כיצד התחילה
אספקת המים
למענית ,על בארות
המים והפולקלור

תקציר
בימים אלו מחובר הקיבוץ לאספקת מים דרך חברת מקורות .זהו אירוע היסטורי
בעל חשיבות גדולה לאספקת מקור מים נוסף לקיבוץ מענית ,שעד היום שאב
מים בעצמו מבארות הנמצאות בשטחי הקיבוץ.

כיצד התחילה אספקת המים למענית ,על בארות המים והפולקלור.
במענית נקדחו שתי בארות .הראשונה נחנכה בשנת  . 1499השנייה נחנכה ב-
.1491
החיפושים אחרי המים התחילו עוד לפני שהקיבוץ עלה להתיישבות .כפי
שפיתוח ישובים בעבר נעשה ליד מקורות מים ,כך היה נחוץ למצוא מים כדי
להקים נקודת התיישבות שתספק מקור חיים ופרנסה למתיישבים החדשים.
במערכה לחיפוש המים נעשו ניסיונות קידוח בקרקע ,שהיא כידוע סלעית וקשה
ולא מקילה על הקידוח .הסיפורים על בארות המים קיימים עוד מהתקופה שבו
הישוב " נרבתה" היה באזור ולפי החוקרים ,סיפורי השכנים הערבים עורבבו עם
סיפורי הפולקלור של האזור שאומרים כי על המים רובצת "קללה ומי ששותה
מהמים האלה " יומת" !!
בהמשך ,מספר תמונות שנלקחו מאלבומים שהוענקו לאריה חצור אשר על משק
האנרגיה ויוסף שורץ (יושקו) מרכז הבניין עם חנוכת הבארות
צילם את התמונות -דב גולדשטיין.

במערכה לחיפוש המים נעשו ניסיונות קידוח בקרקע ,שהיא כידוע לא מטיבה על
הקידוח ,סלעית וקשה .לכך מצטרפים הסיפורים על בארות המים קיימים עוד
מהתקופה שבו הישוב " נרבתה" היה באזור ולפי החוקרים ,שסיפורי השכנים
הערבים עורבבו עם סיפורי הפולקלור של האזור שעל המים רובצת "קללה".
שמי ששותה מהמים האלה " יומת" !!

במענית נקדחו שתי בארות הראשונה נחנכה בשנת . 1499
קידוח באר א'

באר המים השנייה נחנכה בשנת  1491קידוח באר ב'

החיפושים אחרי המים התחילו עוד לפני שהקיבוץ עלה להתיישבות .כפי
שפיתוח ישובים בעבר נעשה ליד מקורות מים כך היה נחוץ למצוא מים כדי
להקים נקודת התיישבות שתספק מקור חיים ופרנסה למתיישבים החדשים.

המשק בצעדיו הראשונים קיבל מים מבאר עין שמר .כשאספקת המים לעין שמר
לא הספיקה להם נדרש היה לחשוב על קידוח נוסף .הקשיים בקידוח שהחל
באיזמלים ,סנטימטר אחר סנטימטר וזאת בכדי לגלות
כעבור  11חודש מים זכים.

התיישבות בנקודת מענית שעיקר הפרנסה שלה הושתת על פיתוח גידול
בקרקעות הקרובות ומפעל גל-עם דרש התייחסות מוסדות המדינה שבדרך
לקידוח מקור מים .ולכשימצאו אותם יוכלו האנשים העולים ומתפקדים על
שערי הארץ לעלות ושיהיה להם מקום מגורים.

המים בתחילת הדרך סופקו ע"י חברת המים שומרון בע"מ

הודעה שנמסרה מקיבוץ מענית על ההצלחה במציאת מים 41.9.99

הזמנה לטקס חגיגת המים באר מים א'

מכתב של מענית על באר הנמצא בבוסתן מנשה ( לא פעילה היום)

מכתב ברכה של חוה ויעקב ליפנר לרגל פתיחת באר ב' בשנת .1491

הזמנה לטקס חנוכת באר המים ב'

מכתב מזכיר הקיבוץ הארצי לקידוח המוצלח – כבר אז הסתייגו מיכולתם של
המתיישבים לממן את הוצאות הקידוח והקמת משאב עצמאי לאספקת מים.

מגדל המים הראשון במענית

המחוללות שרה סופר רחל כרמלי מלכה רם..

