
  בצורת בישראל

  ניר ר�

בהוצאת החוג , פורת) יור�(בעריכת משה ענבר ורמי " אסונות טבע בישראל"המאמר פורס� ב

  .106!98' עמ, 2007פברואר , אוניברסיטת חיפה, לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה

  

  

, ַזְרֲע$ָ � ֲאֶ�ר ִ�ְזַרע ֶאת: ר ְיָצאֶת� ִמָ��ֲאֶ� , לֹא ְכֶאֶר� ִמְצַרִי� ִהוא�� ָ�ָ�ה ְלִרְ�ָ���ֲאֶ�ר �ָ�ה ָבא, ִ�י ָה�ֶר�"

, ִלְמַטר ַהָ�ַמִי�; (ְבָקעֹת, ֶאֶר� ָהִרי��� ֲאֶ�ר �ֶ�� עְֹבִרי� ָ�ָ�ה ְלִרְ�ָ��, ְוָה�ֶר�: ְוִהְ�ִקיָת ְבַרְגְלָ$ ְ�ַג' ַהָ&ָרק

  ).יא� דברי� פרק יא י" (ָ�ִי��ִ�ְ�ֶ�ה

  מבוא

בעבר , בעלי חיי� וצמחי�, מיליוני בני אד�. פגעי הטבע החמורי� ורבי הנזק ביותרהבצורת הנה אחד מ

הנזק הכלכלי כתוצאה מבצורת גדול מזה הנגר� מפגעי טבע . מתו ומתי� עקב עצירת גשמי�, ובהווה

  .אחרי� כגו' רעידות אדמה

 .ההיסטוריה השפיעו באופ' מובהק על מהל$, תקופות של רעב אשר נגרמו כתוצאה מעצירת גשמי�

לא אחת גרמו בצורות . לסכסוכי� ולמלחמות על מקורות מי� ומרחבי מחיה, בצורות גרמו לנדידות עמי�

  .לקהילות שלמות להיכחד מהעול�

שלא כארצות . כפי שהיא ג� כיו�, הבצורת הייתה אחת ממכות הטבע הקשות באר� ישראל בכל הזמני�

י� את שטח' והבטיחו ליושביה' מי� זמיני� בכל עונות שנהרות גדולי� חוצ, תורכיה ועירק, כמצרי�

, מי הגשמי� ומי התהו� שימשו מקור עיקרי להשקיית בעלי חיי�, אז כהיו�, הרי שבאר� ישראל, השנה

תלותה של אר� ישראל במקורות המי� הללו הייתה לעיתי� קרובות . לחקלאות ולמחיית התושבי�

בתקופת המקרא מתקשרי� אירועי בצורת . שנות בצורת בעוכרי התושבי� עקב שכיחות' היחסית של

זוהי הסיבה לכ$ שאירועי בצורת . ובמקרי� רבי� ג� ע� נדודי� והעתקת מקו� מגורי�, ישירות ע� רעב

  . שזורי� כה עמוק בתולדותיה� של אבות האומה וברקע להתגבשות החברה העברית והפיכתה לע�

וה� אינ� מחייבי� את , עוד מציאות של רעב קיצוני כבעבר אי' אירועי הבצורת בישראל יוצרי�, כיו�

שכ' ישראל כמדינה מודרנית , יושבי האר� להעתיק מקו� מגורי� או להילח� על בארות או בורות מי�

היא מנהלת את משק המי� ודואגת להפצת� וחלוקת� , הקימה מפעלי הובלת מי� פני� ארציי�

במידה רבה חמורי� נזקי . נות בצורת חמור ביותר ג� בימינוואול� המחסור במי� כתוצאה מש. לאזרחי�

נטייתה לעבר ריכוזי� גדולי� ונוכח העיור המוא� , נוכח הריבוי באוכלוסייה, הבצורת עוד יותר מבעבר

אשר גור� לכ$ ששטחי אדמה גדולי� המכוסי� אספלט ומלט אינ� סופגי� ואינ� מנקזי� את מעט 

ה' בכלכלה , נזקי הבצורת ניכרי� היטב ה' בחקלאות, זאת ועוד. צורתהמשקעי� היורדי� עליה� בשנת ב

נזקה של הבצורת רב ביותר רב ג� בתהליכי . ובוודאי בזמינות� של מאגרי מי� עיליי� ותת קרקעיי�

  .המדבור שהיא גורמת

השפעותיה על הסביבה ואת אופ' , את נזקיה, מטרת העבודה להציג את תופעת הבצורת בישראל

משמעויותיה ואופ' ההתמודדות , תדירותה –החלק הראשו' יעסוק בבצורת בישראל  .ות עמהההתמודד

ויעסוק בבצורת בתקופת המקרא ובהתמודדות ע� פגעי הבצורת , החלק השני הוא פרק השוואתי. עמה

   .באזורי� אחרי� בעול�

  

  



