משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה
שמואל אביצור

עד לתקופת החשמונאים מקורות הכוח בתהליכי הייצור השונים היו רק שרירי
אדם ובהמה  .כשהתחילו בסוף תקופת החשמונאים בניצול כוח המים בארץ  ,לא
היו בירושלים מים זורמים במידה מספקת להפעלת מתקן  -ייצור כלשהו ,

ובייחוד כל עוד נוצלו המים באופן פרימיטיבי  .וגם כששוכללו דרכי ניצולו של
כוח זה  ,לא ניתן להפיקו במידה סבירה בעיבורה של ירושלים שבין החומות .
תהליכי העבודה בייצור שלשמם נדרש כוח מניע  ,ביחס לעיר כמו ירושלים  ,הם עיבוד תוצרת
חקלאית  ,כגון

טחינת דגנים  ,פריכת זיתים ושומשום לקראת עצירת שמן  .מסוף ימי  -הבית השני

ואילך שימשו הבהמות כח מניע  .ריחיים של חמור מסוג הקדום  -הכבד וריחיים עגולים הקלים
המופעלים באמצעות

יותר ,

יצול בכוח בהמה כלשהי  ,בדרך  -כלל סוס  ,הקלו על האדם  ,קרי האשה  ,בהכנת

קמח  .אלא שחלק מהאוכלוסיה אכל את לחמו מקמח שנטחן בריחיים של יד בידי עקרת  -הבית ו  /או

בנותיה  .מפןכת בית  -הבד לשמן  -זית הופעלה גם היא  ,במפעלים מסחריים  ,בכוחן של בהמות  ,וכך

גם שחקו זרעי שומשום לטחינה  .ואילו תהליכי הייצור האחרים  -ניפוץ צמר או כותנה  ,טוויה ,
~
אריגה  ,חרושת  -עץ  ,אבן ומתכת  -נעשו בכוחם של בני  -אדם בלבד ; בידיהם  ,רגליהם ואף באברים

אחרים של גופם .
במשך הזמן  ,מתקופת השלטון הביזאנטי ועד לכיבוש התורכי  ,נעשו נסיונות שונים לנצל את כוח

המים בסביבה רחוקה  ,ולאחר  -מכן גם קרובה יותר  ,של העיר  ,בדרך  -כלל לצורכי טחינה  .נבנתה
טחנת  -מים בעין  -פרה  .הוקמה בריכת  -הרמה במעיין אלישע שביריחו  ,שתחילה נועדה אולי רק

להגבהת המים בבריכה  ,והזרמתם בכבידה ( גראוויטאציה ) להשקייה  .כן נבנו טחנות  -מים אחדות
כארטס ועל אמת  -המים של עין  -קלט  .מתקופת שלטון הצלבנים ( לפחות ) נעשו נסיונות להפיק כוח

ממימיו ה ' מאכזבים ' או ה ' לא  -נאמנים ' של מעיין השילוח ( ושרידי טחנה כזו נתגלו בחפירותיו של

ק ' שיק בסוף המאה הקודמת )  .יתר על כן  ,במקורות הערביים מהתקופה הממלוכית מסופר  ,שגם טי
עין  -רוגל ( ביר איוב ) הניעו טחנה או טחנות  ,אלא שמחוסר עדות של בני התקופה שראו במו עיניהם

מתקן ( או מתקנים ) זה בפעולתו  ,יש להתייחס לכל העניין בספק רב ( עין  -רוגל הינה למעשה באר ורק
בזמן השטפונות עולים המים ומשתפכים מעליה וזורמים לנחל

קדרון )  .י

על מצב הדברים בראשית המאה הקודמת אנו יכולים ללמוד מיומניו של ג " א זיטצן שביקר בארץ ב -
. 1806

בזמן שהותו בירושלים מצא

16

טחנות סוסים  ,וכן בתי  -בד לשמן  -זית ולשמן  -שומשום  ,שגם

הם הופעלו בכוחן של בהמות  2 .ניתן אפוא להעריך שבאופן סימולטאני ניצלו אז בירושלים לצורכי
1

על כך מעט כהרחבה ראה  :ש ' אביצור  ' ,סקר מיתקני כוח המים בארץ ישראל '  ,אדם

. 188 - 187
2

.

 . 23ק Berlin 1854

.

.

G . A . Seetzen Reisen , 11

ועמלו , 3 ,

תל  -אביב

 , 1963עמ '

שמואל אביצור

ייצור תעשייתי כוחן של

כ 30 -

בהמות עבודה  ,בדרך  -כלל סוסים ופרדים ובמקרים בודדים כנראה גם

גמלים וחמורים  .אם עבדו במשך כל שעות היום וגם בלילה  ,יש להכפיל מספר זה ואולי אף

לשלשו ,

אלא השימוש במתקנים במשך רוב שעות היום  ,ובייחוד במשך כל היממה  ,היה עדיין נדיר ולכל
היותר

( כבתי  -הבד )

עונתי בלבד .

לפי המבנה העדתי המסוגר של ירושלים דאז  ,לכל כיתה נוצרית גדולה היה מרכז

( ' מנזר ' ) משלה ,

ואנשיו היו קולטים את עולי  -הרגל ומטפלים בהם  .מקום זה היה מעין יחידה כלכלית אוטארקית .

' המנזר ' מילא תפקיד של אכסניה ( כולל מנזרים אחרים של אותה כת

בקרבתו ) ,

מרכז קהילתי וכלכלי

והיו בו מחסני  -מזון  ,טחנת  -קמח ומאפיה  .סנדלר ובעלי  -מלאכה אחרים עמדו לשירותם של אנשי
הכיתה  -העדה ובייחוד לשירותם של עולי  -הרגל  .רק בקרב המוסלמים והיהודים היו מפעלי  -מלאכה ,

מתקני  -ייצור ושירותים בעלי אופי מסחרי או כללי  ' -אזרחי '  .בקרב הנוצרים לא יכלו להעלות על
הדעת כי צליין ארמני יפנה לטחנה או מאפיה קאתולית או אורתודוכסית  ,ולהיפך  .כל אחת מאותן
טחנות  -סוסים יכלו לספק בשנה
80 - 70

30 - 24

טונות קמח  ,אם עבדו בהן הבהמות

10 - 8

16

שעות ליום  :וכ -

טונות  ,אם עבדו בשלוש משמרות במשך כל היממה  .אם נביא בחשבון שמספר התושבים

בעיר היה אז קרוב לרבבה  ,הרי פירושו של דבר  ,כי יכלו לספק לכל נפש באוכלוסיה

אם עבדו

8

שעות ליום

;

כ 40 -

ק " ג קמח

או  120ק " ג  ,אם עבדו במשך כל היממה  .למעשה כשליש ( לפחות )

מהאוכלוסיה קיבל קמח מטחינת  -יד של נשותיהם ובנותיהם  .ואילו באביב

,

בעונת

צריכים היו לספק קמח ( ולחם מוכן ) לעוד אלף  -אלפיים ( ולעתים גם עד ארבעת

הצליינות ,

אלפים )

פיות

נוספים .
אם נביא בחשבון כי צריכת הקמח לנפש לא עלתה על  125ק " ג לנפש (  150 - 140ק " ג לחם לשנה )  ,הרי
שמרבית הטחנות ( פרט לאלו שבמנזרים אשר סיפקו קמח לאפיית לחם הנועד לצליינים ) לא עבדו

יותר משתי משמרות ביום  .במידה ונוסיף לכך את בתי  -הבד ואת הבהמות המקומיות ( פרדים

וגמלים )

הנועדים כעיקר להובלה ולמעט החקלאות שהיתה עוד קיימת בראשית המאה הקודמת בשטחים

הפנויים שבין החומות ( ' חכורות ' ) נוכל להגיע למסקנה שכל המשאבים האנרגטיים של ירושלים
דאז היו שרירי תושביה בתוספת של

כ 300 -

בהמות לעבודה בייצור כולל חקלאות  ,הובלת משא

ורכיבה  ,שעמדו לרשות תושבי העיר  .וזאת  ,כמובן בלי להביא בחשבון את הבהמות שהביאו משאות

ממקומות אחרים ולא היו שייכות לתושבי העיר  .כין הטחנות ' הפרטיות '  -המוסדיות יש לציין גם

אחת מוסלמית של בית  -הארחה ותמחוי של חסקי סולטן ( כיום בית  -היתומים המוסלמי ) .
בינתיים התחילה אוכלוסיית העיר לגדול  ,כעיקר על חשבון מספר היהודים שעלה מדי שנה  ,עד כדי
שבאמצע המאה הקודמת הם נהיו לעדה הגדולה ביותר בעיר  ,וברבע האחרון שלה גם לרוב של כלל
אוכלוסייתה  .גידול זה  ,בייחוד של יהודים שנשותיהם ובנותיהם לא הכינו קמח בריחיים של

יד ,

הביא ל ' משבר האנרגיה ' הראשון בעיר  .טחנות  -סוסים המקומיות המסורתיות לא יכלו להדביק את
הביקוש ' האזרחי '  .ולכך התוסף בשנות השלושים של אותה המאה הביקוש הצבאי לחיל  -המצב של

איברהים פחה  ,בנו ( או בנו החורג ) ומצביאו של מוחמד עלי  ,שכבש את הארץ וסוריה ושלט בה בין
השנים

. 1840 - 1832

אז התחילו לחפש פתרון נאות להשגת קמח לתושבי העיר ולאנשי  -צבא החונים

.

בה  .לצורך זה ניסו להשתמש בכוח מיכאני כמקרה דידן בכוח הרוח  .ואם כי השתמשו בכוח הרוח

מקדמת דנא בספנות ( מפרשים ) ובחקלאות ( זריית

תבואה ) ,

הרי טחנות  -רוח ראשונות לייצור קמח

הופיעו בארץ רק במחצית השנייה של המאה השמונה  -עשרה  ,ויש לנו עדויות על קיומן של אלו

ברמלה ובעכו  .עם זאת בספר מסע של ר ' פוקוק מוזכר כי בקרבת ירושלים היתה לפניו טחנת  -רוח .

