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בשנת תשי"ט ( )1959התקבל בכנסת 'חוק המים' .בסעיף הראשון של החוק' ,מקורות המים וייעודם' ,קבעו
המחוקקים כי 'מקורות המים שבמדינה הם קנין הציבור ,נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי
תושביה ולפיתוח הארץ' .גיליון זה של 'קתדרה' נולד מתוך כוונה לציין מלאת שישים שנה לחוק — שנעשו
בו שינויים ועדכונים רבים מאז שנחקק — והמאמרים בו עוסקים מזוויות שונות בסוגיות המרכזיות
המוצגות בסעיף הראשון של החוק :ריבונות ,אמצעי שליטה (והפקה) ושימושים.
מים אינם רק נוסחה כימית או מוצר בעל תכונות פיזיקליות ,וחקר המים מאפשר לנו להכיר חברה ואת
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תרבותה וללמוד עליהם .לאורך ההיסטוריה שקדו בני הארץ ושליטיה על הדרכים להשגת מים ,על ניהולם
ועל התאמתם לתנאיה המשתנים של ההתיישבות ,לאקלים ,לטבע ועוד .חלק מהמעשים הללו והיחס אל
המים בארץ־ישראל במאות התשע עשרה והעשרים הם נושא הגיליון שלפנינו.
שם העצם 'מים' בעברית הוא לשון רבים ,ומציאות לשונית זו משקפת את ריבוי הגוונים של העיסוק
במים .רב גוניות זו נוגעת למוצאם של המים — מי גשם ,מי שיטפונות ,מי תהום ועוד; לשימושיהם בחיי
היום־יום — לשתייה ,להשקיה ,לרחצה ולתעשייה; להתייחסות החברתית והתרבותית אליהם.
מאמרים העוסקים במים כבר פורסמו בגיליונות קודמים של 'קתדרה' .פרסום המאמרים החדשים בגיליון
מיוחד זה מיועד לחשוף את התחום על פניו השונים ולהדגיש את הייחוד של מחקרי המים בארץ־ישראל.
המאמרים המתפרסמים כאן אינם משקפים כמובן את כל הגיוון המחקרי אבל הם מהווים הזדמנות
להכרת מורכבות הנושא ,מקורות המחקר הרלוונטיים והסוגיות המרכזיות.
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נוספים על ההיבטים הפילוסופיים של סוגיית ההיסטוריה של המים ראו בהערות למאמרים בחוברת זו.
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מאמריהם של אבי ששון על אודות באר המישור המשופע ושל גיל גורדון על אודות הופעתה של הבאר
הממונעת המודרנית בארץ־ישראל עוסקים בטכנולוגיה של המים במאה התשע עשרה וכן בהחדרת
אמצעים לשאיבת מים על ידי מהגרים ובהטמעתם במרחב ארץ־ישראל .המאמרים הם במידה רבה המשך
למחקריו של שמואל אביצור ,החוקר המרכזי של מתקני המים בארץ־ישראל .אך בעוד אביצור התמקד
בעיקר בטכנולוגיה ,ששון וגורדון דנים בהקשרים הרחבים של התופעה הטכנולוגית ,בהיקף השפעתה
ובמשמעותה .מאמרו של ששון עוסק בניתוח גיאוגרפי ,היסטורי ,טכנולוגי וארכיאולוגי של באר המישור
המשופע באזור אשקלון .ומאמרו של גורדון עוסק בשילובה של הבאר הממונעת במרחב ארץ־ישראל,
ומדגיש את תרומת הפעילות בחוות ביר סאלם ,חוות מיסיון קטנה סמוך לרמלה ,לחדירת פיתוח טכנולוגי
משמעותי .שני החוקרים מתארים את המתקנים הטכנולוגיים ומנתחים אותם תוך הדגשת ייחודם
בהשוואה למתקנים קודמים .ברקע הדיון הטכנולוגי הם גם נוגעים בהיבטים תרבותיים והיסטוריים של
שילוב ההמצאות במרחב ,ובכך פותחים זווית נוספת להכרת ההיסטוריה של הארץ .בשני המאמרים ניתן
מידע רב על מקורות המחקר וגם בכך הם תורמים למחקר עתידי.
שני מאמרים ,האחד של מיה דואני ועודד מיוחס והשני של רותי ברמן ואסף זלצר ,מתמקדים בעיקר
בתקופת המנדט הבריטי ומציגים את העיסוק של היישוב היהודי בענייני המים .המחקרים הללו עוסקים
בסוגים נוספים של מים וחושפים את הקשר בין האידיאולוגיה הציונית והתרבות הציונית למשאב מהותי
זה .עם זאת הם נבדלים זה מזה :המאמר האחד עוסק בפעילות של הפרט ובתרומתו ,והמאמר השני —
בפעילותם של מוסדות וגופים אחרים.
מאמרם של דואני ומיוחס סוקר את פועלו של מהנדס המים דב קובלנוב ,ומוצגים בו שלושה מקרי מבחן:
ניקוז ביצות בכבארה ובחולה ואיגום מי שיטפונות ברביבים .לאור האתגרים שהציבו משאבי המים ודרכי
פעילותו של קובלנוב המחקר חושף צדדים שונים בגישה הציונית למשאבי המים בתקופה הנדונה .במאמר
משולבים איורים מתוך אוסף התמונות של קובלנוב שהופקד בארכיון התצלומים של 'יד יצחק בן־צבי'.
