'מדבר לאגם מים':
על ירוחם וגלגולו של אגם
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'מדבר לאגם מים' :על ירוחם וגלגולו של אגם
בשער המאמר :מים ביום שלישי  9בינואר  1951עלה על הקרקע בנגב יישוב חדש בשם תל ירוחם .כשבוע קודם לכן
גולשים אל מעבר
לסכר ירוחם ובמורד פורסמה בעיתונות היומית ידיעה בעניין היישוב העתידי ,שהוגדר 'כפר כורים' 1.לקראת יום ההקמה
הנחל בעת שיטפון ,המתוכנן שלחו מערכות העיתונים כתבים לסקר את האירוע .הקמתו של היישוב תוארה בחגיגיות
אפריל 2006
כמבצע ברוח חומה ומגדל :שלושים כלי רכב יצאו בבוקר מבאר שבע ,ובתוך שעות מעטות עמדו על
(צילום :ספי שלוין)
מכונם אוהלים ,פחונים וצריפים ,ודגל ישראל התנוסס על התורן 2.באחד העיתונים נזכר כבדרך אגב
כי 'קיימת תוכנית לבנות סכר לאגירת מי גשמים בוואדי שלרגלי התל'3.

מבוא
אגם ירוחם מוכר לתושבי הסביבה וכן לציבור המטיילים בנגב ,אף שאינו מן האתרים המפורסמים
בארץ .האגם והפארק הסמוך לו הם נקודה ירוקה ורעננה ,ומשמשים הן את תושבי ירוחם והן את
העוברים בדרך .מחקר זה מתחקה אחר הממשקים שבין מפעל המים לבין היישוב הסמוך לו ובוחן את
השפעותיהם ההדדיות .תולדות הסכר והאגם נכרכות בתולדות העיירה ,ואלו ואלו נשזרים בסוגיות
תכנוניות וחברתיות רחבות מן העשורים הראשונים של מדינת ישראל.
הממשקים בין העיירה ובין האגם הנקראים באותו השם אינם מובנים מאליהם .על אף הקרבה
הגיאוגרפית ,אגם ירוחם הוקם שלא בזיקה ליישוב ,והקמתו ותפקודו לאורך שנים היו שייכים
הקרבה הגיאוגרפית
למערכות רחבות ורחוקות יותר — ברמה האזורית ואף הארצית .עם זאת מובן כי ִ
יצרה למן ההתחלה נקודות השקה ועוררה שאלות — התעסוקה בבניית הסכר ,השימוש במים
והאחריות לשטח.
המאמר מתמקד בתקופה שמהקמת מעברת תל ירוחם בשנת  1951ועד הפסקת שאיבת המים
ומסירתו של אגם ירוחם לאחריות המוניציפלית של המועצה המקומית ירוחם בסוף שנות השמונים
של המאה העשרים4.
* קיצורים בהערות :אה"מ — ארכיון המדינה ,ירושלים; אח"מ — ארכיון חברת מקורות ,תל אביב; א"ט — ארכיון
טוביהו ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,הספרייה המרכזית ע"ש זלמן ארן; אצ"מ — הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים;
אש"ב — ארכיון שדה בוקר; אתז"י — ארכיון תעודת זהות ירוחם.
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'כפר כורים יוקם בערבה' ,הצופה 3 ,בינואר ' ;1951כפר כורים בנגב' ,חרות 3 ,בינואר ' ;1951כפר חוצבים וכורים
ראשון יוקם בערבה' ,על המשמר 3 ,בינואר .1951
'הוקמה מעברה בלב הערבה' ,דבר 10 ,בינואר .1951
'"תל ירוחם" — ישוב עירוני חדש בנגב' ,הצופה 10 ,בינואר .1951
המידע הארכיוני על אודות האגם חלקי ומקוטע .ראשיתה של עבודה זו בכרוניקה שנבנתה מתוך כתבות עיתונות שעלו
בחיפושי רשת במאגר 'עיתונות יהודית היסטורית' של הספרייה הלאומית .דומה שללא יכולת החיפוש במאגר היה
קשה מאוד לשחזר את קורותיו של האגם .המשכה של העבודה בחיפושים ארכיוניים ממוקדים ,בעקבות המידע שעלה
מן העיתונות.
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כשם שמחקר זה מפגיש שני אתרים סמוכים ,העיירה ירוחם והאגם הסמוך לה ,כך הוא מפגיש
שני ענפים בחקר הגיאוגרפיה ההיסטורית של מדינת ישראל — גיאוגרפיה היסטורית של ההתיישבות
וגיאוגרפיה היסטורית של הסביבה (ובאופן ממוקד — של המים) .מפגש זה מזמן גם עיסוק בסוגיות
הנוגעות להיסטוריה של החברה בישראל ,ובפרט בהתפתחותן של עיירות הפיתוח וביחסיהן עם
הממסד ועם ההתיישבות בסביבתן.
על תוכניות ומפעלי המים עד קום המדינה ובראשית ימיה נכתבו מחקרים דוגמת אלו של דוד
שטנר וגדעון ביגר ,אבי נבון ומרדכי יעקובוביץ 5.סקירה תמציתית של תוכניות האב למשק המים
לדורותיהן כתב יהושע שוורץ; תולדותיה ופעולותיה של חברת 'מקורות' ,שמלווה את מפעל המים
הציוני משנות השלושים של המאה העשרים ,נחקרו על ידי אסף זלצר; ואלו של חברת תה"ל (תכנון
המים לישראל) נערכו על ידי זאב שלו 6.לרגל מלאת חמישים שנה להפעלת המוביל הארצי הוציאו
ארכיון המדינה וחברת 'מקורות' פרסום מקוון על מפעל זה ,הכולל מסמכים סרוקים 7.שמחה בלאס,
שעמד בצמתים החשובים של תכנון המים כשני עשורים לפני קום המדינה ובעשור הראשון לקיומה,
הוציא לאור את רשימותיו וזיכרונותיו 8.סקירה קצרה על אודות סכר ירוחם פרסם זאב זיוון 9.ובכרכי
הספרות המקצועית בתחום ההידרולוגיה ניתן למצוא סקירות מקדימות ודו"חות פעילות הרלוונטיים
לתקופה זו10.
סוגיות ההתיישבות שבהן עוסק המאמר קשורות בהקמת המעברות בראשית שנות החמישים של
המאה העשרים וערי הפיתוח באמצע אותו עשור ובפרט בהתיישבות העירונית בנגב .בפריסתן של
המעברות עסקו מרים קצ'ינסקי ,דניאל פלזנשטיין ,אריה שחר ,דבורה הכהן וחנינא פורת ,אך טרם
פורסם מחקר מקיף בנושא 11.בשאלת תכנון אזורי ההתיישבות והיחס בין פתרונות הקליטה של
 5ד' שטנר וג' ביגר' ,כנגד ארבעה אבות :אהרן אהרנסון ,פנחס רוטנברג ,שמחה בלאס וג'יימס הייס ,האבות האמתיים של
רעיון המוביל הארצי' ,קתדרה ( 159ניסן תשע"ו) ,עמ'  ;124–89א' נבון 60 ,שנה לקו המים הראשון לנגב :סיפורו של
קו המים  ,1947ירושלים תשס"ח; מ' יעקובוביץ' ,מפעלי מים בנגב' ,א' שמואלי וי' גרדוס (עורכים) ,ארץ הנגב :אדם
ומדבר ,ב ,תל אביב תשל"ט ,עמ' .717–710
 6י' שוורץ ,תוכניות אב למשק המים שנערכו בעבר והפקת לקחים ,ירושלים http://www.water.gov.il/Hebrew/( 2010
 ,Planning-and-Development/Planning/MasterPlan/DocLib1/ReviewMasterPlans.pdfנצפה ב־ 15בנובמבר ;)2017
א' זלצר ,מקורות :סיפורה של חברת המים הלאומית 75 :השנים הראשונות ,ירושלים תשע"א; ז' שלו (עורך) ,תה"ל:
חמישים השנים הראשונות ,תל אביב .2008
 7א' למפרום (עורך)' ,חמישים שנה להפעלת המוביל הארצי' 24 ,ביוני ( 2014אתר ארכיון המדינה http://archive.
 ,is/8XmKoנצפה ב־ 15בנובמבר .)2017
 8ש' בלאס ,פרשת המים בישראל :סקירה[ ,2חמ"ד]  ;1958הנ"ל ,מי מריבה ומעש ,רמת גן .1973
 9ז' זיוון ,מניצנה ועד אילת :סיפורו של הנגב הדרומי  ,1957–1949מדרשת שדה בוקר תשע"ב ,עמ'  .284–282תיאורים
מתקופת הקמתה ומשנותיה הראשונות של ירוחם ראו :הנ"ל ,ממעברת ירוחם ועד גבעת רחל :ההתיישבות ברמת הנגב
 ,1956–1951ירושלים תשנ"ז.
 10ראו למשל :תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנים [ ,]...א–ד ,תל אביב J. S. Cotton & J.B. Hays, ;1955–1953
Interim Report on Master Plan for Development of Irrigation and Hydroelectric Power in State of Israel, I–IV,
Jerusalem 1950–1955
 11מ' קצ'ינסקי' ,המעברות' ,מ' נאור (עורך) ,עולים ומעברות ( 1952–1948עידן ,)8 ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' ;86–69
ד' פלזנשטיין וא' שחר' ,הגיאוגרפיה של המעברות' ,שם ,עמ'  ;96–87ד' הכהן ,עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה
בישראל  ,1953–1948ירושלים תשנ"ד ,עמ'  ;218–215 ,213–211ח' פורת ,הנגב :ממדבר לארץ מזרע :פיתוח ויישוב
הנגב  ,1956–1949קריית שדה בוקר  ,2002עמ' .80–79
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מחלקות הסוכנות לאלו של גופי התכנון של מדינת ישראל דן אליעזר ברוצקוס 12.בערי הפיתוח
והקמתן עסק אלישע אפרת ,והוקדש לנושא זה כרך בסדרת 'עידן' של 'יד יצחק בן־צבי' 13.על הקמת
ערי הפיתוח בהר הנגב ,ובתוכן ירוחם ,כתבו ברוצקוס וזיוון ,ואת נסיבות הקמתן של ערי הפיתוח בנגב
המערבי חקר אהרן כהן ,ובתוך כך סקר בפירוט את התפתחותן בשנותיהן הראשונות 14.במחקר על
התיישבות העולים בנגב בשנות החמישים דנה הכהן בהיבטים חברתיים הנוגעים להתפתחות יישובי
העולים בפריפריה — מושבי העולים וערי הפיתוח — וביחסיהם עם גורמי הממסד ועם היישובים
שסביבם 15,וכן עסקו בכך מחקרים שהתמקדו ביישובים ספציפיים16.