188

משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה

במפת ירושלים וסביבותיה שצוירה על  -ידו  ,אחת מפסגות הרכס של הר הזיתים  ,כנראה זו שעליו
אוגוסטה  -ויקטוריה ,

הוקם בראשית המאה הבניין של

מכונה אצלו בשם .

] ] ] 11

 ' ( ' Windmillגבעת

טחנת  -הרוח ' )  .מכאן אנו למדים שהיה ניסיון להקים טחנת  -רוח בעיבורה של ירושלים עוד לפני יותר

ממאתיים שנה  ' .והנה בימי שלטונו של מוחמד עלי הוקמו כמעט בבת אחת שתי טחנות  -רוח בעיר

:

אחת בין החומות בשטח המנזר הארמני ושנייה לצורכי הצבא בלבד  ,על הר ציון  ,כלומר מחוץ

לחומה  .וכרוניסט בן  -התקופה  ,הנזיר היווני ניאופיטוס  ,יודע לספר כי היתה מעין התחרות  ,מי יסיים
תחילה את הבנייה וההתקנה  ,והארמנים הצליחו להקדים  ' .כן הוקמו אז טחנות  -רוח במרחק די ניכר
מן העיר  .אחת בשועפת  ,שג ' דלמן מספר כי ראה עוד את חורבותיה  ,ושנייה בפסגת ההר של אל -
בירה שהקנתה לה  -לפסגה  -שם גיאוגרפי חדש  ' ,ראם  -א  -טחונה ' ( ' ראש

[ פסגת ] הטחנה ' ) ,

ועליה העמידו בשנות השלושים של מאה זו את עמודי הרדיו של ' קול ירושלים ' המנדטורי  .אותו

חוקר  ,ג ' דלמן  ,מספר בספרו כי הוגד לו שטחנה שלישית הוקמה ליד הכפר עין  -עריך ( מצפון  -מערב

לעיר ) ' .

יש להניח שטחנות אלו היו פרימיטיביות למדי  ,מסוג ה ' אגיי '  ,בהן השתמשו גם בכמה
מתקפלים ) ,

מקומות בלבנון ( נמוכות עם מפרשי  -בד

והן לא הצליחו להחזיק מעמד  .ואילו בטחנה

הצבאית של איברהים פחה בהר ציון כילה ההמון  ,לאחר נסיגת צבאותיו מירושלים  ,את זעמו והחריב

אותה כליל  .בין השאר סופר אז כי אזרחים  -פלאחים מן הכפרים  -אולצו לגלגל בידיהם את אבני -
הריחיים לטחנה זו ממרחקים  ,ולכן כה שאפו להתנקם בו וב ' טחנתו ' .
ב 1854 -

חקר הקונסול הבריטי בירושלים ג ' יימס פין  ,את מצב הטחינה בעיר וציין שיש בה

טחנות  -קמח ( המופעלות על  -ידי

סוסים ) ,

המספקות יחד

50

קנטר קמח  ,כלומר

ציין לאיזו יחידת  -זמן הוא מתייחס  ,אלא נראה שהכוונה לשבוע ) " .
הרי פירושו של דבר  ,כי כל טחנה סיפקה בכל יום
יחד

2

כ 100 -

20

טונות ( הוא לא

14 . 4

אם הכוונה היא לתפוקה

שבועית ,

ק " ג קמח ( עבודה של כעשר שעות ) וכולן

טונות ליום  .אם מעגלים את המספרים  ,נקבל את התוצאה של מנת  -לחם

ל 6 , 000 - 5 , 000 -

נפש

בלבד  .אין ספק כי חישוב זה  ,שנתקבל מפי הטוחנים  ,הוא מופחת  .כאמור  ,כל טחנה הפיקה לפחות

בין

 30ל 35 -

טונות לשנה  .אלא בימים ההם  ,כשמספר התושבים עבר את שתי

הרבבות  ,הכמות הכללית של

טונות לשנה לא יכלה להספיק  ,מה גם שאחוז הנזקקים

100

ק " ג ביום

;

700 - 600

לטחינת  -יד ביתית ירד  ,ויש להניח כי אז כבר טחנו גם במשך כל היממה  ,כלומר הפיקו עד

כ 1 , 800 -

טונות קמח לשנה .
בכל משפחה בינונית היו מוליכים אחת לחודש שק תבואה לטחנה
10 - 8

שעות  .אין ספק כי היתה בכך מידה רבה של אי  -נוחיות

;

( 100 - 80

ק " ג ) והטחינה נמשכה

המתנה ארוכה ביום הטחינה  ,יחס

מתרברב של בעלי הטחנות המחוסנים מכל התחרות וגם הפקעת דמי  -טחינה .

ג ' פין ערך את המפקד שלו  ,כדי לחפש משקיע ( אנגלי ) שיסכים להוקם טחנת קיטור בירושלים  ,ולא
הצליח  .אבל כמעט באותו זמן הופיע משקיע מסוג אחר  :הלא הוא משה מונטיפיורי .
עם הטיפול בהקמת ' משכנות שאננים ' בכספי עזבונו של יהודה טורא  ,דאג מונטיפיורי גם לתת את

השירות החיוני ביותר ( לאחר

בור  -מים )

למשתכנים  -להבטיח להם טחינה נאותה ללא תלות

בטוחנים בעלי המונופול בפועל  ,וגם להקל עליהם בכל הקשור בדמי הטחינה  .טחנת  -הרוח שהוקמה
שם נצלה את ההישגים האחרונים בטכנולוגיה של טחינה בכוח הרוח באותם הזמנים  .גובהה היה
3

4

 1748 , part 1ח0טח] 0
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.
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מפת ירושלים
מראשית שנות
השבעים של
המאה הקודמת
עם סימון
טחנות  -הרוח

כ 16 -

מטר

( 50

רגל ) ועליה כיפה מסתובבת על גלילים כך שלא היה צורך באדם המופקד על ' משמרת

הרוח ' שתפקידו היה לעקוב בשבע עיניים על שינויים בכיוון הרוח  ,ובמאמץ רב לסובב את הכיפה

ל ' עין הרוח ' עם כל שינוי  .בטחנה זו היתה שבשבת  -הכנונה

' אוטומטית ' הנמצאת בזווית של 180

מעלות ביחס לכנפי הטחנה  ,ואם הרוח נשבה בכיוון ההפוך לכיוון הכגפיים  ,היא הפעילה את
השבשבת שהתחילה להסתובב ולמשוך איתה את הכיפה עד שכנפי הטחנה היו מגיעות ל ' עין

הרוח ' .

לפי דברי בני התקופה  ,היו בה ארבעה זוגות ריחיים  ,דבר שלא היה קיים בכל המרחב של מזרח הים -
התיכון ( למעט לטחנות  -מים )  .הטחנה פעלה במשך כ  25 -שנים  .לא  -פעם נאלצו לתקן אותה על

חשבונו של הגביר  ,מ ' מונטיפיורי  ,וכשהפסיק לספק כסף לתיקונים חדלה לפעול .

קשה לדעת כמה זמן  ,אם בכלל  ,פעלו בו  -זמנית כל ארבעת זוגות הריחיים  .הטחנה חדלה לפעול לא
רק מפני שהיתה בידי מפעיל  -חוכר ' הלא איכפתי '  ,שלא רצה להשקיע מאומה משלו בה  ,אלא

גם ,

ואולי בעיקר  ,בשל סיבות טכנולוגיות  .מנגנון הטחינה שלה היה מותאם לחיטה האירופית הרכה ולא

לזנים הקשים של החיטה הארץ  -ישראלית  .טחינת זנים קשים מחייבת יותר כוח  ,ואילו עוצמת

הרוחות בעיר לא היתה דומה לזו ( ובפרט בקיץ ) המקובלת  ,למשל  ,בחופי אנגליה  .לפיכך  ,ימים של
בטלה  ,או אי  -יכולת להפעיל את הטחנה במלוא כושרה ( ארבעה זוגות ריחיים ) היו רבים  .יש להניח
שבדרך  -כלל פעלו רק זוג אחד או שניים  .עם זאת בימי מלחמת  -העולם הראשונה  ,כשלא היה דלק

לטחנות  -קיטור ומנוע בארץ  ,ניסו להפעילה מחדש .
הניסיון של מ ' מונטיפיורי הדליק ' אור

ירוק '

בקרב גורמים אחרים בירושלים שמחוץ ליישוב

היהודי  ,ובמשך זמן די קצר  ,לאחר הפעלת הטחנה במשכנות שאננים

( , ) 1857 - 1856

הוקמו עוד

מספר טחנות  -רוח  ,ביניהן לפחות אחת משוכללת כמוה  .היו אלו שלוש הטחנות של הפטריארכיה
האורתודוכסית

 :אחת מהן השתמרה עד היום ( מאחורי מלון ' המלכים ' ) טחנה קטנה בחצר רטיסבון

( הבניין העגול קיים אבל ללא כל סימנים של מנגנון

טחינה ) ,

ועם הקמת המושבה

הגרמנית  ,ב , 1873 -

הוקמה לזמן קצר טחנת  -רוח גם בתוכה  .אלא שגם טחנות אלו לא החזיקו מעמד  ,ותוך זמן לא

לכל היותר עשרים שנה חדלו לפעול  ,או עברו

' הסבה '

מכוח הרוח לכוח בהמות .

רב ,

.1

.

מבט מהמעקה

ן
רעץ

.

י

.

.2

1
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.
4ש-לין
מעגל הדריכה .

גלגל שיניים גדול ( אופקי ) בקרקעית מעגל

'

'

-

מנם מן הצד

מידרכים רגילה ( ממזרח

אירופה )

יותר מאוחר הוקמה ( במורד רחוב בן  -יהודה של היום ) משאבת  -רוח שגם היא לא החזיקה מעמד זמן
רב .

