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אבי ששון
באר המישור המשופע ,באר רגיונלית :טכנולוגיה,
גיאוגרפיה ותפוצה
המפלס הגבוה של מי התהום בדרום מישור החוף ובפרט
באזור אשקלון ִאפשר לפלאחים לחפור בארות פרטיות רבות
בשיטות שונות .חוקרים ציינו שיטת שאיבה ייחודית באזור זה,
המכונה באר מישור משופע .בשיטה זו שאבו את המים בעזרת
בהמה שנקשר אליה חבל ובקצהו כלי קיבול (נאד או דלי).
הבהמה הלכה והתרחקה מהבאר תוך משיכת החבל ,ומשהגיע
כלי הקיבול אל פני השטח ,נשפכו המים לבריכת אגירה קטנה.
להקלת המלאכה נסלל כבש משופע — ומכאן שמה של השיטה —
כך שבהמה משכה את החבל במורד .התפוקה בשיטה זו הייתה
נמוכה בהשוואה לשאיבה באנטיליה .אולם היה זה פתרון
הולם למצוקתם של הכפריים שבהמות המלאכה שלהם היו
שוורים ,שלא יכלו לשאת משקל של מכלי מים גדולים כפי
שמקובל בבארות אנטיליה .אומנם ניתן היה להשקות בשיטה
זו שטחים קטנים ,אך כל משפחה יכלה לחפור לה באר פרטית.
ואכן בסקרים שערך המחבר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב
נמצא כי תפוצתה של שיטת שאיבה זו גבוהה יותר ממה שדווח
בספרות .מאפיינים ייחודיים של בארות מסוג זה ,כגון קוטר
הבאר ,גודל בריכת האגירה ושימוש באבני חיכוך ,מאפשרים
לזהות את שרידיהן בשטח.
על סמך ניתוח המקורות ההיסטוריים המחבר מתארך את
הממצא למאה התשע עשרה ,לשלהי התקופה העות'מאנית.
נראה כי כניסתה של טכנולוגיה זו קשורה בחדירתה של
אוכלוסייה חדשה לאזור ,ומסתבר שהיא מעידה על התיישבות
פלאחים מאזור ערב או מצפון אפריקה ,בעיקר במהלך המאה
התשע עשרה .לאור תפוצתה הבולטת של שיטה זו באזור
אשקלון ניתן לכנותה באר אשקלונית.

גיל גורדון
שנלר–ואגנר–דויטץ והופעתה של הבאר הממונעת
המודרנית בארץ־ישראל
הופעתה של הבאר הממונעת המודרנית בארץ־ישראל ,באמצע
שנות התשעים של המאה התשע עשרה ,חוללה מהפכה

חקלאית־טכנולוגית ששינתה אורחות חיים ונוף .יתרונות
השאיבה במנוע השרפה הפנימית האירופי בן ארבע הפעימות
(מנוע הקרוסין) ובמשאבת המוטות עשוית המתכת שלצידו,
התבררו מייד .בתוך זמן קצר הם החליפו את מתקני ההשקיה
המסורתיים שהופעלו על ידי בהמות ואת קומץ מכונות
הקיטור שפעלו בארץ כעשור .על בסיס המנוע החדש התפתח
ענף הפרדסנות וקמו מכונים ראשונים לאספקת מים לבתים.
עד היום לא היה ידוע דבר על אופן כניסתה של טכנולוגיה
מערבית זו למזרח ,וגם קשיי קליטתה היו לוטים בערפל.
על סמך מקורות חדשים מחו"ל ומישראל מוצגים לראשונה
במאמר זה קורותיו של מפעל המים המודרני המוצלח הראשון
בארץ ,שכבר נזכר בכמה מחקרים — מפעל המים של המושבה
הגרמנית הקטנה ביר סאלם ( Bir Salemהיא 'חוות שפון',
בקיבוץ נצר סירני); ממושבה זו התפשטה הטכנולוגיה בארץ.
במאמר מתוארות נסיבות חבירתם של שלושת סוכני התרבות
שביצעו מהלך זה' :בית היתומים הסורי' של יוהן לודוויג
שנלר ( )Schnellerבירושלים ,בעליה של החווה הנזכרת; מפעל
'דויטץ' ( )Duetzבעיר קלן ,יצרן המנועים הגדול בגרמניה;
והמכונאי הטמפלרי גיאורג לודוויג ואגנר ( ,)Wagnerבעל סדנת
מתכת ביפו .המחבר מתאר באופן רציף ומפורט את שלבי
המעבר הטכנולוגי מבאר מסורתית לחדישה עד מלחמת העולם
הראשונה ,ואף זורה אור על עולם הבארות במגזר ההתיישבותי
הרחב ועל כניסתם של כלים חדישים עוד יותר לזירה :מנוע
הדיזל ומכונות הקידוח העמוק.

