המעגן בשטח הימי ובחלקן על ייבוש שטחים מן הים .
תכנית קאופמן התבססה על חפירת בריכות  -עגינה ביבשה .
ג  .קאופמן תיכנן נמל בריכות  -עגינה

עם כעשר בריכות וביניהן שטחי רציפים  ,ולא רציף

) ( docks

מקביל לקו החוף  .קאופמן נפגש בשנת

1925

עם מתכנן הערים הבריטי אברקרומבי  ,וניתן להניח

שדן עמו בתכניתו .

אף  -על  -פי שתכניתו של קאופמן התפרסמה בעתונות היהודית כבר בשנת
הבריטים רק בסוף שנת

, 1927

, 1926

היא הובאה לידיעת

לאחר שכבר אושרה תכניתו של פאלמר להקמת נמל חיפה  .מתוך

ההתכתבות הבריטים ביחס לתכניתו של קאופמן מתברר  ,כי הם לא התייחסו אליה ברצינות ,
ואיפשרו לו להגיש אותה יותר מתוך נימוס מאשר מתוך עניין בדבריו  .נימוקיהם הרשמיים לדחיית
התכנית  ,כפי שנמסרו לקאופמן היו
תכניותיו המפורטות של פאלמר

;

:

המועד לשינוי התכנית מאוחר מדי  ,מאחר וכבר אושרו

בניית נמל במפרץ תהיה הרבה יותר יקרה מאשר בסמוך לעיר

חיפה  ,ותתייקר עוד יותר לאור התכנית לחפור בריכות  -עגינה בתוך היבשה .

2

'

ההבדל בין התכניות השונות שנדונו על  -ידי הבריטים בראשית שנות העשרים לבין תכניתו של
קאופמן הוא בתפישה התכנונית  .הראשונות עסקו בתכנון הנמל במובן המצומצם בלבד ) . ( harbour
הן צירפו את הנמל אל העיר  ,כפי שהיתה קיימת  ,בלי שניתנה הדעת לתכנון אזורי כולל  .קאופמן ,

.

לעומת זאת תכנן את הנמל גם בהקשר היבשתי  ,כחלק מתכנון העיר עצמה  .בכך טמונות הן גדולתה
30
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Kauffmann , Fundamental prob/ems of Haifa 's furure

ר' לאוסמך 'תיכננו ראשון של אוזר חיפה  -עבו בשים

במעגלי דורי  ,תל  -אביב תשי " ב  ,עמ ' . 188 - 185
31

קאופמן ( לעיל  ,הערה

32

מכתב משוקבורג לסיימם מיום  2בנובמבר
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המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי

של התכנית  ,הל חולשתה  ,שכן היא דורשת השקעות  -הון כבדות לא רק בבניית הנמל  ,אלא גם

בסלילת הדרכים  ,הקמת המבנים וכל יתר המרכיבים של העיר .
בשנת

הציע הנציב העליון  ,הרברט סמואל  ,למסור את בניית הנמל לידי מועצה ציבורית  ,בה

1924

( היהודית  -ציונית )

תהיה נותן הכסף

משניים  .האוכלוסיה הערבית תהיה

מיוצגת  ,לדעתו ,

הלשכה הכלכלית

יהיו גורמים

העיקרי  ,והממשלה והעיריה
באמצעות

נציגיה בעיריה  .סמואל מציין

בנימוקיו  ,כי מבחינה פוליטית היה מעדיף אילו המימון היה בריטי  -ממשלתי  .אולם אם הממשלה

איננה יכולה לשאת בהוצאות  ,עדיף לבנות את הנמל בכסף יהודי מאשר לא לבנות אותו בכלל .

הנציב היפנה את תשומת הלב גם לתנאי המנדט ולמדיניות הבריטית  -להגביר את עושרה של
ארץ  -ישראל באמצעות ההון היהודי .

משרד  -המושבות דחה את הצעתו של הנציב העליון מכל וכל והדגיש  ,כי אין לתת בידי הציונים
' מבצר ' כלכלי כזה  .גם רמזים אישיים נגד הרברט סמואל ( היהודי ) אינם חסרים בהערות
אותן הוסיפו פקידי המשרד בתיק הנוגע

על  -ידי הפקידות הבריטית בשנים

בדבר " .

