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מפת קהילות מים ושכנות טובה שהשתתפו בפרויקט 
“מערכות מידע גיאוגרפיות קהילתי”



בראשית שנת 2009, עמותת אקופיס/ידידי כדור הארץ המזרח התיכון השיקה את 
 Community Geographical Information( בקהילה  גיאוגרפיות  מידע  מערכות  פרויקט 
הנוער  לפעילויות  נדבך חדש  הוסיפה  ובכך  בקהילה(,   GIS פרויקט  ולהלן   ,(Systems

המתבצעות במסגרת פרויקט “מים ושכנות טובה”. בפרסום זה אנו מבקשים להציג 
בשטח,  הצוותים  הצעירים,  המים  נאמני  שותפים  היו  להם  הפרויקט,  הישגי  את 
וחברים נוספים, בכל הנוגע להתמודדות עם סוגיות מים חוצות-גבולות ועם סיכונים 
ייחודי בכך שהוא מספק  בקהילה הוא פרויקט   GIS סביבתיים ותברואתיים. פרויקט 
לבני הנוער הזדמנות לקחת חלק פעיל בהתמודדות עם כמה מהאיומים הסביבתיים 
טכנולוגי מתקדם.  כלי   – מיפוי  בתוכנת  לימוד השימוש  תוך  באזור  ביותר  הבולטים 
חוברת זו ממחישה את כוחם של הצעירים בקהילות “מים ושכנות טובה” להשפיע 

על קהילות מגוריהם ולשנות אותן לטובה. 

זה מתמקד בהגברת  כדור הארץ המזה”ת, פרויקט  ידידי  רבות מהיוזמות של  כמו 
וביצירת  וברשות הפלסטינית,  בירדן, בישראל  לסוגיית המים המשותפים  המודעות 
אסטרטגיות משותפות להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים. פרויקט GIS בקהילה 
הוא פרויקט חינוכי בבסיסו, המכּוון לספק לתלמידים בגיל חטיבת הביניים והתיכון, 
המתגוררים בקהילות הלוקחות חלק בפרויקט “מים ושכנות טובה”, את הכישורים 
בקהילות  סביבתיים  למפגעים  ולקדם פתרונות משותפים  להעריך  לזהות,  והיכולת 

מגוריהם. 

בעיה משותפת או נכס משותף?

סיכום הפרויקט: פרויקט GIS בקהילה הופעל בשלב הראשון )בשנים 2009 ו-2010( 
ברשות  טובה”  ושכנות  “מים  בתוכנית  המשתתפות  הקהילות   25 מתוך  ב-17 
אותם  ולימד  צעירים  מים”  “נאמני  הכשיר  הפרויקט  ובירדן.  בישראל  הפלסטינית, 
כיצד לאסוף בשטח נתונים אודות מפגעים סביבתיים המאיימים על מקורות המים 
 –Geographical Information System(  GIS בתוכנת  שימוש  תוך  מגוריהם  בקהילות 
הקהילות  מכל  המים  נאמני  ולניתוחם.  הנתונים  למיפוי  גיאוגרפית(  מידע  מערכת 
המשתתפות בפרויקט התכנסו יחד במחנה נוער, שבו הציגו את הממצאים, השוו בין 
הבעיות הסביבתיות בקהילות השונות וגיבשו פעילויות משותפות לטיפול במפגעים 
ולמניעתם. פרויקט GIS בקהילה היה מרכיב חיוני בייצור מודעות בקרב המשתתפים 
הצעירים – מודעות לכך שלסוגיות סביבתיות אין גבולות או מגבלות, ולכך שנחלים 
ומקווי מים יכולים להיות בעיה משותפת, או נכס משותף, שקהילות חוצות-גבולות 
ממשית  התנסות  לצעירים  העניק  הפרויקט  בפתרונם.  משותף  אינטרס  חולקות 
סביבתית  לפעילות  שימושיים  כלים  להם  והקנה  וסביבתנּות  קיימות  של  בסוגיות 

בקהילות. 

והפקת  תמונות  צילום  מפגעים,  דוחות  מילוי  באמצעות  מידע  אספו  התלמידים 
לגיבוש  הבסיס  את  והיווה   GIS בתוכנת  מופה  שנאסף  המידע  וידאו.  סרטוני 
מהקהילות,  בחלק  המקומיים.  הסביבתיים  האתגרים  עם  להתמודדות  המלצות 
נציג  זו  בחוברת  המקומי!  השלטון  מוסדות  ידי  על  אומצו  אף  התלמידים  המלצות 
את סוגי המפגעים שהתלמידים גילו בקהילות מגוריהם, וכן את ההמלצות שפיתחו 
להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים המקומיים. המפגעים הסביבתיים המובאים 
פרסום  עת   ,2011 לשנת  מעודכנים  ואינם   2010-2009 בשנים  נסקרו  זה  בספר 

החוברת בעברית.

הקדמה

רציונל הפרויקט: בשל סדרי עדיפויות פדגוגיים, שיקולים פוליטיים וכן תקנות שונות, 
מערכת החינוך הפורמלית מוגבלת ביכולתה לפתח ולטפח פרקטיקות של סביבתנות 
חינוכי  אתגר  עם  התמודדו  המזה”ת  הארץ  כדור  ידידי  ודו-קיום.  שלום  קידום  ושל 
)GIS( בקהילה, פרויקט  יצירת פרויקט מערכות המידע הגיאוגרפיות  זה באמצעות 
מעשי לתלמידי תיכון בקהילות המשתתפות בתוכנית “מים ושכנות טובה”. פרויקט 
GIS בקהילה העניק לבני הנוער את הכלים להשתמש בטכנולוגיית GIS וללמוד על 

יישובים  חוצת  משותפת,  פעילות  לעודד  במטרה  הסביבתיים  והסיכונים  המפגעים 
ניהול סביבתי בת-קיימא. התכלית  ופיתוח מדיניות  גבולות מדיניים, לקידום  וחוצת 
יחד  לבני הנוער להתכנס  גם השימוש באותה טכנולוגיה, אפשרו  המשותפת, כמו 
ולשתף פעולה לשם השגת מטרות משותפות. קווי הדמיון בשיטות איסוף המידע 
חשפו גם קווי דמיון במפגעים הסביבתיים המאיימים על הקהילות השונות. באמצעות 
GIS בקהילה המחיש את  ושלום, פרויקט  זו, המקדמת ערכי קיימּות  נוער  פעילות 
חיוניותם של נאמני המים הצעירים לקידום שינוי בקהילות מגוריהם, ואף ִאפשר להם 

לקדם שינוי כזה. 

צעירים מובילים שינוי

סביבתי  לחינוך  מתקדם  מודל  ייצר  בקהילה   GIS פרויקט  הפרויקט:  השלכות 
הוכשרו בשימוש  ומורים המשתתפים בפרויקט  באזור. בפעם הראשונה, תלמידים 
בטכנולוגיות GIS ו-GPS, ובכך ניתנו להם הכלים לצאת מכיתות הלימוד אל השטח 
בעיות  לזהות  הוכשרו  התלמידים  מגוריהם.  בסביבת  סביבתיים  אתגרים  ולתעד 
סביבתיות, ובהם מפגעים שמקורם בתשתיות, בתעשייה ובחקלאות, לאסוף נתונים 

לתיעוד המפגעים ולמפות את המפגעים תוך שימוש בתוכנות מתקדמות. 

חשיבות הפרויקט וייחודיותו אינן טמונות רק במתודולוגיה החדשנית של איסוף מידע 
בקידום  הגבול  עברי  משני  קהילות  של  ההשתתפות  על  מתבססות  אלא  מקומי, 
פתרונות שנועדו למזער או למנוע את ההשפעה השלילית של פעילות אנושית על 
משאבי המים המשותפים לתושבי האזור. אין ספק כי פרויקט GIS בקהילה מימש 
את מטרתו, להגביר את המודעות הסביבתית בקרב צעירים. מסמך זה, המפורסם 
גם בערבית ובאנגלית, מבקש להתקדם צעד נוסף, ולהביא את המלצותיהם של בני 
ייצוג מגוון השיקולים  וקובעי המדיניות הציבורית, תוך  הנוער אל מקבלי ההחלטות 
סביבתית  מדיניות  להטמיע  קהילות  של  לרצונן  ביטוי  ומתן  המקומיים  הסביבתיים 
יכילו מידע זהה באשר למפגעים המשותפים, אך  יותר. הפרסומים  ויעילה  מקיימת 
גם יתמקדו במקורות הזיהום המאפיינים כל קהילה, כך שהקהילות תוכלנה לפעול 

יחד לקדם פתרונות חוצי-גבולות לבעיות המים והבריאות.

יתר על כן, הפרויקט ממחיש כי בהתמודדות עם סוגיות סביבתיות גלום פוטנציאל 
ממשי לבניית גשרים בין שלושת העמים; כפי שציין תובל, נאמן מים בן 16 מישראל, 
אין שפה  גם במקרים שבהם  “למדתי שאפשר לשתף פעולה עם אנשים אחרים, 

משותפת. ולמדתי שאפשר להגיע להישגים של ממש, אם רק ננסה”. 

אנו מקווים כי הפרסום שבו אתם מעיינים כעת מצליח לשקף את העבודה מעוררת 
במזה”ת  הארץ  כדור  ידידי  עמותת  של  הצעירים  המים  נאמני  שעושים  ההשראה 
אל  אותנו  יובילו  אלו  ונערות  שנערים  לכך  בציפייה  מחכים  אנו  מגוריהם.  בקהילות 

עתיד סביבתי ירוק יותר. 
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בורות ספיגה
במועצה המקומית מואז בין ג’בל לא פועלת מערכת לאיסוף שפכים או 
לטיפול בהם. משקי הבית מסתמכים בעיקר על בורות ספיגה פתוחים 
אינם  הם  מדופנים,  אינם  אלה  שבורות  מכיוון  אולם  השפכים.  לסילוק 
מונעים חלחול של מי שופכין אל תוך הקרקע. המאפיינים הגיאולוגיים 
של האזור מספקים תנאים אידיאליים לחדירת נוזלים דרך שכבות סלע 
הנזק  הניקוז.  שבאגן  ביותר  החשובים  האקוויפרים  אל  היישר  וקרקע 
הסביבתי הנגרם על ידי הביוב המחלחל אינו מוגבל רק לפגיעה באיכות 
מי התהום; השפכים מכילים גם חומר אורגני, העלול לחבור לחלקיקי 
גבוה,  ובריכוז  בטווח הארוך,  בתכונות הקרקע.  לשינוי  ולהביא  האדמה 

הדבר מפחית את פוריות הקרקע וגורם לפגיעה קשה בחקלאות.
 

שפכים חקלאיים
אולם שימוש-יתר  לתושבי האזור.  הינה מקור הכנסה חשוב  חקלאות 
הזנה בקרקע. הדשנים העודפים  חומרי  גורם להצטברות של  בדשנים 
מתמוססים במים, מחלחלים לאדמה ומוצאים את דרכם אל האקוויפרים, 
או שהם זורמים ונשטפים אל מקווי מים עיליים. תופעה זו יוצרת כמה 
בעיות הנוגעות לאיכות המים, מכיוון שריכוז גבוה של חומרי הזנה במים 

מסכן חיי אדם ומאיים על מערכות ביולוגיות מימיות. 

מכלי דלק
בידוד לא מספק של מכלי דלק עלול לגרום לדליפה של דלק אל תת-

הקרקע ואל האקוופרים, ולהביא לפגיעה חמורה באיכות המים. יתרה 
חומרים  של  רב  מספר  למצוא  ניתן  לרכבים  שירות  בתחנות  מזאת, 
מזהמים )שמנים, חומצות, נוזלי סיכה ועוד( הנשפכים אל הקרקע )בין 
וגורמים  המים,  מאגרי  אל  דרכם  את  מוצאים  בכוונה(,  או  בטעות  אם 

לפגיעה משמעותית באיכותם.
 

פסולת מוצקה
במואז בין ג’בל לא מתבצע כיום איסוף נאות של פסולת מוצקה. כתוצאה 
מכך, התושבים המקומיים נוטים להשליך את הפסולת באתרים שונים. 
חמורה.  סביבתית  לפגיעה  וגורמת  אסתטי,  מפגע  יוצרת  זו  התנהגות 
ההזנה  באזורי  פעם  לא  מצויים  הפיראטיים  הפסולת  אתרי  למעשה, 
של האקוויפר, או ממש בקרקעית הנחל. במצבים אלה, ישנה סבירות 
גבוהה כי המזהמים יתמוססו במים, יחלחלו אל הקרקע ואל המאגרים 

ויפגעו באיכות מי השתייה.

בעיות סביבתיות

ובהם  ויישובים,  כפרים  של  מצבר  מורכבת  ג’בל  בין  מואז  הירדנית  הקהילה 
צפון שונה, אדאסייה, אל אמנשייה, וואקאס, באקורה, מורשיד ואל פאדאיין, 

המונות 25,000 תושבים. 
מצטלבים  שבה  לנקודה  בסמוך  ירדן,  של  בצפונה  ממוקמת  ג’בל  בין  מואז 
 150-215 של  בגובה  העמק,  בלב  שוכנת  הקהילה  והירמוך.  הירדן  נהרות 
של  העיקרי  הפרנסה  מקור  היא  הים. חקלאות  פני  לגובה  מתחת  מטרים 

תושבי מואז בין ג’בל. 

תלמידים מקהילת מואז בין ג’בל, בהדרכתם של רכז הקהילה של ידידי כדור 
הארץ המזה”ת מר מוחמד טארף אל עלי, והמורה מר עיסאם בשתאווי, ערכו 
חמישה סקרי שדה בקהילות מגוריהם על מנת לאתר את מקורות הזיהום 
את  איתרו  הם  המחקר  במהלך  המקומיים.  המים  מאגרי  של  המרכזיים 
המפגעים הסביבתיים וכן נתונים כמותיים על השפעתם, ובכך סיפקו לרשות 

המקומית כלי עזר שימושי להמשך פיתוח וקיום מדיניות סביבתית.

סקירה כללית

מועצה אזורית מואז בין ג’בל, ירדן

מפת מפגעים סביבתיים, מואז בין ג’בל, ירדן 2009-2010

מואז בין ג’בל



המלצות

התלמידים המשתתפים הציגו את 
הממצאים ואת ההמלצות בפוסטר 
בבית הספר, ובנוסף השתתפו גם 
באירועי “יום כדור הארץ” בפארק 

האקולוגי שאהרביל בין חאסנה 
בירדן. כמו בקהילות אחרות, גם כאן 

התלמידים המליצו על הקמת תשתית 
נאותה לסילוק שפכים וביוב, בנוסף 

לניהול נאות של פסולת חקלאית. 
המלצות נוספות מובאות להלן:

נאמני מים באקופארק בירדן ביום כדור הארץ 2010

קוראים לי רחף, ואני ועוד תלמידים רבים מהקהילה שלי השתתפו 
בפרויקט “GIS בקהילה” של ידידי כדור הארץ המזה”ת כדי לאתר את 
מקורות הזיהום באזור מגורינו, למשל: פסולת חקלאית מבעלי חיים 

ודשנים חקלאיים שמזהמים את האקוויפר ואת מקווי המים, השפכים 
הביתיים שמגיעים היישר אל מקווי המים ואל מי התהום, ומזהמים 
נוספים שמשפיעים על מאגרי המים שלנו ועל הסביבה שבה אנחנו 

חיים. במהלך העבודה שלנו השתמשנו במכשירי GPS כדי לאתר 
את הקואורדינטות של נקודות הזיהום ולהוריד את נקודות הציון 

.GIS המדויקות למפת הקהילה, תוך שימוש בתוכנת
השימוש ב-GPS היה חווייתי מאוד ושימושי מאוד עבורנו, ובעזרתו 

קיבלנו תמונה מלאה גם לגבי השימוש ב-GIS והאפשרויות שהוא פותח 
בפנינו. 

כשסיימנו את המיפוי השתתפנו בסדנה גדולה בבית שאן בישראל 
ופגשנו הרבה מאוד תלמידים מהרשות הפלסטינית ומישראל. היה לנו 

ממש כיף ביחד.

רחף, תלמידה ממואז בין ג’בל, ירדן

רחף וחברות עורכים בפארק האקולוגי שארהביל בין חאסנה, ירדן

מואז בין ג’בל מואז בין ג’בל

1. אתרי השלכה לא מוסדרים

ובה  מוצקה,  פסולת  לאיסוף  מוסדרים  אזורים  להקצות  המקומית  הרשות  על 
בעת לפתח אפשרות בטוחה, שאינה פוגעת בסביבה, לסילוק פסולת. על הרשות 
להקפיד לרוקן את פחי הזבל ואת מכלי האיסוף באופן סדיר, על מנת להימנע 

מיצירת מפגעי פסולת, שלהם פגיעה אסתטית ותברואתית בסביבת מגורים. 

2. דליפות מתחנות דלק

יש להקפיד על איטום מכלי הדלק ועל טיפול מתאים בהם, על מנת למנוע דליפות 
מסוכנות של דלק אל הקרקע. בה בעת, פסולת הנוצרת בעקבות טיפול במכוניות 
יש להקפיד לאסוף בצורה נאותה ולסלק באופן בטוח, שאינו פוגע בסביבה. מצברי 
מכוניות ריקים מכילים כמויות גדולות יחסית של חומצה גופרתית, תרכובת חזקה 
ורעילה במיוחד, המזיקה למערכות אקולוגיות מימיות, ומסוכנת מאוד לבני אדם.



מועצה אזורית עמק הירדן, ישראל

בעיות סביבתיות סקירה כללית

עמק הירדן

מפת מפגעים סביבתיים, מועצה אזורית עמק הירדן, ישראל, 2009-2010

אופי חקלאי  מיישובים קטנים בעלי  הירדן מורכבת  המועצה האזורית עמק 
לנהר  הירמוך  ושפך  הירדן במקטע שבין הכנרת  נהר  גדות  לאורך  הפרוסים 
הירדן, קטע הנהר היחיד העובר כולו בשטחי ישראל. אזור זה מילא תפקיד 
בדגניה,  הראשון  הקיבוץ  הקמת  עם  ישראל,  עם  של  בהיסטוריה  חשוב 
רוטנברג. פיתוח  ידי פנחס  והקמתה של תחנת הכוח ההידרו-חשמלית על 
מהיר של האזור הוביל להקמתם של כמה פרויקטים גדולים אשר השפעתם 
הסביבתית לא נשקלה באותה תקופה, ואשר גרמו עם השנים להתדרדרות 

חמורה במצבו של נהר הירדן ויצרו נטל מתמשך על הדורות הבאים.

מר  הקהילה  רכז  של  בהדרכתם  ירח”,  “בית  התיכון  הספר  מבית  תלמידים 
חגי עוז, והמורות גב’ אלה סלע, גב’ אסתי אגמי וגב’ ליאורה גלס אלון, זיהו 
בקהילה 21 מפגעים סביבתיים המאיימים על המערכת האקולוגית של מורד 
נהר הירדן. הממצאים, והקמפיין הציבורי שליווה אותם, עולים בקנה אחד עם 
המגמה המתמשכת לזהות את ההקשר המקומי של המפגעים הסביבתיים 
האזוריים. המועצה האזורית עמק הירדן זיהתה את הסיכון לבריאות הציבור 
הטמון בפליטת שפכים לא מטופלים אל נהר הירדן בסכר אלומות. הנושא 
גבוה בסדר העדיפויות של הרשות, המשלימה עבודות  נמצא עתה במקום 
נהר  מורד  אל  השפכים  זרימת  את  שיעצור  שפכים  טיהור  מתקן  להקמת 

הירדן. 