תכנון ומיקום
(17.)1952–1950

מעברת תל ירוחם הוקמה כאמור בראשית  ,1951בעיצומה של תקופת המעברות
בספרות המחקר היא נמנית עם המעברות העצמאיות (כגון מעברת חלסה — קריית שמונה) ועם
המעברות שהוקמו במקומות שוממים (כגון באר שבע וחוליקאת־חלץ) 18.אך למעשה הייתה מעברת
תל ירוחם יוצאת דופן בין המעברות ,שהוקמו ככלל לצד יישובים קיימים ,ושהסתמכו על תשתיות
קיימות ועל אפשרויות התעסוקה באזור — 19היא הייתה מרוחקת מכל יישוב קיים ולא היו בסביבתה כל
תשתיות ,למעט שביל עפר באורך כ־ 10ק"מ ,שהוביל אליה מכביש באר שבע — רביבים 20.משום כך
כנראה זכתה מעברת תל ירוחם לאזכור מפורש וייחודי בדו"ח הסוכנות שהוגש לקונגרס הציוני בסוף
שנת  — 1951היא המעברה היחידה שהוזכרה בו במפורש' :הוקמה מעברה בלב הנגב — בבאר ירוחם'21.
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א' ברוצקוס' ,ה"חלומות" שהיו לערים :על הנסיונות לתכנון אזורי התיישבות וקליטת עלייה בשנים  ,'1952–1948נאור
(שם) ,עמ'  ;140–127הנ"ל' ,תכנון הנגב והקמת עיירות הפיתוח' ,מ' נאור (עורך) ,יישוב הנגב ( 1960–1900עידן,)6 ,
ירושלים תשמ"ו ,עמ' .166–157
ראו לדוגמה :א' אפרת ,עיירות פיתוח בישראל :עבר או עתיד ,תל אביב תשמ"ז; הנ"ל' ,תמורות במערך העירוני
של ישראל בארבעים שנות קיומה ( ,')1988–1948ארץ ישראל ,כב (תשנ"א) ,עמ'  ;26–19וכן :צ' צמרת ,א' חלמיש
וא' מאיר־גליצנשטיין (עורכים) ,עיירות הפיתוח (עידן ,)24 ,ירושלים תשס"ט.
ברוצקוס ,תכנון הנגב (לעיל ,הערה  ;)12זיוון ,מניצנה ועד אילת (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;306–276א' כהן ,תולדות
הקמתן של עיירות הפיתוח בנגב המערבי :שדרות ,אופקים ,נתיבות ,ירושלים תשע"ז.
ד' הכהן ,הגרעין והריחיים :התיישבות העולים בנגב בעשור הראשון למדינה ,תל אביב תשנ"ט.
ראו לדוגמה :ד' זמיר ,שתי עיירות והקיבוץ ,חיפה  ;1986צ' צמרת' ,העיירה חצור הגלילית ,עבר ועתיד' ,מ' נאור
(עורך) ,אצבע הגליל ( 1967–1900עידן ,)16 ,ירושלים תשנ"ב ,עמ'  ;204–200א' גולדשטיין' ,הקיבוץ והמעברה:
המקרה של קיבוצי הגליל העליון וקרית שמונה' ,ד' הכהן וא' שפירא (עורכות) ,איש הנגב :ספר זאב צחור ,תל אביב
 ,2017עמ' .314–274
ראו לדוגמה :קצ'ינסקי (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .75–72
שם ,עמ' .73
ד' פלזנשטיין וא' שחר' ,הגיאוגרפיה של המעברות' ,נאור (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  .93לדוגמה מיקומה של מעברת
גבים־דורות (לימים העיר שדרות) ,שנחשבה למעברה חלוצית ,נבחר בגלל אפשרויות התעסוקה בקיבוצי האזור .ראו:
ש' קרקובר' ,התפתחותן של עיירות הפיתוח בצפון הנגב' ,שמואלי וגרדוס (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .598–597
ד' אמוץ־ויסליב (עורכת) ,וינה — גן שמואל :רודי (אמנון זעיר)  ,1977–1897גן שמואל תש"ם ,עמ' .113
דין וחשבון על הפעולות בשנים תש"ז–תשי"א ,מוגש אל הקונגרס הציוני הכ"ג ,ירושלים תשי"א ,עמ'  .306יש
להבחין בין המעברות ,שהוקמו בשנים  ,1952–1950ובין כפרי העבודה ,שהוקמו באותן שנים .המעברות הוקמו על
ידי מחלקת הקליטה של הסוכנות ,בראשות ג' יוספטל ,בעוד שכפרי העבודה ,אשר הוקמו גם ללא תשתיות סמוכות —
אם כי לאו דווקא באזורים מרוחקים — היו באחריות מחלקת ההתיישבות ,בראשות ל' אשכול .ראו :פלזנשטיין ושחר
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הסיבה להקמת המעברה בכלל ובמיקומה הספציפי בפרט מורכבת ואינה ברורה 22.לדברי אמנון
(רודי) זעיר ,מנהלה הראשון של המעברה ,המניע להקמתה בלב הנגב היה בעיקרו ביטחוני — היא
הוקמה כדי ליצור נוכחות אזרחית בין רצועת עזה לגבול ירדן ,והמיקום הספציפי נבחר עקב
מיקומה של הבאר ,ביר רחמה 23.בעיתונות נקשר המיקום לפוטנציאל התעסוקה במפעלי המחצבים
שבאזור 24.בשנים שלאחר מכן אמר לוי אשכול ,שהיה ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ,כי
הקמת המעברה במיקומה לא נשקלה היטב ,וכי לא הייתה סיבה ראויה להקימה25.
סכר תל ירוחם נבנה באפיק נחל רביבים ,סמוך למפגש ערוצי הנחלים רביבים וירוחם ,המנקזים
את דרום בקעת ירוחם וצפונה בהתאמה .הסכר ממוקם בנקודה שבה עוזב הנחל את הבקעה ומתחיל
בהתחתרות מערבה אל רכס ירוחם 26.מיקום זה ִאפשר את אגירת המים באזור הנמוך ביותר של
הבקעה ,באמצעות סכירת ערוץ נחל לא רחב מאוד .לאגן הניקוז של האגם צורה כללית של מלבן,
וגבולותיו הם שפת המכתש הגדול בדרום־מזרח ,קו רכס ירוחם בצפון־מערב ואגני הניקוז של נחל
ערוער בצפון־מזרח ושל נחל הרועה בדרום־מערב .שטח אגן הניקוז כ־ 110קמ"ר .בקרקעית האגם
הסנוֹ ן (תצורת מנוחה) ,שהוא אטום במידה רבה ,ושאמור היה למנוע חלחול27.
סלע ִקרטוֹן מתקופת ֶ
הסכר נבנה בשיטת בטון ֶד ֶב ׁש — יציקת בטון לתבניות ובהן אבני גוויל גדולות — והקירות החיצוניים
של הסכר ,ששימשו כתבנית ליציקה ,נבנו אף הם אבני גוויל 28.נקודה גיאוגרפית זו כבר הייתה מוכרת
למתיישבי רביבים — אשר הקימו בשנת  1944בסמוך ליישובם סכר לשם אגירת מים לחקלאות —
כמקום בעל פוטנציאל טוב לסכירה ולאגירת מים29.
הסכר נבנה במסגרת ניסיונות מקדימים להכנת תוכנית להקמת אגמים לאגירת מי גשמים ברחבי
הארץ .לדברי בלאס ,שהיה כאמור מאבות מפעלי המים של היישוב ושל מדינת ישראל בשנותיה
הראשונות ,חברת תה"ל — שהייתה בבעלות המדינה ,הסוכנות ו'קרן קיימת לישראל' (קק"ל) —

22
23
24
25
26
27
28
29

(לעיל ,הערה  ,)19עמ'  .90ירוחם הוקמה כמעברה על ידי מחלקת הקליטה ,ומחלקת ההתיישבות הפנתה לה כתף קרה
בשנים הראשונות ,כאשר הייתה זקוקה לעזרתה כגוף האחראי להתיישבות החקלאית החדשה .באותן השנים היה 'מפעל
הנגב' — גוף בבעלות משותפת של הסוכנות היהודית וקק"ל — האחראי לפיתוח ההתיישבות בנגב הצפוני .לדברי פורת
'מפעל הנגב תמך במקימי המעברה ,אם כי לא היה מעורב בביצוע ,באשר לא תוכננו שטחי חקלאות במקום' (ח' פורת,
'מפעל הנגב — ממשרד משקם לגוף המיישב והמפתח בנגב' ,עיונים בתקומת ישראל[ 5 ,תשנ"ה] ,עמ' .)214
ברוצקוס ,תכנון הנגב (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  .164ברוצקוס הנגיד שם בין דימונה ,שהוקמה באופן מתוכנן ,ובין ירוחם,
שנמנתה לדבריו עם 'אלתורים ללא כל תכנון מוקדם' (שם).
אמוץ־ויסליב (לעיל ,הערה .)20
ראו לעיל ,הערות .3–1
ל' אשכול אל ג' מאיר 15 ,באוקטובר  ,1953אתז"י ,תיק .147
נחלים חוצי רכס הם תופעה ייחודית המאפיינת את רכסי הר הנגב הצפוני .להרחבה על תופעה זו ראו :ע' אידלמן
ואחרים ,הגיאולוגיה והתפתחות הנוף בנגב ,ירושלים תשע"א ,עמ' .108–106
תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנת  ,1952-53תל אביב  ,1953עמ' .31
תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנים  ,1953-55תל אביב  ,1955עמ' .74
סכר האבן של מצפה רביבים (כ־ 20ק"מ הלאה במורד הנחל) נבנה בחורף  1945–1944על פי החלטת הסוכנות היהודית ,כדי
לאפשר את החקלאות בנקודה הדרומית .יואל דה־מלאך ,מראשוני רביבים ,הביא בזיכרונותיו את סיפור הקמת הסכר ,וכתב
שבעת הקמתו סבר המהנדס דב קובלנוב כי 'צריך לבנות את הסכר ליד תל אל רחמה ,המקום בו ואדי עסלוג' יוצא מן ההרים,
שם יהיה אפשר לסגור את הקניון תוך יצירת אגם שממנו המים ירדו אלינו בכוח הכבידה' .דה־מלאך סיפר בהמשך כי הוא
וחברו אריה יחיאלי רכבו לנקודה זו וצבעו בסיד לבן את קיר הקניון ,כדי שאפשר יהיה לבדוק בהמשך את גובה השיטפונות
בערוץ .ראו :י' דה־מלאך ,מגבעות טוסקנה למרחבי הנגב (זיכרונות  ,)2004–1926ירושלים  ,2007עמ' .112–100
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אגם ירוחם,
שורטט על בסיס
מפה דיגיטלית
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בחנה תוכנית ארצית זו לאספקת מים קבועה לפני שעלתה על הפרק אפשרות הזרמת מי הכינרת
דרומה באמצעות המוביל הארצי .התוכנית כללה תשעים ושישה סכרי אגירה ברחבי הארץ ,שאמורים
היו לשבץ במפת מדינת ישראל תשעים ושישה אגמים .מפת התוכנית כונתה בפורומים פנימיים,
בבדיחות הדעת ,מפת פינלנד זוטא30.
ראשיתה של התוכנית בסקרי קרקע שהחלו מומחים אמריקנים לערוך עוד לפני שנת 1950
בנקודות שהוצעו למיקום סכרי אגירה .כדי לבדוק את היתכנותה וכדאיותה של התוכנית הוחלט
להקים בשלב ראשון תשעה אגמים ברחבי הארץ — מבקעת נטופה בצפון ועד תל ירוחם בדרום.
 30בלאס ,מי מריבה (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .167
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ומגוון קרקעות ,במטרה ללמוד על פוטנציאל האגירה באזורים
האתרים ייצגו תנאי שטח שונים ִ
השונים 31.הסכרים הוקמו במהלך שנות החמישים ,בעיקר בשנים 32.1955–1953
 31בדו"חות של תה"ל ו'מקורות' יש פרטים על אודות תשעת הסכרים והאגמים — למן התכנון ,דרך הבנייה בפועל,
התנסות ראשונית ,איתור תקלות ושיפוץ ועד נתוני אגירה ,חלחול ,אידוי ,שימוש בשנות החמישים והשישים וכו'.
ראו :תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנת ( 1952-53לעיל ,הערה  ,)27עמ' ( 35–25תיאור של סכר ירוחם ,כולל
תרשים מפורט של שלבי בניית הסכר :שם ,עמ'  31ולוח  ;)14תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנים 1953-55
(לעיל ,הערה  ,)28עמ'  ;76–39סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת  ,1959אח"מ ,ח ;1415/41
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם לשנת  ,1967/8שם ,ח .1403/23
 32בלאס ,מי מריבה (לעיל ,הערה  .)8תוכנית הבינוי של סכר ירוחם הוגשה כבר בשנת  .1952מסיבה לא ברורה הטיפול
המשרדי בתוכנית התעכב ,והיא אושרה סופית במשרד הפנים רק בשנת  ,1956כאשר הסכר כבר היה בנוי זה שנתיים,
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מפת האזור ,שרטוט
על עותק דיגיטלי
של מפת ישראל
 ,1:250,000גיליון 2
(המרכז למיפוי ישראל,
תל אביב )1956
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תוכנית סכר תל
ירוחם ,חתך צד

