
  .נית להבראת עמק החולהאמ'תהתכנית העוסיפורה של 'מפת ווילקינסון' ו

 ד"ר אלון מרגלית

מאחר והתושבים  מצפון לאגם החולה, לידי הסולטן התורכיים שהשטח, עברו 19בשלהי המאה ה 

רובו של השטח זה הוגדר כ'לא ראוי לחקלאות' וסבל מהצפות . המקומיים התקשו בתשלום המיסים

עונתיות.  הביצות תפסו שטח ניכר והוו מקור למחלות קשות ובעיקר למלריה שמנעו התבססות של 

החליט השלטון הע'תמני להגדיר שטח זה כ'זכיון' שיינתן לגוף שישכיל לכן קבע.  יישוביוהתפתחות של 

מספר גופים, ביניהם התנועה  חקלאות )וכמובן, לשלם מס(. ו פיתוחלפתח 'להבריא' את השטח ו

הציונית, פנו ל'מכרז' אך בסופו של דבר נרכש הזיכיון על ידי "החברה הסורית עות'מאנית לחקלאות" 

סאלים  מר את ביהום וסורסוק מינומבירות.   בבעלות סוחרי הקרקעות, עומר ביהום ומיכאל סורסוקש

 ו Zollerשני מהנדסים של הצבא הגרמני, פנה ל פעולות ההבראה וזהביי סלאם כאחראי לביצוע 

Weidner המהנדסים "מפשילים שרוולים" ומבצעים את עבודתם . את הפרוייקט על מנת שיתכננו

"תכנית משלימים את עבודתם ומגישים המהנדסים לם הראשונה בעיצומה אבל מלחמת העולמרות ש

. כיבוש 1917מפות ושרטוטי תעלות ולוחות זמנים המתוכננת לצאת אל הפועל בשנת  תכוללה עבודה"

נעלמו והמהנדס השני,  Weidnerארץ ישראל על ידי הצבא הבריטי 'טרף את הקלפים', עקבותיו של 

Manfred Zoller  היגר לאנגליה ושינה את שמו לWilkinson. 

אשונה, השטח נכבש על ידי הצבא הבריטי השלמת התכנית נעשתה לקראת סיום מלחמת העולם הר 

נה את ישלאנגליה ו, Zollerהיגר אחד המהנדסים, המלחמה, עם סיום והתכנית לא יצאה אל הפועל. 

 ולקח את התכניות אתו. Wilkinsonשם משם משפחתו ל 

תנאי כיון אבל, בגלל יההנהלה הציונית בלונדון, בראשותו של חיים וויצמן גלתה עניין רב ברכישת הז

כבזבוז משאבים.  את רכישתוביצות, רבים ראו בשטח אזור שאינו מתאים להתיישבות ואזור ההחיים ב

אתרו שליחי ההנהלה הציונית  ,כדי לשכנע את ההנהלה הציונית כי מדובר בשטח אשר ניתן ל"הבראה"

 . ה, תכניות העבודשוקן)ש"ז( שלמה זלמן  ניהלשא ומתן אתו מבעקבות  Wilkinsonאת אותו 

Wilkinson וציין על גביה את שטח מפה המתארת את האגם והביצות ואת השטחים  ,שרטט מחדש

כיון לידיה יבר הזע 1934השטח נמשך זמן רב ורק בשנת המשא והמתן על רכישת   האגם המצטמצם.

, משקפת את תכניתם של לאחר הרכישה מידשל חברת הכשרת הישוב. מפה ששרטטה הקרן הקיימת 

Weidner  וZoller.    

בנוסף למפה קיבלו נציגיה ההנהלה הציונית סדרה של תרשימים המתארים את אפיון האגם, הביצות 

ואפיקי הירדן.  מתוך תרשימים אלו אנחנו למדים על עבודת הרקע שבוצעה ועל תכנית העבודה. מתוך 

הידרולוגיים של האגם והביצה בעשור השני של -הנתונים הללו ניתן היה לשחזר את המאפיינים הגיאו

ניתן להבין מתוכניות אלו על החשיבות הרבה שניתנה לשימור האגם לצד הצורך בייבוש המאה שעברה. 

 הביצה.  

דב  למרבה הצער התכנית נגנזה. הקרן הקיימת לישראל שעליה הוטלה המשימה אמצה את תוכניתו של

ן בשתי תעלות מלאכותיות וייבוש האגם והביצה וכך נעשה. המתבססת על הזרמת מי הירד קובלנוב

מחיר התכנית, מעבר למפגעים האקולוגיים המורגשים גם בהווה היה אובדן של פנינת טבע ייחודית 

 מעיין כמותה.