רווח והצלה באו חח ילה לא ממיכון מודרני וכוח החום  ,אלא משכלול הטחינה בכוחן של בהמות
ש ' עשו חייל ' בארץ יותר מהרוח  .יהודים  ,יוצאי מזרח  -אירופה  ,הכניסו ארצה  ,וקודם כל

לירושלים ,

את ' טחנת  -הדריכה '  ,או המידרכיה  ,שהיתה מקובלת באירופה במקומות מחוסרי מים זורמים או

רוחות חזקות  .מידרכיות אלו הופעלו בכוחן של בהמות  ,בדרך  -כלל

אך בצורה שונה

סוסים ,

מהמקובל עד אז בארץ ; הם לא הלכו סחור  -סחור וסובבו יצול של רכב  -הריחיים  ,כי אם עמדו על
עיגול  -עץ נטוי  ,וכדי להחזיק מעמד עליו  ,נאלצו לדרוך על המקום  ,ותוך כך לסובב את העיגול ואתו

יחד מערכת של גלגלי  -שיניים  ,שהאחרון שבהם הפעיל את רכב  -הריחיים  .היתרון של מידרכיה
לעומת טחנה יצולית רגילה היה בזה שבה פעל כובד משקלה של הבהמה  ,וניתן היה להגדיל )(ת

כושר התפוקה שלה ברבע ואפילו בשליש  .ועוד מעלה חשובה היתה למידרכיה  :ניתן היה להגדיל
את כושר התפוקה שלה על  -ידי העמדת סוס נוסף ( או

והתקנת זוג ( או

שניים )

של ריחיים נוספים .

שניים ) ,

וזאת על  -ידי הגדלת קוטר העיגול

7

התקנת המידרכיות  ,שתחילה היו רק יהודיות או גרמניות  ,הקהתה את חריפותה של בעיית הקמח

והשגתו בעיר  ,או את ' משבר האנרגיה ' שבא עם ההתפרקות

(

או ה ' התפקרות ' ,

)

מטחינת  -יד ואי -

יכולתן של טחנות  -יצול מסורתיות להדביק את הביקוש  .ואם מספר התושבים בירושלים גדל במשך
המאה הקודמת כמעט שבעתיים ושל יהודים יותר ( כעשרים מונים

של יחידות פעולה  -זוגות הריחיים ) לא רק שלא עלה ביחס
7

2ק /

!),

הרי מספר הטחנות ( אבל לא

ל , 1854 -

אלא אף פחת  ,וזאת בשל

על כך כפירוט ראה  :ש ' אביצור  ' ,המדרכיות בארץ '  ,טבע וארץ  ,ד  ( 3 ,תשכ " א )  ,עמ ' 132 - 126

.

טחינת שומשום בירושלים  ,בראשית המאה הנוכחית 4--

שמואל אביצור

הופעת גורמים אנרגטיים חדשים  .בשנת

1864

ניסה אחד מגבאי הכוללים

 ,זלמן

לוין

( לוי ) ,

להביא

מכונת  -קיטור ולהפעיל בעזרתה טחנת  -קמח  .הניסיון לא עלה יפה  .כנראה שלא היה בנמצא בעל -

מקצוע המסוגל להפעיל כהלכה מיתקן כזה  ,וודאי שלא ר ' זלמן לוין היה יכול לעשות זאת  .ספק אם
טחנה זו הוציאה את שנתה  .היא  ,מכונת הקיטור ( וכנראה גם ציוד

הטחנה ) ,

ליפו וניסה להקים שם תשלובת תעשייתית שלמה ( טחנה  ,בית  -בד

נמכרה לגרמני שהעבירה

ומנסרה )

וגם הוא לא הצליח

והפסיק  .העניין כולו נשכח ולא השאיר את אותותיו בירושלים בכלל ואף לא בקרב יהודיה ' .
ב 1877 -

( או ראשית

) 1878

הפעיל הבנקיר המומר מ ' ברגהיים טחנת  -קיטור  ,שהיא למעשה הראשונה

בעיר ובארץ כולה שהחזיקה מעמד בבעלותו ובעלות בנו יותר מחצי יובל שנים  .מקומה היה מחוץ
לחומות  ,מול שער שכם והיו בה תריסר זוגות  -ריחיים  ,שהוחלפו לאחר  -מכן בעשרה גלילים  .כדלק

להסקת הדוד שלה שימשו עצים  ,בעיקר עצי  -זית  .הטחנה סיפקה קמח לבן  ,נקי ומנופה מטיב שעד
אז לא יצרו בארץ  ,ו ' ברגהיימס מעל ' ( קמח של
חיטים גם מאחוזתו של ברגהיים באבו  -שושה

ברגהיים )

( גזר ) ,

נחשב למשובח ביותר  .מאחר שטחנו

שנחשבה לפי דיני ישראל כאדמת ישראל

וחייבת במצוות התלויות בארץ  ,דאגו פרנסי הכוללים לבצען

בפועל  ,להפריש את הטעון בפרישה

ושליחיהם היו פוקדים את גרנותיו .
טחנה זו סבלה מיוקר הדלק  ,אבל היו שנים שבעליה נאלצו להפסיק את הפעלתה בחודשי הקיץ

דווקא בשל מחסור במים ( את המים לייצור הקיטור סיפקו מבורות הטחנה )  .ולכן על סף מאה זו
שונה מקור הכוח של הטחנה ( ראה להלן ) .
טחנת  -קיטור שנייה הוקמה במושבה

הגרמנית ,

אלא שלכאן  ,במקום מכונת  -קיטור נייחת הובא

לוקומוביל שניתן היה להסיקו גם בדלק נחות ומצוי יותר  :מענפי זיתים גזומים  ,גזעים

נפסלים ,

כרותים או עקורים וכן קש  ,סירה קוצנית וכד ' .
מדובר כאן על טחינה בלבד ולא על התפתחויות ובעיות בתחומים אנרגטיים אחרים  ,מפני שעד
ראשית

העשרים

המאה

יכלו תושבי ירושלים

להסתפק

בתחומי הייצור השונים

במשאבים

האנרגטיים המסורתיים  ,פרט לטחינת קמח ללחם  ,ועד  1892גם בשאר התחומים כולל הובלת

נוסעים ומשאות  .קשיים של ממש סביב העלאת פריון

העבודה  ,הגדלת

הייצור והדבקת צרכיה של

האוכלוסיה הורגשו בחריפות רק בקשר להשגת קמח ללחם מתבואה מקומית ולא מקמח מיובא  ,כפי

שזה הסתמן לאחר  -מכן .

על סף המאה העשרים היו בירושלים וסביכתה הקרובה שש טחנות  -קיטורי וכנראה נכללה ביניהן
גם טחנת  -מנוע ( ראה להלן )  .ערים מעטות כתורכיה דאז זכו למספר כזה של טחנות  -קיטור או מנוע .
ודווקא אז במרחק מה ממנה  ,החיו  ,חדשו ושכללו מיתקנים המונעים בכוח המים  :חודשה  ,ובצורה

מתקדמת  ,טחנה חרבה בוואדי קלט ( מול המנזר ) והוקמה טחנה מופעלת בטורבינה מודרנית על  -ידי
מדריכי בית  -הספר המקצועי של כי " ח ליד עין  -קלט עצמו .
עם סלילת הכביש יפו  -ירושלים  ,ובעיקר לאחר תיקונו  ,התפתחה הובלת נוסעים בכלי  -רכב ( נוסף
לרכיבה ) .

הובלת מטען נעשתה כקודם על דבשות גמלים  .בספטמבר

טכנולוגי נוסף
8

:

נחנך קו מסילת  -ברזל ליפו  .אלא שהובלת מטענים נעשתה עוד זמן רב על  -גבי

הדים קלושים ליוזמה זו והמשכה הגרמני ניתן למצוא אצל פ ' גרייבסקי  ,החרש והמסגר  .ירושלים
י " מ פינס  ,בנין הארץ  ,ב  ,עמ '  . 6 : 31ק  1926 ,חסמתם ]

9

.

Jerusa/em

and around

 . 372 - 373קק  . Lange , Oeschichte des Tempe/s. Stuttgart 1899 .ק
 Pa/estine ,ח? וש  S rieח ?  Levantש . Les Puissances Enrrageries dans ,
 . 462ק 1900 ,

194

1892

זכתה ירושלים בחידוש

~ Paris

חן Walks

. Dambmann

תרפ " ז  ,עמ ' : 5

Hanauer ,

. ].נ

[ ) Vernev 31

:

 .על

משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה

גמלים  ,שכן היא היתה זולה ונוחה יותר ( מרציף הנמל ביפו עד ביתו  ,חנותו או מחסנו של הלקוח ) .
הדברים הגיעו לידי כך שהנהלת הרכבת קיבלה על עצמה הובלת מטענים ' משולבת '  :עד ירושלים

ברכבת ומהתחנה אל הלקוח בעיר ( או בבית  -לחם ) על  -גבי גמלים .
שינוי נוסף באנרגטיקה שחל על סף המאה העשרים  ,הוא הופעת המנועים  .מכונת  -קיטור היתה די
מורכבת  ,גדולה ומסורבלת

(

הדוד ,

),

לא ניתן היה לתקנה במקום והעיקר  -היא הצריכה הרבה מים

לייצור קיטור  .עם הופעת מנועי  -שריפה פנימית שפותחו לתפעול ממשי בשני העשורים האחרונים
( למעשה רק בשנות

של המאה הקודמת שונו פני הדברים  .קודם כל הוחלפה מכונת

התשעים )

הקיטור בטחנת  -ברגהיים בגזוגנראטור  ,כלומר במנוע הפועל בדלק מוצק ( פחמי  -אבן או עץ ואפילו
עצים שהתחכמו להופכם לפחם  ,ולאחר  -מכן לגז במיתקן מיוחד הצמוד למנוע

זה ) .

לא נזקקו יותר

למים רבים ( רק לקירור ) ולא לעצי  -זית  .בכל הטחנות החדשות הותקנו מנועים  ,וגם כמה מידרכיות

הפכו להיות לטחנות  -מנועים  .לתקופה זו שייכת גם הפיכתו של הדפוס הפרנציסקאני בעיר העתיקה
מלדני למופעל בקיטור  .מן הדין לציין כי בכל בתי  -הדפוס העבריים  ,וכן באחרים  ,נעשתה כל
העבודה באותו זמן ביד  .פועל מיוחד היה מפעיל בידיו את הגלגל של מכונת ההדפסה וכך גם

בהדפסת עתונים  .ביד או ברגל הניעו מחרטות  ,גלגלי  -יוצר של קדרים  ,משחזות  ,מטחנות  -קפה ,
מפוחים  ,מקדחים  ,גלגלי  -טוויה  ,נולים וכד '  .עם זאת הוכנס כבר מנוע ראשון לבית  -הספר המקצועי
של כי " ח .

