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   אז ועתה–ארגון ההשקיה במערב ארצות הברית 

. אינו מתאים לחקלאות בעלו הוא ברובו מדבר מעוט גשמים – 100 לקו האורך ר מעב–מערב ארצות הברית 

המשקעים . יםמתנשאים הרים גבוהים שעליהם יורדים גשמים ושלגים רב, בעיקר בחלקו המזרחי, באזור הזה

 המים נתפסים ומשמשים . לאוקיאנוס השקטבדרכםחוצים את המדבריות הללו זורמים באביב ובקיץ בנחלים ש

פיתוחו וקיומו וכן גם שאלת הארגון , שאלת הארגון של משק המים. בתעשייה ובמשקי הבית, בחקלאות

  .ך שנים רבותוהפיתוח של החקלאות המדברית היו במרכז הדיון והעשייה האמריקאית במש

  

   היסטוריה

 הוא ,)American Economic Review (אמריקן אקונומיק רוויו, כתב העת של האגודה האמריקאית לכלכלה

 שנים ולכבוד מאה  מלאו לריוויולאחרונה. אם לא החשוב שבהם, אחד מחשובי הפרסומים המקצועיים בתחום

 שוב נכללבחוברת זו . ת מקושטת באותיות זהב מיוחד יובל חוברת2011יום ההולדת יצאה בחודש פברואר 

  .ושלושה מאמרי תגובה עכשוויים, 1911של שנת , המאמר הפותח של החוברת הראשונה

  

פרופסורית אז , )Katharine Coman(  היה מאת קטרין קומן,דפס עתה מחדשו שה,פותחהמאמר ה

י פתורות אחדות בשאלת ת בלתבעיו" וכותרתו ,וסטס'להיסטוריה וכלכלה במכללה לבנות במדינת מסצ

 הבעיה העיקרית הייתה הולכת המים . השקיה של החקלאות החדשה במערב ארצות הברית–" ההשקיה

  .מהנחלים אל השדות המרוחקים

  

לא ידעה  היא כנראה( היו המורמונים להשקיה באזור כותבת שהאמריקאים הראשונים שבנו מפעלי מיםקומן 

 היו אז כת קטנה ושנואה בשל המורמונים. )אינדיאנים מאות שנים לפניהםעל מפעלי המים הגדולים שבנו 

הם ברחו מפני רודפיהם מערבה ולאחר מסע . עזיבתם את הנצרות המקובלת ובשל מנהגם לשאת נשים אחדות

  במקום בו שוכנת היום העיר סאלט ליק סיטי1846 בשנת  חלוצי הכת התיישבו– רבים הלכו ברגל –בן שנתיים 

ואחד מצעדיה הראשונים , מונהגת בעריצות, הקבוצה המורמונית הייתה מלוכדת וממושמעת. 2נת יוטהבמדיש

 ציבור והמתיישביםההיער הפכו לרכוש עצי המים ו, הקרקע. היה להכריז שמשאבי הטבע באזור שייכים לקהילה

הזין את משפחותיהם  יכלו לכך.  בנו במשותף סכר ואת מערכות הולכת המים שהשקו את אדמותיהםהראשונים

  .ואת הבאים אחריהם למקום המקלט המרוחק והמנותק ממקורות אספקה אחרים

  

הקרקע נמכרה בחלקות . הבעלות המשותפת של משאבי הטבע לא הייתה מקובלת בארצות הבריתאולם 

או (אזורי כרייה של זהב או מתכות אחרות נמסרו לבעלות פרטית , שנחשבו מתאימות לפרנסת משפחה

בהתאם .  נפט הם נחשבו לקניין של בעלי הקרקעוכאשר התגלו שדות) כזיתה שליטה מרקחו לפני שנוצרשנל

 גדההזכות ם בנחלים הייתה זכות השימוש במי, למסורת המשפטית שהביאו האמריקאים הראשונים מאנגליה

)Riparian right( ,של השוכנים לגדת הנחל קניינם )תהום-רבה של מיט ולפניה לא הייתה הפקה "במאה הי .(