  הבצורת

בע הנפוצי� ביותר בעול� מבחינה הינ� אסונות הט, בצורת ושיטפונות, שני סוגי האסונות הקשורי� במי�

  .מרחבית וה� גורמי� לנזק כלכלי ולקורבנות רבי� יותר מרעידות אדמה והתפרצויות וולקניות

בעיקר , ניסיונות להגיע להגדרה כזו כשלו, לא קיימת הגדרה כמותית אוניברסאלית של המושג בצורת

, כ$ למשל. וצעות בי' אזורי� שוני�משו� שקיימי� הבדלי� משמעותיי� ביותר בכמויות המשקעי� הממ

ואילו באזור באר שבע , משמעה בצורת במישור החו8 המרכזי של ישראל, מ גש�"מ 300כמות שנתית של 

מהממוצע הינה שנת  �25% ג� א� נקבע ששנה בה כמות המשקעי� נמוכה ב, זאת ועוד. זוהי שנה ברוכה

עשוי להיות שפיר , כגו' הגליל, אזורי� מסוימי�שכ' המצב מבחינת חקלאי� ב, בצורת לא יהיה בכ$ דיוק

מאגרי המי� מתדלדלי� בשנה כזו ומבחינה זו , ואול�. בא� פריסת המשקעי� על פני הזמ' תהיה נוחה

א$ , ייתכ' מצב הפו$ בו כמות המשקעי� אינה נמוכה באופ' מהותי מהממוצע, מאיד$. זוהי אכ' בצורת

  . חקלאי תקי' חלוקת� במש$ העונה אינה מאפשרת גידול

חברתיי� , הגדרת הבצורת משתנה ממדינה למדינה על פי התנאי� האקלימיי� ועל פי שיקולי� כלכליי�

, ניקח לדוגמא את בריטניה בה מחולקי� המשקעי� על פני כל עונות השנה באופ' כמעט שווה. ופוליטיי�

 15ה הפסקת משקעי� למש$ היות שכ$ בבריטני. על כ' אי' בה כמעט מערכות השקיה בשטחי� חקלאיי�

  . בוודאי שהגדרה זו איננה תופסת בישראל. יו� מוגדרת כבצורת מוחלטת

, תקופה חריגה וממושכת של מזג אוויר יבש ומחסור במי�: "כ$ )Huschke 1959(את המושג בצורת מגדיר 

, ית לבצורתבהיעדר הגדרה כמותית אוניברסאל". הגור� להפרה חמורה במאז' ההידרולוגי באזור הפגוע

  : נהוג לסווג אותה לשלושה סוגי�, ועל מנת להבהיר את הגדרתה המושגית

  . מ' הממוצע �25%כאשר הכמות השנתית של המשקעי� פחותה ב: בצורת אקלימית

כאשר נגרמי� נזקי� לחקלאות עקב בצורת אקלימית או עקב חלוקה גרועה של : בצורת חקלאית

  .המשקעי� במש$ העונה

בצורת הידרולוגית : הערה(לעומת הממוצע לאזור ולעונה , מחסור אזורי במי� זורמי�: וגיתבצורת הידרול

א$ עדיי' , בישראל עשויה להיות ג� עונה שבה כמות המשקעי� אינה בהכרח נמוכה מהממוצע הרב שנתי

בצורת מסוג זה יכולה להיגר� . מאגרי המי� העיליי� והתת קרקעיי� אינ� מתמלאי� בקצב הרצוי

  ).צאה משאיבת יתר או מרצ8 שני� שחונות בעברכתו

 בצורת בישראל 

קיימת שונות . לח ולח� תת, מדברי למחצה, מדברי, צחיח קיצו': האקלי� בישראל כולל סוגי אקלי� שוני�

  .רבה בכמויות מי הגשמי� בישראל

גבוהה יותר  ואול� היא מופיעה בתדירות, בצורת יכולה להכות בכל אזורי האקלי�, כיאה לתופעות טבע

הופכי� אותה מועדת לתנודות בהיק8 , מיקומה של ישראל ואופי האקלי� בה. באזורי אקלי� יבשי�

. מ"מ 556הנו  1848�1993הממוצע הרב שנתי הכולל של המשקעי� באזור ירושלי� בי' השני� : המשקעי�

 1091( 1877�1878, )מ"מ 1004( 1873�1874: השני� הרוויות ביותר בתקופה זו היו בחורפי� של השני�

 247( 1951�1952: ואילו השני� השחונות ביותר היו בחורפי� של השני�). מ"מ 1134( �1991�1992ו) מ"מ

  ).מ"מ 206( 1962�1963, )מ"מ 206( 1960  �1959, )מ"מ

. מחקרי� מעלי� שבאופ' כללי קיימות תקופות ממושכות של שפע או של שפל יחסי בכמות המשקעי�

�1912ואילו בי' השני� ) מ בממוצע שנה"מ �690 כ( 1868�1911יחסי הייתה למשל בי' השני� תקופת שפע 

נתו' מעניי' הוא שבמהל$ תקופת השפע היחסי היו ג� ). מ גש�"מ 412(הייתה תקופת שפל יחסי  1937