בעשור הראשון של המאה ועד למלחמת  -העולם הראשונה עובדו והוצעו כמה תכניות לפיתוח
אנרגטי

:

לייצור חשמל להארת העיר  ,לתחבורה

( חשמלית )

ולשאיבת מים והספקת כוח לבתי -

מלאכה ומפעלי  -תעשייה קיימים והעומדים לקום .

וכאן הובאו בחשבון  -או ניתנה להם עדיפות  -צרכים אחרים מחוץ לטחינה  .אם לדוחק

בלחם ,

בבל הקשור לטחינת קמח  ,כבר נמצא פתרון  ,הזדקרה בכל חריפותה בעיית הספקת המים לעיר

הגדלה והולכת  ,שאוכלוסיה עברו כבר את הרבבה השישית ( ולאחר  -מכן גם השביעית ) ואינה יכולה
להסתפק בבורות בלבד  .נעשו גם תיקונים בבריכות  -שלמה ובאמת המים המוליכה מהן הונחו

צינורות  -ברזל  .אלא כל זה לא הספיק  .בעידן המיכון התחילו לחפש דרך להביא מים ממקורות

נמוכים מהעיר  ,כלומר לא רק בכבידה ( גראוויטציה ) מעין  -ערוב או מבריכות  -שלמה  .הועלו הצעות
להביא מים מעין  -פרה  ,עין  -פוואר  ,עין  -קלט וכן מהירדן ומהירקון  .כל זה הצריך כוח מיכאני רב

לשאיבת מים מעומק רב ( במקרה של הירדן  -כדי
900 - 800

מטר )  .פורסמו כמה הצעות

1 , 200

מטר  ,ובמקרה של הירקון  ' -רק '

מעניינות  ,כגון של מהנדס מים יהודי  ,מומחה של ממשלת

הולנד באי יאווה  ,א ' מאירם  ,שהציע להעלות לירושלים את מי עין  -פרה ועין  -פוואר  ,וכמקור כוח

להעלאתם תשמש טורבינת  -מים בעוצמה של

500

כוח  -סוס  ,שתופעל בכוחם של מי עין  -קלט 0 .י אלא

ההצעה העיקרית שמצאה לה מהלכין היתה קשורה בהקמת תחנת  -חשמל בעיר  ,שתספק כוח לכל
1911

קיבל יווני מקושטא בשם פוקיה זיכיון להספקת מים  ,מאור ורכבת

עירונית ( חשמלית ) בירושלים  .יי

כך עברה נקודת הכובד בפיתוחה של ירושלים ויצירת מקורות

הצרכים של תושביה  .בשנת

אנרגטיים משלה מטחינה וייצור תעשייתי המחכה לקידום ופיתוח  ,לשאיבת מים  .פוקיה מתזמן קצר
לאחר קבלת הזיכיון

10

( ב ) 1912 -

ולא הספיק להפעילו  .בשנת

1913

נמסר ( או אולי נמכר ) זיכיון זה

.

פרטים בעברית ראה  :ש ' אביצור  ,כוח המים בתכניות הפיתוח של הארץ והמדינה תל  -אביב

.

זו נכללה  ,לפי אותו סדר העמודים בספר ' כוח המים כארץ ובעולם ' אדם ועמלו
11

הארכיון הציוני המרכזי [ להלן

 :אצ " מ ] , DVa / III ,

,4

 , 1964עמ ' 19

( חוברת

תל  -אביב . ) 1966

מכתבו של ד " ר א ' רופין בעניין זה .
195

שמואל אביצור

לסוחר יווני אחר בקושטא  ,אירופידיס מוורומאטיס  .ביום

) 27 ( 14

בינואר

1914

נחתם הסכם בין

ראש עיריית ירושלים לבין מוורומאטיס  ,שהקנה לו זכות לספק חשמל לירושלים וסביבתה בקוטר
של

 20קילומטר  .מ

מוורומאטיס ,

לא ברור איזה חלק מן

הכוח  ,שעמדו

ליצור בתחנת החשמל המתוכננת של

נועד לשאיבה  .אלא מתוך המסמכים השמורים בארכיון הציוני עולה  ,כי את המים

לעיר חשבו פוקיה ומוורומאטיס להביא מעין  -ערוב ומבריכות  -שלמה  .מכאן שכאילו לא נדרש כוח

רב  ,אם

בכלל  ,לשאיבת מים לצורכי ירושלים  ' .י

ואילו בהצעתו של א ' מאירם הועדו  1 . 3מיליון קו " ש

( כשישים אחוזים מכל הזרם שיווצר בתחנת הכוח ) לשאיבת מים  .לאחר  -מכן טען מוורומאטיס  ,כי
בשנת

1916

קיבל גם זיכיון על הספקת מי הירקון לירושלים וכן  ,כנראה  ,גם של מי עין  -פרה 4 .י

מכל מקום  ,כבר אז הסתמנה הנטייה להביא מים לירושלים בשאיבה ולא ( או לא רק ) בכבידה  ,ובזה
התברר כי מרבית הכוח שיידרש לצורכי העיר ייועד לשאיבת המים .
בזמן ביקורו של הקיסר וילהלם השני בירושלים

( ב ) 1898 -

הותקן גנרטור לייצור חשמל במחנה

אוהלים של הקיסר  .ועם חנוכת בניין אוגוסטה  -ויקטוריה על הר
חשמלי גם שם  .ליותר מזה ( במאור

חשמלי )

הזיתים  ,ב , 1910 -

הותקן מאור

לא זכתה ירושלים בתקופת השלטון התורכי .

עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה הוקפאו התכניות ולא הגיעו לידי מימוש  .מה שנעשה בשנות
העשרים והשלושים היה גלגולים חלקיים או שינויים מהתכניות המקוריות .

לפיתוח האנרגטי של ירושלים בתקופת המנדט היו שני שלבים  ,עם כמה התפתחויות משנה בתוך
השלבים עצמם  .כשלב ראשון יש לראות את התקופה מהכיבוש הבריטי  ,בימים האחרונים של שנת
, 1917

ועד להפעלת תחנת  -חשמל בעיר  ,במחצית השנייה של שנת

. 1929

ואילו השלב השני התחיל

מהפעלת תחנת הכוח לייצור חשמל ושימוש בזרם גם כמקור  -כוח  .וזאת למעשה משנת

1930

ועד

קום המדינה .

השלב הראשון

אחת הפעולות הראשונות של הצבא הבריטי בסביבת ירושלים  -ולאחר  -מכן גם השלטון

המנדטורי  -היתה הקמת תחנת  -שאיבה בבריכות  -שלמה ( ויותר מאוחר גם במקומות אחרים ) .
לצורך זה השתמשו תחילה בטרקטורים ( ראשונים

בארץ )

שהובאו לשאיבת מים בסיני ובנגב

( בעינות הבשור )  .תחילה סופקו מים אלה לצבא ולאחר  -מכן גם לאזרחים .
ואילו במשק האזרחי בעיר לא היתה ההתאוששות מפגעי המלחמה מהירה ביותר  .טרם הצליחו
להשיג חלפים ומנועים חדשים .
בעיר  .נמנו

1 , 344

ב 1922 -

נערך מפקד של התעשיה ( המעטה

בתי  -מלאכה ומפעלי  -חרושת שהעסיקו

ומפעלי החרושת היו המכונות והמכשירים ידניים  ,ורק
קמח ,

2

טחנות  -קפה ,

4

ולמכונאות  ,במפעל לטבק .

נגריות
ב 2-

12

ההסכם

13

196

בתי  -דפוס

איש  .כמעט בכל בתי המלאכה

מפעלים נמנו

28

מנועים  :ב  8 -טחנות -

בבית  -מלאכה לחרטות  -עץ ,

סדנאות למתכת

ב 26 -

(  3מנועים )  ,ב 2 -

2

בתי  -תרושת לקרח  ,בליטוגראפיה אחת

( בהשמטת חלק ממנו ) נמצא בתיקי גדליה וילבושכיץ  ,אצ " מ  .תיק . /1112 / 11

ראה התיק שהוזכר בהערה . 11

14

(5

מנועים ) ,

2 , 895

!)

והמלאכה היהודית

ראה  :א ' אלמליח  ,ארץ ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם  ,א  ,ירושלים
מודפס בטעות ואדי טורה ) .

תרפ " ח  ,עמ ' 42 - 41

( במקום עין  -פרה

משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה

ל

ו3 -

18%

י

.

14 1 .

.

*.

ע* .

צמן 4אלש59ק

,

;

ראשית המיכת במחצבות ירושלים  -מכונות ליצירת

מפעלי  -אבן ( חציבה וטחינת אבן לחול )  .פורסמו נתונים ביחס לכוחם של

ועוצמתם הכללית הסתכמה

ב 356 . 5 -

22

חצץ 1925 ,

מנועים בלבד

כוח  -סוס  ' .י

מאחר שחמישה מתוך שישה מנועים שאין פרטים עליהם היו בענפים שעוצמת מנועיהם היא בדרך -

כלל בין

כל

28

 2ל 10 -

כוח  -סוס  ,ורק אחד בטחנת  -קמח ואפשר שהיה חזק יותר  ,ניתן לקבוע שעוצמתם של

המנועים הגיעה לכל היותר

ל 400 - 380 -

כוח  -סוס  .ואם ניקח בחשבון את מכונות הקיטור

והמנועים מחוץ למגזר היהודי  ,כולל הממשלה והעיריה ( שאיבה ו

הכוח הממוכן בירושלים הגיעה

ב 1922 -

),

ניתן להניח שעוצמתו של כל

ל  650 - 600 -כוח  -סוס .

בולטת בהתפתחות זו ' שבירת ' מעמדן העדיף של טחנות  -קמח  ,כפי שהיה מראשית המיכון בעיר .
עוצמתם הכללית של מנועי שמונה הטחנות לא עברה את  100כוח  -סוס  .ואילו לשלושה מפעלי
האבן היו מנועים בעוצמה של

הירושלמית

115

כוח  -סוס  .זאת היא התחלה המבשרת שידוד מערכות באנרגטיקה

פיתוח ענף האבן תוך מיכון

:

' כבד ' ,

בהשוואה לכל שאר ענפי הייצור בעיר .