לא התאים למחפשי הזהב ולחקלאים , שהגביל את השימוש במים לקרקעות שגובלות בנחלים, אולם החוק הזה

 Prior (תפיסהזכות ה  משטר במקומו אתיסדוהם . במערב שביקשו להוליך מים למכרות ולשדות מרוחקים

                                                 
  .האחריות עלי. כן מגיעה תודה למיקי זיידה, עידו קן וגדי רוזנטל קראו והעירו. רחובות, הפקולטה לחקלאות 1
חרים נשמרים ריבוי הנשים נאסר אבל עיקרי האמונה הא, ברבות השנים גדלה האוכלוסייה המורמונית 2

  .והיא פועלת במתכונת מצומצמת, על הר הצופים, אוניברסיטה מורמונית נבנתה גם בירושלים. ומופצים בעולם
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appropriation( : זמן קצוב תוך;  פירוט הכמות שלקח שלט ובו ההסטהמציב במקוםמי שמושך מים מהנחל 

 זכות השימוש בכמות שנרשמה לקניין פרטי להפוך את לרשום את המעשה בבית המשפט המקומי ובכך עליו

מי : הבעלות" בכירות" את  גםהיה הקצאת יתר והרישום קובעתבית המשפט אמור להקפיד שלא . של בעליה

 סדר הבכירות קובע את סדר הנשיאה .הם זוטרים,  הסדרלפי,  ראשון הוא הבעלים הבכיר והבאים אחריותפסש

ואילו הבכירים מהם , על כל זכויות המים שלהם,  הצורךבמידת,  בשנות בצורת מוותרים הזוטרים:במחסור

  .זכות הסבא,  עוברות בירושה או מכירה ומכאן הביטוי הנפוץ הללוהזכויות. קניינםממשיכים לקחת את מלוא 

  

אינדיאנים וכיבוש ה גירושלאחר . ט"דולה באזור החלה בעשורים האחרונים של המאה היתנועת ההתיישבות הג

 היו רוב שטחי הקרקע במערב אמריקה הצפונית רכוש ממשלת ארצות ,שטחים גדולים בהם שלטה מקסיקו

בעקבות המתיישבים באו חברות . תמורת תשלום לא גדול הברית והיא מסרה חלקות למשקים משפחתיים

בעקבות . אבל רבים מהמפעלים הללו כשלו ,פרחו תקוות גדולות והושקע ממון רב, להספקת מיםפרטיות 

 נחקק במדינת ,הראשון.  התיישבות השלחיןקידום ל רבותתרמוש ו שלושה חוקיםקבענהניסיונות הללו 

 Water (רשויות אזוריותהוא הסדיר הקמתן של . הועתק אחר כך למקומות אחרים ו1887קליפורניה בשנת 

districts( –יכלו לפעול כיחידות כלכליות בשם  הן  –הכלאה בין אגודות מים לרשויות ניקוז ,  במושגים שלנו

שני החוקים האחרים היו מטעם ממשלת ארצות .  ולנהל אותם להשקיע במפעלים,לאסוף מסים, חבריהן באזור

ם פרטיות שתוכלנה לפתח מערכות הסדיר את פעולתן של חברות מי, 1894 משנת ,האחד). הקונגרס(הברית 

ייסד את , 1902משנת , אחרהחוק ה. אזוריותרשויות ה ל בתשלום או למכור את המפעליםהולכה להספקת מים

הפדיון ממכירת הקרקעות למתיישבים יועבר למשרד . )Bureau of Reclamation( האמריקאי משרד השיקום

קלאים עבור ההספקה ובכסף שיקבל ימשיך ויבנה מפעלים יגבה מן הח,  מיםולכתמערכות הו  סכריםוהוא יבנה

עד כה  (פעלים אדירים במשך השנים גדל משרד השיקום ופעולתו התרחבה והוא בנה ועדיין בונה מ.נוספים

   . לחקלאות ולערים וחשמלומספק מים ) סכרים על נהרות ונחלים600 הקים

  

