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  תעשיית השמנים המסורתית של ארץ-ישראל

  משפחת חסונה כמייצגת חיים משותפים של יהודים וערבים בארץ

  תהליכי ייצור וכלכלה מסורתית בארץ ישראל

התמות של המיזם:
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על מפעל השמנים של חסונה בלוד

זהו מפעל משולב אשר כלל מכלולי ייצור לתעשיית שמן זית, 
לטחינת שומשום ולהכנת סבון מסורתי על בסיס שמן זית. מרבית 

מכלולי הייצור המסורתיים נותרו במקום וניתן לשחזר אותם 
ולהפעילם. מדובר באתר יחיד במינו בישראל.

מפעל השמנים הוקם על ידי משפחת חסונה בלוד והוא פעל בימי 
המנדט הבריטי. 

מפרכה לריסוק זיתים
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מתקן לבישול נוזל הסבוןמטחנת השומשום
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שחזור אגף המסבנה במפעל השמנים של חסונה
)גרגורי כץ(
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אגף בית הבד במפעל השמנים של חסונה
)גרגורי כץ(
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משפחת חסונה מוכרת כמשפחה ערבית-מוסלמית ותיקה בעיר לוד. 
בני המשפחה נמנו על האליטה של האוכלוסייה הערבית בלוד ובארץ כולה. ביניהם נמנו נציגים במועצת העיר, מורים, סופרים ועוד. 

משפחת חסונה הייתה בעלת שטחי חקלאות נרחבים בלוד וסביבה והיא סיפקה מוצרים חקלאיים לשווקי הארץ ולממשלת המנדט הבריטי. 
בני משפחת חסונה האמינו בחיים משותפים בין יהודים וערבים. מפעל השמן "חדיד" שהוקם על ידי נחום וילבושביץ בבן שמן, בשנת 1905, 
נחשב לראשית התעשייה העברית המודרנית. בעת הקמתו, נועצו מייסדי המפעל עם בני משפחת חסונה שהיו בעלי ניסיון רב בייצור מסורתי 

של שמן זית. בימי המנדט הבריטי נוצרו יחסי חברות אמיצים בין בני משפחת גיסין בראשון לציון לבין בני משפחת חסונה בכלל ובעיקר 
מברוכ, אבו-יעקוב. היחסים החלו סביב עיסוק המשפחות בענף הפרדסנות, אך הם עמדו במבחנים קשים בהם סייעו האחד לשני בעתות 

משבר. מורשת החיים המשותפים המשיכה לשמש כנר לרגלי בני המשפחה גם לאחר הקמת מדינת ישראל.

משפחת חסונה בלוד
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המיזם הארכיאולוגי-הקהילתי בעיר לוד החל בשנת 2006. 
www.ancientlod.com פרטים על המיזם

זהו המיזם הגדול מסוגו בארץ ובעולם, במסגרתו בוצעו מגוון של פעילויות:
• מיתוג המיזם ושיווקו	
• תכניות חינוכיות לאלפי תלמידי מערכת החינוך בעיר	
• חפירות ארכיאולוגיות בשיתוף בני העיר	
• תכניות לפיתוח העיר העתיקה	
• שימור מונומנטים היסטוריים בעיר העתיקה	
• כנס שנתי לתולדות העיר לוד 	
• כתב עת שנתי - "לוד, דיוספוליס - עיר האלוהים" 	
• הכשרה מקצועית לבני העיר	
• הנגשת מידע לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט	

 על המיזם הארכיאולוגי-הקהילתי בלוד
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מכון ישראלי לארכיאולוגיה 
הינו עמותה רשומה ומלכ"ר
www.archeo-logic.com

המכון נוסד בשנת 2002 

פעילות המכון מתמקדת בקידום המחקר המדעי 
הארכיאולוגי.