לפי מספר המפעלים העסוקים בתעשיה ומלאכה והציוד האנרגטי שלהם  ,עמדה אז ירושלים במקום

הראשון בתוך היישוב היהודי ( והכללי

בארץ  .כשליש מכל העוצמה האנרגטית שנאגרה בתעשיה

ן )

והמלאכה של היישוב התרכזה בירושלים .
לפי מפקדי התעשיה והמלאכה של ההנהלה הציונית בשנים

מהותיות  ,המתחילות להיות מרחיקות לכת  .בשנת

1925

1925

עוצמתם הכוללת של המנועים במפעלי

התעשיה והמלאכה של היהודים בעיר היתה שווה למעשה לזו שהיתה

ואילו שנה אחת

לאחר  -מכן  ,ב 1926 -

במספר המועסקים היה רק

כבר  617כוח  -סוס  ,גידול של

-

ב  20 -אחוזים  ,פחות

ו , 1926 -

חלו כבר תמורות

ב 1922 -

60

 387 -כוח  -סוס ,

אחוזים  ,בזמן שהגידול

פי שלושה  .מכאן אנו למדים כי תוך שנה אחת באה

תנופה רבתי  .אלמלא גידול זה  ,לא יכלו ודאי להגיע למימוש של כמה משימות  ,באשר לא ניתן

לבצען בכוח  -אדם

בלבד " ,

וספק רב אם בלי ' מכונות האש '  ,כפי שכינו אותן פעם  ,יכלו לפתח את

מפעליהם  ,ואו  -לא תמיד  -לכלכל את העניינים לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר .
תוך ארבע שנים הסתמנו שני תהליכים
15

ידיעות החברה להתפתחות כלכלית של ארץ ישראל  ,א  ,חוברת ג
א

16

:

( , ) 1923

עמ ' . 6 - 5

גחוני המפקדים של התעשיה העברית משנות
ירושלים

( , ) 1923

עמ '

.

: 84 53 - 43

מסחר ותעשיה  ,א  ,חוברת

 , 1929עמ ' 161 - 159

.

 1925ו 1926 -

ניתנים לפי ד ' גורביץ  ,ספר סטטיסטי לארץ ישראל ,

ראשית המיכון במחצבות ירושלים  -מראה מחצבה בקירבת

א.

העיר 1925 ,

ירידת משקלה היחסי של ירושלים בהצטיידות האנרגטית

אחוזים

ב . 1926 -

חיפה ( בזכות תחנת  -כוח פרטית של

:

מכדי שליש

' נשר ' )

ב 1922 -

ירדה

ל9 -

היתה למוליכה בעוצמת

האנרגטיקה של מפעלי הייצור ( פרט לחקלאות ) בקרב היישוב היהודי  ,ואחריה תל  -אביב  -יפו .
פיתוחו וגידולו של ענף האבן והצטיידותו האנרגטית

ב.

 :ב 1922 -

בניין בכלל ) בירושלים היו מנועים בעוצמה של  1 ] 5כוח  -סוס
1926

-

341

במפעלי אבן ( וייצור חומרי -

; ב 120 - 1925 -

כוח  -סוס ; וב -

כוח  -סוס .

תוך שנה אחת ( הגיאות של העלייה הרביעית ) גדלה עוצמת המנועים בענף האבן כמעט פי שלושה

וכפי שנראה  ,גם לאחר  -מכן נשארה היד נטויה .
שנתיים לאחר מפקד התעשיה היהודית נערך מפקד כללי ראשון ( וככללי גם אחרון ) של התעשיה
והמלאכה בארץ  .לפי נתוניו ניתן ללמוד ( תוך השוואה למפקד

מתייחסים למצב הדברים

1928

ב ) 1927 -

. 1926

יש לזכור כי הנתונים במפקד

כיצד ' התחלקו הכוחות ' בין המגזר היהודי והלא  -יהודי

בתעשיה וכמלאכה  .אבל דבר יסודי חסר בפרסומי מפקד זה

:

אין נתונים על עוצמת המנועים

ומכונות הקיטור שברשות המפעלים ( יש רק סיכום ארצי כללי )  .רק זאת ניתן ללמוד  ,כי מתוך
מפעלי  -תעשיה ומלאכה ( לא נכללו בעלי  -מלאכה שאין להם סדנאות ) בירושלים  ,שהעסיקו

איש ואשה  ,רק
ב 10 -

ביד .

ב 80 -

מהם היו מנועים והם הפעילו

מפעלים ( בתי  -בד

לשומשום )

260

מכונות  .וזאת לעומת

751

658

3 , 316

מכונות שהונעו

הכוח המניע היה עדיין הבהמות  .מיכון מלא היה רק

בטחנות  -קמח  ,כבתי  -חרושת למצות ולביסקוויטים  ,במיתקני  -חשמל פרטיים ( לעצמם ) ובמגרסות -

אבן ( ענף חדש )  .ואילו במפעלי  -חרושת ברזל למכונאות השתמשו בכוח מכאני רק ב  6 -מתוך
ב9 -

מתוך

מתוך
17

198

28

34

) ! ( 101

נגריות  .מעניינת התפלגות בבתי  -הדפוס  ,שהיו כבר בדרך למיכון מלא

בתי  -דפוס השתמשו בכוח מיכאני  .לי

 .ק 1929 ,

Jerusalem

.

First Census of

.

Government of Palestine

; 9

ורק

 :כ 13 -

משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה

לא נטעה  ,אם נעריך את עוצמת המנועים במפעלי ירושלים ובראשית

1928

( על שני מגזריה ) במספר

עגול של אלף כוח  -סוס  ,או קצת יותר מזה  .זאת בהתחשב עם מיתון כלכלי ( בלשון המעטה ) שחל ב -
, 1927

ומתוך הנחה כי מנועי המגזר היהודי היוו אז כשני שלישים מעוצמתם הכוללת של מקורות

הכוח בתעשיה והמלאכה הירושלמית .
מן הדין לציין כי הסתמן צמצום במספרן ומשקלן הסגולי של חלוצות המיכון בעיר ובארץ -

טחנותיקמח  ,אם כי מספרן היה עדיין גדול

(, )6

בייחוד בהשוואה לערים האחרות

;

יותר ממחציתה

של עוצמת המנועים היתה במפעלים של חומרי  -בניין  ,בעיקר בחציבת האבן .
מפקד התעשיה והמלאכה העברית של

התבסס על נתוני

1930

, 1929

שבסופה התחילה לפעול תחנת

החשמל בירושלים  .לא תהיה זאת טעות משמעותית אם נניח שמפעלי התעשיה והמלאכה טרם
הספיקו ליהנות מהחשמל  ,והנתונים של אותו המפקד מבטאים את מה ששרר בירושלים ממש לפני
' עידן החשמל '  .לפי נתוני המפקדך היו בקרב יהודי ירושלים  45בתי  -חרושת

ו  3 -בתי  -מלאכה ,

שהשתמשו במנועים להפעלת מכונותיהם בעוצמה כללית של  581 . 5כוח  -סוס  ,אם כי בפועל הפיקו

קצת פחות מזה  .לפנינו ירידת  -מה בהשוואה

ל , 1926 -

בעטיו של משבר כלכלי .

אין להניח כי התשתית האנרגטית של ירושלים לפני התקנת רשת חשמל בעיר עלתה על

1 , 000

כוח -

סוס בייצור תעשייתי  .ולזה יש להוסיף את מפעלי השאיבה להספקת מים ואת הציוד האנרגטי של
מפעלי התחבורה

:

משאיות ,

אוטובוסים

מכוניות פרטיות ומוניות  ,בצד מספר לא מבוטל של

,

כרכרות ועגלות הרתומות לסוסים  ,בהמות  -משא וקטרי הרכבת  .את עוצמתם הכללית יש להעריך כ -
6 , 000

כוח  -סוס לערך .

כבר צויין כי אור  -חשמל נצנץ בירושלים מספר לילות בסתיו

, 1898

בזמן ביקורו של הקיסר וילהלם

בארץ  .במחנה האוהלים שלו ( בקצה המזרחי של רחוב הנביאים של ימינו ) שהוקם בירושלים  ,פעל

גנראטור והמחנה הואר בנורות חשמל  .וכאמור לעיל  ,גם תריסר שנים לאחר  -מכן  ,עם חנוכת בניין
על שם אשתו

( אוגוםטה  -ויקטוריה ) ,

הותקן שם גנראטור ( ויש גורסים יותר מאחד ) כדי לספק מאור

לכיח  .לאחר מלחמת  -העולם הראשונה הותקן חשמל מייצור עצמי  -גנראטורים פרטיים  -בכמה

בתי  -מלון  ,מוסדות  -ציבור ועסקים

פרטיים ,

שאחדים מהם גם סיפקו זרם למאור

לשכניהם ' " .

א ' מוורומאטיס התדיין עם פ ' רוטנברג על השליטה במקורות הכוח והספקת החשמל בארץ  .הוא
תבע את ' זכויותיו ' על כוח המים של הירקון והירדן ועל הספקת חשמל בארץ בכללה  .בית  -משפט

בין  -לאומי בהאג הכיר רק בזכיונו הירושלמי ( חשמל  ,מים  ,שירותים ציבוריים  -קרי חשמלית
עירונית ) ,

בקוטר של

20

ק " מ מהעיר  .על סמך פסק  -דין זה הוא קיבל זיכיון מחודש בפברואר

ומכר אותו

ב 1928 -

תמורת

לירושלים : 0 .

תוך שנה

( ) 1929

60 , 000

1926

לירות שטרלינג לחברה בריטית שנוסדה לספק חשמל

הוקמה תחנת הכוח והותקנה רשת  -הספקה לצרכנים הראשונים  .ראשי

החברה היו קטני אמונה ; הם לא העריכו נכונה את ' נפח ' הדרישה לחשמל ואת קצב הפיתוח ולא יכלו
להדביק את הדרישה  .עם זאת מחיר הזרם היה תמיד יותר גבוה מאשר בחברת החשמל הארץ -

ישראלית שיסד פ ' רוטנברג .
עוצמתה של תחנת הכוח בראשיתה היתה
בראשיתה  ,שש שנים לפני  -כן
18

( ב ) 1923 -

600

קילוואט ( עוצמתה של תחנת הכוח של תל  -אביב

כשאוכלוסייתה פחותה אז פי שלושה מאשר

בירושלים ,

.