1939 - 1937

השוליים ,

עצם ההתנגדות מזכירה טיעונים דומים שהושמעו

נגד פיתוח נמל תל  -אביב  ,בשל היותו נמל

והיישוב היהודי עלול להשתלט באמצעותו על כלכלת הארץ .

4

' ציוני ' ,

'

בתחילה חשבו למסור את הבניה בקבלנות  ,ואף הוצא מכרז באוגוסט  . 1928אולם בסופו של דבר
הוחלט שהממשלה תבצע את העבודות  ,והיא הזמינה לצורך זה את חברת ' רנדל  ,פאלמר את טריטון '

( פברואר  . ) 1929בתחילה השגיח פאלמר בעצמו על פעולות הבניה  ,אך בשל גילו ומצב בריאותו
הופקדה ההשגחה בידי המהנדס א " ג בוקטון  .הבניה נמשכה כארבע שנים  .לצורך קבלת אבן לבניית

שוברי  -הגלים פותחה מחצבה בעתלית ונוצל קו הרכבת  .החלק הרחוק יותר מן החוף הועמק על  -ידי
שאיבת חול מתוכו  .חול זה נערם בכיוון היבשה ויצר את השטח המיובש שבין רחוב העצמאות לבין
קו החוף הנוכחי  .הנמל שימש חלקית את יצוא פרי  -ההדר כבר בעונת

הרשמית התקיימה

ב 31 -

' . 1933

באוקטובר

, 1932 / 1933

3

אך הופעל הנמל  ,וכבר התברר כי הוא צר מדי וכי יהיה צורך להרחיבו  .בראשית
מחסן נוסף

6

'

ומנהל הנמל דרש הקמת רציף נוסעים

בממדיו הימיים הן בממדיו היבשתיים .

להרחיב את

הנמל " .

תפוקת הנמל

125

ע

בסתיו

( תיירים )

1934

חוות 7התפוקה של כלל נמלי הארץ

1934

הציעה חברת ' רנדל  ,פאלמר את

1935

290 :

היא עלתה

אלף טון

ל 700 -

ב 1926 -

רציף נוסעים ורציף מטען נוסף במזרח

טריטון '

( ) 1926

היתה

אלף טון ( נתון מרשים עוד יותר היא

לעומת

1 , 310

אלף

וחשבון המליץ להעמיק את החלק המערבי של הנמל  ,שהושאר בעת הבניה
הנמל  ,עם

אושרה בניית

והתלונן על כך שהנמל צר מדי  ,הן

הדין  -וחשבון שלה מזכיר בין היתר  ,כי בעת התיכנון המפורט

אלף טון  ,ואילו בשנת

אך פתיחתו

טון ב " . ) 1934 -
כעתודה ,

40

הדין -

וכן לבנות

קשר רכבת נוסף  ,עבור נמל חופשי לעיראק ואירן .

33
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34

דאוני 23 ,

35

החגיגות צומצמו ברגע האחרון בגלל מהומות שפרצו כחיפה ערב יום הטכס  .גם פאלמר לא השתתף בהן בשל

באוגוסט

 / 733 / 298 / 75169 , 1939ל ) ] 1 ) ( /ק ;

מחלתו ( הוא נפטר כלונדון ביום

7

36

27

במארס

37

25

כיולי

38

Report submitting Plans and
1935

באפריל

1934
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1934

ואפריל

. Jerusalem
על  -פי נתוני

. 1935
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Extension and Full Deve/apmenl Scheme

e~ ay

Haifa Harbour

Estimates
אביצור  ,נמל יפו בגאותו ובשקיעתו , 1965 - 1865

39

מעובד

40

דבר זה בוצע רק לאחר קום המדינה .

תל  -אביב . 1972

183

תצלום  -אוויר של נמל חיפה וסביבתו ,

1937

כן הוצע לבנות מחסנים ומשרדים נוספים וגשרים עיליים למניעת הצטלבויות בתוך הנמל
ובמבואותיו  .בשנת

1936

הוחלט לבצע את רוב ההמלצות .