 היא יצאה לבקר , בזמנה משרד השיקום עבודת בכדי לראות את,הזוהתפתחות ה את חזותקומן לא יכלה ל

ליחה לבנות את מפעלי ההספקה צהחברה ה. משרדהחברה פרטית ו, בתנאים דומים, בעמק בו פעלו במקביל

אזורים אחדים והתקציב הוקצה להפדיון ממכירת הקרקעות , המשרד התקשה.  במועדולמסור אותם לחקלאים

 לנחלות  ממנהלסעיפים התעלה המרכזית אך לא חפירת קרה הספיק למימוןיבו בשנותר עבור העמק 

גייס את שש מאות המתיישבים והם השלימו את , המהנדס הממשלתי תפס יזמה, במקרה זה. החקלאים

לא יכלו המתיישבים לחכות להשלמת המפעלים הממשלתיים והם אחרים במקומות .  בכוחות עצמםהמפעל

  . ובחוסר כלמרהנטשו את אדמותיהם באכזבה 

  

בסעיף בחוק לפיו חקלאים חדשים יהיו בעלי זכויות מים , במקומות שנכשל, קומן תלתה את כישלונות המשרד

אולם .  רק לאחר חמש שנים בהן עבדו את חלקותיהם ושכנו בהן עם בני משפחותיהםקוםבמפעלי משרד השי

ת הברית היו כוונות לממשלת ארצו.  היו רק הבטחה לעתידמיםבעת שההמתיישבים לא יכלו לשרוד במדבר 

אך ההקפדה על קוצו של , ה משפחתית ולא של בעלי אחוזותהחקלאות האמריקאית החדשה תהיי: טובות

   .החוק הייתה לרועץ למשפחות רבות

  

   מאוחר יותר

, )Elinor Ostrom( המאמר הפותח את דברי התגובה בחוברת היובל הוא מאת פרופסור אלינור אוסטרום

שעליה זכתה , עבודתה המקצועית של אוסטרום. )2009בשנת  ( פרס נובל בכלכלהוענקה הל הראשונה אישהה

 –אזורי מדגה ומים , יערות,  שטחי מרעה–  טבע במשותף משאבימנצלות קבוצות ן שבהכים עוסקת בדר,בפרס
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  ההתפתחויותמול את תיאורה ההיסטורי של קומן אל  מעמידהאוסטרום .גם ללא הכוונה וכפייה מרכזית

  . במחשבה הכלכלית והפוליטיתמאוחרות יותרה

  

 Garrett( גארט הרדין  הביולוג היהשל האדם מול הסביבה שהשפיע יותר מכל על התפיסה המודרנית ישהא

Hardin( .הנפוץבמאמר בכתב העת Science  )1968( ,הוא  ,"הטרגדיה של המשאבים המשותפים "שכותרתו

.  שמתפתח ומתקדם לקראת סוף רע ובלתי נמנע אינה רק אירוע מכאיב ומעציב אלא תהליך שטרגדיההסביר

במרעה משותף כדאי לכל רועה להגדיל , למשל; הטרגדיה עליה דיבר הייתה הניצול של המשאבים המשותפים

 ניצול בדומה לכך.  והרועים יתרוששו המרעה ייהרסכךאך כאשר הכול יעשו ,  בעדר שלואת מספר בעלי החיים

-רק פיקוח והכוונה מרכזית יבטיחו ניצול בר. הפקת יתר של מים ממאגריהם או צייד חיות בר, אזורי דייג בים

של הרדין היה גידול לדבריו המניע העיקרי  .הזכות והחובה לכפות פיקוח כזה, קיימא ורק לממשלה הכוח

אף אם , הגבלת הגידול של האוכלוסייהל ראכדור הארץ הוא משאב משותף וק שהצביע על כךהוא . האוכלוסייה

  .וקיצה של האנושות התרבותיתהרס טראגי בכדי למנוע  ,בכפייה

  