אורלי סלע
נערה וכד :זכויות קניין במים בראשית ההתיישבות
הציונית בשלהי התקופה העות'מאנית בארץ־ישראל
הציונים שעלו לארץ־ישראל בשלהי המאה התשע עשרה
ובראשית המאה העשרים כדי להתיישב בה חוו לראשונה את
יישום האידיאולוגיה הציונית בתנאים ששררו בארץ — התנאים
הסביבתיים והמשפט שנהג בארץ .האזכורים המשפטיים
לשימוש במקורות המים באותה תקופה מעטים ,ובדרך כלל
הם באים אגב קניין מקרקעין או בהקשר סביבתי.
החלק הראשון של המאמר מתאר את ההסדרה המשפטית
העות'מאנית של מקורות המים ושל השימוש בהם ,וכולל
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דוגמאות לעסקאות שביצעו מתיישבים יהודים ציונים בזכויות
קניין במים — מים נובעים ,כמי מעיין או מי באר ,וכן מים
הנאגרים בבורות או במכלים ייעודיים .בתוך כך מוצגת הבחנה
בין זכויות במים כקניין פרטי ,קניין משותף לקבוצה ,קניין
ציבורי או הפקר.
בחלק השני של המאמר נדונה השאלה אם הקשיים שיוחסו
להסדרה המשפטית העות'מאנית נבעו מעוינות מיוחדת כלפי
המתיישבים היהודים הציונים באותה עת .התשובה על כך
בספרות מעורבת והיא מקבלת במאמר זה ממד נוסף :הנתינות
הזרה של המתיישבים הציונים ,על פי ארצות מוצאם ,ופעילותם
הכלכלית באמצעות תאגידים (כגון חברות או אגודות) הגבירו
את קשייהם המשפטיים .מאמר זה מציע פרשנות משפטית
לפרקטיקה יום־יומית שתוארה עד כה במחקר ההיסטורי
והגיאוגרפי ,ובכך ממלא חסר בספרות המחקר.

רותי ברמן ואסף זלצר
מים רבים :מחקר ומעשה בתחום המים ביישוב
היהודי בתקופת המנדט
בשל מיקומה הגיאוגרפי של ארץ־ישראל ותנאי האקלים שבה
היה על שליטיה בכל התקופות לפעול על מנת להבטיח את
אספקת המים להתיישבות ולפעילות החקלאית .גם גורמים
שונים ביישוב היהודי בתקופת המנדט עסקו בכך ,בד בבד עם
הפעילות להבטחת עתידו של היישוב וניהול המאבק הלאומי.
למרות החשיבות הרבה של המים לביסוס ההתיישבות היהודית,
עד כה לא התמקדו החוקרים בתיאור ובניתוח של מכלול הפעילות
של היישוב בתחום המים .פעילות זו הייתה רחבה ומגוונת,
ומטרתה אחת — הגדלת היצע המים .כדי לחשוף את המגוון ואת
השיטתיות בטיפול בענייני המים המחברים מציגים במאמר זה
מוסדות משלושה סוגים שפעלו בתחום בארץ בתקופת המנדט.
בתוך כך הם מאירים שלושה מן ההיבטים של פעילות זו בתקופה
הנדונה — מחקר ,מימון וניהול .ההיקף הגדול של העיסוק בנושא
המים בתקופה בולט גם מפני שהיישוב לא היה הריבון בשטח.
יתרה מזאת ,היישוב השכיל לקיים דיאלוג שוטף עם השלטון
על מנת להעצים את הישגיו בתחום .הפיתוחים בתחום המים
אפשרו להרחיב את פעילות ההתיישבות בתקופת המנדט והיוו
מסד להמשך פיתוח משק המים בימי המדינה.

מיה דואני ועודד מיוחס
'אף טיפה לים ממתולה עד אילת' :שליחותו של
מהנדס המים לפי דב קובלנוב
דב קובלנוב היה מהנדס מים שהכשיר את עצמו ברוסיה
למשימה שהייתה נחוצה לדעתו בארץ־ישראל ,והקדיש לה את
כל שנות עבודתו מעלייתו ארצה ,בשנת  ,1924ועד מותו ,בשנת
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 .1975מאמר זה עוסק בשלושה מהמיזמים הגדולים שתכנן:
ייבוש ביצות כבארה בשנות העשרים והשלושים של המאה
העשרים ,תפיסת מי שיטפונות ברביבים בשנות הארבעים
ותכנון ייבוש החולה בשנות החמישים .מיזמים אלו שינו באופן
ניכר את פני הנוף ,אפשרו עיבוד חקלאי של קרקעות חדשות,
והגדילו את פוטנציאל המים להשקיה.
בצד תיאור שינוי פני הנוף המאמר עוסק בהזדהותו של
קובלנוב ,דרך שליחותו המקצועית ,עם תהליכים של הבניית
לאום ומדינה .הזיקה בין הנדסת המים לתהליכים אלה מוצגת
באמצעות הבחירות של קובלנוב במהלך חייו ועיון בזיכרונותיו
הכתובים .אפשר לראות בתמורות שהוא חולל בתשתיות
ההידרולוגיות היסטוריה של המים ,ואילו את תפיסתו שתכנונם
והגשמתם של מפעלי מים הם אמצעי לקידום המפעל הציוני.
ניתן להגדיר :היסטוריה מבעד למים — מבט בפרספקטיבה
הידרולוגית על תהליכים מקרו־היסטוריים .אכן ,מפעל המים
ברביבים וייבוש החולה לוו בשיח שהדגיש את תרומתם הן
לשגשוג היישובים והן למימוש יעדים לאומיים כלל־ארציים.
קובלנוב ראה את ייעודו המקצועי בניצול מרבי של מקורות
המים לטובת קידום ההתיישבות ,התגייס באופן מוחלט
למיזמים מרכזיים ביישוב ובמדינה הצעירה ושאב סיפוק
מחלקו במימוש הרעיון הציוני.