עתה חודש הויכוח בין חסידי הרחבת נמל יפו לבין המצדדים בהרחבת נמל חיפה  .בפברואר

1936

הוצע במשרד  -המושבות  ,כי חברת ' רנדל  ,פאלמר את טריטון ' תערוך סקר מדעי לקביעת העדיפות

בין שני הנמלים  .י 4שר המושבות התנגד לפיתוח נמל יפו עוד בטרם הוחלט על הסקר  .הוא טען  ,בין
היתר  ,שקיים קושי בסלילת דרכי  -גישה לנמל בתוך השטח הבנוי בצפיפות של יפו  ,וכן חשש שמא

יבולע לרכבת ( הממשלתית ) אם יהיה נמל במרכז הארץ  .מאידך מצאה ועדת הספנות הממלכתית

הבריטית שיש מקום לסקר כזה  . . . ' ,בעיקר על  -סמך העובדה שהנמל החדש בחיפה איננו נמצא
במקום הנכון ' .

4:

בינתיים פרצו בארץ מאורעות

תרצ " ו  ,בעולם התערער המצב

הכלכלי והבטחוני וזרם העלייה של

יהודי מרכז  -אירופה פחת  .בתל  -אביב הוקם נמל  ,או מעגן  ,חדש  .כתוצאה מגורמים אלה ומחסור

בכספים בוצע  ,מתוך כל המלצותיה של חברת ' רנדל  ,פאלמר את טריטון ' משנת
41
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, 1935

רק חלק מן

המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי

המעגן

המזרחי ' .

4

גם הסקר המוצע לקביעת העדיפות בין נמל חיפה לנמל יפו לא הוצא לפועל  .סמוך

לפרוץ מלחמת  -העולם השנייה חידש פנחס רוטנברג את ההצעה להקים בריכות  -עגינה בחלקו
המערבי של הנמל  .תשובתו של צ ' רצ ' יל מפברואר

1940

היתה  ,כי לממשלת בריטניה אין עתה כסף

למטרה זו  ,אולם אם רוטנכרג ירצה לבצע את העבודה על חשבונו מתוך שיקולים מסחריים  ,יקבל
לכך את הסכמת הממשלה .

4

פיתוח זה לא בוצע כמובן  ,ולו רק מן הטעם שהים  -התיכון היה

עתה ,

בעת המלחמה  ,סגור בפני כלי  -שיט מסחריים .
ממרוצת המלחמה הורגש הצורך בשיפירים בנמל  ,אשר כעיקרם היו מנהליים  .השינוי החשוב ביותר
מבין אלה שבוצעו

הברזל ' .

4

ב 1943 -

היה העברת האחריות על הנמל ממחלקת המכס למנהלת מסילת -

אי  -השקט ששרר בארץ לאחר סיום מלחמת  -העולם והכנותיהם של הבריטים לעזיבת

הארץ מנעו כל פיתוח נוסף של נמל חיפה עד סיום שלטון המנדט הבריטי  .אולם השגיאות שעשו
בבחירת תכניתו המצומצמת של פאלמר לא תוקנו על  -ידי כך  ,והרחבת הנמל  ,תוך הוספת נמל  -עזר
בקישון  ,בוצעו רק בראשית ימי המדינה .

סיכום
מפעל הבניה הגדול של נמל חיפה הפך נמל זה לנמלה הראשי של ארץ  -ישראל  .כתוצאה מכך גברה
הפעילות הכלכלית של העיר חיפה  ,ועסקים הקשורים לפעילות נמלית התוספו למרכז העירוני
43
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שם .

45

 . 25 - 26קק Palestine Report ofthe Haifa Port Enguiry Commirtee, Jerusalem 1942 ,

.

נמל

ג18

חיפה

והעיר 1939 ,

שמעון שטרן

שלה  :עמילי מכס  ,חברות יבוא ויצוא  ,חברות נסיעות וכד '  .העיר גם קיבלה חלק

מ 340 -

שיובשו בעת בניית הנמל  ,ועליו הוקמו כבישים ( ובעיקר רחוב המלכים  ,הוא היום רחוב

משרדים  ,חנויות  ,מחסנים ודירות וכן תחנת  -הרכבת ' חיפה  -מרכז ' בכיכר

בתוך הנמל הוקם

פלומר " .