השלב הראשון של ביצוע התוכנית היה לבסוף גם השלב האחרון שלה .המסקנה המרכזית מתפקודם
של האגמים הייתה שרוב אדמות הארץ לא יצלחו לאגירת מים ,ועל כן נגנזה התוכנית הרחבה .בדיעבד
נטען כי בניית הסכרים הייתה שגיאה שבזבזה כספי ציבור — עלות הביצוע הייתה  11מיליון ל"י;
והתוכנית אף צוינה לשלילה בדו"ח של מבקר המדינה על פעולות תה"ל בשנות החמישים 33.מנגד הגן
בלאס על התוכנית שבוצעה ,ושכינה באירוניה 'חטא תשעת האגמים' ,וטען שלמרות התוצאות הדלות,
היה הכרח לבחון את אפשרות תוכנית האיגום הארצית באמצעות סכרים אלו .נוסף על כך ציין בלאס
שרוב האגמים המשיכו להביא תועלת ,גם אם לא הובילו למימוש התוכנית הרחבה34.
והאגם הספיק להתמלא במים .ראו :אגף התכנון ירושלים ולשכת התכנון מחוז דרום ,התכתבות בנוגע לבריכת איגום
בתל ירוחם ,1957–1952 ,אה"מ ,גל.5908/33-
' 33מבקר המדינה :פעולות תה"ל חרגו ממסגרת התקציבים' ,דבר 30 ,באוגוסט  2' ;1959מיליון לירות טבעו באגם
מחלחל' ,חרות 4 ,בספטמבר .1959
 34בלאס ,מי מריבה (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .179–175
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שאראה להלן ,השתמשו
מבין תשעת האגמים נחשב אגם ירוחם למוצלח באופן יחסי ,וכפי ַ
במימיו במשך תקופה לא מבוטלת 35.עם זאת תוכניות להגבהת הסכר עד פי שניים מגובהו
בשלב הראשון ,שאמורות היו להגדיל את שטח האגם ואת נפח מימיו פי כמה וכמה ,לא יצאו אל
הפועל36.
המעברה והסכר ,שתוכננו ושהוקמו באותה התקופה ,היו שייכים שניהם למפעלים חלוציים של
המדינה הצעירה ,אך נראה שזה המכנה המשותף היחיד שלהם .כל אחד מהם הוקם על ידי גופים
שונים ובמסגרת תוכנית שונה ,ללא תיאום ,וככל הנראה גם ללא השפעה תכנונית ,אף שבסופו של
דבר ניצבו בראשית שנות החמישים בהר הנגב הצפוני ,במרחק  2ק"מ זה מזה ,יישוב חדש ואגם
חדש.

בנייה ותעסוקה
אחת הדאגות של מדינת ישראל באשר לעולי העלייה הגדולה בכלל ולתושבי המעברות בפרט הייתה
שאלת התעסוקה .מיקומן של המעברות נקבע על פי רוב בהתאם לסיכויי התעסוקה באזור ,והמושג
עבודות דחק קשור קשר הדוק לחיי היום־יום במעברה ,ומבטא את ההכרח לספק ליושבי המעברה
תעסוקה ואת המאמץ שהושקע בכך37.
מעברת תל ירוחם הוקמה ככפר כורים ,ביטוי לרצון להעסיק את יושביה במפעלי כריית המחצבים
שהוקמו באזור .בפועל היו במעברה מן ההתחלה בעיות תעסוקה .אומנם חלק מן התושבים הועסקו
במפעלי הכרייה שבאזור ,בעיקר בחודשים הראשונים 38,אך ניסיונות חוזרים לשלב את תושביה
במפעלי הכרייה שבאזור מעידים שהיקף ההעסקה לא היה מספק ,בעיקר עקב העדפת המפעלים
להקים בתחומם מחנות פועלים39.
בקיץ  1952דווח בעיתונות על תחילת העבודות לבניית סכר תל ירוחם 40.הקמת הסכר הייתה
עשויה לכאורה לספק תעסוקה לתושבים מן המעברה .אך מסתבר כי הדבר לא היה מובן מאליו,
35
36

37
38

39

40

בשנת  1958עדיין המליץ בלאס שאספקת המים באזור הר הנגב תתבסס גם על 'הקמת אגמי מים קטנים ממי שטפונות
כדוגמת אגם תל ירוחם' (בלאס ,פרשת המים [לעיל ,הערה  ,]8עמ' .)22
לשרטוטי הסכר ,כולל ההרחבות המתוכננות ,ראו :תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנת ( 1952-53לעיל ,הערה
 ,)27לוח  .14וכן נזכרו ההרחבות — אם כי לרוב בנתונים שגויים — בכתבות עיתונות רבות .ראו לדוגמה' :הוחל בהקמת
סכרים בנגב' ,מעריב 20 ,באוגוסט .1952
ראו לדוגמה :קצ'ינסקי (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;85–82י' גולדשטיין' ,גולדה מאיר כ"שרת המעברות" :כאן נוצקו ניצני
הקיטוב החברתי' ,כיוונים חדשים( 20 ,תשס"ט) ,עמ' .163
ראו לדוגמה :מ' ברבש ,משרד העבודה מחוז הנגב ,אל י' פינקלשטיין ,משרד העבודה ,ירושלים ,הנדון :המצב בתל ירוחם,
 16בנובמבר  ,1951אה"מ ,ג ;6761/16-ש' תמיר ,מנהל כפר ירוחם ,אל אשכול ,מנהל מחלקת ההתיישבות ,בעניין מעברת
תל ירוחם 3 ,באוקטובר  ,1952שם; ברבש ,משרד העבודה מחוז הנגב ,אל י' עילם ,משרד העבודה ,ירושלים ,הנדון:
תל ירוחם 3 ,באוקטובר  ,1952שם .ובעיתונות ראו' :שיכון קבע מוקם בכפר ירוחם' ,חרות 29 ,בינואר .1953
תמיר אל בן־גוריון ,בעניין המצוקה בתל ירוחם 2 ,באוקטובר  ,1952אה"מ ,ג ;6171/16-פרוטוקול ישיבה במשרדי
הסוכנות — מחלקת הקליטה ,בנושא מעברת תל ירוחם 25 ,בפברואר  ,1953שם .בעקבות הישיבה נשלח מכתב בעניין אל
מאיר ,שרת העבודה .ראו :י' תמיר וא' ציגל ,הסוכנות היהודית ,אל מאיר ,הנדון :מעברת תל ירוחם 2 ,במרס  ,1953שם.
'בתל ירוחם' ,דבר 17 ,באוגוסט ' ;1952הוחל בהקמת סכרים בנגב' ,מעריב 20 ,באוגוסט .1952
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ולא התממש באופן נרחב .לצד דיווחים כלליים על העסקת
תושבים מן המעברה בבניית הסכר 41,עדויות ומסמכים
אחרים מעלים תמונה שונה ולו במקצת .יצחק שמשון,
הקבלן האחראי לבניית הסכר ,סיפר בריאיון כי בבנייתו
עבדו פועלים מקצועיים שלא היו תושבי המעברה ,ואשר
התגוררו במבנים זמניים שנבנו סמוך לסכר; לדבריו בתל
ירוחם לא היו פועלים מקצועיים 42.שלמה תמיר ,מנהל
המעברה ,פנה אל המפקח על המזונות של מחלקת הקליטה
בבאר שבע בבקשה לתוספת אספקה של עשרים מנות עבור
פועלים שלא היו תושבי המעברה ,ושעבדו בבניית הסכר43.
בתשובות של ראשוני ירוחם על שאלות שנשאלו בראיונות
עימם בנוגע לתעסוקה בשנים הראשונות לא עלתה בניית
הסכר כאחת מאפשרויות התעסוקה ביישוב44.
למעלה :הסכר
בהיבנותו
למטה :הסכר בנוי

(ארכיון חברת 'מקורות')

41

42
43

44

תמיר אל אשכול (לעיל ,הערה  ;)38תמיר אל אשכול ,בעניין מעברת תל ירוחם 26 ,ביוני  ,1953אתז"י ,תיק ;147
ש' תמיר (ליפסקי) ,פרקי שליחות ,תל אביב תשכ"ז ,עמ'  ,145ושם' :במשך שנה עבדו רוב התושבים בבניית הסכר'.
ובעיתונות ראו' :שיכון קבע מוקם בכפר ירוחם' (לעיל ,הערה .)38
ריאיון מצולם של ש' אילן עם י' שמשון ,2012 ,אתז"י .מבנים אלו נראים בתמונות היסטוריות שצולמו בשנים
( 1955–1954אח"מ) .משטחי האבן הבנויים שעליהם הוצבו המבנים עודם קיימים בשטח ,במדרון שמדרום לסכר.
תמיר אל המפקח על המזונות בבאר שבע 23 ,בספטמבר  ,1952א"ט .1621.01.235 ,בנובמבר  1954נהרג בתאונת
עבודה פועל תושב באר שבע שעסק בעבודות חציבה לשם בניית הסכר .ראו' :תביעת פיצויים ל־ 44אלף ל"י מ"אבן
וסיד"' ,חרות 1 ,ביוני .1956
בריאיון עם רוזה מענית ,רעייתו של פנחס מענית (מוצ'ניק) ,מנהל כפר ירוחם וראש המועצה הראשון של המועצה
קתדרה
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כפי הנראה היו מעורבים בבנייה גם תושבים מן המעברה ,אך לא בעבודות מקצועיות כי אם
בעבודות פשוטות ,שמטבען הן יציבות פחות ומתוגמלות פחות; לשם עבודות הבנייה שדרשו מומחיות
מקצועית הביאו פועלים ממקומות רחוקים יותר45.