אילת טוקר ,חנה לנדמן ועודד פוצ'טר
למה קראת אפס? מדידות מפלס פני הים בארץ־
ישראל מימי המנדט ועד היום ביחס לנקודת האפס
ברשתות הגבהים האורתומטריות הארציות
מאמר זה מטרתו לשחזר את ממוצע מפלס פני הים בחוף
הים התיכון בארץ־ישראל שלפיו נקבעו נקודות האפס של
רשתות הגבהים האורתומטריות הארציות בתקופת המנדט
הבריטי .המחקרים הקודמים שבחנו את השינויים הרציפים
של מפלס פני הים שנמדדו בארץ לא התייחסו לקביעת האפס
של רשת הגבהים היבשתית ,לא מבחינה היסטורית ולא
מבחינה גיאוגרפית .מחברי המאמר מבקשים למלא את החסר
ההיסטורי על ידי חשיפת נקודות האפס של רשתות הגובה
האורתומטריות הארציות מימי הבריטים ועד היום ,ואת החסר
הסביבתי על ידי שחזור ממוצע מפלס פני הים בשנים שבהן
מדדו את רשתות הגובה הארציות .המחקר נסמך על חומרים
ארכיוניים מהמרכז למיפוי ישראל ועל מדידות חוזרות של חלק
מנקודות הגובה ההיסטוריות בשטח.
נמצא כי בשנת  1922היה ממוצע מפלס פני הים בעזה גבוה
ב־ 1.6ס"מ מן האפס של היום ,ואילו ביפו ובחיפה נע המפלס
הממוצע בשנים  1931–1929בין  2.6ס"מ מעל האפס של היום
ל־ 4.5ס"מ מתחת לו .אם כן הממוצעים השנתיים של מפלס פני
הים בחוף הים התיכון בארץ־ישראל לא השתנו באופן קיצוני
מאז  ,1922והם תואמים את הממוצעים המוכרים בארץ כיום.

קתדרה 186
חיים צבי אלבוים
'מדבר לאגם מים' :על ירוחם וגלגולו של אגם
סכר ירוחם הוקם בראשית שנות החמישים של המאה העשרים,
במסגרת שלב ניסיוני של מיזם לאומי להקמת כמאה אגמים
לאגירת מי גשמים ברחבי המדינה .בסמוך לו שכנה מעברת
תל ירוחם ,שהוקמה בהר הנגב בשנת  ,1951ללא כל תשתיות
וללא התיישבות ותיקה סמוכה — מקרה יוצא דופן בתוכנית
המעברות.
על אף הסמיכות הגיאוגרפית לא היה כל קשר תכנוני בין
היישוב לסכר ,וגם עם היווצרותו של האגם ותחילת השימוש בו,
בשנת  ,1955לא נוצר ביניהם קשר .האגם שימש יותר מעשרים
וחמש שנה ,באופן לא סדיר ,להשקיית שדות קיבוצי האזור,

בעיקר קיבוץ משאבי שדה .אף שהמעברה הפכה לאחר זמן קצר
לכפר ובו משקי עזר ,מסיבות שונות לא התאפשר לתושביה
להשתמש במי האגם .הקיבוצים ,הרחוקים יותר מן האגם ,הם
גם שניסו בשנים הראשונות לקיומו לפתח בו את ענף הדיג.
בשנת  1959הפכה ירוחם למועצה מקומית ,אך האגם לא
נכלל בתחום השיפוט שלה — דבר שעתיד היה להתרחש רק
כשלושים שנה מאוחר יותר .החל משנת  ,1965משהופיעה
לראשונה תוכנית להקמת פארק בסביבות האגם ,הלך והתמסד
הקשר הרשמי בין האגם לירוחם ,והוא בא לידי ביטוי בתוכניות
פיתוח שהוכנו מחדש כל כמה שנים .השימוש באגם כבמקור
מים להשקיה הופסק סופית בשנת  .1981סיפורו של האגם
וסיפורה של העיירה שזורים יחד בסוגיות תכנוניות וחברתיות
רחבות מן העשורים הראשונים של המדינה.
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