הסטת מים שפירים

הסיבה העיקרית להתדרדרות מצבו של נהר הירדן הדרומי היא הסטת 
המנדט  תקופת  במהלך  בנהר.  השפירים  המים  של  הטבעית  הזרימה 
הכנרת,  מימת  הנהר  של  הדרומית  ביציאה  דגניה  סכר  נבנה  הבריטי 
הארצי  המוביל  יצירת  עם  העשרים,  המאה  של  השישים  ובשנות 
הזורמים  המים  כל  בירדן,  עבדאללה  המלך  ותעלת  בישראל  הלאומי 
מעיינות  למעט  זאת  כמעט,  אפס  לכדי  עד  צומצמו  מהכנרת  דרומה 
המלח שהוסטו אל הנהר. נוסף על כך, הוקמו סכרים משני צידי הנהר, 
הקולטים את זרימת היובלים לפני שהם מגיעים אל נחל הירדן. ההסטה 
המסיבית של המים המתוקים של נהר הירדן, בד בבד עם הזרמת הביוב 
לנהר, הפכו את נהר הירדן הדרומי ללא יותר מתעלת ביוב ומים עומדים, 
שבה זורמים בין 20 ל-30 מיליון מטר קוב, לעומת הזרימה ההיסטורית 

– 1,300 מיליון מטר קוב.

שפכים לא מטופלים או מטופלים טיפול ראשוני

שפכים  ככולם  רובם  הם  הירדן  בנהר  זורמים  שעדיין  המועטים  המים 
מים  הנהר,  גדות  לאורך  המתגוררות  בקהילות  שמקורם  מטופלים  לא 
שמקורם במעיינות מלח שהוסטו מאזור ימת הכנרת למורדות נהר הירדן 
ומי נגר חקלאיים. בעוד זרימה זו, רעילה ככל שתהיה, אמנם מגבירה את 

כמות המים בנהר, היא מפחיתה בצורה קיצונית את איכות מי הנהר.

דשן שמקורו בבעלי חיים

מים  במקווי  חנקני  לזיהום  מקור  הוא  ובלולים  ברפתות  שמקורו  דשן 
ובמי התהום. דשן שעבר תהליכי תסיסה עשוי לשמש כחלופה  עיליים 
לא  ובהשלכה למקומות  ללא טיפול מתאים,  כימיים, אך  דישון  לחומרי 

מוסדרים, הוא מהווה סיכון תברואתי ומקור לזיהום מים.

סכר אלומות מסמן את סוף הזרימה הטבעית 
בנהר הירדן

ביוב זורם אל מורדות הירדן בסכר אלומות.



אסתי אגמי, מורה בבית הספר בית ירח, ישראל

1. טיפול בשפכים

ביקרו באתר אשר הוקצה להקמת מרכז טיהור השפכים בביתניה,  התלמידים 
השפכים  זרימת  את  לעצור  נועד  השפכים  טיהור  מרכז  אלומות.  לסכר  בסמוך 
הלא מטוהרים אל מורדות נהר הירדן. מט”ש ביתניה צפוי להתחיל לפעול עד סוף 
שנת 2011, ולטפל בשפכים הביתיים של יישובי כל האזור. השפכים המטוהרים 
מיועדים לחקלאות )הם לא יוחזרו אל מורד נהר הירדן(. אף על פי שתפעול המתקן 
יתרום תרומה של ממש לסילוק השפכים הביתיים של היישובים הישראלים, כל 
עוד לא ילווה אותו מהלך להקצאת מים שפירים, מקטעים שלמים של נהר הירדן 
עלולים להתייבש כבר בשנה הבאה. ביריד סביבתי מקומי התלמידים הציגו את 
חשיבותו של מתקן טיהור השפכים החדש תחת הסיסמא: “יחד נחזיר את החיים 

למורד נהר הירדן”.

2. דשן בעלי חיים

והלולים  הרפתות  כל  את  למפות  מתכננים  התלמידים  לממצאיהם,  בהמשך 
למועצה  תסייע  זו  מפה  הסביבתית.  השפעתם  את  למדוד  ולנסות  באזור, 
המקומית להעריך את עוצמת הבעיה ותשפיע על החלטות ראש המועצה לקדם 

תהליכים לפתרון הבעיה.

3. “הקפיצה הגדולה 2010”

מקהילות  ערים  וראשי  צעירים  עם  יחד  הירדן,  מעמק  צעירים   2010 באוגוסט 
באירוע  השתתפו  הירדן,  נהר  באזור  נוספות  וירדניות  פלסטיניות  ישראליות, 
הנהר  של  העגום  למצב  מודעות  לעורר  מנת  על  השלישי,  הגדולה”  “הקפיצה 
הירדן הקדוש, המשותף לשלושת העמים. הם בנו רפסודות והשיטו אותן במורד 

מקטע קצר של הנחל, וקראו לשיקומו המיידי. 

באוקטובר 2009 תלמידים מהכיתה הסביבתית בבית הספר בית ירח 
הצטרפו לתלמידים נוספים מישראל, מירדן ומהרשות הפלסטינית, 
מקהילות המשתתפות בפרויקטים של ידידי כדור הארץ-המזה”ת, 
בקהילה,   GIS והשתתפו במחנה נוער בן 3 ימים במסגרת פרויקט

על מנת לקדם את שיתוף הפעולה חוצה הגבולות בהגנה על מקורות 
המים המשותפים, ובאיתור ומיפוי מפגעים סביבתיים באגן הניקוז 

המשותף. 
המפגש עם תלמידים מהקהילות השכנות היה חוויה ייחודית 

ומיוחדת עבור כל הסטודנטים. הם גילו את המאפיינים המשותפים, 
יצרו קשרים אישיים, גישרו על הפערים וניפצו את הסטריאוטיפים 

והדעות הקדומות.
גם המורים המלווים ניצלו את ההזדמנות לפגוש מחנכים מעבר לגבול, 

ולדון בסוגיות הסביבתיות באזור. בשיחות אלה גילינו כי אנחנו 
מעורבים בפעילויות סביבתיות רבות דומות מאוד.

במהלך אחד הסיורים נשמעה בקשה שריגשה אותי מאוד: המורים 
והתלמידים ביקשו לראות את הכנרת מקרוב, ולא רק מרחוק, מתצפית 

מרכס ההרים בירדן, כפי שראו אותה עד כה.
אני משוכנעת כי פגישות ופעילויות חוצות גבולות, כמו הפעילות הזו, 

הן הדרך לקרב בין אנשים וליצור שלום אמת בינינו לבין שכננו. אני 
מקווה מאוד שידידי כדור הארץ המזה”ת ימשיכו בפרויקטים כאלה 

גם בעתיד.

המלצות

עמק הירדן עמק הירדן

יריד אקולוגי מקומי 2010הקפיצה הגדולה, אוגוסט 2010

אסתי )שלישית משמאל( עם תלמידיה במחנה ה-GIS בקהילה 2009



מפת מפגעים סביבתיים, קהילת אל משהריה, ירדן 2009-2010

מועצת טבקת פחל היא מועצה אזורית בינונית בגדולה, המורכבת מיישובים 
וכפרים הכוללים את בני קהילות אל משהריה ושייח’ חוסיין, וכן את הכפרים 
זומלייא,  ג’סורה, שייח’ מוחמד,  הקטנים תל ערבאין, גליאת, אל חרוויה, אל 
ועזבה. במועצה מתגוררים בסך הכול כ-25,000 תושבים. באזור זה  בוסלה 
הרומיות  הערים  ליגת  עשר  על  שנמנתה  ֶּפלה,  הארכיאולוגי  האתר  נמצא 
זה.  באזור  מצוי  חוסיין  בשייח’  הצפוני  הגבול  מעבר  בנוסף,  הדֶָקאּפֹולִיס.   –
חאסנה,  בין  שארהביל  המזה”ת,  הארץ  כדור  ידידי  של  האקולוגי  הפארק 

ממוקם במרחק הליכה מקהילת שייח’ חוסיין, בסמוך למאגר המים זיגלאּב.

של  הקהילה  רכז  של  בהנחייתו  פחל,  טבקת  ממועצת  תלמידים  קבוצת 
ידידי כדור הארץ המזרח התיכון, מר מוחמד אל נוואסרה והמורה מר חאזם 
מפגעים  כמה  וזיהו  המועצה  בתוך שטח  שדה  סקרי  כמה  ערכו  זייתון,  אבו 
מעל  המים  משאבי  את  המסכנים  כאלה  בייחוד  זיהום,  ומקורות  סביבתיים 
מוקדי  את  וסיווגו  איתרו  התלמידים  הסקר  במהלך  ובתת-הקרקע.  הקרקע 
לסייע למועצה למצוא פתרונות להגנה על מקורות המים  הזיהום, על מנת 

המתוקים ולהגביר את הבריאות הסביבתית של האזור.

מקרא

בנייה

פסולת בנין

פסולת ממקור בע”ח

מזבלות אקראיות

שפכי מים

פסולת עירונית

בורות ספיגה

כמו במרבית הקהילות הכפריות בצדו הירדני של עמק הירדן, המחסור 
בחיבור למערכת הביוב ובמתקנים לטיפול בשפכים מהווה בעיה חמורה. 
בתים רבים מסתמכים על בורות ספיגה ובורות חשופים לאיסוף שפכים 
ביתיים. בורות אלה מספקים לחיידקים סביבת גידול אידיאלית, ועל כן 

טמונה בהם סכנה בריאותית ממשית לתושבים.

פסולת חקלאית

השימוש בזבל לא מטופל )צואת בעלי חיים( כדשן יוצר מקור זיהום חיידקי 
וחנקני, כאשר מי נגר חקלאיים וחלחול, גורמים לכניסת המזהמים אל 
ההכנסה  מקור  הינה  חקלאות  העיליים.  המים  מקווי  ואל  האקוויפרים 
העיקריים  מהמקורות  אחד  גם  היא  אולם  העמק,  תושבי  של  העיקרי 

להתדרדרות במצב הסביבה, בייחוד בכל הנוגע לאיכות משאבי המים. 

פסולת חקלאית שמקורה בבעלי חיים

גידול בעלי חיים בתוך אזורי מגורים מהווה סוגיה סביבתית, משום שהוא 
יוצר ריחות לא נעימים ומעודד התפשטות של יתושים וחרקים אחרים, 
וגורם בכך לאיומים תברואתיים על האוכלוסייה. זאת ועוד, הריכוז הגבוה 
של פסולת בעלי חיים עלול להוות מקור נוסף לזיהום מים, בשל נגר עילי 

וחלחול.

פסולת מוצקה

שטח  בכל  באקראי  מפוזרים  חוקיים  בלתי  פסולת  השלכת  אתרי 
מי  על  איום ממשי  גם  אלא  אסתטי,  מפגע  רק  לא  ומהווים  המועצה, 
התהום. למעשה, אתרי השלכת פסולת מופיעים לא פעם באזורי ההזנה 
של האקוויפר, מה שגורם לחלחול חומרים כימיים אל האקוויפר ולפגיעה 

באיכות המשאב.

בעיות סביבתיות סקירה כללית

טבקת פחל, ירדן

טבקת פחל



קוראים לי תייסיר ואני בן 15. בשנת 2009 השתתפתי בפרויקט 
GIS בקהילה של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון יחד עם תלמידים 
נוספים מקהילת טבקת פחל ומ-4 קהילות מקומיות נוספות בירדן.

 GIS בתחילת הפרויקט קיבלנו שיעורי הכשרה בשימוש בתוכנת
ולהשתמש   GPS-ואז יכולנו להשתמש במכשיר ה ,GPS ובמכשיר

על מנת לקבל מושג מקיף לגבי   GIS-בכלים המרכזיים של תוכנת ה
המפות, יצירתן ותפעולן. 

ערכנו הרבה סקרי שדה בקהילה יחד עם רכז הקהילה שלנו, במטרה 
לאתר )עם ה-GPS( את המפגעים העיקריים המזהמים את מקורות 
המים בוואדיות. בשיתוף פעולה עם ידידי כדור הארץ הורדנו את 

הנקודות למפה הקהילתית שלנו. אנחנו ניתן למועצה האזורית את 
המפה עם נקודות הסיכון, בתקווה שיימצאו פתרונות לבעיות המים 

בקהילה. 
אנחנו זקוקים לרשת ביוב ולמתקן טיפול בשפכים, שיעשה שימוש 
חוזר בביוב לצורכי השקיה וכך יקטין את הלחץ על משאבי המים 

בירדן. בנוסף, אנחנו צריכים שמקבלי ההחלטות יקדישו לנו תשומת 
לב רבה יותר, כך שנזכה לסביבה טובה יותר בלי מקורות זיהום 

בטבקת פחל.

1. שיפור בתשתיות / בורות ספיגה:

על התושבים לבנות בורות ספיגה מדופני בטון על מנת למנוע דליפות וחלחולים 
של שפכים אל הקרקע ואל מי התהום. בה בעת, על הרשות המקומית לספק 
מתקנים לשאיבת השפכים בתכיפות גבוהה כדי למנוע הצפות, וכן עליה להוביל 
את השפכים שנאספו אל מתקן הטיהור הקרוב. למעשה, המועצה כבר החלה 
בתכנון מתקן טיהור שפכים באל משהריה – מתקן זה יאסוף שפכים מכל משקי 

הבית, יטפל בשפכים ויחזיר אותם לשימוש חוזר במגזר החקלאי. 

המלצות

טבקת פחל טבקת פחל

תייסיר מציג את מפת ה-GIS של אזור מגוריו בכנס ראשי ערים, עמאן, 2009

תייסיר נוואסרה, תלמיד ממועצה מקומית טבקת פחל

התלמידים מטבקת פחל פגשו את 
שכניהם מבית שאן במחנה הנוער 

והכינו יחד פוסטר הממחיש את 
הנזק שגורם הזיהום למקורות המים 
המשותפים. התלמידים גם הציגו את 

עבודתם בכנס ראשי הערים האזורי 
שערכה עמותת ידידי כדור הארץ 

המזרח התיכון בעמאן בשנת 2009, 
בפני ראשי ערים, בעלי תפקידים 

ורבים נוספים. התלמידים סיפרו על 
חוויותיהם ועל בקשותיהם לשיפורים 

סביבתיים בקהילות מגוריהם, בקשות 
הכוללות טיפול מתאים בפסולת 

חקלאית ופסולת שמקורה בבעלי 
חיים. הם גם הציעו את ההמלצות 

הבאות:



מפת מפגעים סביבתיים, בית שאן, ישראל 2009-2010

במהלך ההיסטוריה, הקרקע החקלאית הפוריה והמים הזמינים בעמק בית 
בית  זה.  ציורי  באזור  הירדן,  נהר  גדות  על  להתיישב  רבים  עמים  שאן משכו 
הרומיות,  הערים  עשר  ליגת  בירת  הייתה  סקיתופוליס(  אז  )שנקראה  שאן 
דקאפוליס. העיר עדיין מבורכת ביופי טבעי, אולם 16,000 תושביה מתמודדים 
בניהול  הצורך  הוא  שבהם  הבולט  סביבתיים,  אתגרים  של  רחב  מגוון  עם 
ממשק הביוב ושיקום הנהרות והנחלים באזור, ובייחוד נחל חרוד, אחד היובלים 
העיקריים של נהר הירדן, וכן נהר הירדן עצמו. תושבי אזור בית שאן המעורבים 
ניתן  העבר  של  העדן”  “גן  את  כי  מאמינים  טובה”  ושכנות  “מים  בפרויקט 

לשמר באמצעות בניית מודעות קהילתית ושיתופי פעולה חוצי-גבולות.

תלמידים בכיתות ח’ וט’ מבית הספר התיכון אורט בית שאן, בהנחייתם של 
רכז קהילת ידידי כדה”א מר סמי אלפסי והמורות גברת יעל ארמה, גב’ מירי 
קדם וגב’ בת שבע היימן זיהו 24 מפגעים סביבתיים המשפיעים על קהילת 
תושבי בית שאן ועל מקורות המים הסובבים את העיר. אזור בית שאן סובל 
מזיהום שמקורו בשפכים ביתיים וחקלאיים, הזורמים אל נחל חרוד ואל נהר 
לשחות  ניתן  ולא  מיתושים,  סובלים  באזור  ותיירים  מקומיים  תושבים  הירדן. 
בנחלים, או אפילו לגעת במים. התלמידים איתרו גם אתרי פסולת לא חוקיים 

רבים בפאתי העיר.

זיהום בנחל חרוד

כיום, נחל חרוד מתפקד כאתר לסילוק שפכים ממקורות מגוונים, ובהם 
העיר בית שאן, ויישובים ותעשיות נוספים סמוכים. לאזור יש פוטנציאל 
גבוה כאתר תיירות אקולוגית, אולם זה יישאר לא מנוצל ברובו כל עוד 

לא יסולקו מקורות הזיהום מהנחל.

פסולת ביתית

אזורים  על  ומשפיע  פעם  לא  גדותיו  על  עולה  הביוב  החורף,  בחודשי 
שלמים בעיר. הביוב יוצר מפגעי ריח, ומושך חרקים המפיצים מחלות. 

נוסף על כך, הביוב מזהם את מי התהום ואת נחל הירדן.

שפכים חקלאיים

נגר עילי ממקורות חקלאיים הוא מקור מרכזי למזהמים בכל אזור עמק 
הירדן. מי נגר עילי מן השדות הם עשירים מאוד בחומרי הזנה ובקוטלי 
המים  במקווי  האורגניים  החומרים  הצטברות  את  המגדילים  מזיקים 
)תופעת האאוטרופיקציה( ומביאים להשמדתן של מערכות אקולוגיות 
היא עשירה  חיים  מימיות. בה בעת, פסולת חקלאית שמקורה בבעלי 
וחרקים  חיידקים  של  מהירה  להתרבות  רב-עוצמה  זרז  בחנקן,  מאוד 

במקווי מים, הגורמים להתפשטותם של ריחות רעים ומחלות.
 

פסולת ביתית ופסולת בנייה

איסוף לקוי של פסולת ביתית ופסולת בניין, והסדרה לקויה של סילוקן 
יוצרים  וכן  או הטמנתן מהווים איום על המים העיליים ועל מי התהום, 
מפגע אסתטי )המפחית את פוטנציאל התיירות האקולוגית של האזור(, 

וגורמים להתפשטות מחלות ומפגעי ריח.