מים לכפר ירוחם
מעברת תל ירוחם הוקמה באזור ללא תשתיות .כפי שנזכר לעיל ,ההצדקה למיקומה המדויק הייתה
ככל הנראה הבאר הסמוכה ,ביר רח'מה בפי הבדווים באזור ,שהיא למעשה שתי בארות המרוחקות
זו מזו כ־ 100מ' — באר עתיקה מדופנת אבן ובאר מנדטורית המכוסה לוח מתכת .בימיה הראשונים
של המעברה שימשו מי הבאר את תושביה 46.בסרטון שצולם ביום הקמת המעברה ,וששולב ביומן
'גבע כרמל' ,נראים שאיבת מים בדליים מן הבאר המנדטורית ומילוי מיכלי מים גדולים 47.זמן לא רב
לאחר מכן הובאה משאבה והונח צינור מן הבאר אל המעברה48.
עם זאת השאיבה המקומית לא הייתה פתרון לטווח הארוך .כבר בשנת  1953הופיעה המעברה —
שנקראה אז כפר ירוחם — על מפת תוכנית המים הארצית ,כחלק ממפעל אזור ממשית .מפעל זה היה
צינור מים מבאר שבע אל אזור ממשית — ששם כבר תוכננה העיר דימונה ,אשר הוקמה כשנתיים
לאחר מכן — ומשם לכפר ירוחם 49.הצינור נחנך בקיץ 50.1954
מקורות מים אלו הספיקו לצריכת המים של המעברה ,ולכאורה לא היה לה צורך במי הסכר
שהלך ונבנה ,אלא שכבר מן החודשים הראשונים לקיומה של המעברה העלו גורמים ממשלתיים
את האפשרות לפתח בה משקי עזר חקלאיים 51.בסוף שנת  1952הוחלט באופן רשמי להפוך את
המעברה ליישוב חקלאי ולשנות את שמה בהתאם לכפר ירוחם 52.החלטה זו עמדה בניגוד לדו"ח

45

46
47
48

49
50
51
52

המקומית ירוחם ,הועלתה האפשרות שהפועלים שעסקו בבניית הסכר הובאו במיוחד מחו"ל ,אך הדבר נשאר בסימן
שאלה .ראו :ריאיון עם ר' מענית ,אתז"י ,תיק  .219בריאיון עם שמשון עלתה שאלת זהותם של הפועלים שבנו
את הסכר ,אך לא נזכרו שם פועלים מחו"ל .ראו :ריאיון עם שמשון (לעיל ,הערה  .)42ייתכן שבחפירה וביציקת
היסודות ,עבודות שנעשו לפני הבנייה בניהולו של שמשון ,היו מעורבים פועלים מקצועיים שהובאו מחו"ל.
בדו"ח על בניית הסכר נכתב כי בנייתו סיפקה  9,500ימי עבודה לפועלים מקצועיים ו־ 9,000ימי עבודה לפועלים לא
מקצועיים .ראו :תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנים ( 1953-55לעיל ,הערה  ,)28עמ'  .76לדברי ויקטור נעים,
מראשוני היישוב ,לא היו במעברה פועלי בניין מקצועיים מלבדו ,והוא עסק בבניית שיכוני הקבע .ראו :ריאיון עם
ו' נעים ,אתז"י ,תיק .209
'על המשלט יושבת עיר' ,הצופה 25 ,בפברואר  .1951בכתבה זו נזכרת הבאר כ'מעיין'.
יומן כרמל 20 ,בינואר  ,1951אה"מ.064–II ,
המחלקה להתיישבות ,מחוז עזה' ,תוכנית מפורטת לכפר עבודה — גבעת ירוחם' ( ,)1951אה"מ ,גל — 5908/24-ושם
נכתב' :הספקת המים תהיה ע"י שאיבה מתוך בארות מקומיות'; אמוץ־ויסליב (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;120ע' סלע,
משרד העבודה ,אל ענבר ,מחלקת עבודות ציבוריות ,הנדון :תכנון הספקת חשמל לכפר ירוחם 14 ,במאי  ,1953אה"מ,
ג .2339/40-ובעיתונות ראו' :המעברה בתל ירוחם' ,דבר 29 ,במרס .1951
תכנון המים לישראל ,סקר הפעולות לשנת ( 1952-53לעיל ,הערה  ,)27עמ'  ,24לוח .11
'הושלם קו המים כורנוב — כפר ירוחם' ,דבר 1 ,בספטמבר  ,1954כתבות דומות פורסמו בעיתונים שונים באותו
התאריך .קו זה נמשך לאחר מכן דרומה לשדה בוקר ומערבה למשאבי שדה ורביבים.
ברבש ,משרד העבודה מחוז הנגב ,אל ע' בן־דוד ,משרד החקלאות ירושלים ,הנדון :משקי עזר זעירים לתל ירוחם,
 19באפריל  ,1951אה"מ ,ג.6761/16-
ישיבה מס'  37של ועדת השמות הממשלתית 28 ,בדצמבר  ,1952אה"מ ג.12428/9-
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רשמי של גורמים מקצועיים שסיירו באזור ,ושבדקו את ההיתכנות והכדאיות של הפיתוח החקלאי
באזור53.
לא ייפלא אפוא שעם התקדמות בניית הסכר עלתה על הפרק שאיבה מן האגם העתידי לצורכי
הפיתוח החקלאי 54.מנהל המעברה תמיר דרש מבלאס ומאשכול להניח צינור שיאפשר לכפר ירוחם
להשתמש במי האגם לטובת משקי העזר 55.מסתבר שבקשה זו נענתה בשלילה ,ועל כל פנים לא הונח
צינור כזה .הדו"ח הנזכר קבע במפורש כי 'אין אנו חושבים כי יש צורך להוסיף עוד צרכן נוסף לכמות
המים שנקבל בשלב הראשון [של הסכר] [ ]...אין אנו רואים שום הצדקה להקים ישוב חקלאי בתל
ירוחם' .שלילת הרעיון נומקה בכמות המים שהסכר עתיד לאגור ,ושעתידה להיות מנוצלת במלואה,
בכך ששני היעדים המקוריים של המים ,משאבי שדה ורביבים ,ממוקמים נמוך מן האגם ,כך שאין
צורך בהפעלת משאבות ,ובעיקר בכך שהקרקע באזור המדובר מלוחה יתר על המידה עבור שימוש
חקלאי ,ושדרושה השקעה רבה מדי להכשירה לחקלאות56.
על כל פנים משקי העזר הוקמו והניבו פרי ,ובעיתונות פורטה התוצרת החקלאית המקומית
המוצעת למכירה בצרכנייה המקומית 57.אך המים להשקיה הגיעו לא מן האגם אלא מקו המים שנחנך
כאמור בשנת  58.1954באמצע שנות החמישים נדונו תוכניות חקלאיות רחבות יותר לכפר ירוחם; לא
ברור עד כמה התממשו ,אך הן בוודאי לא היו משמעותיות ובנות קיימא ,ויש להניח שלסוגיית המים
הייתה השפעה משמעותית על תוצאה זו59.
53
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55
56
57
58

59

א' קלומפוס ,דו"ח על סיור בתל ירוחם 5 ,בדצמבר  ,1952אה"מ ,ג ;6171/16-מפעל הנגב באר שבע ,שני מכתבים,
אצ"מ.KKL5/20540 ,
דברי ברבש ,משרד העבודה ,מחוז הנגב' ,דו"ח פגישה :משרד העבודה — אגף הקליטה' 8 ,בינואר  ,1954אה"מ,
ג.2339/40-
תמיר (ליפסקי) (לעיל ,הערה  ;)51תמיר אל אשכול (לעיל ,הערה  — )41ושם נכתב' :על ידנו נבנה סכר גדול [ ]...אנו
רוצים שכבר עכשו יעבדו תוכנית להנחת קו צינורות מהסכר אלינו'.
קלומפוס (לעיל ,הערה .)53
'תוצרת מקומית נמכרה בפתיחת צרכניית כפר ירוחם' ,על המשמר 18 ,בדצמבר .1955
משקי עזר לא היו ייחודיים לירוחם ,אלא הוקמו במספר מרכזים עירוניים־כפריים ,שהפכו לאחר מכן לעיירות פיתוח.
ראו בהרחבה :קרקובר (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  ,587וכן :א' אפרת' ,עיירות הפיתוח' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים),
העשור הראשון :תש"ח–תשי"ח (עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .104
תמיר אל אשכול (לעיל ,הערה  — )41ושם נכתב' :אפשר לנו לעבד השנה את המגרשים [ ]...להכשיר שטח למטע מרוכז
ולמרעה זרוע לצאן'; י' פרדקין ,מנהל אגף הנגב והערבה ,משרד הפיתוח ,דו"ח בעניין כפר ירוחם 8 ,ביוני  ,1954א"ט,
 — 1621.01.019בדו"ח מדובר על חלקה של  40דונם המיועדת לגידולים ,מלבד החלקות הקטנות של משקי העזר,
ומופיע שם תכנון לטיוב הקרקע ולשתילה או זריעה של גידולים מסוגים שונים — ביניהם עצי פרי ,ירקות וקטניות —
וכן מדובר על הדרכה חקלאית; מכתב אל עצמון ,משרד הפיתוח ,ירושלים 27 ,בספטמבר  ,1955שם — במכתב
מדובר על פיתוח שטחי שלחין (לא משקי עזר) ועל ניסיונות בסוגי גידולים שונים ,בין השאר בוטנים ,כותנה ,שעורה
ואבטיחים; המחלקה לשימור קרקעות אזור באר שבע אל מחלקת התכנון — מפעל הנגב ,הנדון :הצעה לניצול מי
שטפונות 18 ,באוקטובר  ,1955שם — במכתב מדובר על פיתוח שטחים חקלאיים שיתבססו על עצירת מי שיטפונות
באמצעות סוללות איגום — מעין טרסות חקלאיות באפיקי הנחלים המתונים ,בדומה לחקלאות העתיקה שהייתה נפוצה
באזור זה בתקופה הביזנטית; התכתבות בין פ' מוצ'ניק ,מנהל כפר ירוחם ,ובין גורמים בקק"ל ,1957–1955 ,אצ"מ,
 — KKL5/23307ההתכתבות עוסקת באפשרות נטיעת חורשות ומטעי עצי פרי סמוך לכפר ירוחם (בהתכתבות מדובר
גם על אזור דימונה) ,לפחות חלק מן התוכנית יצא אל הפועל ,אך נראה מן ההתכתבות כי שיתוף הפעולה של קק"ל
עם כפר ירוחם עלה על שרטון; מוצ'ניק ,מנהל כפר ירוחם ,אל י' ויץ ,מנהל קק"ל ,בעניין נטיעת עצים בסביבת האגם,
 3במאי  ,1957שם — במכתב זה ביקש מוצ'ניק בין השאר להשתמש עבור החורשות במים שנאגרים במה שכינה '"האגם
קתדרה
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בפרוגרמה שנכתבה באגף לתכנון בשנים  ,1961–1959ככל הנראה סביב ההחלטה להשאיר את
כפר ירוחם כיישוב קבע ולהגדירו מועצה מקומית ,נכתב כי 'אין מקום לחקלאות בין גורמי התעסוקה
[ ]...עיבודם של משקי העזר עתיד להיפסק במידה והיסוד הכלכלי של הישוב יתיצב ותנאי האספקה
המסחרית ישתפרו' 60.החלטה זו תאמה את מדיניות הבנייה והתכנון של עיירות הפיתוח החל מאמצע
שנות החמישים 61.דומה שבכך תם מן ההיבט הרשמי הפרק החקלאי של כפר ירוחם ,והוא הפך בתוך
כך למועצה המקומית ירוחם .עם זאת עד היום ניתן למצוא בוסתנים וגני ירק בחלקות הקרקע מאחורי
הבתים בשכונות הוותיקות של היישוב62.