ראה ד ' גורביץ  .דין וחשבון וסיכומים סטטיסטיים של מפקדי החקלאות התעשיה  ,המלאכה והעבודה שנערכו ע " י
הסוכנות היהודית

ב , 1930 -

ירושלים

. 1930

 .ק Svria an f Palesrine . Beirut 1936 ,

19

35

20

שם ,

(

שם  .וכן

שם .

.

חן ' Faris E/ecr /' ical Pou ~ el

 .יו

עמ ' . 47
קק /

שמואל אבדצור

היתה

ובמשך הזמן התרחבה וגדלה  ,אם כי  ,כאמור  ,לא תוך ראיית הנולד ופיתוח

 300קילוואט ) ,

בהתאם לכך  ,כי אם תוך הזדנבות לאחר הדרישה הגוברת .
השנה

עוצמתה של תחנת הכוח
של חברת החשמל הירושלמיתי2

1929

600

1932 / 1933

סס1 , 1

1935

2 , 100

1937

4 , 600

1938

6 , 600

1945 / 1946

8 , 600

1948

10 , 000

תחילה (  ) 1929 / 1930היו  2 , 540צרכנים  ,באוקטובר 1932

הגיע לכדי

ה ' פרוספריטי ' ( ) ] 935 - 1933

למאור  .בשנה הראשונה להפעלה היו רק
מספרם הגיע כבר

74

קשנה

כמות (

בירושלים '

במילילי קילוואט -

2

( נתונים מעוגלים במיליוני

מזה לכוח

1929

אין נתונים

ס93ו
7931
932ן

.8ס

97ס  .ס

1. 1

אין נתונים

1 .4

אין נתונים

934ן

2_ 2

אין נתונים

935ו

3 .3

אין נתונים

936ן

4, 5

אין נתונים

1937

5 7

.

אין נתונים

938ן

5

1939

קילווואט  -שעה )

באחוזים מכלל המכירות

ו 12 .

איז נתונים

6,

7. 4

0 . 48

6 3

.

1940

7 5

.

 . 37ס

7-6

1941

8. 7

ס _ 7ם

ס8 .

1942

 . 4ס1

 . 87ס

8 3

.

7943

2 . 1ו

1 _ 28

וו

1944

4 _ 2ז

1 . 62

וו

945ן

16 . 8

1 . 88

11 . 1

1946

8 . 6י

2 . 48

3

1947

22 , 1

 ( 2 , 80הערבה )

 ( 12 , 6הערבה )

1948

14 , 3

1 _ 20

Jerusalem ] 950

המנדט  :זינגר

( שנת המצורי

.

I . A . Singer '' Electrical Servicesin Jוראה :
, erusalem ' , IsraelEconomicAnnual

האנרגטית לתמורות במשק הארץ '  ,אדם ועמלו  ,תל  -אביב
הנתונים לפי פריס

13 ,

8 ,4

הוועד הלאומי לכנסת ישראל  ,ספר הכלכלה הישובית  ,תל  -אביב

23

) 164

ובאוקטובר

1932

( מנועים )

בסך הכל

אין נתונום

933ן

22

( ב 1931 -

-

הצריכה העיקרית היתה

.

שעה ) שנמכרה

21

צרכנים לכוח

ה . 25 , 000 -

ובשנות

ל  215 -ננ

מכירת זרם חשמלי לצרכנים

 . 203ק .

הגיע מספרם כבר ל 3 , 802 -

ולבסוף עבר את

5 , 000

העוצמה בקילוואט

, 1947

עמ ' , 216

 , 1972עמ ' ; 35 - 33

 : 223 - 221ש '

אביצור  ' ,התשתית

פריס ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ ' , 37

1לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  : ] 33 - ] 31שנתונים סטאטיסטיים ) ( Statistical Abstract

( לעיל  ,הערה ]  , ) 2עמ ' 203

לפי זינגר ( לעיל  ,הערה

, ) 19

. 40

של ממשלת

ואילך  :ספר הכלכלה הישובית ( לעיל  ,הערה ]  , ) 2עמ ' . 221 - 220

עמ '  203ואילך  :שנתרן סטטיסטי לישראל  , 1עמ '  : 60פריס ( לעיל  ,הערה

, ) 19

עמ '

 : 133י ' פרס  ,אנציקלופדית ארץ ישראל  ,ב  ,ירושלים תש " ח  ,עמ '  , 433אלא שיש להניח ( וכך נהג המחבר ) כי כיחס
לשנת

200

] 946

נפלה טעות

:

לתעשיה נמכרו

] 2 , 48

מיליון קו " ש ולא

, 1 , 481

כפי שהודפס שם .

משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה

הנתונים על עוצמת תחנת הכוח  ,היקף הייצור וחלקו הנועד לספק כוח לתעשיה מראים כי במשך
מ 19 -

פחות

שנה ( השירות התחיל  ,כאמור  ,בסוף

הזרם שנמכרה במשך השנים

, 1947 - 1931

כמות הזרם שנמכרה לתעשיה בשנים

וירדה

ב 1947 -

כדי פי

) 1929

עלתה פי

1947 - 1946

27

( וכנראה יותר מפי

( בהשוואה לשנת 931נ

( לא נביא בחשבון את שנת

11

עלתה עוצמתה של תחנת הכוח פי

1948

שבגלל

)

30

משנת

, 17

930נ ) .

היתה כמעט פי

המצור  ,חוסר

כמות

28 - 25

דלק וקיצוץ של

הספקת הזרם חלה הפחתה מלאכותית בייצור )  .חלקו של הזרם הנועד לייצור תעשייתי עלה מ -
אחוזים

ב , 1931 -

ירד עד כדי

6. 5

אחוזים

ב , 1939 -

ועלה שוב עד

המצור  ,כשהזרם סופק רק לצרכים חיוניים ביותר  ,לא עלה על

13 . 3

8.4

אחוזים

ב . 1946 -

נציין רק ונדגיש שוב  ,כי בשנת

12 . 1

ואילו בשנת

אחוזים  .כאן אנו רואים פיגור רב

בהשוואה לשאר חלקי הארץ  ,שקיבלו את הזרם מחברת החשמל לארץ  -ישראל ( ועל כך
השיא , 1945 ,

גם

הצריכה לכוח לתעשיה לא עלתה על

להלן ) .

13 . 3

כאן

אחוזים

מהמכירות  .קצב עליית השימוש בחשמל לצורכי תעשיה בעיר לא עלה באותה המידה כפי שעלתה
הצריכה למאור ולשימוש ביתי .
בשנת

נערך מפקד נוסף של התעשיה והמלאכה היהודיים בעיר  ,ומבחינת היקפו היה גם מפקד

1937

אחרון מסוגו ( מפקד
1 , 067

של
וכן

מפעלים ( מהם

3 , 453

ב 85 -

1943
229

כוח  -סוס  .רק

בתי  -מלאכה .

כלל רק את התעשיה  -מפעלים גדולים
בתי  -חרושת  ,השאר בתי  -מלאכה ) עם

ב 165 -

ב 817 -

4 , 589

יחסית ) .

במפקד זה "

:

נמנו

מועסקים ועוצמה אנרגטית

בתי  -חרושת  ,או נקרא להם מפעלי  -תעשיה  ,השתמשו בכוח מיבאני

מפעלים  ,ביניהם

64

הנמנים על התעשיה  ,ומרבית כתי המלאכה

( ) 753

העבודה היתה ידנית בלבד  .והנה בשנה השמינית לקיום רשת  -חשמל בירושלים היו במפעלי הייצור
של המגזר היהודי

819

מנועי  -חשמל בעוצמה כוללת של

כל  -כך ניכרת  ,אם נביא בחשבון כי כבר

מנועים

'

: ,

ב 1932 -

1 , 843

כוח  -סוס  .זאת התקדמות  ,אבל לא

סיפקה חברת החשמל הירושלמית זרם

ל 410 -

וזאת כמובן לכל המפעלים בעיר  ,ולא רק למגזר היהודי  .אבל לעומת מספר רב זה של

מנועי  -חשמל ( במגזר היהודי ) פעלו

48

מנועי  -שריפה פנימית עם עוצמה כללית של  1 , 560כוח  -סוס .

מכאן שכוח המופק במנועי  -שריפה פנימית היה לא רחוק מלהשתוות לזה שסופק על  -ידי חשמל .
במלים אחרות  ,המפעלים הגדולים הזקוקים לעוצמה רבה יחסית השתמשו במנועי  -שריפה פנימית .
ואילו מי שלא היה זקוק לכוח רב  ,ביחוד בבתי  -מלאכה  ,השתמש במנועי  -חשמל בעוצמה של  / ,י2
כוח  -סוס בממוצע בלכד  .בענף כמעט היחיד של ' התעשיה הכבדה ' בירושלים  -הפקת אבן
ועיבודה  ' -שלטו ' מנועי  -שריפה פנימית בעלי עוצמה גדולה יחסית ( בממוצע
אחד ) ,

287

ובכל החטיבה של אבן ומלט השתמשו

כוח  -סוס

( 71

( 39

מנועי  -שריפה

מנועים ) שהשתמשו בזרם חשמלי  .ענף חומרי

קשור במנועי  -שריפה פנימית  .בשאר הענפים והמקצועות היו רק
כוללת של

160

בענף המזון

כוח  -סוס

( 189

( 20

פנימית ) ב 1 , 400 -

בניין  ,ב 82 -

8

36

כוח  -סוס כל

כוח  -סוס לעומת

אחוזים מעוצמתו  ,היה

מנועי  -שריפה פנימית עם עוצמה

כוח  -סוס בממוצע למנוע )  .למנועי  -שריפה פנימית היה עדיין משקל

כוח  -סוס לעומת

454

כוח  -קוס ממנועי  -חשמל )  .בשאר הענפים ובייחוד בתעשיה

' שלט ' כבר החשמל .
ההתפתחות הנוספת במשאביה האנרגטיים של ירושלים היתה הרחבת תחנת הכוח

24

.