בית שאן, ישראל

בעיות סביבתיות סקירה כללית

בית שאן



1. שיקום נחל חרוד

השפכים  של  הולם  איסוף  הוא  חרוד  נחל  של  שיקומו  לקראת  הראשון  הצעד 
הביתיים, טיפול בהם וטיהורם עד לרמה שתאפשר לעשות בהם שימוש בחקלאות. 
יש לאפשר זרימה טבעית של מים שפירים אל הנחל, ולהפריד בין המים השפירים 
לבין השפכים, שאותם יש לכוון תחילה למתקן הטיהור ואז אל השדות, להשקיה. 
השפכים  את  אקולוגית-תיירותית.  לאטרקציה  הנחל  את  לנצל  יש  מכך,  יתרה 
יספקו  אלה  מלאכותיים;  ירוקים  לאגנים  להזרים  יש  הדגים  בבריכות  שמקורם 
מערכת טיהור זולה ויעילה, ובה בעת ימשכו ציפורים לאחד ממסדרונות הנדידה 
החשובים ביותר באזור כולו. יש לקדם את שיקום נחל חרוד בד בבד עם שיקום 
הנחלים זיגלאב וג’ורום )Jurum( בצדו המזרחי של הנהר, פעולות שיתרמו כולן 

לשיקומו של נהר הירדן הדרומי. 

2. הפרדת פסולת ומיחזור

נאמני המים בבית שאן גם החליטו לערוך סקר למיפוי מתקני מחזור בעיר על 
מנת לעודד את תושבי בית שאן להפריד פסולת ולמנע השלכת פסולת בשטחים 

פתוחים ועקב כך להפחית זיהום ישיר ועקיף.

ילדים מהכיתה שלי ואני הצטרפנו לפרויקט ה-GIS. כדי להבין את 
הנושא השתתפנו בפגישות הכשרה בבאקה אל-ע’רביה ולמדנו מה זה 
GIS ומה אפשר לעשות אתו. למדנו איך להשתמש בתוכנה כדי לזהות 
מקורות זיהום ולהוסיף אותם למפת העיר. אחרי שחזרנו מההכשרה 
הראינו לכיתה שלנו מה אנחנו צריכים לעשות ויצאנו לסיור סביב 

העיר. התחלקנו לקבוצות, מיפינו את מקורות הזיהום בעיר ומילאנו 
דוחות לגביהם. הצענו פתרונות לשימור מים ולצמצום זיהום האוויר, 

וחשבנו ומה כל אחד יכול לעשות כדי לחסוך במים.
השנה שמונה מחבריי לכיתה ואני נסענו לבית אלפא, ושם פגשנו 

ילדים פלסטינים וירדנים. יחד אתם יצרנו קמפיין נגד זיהום המים 
בנהר הירדן, שכלל עיצוב פוסטר נגד זיהום מי הנהר. 

שלושה שבועות אחרי המפגש בבית אלפא נסעתי עם אבא שלי לירדן, 
ושם השתתפנו בכנס בינלאומי שבו כל עיר הציגה את הבעיות 

הסביבתיות שלה, את מה שעשתה עד כה כדי לפתור אותן, ואת מה 
שתעשה בעתיד. זה היה ממש כיף. זו הייתה חוויה בלתי נשכחת. 
שזו חוויה   GIS-אני יכולה להבטיח לכל מי שיצטרף לפרויקט ה

בלתי נשכחת, ושהאנשים שעובדים בפרויקט הם נחמדים ומצחיקים. 
הפרויקט מאפשר לאנשים כמוני לפגוש אנשים אחרים מערים אחרות 

ומדינות אחרות.

שובל חריב, תלמידה מבית שאן, ישראל

שובל )במרכז( בפעילות »יום כדור הארץ« בפארק האקולוגי, ירדן 2010

בית שאן בית שאן

 GIS מכינים פוסטרים במחנה נוער

המלצות

במחנה ה-GIS בבית שאן, התלמידים 
גילו שהם חולקים בעיות ואתגרים 
סביבתיים משותפים עם שכניהם 

הירדנים – למשל השלכה בלתי חוקית 
של פסולת, ושפכים לא מטופלים. 

במרץ 2010 החל לפעול מתקן טיהור 
שפכים חדש, המטפל בכ- 60% 

מהביוב של בית שאן ובחלק מהביוב 
של מועצה אזורית עמק המעיינות. 

המועצה האזורית גלבוע צפויה 
להתחבר גם היא למתקן החדש 
במהלך השנה הקרובה. בהמשך 

לעבודת התלמידים, עיריית בית שאן 
החליטה להטמיע מערכת GIS לניהול 

סביבתי.
התלמידים גיבשו את ההמלצות 

הבאות לשיקום נחל חרוד:



מפת מפגעים סביבתיים, עוג’ה, הרשות הפלסטינית 2009-2010

הכפר עוג’ה נמצא בעמק הירדן, במרחק 12 קילומטרים צפונית מיריחו ולצד 
היה  אז  הרומית,  בתקופה  עוד  היישוב  של  ראשיתו  בעמק.  הראשי  הכביש 
חלק מהעיר ארכילס. כיום מתגוררים באזור כ-4,500 תושבים, הכוללים את 
התושבים המקוריים של עוג’ה, פליטים שהגיעו לכפר לאחר מלחמות 1948 
במטעי  במעיינותיו,  ידוע  האזור  הכפר.  בפאתי  המתגוררים  ובדווים  ו-1967, 
מקומיים,  תיירים  מושך  האזור  החורף.  בחודשי  המתון  ובאקלים  הבננה 
שנמשכים לנוף המהמם ולמעיינות. לאור זאת, פוטנציאל התיירות האקולוגית 
של המקום הוא רב. בסוף שנת 2010 יסד ארגון ידידי כדור הארץ בכפר מרכז 
לימודי סביבה ראשון מסוגו ברשות הפלשתינית אשר יכשיר תלמידים ותיירים 

על סוגיות אקולוגיות.

קבוצת תלמידים מבית הספר התיכון לבנים בעוג’ה ערכה סקר שדה על מנת 
לזהות ולאתר את המפגעים הסביבתיים המרכזיים באזור מגוריהם, בהנחייתו 
של רכז השטח של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון. התלמידים זיהו בסך הכול 
24 מוקדי זיהום: 15 מוקדי זיהום שמקורם בתשתיות, 2 שמקורם בתעשייה 
הם  מה  לבחור  התבקשו  התלמידים  הבא,  בשלב  בחקלאות.  שמקורם  ו-7 
לדעתם האיומים הסביבתיים הדחופים ביותר לקהילה ולאגן המים שאותו הם 

חולקים עם הקהילות-השותפות דיר עלא בירדן ויריחו ברשות הפלשתינית.

פסולת מוצקה

התלמידים זיהו את הסכנה הטמונה בהשלכה לא מוסדרת של פסולת 
פסולת  אתרי  הסביבתיות.  השפעותיה  לצמצום  אמצעים  ללא  מוצקה 
בריאות  על  שליליות  השלכות  יש  ולכך  וחרקים,  מכרסמים  מושכים 
הציבור, כמו גם על איכות האוויר )לאור מפגעי הריח הנוצרים(. ברמה 
רחבה יותר, חלחול מזהמים גורם לזיהום נהר הירדן, האקוויפר המזרחי 

ובסופו של דבר – ים המלח.

רשת הביוב

המחסור בשירותים מספקים לטיפול בשפכים מהווה בעיה חמורה הן 
חלחול  המשותפים.  המים  אגני  עבור  הן  המקומיים,  התושבים  עבור 
נוספים  ובמזהמים  כימיים  בחומרים  בחנקן,  עשירים  שפכים  של  ונגר 
השפירים  המים  עתודות  על  משפיעים  דולפים,  ספיגה  בורות  מתוך 
זו פוגעת גם  במקום, ומזהמים את האקוויפר ואת נהר הירדן. תופעה 
הפוטנציאל של המקום  את  ומפחיתה  עוג’ה,  ואדי  של  באטרקטיביות 
הישראלית  מההתנחלות  שפכים  בנוסף,  אקולוגית.  לתיירות  כאתר 
ייטב מוזרמים ישירות אל אזור ההזנה של מי התהום, ותורמים גם גם 

להתדרדרות במצב עתודות המים השפירים.

עוג’ה

עוג’ה, הרשות הפלסטינית

בעיות סביבתיותסקירה כללית



הרווחתי המון מהשתתפותי בפרויקט GIS בקהילה. למדתי איך 
להשתמש בתוכנת GIS ולמדתי איך לשמור על השטחים הציבוריים 
נקיים ובריאים לסביבה. למדנו גם איך נוצר הציוד שבו השתמשנו, 

ואיך אפשר להשתמש בו בדרכים שונות למדידת מפגעים סביבתיים. 
אחרי המפגשים, הרגשתי שצברתי הרבה מאוד ידע שלא ידעתי קודם, 

למשל על השימוש בכלים מודרניים למדידת דברים בחיי היומיום. 
למדתי גם איך להשתמש בציוד GPS באתרים שונים, ולמדתי על 
נקודות הציון הגיאוגרפיות ועל קווי האורך והרוחב. הציוד יכול 

להיות שימושי מאוד בטיולים ובמסעות.
את הידע שצברתי העברתי הלאה, לבית ולבית הספר, כך שכולם 

יוכלו ללמוד מהניסיון שלי בפרויקט GIS  בקהילה.

1. טיפול הולם בפסולת מוצקה

יש להקפיד על איסוף הולם של הפסולת המוצקה ועל הטמנתה המסודרת באתר 
הטמנה חוקי, על מנת למזער את פיזור הפסולת בתוך שטח אגן הניקוז. נוסף 
על כך, יש להקפיד כי אתר הפסולת המיועד ימוקם וייבנה באופן שיפחית לכדי 
מינימום את חלחול המזהמים לקרקע ולמי התהום, על מנת להגן על אקוויפר 
ההר, מקור המים החשוב ביותר באזור. לאיסוף פסולת מוצקה יהיה יתרון נוסף- 
של  התיירותי  הערך  העצמת  כך  ואגב  עוג’ה,  בוואדי  הפסולת  השלכת  מניעת 

המקום ופתיחת הדרך לקידום תיירות אקולוגית באזור. 

2.חיבור הכפר לרשת הביוב

כיום, איסוף השפכים בכפר מתבסס על בורות ספיגה דולפים אשר, כפי שצוין 
קודם, לעתים קרובות )ובייחוד בעונת הגשמים( דולפים ועולים על גדותיהם. עם 
ואקום.  מכלי  ידי  על  הספיגה  בורות  של  ריקון  מתבצע  השנה  אורך  לכל  זאת, 
השפכים שנאספו מושלכים ישירות אל נהר הירדן. נוסף על כל שאר הסיכונים 
הטמונים בהם, השפכים אף מהווים סכנה ישירה לעולים לרגל הטובלים בנהר 
 ,JICA פעולה,  לשיתוף  הבינלאומית  היפנית  הסוכנות  הסמוך.  הטבילה  באתר 

פועלת כיום על מנת לשפר את המצב התברואתי באזור.

יאזאן פאח’ייר נג’ום, תלמיד בחטיבת הביניים אל-עוג’ה

יאזאן מסביר על פרויקט GIS לסרט דוקומנטרי

יוצרים פוסטרים לשיקום נהר הירדן הדרומי במחנה נוער

עוג’ה עוג’ה

המלצות

קבוצת הצעירים בעוג’ה ממלאת 
תפקיד חשוב בהקמת המרכז 

הסביבתי בעוג’ה, אשר ישמש כמוקד 
עבור החינוך הסביבתי באזור כולו. 

במחנה ה-GIS הקהילתי חוצה 
הגבולות, תלמידים מישראל, מהרשות 

הפלסטינית ומירדן, מקהילות משני 
עברי נהר הירדן, נפגשו ויצרו יחד 
פוסטרים )ראו להלן(, המעודדים 

אנשים מכל המדינות ומכל העמים 
לעשות מאמץ להגן על הנהר ולזכות 

מחדש במערכת האקולוגית האבודה. 
התלמידים מעוג’ה שהשתתפו 

בתוכנית גיבשו גם את ההמלצות 
הבאות עבור המועצה המקומית:



מפת מפגעים סביבתיים, דיר עלא, ירדן 2009-2010

סקירה כללית

אל  עביידה,  אבו  ובהן  קהילות,  מכמה  מורכבת  עלא  דיר  מקומית  מועצה 
בלאוונה )Al Balawne(, ח’זמה דיראר )Khzmah Dirar(, טוואל אל שאמאלי 

וטוואל אל ג’אנובי. בכל האזור מתגוררים בסך הכול כ-25,000 תושבים.
בדומה למרבית הקהילות הירדניות בעמק הירדן, גם תושבי דיר עלא נשענים 
למחייתם על חקלאות. מסיבה זו, אזורי המגורים ואזורי החקלאות משולבים 

זה בזה, מצב המחריף את האיומים הסביבתיים.

צוות של שמונה תלמידים מבית הספר ”ח’זמה” עבדו יחד עם רכז הקהילה 
מר באכר ברקאת מידידי כדור הארץ המזרח התיכון ועם המורה מר מוסטפה 
עביידה. התלמידים ערכו כמה סקרי שדה בקהילה, וזיהו מגוון רחב של מוקדי 
נקודות  את  ומדדו  איתרו  התלמידים  המים.  למקורות  זיהום  ומקורות  סיכון 
על  יגנו  אשר  פתרונות  למצוא  המקומית  למועצה  לסייע  מנת  על  הזיהום 

משאבי המים וישפרו את בריאות הסביבה במקום.

בעיות סביבתיות

בורות ספיגה

ביתיים.  שפכים  לאיסוף  ספיגה  בבורות  תלויים  עלא  בדיר  רבים  בתים 
כתוצאה מכך נגרם זיהום למים עיליים ולמי התהום. יש לציין כי דיר עלא 
מכיוון  אולם  שפכים,  לטיהור  מתקן  פועל  שבה  היחידה  הקהילה  היא 
שהמתקן עדיין לא מכיל מערכת איסוף וחיבור, התושבים תלויים עדיין 
בבורות הספיגה לאיסוף השפכים. נוסף על כך, עלות שאיבת המים אל 

המתקן מושתתת על המשפחות עצמן, ומהווה נטל כלכלי כבד.

פסולת חקלאית

הנוף  לפרנסתם.  בחקלאות  תלויים  עלא  בדיר  הקהילה  חברי  רוב 
גדולות של חומרי  ובשדות הדורשים כמויות  זה מתאפיין בחוות  באזור 
בדשן  שימוש  עושים  באזור  רבים  חקלאים  היבולים.  להתפתחות  דשן 
גולמי במקום בדשנים מעובדים )מותססים(. הדשן הגולמי עלול לכלול 
מזהמים אורגניים מסוכנים ומסיסים במים. בסביבה מושקית, מזהמים 
האקוויפר.  לשכבות  יגיעו  עד אשר  לתת-הקרקע  לחלחל  עלולים  אלה 
יגיעו אל מקווי המים העיליים, באמצעות  כי הזהמים  נוסף הוא  חשש 

נגר עילי ממקורות חקלאיים.

פסולת חקלאית שמקורה בבעלי חיים

הפעילויות  אחת  הוא  חיים  בעלי  גידול  ופירות,  ירקות  לגידול  בנוסף 
בניית  היא  נפוצה  תופעה  עלא.  דיר  תושבי  של  המרכזיות  הכלכליות 
מקלטים לבעלי חיים, ובהם עזים, סוסים וחמורים, בסמוך לבתי המגורים 
בתוך אזור המגורים בכפר. התוצאה היא התפשטות של יתושים, זבובים 
וחרקים נוספים בעלי פוטנציאל לנשיאת מחלות. נוסף על כך, הפסולת 
מפגע  ומהווה  רע  ריח  מייצרת  החיים  בעלי  החיים  בבעלי  שמקורה 

אסתטי.

פסולת מוצקה

כגון  כיום אתר הטמנה מסודר לפסולת מוצקה  אין  דיר עלא  במועצת 
נייר, פלסטיק, מתכת, זכוכית ועוד. לפיכך, התושבים המקומיים נוטים 
להשליך את האשפה באתרים לא מוסדרים. אתרי פסולת לא חוקיים 
בעיות  לפיכך  ויוצרים  נוספים,  ומזיקים  חרקים  מכרסמים,  מושכים 
תברואתיות לאוכלוסייה המקומית. זאת ועוד, אתרי הפסולת ממוקמים 
לא פעם בתוך אתרי ההזנה של האקוויפרים. במקרים אחרים, הפסולת 

מושלכת ישירות אל קרקעית הנחלים.

דיר עלא

דיר עלא, ירדן



 GIS קוראים לי מוטאסם ואני גר בדיר עלא, שם השתתפתי בפרויקט
בקהילה של ידידי כדור הארץ המזה”ת. למדתי יותר על מצב המים 

כאן בירדן ולמדתי להכיר יותר טוב את מקורות הזיהום שמזהמים את 
מקורות המים שלנו בירדן, שהם מצומצמים מאוד. למרבה הצער כל 

מקורות הזיהום נוצרו על ידי בני אדם.
ערכנו סקרי שדה רבים בקהילה כדי לזהות את מקורות הזיהום 

המרכזיים. איתרנו את נקודות הציון של המפגעים בעזרת שימוש 
במכשירי GPS וכתבנו תיאור קצר של המפגעים להם גורמים מקורות 

הזיהום, ואז הוספנו את נקודות הציון למפה שיצרנו.
במהלך הסקר פגשנו הרבה אנשים מהקהילה שלנו ודיברנו אתם על 
הזיהום ועל הסביבה ועל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את 

הזיהום ולהגן על מקורות המים שלנו.
אנחנו השתתפנו בסדנה בוואדי רום בירדן, ופגשנו תלמידים רבים 

מהרשות הפלסטינית ודיברנו על בעיות המים וניסינו למצוא 
פתרונות קטנים לבעיות הסביבתיות בקהילות שבהן אנו גרים. 

1. מחסור בתשתיות / בורות ספיגה
הנגרמות  התברואתיות  הסכנות  ואת  הסביבתית  ההשפעה  את  לצמצם  בכדי 
משימוש בבורות ספיגה, ולמנוע דליפות וחלחולים של שפכים אל הקרקע ואל מי 
התהום, על התושבים לבנות בורות ספיגה מדופני בטון. בה בעת, על המועצה 
למנוע  בכדי  וזאת  גבוהה,  בתדירות  המים  לשאיבת  מכלים  לספק  המקומית 
על המועצה  בנוסף,  העיר.  רחובות  ולהציף את  גדותיהם  על  לעלות  מהשפכים 

לקדם בניית תשתית לנשיאת השפכים אל מתקן הטיהור. 

2. פסולת חקלאית

בדשן  לשימוש  שיש  השליליות  להשפעות  החקלאים  מודעות  את  להעלות  יש 
בעלי חיים טרי )דשן גולמי( על המים העיליים ועל מי התהום. יש לשים דגש על 
בני האדם  עבור  איכות המים  על מנת לשמר את  בקומפוסט מותסס,  שימוש 

ועבור הסביבה כולה. 

3. השלכת פסולת באתרים לא חוקיים

על המועצה להקצות אתרים בטוחים לאיסוף פסולת מוצקה, ובה בעת למצוא 
בתדירות  לרוקן  להקפיד  המועצה  על  סופית.  להטמנה  ובטוח  סביבתי  פתרון 

גבוהה את פחי האשפה, על מנת למנוע היווצרות מפגעי זבל ברחובות

מוטאסם, דיר עלא, ירדן

מוטאסם וחברים )שלישי משמאל(

דיר עלא דיר עלא

מחנה נוער בואדי רם, ירדן

המלצות

לאחר מחנה ה-GIS בוואדי רום 
שבירדן התלמידים שלקחו חלק 

בפרויקט החליטו להרחיב את 
המודעות לסוגיות הסביבתיות בקרב 

חבריהם בבית הספר. הם עשו 
זאת באמצעת הצגת הפוסטרים 

שהכינו והצגת השלבם הבאים 
בפרויקט. כמו כן הם כתבו מכתבים 

לחברים בקהילה והסבירו להם על 
הזיהום שנגרם ועל הדרכים לפתרון 

בעיית הזיהום. התלמידים הדגישו 
את האחריות האישית ואת הכלים 

שעומדים בפניהם להגן על סביבתם 
הקרובה. 