אגם נולד
מעט יותר משנה לאחר שהחלו עבודות בניית הסכר ,בסתיו  ,1953הסתיים השלב הראשון של הקמתו,
והוא עמד מוכן לאגירת מי השיטפונות של החורף הקרב 63.בדצמבר אותה השנה החל האגם להתמלא
לראשונה ,ונאגרו בו כחצי מיליון מ"ק מים .האירוע צוין בהרחבה בעיתונות ,כולל תיאורי הנוף
שהשתנה כליל בזמן קצר64.
אך למרבה האכזבה עד מהרה חלחלו המים ,והאגם היה כלא היה 65.על כן עלה הצורך המיידי
לבדוק את קרקעית האגם ולאטום אותה היטב 66.עבודות האיטום כללו חיפוי הקרקעית בשכבות של
אדמה וחלוקי נחל וכן קידוח והזרקת חומרים צמנטיים בבסיס הסכר ,פעולות שבוצעו על ידי חברה
אנגלית 67.העבודות התארכו ,ונסתיימו רק בדצמבר  68.1954כשבועיים לאחר מכן החלו הגשמים,
ועד מהרה התמלא האגם כמעט למלוא גובה הסכר ,ונאגרו בו כמיליון מ"ק מים 69.אך החידוש
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הקטן" — זהו בור גדול אשר מתוכו נחצב החמר לריפוד בקרקע האגם' (ראו בהמשך המאמר על עבודות האיטום לאחר
החורף הראשון); 'האגם הקטן' משמש עד היום כאזור פנאי ונופש ,והוא סמוך לחורשות שניטעו על ידי קק"ל בפארק
ירוחם.
האגף לתכנון' ,פרוגרמה לתכנון כפר ירוחם (סיכום ביניים)' ,אה"מ ,גל.2746/9-
אפרת (לעיל ,הערה  ,)58עמ'  .108אומנם בעיתונות פורסם בסוף שנת  1959כי משרד התכנון מעבד תוכנית לניצול
מי ביוב ומי הסכר להשקיית שטחים סמוך לירוחם .ראו' :מפעלי תעשיה חדשים יוקמו בכפר ירוחם' ,דבר 10 ,בנובמבר
 .1959אך ייתכן שמדובר בשטחי ייעור סביב האגם ,המופיעים גם בפרוגרמה האמורה .בכל אופן אין הד מאוחר יותר
לפיתוח חקלאי בירוחם.
בשנת  1962פורסם כי תלמידי בית הספר הממלכתי בירוחם זכו ב'מגן החקלאות הארצי' על הצלחתם בטיפוח הצמחייה,
לאחר שטייבו חלקת קרקע מקומית באמצעות שטיפת הקרקע והשקעת המלחים בעומק הקרקע .ראו"' :מגן החקלאות"
לבי"ס בכפר ירוחם' ,דבר 6 ,בפברואר .1962
'השלב הראשון בבניית הסכר ליד תל ירוחם הושלם אתמול' ,דבר 30 ,באוקטובר ' ;1953הושלם שלב בסכר תל ירוחם',
על המשמר 30 ,באוקטובר .1953
'אגם גדול נוצר בנגב' ,מעריב 21 ,בדצמבר ' ;1953מים רבים זורמים לאגמים המלאכותיים' ,דבר 22 ,בדצמבר .1953
'"ברחו" המים מסכר תל ירוחם' ,מעריב 11 ,בפברואר .1954
'מתקנים את סכר תל ירוחם' ,דבר 28 ,בפברואר  .1954פירוט על האגירה ,החלחול והתיקונים בשנה הראשונה ,אח"מ,
ח  ,1415/41סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .50–49
תכנון המים לישראל :סקר הפעולות לשנים ( 1953-55לעיל ,הערה  ,)28עמ' .75–74
'סכר תל ירוחם מוכן לקליטת שטפונות' ,על המשמר 7 ,בדצמבר .1953
'מליון מטרים מעוקבים נאגרו באגם כפר ירוחם' ,דבר 22 ,בדצמבר ' ;1954גשמי ברכה בנגב' ,הצופה 23 ,בדצמבר
.1954
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המשמעותי היה שקצב החלחול הואט בהרבה מן השנה הקודמת .חלחול המים נבחן במשך כחודשיים,
וכפי שנמסר בעיתונות ,לאחר שהוברר כי המפלס יורד בקצב של  1.4ס"מ ביום בלבד ,נערכה ב־18
בפברואר  1955במשרדי תה"ל בבאר שבע מסיבה לרגל הצלחת המיזם 70.סדקים מעטים שנתגלו
בסכר ,ושגרמו לדליפת מים משמעותית ,נאטמו בשנת  1954ושוב בשנת  ,1958ולאחר מכן פסקו
הדליפות כמעט לגמרי71.
אגירת המים בחורף  1955–1954הובילה להכתרת מיזם הסכר כהצלחה 72.עם זאת על סמך מדידות
המים שנאגרו בשנים הראשונות הוחלט כי אין טעם בהגבהת הסכר על פי השלבים המתקדמים
שתוכננו73.
ב־ 17במרס  1955עשה את דרכו מאילת לירושלים יוסף ויץ ,מראשי קק"ל .לאחר שסייר בשדה
בוקר המשיך צפונה לבאר שבע ,וכך כתב ביומנו' :אגם ירוחם ,המנצנץ בתוך השממה ,מעלה זיק אור.
אולי נגיע פעם להתערות בקרקע בעבודתנו אנו?'74.

מים לקיבוצים
מראשיתו נועד האגם לספק מים לחקלאות .במסמכים מוקדמים נכתב כי הוא 'יספק מים להשקאת
שטחים חקלאיים לישובים בסביבה ,דרומית מזרחית לבאר שבע' 75.תוך כדי בנייתו פורסם כי המים
ישמשו להשקות את שדות הקיבוצים משאבי שדה ,רביבים ושדה בוקר 76.משאבי שדה ורביבים
ממוקמים כאמור נמוך מהסכר ,וסמוך אליהם עובר נחל רביבים ,שעל אפיקו נבנה הסכר ,כך שאפשר
70
71
72
73
74
75
76

'אגם תל ירוחם נתמלא' ,מעריב 12 ,בינואר ' ;1955מסיבה עם הצלחת ביצוע סכר תל ירוחם' ,הצופה 20 ,בפברואר
.1955
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .54
'אגם חדש יוקם בנגב' ,דבר 30 ,במרס .1955
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .55
י' ויץ ,יומני ואגרותי לבנים ,ד :התנחלות עם ,ירושלים תשכ"ה ,עמ' .288
תכנון המים לישראל :סקר הפעולות לשנת ( 1952-53לעיל ,הערה  ,)27עמ' .31
'הושלם שלב בסכר תל ירוחם'( ,לעיל ,הערה ' ;)63אגם גדול נוצר בנגב' (לעיל ,הערה ' ;)64מים רבים זורמים לאגמים
המלאכותיים' (לעיל ,הערה  ;)64יש לציין כי עם תחילת העבודות הביעו אנשי משאבי שדה דאגה מן האפשרות שבניית
הסכר דווקא תרע להם בכך שתמנע את זרימת מי השיטפונות לשדותיהם .ראו :ויץ( ,לעיל ,הערה  ,)74עמ' .209
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היה להוביל את המים בכוח המשיכה בלבד בתוך צינור באפיק הנחל .שדה בוקר ממוקם מעט גבוה
יותר ,ומסתבר שלהובלת המים אליו השתמשו במשאבה.
בסתיו  ,1954במקביל לעבודות האיטום של קרקעית האגם ,החלו להניח שני קווי מים לקיבוצי
המועצה האזורית רמת הנגב — קו אחד דרומה לכיוון שדה בוקר וקו שני מערבה לכיוון משאבי שדה
ורביבים .הקווים חוברו ברשת אחת אל האגם ואל קו המים שהגיע מבאר שבע דרך בריכת ממשית
אל ירוחם ,דבר שאמור היה לאפשר הזרמת מי שתייה מבאר שבע והזרמת מים להשקיה מן האגם,
ולחלופין גם מבאר שבע ,כשהאגם מתרוקן77.
עבודות הנחת הצינור לשדה בוקר החלו באוקטובר
 1954והסתיימו בפברואר  ,1955ואז החלו המים לזרום
בו 78.באותה השנה הוזרמה לשדה בוקר כמות מים קטנה
יחסית ,וכבר בחודש יוני הופסקה ההזרמה 79.נראה לכאורה
שמים אלו הגיעו מן האגם ,כפי שתוכנן מראש 80,אך הדבר
לא צוין במפורש ,וייתכן שמדובר במים מקו באר שבע —
ירוחם .מכאן ולהבא לא נזכרה בדו"חות המים או בדיווחי
העיתונות הזרמת מים מן האגם לשדה בוקר ,ונראה שמשק
שדה בוקר הושקה לכל היותר בכמות מים קטנה מן האגם.
הנחת הצינור למשאבי שדה ורביבים תוכננה להסתיים
במאי  ,1955וכך היה 81.תוך כדי העבודות עלה ספק
באשר להזרמת המים לשני הקיבוצים באותה השנה בגלל
מיעוט המים ,ש'יספיקו בקושי לצרכיו המינימליים של
משק שדה בוקר' 82.אולם בסופו של דבר נחנך צינור המים במאי ,כמה ימים לפני חג השבועות,
ומים מאגם ירוחם החלו להשקות את שדות הקיבוצים 83.כמה חודשים לאחר מכן נחגג ברביבים
ובמשאבי שדה 'חג המים' 84,אך באוגוסט הופסקה ההזרמה לשני הקיבוצים ,לאחר שהאגם התרוקן
כמעט לגמרי85.
77
78
79
80
81