  .שנות בצורת

היו שש  1846�1993בי' השני� , הנו רצ8 של שנות בצורת, שאינו קבוע א$ תדירותו גבוהה, מאפיי' נוס8

� אשר מתוכ' לפחות בשנה אחת הייתה כמות המשקעי� נמוכה ב, תקופות בנות שלוש שנות בצורת רצופות

  .מהממוצע הרב שנתי 33%



היו אירועי� של שלוש שנות בצורת רצופות בכל תקופה בת חמישי� , במאה וחמישי� השני� האחרונות

  .1962ועד  1956משנת (!) ו היה שש שני� מש$ הזמ' של בצורת הארו$ ביותר בתקופה ז. שנה

, בחלק מהמקרי�, ע� זאת). עונת הגשמי�(הבצורת בישראל מתאפיינת בדלות משקעי� בתקופת החור8 

כמות הגשמי� באזורי�  1931�1932בחור8 , כ$ למשל. הבצורת אינה מכה בכל אזורי האר� באופ' שווה

בעוד שבנגב שבדרו� , מהממוצע �20% יתה נמוכה בכלחי� במרכז ובצפו' האר� הי�הצחיחי� למחצה והתת

  .ירדה באותה תקופה כמות גשמי� שהיא מעל הממוצע הרב שנתי

מבחינה , הייתה חריגה מבחינת בחומרתה 1998�2001הבצורת שפקדה את ישראל בי' השני� שני� 

היא השפיעה , השני� שחלפו �125 הייתה זו הבצורת הקשה ביותר בצפו' האר� ב. אקלימית והידרולוגית

המפלס , )מתחת לפני הי�( �214.90על המי� הזורמי� בנהר הירד' ועל מפלס הכינרת אשר ירד לרמה של 

  .הנמו$ ביותר בהיסטוריה של האג�

, ניסיונות לגלות מחזוריות של פרמטרי� אקלימיי�. כללית אי' זה מ' הנית' לחזות במדויק שנת בצורת

א$ אלה לא , רבי� וא8 הושקעו במחקרי� משאבי� לא מעטי�למרות שהיו משאת נפש� של חוקרי� 

.הביאו לתוצאות מובהקות
1
כלומר בלא , ברוב המחקרי� נמצא שסדרות מזג האוויר ה' אקראיות 

רמזי� התומכי� במחזור של ) Stanhill and Rapoport 1988 ;Orev 1986(ע� זאת נמצאו על ידי . מחזוריות

נמצא כי השני� הגשומות , שבוצע בנגב, במחקרו של עורב. שני� 13.5 שני� ומחזור משני של �3.2ו 2.7

השני� היבשות , לעומת זאת. ואחריה' תמיד תבוא שנה יבשה) מקרי� 27מתו$  20(נוטות לבוא בצמדי� 

אי' החוקרי� , כאמור, מכל מקו�). שנות היובש 33מתו$  22(שני� רצופות  5�7הופיעו ג� בסדרות של 

אי' המדובר במחזורי� המאפשרי� חיזוי של שנות , כ$ כאל ממצא מובהק וממילאל מתייחסי� ל"הנ

  .שכ' לא כל שנה שכמות הגשמי� בה נמוכה מהממוצע תחשב כשנת בצורת בהגדרתה, בצורת

&  Inbar(הצביעה על שנות בצורת בשני� כדלקמ'  1877�2001מדידה שבוצעה בתחנת כפר גלעדי בי' השני� 

Bruins 2004 :(  

  .1890, 1889, 1888, �1887 היו שנות בצורת ב 1877�1900השני� בי' 

  .לא היו שנות בצורת באזור 1900�1930בי' השני� 

  .1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1934, 1933, �1932 היו שנות בצורת ב 1930�1960בי' השני� 

  .1991, 1990, �1989 היו שנות בצורת ב 1960�1990בי' השני� 

  .2001, 2000, �1999 היו שנות בצורת ב �1990�2003 בי' השני

אשר מדרו� לו קיימת , "קו הבצורת"נקבע בדרו� האר� קו המכונה , נוכח השונות באזורי האקלי� באר�

נבע מהיבט של פיצוי חקלאי� בגי' נזקי " קו הבצורת"הצור$ בקביעת . מגבלה קבועה לגידולי חיטה

מ גש� "מ 200נקבע קו , מגבלה החקלאית לגידול כלכלי של חיטהמ גש� הנ� ה"מ �200 היות ש. הבצורת

. כקו אשר מדרו� לו חקלאי הזורע חיטה לוקח על עצמו את הסיכו' והוא לא יקבל פיצוי מהקר' לנזקי טבע

  .ואילו מצפו' לקו זה יקבלו החקלאי� פיצוי בגי' שנת בצורת

אי לכ$ נקבע שהקו . מ לצפו' או דרו�"מ גש� משתנה משנה לשנה והוא עשוי לנוע כמאה ק"מ 200קו 