יחד עם פעילות התלמידים, צוות 
עובדי הרשות המקומית בדיר עלא 

השלים את הכשרת ה-GIS עם ידידי 
כדור הארץ המזה”ת, והחליט להקים 

יחידת GIS רשותית, שבעבורה הוגשה 
בקשת מימון מהאיחוד האירופי.

בין ההמלצות החשובות שהציעו 
התלמידים:



מפת מפגעים סביבתיים, יריחו, הרשות הפלסטינית 2009-2010

סקירה כללית

ו-10  הירדן  לנהר  ממערב  קילומטרים  כ-8  הירדן,  בבקעת  ממוקמת  יריחו 
לים המלח. העיר שוכנת בגובה של 250 מטרים מתחת  קילומטרים מצפון 
מזה  הקיימת  העיר,  בעולם!  ביותר  הנמוכה  העיר  היא  ולפיכך  הים,  לפני 
רמות  לאור  בעולם.  ביותר  העתיקות  הערים  אחת  גם  היא  שנה,   10,000
המשקעים הנמוכות, העיר וסביבותיה נסמכים באופן בלעדי על בארות מים 
תת-קרקעיות ועל מעיינות לשתייה ולהשקיה. מעיין עין אל-סולטן הוא מקור 
המים העיקרי. נוסף על אתריה ההיסטוריים והתיירותיים, יריחו נחשבת אזור 
חשוב לחקלאות. העיר ידועה בגידוליה – פירות הדר, תמרים, בננות, פרחים 

וירקות חורף.

תלמידים מבית הספר התיכון טרה סנטה ביריחו, בהנחיית רכז הקהילה של 
ידידי כדור הארץ מר מוחמד חדד, והמורה מר לואי עבדל אל, זיהו בסביבת בית 
יותר מ-15 מפגעים, המסכנים את מקורות המים ופוגעים בסביבה.  הספר 
מרבית האיומים אשר נמצאו קשורים לסילוק לא תקין של שפכים, ולסילוק 
לא תקין של פסולת מוצקה – ממקורות ביתיים וממקורות חקלאיים גם יחד.

בעיות סביבתיות

שפיכת ביוב ביתי

לסילוק הלא ראוי של ביוב ביתי יש השפעה שלילית הן על מי התהום 
מקורות  אל  לחלחל  עלולים  מזוהמים  שפכים  העיליים.  המים  על  הן 
המים, כמו נהר הירדן, ובכך לגרום סיכון לבריאות הציבור ולגרום להפצת 

מחלות באזור.

השלכת פסולת מוצקה

ההשלכה הלא חוקית של פסולת מוצקה תורמת גם היא להתפשטות 
לזהם  עלולה  מוצקה  פסולת  טיפול.  ללא  נותרת  היא  עוד  כל  מחלות, 
הרע,  הריח  מלבד  התהום.  מי  את  הן  העיליים  המים  מקורות  את  הן 

הפסולת מהווה סכנה בריאותית למי ששותים את המים המזוהמים. 

קוטלי מזיקים חקלאיים ופסולת פלסטית

חקלאות היא המגזר הכלכלי העיקרי ביריחו. החקלאים עושים שימוש 
המזיקים  קוטלי  התוצרת.  את  להגביר  מנת  על  מזיקים  בקוטלי  נרחב 
ואת מי התהום. פסולת פלסטיק  אינם היחידים המזהמים את האוויר 
יוצרת מפגעים  שמקורה בחקלאות גם היא מזיקה. פסולת הפלסטיק 

אסתטיים, אך יותר מכך, הפלסטיק הוא חומר שאינו מתכלה.

יריחו

יריחו, הרשות הפלסטינית



היי. קוראים לי פרח ח’לטה, ואני תלמיד בכיתה י’ בבית הספר טרה 
סנטה ביריחו. הכיתה שלי נסעה יחד עם המורה שלנו לועאי למפגש 

בכפר עוג’ה כדי ללמוד על מערכות GPS ו-GIS. זו הייתה הפעם 
הראשונה שלמדנו על הנושא. אחר כך נסענו עם המורה שלנו לעיר 
יריחו כדי לאתר מפגעים סביבתיים ולסווג אותם. בסוף נסענו לבית 
לחם להדרכה מתקדמת, וכדי להתנסות בשימוש בתוכנה ולמפות את 

המפגעים שמצאנו ביחס למפת העיר.
אחרי שביצענו מחקר בשטח, הצטרפנו לשאר הקבוצות במחנה 

משותף בגבעת חביבה, קרוב לבאקה אל-ע’רביה, שם ביקרנו בהרבה 
אתרים היסטוריים, יחד עם תלמידים מהרשות הפלסטינית, מישראל 
ומירדן. למדנו להכיר אחד את השני – שיחקנו בהרבה משחקי חברה 
כדי “לשבור את הקרח” בינינו. הפעילות אפשרה לנו לא רק הזדמנות 
לפגוש ילדים אחרים, אלא גם להציג את מה שקורה בעיר שלנו לכל 

שאר הקבוצות, וללמוד על סיכונים ומפגעים בקהילות שכנות.

המלצות

1. טיפול בשפכים

מי  את  ביריחו.  נפוצה  בעיה  הוא  מוצקה  פסולת  ובסילוק  בשפכים  לקוי  טיפול 
השפכים יש לרכז אל מערכת איסוף מרכזית, ואז לטפל בהם. הפסולת המוצקה 
מרוכזת כבר כיום באתר הטמנה מסודר, אולם נותרו בעיר כמה אזורים שבהם 

מושלכת פסולת ללא אישור, והם מצריכים ניקוי מיידי. 

2. קמפיינים למודעות ציבורית

תלמידים בכיתה י’ מבית הספר טרה סנטה פגשו במחנה ה-GIS את שכניהם 
יצרו ססמאות  ג’בל. יחד הם  מעמק הירדן, מעין גדי, עוג’ה, בית שאן ומואז בין 
לקמפיינים להעלאת המודעות הציבורית לנושא המים, ובקרוב יתחילו לעבוד יחד 

על סרט תלמידים חוצה-גבולות אודות נהר הירדן. 
הנה כמה מהסיסמאות:

-  המים שזיהמת היום הם הגשם של מחר

-  שלי, שלך, של כולנו – עתיד הנכדים שלך הוא בידיים שלך

-  אל תירק לבאר שממנה אתה שותה

-  אני ואתה נשנה את העולם

-  תחשוב ירוק – תגיע רחוק

פרח ח’לטה, תלמיד בבית הספר טרה סנטה ביריחו,
הרשות הפלסטינית

GIS-פרח, שלישי מימין, מציג במחנה ה

יריחו יריחו
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סקירה כללית

הקהילה בע’ור סאפי היא חלק ממועצת דרום ע’ור, השוכנת בחוף הדרום-
את  כוללת  המועצה  תעשייתיים.  למכרות  בסמיכות  המלח,  ים  של  מזרחי 
ומתגוררים בה  וע’ור פיפה,  ע’ור חדית’ה  ע’ור מזרעה,  ע’ור סאפי,  היישובים 

כ-40,000 איש בסך הכול. 
הירדן  נהר  במימי  היתר  שימוש  צחיח.  ואקלים  מדברי  בנוף  האזור מתאפיין 
ניכר היטב באזור זה, משום שהצניחה במפלס ים המלח גורמת  לבולענים, 
הופכת את העיבוד החקלאי של הקרקע לבלתי אפשרי ומאיימת על התיירות. 
פגיעה נוספת נגרמת גם לתעשיית המכרות, המהווה באופן חלקי גם סיבה 

לבעיה.

קבוצת תלמידים מע’ור סאפי ומע’ור מזרעה ערכה כמה סקרי שדה, תחת 
נוואסרה )מורה(. במהלך  הנחייתם של מר פתחי חווימל )חוקר( ומר עוואד 
הסקר הם איתרו ומדדו כמה מוקדי זיהום, שלכולם תרומה לזיהום מקורות 
המים המתוקים באזור. תוצאת המחקר תסייע למועצה המקומית בעריכת 

מחקר לאיתור פתרונות לסוגיות הסביבתיות הרבות באזור. 

בעיות סביבתיות

בורות ספיגה

כמו מרבית הקהילות הכפריות באזור זה, גם במשקי הבית בדרום ע’ור 
אין מערכות ביוב מספקות, ותושבים נאלצים להשתמש בבורות ספיגה 
לאיסוף השפכים. במצב זה השפכים עלולים לחלחל את הקרקע ולהגיע 
לשכבת מי התהום בשל איטום לקוי, או לעלות על גדותיהם ולהציף את 
ולחות  )חום  האזור  האקלים  תנאי  בסיוע  אלה,  תנאים  הכפר.  רחובות 
בבקעת ים המלח( יוצרים סביבת חיים אופטימלית לחיידקים ולחרקים, 

וחושפים את האוכלוסייה לכמה סיכונים בריאותיים חמורים.

פסולת חקלאית

חקלאות היא מקור הכנסה חשוב לתושבי דרום ע’ור, אולם היא מהווה 
גם מקור מרכזי לזיהום סביבתי. למעשה, שימוש יתר בדשנים, הגורם 
המים  ומקורות  האקוויפרים  לזיהום  להוביל  עלול  ולנגר-עילי,  לחלחול 
המתוקים. השימוש הן בדשנים סינתטיים והן בדשנים אורגניים )ובעיקר 
למים המתוקים, משום  פוטנציאלי  איום  מהווה  בהם(  הלקוי  השימוש 

שהדשנים גורמים לאאוטרופיקציה או לירידה באיכות המים.

פסולת חקלאית שמקורה בבעלי חיים

בעיה נפוצה בקהילות חקלאיות רבות בירדן היא גידול בעלי חיים בתוך 
וזיהום  נעימים  לא  ריחות  יתושים,  אזור המגורים, המוביל להתפשטות 
בעלי  פסולת  עילי של  ונגר  חלחול  בשל  פוטנציאלי של מקורות המים 

חיים.
 

פסולת מוצקה

ללא מערכת איסוף הולמת וללא אתר סילוק אשפה, תושבי דרום ע’ור 
משליכים לא פעם פסולת מוצקה באתרים לא חוקיים המצויים בשטחי 
בדיקות  כל  ללא  מבוקרת,  לא  בצורה  הוקמו  אלה  אתרים  הניקוז.  אגן 
סביבתיות או הערכות הידרולוגיות מקדימות. מסיבה זו, הם מופיעים לא 
פעם באזורי ההזנה של האקוויפרים או בוואדיות, ובכך תורמים לזיהום 

מי התהום באמצעות חלחול כימיקלים.

פסולת תעשייתית

תחנת דלק ומוסכים רבים הפזורים בקהילות השונות מהווים מקור זיהום 
דליפות דלק, שפיכה אקראית  ומסכנים את מי התהום.  חשוב באזור, 
במנועים  לטיפול  שימוש  נעשה  נוספים שבהם  וכימיקלים  של שמנים 
)וכן חומרים המשמשים לניקוי מכוניות( מחלחלים בסופו של דבר אל 
הקרקע לפני התנדפותם, ובכך הם יוצרים מקור זיהום נוסף המכביד על 

מאגרי מי התהום.

ע’ור סאפי – הרשות המקומית דרום ע’ור, ירדן

ע’ור סאפי



קוראים לי ראיד ואני בן 14. בשנה שעברה השתתפתי בתוכנית של 
ידידי כדור הארץ לזיהוי הבעיות והאיומים על מאגרי המים בקהילה 

שבה אני גר, כחלק מפרויקט GIS בקהילה.
אני ותלמידים אחרים מהקהילה שלי איתרנו את מקורות הזיהום 

שמשפיעים על הסביבה ועל מאגרי המים באזור. ערכנו הרבה מאוד 
סקרי שדה וסיורים בע‘ור סאפי, והשתמשנו במתקני GPS כדי לדעת 

את המקום המדויק של מקורות הזיהום. מילאנו בטבלה את קווי 
האורך והרוחב של נקדות הזיהום והמפגעים, והוספנו תיאור קצר על 
השפעת הזיהום על הסביבה ועל מאגרי המים, וכן צילום של המקום. 
אחר כך השתמשנו בתוכנת ArcGIS כדי להוריד את הנתונים למפה 

של הקהילה. את המפה ניתן למקבלי החלטות במועצה המקומית 
דרום ע’ור, כדי שיפעלו למנוע זיהום בקהילה שלנו.

אחר כך כל נקודות המפגעים שמצאנו, והתמונות שצילמנו יועלו 
לתוכנת Google Earth, כך שאנשים בכל רחבי העולם יוכלו לראות 

מאיזה מפגעים סביבתיים אנחנו סובלים. 

1. השלכת פסולת לא חוקית/לא מוסדרת

על מנת לפתור את בעיית השלכת הפסולת באתרים לא מוסדרים ביישובי דרום 
ונזקיה  הבעיה  אודות  אתו  ושוחחו  העירייה  ראש  עם  נפגשו  התלמידים  ע’ור, 
לתושבי האזור. ידידי כדור הארץ המזה”ת עזרו לתלמידים ליצור קשר עם עיריית 
עמאן רבתי, על מנת לבקש לספק לקהילה מתקנים לאיסוף פסולת. התגובה 

הייתה חיובית, ומתקנים רבים הופצו בכל רחבי הקהילה!

2. פסולת שמקורה בבעלי חיים

כמו בקהילות אחרות, על המועצה המקומית לייצר אד הוק אזור שישמש לרעיית 
בעלי חיים, הרחק מאזורי המגורים, וכן לספק מערכת לאיסוף פסולת בעלי החיים 

ולהתססתה, ליצירת דשנים לשימוש בחקלאות. 

3. פסולת שמקורה בחקלאות

מים  לזיהום  מוביל  החי,  מן  או  סינתטי  ממקור  אם  בין  בדשנים,  יתר  שימוש 
שימוש  של  בר-קיימא  גבול  לקבוע  המקומית  המועצה  על  ולאאוטרופיקציה. 
על המועצה  ועוד,  זאת  יעילה.  בצורה  ייאכף  זה  כך שגבול  על  ולפקח  בדשנים, 
לעקוב אחר השימוש בדשנים מן החי, ולאסור את השימוש בדשנים גולמיים. יש 

לעודד את השימוש בדשן מותסס, שהשפעתו הסביבתית חמורה פחות.

ראיד ח’ליפת, ע’ור סאפי, ירדן

ראיד וצוות ה-GIS בע’ור סאפי

ע’ור סאפי ע’ור סאפי

המלצות

תלמידים מקהילות דרום ע’ור גילו 
שהם מתמודדים עם בעיות דומות 
לאלה של עמיתיהם מאזור הצפון. 
הסיבה לכך היא בעיקר המחסור 
בתשתיות, מחד גיסא, ובמודעות 
סביבתית, מאידך גיסא, הן מצד 

האוכלוסייה, הן מצד הרשויות.



מפת מפגעים סביבתיים, מועצה אזורית תמר 2009-2010

סקירה כללית

נווה  גדי,  עין  קיבוץ  ובהם  יישובים,  מכמה  מורכבת  תמר  האזורית  המועצה 
זוהר, נאות הכיכר ועין תמר. בסך הכול מתגוררים בשטחי המועצה כ-1,300 

תושבים.
קהילות אלה מצויות בסמוך לחופי ים המלח. נסיגת מימי ים המלח יצרה את 
את  מהווים  בפסולת  טובים  לא  וטיפול  איסוף  המסוכנת.  הבולענים  תופעת 

הסוגיה הסביבתית המדאיגה המרכזית באזור. 

תלמידים מבית הספר התיכון עין גדי זיהו 41 מפגעים סביבתיים באזור מגוריהם 
המאיימים על בריאות הציבור וגורמים לזיהום מי התהום וים המלח. הפעילות 
נעשתה בהנחיית גברת גּונדי שחל מצוות ידידי כדור הארץ המזה”ת והמורה 
גב’ רויטל סבג. האיומים החמורים ביותר שהתגלו היו אתר פסולת אזבסט לא 
חוקי בפאתי הקיבוץ, ופסולת קוסמטית מהמלונות בגדה המערבית של ים 
המלח. איומים אלה פוגעים בבריאותנו באמצעות מגע ישיר וכן לאחר המסתם 
כי חומרים אלה  נוסף על כך, קיים חשש משמעותי  וחדירה למאגרי המים. 

יישטפו אל ים המלח בשטפונות הבזק המאפיינים את האזור.

בעיות סביבתיות

פסולת ביתית

חוסר במודעות סביבתית והתעלמות מהשלכות הזיהום, כמו גם מחסור 
כללי במתקנים לסילוק פסולת, הובילו לפיזור אתרי פסולת בלתי חוקיים 
בשטח המועצה. אתרים אלה מאיימים על מקורות המים, על מי התהום 

ועל ים המלח, בשל החלחול, החדירה והנגר של מזהמים מסיסים.

השלכת אזבסט

כפי שגילו התלמידים שלקחו חלק בפרויקט GIS בקהילה, אחת ההשלכות 
החמורות של בנייה לא מוסדרת היא השלכת אזבסט. התלמידים גילו 
הידוע  חומר  הוא  אזבסט  גדי.  עין  קיבוץ  אזבסט בפאתי  אתר השלכת 
כקרצינוגן )מסרטן(, ואפילו חשיפה חד-פעמית לאזבסט עלולה להוביל 
לסרטן ריאות. סיבי האזבסט הם מסוכנים ונדיפים מאוד, ואתר פסולת 
מהווה  נפוצות,  בו  האבק  שסופות  פתוח  באזור  זה,  חומר  של  פתוח 

סכנה עצומה לאוכלוסייה המקומית.

פסולת ממוצרים קוסמטיים

של  הלוואי  בתוצרי  או  קוסמטיים  במוצרים  המצויים  כימיים  חומרים 
ייצורם עלולים למצוא את דרכם אל הקרקע ובכך לזהם את מי התהום 
ואת גופי המים העיליים. יש לכך השלכות חמורות על בריאות המערכת 

האקולוגית ועל האנשים העושים שימוש ביתי במים ממקורות אלה.

תמר

מועצה אזורית תמר, ישראל



המפגש הראשון שלי עם תוכנת ה-GIS היה בשנה שעברה, כשמדריך 
מידידי כדור הארץ המזרח התיכון נתן לנו הכשרה בת יומיים על 

השימוש בתוכנית GIS Quantum. תוכנה זו )QGIS( היא מערכת מידע 
גיאוגרפית בקוד פתוח, נוחה לשימוש וקלה ללמידה. כמה חודשים 
אחרי לימוד התוכנה אספתי את דיווחי השדה שחברים שלי הכינו 

על האיומים הסביבתיים באזור, והזנתי את הנתונים למערכת. פעולה 
זו שילבה בין הידע שלי מהכשרת ה-QGIS לבין ידע מקומי. קיבלתי 

מהמדריך מידידי כדור הארץ המזרח התיכון תצלומי אוויר של 
האזור, כך שהיה לי קל יותר למפות את הנתונים ולראות את הכול 

ממעוף הציפור.
נהניתי במיוחד ממחנה ה-GIS הקהילתי בוואדי רום בירדן, 

ומהמפגש עם ילדים ירדנים ופלסטינים. הנסיעה הייתה די ארוכה 
ומעייפה, אבל היא הייתה שווה את זה!