82
83
84
85

רמת נגב' ,דו"ח מפעולות המועצה בחודשים ינואר פברואר ומרץ  ,'1955אתז"י ,תיק ' ;177הזרמת המים לרביבים
תידחה לשנה הבאה?' ,על המשמר 7 ,במרס .1955
'מניחים צינור מים לשדה בוקר' ,מעריב 17 ,באוקטובר ' ;1954המים הגיעו לשדה בוקר' ,על המשמר 15 ,בפברואר
.1955
'סכר השקיה יוקם בשדה בוקר' ,על המשמר 27 ,ביוני .1955
'הנחת קו מים לשדה בוקר מתחילה השבוע' ,הצופה 18 ,באוקטובר ' ;1954המים הגיעו לשדה בוקר' ,על המשמר,
 15בפברואר .1955
על תכנון קווי המים מן הסכר למשאבי שדה ורביבים ראו :מפעל הנגב באר שבע ,מדור תכנון המים ,מפה ללא כותרת,
תשי"ג ,אתז"י ,תיק  .177המפה כוללת את קווי המים באזור; רמת נגב' ,דו"ח מפעולות המועצה בחודשים ינואר
פברואר ומרץ ( '1955לעיל ,הערה .)77
'הזרמת המים לרביבים תידחה לשנה הבאה?' ,על המשמר 7 ,במרס .1955
'הופעל צינור המים לרביבים' ,על המשמר 23 ,במאי ' ;1955הופעל קו המים לרביבים' ,דבר 24 ,במאי .1955
'לעולם נשיר למים :עם חגם של רביבים ומשאבי שדה' ,דבר 6 ,באוקטובר .1955
'צמצום באספקת המים צפוי ליישובים באזור באר שבע' ,על המשמר 8 ,באוגוסט .1955
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העונה הבאה של האגם נפתחה מוקדם למדי — כבר בנובמבר  1955הוא החל להתמלא שוב .יש
נתונים סותרים על כמויות המים שנאגרו בו :על פי העיתונות בנובמבר זרמו לאגם כ־ 300,000מ"ק86,
ולמעלה מ־ 250,000מ"ק נוספו לקראת סוף החורף 87,כך שלכאורה היה אמור האגם להתמלא יותר
מכדי חציו ,אך בדו"ח רב שנתי של 'מקורות' נכתב כי בעונה זו נאגרו באגם בסך הכול מעט יותר
מ־ 100,000מ"ק 88.גם באשר לחורף שלאחריו ,1957–1956 ,אין התאמה בין הדיווחים בעיתונות
ובין הנתונים המובאים בדו"חות המקצועיים :בעיתונות דווח שהאגם התמלא כמעט לגמרי 89,בעוד
שבדו"ח 'מקורות' מדובר על כ־ 200,000מ"ק בלבד 90.בחורף  1958–1957לא נאגרו מים באגם ,לאו
דווקא בגלל מיעוט הגשמים ,אלא בעיקר בגלל מתינותם ,שאפשרה למים להיספג בקרקע ומנעה
היווצרות שיטפונות 91.בחורף  1959–1958נותר האגם ריק עד סוף פברואר ,אך בעקבות גשמים עזים
שירדו בראשית מרס דווח בעיתונות כי הוא התמלא עד כדי חציו בכחצי מיליון מ"ק 92,וכמות דומה
הופיעה בדו"ח 'מקורות'93.
עיון בטבלאות הנתונים בדו"חות של 'מקורות' מראה כי חוסר הסדירות באגירת המים לא היה
קשור בהכרח לכמות המשקעים השנתית הכללית ,והושפע גם מפיזור הגשמים ומעוצמתם .דווקא
בחורף  ,1955–1954שהיה השחון ביותר ,ושירדו בו  82מ"מ גשם באזור ,נאגרה הכמות הגדולה
ביותר —  579,000מ"ק.
בשנות השישים המשיך האגם להתמלא ,ומימיו הוזרמו הלאה ,בעיקר בחודשי האביב .לשיא
הגיעה זרימת המים בחורף  — 1965–1964אז התמלא האגם לגמרי ,והמים גלשו אל מעבר לסכר מספר
פעמים במהלך העונה .בשאר השנים נאגרה כמות קטנה יותר ,על פי רוב  500,000–100,000מ"ק94.
בדו"ח משנת  1959נזכרה הזרמת מים לקיבוצים משאבי שדה ורביבים 95.ההזרמה לרביבים נפסקה
ככל הנראה במחצית הראשונה של שנות השישים ,ועל כל פנים רביבים לא נזכרה כיעד להזרמת
המים במסמך משנת  1965שבחן את כושר קליטת מי האגם במשאבי שדה 96,וכן לא נזכרה בדו"ח
הסכרים משנת 97.1968–1967
לא ברורה מידת ההצלחה שיוחסה לסכר .בחורף  ,1955–1954לאחר האיטום ,נכתב באחד העיתונים
כי הקמתו נחשבה להצלחה ,ובשל כך נמשך תכנון של אגמים נוספים 98.אך בקיץ  1957נכתב באותו
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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'השדות בנגב הפכו מרבד ירוק' ,הצופה 30 ,בנובמבר .1955
'הגשמים הביאו ברכה לפלחה ולירקות ונזקים לעצים הנשירים' ,חרות 1 ,באפריל .1956
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .50
'נזקי הגשם אינם רציניים' ,דבר 4 ,בפברואר .1957
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .50
'בנגב חלפה סכנת בצורת' ,דבר 10 ,בינואר .1958
'כוח החירום יתבקש לחפש אחרי האיש שנסחף בזרם מים' ,דבר 23 ,בפברואר ' ;1959נוסע נהרג במכונית שנסחפה
בנחל בשור' ,דבר 3 ,במרס ' ;1959אגמים רבים נתמלאו מים בימי הגשמים' ,דבר 9 ,במרס .1959
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .50
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם לשנת ( 1967/8לעיל ,הערה  ,)31עמ' .31
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .51
המחלקה לתכנון ,הקיבוץ המאוחד' ,בדיקת כושר קליטה במשאבי שדה מסכר ירוחם' 8 ,ביולי  ,1965אח"מ ,ח.1421/22-
סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם לשנת ( 1967/8לעיל ,הערה .)31
'אגם חדש יוקם בנגב' (לעיל ,הערה .)72
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עיתון כי 'לעת עתה ,הניסיון של
הקמת סכרים ,כדוגמת הסכר של תל
ירוחם ,לא עלה יפה' 99.הסיכום בדו"ח
 1959נכתב בנימה חיובית :אומנם
כמות המים שנאגרו לא הצדיקה
את הגבהת הסכר ,אך מאז איטום
הקרקעית שמר האגם על מימיו באופן
יחסי ,הסחף שהצטבר על קרקעיתו
היה מועט יחסית — מקסימום  80ס"מ
במצטבר — ומצבו הפיזי של הסכר
היה שפיר 100.בנימה דומה נכתב
הסיכום בדו"ח משנת 101.1968–1967
הדו"חות העידו על מעקב שנתי עקבי,
ומכאן על החשיבות שהמשיכו לייחס
לסכר — כמו לסכרים נוספים — בשנות
החמישים ובשנות השישים 102.שני
תזכירים — האחד של המחלקה לתכנון של 'הקיבוץ המאוחד' משנת  1965והשני של חברת 'מקורות'
משנת  — 1966המליצו להשקיע כסף בשיפור פעולת הסכר .התזכיר משנת  1965עסק בהגדלת כמות
המים המנוצלת להשקיה באמצעות צינור גדול יותר ומשאבת לחץ (בוסטר) 103,והתזכיר משנת 1966
עסק באפשרות הפיכת האגם למאגר מי שתייה 104.משני התזכירים עולה כי ההשקעה הייתה צפויה
להיות טובה ,מחירי הפקת המים הצפויים היו כדאיים ,והימצאותו של האגם תרמה לפתרון בעיית
המים באזור .ואולם נראה כי לא בוצעו עבודות כלשהן בעקבות התזכירים .כעשר שנים מאוחר יותר,
בשנת  ,1975ביקשה מועצת רמת הנגב מ'מקורות' לבצע עבודות לשיפור קו המים ,וציינה כי מדובר
' 99חוסר מים מעכב הקמת ישובים' ,חרות 14 ,באוגוסט .1957
 100סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .56–54
 101סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם לשנת ( 1967/8לעיל ,הערה  ,)31עמ' .33
 102עד  1961מעקב הנתונים הנוגעים לסכר ולאגם היה בידי תה"ל .בשנה זו עבר המעקב לידי 'מקורות' .ראו :מ' כהנא אל
י' יפתח ,תה"ל 12 ,ביוני  ,1964אח"מ ,ח.1421/22-
 103המחלקה לתכנון ,הקיבוץ המאוחד (לעיל ,הערה  .)96ככל הנראה הוכן התזכיר לבקשת משאבי שדה ,שהשתייך
ל'קיבוץ המאוחד' .התזכיר כלל גם הצעות לתיקון הקו ולהתאמת רשת המים בקיבוץ וכן עצות בנוגע לגידולים
המתאימים .הדו"ח התקבל בחברת 'מקורות' באופן חיובי .ראו :י' בן־ציון ,מהנדס אספקת מים' ,מקורות' ,אל
ש' קנטור ,המהנדס הראשי' ,מקורות' ,הנדון :בדיקת כושר קליטה במשאבי שדה מסכר ירוחם ,א"מ ,ח.1421/22-
בעקבות הדו"ח יצאה הצעה ביצועית דומה של 'מקורות' .ראו :קנטור ,מהנדס ראשי' ,מקורות'' ,חוות דעת :הגדלת
הניצול של מים מסכר תל ירוחם' 5 ,בספטמבר  ,1965אח"מ ,ח .1421/22-לפי תזכירים אלו הצינור הקיים היה במצב
ירוד בגלל שימוש לא סדיר.
' 104מקורות' ,חבל הנגב' ,תזכיר :שימוש במאגר ירוחם כבמאגר למי שתיה' 4 ,בספטמבר  ,1966אח"מ ,ח.1421/22-
בתזכיר נבחנו שתי אפשרויות — טיהור המים והשארתם כמאגר תפעולי או שאיבתם מייד לאחר השיטפונות והכנסתם
למאזן המים הארצי.
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בצינור 'ישן ורקוב ,שהונח לפני  20שנה' 105.עם זאת נראה שהמים המשיכו לזרום למשאבי שדה גם
בשנות השבעים ,אם כי לא בכמות גבוהה ולא באופן סדיר106.

הברז נסגר
בנובמבר  1981הוזרמו מים מן האגם להשקיית שדות משאבי שדה .ואולם הפעם ,ככל הנראה שלא
כבשנים קודמות ,התרוקן האגם לגמרי ,דבר שפגע מאוד גם באיזון האקולוגי — דגים מתו ,ומינים
שונים של עופות נעלמו מן האזור 107.האירוע הסעיר את תושבי ירוחם ,אשר האגם היה חשוב להם
כמקום נופש ,ונשמעו האשמות שלפיהן מי האגם נגנבו .האירוע והתגובות עליו יצרו מתיחות בין
מועצת ירוחם ותושביה ובין מועצת רמת הנגב ותושבי משאבי שדה .כעבור זמן קצר נערכה פגישת
בירור והשלמה בין הצדדים ,ובעקבותיה פנה ראש המועצה הממונה של ירוחם ירח גלטר במכתב
גלוי אל התושבים ,התנצל בו על ההאשמות כלפי מועצת רמת הנגב ומשאבי שדה ,והודה שהשאיבה
הייתה חוקית 108.עם זאת ,נמסר בעיתונות ,הוחלט על דעת שני הצדדים להפסיק מכאן ולהבא את
השאיבה מן האגם ולפנות אל 'מקורות' כדי שזו תספק למשאבי שדה מים ממקור חלופי 109.במהלך
דצמבר התקיימה התכתבות פנים־ארגונית בחברת 'מקורות' ,ועלה ממנה שהחברה מתכוונת למסור
את הסכר והאגם לקק"ל או למועצת ירוחם ,צעד שמשמעותו הייתה הפסקה מלאה של השאיבה110.