ד ' גורביץ  ,החרושת התחבורה והמסחר העכרי דינים וחשבונות וסיכומים סטטיסטיים של המפקדים שנערכו ב -

. 1937
25

שלה  ,שעוצמתה ,

פריס

ירושלים

תרצ " ט  ,עמ ' , 17

( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' 133

. 20

. 35

.
201

פועלים יהודים וערבים בעבודת הנחת קו  -חשמל לירושלים ,

כאמור  ,הגיעה לקראת
2 , 000

 1947ל 8 , 600 -

1947

קילוואט  .ערב קום המדינה הובא ציוד להגדלת עוצמתה בעוד

קילוואט  ,אלא שפעולות האיבה והמצור ( ומחסור בדלק בעקבותיו ) שיבשו את התקנתו

והפעלתו במלואו  .במידת  -מה אמנם גדל מספר המנועים בייצור

( ובתחבורה ) ,

בשל מלחמת  -העולם השנייה  ,האט באופן מלאכותי תהליך זה  ,כך
הכוח בפועל היתה

10 , 000

שב 1948 -

אלא שחוסר

יבוא ,

עוצמתה של תחנת

קילוואט .

כבר הוזכר כי לעוצמה גדולה ביותר של משאבי כוח הזדקקה ירושלים  ,כדי להעלות ולהביא לעיר

מים ממרחקים  .ואם ראשית המיכון המודרני בעיר היה בהקמת טחנות  -רוח ולאחר  -מכן טחנות -

קיטור להכנת קמח ללחם  ,הרי השימוש במנועי  -שריפה פנימית לאחר הכיבוש הבריטי התמקד קודם
כל בשאיבת מים .

כאמור  ,טרקטורים

ראשונים  ,שהובאו על  -ידי הצבא הבריטי ושימשו לשאיבת

מים בסיני ובעינות הבשור  ' ,דחפו ' מים מבריכות  -שלמה  .אחריהם באו מנועים שהחליפום וכן

מנועים להעלאת מים מעין  -פרה  ,עין  -פוואר ולבסוף גם מעין  -קלט  .כשכל המקומות ( תחילה
המפורטים האלה לא הספיקו הונח קו  -צינורות של
לירושלים  ,למרחק של

62

18

קילומטרים ובהפרשי גובה של

השלושים והסתיים סופית ( באופן

כמחציתן

כללי )

מוורומאטיס  .הוקמו ארבע תחנות  -שאיבה

:

אינץ '
830

( , ) 1935

כ  . 5 , 000 - 4 , 300 -לבסוף הגיעו

ממעיינות הירקון  -ראש  -העין עד

מטר  .הקו הזה נבנה בראשית שנות

לאחר שנפתרה בעיית זכיונו של א '

במקום נביעת המים בראש  -העין  ,כלטרון  ,שער  -הגיא

וסריס ( בחלקו העליון המזרחי של שער  -הגיא )  .תחילה שאבו
ל 14 , 000 -

רובם )

2 , 270

מטרים מעוקבים ליום ואחר  -כך

מטרים מעוקבים ליום וגם זה לא הספיק  .תוך כדי כך הונדל

גם מספר המנועים  ,יותר נכון עוצמתם בתחנות השאיבה  ,והגיע ( שלושה מנועים של

בכל תחנות השאיבה ) לעוצמה כוללת של

4 , 320

360

כוח  -סוס

כוח  -סוס  .התכוננו וניסו להגדיל את כמות המים

הנשאבת ולשאוב גם בכוח החשמל  .לפי תנאי הזיכיון היתה רשאית מחלקת העבודות הציבוריות
המנדטורית לשאוב ממעיינות הירקון עד

כמעט
202

16 . 5

10

מיליון גלון ליום

( כ 45 , 000 -

מטרים

מיליון מטרים מעוקבים לשנה  .ואילו בפועל הגיעו רק לכדי שליש

מעוקבים ) ,

שהם

של  .כמות זו  ,ונעצרו

משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה
כאשר

מיצו את מלוא האפשרויות של השאיבה דרך הצינור הקיים  ,שכן כל תוספת פירושה צינור -

מים נוסף  ,וזאת לא יכלו לעשות תוך מלחמת  -העולם השנייה ולא בשנתיים הראשונות לאחר

בשל מחסור עולמי בפלדה

סיומה ,

לצינורות : " .

אם נוסיף לעוצמת המנועים בתחנות השאיבה של קו ירקון  -ירושלים גם את מפעלי השאיבה הישנים
מן המעיינות הקרובים

( בריכות  -שלמה ,

עין  -פרה

לירושלים  ,הרי נקבל עוצמה כללית של יותר

ועין  -פואר )

מ 5 , 000 -

ולא כל  -כך קרובים

( עין  -קלט )

כוח  -סוס  ,עוצמה הקרובה לזו שהיתה  ,כפי

שיש להניח  ,לכל מנועי  -שריפה פנימית ( למעט תחבורה ) בעיר כולה  ,ולא רק במגזר היהודי  ,בסוף
שנות השלושים .

מכאן אנו למדים  ,שכדי לספק מים לעיר ( וחלק ניכר מהבורות  ,בייחוד בשכונות הערביות עוד לא
יצא

מהשימוש ) ,

נזקקו למקור אנרגטי

רב  -עוצמה ,

העולה בהרבה על הכוח שהיה נדרש לו היו

טוחנים את כל הקמח הדרוש ללחמם של תושבי ירושלים בתוכה היא  .כוח הנדרש לרוות את
הצימאון היה כפול כמה מונים על זה שנדרש להשביע לחם פשוטו כמשמעו .

יוצא אפוא  ,כי בשנות השלושים חלק חמישי  ,אם לא יותר  ,מכל משאביה האנרגטיים של

ירושלים ,

כולל האנרגיה שנדרשה לצרכים ביתיים  ,למאור ולתחבורה עירונית  ,נועד להבטחת מים לתושביה .

ואם נביא בחשבון רק את הזרם החשמלי שנמכר להפעלת מנועים בתעשיה ואת מנועי  -שריפה

פנימית שנועדו לאותה מטרה  ,נמצא כי כמעט שתי חמישיות

( כ 40 -

אחוזים ) מכל מקורות הכוח

שהיו ברשות העיר לצורכי הייצור  ,הועדו לשאיבת מים .
אם נרצה להפוך את ממדיו של הכוח אשר נדרש לספק מים לכל תושב בעיר בסוף תקופת המנדט

ביחידות כוח אדם  ,הרי יצא כי לרשותו של כל תושב בעיר  -מתינוק בן יומו לישיש שבישישים -

עמדו שני ' עבדים ' שסיפקו לו מים לצרכיו האישיים  .ועדיין לא למלוא צרכיו  .בפועל גם שני בני -
תמותה אלה לא יכלו לבצע כהלכה  ,ובעיקר במהירות הדרושה  ,את שניתן היה לבצע בעזרת המנועים

שהעלו מים בצינורות ממעיינות הירקון ומשלושת מעיינותיו של נחל פרת ( ממעיין קלט סיפקו

תחילה מים רק לצורכי מחנה צבאי בריטי שבקרבתו ) .
אמנם המנועים שהפעילו את המשאבות לא פעלו בעיר עצמה  ,אבל אין זה משנה את העובדה שהם
היו חלק אינטגראלי והחיוני ביותר של מקורות הכרח של העיר  .וספק הוא אם עיר כלשהי

בעולם ,

בחלקו המפותח כמובן  ,היתה במצב דומה לזה שבירושלים .
מים ואבן דרשו את מרבית מקורות הכוח שעמדו לרשותה של ירושלים לצורכי הייצור .
אי  -אפשר שלא לעמוד על חלקה ומקומה של ירושלים בפיתוח משאבי הכוח בארץ  .אם תחילה היא

היתה חלוצת השימוש במקורות הכוח החדשים ( רוח

וקיטור )

ובשימוש מוגבר בגזוגנראטורים

לאחר  -מכן  ,הרי ההתפתחות הכללית בארץ לא רק שהדביקה אותה באמצע שנות העשרים  ,אלא אף

דחקה אותה אחורה מן המקום הראשון בתעשיה  ,וקודם כל התעשיה והמלאכה היהודית  ,אותו היא
תפשה קודם  .הפיגור בהתקנת רשת ציבורית של חשמל בירושלים  -בשבע שנים ביחס לתל  -אביב

ובחמש שנים לערך ביחס לחיפה  ,טבריה ומקומות אחרים  -נתן את אותותיו  .מצבה הגיאוגראפי
והרכב האוכלוסיה בה נתנו גם הם את אותותיהם  .גידול האוכלוסיה  ,הרחבת מפעלי התעשיה ואתם

גם ההובלה בירושלים פיגרו בהשוואה לערי הנמל  ,הקולטות יותר עלייה והרכב אוכלוסייתן אחר .

ירושלים נדחקה יותר ויותר אחורה  ,לא בשל חיסול או התרופפות של ענפי כלכלה וצריכה ביתית

26

לפי תיקי הספקת המים של ארכיון עיריית ירושלים .
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פועלי מפעל רוטנברג מניחים קו  -חשמל לירושלים ,

מועטה של
1922 - 1920

אנרגיה ,

1947

אלא בשל התפתחות יותר נמרצת במקומות אחרים .

כך ,

למשל  ,בשנים

כארבעים אחוז מכל המקורות האנרגטיים של התעשיה בארץ מוקמו עדיין בירושלים ,

ואילו ערב קום המדינה חלקה במשאביה האנרגטיים הכלליים של הארץ בגבולות המנדט לא הגיע
כדי עשירית  .חלקה של חברת החשמל הירושלמית במכירת הזרם לצרכנים בארץ נע בשנים
האחרונות של תקופת המנדט סביב שמונה אחוזים  .ואילו חלקה במכירת הזרם לתעשיה היה מגיע

בקושי לשלושה אחוזים  .בזמן שחברת החשמל לארץ  -ישראל מכרה שליש מכל הזרם

לתעשיה ,

מכרה החברה הירושלמית לצורכי התעשיה בין עשירית לשמינית מהזרם שהיא סיפקה .