הדונאמים

העצמאות ) ,

4

מסוף  -הנפט ולא רחוק ממנו חוות  -מיכליות  ,ובסוף שנות השלושים הופעלו בתי -

הזיקוק בעמק זבולון  .הנמל טיפל במגוון פעילויות  :נמל  -נוסעים  ,יצוא

הדרים  ,אשלג ,

ל4

יבוא

מזון ,

מוצרי  -תעשיה ונמל צבאי  .בתיפקודו אחרון זה היה נמל פעיל ברציפות  ,גם בתקופת מלחמת  -העולם
השנייה  ,כאשר יתר הפעילויות היו מצומצמות מאוד .
אולם צורתו ואיתורו של הנמל הביאו עמם גם מכלול בעיות שלא נחזו מראש  ,או שהתעלמו מהן
בעת התכנון והבניה  .כבר בשנתו הראשונה התברר כי רצונם של הבריטים לחסוך בהוצאות וראייתם
את הנמל כנמל צבאי הפריעו לפעילות השוטפת  .מספר מקורות מצביעים על כך  ,שהחישוב העיקרי

לבניית הנמל בחיפה היה איסטראטגי ' .

4

הם לומדים זאת מצורתו של הנמל  ,שבו שטח המים גדול

ביחס לאורך הרציפים ( או אורך הרציפים קטן לעומת גודל

המעגן ) .

דבר זה אופייני לדעתם לנמל

צבאי  ,הזקוק בעיקר לשטחי מעגן לאניות  -קרב ופחות לרציפי  -פריקה והטענה  .כתוצאה מבעיות אלו
היה צורך בהוספת מבנים  ,הרחבות ואילתור פתרונות כבר מן השנה הראשונה לקיומו של הנמל
בצורתו החדשה  .במבוא כבר הוזכר כי גם איתורו של הנמל סמוך למרכז העירוני היה לרועץ

לפעילותו של הנמל ולתחבורה במרכז  -העיר  ,וכן מנע את השימוש בים לטיול ולרחצה .

על חסרונות אלה עמד כבר קאופמן בשנת  . 1926ביקורתו נדחתה אז על הסף  .כיום נעשית פעולת
ההרחבה והבניה של הנמל ברוח הדברים שאמר לפני יותר מיובל שנים  -הארכת שובר  -הגלים
והעברת חלק ממרכז הכובד של הנמל בכיוון המפרץ  .ישנה תכנית  -אב רעיונית לפיתוח הנמל

המתכננת הקמת בריכות  -עגינה ( אם כי על  -ידי ייבוש רצועות בים ולא על  -ידי חפירה ביבשה  ,כפי

שתיכנן קאופמן ) " .

4

לטווח ארוך קיימת אפילו תכנית לייבש  ,אולי  ,חלק מן הנמל הנוכחי ול ' החזירו ' לעיר חיפה  ' .י '

בכך

מתכוננים לתקן את העיוות שנוצר על  -ידי התיכנון שהתחשב בשיקולים איסטראטגיים ותקציביים .
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פירוט נוסף ראה

:

ש'

שטרן  ,התפתחות

דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה
47

המערך העירוני של חיפה בשנים

העברית .

ירושלים ,

. 1974

1948 - 1918

 .עבודה לשם קבלת תואר

עמ ' . 69 - 64

יצוא האשלג הופנה כולו לנמל חיפה  ,הן בשל נוחות התחבורה ברכבת מירושלים ( לשם הובא האשלג

במשאיות )

לתוך נמל חיפה  ,הן משום שמוצר זה רגיש ללחות ולתנאי ההובלה באסדות שהיו נהוגים בנמל יפו .
48

ראה

:

 )( / 733 / 435 / 75094 : 8 .כ )  /כ) אץ

 . 3ק 1966 ,

.

Basel -Tdbingen

.

 . 3 ,ק 1942 ,

Introductory Memorandum ,

Menzinger , Der Hafen Haifa
( עורכים ) ,

49

א ' מופר ' התפתחות נמל חיפה '  ,א ' סופר וב ' קיפניס

50

מסירה אישית של מנהל עבודות ההרחבה בנמל חיפה מיום

186

Tel Aviv Port

אטלסי חיפה והכרמל  ,חיפה

 27באוקטובר

. 1980

, 1980

עמ '

07 - 106ן

.