אני מקווה להמשיך לעבוד עם ידידי כדור הארץ-המזרח התיכון, גם 
אחרי שאסיים את תפקידי בפרויקט ה-GIS הקהילתי.

המלצות

1. השלכת אזבסט
התלמידים בעין גדי יפנו למקבלי ההחלטות בקיבוץ על מנת לדרוש מהם פתרון 
סופי ומוסדר לאיום האזבסט. במקביל, הם ייצרו קשר עם התקשורת המקומית 

בכדי להעלות את מודעות הציבור לנושא ולזכות בתמיכתם במאבק זה.
אף  או  אותה  לצמצם  ניתן  הציבורי,  במרחב  הפסולת  לתופעת השלכת  באשר 
למנוע אותה בקלות יחסית, באמצעות קמפיינים להעלאת מודעות ומתן קנסות. 
מכיוון שפעילות זו נטועה בהתנהגות של יחידים, ניתן יהיה לעצור אותה במהירות 

יחסית באמצעות גינוי ציבורי של פעילויות כאלה. 

2. שימוש חוזר בפסולת מוצקה

נאמני המים במועצה האזורית תמר הפכו מומחים לבנייה בחומרים ממוחזרים. 
במרכז האקולוגי בעין גדי הם הכינו ספסלים, גדרות ומתקנים נוספים על מנת 

להמחיש את השימושים השונים בפסולת ואת אפשרויות השימוש החוזר בה. 

3. מחקר אודות אגנים ירוקים

תלמידים בבית הספר התיכון עין גדי ערכו מחקר באשר לאיכות המים המסוננים 
בגן האקולוגי. במצגות שהציגו בסוף  הירוקים שנבנה  שמקורם במודל האגנים 
רחב  בהיקף  ירוקים  אגנים  של  בנייתם  על  המליצו  התלמידים  הלימודים,  שנת 

יותר.

אמיליאנו גרינבלט, בית הספר התיכון עין גדי

אמיליאנו מסביר על עבודת המיפוי במחנה נוער בואדי רם

תמר תמר

נאמני מים מעין גדי במחנה נוער



 *
קהילות אקוויפר ההר

באקה אל-שרקיה )הרשות הפלסטינית(

באקה אל-ע’רביה-ג’ת )ישראל(

טול כרם )הרשות הפלסטינית(

מועצה אזורית עמק חפר )ישראל(

צור הדסה )ישראל(

ואדי פוכין )הרשות הפלסטינית(



מפת מפגעים סביבתיים, באקה אל-שרקיה, הרשות הפלסטינית 2009-2010

סקירה כללית

באקה אל-שרקיה ממוקמת כ-16 קילומטרים צפונית לטול כרם, ממש על 
הקו הירוק. היישוב גובל בנזלה אל-שרקיה במערב, ובבאקה אלע’רביה-ג’ת 
במזרח, מצדה השני של גדר ההפרדה. באקה אל-שרקיה ובאקה אלע’רביה-

בכפר  טובה”.  ושכנות  “מים  פרויקט  במסגרת  השותפים  הישובים  הם  ג’ת 
ההפרדה  גדר  דונמים.  כ-4,200  של  בשטח  תושבים,  כ-5,000  מתגוררים 

מפרידה באופן פיזי בין תושבי הכפר לבין שכניהם בישראל.

התלמידים שהשתתפו בפרויקט GIS בקהילה, בהדרכתם של דר’ יוסף צאדק 
תורמים  כולם  זיהום,  מקורות   15 ומדדו  איתרו  גילו,  אבו-האני  מר  והמורה 
כל  למעשה,  כך.  גם  מאוד  הנדירים  המים,  מקורות  של  באיכותם  לפגיעה 
אספקת המים השפירים באזור זה מקורה בארבע בארות בבעלות פרטית, 
זו, המנהל האזרחי הישראל לא התיר  שנקדחו לפני שנת 1967. מאז שנה 
התהום,  מי  במפלס  הירידה  עם  יחד  זו,  עובדה  נוספות.  בארות  של  קידוח 
יותר  יוצא דופן לחקלאות, שהינה מקור המחייה של  מהווה איום משמעותי 
מ-70% מהתושבים. בשנת 2005 הושלם פרויקט במימון האו”ם לחיבור 70 
בתים לרשת המים, לאספקת מיי שתייה. יחד עם זאת, התושבים שלא חוברו 
לרשת המים סובלים מאספקת מים לא אמינה ולא סדירה, במחירים גבוהים, 

מצב המונע כל פיתוח כלכלי באזור. 

בעיות סביבתיות

ואדי אבו נאר

מקור המים המרכזי באזור הוא כיום לא יותר מתעלה המזרימה שפכים, 
יותר,  ולעתים גם בפסולת מוצקה. המצב חמור אפילו  מזוהמת בביוב 
לשתיים  בסמוך  המרכזיים ממוקמים  הזרמת השפכים  משום שאתרי 
מארבע הבארות המשמשות את הכפר, מה שיוצר איום חמור על בריאות 
תושבי הכפר. נוסף על כך, הוואדי חשוף לסכנת שטפונות פתאומיים, 
הנושאים עמם את כל מה שמצוי בדרכם, ועל כן נושאים מזהמים הלאה 
במורד הזרם במהלך העונה הגשומה. ההשפעה ההרסנית של הוואדי 

הייתה ידועה כבר לצלבנים, אשר כינו אותו “עמק המוות”.

ייצור שמן זית

במשך עונת הפקת שמן הזית בבתי הבד, מופק תוצר לוואי נוזלי הידוע 
גם כ ”עאָקר”, העשיר בחומרים אורגניים ובחומרי הזנה. נוזל שומני זה 
מושלך לשטחים הפתוחים או לתוך הוואדי. לנוזל, כמו לחומרים שומניים 
הוא  מימיות,  אקולוגיות  מערכות  על  שלילית  השפעה  יש  אחרים, 
מפחית את ריכוז החמצן במים ופוגע ביכולת ההתחדשות של המערכת 

האקולוגית. מסיבה זו ה- “עאָקר” מהווה איום סביבתי.

באקה אל- שרקיה, הרשות הפלסטינית

באקה אל- שרקיה

תלמידי GIS מבאקה-אל-שרקיה



אני תלמיד בכיתה י”א ומשתתף בפרויקט נאמני מים צעירים בבאקה-
אל-שרקיה.

פרויקט GIS בקהילה אפשר לנו להשתמש באחת התוכנות המובילות 
בתחום הסביבתי על מנת לזהות אתרים מזוהמים ולהתחקות אחר 

חומרת הזיהום. למדנו איך להשתמש במכשירי GPS כדי לנטר אתרים 
שונים ולמצוא סיכונים סביבתיים. את המידע הזה אספנו בתוכנה 

והצגנו אותו באופן מרוכז על מנת לייצר מפה של האזור כולו. 

אני חושב שהחלק הכי חשוב בקורסים ובהכשרות היה שלמדתי 
איך ליצור מפה סביבתית של העיר שבה אני גר – באקה אל-שרקיה, 

ולהבין את האופי המורכב של משאבי מים משותפים, את התלות 
ההדדית שלנו ושל שכנינו, שחולקים עמנו סיכונים סביבתיים 

ומפגעים סביבתיים.

1. ניהול מי שפכים

בין  הבנות  מסמך  נחתם   2005 בשנת  טובה”,  ושכנות  “מים  לפרויקט  הודות 
באקה אל-שרקיה ושכנתה הישראלית באקה אל-ע’רביה. מזכר ההבנות קבע 
כי השפכים מבאקה אל-שרקיה יישאבו אל מתקן הטיפול החדש המצוי בכפר 
כמודל  טובה”  ושכנות  “מים  קהילות  עבור  לשמש  עשוי  זה  הסכם  הישראלי. 

המדגים את חשיבותם של הסכמים לשמירה על משאבי המים המשותפים. 

2. מחסור בשטחים ירוקים פתוחים

במחנה ה-GIS, יחד עם שכניהם מבאקה אל-ע’רביה, התלמידים דנו ברעיונות 
הקו  עברי  משני  ציבורי  פארק  ופיתוח  נאר  אבו  ואדי  של  לשיקום  בנוגע  שונים 
אקולוגיים  מערכת  שירותי  ויספק  ונופש  לפנאי  מקום  שיהווה  פארק   – הירוק 

לאזור כולו.

האני סייד נסראללה, תלמיד בבאקה אלשרקיה, 
הרשות הפלסטינית

האני עם ספר הלימוד “מים” בערבית ליד עץ ששתל

באקה אל- שרקיה באקה אל- שרקיה

תלמידים מבאקה-אל-שרקיה מבצעים מחקר שדה

המלצות

התלמידים המשתתפים בפרויקט 
GIS בקהילה מתכננים להעלות 

את המודעּות לממצאים באמצעות 
פעילויות חינוך סביבתי בתוך קהילות 

מגוריהם. המשתתפים מתכננים 
להציג את נקודות הסיכון, שאותרו 

תוך שימוש בטכנולוגיות GIS ו-
GPS ולהסביר את המצב לתושבים 

המקומיים, בניסיון להעלות את 
מודעותם להשפעות האנושיות על 

הפגיעה בסביבה. התלמידים גם 
הציעו המלצות לניהול מערך הביוב, 

המוצגות בהמשך. כיום, תוכנית 
הפיתוח של האו”ם, UNDP, מתכננת 

ומבצעת פרויקט לבניית מערכות 
איסוף שפכים בשלוש הערים של 

באקה אל-שרקיה, חבלה וברטעה 
הוסכם כי הטיפול בשפכים יתבצע 
בישראל – במתקן טיהור השפכים 

)מט”ש( החדש של באקה אל-
ע’רביה. 



מפת מפגעים סביבתיים, באקה אל-ע<רביה-ג’ת, ישראל, 2009-2010

סקירה כללית

באקה אל-ע’רביה-ג’ת שוכנת למרגלות הרי השומרון, ממערב לגדר ההפרדה. 
ביישוב מתגוררים כ-33,000 תושבים. שימושי הקרקע מתחלקים בין חקלאות 

)55%(, מגורים )30%( ומבני ציבור ושימושים אחרים )15%(. 
האתגרים הסביבתיים העיקריים עמם מתמודד היישוב הם הקמה של מערכת 
מוצקה,  פסולת  של  בלתי-חוקית  השלכה  מלאה,  עירונית  שפכים  איסוף 
וזיהום ואדי אבו נאר/נחל חדרה, הזורם מהרשות הפלסטינית דרך באקה אל-

ע’רביה-ג’ת ועד הים התיכון.

והמקיף,  הטכנולוגי  ביה”ס  קאסימי,  אל  התיכון  הספר  מבית  תלמידים 
וואטד  והמורים מר מובראק  בהדרכתו של רכז הקהילה מר מוחמד ביאדסי 
מקורות  על  המאיימים  מפגעים,   65 מגוריהם  באזור  זיהו  גנאים  ג’מיל  ומר 
וביתיים.  חקלאיים  נובעים ממקורות  המפגעים  מרבית  בנוף.  ופוגעים  המים 
המפגעים החמורים ביותר שאותרו היו ביוב הזורם אל ואדי אבו נאר, וערימות 
של פגרי בעלי חיים בפאתי העיר. סיכונים אלה משפיעים על בריאות התושבים, 

מזהמים את המים העיליים ויוצרים סביבה לא נעימה. 

בעיות סביבתיות

הזרמת ביוב אל נחל אבו נאר

רשת  אל  מחוברים  )כ-40%(  בקהילה  רבים  בית  שמשקי  פי  על  אף 
המרכזי  המים  גוף  אל  ישירות  זורם  עדיין  גולמי  ביוב  העירונית,  הביוב 
טיפול  מתקן  הפלסטינית.  מהרשות  הזרם  במורד  גם  וזורם  באזור, 
בשפכים הוקם השנה )2010( וסביר להניח כי הוא ישפר את המצב. יחד 
עם זאת, רוב בתי המגורים עדיין מסתמכים על בורות ספיגה לאיסוף מי 
שפכים. מצב זה מאפשר למזהמים לחלחל ישירות אל אקוויפר ההר, או, 

לפרקים, לעלות על גדותיהם ולזרום אל הנחל.

 
פסולת מוצקה

בשנים האחרונות נרשמה הפחתה משמעותית במספר אתרי הפסולת 
זאת,  עם  יחד  לפסולת.  מעבר  תחנת  הקמת  לאור  הבלתי-חוקיים, 
השלכה של פסולת ביתית, פסולת בניין ופסולת חקלאית מחוץ לאזור 
המגורים, בשטחים מיוערים ובשטחים חקלאיים, היא עדיין נפוצה מאוד. 
הדבר מהווה איום על המים השפירים, וזאת משום שמזהמים עשויים 
פסולת  שריפות  ועוד,  זאת  הרגיש.  ההר  אקוויפר  אל  בקלות  לחלחל 
של  פליטה  זה  ובכלל  אוויר,  לזיהום  גורמות  סדיר  באופן  המתבצעות 

.)10pm( מזהמים מסוכנים – דיוקסינים ווחלקיקים  נשימים

פסולת חקלאית שמקורה בבעלי חיים

כמו בקהילות חקלאיות רבות, פסולת שמקורה בבעלי חיים מהווה לא 
רק מטרד אלא גם איום סביבתי. בנוסף, תהליכי הריקבון של פגרי בעלי 
חיים עלולים אף למשוך בעלי חיים נוספים וחרקים, וכן לזהם את מאגרי 

מי התהום כאשר דשן גולמי מחלחל אל הקרקע.

באקה אל- ע’רביה

באקה אל ע’רביה – ג’ת, ישראל



קוראים לי אברהים אבו חוסיין ואני תלמיד בכיתה י“א בבית הספר 
אל קאסימי בבאקה אל-ער’ביה-ג’ת, ישראל.

עבורי, הפרויקט הסביבתי היה הפרויקט החשוב ביותר שבו 
השתתפתי, מכיוון שלימדו אותנו והדריכו אותנו אודות חשיבותה 

של הסביבה ושל הניקיון של הכפר שבו אני גר. 
לפני שהשתתפתי בפרויקט חשבתי שהמפגעים התברואתיים בכפר 

שלנו הם רק זבל, שאין לו השפעה על הבריאות האנושית ועל 
הסביבה, אבל כשהצטרפתי לפרויקט עם ידידי כדור הארץ המזה”ת, 
ההבנה שלי לגבי המפגעים התברואתיים השתנתה, והתחלתי להבין 

את הסיכון שטמון בהם לבני האדם ולסביבה. 
חשוב לומר שהמטרה של הפרויקט הייתה להעלות את המודעות של 

התושבים לכך שהפסולת מסכנת את כל תושבי הכפר.
דרך הפרויקט הכרתי חברים חדשים, שלא הכרתי קודם. הפרויקט 

אפשר לי ליצור את קשרי החברות האלה.

המלצות

נאמני המים הצעירים בבאקה אל-
ע’רביה ערכו “מהפכה סביבתית” 

בעיר בחמש השנים האחרונות. תוך 
שימוש במגוון רחב של פעילויות 

– מחלּוַקת דפי מידע אודות פסולת 
ביתית ועד רכיבות אופניים משותפות 

– הם הצליחו לקדם גישה חדשה 
בעיר. לאור ממצאיהם במסגרת 

פרויקט ה-GIS, הם יודעים שנדרשת 
עדיין עבודה רבה על מנת ליצור 

מחויבות ציבורית ועירונית חזקה 
ומתמדת לשימור הסביבה. במחנה 
ה-GIS הם תכננו, יחד עם שכניהם 

מבאקה אל-שרקיה, לקדם את 
שיקומו של ואדי אבו נאר כפארק 

ציבורי פתוח משני צידי הקו הירוק, 
פארק אשר ישמש למטרות פנאי 
ויספק שירותים סביבתיים לאזור.

אברהים אבו חוסיין, תלמיד, באקה אל-ע’רביה-ג’ת, 
ישראל

GIS 2009-אברהים עומד שלישי משמאל, יחד עם חברים, במחנה ה

באקה אל- ע’רביה באקה אל- ע’רביה

תלמידים מבאקה אל גרביה בסיור לאיתור מפגעים

1. זרימת ביוב

במהלך השנה האחרונה נרשם שיפור משמעותי בטיפול בשפכים בבאקה אל-
ע’רביה-ג’ת: בינואר 2010 נחנך בעיר מתקן טיהור שפכים )מט”ש( בעלות של 
אל- באקה  של  מהביוב  ב-100%  שיטפל  כך  תוכנן  המט”ש  שקל.  מיליון   28

ע’רביה-ג’ת, אולם עד כה הוא מממש רק כ-10% מהקיבולת הסופית שלו. על 
מנת להגיע לקיבולת המלאה, יש צורך בהשקעה נוספת בחיבור 80% ממשקי 
הבית בבאקה אל-ע’רביה ו-20% ממשקי הבית בג’ת למערכת הביוב. הצעירים 
מפצירים ברשות המקומית להקים את הרשת ובעתיד לחבר גם את באקה אל-

שרקיה לרשת זו. 

2. פסולת מוצקה

לצמצום  התשתית  מערכת  חסרה  עדיין  מוצקה  לפסולת  המעבר  בתחנת 
ההשפעה הסביבתית של הפסולת. בין הפתרונות האפשריים המוצעים – שדרוג 
לאתר  העברתה  או  הקיימת,  המעבר  תחנת  של  מודרניזציה  האיסוף,  מערך 

מתאים יותר. 

3. פסולת חקלאית שמקורה בבעלי חיים
 

מי התהום  ולזהם את  לחלחל  נטייתו  מי התהום בשל  לזיהום  גולמי תורם  דשן 
הדשן  את  להעביר  ניתן  זאת,  עם  יחד  )נוטריינטים(.  הזנה  ובחומרי  בחיידקים 
תהליכי תסיסה וקומפוסטציה, על מנת שישמש כדשן אורגני, חלופה העדיפה 

על פני הדשנים הכימיים, שבהם נעשה שימוש כיום.
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סקירה כללית

הגדה  של  הצפון-מערבי  בחלקה  המצויה  פלסטינית  עיר  היא  כרם  טול 
המערבית. העיר ממוקמת מעל אקוויפר ההר המערבי, מקור המים החשוב 

ביותר לפלשתינאים בגדה המערבית ומקור מים מרכזי למדינת ישראל.
ולכמות  הפוריה  לאדמה  הודות  עתיקה,  בחקלאות  מתאפיין  כרם  טול  אזור 
לפגיעה  במיוחד  רגישה  העיר  זו  מסיבה  יחסי.  באופן  הגבוהה  המשקעים 
באיכות המים. במסגרת פרויקט “מים ושכנות טובה”, שותפתה הישראלית 

של טול כרם היא המועצה האזורית עמק חפר. 