  : הקובע הנו על פי הממוצע הרב שנתי כפי שתואר במפה שלהל'

  נזקי הבצורת

. חקלאיי� וכלכליי�, סביבתיי�, ארוכי טווח, קצרי טווח: את נזקי נית' לחלק הבצורת למספר סוגי�

  .יוצגו להל' העיקריי� שבה�

                                                             

1
כשמחצית אחת יבשה והשנייה , שנה 18�20בדרו� אפריקה נמצאה מחזוריות של : יצוי' כי קיימי� מעט אזורי� בעול� בה� נמצאה מחזוריות  

  .ב"שנה נמצא ג� במדינות שממערב לנהר המיסיסיפי שבארה 20�22מחזור משקעי� של . גשומה

  



קיימת סכנה , באר� מדברית ומדברית למחצה. ביותר מכלל נזקי הבצורת זהו ארו$ הטווח –מדבור 

המדבור בשנת בצורת נגר� עקב כ$ . תמידית של התפשטות המדבר והתרחבותו לעבר אזורי� פוריי�

מ "עד עשרות ס, מ"ואשר עובייה אינו עולה על מספר ס, המונחת על גבי החול, ששכבת הקרקע הפורייה

מתמעטת , יה מתאפשרת כאשר בעונות של יובש מתמש$נסיגת הקרקע הפורי. נסחפת ברוח, בודדי�

. אחיזת השורשי� בקרקע הינה מרכיב יסודי ביציבותה והיצמדותה לשטח, הצמחייה ולעיתי� נעלמת

בצורות ממושכות הנ' גור� מכריע בתהליכי המדבור והשממה של אדמות וה' פוגעות בשטחי� גאוגרפיי� 

  . נרחבי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )האקלי� בישראל 'גולדריי$ י: מקור(מפת תיאור קו מתאר המשקעי� : 1איור 

לא זו בלבד שבעת בצורת אי' כמות המשקעי� מספיקה על מנת להשלי�  – התדלדלות מאגרי המי�

אלא עוד שהיעדר גשמי� גור� לצור$ בהשקיית מרובה של אדמות חקלאיות , מלא את מאגרי המי�ול

  . דבר המדלדל עוד יותר את מאגרי המי�, אשר אינ' זוכות למי גשמי�

ובעיקר , כתוצאה מהתדלדלות מאגרי מי� תת קרקעיי�, בבצורת הידרולוגית –פגיעה באיכות מאגרי מי� 

לי� מי י� מליחי� ומזהמי� אחרי� אל תו$ האקוויפרי� באופ' הפוגע באיכות מחלח, אלו הקרובי� לחו8

  . המי�

מאפשרת למי� מליחי� להתקרב אל פני , ירידה בלח� המי� המתוקי� באקוויפר החו8 –המלחת קרקעות 

  .הקרקע באופ' הפוגע באיכותה ובפוריותה

  .משק חי מבוססת על מרעה נזקי� ופגיעה בחקלאות שלחי' ומטעי� וחקלאות –נזקי� לחקלאות 

הג� שרעב (הבצורת אינה גורמת כיו� לרעב קיצוני של בני אד� במדינות מפותחות כישראל  –צמא ורעב 

המוני כתוצאה מבצורת קיי� ג� קיי� במדינות מוכות בצורת שה' מפותחות פחות כגו' אלו שביבשת 

היא מדלדלת , במרק� החיי� הסביבתיבכל מקו� בעול� פוגעת הבצורת , ואול�) בדרו� הסהרה, אפריקה

אוכלוסיית בעלי החיי� , את הצומח המפרנס את בעלי החיי� הצמחוניי� ומביאה להתדלדלות א8 שלה�

  .הניזוני� מ' החי נפגעת א8 היא

  



 התמודדות ע� נזקי הבצורת

, (ְלָעְבד\, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכ�� ְל�ֲהָבה ֶאת�� &\�הַ , ֲאֶ�ר �נִֹכי ְמַצֶ(ה ֶאְתֶכ�, ַֹתיִמְצו�ָ�מַֹע ִ�ְ�ְמע( ֶאל�ִא�, ְוָהָיה

דברי� (ְוִתירְֹ�ָ$ ְוִיְצָהֶרָ$ , ְו�ַסְפָ� ְדָגֶנ$ָ ; י\ֶרה (ַמְלק\�, �ְרְצֶכ� ְ_ִע�\� ְוָנַתִ�י ְמַטר. ַנְפְ�ֶכ�� (ְבָכל, ְלַבְבֶכ�� ְ_ָכל

  ).יד� יא יג

הג� שאי' בכוח� , שכ', י' בי' הנעשה לבי' שנית' לעשותובתחו� ההתמודדות ע� נזקי הבצורת ראוי להבח

ברי שלא נעשה די על מנת , וכפי שראינו לעיל א8 לא לחזות אותה, של אנשי� או מדינות למנוע את הבצורת

