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 פרויקטים ממלכתיים
 לספירה 20-21ישראל מאה 
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rule 



 



 פרויקטים אימפריאליים
 לספירה 4-6ביזנטיון מאה 





 תפוצת חקלאות הנגר
 (1967, קידר)
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 ניהול אינטגרטיבי
 

 משאבי טבע
 עם

 הון אנושי



 נבטים



 (מאה שישית לספירה)מגילות ניצנה 

 23' פפירוס מס

מכרתי מרצוני  , בנו של אבו ספרי, אני"...  
את חלקי בחצר , גא הנאמן-אל-לך עבד, החופשי

 ..."האפייה  בתנור וכן חלקי , השייכת לי
 

 31' פפירוס מס

,  החלקה האמצעית של הכרם שגבולותיה"...  
בצפון רכושו של  , במזרח ובמערב קירות אבן

במערב , בדרום רכושו של חלף אללה, ויקטור
במערב ובצפון תעלת  , תעלת המים של חלף אללה

 ..."מים משותפת של חלף אללה וויקטור



 (1980', אבן ארי וחוב)יחידות משקיות אגניות 





 



 



 



 



 



 







שרידי סכר 

 ביזנטי



 









 תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור
(2002)  



 זכויות נגר



 מגילות ניצנה 
 (מאה שישית לספירה) 32' פפירוס מס

מסכימים כי בהתאם  ... סטפאן וגמר, אנו אברהם"... 
את כל קרקעות , ל"ואלנס הנ, לחוק רכשנו וקיבלנו ממך

על השמות והגבולות , המזרע הנזכרות שמסרת לידינו
מחצית גן התאנים והחלק הרביעי של בור  , שלהלן

כל  , עם כל הזכויות של כניסה ויציאה, המים שבמקום
שאר הזכויות המיוחדות והמשתייך להן והשימוש בהן 

 .  והבעלות עליהן
עם כל הזכויות של כניסה ויציאה ושל העברת  ...

 ..."מים



 :סיכום

 כ כפוטנציאל למפגע"נגר עילי נתפס בדר•

תפיסה זו משפיעה עמוקות על עולם ההנדסה ועל •
 עלות תשתיות פיזיות

 בתקופות היסטוריות אחרות נתפס הנגר כמשאב•

ניהול אגני מיטבי ישלב שימוש בנגר כמשאב יחד עם  •
 שימוש במשאבי האנוש 

כמענה , כיום שימוש בנגר כמשאב מוכתב מלמטה•
 שינוי אקלים ועיור מואץ –לצורך הגובר 



 :סיכום

 יש צורך להסדיר את זכויות הנגר בחקיקה•

מערכות חקלאיות   –שמירה על זכויות המורד לנגר •
 ואקולוגיות

 נדרש מחקר להבנת השלכות רוחב שימור הנגר•

/ מגוון מינים / סילוק מזהמים / העשרת מי תהום •
 ...הוזלת עלות תשתיות/ צמצום ספיקות מורד 
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