באזור,  סקר  ערכה  אירטח’  לבנים  התיכון  הספר  מבית  תלמידים  קבוצת 
וזיהתה את שני הגורמים הבאים כבעיות המרכזיות: איזור תעשייה ניצני שלום 
)המפעל הכימי “גֶשורי”( והשלכת פסולת בוואדי זומר. סקר ה-GIS הקהילתי 
בוצעו  והמיפוי  הסקר  זה.  באזור  שונים  סביבתיים  מפגעים   26 ומדד  איתר 

בהנחיית רכז קהילת טולכרם של ידידי כדה”א והמורה מר האשם אשקר.

בעיות סביבתיות

המפעל הכימי גֶׁשֹוִרי

“ניצני שלום”, אזורי תעשייה אשר נבנה במהלך שנות השמונים בשטחי 
מפעלים,  משבעה  מורכב  חפר,  ועמק  כרם  טול  בין  המערבית,  הגדה 
בקרבה  ממוקם  התעשייה  אזור  מאוד.  נמוך  סביבתי  תפקוד  בעלי 
לשכונות מגורים צפופות בטול כרם, וזיהום אוויר וריחות רעים הנובעים 
מהמפעלים הורידו את איכות החיים באזור והובילו לפינויה של שכונה 

שלמה.

ואדי זומר

הזרמת שפכים בוואדי זומר, יחד עם פסולת תעשייתית, גורמת לזיהומו 
של נחל זה, הזורם דרך המועצה השכנה, מועצת עמק חפר, ומסיים את 
מסלולו בים התיכון. בה בעת, הנחל המזוהם תורם גם לזיהום אקוויפר 
בנוסף,  על מלאי המים השפירים.  יש השלכות הרות אסון  ולכך  ההר, 

הנחל המזוהם מושך חרקים הגורמים להתפשטות מחלות.
 

השלכה לא מוסדרת של פסולת מוצקה

לצד האיומים הסביבתיים שצוינו לעיל, טול כרם סובלת מהשפעותיהם 
מוצקה  פסולת  ניהול  וממדיניות  פתוחים  פסולת  השלכת  אתרי  של 
לקויה. למעשה, מרבית הפסולת המוצקה בעיר נערמת ונשרפת ללא 
כל טיפול, והתוצאות הן שחרור של מזהמים רעילים, כדוגמת דיֹוקסינים, 
המצטברים ברקמות השומן של בעלי חיים וכך מוצאים את דרכם אל 
שרשרת המזון. חיות המשק והמרעה מושפעות מחומרים אלה, וכתוצאה 
מכך, מושפעת גם בריאותם של בני אדם. יש לציין כי דיוקסינים הינם 
אחת התרכובות הרעילות ביותר המוכרות לאדם, וכי הם נוצרים בעיקר 
בתהליכי שריפה של תרכובות אורגניות )למשל PVC(, הכלולות על פי 

רוב בפסולת ביתית רגילה.

טול כרם, הרשות הפלסטינית

טול כרם



באמצעות השימוש בטכנולוגיית GIS, למדנו דרכים רבות להציג 
את העולם שלנו, בנוסף לדרך חדשה ללמוד על הגיאוגרפיה שלנו 

בטול כרם. בעקבות ההשתתפות בפרויקט יש לנו עכשיו זווית ראייה 
חדשה על העיר שלנו.

במחנה ה-GIS, זו הייתה חוויה מדהימה לפגוש אנשים חדשים, 
שגרים ממש מעבר לגבול.

הפרויקט אפשר לנו ללמוד על טכנולוגיה חדשה ולחלוק את המידע 
שבידנו עם השכנים שלנו.

המלצות

במחנה ה-GIS, תלמידים מטול 
כרם ומעמק חפר העלו הצגה, שבה 

שיחקו את הבעלים של המפעל הכימי 
“גשורי” ואת הקהילה שהושפעה 

מהזיהום. משחק התפקידים אפשר 
לתלמידים לחקות פגישה אמיתית 

שהתרחשה, ושבה הוחלט שהבעלים 
של המפעל יבקר בקהילות על מנת 
להבין את ההשפעות השליליות של 

זיהום האוויר. בעקבות עתירה של 
ידידי כדור הארץ המזה”ת למשרד 

להגנת הסביבה, בדיקת ניטור אוויר 
באזור התעשייתי תתבצע במהלך 
נובמבר 2010. זאת ועוד, המנהל 
האזרחי הישראלי התחייב לערוך 

תוכנית אב סביבתית לאזור התעשייתי 
ניצני שלום על מנת להבטיח שיפור 

של הפרקטיקות הסביבתיות במקום.

קבוצת איכות הסביבה בבית הספר באירטח’, 
טול-כרם

הקבוצה הסביבתית מטולכרם: עבד אלרחמן תקרורי, חאלד תקרורי, חייתאם פראג’ 
וממון אירקי

טול כרם טול כרם

משחק תפקידים: מפגש בין מנהל המפעל לבין הקהילה

תלמידים מציגים את הסיכונים 
GIS-בכנס ה

1. מודעות ציבורית

על  האדם  פעולות  להשפעת  באשר  מודעות  חסרה  השכנות  הקהילות  לשתי 
זו,  השפעה  את  למזער  אפשר  שבהן  הדרכים  על  ידע  להם  חסר  וכן  הסביבה, 
בייחוד בכל הנוגע למקורות המים המשותפים. התלמידים בפרויקט GIS בקהילה 
מאמינים כי ניתן לשפר את המצב באמצעות ארגון סיורי שדה לאזורים מזוהמים, 
על מנת להגביר את העניין הציבורי בנושא, ובסופו של דבר להביא לגיבושה של 

תוכנית פעולה ממשית ומקיפה. 

2. טיפול בשפכים

תוכנית  לדרך  יצאה  יורו,  מליון   30.6 ישקיע  לפיתוח, אשר  הגרמני  לבנק  הודות 
חוצת-גבולות לשיתוף פעולה בין שתי הקהילות השותפות )עמק חפר וטול כרם(. 
השפכים יעברו טיפול ראשוני במערכת אגנים ירוקים מלאכותית )זו הדרך היעילה 
ביותר מבחינה כלכלית לטפל בשפכים(, ואז יועברו למרכז טיהור השפכים בעמק 
חפר לטיהור שניוני, לפני סילוק. העבודה על הקמת המערכת צפויה להסתיים 
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סקירה כללית

של  במרכזה  וממוקמת  יישובים  מכמה  מורכבת  חפר  עמק  אזורית  מועצה 
והיא משתרעת על  ישראל. במועצה מתגוררים כ-38,000 תושבים,  מדינת 
פני 130,000 דונם. במסגרת פרויקט “מים ושכנות טובה” המועצה האזורית 
פועלת בשיתוף עם עיריית טול כרם. נחל אלכסנדר/ואדי זומר משותף לשתי 

המועצות, וכך גם המים באקוויפר המערבי.
נאמני המים תושבי המועצה האזורית עמק חפר זיהו את הטיפול בשפכים, 
הסביבתיים  כמפגעים  דלק  ומכלי  יתושים  מפגעי  מוצקה,  פסולת  השלכת 

המרכזיים באזור מגוריהם.

ו ”מעיין השחר” זיהו מעל 30 מפגעים  תלמידים מבתי הספר “רמות חפר” 
ידידי  קהילת  רכזת  של  בהדרכתה  מגוריהם  באזור  פוטנציאליים  סביבתיים 
הסכנות  גל.  נאוה  וגב’  צאלה שחם  גב’  והמורות  טפיארו  איילת  גב’  כדה”א 
בתחנות  ממכלים  ונפט  שמן  לדליפות  סיכון  היו  המרכזיות  הפוטנציאליות 
דלק. כמה מהדליפות אותרו בסמוך למקורות מים שפירים. מפגע נוסף הוא 
שפכים ביתיים ותעשייתים הזורמים במורד נחל שכם. השפכים החודרים אל 
מקורות המים מכילים תרכובות אורגניות וכימיות המזרזות את התפתחותם 

של מפיצי מחלות שונים.

בעיות סביבתיות

זיהום משפכים ביתיים

נחל שכם  זיהום  היא  לא מטופלים  סילוק שפכים  אחת התוצאות של 
וזיהום אקוויפר  איום על שיקום הנחל,  וכתוצאה מכך  ונחל אלכסנדר, 
ההר, שהינו המקור העיקרי למים שפירים באזור. בניית מתקן הטיפול 
בשנת 2002 שיפרה את המצב, אולם כמה מקורות זיהום עדיין קיימים, 
בייחוד בשטחי הרשות הפלסטינית, לאור המצב הרעוע של התשתיות 

לטיפול בשפכים.

זיהום מתחנות דלק

תלמידים מבית הספר התיכון “רמות חפר” זיהו דליפות ממכלים בתחנות 
דלק כאחד הסיכונים הסביבתיים המשמעותיים ביותר. למעשה, דליפות 
את  מסכנות  ובכך  מתוקים,  מים  למקורות  בסמוך  מתרחשות  רבות 

איכות המים באזור. 

זיהום תעשייתי

בדומה לסוגיית השפכים הביתיים, השפכים התעשייתיים מהווים מקור 
זיהום משמעותי לגופי המים באזור.

השלכת פסולת מוצקה

לא  ופסולת תעשייתית לאתרים  ביתית  התוצאות של השלכת פסולת 
מכּוונים  שאינם  אזורים  למעשה,  האקוויפרים.  של  זיהום  הן  מוסדרים 
ומוסדרים להשלכת פסולת עלולים להימצא באזורי ההזנה של האקוויפר. 
שכבות  דרך  התהום  מי  מאגרי  אל  מחלחלים  המזהמים  זה,  במקרה 

הקרקע החדירה.
 

מגיפת יתושים

בריכות דגים, מאגרי מים, מתקני טיהור שפכים ושפכים לא מטופלים 
המוזרמים אל נחל אלכנסדר מהווים כולם בתי גידול אופטימליים לנחילי 
יתושים. שיתוף הפעולה המוגבל בין עמק חפר לבין הקהילה-השותפה 

שלה בצד הפלסטיני, טול כרם, תורם גם הוא להחמרת המצב.

עמק חפר

מועצה איזורית עמק חפר, ישראל



בראשית חודש נובמבר 2009 הייתה לי הזכות להשתתף בכנס בן 
שלושה ימים בעמאן, הבירה של ירדן, שכנתנו ממזרח – מקום שבו 

מעולם לא הייתי קודם. הקבוצה שלנו הורכבה מפעילים סביבתיים 
ממועצה אזורית עמק חפר, ובהם מומחי מים, נציגים של המועצה 

האזורית, הרכזת הקהילתית שלנו ואני – נציג של הנוער הישראלי, 
יחד עם ידידה שלי שובל, מבית שאן. 

אני ייצגתי את פרויקט GIS בקהילה. מטרת הפרויקט היא לאתר 
מפגעים סביבתיים ואקולוגיים בקהילות השונות, והכיתה שלי, כיתה 

י”א במגמת גיאוגרפיה בבית הספר התיכון “רמות חפר”, התמקדה 
במפגעים באזור עמק חפר. למדנו כיצד לזהות את המפגעים וכיצד 
למפות אותם בעזרת תוכנה מיוחדת. המטרה הסופית של הפרויקט 

היא להעלות את מפת המפגעים לממשק G00gle Earth, מפה כלל-
עולמית הנגישה לכול, על מנת לחשוף את המידע שאספנו ולהעלות 

את המודעות הציבורית לסוגיה. 
בכנס, כנציג הצעירים הישראלים, הצגתי בפני קהל של יותר מ-

250 משתתפים את פרויקט ה-GIS בקהילה ואת הפעילויות חוצות-
הגבולות. בנוסף, פגשנו תלמידים מאקדמיית המלך בירדן. היה לנו 

כיף לדבר אתם, וגילינו שיש לנו הרבה מאוד במשותף. 
הצגנו גם פוסטרים וקמפיינים פרסומיים שיצרנו, ותיארנו את 

התהליך המשותף שהקהילות השכנות עברו יחד. במהלך המצגות, 
משתתפי הכנס הביעו את תמיכתם בפרויקט. זה היה טוב למצוא 

קבוצה כל כך מגוונת של אנשים, שמתלכדת סביב מכנה משותף אחד 
– הגישה האקולוגית.

לסיכום, ההשתתפות שלי בכנס הייתה חוויה מיוחדת ויוצאת דופן. 
נהניתי בעיקר מההזדמנות לפגוש הרבה מאוד סוגי אנשים, והערכתי 

מאוד את השיחות הפתוחות בין המשתתפים מהקהילות בירדן, 
ברשות הפלסטינית ובישראל. אני חושב שזו הדרך להגיע לשלום בין 
המדינות, ושזו הדרך הטובה ביותר לבנות קשרים בין הקהילות ובין 

המדינות. אני מקווה שהפרויקט ימשיך וישגשג.

1. שפכים ביתיים ותעשייתיים

הקהילות- שתי  אם  פעולה  לשיתוף  זרז  להוות  עשוי  שפכים  לטיהור  המתקן 
המזהמים  כמות  בהפחתת  יסייע  הוא  זה  במצב  שימוש.  בו  יעשו  השותפות 
המוזרמים מדי יום אל נחל אלכסנדר/ואדי זומר. להפחתת הזרמות הביוב תהיה 

השפעה חיובית נוספת – צמצום מגפות היתושים.

2. זיהום מתחנות דלק ומפסולת מוצקה

יש לבדוק ולאשר את כל מכלי הדלק, ולקבוע את מיקומם בהתאם לתקני בטיחות 
לטיפול  בנוגע  הנזק מדליפות אפשריות.  לצמצם את  על מנת  וזאת  מחמירים, 
להפרדת  פיילוט  בפרויקט  החלה  חפר  עמק  אזורית  מועצה  מוצקה,  בפסולת 

אשפה אורגנית ביתית )פסולת רטובה( מפסולת יבשה, כדוגמת פלסטיק ונייר.

תובל קסטרו, תלמיד בכיתה י”א, בית הספר התיכון 
רמות חפר, ישראל

תובל מציג את הפוסטר בכנס ראשי ערים בירדן

עמק חפר עמק חפר

המלצות

התלמידים מעמק חפר הפגינו 
יצירתיות של ממש בדרך הצגת 
ההמלצות הסביבתיות. במחנה 

ה-GIS בקהילה, יחד עם תלמידים 
מקהילות אחרות, הם יצרו קולאז’ 
יפהפה של ציורים, שהוצג בגלריה 

הפתוחה בנחל אלכסנדר. התלמידים 
המשיכו להעלות מודעות לסיכונים 
הפוטנציאליים, בתערוכה מיוחדת 

שערכו במסגרת הצעדה השנתית של 
עמק חפר. הפרויקט הגיאוגרפי שלהם 
זכה לתגובות נלהבות מהמורים בבית 

הספר.
לבסוף, מפת ה-GIS שיצרו התלמידים 

הוצגה בפני חברי המועצה האזורית 
עמק חפר, אשר הודו לתלמידים על 

עבודתם והצהירו כי ימשיכו לעקוב 
אחר המפגעים הרלוונטיים. עבודתם 
של התלמידים תרמה גם לתוכניות 
המועצה המקומית להקים מערכת 

GIS לניהול סביבתי!

קולאז’ ציורים של נאמני מים

במחנה נוער באקופארק בירדן



מפת מפגעים סביבתיים, צור הדסה, ישראל 2009-2010

סקירה כללית

גדר  של  המערבי  בצדה  הממוקם  ישראלי  קהילתי  יישוב  הוא  הדסה  צור 
מתגוררים  ביישוב  ישראל.  למדינת  המערבית  הגדה  בין  המפרידה  ההפרדה 

כ-4,000 תושבים, מרביתם מועסקים במגזר השירותים באזור ירושלים.
במסגרת פרויקט “מים ושכנות טובה”, פועלת קהילת התושבים ביישוב יחד 
עם הכפר הפלסטיני ואדי פוכין אשר, מהווה דוגמה מושלמת לאורח החיים 
החקלאי המסורתי. פרויקט ה-GIS הקהילתי בוצע בביה”ס האזורי עין כרם. 

תלמידים בבית הספר הסביבתי בעין כרם זיהו 22 סוגיות סביבתיות מדאיגות, 
המאיימות על אקוויפר ההר ועל אגם עונתי באזור. הם הודרכו ע”י רכז קהילת 

ידידי כדה”א מר נתנאל סילברמן והמורה גב’ ציפי דהן.

בעיות סביבתיות

פחי אשפה עולים על גדותיהם

אשפה  פחי  היא  הזבל  באיסוף  ליקויים  של  התוצאה  רבות,  פעמים 
העולים על גדותיהם. השפעותיה של תופעה זו רחבות יותר מן ההשפעה 
האסתטית: הפסולת הנרקבת בפחים ללא איסוף עלולה להדיף ריחות 

רעים ובסופו של דבר להביא לחלחול מזהמים אל תוך מאגרי המים.

מחצבות

ואבק,  רעש  המייצרת  אבן  מחצבת  איתרו  התלמידים  הסקר,  במהלך 
הפוגעת בנוף הטבעי ומשפיעה על קו פרשת המים באזור. זאת ועוד, 

לאבק הנישא ברוח עלולה להיות השפעה שלילית על הבריאות. 

שפכים ביתיים

כשלים באיסוף הביוב הביתי ובטיפול בו מביאים לדליפת ביוב אל האגם 
להיגרם  עלולה  מכך  כתוצאה  מגורים.  לאזור  בסמוך  המצוי  העונתי 
הצטברות של חומר אורגני במים )אאוטרופיקיציה(, אשר תביא להרס 
המים  איכות  כוללת של  לירידה  גם  כמו  המימית,  הביולוגית  המערכת 

באגם.

צור הדסה, ישראל

צור הדסה



תלמידים בכיתה ט’ מבית הספר התיכון עין כרם חוו שלושה ימים 
מרתקים בפגישה האזורית עם תלמידים מהרשות הפלסטינית ומירדן. 

הפגישה נערכה בקיבוץ בית אלפא בעמק הירדן והוקדשה להעצמת 
והרחבת הידע הסביבתי ובייחוד להגנה על מקורות המים המשותפים 

באזור. 
סדנה ייחודית זו, פרי יוזמתם של ארגון ידידי כדור הארץ המזה”ת, 

הייתה אות הסיום לפרויקט מחקרי שנמשך שנה שלמה בבית 
הספר. הסדנה החלה בכמה משחקים שביקשו “לשבור את הקרח” 
בין התלמידים. אלה מצדם הראו פתיחות ונכונות להכיר אלה את 

אלה. הפעילויות כללו לימוד אודות מקורות המים המשותפים באזור 
ואודות הסיכונים המאיימים על המים. הלימוד נעשה תוך שימוש 

במפות שהתלמידים עצמם הכינו בעזרת תוכנת GIS. ביום השני נהננו 
מרחצה בנחל ובמעיינות בעמק בית שאן.

שיאו של היום השלישי היה תכנון קמפיין שנועד לקדם שינוי 
בגישת השלטונות בנוגע לטיפול במפגעים המזהמים את המים באזור 

ולשכנע את מקבלי ההחלטות לפעול לטובת העניין. הקמפיין של 
תלמידי בית הספר עין כרם התמקד בשני סיכונים עיקריים שאותרו 
בקרבת בית הספר: זיהום במאגר בית זית, אשר נגרם על ידי שפכים, 

ומחצבת הקסטל, הגורמת לזיהום אוויר.
במהלך הסדנה נוצרו קשרי חברות בין תלמידי בית הספר שלנו 

לבין תלמידים פלסטינים מעוג’ה בעמק הירדן )צפונית ליריחו( והם 
החליטו להמשיך לשמור על קשר.