בפיתוח פרויקטים חברתיים לקירוב הקהילה 
לארכיאולוגיה ולאתרי העתיקות ובפיתוח אתרי 

העתיקות וחשיפתם לקהל הרחב.
המכון פועל בחסות האקדמית של המכון 

לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר 
באוניברסיטת תל-אביב.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע"ר( – 
היזם
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SWOT – חוזקות, חולשות, הזדמנויות, איומים

חוזקות: 
• נגישות אופטימאלית - לוד ממוקמת בלב 	

הארץ, על כביש ירושלים - תל-אביב, 5 
דקות מנתב"ג.

• לוד בכלל, והעיר העתיקה שלה בפרט, 	
בעיצומם של הליכי פיתוח ושיקום עירוני.

• במרחב עד 250 מטרים מהאתר, מוקדי 	
תיירות, בהם: פסיפס לוד, כנסיית 

ג'ורג' הקדוש, חאן לוד, מוזיאון המשנה 
)בתכנון(, בית הקשתות, שוק לוד. 

•  אין בארץ מפעל מסורתי נוסף אשר משלב 	
שורה של תעשיות תחת קורת גג אחת.

• מרבית מכלולי הייצור השתמרו. יש ידע 	
מלא לגבי מכלולים חסרים.

• ניתן לשחזר את כל מכלולי הייצור 	
במלואם.

• למכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע"ר( ניסיון 	
רב בפעילות בעיר, ידע בשימור ובשחזור 

וניסיון בתיירות.

מפת מבני תרבות ודת בעיר העתיקה, מתוך מצגת של מתכנני העיר העתיקה
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 חולשות:
• העיר העתיקה של לוד עדיין לא מטופחת 	

והמרחב הציבורי מוזנח.
• אוכלוסייה קשת יום מתגוררת בסביבה 	

בבתי שיכונים דלים ולא מתוחזקים.
• השירותים העירוניים מוגבלים: תשתיות 	

עירוניות, פיקוח, פינוי אשפה.

SWOT – חוזקות, חולשות, הזדמנויות, איומים
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SWOT – חוזקות, חולשות, הזדמנויות, איומים

 הזדמנויות:
• מכון ישראלי לארכיאולוגי השיג מימון על סך 3.5 מיליון₪ לביצוע המיזם.	
• בשל ייחודו של המיזם, יש התעניינות בקרב תורמים.	
• דינמיקה של פיתוח תיירותי - מוזיאון הפסיפס בשלבי בניה מתקדמים, 	

מוקדים אחרים בתכנון.
• העירייה יוזמת תכנית מתאר לעיר העתיקה בהובלת דרמן ורבקל אדריכלות.	
• נחתם הסכם גג אסטרטגי בין העיר לוד לממשלה ב-16.5.2017 – כולל תוספת 	

של 17,000 יח"ד והשקעות בהיקף מאות מיליוני ₪ בתשתיות לפיתוח העיר.
• ענף התיירות במדינת ישראל נמצא בפריחה חסרת תקדים.	

פסיפס לוד - הפסיפס היפה בכל רחבי האימפריה הרומית
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SWOT – חוזקות, חולשות, הזדמנויות, איומים

איומים:
• המיזם עשוי להיתפס כאיום על הדיירים השכנים	
• פיתוח מבנה לשימור טומן בחובו הפתעות	
• יהיה צורך לגייס את יתרת התקציב להשלמת המיזם	
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פוטנציאל מבקרים ויעדים

• קבוצת הדרכה תכלול 20 איש והפער בין הקבוצות יהיה 10 דקות. 	
• האתר יוכל להכיל 120 איש בשעה ועד-1,200 ביום 	
• שעות הפעילות יהיו 08:30 עד 18:30 	
• יבחן פיתוח מרחב נלווה לביצוע סדנאות לתלמידים. 	
• תיבחן פעילות ערב - תרבות, הרצאות 	
• התמקדות בנוער ובמבוגרים ישראלים 	
• דגש להנגשה ולפנייה לבעלי מוגבלויות כקהל יעד	
• קליטה של קהלים רחבים, בהם: ילדים צעירים, משפחות ותיירים	
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גישת האוצרות והתצוגה:

• הדרכה עצמית באמצעות מייצגי וידאו 	
• שילוב של מידע עם חוויה רב-חושית 	
• בכניסה - הצגת מיקומו של המפעל בהקשר של לוד העתיקה 	
• יופעלו כל המכשירים וכל הליכי הייצור המסורתיים – המבקר יחווה יצור שמן, 	

טחינה וסבון
• יישום חלופות ידידותיות לסביבה ולתייר: מנוע חשמלי במקום מנוע דיזל, חימום 	

הסבון בגופי חימום חשמליים במקום באש
• הארכת פעילות מעבר לעונה החקלאית באמצעות שימור זיתים בקירור לצורך 	

הפקת שמן למעלה מ-3 חודשים בשנה.
• אפשרות להצגת משנית של מלאכות מסורתיות, ארץ-ישראליות, נוספות 	
• שפות ההדרכה: בשלב ראשון, עברית, אנגלית, ערבית, רוסית	

גלגלי הינע ורכיים לריסוק זיתים בפעולה בחצר עין שמר



פרוגרמה

פברואר 2020

סוגיות אדריכליות-מרחביות:
• מרחב לוד מבחינה תיירותית: לוד נמצאת 5 דקות מנתב"ג. 	

בסביבתה ישנם מוקדי תיירות רבים, בהם: פארק קנדה, לטרון, 
מוזיאון השריון, תל-גזר, מיני ישראל, בן-שמן, נאות קדומים 

והעיר רמלה.
• מוקדי תיירות בעיר לוד 	

גשר גינדאס

בית הקשתות

פסיספ לוד - השטיח המתומן
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שוק לוד

כנסיית סנט ג׳ורג׳ מסגד אל עומריח'אן חילו
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• צירי גישה ממרכז העיר ומחוץ לעיר, כולל אתרי תיירות בלוד	

סוגיות אדריכליות-מרחביות:

בית הקשתות

כנסיית סנט ג׳ורג׳
מפעל 
השמנים
של חסונה
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חניית נכים

• ציר גישה מהחניה למבנה	

סוגיות אדריכליות-מרחביות:
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• מסלול ביקור בבית הבד - על גבי מפה	
• שימושים ושטחים - דידקטיים או מסחריים 	

רחבת הכניסה - תהיה מקורה וסגורה 
בזכוכית. במקום יהיו קופות.

א - מרחב להצגת מבוא והליך הריסוק  
והסחיטה של הזיתים )מצפון - יציאת 

חירום(
ב - מנוע הקיטור והרכיים הממונעים

ג - הטחינה של השומשום
ד - אגני השרייה, טאבון קליה ואגן דריכה 

של השומשום )מדרום להם - יציאת 
חירום(

ה - מפעל הסבון )בסמוך לו, מזרחה - יציאת 
חירום(

ו - חלל להתכנסות לסיכום הביקור
ז - מזנון

ח - חנות מזכרות ויציאה
ט - עלייה לגג, אפשרות להסעדה בשלב 

מאוחר יותר
י - ירידה מהגג

סוגיות אדריכליות-מרחביות:
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• שירותים - יוקמו בשטח מערבית לבית הבד. יוקמו לפחות 6 תאים ל"מוסקות זיתים" ו-3 תאים ל"מוסקי זיתים". השירותים מהווים 	
צוואר בקבוק משמעותי בקצב הקליטה של קבוצות באתרים ולכן יש חשיבות לעודף עמדות, על פני חסכון במשאבים ובתאים. השירותים 

ייבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
• אפשרות להכשרת הגג לצורך הסעדה	
• אופציה לפיתוח מטבח בקמרון התת-קרקעי של תנור הסבון ומשם יועבר המזון במעלון למרחב הגג	
• התחדשות עירונית במרחב הסובב. טיפול ב- 4 בנייני שיכונים סמוכים, תרומת צבע מחברת טמבור 	
• פינוי של כ-20 משאיות להטמנה והרחקת יתר פסולת הבניין מהגדר הסמוכה.	