תהליכים ותמורות בצרכיה האנרגטיים של ירושלים
ראשיתו של התיעוש בירושלים  ,ובארץ כולה לאחר  -מכן  ,היה בחיפוש מקורות  -כוח יותר חזקים

מאשר כוחו של אדם ובהמה  ,כדי לטחון ביתר קלות  ,ולא פחות מזה ביתר
התבואה

מהירות  ,את גרגרי

לקמח  .מכאן נסיונות עקשניים לרתום לצורך זה את כוח הרוח במקומות שאין מים זורמים

ושכלול טחינה בכוח המים במקומות שהם מצויים .

אבל  ,כאמור  ,הצלחה

יחסית באה עם הקמת

טחנות  -רוח מודרניות וממשית מאוד עם השימוש במידרכיות שלראשונה הותקנו בירושלים  .גם

השימוש היעיל בכוח החום  -במכונות  -קיטור  -ראשיתו בירושלים בשנים

, 1878 - 1877

וזמן

רב נאבקו מכונות  -קיטור לצורותיהן השונות  ,כולל לוקומוביל  ,עם המידרכיות  .ואם יכלו להן באיכות
הקמח  ,לא הצליחו בתחרות עמן במחירי הטחינה  .מכונות  -קיטור ואחריהם מנועי  -שריפה פנימית

שדחקו אותן  ,ואשר בירושלים היו מיוצגים בעיקר על  -ידי הגזוגנראטורים  ,נהיו הגורם בטחינה בעיר
וערב מלחמת  -העולם הראשונה הגיע מספרן

ל , 19 -

כולן בעלות מנועי  -שריפה

פנימית  ,ולבעלת

העוצמה הגדולה ביותר ביניהן היה גזוגנראטור של  70כוח  -סוס  .בתקופת המנדט צומצם בהדרגה
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משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה

מספר הטחנות על חשבון גידול בממדיהן  .ערב קום המדינה  -לפי נתוני
שלוש מהן סווגו על  -ידי ממשלת המנדט כבינוניות ( סוג

טחנות ,

( מהגדולות ביותר  ,דוגמת הטחנות של פיק " א

בחיפה ,

לא היו אז

1944

היו בעיר

-

7

שני )

וארבע לסוג שלישי

בעיר ) ,

כשהן ' סופגות ' חלק

מהגידול בצריכת הדגנים רחלק לא מבוטל מובא יותר ויותר בצורת קמח מוכן  .בשנות השמונים

והתשעים היו טחנות הקמח ' נציגים ' יחידים של אנרגטיקה חדשה של חום בעיר  .במשך

הזמן ,

ובייחוד בתקופת המנדט  ,חלה ' שחיקה ' במעמדן של טחנות הקמח במשק האנרגטי של העיר  .מחוסר
נתונים סטאטיסטיים כלליים ניתן לעקוב אחרי תהליך זה רק לפי המפקדים של התעשיה היהודית
בעיר  .לפי מפקד

1922

כוח  -סוס שהיוו רק

140 - 130

עשרה

היו בעיר  8טחנות יהודיות ( וביניהן אחת למספוא ) עם עוצמה כללית של כ -
כ 35 - 32 -

אחזים מעוצמת כל המנועים בירושלים .

:7

ואילו כעבור חמש -

שנה  ,ב , 1937 -

בכל מפעלי המזון ( טחנות  -קמח לא הופרדו במפקד זה מבתי  -חרושת למצות ,

ושמנים )

אחוזים מן

ביסקוויטים

העוצמה הכוללת של מנועיהם היתה

583

כוח  -סוס  ,שהיוו רק

17

המשאבים האנרגטיים המיכאניים של התעשיה בירושלים  ,כשלרשותן של טחנות הקמח בלבד

עומדת רק כעשירית ממשאבים אלה  .ערב קום המדינה אחוז זה לא היה יותר גבוה  ,אלא עוד יותר
נמוך  ,כנראה

בין

 7ל8-

אחוזים בלבד .

לעומת זאת עלה חלקו ומשקלו של ענף האבן שהתפתחותו והתרחבותו היו קשורות במיכונו או יותר

נכון ב ' מינועו ' של ענף החציבה  .בראשית המאה  ,בעוד כל המלאכות הקשורות בעיבוד אבן כחומר
בניה היו עדיין ידניות  .במפעלים לייצור מרצפות ומוצרים אחרים המכילים מלט או בתעשיית

רעפים '

ולבני טין שרופים התחילו להשתמש בכוח מיכאני  .עם השימוש בבסרן חלו שינויים

2

משמעותיים ומרחיקי לכת  .במפקד

1922

מופיעים לראשונה שני מנועים ומבעלי עוצמה הגדולים

ביותר  :אחד המופעל במחצבה ושני בטחנות ' חול '  .עוצמתם

( 115

כוח  -סוס ) היתה אז כמעט שליש

מעוצמתם הכוללת של כל המנועים לתעשיה היהודית בירושלים  .מצב דומה היה בדרך כלל ( אבל

כלי הפעלת מנוע במחצבה ) גם ב  . 1925 -ואילו עם הגיאות של ראשית
לייצור בטון הגיעה עוצמת המנועים במפעלי  -אבן

ל 341 -

1926

והפעלת מגרסות חצץ

כוח  -סוס  ,שהיוו

אחוזים מהעוצמה

55

הכוללת של מקורות הכוח המיכאני שעמדו לרשות התעשיה היהודית בעיר באותה שנה  .לאחר
זעזועים וצמצומים של המשכר כשנים

ולפי מפקד
המפקד )

1937

1929 - 1927

עוצמת המנועים העומדים לרשות מפעלי האבן והמלט ( שנכרכו יחד בלוחות

במגזר היהודי הגיעה

ל 1 , 687 -

כוח  -סוס  ,יותר מפי חמישה מאשר

' המעמד ' הקודם ( כמחצית מעוצמת כל המנועים

לציין כי

חלה שוב עלייה בממדי התפוקה בענף

האבן ,

49 :

אחוזים במקום

55

ב 1926 -

ונשמר כמעט

אחוזים ב  . ) 1926 -מן הראוי
:9

90

אחוזים מעוצמתם של מנועי  -שריפה פנימית שהשתמשו בהם בתעשיה היו בענף זה .

פיתוחם של ענפי  -תעשיה אחרים בירושלים הוריד כנראה במידת  -מה את משקלו הסגולי של ענף
האבן במקורות האנרגיה שעמדו לרשותה של ירושלים  .עם זאת נשאר ענף זה ראש וראשון לשימוש
במשאבים האנרגטיים לצורכי התעשיה והבנייה בעיר וסביבתה .
מכאן אנו יכולים ללמוד  ,כי הבאת מים לעיר והפקת אבן ועיבודה היוו את הדחפים העיקריים
לפיתוחם של המשאבים האנרגטיים בעיר .

27
28
29

ראה

לעיל  ,הערה

15

.

לפי מפקד התעשיה והמלאכה של שנת
על

מקורות ונתונים אלה ראה

 ( 1937לעיל  ,הערה

לעיל  ,הערות , 18 , 16

. ) 24

. 24

20
~

שמואל אביצור

אם נרצה לסכם את מקורות הכוח שעמדו לרשות העיר ירושלים ותושביה הרי נגיע לנתונים הבאים

א  .עד

גם

1878

:

יכלו תושבי העיר להשתמש רק בכוח שריריהם ובשרירי בהמותיהם וזמן קצר

( במקצת )

בכוח הרוח אשר בשיאו לא עלה על  35 - 30כוח  -סוס .

ב  .על סף המאה העשרים היו בירושלים מכונות  -קיטור כולל לוקומוביל ( ים ) וקטרי  -רכבת
כ 800 -

בעוצמה של

כוח  -סוס  .את חלק הארי בעוצמה זו נטלו הקטרים .

ג  .ערב פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה עמדו לרשותה של ירושלים כאלף ומאתיים כוח -

סוס  .מחציתם היו קטרי  -רכבת והשאר  ,פרט למכונת  -קיטור אחת או שתיים  ,היו מנועי -
שריפה

פנימית ,

בדרך  -כלל גזוגנראטורים  .מצב דומה  ,או כמעט דומה  ,היה בשנים

הראשונות לשלטון הבריטי .
ד  .נקודת  -מפנה היא בשנות העשרים  ,שביטוייה שימוש במנועים לשאיבת מים  ,הפקת

ועיבוד אבן ועוד יותר פיתוח תחבורה ממונעת של מכוניות משא  ,אוטובוסים  ,מוניות
ומכוניות פרטיות  .את עוצמתם המירבית של כל המשאבים האלה עד להקמת שירותי
חשמל בעיר יש להעריך
ה  .בסוף

, 1947

ל 6 , 000 -

כוח  -סוס בקרוב .

כשתושבי העיר  -כמעט כולם  -נהנו ממאור חשמלי באופן

ובאופן חלקי השתמשו בחשמל גם לבישול  ,חימום  ,קירור וכוח ( ובמידת  -מה גם

בשירותי רכבת ( כולל הובלת מוצרים מים

המלח ) ,

אוטובוסים ומכוניות מסוגים

משאביה האנרגטיים של ירושלים התקרבו ( אם לא עלו ) אז לארבעים אלף

מלא ,

בגז ) ,

שונים ,

כוח  -סוס ,

כשמחציתם  -בתחומי התחבורה וכרבע מהם  -הגנראטורים לייצור חשמל .
בתקופת המצור נוכחו לדעת עד כמה היתה תלרייה העיר במקורות האנרגטיים ( מנועים

ידועים לה ולארץ

כולה ,

!)

שלא היו

ואף לא היו קיימים בכלל יובל וחצי שנים לפני זה  .עצם קיומם של

התושבים היה קשור באפשרות להשיג דלק להפקת חשמל והפעלת מנועים בייצור ובתחבורה .
דמותה של העיר החל מהרבע השלישי של המאה הקודמת השתנתה  ,לא רק עקב גידולה של

האוכלוסיה ושינוי יסודי בהרכבה האתני  ,בהקמת בניינים גדרלים ונוחים  ,אלא גם בהבאת מים חיים
ממרחקים  ,פיתוח

תעשיה ,

שירותי תחבורה וחיי רווחה שהותוו על  -ידי השגתם ופיתוחם של

משאבים אנרגטיים שלא היו ידועים לבני העיר וליישוב כולו בעבר .

"
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