שמדינת ישראל משקיעה , ראוי אמנ� להדגיש בהקשר זה. להתכונ' לקראתה ולהתמודד ע� תוצאותיה

כגו' שיפור אגירת מי , עולות מהותיות שנית' וראוי היה לבצע' ביתר שאתפ, ואול�. יותר מרבות אחרות

מניעת זיהו� האקוויפרי� ושיפור יעילות הובלת המי� אינ' מבוצעות במלוא , התפלת מי י�, גשמי�

  .ההיק8 האפשרי

נהנית מדינת ישראל ה' מהקדמה הטכנולוגית וה' מהעובדה , בתחו� ההתמודדות ע� פגעי הבצורת

ליישב , התאפשר לה למדינת ישראל על כ'. � בשטחה אזורי אקלי� שוני� בה� אלו הרוויי� יותרשקיימי

את האזורי� הצחיחי� יחסית שבדרו� ובמזרח ולהוביל אליה� מי� לשתיה ולחקלאות מהאזורי� הלחי� 

  .יותר ומאג� הכינרת

  התמודדות ע� בעיית המדבור

המדינות העניות של חציו הדרומי של כדור האר� , נהפו$ הוא. תופעת המדבור איננה ייחודית לאזורנו

ההתמודדות ע� תופעת המדבור באות' ארצות . שחלק ניכר מאדמותיה' צחיח ה' הנפגעות העיקריות ממנו

  .הנה לכל הפחות מחדל עולמי

רוב' באמצעות , חלק' מוצלחות מאוד, ממהבישראל בוצעו בעבר ומבוצעות ג� כיו� פעולות להפרחת הש

חלק מתושבי הנגב , בצד מודעות משרדי ממשלה וגורמי סביבה לבעיית המדבור. מפעלי� חקלאיי�

הרועי� בשטח , בעיקר עיזי�, עדרי צא'. מודעי� לכ$ פחות, התושבי� הבדואי� בעיקר, שבדרו� האר�

  . ת הכיבושמכלי� את מעט העשב שנותר ומקילי� על המדבר את מלאכ

רסיטת � בתחו� המניעה וצמצו� תופעת המדבור ושיקו� שטחי� שהוכו בבצורת מבוצעי� באוניב מחקרי�

. במכו' לחקר המדבר בשדה בוקר, במדבור גוריו' על ידי צוות שהוא חלק מהמרכז הבינלאומי למאבק� ב'

  .הקר' הקיימת לישראל ומוסדות נוספי� מסייעי� ביד החוקרי�

  � בישראלניהול משק המי

עקב גידול , ע� זאת. מדינת ישראל הקימה רשויות ומערכות מיוחדות לטיפול במשק המי� הארצי

הניצול היעיל של המי� לצרכי . עלתה ג� צריכת המי�, והעלייה ברמת החיי�, האוכלוסיה במהל$ השני�

צומצמו . ואהמתאפשר באמצעות אות' מערכות גור� לפגיעה בטבע אשר נזקק מאוד למי� א8 ה, האד�

זרימת נחלי החו8 הצטמצמה באופ' , כתוצאה מכ$ שטחי בתי הגידול הלחי� והנו8 שמתלווה אליה�

אוכלוסיית החי והצומח והטבע בכללותו , מרבית המעיינות נתפסו לצרכי האד�, דרמתי וה� הזדהמו

  .נפגעי� מכ$ מהותית

  מפעלי הובלת מי�

המוביל הארצי יעילי� ביותר ובמידה רבה ה� שאפשרו ובראש� , מפעלי הובלת המי� של מדינת ישראל

, בחלו8 הזמ', ואול�. את הפרחת השממה והמפעל החקלאי באזורי המדינה הצחיחי� והצחיחי� למחצה

אנו עדי� לכ$ שאי' עוד בכוח� של מפעלי ההובלה לספק את הדרישה הגוברת למי� עבור , כיו�

מקורות על כ$ שבא� לא ייסלל קו מי� נוס8 תיפגע בימי� אלו התריעה חברת . האוכלוסייה המתרבה

  ).עלות סלילת הקו המדובר כמיליארד שקלי� חדשי�(חמורות אספקת המי� לאזור ירושלי� 

  התפלת מי י�

, אגמי�, מי תהו�, לרבות קרח(מ' המי�  2.75%רק , ואול�. מפני כדור האר� מכוסי� במי� �74%כ

ג� מעט המי� המתוקי� . � מתוקי� הראויי� לשתייה ולהשקיההנ� מי) נהרות ומי� באטמוספרה, נחלי�



לאור$ ההיסטוריה של האנושות עמד פרדוקס זה של כמות . אינ� מחולקי� באופ' שווה על פני הארצות

בעשורי� האחרוני� יכול , ואול�. מי� בלתי נדלית מחד ומחסור במי שתייה מאיד$ לרוע� בפני האנושות

. טכנולוגיות להתפלת מי י� שה' יעילות למדי ומאפשרות מיצוי מי י� לשתיההוקמו . האד� ג� לאתגר זה

סביר שה� , נוכח עלות�, ג� א� מי� מותפלי� לא יוכלו לשמש לחקלאות נרחבת בטווח הזמ' הנראה לעי'

יוכלו לאז' את המשק ולאפשר הקצאת מי� טבעיי� לחקלאות מבלי לדלדל באופ' קריטי את מאגרי המי� 

  .הקיימי�

  שקיהה

חלק מהפיתוחי� , זאת ועוד. מערכות ההשקיה בשטחי חקלאות באר� פרושות היטב וה' טריוויאליות

  . הנ� פרי של המצאה ופיתוח ישראלי�, כגו' טפטו8, הטכנולוגיי� בתחו� ההשקיה

  החדרת מי תהו�

ת מי בצד העיור המוא� וצמצו� שטחי החלחול של מי הגשמי� קיימי� באר� מפעלי� העוסקי� בהחדר

חלק לא מבוטל של מי . א$ ג� כא' אי' בה' די, הפעולות בתחו� זה מבורכות. גשמי� אל האקוויפרי�

  . הגשמי� זור� ישירות אל הי� או אל מערכות ביוב של הערי� ומש� אל הי�

  מחזור מי קולחי� 

  . לחקלאותבעיקר , קיימי� באר� מספר מפעלי� יעילי� למדי למחזור מי קולחי' ולשימוש בי� מושבי�

  תקנות חירו�

, כ$ למשל. מתוקנות בישראל תקנות חירו� לחיסכו' במי�, בעיתות בה' משק המי� נמצא בחסר מהותי

חת� שר החקלאות רפאל אית' על תקנות חירו� לפיה' נאסרה רחיצת מכוניות באמצעות , 1991בשנת 

אחרת נאסרה השקיית גינות  בתקנה. צינור ונאסר השימוש בבריכות שחיה פרטיות עד לתו� אותה שנה

  . פרטיות בשעות היו�

  חינו� האוכלוסייה לחיסכו� במי� 

הג� שחינו$ האוכלוסייה לחסכו' במי� איננו ". חבל על כל טיפה"כל ילד בישראל מכיר את הסיסמא 

שהוא , ג� מחיר� של מי השתייה. ראוי לציי' שקיימת בדר$ כלל מודעות לנושא בישראל, אפקטיבי ביותר

  . וה יחסית תור� את חלקו בנושאגב

  פיצוי חקלאי� בגי� נזקי הבצורת

"). קנט"הקר' לביטוח (, הוקמה על ידי ממשלת ישראל הקר' לפיצוי חקלאי� בגי' נזקי טבע �60בשנות ה

, קרה(אלא א8 בנזקי� הנגרמי� מפגעי מזג אוויר , הקר' איננה עוסקת בפיצוי בגי' נזקי בצורת בלבד

  ).ב"פונות וכיוצשיט, שרב, סופות

ביטוח יבולי חקלאות בתמיכה ממשלתית הנה פעולה הננקטת על ידי מספר מדינות והיא משרתת את 

  . ושל המדינה כאחד, החקלאי –האינטרס של הפרט 

נראה שיש עוד , דדות ע� פגעי הבצורת וע� החיסכו' במי�ג� שמבוצעות בישראל פעולות להתמוה, כללית

  .� ולשיפור בנושאלפיתוחי, מקו� ליוזמות

  בצורת בתקופת המקרא

ָבע� ְוִנְ�ַ�ח ָ�ל, �ֲחֵריֶה', ְוָקמ( ֶ�ַבע ְ�ֵני ָרָעב" ָ̀ ) 'א ל"בראשית מ( .ָה�ֶר�� ֶאת, ְוִכaָה ָהָרָעב; ְ_ֶאֶר� ִמְצָרִי�, ַה

. ֶאֶר� ִמְצַרִי� ָהָיה ָלֶח�� (ְבָכל, ָהֲאָרצ\ת�ב ְ_ָכלַוְיִהי ָרעָ ; �ַמר י\ֵס8, ַ�ֲאֶ�ר, ָלב\א, ַוְ�ִחaֶיָנה ֶ�ַבע ְ�ֵני ָהָרָעב”

יוס8 ב' יעקב מפציר , כדי לשבור שבר, יעקב ובניו יורדי� מצרימה מפני הבצורת). ד"א נ"בראשית מ(

". ָל$�ֲאֶ�ר� ְוָכל, ֵביְת$ָ ִ�ָ(ֵר� �ָ�ה (�cֶ': ע\ד ָחֵמ� ָ�ִני� ָרָעב�ִ�י, ְוִכְלַ�ְלִ�י אְֹתָ$ ָ��"באביו להישאר במצרי� 

  .יוצאי� בני ישראל לחרות והופכי� לע�, שנות שיעבוד 400לאחר ). א"ה י"בראשית מ(



כ' מתוארת התמודדות� של . המקרא מתאר אירועי� רבי� של בצורת וסבל אנושי הנגר� כתוצאה מה�

  .התושבי� והשליטי� ע� אירועי הבצורת וע� הרעב שבא בעקבותיה�

היו מרחיקות לכת לאי' ערו$ מכפי שה' , ל שנת בצורת על תושבי אר� ישראל בתקופת המקראההשלכות ש

, רוב רובה של האוכלוסייה התפרנסה מחקלאות בעל או משק חי �האחת : שתי סיבות עיקריות לכ$. כיו�

� היעדר מפעלי אגירה והובלת מי� לפרקי זמ' ולמרחקי � והשנייה . או שהיא נדרשה לתוצרי החקלאות

. יו�� או שה� התבססו על מסחר אזורי בחיי היו�, חלק גדול מהמשקי� באותה עת היו אוטרקיי�. גדולי�

נזקקו למי גשמי� על מנת להנביט , כאז כהיו�, שדות חקלאיי�, משקי חי נזקקו לשטחי מרעה פוריי�

בתקופת . במי�, ולו זמני, לא היו אז בנמצא כלי� בה� נית' היה לפצות על מחסור. ולצמח את התבואה

שבט ואפילו , משפחה. האבות לא היה שלטו' מרכזי חזק אשר יכול או ירצה לסייע לתושבי� במצוקת�

או שה� נאלצו לכבוש אותה , איבדו אותה לעיתי� לעד, אשר נאלצו לעזוב את אדמת� עקב הבצורת, ע�

, ותיה� וכל אשר לה�כתוצאה מבצורת נאלצו התושבי� לנדוד ע� משפח, במקרי� רבי�. מחדש בשוב�

, ַוְיִהי: "תקופות רעב בה' נדדו תושבי� על מנת למצוא לעצמ� ולמשפחת�. לעיתי� א8 לארצות אחרות

(ְ�ֵני , ה(א ְוִאְ��\�� ָלג(ר ִ_dְֵדי מ\�ב, ַוֵ&ֶלְ$ ִאי� ִמֵ_ית ֶלֶח� ְיה(ָדה; ָ_�ֶר�, ַוְיִהי ָרָעב, ִ_יֵמי ְ�פֹט ַה�ְֹפִטי�

  )'א' רות א". (ָניובָ 

ָ�ָנה �ֲחֵרי , ַוְיִהי ָרָעב ִ_יֵמי ָדִוד ָ�לֹ� ָ�ִני�: "$ תקופות בצורת קשות חלק' ממושכות ביותר"נזכרו בתנ

  ).'א  א"כ' שמואל ב..." (cְֵני ְיהָוה� ֶאת, ַוְיַבeָ �fִֵוד, ָ�ָנה

המל$ אחאב אשר שלח את עובדיהו לתור  הכתוב מספר על, שלוש שנות בצורת רצופות היו ג� בימי אליהו

א(ַלי ִנְמָצא ; ַהgְָחִלי�� ְוֶאל ָ�ל, ַמְעְיֵני ַהַ�ִי�� ָ�ל� ֵלְ$ ָ_�ֶר� ֶאל, עַֹבְדָיה(� ֶאל, ַו&ֹאֶמר �ְח�ב"אחר מזו' לבהמות 

  ) ח"י' מלכי� א". (ְול\א ַנְכִרית ֵמַהְ_ֵהָמה, (ְנַחֶ&ה ס(ס ָוֶפֶרד, ָחִציר

עדויות לבצורת ורעב מופיעות ג� בדברי נביאי� . וס8 ב' שבע שני� רצופות בימי הנביא אלישעורעב נ

  .חגי ואחרי�, כישעיהו

שפע גשמי� נחשב לאות ברכה מאת הבורא . סכנת בצורת ורעב איימה תמיד על השלטו' ועל האוכלוסייה

ובמרבית העונשי� בה� " ושיורה ומלק"מרבית ההבטחות כוללות גשמי� בעית� . ומיעוט� נחשב לעונש

, ִיְהֶיה ָמָטר� ַהָ�ַמִי� ְולֹא�ְוָעַצר ֶאת, ְיהָוה ָ_ֶכ��ְוָחָרה �8"מתרה הבורא בפני עמו כלולה ג� עצירת הגשמי� 

  )ז"א י"רי� ידב". (נֵֹת' ָלֶכ�, ֲאֶ�ר ְיהָוה, ֵמַעל ָה�ֶר� ַהhָֹבה, ַוֲאַבְדֶ�� ְמֵהָרה; ְיב(ָל�� לֹא ִתֵ�' ֶאת, ְוָהֲאָדָמה

קינות להפסקת בצורת ותפילות לגשמי� בעית� שזורי� בדברי הנביאי� וה� מלווי� את ע� ישראל 

התפללו יהודי� מדי יו� , בכל מקו� בו נמצאו בתבל, אפילו באלפיי� שנות גלות. לאור$ כל תולדותיו

' מובעות על ידי יהודי� התפילות הללו מופיעות בסידורי התפילה וה. לגשמי� שירדו בעית� באר� ישראל

  . ל מדי יו� ביומו"באר� ובחו

  התמודדות ע� תופעת המדבור ונזקי הבצורת ביבשת אפריקה –פרק השוואתי 

אל8 תושבי�  200. בתדירות גבוהה יחסית, הבצורת על נזקיה מכה בשטחי� נרחבי� ביבשת אפריקה

בדרו� הסהרה שבאפריקה בעקבות ועשרות מיליוני בעלי חיי� מצאו את מות� בגל הרעב אשר היכה 

  .1968�1974בצורת ממושכת בי' השני� 

היעדר חינו$ מתאי� של האוכלוסייה ואדישות העול� המערבי ה� , רמה טכנולוגית נמוכה יחסית

  .הגורמי� העיקריי� למחדל בהתמודדות ע� תופעת המדבור המואצת ביבשת

אמנ� אי' ה' די . � ובשיתו8 מדינות מתועשות"אויזמות לטיפול בנושא הוקמו בשני� האחרונות על ידי ה

לסייע , אול� יש בה' כדי להעמיק את מודעות התושבי�, אפקטיביות על מנת לתת מענה של ממש לתופעה

ביד� להתמודד ע� קשיי הבצורת ולעורר את מודעות� של מקבלי החלטות בעול� למתרחש באות� 

  .אזורי� צחיחי�

באפריקה וכפי , ב"בארה, רבי� בעול� ביניה� אזורי� באוסטרליהתהלי$ המדבור מתרחש במקומות 

  .התפשטות המדבר מאיימת על בית� ועל שלומ� של כמיליארד אנשי� בעול�. שצוי' לעיל ג� בישראל



� ארגו' מיוחד שמטרתו לסייע לתשע מדינות באפריקה אשר נפגעו באופ' "הוק� על ידי האו 1973בשנת 

מדינות בדרו�  �22 בהמש$ הורחבה תכנית הסיוע ל. בה' לעיתי� קרובותהקשה ביותר מהבצורת המכה 

� שדנה בנושא "אלא שהפעולות שהתבצעו לא היו נרחבות ואפקטיביות די הצור$ ובועידת האו. הסהרה

ביבשת אפריקה וא8  –נמצא שתופעת המדבור לא זו בלבד שלא מוגרה אלא שהיא מתעצמת , 1992בשנת 

  . במדינות אחרות בעול�

משהוב' שהמדבור הנה בעיה כלל עולמית הורחבו פעולות הגופי� הבינלאומיי� , 1992לאחר ועידת 

מדריכי� , מבוצעות כיו� פעולות פרואקטיביות כגו' אגירת מי� בשני� ברוכות, העוסקי� בנושא

מבוצעות פעולות לעצירת נדידת , חקלאיי� פועלי� באפריקה ליישו� חקלאות מתאימה ומשמרת סביבה

הפעולות והמחקר הבינלאומי בנושא נמשכי� . הקמת גדרות ומחסומי�, דיונות חול כגו' נטיעת עצי�

  . בקצב משביע רצו'

ג� א� לא נית' עדיי' לומר שנית' , פעולות הלחימה במדבור נושאות פירות ומצביעות על מגמות חיוביות

  . ת לנושאהרי שקיימת כיו� פחות אדישות ויותר מודעו, מזור לבעיית המדבור

  סיכו�

נזקי . היא מכה במדינות רבות בעול�. הבצורת הנה כאמור אחד מפגעי הטבע הקשי� ורבי הנזק ביותר

שכ' ריבוי , הבצורת בעול� המודרני חמורי� כשהיו בעול� העתיק וברמה הגלובאלית ה� חמורי� א8 יותר

  . בעול� יוצרי� לח� גדל והול$ על מקורות המי�, האוכלוסייה והצור$ בהזנתה

Bruins )2000 (מהמי� הנצרכי� להשקיה מבוזבזי� שלא  �70% כ, מתריע על כ$ שבחלקי� נרחבי� בעול�

בא� לא ינקטו צעדי� מהותיי� לחסכו' ותכנו' . לצור$ עקב שימוש בטכנולוגיות מיושנות של השקיה

ממש בתו$ עשורי� עשויה האנושות להימצא במצוקת מי� של , פרואקטיבי של השימוש במי� בעול� כולו

ע� זאת מציי' הכותב כי קיימי� פתרונות טכנולוגיי� ונית' לתכנ' את השימוש במשאב החשוב . מעטי�

  . הזה באופ' שיספיק לדורי דורות

אר� ישראל . מדינת ישראל הנה מהמתקדמות בעול� במחקר בתחו� הלחימה במדבור ובנזקי הבצורת

בשני� של שפע יחסי אי' בכמויות הגשמי� אלא כדי למלא  ג�. הינה מדינה המועדת לבצורות ממושכות

טיפול בתוצאות הבצורת ובבעיית המי� המתמדת ימשי$ להעסיק את החוקרי� ואת פרנסי . את החסר

  .המדינה ג� בדורות הבאי�

  מקורות
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