המלצות

ואדי  התלמידים מבי”ס עין כרם נפגשו עם התלמידים מהקהילות הפלסטיניות 
פוקין ועוג’ה על מנת לדון בהגנה על אקוויפר ההר, המשותף לשתי האוכלוסיות. 
יחד, התלמידים החליטו לפנות אל מקבלי ההחלטות ברמה המקומית על מנת 
המים  משאבי  של  והמתמשכת  המהירה  להדרדרות  פתרונות  מהם  לדרוש 
דוח  וכתבו  וידאו קליפ  גם  ושל מי התהום. במקביל, התלמידים הפיקו  העיליים 
לנושא.  המקומית  האוכלוסייה  מודעות  את  להעלות  במטרה  המקומי,  לעיתון 
בביה”ס  לבקר  החדשים  חבריהם  את  להזמין  מתכננים  כרם  עין  בי”ס  תלמידי 

ולשמור על קשר.

ציפי דהן, מורה לגיאוגרפיה, ונגה טרי, תלמידה בכיתה ט’ 
בית הספר התיכון עין כרם, צור הדסה, ישראל

ציפי )מימין( ונגה )שלישית משמאל( מציגות את הפוסטרים במחנה נוער

צור הדסה צור הדסה

 GIS פוסטר ממחנה התלמידים – פרויקט
קהילתי



מפת מפגעים סביבתיים, ואדי פוקין, הרשות הפלסטינית 2009-2010

סקירה כללית

מתגוררים  שבו  לחם,  לבית  ממערב  המצוי  פלסטיני  ישוב  הוא  פוקין  ואדי 
ועיקר  החקלאות,  הוא  ביישוב  המרכזי  הפרנסה  מקור  תושבים.  כ-1,400 
הקהילה  הקרובה.  לסביבה  חקלאית  תוצרת  באספקת  מקורן  ההכנסות 
את  להזין  בכדי  בעמק  המעיינות  מאחד-עשרה  הזורמים  במים  משתמשת 
השדות. תעלות לאורך קילומטרים, מַכוונות את מי המעיינות לבריכות אגירה, 

ומהן אל החלקות החקלאיות.
העירונית  ההתרחבות  ידי  על  מאוים  פוקין  בואדי  המסורתי  החיים  אורח 
המשמעותית של ההתנחלות הישראלית ביתר עלית בצדו הדרום-מזרחי של 

היישב, ועל ידי תוכנית ההתרחבות של צור הדסה.

את  לאתר  מנת  על  שדה  סקר  ערכה  פוקין  מוואדי  תלמידים  של  קבוצה 
מקורות הזיהום העיקריים באזור פורה זה. תחת הנחייתה של רכזת ידידי כדור 
הארץ המזה”ת, גב’ פידה לאחם, הם זיהו בשטחי הכפר הקטן 46 מפגעים 

סביבתיים שונים.

בעיות סביבתיות

פסולת מוצקה

כמו בכל קהילה הסובלת מהיעדר איסוף מסודר של פסולת ו/או מחוסר 
לא  מושלכת  ותעשייתית  ביתית  פסולת  מוסדרות,  סילוק  במערכות 
פעם באתרים לא מורשים ברחבי האזור. בין השלכות התופעה – זיהום 
מאגרי מי התהום, משיכת גורמי מחלות, השפעה על איכות אוויר ועל 
היופי הטבעי של האזור. זאת ועוד, שריפת פסולת גורמת להתפשטות 
מזהמים על פני שטח רחב. הדיוקסינים המשתחררים בשריפה נצמדים 
המזון  שרשרת  את  מזהמים  דבר  של  ובסופו  החקלאיים  הגידולים  אל 

כולה.

הרחבת התנחלויות ישראליות

פיתוח עירוני מואץ של ההתנחלות ביתר עילית מעל אזור ההזנה של 
במעיינות  בזרימה  לירידה מתמדת  גורם  פוקין,  וואדי  באיזור  האקוויפר 
המים של הוואדי. נוסף על כך, עודפי פסולת בניין ופסולת ביתית מביתר 
הידרולוגיים  לשינויים  גורמים  פוקין,  ואדי  במדרונות  מושלכים  עילית 
ומסכנים את החלקות החקלאיות במורד ההר. תקלות בתחנת שאיבת 
שלוש  אל  גולמיים  שפכים  של  לדליפה  הובילו  עילית  ביתר  של  הביוב 

חלקות חקלאיות בוואדי, דליפה שהרסה אותן כליל.

משקעי אבן

גריסת אבנים, המתבצעת בסמוך לביתר עילית, גרמה להרס של ממש 
בשדות החקלאיים של ואדי פוקין. החלקות החקלאיות כוסו בשכבה של 

משקעי אבן, שאינה חדירה לא למים ולא לחמצן.

התפתחות אצות במעיינות

יוצרים זיהום במעיינות,  המחסור ברשת ביוב והשימוש בבורות שופכין 
ועקב כך מזרזים צמיחת אצות בבריכות החקלאיות בכפר. כתוצאה מכך 
אאוטרופיקציה  ונגרמת  במים,  )נוטריינטים(  ההזנה  חומרי  ריכוז  עולה 

של המים, הפוגעת באופן קשה באיכותם.

ואדי פוקין

ואדי פוקין, הרשות הפלסטינית



ההכשרה בשימוש ב-GIS הייתה מאוד שימושית ומאוד חשובה כדי 
להעריך את המצב הסביבתי בכפר שבו אנו גרים.

למדנו על ההשלכות השליליות של הפגיעה בסביבה בכפר שלנו, 
ובייחוד על אלה שנובעות מכך שבכפר שלנו אין רשת ביוב, ומהבנייה 

של התנחלויות ישראליות סביב הכפר.
התוכנית הייתה מצוינת וההשתפות במחנה ה-GIS הייתה מעולה! 

המפגש עם ילדים ישראלים היה חוויה טובה. אנחנו מקווים שנוכל 
לפתור את הבעיות הסביבתיות יחד בעתיד. אני מקווה שיום אחד 

נוכל לעשות זאת...

1. פסולת מוצקה

יפחית  בלתי-חדיר,  דיפון  עם  האפשר  במידת  מתאים,  השלכה  אתר  זיהוי 
הפחתת  עם  בבד  בד  האקוויפר,  אל  המחלחלים  מזהמים  של  ההשפעה  את 
לאור השלכת הזבל באתרים  איכות החיים, הנגרמות  ההשפעות השליליות על 

בלתי-מוסדרים.

2. התרחבות עירונית

עירונית,  התרחבות  של  הסביבתית  ההשפעה  את  להגביל  או  לצמצם  ניתן  לא 
וזאת בייחוד לאור תוכנית ההתרחבות המאושרת. החלופה תהיה יצירת אזור חיץ 
מוגן אשר יתפקד כספק שירותים אקולוגיים וכאזור נופש ופנאי. משרד השיכון 
הישראלי התחייב להכנת תוכנית לסילוק פסולת הבניין ולמימושה. בנוגע לשפיכת 
הביוב מההתנחלות, בעקבות קמפיין של ידידי כדור הארץ-המזרח התיכון, תחנת 
השאיבה הוחלפה ומיכל רזרבי נוסף הותקן על מנת למנוע עלייה של המכל על 

גדותיו.

3. גריסת אבנים

האזרחי  המנהל  של  למעורבות  הובילה  בתוכנית  פעילים  של  מעקב  פעילות 
הנזק  את  לשקם  הבעלים  וחיוב  במגרסה  הפעילות  לסגירת  אכיפה,  ולפעילות 

שנגרם.

4. ניהול שפכים

בשיתוף פעולה עם מועצת בית לחם, רשות המים הפלסטינית והמנהל האזרחי 
ידידי כדור הארץ המזרח התיכון הגישו לבנק העולמי הצעה להקמת  הישראלי, 
רשת ביוב ומערכת לאספקת מים לאזורים הכפריים ממערב לבית לחם, ובהם 

גם ואדי פוקין.

מוחמד, בית הספר ואדי פוקין, הרשות הפלסטינית

מוחמד ליד נחל אלכסנדר )זומר( במחנה נוער

ואדי פוקין ואדי פוקין

תלמידות GIS בוואדי פוקין

המלצות

התלמידים הציגו את הממצאים ואת 
המפה למועצת הכפר, שעודדה אותם 
להמשיך בעבודת המחקר. התלמידים 

גם תכננו וערכו כמה קמפיינים 
לניקיון האזור. כמו רבים מהתלמידים 

שהשתתפו בתוכנית ביישובים 
השונים, גם התלמידים מוואדי פוקין 

הדגישו את חשיבות הניהול התקין של 
פסולת מוצקה. בנוסף, הם התייחסו 

גם להשפעות הסביבתיות של 
התרחבות עירונית.



 *
קהילות הנגב / עזה

עבאסאן )הרשות הפלסטינית(

מועצה אזורית אשכול )ישראל(



מפת הסיכונים הסביבתיים, עבאסאן, הרשות הפלסטינית, 2009-2010

סקירה כללית

בדרום  יונס  לחאן  מדרום-מזרח  קילומטרים   4 ממוקם  אלכבירה  עבאסאן 
דונם,   19,000 של  שטח  לאורך  משתרע  החקלאי  היישוב  עזה.  רצועת 
בגידולים  מתאפיינת  המקומית  החקלאות  תושבים.   21,000 בו  ומתגוררים 

ובהם דגנים, אבטיחים, מלונים, שקדים וגידולי בעל נוספים.
היישוב, הסמוך לשפך אגן נחל הבשור/וואדי עזה, סובל מזיהום שמופץ במורד 
הזרם, מנחל חברון, דרך נחל באר שבע ונחל הבשור, ועד לוואדי עזה. תושבי 
וחייהם מושפעים  רבים,  איומים סביבתיים חמורים  עבאסאן מתמודדים עם 

באופן קשה מההגבלות המוטלות על רצועת עזה. 

קבוצה של תלמידים בגיל 15-14 מבתי ספר שונים בעבאסאן, יחד עם רכז 
זיהו את הסוגיות  יאסין,  ידידי כדור הארץ המזה”ת, מר באסיל  הקהילה של 

הסביבתיות הבוערות באזור מגוריהם.

בעיות סביבתיות

בורות ספיגה

ביוב, מים מבורות ספיגה מזהמים את  מכיוון שבעבאסאן אין מערכת 
שוכרים  תושבים  מסוימים  במקרים  ברחובות.  זורמים  ואף  התהום  מי 
ולהזרימו  הספיגה,  בורות  מתוך  הביוב  את  לשאוב  מיוחדות  משאיות 
למקום מרוחק יותר. אזורי הזרמת הביוב הללו הם כר פורה להתפתחות 

מחלות שעלולות להתפשט בקרב אוכלוסיית היישוב.

השקייה במים אפורים ובמי ביוב

לרבים מהחקלאים באזור עבאסאן הומלץ להשקות את עציהם במים 
אפורים )מי מקלחות וכיורים( ובמי ביוב. כמה חקלאים החלו להשקות 
ביוב  ומי  אפורים  מים  זה.  מסוג  במים  מגדלים  שהם  הירקות  את  גם 
אינם מתאימים להשקיית גידולים למאכל, משום שהמים עלולים להיות 

מזוהמים בחומר צואתי, ולגרום להתפשטות מחלות.

שימוש-יתר בקוטלי מזיקים ובדשנים

תופעה  הוא  בחקלאות  ובדשנים  מזיקים  בקוטלי  המוגזם  השימוש 
ועלולים  התהום  מי  אל  מחלחלים  אלה  כימיים  חומרים  בעזה.  נפוצה 

לגרום לעלייה בריכוז הניטראנטים ורעלים, ולפגוע באיכות המים.

עבאסאן, הרשות הפלסטינית

עבאסאן



אחרי שערכתי כמה סדנאות GIS בקהילה ופעילויות שמשלבות בין 
טכנולוגיה לבין עשייה סביבתית, שמתי לב שילדים ממש אוהבים 

להשתמש במחשבים, באינטרנט, ולצאת לסקרי שדה. כשהצגתי להם 
את ה-GIS ואת השימושים בו, הם היו מאוד נלהבים ונרגשים לקראת 
 Google לימוד הטכנולוגיה. כיום הם מיומנים מאוד בשימוש בתוכנת

Earth ויכולים לאתר בקלות את מה שהם מחפשים. בשטח, הילדים 
נהנו לאתר את אזורי המפגעים הסביבתיים, והיו מרוצים מאוד מכך 

שעבאסאן הוא אחד המקומות הראשונים בעזה שבהם נעשית פעילות 
כזו. הילדים נהנו לזהות פתרונות לבעיות הסביבתיות בקהילה וקיוו 
כי פעילותם תסייע לרשות המקומית בחיפושיה אחר מקורות מימון 

לפעילות הגנה על הסביבה. הם נהנו לצאת לשטח ולתת עצות ישירות 
לאנשים שגורמים לבעיות הסביבתיות ושמושפעים מהן.

1. בורות ספיגה
רשת  להקמת  מימון  למצוא  נואשות  ניסתה  בעבאסאן  המקומית  הרשות   -

סניטציה. תהליך זה התעכב בשל העלויות הגבוהת של הפרויקט.
- הרשות המקומית בעבאסאן הקצתה אזור ייעודי לסילוק שפכים. בעלי משאיות 
חייבים לעמוד בדרישות ובתקנות ולהשליך את השפכים שנשאבו באזורים אלה 

בלבד.
ניסו לספק פתרונות מקומיים לטיפול בשפכים, בניסיון לספק  - כמה ארגונים 

מידה מסוימת של טיהור, גם אם לא בעיר כולה.
- צוות ידידי כדור הארץ המזה”ת ערך כמה סדנאות להעלאת המודעות לנושא. 
הסדנאות כוונו למגזרים שונים בקהילה וכללו עצות והמלצות לטכניקות טיהור 

מים יעילות יותר, כמו שימוש במכלי אגירה ושימור מים. 

2. השקיה במים אפורים:
נכון  חוזר  שימוש  לעשות  כיצד  המדגים  מודל  בנו  המזה”ת  הארץ  כדור  ידידי   -
שיטה  לתושבים  מדגים  שהוא  משם  במיוחד  חשוב  זה  מודל  מטופלים.  במים 

בטוחה יותר לשימוש חוזר במים.

3. דשנים וקוטלי מזיקים
רבות  חממות  וסימנו  איתרו  הצעירים  קהילתי,   GIS-ב השימוש  באמצעות   -
שעלולים  כימיים,  בחומרים  שנעשה  הנרחב  מהשימוש  מודאגים  הם  בקהילה. 

לחלחל למים.
- ידידי כדור הארץ המזה”ת ערכה כמה סדנאות במטרה לספק חלופות לשימוש 
בחומרים כימיים. הסדנאות עסקו בין השאר בשיטות חקלאות אורגנית, ביתרונות 

השימוש בקומפוסט ובנושאים נוספים.

באסיל יאסין, רכז קהילה בעבאסאן, ידידי כדור הארץ 
המזה”ת

GIS-באסיל מעביר לתלמידים הרצאה על השימוש ב

עבאסאן עבאסאן

המלצות

למרות הקשיים שנובעים מהתבגרות 
במציאות מורכבת כל כך, התלמידים 
הצעירים בעבאסאן לוקחים יוזמה על 

מנת לשפר את מצב הסביבה ואת 
חיי הקהילה. התלמידים עבדו קשה 

כדי ללמד את שכניהם אודות האיומים 
הסביבתיים השונים, ואודות הדרכים 

לשיפור המצב ולשינוי ההתנהגות. 
נאמני מים צעירים ערכו כמה ביקורי 

שטח אצל חקלאים על מנת לייעץ 
להם על השקיה ולהסביר להם על 
הסכנות שבהשקיית ירקות במים 

אפורים. הם עבדו יחד עם צוות ידידי 
כדור הארץ המזה”ת בכדי לחשוף 

בפני חברי הקהילה מודלים מתאימים 
ובטוחים יותר לשימוש חוזר במים. 

נפרט עתה כמה צעדים נוספים 
שננקטו:

תלמידי-GIS בעבאסאן בסיור שטח 



מפת מפגעים סביבתיים, מועצה אזורית אשכול, ישראל, 2009-2010

סקירה כללית

וגובלת ברצועת עזה.  המועצה האזורית אשכול נמצאת בצפון-מערב הנגב 
מקור ההכנסה העיקרי של תושבי המועצה הוא חקלאות. חקלאות גם יוצרת 

את עיקר הבעיות הסביבתיות באזור. 
נחל הבשור זורם דרך מועצה אזורית אשכול. אגן היקוות נחל הבשור מתפרס 
על פני שטח גדול המתחיל בנחל חברון, ממשיך לנחל באר שבע, ומשם לנחל 
בתוך  הן  מצויים  הנחל  לזיהום  מקורות  התיכון.  לים  עד  עזה  ולוואדי  הבשור 
ישראל הן בתוך הרשות הפלסטינית. על כן, זיהום  חוצה גבולות דורש טיפול 

ברמה האיזורית.

תלמידי גיאוגרפיה מכיתה י’ מבית הספר “נופי הבשור”, בהדרכתם של רכז 
הקהילה מר טל שמיר והמורה גב’ רינת נווה, זיהו יותר מ-20 מפגעים באזור 
מקור  הסביבה.  את  ומזהמים  המים  מקורות  על  מאיימים  אשר  מגוריהם, 
מרבית  לפיכך,  חקלאות.  הוא  אשכול  מקומית  במועצה  המרכזי  הפרנסה 
המפגעים הנדונים קשורים לזיהומים שמקורם בחקלאות. מקור זיהום עיקרי 
הוא כיסויי הפלסטיק שמשמשים לחיפוי החממות, אשר נזרקים או נשרפים. 
לעשות  וממשיכים  הביוב  למערכת  אינם מחוברים  מהיישובים  כמה  בנוסף, 
שימוש בבורות ספיגה. סיכונים אלה משפיעים על בריאותנו, מזהמים את מי 

התהום ויוצרים סביבת-חיים לא נעימה.

בעיות סביבתיות

מים מזוהמים בנחלים

הזיהום בנחל הבשור / ואדי עזה פגע בסביבה הטבעית וגרם להכחדותם 
סובלים  המקומיים  התושבים  מקומיים.  חיים  ובעלי  צמחייה  מיני  של 

ממפגעי ריח ומיתושים, וכן מזיהום המים בבארות.
 

חיפוי הפלסטיק של חממות

באקלים המדברי הקשה, יש לבנות חממות על מנת להגן על הגידולים 
פגיעת  את  ולהפחית  והדיּות  האידוי  את  לצמצם  במטרה  החקלאיים, 
החממות  את  העוטפים  הפלסטיק  חיפויי  רבות,  פעמים  השמש. 
על  יש השלכות חמורות  ולכך  נשרפים,  או  הציבורי,  למרחב  מושלכים 
וכן  קטלניים(  דיוקסינים  )כולל  המזהמים  פליטת  על  האוויר,  איכות 

פגיעה אסתטית.