והקהל בחג המים  -באר ב'

לפני היות קו המים

 /תמר גרינוולד (מעין)

הדבר קרה באחד הימים .החברים באים מהעבודה וכרגיל מתכוננים לעשות "מקלחת".
אחד תופס דלי ,השני סיר ,בכדי לסחוב מים.
בעמדו בתוך המקלחת מרגיש פתאום חבר אחד ,שהיה הראשון בתור ,שמטפטף לו משהו
על הראש .הוא אינו מעיז להרים את הראש ,אלא מהרהר :אין זה גשם ,יפה בחוץ .מה
יכול לטפטף אצלנו מחוץ לגשם? ברזים ,טושים – אלה הם חלקי שירת העתיד .מתי יהיה
קו המים – לא ידוע .כמה זה יהיה טוב ,נעים ,כשהזרם החזק של הטוש שוטף את הגוף,
מרענן אותו ומשחררו לרגעים מעייפות העבודה.
שקוע בהרהורים על מחר טוב יותר ,מרגיש הוא מחדש את הטפטוף .הוא מעז להרים את
הראש ,ואז – צעקת שמחה והשתוממות גם יחד פורצת מגרונו .רואה טוש וממנו טיפות
מים מטפטפות" .חבר'ה ,תזרקו את הסירים! יש קו מים ,קו מים במקלחת"! לשם בטחון
מנסה הוא לפתוח ביד רועדת את הברז ,והמים באמת נוזלים .הרי לא ייתכן שביום אחד
גמרו את הקו! אז מה קרה ,מאין מים בטוש? תפוס סקרנות נועל בחזרה את נעליו ויוצא
לראות את מקור המים .וכאן הוא ממשיך בהשתוממותו .על לוחות קשורים מונח צינור
מהגן ,מחובר לא רחוק מהמקלחת לדוד של הכביסה .תחת הדוד בוערת אש והמים
מתחממים בו .איזו המצאה נהדרת! אצל מי גילו כישרון כזה? הוא שוכח את התור
שיכולים לתפוס לו במקלחת והולך לשאול הלאה .והנה מה שנודע לו:
אחד מחברי הפלוגה מתלבט יום-יום בשאלה :איך להוריד פעם ,באופן יסודי ,את הלכלוך.
ללכת להתקלח ב"קמפ"  ,כפי שעושים אחרים – רחוק מדי בשבילו ופחות מדי נוח; לקחת
דלי מים מהחביות – זאת סתם שטות .דלי מים יכול להספיק בשביל תינוק ,אבל לנקות
גוף רגיל ומפותח של גבר מבוגר? יוצא לו ,פשוט ,לנקות כל יום חלק אחר ,ואז אפשר
להיות בטוח שבמשך השבוע כל הגוף יהיה רחוץ .אולם גם את התכנית הזן קשה להגשים,
כי סוף-סוף בן אדם עובד ומתלכלך ,אין המצפון נקי כלפי המגבות והמצעים .הוא מוותר
יום ,כמה ימים ,ומשתיק את מצפונו ,כשבין כה וכה המקלחת שעושים האחרים אינה
שווה מאומה – זה רק בזבוז זמן .טוב יותר להיות כנה בפני עצמו ולהגיד" :אני מלוכלך"
ודי .למרות זה – ההרהורים על אותו נושא אינם עוזבים אותו .הוא מסייר במחנה וחושב.
רואה דוד כביסה ,מתבונן והולך הלאה .רואה צינורות מהגן – רכוש "אודים" .מתסכל,
מסתכל ,עומד וחושב .משהו כבר מנצנץ במוחו .מנסה לחבר במחשבה את הדוד עם
הצינורות .אולם איך למעשה .לקחת יום עבודה? בודאי יצחקו ,יגידו" :מחפש משחקים!
בזמן חוסר ידיים עובדות מותר אקספרימנטים כאלה לעשות אחרי העבודה" .מה איפוא
לעשות? הרעיון אינו עוזב אותו .קורה שמסדרים את החבר לשמירת-לילה .גם זה לטובה,
מהרהר .מבלי להודיע לאף אחד ,הוא מתחיל במפעלו .הכל טוב ,אבל בלי עזרה קשה
להסתדר .פנייתו נתקלת בצחוק (אין נוטים אצלנו לתת אמון בכשרון הזולת) .בשקט הוא
אוסף לו את החלקים הנחוצים ,ואחרי עמל רב ושעות עבודה רצופות – פותח את הברז,
והרגשה נעימה של נצחון ממלאת את ליבו :המים נוזלים מהמסננת! מרוצה מעצמו ,אינו
מסתפק הזה .אעשה גם טוש חם – הוא חושב – חלום של רבים .אולי זה יחיש גם את
בואם של חברים נוספים ממענית .הוא אוסף עצים במחנה ומבעיר את האש ,ואחרי שעות
אחדות היתה מקלחת חמה ,כמו בזמנים הטובים במענית.
וכעת צריכה אני לסיים את הסקירה הפשוטה הזאת ונראה לי בתור סיום מתאים כך:
פחות זלזול למנסים נסיונות ויותר עזרה להם.
תמר גרינוולד ()24.11.1.82