, סין היא המדינה היחידה שעשתה זאת באפקטיביות,  בכפייהילודהלהגבלת אף כי היו בעבר ניסיונות אחדים 

 אנו  גםכך. ובל בכל מקוםאך הצורך במעורבות ממשלתית בניהול משאבי הטבע מק, לא בהכרח בעקבות הרדין

  . המדינהשליטתמסבירים את החוק שלנו לפיו המים הם רכוש הציבור וב

  

 עוד בראשית המאה  במערב ארצות הברית כפי שהסתבר: הרדיןשלההחלטיות אוסטרום חולקת על מסקנותיו 

היא . פים לכל הקשיים שבניצול משאבים משותמזור, העברת הניהול לממשלה אינה תרופת פלא, העשרים

. קורותיומשותפת מוצלחת שמשמרת טבע ומ פעולה ישבמקומות רבים מספרת שבמחקריה מצאה ש

אזרחי שכונות ואחרים שמכירים את הסביבה בה , ציידים, חקלאים, רועים. המפתחות להצלחה הם מידע ואמון

 פועלים – אמון זה בזה ובעת ובעונה אחת גם נותנים, הם פועלים ומבינים את הגורמים שעשויים לשנות אותה

  .גם ללא כפייה או הכוונה מרכזית, לכה לקיים את המשאבים שהם מנצליםבמשותף ומקפידים כה

  

,  במפורשהצביעה על ההבדליםאף כי אוסטרום לא ,  אךכתבו על פעולה משותפתשל שני המאמרים  המחברות

הייתה , במיוחד במערב, ן ארצות הבריתבזמנה של קומ. ים שוננים עניירכזןהיא כתבו על פעולות שבמקומן ו

 במידה לא ,מאז הוסט המוקד. והשאלה המרכזית הייתה כיצד להרחיב את ניצול אוצרות הטבע" ריקה מאדם"

   . המשאבים כך שיישמרו לדורות הבאים כיצד להגביל את ניצולועתה אנו שואלים ,קטנה הודות להרדין

  

  התלות במסלול

 הוא עומד על התלות ).Gary D. Libecap( גארי ליבקאפ היסטוריון הכלכלי המאמר התגובה השני הוא של

שנעשו בעבר ) המוסדות בלשון המקצועית(ההסדרים את  יםהתאחוסר הגמישות והקושי ל –  ההיסטוריבמסלול

בתקופה אותה סקרה ,  שני החידושים העיקריים שנוצרו בראשית שנות ההתיישבות.תנאים הנוכחייםצורכי הל

  . והקמת רשויות ההשקיה האזוריותמשטר זכות התפיסה היו ,קומן

  

זכות הגדה המסורתית נוצרה במקום בו יש נחלים רבים ובתקופה בה עיקר השימוש במים היה להנעת טחנות 

זכות התפיסה יכול  המעבר למשטר של  עם. ההשקיה מותרת רק בחלקות צמודות לנחל,קמח או גלגלי תעשייה

 אפשרו התארגנות  החדשותהרשויות האזוריות. להוליך מים למקומות מרוחקים) זהבאו מחפש (היה חקלאי 

שני החידושים הארגוניים הללו היו .  חברות פרטיות או משרד השיקום–של החקלאים לרכישת מים מספקים 
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 גם  היום היא,הגדולה במדינות המערב, קליפורניהואכן : ח של החקלאות במערב ארצות הבריתבבסיס הפיתו

  . היצרנית הגדולה ביותר של מוצרי חקלאות בארצות הברית

  

 האוכלוסייה והביקוש למים מחוץ ם גדלואולם עם הזמן צמחו במערב ארצות הברית תעשייה ושירותים ועמ

הזכות להשתמש , ההקצאה מחדש של המים פשוטה, לכאורה. בעוד שמקורות המים נוצלו עד תום, לחקלאות

במי תהום יש שהזכות צמודה לקרקע ואז ( יכול לרכוש את הזכות מבעליה מבקשי שבמים היא קניין פרטי ומ

מי שרואה עצמו נפגע , למשל; אך לסחר הזה יש מכשולים רבים). הרכישה היא של המשק החקלאי כולו

 במקומות רבים נהנים חקלאים במורד הנחל ממי נקז של . בבית דין אותהרומהעברת הבעלות יכול לעצ

 כן יכולים גם בעלי . הם יתנגדו;ות הגבוהים מהם ומקור זה ייבש אם המים יועברו למקום אחרהשקיית השד

רשויות אזוריות מתקשות . לטעון לאבדן פרנסה אם הפעילות החקלאית תצומצםעסקים באזורים חקלאיים 

ורניה ליבקאפ מספר על רשות אזורית בקליפ. שחבריהן אינם מצליחים להגיע להסכמהבהעברת מים מפני 

חוסר המדד ל.  סמוך במשך תשע שנים ורק לחץ ממשלתי הביא לסיכוםמתחם עירונישניהלה משא ומתן עם 

רכוש זכות  שכונת מגורים הציעה ל, אמנם קיצוני,במקרה אחד. הקצאת מים הוא הפרש המחיריםיעילות ב

; ק" סנט למ1.1שלמו רד בעוד שהחקלאים במו, ק" למדולר 16- כלכמות מסוימת של מי נהר הקולורדו תמורת

 זה תחום המספרים להשוואה .ק" סנט למ20 עד 10זכות למים היא ה מוטלת עליהם עבורהעלות ש, כלומר

אמורים הם החקלאים מקבלים את המים ממפעלים של משרד השיקום ובעיקרון  (.להצעת הרכש של השכונה

ת את התפתחות חקלאות השלחין לפני  ששרתו ביעילוהסדרים ).אך רק בעיקרון, לכסות את עלות ההספקה

  . מהווים עתה מכשול להתאמה לתנאים משתניםדורות אחדים

  

  מכאן ואילך

 שימורמאמר התגובה השלישי עוסק במשטרי . מוקד העניין מניצול לקיימותהוסט , קומן כתבהמאז ש, כאמור

גזי החממה , "המשאב השלילי"הבולט שבהם הוא . קיימא-במשאבים שקשה להשליט בהם שימוש בר

  לניסיון שהצטבר. הגזים הללו כנראה ידאיגו אותנו מאד בשנים הבאות.שמסכנים את אקלים כדור הארץ

אולם כיוון . היטל הפקה לעומת זכויות פרטיות, למשל;  יש השלכות גם לגבי ניהול משק המיםומתואר במאמר

  .נוותר הפעם על סקירתו, שהדיון עצמו אינו עוסק במים

  

  אצלנו

 נראו כאילו הם חושבים מבנה משק המים שלנו ששמעו על  מספר שאמריקאים,איש רשות המים, יקי זיידהמ

 ?קשיים עליהם כותב ליבקאפ גם לאור היםמוצדק ההפתעה והחשש האם .טוטליטאריתאנחנו חיים במדינה ש

חקלאות בעשרים ירדה צריכת המים השפירים ב, בעקבות צמיחת האוכלוסייה וצבר השנים השחונות, אצלנו

ספק אם שינויים . באותו זמן גדלה הספקת הקולחים לענף פי עשרה. וחמש השנים האחרונות בשישים אחוזים

לקשיים של ההתאמה לתנאים המשתנים .  בזמן כה קצרמסדר גודל כזה היו יכולים להיעשות בארצות הברית

כמעט כל שינוי עובר בבתי , יא קניין פרטיהזכות למים הבמקום בו  :אפשר להוסיף את עלויות המשפט הגבוהות

 נמשך כבר עשרות משפטה,  על הקצאת המים של אחד הנהרותדיון כשיובמדינת אריזונה מתקיים ע. משפט

 וזו ; מיליון דולר100-רבה מ עתה שהצטברה עד  המשפטעלותש  ההערכה היא.שנים וסופו אינו נראה באופק

  . הערפל המשפטישלבהעשייה -העשייה ואישל בשטח ללא העלות , עלות ישירה בלבד
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