סחר החוץ כגורם לתמורות
 ישראלבענפי המשק הערבי בארץ
( 879ו * ) 1914 -

איריס אגמון

מבוא
העשורים האחרונים לשלטו 7העית ' מאני בארץ  -ישראל

והולכת בתחומי החיים

השונים .

ן

התאפיינו בהשפעה מערבית גוברת

ברקע לתהליך זה עמדו שקיעתה המואצת של האימפריה

העות ' מאנית מחד גיסא  ,ותמורות כלכליות  -חברתיות ופוליטיות באירופה מאידך גיסא  .במישור

קשרי הסחר התבטא הדבר בשורת התפתחויות בסחר החצן של ארץ  -ישראל  .ן *
הייצוא והייבוא המסחרי גדלו בשיעורים גבוהים  .הייבוא גדל בשיעורים גבוהים מהייצוא ,
ובחשבון המסחרי הסתמן עודף ייבוא  .מעמס כלי השיט שעגנו בנמל יפו גדל מאוד  ,ומעמס
ספינות הקיטור גדל אף בשיעור גבוה יותר  .מראשית המאה העשרים הואצו מגמות אלה  .עם זאת ,
במעבר משנה לשנה היו לעתים תנודות חזקות בהיקף סחר החצן  ,שנחלשו לקראת סוף

התקופה .

גורמים חיצוניים  ,כגון תקופות גיאות ושפל בשוק העולמי  ,מלחמות והתפתחויות במשקים
מתחרים  ,וגורמים פנימיים  ,כגון תנודות בכמות היבולים ומגפות  -השפיעו על ההתפתחויות

בטווח הקצר והארוך גם יחד  .הגורמים החיצוניים היו דומינאנטיים יותר בטווח הארוך  ,ואלה
הפנימיים  -בטווח

הקצר .

הייצוא הסמוי התפתח מאוד בתקופה זו  ,על רקע הגידול בהיקף הצליינות והתיירות  ,שהביא
לגידול ברכישת הסחורות והשירותים  .בדרך זו תרם הייצוא הסמוי תרומה משמעותית לצמצום
הפער שנוצר בין הייצוא והייבוא המסחרי דרך

הנמלים .

מאמר זה מבוסס על אחד מפרקי חיבורי  ' ,התפתחות סחר החרן של ארץ  -ישראל והשפעתו על המשק והחברה ,
, ' 1914 - 1879

חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה

1984

[ להלן

:

אגמון  ,סחר

החרן ] .

תודתי העמוקה נתונה לפרופ ' גד גילבר  ,שבהדרכתו כתבתי חיבור זה  .תודתי נתונה גם למכת לחקר המזרח -
התיכון ולמרכז לחקר א " י ויישובה של יד בן  -צבי באוניברסיטת חיפה  ,לקרן המחקר על  -שם לנדאו ולקרנות
המאוחדות של ההסתדרות על המלגות שהעניקו לי במהלך הכנת

העבודה .

התיחום הכרונולוגי של התקופה נקבע מצד אחד על  -פי השנה לגביה היו בידינו הנתונים המוקדמים ביותר על
סחר החתן של ארץ  -ישראל באותה תקופה  ,ומצד שני  -השנה בה פרצה מלחמת  -העולם הראשונה  ,אירוע
המסמן את סיומה של התקופה  .עם זאת  ,היות שהדיון נסוב על תמורות שאת מועד התרחשותן קשה לסמן
בתאריך מדויק  ,ראינו בתאריכים הנ " ל מסגרת כללית לדיון  ,בו נכללו לעתים גם תופעות שהתרחשותן החלה

מעט מוקדם או מאוחר יותר  .אשר למסגרת הגיאוגראפית הנדונה  ,במונח ' ארץ  -ישראל ' הכוונה לארץ  -ישראל
שממערב לירדן

( בגבולות המנדט) .

בתקופה הנדונה טרם התקיימה מסגרת זו כיחידה טריטוריאלית נפרדת והיא

נכללה בשתי יחידות מנהליות של האימפריה העות ' מאנית  .ראה אגמון  ,סחר החונן  ,עמ '  . 7 - 5הטעם בהתייחסות
למסגרת משקית ושלטונית שטרם נולדה יוסבר

להלן .

להלן יובאו בקצרה מסקנות הניתוח המפורט של התפתחות סחר החרן של אוץ  -ישראל שנערך אצל אגמון  ,סחר
החקן  ,עמ '

. 144 - 15
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בין מוצרי הייצוא הבולטים היה פרי ההדר  -מוצר הייצוא החקלאי הבולט ביותר  ,אף  -על  -פי
שהיקף ייצוא הדגן הכולל ( במחירים

שוטפים )

עלה עליו  .גם הסומסום  ,שהחליף את הכותנה

כגידול לייצוא  ,נמנה עם מוצרי הייצוא החקלאי הבולטים  .עם רשימת מוצרי המלאכה והתעשייה

לייצוא נמנו בראש וראשונה הסבון  ,שמן הזית ושני מוצרים חדשים  -תשמישי  -קדושה ( מזכרות

ויין .

דתיות )

התמורות במעמדם כמוצרי -ייצוא היו מושפעות מצירוף של גורמים פנימיים

וחיצוניים  -הביקוש שעוררו בחךן  -לארץ והתנאים לגידולם

בארץ .

רשימת מוצרי הייבוא הבולטים כללה מוצרי  -צריכה ( מספר פריטי מזון וביגוד )  ,מוצרי  -מותרות

ומוצרי  -ייצור ( חומרי  -גלם  ,חומרי  -בניין ודלק ) .
של מוצרי המותרות והייצור  .בין מוצרי הצריכה עלה משקלם היחסי של מוצרי  -הטקסטיל

ברשימה זו עלה בתקופה הנדונה משקלם היחסי

( כותנה ) .

בהשוואה לייצוא  ,הגידול בהיקף מוצרי הייבוא השונים ( במחירים

שוטפים )

הושפע

פחות מגורמי  -טבע והיה יציב יותר  .על הרכב הרשימה השפיעו גורמים כגון גידול האוכלוסיה ,
שינויים בהרגלי צריכתה  ,הפעילות הכלכלית והתחרות בין

היבואנים .

בתקופה הנדונה ירד משקלו היחסי של נמל ביירות בסחר החקן של ארץ  -ישראל ותפקידיו
השתנו

:

תפקידו בקליטת סחורות ישירות מארץ  -ישראל ואליה הצטמצם  ,ותפקידו בשטעון ימי

לארץ  -ישראל

התרחב .

רשימת נמלי סחר החסן בחופי ארץ  -ישראל גדלה  ,והתפתחה ביניהם

חלוקת  -עבודה  .נמל יפו  ,החשוב ביניהם  ,התפתח כנמל ירושלים ( קליטת סחורות  -יבוא ומבקרים ) ,

נמל יצוא ההדרים והסבון ; נמל עזה שינה את תפקידיו המסורתיים והפך לנמל הדגן הדרומי ; נמל

עכו  ,החשוב ביותר עד אמצע המאה הי " ט  ,שקע ; ונמל חיפה עלה במקומו כנמל הדגן הצפוני ,
ולאחר בניית קו מסילת הרכבת חיפה  -דמשק  -כנמל היבוא לצפון הארץ

ולעבר  -הירדן המזרחי .

הגורמים החיצוניים שהשפיעו בתחום זה  ,היו בעיקר שיפור התחבורה הימית והקמת קו מסילת

הרכבת יפו  -ירושלים  ,שהיה פרויקט צרפתי  .הגורמים הפנימיים היו בניית קו מסילת הרכבת
חיפה  -דמשק  ,שהיה פרויקט עות ' מאני  ,ומצבם הגרוע של יתר אמצעי התחבורה היבשתית ושל
שירותי

הנמל .

משקלן היחסי של השותפות האירופיות בסחר החדן של ארץ  -ישראל עלה בתקופה הנדונה  ,אך

גם הסחר עם שותפות באזור  ,בעיקר מצרים ותורכיה ( אסיה הקטנה )  ,התרחב כתוצאת  -לוואי של
העמקת ההתקשרות למערכת הכלכלה

העולמית :

הן שימשו בעיקר כיעדים לייצוא  ,וסחורות

מאירופה לארץ  -ישראל נטענו בנמליהן  .על  -כן מראים הנתונים הסטאטיסטיים על ייבוא מתורכיה

וממצרים בהיקף גדול מהמציאות וייבוא אירופי בהיקף קטן מהמציאות  .בין השותפות הבולטות
במערב המשיכה בריטניה לעמוד בראש ; בעקבותיה  ,כבעבר  ,צרפת ואוסטרו  -הונגריה  ,שמעמדן
היה נתון בירידה ; מעמדה של גרמניה  ,שותפה חדשה לסחר הארץ  -ישראלי  ,עלה  ,במיוחד מסוף
שנות התשעים

;

ובלטו גם בלגיה  ,איטליה  ,רוסיה  ,ארצות  -הברית ומשקים במזרח  -הרחוק  .ארץ -

ישראל ייבאה מרוב השותפות במערב  ,פרט לבריטניה  ,יותר מאשר ייצאה אליהן  .ביחסיה עם
בריטניה היה איזון בין הייצוא והייבוא  .הגורמים הפנימיים והחיצוניים שהשפיעו על מעמדן של
108

השותפות למסחר עם ארץ  -ישראל  ,נחלקו לשלושה סוגים  :התאמה לאופי השוק  ,פיתוח צינורות -

שיווק  ,מדיניות ופעילות

פוליטית .

התפתחויות אלה בסחר החצן של ארץ  -ישראל בתקופה הנדונה מעוררות שאלה בדבר מידת

השפעתן על ענפי המשק המקומי  .בדיון להלן נעמוד על התמורות שהתרחשו בענפי הכלכלה

סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

המקומית  ,אשר לסחר החצן נודעה השפעה על התרחשותן  .זאת במטרה לבחון באיזו מידה תרם

הידוק קשרי הסחר בין הכלכלה המסורתית של ארץ  -ישראל לבין מערכת הכלכלה העולמית בכלל
וכלכלות המערב המפותחות בפרט למודרניזאציה בכלכלה המקומית  ,מה היה אופי התמורות
ואילו גורמים במשק נטלו חלק

בהובלתן .

בתקופה הנדונה היתה ארץ  -ישראל חלק מהמשק העות ' מאני ונמנתה עם יחידות מנהליות -
משקיות אחדות בתוכו  .היא הפכה ליחידה נפרדת רק בתום מלחמת  -העולם הראשונה  ,בתקופה
החורגת ממסגרת דיון זה ועל רקע גורמים ואירועים שספק אם

התמורות שיידונו להלן נמנו עמם .

אולם דומה כי בחינתן של תמורות אלה ביחס למסגרת טריטוריאלית  -משקית שטרם הוקמה  ,יש
בה כדי להאיר את ראשיתם של תהליכים שהבשילו בה לאחר הקמתה ולתרום להבנת

אופיים .

ענפי הייצור
החקלאות
החקלאות היתה הענף הכלכלי העיקרי במשק הארץ  -ישראלי  2 ,וגם בייצוא המסחרי היא תפסה את
המקום

הראשון .

3

על  -כן  ,הבחינו כבר משקיפים בני התקופה במיעוטן היחסי של התמורות

שהתרחשו במינזר זה בתקופה הנדונה  .משקיפים אלה וכן חוקרים שדנו מאוחר יותר בתופעה  ,היו
בדרך  -כלל

תמימי  -דעים באשר לגורמיה .

רובם הסכימו שהללו היו נעוצים באופי היחסים

האגרריים בפרט ובמיבנה המסורתי של הכלכלה בכלל  ,אשר הציבו מכשולים או עיכבו תהליכי

מודרניזאציה .
סחר

4

למרות זאת  ,בתחומים אחדים חלו תמורות  ,ובתחומים אלה ניכרה גם השפעתו של

החךן .

הרכב הגידולים ומשקלם היחסי  ,למשל  ,היה אחד התחומים הבולטים שסחר החדן הביא

בהם לשינויים  .גידול ההדרים בפרט וגידולי המטע בכלל התרחבו  ,ענף הגפן גדל  ,התפשט גידול

הסומסום כתבואת  -קיץ שהחליפה את הכותנה  ,ובאזורים אחדים החליפה את
2

ראה

:

 the Economic Development of Syria , 1831 -ת ] hf . S . Kalla, 'The Role of Foreign Trade

  . 161קק 11 Arbor edlch,) The American University 1969 ,נ) 1ע [ 162להלן  :קלה ]  .שם הוא הסתמך על רופין  ,לפיו החקלאות תרמה

Unpublished Ph . D . thesis ,

ב 72 1915 -

Straus ) , New York 1918 ,

.א

and abridged by

(translate

3
4

.

the Trade and Commerce

House of Commons , Parliamentary Papers

1002 - 1003 , 1005 - 1006

יתר הדר  ,חות מסידרה

 .קק  ,י1

זו ) ] ;

 . ,א .ט

00

 -ConsulJagoט] 0

"

ר 261א

%,

,

)

"

1879

( ובאותו אופן

Le Secretaire d' ambassade , Charg (f au consulat giniral de France ,

 , France , ! 0י 1905ת mar ; time de Beyrouth 6ז'mouvement commercial 0
01 des 0010

/) .

ו ' Report by

Damascus , March 1880 ,

0 . 26 , partא  Reports ,ולהלן 5 . 1819 :שפזש (, 1

:

אחוז .

. 63 - 49

אגמון  ,סחר החפן  ,עמ '
(?onsular

וירושלים )

השווה

 Economic:מ )Ruppin , Syria : /

 . 11 - 12קק שם מובא אומדן של מיבנה התוצר הזה  ,ממנו מהווה החקלאות כ 80 -

ראה  ,למשל ofDamascus for the Year :

".

1914

אחוז לתוצר הלאומי הגולמי של

סוריה כולה ( כלומר הולאןתים העות ' מאניים של חלב  ,דמשק וביירות והס2נ  ,קים של לבנון

"

הדורה  ,והתרחב

de l'industrie

ministire du comrnerce ,

,

Fouques-Duparc

ט 1א ministire des affaires itrangires

 . 4ק 0 . 607 ) 1907 ( ,ת  [ Rapports Commerciauxלהלן  ( , RC 607 , Bey 1905 :ובאותו אופן יתר הדו " חות

מסידרה זו ) ] ;  . 74 - 75קק  ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,מחמד רפיק אל  -תמימי ומחמד כהג ' ת  ,ולאית בירות  :אל -

קסם אל ג ' נובי  ,בחרות

, 1917

עמ '

59 - 56

תולדות בנק לאומי לישראל  ,ירושלים

[ להלן  :ולאית בירוקי

 , 1977עמ ' 42

[ להלן

:

;

נ ' גרוס ואחרים  ,בנקאי לאומה בהתחדשותה

גרוס  ,בנקאי

לאומה] .

:

קנ() ו

חריש
במחרשת  -מסמר

וצמד  -בקר

הדגנים .