סוגיות אדריכליות-מרחביות:

בית הבד של חסונה ובתי שיכון צמודים לו משמאל
צילום: פטר-פן סטפנסקי 

צביעה רב-גונית של בתי שיכון
Monreale - Cinque Terre, איטליה
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• עדיין לא בוצע תכנון מפורט ולכן מדובר באומדן ראשוני	
• האומדן כולל שחזור והפעלת המכלולים התעשייתיים	
• עיצוב פנים, ריהוט, חשמל, תאורה	
• תצוגה ואוצרות - כולל פיתוח תוכן	
• מבנה שירותים ומנהלות - עדיין לא ברור מה גבולות הנכס - בהתאם יתוכננו מבנים אלה	
• פיתוח סביבתי	
• בלתי צפוי מראש - מבוסס על 30% )הערך המקובל למיזמי שימור ושחזור(	

אומדנים לביצוע: הנחות הבסיס
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עלות ריכוז משימות להפעלת המבנה

12% 643,899 תכנון

 2,200,000 שימור ופיתוח הבניין

 1,200,000 שימור מכלולים

מותנה פרוגרמה 200,000 בנייה חדשה

חניות שבילים  500,000 פיתוח שטח

 350,638 עיצוב פנים

 600,000 תצוגות

5% 298,291 ניהול ופיקוח

מיתוג, שיווק בניית תכני 
הדרכה

 600,000 

 915,191 בצ"מ

 1,276,363 מע"מ

 8,784,383 סה"כ
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• יעד ראשוני 63,000 מבקרים בשנה )לאחר 3 שנים( בהמשך - 100,000 מבקרים בשנה. 	
• עד לפיתוח לוד כאתר תיירות, מרבית המבקרים יהיו תלמידים. לפיכך בוצעה חלוקה לעונות בהתאם	
• תפיסת הניהול: צוות מנהל מקצועי ברמה גבוהה ובנות ובני שירות שמתגברים הפעלה שוטפת	
• ההדרכה תהיה עצמית באמצעים אלקטרונים-דיגיטאליים	
• עלויות הדרכה לא חושבו: קבוצה שתזמין הדרכה תשלם את מלוא העלות בנפרד	
• החלטה האם לפעול בשבת: תתקבל בתיאום עם אתרי התיירות האחרים בעיר )מוזיאון הפסיפס, החאן(. 	
• דגש על שותפויות עם אתרי תיירות סמוכים: מוזיאון הפסיפס, מוזיאון המשנה, וגורמי תיירות בעיר 	
• אנו ממליצים לייסד גוף מתכלל, עירוני ואולי אף מרחבי )כולל רמלה, גזר ומודיעין( אשר יעסוק בשיווק, במיתוג, במכירות ובסטנדרטיזציה 	

של האתרים התיירותיים.

תכנית עסקית: הנחות הבסיס  
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תקצוב הפעלת מפעל השמנים חסונה בלוד 20.2.20

הערותלשנהעלותכמותיחידהעלויות הפעלה

עלות שכר240,000.00 20,000.00₪ 12₪לחודשמנהל 

עלות שכר180,000.00 15,000.00₪ 12₪לחודשרכז הדרכה ושיווק

עלות שכר180,000.00 15,000.00₪ 12₪לחודשמנהל תחזוקה

עלות שכר96,000.00 8,000.00₪ 12₪לחודשמזכירות

חמישה בני או בנות שרות180,000.00 3,000.00₪ 60₪חודש ליחידשכר בני שרות וכלכלה

82,200.00 6,850.00₪ 12₪לחודשדיור לבני שירות ועלויות

כולל תחזוקה לאמצעי הייצור72,000.00 6,000.00₪ 12₪חודש  החזקת מבנה 

כולל אספקה של זיתים, סומסום וכו'396,000.00 33,000.00₪ 12₪חודשעלויות הפעלה

60,000.00 5,000.00₪ 12₪חודשחשמל, מים

120,000.00 10,000.00₪ 12₪חודשמיתוג, יח"צ, פרסום ושיווק

הזמנת תכניות ממומחים והשתלמויות50,000.00 25,000.00₪ 2₪שנתיתכניות הפעלה

20,000.00 20,000.00₪ 1₪שנתיביטוח

30,000.00 30,000.00₪ 1₪שנתיהנח"ש, ייעוץ משפטי 

264,000.00 22,000.00₪ 12₪חודשיבצ"מ

1,970,200.00 ₪סך הכול

164,183.33 ₪עלות הפעלה לחודש
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תקצוב הפעלת מפעל השמנים חסונה בלוד 20.2.20