גידול הדגים
עוד לפני שמילאו המים לראשונה את האגם בסוף שנת  ,1953הועלתה במשרד החקלאות האפשרות
להשתמש בו כבריכת דגים ,לצד ההזרמה של המים להשקיה .הצעה בנושא הוגשה באוקטובר 1953
לארבעת היישובים אשר כשנה מאוחר יותר אוגדו במועצה האזורית רמת הנגב :רביבים ,משאבי שדה,
שדה בוקר וכפר ירוחם .ההצעה כללה הקמת קואופרטיב של היישובים שיחפצו ליטול חלק במיזם.
שלושת הקיבוצים השיבו בחיוב על ההצעה ,אך כפר ירוחם לא נכנס לשותפות 111.יש להניח שהדבר
 105י' כהן ,יושב ראש המועצה האזורית רמת נגב ,אל ח' מולכו ,יושב ראש מועצת המנהלים 'מקורות' ,הנדון :סכר ירוחם,
 14באפריל  ,1975אח"מ ,ח.1475/4/8-
' 106מכסות המים בערבה' ,דבר 27 ,בפברואר  ;1973בעלון משאבי שדה דווח על התמלאות אגם ירוחם באותה העונה .ראו:
'החורף בא' ,דבר 25 ,בדצמבר .1974
' 107אגם ירוחם לפני ואחרי' ,דבר 20 ,בנובמבר .1981
 108גלטר' ,מכתב גלוי לתושבי ירוחם' ,דצמבר  ,1981אתז"י ,תיק .136
' 109סולחה בנגב' ,דבר 8 ,בדצמבר .1981
 110י' טוביה ,מנכ"ל 'מקורות' ,ומ' יעקובוביץ' ,יחסי ציבור ,התכתבות ,דצמבר  ,1981אח"מ ,ח .1536/8-אף שלמעשה הפסיקה
'מקורות' את השימוש במים ,באופן רשמי הועברה זכות השימוש למועצת ירוחם רק במסגרת אישור תוכנית המתאר
לירוחם בתחילת שנות האלפיים (ריאיון עם ש' לוגסי ,לשעבר מנהל אגף הנדסה במועצת ירוחם ,פברואר .)2017
 111פרוטוקול אספת חברים ,שדה בוקר 31 ,באוקטובר  3 ,1953בינואר  26 ,1954בפברואר  ,1955אש"ב .בישיבה האחרונה
הוחלט ברוב קולות להצטרף למשך שנה לשותפות גידול הדגים .בעיתונות פורסם שלכפר ירוחם חלק מרכזי בשותפות.
ראו' :אנשי כפר ירוחם יגדלו דגים באגם החדש ליד היישוב' ,על המשמר 22 ,בפברואר  .1955אך מאספות החברים
בשדה בוקר משתמע שהדבר לא היה ברור .בדו"ח מועצת רמת נגב מראשית  1955נכתב כי השותפות היא של שלושת
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קשור גם בקושי להתארגן לענף חקלאי שיתופי ,בוודאי אל מול יכולתם של הקיבוצים .במרס ,1955
לאחר שהוברר כי האגם שומר על מימיו ,הוכנסו לתוכו  5,000דגיגים112.
היוזמה לגידול דגים לא הייתה מקומית ,אלא כללה אגמים נוספים מהתוכנית הניסיונית של בלאס
ותה"ל .דגים גודלו גם באגם נטופה ואגם הקישון ,והיו תוכניות לגידול גם עבור אגם עין כרם (סכר
בית זית) ואגם משמר איילון 113.יוזמה זו זכתה לסיקור בעיתונות ,ונתלו בה תקוות גדולות שהיא
תספק את כל תצרוכת הדגים של מדינת ישראל 114.לקראת חגי תשרי תשכ"ו ( )1955פורסם כי
'אספקת דגי קרפיון חיים מובטחת לחגים בכל כמות שתידרש' 115.בנאום בבאר שבע ציין דוד בן־
גוריון את גידול הדגים באגם תל ירוחם כמופת למפעלי הפיתוח של מדינת ישראל' :מאז ששת ימי
בראשית לא גידל אדם דגים בנגב'116.
אך בפועל היו קשיים לא מעטים .עונת הדגים הראשונה הסתיימה פחות מחצי שנה לאחר שהחלה.
ביולי  ,1955עם התמעטות המים באגם ,הוצאו ממנו רוב הדגים 117,ובאוגוסט הופסקה השאיבה מן
האגם כדי להשאיר מעט מים עבור הדגים שנותרו 118.התפתחותם של הדגים נפגעה בשל מיעוט
המים 119.גם בקיץ  1956הוצאו הדגים מוקדם בגלל ירידת מפלס המים 120.קשיים נוספים נבעו
מחוסר ניסיון בגידול דגים — לא ניתנה תשומת לב להזנת הדגים בזבל אורגני או כימי ,והיו קשיים
טכניים בפריסת רשתות הדיג .בסוף שנת  1956מתו הדגים מהרעלה121.
בסוף שנת  1955הודיע קיבוץ רביבים כי הוא מוותר על ההשתתפות בענף 122,ובשנת  1956עזב
את השותפות גם קיבוץ משאבי שדה 123.כך נותר קיבוץ שדה בוקר לבדו בענף הדיג באגם בשנת
 ,1957וככל הנראה לקראת סוף השנה או בתחילת  1958הופסק הדיג המסחרי באגם באופן סופי124.
בקיץ  1958התייבש האגם לגמרי ,אך בחורף שלאחריו התרחש 'נס' — עם התחלת הזרימה לאגם
הופיעו בו דגים רבים ,אשר נשארו כפי הנראה בבורות שנחפרו באזור מסוים של האגם בשנת ,1954
ושהוצאה מהם קרקע לאיטום אזור הסכר 125.אך ככל הידוע משלב זה והלאה עסקו בדיג באגם רק
חובבי דיג מהאזור126.
הקיבוצים ,וכפר ירוחם לא נזכר בהקשר זה .ראו :מועצת רמת נגב' ,דו"ח מפעולות המועצה בחודשים ינואר ,פברואר
ומרץ ( '1955לעיל ,הערה .)77
' 112גדול דגים בתל ירוחם' ,חרות 27 ,במרס .1955
' 113יגדלו דגים באגמי עין כרם ואיילון' ,דבר 30 ,בדצמבר .1955
' 114הצלחה לגידול נסיוני של דגים באגמים' ,דבר 3 ,ביולי .1953
' 115מובטחת אספקת קרפיונים לחגים' ,דבר 9 ,בספטמבר .1955
' 116מסע בן גוריון במעברות הדרום' ,דבר 10 ,ביולי .1955
' 117הושלם הסכר במשאבי שדה' ,דבר 13 ,ביולי .1955
' 118האגם המלאכותי בתל ירוחם נתרוקן' ,הצופה 9 ,באוגוסט .1955
 119עלון 'חג החמש' לשדה בוקר ,מאי  ,1957עמ'  ,42אש"ב.
' 120ברחבי המדינה' ,חרות 26 ,ביולי .1956
' 121חג החמש' לשדה בוקר (לעיל ,הערה  ;)119פרוטוקול אספת חברים ,שדה בוקר 18 ,ביוני  ,1955אש"ב.
 122מכתב למועצת רמת נגב 22 ,בנובמבר  ,1955אתז"י ,תיק .177
 123עלון 'שדה בוקר' ,דצמבר  ,1956אש"ב.
 124בעלון 'חג השש' לשדה בוקר לא נזכר כלל הדיג בין ענפי הקיבוץ.
 125סכרים ומאגרים בנויים ע"י תה"ל :דו"ח עקיבה מסכם עד שנת ( 1959לעיל ,הערה  ,)31עמ' .51
 126ריאיון עם י' (צ'ובה) דרור ,קיבוץ רביבים ,אתז"י ,תיק .216
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פארק האגם ופיתוח תיירות
היקוות המים הביאה מטבע הדברים להתפתחות צמחייה סביב האגם .חודשים מספר לאחר שהחלה
אגירת המים צמחו באופן טבעי סמוך לגדות האגם שיחי אשל היאור .נוסף על כך דווח על תוכניות
לנטיעת עצים במקום 127,וככל הנראה ניטעו עצים כבר בשנים הראשונות ,במסגרת הנטיעות הרבות
ביישוב128.
החל מאמצע שנות השישים הועלו תוכניות לפיתוח אזור האגם לצורכי פנאי ותיירות .בשנת
 1965עלתה הצעה להקמת גן ציבורי במקום .קק"ל ו'מקורות' הסכימו לסייע ,ומועצת רמת הנגב
קיבלה עליה את האחריות לפיתוח וביקשה ממועצת ירוחם לדון בפרטי התוכנית 129.כמה חודשים
לאחר מכן דווח כי רשות הספורט מתעתדת להקים במקום מתקני ספורט 130.בקיץ  1966אושרה
חפירה ארכיאולוגית באתר סמוך לאגם ,במסגרת פיתוח המקום .העלות חולקה בין אגף העתיקות
במשרד החינוך ( 50אחוז) ובין מועצות רמת הנגב וירוחם ( 25אחוז כל אחת) .החפירה באתר,
הממוקם ממזרח לגדה הדרומית של האגם ,בסמוך לכביש דימונה — שדה בוקר ,החלה בספטמבר
 ,1966ונחשפו בה שרידים מרשימים של יישוב מן התקופה הביזנטית .בחפירה הועסקו גם עובדים
מירוחם 131.הוחלט לקרוא לפארק המתפתח גן הגבורות 132.בשנת  1958נסללה דרך גישה אל
הפארק133.
בשנות השבעים ובעיקר בשנות השמונים עלו על הפרק תוכניות שונות לפיתוח האגם וסביבותיו
בתחום התיירות והנופש .בסוף שנת  1974הודיע ראש מועצת ירוחם על תוכנית להקמת פארק בן 600
דונם סביב האגם תוך ניצול אפשרויות הדיג לצורכי פנאי ותיירות 134.בשנת  1980התקיימו במקום
עבודות פיתוח ונטיעת עצים ,ותוכננה הקמתם של בית הארחה ,חוות סוסים ומעגן סירות 135.שנה
לאחר מכן ,במסגרת חגיגות ט"ו בשבט ,נטעו ילדי ירוחם עצים בפארק יחד עם נשיא המדינה יצחק
נבון136.
בדצמבר  ,1981במסגרת הסכם הפסקת שאיבת המים מהאגם ,דווח על כוונה לפנייה משותפת
של מועצות ירוחם ורמת הנגב למשרד הפנים לשם הכנת תוכנית מתאר לתיירות ,שתכלול גם את
האגם והפארק 137.בשנת  1984חברו יחד קק"ל ,משרד השיכון ומועצת ירוחם להקמת הפארק ,ותוכנן
' 127על שפת אגם ירוחם' ,דבר 28 ,באוגוסט ' ;1955אנשי כפר ירוחם יגדלו דגים באגם החדש ליד היישוב' ,על המשמר,
 22בפברואר .1955
' 128כפר ירוחם — "הבכור" שקופח' ,דבר 7 ,בדצמבר .1959
 129פרוטוקול ישיבת מועצת ירוחם 13 ,ביולי  ,1966אתז"י ,תיק .50
' 130עובדה תוכנית להקמת מתקני ספורט בנגב ובאילת' ,מעריב 18 ,באפריל .1966
 131לפרסום ממצאי החפירה ראו' :מצד ירוחם' ,חדשות ארכיאולוגיות ,כא (ינואר  ,)1967עמ' .3–1
 132פרוטוקול ישיבת מועצת ירוחם 23 ,בנובמבר  ,1966אתז"י ,תיק .50
 133מועצת רמת נגב וקק"ל ,התכתבות ,מאי–דצמבר  ,1968אצ"מ.KKL5/31334 ,
' 134יוקם פארק ליד אגם ירוחם' ,דבר 7 ,באוקטובר .1974
' 135מי שיש לו שכל יורד לנגב ובונה מפעלים' ,מעריב  17במרס  ;1980דף פרסומי :הקרן הקיימת ,לשיפור נוף ירוחם,
אתז"י ,תיק .135
' 136ירוחם :משפחה אחת' ,דבר 21 ,בינואר .1981
' 137סולחה בנגב' (לעיל ,הערה .)109
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להשקותו ממי הקולחין של ירוחם 138.בשנת  1985הוגשה לוועדת המנכ"לים לטיפול באבטלה המלצה
להפוך את ירוחם למרכז תיירותי ,בין השאר על בסיס פיתוח אזור האגם למרכז בילוי למטיילים139.
בשנת  1989בוצע עבור מועצת ירוחם סקר פוטנציאל כלכלי של אגם ירוחם .הסקר נעשה על
ידי חברה חיצונית ,והיא הציעה תוכנית למתחם תיירות גדול ,שעתיד היה לכלול בין השאר אגם
שיט ודיג ,אגם שחייה ,פארק מים ובריכת שחייה ,כפר נופש ,אכסניה ,מערכת שירותים לקמפינג,
סיורי גמלים ורכיבה על סוסים ,מסעדות וסופרמרקט 140.בתחילת שנות התשעים פורסמה תוכנית זו
בעיתונות ,ולפי הפרסום היא אמורה הייתה לכלול גם שמונה אגמים מלאכותיים ,מלון ,אמפיתיאטרון
ומרכז בידור141.
מעט מאוד מהתוכניות האלו אכן התממש .דומה שחלקים גדולים מהן לא היו ישימים מלכתחילה.
גם קשיים תקציביים ובעיות פוליטיות פנימיות מנעו את המשך הפיתוח .על כל אלה נוספה בשנות
התשעים בעיה של גלישת מי ביוב מבריכות הטיהור הסמוכות ,ובעטייה הוכרז כי האגם מזוהם142.
בעשור הראשון של שנות האלפיים נבנה בסמוך לאגם מתקן טיהור שפכים מתקדם ,ובמקביל בוצעו
באגם עבודות שיקום .בעקבות פעולות אלו שב האגם והפך למוקד משיכה תיירותי .בסביבות האגם
נבנו מתקני נופש ופנאי ופארק אתגרים ,וכן הוקם מרכז אקולוגיה וצפרות ,המקיים פעילויות חינוכיות
ותיירותיות ,המתמקדות בערכים האקולוגיים הייחודיים של המקום על מגוון בתי הגידול שבו .וכך
בשנת  2019המקום הוא נקודה ירוקה במרחב המדברי של הר הנגב.
' 138אגמים במדבר' ,ידיעות אחרונות 1 ,בפברואר .1984
' 139להפוך את ירוחם למרכז תיירות' ,דבר 5 ,במרס .1985
 140תפן ירוחם — חברה למתן שירותים כוללים לתעשיה' ,סקר הפוטנציאל הכלכלי :אגם ירוחם' 13 ,בספטמבר ,1989
אתז"י ,תיק .50
' 141חולפים בירוחם' ,הארץ 9 ,בינואר  .1991בסוף שנות השמונים רכשה מועצת ירוחם שלד של כלי שיט ,מעין רפסודה,
ועל פי התכנון הוא היה אמור לשמש כאטרקציה תיירותית — על פי גרסאות שונות 'מסעדה צפה' או 'דיסקוטק צף'.
כלי השיט עמד במשך שנים על שפת האגם ,כשהוא בנוי למחצה .ראו' :אצל אלמקייס ,על שפת האגם בירוחם' ,מעריב,
 23באוגוסט ' ;1991המועצה המקומית ירוחם מתנהלת כמו במערב הפרוע' ,ידיעות אחרונות 17 ,ביוני ' ;1990והספינה
שטה?' ,זמן הנגב 16 ,באפריל .2004
 142א' נטיף' ,לביא־נטיף מהנדסים יועצים בע"מ' ,אל ש' טל ,נציב המים ,הנדון :אגם פארק ירוחם — בקשה להגלשה
חד פעמית של מי קולחין מאגם פארק ירוחם לנחל רביבים 5 ,ביולי  ,2000ארכיון המשרד להגנת הסביבה ,מחוז דרום.
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הסכר ואגם ירוחם,
דצמבר  ,2008על
הגדה השמאלית
רפסודה שנועדה
להיות חלק ממיזם
תיירותי בשנות
השמונים של
המאה העשרים
(צילום :ספי שלוין)
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של מי האגם?
עם הפיכת כפר ירוחם למועצה מקומית ,נקבעו גבולות שטח השיפוט שלה .האגם וסביבתו לא
נכללו בשטח זה ,למעט שטח קטן ממערב לכביש דימונה — שדה בוקר שמוקמו בו המתקנים לטיפול
בביוב של היישוב .מכל עבריה הייתה ירוחם מוקפת בתחומה של המועצה האזורית רמת הנגב .כפי
שנכתב לעיל ,בשנת  1965הוחל בפיתוח פארק האגם ,בשותפות של מועצות רמת הנגב וירוחם .דומה
שבשלב זה עדיין היה שטח הפארק ברובו בתחום השיפוט של רמת הנגב143.
בתוכנית המתאר לירוחם שהוכנה בשנת  ,1978ושאושרה בשנת  ,1980הופיע שטח הפארק בתחום
השיפוט של ירוחם ,אך האגם עצמו לא נכלל בתחום זה 144.בשנת  1986הייתה ירוחם שקועה במשבר
תקציבי קשה ,והוא הוביל לשביתות ולפעולות מחאה נוספות .ברשימת הדרישות של מועצת ירוחם
מהממשלה נכללה דרישה להסדיר מחדש את גבולות שטח השיפוט של המועצה ,על מנת לכלול בו
את האגם ,אשר כאמור יועד להיות אתר נופש 145.בתוכנית המתאר משנת  1994כבר נכלל כל שטח
הפארק והאגם בתחום השיפוט של ירוחם146.

דיון מסכם
ניתן למקם את אגם ירוחם בשלוש מערכות גיאוגרפיות — ארצית ,אזורית ומקומית.
המערכת הארצית הייתה הגורם להקמת הסכר ,כחלק מתוכנית האגמים הניסיונית ,שיצאה לדרכה
כאפשרות לפתרון אתגר המים הלאומי במדינה הצעירה ומעוטת הגשמים .מערכת זו הייתה רלוונטית
בתחילת הדרך ועד סוף שנות החמישים של המאה העשרים — אז נגנזה סופית תוכנית האגמים.
התכנון ברמה הארצית השפיע גם על הניסיונות לביסוס ענף הדיג באגם.
במערכת הארצית שלובה הייתה גם המערכת האזורית ,אשר מן ההתחלה הושפעה בפועל מן האגם
שנולד .הקיבוצים ,שאוגדו למועצה אזורית ,היו צרכני המים — ולזמן קצר גם מגדלי הדגים — של
האגם ,המרוחק מהם כ־ 20–10ק"מ בקו אווירי .מאז גניזת התוכנית הארצית הפכה המערכת האזורית
לזו המשמעותית ,ועיקר המאמץ של הגופים המקצועיים במה שנוגע לאגם הופנה להגברת ניצול
המים להשקיה.
 143ראו לעיל ,הערות .130 ,129
 144ירוחם ,תוכנית מתאר  ,107/02/26רשומות 3 ,ביולי .1980
' 145ירוחם :דפוק לכל החיים' ,מעריב 4 ,באפריל .1986
 146ירוחם ,תוכנית מתאר  ,19/107/02/26רשומות 7 ,ביולי  .1994רק בתחילת שנות האלפיים ויתרה חברת 'מקורות'
באופן סופי על זכויות השימוש במי האגם .ראו לעיל ,הערה  .110כיום ,בשנת  ,2019האגם והפארק הם מוקד
משיכה למטיילים רבים ולתושבי ירוחם .הדגים והדייגים שוכנים באגם דרך קבע .מכון טיהור שפכים מתקדם הוקם
בשנת  ,2008והוא מזרים אל האגם מים מטוהרים לאחר הטיפול בביוב של ירוחם .בפארק קיים חניון יום עם מתקני
ספורט ,ופועלים בו מרכז צפרות ופארק אתגרים .הוקם בו אוהל גדול לאירועים וכנסים .קיימת תוכנית מתאר
מאושרת ,ותוכניות בניין עיר ספציפיות בתחום המלונאות והנופש נמצאות בתהליכי אישור מתקדמים .במסגרת
התפתחותה של ירוחם כולה עתידים האגם והפארק לתפוס מקום כשטח ירוק גדול שהוא חלק אורגני מן היישוב
המתפתח.
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המערכת המקומית לא באה כלל לידי ביטוי בעשור הראשון לקיומו של האגם ,לכל הפחות לא
בהיבטים הרשמיים .הסכר הלך ונבנה ללא קשר ממשי למעברה בת השנה הממוקמת במרחק פחות
מ־ 3ק"מ .רוב בנאי הסכר לא התגוררו במעברה ,גם אם בשלב מסוים עברה דרכה אספקת מזונם.
מי האגם לא יועדו למעברה — שהפכה בתוך כך לכפר — אם מפני שהייתה גבוהה מן הסכר ,אם
בגלל מיעוט המים ואם בגלל ַהספק ביכולת לפתח חקלאות במקום .על כל פנים נראה שמעבר
לסמליות שבכך לא הייתה במניעת מי האגם מירוחם פגיעה משמעותית ביישוב .קו המים שהגיע
מבאר שבע לירוחם החל לפעול עוד לפני חנוכת הצינור מהסכר למשאבי שדה ורביבים .גם כשהפכה
ירוחם למועצה מקומית ,בשנת  ,1959נשאר האגם מחוץ לתחום שיפוטה .עם זאת יש להניח שעבור
התושבים היו הסכר והאגם לחלק בלתי נפרד מהנוף ומהסביבה — נקודה רטובה ,ירוקה ומוצלת
במרחב מדברי.
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מפות מתוך תוכנית
המתאר לפארק
ירוחם שאושרה
בשנת 1994
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רק מאמצע שנות השישים ,עם התחלת פיתוח סביבת האגם כפארק ,החל להתמסד הקשר בין
ירוחם לאגם .ראשיתו בשותפות עם המועצה האזורית רמת הנגב ,הסובבת את ירוחם ,ואשר הובילה
את הפיתוח ,והמשכו בתוכניות פיתוח עצמאיות — ובתוך כך צורפו שטח הפארק ,ולאחר מכן האגם
עצמו ,לתחום השיפוט של ירוחם .במקביל להתפתחות המערכת המקומית הלכה ופחתה חשיבותה
של המערכת האזורית ,עד אשר בשנת  1981הופסקה השאיבה באופן סופי ,כדי לאפשר למקום
להתפתח ולשרת כפארק את ציבור המטיילים והנופשים ובראשם את תושבי ירוחם.
מלבד הציר הברור המסתמן מן הדברים שלעיל — מן המערכת הארצית אל זו האזורית ואל
המקומית — ממחישה הכרוניקה של אגם ירוחם פן מסוים בתפיסתה של המדינה את יישובי העולים
לאחר קום המדינה .ירוחם הוקמה כמעברה יוצאת דופן והייתה מעין חוד החנית של תוכנית המעברות.
תושביה הראשונים ,רובם יוצאי רומניה ,לא הגיעו לשם מחוסר ברירה ,אלא קיבלו עליהם במודע
אתגר חלוצי מורכב 147.מכמה בחינות קשה שלא להשוות את ירוחם לקיבוץ שדה בוקר 148,שהוקם
שנה אחריה .אך ירוחם לא זכתה להילה החלוצית של הפרחת השממה ,שהייתה מנת חלקם של קיבוצי
האזור .האתגרים החקלאיים החלוציים והמשאבים עבורם ,שהיוו כמובן גם הזדמנות כלכלית ,לא
הופנו אל המעברה כי אם אל הקיבוצים ,שהיו מאורגנים יותר ,ושאנשיהם על פי רוב היו או נחשבו
מנוסים ובעלי יכולת — כך באשר לחקלאות ולמי האגם ,כך באשר לענף הדיג וכך באופן כללי באשר
לחלוקת שטחי השיפוט .ירוחם נותרה בשנותיה הראשונות ללא פיתוח ממשי ,נשענה על מקומות
תעסוקה בסביבה ,ואיום ריחף על המשך קיומה עקב הקמתה של דימונה ,העיר שתוכננה מראש ,לצד
הדרך הראשית החדשה לאילת 149.היעדר הפיתוח ,שקשור קשר הדוק לסוגיית חלוקת המרחב ,אפיין
את כלל עיירות הפיתוח ,והמשיך ללוות את תולדות מדינת ישראל לאורך השנים150.

 147אמוץ־ויסליב (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .117–116
' 148מוקם ישוב בהר־הנגב' ,מעריב 14 ,במאי .1952
 149ראו לדוגמה :תמיר אל אשכול (לעיל ,הערה .)41
 150ראו בהרחבה :ר' חננאל' ,ערי הפיתוח וצדק חלוקתי :הפוליטיקה של תכנון אזורי והקצאת קרקעות בישראל' ,צמרת,
חלמיש ומאיר־גליצנשטיין (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .122–107
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