גידול

5

כל אלה היו גידולים  ,שרווחיותם בתקופה הנדונה עלתה בשל הביקוש להם בחךן -

להרחיבם .

לאוץ  ,והניעה את המגדלים

התמורות בהרכב הגידולים החקלאיים ומשקלם היחסי התבטאו בתהליך נוסף  ,שאפיין את
החקלאות בתקופה הנדונה

:

העמקת ההתמחות וחלוקת העבודה האזורית בגידולים

החקלאיים .

במלים אחרות  -העמקת אוריינטאצית השיווק בחקלאות  ,שהרי ככל שעלה משקלו היחסי
של גידול באזור מסוים  ,גדלה תלותם של חקלאי אותו אזור בשוק  ,למכירתו והחלפתו במוצרי -

צריכה אחרים  .לאזורים אחדים יצאו כבר בעבר מוניטין כמרכזים של גידול חקלאי זה או אחר  .כך

נודע החורן כ ' אסם התבואה של סוריה '  6 ,הר  -שכם  -כמרכז גידול הכותנה של ארץ  -ישראל  ,והר -
חברון  -כמקור הענביס ותוצרתם

,

בתקופה הנדונה התבלטו בתהליך זה אזור עזה והנגב הצפוני

בגידול שעורה ודורה  ,אזור יפו והשרון בגידול הדרים  ,העמקים הצפוניים בגידול דגנים  ,סומסום
וזיתים  ,ומושבות המהגרים בשפלת החוף בגידול גפנים לתעשיית היי. 7

8

הביקוש למוצרים אלה בשוק העולמי עודד את ההתרכזות בגידולם  ,תוך ניצול היתרונות
היחסיים של האזורים השונים  .מגמה זו בלטה במיוחד לאורך החוף  ,בו נכללים רוב האזורים
5

6

הדיון המפירט בתמורות אלה אצל אגמון  ,סחר החרו  ,עמ '  . 75 - 49ראה גם  :ש ' אביצור  ,חיי ידם  -יום בארץ ישראל
במאה התשע עשרה  ,תל  -אביב  , ] 972עמ '  [ 223 - 222להלן  :אביצור  ,חיי יום  -יום ] .
החורן נכלל בדיון  ,אף  -על  -פי שלא נכלל בגבולות ארץ  -ישראל המנדטורית  ,וזאת מפני שרוב יצוא הדגן שלו
בתקופה הנדונה התנהל דרך נמלי עכו

7

וחיפה .

 . 4 - 5 ; RC 739 ,קק  . 127 ; RC 607 , Bey . 1905 ,ק  . 614 ; CR 2 1 , Caiffa , 1879 ,ק CR 13 11 , Damas . 1878 ,
 . 51 ; 14 . Schdlch , 'European Penetration and the Economic Development ofק Pales . 1907 - 8 ,

,
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 . 49 - 50 , 52קק Nineteenth and Twentieth Centuries , Oxford 1982 ,
8

אגמון  ,סחר החסן  ,עמ ' Trade ; 75 - 49

.
1 10

 . 49ק , 1911 ,

.

' the Conditions andfrospectsח0קע ] . Weakley , Report

~
 Syria , U . K . Board of trade , Commercial Intelligence Committeeאו
, Parliamentary Papers

LXXXVII

,

'Accounis and

ולהלן :

 the : Weakleyחס Consul Dickson , ' Report

5' , FO , Diplomatic and Consular ReportsטTrade and commerce of Palestine for the year 19

 . 5ק 0 . 3561 ) 1906 ( ,ת  [ AnnuaISeries ,להלן  ( AS 3561 , Pales . 1905 :ובאותו אופן יתר הדו " חות מסידרה

זו ) ]  . 24 .ק  . 48 - 49 , 67 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,קק 1907 - 8 ,

, 244 - 243

, 356 - 355

. 388

 ; RC 739 , Palesולאית בירות  ,עמ ' , 53 - 52

סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

שמנינו  .בכך יש כדי להעיד על הקשר בין תהליך זה ובין התמורות בסחר החתן  ,שכן הקירבה
לנמלים העניקה מלכתחילה יתרון לאזורים אלה והגבירה את הדחף להתמקד בגידולים  ,אשר

תנאים טבעיים אתרים ( כגון קרקע  ,אקלים וכיו " ב ) ששררו בהם העניקו יתרון נוסף בגידולם
לייצוא  .גם העמקים הצפוניים נכללים ברשימה זו  ,כיוון שעם פתיחת מסילת הרכבת חיפה  -דמשק
השתפרו מאוד אפשרויות ההובלה מהם אל הנמל  ,והתפתחות זו עוררה את חקלאי האזור לכוון
את גידוליהם

לייצוא .

9

נשאלת השאלה  ,באיזו מידה הגיעה ההתמחות בתחום הגידולים עד לרמת החקלאי הבודד

?

כלומר  ,האם ניתן לדבר גם על הקצאת קרקעות או חלקן הארי ביחידה משקית נתונה לגידול אחד

?

היסטוריונים אחדים גרסו  ,ששיטת העיבוד החקלאי המשותף בכפרים  ,המשאע 0 ,י המשיכה

להתקיים  ,אף  -על  -פי שבעקבות חוק הקרקעות העות ' מאני משנת

1858

היתה אמורה להתבטל

ולהיות מוחלפת ברישום החלקות על שם מעבדיהן בפועל  .בשיטה זו  ,שהעבירה את עיבוד
החלקות בסבב בין הפלאחים  ,ראו הם ואחדים מהקונסולים הזרים בארץ  -ישראל את אחד
המכשולים העיקריים למעבר לעיבוד חלקות גדולות יותר ולהכנסת שיפורים שונים בתהליך

הגידול  .י י
רות קרק וחיים גרבר מצאו  ,בהסתמך על מפות עות ' מאניות לרישום קרקעות בטאבו
( ) 1902 - 1901

ופרוטוקולים של מועצת מחוז ירושלים (  , ) 1909 / 10 , 1905 / 6 , 1904 / 5כי תהליך

פירוק המשאע באזור זה ובאזורים נוספים  ,כגון עמק  -יזרעאל  ,אכן התבצע הלכה למעשה בתקופה
הנדונה  .לטענתם  ,הדעה הרווחת  ,כי חוק

נשאר  ,ביחס לארץ  -ישראל  ,על הניר בלבד  ,אינה

1858

תקפה לגבי כל חלקי הארץ  ,כפי שמרמזים המקורות

שברשותם .

]2

גם קלה הביא נתונים

המאוששים טענה זו 3 .י מפאת קוצר היריעה נסתפק בהערה  ,כי ההערכה שהמצב לא היה אחיד
באזורי הארץ השונים  ,נראית סבירה

במלואה .

התמונה

;

אולם יש לבדוק מקורות מקיפים יותר כדי לשרטט את

גם הקשר בין פירוק המשאע ובין המעבר לעיבוד חלקות גדולות בפרט

והמודרניזציה בחקלאות בכלל  ,טרם נבחן לעומקו  .אך נראה  ,כי התלות הרבה של החקלאות
9

]3

 . 66 , 1 12 - 1קק  . 102 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ק  . Weakley ,תחזית על תהליך זה נתן הקונסול הבריטי

בביירות Trotter ,

 , 11 .כאשר

שנות התשעים  ,ראה
10

החלו עבודות ההקמה של המסילה מחיפה לחורן על  -ידי חברה בריטית  ,בתחילת

 . 12ק 45 1279 , Bey . 1891 - 92 ,

.

/

דיון מפורט בתופעת המשאע כסוריה וארץ  -ישראל ובמקורות התפתחותה ההיסטוריים  ,ראה . Firestone , :

,

ר

ת ] ~ Land Equalization and Factor Scarcities : Holding Size and the Burden of Impositions

41 ) 1981 ( ,

'

', Journal

"

תשעת ] Imperial Central Russia and the Late Ottoman

 . 813 - 833קק  .ראה גם תיאור התופעה והסכר שונה למקורותיה אצל א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ -

ישראל  ,תל  -אביב
11

ראה  ,למשל ,

, 1949

,

עמ '

230 - 219 , 209 - 207

 . 49 , 67 - 68 ; G .קק 1907 - 8 ,

4 .ן Nineteenth Century Palestine ' ,
495

5.

[ להלן

"

:

גרנובסקק .

81ע  ) 739 ,ב ;  . 1008 - 1009קק 1879 ,

185 .ת]( 8

ת ]  Traditional SocietyתChange 0

 .ק Palestine During the Ottoman Period , Jerusalem 1975 ,

תStudies 0

 ,ץCR 261

'The Impact of

 . ( ,ט"

)

;

oz

קלה  ,עמ '

'

]  ; 178 - 17גרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ '  the World Economy 1800 - ; 35 - 31תו Owen , The Middle East

1) .

 . 267 - 271קק  [ 1914 , London 1981 ,להלן  :אוון ]  ,שם הוא מציג במפורט את נושאי רישום הקרקעות והבעלות

.

על הקרקע ; גרנובסקי  ,עמ '  212על ההיבט המשפטי של שיטת המשאע והחוקים העות ' מאניים בנושא ראה  :מ '

דוכן  ,דיני קרקעות במדינת
12

ר ' קרק וח ' גרבר  ' ,מפות  -רישום קרקעות בארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה ,

. 118 - 113
13

ישראל  ,ירושלים  , 1952עמ '

. 114 - ] 07

קלה  ,עמ '

. 178 - 177

 ( 22טבת תשמ " ב ) ,

עמ '

1

ד

1

איריס אגמון

בחסדי שמים ודלותם של הפלאחים  ,בנוסף לשיטת המשאע  ,גרמו לכך שברוב הגידולים

החקלאיים היתה המונוקולטורה סיכון כלכלי גבוה מדי .

4ן

עם זאת  ,נראה כי ריכוזיות גידולים ( ולאו  -דווקא גידול אחד בלבד ) ברמת החקלאי הבודד
התפתחה בתקופה הנדונה  ,בעיקר בגידול הדרים  ,גפנים ודגן באזורי שפלת החוף והשרון

ובמושבות ; במלים אחרות  -בגידולי הייצוא המובהקים  ,שגודלו באזורים בהם הוכנסו למעגל
העיבוד קרקעות חדשות  ,או שגודלו על  -ידי מגדלים  -בעלים חדשים ( כגון

במושבות ) .

מתקבל

]5

אפוא הרושם  ,כי התמחות בגידולים בדרג המשק הבודד התפתחה כאשר אפשרויות הייצוא של
היבולים קיזזו את סיכוני המונוקולטורה וכאשר שיטת המשאע לא היתה קיימת

מלכתחילה .

תמורה אחרת התרחשה בתקופה הנדונה בתחום יחסי העבודה בחקלאות  -העבודה

השכירה  .גם בעבר עיבדו חלק מהפלאחים קרקעות שלא היו בבעלותם  ,על בסיס חכירה  .תהליך
רישום הקרקעות  ,בעקבות חוק  , 1858תואר לעתים קרובות כתהליך בו התרחבה תופעת החכירה ,
כאשר פלאחיס רבים הפכו אריסים על אדמתם  ,לאחר ששקעו בחובות ונאלצו להעבירה

לנושיהם 6 .י אך בתקופה הנדונה הופיעה גם עבודה שכירה בעלת אופי שונה  .נראה  ,כי הופעתה

היתה קשורה בכך שההתרכזות במספר קטן של גידולים ( לעתים גידול יחיד) בחלקות גדולות
חייבה את המגדל להיעזר בכוח  -עבודה נוסף  ,במיוחד בפרק הזמן הקצר יחסית  ,שבמהלכו היה

עליו להשלים את איסוף היבול  .כך הזדקק הפרדסן לפועלים רבים לקטיף ההדרים ואריזתם
בחודשי החורף  ,בעל הכרמים  -לבוצרים בקיץ  ,ובעל שדות הדגן  -לקוצרים ומאלמים
באביבכן כוח  -עבודה זה נמצא לו מקרב תושבי הכפרים והערים השכנות  ,חלקם פלאחים מחוסרי
עבודה  ,לעתים משפחות שלמות שהועסקו בעונת הקטיף בלבד ; 8י זאת בנוסף להעסקה קבועה
של פועלים שכירים בעבודות החקלאות השוטפות ובשמירה 9 .י
סוג העסקה זה נבדל לעתים מהדפוס ה ' מסורתי ' שתואר לעיל  ,גם בכך שהפועלים לא התגוררו

דרך  -קבע במקום עבודתם  .הם הגיעו בבוקר  ,בראשית השבוע או העונה  ,מביתם בכפר או בעיר
השכנים לפרדס או לכרם
14

שבו הועסקו  ,לעבודה בלבד .

20

החידוש לא היה אפוא בעצם התופעה של

.

ראה  ,למשל  . 55 , 67 ,קק  RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,שם ציין דוריה )  ( Durieuxאיש הקונסוליה הצרפתית
בירושלים  ,את הגיוון המשקי שננקט אף במושבות המהגרים כנגד סיכוני המונוקולטורה  .ראה בהקשר זה גם
הדיון בפיתוח ענף הגפן במושבות אצל אגמון  ,סחר החסן  ,עמ '

15
16

אגמון  ,סחר החרן  ,עמ '

, 173 , 75 - 49

. 75 - 70

 , 198 - 197וראה גם להלן .

ראה  ,למשל  ,גרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ '  ; 39 - 38אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '
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; 194 - 189

אל  -נט ' ם אל  -חדית ' ה  ,שכם [ ללא תאריך ]  ,עמ '

50 - 49
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,

.

גרנובסקי  ,עמ '

; 295 - 279
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 . 19 , 29 - 30קק  . 5 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ק , Jerus . 1898 ,
 . 69ק  . 58 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,ק
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CR

CR 26

שם AS 2217 ,
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 ; 761וע ' אביצור  ,תמורות בחקלאות ארץ  -ישראל ,
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תמורות

בחקלאות] .

, 1975 - 1875

תל  -אביב

 , 1977עם 183 ,

[ להלן

:

אביצור ,

סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

עובד המעמיד את כוח עבודתו לרשות המעביד תמורת שכר במזומן או בעין  ,אלא באופי
ה ' תעשייתי ' של סוג זה של יחסי עבודה

:

כוח  -עבודה זמני הנשכר לשם ביצוע קטע אחד בלבד

בתהליך הייצור  .מבחינה זאת היתה התופעה הנדונה ביטוי נוסף להעמקת ההתמחות וחלוקת
העבודה  .עם זאת  ,בדומה לתמורות האחרות  ,גם זו לא הקיפה את כל הגידולים ובכל

האזורים .

מעצם טבעה היא אפיינה את הגידולים עתירי העבודה )  Oabour-intensiveביותר  ,בעיקר ההדרים

והגפנים .

ן2

שתי התמורות האחרונות  -שכלול שיטות העיבוד והרחבת השטח המעובד  -היו
קשורות ומושפעות זו מזו  .התיאורים וההתרשמויות של הקונסולים הזרים ושל החוקרים מהעדר

תמורות של ממש בחקלאות התייחסו בעיקר לשיטות העיבוד  .שימוש בכלים פרימיטיביים ,
בבעלי  -חיים ובעבודה ידנית  ,העדר שימוש בדישון  ,הדברה ומחזור  -זרעים מתקדם שפותחו
במערב  -כך תוארה בדרך  -כלל החקלאות המקומית  ,הן במקורות הזרים והן באלה המקומיים

,

2

אולם שכלולים אחדים הוכנסו בשיטות העיבוד  .מחזור הזרעים באזורי גידול הדגן  ,למשל ,

שופר על  -ידי הכנסת הסומסום כתבואת  -חורף  .השיפור בהקשר זה התבטא רק בהחלפת הגידולים

הקודמים ( כותנה ודורה ) במחזור הזרעים  ,ולא בשכלול שיטת המחזור המסורתית  -שיטת שני

השדות .

23

אולם התרומה שתרם הסומסום ( שכזכור גידולו התרחב במקום גידול הכותנה על רקע

ביקושו בשוק העולמי)  ,לטיוב הקרקע אחרי קציר הדגן  ,נוסף על יתרונותיו בשוק  ,עודדה פלאחים

להכניסו למחזור הזרעים גם במקום הדורה .

24

השכלול הבולט ביותר בחקלאות בתקופה זו היה הכנסת מנועי השאיבה על  -ידי הפרדסנים
המקומיים להשקאת הפרדסים  ,במקום השאיבה באמצעות בהמות  .השפעת סחר החרן בהקשר זה

עולה בבירור מהעדויות בנושא  .ההדרים היו ענף החקלאות בעל אוריינטאצית הייצוא המובהקת

ביותר .

25

רווחיות הגידול נבעה ישירות מייצוא יבוליו והיא הניעה בעלי  -הון  ,במיוחד סוחרים ,

לרכוש קרקעות מתאימות ולנטוע פרדסים בהן או בקרקעות שהיו כבר

בר%2ותם .

26

התרחבות

שטחי הפרדסים ויציבות רווחיהם הביאו להצבר  -הון בידי הפרדסנים והבטיחו להם המשכיות

רווחים גם בעתיד  .אלה יצרו תנאים ומוטיבאציה להכנסת שיפורים
; ב 1892 -

היוזמה הראשונה היתה מקומית

יפו  .התכנית לא יצאה לפועל  ,ומשנשלח
21

גרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ '

22

 . 1021ק Jerus . 1879 ,

"

. 44 -43

בשיטות העיבוד וההשקאה .

השיג יוסף נבון זכיון להקמת מפעל  -השקיה לפרדסי

ב 1898 -

סוכן מטעם חברת מנועים גרמנית ליפו והדגים

ראה גם לעיל  ,הערות

. 20 - 17

 . 1006 ; CR 26 11ק Damas . 1879 ,

"

רCR 26 1

;

ולאית כירות  ,עמ '

59 - 56

.

, 61

.

 . 24 - 25 ; 385 - 369קק  . 635 ; RC 1058 , Caiffa , 1909 - 10 ,ק  ; BCF 16 ) 635 - 639 ( , Galile e 1887 ,קלה  ,עמ '
Baer ; 171 - 168
23

( לעיל  ,הערה

ולאית בירות  ,עמ ' . 59

495 , ) 11

.ק

לעומת זאת  ,השיטה לטיוב הקרקע שפותחה והיתה נהוגה במערב אירופה זה זמן רב ,

היתה שיטת ' שלושת השדות '  .לפי שיטה זו  ,מחזור הזרעים כלל שני גידולים ותקופת שמיטה  .נודעו לה השלכות
חשובות על התפתחות החקלאות האירופית בפרט וכלכלתה
24

 . 112 - 113קק  ; RC 1058 , Caffa , 1909 - 10 ,אביצור ,

הגידולים ומשקלם
25

בכלל .

חיי יום  -יום  ,עמ ' . 188

ראה גם לעיל  ,הדיון בהרכב

היחסי .

דיון מפורט במעמד ההדרים כמוצר  -יצוא ובהכנסת מנועי השאיבה  ,אצל אגמון  ,סחר החפן  ,עמ ' , 63 - 60

. 137 - 136
26

 . 57 - 62קק  . 5 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,ק  3561 , Pales . 1905 ,צג ;  . 5 - 6קק 52584 , Pales . 1900 ,ג ; ולאית

בירות  ,עמ '  , 196שם נמסר על נטיעת פרדסים באזור קלקיליה  ,אשר כל יבולם  5 , 000 -תיבות לשנה  -מיוצא
דרך יפו ; קלה  ,עמ '

; 171 - 170

על המעבר להדרים במושבות ראה  :ד ' גלעדי ומ ' נאור  ,רוטשילד ' אבי היישונ '

ומפעלו בארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1982עמ '

. 101

ו וו
)

פעולה של מנוע  -שאיבה  ,נוכחו הפרדסנים בכדאיות ההשקעה וההזמנות למנועים לא איחרו
לבוא .

27

והדברה .

בפרדסים נעשה גם שימוש בדישון

28

השכלולים שהוכנסו בחקלאות בתקופה הנדונה  ,בהיותם כה ספורים  ,הבליטו עוד יותר את
תפקידו של סחר החוץ בהכשרת התנאים למודרניזאציה  .המחקרים הדנים בהתיישבות הגרמנית
והיהודית בארץ  -ישראל בתקופה הנדונה  ,מדגישים את תרומת המתיישבים בתחום זה  ,בכך שהם
עשו שימוש בשיטות העיבוד ובכלים שהביאו מאירופה  ,ובדרך זו היו חלוצים בהכנסת שיטות
וכלים

מודרניים .

29

בדין וחשבון לשנים  1909 - 10ערך גי )  , Guyהנציג הקונסולרי הצרפתי בחיפה ,

השוואה בין רווחיותם של שלושה משקים טיפוסיים בארץ  -ישראל  -עלבי  ,גרמני ויהודי  .ואכן ,
ברשימת האינוונטר של שני האחרונים נמנו כלים ומכשירים חקלאיים שונים מפירות הפיתוח
הטכנולוגי של המערב  ,וגם רווחיותם נמצאה גבוהה יותר באחוזים אחדים מזו של המשק

הערבי .

30

אולם העובדה ששכלולים אלה לא שימשו בדרך  -כלל דגם לחיקוי על  -ידי החקלאים

המקומיים  ,מאוששת את הגירסה  ,כי מיבנה המשק והיחסים הכלכליים בו מנעו מהפלאחים
אמצעים מספיקים להשקעה בשיטות העיבוד  ,ומאידך גיסא לא משכו את בעלי ההון המקומיים

להשקיע בהן  .על  -כן  ,עיקר התרומה של התיישבות המהגרים בתקופה זו התבטא בהגדלה ישירה
של התוצר  ,ובמידה פחותה בהרבה במודרניזאציה של החקלאות

המקומית .

לפיכך  ,השכלולים המעטים שהוכנסו בשיטות העיבוד יאף גידול התוצר שנבע מהתיישבות
המהגרים האירופים  ,אינם מסבירים באופן מלא את הגידול שחל בייצור החקלאי בתקופה

הנדונה .

יתירה מזו  ,המקורות מצביעים על כך  ,שבתקופה זו גדלה גם הצריכה המקומית  ,אם כתוצאה
מגידול האוכלוסיה ואם כתוצאה מעלייה ברמת החיים

שלה .

ן3

הגידול בייצור החקלאי היה אפוא

בעיקר פרי של הרחבת השטח המעובד  .חוקרים הצביעו על תופעה זו בעיקר כעל תוצאה של חיזוק
השליטה העות ' מאנית בפרובינציות  ,שהביאה להגברת בטחון החיים והרכוש באזורים שיושביהם
ומעבדיהם נסו מהם בעבר מתגרת ידם הקשה של נוודים  -פולשים או של גובי

המסים .

32

נראה  ,כי

הגברת הבטחון אכן היתה תנאי לכך ששטחי קרקע נרחבים בארץ  -ישראל  ,בפרט בעמקים ובאזורי
המישור הקשים להגנה  ,יוכנסו למעגל העיבוד  .אולם הדחף להתרחבות זו נבע ממקורות נוספים ,
33

והיהודים .

כגון גידול האוכלוסיה המקומית וההתיישבות החקלאית של המהגרים הגרמנים

27

 . 5 - 6 ; AS 2584קק 1899 ,
'
 . 6 - 7קק , Pales . 1900 ,

5.

"

81ע  2405 ,צג ;  . 4ק 5 . 1893 ,ט ] 0נ  ; AS 1350 ,גרוס  ,בנקאי

לאומה  ,עמ '  ; 53א ' כרמל  ,התיישבות הגרמנים בארץ  -ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית  :בעיותיה המדיניות
והבין  -לאומיות  ,ירושלים

 , 1973עמ ' 59

[ להלן

:

כרמל  ,התישבות הגרמנים ] .

28

 . 62ק RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,

29

ראה  ,למשל  ,כרמל  ,התיישבות הגרמנים  ,עמ ' ; 228 - 227

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '

; 326 - 325

2584
~
, Pales .

AS

 . 4ק 1900 ,
30

בהפרשים קטנים מכפי שניתן היה לצפות  .לאחר ניפוי טעויות החישוב בטכסט הגיעו הפרשים אלה
רווח במשק הגרמני יותר מאשר במשק הערבי

.

.

וכ 1 5 -

.

לכ  1 5 -אחוז

אחוז נוספים במשק היהודי יותר מאשר בגרמני  .אולם

לדעת גי השוואת העלויות הריאליות במשקים היהודי והגרמני היתה מעלה  ,כי רווחיות המשק הגרמני גבוהה
בהרבה  ,וזו של המשק היהודי נמוכה

1 14

31
32
33

בהרבה .

ראה  . 25 - 32קק RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,

 . 9ק 5 3974 , Pales . ] 907 ,ג ;  . 6ק 5 1698 , Jerus . 1895 ,ג
קלה  ,עמ '  ; 161 - 160אוון  ,עמ '  . 1009 ; 174ק  , Damas . 1879 ,עCR 26 1
על

;

גרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ '

-. 43

רכישת קרקעות ועיבודן באמצעות ארגוני ההתיישבות היהודית ראה דיון מפורט בספרה של לאה דוכן

לנדוי  ,התבררת הציוניות לרכישת קרקעות באו

-,

ישראל ,

, 1914 - 1897

ירושלים  ,עמ '

. 246 - 51

התיישבות הגרמנים  ,עמ '  . 57על גידול האוכלוסיה המקומית ראה אגמון  ,סחר החוץ  ,עמ '

ראה גם כרמל ,

. 193 - 188

אורזי פרי  -הדר

מניע נוסף להרחבת השטח המעובד היה הגידול בביקוש לחלק מהמוצרים החקלאיים של
ארץ  -ישראל בשוק העולמי  ,וכתוצאה מכך  -עלייה בכדאיות גידולם  .דוגמה מאלפת לקשר בין
הרחבת השטח המעובד וסחר החרן היא הפיכת אזור עזה והנגב הצפוני  ,אשר בעבר נוצל
לחקלאות רק באורח חלקי  ,למרכז גידול וייצוא השעורה והדורה של

ארץ  -ישראל .

34

במקרה זה

תרם סחר החוץ לא רק להרחבת השטח המעובד באותו אזור  ,אלא גם לחיזוק הבטחון והשליטה
בו  ,גורם שהיה  ,כאמור  ,תנאי להתרחבות השטח המעובד  .תרומה זו התבטאה בכך  ,שבגידול הדגן
באותו אזור לקחו שבטי הבדווים חלק חשוב  ,והדבר הגביר את נטייתם לישיבת קבע למחצה ,

35

ואפשר שהקל את הטלת מרות השלטון המרכזי עליהם  .הכפפתם למרות זו היתה ככל הנראה בין
הגורמים שהעלו  ,בראשית המאה העשרים  ,את הצורך בהקמת באר  -שבע כמרכז שלטוני לשבטי

הנגב .

36

תהליך דומה של מעבר הדרגתי לחקלאות והתיישבות עברו שבטי נומאדים גם באזורים

אחרים בארץ  -ישראל  -בעמק החולה  ,עמק בית  -שאן ובקעת  -הירדן  -אך במקרים אלה

השפעת סחר החקן לא היתה כה ישירה וברורה ,

3

התרחבות השטח המעובד  ,בין שהיתה קשורה ברווחיות הייצוא במישרין ובין שבעקיפין ,
היתה אם כן המכשיר העיקרי להגדלת הייצור החקלאי  .ההשקעה שהתחייבה ממנה היתה קטנה
יחסית להנהגת שכלולים ורווחית דיה בטווח הקצר

;

בעלי הקרקע היו בדרך  -כלל מרוחקים

 .ק  . 4 ; AS 3561 , Pales . 1905 ,ק RC 284 , Pales . 1894 ,

34

8

35

Palestine - The Role of Foreign Trade ' ,

 Nineteenth-Centuryחן 11 . Gerber , ' Modernization

Nineteenth
 . Bailey , 'Theם
Century:
Negev
Reconstructing
סחר החין ] ;  theת ]
History
fromגרבר ,
אהלן :
Bedouin
 . 260 - 261קק 1 ( 1982 ( ,טנ ) ; MES, XVIII , 3
'Oral Traditions ' , Asan and

.

 . 35ק xlv 1 ( March 1980 ( ,
36

37

Studies ,

 . 50 - 51קק  . 9 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,ק AS 3561 , Pales . 1905 ,
דיון בנושא התיישבות הנומאדים ראה אצל אגמון  ,סחר החרן  ,עמ '

. 190 - 188

ען  1ו

איריס אגמון

מהפעילות החקלאית עצמה וראו בקרקע נכס חברתי ויעד לרווחים ספקולטיביים  ,תפיסה
שהוכיחה את עצמה במרוצת הזמן  ,כאשר ההגירה מאירופה  ,ההתעניינות הדתית בארץ  -ישראל
והעיור הביאו לעלייה גדולה במחירי הקרקע .

מספיק .

38

הפלאחים עצמם  ,לעומת זאת  ,לא היו בעלי הון

כך התבטא הדחף להגדיל את התפוקה בהרחבת השטח המעובד ולא בהגברת

אינטנסיביות הגידול באמצעות השכלולים הטכנולוגיים שפותחו

באירופה .

39

כאמור  ,רק בפרדסנות היה המצב שונה  ,וייתכן שהדבר היה קשור גם בכך שבעלי הפרדסים ,

בניגוד לבעלי  -קרקע בענפים אחרים  ,היו במקרים רבים מעורבים ישירות בניהול העיבוד החקלאי ,
שכן ההדרים  ,ולא הקרקע בלבד  ,היו יעד השקעתם

מלכתחילה .

40

גם מאפיין זה של הפרדסנות

ניתן לראות על רקע אוריינטאצית היצוא המובהקת שייחדה את הענף משלב מוקדם בהתפתחותו .
בענף זה התרחשה אפוא הן התרחבות של השטח המעובד והן הכנסת שיפורים בשיטות

העיבוד .

אשר להתרחבות כלל השטח המעובד  ,אף  -על  -פי שסך כל השטח המעובד גדל בתקופה
הנדונה  ,המשיכה להתקיים  ,בצד מגמת התרחבותו  ,תופעה של נטישת קרקעות וכפרים  .עד סוף

התקופה יש עדויות על פלאחים שנטשו את כפריהם ואדמותיהם בחוסר  -כל  .ככל הנראה  ,בעוד
השלטון המרכזי הצליח בצמצום תופעת פשיטות הנוודים ובכך הבטיח את הפלאחים מפניהם ,

נותרו מייצגיו ומדיניותו של השלטון באזור הכפרי אויביהם העיקריים של הפלאחים  .נטישותיהם
נבעו בעיקר מכובד עולם של המיסוי והגיוס  ,שהפלאחים היו נושאיהם העיקריים  ,וככל שהורע
מצבה המדיני והכלכלי של האימפריה  ,הם העיקו יותר  .י 4במצב זה די היה בשנת  -בצורת או מגפה
כדי לגרום לחיסולו של כפר שלם  .כך אירע  ,למשל  ,לכפר זןתא שבנאחית נ  ,סאעין  .הכפר מנה כ -
300

נפש  ,אך לאחר שכשליש מהם גויסו ורבים מהנותרים חלו  ,היגרו התושבים לחורן  ,הכפר

ניטש ונותרו בו רק זקנים אחדים על סף

מותם .

42

אין אפוא תימה  ,שגם אם ניתנה לפלאחים

הזדמנות לעמוד על פלאי הטכניקה המערבית במושבות  ,לא היו מסוגלים להשקיע את הדרוש

לאימוצה .
המלאכה והתעשייה

התמורות שהתרחשו בענף זה היו מעטות ומתונות יחסית .

43

רובן היו קשורות בהרכב המוצרים

ומשקלם היחסי  .תמורות לשיטות הייצור ובאופי חומרי הגלם

והמוצרים התרחשו בשוליים בלבד .

38

.

 . 73 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8ק 12 ) 58 - 73 ( , Pales 1885 ,

,

) ע ;  . 1005 - 1006קק 185 . 1879 ,חבםץCR 261

 . 25ק  . 54 - 55 ; RC 1058 , Haiffa 1909 - 10 ,קק ; גרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ '  ; 53כרמל  ,התיישבות הגרמנים  ,עמ '

. 53 - 52
39

קלה  ,עמ '

40

אביצור  ,תמורות בחקלאות  ,עמ '

; 170 - 168

שם  . RC 1058 ,על מצבם הכלכלי של הפלאחים ראה גם אגמון  ,סחר החרן  ,עמ ' . 170 - 169

. 183

התפתחותו השונה של ענף זה השפיעה גם על הגורמים לעליית מחירי

הקרקעות באזור יפו  .ראה גם  . 58 , 61 - 62קק  RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,בהשוואה לגורמים המוזכרים באותו
מקור  ,שם  ,עמ '
41

. 55 - 54

 . 68 - 69קק  . 3 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,ק  ; AS 417 , Damas . 1887 ,אל  -נמר  ,ג  ,עמ '

 ; 50 - 47גרוס ,

בנקאי

לאומה  ,עמ ' . 39 - 38
6ך ך

42
43

ולאית בירות  ,עמ ' . 104 - 103
הדיון במסכת הגורמים לכך חורג ממסגרת זו  .דיון מפורט בנושא ראה
the International

Unpublished paper presented 10

:

' Handicrafts and

Firro ,

.ן

 ,י Syria and Palestine , 1800 - 1914חIndustries 1

 the Economic History of the Middle East , 1800 - 1914 , Haifa , 14 - 19 Decemberחס Conference

 [ : 1980להלן  :פירו ] ; קלה  ,עמ '  . 6 - 9 ; 198 - 197קק 607 , Bey . 1905 ,

ac

ראה גם להלן  ,הערה

. 44

סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

סנדלר נודד  ,ירושלים

בעיקרו של דבר ענף זה היה ונשאר בעל אופי מסורתי  :עיבוד של יבולים חקלאיים  ,בעיקר

למוצרי  -צריכה בסיסיים  ,כגון שמן  ,קמח  ,סבון ואריגים

;

מעט חומרי  -גלם מיובאים שימשו

תעשיית  -עזר קטנה שהוקמה  -ארגזים ושקים לאריזה ; סודה הוכנסה בתהליך ייצור הסבון ; צדף
ודר יובאו  ,כבעבר  ,לשיבתן במזכרות ורהיטים

;

מסגרות הייצור היו קטנות  ,חלקן ביתיות

ומשפחתיות  ,ומעט מאד מיכון שולב בהן  ,בעיקר בטחנות  -קמח ובתי  -בד אחדים וכן בתעשייה
שהקימו המהגרים הגרמנים

והיהודים .

44

משקלו של ענף זה בתוצר היה קטן בהשוואה

לחקלאות .

45

ארץ  -ישראל גם נודעה פחות

מאזורים אחרים בלבנט ובאימפריה העות ' מאנית במוצרי מלאכה ותעשייה ייחודיים משלה  .שכם
בלטה בתעשיית הסבון והטקסטיל שלה ,

בייצור

המזכרות .

47

46

חברון  -בייצור הזכוכית  ,ובית לחם וירושלים -

ייתכן  ,שעל רקע זה תהליך שקיעת המלאכה המקומית  ,שאפיין את התקשרות

האזור למערכת הכלכלה העולמית  ,אף כי לא פסח גם על ארץ  -ישראל  ,הותיר את רישומו בה
במידה

פחותה .

גורם נוסף שתרם לכך קשור בעובדה  ,שלחלק קטן בלבד ממוצרי המלאכה

והתעשייה המקומית היו מוצרי  -יבוא מתחרים

מאירופה .

48

מרכז ייצור הטקסטיל בשכם  ,שהיה קשור בקשרי  -מסחר הדוקים עם המרכז החשוב בדמשק ,
שקע ערב התקופה הנדונה .

49

אולם למרות הייבוא המאסיבי של מוצרי  -הלבשה זולים מאירופה ,

לא התחסלה תעשיית הטקסטיל המקומית כליל  ,ותחת זאת התאימה עצמה לתנאים שנוצרו
בהשפעת התמורות בסחר
מוגמרים  ,כגון

חוטים .

החוץ .

בין מוצרי הטקסטיל המיובאים נכללו גם מוצרים בלתי -

צירופם כחומר  -גלם לכוח העבודה המקומי הזול איפשר כנראה את

הישרדותה של מלאכה זו  ,שהמשיכה להתבסס על תהליכי הייצור הביתיים הפשוטים וסיפקה
לשוק המקרמי תוצרת זולה מאוד מאיכות ירודה

44

ולאית בירות  ,עמ '

; 385 , 56 - 54

בנקאי לאומה  ,עמ '

; 54

 . 4 - 5קק  RC 284 , Pales . 1894 ,קלה  ,עמ '  ; 215אל  -חסיני  ,עמ '

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '

45

ראה לעיל  ,הערה

46

[ להלן
47

:

49

אחואל עהד אל  -אקטאע  ,שכם  , 1961עמ '

:

286 , 284 , 273 - 272

 . 70ק  . 1022 ; BCF 12 ) 58 - 73 ( , Pales . 1885 ,ק  , Jerus . 1879 ,ץ CR 261וראה דיון בייצוא תשמישי הקדושה

1 17

. 69 - 68

פירו  ,עמ '  ; 33גרבר  ,סחר החוץ  ,עמ ' . 253 - 251
אגמון  ,סחר החפן  ,עמ '  ; 57פירו  ,עמ ' . 14 - 12

ביחס לסוריה  -דמשק וחלב  -הגיע קלה

למסקנה  ,כי מסוף המאה חלה התאוששות בענף הטקסטיל
50

. 32 - 29

ב] .

אצל אגמון  ,סחר החקן  ,עמ '
48

; 246 - 244

פירו  ,עמ '

, 26 , 22

; 126 - 123

גרוס ,

.2

א ' אל  -נמר  ,תאריח ' ג ' בל נאבלס ואל  -כלקא  ,ב
אל  -נמר ,

ביותר .

50

לתוצרת כזאת היה ביקוש קבוע בקרב

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 267 - 266

המקומי .

( עמ ' ) 204 - 203

סתתי  -אבן וסבלים ,
ירושלים

שכבות האוכלוסיה מעוטות

האמצעים .

ן

'

הייצור נעשה במספר מרכזים ברחבי

הארץ .

אחד

הבולטים היה עזה  ,שם שלטו בתהליך מספר סוחרים  ,שסיפקו את חומר הגלם במחיר שנקבע על -

ידם ליצרנים הביתיים  ,וקנו מהם את התוצרת  ,גם זאת  -במחיר שנקבע על  -ידם  .ההפרש בין
מחיר חומר הגלם והתוצר המוגמר היה מינימאלי  ,מה שאיפשר להם למכור אותו בשוק המקומי
במחיר נמוך  ,אך כדאי .

52

מלאכה אחרת שניזוקה מהצפת השוק בייבוא אירופי מתחרה  ,היתה ייצור

הזכוכית .

כלי

הזכוכית מאירופה היו זולים ובאיכות טובה יותר  .ייצור הזכוכית המסורתי אמנם לא נעלם
לחלוטין כתוצאה מכך  ,אבל הצטמצם לארבעה בתי  -מלאכה בחברון  ,שהצליחו

לשרוד .

53

נסיון

של אחד מעשירי המקום ונכבדיו  ,פואר סעד  ,להקים בחיפה מפעל  -זכוכית  ,שעליו דיווח ברטראנד
) , ) 17 . Bertrand

מאוחרות

יותר .

54

הנציג הקונסולרי הצרפתי  ,בראשית שנות התשעים  ,לא נזכר עוד בעדויות
אפילו נסיונו של הברון רוטשילד להקים מפעל  -זכוכית מודרני  ,בהשקעה ניכרת ,

בחולות ט טירה ' על  -מנת שתושבי זכרון  -יעקב ייצרו בו את הבקבוקים לתעשיית היין של

המושבות ~ ,נכשל  .זול היה יותר לייבא את הבקבוקים מאשר לייצרם במקום  ,והיה זה אחד הגורמים

לכשלונו .

55

מלאכה נוספת שהושפעה מהייבוא האירופי  ,אך בדרך שונה  ,היתה ייצור הכלים הביתיים

מחומרים שונים  .תוצאת  -לוואי של הייבוא הגדל של נפט בתקופה הנדונה היתה הצטברות כמות
גדלה והולכת של פח מאריזות הנפט הריקות  .הפחים שימשו לשאיבת  -מים  ,או כחומר  -גלם נפוץ
לייצור כלים זולים לשימוש ביתי  ,כגון

צלחות .

56

אך הן הפח והן כלי הזכוכית המיובאים לא

החליפו כליל את חומרי הגלם המקומיים המסורתיים בייצור כלים לכל השימושים  .כך  ,למשל ,
המשיכה מלאכת הקדרות להתקיים
הרי באחרים  ,כגון בעזה  ,ידעה

1 1 8

;

ובעוד שבמקומות אחדים  ,כגון ברמאללה  ,היא הצטמצמה ,

שגשוג .

57

51

ראה הדיון ביבוא מוצרי הטקסטיל אצל אגמון  ,סחר החוץ  ,עמ ' . 83 - 82

52

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 269
 .ק  ; BCF 12 ) 58 - 73 ( , Pales . 1885 ,אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 272

53

70

54

 . 11ק Caiffa 1894 ,

55

גלעדי ונאור ( לעיל  ,הערה

 . 18 ; RC 295 ,ק RC 246 , Caiffa 1893 ,

56

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '

57

גרבר  ,סחר החוץ  ,עמ '

 , ) 26עמ '
, 260

, 251

. 66 - 65

. 262

. 254

השווה פירו  ,עמ '

. 31

סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

בעוד שמלאכות אלה עברו תהליך של שקיעה והתאמה לתנאים החדשים שיצר הייבוא
האירופי  ,התרחבו מספר ענפי מלאכה ותעשייה מסורתיים  ,אשר לא היה להם יבוא מתחרה ,
ומלאכות חדשות אחדות הוכנסו למשק בהשפעת התמורות בסחר החוץ  .ייצור תשמישי הקדושה

והמזכרות ידע בתקופה הנדונה שגשוג רב כתוצאה מהביקוש באירופה ואמריקה  -הן מצד

תיירים וצליינים שהגיעו לארץ  -ישראל והן באמצעות הזמנות לייצוא

מסחרי  " .י

ייצור שמן הנית

והסומסום התרחב עקב הביקוש באירופה  ,באזור ומצד תעשיית הסבון המקומית  .בתי  -בד אחדים

הייצור ' .

אף הכניסו מיכון לתהליך

9

ולבסוף  ,תעשיית הסבון המסורתית התרחבה והתבססה ,

כעיקר בגלל היענות לביקוש משווקים שכנים  ,אשר העמקת הקשרים המסחריים עמם היתה אחת
התמורות הבולטות בסחר החוץ בתקופה הנדונה .

60

תעשיית הסבון לא קלטה חידושים טכנולוגיים  ,ותהליך הייצור בה נשאר פרימיטיבי כבעבר  .י6

זאת למרות מקומה הבולט ברשימת מוצרי הייצוא  ,ואף  -על  -פי שבעלי המסבנות הגדולים בשכם ,
המרכז החשוב לייצור סבון בארץ  -ישראל  ,נמנו עם בעלי ההון הגדולים שם  .כך  ,למשל  ,בתארו את
תהליך ייצור הסבון  ,מציין אחסאן אל  -נמר  ,כי מפאת היותו תהליך כה ממושך  ,יכולים רק בעלי -

הון רב להחזיק

מסבנות .

62

ייתכן שעל רקע זה התפתח בשכם עוד בראשית המאה הי " ט  ,דפוס של

הקמת שותפויות לייצור סבון באמצעות הסכם חתום בין יצרן למשקיע  .י 6בסוף התקופה מסר
ויקלי

כי דווקא יצרני הסבון העשירים נמנעים מלייצר על חשבונם ומייצרים לפי

) , ( Weakley

הזמנות  ,כאשר על המזמין לספק את שמן הזית ולשלם עבור יתר חומרי הגלם  .סוחרי
לעומת זאת  ,נהגו ,

הסבון ,

לפי עדות זו  ,להעניק ללקוחותיהם אשראי לזמן ארוך במיוחד  ,וגם זה מעיד על

עתודות  -הון ניכרות .

64

ייתכן  ,כי ההסבר להעדר המודרניזאציה בתעשיית הסבון נעצן בגורמים אחדים  ,שעליהם ניתן
ללמוד דווקא מההתפתחות בענפי  -ייצור אחרים במשק המקומי  .נראה  ,כי למרות שגשוגו  ,יצוא
הסבון הפוטנציאלי היה בסופו של דבר מוגבל בהיקפו  ,משום שלא היה

יכול להיקלט במערב ' .

6

להעדרם של יחסי  -גומלין בין תעשייה זו והמערב היתה השלכה נוספת בהקשר הנדון  :שלא כמו

בענף ההדרים  ,חסר היה בתעשיית הסבון הדחף האירופי לשכלל את תהליך הייצור  ,ועל  -ידי כך
להוזילו ולהיטיבו  .מצד שני  ,לרשות יצרני הסבון המקומיים עמד כרח  -עבודה זול  ,בעוד שהכנסת
מיכון היתה כררכה לא רק בהשקעה הראשונית הגבוהה  ,אלא גם בידע להפעלה ואחזקה קבועים .

ידע כזה לא היה בנמצא  ,וכפי שלימד נסיון המיכון במספר טחנות  -קמח בירושלים  ,העדרו ייקר את
הייצור במידה שהפכה קמח מיובא לזול יותר .
58

59

66

ראה דיון מפורט אצל אגמון  ,סחר החוץ  ,עמ '  . 69 - 68 , 42 - 34ראה גם אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 274 - 273
; אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '  ; 256 - 252ע ' ישראלי  ' ,לתולדות הזיתים והשמן בגליל
 . 58 - 60קק

,

ובבקעת בית הכרם בתקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט '  ,קתדרה ,
החין  ,עמ '

15

( ניסן

תש " ם ) ,

עמ ' 100 , 97

;

.

אגמון סחר

. 66 - 64

60

אגמון  ,שם  ,עמ '

61

ולאית בירות  ,עמ '

, 68 - 66

. 134 - 133

. 121 - 119

62

אל  -נמר  ,ב  ,עמ ' . 291 - 289

63

שם  ,עמ ' . 293 - 292

קי ך ך

64

 . 63 - 64קק Weakley ,

65

 . 186ק  Pales . 1886י ( 77 - 188ן )  . BCF 14ראה גם אגמון  ,סחר החרן  ,עמ '

.

66

שם  ,עמ '

, 81 , 62 - 61

 . 136ראה גם אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '

, 251 - 250

. 321

. 68 - 67

איריס אגמון

התעשייה החדשה הבולטת שהוכנסה בתקופה הנדונה למשק המקומי בהשפעת סחר החוץ  ,אף
כי היתה מצומצמת מאוד בהיקפה  ,היתה תעשיית הארגזים לאריזת פרי ההדר לייצוא  .הכנסתה
הושפעה מצד אחד מהתרחבותו והוזלתו של הייבוא  ,שאיפשרו את ייבוא חומר הגלם -

העץ .

מצד שני  ,הדחף להקמתה ניזון  ,יחד עם שורה של שיפורים בתהליך ייצור ושיווק ההדרים ,

בחרו  -לארץ .

מהביקוש הגדול לפרי  -הדר

67

נסיון מקומי נוסף להכנסת תעשייה חדשה בתקופה

הנדונה היה זה של ראשד אפנדי ביהם  ,בעל  -הון חיפאי  ,שהקים בחיפה  ,בשיתוף עם מהנדס
צרפתי  ,מפעל לייצור בשמים  .עקב פרצן מלחמת  -העולם  ,הייצור במפעל לא החל כלל  ,ובזמן
המלחמה הוסב המפעל לייצור

ספירט .

68

נוסף לתמורות אלה  ,הופיעו בתקופה הנדונה מספר ענפי מלאכה ותעשייה  -למחצה במושבות
הגרמניות והיהודיות  ,כגון תעשיית היין  ,סדנאות נגרות ונפחות  ,מפעל  -קרח  ,מכונות  ,ייצור דבש ,

חלבון וחלמון  .אך אלה הושפעו בעיקר מההגירה האירופית לארץ  ,ובהקשר הנדון לא חרגו
בהשפעתם הרבה מעבר לתחומי

חיפה  -דמשק .

ובקטרים של מסילת

המושבות .
%

69

כמו  -כן הוקמה בחיפה סדנה לטיפול בקרונות

נעשו גם מספר נסיונות להפקת מחצבים  ,בעיקר מאזור ים -

המלח  .אלה היו בדרך  -כלל יוזמות של בני אירופה  ,שלא הרחיקו לכת הרבה מעבר להשגת הזכיון
או הפיתוח הראשוני  ,כנראה בעיקר עקב קשיי התחבורה והמדיניות העות ' מאנית  .י7

השירותים

ענף

סחר הפנים
הנתונים על היקף סחר הפנים ואופיו לוקים בחסר רב בהשוואה לאלו על סחר החצן  .על התמורות

בתחום זה ניתן ללמוד רק מתוך נתונים בודדים  ,תיאורים  ,התרשמויות ומסקנות עקיפות  .מתוך

אלה עולה  ,כי בתקופה הנדונה התקיימו קשרי  -סחר הדוקים למדי בתוך אזורי הארץ  -בין
הכפרים והעיר הסמוכה להם ובין האזורים השונים  .כך  ,למשל  ,נמסר

שכ 40 -

אחוז מיבולי קיא

טבריה נמכרים מחתן לאזור  ,בעוד שיבולים חקלאיים מאזורים אחרים מגיעים אליו בכמויות

גדולות  30 .אחוז מיבולי קיא
ושכם

,

7

בית  -שאן נשלחים  ,לפי אותו מקור  ,לאזורי חיפה  ,נצרת  ,ג ' נין  ,טבריה

חסיני מתאר בספרו מכירת דגים טריים מהכנרת בצפת  ,נצרת ומקומות נוספים בגליל ,

. 152

67

אגמון  ,סחר החרן  ,עמ '

68

ולאית בירות  ,עמ '

. 236

69

ראה  ,למשל  . 3 ;, BCF 12 ) 58 - 73 ( , Pales ,ק 1887 ,

, 150 - 149 , 62 - 61

Jaffa

,

Jerus .

5363 ,ג ;  . 126ק CR 21 , Ciaffa 1879 ,

 ) 159 ,ן ;  . 71ק 1885 ,

 ): 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ן ;  . 18ק  . 10 - 11 ; [ ) ] 246 , Caifa 1893 ,קק 1892 ,

 . 32ק ; ולאית בירות  ,עמ '  : 233 , 52אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '
החרן  ,עמ '

. 270 , 264 - 263

על תעשיית היין ראה אגמון  ,סחר

. 75 - 70

70

פ ' פיק  ' ,מייסנר פחה  :חלקן הרכבות באוץ ישראל ובשכנותיה  ,האיש  ,מסילותיו וקורותיהן '  ,קתדרה  ( 10 ,טבת

71

תשל " ט )  ,עמ '  [ 116להלן  :פיק  ,מייסנר פחה ] .
נושא התחבורה יידון בפירוט להלן  .על הפקת מחצבים

 :20ו

ראה  ,למשל  . 4 ; WeakleS, ,ק AS 1350 , Jerus . 1893 ,

,
"

,
,

 . 22ק  . 43 - 47 ; RC 1058 , Cafffa 1909 - 10 ,קק  . 75 - 76 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,קש על מספר נכבדים
מקומיים שקיבלו בסוף התקופה זכיון לחיפושי נפט  ,ראה  Shar' i (Jourt 0ש ! 4ק ש) . Lewenberg , The ' !7ע
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72
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סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

ומכירת דגים מומלחים בירושלים ודמשק  .דגי התולה הטריים נמכרו  ,לפי תיאורו  ,בצפת  ,מרג ' -
עיון ודמשק  ,והמומלחים  -בזחלה ויתר ערי

הלבנון .

73

בהעדר נתונים דומים מהתקופה הקודמת

לא ניתן לומר בוודאות האם התהדקו קשרי  -סחר אלה ביחס לעבר  ,ובאיזו מידה  .אך התפתחויות

הנדונה .

אחדות במשק יוצרות את הרושם  ,כי גם סחר הפנים לא קפא על שמריו בתקופה

אוריינטאציית הייצוא שאפיינה יותר ויותר חלק מענפי הייצור בתקופה זו  ,הגבירה את הצורך
הכלכליים  ,באמצעות העמקת תהליכי המונטיזאציה וההתמחות בכלכלה

במסחר בחיים

המקומית  .הפלאחים קיבלו בדרך  -כלל את שכרם בעין  ,כלומר נותר בידיהם חלק מיבול שדותיהם
-

כ 20 -

אחוז לפי חישובו של

אביצור .

74

כדי לספק את צרכיהם היה עליהם להחליף חלק ממנו

במצרכים בסיסיים אחרים  .באזורים שהתמחו בגידול מסוים  ,היה עליהם למכור את רובו לשוק
75

זאת בנוסף לחלק מהיבול שנאסף על  -ידי חוכרי המסים ( 9לת ? מון ) והגיע

באמצעותם .

כך  ,למשל  ,הפלאחים בחורן נהגו למכור את כל החיטה לייצוא ולהשאיר

המקומי או
לשווקים

לייצוא .

76

את השעורה והדורה לקיומם ולמכירה בשוק המקומי  ,מאחר שלפני הקמת המסילה לחיפה היו
מחירי השעורה והדורה לייצוא נמוכים מעלות ההובלה לנמל  .עבור מחצית כמות החיטה קיבלו
תמורה מהמובילים  ,ואילו המחצית השנייה שימשה כתשלום למובילים תמורת ההובלה

לנמל .

77

בתהליך ייצור הסבון התהוותה עוד לפני התקופה הנדונה חלוקת עבודה  ,שהשפיעה על קשרי
הסחר

הפנימי .

למסבנות

שבטי הנוודים בבקעת  -הירדן עסקו באיסוף אשלג באזור ים  -המלח והובלתו

בשכם .

התמורה שקיבלו מיצרני הסבון על חלקם זה בתהליך הייצור  ,שימשה להם

לעריכת קניות וחליפין בשוק של

שכם .

1

מצד שני  ,הייבוא  ,שהיקפו גדל מאוד בתקופה הנדונה  ,השתלב בסחר הפנימי ותרם

להתרחבותו וגיוונו  .סחורות הייבוא שהתרכזו תחילה בנמלים  ,נשלחו משם לערי הארץ  ,אשר

בתהליך זה הפכו לנקודות  -מיפגש חשובות בסחר הפנים  -אזורי

והבין  -אזורי .

79

הן התוצרת

המקומית והן סחורות הייבוא התנקזו לשוק העירוני  ,אליו הגיעו גם הפלאחים מכפרי האזור
לירידים שבועיים  ,שבהם מכרו את תוצרתם וקנו את

צרכיהם .

80

גורם נוסף מתחום סחר החרן שתרם להרחבת המסחר הפנימי  ,היה הצליינות

והתיירות .

הצליינות הביאה לכך  ,שבתקופות החגים הנוצריים החשובים  -חג המולד והפסחא  -היו
הערים הקדושות לנצרות שוקקות חיים  .הפעילות המסחרית שהביאו הצליינים בעקבותיהם  ,היתה
יחסית קטנה  ,משום שרבים מהם היו מעוטי  -אמצעים  .עם זאת  ,לבואם במספרים גדולים בזמן נתון

היה אפקט מצטבר  .התיירים  ,לעומתם  ,אף שמספרם היה קטן יותר  ,היו בעלי  -אמצעים והביאו

73
74

75

אל  -חסיני

( עמ ' ) 100

אינו מציין את המקורות

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 194 - 193
ראה גרנובסקי  ,עמ ' . 292 - 291

לתיאוריו .

ראה גם  . 226ק 20 ) 225 - 228 ( , Hauran 1888 ,

ראה  ,למשל  . 57 - 58 , 66 ,קק RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,

76

 . 636ק BCF 16 ) 635 - 639 ( , Galilie 1887 ,

77

 . 225 - 226קק BCF 20 ) 225 - 228 ( , Hauran 1888 ,

78

,

)נ

על התשלום בעין ,

אל  -נמר  ,ב  ,עמ '  , 289הערה

121

.1

 . 635 ; AS 363 , Jerus .ק , , Jaffa 1882 ,י

79

 . 77ק  . 1 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ק Jaffa , 1887 ,

80

 . 1ק  . 228 ; AS 363 , Jerus . and Jaf[a 1887 ,ק  ; BCF 20 ) 225 - 228 ( , Hauran 1888אל  -חסיני  ,עמ '

.

; 144 - 143

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '

. 284

CR 20

שטרות
ומטבעות עות ' מאניים

להגברת הפעילות המסחרית ופריסתה על  -פני כל ימות השנה ובמקומות נוספים

בארץ .

ן8

סחר החוץ השפיע על סחר הפנים גם בתחום קביעת המחירים בשוק המקומי  .עליות מחירים
בשוק העולמי הביאו לעליות בשוק המקומי  ,ואילו עליות בשוק המקומי  ,כתוצאה מבצורת

וגורמים מקומיים אחרים  ,מותנו על  -ידי יבוא

משלים .

82

רוב התמורות בסחר הפנים שציינו לעיל החלו להתרחש עוד לפני התקופה הנדונה

;

83

ונראה

על  -כן  ,כי השפעת סחר החצן בתחום זה היתה מצומצמת ואיטית יותר בהשוואה לזו שבתחומים
האחרים  .אחד הגורמים שעיכבו התפתחות מהירה יותר בסחר הפנים  ,היה ככל הנראה רמתה
הנמוכה של מערכת התחבורה הפנימית  ,במיוחד ככל שגדל המרחק ממישור החוף

והנמלים .

84

מצבה של זו הפך לאחד המכשולים העיקריים בהתפתחות סחר הפנים ותרם לכך שערי הנמל ,
ובמיוחד יפו  ,הפכו בתקופה הנדונה למרכזים החשובים לסחר הפנים הקמעוני  ,ולא רק

הסיטוני .

85

קו מסילת הרכבת יפו  -ירושלים תרם לכך  ,שגם ירושלים הפכה לשוק מרכזי לאזורים מרוחקים
יחסית  ,כגון

עבר  -הירדן .

86

המימון והבנקאות
תחום זה שיקף אולי באופן המובהק ביותר את השפעת סחר החוץ ומאפייניה במשק המקומי

בתקופה הנדונה  ,בשל תלותו הרבה של המסחר בשירותים הפינאנסיים  .בפתח  .התקופה הנדונה
81

82

83

1 ;22

ראה דיון בנושא אצל אגמון  ,סחר החרן  ,עמ '

.

.

ראה  ,למשל  . 6 ,ק  . 7 : AS 3974 Pales . 1907 ,ק AS 2217 Jerus . 1898 ,

ראה  ,למשל  ,אל  -נמר  ,ב ,

ראה גם לעיל  ,הערה
84

. 42 - 34

ראה גם אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 286 - 285

77

עמ '  , 286על אספקת מוצרי  -נפחות משכם לירושלים  ,עכו וחיפה בראשית המאה הי " ט .

. 78

 .ק  . 6 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ק  ; AS 3974 , Pales . 1907 ,אל  -חסיני  ,עמ '  . 101וראה להלן  ,דיון

במערכת התחבורה .
85

86

 . 64 - 65קק  ; BCF 12 ) 58 - 73 ( , Pales . 1885 ,אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '
6

 .ק AS 3974 , Pales . 1907 ,

. 284

סחר החוץ והמשק הערבי

סופקו כל השירותים הפינאנסיים במשק על  -ידי המלווה בריבית המסורתי

( צואף ) ,

פעלו גם בנקים פרטיים קטנים אחדים  ,כגון הבנקים של ואלירו  ,ברגהיים ושפיטלר .
התקופה התחוללו שתי תמורות בולטות במישור זה  ,שתיהן בהשפעת סחר החתן
הצראף התחזק ותפקידיו התרחבו

כולם בבעלות

;

:

1948 - 1879

ובירושלים
87

במרוצת

מעמדו של

ומצד שני צצו בערים החשובות מוסדות  -מימון מודרניים ,

אירופית .

הגידול בהיקף סחר החקן ומגמות ההתמחות והשיווק בכלכלה המקומית הגבירו  ,כאמור לעיל ,
את ההזדקקות לאשראי בכל הדרגות  ,מהפלאת עד ליצואן והיבואן  .סניפי הבנקים הזרים שהחלו
לפעול בא ן  -ישראל באותה עת ועסקו במימון סחר החצן  ,נמנעו בדרך  -כלל ממתן הלוואות

לפלאחים - .
הונם המצומצם של האחרונים ושכיחותן הגבוהה של עונות  -יבולים כושלות בשל פגעי

מזג  -האוויר ומחלות  ,כרכו מתן הלוואות לטווח קצר ובינוני בסיכון רב עבור הבנקים

;

ואילו

אשראי לטווח ארוך  ,שתמורתו חייבים היו למשכן את הקרקע  ,היה כרוך עבורם בסיבוכים במימוש
המשכון  ,בשל הקשיים בהעברת בעלות על קרקעות לידי זרים  .פתיחת הבנק העות ' מאני לחקלאות

היתה אמורה לפתור את הבעיה על  -ידי הענקת הלוואות בריבית נמוכה
הונו המוגבל של הבנק לא איפשר זאת .

לפלאחים  ,אולם למעשה ,

88

כך נשאר תחום מתרחב זה בשליטת המלווים בריבית  ,שהיו על  -פי  -רוב בעלי  -קרקעות וסוחרים
עשירים  .הללו סיפקו את האשראי בריבית קצוצה  ,שהיתה עשויה להגיע לעשרות אחוזים לשנה .
הריבית היתה כנראה גבוהה יותר  ,ככל שהאזור היה מרוחק מערי החוף  ,שבהן שכנו מוסדות
המימון הזרים  ,וככל שהמלווים המקומיים היו מונופוליסטיים  .הפלאחים  ,שהיה בידם למשכן רק
יבולים וקרקע  ,היו תלויים בהם

במיוחד .

89

מאחר שהלוואה בריבית היתה אסורה על  -פי חוקי הקוראן  ,מצאו המוסלמים מקרב בעלי ההון
המקומיים דרכים ' להכשיר ' את התהליך  ,ובלבד שלא להחמיץ מקור  -התעשרות משגשג זה .
להמחשת תופעה נפוצה זו תיאר גי

( צט [ ) )  ,הנציג הקונסולרי הצרפתי בחיפה  ,ב 1910 -

טקס

הלוואה בריבית טיפוסי מסוג זה  :המלווה מעביר ללווה חפץ שלו  ,בנוכחות עדים  ,ומעיד עליו את
העדים שהלווה קנה ממנו את החפץ בסכום שהוא למעשה סכום הקרן והריבית  ,אך טרם שילם

לו .

הלווה ' מוכר ' לו מייד את החפץ  ,במכירה חוזרת לעיני העדים  ,תמורת סכום הקרן  ,ונשאר חייב סכום
הקרן והריבית  ,שהיו כביכול מחיר הקנייה המקורי  .כך הופכת העיסקה ממתן הלוואה לעיסקה
מסחרית

כשרה .

90

בדרכים מעין אלו נמנו מוסלמים רבים עם המלווים בריבית  ,זאת בניגוד לדעה

הרווחת  ,כי היה זה תחום עיסוקם הבלעדי של הנוצרים

והיהודים .

ן9

מקור נוסף לרווחים נפל בחלקם של המלווים המקומיים מהמרת מטבעות  .התנועה הגוברת של

סחורות ואנשים מחצן  -לארץ בתקופה הנדונה הביאה עמה את הצורך בהמרת מטבעות זרים

ב,

נם , ,

עב ,

צי  , ,יו

וים

 ,ם  ,עמ . 298 - 29 /

87

אק

88

 . 51ק  1909 - 10לח ) ( 1058 , ] 81ז . 24 ; 1ק 81 ~ 5 . 1907 - 8 ,ק  ; 1 ) 739 ,אל  -נמר  ,ג  ,עמ ' - 50

.

105 - 104

89

,

; 122

 ; 294אב

ן

גרוס  ,בנקאי לאומה ,

עמ ' ; 68 - 67

,

קלה  ,עמ ' 30ה

 . 55 - 56קק  . 1004 - 1005 ; RC 11058 , Caiffa 1909 - 10 ,קק 26 1 ~ , [) amat 1879 ,

,

; 51

ולאיתבירות  ,עמ '

 )7ולאית בירות  ,עמ '
~

. 105 - 104
.ק

RC 1058 , Ca fa 1909 - 10 ,

90

56

91

ראה  ,למחל  ,קלה ~ ,
עמ '

ן 2ך

. 129 - 128

דברך מתייחסים בעיקר לצפק  -סועה  ,שם ייתכן שרוב המלותם היונוצרים

ההודים  .אולם לאור האמור לעיל  ,ספק אם האיסור הדתי הוא ההסבר לעובדה זה

איריס אגמון

ונוקימיים .

92

בעוד שבערים הגדולות היה ניתן לעשות במטבעות זרים שימוש יומיומי  ,ושערי
העות ' מאני ,

החליפין נקבעו שם על  -ידי הבנק

93

הרי ביתר המקומות היה המבקר תלוי לחלוטין

בחלפנים  ,והללו הכתיבו את שערי החליפין כראות

עיניהם .

94

בערים בהן התרכזה פעילות סחר החצן העיקרית  -יפו  ,ירושלים וחיפה  -ובמידה פחותה
בערים נוספות נפתחו לקראת סוף המאה הי " ט וראשית המאה העשרים סניפים של בנקים

אירופיים אחדים  .החשובים בהם היו  ,לפי סדר הופעתם  :הבנק הצרפתי '  ( ' Cridit Lyonnaisביפו
 1892ואחר  -כך בירושלים ) ; הבנק הגרמני Bank ' -

ואחר  -כך ביפו  ,חיפה  ,שכם  ,נצרת ,

היהודית ,

t

co .

עזה ) ;

stina

[) elltsche-Pal

t

( בירושלים 1896

~
בלונדון למימון פעולות ההתיישבות
בנק אפ " ק  ,שנוסד

 ( ' The Anglo-Palestineביפו  , 1903ואחר  -כך בירושלים  ,חברון  ,חיפה ,

צפת ) ;

הבנק העות ' מאני  ,שהיה למעשה בשליטת בעלי  -מניות מבריטניה וצרפת והיה קשור במינהלת
החוב העות ' מאני ,

מקומות ) .

' Ottoman Bank

 ( ' The Imperialבירושלים  , 1904ואחר  -כך ביפו ובעוד

95

בנקים אלה עסקו במתן שירותי מימון ובנקאות מכל הסוגים ( פרט

שונים מבנק לבנק  .הבנק הגרמני היה פעיל ביותר במימון הסחר עם

גילו בבנק זה  ,באפ " ק ובבנק

למשכנתאות ) ,

גרמניה .

96

בהדגשים

על  -פי העדויות ,

העות ' מאני נכונות להעניק אשראי גם לסוחרים קטנים  ,מה שהיה

כרוך בנטילת סיכונים ניכרים  ,שכן על רקע קשיי הנזילות במשק ותלות הבנקךמבשערי הריבית
בחתן  -לארץ  ,היו פשיטות  -רגל של סוחרים כאלה תופעה

שכיחה .

97

הבנקים העניקו ליצואנים

וליבואנים הגדולים אשראי קצר  -מועד כנגד שטרי המטען  ,אשראי שהוארך מאוחר יותר כנגד

הסחורות עצמן  .הריבית נעה בין

10 - 6

אחוזים לשנה  ,בהתאם לתנודות

באירופה .

98

בכך תרמו

הבנקים להגברת הנזילות ולהורדת רמת שערי הריבית במשק  ,וכתוצאה מכך להגברת הפעילות
הכלכלית בכלל ולחיזוק היצואנים

והיבואנים בפרט .

99

כמו  -כן הם תרמו למודרניזאציה של שיטות

המימון  ,השימוש בכף והחסכון  ,בהנהיגם במגזרים שבהם פעלו את השימוש בהמחאות  ,פקדונות

פינאנסיות .

והשקעות

00ן

נוסף על הבנקים נפתחו בתקופה הנדונה בערים הגדולות גם סניפי  -דואר זרים  ,שעסקו בהמרת

מחוץ  -לארץ .

מטבע  -חצן ובהעברות חד  -צדדיות
והמבקרים

בארץ .

ן0י

בכך הם נענו  ,בין היתר  ,לדרישות התיירים

כמו  -כן נפתחו סוכנויות של חברות  -ביטוח שונות .

02ן

כאמור  ,בערים הגדולות המשיכו לפעול ולשגשג מלווים  ,חלפנים ובנקים פרטיים קטנים
בנקאי לאומה  ,עמ '

. 41 - 39

92

גרוס ,

93

 . 52ק RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,

94

קלה  ,עמ '  . . 23 ; 129 - 128ק 26 ; Weakley ,

95

AS 3561
~
 . 24 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ק  ] 739 , Pales . 1907 - 8 ,א ;  . 22ק  . 7 ; Weakley ,ק , Pales . 1905 ,

 .ק  ): 739 , Pales . 1907 - 8 ,א אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ ' . 297 - 296

 . 51ק ; גרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ ' . 70 - 69
96

 . 51ק  . 7 ; RC 1058 , Caiffa , 1909 - 10 ,ק AS 2584 , Pales . 1900 ,

 ):א

. 132 - ! 31

97

 . 24 - 26קק 739 , Pales . 1907 - 8 ,

98

 . 6ק  . 7 ; AS 3771 , Pales . 1906 ,ק  ; AS 3561 , Pales . 1905 ,קלה  ,עמ '  . 22 - 24 , 29 ; ! 30קק  ; Weakley ,גרוס ,

;  . 6ק  ; AS 8 , Bey . 1885 ,קלה  ,עמ '

בנקאי לאומה  ,עמ ' . 67

1 :2 , 4
99

 . 53 - 55קק RC 1058 Caiffa 1909 - 10 ,

100

על הערכת תרומת הבנקים הזרים למשק הסורי בכללו  ,ראה קלה  ,עמ '

101

! 02

 . 53ק 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,
שם  ,עמ '

. 58

 ):א

;  . 26ק  ): 739 , Pales . 1907 - 8 ,ז2

. 133 - 132

בנק
אנגלו  -פלסטין ,

ירושלים

למיניהם במתכונת המסורתית  ,בצד מוסדות המימון הזרים  .קיומם של המוסדות המסורתיים
והמודרניים אלה בצד אלה מעיד על גידול הצרכים בתחום השירותים הפינאנסיים  ,צרכים אשר
הבנקים המודרניים לא ענו על כולם  .שניות זו אפיינה במידה רבה את החדירה האירופית הכלכלית

לארץ  -ישראל ואת השפעת משקי המערב המפותחים על המשק המקומי בכלל בתקופה הנדונה

:

גורמים אירופיים יזמו והקימו בארץ  -ישראל שירותים  ,שהיו חיוניים לקיום הפעילות הכלכלית
האירופית  ,ובהם שירותים פינאנסיים  .אלה פעלו בתוך המערכת הקיימת  ,בנקודות המיפגש בינה
ובין המערב  ,דהיינו בערים בכלל ובערי הנמל בפרט  ,מבלי ששינו מעיקרם את עקרונותיה ומבלי

המסורתיים .

לרשת את תפקידיה

המוסדות המסורתיים מצדם  ,הרחיבו את פעילותם באזורים

הרבים  ,שהמוסדות הזרים הותירו פנויים  ,והם טיפלו בפעילויות החדשות בכליהם

המסורתיים .

התחבורה והתקשורת
התמורות בתחום זה התרחשו  ,כמו במישור הפינאנסי  ,תוך זיקה חזקה לתמורות בסחר

החוץ .

03ן

התחבורה הימית לארץ  -ישראל עברה בתקופה הנדונה שינויים ניכרים  :חל גידול רב במספר
ובמעמס כלי השיט שפקדו מדי שנה את נמלי הארץ
אירופה וארץ  -ישראל

( יפו ) ,

; ב 1892 -

נוסד קו השיט הישיר הראשון בין

ובעקבותיו נוסדו קווים נוספים ; קווי השיט שנמלי ארץ  -ישראל היו

בין תחנותיהם  ,נעשו מגוונים מאוד ; תעריפי ההובלה הוזלו במידה ניכרת ; וחלו שיפורים באיכות
ובמשך זמן

השירות .

104

ברקע לשינויים אלה עמדו השיפורים הטכנולוגיים הרבים שעברה הספנות

באותה תקופה  .השינויים התרחשו ביוזמתן של חברות השיט האירופיות  ,שהתחרו ביניהן על

האפשרויות שנפתחו במשק הארץ  -ישראלי להובלת סחורות

ואנשים .

תחרות זו דחפה אותן לחפש דרכים לשפר ולהוזיל את התחבורה הימית  ,ובתורה תרמה היא
103

חלק מתמורות אלה נדון ביתר פירוט אצל אגמון  ,סחר החרו  ,עמ '

104

 . 285 - 286 ; RC 607 , Bey . 1905 ,קק  . 72 ;, BCF 18 ) 266 - 268 ( , Bey . 1888 ,ק 1885 ,

. 116 - 104

4 , 32 - 20נ , 40 -

.

5

"

1שץ BCF 12 ) 58 - 73 ( ,

 . 3 ; AS 1350 , Jerus . 1893 ,ק  1186 , Pales . 1892 ,צג ;  . 33 - 40קק  . 34 - 36 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,קק

"

צג ;  . 6-7קע 5 . 1898 ,ט] םנ 5 2217 ,ג ;  . 3 -4קק 5 . 1895 ,ט] 0נ  . 4 ; AS 1698 ,ק  . 1894 ,ו
 . 9ק  . 7 ; AS 3223 , Pales 1903 ,ק  ; 2584 , Pales 1900 ,ש  ,אביצור  ,נמל יפו בגאותו ובשקיעתו  ,תל  -אביב
 , 1972עמ '

. 34 - 28

ראה גם לעיל  ,הערה

. 103

 1626 , 8צג ;  . 3 , 5קק

ון12

נמל יפו

למימוש חלק גדל והולך מפוטנציאל סחר החצן של ארץ  -ישראל  .כך  ,למשל  ,הקימו מספר חברות -
שיט אירופיות איגוד  - ' Confirence L ' Anvers ' -שהיו בו קווים בריטיים  ,הולנדיים ,
גרמניים

ועוד .