הערותלשנהעלותכמותיחידהעלויות הפעלה

הכנסות לחודש בחודשים אוק-יוני

מבוסס על 6 כיתות, בנות 25 תלמידים ביום 25 ימים בחודש75,000.00 20.00₪ 3750₪תלמידכיתות בית ספר

מבוסס על 60 מבקרים ביום 25 ימים בחודש30,000.00 20.00₪ 1500₪תיירמבקרים בוגרים, כולל תיירים

מבוסס על 2 כיתות ליום, רווח לאחר הורדת שכר מדריך 6,000.00 120.00₪ 50₪כיתהסדנאות לכיתה
וחומרים

מבוסס על תלמידים ומבוגרים26,250.00 5.00₪ 5250₪למבקרמזנון רווח נטו 5 ₪ 

מכירת שמן, חלווה, סבון, טחינה תחת המותג52,500.00 10.00₪ 5250₪למבקרמזכרות רווח נטו 5 ₪ 

189,750.00 ₪הכנסות לחודש

הכנסות בחופשות כולל ספטמבר

מבוסס על 100 מבקרים ביום 25 ימים בחודש50,000.00 20.00₪ 2500₪מבקר קבוצות תיירים וקיטנות

12,500.00 5.00₪ 2500₪למבקרמזנון רווח נטו 5 ₪ 

25,000.00 10.00₪ 2500₪למבקרמזכרות רווח נטו 5 ₪ 

87,500.00 ₪הכנסות בחופשות 

מאזן שנתי

1,707,750.00 ₪הכנסות לחודשי הלימוד

262,500.00 ₪הכנסות לחופשות

1,970,250.00 ₪סך הכנסות

1,970,200.00 ₪הוצאות

50.00 ₪מאזן
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צוות הכנת הפרוגרמה:
ד"ר אלון שביט - מנכ"ל - מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע"ר(

אדריכל גיורא סולר - אדריכל שימור, עורך תיק התיעוד
ד"ר איתן איילון - לשעבר - אוצר אדם ועמלו במוזיאון ארץ-ישראל, מומחה לתעשיות מסורתיות

אמיר שחאדה - אדריכל - עורך התיעוד ההיסטורי של מפעל השמנים של חסונה
מר דויד מינגלגרין - יועץ תיירות, לשעבר - משנה למנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות

ייעוץ מקצועי:
המועצה לשימור אתרים

מר רן חדוותי - מומחה לשחזור מכונות היסטוריות, חצר המשק, עין שמר
מר גדעון יניב - מומחה בפירוק והרכבת מכונות היסטוריות וייצור חלקים חסרים למכונות
מר אמיר תומר - מנהל מוזיאון עין שמר ו'חצר המשק' בה שוחזרו ופועלים מכשרים זהים 

אלי גן - בעל מפעל 'מול ההר', אזור התעשייה אלון תבור - מומחה להשמשה של חלקי מכונות היסטוריות
גברת כרמית רפפורט - מנהלת מוזיאון הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות

מר אורי גלר - יזם מרכז אורי גלר ביפו בו נחשף ושוחזר מפעל סבון מסורתי
גברת ירדנה אתגר - מהנדסת שימור, עורכת תיק התיעוד ההנדסי של המבנה

ד"ר תאופיק דאעדלה - מרצה בכיר בחוג לאיסלאם באוניברסיטה העברית, חוקר לוד
פרופ' זהר כרם - מומחה לענף הזית בפקולטה לחקלאות
פרופ, צבי פלג - מומחה לשומשום בפקולטה לחקלאות
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