זהו אוסף אישי אבל המידע האצור בו רלוונטי למחקרים רבים בנושא ומכאן חשיבות הצגתו .המאמר של
ברמן וזלצר דן בתרומתם של המוסדות הציוניים לפיתוח משק המים במרחב ארץ־ישראל .המאמר סוקר
את מגוון הפעולות הארגוניות בתחום המים שבוצעו במוסדות המחקר של היישוב (האוניברסיטה העברית,
הטכניון ומכון זיו) ,בגופים פרטים (בעיקר כלכליים) ובמוסדות ההנהגה של היישוב (הסוכנות' ,קרן קיימת
לישראל' ועוד) .העיסוק השיטתי בנושא המים הוביל את המוסדות להקים משרד מים לשם ניהול הפעילות
בתחום .הקמת המשרד בתקופה שבה לא היה היישוב היהודי הריבון בארץ ובוודאי לא הריבון על משאבי
המים ,מעידה על תעוזתו של היישוב ומעניקה משמעות נוספת לביטוי 'המדינה שבדרך' .הנחישות הציונית
להשיג מידע על המים כבסיס לפעולות שבוצעו ביישוב גם היא זורה אור על אופיו של היישוב היהודי
ומבהירה את מטרותיו.
מאמרה של אורלי סלע עוסק בזכויות הקניין על המים בראשית ההתיישבות הציונית ,בסוף התקופה
העות'מאנית .בחינת המעמד המשפטי של המים במסגרת דיון היסטורי־משפטי מאפשרת לבחון את
ייחודיות המעשה ההתיישבותי וכן את השינויים וההתפתחויות שחלו במערכת המשפטית המקומית.
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מאמר זה מצטרף לקולות הטוענים כי השלטון העות'מאני בארץ־ישראל בשנותיו האחרונות לא היה
בהכרח מוגבל ובלתי מפותח ,קולות שנשמעים במחקר בשנים האחרונות .נוסף על חדירתן של טכנולוגיות
באישור השלטון ובאחריותו — כדוגמת הרכבת — הופיעו במרחב גם תפיסות מתקדמות של תכנון ומשפט.
אחת הדוגמאות לשינויים אלו המוצגת במאמר היא האפשרויות
המשפטיות שנפתחו לפני המתיישבים הציונים לנצל את המים
לצורכי ההתיישבות .סלע מציעה קריאה חדשה במחקרים
שפורסמו בעבר ,ובעזרת מקורות ראשוניים ,כמו ספרי זיכרונות
וספרי תקנות ,היא נותנת פרשנות משפטית־היסטורית לנושא
המים ולשימוש בהם.
מאמרם של אילת טוקר ,חנה לנדמן ועודד פוצ'טר מפנה את
המבט אל מי הים ומתמקד במדידות מפלס פני הים בארץ־ישראל
מימי המנדט הבריטי ועד היום .המחברים משחזרים את ממוצע
מפלס פני הים שלפיו קבעה מחלקת המדידות של ממשלת המנדט
הבריטי בשנת  1922ושוב בשנת  1934את נקודות האפס של
רשתות הגבהים האורתומטריות הארציות .אף שמדידת הגבהים
ומדידת ממוצע מפלס פני הים הוגדרו בזמנן גסות ,הפכה מחלקת
המדידות הבריטית את נקודת האפס שבעיר עזה לבסיס מיפוי
הגובה בתחומי ארץ־ישראל המנדטורית .בחינת הממוצעים
ושחזורם מאפשרים למחברים לדון גם בקשר בין השינויים בגובה
פני הים לבין שינויי האקלים .מסקנת המחברים היא שממוצע מפלס פני הים שלפיו נקבע האפס הבריטי
בעזה בשנת  1922וזה שלפיו נקבע האפס של מדינת ישראל היום דומים מאוד.
חותם את הגיליון מאמרו של חיים צבי אלבוים על אגם ירוחם ועל היישוב בשם זה הסמוך לו ,מאמר
העוסק במי נגר עילי ובשימושים המגוונים שנעשו בהם .מתוך העיסוק בענייני המים המחבר דן
בהתפתחות הגיאוגרפית־היסטורית של הארץ .הוא בוחן את נושאו בכמה רמות גיאוגרפיות — הארצית,
האזורית והמקומית — ומדגים כיצד חקר המים יכול לסייע להבנת היחסים בין מרכז לפריפריה ,בין שלטון
מרכזי לשלטון אזורי ועוד ,ולשמש בבואה לחקר תהליכים אנושים בעבר ובהווה.
במדור 'עם הספר' שלוש סקירות ספרים :נקודת מבט ארכיאולוגית על מרד בר כוכבא; ביאור מסכת קידושין של
התלמוד הירושלמי; מיתוס ההליכה לפטרה.
אנו תקווה כי גיליון זה ישמש השראה לכתיבת מחקרים נוספים על ההיסטוריות המקומיות של המים ואף
יהיה מסד מתודולוגי להמשך עיסוק בנושא.
קריאה מהנה,

יעל דינוביץ ,אסף זלצר (עורך אורח) ומערכת קתדרה