האיגוד  ,למרות שפעל כקרטל בתחום ההובלה הימית  ,הציע

ב 1910 -

בקו

מרסיי  -חיפה מחיר  -הובלה שהיה זול בכשליש מהמחיר שהציעה באותו קו חברת השיט הצרפתית
'  ' Messageries Maritimesובשיעורים שונים ממחירי חברות אחרות שפעלו

בים  -התיכון .

05י

קשרי הדואר הימי ששירתו גם את המסחר  ,הן בתוך האזור והן מחוצה לו  ,התהדקו מאוד אף הם
על רקע שיפור התחבורה

הימית " " .

ן

כמו  -כן  ,במקביל לגידול בהיקף סחר החרן והתפתחות הנמלים לאורך חופי הארץ  ,התרחב
השימוש בהובלה בספינות וסירות  -מפרש בין הנמלים  ,כאמצעי משלים לתחבורה היבשתית  .אולם

נראה  ,כי שלא כמו בתחום ספנות הקיטור  ,חלה במרוצת התקופה ירידה במעמס כלי  -שיט

אלה .

מגמה זו אפשר להסביר בחלוקת העבודה שהתפתחה בין נמלי הארץ  ,בגידול במספר קווי השיט
הישירים שהגיעו מאירופה גם לנמלים קטנים יחסית ובמאפייני התפתחות התחבורה היבשתית
שיידונו

להלן .

07ן

לעומת התמורות בהובלה הימית  ,השינויים בנמלים עצמם התרחשו באופן חלקי ובאיטיות .

האפשרויות למימוש הפוטנציאל המסחרי של ארץ  -ישראל  ,שנפתחו בעקבות השיפורים בהובלה
הימית  ,ניקזו את הלחצים לחוליה חלשה זו  -הנמלים  -שהפכו צוואר  -בקבוק  .אלה היו נתונים

לשליטת המינהל העות ' מאני  -המינהל המרכזי באיסתנבול  ,המינהל המוניציפאלי במקום או
מינהל המכס בביירות  ,ודרכי פיתוחם חשפו את חולשותיו ואוזלת ידו של מינהל זה  ,הן בתחום
התקציב והן בתחום

הארגוני .

08ן

הליכי קבלת הזכיונות היו ממושכים ומורכבים  ,ההקצבות מטעם

השלטון היו נמוכות  ,ופרויקטים שכבר אושרו סבלו לעתים מזומנות מתכנון לקוי  ,שנטל את הטעם
מעצם ביצועם  .בנמל יפו  ,למשל  ,הוקם
105

ע) 112

ב 1904 -

מיתקן  -חיטוי  ,שהיה אמור לבטל את תלותו של

AS 2405
'
 . 34 - 38קק  . RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ראה גם  . 7 -קק  . 6 ; AS 3974 , Pales . 1907 ,ק , Pales . 1899 ,

8
106

6

 .ק AS 3771 , Pales . 1906 ,

. 116 - 104

107

אגמון  ,סחר החרן  ,עמ '

108

על כפיפות הנמלים למינהל המכס בביירות  ,ראה  . 9 - 10קק  . 28 ; Weakley ,ק  RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,על

, 61 , 22 - 20

התלות במינהל המוניציפאלי והמרכזי ראה להלן  ,הערות . 111 - 109

יצוא חביות  -יין
מייקבי ראשון  -לציון
דרך נמל יפו

נמל יפו בשירותי הקרנטין של נמל ביירות

היה להפיק ממנו

תועלת .

09י

;

אולם מאחר שלא נבנה בצדו רציף מתאים  ,לא ניתן

העדויות השונות רצופות בתיאורי העיכובים  ,המכשולים והציפיות

להתקדמות בנושאים אלה 0 .ין עם זאת  ,למרות שסבלו מחולשות רבות בתחום ממדיהם  ,תפקודם ,

סדר הקמתם וכיו " ב  ,הוקמו במרוצת התקופה מזחים  ,בתי  -מכס  ,מחסנים  ,מתקני  -חיטוי ורציפים
בנמלי יפו  ,חיפה ועזה

;

ולאור הקשיים שהוזכרו לעיל  ,היתה בכך התקדמות

בלתי  -מבוטלת  .י י
ן

הל היוזמה האירופית והן התחרות האירופית  ,שאיפיינו והאיצו את התמורות בתחום התחבורה
הימית  ,ניכרו גם בתחבורה היבשתית  ,וליתר דיוק במסילות הברזל  .אלא שבתחום זה הן היו

יותר .

בחלק מהמקרים גורם מעכב  ,ודווקא היוזמה העות ' מאנית התגלתה בהם כיעילה

הזכיון להקמת מסילה בין יפו וירושלים  ,ששמועות על הקמתה ריחפו בחלל לפחות עשר שנים
קודם  -לכן  ,נמסר לאזרח עות ' מאני  ,יוסף נבון ,

ב . 1888 -

אולם הלה העבירו לידי חברה צרפתית

שגייסה את ההון וניהלה את העבודה  ,והיה זה אפוא פרויקט צרפתי

מראשיתו ועד סופו .

2מ

הנחת

המסילה שהושלמה ב  , 1892 -היתה קשורה בגידול בתנועת התיירות והצליינות לירושלים  ,בעניין
הכללי שעוררה ירושלים בקרב מעצמות אירופה ובגידול בהיקף הייבוא לירושלים גופא

ולירושלים  -כמרכז  -חלוקה
בצפון הארץ דובר כבר

אזורי  .י

ב 1878 -

)3

על הצורך במסילה מהתורן לעכו  ,כדי לקדם את יצוא דגני

החורן  .הקונסול הבריטי בביירות  ,דיקסון )  , ( Dicksonועמיתו בדמשק יאנו

מדינת

שנה  ,כי מינויו של
109

110

פאשא כמושל ( ואלי ) דמשק מעורר תקווה שהוא יביא להקמתה של

 . 48ק  . 8 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,ק  . 12 - 13 ; AS 3561 , Pales . 1905 ,קק AS 3410 , Pales . 1904 ,
 . 5 ; AS 2050 ,ק  . 4 ; AS 1698 , Jerus . 1895 ,ק 186 , Pales . 1892 ,

נ

 . 7 ; AS 3223 , Pales .ק  . 6 - 7 ; AS 2405 , Pales . 1899 ,קק 5 . 1898 ,ט

 . 5 ; ASק AS 1023 , Pales . 1890 - 91 ,
]

"ג

 . 8 - 9 ; AS 2217 ,קק Jerus . 1897 ,

 . 57 -קק  . 10 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ק 53771 , Pales . 1906 ,ג ;  . 9ק 1905 ,

111

"

.

AS 363 , Jerus .

 . 3 ; AS 1023 , Pales .ק  . 3 ; AS 773 , Jaffa 1889 ,ק  . 1018 ; AS 529 , Jaffa 1888 ,ק  , Jaffa 1879 ,עCR 261

.

 . 27ק Railway , 1893 ; RC 739 Pales . 1907 - 8 ,

113

5.

"

1בץ 53561 ,ג ;  . 8ק 1903 ,

 58ולאית בירות  ,עמ ' . 233
ראה הדיון בנחבא אצל אגמון  ,סחר הח ן  ,עמ '  AS 529 , ; 116 - 104ן . 3ק Jaffa 1887 ,
 . 11ק  . 3 ; AS 3771 , Pales . 1906 ,ק Jaffa 1888 ,

112

( 880נ ) ,

דיווחו אותה

.

 . 4 - 5 ; MS 288 , Jaffa -Jerusקק 1890 - 91 ,

.

אגמון  ,סחר החין  ,עמ '  . 6 - 7 ; AS 3771 , ; 30 - 28קק  . 6 ; AS 3561 , Pales . 1905 ,ק AS 1350 Jerus . 1893 ,
Railway 1893

 . 5 ; MS 288 , Jaffa-Jerusק 1906 ,

.

 ; Palesגרוס  ,בנקאי לאומה  ,עמ ' ; 51 - 50

קלה  ,עמ ' . 138

בית  -מכס
בנמל יפו

המסילה 4.יי תקווה זו נכזבה  ,אך הבריטים המשיכו לחתור להקמת המסילה ,

וב 1882 -

דיווח בלוק

)  , (Blockקונסול בריטניה בביירות  ,על זכיון להקמתה שקיבלו שבעה נכבדים מביירות  ,דמשק

ועכו .

5ין

לא נמסר מה עלה בגורלו של זכיון זה ומדוע לא הגיע לכלל מימוש  ,אך

במשותף יוסף אליאס העות ' מאני ופילינג ( 1188הע 4 .
שנים 6 .ין

"

ב 1891 -

קיבלו

הבריטי זכיון להקמת המסילה בתוך ארבע

אותה עת קיבלה חברה צרפתית זכיון למסילה בתוואי מקביל  ,ביירות  -דמשק  ,שנועדה להטות
אליה את יצוא החורן ולשמור על ההשפעה הכלכלית הצרפתית בביירות ועל השליטה ברשת
המסילות בצפון  -סוריה 7 .י י עבודות מסילת החורן  ,שהחלו בחיפה ב  , 1892 -נפסקו למעשה

( אף כי נעשו נסיונות להמשיך את הפרויקט עד

. ) 1900

ב 1894 -

בדיווחים הקונסולריים נכתב  ,כי הפסקת

העבודות נבעה מהעדר מקורות  -מימון ואי  -יכולת לעמוד בלוח הזמנים שקבעו תנאי הזכיון 8 .י ן אם
נלוו לכך גם מאמצי הכשלה צרפתיים אם לאו -

לא ניתן לומר בוודאות על  -סמך מקורות אלה .

9ו ן

לאחר שהוקם קו ביירות  -דמשק המתחרה  ,ולא הצליח  ,למרות בלעדיותו  ,להטות אליו את יצוא

החורן ; ולאחר שמסילת חיפה  -דרעה העות ' מאנית כבר היתה לעובדה קיימת  -הכשילו בעלי קו
114

1438

 .ק  , Bey . 1879 ,ץ  . 992 ; CR 36ק  . 616 ; CR 19 111 , Bey . 1878 ,ק CR 13 11 , Damas . 1878 ,

115

 . 1031 - 1032קק 11 , Bey . 1882 ,ץ CR 25

116

 . 10 - 12קק AS 1279 , Bey . 1891 - 92 ,

117

.

אגמון  ,סחר החצן  ,עמ '  112 - 111על השליטה הצרפתית כמסילות אחרות בסוריה  ,ראה למשל RC 290 , Bey .

 . 6ק  . 14 ; AS 1121 , Damas . 1891 ,ק  ; 1894 ,קלה  ,עמ '
118

28נ 1

. 136

 1589 , Damas .שג ;  . 15ק  ] 290 , Bey . 1894 ,ב ;  . 18ק  Caiffa 1893 ,י ) 246א ;  - 11ק RC 159 , Cafffa 1892 ,

 . 3ק  ; 1894 ,על המשך העבודות עד  1900ראה אגמון  ,סחר החצן  ,עמ '  , 120הערה
119

בדין  -וחשבון של הקונסול הבריטי בביירות

מ 1890 -

. 56

נמסר על שמועות בדבר ביטול מסילת עכו  -דמשק ומאבק

בשאלת מסירת הזכיון לביירות או דמשק  . 2 ,ק  AS 908 , Bey . 1890 ,פיק ( מייסנר פחה ,

עמ '  ) 111גורס ,

שהצרפתים הם שהכשילו את הפרויקט  .ראה גם קלה  ,עמ '  , 136 - 135על הרקע לעניין שגילו בעלי  -הון אירופים
בהשקעות בתחבורה באימפריה

העות ' מאנית.

חנוכת תחנת  -הרכבת

בירושלים 26 ,

בספטמבר

1892

חורן  -דמשק הצרפתיים את נסיונות מינהלת המסילה החג ' אזית לרכוש מהם קו זה או להשתמש בו
בתנאים סבירים ולהשלים באמצעותו את הקשר בין חיפה לדמשק  .על רקע זה הגיעו העות ' מאנים
להחלטה להניח מסילה מקבילה בין החורן לדמשק  ,אף כי לא היתה הצדקה כלכלית לשתי מסילות
באותו

אזור 20 .י

לאור זאת נראה  ,כי התחרות בין בריטניה וצרפת בתחום זה לא תרמה לקידומו  .עבודות
המסילה הראשונה הופסקו  ,למרות התחזיות להפקת רווחים ממנה ולקידום המסחר לתועלת כל
השותפים

לו .

י2ן

הן התחדשו רק

ב , 1903 -

במסגרת פרויקט המסילה החג ' אזית  .בפרויקט זה התגלה

המינהל העות ' מאני כמערכת יעילה ונמרצת  ,שלא כבעבודות ציבוריות אחרות שנדונו לעיל .
הפרויקט מומן כולו בכספי תרומות ומסים מהאימפריה ומרחבי העולם המוסלמי  ,ללא נטילת
הלוואות ממקורות  -חוץ  .הצבא העות ' מאני סיפק את כוח העבודה  ,ואילו התכנון והניהול נעשו

על  -ידי צוות מהנדסים גרמנים ותורכים בניצוח מהנדס גרמני  ,מייסנר
מסילות בשירות העות ' מאנים ואחר  -כך בתורכיה המודרנית  ,כל חייו .

בשלהי

, 1905

22

'

פאשא  ,שעבד כמהנדס -

המסילה הושלמה ונחנכה

ותרומתה מאז ועד סוף התקופה הנדונה להתרחבות ושיפור סחר החוץ של האזור

 -כולל סחר הטרנזיט  ,סחר הפנים והתפתחות נמל חיפה  -היתה מכרעת  .י2י

נראה  ,שהיעילות

שהתגלתה בפרויקט עות ' מאני זה  ,בהשוואה לאחרים  ,נבעה מכך שהוא לא היה תלוי בהליכים

המסורבלים ובמגבלות התקציביות של המינהל הפרובינציאלי והמוניציפאלי  .הוא היה פרי יוזמה
120

פיק  ,מייסנר פחה  ,עמ '

121

 .ק 1891 ,

6 ; AS

; 109 - 108

קלה  ,עמ ' . 137

2 ; AS 1121 , Damas .

.ק

1887 ,

AS 290 , Bey .

 . 1031 - 1032 :קק Bey . 1882 ,

 , 11 .ו

CR 25

קי1 '2

 . 4ק 1186 , Pales . 1892 ,
122

פיק  ,מייסנר פחה  ,עמ ' . 106 - 102

123

פירוט תקציבי הבנייה והפעלת המסילה ראה
 . 43ק 1907 - 8 ,

;

ולאית בירות  ,עמ '

אגמון  ,סחר החוץ  ,עמ '

14 - 113

Pales . :

 ; 233גרוס ,

.

.

.

 . 40 - 49 , 76 - 77 : RC 739קק RC 1058 Caiffa 1909 - 10

בנקאי לאומה  ,עמ '

; 51

פיק  ,מייסנר פחה  ,עמ '

; 1 17 , 112 - 111

הרכבת
יפו

לירושלים ,

תחילת המאה

וניהול של הסולטאן  ,שריכז במימושו מאמצים גדולים  ,בשל ההשלכות הפוליטיות והכלכליות
הרחבות אשר ציפה שיהיו לו 24 .י

תכניות למסילות נוספות שיחצו את ארץ  -ישראל לאורכה ויקשרו בין חלקי הארץ השונים ,
ולא רק בינם לבין הנמלים  ,חלקן לא התממש וחלקן בוצע רק בסוף התקופה ממש  ,לאחר שנדחו

_

פעמים אחדות  .עכו חוברה למס לת חיפה  -דמשק
לעבר

השומרון .

25י

הרעיון להשלים את הרשת על  -ידי קו משכם לירושלים  ,שיתקשר למסילה

הצרפתית ליפו  -לא
יפו  -ירושלים .

26ן

ב , 1912 -

ומעפולה נסללה הסתעפות של המסילה

מומש .

הגורם לכך היה כנראה התנגדות הצרפתים  ,ששלטו במסילת

המסילות הוקמו כאמור  ,על צירי התחבורה המרכזיים לסחר החוץ של ארץ -

ישראל והביאו לשיפור ולהוזלה ניכרים בהובלה אל האזורים שבקרבתן ומהם  ,במיוחד האזורים
המרוחקים ביותר מהנמל  .כך  ,למשל  ,כתוצאה מההובלה ברכבת ירדה עלות הובלת דגני החורן
מחצי לשישית מחירם

הראשוני 27 .י

אולם שני מכשולים הכבידו על הפקת מירב התועלת מיתרונות הרכבת

:

האחד נבע מכך ,

שבדומה לתחבורה הימית  ,גם בתחום המסילות חוליית הקשר בינן ובין יתר חלקי המערכת -

דהיינו רציפים  ,מחסנים  ,דרכי  -גישה לתחנה  ,חיבור התחנה לנמל  -היתה חוליה חלשה  .כך ,
למשל  ,מנע ריחוקה של תחנת הרכבת בבית  -שאן מהיישוב את השימוש בה  ,ורוב ההובלה
המשיכה להתנהל

בשיטות המסורתיות  .י
28

ביפו ( ובנקודות אחרות במסילה ) העדר חיבור בין תחנת

הרכבת והנמל חייב להשתמש בבהמות בקטע זה  ,שהיה קצר יחסית ; אולם התוספת שנבעה ממנו

לעלות ההובלה צמצמה מאוד את החסכון שבשימוש ברכבת 29 .י כמו בתחבורה הימית  ,גם כאן
חולשתה של חוליה זו נבעה מתלותה במינהל העות ' מאני ובשיטות עבודתו .
המכשול השני היה קשור בראשון ובכך שהמסילות לא היו קשורות ביניהן לרשת תחבורה

פנימית .
124

ק)

נ

כתוצאה מכך המסילות לא החליפו את אמצעי התחבורה המסורתיים  ,וגם בתוואי

פיק  ,מייסנר פחה  ,עמ '

.ק

125

40

126

פיק  ,מייסנר פחה  ,עמ '

ך

. 105

 ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ולאית בירות  ,עמ ; 222 , 217 - 215 ,

 15 - 114י .

בדין וחשבון הקונסולרי הצרפתי מירושלים לשנת

המכשולים בהשלמת הקו הוא בחשש השלטונות

למסילות .

~
127
128
129

אל  -נמר  ,ג  ,עמ ' . 127 - 126
 1907 - 8נמסר ,

כי מקורם של

העות ' מאניים מהחדירה האירופית כתוצאה מהענקת הזכיונות

.

.

נראה  ,כי הסבר זה אינו עומד בסתירה להשערתו של פיק  . 43 - 44 .קק RC 739 Pales . 1907 - 8

קלה  ,עמ ' . 138
ולאית בירות  ,עמ '

. 400

 . 7 - 8קק  . 6 ; AS 2050 , Jerus . 1897 .ק  . 6 ; AS 1872 , Jerus . 1896 ,ק  ; AS 1350 , Jerus . 1893 ,אביצור  ,חיי
יום  -יום  ,עמ ' . 302

סחר החוץ והמשק הערבי

1948 - 1879

המסילות המשיכו אלה להתקיים לצידן ולשמש בתפקידיהם הקודמים  .אמצעים אלה כללו בעיקר
שבילים ודרכים  ,בהם רוב ההובלה נעשתה על בהמות ומיעוטה בעגלות  ,שהוכנסו לשימוש בארץ -

השבעים .

ישראל בשנות

בתחום זה  ,שהיה נתון אף הוא לשליטת המינהל העות ' מאני  ,קצב

התמורות ומאפייניהן דמו לאלה של שאר תחומי הפיתוח של המינהל העות ' מאני שנדונו לעיל .
תלונות על מצב הגשרים והדרכים  ,בהן דרכים מרכזיות וללא תחליף  ,חזרו ונשנו בדיווחים

הקונסולריים  .י
30

גם ציון הפרויק טים הדרושים  ,התקוות לביצועם  ,ומאידך גיסא המשפט ' השנה

לא נעשו עבודות ציבוריות '  -היו תופעה שכיתה בדיווחים אלה .
המסילות גרמה להזנחת אחזקת הדרכים באותם תוואים .

ויש אף שגרסו  ,כי הקמת

י3ן

32ן

מכל מקום  ,למרות הקצב האיטי והמגרעות האיכותיות  ,במרוצת התקופה נוספו דרכים וגשרים
חדשים  ,שופצו קיימים  ,אורך הדרכים בסוף התקופה הגיע
כאמצעי  -תחבורה

על  -ידי המתיישבים הגרמנים .

33ן

לכ 1 , 200 -

ק " מ  ,והוכנסו עגלות

תחבורת העגלות נקלטה היטב  ,בעיקר כשירות

להובלת נוסעים  -מקומיים וזרים  -וקשרה בין המרכזים העירוניים

הגדולים והבינוניים בארץ .

אפשר אפוא לראות בה מעין דרג  -ביניים בתחבורה  ,שהתפתח בתקופה זו  :היא יצרה רשת יותר
מסועפת מאשר המסילות וקישרה בין אזורי הארץ השונים  ,אולם לא הסתעפה  ,כמו תחבורת

הבהמות  ,לכפרים ולא חיברה אותם אל הערים .

34ן

בסוף התקופה עדיין היו אפוא הבהמות אמצעי

התחבורה הרווח ביותר  ,ובקשר בין רוב חלקי הארץ ובתוכם  -האמצעי

היחיד .

35ן

בתחום התקשורת העמיקו בתקופה הנדונה שתי תמורות שהחלו בסוף שנות הששים  :משרדי

טלגרף וסניפי דואר מטעם מדינות אירופה נפתחו בערים החשובות של ארץ  -ישראל  ,בנוסף לדואר
העות ' מאני הקיים  .הללו הידקו את הקשר בין הארץ ובין מרכזים באימפריה

ובאירופה  .י
36

סיכום
התמורות שהתרחשו בענפי המשק האוץ  -ישראלי בהשפעת סחר החצן  ,משקפים במידה רבה את
מאפייני התפתחותו של סחר החטן עצמו  .קטעים ממגזרי הכלכלה השונים  ,בעיקר אלה שהיו
 . 6 - 7 ; jdS 187קק  . 3 - AS 1279 , Bey . 1891 - 92 ,ק 5908 , Bey . 1890 ,ג  . 695 -ק 1884 ,

130

 , Jaffaוע

CR 19

 . 7 , II ; BCF 12 ) 58 - 73 ( , Pales .קק י 3771 , Pales . 1906צגך  .ק  3561 , Pales . 1905 ,צג ;  . 6ק Jerus . 1896 ,
~

 . 49 , 51 , 54קק  . 635 ; RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,ק  . 71 ; BCF 16 ) 635 - 639 ( , Galil e 1887 ,ק 1885 ,
131

 . l246ק RC 159 , Caiffa 1892 ,
l ; RC
 . 5 ; AS 2050 , Jerus .ק  1698 , Jerus . 1895 ,צג ;  . 18ק , Cafffa~ 1893 ,

 . 6ק  . 7 - 8 ; AS 2405 , Pales . 1899 ,קק 1897 ,

. 138

ראה גם  . 67ק RC 739 , Pales . 1907 - 8 ,

132

קלה  ,עמ '

133

 . 4 ; ASק  . 2 - 3 ; AS 2217 , Jerus . 1898 ,קק 5363 , Jerus . and Jaffa 1887 ,ג ;  . 127ק Caiffa 1879 ,

 21 ,א

 . 5ק  . 5 . AS 3771 , Pales . 1906 ,ק 905 ,נ  . 8 ; AS 3561 , Pales .ק  ; 3223 , Pales . 1903 ,אל  -נמר  ,ג  ,עמ '

ולאית בירות  ,עמ '
134

; 66 - 64

כרמל  ,התיישבות הגרמנים  ,עמ '

; 33 - 32 , 30 - 29

אל  -חסיני  ,עמ ' . 174

 . 11 ; RC 1058 ,ק  . 5 ; RC 159 , Caiffa 1892 ,ק  . 635 ; AS 3974 , Pales . 1907 ,ק , Jaffa 1882 ,

,

ו

)

; 41

CR 20

 . 49 - 51קק  ; Caiffa 1909 - 10 ,ולאית בירות  ,עמ '  ; 88כרמל  ,התיישבות הגרמנים  ,עמ '  ; 42גרוס  ,בנקאי לאומה ,
עמ ' ; 51 - 50

135

אביצור  ,חיי

יום -יום  ,עמ ' . 333 - 330

בתחום זה ראה גרוס  ,בנקאי לאומה ,
136

.

ב  , 1910 -למשל  ,נמסר כי העיר צפת אינה נגישה לכל רכב  . 77 .ק  ; RC 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ראה גם  )[ 739 ,ז2
; ולאית בירות  ,עמ '  . 88על הערכת התמורות
 . 7ק  . 58 , 63 - 64 ; AS 1279 , Bey . 1891 - 92 ,קק 1907 - 8 ,
עמ ' 50

;

קלה  ,עמ '

. 140 - 139

,

 . 12 ; BCF 12ק  . 12 ; AS 3410 , Pales . 1904 ,ק  . 1033 ; AS 2405 , Pales . 1899 ,ק  11 , Bey . 1882 ,ן 25
58

א

)

 .ק  ) [ 1058 , Caiffa 1909 - 10 ,ן ;  . 38ק  ) 607 , Bey . 1905 ,א ;  . 72ק  ; ) 58 - 73 ( , Pales . 1885 ,אל  -נמר  ,ג  ,עמ '

; 43 , 41

אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '

; 308 - 307

לוינברג ( לעיל  ,הערה

 , ) 71עמ '

. ]8

1 :31

איריס אגמון

נחוצים כתשתית מיידית להתפתחות סחר החףן  ,פותחו ביוזמות אירופיות  .הבנקים  -בתחום

המימון  ,סניפי הדואר  -בתחום התקשורת  ,מסילת  -ברזל אחת וקווי  -שיט  -בתחום התחבורה .
פרט לצורכי התחבורה הימית  ,שסופקו באופן מלא יותר  ,לא סיפקו הקטעים שפותחו את מכלול
הצרכים  ,שהתעוררו עקב התמורות שהתרחשו בסחר החתן ובתחומים אחרים .

הגבולות של יוזמות הפיתוח האירופיות סומנו מצד אחד על  -ידי מכשולים מינהליים  ,כגון
הקשיים בהשגת זכיונות ואישורים שונים מהשלטונות לפיתוח הנמלים  ,המסילות והדרכים
וברכישת קרקעות על  -ידי זרים  ,ומצד שני על  -ידי התועלת המיידית שהיתה צפויה לאירופים
מיוזמות רחבות יותר  ,כגון פתיחת מוסדות  -מימון גם בפנים הארץ ובאזור הכפרי  ,הקמת רשת
דרכים ומסילות מסועפת יותר וכיו " ב .
על צרכים אלה הגיב המשק המקומי בכלים שעמדו לרשותו  .כך התרחב השטח המעובד  ,בעוד
ששיטות העיבוד המסורתיות לא השתנו מעיקרן

;

התרחבו תפקידיו של הצראף המקומי ושל

מוסדות  -מימון מקומיים מסורתיים  -למחצה ; מערכת הדרכים פותחה באיטיות  ,ותחבורת העגלות

נקלטה בה באופן חלקי ; הנמלים פותחו תוך פיגור מתמיד אחר הצרכים  .לפיכך  ,מתקבלת תמונה
מעורבת

:

מודרניזאציה בתחומים אחדים  ,כשלצידה המשיכה המערכת המסורתית להתקיים ואף

להתרחב  .בתחומים אחרים  ,כגון החקלאות וסחר הפנים  ,נקלטה מודרניזאציה מועטה בלבד .
גם באשר לחלקם של המהגרים והזרים בהכנסת מודרניזאציה למשק  ,התמונה

מעורבת .

המודרניזאציה החקלאית שהביאו עמם המהגרים למושבותיהם  ,לא חרגה בעיקרה מתחומי

המושבות  .יתירה מזו  ,במושבות היהודיות  ,לפחות עד

, 1900

היא תרמה אך במעט להגדלת הפריון

שלהן עצמן  .מעט החידושים שהוכנסו בשיטות העיבוד המקומיות וביחסי העבודה  -בעיקר

בפרדסים  -הוכנסו על  -ידי יזמים מקומיים וזרים גם יחד  ,שהגיבו בכך ישירות לרווחיות הייצוא .

בתחום המלאכה חידושים שהוכנסו על  -ידי הזרים הביאו אליהם לקוחות מקומיים  ,אולם עודדו
אך מעט שינויים בתהליכי הייצור המקומי  .מצב שונה מתגלה בענפי השירותים  :במסחר  ,במימון

ובתחבורה השתלבו המתיישבים היהודים והגרמנים  ,אנשי סגל דיפלומטי ואחרים  .שיטותיהם

אומצו  ,בחלקן על  -ידי חיקויין  ,כגון תחבורת העגלות  ,ובחלקן על  -ידי שימוש בהן  ,כגון תחבורת
הרכבות  ,הבנקים ושירותי

הדואר .

נראה אפוא  ,כי דפוס המעורבות הכלכלית האירופית הישירה  ,שטיפלה בקטעים מתחומי
הכלכלה בהניחה את האחרים למערכת המסורתית  ,הצטרף אל מאפייני ההגירה  ,ההתיישבות
והפעילות הכלכלית של המושבות היהודיות והגרמניות בתרומתם להתהוות משק בעל אופי

דואלי  .בתקופת המנדט מצא המשכה של דואליות זו את ביטויו בהתפתחות שני סקטורים נפרדים
במשק  -הסקטור הערבי והסקטור היהודי  -התפתחות שנודעה לה השפעה על מערכת היחסים
בין שני הסקטורים גם בתחומי החיים
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האחרים .