שימוש אינטנסיבי בקוטלי מזיקים ובדשנים

איכות  על  משמעותי  איום  הם  לחקלאות  המשמשים  כימיים  חומרים 
המים. מי נגר חקלאיים הם איום נוסף על איכות המים, בייחוד בקהילות 

המצויות במורד הזרם, בתוך רצועת עזה.

אשכול

מועצה אזורית אשכול, ישראל



תלמידים מבית הספר התיכון  “נופי הבשור” התלהבו מאוד לקראת 
השתתפותם בפרויקט  ה-GIS חוצה-הגבולות. שינויים שנערכו 

לאחרונה במועצה האזורית אשכול, ובהם המיזוג של מערכות החינוך 
של הקיבוץ והמושב, עניין כללי מחודש בתושבים וביישובים השכנים 

ומודעות הולכת וגוברת לסוגיות סביבתיות, כל אלה הגבירו את 
ההתלהבות.

התלמידים התבקשו לסקור ולמפות את המפגעים הסביבתיים במגוון 
יישובי המועצה האזורית אשכול, תוך שימוש בתוכנת GIS. זו הייתה 
חוויה חברתית וחינוכית חשובה לתלמידים, אשר הניבה גם ממצאים 
משמעותיים. הם גילו התדרדרות במצב הסביבה, ומפגעים סביבתיים 

הנגרמים על ידי חקלאות אינטנסיבית של ירקות ומרעה באזור.
כיום, הוועדה הסביבתית המחוזית )הפועלת בהתנדבות( עושה שימוש 

בדוח שהכינו התלמידים כבסיס להמשך המאמצים לשיפור מצב 
הסביבה באזור. הודות לעבודה הראשונית שנעשתה על ידי משתתפי 
פרויקט ה-GIS, המשך המעקב ותמיכה נוספת יסייעו בשיפור והגנה 

על המשאבים הטבעיים של האזור.

1. ניהול חוצה גבולות של אגן הניקוז

אגן הניקוז חברון-באר-שבע-בשור-עזה הוא ייחודי בגודלו, ובמגוון המאפיין את 
הקהילות אשר דרכן הוא זורם. לפיכך, פתרון הבעיות הסביבתיות הנגרמות בשל 
זיהום המים מחייב ניהול משותף חוצה-גבולות. ידידי כדור הארץ המזה”ת, יחד 

עם ארגוני סביבה נוספים באזור, החלו לפעול לקידום מטרה זו. 

2. פסולת חקלאית

פתרון אפשרי עשוי להיות הגבלת חקלאות העושה שימוש אינטנסיבי בדשנים, 
עסקיים  למודלים  מעבר  וכן  אורגנית,  בחקלאות  השימוש  הגברת  באמצעות 
אף  אלה  פעילויות  וכו’(.  שירותים  אקולוגית,  )תיירות  למדבר  יותר  המתאימים 

יגבירו את הזמינות הכוללת של המים המתוקים באזור. 

3. חיפוי פלסטיק לחממות

להם  לספק  מנת  על  פלסטיק  בחממות  שימוש  מחייבים  באזור  רבים  גידולים 
הגנה מהשמש והחום הקיצוני, אולם חלק ניכר מהפלסטיק שבו נעשה שימוש 
בחממות מושלך ללא כל הסדרה. השלכת חיפויי פלסטיק משומשים אינה רק 
מפגע אסתטי, אלא גם מפגע סביבתי של ממש, בייחוד אם הפלסטיק נשרף. 
על מנת להימנע מכך, יש צורך באחד משני פתרונות: מעבר לשימוש בחומרים 

אחרים בחממות, או פיתוח מיחזור/השלכה מוסדרת של הפלסטיק המשומש.

טל שמיר, רכז קהילת אשכול

טל, מימין, עם תלמידים, בדרך למחנה ה-GIS בירדן 2010

הצגת הפוסטר המשותף במחנה נוער

יוצרים פסלים סביבתיים מפסולת פלסטיק

המלצות

כאשר נפגשו בני הנוער מן המועצה 
האזורית אשכול עם בני גילם 

מהקהילות בירדן וברשות הפלסטינית, 
הם גילו כי כל הקהילות סובלות 

מבעיות סביבתיות דומות. על מנת 
להעלות את המודעות לפתרון הבעיות 

הללו, ובייחוד למצוא פתרום הולם 
לבעיית פסולת הפלסטיק שמקורה 

בחקלאות, התלמידים הציגו את 
מפת הסיכונים למועצה האזורית, 

השתתפו ביריד אקולוגי מקומי ויצרו 
פסלי פלסטיק העשויים מחומרים 
ממוחזרים. פעילויות אלה היוו זרז 

לתוכניות המועצה האזורית להקים 
יחידה המתמחה בניהול סביבתי.

אשכול אשכול



סיכום ומסקנות

פרויקט GIS בקהילה סיפק הזדמנות ייחודית למעורבות בני נוער בקידום שלום ובעשייה סביבתית חוצת-גבולות. פרויקט 
זה העצים בני נוער מהקהילות הלוקחות חלק בפרויקט “מים ושכנות טובה” של ידידי כדור הארץ המזה”ת, והכשיר אותם 
 GIS-מחנה ה .GPS-ו  GIS לזהות בהצלחה מפגעים סביבתיים ביישובים שבהם הם מתגוררים תוך שימוש בטכנולוגיות 
הפגיש בין נאמני המים הצעירים, ובמסגרתו הם החליפו מידע אשר סייע לא רק בחשיפת הבעיות הסביבתיות המשותפות 

לכל אזור, אלא גם ביצירת קשרים אמיתיים עם השכנים הלא מוכרים, שלעתים אף נתפסו כזרים ומפחידים.

הסקרים שבוצעו במסגרת הפרויקט מצביעים על דמיון מפתיע בסוגיות הסביבתיות שעמן מתמודדות הקהילות השונות, 
על אף המגוון הרחב של הקהילות והאוכלוסיות שהשתתפו בפרויקט. מרבית הקהילות שהשתתפו בתוכנית “מים ושכנות 
טובה” תלויות למחייתן במקור מים משותף, בין אם מדובר בנהר הירדן, בוואדי זומר/נחל אלכסנדר או בוואדי אבו נאר, או 

באקוויפר ההר אשר הולך ומתדלדל עקב ניהול כושל וניצול יתר של כל הצדדים.

סיכום: המפגעים הסביבתיים

הרלוונטי ביותר והנוגע לכל שלושת הצדדים המשתתפים בפרויקט הוא נהר הירדן, ובפרט מצב מורדות הנהר. מצבו 
של נהר הירדן מהווה דוגמה מושלמת לפגיעה סביבתית מעשה ידי אדם, המאפיינת גם מקורות מים אחרים באזור. 

הבעיות המאפיינות את מורדות הירדן ראשיתן בהסטת הזרמים הטבעיים של הנהר, בעיקר עם סכירת הנהר מדרום 
לכנרת ולנחל הירמוך. האוכלוסייה הצפופה והניצול החקלאי של שתי גדות הנחל תורמים גם הם להתדרדרות מצב הנחל, 

ולהפיכתו מגרוע להרה אסון ממש. כל מקורות הזיהום שזוהו במסגרת פרויקט ה-GIS בקהילה וצוינו בדוח זה נגרמו לא 
רק בשל תהליכי פיתוח, אלא גם בשל ניהול כושל, עוני וחוסר מודעות. מי נהר הירדן, שחשיבותם לא תסולא בפז, הם 

משאב המשותף לכל האנשים החיים על גדות הנהר, ללא הבדלי דת, לאום או זיהוי פוליטי. התדרדרות הנהר משפיעה 
על כולם בצורה שווה. 

בעיה שזוהתה כמאפיינת את כל הקהילות היא הזרמתם של שפכים )על פי רוב לא מטופלים/מטוהרים( היישר אל תוך 
הנחל. גם במקרים שבהם הביוב אינו מוזרם ישירות אל הנחל, הוא עדיין מחלחל אל שכבות האקוויפר בתת-הקרקע ובסופו 
של דבר מוצא את דרכו גם אל המים העיליים. העובדה כי קהילות רבות עדיין מסתמכות על בורות ספיגה לסילוק השפכים 
ויוצרת מצבים לא נעימים, בעלי פוטנציאל סיכון ממשי. אפילו במקומות שבהם  הביתיים מחמירה אף יותר את הבעיה, 
קיימת מערכת ביוב, לא בהכרח מתבצע טיפול הולם בשפכים, ובעיית הביוב הגולמי “מועברת” מהאזור האורבני לנחל או 
לנהר, ומשם הלאה אל השכנים שבמורד הזרם. מצד שני, ניתן לראות כי תוכניות להקמת מתקני טיפול בשפכים מיושמות 

)גם אם באיטיות(, וישנן תקוות גדולות להעברת מי שפכים מטוהרים לשימוש חוזר.
 

גם החקלאות מהווה סוגיה משמעותית בכל הנוגע לאיכות המים. למעשה, החקלאות יכולה להיתפס כמניע המרכזי של 
המלך  ותעלת  בישראל  הלאומי  הארצי  המוביל   – המרכזיות  המים  וזאת משום שתוכניות הסטת  באזור,  הנוכחי  המצב 
עבדאללה בירדן, נבנו על מנת לאפשר התרחבות חקלאית על מנת לספק ביטחון תזונתי ולענות על צרכים פוליטיים. בעוד 
המוביל הארצי הלאומי פשוט מסלק את המים מאגן הירדן, ומצמצם את מאזן המים באזור, תעלת המלך עבדאללה מונעת 
את כניסתם של מי הירמוך השפירים אל הזרם ומאפשרת רק לחלק מהם לזרום כמי נגר חקלאיים. אולם זרם נגר חקלאי 
זה הוא עשיר מאוד בחומרי הדברה ובחומרי דישון הגורמים לאאוטרופיקציה ולמחסור בחמצן במים, ובכך מכים מכת מוות 

את יכולות ההתחדשות העצמית הטבעית של הנחל. 

נגרמת  זו  תופעה  חוקיים.  ולא  מוסדרים  לא  באתרים  באקראי,  פעם  לא  מושלכות  מוצקה  ופסולת  תעשייתית  פסולת 
לרוב בשל המחסור בתשתיות מחד גיסא, ובמודעות סביבתית, מאידך גיסא. פסולת ביתית ופסולת תעשייתית מצטברת 
באזורים הפזורים לאורך אגן הניקוז כולו, המזהמים מחלחלים אל תוך הקרקע ומי התהום, ומפחיתים את איכות מאגרי מי 

התהום ובסופו של דבר גם את איכות מי הנהר עצמם.

גלריית תמונות 



המלצות

ובוודאי שאין בנמצא פתרון יחיד לבעיות המערבות שחקנים רבים החולקים  לבעיות סביבתיות אף פעם אין פתרון יחיד. 
ליישם על מנת לבצע את הצעד הראשון )קטן ככל  ניתן להצביע על כמה המלצות שיש  ביניהם משאב משותף. אולם 

שיהיה( לעבר סביבתי טבעית ובריאה לכולם. 
על הקהילות להפסיק לעשות שימוש בבורות ספיגה, ובייחוד בבורות שאינם אטומים, וזאת על מנת למזער חלחול ודליפת 
זיהום  ולמנוע את  חומרים לתת-הקרקע. עליהן לאמץ מערכת ביוב מבוססת צינורות על מנת לאסוף את הביוב הביתי 
יותר  זו יש לשנע באמצעות צינור אל מתקן טיהור שפכים, או )חלופה יעילה  מקורות המים. את המים הנאספים בדרך 
מבחינה כלכלית( לאגנים ירוקים מלאכותיים אשר הוקמו למטרת טיהור מים. שימוש בנתח קטן-יחסית מהקרקע החקלאית 
)בפיצוי הולם לחקלאים( יאפשר יצירתם של אגנים ירוקים אשר יוכלו לטהר את המים באמצעות תהליכים ביולוגיים, בעודם 
מספקים סביבה טבעית מושלמת למגוון הציפורים הנודדות החולפות מדי שנה באזור. במים מהאגנים הירוקים, לאחר 
שינוקו מעודפי הכימיקלים והנוטריינטים, ניתן יהיה להשתמש לצורכי השקיה, ובכך לצמצם את הדרישה למים באיכות מי 

שתייה )שבהם נעשה שימוש כיום, בין אם משכבות האקוויפר או מתעלות ההשקיה(. 

מבחינה כלכלית, עלות הפיצוי לחקלאים תהיה נמוכה מעלות אספקת מים מסובסדים המשמשים לייצור חקלאי בלתי-
יעיל בעליל. למעשה, מחירי המים כלל אינם משקפים את העלות האמיתית )מבחינה כלכלית, ומבלי להתחשב בעלויות 
הסביבתיות( של אספקת המים, והרווח הכלכלי מחקלאות, בייחוד בירדן, נוטה להיות שווה לעלות החברתית של אספקת 
המים, אם לא נמוך ממנה. בה בעת, אגנים ירוקים מלאכותיים, המנוהלים היטב, עשויים למלא גם צורך בפעילות פנאי, 
ולספק לקהילות בעמק שטחים ירוקים, החסרים כל כך באזור. ניהול פארק אגנים ירוקים יכול אף לספק משרות נוספות, 

כחלופה לעבודה במגזר החקלאות.
 

יש לבחור בצורה מושכלת את המוצרים החקלאיים ואת הטכניקות החקלאיות שבהן נעשה שימוש על מנת למזער את 
ההשפעה הסביבתית שלהם על איכות המים ועל כמות המים המנוצלת. יש לאסור על השימוש בזבל גולמי ולהחליף אותו 
בפרקטיקות ידידותיות יותר לסביבה, וכך גם השימוש בדשנים מלאכותיים. חקלאות אורגנית וּפרמקלצ’ר הן שתי חלופות 
פוטנציאליות מבטיחות למצב הקיים. בה בעת, יש לבחור גם את סוגי הגידולים לא רק על פי הרווח הכלכלי שהם צפויים 
להניב, אלא גם לפי צריכת המים שלהם. יש להשתמש בטכניקות השקיה על מנת למזער את אובדן המים לאידוי-דיות, 

ששיעורו גבוה במיוחד באזור כולו, ולעתים קרובות עולה על כמות המשקעים. 

ניתן להפחית בצורה משמעותית באמצעות קמפיינים המקדמים מודעות לבעיה,  את הזיהום שמקורו בפסולת מוצקה 
בקרה ופיקוח ויצירת תשתית מספקת שתאפשר השלכה בטוחה והולמת של פסולת ביתית ושל תוצרי-לוואי תעשייתיים. 

צעד שני, שחשוב יהיה לא לוותר עליו, הוא הקמתם של מתקני מיחזור, שילוו, במידת האפשר, בתמריצים כלכליים. 
לאמצעים אלה תהיה השפעה חיובית משמעותית על איכות המים. בסופו של דבר הם אף יגבירו את כמות המים הזמינה 
למערכת האקולוגית. למעשה, שימוש חוזר בשפכים ביתיים למטרות השקיה יקל את הלחץ על המים העיליים )ובכלל זה 
המים בתעלות ההשקיה( ועל האקוויפרים, ויאפשר שחרור פוטנציאלי של מים נקיים אל המערכת האקולוגית, ובעיקר אל 

נהר הירדן – צעד קטן אך משמעותי לקראת שיקומה של מערכת אקולוגית חשובה וייחודית זו.
 

צעירים מקדמים את השלום ומגנים על הסביבה: 

לבעיות הסביבתיות הדחופות  ליצור קמפיינים להעלאת המודעות  נאמני המים הצעירים ממשיכים  על בסיס ממצאי השדה, 
פרסומים  פיתוח  במדיניות מתאימה.  ולליוויה  בת-קיימא  התנהגות  לקידום  באופן מתמשך  תורמים  ובכך  מגוריהם,  בקהילות 

 Earth בקהילה. כלי נוסף להפצת מידע הוא GIS והפקתם הוא מרכיב חשוב בהפצת הידע והמידע אשר נוצר כתוצאה מפרויקט
Google. המידע שנאסף על ידי הסטודנטים הועלה לתוכנה זו על מנת ליצור אמצעי נגיש ללימוד אודות הסוגיות הסביבתיות 
באזור. מודעות ציבורית היא חיונית לקידום השינוי. ב- Google Earth, הסיכונים מוצגים לצד תחנות שביל השכנים, כדי להראות 

המפגעים  את  משקפות   Google  Earth בתוכנת  המוצגות  השכבות  קהילה.  בכל  העניין  נקודות  את  הן  האתגרים,  את  הן 
הסביבתיים המשותפים, ובה בעת מראות כיצד קהילות משתפות פעולה לפתרון את הבעיות הללו. 

המנהיגים הסביבתיים של המחר

שילוב חינוך סביבתי בפעילויות נוער הוא חיוני ליצירת שלום מתמשך המביא בחשבון שיקולים סביבתיים. פרויקט ה-GIS בקהילה 
וצעירים באזור, לעודד אותם לפעול  מראה כיצד בכוחן של תוכניות של אקופיס/ידידי כדור הארץ המזה”ת להעצים תלמידים 
יחד ולהילחם במשותף בהתדרדרות סביבת חייהם, תוך כדי מציאת דרכי קשר זה עם זה, באמצעות המשאבים המשותפים 
והמפגעים הסביבתיים המשותפים. מחנה הנוער שנערך במסגרת פרויקט GIS בקהילה הדגים היטב כיצד באמצעות שיתוף 
ברעיונות ובמידע ניתן להתגבר על מחסומים פוליטיים ולפעול לשיפור מצב הסביבה והחברה. חשוב במיוחד לחנך ולהעצים את 

הצעירים של היום ליצור שינוי בתוך הקהילות שלהם, משום שהם יהיו המנהיגים הסביבתיים של המחר. 
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אקופיס/ידידי כדור הארץ המזרח התיכון הוא ארגון ייחודי הניצב בחזית ארגוני הסביבה המקדמים 
שלום אזורי. כארגון הפועל בשלוש מדינות, אשר מחבר פעילי סביבה ישראלים, ירדניים ופלסטינים, 
המשותפת  הסביבתית  המורשת  על  להגנה  משותפים  לקדם מאמצים  היא  העיקרית  מטרתנו 
לכולנו. בפעילותנו אנו מבקשים לקדם פיתוח אזורי בר-קיימא וליצור את התנאים הנחוצים לשלום 
אמת באזור. הארגון פועל ממשרדים בעמאן, בבית לחם ובתל אביב-יפו. ידידי כדור הארץ המזרח 
ידידי כדור הארץ, ארגון הסביבה הקהילתי  התיכון פועל במסגרת הרשת הבינלאומית של ארגון 

הגדול בעולם.

משרדנו בתל אביב-יפו
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גדעון ברומברג
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פקס: 972-3-5604693

info@foeme.orgדואל:
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מנהל הסניף בירדן:
מונקט מייאר 

ת.ד. 252048, עמאן 11181
ירדן

טלפון: 962-6-5866602/3
פקס: 962-6-5866604

info@foeme.orgדואל: 

משרדנו בבית לחם

מנהל הסניף ברשות הפלסטינית:
נאדר ח’טיב

ת.ד. 124, בית לחם
הרשות הפלסטינית

טלפון: 972-2-2747948
פקס: 972-2-2745968

info@foeme.orgדואל:

www.foeme.org

למידע נוסף על ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון, או להורדת הפרסומים שלנו, בקרו באתר:


