מים ושכנות טובה |

אוגדן פעילויות מים ושכנות טובה
תשע“ג 2013
כתיבה :איימי ליפמן אביזוהר וסמי בקלה
עריכה והפקה :איימי ליפמן אביזוהר ,ליסה קעואר ,נור סמארה – שלבי
תרמו (לפי סדר הא“ב) :איילת טפיארו ,אמלי ג׳וסף ,גונדי שחל ,גילת ברתנא ,דייויד בנט ,דניאל אולסון,
הליין אלון ,חגי עוז ,טל שמיר ,יותם אביזוהר ,לילך בן אריה ,מאיה אברמן ,מוחמד ביאדסי ,מיכל שגיב,
מירנדה שמש ,נועה ענבר ,נתנאל סילברמן ,סיגל ניצן ,סמי אלפסי ,עידו אביאני ,פאריס שעלאן ,שאדיא
סבית ,שרית אוחיון.
עריכה מדעית :ד“ר יובל ארבל
עריכה לשונית מטעם גלובוס תרגומים :סיונית רובינשטיין
עיצוב גרפיJerashi :
קיבלנו השראה מתוכניות לימוד קיימות:
ספר “מים“ ( ,)Watercareהמרכז לטכנולוגיה חינוכית2004 ,
,״Water Politics; A Water Education Program for High Schools״ ;Mirvis, Kenneth
Metropolitan Water District of Southern California.
אקופיס/ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ( )EcoPeace/Friends of the Earth Middle Eastהוא ארגון
ייחודי העומד בחזית התנועה להשכנת שלום סביבתי .כארגון אזורי המחבר בין פעילי איכות סביבה
ישראלים ,ירדנים ופלסטינים ,מטרתנו העיקרית היא קידומם של מאמצים משותפים להגנה על מורשתנו
הסביבתית המשותפת .בפעילותנו זו אנו מבקשים לקדם פיתוח אזורי בר-קיימא לצד יצירתם של התנאים
המתאימים לקיומו של שלום מתמשך באזורנו .לידכ״א משרדים בתל -אביב ,בית לחם ועמאן.
למידע נוסף אודות ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ,לקובץ  PDFשל אוגדן הפעילויות ולהורדת
פרסומי ידכ״א ,אנא בקרו באתרwww.foeme.org :
תודות
ידידי כדור הארץ המזה״ת מבקשים להודות לגורמים הבאים על תמיכתם הנדיבה בפרויקט זה:
;The EU Partnership for Peace program; USAID’s Conflict Management & Mitigation Program
the Swedish International Development Agency (SIDA); and the German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ). The views expressed are those of EcoPeace
/ Friends of the Earth Middle East and do not necessarily represent the views of our funders.
העמדות המוצגות במסמך זה הן עמדות ידידי כדור הארץ המזה״ת בלבד ואינן מייצגות בהכרח את עמדות הגורמים המממנים.
© כל הזכויות שמורות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל
אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מן החומר בפרסום זה למטרות שימוש מסחרי ,אלא לאחר קבלת
רשות מפורשת מראש מ״ידידי כדור הארץ המזרח התיכון״ .שימוש בפרסום זה למטרות חינוכיות ,לימודיות ומחקריות
מותר ומותנה בציון מלא ומפורש של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון כיוצרי ובעלי הזכויות בפרסום זה או כל חלק ממנו.

1

 | 2הקדמה

מים ושכנות טובה |

תוכן עניינים
הקדמה ומטרות האוגדן

5

רקע לגישה החינוכית

6

הטמעת ראייה אזורית בחינוך לאקטיביזם חברתי – סביבתי
ארבעה עקרונות בגישת ידידי כדה"א מזה"ת למים חוצי גבולות

פרק  :1מורשת מים
מבוא
 1.1נאמני מים
 1.2מילות מים
 1.3מים ואהבה
 1.4מערכות מים עתיקות
 1.5מים – לא מה שחשבתם

פרק  :2מים חוצי גבולות

6
8

13
13
14
17
19
20
22

31

מבוא
 2.1מים נדירים
 2.2נגר עילי
 2.3מי תהום
 2.4אגן היקוות חוצה גבולות
 2.5משחק סימולציה :של מי המים האלה?

31
32
33
35
39
43

פרק  :3טביעת רגל מימית ()Water Footprint

57

מבוא
 3.1צורך או צריכה?
 3.2הופכים אפור לכחול
 3.3מים וירטואליים
 3.4כמה מים אנחנו אוכלים?
 3.5סחר גלובלי במים
 3.6התפלה – כמה ומה האלטרנטיבה?

פרק  :4מים ומערכות אקולוגיות
מבוא
 4.1משחק מארג המזון במקווה מים
 4.2מקורות זיהום מים
 4.3סיור מפגעים סביבתיים
 4.4מיפוי מפגעים סביבתיים
 4.5מים וצמיחה – השפעת מים מזוהמים על גידולים חקלאיים
 4.6קבלת החלטות סביבתיות  -משחקי סימולציה רבת משתתפים
 4.7בניית קמפיין סביבתי (סדנה בשלושה חלקים)

57
59
62
64
67
71
74

89
89
90
93
99
102
103
105
107

3

פרק  :5מים ושכנות טובה
מבוא
 5.1הזכות למים
 5.2קונפליקט כהזדמנות לשינוי
 5.3תחרות מול שיתוף פעולה  -יצירת מצב Win Win
 5.4דילמות מים
 5.5שבירת סטריאוטיפים
 5.6ערבית שפה יפה
 5.7הכנה למפגש אזורי
 5.8לדמיין עולם בלי גבולות
 5.9משחקי היכרות

133
133
134
137
139
143
146
148
150
152
154

נספחים
פרק 1
נספח מס׳  :1מפת קהילות ידידי כדור הארץ מזרח התיכון
נספח מס׳  :2תמונות מים

פרק 2
נספח מס׳  :1כרטיסיות משחק "של מי המים?"

פרק 3
נספח מס׳  :1צורך או צריכה? שימושי מים בבית
נספח מס׳  :2בחן את עצמך – האם אתה מבזבז מים?
נספח מס׳  :3דומינו יבוא/יצוא במים
נספח מס׳  :4סחר גלובלי במים – גרף יבוא/יצוא ישראלי
נספח מס׳  :5כתבות – התפלה ,כמה ,ומה האלטרנטיבה?

פרק 4
נספח מס׳  :1מפת מתקני טיהור שפכים מתוכננים באיזור אקוות ההר
נספח מס׳  :2סיור מפגעים סביבתיים:
 דוח סיור טבלת מפגעים פוטנציאליים הנחל הנדיבנספח מס׳  :3קבלת החלטות סביבתיות – כרטיסיות משחק
נספח מס׳  :4הרחבה לסדנת קמפיין – חלק א׳  -אקטיביזם חברתי ב  5שירים

פרק 5
נספח מס׳  :1כתבות ועובדות על הזכות למים
נספח מס׳  :2ציור גב אל גב
נספח מס׳  :3דילמות מים – כרטיסיות משחק
נספח מס׳  :4שעון היכרות
נספח מס'  :5פתקים לקופסת היכרות

 | 4הקדמה

25
26
27

49
50

77
78
79
80
82
83

113
114
115
115
116
119
120
126

159
160
161
162
163
164

מים ושכנות טובה |

הקדמה
פרויקט “מים ושכנות טובה“ של ארגון אקופיס  /ידידי כדור הארץ המזרח התיכון פועל משנת 2001
בקהילות ישראליות ,פלסטיניות וירדניות השותפות למשאב מים חוצה גבולות.
אוגדן הפעילויות “מים ושכנות טובה“ הוא המשך טבעי ומשלים לספר “מים“ ,ושניהם יחד מהווים
חלק מתכנית חינוכית בנושא המים כמשאב משותף בין קהילות שכנות .התכנית כוללת מערכי פעילויות
חווייתיים ,המעבירים בני נוער בגילאי חטיבה ותיכון תהליך למידה והיכרות עם נושאים הקשורים
למשאב המים ,לצורך לשמור עליו ,לאחריות המשותפת ולאינטרס המשותף בניהול אזורי מאוזן של
המשאב ,ולבסוף לפיתוח סובלנות ופתיחות בין הקהילות השכנות בישראל ,ברשות הפלסטינית ובירדן,
ולהבנת הפוטנציאל הרב הגלום בסביבה ובמים כאמצעי גישור וחיבור בין הקהילות הללו.
האוגדן מתרכז בדגשים אזוריים וחוצי גבולות אך ניתן כמובן ליישם את הפעילויות גם ברמה המקומית.

מטרות האוגדן:
-

להנגיש ולהשלים חומרים חינוכיים בנושא של מים בראייה אזורית.
לעורר חשיבה ביקורתית בנושאי ניהול מים וסביבה.
להעניק כלים לחקר שדה בנושא ניהול מקיים של משאב המים.
להעניק כלים לאקטיביזם סביבתי לצמצום משבר המים ברמה המקומית.
להעניק כלים לפתרון סכסוכים סביבתיים בדרכי שלום.
לעורר רצון להכיר שכנים בני אותו גיל החיים בקהילה שכנה מעבר לגבול.
להטמיע הערכה וכבוד לסביבה ,למים ולאדם באשר הוא.

הרעיונות לפעילויות באוגדן שלפניכם צמחו מתוך הניסיון של רכזי הקהילות בארגון ידידי כדור הארץ
המזרח התיכון ,וכתוצאה מחשיבה מעמיקה וכתיבה משותפת של צוות חינוכי משותף של רכזי הפרויקט
הישראלים ,הפלסטינים והירדנים .כמו כל תהליך במזרח התיכון ,גם האוגדן הזה הוא תוצאה של תהליך
מורכב וארוך של איסוף חומרים ,עיבוד ,התאמה לתרבויות השונות ,תיאום ותרגום .בנושא העריכה
הלשונית השתדלנו ליצור שוויון מגדרי בניסוח מבלי לפגוע ברצף ובזרימת הטקסט ,ועשינו מאמץ לפנות
באופן שווה לבנות ולבנים .בביצוע ההנחיה בפועל ,הנכם מוזמנים ומוזמנות להתאים את הפנייה השוויונית
למשתתפים ולמשתתפות בקבוצתכם.
אנו תקווה שהאוגדן ישרת אתכם בחינוך לערכים של מים ושכנות טובה ,יעצים את ההנחיה החווייתית,
ולבסוף יעמיק וירחיב את מעגל השותפות והשותפים למען יצירת עתיד סביבתי-אזורי טוב יותר.

בברכה ,רכזות חינוך “מים ושכנות טובה“
איימי ליפמן אביזוהר ,תל אביב
נור סמרה  -שלאבי ,בית לחם
ליסה קעואר ,עמאן
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הטמעת ראייה אזורית בחינוך לאקטיביזם חברתי-סביבתי
ידידי כדור הארץ המזרח התיכון
אתגר סביבתי חוצה גבולות
אילו כל אחד מאיתנו חי על אי בודד ,יחסי הגומלין עם הסביבה היו נקבעים לפי זמינות המשאבים
והצרכים שלנו .המורכבות בארגון ובניהול משאבי סביבה נובעת מהיותם משותפים למספר הולך וגדל
של אנשים ,ממגוון חברות ,תרבויות וישויות פוליטיות שלעתים נמצאות בקונפליקט ביניהן .המורכבות
והמתח מתעצמים כאשר מדובר במשאב טבע חוצה גבולות ,כמו מים .מים הם משאב קיומי לכל הצדדים
ועל אף הרגישות והערך הרב ,זהו משאב שלעתים קרובות מוזנח ,מזוהם ומצוי בחוסר .האתגר בניהול
משאבי מים חוצי גבולות מצוי במתח בין היות המשאב אבן מחלוקת ומעורר קונפליקט לבין היותו בסיס
לשיתוף פעולה ולקידום יחסי שכנות טובים.
ההתמודדות עם אתגר זה עומדת בבסיס עבודתו של ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון .פעילות
הארגון מאופיינת בהדגשת התלות ההדדית שלנו ושל שכנינו הירדנים והפלסטינים במשאב משותף –
תלות המחייבת שיתוף פעולה בניהולו .על מנת להפוך על פיו את המצב השכיח באזורנו ,של “משחק
סכום  “0בין הצדדים בכל הנוגע להגנה על מקורות מים ולחלוקת המשאב ,פועל הארגון להשרשת חזון
אזורי המבוסס על עקרון הקיימות ועונה על אינטרסים של כל הצדדים ושל הטבע .לשיטת הארגון ,על
מנת להימנע מראייה צרה ומוגבלת של סוגיית המים ,יש להיטיב להכיר את האתגרים והצרכים שלנו ושל
שכנינו ,ומכאן לצאת לחשיבה משותפת על הפתרונות הרצויים לשני הצדדים .מכאן ,אקטיביזם סביבתי
בלתי נפרד מאקטיביזם חברתי שכן הם מבוססים על ההיכרות ,הכבוד וההבנה ,הן של הסביבה והן של
השותפים לה ,תוך קיום דיאלוג חוצה קהילות מתמשך.

הרחבת מעגל השייכות של בני נוער
עבודת הארגון בקהילות מקומיות ממחישה את הקשר בין סביבה ,חברה וכלכלה ,ואת הצורך לפעול
במארג עדין של איזונים .הקניית הראייה האזורית מרחיבה את הראייה ההוליסטית לגבולות המערכת
האקולוגית .עבור בני נוער הנמצאים בשלב משמעותי של גיבוש זהותם ומציאת מקומם בקבוצות שייכות
שונות ,למידה חווייתית על סוגיות סביבתיות-אזוריות ,מאפשרת להם להרחיב את מעגל השייכות שלהם
מהסביבה הקרובה אל אגן ההיקוות האזורי על כל המורכבויות שבו .העמקת הקשר והחשיפה למציאות
הסביבתית המורכבת באגן ההיקוות מעודדת שאילת שאלות ,בחינת הקשרים וחשיבה ביקורתית על מה
שנתפס כמובן מאליו ובלתי ניתן לשינוי .מרכיב חשוב לאורך המסע החינוכי הוא הצגת האתגרים הגדולים
כהזדמנות לשיפור ולשינוי ,כהזדמנות להידברות ולשיתוף פעולה בונה עם הקהילה השכנה מעבר לגבול
שמתמודדת עם אותה בעיה .התהליך אמנם לא פשוט ורצוף במכשולים וחסמים תרבותיים ופוליטיים,
אולם הקניית ידע והגברת מודעות המשולבים בחוויה אישית ובהתנסות מעשית ,מפתחים את הצורך ואת
היכולת למעורבות פעילה (אקטיביזם).

 | 6הקדמה

מים ושכנות טובה |

כיצד מתרגמים את השקפת העולם לעבודה חינוכית?
 .1למידה באמצעים מגוונים שמיעוטם הקטן פרונטאלי ורובו מועבר בדרכים דינמיות של התנסות
עצמית המאפשרות לנערים ולנערות ליצור הקשרים ,להביע ביקורת ,לפתח חשיבה יצירתית ועוד.
דוגמאות למתודות :דיון מובנה ,סימולציות ,משחקי תפקידים ,חקר שדה ,בניית מודלים ,מיפוי מפגעים
ועוד.
תכנית ההדרכה השנתית “מים ושכנות טובה“ מסייעת בלימוד נושאים המעוררים עניין בקרב
בני נוער כגון אקולוגיה ,מים ושלום .בני הנוער נחשפים למגוון ההקשרים של נושאים סביבתיים,
כאשר ההתמקדות היא במשאבי מים :ידע בסיסי בנושאים של טופוגרפיה ,אקלים ,גיאומורפולוגיה,
והידרולוגיה מהווים רקע לשאלות לגבי איכות מים ,בריאות ,פיתוח ,עיור ,חקלאות ,פסולת ,טיפול
בשפכים ,התפלה .בעקבות זאת מנסים התלמידים להתמודד עם שאלות כגון חלוקת מים הוגנת,
תשתיות ,קביעת מחירים ,הפרטת משאבים ,בעלות ,חיסכון ,אגירה וכמובן אחריות וקבלת החלטות.
המלצתנו החמה :צאו מהכיתה ,בחרו בתחומים המעניינים את התלמידים ,אפשרו להם להביע דעה
אמיתית וביקורת והקנו להם את האמצעים ליישום.
 .2מפגשים המושתתים על מכנה משותף רחב עם בני נוער מאוכלוסיות שונות המאפשרות להם להכיר
מקרוב את בני גילם החיים בסמוך להם – בירדן וברשות הפלסטינית.
ההיכרות האישית עם בני נוער אחרים (פלסטינים וירדנים) בעלי אורח חיים ,תנאי קיום והתייחסות
שונה ,מעלה את מורכבותם ואת חשיבותם של ההיבטים השונים שנלמדו בפעילות הקבוצתית .הדיאלוג
הבינתרבותי מחייב תהליך של בניית אמון ,ולכן חשובה ההכנה לקראת מפגש עם תלמידים מתרבות
(עם) שונה שעברו תהליך למידה דומה .בעבודה המשותפת במהלך סדנאות ,כגון בנייה בבוץ ,מחנות
נוער וטיולים רב-תרבותיים (רב-לאומיים) מתקיים תהליך של למידה ויצירה משותפת תוך העלאת
שאלות ,שינוי דעות קדומות ,חיפוש הנושאים המשותפים והדגשת הקשר הגיאוגרפי וסביבתי בין
בני הנוער .ההתמודדות עם קשיים שונים העולים במפגש בינתרבותי מחייבת הפקת לקחים ושיפור
התהליך החינוכי.
 .3הצבת דוגמה אישית .הקשר האישי ושיתוף הפעולה של הצוות החינוכי הישראלי-פלסטיני-ירדני
מהווים מודל ודוגמה עבור בני הנוער לאפשרות לנהל יחד נושאים משותפים למרות קיומם של
קונפליקטים .בניית שיתוף הפעולה בתוך הצוות דורשת הכשרה מתמשכת ומפגשים תקופתיים.
 .4יצירת מרחב המאפשר אקטיביזם – יישום פעיל של הרעיונות :בנייה אקולוגית ,הובלת קמפיין בקהילה,
יצירת סרטים ,מפות ,שיר מוקלט ,הדרכת כיתות צעירות ,הפסקות פעילות ,מפגשים אינטרנטיים
בפייסבוק ,כתיבת בלוגים ועוד.
לסיכום ,החוויה שעוברים בני הנוער תורמת לתחושת השייכות שלהם ,לבניית האמון ההדדי כמו גם
האמון העצמי בצורך וביכולת לחולל שינוי :שינוי בתפישות והשקפות ועקב כך בדפוסי פעולה ,ובקבלת
החלטות .העלאת המודעות יחד עם האמון ההדדי הם המאפשרים קיומו של אקטיביזם.
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גישת ידידי כדה״א מזה״ת בנושא מים חוצי גבולות
ארבעת העקרונות
רציונל :כל הפעילויות באוגדן מכוונות לשקף/לתרגם/להסביר אחד או יותר מהעקרונות העומדים בבסיס
הגישה של ארגון ידידי כדור הארץ מזה“ת לנושא המים .השאיפה היא שתלמידים ותלמידות הלומדים
בתוכנית ,יפנימו את הגישה כמכלול ערכים מנחה בתהליכי התפיסה והניתוח של סוגיות מים חוצי גבולות.
לסדר העקרונות אין כל משמעות.
 .1מים הם משאב טבעי נייד :מים זורמים לאורך ,על פני ומתחת לגבולות מדיניים.
 לא ניתן “לחתוך“ מים כאילו היו פרוסות עוגה ולחלקם בין המדינות השותפות לאותו אגן ניקוזמשותף .גישה זו ניתנת ליישום כאשר מדובר בקרקע למשל ,אך לא במקרה של מים.
(First-in-

 גישות משפטיות מסורתיות להקצאת משאבי מים ,כמו למשל גישת זכות ראשונים ,)Time/First-in-Rightמוחלפות בהדרגה בגישות חדשות יותר ,השמות דגש על המחויבות הנגזרת
מהשימוש במים משותפים ומגנות על משאב המים באופן הוגן וצודק ,במטרה למנע פגיעה
במדינות השכנות.
 ניתן להשתמש במים שימוש נוסף ,מרגע הופעתם כמשקעים ועד לזרימתם חזרה אל הים/לאקוויפר עמוק או עד התאדותם.
 .2הזכות למים ותברואה היא זכות אדם בסיסית ולא מוצר צריכה.
 מי שתיה נקיים ותברואה הולמת הינם תנאים הכרחיים למימוש זכויות האדם. חוקי הקצאת מים חייבים להיות גמישים דיים ולאפשר שינוי לאורך זמן בהתאם לצרכיםהמשתנים ולנסיבות המשתנות ,ולא להיות מנוסחים בכמויות או אחוזים קבועים .סביר להניח
כי הקצאה כמותית שנראתה צודקת בזמן ניסוח ההסכם המקורי ,לא תהיה צודקת עוד כלפי
צד זה או אחר בעתיד.
 .3חיוני להבטיח את המשך קיומם של משאבי המים ולהגן על המערכות האקולוגיות.
 מערכות אקולוגיות של מים מתוקים (בתי גידול לחים) הן חשובות במיוחד ,בפרט באזוריםצחיחים .זאת מאחר שהן מספקות כמות גדולה של שירותים ליחידת שטח לעומת מערכות
אקולוגיות יבשתיות ,הן כשירותים לאדם – משאבי טבע/סביבה ,והן כשירותים למערכת
אקולוגית רחבה יותר הנסמכת על מקור המים ,לדוגמה ,יעלים ציפורים וטורפים הנסמכים על
המעיינות ובית הגידול הלח שהם יוצרים.
 באקלים צחיח ובאקלים ים תיכוני ,בתי גידול לחים מאפשרים קיום מינים ייחודי ועשיר שאינואפשרי בסובב אותם .חלק ממינים אלו הם אנדמיים (ייחודיים לאזור).
 .4יש ליישב מחלוקות בנושא מים בדרכי שלום ועל ידי גישור בין הצדדים המעורבים.
 הניסיון הבינלאומי מוכיח כי מחלוקות בנושאי מים מובילות לרוב לפתרון סכסוכים בדרכיהידברות ,ופחות לפתרונות כוחניים .כך ב 50-השנים האחרונות נרשמו רק  37סכסוכים אלימים
סביב מים לעומת  150הסכמים שנחתמו .הסכמים אלו בעלי משקל מכיוון שהם הופכים את
היחסים הבינלאומיים בנושא מים ליציבים וצפויים.1
 לצורך פתרון המחלוקת בנושא מים ,יש לזהות את הצרכים של כל אחד מן הצדדים ולמפותפתרונות אלטרנטיביים שיכולים לתת מענה לצרכים הללו תוך שמירה על האיזון בין הצדדים
והמערכת האקולוגית.
 1לקוח מאתר האו“ם .הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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מורשת מים
מבוא
מאז ימי קדם נחשבו מערכות המים לבסיס התרבויות וריכוזי האוכלוסייה האנושית ,ושימשו כדרכי סחר
ותחבורה .עוד לפני התפתחות התרבות האנושית ,מקווי מים היוו מרכיב הכרחי באבולוציה .כך למשל
אפשר למצוא מאובנים עתיקים בשכבות הסלע ,המעידים על בתי גידול מימיים עתיקים של זנים מגוונים
של בעלי חיים נכחדים.
לאורך ההיסטוריה שימשו מקווי מים כגון נהרות ,נאות מדבר ,חופים ימיים ,אגמים ,מעיינות ותעלות מים
משאב חיוני לצמחים ,בעלי חיים ובני אדם .תרבויות עתיקות צמחו סביב מקווי מים והקימו מערכות
חברתיות מורכבות .מקווי המים שימשו כנקודת מפגש ,כנתיב תחבורה ,כמקור אנרגיה או השקיה,
כמכבסה ובית מרחץ.
לכן אין זה מפתיע שמים מופיעים כאלמנט בסיסי במקורות ובטקסטים עתיקים ,החל בסיפור בריאת
העולם וסיפורים תנ“כיים אחרים ,דרך סיפורי חגים ופתגמים ,ועד שירה בעת המודרנית .בספר בראשית
(א׳ )1 ,מופיעים המים כאלמנט ראשוני ,עוד לפני שמופיע האור:
ח
ׁשךְ עַלּ-פְנ ֵי תְהֹום; ו ְרּו ַ
ארֶץ הָיְתָה תֹהּו וָבֹהּו וְחֹ ֶ
ה ָ
ארֶץ ב .ו ְ ָ
ה ָ
ּׁשמַי ִם וְאֵת ָ
ה ָ
אלֹהִים אֵת ַ
“אּ .בְרֵאׁשִית ּבָרָא ֱ
אלֹהִים יְהִי אֹור; וַיְהִי -אֹורֹ“...
הּמָי ִם ג .וַּיֹאמֶר ֱ
חפֶת עַלּ-פְנ ֵי ַ
מרַ ֶ
אלֹהִים ְ
ֱ

בקוראן המים מופיעים בסורת אלאנבייא ,פסוק “ :30وجعلنا من املاء كل �شي حي“ (ויצרנו מן המים כל דבר חי).
בברית החדשה (הבשורה על פי מתי ,ג’  )16המים מקבלים קדושה יתרה בעת הטבלתו של ישו על ידי יוחנן
המטביל בנהר הירדן“ :ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח
אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו“.
סיפורי האהבה העתיקים ביותר מתרחשים גם הם בסביבת מים – יעקב ורחל מתאהבים ליד הבאר,
ובקוראן מופיע סיפור דומה על המפגש בין משה וציפורה.
אולם למרות תרבות המים עתיקת היומין ,קיימת סכנה אמיתית למערכות המים העתיקות .שרידים של
טחנות קמח ,אקוודוקטים ,נקבות מים ,מערכות השקיה ובארות פזורים כמעט בכל ישוב ומהווים תזכורת
כואבת למחיר של פיתוח מול שימור .לשינויים החלים על מקווי המים יש השפעה גדולה הן על הטבע
והנוף ,והן על הקשר שלנו למורשת תרבותית עשירה ועתיקה.
פרק זה כולל חמש פעילויות שמטרתן לחדש את החיבור הרגשי ,התרבותי וההיסטורי בינינו לבין המים,
ואת המכנה המשותף הבסיסי ביותר בין כל בני האדם .הפעילויות מדגישות את המורשת המשותפת
והראשונית של כל התרבויות והדתות באזורינו באמצעות:
גיבוש וביסוס קבוצה פעילה של “נאמני מים“.
סקירת מים בשפה ,בספרות ובשירה.
עולם הדימויים הקושרים בין מים ואהבה.
חקר ומעקב היסטורי אחר מערכות מים מקומיות והתמודדות עם שאלות של שימור מול פיתוח.
“מים – לא מה שחשבתם“ :חשיבה מחוץ לקופסה בנושא מים.

13

 :1.1נאמני מים
מטרות
-

היכרות עם ארגון ידידי כדה“א מזה“ת
גיבוש וביסוס קבוצה פעילה של “נאמני מים“
חיבור אישי ורגשי למים

תקציר
הפעילות “נאמני מים“ מיועדת לתחילת השנה ולפתיחתה של תכנית “מים ושכנות טובה“ .בפעילות יכירו
התלמידים והתלמידות לראשונה את ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ,ובאמצעות משחקים וניסוי
קצר יתחילו לחשוב על הקשר העמוק בין המים לבינם.

ציוד
-

בקבוקי מים ריקים
סמל ידידי כדה“א מזה“ת
תמונה אישית של כל משתתף שצולמה במים או בסביבת מים
מפת קהילות ידידי כדה“א מזה“ת (בנספח לפרק זה)

פתיחה וחימום
בקבוק שמות – המשתתפים עומדים במעגל ומוסרים בקבוק אחד לשני .בסבב הראשון הם מוסרים את
הבקבוק ואומרים את שמם הפרטי (יוסי מוסר ואומר “יוסי“) .בסבב השני הם מוסרים ואומרים את השם
של מי שתופס את הבקבוק (יוסי אומר “גלי“ ומוסר לה) .בסבב השלישי הם מוסרים את הבקבוק בדיוק
באותו סדר ומצרפים שאלה קצרה (מתי חל יום ההולדת שלך? כמה אחים יש לך? וכדומה) .אפשר לחמם
את המשחק עוד יותר ולהכניס בקבוק נוסף למעגל.
מה מסתתר בסמל? הציגו את הסמל של ידידי כדה“א מזה“ת ושאלו את הכיתה מה
ניתן ללמוד מהסמל על הארגון (פעילות סביבתית חוצת גבולות ,גם באזור עם מחסור
במים ,שיתוף פעולה בין הצדדים יכול להניב פירות מתוקים).
בהמשך ,הסבירו כי השנה הם יהיו חלק מקבוצת “נאמני מים“ ויצאו יחד להרפתקה
מזרח תיכונית בנושא מים.

גוף הפעילות
תמונות מים  -כל אחד מן המשתתפים והמשתתפות מביא תמונה שלו בסביבת מים .יושבים במעגל
ומסובבים בקבוק .כאשר פקק הבקבוק נעצר מול מישהו ,אותו משתתף מספר את הסיפור שמאחורי
התמונה שהביא ואת הקשר האישי שלו לנושא המים .במקרים של קבוצות גדולות ,מומלץ לפצל לכמה
מעגלים.
פעילות חלופית :הניחו במרכז המעגל תמונות שונות בנושא מים (דוגמאות בנספחים) .כל משתתף בוחר
תמונה ומסביר מה היא מסמלת עבורו.
אמת או שקר  -שלושה משתתפים יושבים מול הכיתה ומספרים חוויה מעניינת ,מוזרה או מדהימה שחוו
בהקשר של מים .כל השלושה צריכים לספר את סיפורם באופן המשכנע והדרמתי ביותר שהם יכולים,
אולם שניים מהם מספרים סיפור שהמציאו ,ורק אחד מהשלושה מספר סיפור אמיתי .הכיתה צריכה
להחליט איזה מן הסיפורים הוא הסיפור האמיתי.
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השקיה במעגל סגור – המשימה היא לפתח עציץ שמשקה את עצמו במים באופן עצמאי!

ציוד
בקבוק חתוך לרוחב
זרעים או שתיל
אדמה
סלוטייפ
טושים לא מחיקים
שרוך או רצועת בד דקה
מים

					

צילום :גונדי שחל ,גן השיזף ,עין גדי

מהלך הניסוי
-

גזרו בקבוק לרוחב בחצי גובהו.
נקבו חור בפקק הבקבוק והשחילו את פתיל הבד.
מלאו את החלק העליון של הבקבוק עד אמצע גובהו באדמה.
מלאו מים בחלק בתחתון של הבקבוק.
הציבו את החלק עם האדמה כאשר הפקק והפתיל פונים למטה וניצבים בתוך המים (פתיל הבד מדמה
שורש המספק מים לצמח) .שתלו או זרעו זרעים באדמה.
עצבו את הבקבוק ומתגו אותו.
הניחו את הבקבוק על אדן החלון בשמש.

במהלך השנה יעקבו המשתתפים אחר התפתחות הזרעים והתהליך שייווצר בבקבוק.
פתקים בבקבוק – כל אחד מן המשתתפים והמשתתפות כותב על פתק מהי הציפייה שלו מן הפעילות
השנה ומכניס את הפתקים לבקבוק .בסוף השנה יפתחו נאמני המים את הבקבוק ויגלו אם ציפיותיהם
התממשו.

סיכום
שאלות לדיון
 איזה מקום המים תופסים בחיינו? האם אנחנו מקדישים מחשבה למים בחיי היומיום? מי מהמשתתפים מרגיש כמו דג במים? האם יש מי שמפחדים ממים? האם יצא לכם לראות נחל מזוהם?מפת קהילות של ידידי כדה“א מזה“ת – בעזרת המפה (נספח  )1הראו כי  28קהילות בישראל ,בירדן
וברשות הפלסטינית ,שותפות בפרויקט מים ושכנות טובה ובני נוער מכל הקהילות הללו לומדים באותה
תכנית ועוברים הכשרה כדי להיות “נאמני מים“ .העבירו לתלמידים ולתלמידות את המסר כי מטרת
התכנית היא ליצור דור צעיר של מנהיגים סביבתיים שמכירים את נושא המים לעומק .המטרה תושג
באמצעות סיורים ,מיפוי מפגעים סביבתיים ,גיבוש קמפיין סביבתי ,וחלק מהקבוצה אף ייצג את הארגון
במחנות נוער אזוריים.
הדיון אמור להסתיים במסקנה כי מים הם מצרך בסיסי לקיומנו ,אך גם חלק מחוויות ,רגשות,
זיכרונות וחלומות שיש לנו.
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קהילות “מים ושכנות טובה“ ,ידידי כדה“א מזה“ת
פרויקט “מים ושכנות טובה“ נוסד על ידי ארגון ידידי כדור הארץ מזרח התיכון בשנת  2001על מנת
להעלות את המודעות לבעיות המים המשותפות לישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית .הפרויקט מתקיים
ב 28-קהילות שכנות משני עברי גבול החולקות ביניהן את משאב המים (נחל ,אקוויפר וכדומה) .תושבי
המזרח התיכון ,ובעיקר תושבי ירדן ,ישראל והרשות הפלסטינית ,תלויים במשאבי מים משותפים
למחייתם ,ולמרות זאת ,אנו עדים להזנחה ולזיהום מקורות מתמשך .משאב המים חוצה הגבולות מהווה
בסיס לקידום פעילות חינוכית וליצירת דיאלוג ושיתופי פעולה בפתרון הבעיות המשותפות תוך כדי בניית
גשר ויחסי אמון בין הקהילות משני עברי הגבול.
סרטון – צפו בסרטון שאורכו  13דקות על פרויקט מים ושכנות טובה.

 2הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :1.2מילות מים
מטרות
 הנעה לחשיבה יצירתית על מים -כתיבת טקסטים בנושא מים

תקציר
פתגמים וניבים רבים בשפה קשורים במים .בפעילות זו ילמדו התלמידים ניבים חדשים ,יעשירו את אוצר
המילים שלהם ,ויתנסו בתהליך של כתיבה יוצרת בנושא מים.

ציוד
צבעי מים
דפים

פתיחה וחימום
התאימו כל ניב לפירוש שלו .לאחר מכן חלקו את התלמידים לקבוצות ,כל קבוצה תבחר באחד הניבים
ותכין הצגה או קטע פנטומימה שיוצגו בפני הכיתה .יתר המשתתפים ינחשו באיזה פתגם מדובר.

פירוש

ניב
1

פחז כמים

א

כינוי לאדם קצר רוח ופזיז

2

סערה בכוס מים

ב

מהומה גדולה בגלל דבר פעוט

3

שלח לחמך על פני המים ,כי ברבות
הימים תמצאנו

ג

עׂשֵה טובות לבני אדם ,גם לאלה שאינך מכירם,
וברבות הימים תבוא על שכרך

4

כקצף על פני המים

ד

דבר העובר מהר ולא נשאר ממנו כלום

5

מים גנובים ימתקו

ה

דבר הבא לאדם באיסור ינעם לו יותר מדבר
הבא לו בהיתר

6

לֶחֶם צָר ּו ַמי ִם לָחַץ

ו

מזון במידה מצומצמת הדרושה לקיום האדם

7

מים שקטים חודרים עמוק

ז

תוכן איכותי משפיע לעתים יותר מרעש וצלצולים

8

מילא פיו מים

ח

שתק

9

הגיעו מים עד נפש

ט

הצרה הגיע לשיאה ,אין אפשרות לסבול עוד

 10כשתי טיפות מים

י

ממש דומות

 11היה לבו מים

כ

נבהל מאוד
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גוף פעילות
כל תלמיד ייצור  10טיפות גדולות לפחות באמצעות טפטוף מים או בעזרת צבעי מים על נייר .A4
לאחר שהטיפות יתייבשו ,כל תלמיד יכתוב בתוך כל טיפה אסוציאציה הקשורה במים :מחשבה,
תחושה ,צבע ,בעל חיים ,פעילות ,צמח ,זיכרון או כל דבר אחר.
התלמידים והתלמידות יתחלקו לקבוצות קטנות וייצרו “עץ מילים“ המקשר בין אסוציאציות הקשורות
לאותו תחום ,לדוגמה:

קנים
מים

זרם

מים

רטוב
גלים

שלדג

דגים
בריכה

 -הקבוצות יקשרו בין ה“עצים“ השונים עד שתתקבל רשת מילים הקשורות למים.

 התלמידים יתחלקו לזוגות או יחידים ויחברו שיר/סיפור/פתגם/מסר על מים. -בתום הפעילות אפשר לתלות את היצירות בכיתה.

סיכום
סיפור בהמשכים – יושבים במעגל .התלמיד הראשון מקבל דף מקופל בצורת אקורדיון וכותב בשורה
הראשונה משפט הכולל את המילה “מים“ .המילה האחרונה במשפט תופיע בשורה השנייה .מקפלים את
הדף כך שהתלמיד הבא יראה רק את המילה האחרונה שכתב חברו ,וימשיך אותה למשפט חדש הכולל את
המילה “מים“ ,וכך הלאה .לבסוף יתקבל סיפור מבדח שאין בהכרח קשר בין משפטיו אך המילה “מים“
היא מילת המפתח שלו.

 | 18פרק ראשון
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“ :1.3מים ואהבה“
מטרות
 הנעה לחשיבה יצירתית על מים חיבור בין החיים האישיים לנושא המיםNew Earth Ascension Hologram

תקציר
סיפורי האהבה העתיקים ביותר התרחשו בזכות מים – בסיפורי התנ“ך יעקב ורחל התאהבו ליד באר,
ובקוראן יש סיפור דומה על המפגש בין משה וציפורה .מטרת הפעילות לגלות את ההקבלות הרבות בין
מים ואהבה :עומק ,צלילות ,עוצמה ,והרשימה עוד ארוכה.

ציוד
מקרן
מחשב עם חיבור לאינטרנט
רמקולים
כרטיסיות בצורת טיפות מים
תנ“ך/קוראן

פתיחה וחימום
3

צפו בקטע מתוך הסרט (או בכל הסרט) ״מים ואהבה״ .

גוף הפעילות
א הקריאו מבראשית פרק כט את סיפור האהבה של יעקב ורחל סביב הבאר ,שעל פיו יעקב הצליח בכח
על-אנושי להזיז אבן כבדה מפי הבאר ולהשקות את צאנה של רחל.
“ ...וַיְהִי ּכַאֲׁשֶר רָאָה יַעֲקֹב אֶת-רָחֵלּ ,בַת-לָבָן אֲחִי אִּמֹו ,וְאֶת-צֹאן לָבָן ,אֲחִי אִּמֹו; וַּיִּגַׁש יַעֲקֹב ,וַּיָג ֶל אֶת-
אחִי אִּמֹו .יא וַּיִּׁשַק יַעֲקֹב ,לְרָחֵל; וַּיִּׂשָא אֶת-קֹלֹו ,וַּיֵבְּךְ“ .
ׁשקְ ,אֶת-צֹאן לָבָן ֲ
מעַל ּפִי ַהּבְאֵר ,וַּי ַ ְ
אבֶן ֵ
ָה ֶ
לחלופין ,הקריאו מהקוראן את סיפור “משה וציפורה“.
ב
ג

ד
ה

נתחו ביחד את תפקיד המים בסיפור האהבה המקראי .הסופר מאיר שלו כתב ניתוח מרענן לסיפור
בספרו “תנ“ך עכשיו“.4
בקשו מהתלמידים לכתוב על כרטיסיות בצורת טיפות מים ,משפטים המבטאים מבחינתם את החיבור
בין מים ואהבה ,הקשר בין מים ואהבה ,תכונות משותפות למים ואהבה ,נקודות דמיון והבדלים
(למשל אהבה אמיתית עמוקה וצלולה כמו מים).
ערכו סבב במליאה שבו כל תלמיד ותלמידה יסבירו את אשר כתבו בטיפה .נקבו בכרטיסיות חור ,שזרו
את ביטויי האהבה על חוט ותלו אותם בכיתה.
בקשו מהתלמידים לכתוב בבית סיפור אהבה סביב נושא המים.

סיכום
5

הקרינו את “שיר אהבה מקומי“ שכתבו והקליטו נאמני מים מירדן וישראל על שני הנהרות – הירדן
והירמוך.

 3הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
 4שלו ,מאיר ( .)1985תנ“ך עכשיו ,ישראל :הוצאת שוקן.
 5הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :1.4מערכות מים עתיקות
מטרות
 חקר היסטורי של מערכת מים עתיקה בקהילה היכרות עם ׳׳זקני הקהילה׳׳ וזיכרונותיהם לגבימערכת המים
 -התמודדות עם שאלות של שימור מול פיתוח.

תקציר
בפעילות זו יתחלקו המשתתפים לקבוצות קטנות ויחקרו מערכת מים עתיקה בקהילה ,כגון נחל ,מעיין,
באר ,טחנת קמח ,תעלה ,טרסה .בהמשך יראיינו את זקני הקהילה ,יכינו ״סרגל זמן״ של מערכת המים,
וינסחו תחזית לגבי עתיד מערכת המים תוך ניתוח ההשלכות על הקהילה והמערכת האקולוגית.

ציוד
גבעול קנה מצוי
מפת הישוב
אינטרנט
מצלמה

פתיחה וחימום
סּפְרו את האנקדוטה הבאה:
הביאו לכיתה קנה מצוי שגדל בנחלים וביצות ו ַ

גבעולו של הקנה המצוי בנוי פרקים-פרקים .בעת העתיקה שימש הקנה כלי מדידה לחלוקת מים לצורך
השקיית גידולים חקלאיים .הביטוי “קנה מידה“ הוא שריד לאותו
אמצעי מדידה – קנה שעל פי הסימנים המוצגים עליו נהגו החקלאים
לפתוח ולסגור מגופים כדי לנתב את זרימת המים לתעלות שונות .כך
יכלו לעקוב אחר כמות המים המגיעה מהספק המרכזי ,ממש כמו שעון
המים בימינו .עד היום ,הכפר בתיר במערב בית לחם משמֵר תרבות
עתיקה זו של השקיית טראסות חקלאיות באמצעות מערכת בריכות
ותעלות.
סקרו את מפת הישוב ובקשו מהתלמידים לבחור באחת ממערכות המים כנושא לחקר קבוצתי .מערכת
מים יכולה להיות ואדי ,נחל ,אגם טבעי ,בריכה או שלולית חורף ,תעלות מים ,מעיינות ,טחנת קמח ,באר
או טרסה עתיקה.
אם קיימת אפשרות ,בקרו באחד (או יותר) ממקווי המים לפני תחילת החקר .ביקור זה יעניק למשתתפים
תמונה כוללת על מצבן של מערכות המים המקומיות.

גוף הפעילות
 .1חלקו את המשתתפים לקבוצות קטנות ותנו תפקידים בתוך הקבוצה ,כך שכל תלמיד יהיה אחראי
לתחום ידע הקשור לחקר מערכת המים (לדוגמה :בוטניקאית ,זואולוג ,הידרולוג ,אנתרופולוג,
ארכיאולוגית ,היסטוריון ,כלכלן ,מתכננת) .בחירת תחומי הידע תסייע בבניית המכלול ההיסטורי של
מערכת המים ותעודד את המשתתפים והמשתתפות לפתח יכולות מחקר.
 .2על התלמידים להגדיר את המקורות הדרושים להם למחקר:
 תושבים מקומיים ,במיוחד תושבים ותיקים שמכירים את הטבע ,הנוף והמורשת המקומית. -מומחים או בעלי מקצוע בקהילה מתחומי הידע השונים.

 | 20פרק ראשון
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 מקורות מידע :אינטרנט ,ספרייה ,ארכיונים ,עיתונים ישנים וכדומה. על אף שכל אחד מן המשתתפים חוקר נושא מסוים ,ייתכן בהחלט שחלק מהמידע שיתקבל –בעיקר בעת ביצוע ראיונות אישיים – יסייע לחוקרים ולחוקרות האחרים בקבוצה.
 .3כל משתתף מגדיר שלוש שאלות חקר מרכזיות ויוצא לאסוף מידע .מומלץ להצטייד במצלמה או
בווידיאו.
 .4בתום איסוף המידע יתכנסו חברי הקבוצה כדי לסדר ,לנתח ולסכם את החומרים ,ולגבש טקסט
המתאר את תפקיד המקורי של מערכת המים ,השינויים שעברה מערכת המים במהלך השנים ,השלכות
השינויים על הקהילה ,על המערכת האקולוגית ,על הנוף ,מצבה של המערכת היום ומה צפוי לה בעתיד.
 .5סרגל הזמן :חברי הקבוצה מכינים “סרגל זמן“
המתעד את המידע באופן כרונולוגי ואת השינויים
שחלו במערכת המים לאורך השנים .לאחר מכן
קושרים חבל בין שני הצדדים של הכיתה ,מכינים
כרטיסיות (רצוי עם ציורים) המייצגות את תקופות
הזמן השונות שעברו על מקווה המים ,ותולים אותן
באופן כרונולוגי בעזרת אטבים.

2000

1990

1940

1900

 .6לחלופין ,חברי הקבוצה יכולים להכין סרט או מצגת המספרים את סיפורה של מערכת המים.

סיכום
שימור מול פיתוח
-

-

קיימו בכיתה דיון על עתיד מערכות המים – כיצד התלמידים היו רוצים לראות את המקום שחקרו
בעוד  20 ,10ו 50-שנה? מהם היתרונות והחסרונות של שימור המקום? מהם היתרונות והחסרונות של
פיתוח המקום?
ספרו לתלמידים על מצבה של מערכת מים בקהילה השכנה (בירדן או ברשות הפלסטינית) .חשבו כיצד
מצבה של אותה מערכת מים משפיע על חיי הקהילה ,ומה משותף לשתי הקהילות.
נסו לקבוע פגישה עם האחראי המקומי (כגון מתכנן ברשות המקומית) כדי לשמוע ממנו על תכניות
עתידיות ועל השיקולים הרלוונטיים.
קיימו הצבעה בעד/נגד תכנית הפיתוח במקום או הציגו תערוכה של תכניות חלופיות שהתלמידים
והתלמידות הכינו.
ניתן אף להרחיק לכת ולצאת בקמפיין מקומי לקידום התכנית המועדפת.
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 :1.5מים – לא מה שחשבתם
מטרה
סיעור מוחות במגוון התחומים הקשורים למים והכנה לקראת הפרקים הבאים.

תקציר
לימודים בבית הספר בנושא המים כוללים ,לעתים קרובות ,את ההיבטים הבסיסיים בלבד ,כמו מחזור
המים בטבע ,כמות המשקעים וחיסכון במים .פעילות זו נועדה “לפתוח את הראש“ ולהראות את ההקשרים
הרבים של המים להיבטים שונים בחיינו.

ציוד
לוח
נייר

פתיחה וחימום
ציירו על הלוח תשע נקודות .בקשו מהתלמידים לחבר את כל הנקודות בארבעה קווים
בלבד מבלי להרים את העיפרון מהדף .מותר לקווים להצטלב .תנו להם כמה דקות כדי
להתמודד עם המשימה .רמז :צריך לחשוב “מחוץ לקופסה“.
שימו לב :חלק מהתלמידים ינסו פעם אחת ויתייאשו ,יש כאלה שינסו פעם ועוד פעם
ולא יתייאשו ,ואחרים ימצאו את הפתרון כבר בניסיון הראשון.

.. .. ..
...

פתרון למנחה :הרעיון הוא לצאת מהקווים ,כלומר לא לסיים את הקו בנקודה אלא למשוך אותו עוד על
מנת ליצור זווית נוחה להמשך.

גוף הפעילות
מה הקשר בין הגרף שיצרתם למים? מים הם נושא מורכב .מאחורי כל כוס מים עומד סיפור ארוך עם
קשרים מרובים .לכן רצוי לחשוב מחוץ לקופסה ולצאת מהקווים על מנת להגיע לפתרונות יצירתיים
בתחום המים.
2

הדגימו את מגוון הנושאים הקשורים למים על הלוח על ידי משיכת
קווים חדשים בתוך הצורה ויצירת “תחומים“ חדשים שקשורים
למים .ערכו סיעור מוחות עם התלמידים ורשמו בתוך הצורות
החדשות כותרות כגון תרבות ,יחסי שכנות ,צריכה ,אקולוגיה,
תיירות ,כלכלה ,בריאות ,מי תהום ,חקלאות ועוד.

3

בריאות

תיירות
צריכה

סיכום
סכמו את הפעילות באמירה כי במהלך השנה תרבו לחשוב על נושא
המים מחוץ לקופסה ותלמדו על רבים מן הנושאים שהועלו במהלך
הפעילות.

1

4
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מקורות הירדן ,מחנה קיץ  .2013צילום :גונדי שחל
 | 24פרק ראשון
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מים חוצי גבולות
מבוא
“בזמן מסעותיי ברחבי העולם ,חשבו תושבי המדינות שהמקום היחיד שיש בו סכסוך פוטנציאלי על מים
הוא המזרח התיכון אך הם טועים לחלוטין .בעיית המים קיימת בכל העולם“ (קופי אנאן ,המזכיר הכללי
של האומות המאוחדות בין השנים .)2006-1997
אגן היקוות (או אגן ניקוז) הוא יחידה גיאוגרפית המוגדרת על ידי קו פרשת מים .מים בתחומי האגן
נקווים ומתנקזים מערוצים משניים (יובלים) לתוך נהר אחד מרכזי הזורם לים או לאגם – בסיס אגן
ההיקוות .סוג נוסף של אגן היקוות הוא האקווה (אקוויפר) – מאגר תת-קרקעי של מי תהום הנאגרים בין
שכבות הסלע .האקווה יכולה להיות קשורה לאגן עילי ,ובדרך כלל היא מתנקזת במעיין אל אחד הערוצים
או לבסיס אגן ההיקוות.
ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית חולקות אזור גיאוגרפי מצומצם המורכב מאגני מים משותפים ,לרבות
נהר הירדן ,ים המלח ,אקוות ההר ואקוות החוף .הניסיון מלמד שחלוקת המים בצורה נוקשה וקבועה,
כאילו היו פרוסות עוגה ,וחלוקתם בין מדינות השותפות לאותו אגן ניקוז ,אינה בת-קיימא .גישה זו ניתנת
ליישום כאשר מדובר בקרקע למשל ,אך לא במקרה של מים .שהרי מים זורמים לאורך ,על פני ומתחת
לגבולות מדיניים .על כן גישות מסורתיות להקצאת משאבי מים ,מוחלפות בהדרגה בגישות המדגישות
את המחויבות הנגזרת מהשימוש במים משותפים ,התחשבות בצורכי הצדדים השונים ובצורכי המערכת
האקולוגית.
באקלים הצחיח באזורנו נתון כל אחד מאגני הניקוז למצוקת מים שתלך ותחריף בעתיד עקב גידול
האוכלוסייה והשינויים באקלים הגלובלי .מעבר לכך ,ממשלות ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית מנצלות
כולן ,במידה שונה של אחריות ,את משאבי המים המשותפים באופן שאינו בר-קיימא .הסכסוך הפוליטי
בין הצדדים גרם להקצאה שגויה של משאבי הטבע ,מנע אכיפה של זיהום בלתי מבוקר ומנע ניהול בר-
6
קיימא של משאבי המים המשותפים.
דוגמה לאגן היקוות חוצה גבולות באזורינו הוא אגן הירדן הדרומי ,אותו נהר הקדוש לשלוש הדתות ,אשר
מנקז יובלים מסוריה ,ירדן ,ישראל והרשות הפלסטינית ומסתיים בים המלח .מורד הירדן הוא דוגמה
עצובה לניהול כושל של אגן ניקוז חוצה גבולות .כיום ,פחות מ 5%-מנפח המים ההיסטורי זורמים במורד
הירדן המגודר והמזוהם.
אולם אזור הים התיכון אינו יוצא דופן 145 .מדינות בעולם (יותר מ 75%-מכלל המדינות) חולקות אגני
ניקוז חוצי גבולות 7.גבולות מעשי ידי אדם מותחים קווים פוליטיים החוצים אגני היקוות ,אולם אין
בכוחם לשנות את כיוון זרימת המים (או הביוב).
בפרק זה נהפוך את המושגים המופשטים “נגר עילי““ ,מי תהום“ ו“אגן היקוות“ למושגים מוחשיים ,ונגלה
את ההקשרים האנושיים הרבים בתוך אגן היקוות חוצה גבולות .נבסס אצל התלמידים והתלמידות את
ההבנה שמים הם משאב משותף ומשאב במחסור .הפעילויות בפרק כוללות:
 ניסויים להמחשת הקשר בין מי גשם למי נגר ומי תהום. תרגיל ודיון ביקורתי סביב השאלה :האם המים הם אכן משאב מתחדש? בניית מודל של אגן ההיקוות המקומי והצגת הקשר חוצה הגבולות. המשחק “של מי המים האלה?“ – סימולציה של חיים בתוך אגן היקוות.חומר רקע מתומצת על מושגים אלו נמצא בספר “מים“ ,8עמודים .40--1
 6לקוח מפרסום ידידי כדה“א מזה“ת “מדוע לשתף פעולה בתחום המים?“ 2010
 7לקוח מאתר  www.unwater.orgהקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
 8לקוח מאתר  .Watercareהטקסט מופיע בעברית .הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :2.1מים נדירים
מטרה
תרגיל קצר להמחשת נדירותם של מים מתוקים על פני כדור
הארץ.

רקע
“מרבית המים על פני כדור הארץ הם מלוחים או קפואים.
המים המתוקים מהווים פחות מ )!(3%-מכלל המים בכדור
הארץ .מתוך כמות קטנה זו ,יותר מ 77%-לכודים בתוך
קרחונים ואינם זמינים לשימוש .לו היינו מכניסים את כל
כמות המים בכדור הארץ לתוך מכל של  200ליטר ,כמות
המים הזמינה לשימוש (מי תהום ,נהרות ואגמים) לא הייתה
9
עולה על כפית קטנה אחת!“
קריאת הכנה :הספר “מים“ עמודים .8-3

חומרים
 100שעועית/אפונה
מד גובה מים בסכר הזיגלב ,אקופארק שרחביל בין חסנה ,ירדן

פתיחה וחימום
הסבירו לתלמידים כי השעועית/אפונה מסמלים את כל כמות המים על פני כדור הארץ.

גוף הפעילות

 הנחו את התלמידים ותלמידות לחלק את האפונה לשלוש קטגוריות ,בצורה יחסיתהידעת?
המייצגת את כמות המים במציאות בכל קטגוריה.
 רמז :שלוש הקטגוריות הן מים מתוקים ,מים קפואים ומים מלוחים. -תשובה :היחס הוא  97למים מלוחים 2 ,למים קפואים ואפונה אחת בלבד למים מתוקים.

חישבו ביחד על הנתון הבא:
במהלך תקופה של  100שנה ,מולקולת מים נמצאת  98שנים באוקיינוס 20 ,חודשים בקרח ,כשבועיים
10
בנהרות ואגמים ופחות משבוע באטמוספירה.

סיכום
 מה למדנו מהתרגיל? האם התוצאות הללו מפתיעות? אלו שאלות נוספות עולות מהתרגיל?בשיעורים הבאים נחקור לעומק את מהות המים המתוקים.

 9מים ,עמוד  ,4הוצאת מט“ח.2004 ,
 10לקוח מאתר  lennetechהקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :2.2נגר עילי
מטרה
המשגת הקשר בין כמות המשקעים ונגר עילי :התלמידים יחשבו את כמות המשקעים השנתית שניתן
לאגור באזור בית הספר באופן היפותטי וינסו להבין לאן המים “נעלמים“.

תקציר
נגר עילי הוא אותו שיעור (אחוז) ממי הגשמים שאינם מחלחלים או מתאדים אלא זורמים על פני הקרקע
או בנחלים .שיעור הנגר במזרח התיכון קטן באופן טבעי .באזור עירוני ,כיסוי הקרקע בבטון ואספלט
גבוה ומי הגשמים אינם מחלחלים ,על כן הם מצטברים לנגר עילי ,מנותבים לערוץ מקומי או לתעלות
ניקוז ולעתים קרובות גורמים להצפות ונזקים .בפעילות שלפנינו התלמידים והתלמידות ימדדו את שטח
בית הספר ואת אופי כיסוי הקרקע .הם יחשבו את כמות מי הנגר הפוטנציאליים ויגלו לאן המים זורמים
לאחר הגשם :לקרקע ,לוואדי או לתעלת ביוב.

חומרים
מטר מדידה
מחברת משבצות
כלי כתיבה
מחשבון
עזרה מהמורה לחשבון
קריאת הכנה
 הספר “מים“ 11עמודים 49 ,40-32 ,18-9 -איסוף מי גשמים ,12הרשת הירוקה ושותפים.

גוף הפעילות
-

מדדו את שטח בית הספר.
הכינו שרטוט המפרט את שטח המבנים ,שטח החצר המכוסה אספלט ושטח החצר ללא אספלט.
בדקו את כמות המשקעים השנתית הממוצעת (מ“מ) באמצעות הטבלה המוצגת באתר השירות
המטאורולוגי הישראלי .13הפחיתו  20%מכמות המשקעים השנתית בשל התאדות.
חשבו כמה בריכות אולימפיות ניתן היה למלא ,אילו היינו אוגרים את מי הגשם היורדים בשטח בית
הספר.
 דוגמה :בית הספר “ברושים“ משתרע על פני שטח של  3דונם .בית הספר נמצא בצפון הארץ,באזור שכמות המשקעים השנתית הממוצעת היא  500מ“מ .עובי המשקעים שיורד בשטח בית
הספר בשנה בממוצע והופך לנגר (לאחר התאדות ראשונית) הוא.
  400מ“מ שהם  40ס“מ או  0.4מ' החישוב 3 :דונם =  3,000מ“ר 3,000 -מ"ר  0.4מ' =  1,200מ"ק.

נפח בריכה אולימפית הוא  50מטר אורך*  25מ׳ רוחב*  2.5מ׳ עומק =  3,125מטר מעוקב.
כלומר ,כמות המשקעים שיורדת בשטח בית הספר “ברושים“ מספיקה כדי למלא קרוב לחצי בריכה אולימפית!
 1,200מ“ק = צריכה שנתית ביתית ממוצעת של  20נפשות בשנה שלמה!
 11מים ,הוצאת מט“ח.2004 ,
 12אתר איסוף מי הגשם בבתי הספר ,הרשת הירוקה ושותפים.
 13הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון www.foeme.org :ב“חינוך סביבתי“
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ניתוח ממצאים ושאלות לדיון
 מה קורה לכל המים הללו בפועל? (חלקם מחלחל לקרקע ולמי תהום ,אבל לרוב ,המים בשטח בנויזורמים לתעלות ניקוז ומשם לערוץ המקומי ,וחלק ממשיך לים).
 מה לפי דעתכם צריך לעשות במים? (רעיונות :החדרה למי תהום ,14אגירה במכלים לקיץ ,הדחה שלשירותים ,הפניה לוואדי).
 מהן ההשפעות הסביבתיות של דרכי הפעולה השונות שהצעתם? הכינו פוסטר המסכם את הממצאים וההמלצות לטיפול במי נגר .ניתן להכין תערוכה ולהציגה למתכנןברשות המקומית כדי לקבל משוב.
טיפה למחשבה
מאגר המים העיליים הגדול ביותר באזורינו הוא אגם הכנרת ,הידוע גם כאגם המים המתוקים הנמוך
ביותר בעולם ( 210מ’ מתחת לפני הים!)
לכנרת תפקיד חשוב בהסכם השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ,שנחתם ב25-
ביולי .1994 ,סעיף  6בהסכם עוסק ב“הסדר כולל ובר-קיימא של כל בעיות המים“ בין שתי המדינות .בין
היתר ,הוסכם כי מדי חורף ,ישראל תאחסן מים מנהר הירמוך בכנרת ותשיב אותם לממלכת ירדן בחודשי
הקיץ דרך צינור מסכר דגניה אל תעלת הירמוכים ומשם לתעלת עבדאללה .זוהי דוגמה לכך “שנושא המים
15
יכול להוות בסיס לקידום שיתוף פעולה“ בין מדינות שכנות .הרחבה וקריאת ההסכם המלא באתר הכנסת.

 14מים ,הוצאת מט״ח.2004 ,
 15אתר הכנסת .הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :2.3מי תהום
מטרות
 מהם “מי תהום“? מה קורה במקרה של שאיבת יתר שלמים?
 -האם מי תהום הם משאב מתחדש?

תקציר
הפעילות ממחישה את מבנה האקווה,
אופן חלחול המים ואגירתם.
קריאת הכנה
 הספר “מים“ 16עמ׳ 33-21 אנימציה טובה 17מאתר המשרד להגנת הסביבה האמריקאי ()EPA אתר מט“ח 18בנושא מקורות מים טבעיים בישראל -הרחבה על אקוות ההר המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית בסוף הפעילות.

חומרים
בקבוק פלסטיק
סכין יפנית
פלסטלינה
קערת סלט שקופה
חצץ דק
אדמה מקומית או חול
						
שקית ניילון
קש שתייה
חתיכת ספוג

פתיחה וחימום
ספרו את סיפורה של הטיפה במחזור המים
בטבע והיעזרו בהמחשה ויזואלית .סיפור
19
בחרוזים ניתן למצוא בקישור הבא.
ציירו את התרשים וחזרו על מושגים הקשורים
למי תהום :אזור הזנה ,שכבה מחלחלת ,סדקים,
אקווה (שכבה אוגרת) ,אקוויקלוד (שכבה
אטומה) ,כיוון זרימת מים.
הציגו מפה של אקוות ההר המשותפת
לישראלים ולפלסטינים וחזרו על המושגים.

16
17

מים ,הוצאת מט“ח.2004 ,
לקוח מאתר epa.gov.www

 18לקוח מאתר מט“ח.
 19סיפורה של טיפה .המחבר :אלמוני.
הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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מפה של אקוות ההר וחלוקה לאגני משנה
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גוף הפעילות
חלקו את הכיתה לקבוצות ותנו לכל קבוצה חומרים שמהם תבנה מודל אקוויפר ותציג אותו לכיתה.
גרסת הבקבוק
 חתכו את השליש העליון של הבקבוק וצרו את השכבות הבאות: שכבת פלסטלינה – מסמלת שכבה אטומה בתחתית הבקבוק. שכבה של חצץ דק (אקווה) – סדקים וחללים בין גרגרי הסלע ,שם נאגרים המים. שכבה של חול דק (מסמל קרקע) – דרכה מחלחלים המים. “המטירו“ מים מעל המודל ובדקו מה קורה. צרו חור בשכבה העליונה של החצץ ושימו חתיכה קטנה של קשית להדגמתמעיין .החדירו קשית מלמעלה על מנת להדגים באר.
 נסו להבחין בין באר מים שממנה שואבים מי תהום ,לבין בור מים הנחצבלצורך אגירת מי נגר .פירוט נוסף באתר מט“ח.20
גרסת הקערה והאגם
 שימו בקערה שקופה וגדולה חצץ דק .צרו שיפוע של חצץ משני צדדים ובאמצע “ואדי“. פזרו מעל “הוואדי“ מעט אדמה. המטירו גשם והתבוננו כיצד האקווה מתמלאת במים .הוואדי הקרוב לטבלת מי התהום יתמלא גםהוא במים וייווצר אגם.
 הכניסו קשית “בראש ההר“ ושאבו מים .מה קורה למפלס המים באגם? טפטפו קצת צבע מאכל אדום המדמה זיהום .התבוננו בהשפעה על מי התהום.ניתוח ניסוי
מה קורה כשהקרקע רוויה?
מהם היתרונות של מאגר תת-קרקעי? (אין אידוי ,המים סופחים מינרלים ונשמרים במצב מיטבי).
מה קורה במקרה של שנה שחונה עם מיעוט משקעים?
מהן ההשלכות של שאיבת יתר?

דיון מסכם :האם מים הם משאב מתחדש או מתכלה?
מי התהום הם משאב מתחדש אבל אם קצב הצריכה גבוה מקצב ההתחדשות נגרם נזק לאקווה.
מקור המים הזמינים הוא מוגבל ואילו הצריכה הולכת וגדלה .לכן אם בשנה מסוימת יורד פחות גשם ,או
אם המים נשאבים ללא בקרה ,כמות המים הזמינים תקטן!

סיפורי מעיינות
 ספרו על מצב של מעיין/באר בקהילה שלכם (למשל עין יזרעאל) ובקהילה השכנה (למשל עין עוג‘ה,זיגלב או ואדי פוקין) .הראו תמונות של מקור המים וספרו כיצד המעיין היה בעבר מרכז פעילות ,למה
שימשו המים ומה מצבו היום .דוגמאות בעמוד  45-46בפרק זה ובעמ‘  100-101בפרק מספר .4
 מדוע נושא המשאבים מטריד אותנו בימים אלה אולם לא הטריד את המין האנושי לפני  100או 200שנים?
תשובה למורה :אינטנסיביות ניצול המשאבים והטכנולוגיות המפותחות (המהפכה החקלאית ,המהפכה
התעשייתית) ,התפתחות הרפואה (גידול משמעותי באוכלוסיית העולם) ,עלייה ברמת החיים ,וכמו כן
ההתחממות הגלובלית שמהווה איום נוסף על זמינות מים.
 -מהן המשמעויות עבורנו? מה אנחנו יכולים וצריכים לעשות עם המידע הזה?

 20לקוח מאתר מט“ח .הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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אקוות ההר המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית

21

אקוֹות ההר ממוקמות מתחת לגדה המערבית ולחלקים ממרכז ישראל ,כאשר מרבית שטחי ההזנה
( )Recharge areaשל האקווה נמצאים בגדה המערבית ואילו מרבית השטח הכלוא ()Confined area
של האקווה נמצא בתוך ישראל .אקוות ההר מתייחסת לשלוש אקוות עיקריות :האקווה המערבית היא
מקורם של מרבית המים הנשאבים על ידי ישראל ממערב לקו הירוק ,ועבור הערים טול כרם וקלקיליה;
האקווה הצפון-מזרחית מספקת מים לשכם ולג’נין וכן לעמק יזרעאל ולעמק בית שאן; האקווה המזרחית
שמי התהום בה זורמים לעבר בקעת הירדן וים המלח ,היא המאגר היחיד הנמצא כמעט כולו בתוך שטח
הגדה המערבית.
מי התהום של אקוות ההר הם באיכות הגבוהה ביותר בהשוואה למקורות המים האחרים באזור ומשמשים
מקור המים היחיד לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ,ומקור המים העיקרי לערים במרכז ישראל
כולל תל אביב וירושלים .אקוֹות ההר הן גם המקור למעיינות ,והן מהוות מקור מים קבוע ועיקרי לנחלים
כגון נחל הירקון ונחל תנינים .לפיכך ,אקוות ההר הן אולי מקור המים המשמעותי ביותר עבור הישראלים
והפלסטינים גם יחד.
מקור מים זה ,המשותף לפלסטינים ולישראלים ,נתון בסכנה הולכת וגוברת בעקבות עשרות שנים של
שאיבת יתר (בעבר בעיקר מצד ישראל) ושל הזרמת שפכים לא מטוהרים (כיום בעיקר מצד הפלסטינים).
מדינת ישראל השולטת בפועל בהיקפי השאיבה והגישה למי האקווה ,שואבת כ 80%-מהמילוי החוזר
השנתי של אקוות ההר ,ואילו הפלסטינים שואבים את היתר .בשנים שחּונות המילוי החוזר קטן .שאיבת
היתר מסכנת את הקיימּות של מי התהום בטווח הארוך ומובילה להתייבשותם של מעיינות.
בשל מאפייניו ההידרולוגיים ,מרבית שטחו של אזור החלחול וההזנה של אקוות ההר רגיש במיוחד לזיהום
מי תהום .כשלושה מיליון פלסטינים וישראלים ,החיים מעל אזור ההזנה תורמים לזיהומן המתמשך של
אקוות ההר .עמותת ידידי כדה“א מזה“ת עושה מאמצים כדי למנוע את המשך זיהום האקווה באמצעות
פרויקט “שומרים על מי תהום“ .מטרת הפרויקט היא הקמת מערך חוצה גבולות לניטור ,מיפוי וניהול
הטיפול במפגעים סביבתיים המסכנים את מי התהום.
גם בני הנוער יכולים לתרום למאמץ באמצעות איתור ומיפוי מפגעים סביבתיים המסכנים את מקורות
המים בקהילה .לאחר ניתוח הממצאים הם יגבשו קמפיינים ציבוריים במטרה להעלות את המודעות
לשמירה על המשאב היקר .פרק  4באוגדן כולל פעילויות הנחיה לתהליך החקר.

חומר רקע נוסף
“סקר :שליש ממעיינות הרי יהודה יבשו .לראשונה זה  30שנה ,ביצעו אנשי רשות הטבע והגנים סקר
מקיף של המעיינות באזור .בשליש מהמעיינות שלא יבשו איכות המים ירודה או בינונית“ .כתבה של
צפריר רינת ,עיתון הארץ.27.10.2011 ,22

21
22

מדוע לשתף פעולה בתחום המים? דצמבר www.foeme.org .0102
לקוח מאתר עיתון “הארץ“ .הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :2.4אגן היקוות חוצה גבולות
מטרות
 הגדרת המאפיינים של אגן ההיקוות המקומי קישור בין המיקום הגיאוגרפי של היישוב לבין המיקום בתוך אגן ההיקוות -ציון שלוש השלכות לפחות של אגן היקוות חוצה גבולות

תקציר
נכון לשנת  28 ,2013קהילות ישראליות ,פלסטיניות וירדניות הפעילות בעמותת ידידי כדה“א מזה“ת,
חולקות אגן היקוות חוצה גבולות ,כגון הירדן הדרומי ,ים המלח ,נחל אלכסנדר ,הקישון ,החרוד ,הבשור,
הקדרון ועוד.
בפעילות זו יחקרו התלמידים בקבוצות את הגיאוגרפיה של אגן ההיקוות בתוכו הם חיים ,יצרו מודל
מחומרים ממוחזרים וידונו בהשלכותיו של אגן חוצה גבולות.

קריאת הכנה
23

 הספר “מים“  ,עמ’ 40-32 -אנימציה בנושא אגן היקוות

24

חומרים
מפת אגן ההיקוות (ראו דוגמה למטה)
טושים ,צבעי גואש ,בריסטולים
חומרי יצירה למודל :צמר כחול ,פלסטלינה ,גלילי נייר טואלט ,נייר פצפצים ,נייר עיתון ,מגזינים ,בקבוקים

פתיחה וחימום
זהירות ,שיטפון! הוא משחק בסגנון “הקדרים באים“ .כדאי לשחק את המשחק במדרון.
מהלך המשחק :רוב התלמידים הם טיפות מים ,והאחרים הם תופסים .לדוגמה ,אם מדובר בכיתה
של  20תלמידים 17 ,תלמידים הם טיפות מים ושלושת האחרים תופסים .על “טיפות המים“ לעמוד
בנקודה גבוהה ובנתינת הסימן ,לרוץ ולזרום
במורד אגן הניקוז ולהגיע ליובל הראשי מבלי
להיתפס .ניתן להוסיף בכל סבב מכשול כלשהו,
למשל מחסום (גבול) שאינם יכולים לעבור ,או
מכשול שמעליו הם צריכים לטפס (ריבונות
אחרת).
* טיפ העצמה :מנו שני תלמידים או תלמידות
שינהלו את המשחק.
צילום :טל שמיר ,ילדי אשכול “טיפות מים“ במשחק ,ינואר 2013

בסיום המשחק נתחו עם התלמידים את המושגים קו פרשת מים ,יובלים ,בסיס ניקוז ואגן היקוות .מה
המשמעות של טיפה ש“נתפסת“? (אידוי/חלחול /מאגר).
 23מים ,הוצאת מט“ח2004 ,
 24לקוח מאתר  Fairfax Waterהקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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במהלך השיחה השתמשו במונחים:
-

קו פרשת המים – קו דמיוני המפריד בין שני אגני ניקוז .לרוב עובר קו פרשת המים בשיא הטופוגרפי
של האזור ,וממנו מתפלגת זרימת המים לשני צדדיו.
אגן היקוות – כל השטח התורם מים אל הנחל.
בסיס ניקוז – אזור נמוך טופוגרפית שאליו מתנקזים המים.
יובלים – יובלים מנקזים אגני ניקוז משניים שונים .מקובל לדרג את הערוץ הראשוני המנקז את
המדרון כ"סדר  ,"1את הנחל אליו הוא זורם כערוץ מסדר שני ,שנשפך לערוץ מנקז מסדר שלישי וכך
הלאה.

גוף הפעילות
חלקו את הכיתה לקבוצות.
כל קבוצה מקבלת מפה של אגן הניקוז האזורי וטושים מחיקים בשלושה צבעים :אדום ,כחול ,ירוק .רצוי
שהמפה לא תהיה מפורטת מדי ,אולם חשוב שתציין את גובה ההרים ,היובלים והיישובים המרכזיים.
דוגמה :מפת אגן היקוות נחל חברון – הבשור.

משימה קבוצתית
 סמנו בטוש אדום את הנקודות הגבוהות באזור וכתבו את גובה הפסגות. חברו בין הפסגות בקו לקבלת קו פרשת מים מקומי. סמנו בטוש כחול ואדיות ונחלים וכתבו את שמם. כתבו  1ליובל ראשי – 2 ,ליובל משני ,ו – 3-ליובל קטן עוד יותר. מהו בסיס הניקוז המשותף לנחלים אלו?-

סמנו בטוש ירוק את הבית שלכם ויישובים גדולים באגן הניקוז.
הקיפו בקו את גבולות אגן ההיקוות.
האם זורמים באזור נחלים חוצי גבולות? כתבו את שמותיהם.
האם בסיס הניקוז משותף לישראל ולאחת משכנותיה? פרטו.
אלו נחלים זורמים אל בסיס הניקוז מהארץ השכנה?
אלו ישובים נמצאים במעלה אגן ההיקוות?
אלו ישובים נמצאים במורד אגן ההיקוות?
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מודל 3D
התלמידים מתחלקים לקבוצות ומרכיבים מודל תלת-ממדי של אגן ההיקוות מחומרי היצירה שברשותם
–צמר כחול ,פלסטלינה ,גלילי נייר טואלט ,נייר פצפצים ,נייר עיתון ,טושים ,בקבוקי פלסטיק ועוד.
לחלופין ,התלמידים יכולים לצייר את אגן הניקוז באופן גרפי וצבעוני .דוגמאות:

נאמני מים ,בי“ס ניסוי ,ירושלים2012 ,

מה הקשר? פתגמים
חלקו לכל קבוצה את הציטוטים הבאים הקשורים ליובלים ולאגני
היקוות.
כל קבוצה תבחר את הציטוט שמשקף את היצירה שלה יותר מכל
ותנמק מדוע.
“ראשית חוכמה בני ,דאג לכך שאתה תשב במעלה הזרם ושיריביך
ישבו במורד“( .פתגם אינדיאני)
“ויסקי נועד לשתייה ,מים נועדו למלחמה“( .עממי ,דרום דקוטה
ארה"ב(
“בזמן מסעותיי ברחבי העולם ,חשבו תושבי המדינות שהמקום
היחיד שיש בו סכסוך פוטנציאלי על מים הוא המזרח התיכון ,אבל
הם טועים לחלוטין .בעיית המים קיימת בכל העולם“( .קופי אנאן(
“רק מי שהולך נגד הזרם מגלה את מקור הנהר“( .עממי)

אגן היקוות נהר ירדן דרומי
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דיון – מהן ההשלכות של אגן היקוות חוצה גבולות?
למה התכוון הצ’יף האינדיאני? למה התכוונו מרק טוויין וקופי אנאן? נתחו את הפתגמים ואת היתרונות
והחסרונות של אגן היקוות חוצה גבולות.
מהם היתרונות של אגן היקוות משותף לישראל ולאחת משכנותיה?
תשובות לדוגמה :נפח אגירה גדול (לדוגמה הפניית מי הירמוך לכנרת) ,דאגה משותפת למשאב ,פרויקטים
משותפים לניהול המשאב (למשל תיירות ,מתקני טיהור שפכים).
מהם החסרונות של אגן היקוות משותף לישראל ולאחת משכנותיה?
תשובות לדוגמה :זיהום מים חוצה גבולות ,תחרות על אגירת המים בכל צד כאשר הטבע הוא קורבן ,כל
צד מנצל את המים לתועלתו ללא תיאום עם הצד האחר ,והמשאב ניזוק באופן חמור ,ריב סביב ניצול
המשאב גורר אלימות ומפחית את הפוטנציאל התיירותי.
מסקנה :מים זורמים בתוך אגן ניקוז מעל גבולות מדיניים ותחתיהם בין שנרצה בכך ובין שלא נרצה.
לנו ולשכנינו יש משאב מים משותף ,ולכולנו אחריות משותפת לשמור עליו למעננו ולמען הדורות הבאים.
הדגימו את הפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה בתחום המים באמצעות סעיף  6בהסכם השלום בין ישראל
25
לממלכת ירדן.

סיכום מוזיקלי – ראפ על המים!
הציגו את השיר של נאמני מים על הירדן והירמוך :סיפור אהבה מקומי.

26

ציוד
דרבוקות
בקשו מהקבוצות לחבר שיר “ראפ“ על סיפורה של טיפה שזורמת באגן הניקוז באזור.
לחלופין ,אפשר לצייר קומיקס על סיפורה של טיפה.
את התוצרים ניתן להציג בטיול/בשיעור/במחנה הנוער.

 25לקוח מאתר הכנסת.
 26קישור לאתר יוטיוב .הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 : 2.5של מי המים האלה?
מטרות
 התנסות ביחסי כוחות בין בעלי עניין שונים באגן היקוות ניהול תהליך משא ומתן וגיבוש קונצנזוס בנושאי מים -ניתוח בעיות מים באגן ההיקוות המשותף והצעת פתרונות

תקציר
דרך משחק סימולציה של תושבי ההר ,המעיין והנחל ,יעלו שאלות כגון :האם המים שייכים למישהו? כיצד
מתמודדים עם תחרות על משאב במחסור? כיצד מקדמים שיתוף פעולה בנושא מים?

ציוד
 כרטיסיות משחק בנספח 1 סוכריות וקערות -בריסטולים וצבעים

פתיחה
-

הכיתה מתחלקת לשלושה כפרים הנמצאים בשכנות באגן ניקוז אחד גדול:
 תושבי ההר הגבוה תושבי המעיין -תושבי הנחל

-

כל קבוצה מקבלת את תיאור הכפר שלה מבחינת אקלים ,סביבה ,כלכלה וכדומה .חברי הקבוצה
נדרשים להמציא שם לכפר וליצור דגל .בהמשך ,חברי הקבוצה מתכננים (בחשאיות ,מבלי לגלות
לחברי הקבוצות האחרות) את כל הדרכים לאגירת מים עבור הכפר שהולך וגדל .למשל :בניית סכר,
בניית מאגר מים ,קידוח לעומק ,שמירת המים במכלי ענק ,מסחר ,שימוש חוזר.

-

מנחה המשחק מחזיק בידו שקית עם סוכריות גומי המשמשת כענן עם טיפות גשם .כל קבוצה
מקבלת מאגר התחלתי של טיפות (סוכריות בקערה) .המטרה לחשוב כיצד לתפוס עוד מים (מידי
המנחה) ולאגור אותם על מנת שהכפר לא יהיה במצב של מחסור מים.

גוף פעילות
-

בסבב המשחק הראשון ,כל כפר מציג את שמו ואת דגלו ,מסביר מדוע הוא הכפר הטוב ביותר,
ומפרט דרך אחת בלבד לאיסוף מים.

-

בסיום ההסברים ,המנחה מחליט כמה “סוכריות טיפות מים“ כל קבוצה הצליחה לצבור על פי
הטיעונים שהציגה .יש לתעד את כמות הטיפות על הלוח .מומלץ להעניק כמות שונה לכל כפר כדי
ליצור תחרות ראשונית.

-

ממשיכים בסבבים נוספים בין הכפרים .כל סבב כולל “מבזק חדשות“ שבו קריין ,שנבחר מבעוד
מועד ,מאתגר את הכפרים ומחמם את אווירת התחרות .על כל כפר להציג דרך חדשה לאגירת מים.
דוגמאות למבזקי חדשות:
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-

התחזית השנתית לחורף שחון וירידה בכמות המשקעים.
התייקרות משמעותית במחירי המים –  100$למכל של  10קוב ( 10,000ליטר).
כפר ההר וכפר המעיין הזרימו מי ביוב לנחל.
באוניברסיטת הנחל מתקיים טקס סיום חגיגי לסיום המחזור הראשון של סטודנטים שהשלימו
תואר בפקולטה להנדסה בלימודי טיפול וטיהור שפכים.
תושבי המעיין סופגים העלאת מסים עקב כעסו של ראש הכפר על כך שלא קיבל דובדבנים מאזור
ההר כמחווה ליום הולדתו ה.70-
סקר משרד הבריאות ההררי מצביע על מחסור חמור באומגה  3בקרב ילדי כפר ההר.
תושבי הנחל מסכמים עונה מוצלחת ביצוא דגים ומתכננים להרחיב את בריכותיהם על סמך הרווחים
הצפויים.
צבא המעיין נמצא בכוננות מוגברת לאור חשדות לחפירת מנהרה מכפר ההר לכיוון המעיין.
ניסוי מוצלח של תושבי המעיין בגידול ירקות על בסיס מי קולחין.

בסיום כל סבב המנחה מעניק לקבוצות טיפות לפי יעילות השיטות שהציגו לאגירת מים.

סיכום משחק
סכמו את הניקוד והכריזו על הכפר ה “מנצח“.

שאלות לדיון
-

כיצד האסטרטגיות בהן נקטו הכפרים השכנים השפיעו עליכם?
כיצד הרגשתם כשהשכנים שלכם קיבלו יותר מים?
למי מהכפרים הזכות “האמיתית“ למים?
האם אחד הכפרים זכאי לקבל יותר מים?
מהו העיקרון החלוקתי במשחק – תפיסת מים על פי מיקום גיאוגרפי? תפיסה בכוח?
אלו בעיות עולות מכללי המשחק ומהתנהגות התושבים?
כיצד הרגשתם כאשר הבנתם שמקור המים שלכם הולך ומידלדל?
מיהם המפסידים במשחק ומיהם המרוויחים? (אף אחד לא מרוויח…)
מה קורה למשאב מוגבל כאשר הטכנולוגיה מתפתחת במהירות והצריכה גוברת ללא בקרה?
מה הקשר בין המשחק לבין המציאות שבה אנו חיים?

השגת קונצנזוס בנושא מים
ראשי הכפרים החליטו להיפגש ולבדוק אם יוכלו לשתף פעולה בנושא שיתוף משאבי המים .כעת ,על כל
כפר לכתוב את דרישותיו למשא ומתן.
א

חלקו את הכיתה לקבוצות חדשות ,כך שבכל אחת מהקבוצות החדשות יהיה נציג/ה מכל כפר .על
הנציגים:
 להגדיר את הבעיה. להגדיר את הצרכים של כל אחד מהצדדים. לחשוב על פתרונות רבים ככל האפשר לבעיה. לבחור בפתרון שמקובל על כל הנציגים. לקחת דף נייר גדול ,לחלק אותו לשתי עמודות ,ולכתוב את הפתרונות המוצעים בעמודההשמאלית.

ב

תנו לכל קבוצת דיון סיפור אמיתי מאגן ההיקוות שלה :קישון  /בשור  /אלכסנדר  /קדרון  /ירדן
(סיפורים לדוגמה נמצאים בסוף הפרק).
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על הקבוצה לחזור על התהליך הקודם:
 להגדיר את הבעיה. להגדיר את הצרכים של כל אחד מהצדדים. לחשוב על פתרונות רבים ככל האפשר לבעיה. לבחור בפתרון שמקובל על כל הנציגים. -לכתוב את הפתרונות בעמודה הימנית.

סיכום
-

על כל אחת מקבוצות הדיון להציג את הפתרונות שעלו בקבוצה.
לדיון :האם הפתרונות שעלו ניתנים ליישום על ידי מקבלי ההחלטות?
האם לאחר שכל הצדדים קיבלו את הקצאת המים הנחוצה להם ,נשארו די מים למערכת האקולוגית?
27
יש להציג סקירה קצרה בנושא סוגי הפתרונות אשר נכון להיום מקודמים ומיושמים באגן ההיקוות.

להלן שלושה סיפורים אמיתיים מאזורינו הממחישים את הנזק הנגרם מתחרות של “תושבי ההר/המעיין/
הנחל“ על משאב המים ,ואת החשיבות של שיתוף פעולה בניהול אגן ניקוז חוצה גבולות.

 .1הסיפור של מעיין אל-עוג׳ה  -האם הקידוחים בהר הובילו להתייבשות המעיין?
עוג׳ה הוא כפר פלסטיני קטן בבקעת הירדן 12 ,ק“מ צפונית מיריחו .רבים מכירים את “המגלשה“ של
מעיין אל-עוג׳ה ,מעיין שופע שעד לפני כמה שנים פרנס את חקלאי הכפר.
בשנים האחרונות השפיעה של המעיין ירדה בצורה חדה ,ורבים מחקלאי הכפר נאלצו לייבש את שדותיהם
ולחפש מקורות פרנסה אחרים ,בזמן שהתנחלויות בסביבה ממשיכות ליהנות מאספקת מים סדירה
לגידולים שונים .ישנן כמה השערות להתייבשות מעיין אל-עוג׳ה:
 קידוחים של חברת מקורות סמוך למעיין ושל רשות המים הפלסטינית על גב ההר באזור רמאללהמורידים את מפלס מי התהום באזור .במחקר שמימן ארגון ידידי כדה“א מזה“ת ,הממצאים לא היו
חד-משמעיים .חלק מהבדיקות הראו קשר בין הקידוחים הללו לשפיעת המעיין ,וחלק מהבדיקות שללו
אפשרות זו .יש צורך במידע נוסף על מנת לפתור את הסוגיה.
 שנות הבצורת והמיעוט במשקעים בשנים האחרונות הפחיתו את המילוי החוזר של המעיין. לטענת הפלסטינים ,קידוחי מים של חברת מקורות הממוקמים מזרחית למעיין משפיעים ישירות עלשפיעת המעיין .חברת מקורות ורשות המים בישראל טוענים שטענה זו אינה נכונה ,מכיוון שהקידוחים
שלהם הם מאקוויפר עמוק יותר .מחלוקת זו טרם יושבה.
המקרה של מעיין אל-עוג׳ה ממחיש כי “תושבי המעיין“ שתלויים בגשמים ובמי המעיין בלבד שרויים
באי-ודאות וסובלים מתנודות באספקת המים לעומת אלו שבידיהם השליטה על מי תהום עמוקים
יותר ונהנים מאספקת מים רציפה כל השנה .כיוון שתושבי הכפר הפלסטינים תלויים בשפיעת המעיין
לפרנסתם ,בעתות בצורת הם נאלצים להתפרנס מעבודה בהתנחלויות הסמוכות או לחפש עבודה בעיר
יריחו.
ארגון ידידי כדה“א מזה“ת מנסה ליישב את הסכסוך בדרכים שונות ,בהן העלאת המודעות למצוקה של
תושבי עוג׳ה אצל מקבלי החלטות ,עריכת מחקר הידרולוגי לסיבות לירידה בשפיעת המעיין ,הקמת מרכז
סביבתי בכפר כדי לחנך את הציבור בנושאי סביבה ומים ,וקידום מדיניות לחלוקת מים הוגנת בין ישראל
והרשות הפלסטינית.
 27מידע נוסף על פרויקטים חוצי גבולות של ארגון ידידי כדור הארץ מוצג באתר הארגוןwww.foeme.org :
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 .2ים המלח גוסס – ניצול יתר של מים המוביל ל“טרגדיה של נחלת הכלל“

28

המקרה של ים המלח הוא דוגמה קלאסית ל“טרגדיה של נחלת הכלל“ (,)Tragedy of the Commons
כאשר ניצול מים ע"י יחידים או תאגידים מובילים להרס של משאב טבע של הציבור הרחב.
נהר הירדן היה מקור המים המרכזי שהזין את ים המלח .אולם בחמישים השנים האחרונות ,מימיו מוטים
לצרכים שונים ,עד שהיום כ 95%-מזרימת הנהר המקורית מוסטת הרבה לפני שהמים מגיעים לים המלח.
מחצית מהכמות מנוצלת על ידי מדינת ישראל ומחצית על ידי סוריה וממלכת ירדן .משמעות הדבר היא שים
המלח איבד את המקור העיקרי למילויו הטבעי .בנוסף ,התעשיות הישראליות והירדניות להפקת מינרלים
מים המלח שואבות כמויות אדירות של מים להפקת מינרלים שונים ,ע"י אידוי בבריכות באגן הדרומי.
כתוצאה מכך ,הפלא הטבעי נמצא בסכנת הכחדה .שטחו הצטמצם בשליש ומפלסו ממשיך לסגת בכ1.3-
מטר בשנה .הבולענים שמופיעים כתוצאה מנסיגת הים “מייצגים את נקמת הטבע“ ופוגעים בתשתיות,
בפרנסה של החקלאים ובתעשיית התיירות ,הן בצד הישראלי והן בצד הירדני .והבולענים הם רק חלק
מהנזקים...
ארגון ידידי כדה“א מזה“ת עושה מאמצים להעלות את המודעות של מקבלי החלטות והציבור הרחב לגבי
הנזקים של ניהול לא מקיים של אגן ניקוז הירדן הדרומי וים המלח ,ועמל על תכנית אב אזורית לשיקום
הנהר .במקביל ,הארגון מנחה ומשתף קהילות ישראליות ,פלסטיניות וירדניות לאורך מורד הירדן בפעילות
מקומית התורמת לשיקום נהר הירדן .הארגון שותף גם לקמפיין הקורא לתעשיות ים המלח לשאת
בעלויות הסביבתיות (הנזקים כתוצאה מירידת המפלס) של ניצול מימי ים המלח ,ולפתח טכנולוגיות
חלופיות להפקת מינרלים המונעות את נזקי ההתאדות.

 .3ואדי פוכין – דילמת שימור מול פיתוח
ואדי פוכין הוא כפר פלסטיני ציורי בהרי יהודה ,הנמצא  12ק”מ ממערב לבית לחם 660 ,מ’ מעל פני הים.
ואדי פוכין בורך ב  11-מעיינות – תכונה ייחודית לוואדי אחד בהרי יהודה .המעיינות ניזונים מאקוויפר
שעון – אקוויפר מקומי אשר נשען על שכבה אטומה ולא רציפה של סלעי חוואר .אזור המילוי החוזר של
האקוויפר המזין את המעיינות חופף את אגן הניקוז הטופוגרפי של העמק ומשתרע על פני כ 6-קמ״ר
בלבד ,ולכן אין מילוי חוזר למעיינות מעבר לגבולות הטופוגרפיים של העמק.
במשך מאות שנים נשמרה בוואדי פוכין מורשת תרבותית חקלאית עתיקת יומין של חקלאות שלחין
הנסמכת על המעיינות .גידול התוצרת המקומית בטרסות מתבסס על עשרות בריכות השקיה ,מספר
קילומטרים של אמות מים ,ומערכת חברתית מבוססת בין משפחות הכפר.
לרוע המזל ,אגן הניקוז התת-קרקעי של וואדי פוכין פגיע מאוד ,ותהליכי פיתוח מואצים בעשרות השנים
האחרונות פגעו אנושות בוואדי :בנייתה של ההתנחלות בית״ר עילית ממזרח ,והרחבתה של צור הדסה
ממערב פגעו באקוויפר המקומי ובמורדות הוואדי וגרמו להפחתה משמעותית בשפיעת המעיינות .שני
מעיינות כבר חדלו מנביעתם ,ומעיינות אחרים נמצאים בסכנת זיהום כתוצאה מגלישות ביוב חוזרות
מבית“ר עילית לוואדי ומהעדר תשתית ביוב לכפר עצמו .בנוסף ,הרחבות של היישובים הנמצאות בשלבי
ביצוע ראשונים ותכניות לכביש  375ממזרח ולגדר ההפרדה ממערב ,עלולות לפגוע באופן בלתי הפיך הן
במעיינות הוואדי והן במורשת הנופית  -תרבותית בת אלפי השנים המתקיימת בזכותם.
במסגרת פרויקט “מים ושכנות טובה“ ,ארגון ידידי כדה“א מזה“ת מקדם עם תושבים מצור הדסה וואדי
פוכין פעילות למניעת ההרס של הוואדי .על סמך סקר הידרולוגי הוצעה תכנית לפיתוח בר-קיימא של
האזור וקידום טיפול בשפכים ביתיים ,הונהג “שוק איכרים“ לשיווק התוצרת המקומית ,וגובשו הצעות
להפיכת האזור לפארק חינוכי שישמר את משטר ההזנה ההידרולוגי מחד וישמש מקום מפגש ובילוי
משותף בטבע מאידך.
 28קריאה נוספת על טרגדיית נחלת הכלל :נחלת הכלל :אבן היסוד של הקיימות .מתוך “קיימות :חזון ,ערכים ,יישום“ .עורך :ד“ר ג’רמי בנשטיין ,פרק ג’.
הוצאה משותפת של מרכז השל והמשרד להגנת הסביבה ( .)2011הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“.
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נספח  :1כרטיסי משחק לפעילות :של מי המים האלה?

כאן גרים בכיף תושבי כפר ההר

כאן גרים בכיף תושבי כפר המעיין

כאן גרים בכיף תושבי כפר הנחל
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תושבי כפר ההר
הכפר שלכם ממוקם על פסגת ההר הגבוה המשקיף אל העמק ( 1,500מטר מעל פני הים) .אתם מתמחים
בגידול דובדבנים ותפוחים .מזג האוויר על הפסגה נוח ואינו חם ,ובאזור יורדים כ 800-מ“מ גשם בשנה.
האזור הררי ולכן אין בסביבה מאגר טבעי והמשקעים מחלחלים לעומק הקרקע או זורמים בנחל.
אבותיכם חפרו באר כדי להגיע למי תהום ,אך עם הגידול באוכלוסיית הכפר אתם מתמודדים גם עם
גידול בביקושים.
 חישבו על שם לכפר וציירו לו דגל. חישבו על היתרונות והחסרונות של המיקום שלכם מבחינת זמינות מים.יתרונות

חסרונות

 ציירו דגם או ציור של הכפר ותכננו את נקודות המים באזור. המשימה הסודית שלכם :להבטיח שלא יאזלו לכם המים לעולם! הקשיבו לקבוצות האחרות וגלו כיצדניתן להתמודד עם הגידול בביקושים למים בכפרכם.
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תושבי כפר המעיין
הכפר שלכם ממוקם מסביב למעיין שופע בתחתית המדרון של ההר גבוה .מקורות המעיין הם במי התהום
ובמי הנגר מההר הגבוה .סביב המעיין פיתחתם חיי חקלאות עשירים הכוללים גידול מגוון רחב של ירקות.
מזג האוויר נוח אך לח מאוד ואתם מרבים להתקלח .כמות המשקעים הממוצעת היא  600מ“מ לשנה .עד
השנים האחרונות לא חסר לכם דבר ,אך עם הגידול באוכלוסיית הכפר אתם צופים גידול בצריכת המים.
 חישבו על שם לכפר וציירו לו דגל. -חישבו על היתרונות והחסרונות של המיקום שלכם מבחינת זמינות מים.

יתרונות

חסרונות

 ציירו דגם או ציור של הכפר ותכננו את נקודות המים באזור. המשימה הסודית שלכם :להבטיח שלא יאזלו לכם המים לעולם! הקשיבו לקבוצות האחרות וגלו כיצדניתן להתמודד עם הגידול בביקושים למים בכפרכם.

 | 52פרק 2

מים חוצי גבולות |

תושבי כפר הנחל
הכפר שלכם ממוקם על גדות נחל שוצף מים רעננים .מקור המים במעיין הנמצא בכפר השכן ,במעלה
הנחל .סביב הנחל פיתחתם חיים עשירים :אתם מתמחים בדיג ובבניית סירות .כמו כן ,אתם משתמשים
במי הנחל לשתייה ,לכביסה ,לרחצה ולהשטת סחורות לכפרים השכנים הממוקמים במורד הנחל .מזג
האוויר חם ולח וכמות המשקעים השנתית הממוצעת עומדת על  400מ“מ .עד השנים האחרונות לא חסר
לכם דבר ,אך עם הגידול באוכלוסיית הכפר ,אתם צופים גידול בצריכת המים.
 חישבו על שם לכפר וציירו לו דגל. חישבו על היתרונות והחסרונות של המיקום שלכם מבחינת זמינות מים.יתרונות

חסרונות

 ציירו דגם או ציור של הכפר ותכננו את נקודות המים באזור. המשימה הסודית שלכם :להבטיח שלא יאזלו לכם המים לעולם! הקשיבו לקבוצות האחרות וגלו כיצדניתן להתמודד עם הגידול בביקושים למים בכפרכם.
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טביעת רגל מימית

Water Footprint
מבוא

בעשור הקודם השתרש המושג “טביעת רגל אקולוגית“ ( )Ecological Footprintאו ״מדרך אקולוגי״.
מושג זה התייחס להשפעה שיש לפרט ,לחברה או למדינה על משאבי הסביבה .זהו מדד להערכת כמות
משאבי הטבע הנדרשים על מנת לספק דרישות של אוכלוסייה בעלת אורח חיים נתון.
על אותו משקל“ ,טביעת רגל מימית“ (או “מדרך מים“) היא מדד להערכת כמות המים הנדרשת ונצרכת
באופן ישיר ועקיף על ידי אוכלוסייה בעלת אורח חיים נתון .אנו רגילים לחשוב על צריכת מים ישירה
לצורכי בישול ,רחצה ,גינון וכדומה .אולם טביעת רגל מימית מתייחסת לכמות הכוללת של מים הנדרשת
גם לייצור ,ניצול וסילוק המוצרים אותם אנו צורכים .טביעת הרגל הממוצעת לאדם בישראל בשנת 2005
הייתה  2303קוב מים לשנה .לשם השוואה ,טביעת הרגל המימית הממוצעת לאדם בירדן היא  1678קוב
מים לשנה ואילו בארה“ב  2842קוב מים לשנה.29
מים (בניגוד למקורות אנרגיה פוסיליים-פחמניים) אינם משאב מתכלה אלא משאב שמשנה את מצב
הצבירה שלו בצורה מחזורית .ואולם קצב הניצול של מקורות המים המתוקים ,יחד עם קצב הזיהום
כתוצאה מפעילות אנושית ,משפיע מאוד על כמות המים השפירים ועל זמינותם .כדי להבין את טביעת
הרגל המימית על כל שלבי מחזור המים ,יש להתייחס לשלושה היבטים:
 טביעת רגל כחולה – כמות המים ממאגרים עיליים או תת-קרקעיים הנדרשת לייצור מוצר. טביעת רגל ירוקה – מים שנמצאים בסביבתנו ,בקרקע או באטמוספרה .למשל גידול חיטה בעזרת מיגשם בלבד ,ללא השקיה ,הוא מקרה של שימוש ירוק במים.
 טביעת רגל אפורה – כמות המים שהזדהמו כתוצאה מתהליך הייצור .למשל ,אם מחלבה מזרימהשפכים לנחל ,כמות המים המזוהמים היא שימוש אפור במים.
כמה מים יש באמת בקפה שלכם?
המונח “מים וירטואליים“ מתאר את כמות המים “הנסתרת“ הדרושה לתהליך היצור והניצול של מוצר
או שירות שאנו משתמשים בו .החישוב כולל גם את כמות המים שהתאדו או הזדהמו תוך כדי התהליך.
למשל ,תהליך ייצור נייר כולל ,בין היתר ,גידול עצים ,כריתה ,גריסה ,שטיפת החומר הגרוס ,הוספת
חומרי צבע ודבק ,סחיטה (שבמהלכה נשטפים עודפי המים המזוהמים בחומרים שהוספו) ,הפעלת מכונות
תעשייתיות (כולל קירור במים) והובלה .כלומר ,על אף שנדמה כי מדובר בגיליון דק ויבש ,כמות המים
הממוצעת הדרושה לייצור דף נייר היא  10ליטר! כך גם כמות המים המחושבת בכוס קפה אינה מסתכמת
רק במים שאנו מוזגים מהקומקום לכוס ,אלא היא כוללת גם את סך המים לגידול פולי הקפה ,הקטיף,
העיבוד ,האריזה ,ההובלה ושיווק המוצר .אם נסכם את התהליך במספרים ,כ 140-ליטר מים מושקעים
30
בייצור כוס קפה אחת .לעומת זאת“ ,רק“  30ליטר מושקעים בייצור כוס תה.
באותו אופן נוכל גם לבדוק את מאזן המים הווירטואליים בדפוסי הייצוא והייבוא של מדינות שונות .כך
למשל ,מדינה המייצאת בשר בקר ,פרחים או פירות הדר ,מייצאת למעשה גם “מים וירטואליים“ .האם
אותה מדינה מחשבת זאת במאזן הכלכלי/סביבתי שלה?
אם כן ,צריכת מים וחיסכון במים הן סוגיות מורכבות .אם אנחנו אכן רוצים ליצור שינוי סביבתי משמעותי,
עלינו לבחון את הרגלי הצריכה שלנו ,ולבדוק כיצד ניתן להקטין את טביעת הרגל המימית ברמה האישית
והארצית מבלי לגרוע מאיכות חיינו.
 29לקוח מאתר waterfootprint.org
 30לקוח מאתר environment.nationalgeographic.com
הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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פרק זה כולל חמש פעילויות שעוסקות בנושאים הבאים:
-

כמה מים אנחנו צורכים ברמה הביתית וכיצד ניתן לחסוך במים?
מקומם של המים בתהליכי יצור של מגוון מוצרים (מוצרי מזון ,ביגוד ,נייר) והבנת הרעיון של “מים
וירטואליים“ – מים שמשתתפים בתהליך הייצור אף שאיננו רואים אותם במוצר הסופי.
כמה מים נמצאים במוצרי המזון שאנו אוכלים? טביעת הרגל המימית שלנו לעומת זו הקיימת במדינות
שונות ובתרבויות אחרות – היבטים של גלובליזציה ,אחריות וצדק סביבתי.
פתרונות למחסור במים – התפלה מהי; היתרונות ,החסרונות והמחיר הסביבתי.
כלכלת שימור מים – חיסכון במקום יצירת מים נוספים ושימוש עודף; מים אפורים – טיפול ושימוש
בהם.

לקוח מאתר .25.2.2009 ,www.economist.com/node/13176056 ,The Economist
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 :3.1צורך או צריכה?
מטרות
 העלאת המודעות לכמויות המים שאנו צורכים ומבזבזים באופן יומיומי. -חשיבה על דרכים יצירתיות לחיסכון במים.

תקציר
בפעילות זו ישוו התלמידים והתלמידות בין המצוי לרצוי מבחינת שימוש חסכוני במים בבית ,יחשבו על
דרכים יצירתיות ופשוטות לחיסכון במים ויעלו פתרונות להתמודדות עם הגידול באוכלוסייה והגידול
בצריכה.

חומרים
כרטיסיות לשימושים במים ברמה הביתית (נספח)
בחן את עצמך (נספח)
חסכם או אמצעי אחר לחיסכון במים
אינטרנט ורמקולים לצפייה בסרטון
חומר רקע נוסף :צריכת מים בישראל והמאזן ההידרולוגי ,אתר מט“ח

פתיחה/חימום
הצריכה הביתית הממוצעת בישראל היא  166ליטר לאדם ליום .חַשבו כמה בקבוקי מים ( 1.5ליטר) צורך
אדם ביום .לשם השוואה ,הצריכה הביתית בירדן וברשות הפלסטינית עומדת על כ 70-80-ליטר לאדם
ליום.

גוף פעילות
-

הכירו את דפוסי השימוש במים בבית.
בידיכם כרטיסיות של שימושים שונים למים בבית .התאימו בין השימוש למספר הליטרים (נספח).
בחנו את עצמכם :חסכנים או בזבזנים? שאלון הרגלי שימוש במים (נספח).
פתחו את הברז ל 15-שניות ומדדו את כמות המים שמתמלאת בבקבוק.

צריכה ביתית ממוצעת ליום בישראל
ליטר לאדם ליום

שיעור הצריכה ב % -

הפעולה
הדחת מים בשירותים

60

36%

שתייה ,בישול ,שטיפת כלים

30

18%

רחצה

60

36%

כביסה וניקיון

8

5%

גינון ביתי

8

5%

166

100%

סה“כ צריכה ביתית ממוצעת
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 הביאו לכיתה חסכם כדוגמה לאמצעי חיסכון במים בבית .התבוננו בטבלה ובדקו כמה ליטר מים ניתןלחסוך ביום בעזרת שדרוג טכנולוגי פשוט יחסית:
מטרת השימוש
במים

כמות מים
רגילה

כמות מים
עם מתקנים
חסכוניים

מקלחת

 26ליטר לדקה

 11-8ליטר לדקה

אמבטיה

 136-106ליטר
לאמבט מלא

 68-53ליטר
לחצי אמבט

ברז פתוח
(צחצוח שיניים,
שטיפת כלים וכו׳)

 11.4ליטר לדקה

 8.5-4ליטר לדקה

 התקנת חסכם סגירת ברז המים בזמן צחצוח שיניים,סיבון כלים וכדומה.
 שימוש בסבון כלים אקולוגי כדי להשקותאת הגינה.
 -מילוי גיגית כדי לשטוף את הכלים לאחר הסיבון.

מכונת כביסה

 208-150ליטר
למכונה מלאה

 95-68ליטר
למכונה מלאה

 הפעלת מכונת כביסה מלאה. -שדרוג למכונה חסכונית במים ובחשמל.

מדיח

 56.8ליטר
להדחה

 22ליטר להדחה

השקיית דשא

 38-11ליטר
לדקה

שירותים

 9ליטר להדחת
מכל מלא

טיפים לחיסכון
 התקנת חסכם מקלחת קצרה ( 4דקות) סגירת המים בזמן שמסתבנים מילוי דלי במים שזורמים עד שהמיםמתחממים
העדפת מקלחת על פני אמבטיה

 מילוי מדיח מלא. שדרוג למדיח חסכוני במים וחשמל. צמצום שטח הדשא. שתילת צמחים חסכוניים במים. בניית אגן ירוק ביתי לטיהור מיםאפורים ולהשקיית הגינה.

 3ליטר להדחה  -התקנת ידית להדחת חצי מכל.
 הפניית מים אפורים להדחת האסלה.חלקית
 6ליטר למכל מלא  -שירותי קומפוסט יבשים.

מקורות:
The Franklin Institute and the Science Museum, London

רשות המים:
http://www.water.gov.il/Hebrew/Water-saving/Pages/Save-Accessories.aspx
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ראש יצירתי
חשבו על דרכים יצירתיות לצמצום השימוש במים בבית מ 166-ליטר ליום ל 100-ליטר ליום .שרטטו
בית/שכונה חסכוניים במים.
צפו בדוגמאות להמצאות מגניבות
וחסכוניות:
31
  – Sink Positiveהצעה לחיסכוןבמי ניאגרה.
 הטפטפות – מתוך “המצאות32
ישראליות ששיגעו את העולם“.

מים אפורים
מים נקיים

סיכום
ככל שהאוכלוסייה גדלה ,צריכת המים עולה אך אספקת המים נותרת מוגבלת .האם אנחנו אכן צורכים
רק את כמות המים שאנחנו צריכים?
שאלה לדיון בכיתה :מה ניתן לשנות במשוואה שלפנינו?

=

X

X

אוכלוסייה

צריכה

=

אספקה

תשובות אפשריות:
-

-

לצמצם ילודה
להשתמש בטכנולוגיה על מנת לייעל את הצריכה (חסכמים ,טפטפות)
לשנות התנהגות צריכת מים ברמה הביתית :לצרוך פחות ,לבצע פעולות פשוטות כמו אגירת מים בדלי
במקלחת עד שהמים מתחממים.
לשנות את התנהגות צריכת המים במגזר החקלאי :לתכנן סוגי גידולים חסכוניים במים ,להשתמש
במים מטוהרים.
להגדיל את מאגר המים הזמינים על ידי כלכלת שימור מים :שימוש חוזר במים אפורים להשקיה,
טיהור שפכים ושימוש חוזר ,מניעת דלף בצנרת ,החדרת מי נגר לאקווה ,התפלה במידת הצורך לאחר
שמוצו האפשרויות האחרות( .עוד על כלכלת שימור מים בפעילות על התפלה בפרק זה).
למנוע זיהום של מקורות מים.
כדי “לשמור על הסביבה“ יש לשנות תפיסת עולם – לעבור מתרבות ומדיניות
המאפשרות ואף מעודדות צרכנות יתר שמייצרת עוד ועוד בעיות מערכתיות ומכלה
את משאבי הטבע ,לתרבות ומדיניות המבוססות על צריכה נבונה ,יעילה ככל האפשר.
הדבר נכון במיוחד בכל הנוגע למדיניות כלפי משאב המים באזורנו .עלינו לנהל אותו
באופן מקיים בהווה ועבור הדורות הבאים.

 31קישור ליוטיוב

 32חדשות המדע14.05.03 ,YNET,

הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :3.2הופכים אפור לכחול
מטרה
יישום טכניקה פשוטה המדגימה את אופן פעולתה של מערכת לטיהור מים אפורים.

תקציר
בשלב זה אנחנו כבר מכירים (ובתקווה גם מיישמים) שיטות בסיסיות לחיסכון במים .בפעילות זו
יבנו התלמידים והתלמידות מערכת הדגמה לטיהור מים הפועלת באמצעות בקבוקי פלסטיק שקופים
ממוחזרים ,בגרביטציה (ללא שאיבה) ,תוך שימוש במגוון מצעי קרקע וצמחים .ניתן להשתמש במכלים
גדולים שהמצעים מסודרים בהם בשכבות והמים שוהים בהם במשך יותר זמן.

רקע
מים אפורים הם מים שנעשה בהם שימוש ביתי ואינם מי שפכים ,כמו מים ששימשו לרחצה ,שטיפת כלים
וניקיון או מי כביסה .מים אלה מכילים שאריות מזון (חומר אורגני) ,לכלוך ,וכן חומרי ניקוי (דטרגנטים).
כדי לעשות שימוש חוזר במים אפורים יש דרכים שונות לסלק או לנטרל את החומרים הללו בדרגות
טיהור שונות תוך סינון פיזי ,פירוק כימי או ביולוגי .מגוון גדול של מערכות לטיפול במים אפורים פועלות
באמצעות מצעי קרקע ואבנים בגדלים שונים ובהרכבי גרגרים שונים ,וכן באמצעות שימוש בצמחים
שלשורשים שלהם צמודים אורגניזמים הסופחים חומרים או מפרקים אותם.
מים ממוחזרים (דלוחים) אינם מטוהרים לרמת מי שתייה ואינם עומדים בתקן הנדרש לאספקה ביתית,
ולכן אין לעשות בהם שימוש שיש בו מגע עם הגוף .עם זאת ,השימוש במים אפורים יכול לחסוך בצריכת
מים שפירים שמשמשים להדחת אסלות או להשקיה של גינות ואף גידולים חקלאיים מסוימים ,ובכך
לחסוך כ 40%-מצריכת המים הביתית! בתחזוקה נאותה ,שימוש זה אינו מהווה בעיה בריאותית .עידוד
השימוש החוזר מאפשר להקטין את כמות השאיבה של מי התהום ,או בכמות הנדרשת להתפלה.

מידע נוסף להרחבה
 סרטון קצר על זוכי פרס הגלובוס הירוק –33 2009 ,בניית מתקן טיהור מים בקיבוץ מעברות ,עמק חפר,המטפל במימי נחל אלכסנדר הזורם בקרבתו.
 -קחו את הקיימות בידיים – מים אפורים

חומרים
בקבוקי פלסטיק חתוכים (ללא תחתית)
חוטי ברזל
חומרי מילוי :אבנים ממוינות לפי גודל ,שברי קרמיקה ,חצץ ,חול ,טוף  ,צמר גפן או בד סינון

 33קישור ליוטיוב
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פתיחה וחימום
 מנו את כל השיטות שתלמידי הכיתה מיישמים כדי לחסוך במים (רעיונותמופיעים בפעילות “צורך או צריכה?“ בפרק זה).
 מה הכוונה בחיסכון באמצעות מיחזור מים? כיצד אנו יכולים למחזרמים? כמה ליטרים ,וכתוצאה מכך כמה כסף אנחנו יכולים לחסוך ברמה
הביתית ממיחזור מים אפורים?

גוף הפעילות
-

-

אבנים

טוף

בניית מתקן לסינון ולהשבחת איכות המים.
חתכו את התחתית של בקבוקי הפלסטיק שבידיכם.
קשרו את הבקבוקים כשהם הפוכים לעמוד ,לקיר או לעץ ,בגבהים
מדורגים ,כך שמים יישפכו מבקבוק אחד לשני מעל אזור ההשקיה הרצוי.
מלאו כל בקבוק בחומר אחר על פי עובי הגרגרים של החומרים כך
שהחומרים הגסים (אבנים גדולות) יהיו מעל החומרים הדקים (כמו חול,
טוף) .בבקבוק התחתון הניחו פחמן פעיל וצמר גפן או בד סינון ליד הפיה.
הניחו בתחתית מכל לאגירת המים כך שאפשר יהיה לבצע מדידות ובדיקות
שונות (עכירות ,PH ,כמות וכו׳).
שפכו מי שלוליות ,מי שטיפה או מים עכורים אחרים לבקבוק העליון ו...
התחילו לאגור מים נקיים!

פחם פעיל (נקרא גם :פחמן פעיל) הוא צורה של פחמן ,אשר
מעובד בצורה המעניקה לו נקבוביות רבות ,ולפיכך שטח פנים
הידעת?
רב ,המשמש לספיחת חומרים שונים או לתגובות כימיות .פחם
פעיל משמש לטיהור גזים ,הפקת וגימור זהב ומתכות שונות,
טיהור מים ,טיהור משקאות אלכוהולים ,רפואה ,טיהור שפכים ,מסנני אוויר
(פילטרים) במסכות גז ומסכות סינון אוויר ועוד .מתוך ויקיפדיה.

חצץ

חול

פחמן
פעיל

צמר
גפן

סיכום
שאלות לדיון
 אלו חומרים חשוב לנו לסנן מהמים? (מתכות ,חומרי ניקוי ,פתוגנים ,חומרים אורגניים). כיצד ניתן לטפל בכל אחד מן המרכיבים ,והאם המתקן לסינון ולהשבחת איכות המים עושה זאת? מהם סוגי הסינון במערכות שונות? באיזה מרכיב מטפל כל סוג סינון? (פיזי ,כימי ,ביולוגי.)UV , לאלו מטרות יכולים לשמש מים שעברו טיפול בשיטות שונות? האם ניתן לשתות את המים הללו?(תלוי בדרגת הטיהור).
 -כיצד ניתן למחזר מים בבית?

בתמונה :אגן ירוק ביתי המטפל במי מכונת כביסה ,עמק חפר
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 :3.3מים וירטואליים ()Virtual Water
מטרה
הבנת המושג “מים וירטואליים“ ואופן ניצול המים לצורך תהליך ייצור ,צריכה ופסולת של מוצרים שונים.

תקציר
מים וירטואליים הם המים הנדרשים לייצור מזון ומוצרי תעשייה ,החל מחומר הגלם והשלב החקלאי,
עיבוד (כולל מים הכרוכים בייצור חשמל לתהליך העיבוד) ,הובלה ,צריכה ,וכן מים שמזדהמים כתוצאה
מתהליך הייצור ,הצריכה והשלכה .מים וירטואליים הם המים ה“נסתרים“ במוצר.
התלמידים ותלמידות ישוו בין כמויות המים המושקעות בתהליך ייצור ,שיווק ,צריכה והשלכה של מוצרים
שונים ,ויציירו קומיקס המתאר את מחזור המים המלא של מוצר וצריכתו.

חומרים
קנקן מי ברז ,כוס קפה ,עגבנייה ,חיטה ,המבורגר ,גבינה ,תפוח ,סוכר ,חתיכת נייר ,חולצת טריקו ,מפת
עולם ,תבנית קומיקס ,צבעים.

פתיחה
כמה (מים) זה עולה לנו?
הציגו לתלמידים את המוצרים השונים ובקשו מהם לנחש כמה מים מכיל כל מוצר .סביר להניח
שהתלמידים ינחשו לפי כמות המים הפיזית הנראית לעין ,ולא לפי כמות המים המושקעת בייצור ,בשיווק
ובפסולת .תלמיד שניחש ניחוש נכון ,יקבל את המוצר כ“פרס“.
בסוף הסבב בקשו מהתלמידים להסביר מדוע עגבנייה מכילה יותר מים מתפוח ,ולמה המבורגר מכיל
כמות גדולה כל כך של מים .עזרו לתלמידים להגיע למסקנה לבד – כמות המים במוצר נמדדת על פי סך
הכמות הנצרכת בכל שלבי הייצור החל מחומר הגלם ,אופן הייצור ,הצריכה וההובלה ,פסולת.
הציגו את המונח “מים וירטואליים“ ובקשו מהתלמידים ומהתלמידות לסדר את המוצרים הבאים לפי
34
כמות המים הכוללת בתהליך הייצור והצריכה:
		
מי ברז
		
דף נייר
		
לחם
		
תפוז
		
עגבנייה
		
תפוח
		
קפה
תפוח אדמה
		
חיטה
		
סוכר
		
גבינה
		
חלב
		
המבורגר
טי שירט מכותנה

 1ליטר
 10ליטר
 40ליטר לייצור פרוסת לחם אחת
 50ליטר
 50ליטר
 70ליטר
 140ליטר לכוס
 180ליטר ל 200-גרם
 200ליטר ל 200-גרם
 300ליטר ל 200-גרם
 909ליטר ל 200-גרם
 1,040ליטר להפקת ליטר אחד של חלב
 2,500ליטר ל 150-גרם
 2,700ליטר

 34קישור לאתר  nationalgeographicהקישור המלא מוצג גם באתר הארגוןwww.foeme.org :
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מים בקומיקס
בקשו מהתלמידים למנות את כל השלבים שדורשים מים בתהליך הייצור והצריכה:
 הפקת חומר גלם עיבוד וייצור הובלה קנייה (רכישת המוצר בחנות) שימוש (כביסה) השלכת פסולת (פינוי זבל ,הטמנה ,זיהום).חלקו את הכיתה לזוגות ובקשו מכל זוג לחקור בעזרת האינטרנט תהליך ייצור של מוצר אחד כגון עגבנייה,
חולצה או המבורגר .בהמשך יציירו התלמידים קומיקס של תהליך הייצור ויציינו את כמויות המים
הנדרשות בכל שלב.
מומלץ להיעזר בשני האתרים הבאים:

35

http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water/
http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery

דוגמה :כמה מים מכילה פיצה מרגריטה?
מים “כחולים”

מים “ירוקים”

 1850ליטר
לק”ג קמח

מים אפורים
ביוב

530
ליטר לרסק

 3178ליטר
לק”ג גבינה

 1259ליטר מים לייצור פיצה מרגריטה!
איור :איימי ליפמן אביזוהר

דוגמאות לתהליכי ייצור
עגבנייה :עגבניות הן תוצר חקלאי נפוץ בעולם .שלבי הייצור שמומלץ לחשוב עליהם בהקשר של עגבניות,
כוללים גידול (השקיה ,זיהום מים מדשנים וחומרי הדברה וכו’) ,שינוע (מים בתהליך ייצור הדלק למשאיות
וספינות) ,וצריכה (למשל שטיפת העגבניות בבית ,בישול מרק ,שטיפת כלים).
המבורגר :ניצול מים החל מגידול מזון לבקר ,השקיית הבקר ,ניקיון הרפת ,טיפול בשפכים וכלה בתהליך
התעשייתי של שחיטה ,עיבוד הבשר ,אריזה ,שינוע וכו׳ 1 .ק“ג של בשר בקר דורש  6.5ק“ג דגנים 36 ,ק“ג
סיבים תזונתיים ו 155-ליטר מים.
חולצת טריקו מכותנה :מים נדרשים לגידול הכותנה ,עיבוד תעשייתי ,שינוע ,כביסה ,השלכה.
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סיכום
-

ערכו רשימה של כל פריטי המזון בביתכם – במקרר ,במקפיא ובמזווה.
חַשבו כמה מים מכיל כל מוצר בעזרת המידע המופיע כאן:36
צלמו את כל פריטי המזון והביאו את התמונות לשיעור הבא בנושא טביעת רגל מימית.
נסו ליזום ביקור אצל חקלאי/תעשיין ולראיין אותו על כמויות המים המעורבות בתהליך הייצור.

ניסוי להעשרה
 שתלו זרעים של עגבנייה או חומוס. עקבו כל יום אחר כמות המים שאתם משקים ורשמו בטבלה את התאריך ואת כמות המים. כאשר ינבט הפרי ,סכמו את כמות המים שהשקעתם בגידולו .כך תקבלו את כמות המים הווירטואלייםהדרושה ליצור עגבנייה או חומוס.
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 :3.4כמה מים אנחנו אוכלים?
מטרה
קישור בין דפוסי ההתנהלות בחיי היומיום לבין המושג “טביעת רגל
מימית“.

תקציר
התלמידים והתלמידות יחשבו את טביעת הרגל המימית של צריכת
המזון היומית שלהם וישוו אותה לתרבויות אחרות.

חומרים
רשימה כתובה או תמונה של מוצרי המזון בבית (במקרר ובמזווה).
תמונות של משפחות מארצות שונות

פתיחה וחימום
שאלות לדיון:
 מה אתם אוכלים ביום ממוצע? מי מכם צמחוני? מי אוהב בשר? שוקולד? פירות? -האם חשבתם פעם מאין מגיע המזון שאנו אוכלים וכמה מים מושקעים בייצורו?

גוף פעילות
37

השתמשו באתרים להלן לחישוב טביעת הרגל המימית שלכם ושל המשפחות מהארצות השונות
שתמונותיהן מופיעות בהמשך.
 כמות המים הדרושים לייצור מוצרים שונים ()National Geographic טביעת הרגל הממוצעת לפי ארץ ()Water Footprint-

גזרו בריסטול בצורת כף רגל ופרטו בכתב את טביעת הרגל המימית של המזון שלכם.
גזרו כף רגל נוספת ופרטו עליה את טביעת הרגל המימית של תרבות אחרת.
השוו בין טביעת הרגל המימית שלכם לטביעת הרגל המימית של תרבויות אחרות.
המציאו משחק עם כפות הרגליים או צרו תערוכה צבעונית על קירות הכיתה.
כתבו פרסומת לדיאטה בריאה המומלצת למי שרוצים “לרדת“ בכמות המים הווירטואליים
שהם צורכים.

סיכום
דיון על דפוסי צריכה:
 מאין מגיע המזון שאנו אוכלים? האם הוא מיוצר ברמה מקומית ,ברמה ארצית או מיובא מחו“ל? האםמרכיב המים הווירטאוליים במזון שלנו גבוה או נמוך?
 כיצד דפוסי הצריכה שלנו משפיעים על הסביבה ועל משאב המים? מה ניתן לעשות ברמה האישית כדי לצמצם את טביעת הרגל המימית? (צמצום צריכה מיותרת ,לחשובפעמיים לפני שקונים מוצר בעל ערך גבוה של מים וירטואליים ,לקנות מזון שיוצר ברמה המקומית,
לאכול פחות בשר ,למחזר כדי לצמצם זיהום מים ,למחזר מים אפורים ועוד).
 מה דעתכם על הטענה“ :צמחונים הם סביבתיים יותר“? האם צמצום טביעת הרגל המימית יכול לתרום ליחסים שלנו עם שכנינו הפלסטינים והירדנים? (הגברתהסחר המקומי ,הפניית מים לשיקום סביבתי וכתוצאה הגברת תיירות ועוד).
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התמונות הבאות  38מציגות את ההוצאה השבועית של משפחות מסביב לעולם על מזון.
מתוךhttp://loving-shepherd.org/blog/what-the-world-eats/ :

גרמניה :משפחת מלאנדר מברגטהייד
הוצאות מזון לשבוע$375.39 :

ארה“ב :משפחת רביס מצפון קרוליינה
הוצאות מזון לשבוע$341.98 :

איטליה :משפחת מנזו מסיציליה
הוצאות מזון לשבוע$214.36 :
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מקסיקו :משפחת קסאלס מקוארנאבאקה
הוצאות מזון לשבוע$189.09 :

פולין :משפחת סובז’ינסקי מקונסטנסין-יזיאורנה
הוצאות מזון לשבוע$151.27 :

מצרים :משפחת אחמד מקהיר
הוצאות מזון לשבוע$68.53 :
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אקוודור :משפחת איימה מטינגו
הוצאות מזון לשבוע$31.55 :

בהוטן :משפחת נמגיי מכפר שינגקיי
הוצאות מזון לשבוע$5.03 :

צ׳ד :משפחת אבובאקאר ממחנה בריידג׳ינג
הוצאות מזון לשבוע$1.23 :
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 :3.5סחר גלובלי במים
מטרות
 למידה כי הסחר העולמי במזון משמעו ייבוא וייצוא מים וירטואליים. -ניתוח ההשלכות של דפוסי יבוא/יצוא של מים במוצרי חקלאות והתנסות בקבלת החלטות מדיניות בנושא.

תקציר
אזור הים התיכון אינו מייצא כמות גדולה של מים וירטואליים (באופן יחסי למדינות אחרות) ,ואף על פי
כן עולה השאלה אם עדיף היה לשמור על המשאב המוגבל והיקר ולנצלו למטרות סביבתיות ,כמו למשל
שיקום נחלים ופיתוח תיירות אקולוגית.
הפניית מים לשיקום מורד נהר הירדן ,למשל ,תוביל להגברת התיירות האקולוגית באזור ,ליצירת מקומות
עבודה ,ולמקורות הכנסה חדשים במקום ענפי חקלאות היקרים יותר במים .זוהי דוגמה לחשיבה “מחוץ
לקופסה“ בנושא מים – התמונה מורכבת ועל ידי ניהול אזורי ומערכתי של מים ,כל השותפים למשאב
(ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית) יכולים להרוויח ,והטבע ירוויח עוד יותר.
המפה להלן מציגה את מאזן הסחר במזון עבור כל מדינה .הצבע הירוק כהה משמעו מדינה המייצאת
כמות גדולה יותר של מזון מן הכמות שהיא מייבאת.

חומרים
משחק דומינו ייבוא-ייצוא (בנספח)
מפת סחר עולמי
גרף ייצוא תוצרת חקלאית ישראל (בנספח)
כרטיסיות סימולציה של ישיבת קבינט
נתונים בנושא סחר גלובלי מאתר ארגון המזון
39
והחקלאות של האו“םFAOSTAT ,
מפה מתוך :ארגון המזון והחקלאות של האו“ם – FAOSTAT

פתיחה וחימום
משחק דומינו יבוא-יצוא:
המשחק כולל  33קלפים .כל קלף מציג מידע על היבוא ויצוא העיקרי של מדינות שונות בעולם ,ואת כמות
המים הדרושים ליצור קילוגרם אחד של אותו המוצר .התוצרים שנבחרו מייצגים את המזונות העיקריים
הנסחרים בין מדינות ומסתמך על נתונים מהשירות הסטטיסטי של ארגון המזון והחקלאות של האו“ם
– .FAOSTAT
מטרת המשחק
ליצור תמונת מצב של יחסי הגומלין בין מדינות שונות בסחר הגלובלי
במזון ובמים וירטואליים.
הוראות המשחק
כל תלמיד יקבל כרטיס דומינו שבצד אחד שלו מוצג מוצר שמדינה מסוימת
מייבאת ,ובצד האחר מוצג מוצר שאותה מדינה מייצאת .התלמידים והתלמידות
ייצרו שרשרת כרטיסי דומינו על ידי התאמה בין יצוא ויבוא של מדינות שונות.
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למשל ,אם ברזיל מייצאת פולי קפה וארה“ב מייבאת פולי קפה ,יש להצמיד את הקלפים בהתאמה.
השרשרת לא חייבת להיות ליניארית ,אלא היא יכולה להסתעף לענפים שונים .בסיום המשחק תתקבל
תמונה של יחסי הגומלין של סחר גלובלי במזון ובמים וירטואליים (המשחק המלא נמצא בנספח).
נתחו את שרשרת הדומינו ואת מפת הסחר העולמי במזון.
שאלות לדיון
 אלו מדינות מייצאות מים וירטואליים ואלו מדינות מייבאות? האם יש היגיון בעובדה שאוסטרליה בעלת האקלים היבש יחסית מייצאת לאירופה הגשומה? מהן ההשלכות של סחר במים וירטואליים על הסביבה המקומית? -נתחו את ענפי הייצוא החקלאי העיקריים של ישראל – יתרונות וחסרונות (גרף בנספחים).

גוף פעילות
משחק סימולציה – קביעת מדיניות בנושא יבוא/יצוא של מדינת ישראל.
חלקו את הכיתה לקבוצות של ארבעה תלמידים .כל קבוצה מקבלת :גרפים על היבוא ויצוא החקלאי של
40
ישראל (בנספחים לפרק) וקוראת את הכתבה“ :מה יקרה אם לא נפסיק לבזבז מזון?“
משימת קבינט
בפגישה השבועית של הקבינט הממשלתי יושבים מסביב לשולחן השרים לענייני חקלאות ,הגנת הסביבה,
תיירות ועבודה .נתאר מצב היפותטי של חמש שנות בצורת בישראל .האם רצוי להמשיך בדפוסי הסחר
הקיימים של מים וירטואליים?
 שר החקלאות מודאג ממחירי המים הגבוהים מחד גיסא אולם גאה מאוד ביצוא הישראלי שלבננות ופרחים מאידך גיסא.
 השר להגנת הסביבה הבטיח להזרים מים לנחלים עד סוף השנה ולא מבין למה ישראל מייצאתמשאב במחסור.
 שרת התיירות רואה ירידה במספר הצליינים הנוצרים בעקבות הירידה במפלס הכנרת והזיהוםבמורד הירדן .ירידה בתיירות משמעה גם עלייה באבטלה.
 שרת העבודה מודאגת מאבטלה בענף החקלאות בעקבות עלייה במחירי המים ומחפשת דרכיםליצירת מקומות עבודה חדשים.
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על כל שר להכין חוות דעת בנושא בנוגע למגזר שבתחום אחריותו .היעזרו בשאלות המנחות הבאות:
האם אנו מייצאים את הגידולים המתאימים ביותר לתנאים האקלימיים שלנו (בננות ,עגבניות,
תפוחי אדמה)?
האם מומלץ לבטל או להחליף ענף יצוא מסוים על מנת לשפר את המצב הכלכלי של המגזר
שבאחריותך (חקלאי/תיירותי/סביבתי/מקומות עבודה)?
חשבו על דרכים יצירתיות לחיסכון במים שעשויות לתרום גם לשיפור הכלכלה המקומית.

סיכום
כתבו שלוש המלצות המקובלות על כל שרי הקבינט בנוגע לסחר במים וירטואליים.
לאור המלצות הקבינט ,סכמו את היתרונות והחסרונות של יבוא/יצוא לעומת כלכלה מקומית.

נקודות למחשבה על מים וירטואלים
האם יש היגיון בעובדה שמדינה בעלת אקלים יבש יחסית כדוגמת אוסטרליה מייצאת לאירופה הגשומה?
התשובה לא כל כך פשוטה מכיוון שקיימים שיקולים מרובים נוספים לכמות המים המושקעת בייצור,
כמו שטחים חקלאיים זמינים ,אקלים ,מצב דמוגרפי ועוד .על כן ,מבחינת דפוסי יצוא/יבוא של מדינה
מסוימת ,חשוב לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים ארוכי-טווח ,כאשר מים הם היבט אחד בסוגיה.
מה קורה אצלנו?
ישראל סובלת ממחסור במים .עם זאת ,היא מייצאת לאירופה כמויות גדולות של פירות וירקות שהם
“יקרים“ במים .עולה השאלה ,האם יצוא מים וירטואליים הוא בר-קיימא לטווח הרחוק? מצד אחד,
ישראל מרוויחה מהייצוא מכיוון שבטווח הקצר ייצוא מים וירטואליים טוב לכלכלה .חשוב לעודד גידול
זנים חסכוניים במים ,זנים שניתנים להשקיה במים שוליים ,ולאמץ טכנולוגיות לחסכון במים מצד שני,
בהתייחס לעלויות מים בלבד ,ייתכן שעדיף לצמצם יצוא ירקות ופירות ולתת למים לזרום ולהזין את
המערכת האקולוגית .באופן היפותטי ,ניתן להפנות מים שנחסכו על השקיית גידולים חקלאיים לזרימה
טבעית בנחלים .בעקבות כך ,המצב האקולוגי של הנחל ישתפר וימשוך יותר תיירים .התיירות המקומית
תתפתח ,ואולי לטווח הארוך תשתלם יותר מבחינה כלכלית לעומת חקלאות .מלבד זאת ,למערכת
האקולוגית המימית עוד תועלות רבות לרווחת האדם מלבד תיירות .יש להדגיש כי אין תשובה חד-
משמעית לשאלת טביעת הרגל המימית ,אולם חשוב לבחון את כל החלופות
כיצד כל אחד מאיתנו יכול לתרום לחיסכון במים ברמה האישית?
מוצרי מזון שונים נבדלים ב“עלות“ המים הווירטואליים שלהם .כך למשל ,תהליך גידול ויצור של
בשר צורך הרבה יותר מים מתהליך גידול וייצור של פירות וירקות .על כן ,חשוב שנהיה מודעים
לדפוסי הצריכה שלנו .אין פירוש הדבר שעלינו להפוך לצמחונים וטבעונים ,אולם יש באפשרותנו
להפחית את כמות הבשר שאנחנו אוכלים לפעמיים בשבוע ,למשל ,במקום מנה בשרית כל יום.
זכרו שמים דרושים לייצור כל מוצר כמעט ,החל מבגדים ועד מוצרי אלקטרוניקה .צריכה נבונה
תצמצם את טביעת הרגל המימית שלכם.
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 :3.6התפלה – כמה ומה האלטרנטיבה?
מטרה
העמקת הידע והחשיבה הביקורתית בנושא שנמצא בכותרות כאחד הפתרונות המקובלים למצוקת המים.
פעילות זו מזמנת:
 בחינת המורכבות של הקצאת המשאבים בחברה. עיסוק בסוגיות של קביעת מדיניות. -הטמעת ההכרח בנקיטת צעדים לחיסכון במים לפני פנייה לפתרונות של הגברת אספקה.

תקציר
מדינת ישראל ניהלה את משק המים שלה בגרעון הולך וגדל במשך כמה עשורים.
“מדיניות“ זו הובילה אותנו להידרדרות באיכות מקורות המים ,ולספו של מצב
חירום באספקת המים .הגידול באוכלוסייה ,ההתפתחות הכלכלית ושינויי האקלים
הגלובליים רק מגבירים את הדרישה לאספקת מים .מפעלי התפלה הם אמנם פתרון
מהיר ובטוח ,אך כמו בכל תחום ,יש להם יתרונות וחסרונות.41
בפעילות זו ישאלו התלמידים :כמה מים יש להתפיל ,מהן ההשלכות של תהליך
ההתפלה והאם יש לו חלופות? כדי לענות על שאלות אלו ,יש לחפש את הפתרון
לגרעון במים גם בצד השני של הנוסחה ,כלומר בכלכלת שימור המים (לדוגמה,
צמצום דלף ,ניהול ביקושים ,טיוב בארות ,שימוש חוזר ועוד).

חומרים
אינטרנט ורמקולים לצפייה בסרטון
כתבות מהעיתונות (בנספח)

פתיחה וחימום
צפו בסרטון הסבר קצר מהי התפלה ואיך היא עובדת? 42והעלו שאלה בפני הכיתה:
האמנם התפלה היא התשובה היחידה לבעיית המים בישראל? מה עשויים להיות השיקולים בעד ונגד
התפלה? כמו בכל דיון ,אין אמת אחת ולכל מטבע יש שני צדדים.

גוף פעילות
ניתוח מידע בקבוצות
כל קבוצה צופה וקוראת כתבות על התפלה וחלופותיה .בהתאם למידע בידיה ,הקבוצה מגבשת טיעונים
בעד/נגד התפלה או כלכלת שימור מים (כתבות עיתונות וטלויזיה בנספח).
נקיטת עמדה – “נאום המעלית“
“נאום המעלית“ מתאר הזדמנות חד-פעמית להרשים אדם בתוך זמן קצר ולשכנע אותו ברעיון שלכם .כל
קבוצה בוחרת דובר או דוברת שיציגו ב 60-שניות עמדה בעד/נגד התפלה או חלופות להתפלה.
מתודה נוספת
כל קבוצה כותבת טענות בעד/נגד התפלה .כל טענה נכתבת בגדול על דף נפרד ,ואת הטענות תולים על
קירות הכיתה .התלמידים ותלמידות מצטיידים בצבע ירוק וצבע אדום ועוברים בין הטענות .עליהם לסמן
ב -ירוק טענה שהם מסכימים איתה וב X-אדום טענה שהם חולקים עליה .לאחר שכולם סיימו לעבור
על פני כל הטענות ,בודקים אלו טענות זכו להסכמה ואיפה היו התנגדויות.
 41קריאת הרחבה :אקופיס/ידידי כדה“א מזה“ת“ ,התפלה ,כמה ומה האלטרנטיבה?“.2012 ,
 42קישור ליוטיוב .הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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סיכום
כמו בהרבה תחומים ,גם בהתמודדות עם מחסור המים בישראל אין תשובה אחת נכונה אלא מגוון דעות
ושיקולים .יש לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים ,בריאותיים ,כלכליים וחברתיים על מנת להגיע לניהול
מקיים של משאבי המים הטבעיים בישראל.
כלכלת שימור מים מציעה גישה של מעבר מתרבות ומדיניות המאפשרות ואף מעודדות צרכנות יתר של
מים ,אל תרבות ומדיניות המבוססות על צריכה נבונה ,יעילה ככל האפשר.
להלן הסבר מלא ומתומצת על שיטות שימור מים.

כלכלת שימור מים
ידידי כדה“א מזה“ת ,דצמבר 2010
מים ,כמו כסף ,הם מצרך יקר ערך .ניתן לצמצם את בזבוז המים ולחסוך טיפה ועוד טיפה עד שנקבל
“חסכונות“ גדולים של מים ללא צורך בהרחבת ההתפלה .נשתמש בדימוי מחיי היומיום :אלון רוצה מאוד
לקנות משחק חדש .בכל פעם שהוא עושה בייביסיטר או מקבל דמי כיס ,הוא שם בקופה  10שקלים.
במשך כמה חודשים הוא חסך שקל לשקל ,עד שכעבור שנה הצליח לחסוך כמה מאות שקלים .אלון ניהל
את כספו ,ובמקום לבזבז אותו על דברים מיותרים ,חסך אותו למשחק המיועד .כך פועלת גם כלכלת
שימור מים.
על פי מחקר של ידידי כדה“א מזה“ת ,ניתן להגדיל את היצע המים בישראל בשיטות הבאות:
 צמצום דליפות המים ממערכת הצנרת הכללית .דלף מים מגיע לכ 10%-מאספקת המים בישראל! צמצום האידוי ממאגרי מים על ידי טכנולוגיות לכיסוי המאגר. טיהור ושימוש חוזר במים ,למשל שימוש במי רחצה להדחת אסלות ,טיפול ב“מים האפורים“ להשקייתגינות ביתיות ,טיהור מי קולחין עירוניים בדרגה גבוהה להשקיה בחקלאות.
 גינון וחקלאות המותאמים לאקלים המקומי. חינוך והסברה מגיל צעיר ,במטרה לשנות לאורך זמן את הרגלי צריכת המים. אכיפת תקנות האוסרות בזבוז מים ,כגון תקנות נגד שטיפת כלי רכב ומדרכות בצינור. התקנת חסכמים ,וסתי לחץ ,ובקרי השקיה. אגירת עודפי הנגר העירוני המצטברים בחורף והגברת חידור של מי גשם למי תהום. תמחור מים עולה עם העלייה ברמת הצריכה לנפש יגרום לצמצום ניכר של צריכה לא נחוצה ללא כלפגיעה בשכבות החלשות או במעמד הביניים.
 -יתרונות כלכליים – יישום שיטות לשימור מים עשוי ליצור כ 5,200-משרות ירוקות בשנה.

סיכום
יישום האמצעים הנ“ל יוסיף  316מלמ“ק (מיליון מטר מעוקב) בשנה למשק
מים השקולה להיקף ייצור בשנה של  2מתקני התפלה גדולים!)
אם שכנינו הפלסטינים והירדנים ינקטו גם הם בכלכלת שימור מים ,נוכל
להגדיל את החיסכון האזורי במים לרווחת כולם.

המים ב( 2020-כמות
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נספחים

פרק 3
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נספח  :1צורך או צריכה?
כיצד הצריכה הביתית שלנו מתחלקת? התאימו בין שימושים שונים במים בבית לבין כמות המים שבה
נעשה שימוש .הנתונים נכונים לשנים  2007-2005ולקוחים מאתר רשות המיםwww.water.gov.il :

60
ליטר
לאדם
ליום

30
ליטר
לאדם
ליום

60
ליטר
לאדם
ליום

8
ליטר
לאדם
ליום
שתייה ,בישול
ושטיפת כלים

כביסה וניקיון

מקלחת ורחצה

 | 78פרק 3

8
ליטר
לאדם
ליום
גינון ביתי

הדחת שירותים

טביעת רגל מימית |

נספח  :2בחן את עצמך  -האם אתה מבזבז מים?
השאלון נכתב בלשון זכר אך הוא מיועד לשני המינים

כאשר אתה ממלא כוס מים לשתייה:
 המים זורמים לפני מילוי הכוס וקצת אחרי שהכוס התמלאה –  10נקודות המים זורמים ישר לתוך הכוס –  2נקודותכאשר אתה שוטף ידיים ופנים:
 המים זורמים במשך כל פעולת השטיפה –  10נקודות. המים זורמים רק בעת ההרטבה של הידיים והפנים ושטיפתן –  2נקודותכאשר אתה מתקלח:
 אתה נוהג לסגור את הברז בזמן שאתה מסתבן –  2נקודות המים זורמים במשך כל זמן שהותך במקלחת –  10נקודותקיימות שתי ידיות הדחה בשירותים – להדחת חצי מכל ולהדחת מכל מלא .האם אתה עושה שימוש
בשתיהן על פי הצורך?
 אני לא שם לב באיזו ידית אני משתמש –  10נקודות אני מוריד רק את כמות המים הנדרשת להדחת האסלה –  2נקודותכשאתה מצחצח שיניים:
 המים זורמים במשך כל פעולת הצחצוח –  10נקודות המים זורמים רק בעת הרטבת המברשת ושטיפת הפה –  2נקודותמתי אתה משקה את הגינה?
 בשעות הערב או בלילה –  2נקודות בשעות האור –  10נקודותבזמן שאתה ממתין למים החמים שיגיעו:
 אתה אוסף בדלי את המים הקרים שזורמים ומשתמש בהם להשקיה –  2נקודות אינך עושה דבר ,המים הקרים זורמים לביוב –  15נקודותכאשר אתה שוטף כלים:
 המים זורמים במשך כל זמן השטיפה –  15נקודות אתה סוגר את המים בזמן שפשוף/סיבון הכלים –  2נקודותכאשר אתה משתמש במדיח כלים:
 אתה משתמש במדיח גם אם רק חציו מלא –  15נקודות אתה מקפיד למלא את המדיח ורק אז מפעיל אותו –  5נקודותכאשר אתה מבחין בברז מטפטף:
 אתה ממשיך ללכת ולא מתייחס .מישהו אחר בוודאי יסגור אותו –  20נקודות תנסה לסגור את הברז ,אך אם הוא ממשיך לטפטף ,תתעלם –  10נקודות תפנה את תשומת הלב למי שיכול לתקן :הורה ,שרברב –  2נקודותבעת שטיפת המכונית:
 אתה משתמש במים שמילאת בדלי –  2נקודות אתה משתמש בצינור –  10נקודות -אתה נכנס למכונת שטיפה –  20נקודות

סיכום הנקודות
 40נקודות :כל הכבוד! אתה מקפיד לחסוך במים.
 100-40נקודות :אתה יכול להשתדל יותר ולהתחיל לחסוך במים.
 100נקודות ומעלה :מצבך גרוע (וגם מצבנו )...אתה מבזבז המון מים וחבל! נסה להשתפר.
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נספח  :3דומינו יבוא/יצוא של מים וירטואליים  -סיכום המידע בקלפים
קלפי הדומינו מופיעים בסוף הספר מוכנים לגזירה ומשחק
מוצרי מזון מיובאים או מיוצאים עיקריים לפי מדינה
מדינה
איטליה

יצוא עיקרי
פסטה

יבוא עיקרי
חלב פרות

ירדן

עגבניות

שעורה

מלייזיה

שמן דקלים

אורז

הולנד

תפוחי אדמה

פרי הדר

ניו זילנד

בשר בקר

סוכר

פלסטין

מלפפונים

אורז

רוסיה

חיטה

בשר בקר

דרום אפריקה

סוכר

בשר עוף

דרום אפריקה

תירס

חיטה

ספרד

עגבניות

תפוחי אדמה

תאילנד

אורז

פולי סויה

אוקראינה

שעורה

שמן דקלים

בריטניה

שעורה

יין

ארה“ב

חיטה

פולי קקאו

ארה“ב

פולי סויה

קפה

ארה“ב

תירס

מלפפונים

ארגנטינה

תירס

בננות

אוסטרליה

בשר בקר

אורז

ברזיל

קפה

תירס

ברזיל

פולי סויה

אורז

ברזיל

בשר עוף

חיטה

קמרון

בננות

אורז

קמרון

פולי קקאו

חיטה

סין

תפוחים

פולי סויה

מצרים

סוכר

תירס

צרפת

יין

בננות

צרפת

חיטה

עגבניות

גרמניה

חלב פרות

תפוחים

גרמניה

חיטה

פסטה

הודו

אורז

סוכר

אינדונזיה

שמן דקלים

פולי סויה

ישראל

פרי הדר

תירס

ישראל

תפוחי אדמה

חיטה
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כמויות המים הנדרשות לייצור  1ק“ג של מוצר מסוים
מקור:

Water footprint network

מוצר

טביעת רגל מימית (ליטר/ק“ג)

תפוחים

822

בננות

790

שעורה

1,423

בשר בקר

15,400

בשר עוף

4,325

פרי הדר

650

פולי קקאו

19,928

קפה

15,897

תירס

1,222

חלב פרות

1,120

מלפפונים

353

שמן דקלים

1,098

פסטה

1,849

תפוחי אדמה

287

אורז

2,457

פולי סויה

2,145

סוכר

1,728

עגבניות

214

חיטה

1,827

יין

610
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נספח  :4סחר גלובלי במים – יבוא/יצוא ישראלי
הגרפים להלן מייצגים את תשעת המוצרים המובילים ברשימת היצוא ויבוא של מדינת ישראל .העמודות
הכחולות מייצגות את הכמות המיוצאת (או מיובאת) עבור כל מוצר .העמודות הצהובות מייצגות את
השווי :כמה המדינה מרוויחה (במקרה של ייצוא) או משלמת (במקרה של ייבוא) עבור טון אחד של אותו
תוצר .הגרפים מתוך השירות הסטטיסטי של ארגון המזון והחקלאות של האו“ם – . 43 FAOSTAT

יצוא מישראל

יבוא לישראל

 43הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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נספח  :5התפלה :כמה ומה האלטרנטיבה?
כתבות טלויזיה ועתונות כתובה
הפתרון למשבר המים :מתקני התפלה  /חיים ריבלין ,חדשות  ,2פורסם 26/03/09
כך המים שלנו מתבזבזים  /חיים ריבלין ,חדשות  ,2פורסם 25/03/09

מהשבוע :תגידו שלום לקו השחור של הכנרת
יעל דראל,21.12.09 ,

YNET

מתקן ההתפלה בחדרה – הגדול מסוגו בעולם – צפוי לקבל בימים הקרובים את אישור משרד הבריאות
ולהזרים מי ים מותפלים למערכת של “מקורות“ .הכמות :כמחצית מהכמות הנשאבת מהכנרת; המשמעות:
הסכנה בקרבה ל“קו השחור“ תרד.
מפלס המים עולה ,מפלס הדאגה יורד :ברשות המים מעריכים שכבר השבוע יחל מתקן התפלת המים
החדש בחדרה – הגדול מסוגו בעולם – להזרים מי ים מותפלים למערכת המים הארצית של חברת
“מקורות“ .הבדיקות האחרונות של המתקן נמצאות בשלבים סופיים ,וכל שנותר כעת הוא לקבל את
אישור משרד הבריאות לאיכות המים שיוצאים ממנו .האישור צפוי להגיע כבר בימים הקרובים .יהיה זה
מתקן ההתפלה הגדול השלישי שפועל בישראל ,נוסף על המתקנים באשקלון ובפלמחים (מתקן נוסף ,קטן
יותר ,נמצא באילת).
הבשורה העיקרית שמביא עמו מתקן ההתפלה היא העובדה כי בעוד מספר חודשים – כנראה כבר במרץ
 2010כשהמתקן יעבוד במלוא התפוקה – יזכה משק המים הישראלי לתוספת שנתית של כ 127-מיליון
קוב מים .המשמעות היא ששנת  2010תהפוך לשנה בטוחה יותר עבור מאגרי המים של ישראל ,והראשונה
שתיהנה מהמצב תהיה הכנרת .ברשות המים מעריכים כי בעזרת מתקן ההתפלה בחדרה תוסר סוף-סוף
סכנת “הקו השחור“ מהמפלס היורד.
“כבר במהלך שנת  2010המתקן הזה יוריד את סכנת הקווים השחורים מהכנרת ויש לכך חשיבות גדולה
מאוד“ ,הבהיר בשיחה עם  ,ynetמנהל מחלקת ההתפלה ברשות המים ,אברהם טנא .עם זאת ,טנא הדגיש
כי גם אם מפלס הדאגה ירד ,האגם עדיין יהיה במחסור במים“ .זה לא אומר שנעלה מעל לקווים האדומים
בכנרת ,אלא רק שהסיכוי שנגיע לקו השחור קטן“.
ברשות המים אמרו כי בחמש השנים האחרונות ,שהיו שחונות ומעוטות גשמים ,צומצמה השאיבה בכנרת
מממוצע של בין  300ל 350-מיליון קוב בשנה ,לכ 200-מיליון קוב בלבד“ .המתקן בחדרה יספק למשק
המים כמות שוות ערך למחצית כמות המים שאנו שואבים מהכנרת“.

המדידות יהיו אופטימיות? מדידת מפלס הכנרת (צילום :אפי שריר)

אולם הכנרת ,כידוע ,אינה המקור הטבעי היחיד ,והיא מספקת רק כשליש מהמים לצד אקוויפר ההר
ואקוויפר החוף שגם מצבם הורע מאוד בשנים האחרונות .מתי סוף-סוף יזכו גם האקוויפרים למעט נחת?
ברשות המים מעריכים כי האופק האופטימי עבורם יתחיל להתגבש רק בסוף  .2013על פי התכניות,
תתפיל ישראל כ 550-מיליון קוב בשנה מכל מתקני ההתפלה שלה – אלה שפועלים כבר היום באשקלון
ובפלמחים ,המתקן בחדרה ,והמתקנים המתוכננים באשדוד ובשורק.
היקף זה של התפלה יאפשר להתחיל לשקם את מאגרי מי התהום ולשמור על כנרת מלאה“ .בסוף שנה
זו יפעל גם המתקן בשורק ,שיספק כ 150-מיליון קוב ויהיה המתקן הגדול ביותר ,ומתקן נוסף באשדוד.
המשמעות היא שבסוף  2013ישראל תגיע למצב של איזון בין היצע לביקוש מים“ ,אמר טנא.
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התפלה :פתרון חכם עם תג מחיר לא קטן
ד“ר רחלי עינב,20.11.09 ,

YNET

האם העלויות הכלכליות והסביבתיות של הקמה ותפעול
מתקני התפלה הן סבירות? הדעות הן לכאן ולכאן.
לאחרונה ,על רקע משבר המים ,מתגברות הקריאות להחיש
את מערך ההתפלה ונשמעת תרעומת על העיכוב רב השנים.
מאחר שאני מעורבת בהיבטים הסביבתיים של ההתפלה,
אני יודעת שלהקים מתקן התפלה קשה יותר מאשר לערוך
מצגת באינטרנט ,ושלמתקני ההתפלה יש מחיר כלכלי
ומחיר סביבתי.
כמה זה עולה לנו?
במה כרוכה הקמתו של מתקן התפלה?
מדובר בהשקעה שנעה בין חצי מיליארד למיליארד ש“ח.
וגם אם רוב המתקנים נבנים בשיטת ( BOTהחברה הזוכה
במכרז בונה ,מפעילה את המתקן במשך כמה שנים ואז
מעבירה אותו למדינה) ,הרי שהמדינה מצדה מתחייבת
לקנות את המים במחיר קבוע מראש לכל התקופה.
המשמעות היא שמחיר המים מגולגל על הצרכנים.

פגיעה בסביבה הימית מתרחשת בעיקר במוצא הצינור.
אמנם מי הרכז (שאריות ההתפלה) הם חומרים טבעיים
לים ,אולם משקלם הסגולי גבוה (כפול ממי הים) ולפיכך הם
שוקעים לקרקעית .בנוסף ,למי הרכז מתווספים כימיקלים,
וקיים חשש לפגיעה באוכלוסיות ימיות .גם הנחת הצינורות
והפעלת מערך יניקת המים למתקן ההתפלה עלול
לגרום נזק .מידת ההשפעה משתנה בהתאם לאופי הים,
הרגישות הביולוגית של בית הגידול הימי ,והטכנולוגיות
של מתקן ההתפלה .בשנים האחרונות קיימות טכנולוגיות
המאפשרות להטמין את הצנרת ,מה שמקטין את הפגיעה
בסביבה הימית.

מלבד הכסף ,הקמה של מתקן התפלה אורכת זמן רב .במכרז
שכולל לרוב שני שלבים ,מתחרות ביניהן הקבוצות במשך
כשנה ,שלאחריה הקבוצה הזוכה מתכננת ,בודקת ומחפשת
מימון .הביצוע מתחיל בתהליך מייגע של רישוי .המדינה,
באמצעות נציגיה ,בודקת בקפדנות את התכנון ,כולל את
יעילותו ואת השפעתו על הסביבה ,בתהליך שנמשך שנה
נוספת .לאחר שהתכניות מאושרות והבנייה מתחילה ,יחלפו
לפחות עוד שנתיים עד שתימזג כוס המים הראשונה.

שימוש מוגבר באנרגיה פוגע בסביבה באופן ישיר ועקיף.
כדי להפעיל מתקן התפלה דרושה אנרגיה רבה ,וכדי לייצר
אותה יש לשרוף דלקים היוצרים זיהום אוויר ,ומגבירים
את פליטות גזי החממה שתורמים להאצת ההתחממות של
כדור הארץ .על פי אחת ההגדרות ,מתקן התפלה הוא מתקן
שממיר דלק במים .ההגדרה הזאת מעט צינית ,אך בהחלט
לא משוללת בסיס.

העלויות של מי ההתפלה הן קצת פחות מחצי דולר לקוב
מים ,ואף על פי שהתהליך משתפר ומתייעל ,מחירו עדיין
גבוה מאוד – יקר הרבה יותר משאיבת מים מקידוחים
למשל.

ויש גם תג מחיר מסוג אחר :סביבתי
היתרון הברור של מתקן ההתפלה הוא המים .אך יש
להם ,כאמור ,מחיר סביבתי שבתכנון נכון ניתן לצמצם,
כיוון שרוב המטרדים הם בעלי אופי מקומי .אפשר למנות
חמישה תחומים בהם מושפעת הסביבה ממתקן התפלה:
פגיעה בשימושי קרקע ,פגיעה בסביבה הימית ,שימוש
מוגבר באנרגיה ,פגיעה במי תהום ומפגעי רעש.
פגיעה בשימושי קרקע מתבטאת בשימוש בחופי ים
להקמת המתקן .רצועות חוף שיכולות לשמש לתיירות ונופש
הופכות למרכזים תעשייתיים .לכן ההמלצה היא להימנע
מהקמת מתקנים באזורים הסמוכים לשמורות טבע ובעיקר
לחופים סלעיים ,ולהעדיף מתקנים הממוקמים באזורים
המיועדים לתעשייה או מרוחקים מקו המים .בישראל –
בדרום הארץ יותר מאשר בצפונה.
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מתקן התפלה עלול גם לפגוע במי התהום .החשש הזה
רלוונטי בעיקר כאשר יש הולכה של צינורות מי ים ומי
רכז .כאן מתעוררת דילמה :כדי להימנע מפגיעה בשימושי
הקרקע (בחוף) ,יש להקים את מתקן ההתפלה רחוק
מהים .המשמעות היא שצריך להניח צינורות ארוכים והם
מגבירים את הסכנה .מתקן ההתפלה שואב כמויות אדירות
של מי ים ,בעזרת שניים או שלושה צינורות בקוטר של 1.8
עד  2מטרים שעובדים כל הזמן .פיצוץ בצינור כזה כתוצאה
מתקלה או מחבלה עלול לזהם את מי התהום שנמצאים
מתחת לאדמה עליה מונח הצינור.
ויש גם מפגעי רעש .מפעל להתפלת מי ים באוסמוזה
הפוכה הוא מתקן רועש ,בגלל משאבות הלחץ שדוחסות
את מי הים אל הממברנות .הפתרונות למפגע הרעש הם
טכנולוגיים ,כמו למשל חופה אקוסטית .אפשרות נוספת
היא להקים את מתקן ההתפלה באזור מרוחק מאוכלוסייה
אלא שאז ייתכן שהוא גם יתרחק מהחוף ,ואנו מסתכנים,
כאמור ,בפגיעה במי התהום.

טביעת רגל מימית |

מהן החלופות להתפלה?
אתר ידידי כדה“א מזה“ת ,דצמבר 2010
כלכלת שימור מים
מים ,כמו כסף ,הם דבר יקר ערך .ניתן לצמצם את בזבוז המים ולחסוך טיפה ועוד טיפה עד שנקבל
“חסכונות“ גדולים של מים ללא צורך בהרחבת ההתפלה .נשתמש בדימוי מחיי היומיום :אלון רוצה מאוד
לקנות משחק חדש .בכל פעם שהוא עושה בייביסיטר או מקבל דמי כיס ,הוא שם בקופה  10שקלים.
במשך כמה חודשים הוא חסך שקל לשקל ,עד שכעבור שנה הצליח לחסוך כמה מאות שקלים .אלון ניהל
את כספו ,ובמקום לבזבז אותו על דברים מיותרים ,חסך אותו למשחק המיועד .כך פועלת גם כלכלת
שימור מים.

על פי מחקר של ידידי כדה“א מזה“ת ,ניתן להגדיל את היצע המים בישראל בשיטות הבאות:
 צמצום דליפות המים ממערכת הצנרת הכללית .דלף מים מגיע לכ 10%-מאספקת המים בישראל! צמצום האידוי ממאגרי מים על ידי טכנולוגיות לכיסוי המאגר. טיהור ושימוש חוזר במים ,למשל שימוש במי רחצה להדחת אסלות ,טיפול ב“מים האפורים“ להשקייתגינות ביתיות ,טיהור מי קולחין עירוניים בדרגה גבוהה להשקיה בחקלאות.
 גינון וחקלאות המותאמים לאקלים המקומי. חינוך והסברה מגיל צעיר ,במטרה לשנות לאורך זמן את הרגלי צריכת המים. אכיפת תקנות האוסרות בזבוז מים ,כגון תקנות למניעת שטיפת כלי רכב ,מדרכות והשקיה בצינור. התקנת חסכמים ,וסתי לחץ ,בקרי השקיה. אגירת עודפי הנגר העירוני המצטברים בחורף והגברת חידור של מי גשם למי תהום. תמחור מים עולה עם העלייה ברמת הצריכה לנפש יגרום לצמצום ניכר של צריכה לא נחוצה ללא כלפגיעה בשכבות החלשות או במעמד הביניים.
 -יתרונות כלכליים – יישום שיטות לשימור מים עשוי ליצור כ 5,200-משרות ירוקות בשנה.

סיכום
יישום האמצעים הנ“ל יוסיף  316מלמ“ק בשנה למשק המים ב( 2020-כמות מים השקולה להיקף ייצור
בשנה של  2מתקני התפלה גדולים!)
אם שכנינו הפלסטינים והירדנים ינקטו גם הם בכלכלת שימור מים ,נוכל להגדיל את החיסכון האזורי
במים לרווחת כולם.
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פרק רביעי
מים ומערכות אקולוגיות

מפגש נאמני מים ,בריכת חורף ,עמק חפר

מים ומערכות אקולוגיות |

מים ומערכות אקולוגיות
מבוא
סיפורו של ערוץ (ולא בטלוויזיה)
חורף .שיטפון מגיע .רעש מחריש אוזניים .כמות עצומה של מים מתגלגלת במורד ,שוטפת ושוצפת וסוחפת
הכול .למעט מה שמחובר חזק לקרקעית .המים השוצפים אוספים בדרכם ענפים יבשים ,אבנים גדולות
וקטנות ,נוצות ,שקיות ניילון ,קלקרים ,בקבוקי משקה וכל מה שנקרה בדרכם .ואז משתרר שקט .השיטפון
נגמר .המים זורמים באטיות במורד הערוץ ,צמחי הקנה ועב-הקנה לאורך הגדה מזדקפים בחזרה ,הקרפדות
חוזרות לקפץ ,הצבים שוחים בהנאה ,האנפות שבות לתפוס את המעופפים ,והתמירון חוזר לגדה הבוצית.
אביב .ירוק מסביב .הראשנים גדלו והם מקפצים כבר על הגדה ,האנפה האפורה מלקטת כמה מהם
לארוחה ,לבן החזה שולה חרקים מהמים ,השרקרקים לוכדים מדי פעם דבורים במעופם .השפיריות
הצבעוניות מתעופפות ונוחתות על עלי הסוף .יודעים שהחגיגה בשיאה .והיא קצרה.
קיץ .הערוץ יבש .הקרפדות מסתתרות ,האנפה מניעה את העלים למצוא חרקים מזדמנים ,השפיריות עפות
למרחקים .לפתע מגיעה זרימה מוזרה בנחל – נוזל לבן מוקצף שנודף ממנו ריח זר .הקרפדות מתבלבלות,
יוצאות ממקומות המסתור שלהן וקופצות למים ,הצב יוצא מבין השיחים ומנסה לשחות ,פתחי האוזניים
שלו נסתמים והוא ממהר החוצה ,האגמית שוחה במים אך נוצותיה מתמלאות ברפש ...מה קורה כאן?
אקולוגיה היא תחום מדעי שנועד לחקור את יחסי הגומלין בין מרכיבים (משאבים) שונים בסביבה .בכל
סביבה אנו מבחינים בין מרכיבים ביוטיים  -חיים  -כגון חיידקים ,צמחים ,בעלי חיים ,לבין מרכיבים
א-ביוטיים – שאינם חיים – כגון לחות ,מידות חום ,טופוגרפיה ,מסלע וכו’.
מים הם מרכיב א-ביוטי החיוני לכל המרכיבים הביוטיים בכל סביבה .לכן חשיבותם בכל מערכת אקולוגית
מכרעת .את יחסי הגומלין הללו בין המרכיבים השונים אפשר לחקור בסביבות בסדרי גודל שונים החל
מבתי גידול מצומצמים ומקומיים כגון שלולית ,גדת נחל או מערה ,דרך סביבות בעלות מאפיינים כלליים
דומים כמו מדבר ,חורש או ים ,ועד להתייחסות גלובלית לכדור הארץ כולו.
כפי שמים הם חוצי גבולות כך גם הזיהום .עדות מצערת לכך נמצאת בנחלים רבים – הקישון ,אלכסנדר,
מורד הירדן ,נחל חדרה ,קדרון ונחלים נוספים .אגן הבשור הוא דוגמה מרתקת לזיהום חוצה גבולות
– יובליו מתנקזים מהר הנגב ,חברון ,דרך באר שבע ,מועצה אזורית אשכול ,חוצים חזרה אל הרשות
הפלסטינית ונשפכים לים התיכון בחוף עזה .נחל שאמור להיות ערוץ אכזב ושטפוני רק בחורף ,זורם
למעשה כל השנה עם שפכים ביתיים ותעשייתיים שמשפיעים על בריאותם ועל איכות חייהם של כל
התושבים שמתגוררים לאורכו.
בפרק זה נבין את התפקיד שממלאים המים במערכות מסדרי גודל שונים ,ונמפה את מקורות הזיהום
למים .התלמידים ייחשפו למושגים חשובים בתחום ,בהם :המגוון הביולוגי ,זיהום חוצה גבולות ,צדק
סביבתי וכן יחלו לעסוק באקטיביזם סביבתי .פרק זה כולל שבע פעילויות:
-

מארג מזון – הבנת יחסי הגומלין בין יצורים חיים.
מקורות לזיהום מים – השפעת פעילויות יצרניות על מקורות המים.
סיור מפגעים בסביבת הקהילה.
השפעת איכות המים על הצמחייה ועל מקורות המזון שלנו – העמדת ניסוי.
מיפוי מפגעים סביבתיים באמצעות  Google Mapsו.GIS-
קבלת החלטות סביבתיות וקביעת מדיניות סביבתית.
ניהול קמפיין סביבתי.
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 :4.1מארג המזון
מטרה
התנסות ביחסי הגומלין של מארג המזון בבית גידול של מים מתוקים וההשפעות ההרסניות בעת זיהום
המארג או שיבושו.

תקציר
הפעילות מתבצעת באמצעות משחק תפקידים המדמה מערכת אקולוגית.
אופן הפעילות :סיפור מסגרת לאירוע ,חלוקת תפקידים לתלמידים ,משחק ודיון מסכם.

חומרים
כיסאות או חבל ליצירת מעגל
טושים
מדבקות
סליל חוט

פתיחה וחימום
סיפור המסגרת :האירוע מתקיים במקווה מים מתוקים המוכר למשתתפים (נחל קרוב  /מעיין  /ביצה
 /שלולית חורף וכדומה) .בבריכה ובסביבתה קיים מגוון של בעלי חיים וצמחייה טבעית .ציירו יחד עם
הכיתה “מארג מזון“ האופייני למערכת אקולוגית של מים מתוקים.
במקווי מים קיימים קשרי גומלין בין צמחים ,בעלי חיים ומה שביניהם .תרשים זה מתאר חלק ממארג
המזון במקווי המים .החצים משקפים את כיוון מעברי האנרגיה (הקרפדה הטורפת את הזבוב מעבירה
בצורה זו את האנרגיה אליה) .בסוף התהליך כל הצמחים ובעלי החיים הופכים לרקב שהוא בסיס
המערכת .בתרשים נראים מעברי אנרגיה מרכזיים בלבד (ניתן להוסיף עוד ועוד) .תנאים בסיסיים לקיום
התהליכים הם כמובן אור ,אוויר ומים .מעורבותו של האדם לא באה לידי ביטוי באיור שלפניכם.
כעת נסו להכניס למערכת גורמים מזהמים ,כגון ריסוס נגד יתושים ,שמן על פני המים ,גיזום הגדות
מצומח ,מכל חומר הדברה רעיל שנזרק למים וגורמים נוספים ,וצפו מה יקרה?

 | 90פרק 4

מים ומערכות אקולוגיות |

גוף הפעילות
הגדירו את מסגרת “הבריכה“ בכיתה על ידי יצירת מעגל באמצעות חבל או כיסאות .חלקו לכל תלמיד
ותלמידה תפקיד – בעל חיים  /צמח  /מזהם  /אדם – רשמו את התפקיד על מדבקה ,והתלמידים ידביקו
את המדבקה על בגדם .ניתן לאפשר לתלמידים לבחור תפקיד או לחלק ביניהם את התפקידים באופן
אקראי.
כל תלמיד מקבל  10נקודות אנרגיה (ניתן להשתמש בסוכריות או גולות) .מטרת הפעילות :לשרוד ב“בריכה“
על ידי שמירה על נקודות האנרגיה או באמצעות השגת נקודות מתלמידים בתפקידים אחרים (בדומה
למשחק מחשב).
אחד התלמידים נכנס לבריכה ומתחיל להתנהג בהתאם לתפקידו (צפרדע קופצת ושוחה; שיח עומד במקום
וזז ברוח) .הבריכה מתמלאת בהדרגה בבעלי חיים וצמחים נוספים ונוצרים מפגשים בין התלמידים .בכל
מפגש כזה התלמידים מקבלים החלטה בהתאם לתפקידם (במידת הצורך בתיווך המנחה) ,האם הם
מרוויחים נקודות אנרגיה ,מפסידים נקודות אנרגיה או גם וגם (ובאיזו מידה).
ברגע שנוצר מפגש ושיח מעניין בין שני תפקידים ,מומלץ לעצור ב״פריז״ ( )Freezeאת יתר התלמידים,
ולאפשר להם להיות שותפים בדיון ובהחלטה מי מרוויח מהמפגש ומי מפסיד .בתום הדיון ממשיכים
במשחק.
לדוגמה :דג שוחה להנאתו במים ונתקל במי ביוב .שני התלמידים מבינים כי הדג י ֵצא מופסד מהמפגש,
ולכן הדג מעביר נקודות אנרגיה לחומר המזהם .כאשר נגמרות נקודות האנרגיה של הדג ,הוא יוצא
מהמשחק ומתיישב סביב ‘‘הבריכה‘‘ .התלמיד שמשחק את החומר המזהם מקבל את נקודות האנרגיה,
מתחזק ,ויכול לצרף אליו תלמיד נוסף.

רשימת תפקידים לדוגמה במשחק מארג המזון:
-

צייד ,זיהום דלק ,פסולת בניין
שועל ,תן ,נמייה ,פתן שחור ,צפע
צבי ,חזיר בר ,שפן סלע ,סנאי ,חולד ,עכבר
חִוויאי ,בז ,תנשמת ,נשר
שחפית ,יונה ,שרקרק ,דרור
גמבוזיה ,שפמנון
סרטן ,תולעת ,יתוש ,דבורה ,צרעה ,שפירית
קנה ,חרצית ,בוצית סוככני ,נורית המים ,נופר צהוב ,אגמון ימי ,חרוב ,אלון
אצות ,חיידקים ,פטריות

הפנו את תשומת לבם של התלמידים לנושאים כגון:
 התמחות מול כלליות בתזונת בע"ח – יתרונות וחסרונות בסביבה. יחסי שכנות בבית גידול :טורף-נטרף ,פרזיטיות ,סימביוזה ,והנושא המהותי ביותר באקולוגיה – תחרות(בין-מינית ותוך-מינית).

קריאת הרחבה
 מאפיינים של מערכות אקולוגיות אתר משאבי הטבע  ,קמפוס טבע ,אוניברסיטת תל אביב.44
 -מים ונחלים ,אתר סבבה ,המשרד להגנת הסביבה

 44הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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סיכום
הושיבו את התלמידים והתלמידות במעגל .זרקו סליל חוט בין בעלי התפקידים בסדר המשחזר את
היחסים במארג המזון .כל מי שהסליל מגיע אליו אוחז במקטע של החוט .למשל“ ,אצות“ אוחז בקצה
החוט וזורק ל“דג“ שאוחז בהמשך החוט וזורק ל“חסידה“ וכך הלאה ,עד שנוצרת רשת במעגל .בסיום
יצירת המארג ,הצטיידו במספריים ,חתכו קשרים בין מרכיבים מסוימים במערכת האקולוגית וקיימו דיון
בדבר ההשלכות.
-

כל אחד מן המשתתפים בפעילות ישתף את חבריו בתובנות שלו מן הלמידה.
האם השפיע על שרשרת המזון וכיצד?
כיצד השפיע או ישפיע בסופו של דבר על איכות החיים של האדם?
כיצד המשחק מדגים את מצבו הנוכחי של מקווה המים הקרוב אלינו?
האם גם שכנינו הפלסטינים/ירדנים מושפעים מהמצב הנוכחי של מקווה המים הקרוב אליהם? האם
ביכולתם להשפיע על המצב?
מהם היתרונות של טיפול במערכת האקולוגית בשיתוף עם שכנינו הפלסטינים/הירדנים?

לקוח מאנציקלופדיית ynet
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 :4.2מקורות זיהום מים
מטרות
 זיהוי והגדרת הסוגים העיקריים של מזהמים המסכנים מי תהום חישוב ערך הסיכון למי תהום -הכנה לסיור מפגעים.

תקציר
בפעילות זו ימיינו התלמידים והתלמידות מפגעים סביבתיים לסוגים שונים ,וכן ילמדו להעריך את מידת
הסיכון של זיהום מי תהום על פי קריטריונים מוגדרים.

רקע
מהו מפגע סביבתי?
מפגע סביבתי הוא מושג כללי המתאר כל סיטואציה או מצב שיש בהם כדי להוות איום על הסביבה,
קרי ,זיהום או דלדול של משאב טבע (אוויר ,קרקע או מים) .מפגעים סביבתיים מהווים סכנה לבריאות
הציבור ,ורבים מהם הם תוצרים של פעילות אנושית .הסביבה מושפעת ממעשיו של כל אדם ,ועל כן לכל
אחד מאיתנו יש את היכולת להשפיע עליה לרעה או לטובה.
מה בין מפגעים סביבתיים לבין משק המים?
המים הם מצרך חיוני לקיומנו .עם זאת ,משאבי המים הזמינים לצריכה אנושית הם מוגבלים .זיהום
על פני אזור ההזנה של האקוויפר ,כגון מצבור של אשפה הנשטף בגשם ומחלחל לתת הקרקע ,או דליפה
ממערכת ביוב ,יכולים להתפשט על פני שטח גדול ולזהם את מי התהום באקוויפר כולו .באופן דומה ,ביוב
או פסולת מוצקה המוזרמים לנחל בנקודה אחת מתפשטים עם הזרם לכל אורך הערוץ ופוגעים באיכות
מימיו.
כדי להבטיח אספקת מים בכמות הנדרשת ובאיכות הראויה לשימושי האדם והטבע ,יש לנהל את
הביקושים ,קרי למנוע בזבוז ולעודד שימוש מושכל וחסכוני במשאב מחד גיסא ,ולנהל את היצע המים
העומד לרשותנו מאידך גיסא .כשמקורות מים עיליים או תחתיים מזוהמים ,הם הופכים בלתי ראויים
לשימוש .כתוצאה מכך ,היצע המים קטן .טיפול במקורות מים שזוהמו הוא תהליך מורכב ויקר מאוד .לכן
חשובה כל כך מניעה מראש של הגעת המזהמים למקורות המים.
קיימות קבוצות רבות של מפגעים סביבתיים ,בסוף הפעילות מופיעה הרחבה על שתי קבוצות עיקריות
המהוות את האיום הקריטי ביותר על מקורות המים שלנו :שפכים ופסולת מוצקה.

חומרים
קסדה
שלט אזור סיכון
טבלה לדירוג המפגעים (לפי אינדקס של האיחוד האירופי שנמצא בנספחים).
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פתקים עם זיהומים מסוגים שונים (לפי אינדקס של האיחוד האירופי שנמצא בנספחים):

ערמת פסולת ביתית

ערמת פסולת בניין

דליפת ביוב

בריכות דגים

מחצבה

בריכת שחייה

ריסוס ודשן – כרמים,
מטעים ,פלחה

מפעל מוצרי חלב

כביש

רפת

מפעל מלט

מפעל נייר

דיר*

משחטה

לול

מפעל קוסמטיקה

חממות ירקות בעיקר פסולת
של צנרת ,ניילונים

בית אריזה

מוצרי חשמל

בית חולים

בית בד

תחנת דלק

ערמת שברי זכוכית

אתר הטמנת פסולת

בריכת חמצון ,מכון טיהור
שפכים

מוסך

נגרייה

ריסוס ודשן – כרמים,
מטעים ,פלחה

* מקור לתשטיפים עם ריכוז גבוה של חומרים אורגניים ופתוגניים (גורמי מחלות מפגרים) ,וכן שאריות
תרופות והורמונים.
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פתיחה/חימום
עצבו את הכיתה מבעוד מועד כאזור סיכון :תלו שלט אזהרה על הדלת ,הדביקו תמונות של זיהום מים על
הקירות ,פזרו את הכיסאות כדי ליצור אי-סדר.
כל תלמיד שנכנס לכיתה שולף מהקסדה פתק שבו מצוין מפגע סביבתי כלשהו.

גוף הפעילות
המנחה מכריז על קטגוריה של סיווג מפגעים והתלמידים מתמיינים לקבוצות השונות בהתאם לפתק
שקיבלו:
 מיון לפי מקור המפגע :תעשייתי  /חקלאי  /תשתיתי (ביתי ועירוני) מיון לפי מצב צבירה :מפגעים מוצקים ,מפגעים נוזליים ,מפגעי גז היכרות עם מפגעים :מפגעים שראו באזור מגוריהם לעומת מפגעים שלא ראו מעולם. התלמידים מסתדרים בטור לפי דירוג המפגעים מ 10-עד  90על פי רמת הסיכון הפוטנציאלי של המפגעלמים (למשל שברי זכוכית  ,10 -דלק .)90 -
חזרו למקומות והציגו לתלמידים את החוברת של נוער מוביל שינוי ירוק בקהילה .45בקשו מהתלמידים
לדפדף בחוברת ולמצוא מפגע סביבתי אחד לפחות שהוא חוצה גבולות ומפגע אחד שזיהו לא מכבר
באזור המגורים שלהם .בקשו מהם לחשב את ערך הסיכון למי תהום ,על פי ההסבר להלן.

נאמני מים לומדים על שפכים תעשייתיים בנחל חברון
 45הקישור המלא מוצג באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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חישוב ערך הסיכון למי תהום
במהלך הסיור התלמידים ותלמידות יאספו נתונים מהשטח ,ייצרו מפת מפגעים ויגישו אותה לגורם
מתאים במועצה המקומית כגון פקח סביבתי ,יחידת התברואה וכדומה .כהכנה לסיור ,חלקו לתלמידים
את האינדקס המלא לדירוג מפגעים סביבתיים למים ואת דוח הסיור (נמצאים בנספחים לפרק).
חשבו את ערך הסיכון הפוטנציאלי למי תהום של מפגעים בשקלול ארבעת הפרמטרים להלן:
 משקל המפגע – מסמל את הסיכון היחסי של גורמי הזיהום השונים .נקבע על פי הטבלה שבנספחים(טווח .)80-15 :ככל שהמשקל גדול יותר ,כך הסכנה הנשקפת למקורות המים ,ובמיוחד למי התהום,
גבוהה יותר.
 חומרת המפגע (גודל/נפח) – תיקבע בסולם מ 1-עד  10על פי התרשמות המדווח .למשל ,אין דין מכלסולר קטן בחצר ( )1כדינה של חוות דלקים מסחרית (;)10
 מידת ההגנה – נמדדת בסולם מ 0.5-עד  .2הערך הגבוה ( )2מציין מקדם הגנה גבוהלדליפת הזיהום; לדוגמה :רפת אחרי הרפורמה בענף החלב 46שעומדת בכל התקנים ולא
נמצאו בה כל דיווחים או סימנים לדליפות פסולת או שפכים ,תקבל “מידת הגנה“ .2
 רגישות הידרולוגית – רמת הסיכוי של המזהם להגיע ולזהם את מי התהום .נציין את מידת הרגישותבסולם  ,1-5כאשר הערך  1יציין רגישות נמוכה ו 5 -רגישות גבוהה .ערך זה מחושב על פי כמה
פרמטרים ,ביניהם :עומק מי התהום ,סוג הקרקע וסוג הסלע .דוגמה לסלעים בעלי חדירות גבוהה הם
גיר וכורכר לעומת חוואר וקירטון שהם אטומים יחסית .קרקעות חוליות (קלות) הן חדירות ומחלחלות
מהר יותר מקרקע חרסיתית שהיא אטימה יותר.
ערך הסיכון למי התהום (טווח  )1-5יחושב באמצעות הנוסחה הבאה:

לאחר שקלול ארבעת הפרמטרים ,נחלק את התוצאה המתקבלת ל“פוטנציאל הזיהום“ ב 80-כך שהערכים
הסופיים ידורגו בסולם יחסי בין  0ל 100
דוגמה :הגדרת סיכון למי תהום של ערימת פסולת בניין ליד נחל חדרה.
קרקע חולית ( * )5חומרה * )2( :משקל 700 = )35( :פוטנציאל זיהום
מידת ההגנה ()0.5
		
נרמול התוצאה700/80 = 8.75 :
פוטנציאל הזיהום של ערימת פסולת בניין ליד נחל חדרה מדורג  8.75בסולם בין  ,0-100כלומר
פוטנציאל זיהום יחסית נמוך.

 46הרפורמה בענף החלב בישראל התקיימה בין השנים  ,2008-1999ובמהלכה רפתות עברו תהליכי התייעלות למניעת זיהום סביבתי.
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סיכום
-

מהן הציפיות שלכם מסיור המפגעים?
אילו סוגי מפגעים אתם מצפים למצוא?
כיצד אתם מרגישים לאור הנתונים שגיליתם?
האם הופתעתם ממקורות הזיהום?
מהן ההשלכות של חלחול מזהמים למים (בריאות ,תיירות ,אספקת מים שפירים)?
האם חשבתם על כך שזיהום הוא חוצה גבולות?

קריאת הרחבה
שתי קבוצות עיקריות המהוות את האיום הקריטי ביותר על מקורות המים שלנו :שפכים ופסולת מוצקה.
שפכים
שפכים הם מים משומשים המכילים מזהמים שונים .ניתן לסווג את תכולת השפכים לפי מקור היווצרותם:
מקור ביתי הנובע משימוש בשירותים ,מקלחת ,שטיפת כלים וכדומה .מערכות הביוב מנקזות את השפכים
של בתים פרטיים ושל מבנים ציבוריים ומרכזות אותם באגנים מיוחדים לצורך טיפול וטיהור .בישראל
חלק מהשפכים הביתיים מטופלים בדרגת טיהור שלישונית (הרמה הגבוהה ביותר) ומושבים לחקלאות.
עם זאת ,שפכים של יישובים רבים מטופלים באופן חלקי בלבד ומוזרמים אל הנחלים או אל הים ותוך
כדי כך מחלחלים לקרקע .כך למשל ,חלק מהשפכים הביתיים של ירושלים זורמים כיום בנחל הקדרון.
מקור תעשייתי הנובע משימוש בנוזלים בתהליכי היצור ,ו/או מתוצרי לוואי המסולקים כשפכים .המים
משמשים בתעשייה לצרכים שונים :הם מהווים מרכיב בחלק גדול מן המוצרים ,בעיקר בתעשיות המזון;
הם משמשים להמסה ולהובלה של חומרים בשלבים השונים של תהליכי הייצור התעשייתי; הם משמשים
לקירור וחימום של מכונות היצור; הם משמשים לסילוק חומרי פסולת אל מחוץ למעגל הייצור.
מקור חקלאי כדוגמת הפרשות בעלי חיים ברפתות ,דירים או לולים .ההפרשות מכילות ריכוז גבוה של
חנקות שנשטפות בגשם ,ובסופו של דבר עלולות להגיע אל מי התהום.
השפכים עלולים להוות סכנה לציבור משתי סיבות עיקריות:
השפכים החודרים למקורות המים מכילים תרכובות אורגניות וכימיות המעודדות את התפתחותם של
גורמי מחלות מסוגים שונים .השפכים מהווים סכנה לבריאותנו הן דרך מגע ישיר והן דרך המסתם במים.
לפיכך ,ביוב המחלחל אל מפלס מי התהום מסכן את מי השתייה שלנו.
הצטברות ממושכת של שפכים על פני הקרקע מהווה מקום דגירה ליתושים ולנושאי מחלות אחרים.
פסולת מוצקה
כל חומר מוצק או חצי מוצק שאינו מתמוסס במים הוא בגדר פסולת מוצקה .ניתן לסווג פסולת מוצקה
לפי מקור היווצרותה:
פסולת ביתית שמורכבת משאריות אוכל ,אריזות ושקיות ניילון .החלק הארי של הפסולת שאנו זורקים
הוא פסולת אורגנית במהותה.
פסולת תעשייתית שמקורה בפעילות המפעלים ,בוצה שמקורה במתקן טיפול שפכים (הבוצה נוצרת
בזמן טיהור המים ומכילה חומר אורגני ומוצקים נוספים עמם הגיעו השפכים לטיפול) או פסולת חומרים
מסוכנים שמקורה במפעלים לייצור חומרים כימיים.
פסולת חקלאית הנוצרת כתוצאה מפעילות חקלאית כמו זבל עופות או פרות ,ערמות דשן ,ערמות פלסטיק
של חממות ועוד.
פסולת בניין שמורכבת בעיקר מעודפי בטון .בישראל קיימת בעיה חמורה של תוצרי בנייה שמושלכים
ללא כל פיקוח ואינם מפונים לאתרי פסולת מסודרים .פסולת זו עלולה להכיל חומרים מסרטנים ולסכן
כל מי שנחשף אליה.
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פסולת מוצקה יכולה להוות סכנה לציבור משלוש סיבות עיקריות:
פסולת אורגנית מהווה מקור משיכה לחיידקים ובעלי חיים נושאי מחלות.
פסולת אורגנית נרקבת במשך הזמן ונוצרים תשטיפים .אלה מחלחלים אל מי התהום ומזהמים אותם.
היחשפות לחומרים מסרטנים כאסבסט שהושלכו במקומות לא מוסדרים ומוגנים.
מידע נוסף
ספר המים ,הוצאת מט“ח ,עמודים .95-80
כתבה“ :רשות המים מצאה זיהומי דלק ב 80%-ממאגרי המים שבדקה“.47
48
מקורות זיהום מים ,המשרד להגנת הסביבה

נאמני מים מבקה אל גרביה במבצע ניקיון

 47כלכליסט ,כתבתם של הדס שפר וליאור גוטמן.28.08.12 ,
 48הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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 :4.3סיור מפגעים סביבתיים
מטרות
 איתור מפגעים סביבתיים ,תיעוד ואיסוף נתונים. -יישום הידע שנרכש בכיתה על אגן היקוות וסוגי מזהמים.

תקציר
יציאה לשטח לצורך תיעוד וסיקור המפגעים הסביבתיים מאפשרת להפוך את התיאוריה למעשה .היציאה
לשטח מאפשרת לתלמידים ולתלמידות לקחת צעדים ראשונים באקטיביזם סביבתי בנושא הגנה על
מקורות המים .בנוסף ,הסיור באגן הניקוז ממחיש את היותו חוצה גבולות ,ואת חשיבותו של שיתוף
פעולה עם השכנים מעבר לגבול בהגנה על משאב המים.

חומרים
-

 GPSאו סמארטפון
מצלמה
לוחות כתיבה ,עטים
דוח סיור ,טבלת מפגעים
מפת אגן ההיקוות
הסיפור “הנחל הנדיב“

פתיחה וחימום
למפגעים סביבתיים יש השלכות חמורות על משאבי המים ,הנוף ,הבריאות ואיכות החיים .בסיור יאתרו
התלמידים מפגעים שונים ,ידרגו אותם ,ירכזו את כל הנתונים במפה ויגישו אותה למועצה המקומית.
הציגו לכיתה מפה ברורה של אזור הסיור ובצעו אוריינטציה גיאוגרפית באגן הניקוז .רצוי לחלק כמה
מפות כדי שהתלמידים יסמנו את מסלול הסיור ,גבולות אגן הניקוז ,יובלים מרכזיים וכדומה.
 חלקו לתלמידים את דוח הסיור ,אינדקס מפגעים ,שימוש באפליקציה במכשיר הסלולרי לאיתורנקודת ציון ( )GPSומצלמה.
 ניתן להוריד אפליקציות כגון “ “GPS Statusאו “ “Pathawayובאמצעותן לשלוח את הקואורדינטותבמייל.
 הדריכו את התלמידים על העבודה עם מכשיר ה ,GPS-ורשת הקואורדינטות שבה מוצגות נקודותהציון – נ.צ.

 – GPSמהו?
מערכת  )Global Positioning System( GPSהיא מערכת מיקום חובקת עולם (ממח“ע).
מכשיר ה GPS-קולט אותות שמשדרים הלוויינים המקיפים את כדור הארץ ,מחשב את הפרשי הזמנים
בין הלוויינים ואת המרחק שלו מכל אחד מהלוויינים שנקלטו .על ידי חישוב נוסף ,המכשיר יכול לתת את
מיקומו המדויק על פני כדור הארץ.
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גוף הפעילות
-

-

סיירו במקומות שבהם ידוע על מפגעים סביבתיים (פסולת מוצקה ,פסולת בניין ,נזילת דלק ,דליפת
שפכים וכו׳).
מצאו את הקואורדינטות של האתר באמצעות מכשיר ה GPS-או הסמארטפון.
תעדו וצלמו את האתר והסביבה.
מלאו את הדוח לגבי משקל המפגע ,חומרתו ומידת ההגנה.
הגדירו את סוג הקרקע או סוג הסלע והעריכו את מידת הרגישות ההידרולוגית וקצב החלחול.
העריכו באמצעות המשוואה את רמת הסיכון שהמפגע מהווה למי תהום.
תצפתו על הקהילה הפלסטינית/הירדנית השכנה וקיימו דיון בנושא מים/זיהום חוצה גבולות.
קיימו דיון בנושא דרגות שונות של שיקום נחל :שחזור ( – )Restorationהחזרת הנהר למצבו המיטבי
 /שיקום ( – )Rehabilitationטיפול בבעיות המרכזיות  /השבחה ( )Reclamationהכרה בהזנחה של
הנחל ולקיחת אחריות לשיקומו.
קריאת הרחבה :שיקום הירדן הדרומי ,דוח מחקר של ידידי כדה“א מזה“ת .2010 ,סיכום עיקרי
49
המחקר בעברית והמחקר המלא באנגלית.
חלקו תפקידים להקראת הסיפור “הנחל הנדיב“ (נספחים).

סיכום
-

סכמו את סוגי המפגעים שנאספו ואת מידת חומרתם.
דונו בהשלכה של כל מפגע על בריאות הציבור ובריאות הסביבה.
כיצד הקשר עם הקהילה השכנה יכול לעזור בפתרון בעיית המפגעים הסביבתיים?
כתבו מסר/מכתב לנאמני מים בקהילה השכנה בנושא סביבה חוצת גבולות.

דוגמאות מהשטח :התמודדות עם זיהום חוצה גבולות
נחל חברון-בשור
אגן נחל חברון הוא אחד מאגני הניקוז הגדולים והמזוהמים ביותר מבין הנחלים החוצים את הרשות
הפלסטינית וישראל .נחל חברון זורם דרום מערבית מהעיר חברון לאורך  43.5ק“מ עד לחציית הקו הירוק.
בתחום ישראל זורם הנחל מערבה בסמוך לקהילות ערביות ויהודיות ונשפך אל נחל באר שבע ,תוך שהוא
חוצה את העיר המטרופולינית הגדולה בדרום הארץ .נחל באר שבע זורם מערבה ,מזין את נחל הבשור,
ובקצהו המערבי חוצה את הגבול בשנית אל תוך רצועת עזה ודרכה מערבה עד לשפכו אל הים התיכון.
מקורו של חלק משמעותי מהזיהום הינו במעלה הנחל :בעיר חברון ,בהתנחלות קריית ארבע ובישובים
פלסטינים נוספים באזור .הרכב השפכים המוזרמים כיום בנחל חברון בעייתי במיוחד הואיל והוא מערב
שפכים ביתיים עם שפכים תעשייתיים .אלה מכילים שיעור גבוה של מוצקים וחומרים רעילים שמקורם
בתעשיית האבן ותעשיית העורות ,אשר מוזרמים כיום ,באין מתקן טיהור שפכים ,ישירות לטבע.
הקמת מתקן טיהור השפכים הישראלי “שוקת“ נועד לתת מענה של “קצה הצינור“ ,כלומר לתפוס את
השפכים אחרי שזרמו כבר לאורך  43ק“מ ולטפל בהם .אולם המט“ש לא מצליח לטפל בכמות השפכים
ובתרכובת שלהם .זוהי דוגמה לכך שבהיעדר תיאום ושיתוף פעולה ,הניסיון לטפל בשפכים נכשל גם
בהיבט הטכני (היכולת לספק פתרון שיעבוד) וגם בהיבט הסביבתי :פתרון קצה הצינור נחות לעומת פתרון
של טיפול במקור.
הודות למאמצים של ארגוני סביבה מקומיים ,וביניהם ידידי כדה“א מזה“ת ,קונסורציום של סוכנויות
בינלאומיות בהובלת הבנק העולמי ,גייסו קרוב ל 45-מיליון דולר להקמת מט“ש לחברון אשר יטפל
בשפכי העיר חברון וההתנחלות קרית ארבע ובמקביל בשפכי איזור התעשייה של חברון .בימים אלה
הפרויקט נמצא בשלבי תכנון ,והבנייה צפויה להתחיל בראשית  .2014לצפייה בסרט הדוקומנטרי הקצר
“כל הנחלים“ .50הסרט מתאר את מאבקה של פריאל ,אישה בדואית לוחמת ,לטיפול בשפכים הזורמים
בנחל חברון.
 49הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון www.foeme.org
 50קישור ליוטיוב .הקישור המלא מוצג גם באתר הארגוןwww.foeme.org :
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מעלה נחל חדרה  -ואדי אבו נאר
נחל חדרה זורם ממורדות הרי השומרון אל הים התיכון ובדרכו חוצה את הקו הירוק ליד באקה שרקייה
ברשות הפלסטינית ובאקה גרבייה בישראל .עד לא מזמן ביוב
ופסולת מוצקה הופנו לנחל משני הישובים האלו .עד היום
נעשו עבודות שיקום במורד נחל חדרה בלבד ,ואילו מעלה
הנחל לא טופל.
במסגרת שיתוף פעולה שקידם ארגון ידידי כדה“א מזה“ת,
הוחלט על פתרון משותף לנושא הביוב של באקה שרקייה
ובאקה גרבייה .ב 2009-הוקם מתקן טיהור שפכים (מט“ש)
בבאקה גרבייה ובשנים  2011-2010הוקמה רשת ביוב לישוב
הפלסטיני השכן באקה שרקייה במימון הסוכנות היפנית
 JICAובהובלת ה.UNDP-
כיום מקודם השלב האחרון של חיבור רשת הביוב בצד הפלסטיני לקו ההולכה בצד הישראלי כך שהשפכים
יטופלו במט“ש באקה גרבייה .במקביל ,הארגון החל לקדם יחד עם רשות ניקוז שרון מאמצים לשיקום
הנחל הכוללת הצעה לפארק חוצה גבולות.

נהר הירדן הדרומי
נהר הירדן הדרומי הוא הנהר הנמוך ביותר בעולם והארוך ביותר באזור; הוא זורם דרומה מימת הכנרת
לאורך ערוץ של  200ק“מ ,ונשפך בסופו אל תוך ים המלח .שני צדיו של עמק נהר הירדן הדרומי התברכו
באתרי טבע ותרבות בעלי ערך אוניברסלי ,והנהר עצמו קדוש לשלוש הדתות המונותאיסטיות.
על אף ייחודו ,הנהר סובל מהטיה ,זיהום ופיתוח לא מרוסן .מתוך  1.3מיליארד מ“ק בשנה של מים אשר
זרמו לאורך עמק הירדן הדרומי עד שנות ה 60 -במאה הקודמת 96% ,בקירוב הוטו על ידי הרשויות
בישראל ,סוריה וירדן .מי שפכים בלתי מטופלים או כאלה שהטיפול בהם לקוי הוזרמו ישירות לנהר
במהלך  50השנים האחרונות ,ומי ביוב עירוניים מגיעים לעתים קרובות לנהר גם דרך חלחולם למי התהום.
ארגון ידידי כדה“א פועל נמרצות להעלאת המודעות למצב הנהר הקדוש באמצעות מחקר חוצה גבולות,
קידום יוזמות קהילתית משני צדי הנהר ,עידוד השקעות להקמת מתקני טיהור שפכים בירדן וברשות
הפלסטינית ,ופיתוח תכנית אב אזורית שתבסס את הקווים המנחים להחייאת הנהר והשמירה עליו .לאחר
שנים של עבודה ציבורית של פעילי הארגון ,מופיעים ניצנים ראשונים לשיקום הנהר:
בצד הישראלי הוקם מתקן טיהור שפכים (מט“ש) בבית שאן ויוקם מט"ש “ביתניה“ במועצה איזורית
עמק הירדן ,אשר יטפלו בשפכים מהצד הישראלי ויאפשר הפניית קולחים איכותיים להשקיית הגידולים
המקומיים במקום מים שפירים שיוכלו לזרום בנהר .בצד הירדני קיים מט“ש בשונה הצפונית אך הכפרים
עצמם לאורך עמק הירדן אינם מחוברים אליו ברשת ביוב והעברת השפכים נעשית באופן חלקי בלבד על
ידי ביוביות .בצד הפלסטיני ,מקודמת תכנית במימון יפאני לבניית מט“ש לעיר יריחו.
לאחר הוצאת המזהמים מהנחל צריך יהיה להזרים מים נקיים בכמות נאותה על מנת לאפשר שיקום של
המערכת האקולוגית .כיום התחייבה רשות המים הישראלית להזרים כמות קטנה יחסית לדרוש לשיקום
הנהר ( 30מליון מ“ק לשנה בלבד) אולם ייתכן שעם התייצבות משק המים הישראלי יופנו כמויות גדולות
יותר .במקביל מקדמת ישראל תכנית לשיקום פיזי של גדות הנחל .בהיות הירדן הדרומי קו גבול ,מהווה
שיקומו אתגר גדול במיוחד ועל כן יש לקדם את תכניות השיקום תוך יצירת הסכמות ושיתוף פעולה בין
נציגי שלושת העמים שמתגוררים למורדותיו :הירדנים ,הישראלים והפלסטינים .כך למשל במצב הנוכחי,
הפלסטינים אינם מקבלים כל הקצאת מים מהנהר ,וכן הם מנועים לחלוטין מלגשת אליו ,על ידי גדר
מערכת ומוקשים .שיקום בראייה אזורית יביא לכך שכל העמים היושבים לגדות הנחל ייהנו ממנו.
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 :4.4מיפוי מפגעים סביבתיים
מטרות
שימוש בתוכנת מיפוי לארגון נתונים מהשדה והצגתם כמפה נושאית.

תקציר
בפעילות זו נכין שכבה גיאוגרפית פשוטה באמצעות ״Google Maps״ כפי שמתואר בגוף הפעילות.
התרגילים ליצירת שכבה מורכבת יותר במערכות מידע גיאוגרפיות ( )GISמופיעים בקובץ נפרד מאוגדן
זה וניתן לקבל אותם בפנייה לרכזי הקהילה של ידידי כדה“א מזה“ת.

חומרים
טבלת אקסל ,אינטרנט ,קישורים לתמונות מהסיור ,דוחות סיור ,חשבון ג׳ימייל.

פתיחה וחימום
 קבצו את המידע מדוחות הסיור והעבירו אותו לטבלת אקסל הכוללת את השדות הבאים:קואורדינטה

X/Y

תאריך

תיאור מיקום

תיאור מפגע

משקל

חומרה

 -העלו תמונות של המפגעים שבהם נתקלתם לאלבום אינטרנטי.

גוף פעילות
צרו שכבת מפגעים ב Google Maps-על ידי סדר הפעולות הבא:
היכנסו לחשבון ג׳ימייל > בסרגל כלים – מפות > המקומות שלי > צור מפה > כותרת ותיאור למפה> עריכה
( > )Editקליק ימני על מיקום > בחרו סמל > נפתח חלון ובו תוכלו לתאר את המפגע ,מידת הסיכון למים,
ולהדביק תמונה > שמור.
רוצים לשתף את המפה עם אנשים נוספים ולאפשר להם להוסיף נקודות רלוונטיות נוספות? לחצו על
 collaborateוהזינו את כתובות המייל שלהם.

סיכום
כעת יש בידיכם נתונים מבוססי מקום שאפשר להציגם למקבלי החלטות על מנת לקדם שינוי סביבתי
בקהילה .הציגו את המפות השונות זה לזה ובחרו את סוג המפגעים הסביבתיים הדורשים את הטיפול
הדחוף ביותר .בעזרת סדנת קמפיין (בהמשך הפרק) החליטו כיצד ברצונכם לפעול למען הסרת המפגע
הסביבתי.
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 :4.5מים וצמיחה
השפעת מים מזוהמים על גידולים חקלאיים

מטרה
חקר השפעתם של מזהמים במים על צמחים.

תקציר
הפעילות כוללת ניסוי קל ליישום שבמהלכו יעקבו התלמידים והתלמידות אחר צמחים המושקים במים
נקיים לעומת צמחים המושקים במים מזוהמים.

חומרים
דגימות מים ממקורות שונים
חלקות אדמה או אדניות
שתילים
סרגל
טבלת אקסל /טבלה על לוח

הקדמה
בקשו מהתלמידים לאסוף דגימות שונות של מים בבקבוקים ,ולסמן כל בקבוק במדבקה עם מקור המים
(לדוגמה :מי ברז רגילים ,מי שטיפת כלים ,מים ממעבדת בית הספר ,מים עם דשנים חקלאיים ,מי בריכות
דגים ,מי נחל ,מי ליחים ,תשטיפים ממוסך).
שימו לב :יש לאסוף את דגימות המים בהשגחת מבוגר.

מהלך הניסוי
-

-

חלקו את שטח הניסוי לחלקות לפי מספר סוגי המים שנאספו ,כולל מים נקיים .לחלופין השתמשו
באדניות מלאות באדמה.
סמנו כל חלקה במספר או בשם לפי סוג המים שבו יושקו הצמחים בה ,לדוגמה .1 :מים שפירים;  .2מי
שטיפת כלים  .3מי בריכת שחייה  .4מים עם תשטיפי תחנת דלק.
הכינו כלים שמכילים כמות שווה של מים (או משורות) לכל חלקה.
זרעו או שתלו בכל חלקה מספר שווה של צמחים ,במרווחים שווים (לפי מה שמתאים לגידול הנבחר).
אפשר לשתול גם זרעים מזנים שונים בכל חלקה אולם במקרה כזה חשוב לשמור על מגוון זהה בכל
החלקות.
השקו את החלקות מדי יום (בהתאם לגידול שנבחר) ,רצוי באותה שעה ,ורשמו את תיאור התפתחותם
של הצמחים בטבלה.

שימו לב :מומלץ לבצע את הניסוי בקבוצות כאשר כל קבוצה אחראית לחלקה אחת או לחלופין כל קבוצה
תבצע את הניסוי בכל החלקות .יש לשמור על כללי בטיחות כשתלמידים נחשפים למים מזוהמים.

נאמני מים בחבל אשכול לומדים על פסולת חקלאית
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טבלה יומית
מים נקיים

מי ביוב

מי בריכה

מי דלק

גובה הצמח
צבע
מספר עלים
צורת עלה

טבלה לכל דגימת מים
גובה הצמח

צבע

יום 1
יום 2
יום 3
יום 4
יום 5
יום 6
יום 7

סיכום
 נתחו את השלכות הניסוי על חלחול מזהמים למי תהום. גבשו את מסקנות הניסוי. -דונו במזהמים חוצי גבולות .כיצד ניתן לשפר את המצב?
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 :4.6קבלת החלטות סביבתיות
משחקי סימולצייה רבת משתתפים

מטרות
 התנסות בדילמות סביבתיות והיכרות עם המושגים “צדק סביבתי“ ו“נחלת הכלל“. השתתפות בתהליך קבלת החלטות באופן דמוקרטי. -התנסות ותרגול בניית טיעון ונקיטת עמדה.

תקציר
לאחר איסוף הנתונים על מפגעים סביבתיים ,עיבודם והצגתם במפה ,ישתתפו התלמידים והתלמידות
במשחק סימולציה שבאמצעותו יבינו לעומק את הסוגיות הסביבתיות בקהילה ואת ההשלכות חוצות
הגבולות.
לפניכם שני משחקי סימולציה הכוללים תפקידים רבים המתמודדים עם דילמות סביבתיות שונות .ניתן
לבחור את המשחק הרלוונטי ביותר לבעיות הסביבתיות עמן מתמודדת הקהילה .רצוי לשנות את שמות
המקומות במשחק כך שיתאימו לקהילה.

חומרים
 משחקי הסימולציה כוללים כרטיסיות תפקידים (בנספח לפרק זה). -רקע על המושגים צדק חברתי ,קיימות ונחלת הכלל.

פתיחה וחימום
כל תלמיד מתכונן לביצוע התפקיד שלו.

גוף פעילות (כרטיסיות בנספחים)
משחק סימולציה  :1דיון משפטי – מי אחראי על זיהום מאגר המים?
בית המשפט מתכנס לדיון דחוף לאור זיהום חמור שנמצא ב“מאגר התכלת“ – מאגר המספק מים לאזור
כולו במשך  50שנה .בית המשפט יכריע מי אחראי לזיהום וידרוש ממנו להסיר את המזהמים ולשקם את
המאגר .בפני בית המשפט יעידו נציגי החקלאים ,תעשיינים ,נציגי העירייה/המועצה ,אנשי סביבה ,נציגי
הדגים ,רופאת בריאות הציבור ועוד .נציגי המשרד להגנת הסביבה יציגו את החוקים הקיימים בתחום,
ובעזרתם יקבלו השופטים וחבר המושבעים החלטה בנושא.
משחק סימולציה  :2מה עושים עם כל האשפה הזאת?
ועדת תכנון מקומית צריכה לקבל החלטה אם להעניק רישיון עסק לאתר הטמנה.
ועדת התכנון המקומית מתכנסת כדי להחליט אם להעניק רישיון עסק לאתר הטמנה (מזבלה) באזור רגיש
הידרולוגית (כלומר ,מזהמים עלולים לחלחל למי התהום) .בפני חברי הוועדה עומדות כמה אפשרויות:
לשלול את רישיון העסק ,לחדש את הרישיון ,להציב תנאים לחידוש הרישיון או להורות על העברת
האתר למקום אחר .במהלך הישיבה של ועדת התכנון מתקיימת מחוץ לבניין הפגנה סוערת של תושבים
שמתנגדים להמשך פעילותו של אתר ההטמנה במיקומו הנוכחי.
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סיכום
קיימו דיון על המושגים "צדק סביבתי"" ,נחלת הכלל" ו"קיימות".
כתבו בגדול את המושגים על בריסטולים .ערכו סיעור מוחות
במשמעותם ורשמו שמש אסוציאציות.

צדק
סביבתי

מהו צדק סביבתי?
צדק סביבתי הוא מושג מתחום מדעי החברה המתייחס לשאיפה
לשוויון חברתי בנוגע לצריכת משאבי טבע וההשפעה של הסביבה על היחיד ועל תתי הקבוצות השונות
בחברה.
צדק סביבתי יושג כאשר כל אדם ,ללא קשר למוצאו ,תרבותו או הכנסתו ,ייהנה:
 מאותה מידה של הגנה מפני סיכונים סביבתיים. מגישה שווה למשאבי טבע שהם נחלת הכלל כגון אוויר ומים נקיים.על מנת להבטיח זכויות אלו ,יש להקפיד כי לכלל האוכלוסייה ללא קשר למוצא ,צבע ,לאום או הכנסה
תהיה גישה לתהליך קבלת ההחלטות.
הרשות להגנת הסביבה בארצות הברית ( )EPAהגדירה ב 1993-את המושג “צדק סביבתי“ כך:
“מתן טיפול הוגן ומעורבות בעלת משמעות של כלל האוכלוסייה ללא קשר למוצא ,צבע ,לאום או הכנסה;
בהתייחס לפיתוח ,יישום ואכיפה של חוקים סביבתיים ,תקנות ומדיניות“.
“טיפול הוגן“ פירושו שאף קבוצת אוכלוסין ,כולל קבוצות מיעוטים אתניות או קבוצות ממעמד סוציו-
אקונומי נמוך ,לא יישאו בחלוקה לא פרופורציונלית של השלכות סביבתיות שליליות הנגרמות מפעולות
תעשייה ,רשויות מקומיות או מביצוע תכניות ומדיניות ברמה המקומית ,האזורית והלאומית.
“מעורבות משמעותית“ פירושה:
( )1מתן הזדמנות ממשית לתושבי הקהילות הנפגעות ,לקחת חלק בהחלטות בנוגע לפעילות המשפיעה על
סביבתם ובריאותם.
( )2תרומת הציבור יכולה להשפיע על החלטות הרשויות.
( )3דאגות של כל השותפים המעורבים יילקחו בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות.
( )4מקבלי ההחלטות יסייעו למעורבותם של הנפגעים.
בהתבסס על הגדרות אלו ,בקשו מהתלמידים לחשוב על סיטואציות שבהן פעולות של התעשייה ,רשויות
מקומיות או ביצוע תכניות ומדיניות ברמה המקומית ,האזורית והלאומית ,ישפיעו באופן לא פרופורציונלי
על אוכלוסיות מסוימות .לדגמה :ההחלטה על הקמת מתחם התחנה המרכזית החדשה בתל אביב ,בשכונה
דרומית .כלל האוכלוסייה תיהנה משירותי המתחם ,אולם האוכלוסייה אשר מתגוררת בסמוך (אוכלוסייה
חלשה ,ולא במקרה) תסבול מזיהום אוויר ,לכלוך ורעש .כיצד על פי סעיפים  ,4-1יוכלו תושבי השכונה
הדרומית להיות מעורבים באופן משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות?
בהתייחס לדוגמה שלעיל ,חשוב שנסב את תשומת לבנו למחיר הגבוה שנצטרך לשלם כחברה אם מי
התהום יזוהמו בדלק; למחיר הבריאותי שישלמו העניים בשל חוסר יכולתם לקנות מים מינרלים במקום
המזוהמים; ולנזק הסביבתי שנוריש לילדינו ונכדינו .חשוב לעודד דיון פתוח בכיתה ולהסביר לתלמידים
כי לדעה האישית יש משקל חשוב בהגדרת הסיכון הפוטנציאלי של מפגע מסוים.
קריאת הרחבה
צדק סביבתי :צדק חברתי וזכויות אזרח ,כרמית לובנוב ,הספרייה הווירטואלית של מט“ח (.)2005
נחלת הכלל :פרסומי מרכז השל לקיימות
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 :4.7בניית קמפיין סביבתי
מטרה
נקיטת עמדה ,העצמת התלמידים והבנה שיש להם אפשרות לגרום לשינוי ולהשפיע.

תקציר
לאחר למידה של תחומים רבים שקשורים למים ,הגיע הזמן להפוך את הדיבורים למעשים.
בשיעורים הבאים נתכנן קמפיין בקהילה שמטרתו להעלות את המודעות לאתגר סביבתי שקשור למים.
תכנון והפצת מסרים ופעולות שיכולים להוביל שינוי חיובי בסביבה הם שיעור באזרחות פעילה .איננו
צופים עוד במתרחש מהצד ,כמו בתכנית “ריאליטי“ אלא יוצרים את המציאות שבה אנו רוצים לחיות.
באמצעות כלים דמוקרטיים ביכולתנו להתערב במציאות ולנסות להשפיע עליה.
התלמידים יחליטו על נושא הקמפיין ,יגבשו מסרים ודרכי פעולה ויחליטו כיצד ליישם אותם בשטח.
הסדנה מחולקת לשלושה שלבים עיקריים:
שלב  – 1למידה על קמפיין ככלי להובלת שינוי בתחום הסביבה.
שלב  – 2סיעור מוחות וחשיבה יצירתית לגיבוש נושא הקמפיין.
שלב  – 3תכנון מפורט של ביצוע הקמפיין וחלוקת תפקידים.

חלק א׳
מטרות
 עידוד חשיבה יצירתית ,חשיבה “מחוץ לקופסה“ וסיעור מוחות על ארגון קמפיין ציבורי. -הפיכת הקמפיין לחוויה מהנה ומגבשת.

חימום
שבו במעגל ופזרו במרכזו תמונות ,פוסטרים ועצומות ,כדוגמאות לקמפיינים סביבתיים .כל תלמיד או
תלמידה יבחרו אחת מהדוגמאות וישערו מה הסיפור העומד מאחוריה ,איזה מסר סביבתי התכוונו יוצרי
הקמפיין להעביר ,ומיהו קהל היעד?

תמונות לדוגמה:
צפו בנערה בת  12שהדהימה את העולם בנאום באו“ם ,בועידת הסביבה  .1992כיצד נאמני המים מתחברים
לדבריה? מה נשתנה מאז ?1992

הגדירו “קמפיין סביבתי“ :תכנון והפצת סדרה של מסרים ופעולות להובלת שינוי חיובי בסביבה.
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בהתייחס לדוגמאות שהבאתם ,דונו בשאלות הבאות:
 מהם היתרונות והחסרונות של כל אחת מן הפעילויות? אלו פעילויות קל יותר להפיק? אלו פעילויות יכולות להשפיע על אוכלוסייה רחבה יותר? אלו דרכי פעולה נראות לכם? הציעו דרכי פעולה נוספות להעברת מסרים. למה אנשים יוצרים קמפיינים? מה מייחד קמפיין לעומת שיטות פעולה אחרות (ציבורי ,פרובוקטיבי ,מלווה בתקשורת ,חשיפה רחבה,מגייס אנשים לפעולה ,יוצר אווירה שמכינה את הקרקע לפעולה).
 מה דוחף אנשים לפעול?משימה  -קבוצתית :צאו מהכיתה והכינו “פלאש מוב“ הנושא מסר סביבתי.
פלאש מוב הוא ריקוד המוני של “עוברי אורח תמימים“ שמתכנסים במקום ציבורי כלשהו ,יוצרים
ריקוד המוני ונעלמים כלעומת שהופיעו.
צפו כדוגמה בסרטון המגניב של המשרד להגנת הסביבה “הבקבוק המפרגן“ 51שהופק לרגל יום הניקיון
הבינלאומי .2011
הרחבה לפעילות אקטיביזם :בנספח מופיעים  5שירים ישראליים המייצגים דרגות שונות של הנעה
לפעולה (“יושב על הגדר““ ,אני ואתה נשנה את העולם“ וכו׳) .הקשיבו לשירים ,נתחו אותם ,ובדקו לאיזו
רמת עשייה תלמידים שונים מתחברים.

חלק ב׳
 החליטו על נושא לקמפיין בקהילה בנושא מים והגדירו את מטרתו. זהו את המשאבים העומדים לרשות התלמידים (בקהילה ,בקרב אמצעי התקשורת ,תקציב) ותכננו אתהקמפיין.

חימום
 קיימו סיעור מוחות ובחרו נושא לקמפיין המים (אפשר בעזרת שמש אסוציאציות) .נושאים לדוגמה:צמצום מפגעים סביבתיים ,העלאת המודעות למצב הנחל ולפתרונות לשיקום ,חיסכון במים.
 החליטו על מטרת העל של הקמפיין :מה ברצונכם להשיג? ודאו כי המטרה ספציפית ,מדידה ומוגדרת בזמן.דוגמה :מטרת הקמפיין לצמצם ערימות פסולת המושלכות ליד נחל חרוד ב 90%-עד סוף שנת הלימודים.

מתכננים קמפיין במפגש חוצה גבולות ,אשכול
 51הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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גוף הפעילות
איך מארגנים קמפיין?
רשמו על הלוח את מטרת העל של הקמפיין בצורת שאלה ,למשל :כיצד נגרום לצמצום ערימות הפסולת
בנחל חרוד עד סוף שנת הלימודים?
מתחת לשאלה רשמו שתי כותרות :קהל יעד ,פעילות.
חשבו על פעילויות אפשריות וקהלי יעד רבים ככל האפשר כדי להשיג את מטרת העל.
דוגמה :כיצד נגרום לצמצום ערימות הפסולת בנחל חרוד עד סוף שנת הלימודים?

קהל יעד

פעילות

משפחות

חפש את המטמון

ילדים

יצירה מחומרים ממוחזרים

הורים

החתמה על עצומה

בני נוער

פייסבוק

בני נוער

מסיבת נחל

בני נוער

רכיבת אופניים בנחל

בני נוער

תערוכת צילומים של הפסולת במקום

עירייה

הגשת עצומה

עירייה

הצגת מפת מפגעים

אזרחים ותיקים

רישום זכרונות מהנחל

אזרחים ותיקים

סיור עם שירים

הורים

הרצאה

משפחות

הקרנת סרט

ילדים

הקלטת שיר

המשרד להגנת הסביבה

סרטון וידיאו ,מצגת

כלל התושבים

פלאש מוב

 בתום סיעור המוחות רשמו את הרעיונות על פתקים ופזרו אותם בשתי קערות :קהל יעד ,פעילות. חלקו את הכיתה לרביעיות והנחו כל קבוצה לשלוף מהקערות לפחות שני קהלי יעד ושתי פעילויות.אמורים להתקבל צמדים מצחיקים כמו “ותיקים“ ו״חפש את המטמון“ וכדומה .הערבוביה תגרום
לחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה.
כל רביעייה מקבלת  10דקות כדי לתכנן פעילות מפורטת שתתאים לקהלי היעד ותענה על מטרת העל.
רשמו את תכנון הפעילות בצורה ברורה על בריסטול .פזרו את הבריסטולים ברחבי החדר.
הסתובבו בחדר ,קראו את הפעילויות והוסיפו פעילויות מוצלחות נוספות.
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סיכום
-

מה למדתם על הפקת קמפיין?
מבין הרעיונות היצירתיים הרבים שעלו בכיתה ,איזה רעיון מצא חן בעיניכם יותר מכולם?
חזרו על הנושא הנבחר ועל מטרת העל שנוסחה.
בחרו בצורה דמוקרטית שתיים-שלוש פעילויות שתלמידי הכיתה רוצים ליישם .הסבירו והבהירו
לתלמידים כי הם אחראים לתכנון הקמפיין וליישומו (חלק ג׳).

חלק ג׳
מטרה
תכנון קמפיין וחלוקת תפקידים.

רקע
לתכנון וארגון קמפיין על ידי בני נוער יש ערך מוסף של התנסות ולמידה בתחומים רבים ,בהם:
 עבודת צוות יצירת פעילות (יצרנות) חלוקה נכונה כלכלה (תכנון תקציב) כישרונות בתוך הקבוצה שינוי נקודת המבט של בני הנוער על עצמם ,ושינוי נקודת המבט של הקהילה על בני הנוער. הזדמנות לפרסום ולהבלטה של פעילויות הנוער. קיום משוב והערכת הצלחה.הכנת תכנית המעורבות והפעלתה ,על פי המודל המוצע ,מזמנת בחינה של ערבות ומעורבות של כל חברי
הקבוצה .אנו מקווים כי התהליך הקבוצתי שיעברו המשתתפים יהיה משמעותי עבורם בבחינת גילויי
הרגישויות החברתיות כלפי חבריהם בקבוצה ,תוך עשייה למען אחרים מחוץ לקבוצה.
שני עקרונות מרכזיים עומדים בבסיס התהליך הקבוצתי:
 המשתתפים הם האחראים לעשייה כולה ,החל בבחירת תחום העשייה והתכנון דרך הביצוע ועדההערכה .העיסוק בנושא מחייב מעורבות מלאה של המשתתפים בכל תחומי העשייה.
 מן הראוי שהעשייה החברתית-סביבתית תבוצע מתוך התעניינות בנושא הסביבתי ,באחר ובצרכיו ,ולאמתוך אילוץ.

נאמני מים רוקדים בצעדת עמק חפר
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גוף פעילות
דף תכנון הקמפיין
מטרת העל:
שם הפעילות
מטרות
קהל היעד

מסגרת (איפה ,מי ,מה ,מתי ,איך?)

שותפים /משאבים
חסמים אפשריים

תיאור כללי של הפעילות
לשם מה נחוצה הפעילות?
עבור מי?
היכן תתבצע הפעילות?
מי ישתתף בפעילות?
מה כוללת הפעילות?
לוח זמנים
ציוד דרוש
מי עשוי לסייע לנו?
אם קיים תקציב ,כיצד נוכל לנצל אותו?
באלו קשיים אנו עלולים להיתקל ומצד מי?
מי אחראי למה?

חלוקת משימות/תפקידים

מהו ה״דד-ליין״ לביצוע?
מילוי כרטיסייה לכל תפקיד

הערכה (בדיקה לאחר ביצוע הפעילות)

כיצד נדע אם הצלחנו?
הגדירו שלושה קריטריונים להצלחה

תיאור תפקידים
הגדרת התפקיד (למשל :תחקירנית ,מנהלת צוות ,אשת יחסי ציבור ,גרפיקאי).
הגדרת יעדים אישיים (למשל :יעדי התחקירנית לאסוף  Xתמונות ו Y-סיפורים על הנחל תוך  Zימים).
שיתוף פעולה:
 עם מי עליי לתאם את פעולותיי? למי עליי לסייע? ממי אוכל לבקש סיוע וייעוץ?לוח זמנים :בתיאום עם בעלי התפקידים האחרים בקבוצה.
ציוד דרוש:

הערכה :האם השגתי את היעד בפרק הזמן שהוגדר?
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נספח  :2סיור מפגעים סביבתיים
דוח סיור מפגעים סביבתיים

תיאור המפגע

(לפי האינדקס)

מקור וסוג זיהום

(לפי
האינדקס)

משקל
המפגע

תאריך ושעה:
מידת
החומרה*
תפיסתך
האישית
()1-11

מידת הגנה**
מפני דליפת
מזהמים
לקרקע
()1.5 – 2

הערכת***
רגישות
הידרולוגית
()1-5

הערות נוספות
(צבע/ריח/PH/תמונה)

נחלק את התוצאה המתקבלת ב 81-כך שהערך הסופי של "פוטנציאל הזיהום" ידורג בסולם יחסי בין .1-111

חישוב ערך הסיכון למי התהום:

*מידת החומרה ע"פ תפיסתך האישית ( = 1 .)1-11מפגע שאינו חמור כלל = 11 .מפגע חמור מאוד וממשי.
**מידת ההגנה מפני חלחול מזהמים ( .)0.5 -2ערך גבוה ( )2מציין מקדם הגנה גבוה מפני דליפת הזיהום (למשל מאגר אשפה מבוטן).
***הערכת רגישות הידרולוגית ( .)1-5מה סוג הקרקע או הסלע? אטום יחסית (כמו סלע קירטון או קרקע חרסיתית ,רגישו נמוכה =  )1או מחלחל (כמו סלע גיר או קרקע חולית)? האם מפלס מי התהום גבוה?
(רגישות גבוהה =  .)5השתמשו במפה גיאולוגית או בשכבת רגישות הידרולוגית.
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קואורדינטה Y

דוח איסוף מפגעים סביבתיים  -אזור:
שם:

מספר
סידורי
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טבלת מפגעים פוטנציאליים נושאית
טבלת “מפגעים פוטנציאליים נושאית“ מחולקת לשלוש קטגוריות ראשיות של מפגעים סביבתיים:
 מפגעים תשתיתיים – כל מפגע הנובע מכשל במערכות התשתית השונות (לדוגמה :דליפות ביוב ,עודפישפכים ,תשטיפים).
 מפגעים תעשיתיים – כל מפגע הנובע מפעילות תעשייתית ישירה (לדוגמה :מחצבות ,מערום שלפסולת חומרים מסוכנים ,מפעלים שונים).
 מפגעים חקלאיים – כל מפגע הנובע מחקלאות (לדוגמה :הפרשות בעלי חיים ,מערום של פסולת בעלי חיים).עמודת “המשקל“ מתבססת על מדד של האיחוד האירופאי שעבר התאמה לפרויקט זה ונע בין  15ל.80-
ככל שהניקוד גבוה יותר ,כך הסכנה הנשקפת למקורות המים ,ובמיוחד למי תהום ,גבוהה יותר .המשקל
מתייחס רק לפוטנציאל הפגיעה במי תהום של הרכב החומרים בקטגוריה הנ“ל.
הפירוט בסעיפים אינו מכסה את כלל הפעילות האנושית אלא רק דוגמה לפעילות זו .אם נתקלתם במפגע
שאינו מצוין בטבלה ,חשבו מהי הפעילות האנושית שמקושרת אליו ואפיינו על פי מפגע דומה שנמצא
ברשימה.

1

מפגעים פוטנציאליים למי תהום
מפגעים תשתיתיים

משקל

1.1

שפכים

1.1.1

דליפות ביוב ממערכת הביוב העירונית

60

1.1.2

שכונות עירוניות נטולות תשתיות ביוב

80

1.1.3

בורות ספיגה

55

1.1.4

מכלי אגירה ו״בריכות״ אגירה

35

1.1.5

עודפי קולחין (שפכים מטופלים) ממתקן טיפול שפכים

40

1.1.6

גלישות שפכים אל מערכת הניקוז באירועי גשם קיצוני

25

1.1.7

אחר (כל מפגע שמקורו בשפכים)

1.2

אתרי פסולת מוצקה  -אפשרות לדליפת תשטיפים
מהמקורות הבאים:

1.2.1

פחי אשפה גדולים

30

1.2.2

תחנת מעבר

40

1.2.3

אתר הטמנת פסולת

60

1.2.4

פסולת בניין

35

1.2.5

מטמנות של פסולת חומרים מסוכנים
למשל פסולת רפואית או פסולת רדיואקטיבית

80

1.2.6

אתר הטמנה או ערמות של פסדים (גוויות בעלי חיים ודגים)

40

1.27

כל מפגע אחר שמקורו בפסולת

1.3

דלקים
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1.3.1

מכל דלק עלי (ללא מאצרה)

50

1.3.2

מכל דלק קרקעי

55

1.3.3

תחנת דלק (תחנות דלק מהוות מפגע דלקים פוטנציאלי חמור)

70

1.3.4

מוסך

50

1.3.5

אחר (כל מפגע שמקורו בדלק לסוגיו)

1.4

תחבורה

1.4.1

כביש ללא מערכת איסוף תשטיפים

30

1.4.2

חניון רכב עילי (ללא קירוי)

30

1.5

תשטיפים ממתקנים צבאיים

70

1.6

מתקני תיירות ופנאי (פוטנציאל לשימוש אינטנסיבי ודליפת שפכים)

1.6.1

מלונות

30

1.6.2

אתרי קמפינג

30

1.6.3

מסעדות

30

1.6.4

מתקני ספורט (מגרשי כדורגל ,גולף ו״ספורטק״)

35

1.7

אחרים

1.7.1

בית קברות

40

1.7.3

מתקנים צבאיים מוזנחים

70

2

מפגעים תעשייתיים

2.1

מחצבות ומכרות

2.1.1

פסולת חציבה של חומרים אינרטיים (לא מסוכנים)

20

2.1.2

מערומים או מטמנות של פסולת חומרים מסוכנים (למשל חומרי חציבה
רדיואקטיביים)

80

2.1.3

מחצבות חול (ציון המפגע תלוי בעומק החציבה – צמצום ה“תווך המגן“)

*30-40

2.1.4

מחצבה באפיק נחל (ציון המפגע תלוי בעומק החציבה)

*40-60

2.1.5.1

מחצבות גיר ודולומיט (כנ“ל  +הציון נקבע על ידי עוצמת הסידוק ,צפיפותו
ותופעות קרסט בסלע).

*40-60

2.1.5.2

מחצבות בסלעי קירטון ,סלעי יסוד וסלעים מטמורפים (סלעים קשים ולא
מסיסים; כנ“ל  +הציון נקבע על ידי עוצמת הסידוק וצפיפותו)

*20-40

2.1.5.3

מחצבות פתוחות רדודות של מלח ,חרסיות ,חוואר ,גבס

*20-40

2.1.6

מכרות עמוקים של מלח או גבס

*50-60

2.1.7

מכרות עמוקים של פחם ומתכות

50-75
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2.1.8

80

קידוחי נפט ,גז ,ופצלי שמן

2.2

מפעלים תעשייתיים

2.2.1

מפעלי מתכת

50

2.2.2

ציפוי מתכות

80

2.2.3

ייצור שמנים

75

2.2.4

מפעלי גומי וצמיגים

40

2.2.5

מפעלי נייר

40

2.2.6

עיבוד עורות

70

2.2.7

בתי בד

70

2.2.8

מפעלים לייצור מזון מן החי (מחלבה ,משחטה ,מכון פסדים וכו׳)

60

2.2.9

מפעלי מזון לייצור מזון מן הצומח (יקב ,מפעל מיצים ,מפעל חמוצים וכו׳)

40

2.2.10

אחר (כל מפגע שמקורו בפעילות תעשייתית)

3

מפגעים חקלאיים

3.1

בעלי חיים

3.1.1

דיר ,רפת

50

3.1.2

מערומי פסולת (הפרשות) של בעלי חיים

55

3.1.3

בריכות שיקוע של הפרשות בעלי חיים

65

3.1.4

שטחי מרעה (יש להעריך את אינטנסיביות המרעה והקרבה לנחלים  /מעיינות)

3.1.5

לולים

35

3.1.6

בריכות דגים – מים שפירים

40

3.1.7

בריכות דגים – מים מליחים

55

3.2

חקלאות צמחית

3.2.1

שטחים חקלאיים פתוחים מעובדים בשיטות חקלאות קונבנציונלית

30

3.2.2

מערומים של דשנים ,קוטלי עשבים וקוטלי חרקים

55

3.2.3

חממות (יש להעריך את מידת השימוש בדשנים ובחומרי הדברה וסוגיהם)

40

3.2.4

השקיה בשפכים או קולחין בטיפול לא מספק

60

3.2.5

השקיה בקולחין בטיפול שניוני ובתקן **20/20

45

3.2.6

השקיה בקולחין בטיפול שלישוני (**)10/10

30

3.2.7

השקיה בקולחין בתקן ענבר להשבה לנחלים ולהשקיה בלתי מוגבלת (<**)5/5

20

3.2.8

אחר (כל מפגע שמקורו בפעילות חקלאית)

15-30

*  .2.1.7-2.1.3ציון המפגע תלוי בעומק החציבה ,בעובי השכבות הגיאולוגיות הנותרות עד מי התהום ,ובמאפיינים ההידראוליים
של השכבות הנ“ל ,וכן אם יש בתוכו או אם חודרים אליו תשטיפים ממקורות זיהום אחרים.
** המספרים מתארים שתי תכונות כימיות .1 :צריכת חמצן ביולוגית )Biological oxygen demand (BOD
 .2ריכוז חומרים מרחפים (Total suspended solids (TSS
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הנחל הנדיב
מבוסס על הסיפור “העץ הנדיב“ מאת הסופר של סילברסטיין .עיבוד :איימי ליפמן אביזוהר
פעם אחת היה נחל...
והוא אהב ילד קטן אחד.
וכל יום הילד היה בא ומשחק בנחל; משכשך רגליים במים הזכים ,מקפץ בין חלוקי הנחל,
עושה “סכר“ ומשיט סירות מעלים יבשים במורד הזרם.
והילד אהב את הנחל מאוד.
והנחל אהב את הילד מאוד מאוד.
וכשהילד היה מתעייף ,הוא היה נח בצל ,מקשיב לקולות המים המפכים ,מתבונן בחרקים ,בצמחים
ובשאר בעלי החיים.
והילד אהב את הנחל מאוד.
והנחל אהב את הילד מאוד מאוד.
ושניהם היו מאושרים.
אך הזמן חלף והילד גדל.
ואז ,יום אחד בא הילד אל הנחל
ׂשחֵק בנחל! תשיט סירות מעלים יבשים ותהיה מאושר“.
והנחל אמר“ :בוא ילדַ ,
והילד אמר“ :אני גדול מכדי להשיט סירות בנחל! אני רוצה להרוויח כסף ,אני רוצה להיות מהנדס!“
כך אמר הילד והלך ,ולא חזר הרבה זמן ,והנחל היה עצוב.
ואז ...יום אחד הילד חזר.
הנחל רעד מרוב שמחה ,ואמר“ :בוא ילד ,בוא ,שחק בנחל ותהיה מאושר“.
והילד ענה“ :אני עסוק מדי בשביל לשחק בנחל! עכשיו אני מהנדס מכונות ואני רוצה להיות תעשיין
מצליח .לשם כך אני צריך מים ,הרבה מים! יש לך מים לתת לי?“
“קח מהמים שלי“ ,ענה הנחל“ ,השתמש במים שלי ותהיה מאושר“.
והילד בנה משאבות ושאב מים רבים למפעל שלו.
והנחל היה מאושר.
והילד לא חזר הרבה זמן והנחל היה עצוב .וכשהוא חזר ,הנחל כל כך שמח עד שבקושי הצליח לדבר.
“בוא ילד ,שחק בנחל ...תשיט סירות מעלים יבשים ותהיה מאושר“.
“אני מבוגר ומודאג מדי מכדי לשחק“ ,אמר הילד“ .וכדי להיות עוד יותר עשיר אני צריך עוד מים!“
“קח את המים שלי“ ,אמר הנחל“ .השתמש בהם ותהיה עוד יותר עשיר“.
והילד בנה עוד מפעל ומשאבות ,וצינורות והנחל היה מאושר.
אבל לא ממש מאושר.
והילד הלך ולא חזר הרבה זמן .והנחל היה עצוב .כעבור זמן רב הילד שוב חזר.
“אני מצטער ,לא נותר לי דבר לתת לך .המים שלי כבר מעטים ועכשיו אני סתם אפיק שחציו חרב.
הלוואי ויכולתי לתת לך משהו ,ילד“.
“אני לא צריך הרבה“ ,אמר הילד“ .יש לי כבר מפעלים מצליחים והרבה כסף .עכשיו אני זקוק למקום
שאוכל לשפוך בו את מי הביוב שזורמים מהמפעלים...האם אוכל לשפוך את מי הביוב אליך?“
והנחל שתק.
והילד חיבר צינורות מהמפעל שלו אל הנחל והזרים את הביוב ואת כל המים המזוהמים.
והנחל שתק.
ולא חזר עוד להיות מאושר.
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נספח  :3קבלת החלטות סביבתיות – כרטיסיות משחק
משחק סימולציה  :1בית משפט – מי אשם בזיהום מאגר התכלת?

רקע
מנתוני רשות המים עולה כי חלק ממאגרי המים החשובים והמרכזיים במערכת אספקת המים הלאומית,
נמצאים במצב ירוד מבחינת איכות מים ,דבר המסכן את המשך אספקת המים לשתייה לטווח הארוך.
בפעילות זו נחקור מי אחראי לזיהום “מאגר התכלת“ ונתבע את הטיפול בזיהום בתקווה לשקם את
המאגר .בין הנחקרים :חקלאיים ,תעשיינים ובעלי תפקידים ברשות המקומית.

הכנה
-

כל קבוצה (חקלאים/תעשיינים/רשות מקומית) מקבלת סיפור רקע לתרומתה לזיהום המאגר .חברי הקבוצה
ילמדו את העובדות ויגבשו מספר טיעוני הגנה בעת החקירה .גם קורבנות הזיהום מקבלים סיפור רקע.
החוקרים והמושבעים קוראים את כל הסיפורים ומגבשים  3שאלות לכל נציג .מומלץ לתת את קטעי
הקריאה כשיעורי בית.
סדרו את הכיתה כאולם בית משפט והביאו תחפושות ואביזרים ליצירת אווירה מתאימה .לדוגמה:
סדרן – כובע של שוטר ,פטיש של שופטים להסדרת שקט
חברי ועדת החקירה – כובע מבריסטול שחור
חקלאים – עניבות ירוקות (אפשר להכין מנייר קרפ)
תעשיינים – עניבות כתומות
נציגי הרשות המקומית – עניבות סגולות
נציג הדגים – פרופסור בתחום האקולוגיה – זכוכית מגדלת
נציגת החולים – רופאה המתמחה במחלות זיהומיות  -סטטוסקופ
פרקליטים
חבר המושבעים – עניבות כחולות (מסמלות את נושא הדיון :מים)
תמונת רקע גדולה של מאגר מים

מהלך הסימולציה
הסדרן קורא לסדר והשופט נושא נאום פתיחה
הסדרן מזמין את הנציגים מהסקטורים השונים להעיד לפי תור ומקפיד על עמידה בזמנים:
נציגי הקורבנות מספרים כיצד הזיהום השפיע עליהם –  2דקות
כל נציג סקטור מציג את הרקע שלו –  2דקות
חקירת כל נציג על ידי הפרקליטים–  5דקות
חבר המושבעים מתכנס לגבש החלטה ולאחר מכן מקריא אותה
דיון מסכם

כרטיסיות תפקידים
סדרן הוועדה
הקהל מתבקש לשמור על שקט מוחלט במהלך החקירה!
נא לקום לכבוד השופט!
לאחר נאום הפתיחה של השופט:
להזמין את הנציגים מהסקטורים השונים להעיד לפי תור ולהקפיד על עמידה בזמנים:
נציגי הקורבנות מספרים כיצד הזיהום השפיע עליהם –  2דקות
כל נציג סקטור מציג את הרקע שלו –  2דקות
חקירת כל נציג על ידי הפרקליטים –  5דקות
להכריז על הפסקה של  15דקות במהלכה חבר המושבעים תתכנס כדי לגבש החלטה
נציגת חבר המושבעים מקריאה את ההחלטה
השופט חותם את הישיבה
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נאום פתיחה של השופט
קהל נכבד ,התכנסנו כאן היום בעקבות זיהום חמור שנמצא במאגר התכלת .כידוע לכם ,מאגר זה מספק
במהלך  50השנים האחרונות מים לתושבי כל האזור .גם שכנינו מעבר לגבול משתמשים במי המאגר.
תפקיד הוועדה לגלות מי אחראי לזיהום המאגר ולתבוע את הטיפול בזיהום בתקווה לשקם את המאגר.
בין הנחקרים יופיעו חקלאים ,תעשיינים ונציגי הרשות המקומית.

חקלאים
אבות אבותיכם התיישבו באזור לפני יותר מ 200-שנה והחלו לעבד את האדמה .היום אתם משמשים אחד
מספקי הירקות הגדולים באיזור .הגידולים המובילים שלכם הם בננות ,אבוקדו ,תפוחי אדמה ,עגבניות
שרי ופלפלים – הידועים בטעמם בכל העולם.
במשך השנים התאמתם חומרי הדברה מיוחדים לגידולים ולאקלים באזור .את חומרי ההדברה רכשתם
ממפעל כימיקלים באזור התעשייה .מכיוון שלא ניתן לעשות שימוש חוזר במכלים של חומרי ההדברה,
מצאתם פתרון יצירתי והשתמשתם בהם לבניית גדר לאורך הנחל .בשנים האחרונות גדל הביקוש לגידולים
אורגניים ,ובעקבות זאת גם אתם מצמצמים את השימוש בחומרי הדברה כימיים.
בנוסף ,מצאתם פתרון להשקיה חסכונית במים ופיתחתם זן מיוחד של פלפלים .כעת אתם נאלצים להחליף
את יריעות הפלסטיק של החממות .אולם כדי לחסוך עלויות במחזור הפלסטיק (כ 100,000-ש“ח בשנה!),
אתם מעדיפים לשרוף את היריעות ביום שבת ,כאשר פקח הרשות המקומית לא עובד .תושבי האזור אמנם
מתלוננים על ריח השריפה ,אך הם אלה שגם נהנים מהגידולים שלכם.

תעשיינים
במפעל שלכם מייצרים צבע למגוון שימושים :צביעת קירות ,מתכות ,משטחי עץ ועוד .בשנת  2008זכיתם
בפרס “הצבע העמיד“ מאיגוד הצבעים האמריקאי ואתם גאים מאוד בהישג זה .כמו מפעלים אחרים
באזור התעשייה ,גם אתם נוהגים לרכז את שאריות הצבע וחומרים מסוכנים במכלי ענק בשדה פתוח ליד
המפעל .כאשר המכלים מתמלאים ,אתם מזרימים את השפכים לנחל הסמוך.
לפני  5שנים ,במהלך ביקורת פתע של המשרד להגנת הסביבה ,נמצאו סדקים במכלים והתגלתה גלישה של
השפכים לנחל .בעקבות זאת נקנס המפעל בחצי מיליון ש“ח ובעל המפעל קיבל מכתב אזהרה.
מאז אותה הביקורת נרכשו מכלי פינוי חדשים ומתקיים משא ומתן על פינוי השפכים המסוכנים לרמת
חובב .בנוסף ,בעל המפעל מינה צוות מחקר לפיתוח צבע מחומרים אקולוגיים וידידותיים לסביבה .אולם
בינתיים ,כשהגשם יורד בחורף ,השפכים עדיין גולשים…

נציגי הרשות המקומית
ראש המועצה הפופולרי ,נסים מצליח ,מפתח את החינוך והחקלאות באזור כבר  40שנה .בזכותו נהנים
התושבים מבתי ספר מעולים ומחקלאות מפותחת .אלא שבתקופתו של מצליח ,לא הופנו די תקציבים
לפיתוח ולשיפור תשתיות הביוב ביישובי המועצה .חלק מהיישובים עדיין משתמשים בבורות ספיגה.
ביישובים שיש בהם תשתיות ביוב ,הצנרת ישנה ודולפת .בכל חורף גשום ,המערכת נסתמת ועולה על
גדותיה .בעבר הוטל על המועצה קנס בסך  250,000ש“ח על ניהול לא תקין בנושא.
הקמתו של מתקן אזורי לטיהור שפכים מתעכבת מכיוון שהרשויות השכנות אינן משתפות פעולה .לאחרונה
פניתם למשרד השיכון ולמשרד להגנת הסביבה בבקשה לסיוע כספי בהקמת המתקן לטיהור שפכים.

נציג הדגים – פרופסור בתחום האקולוגיה
מאגר התכלת היה ידוע בתחילת המאה ה 20-במגוון הדגים שחיו בו ,כחלק ממערכת אקולוגית משגשגת.
ב 50-השנים האחרונות צנח מספר המינים בצורה דרסטית ,וכמה מהם נכחדו מהעולם בעקבות זיהום
המאגר .כתוצאה מכך מושפעת כל המערכת האקולוגית – הצמחייה מידלדלת ובעלי חיים אחרים נודדים
לאזורים אחרים.

121

נציגת החולים – רופאה המתמחה במחלות זיהומיות
במהלך  15שנות עבודתך בבית החולים האזורי הבחנת בעלייה במספר החולים הסובלים מסרטן מעיים
נדיר .כל החולים התגוררו באזור של מאגר התכלת .למרות העומס בעבודתך ,החלטת לראיין את החולים
ולבדוק את הרגלי התזונה שלהם .מצאת כי רובם שותים מבקבוקי מים של “מאגר תכלת“ המשווקים
בחנויות באזור .חברת “מאגר התכלת“ שמעה על פעילותך ונציגיה מאיימים עלייך כדי למנוע את חשיפת
הממצאים.

חבר המושבעים מתכנס כדי לדון בנושאים הבאים:
מי הם האחראים העיקריים בזיהום מאגר התכלת?
מהו הנטל בו יישאו האחראים לתוצאות הזיהום והשלכותיו?
מה ניתן לעשות כדי לקדם שיתוף פעולה בין כל הצדדים ולמנוע זיהום חוזר?
החוק מקנה לחבר המושבעים את הסמכויות הבאות כדי להגיע להחלטה:
חוק המים מקנה סמכות להוציא צו לתיקון המעוות המאפשר להורות לגורם מזהם להפסיק את
הזיהום ,להשיב את המצב לקדמותו ,ולמנוע את הישנותו .אם המזהם אינו מבצע את האמור בצו ,רשאי
מינהל רשות המים לחייבו בהוצאות.
חוק המים מקנה סמכות לדרוש כי על מזהמי מים יוטלו העונשים הבאים :שנת מאסר או קנס בסך
 350,000ש“ח.
פקודת בריאות העם מקנה סמכות להורות למחזיק מקור מים שנפסל לשימוש כמקור מי שתייה,
להשיב למים את איכותם כך שיהיו ראויים שוב לשתייה.
חוק “המזהם משלם“ קובע כי במקרה של זיהום מים שכתוצאה ממנו נגרם או עלול להיגרם נזק או פגיעה
מהותית בסביבה ,ניתן להטיל על הגורם המזהם עונש מאסר של שלוש שנים או קנס שגובהו עד כפליים
מעלות השיקום של מאגר המים שזוהם או עד פי ארבעה מהחיסכון/הרווח שייצר לעצמו הגורם המזהם.
יזם חייב לערוך תסקיר השפעה על הסביבה לפני תהליך של פיתוח ובנייה על מנת לבחון את ההשלכות
הסביבתיות העתידיות של תכניתו.
מעורבות הציבור בתהליך תכנון ודיווח על בעיות חשובה ביותר .זכות הציבור להגיש התנגדות לתכנית,
להשמיע ביקורת על בעיות קיימות וללחוץ לטיפול בהן.
מקור :אתר המשרד להגנת הסביבה
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חבר המושבעים יקריא את החלטתו
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דיון מסכם:
-

כיצד הרגשתם כאשר הצגתם את עמדתכם?
האם החלטתו של חבר המושבעים יכולה לפתור את בעיית הזיהום?
מה באחריותו של כל מגזר לעשות כדי למנוע את הישנות הזיהום?
אלו קבוצות לא הוצגו בוועדת החקירה?
מה יכול לעשות האזרח הפשוט כדי למנוע זיהום של מקור מים?
כתבו בגדול את המושגים “קיימות“ ו“צדק סביבתי“ על שני בריסטולים .ערכו סיעור מוחות במשמעותם
ורשמו שמש אסוציאציות.

קיימות – מצב שבו פעילותנו כיום אינה פוגעת ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם ואת
רצונותיהם.
צדק סביבתי יושג כאשר כל אדם ,ללא קשר למוצאו ,תרבותו או הכנסתו ,ייהנה:
מאותה מידה של הגנה מפני סיכונים סביבתיים
מגישה שווה למשאבי טבע שהם נחלת הכלל כגון אוויר ומים נקיים.
מהן הדרכים האפשריות להשתמש במים באופן מקיים? נסחו חוקים או אמנה.
הציגו את מפת הקהילות של ידידי כדה“א (נמצא בנספח לפרק  )1ועברו על מספר דוגמאות של אגן ניקוז
משותף ואופן התמודדות עם זיהום חוצה גבולות ,כמו למשל הקמת מתקן טיהור שפכים משותף (דוגמה
בפרק .)4

סיכום
כנאמני מים של הקהילה ,המשימה החשובה העומדת בפנינו היא להעלות את המודעות לאוצר היקר
שיש בידינו – משאב המים ,למנוע את זיהומו ולעודד חיסכון .יש לנו את הכוח להשפיע!

קריאת הרחבה
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פרסומי מרכז השל לקיימות  -קיימות :חזון ,ערכים ,יישום ,עורך :ד“ר ג’רמי בנשטיין ,הוצאה משותפת של
מרכז השל והמשרד להגנת הסביבה (.)2011
צדק סביבתי :צדק חברתי וזכויות אזרח ,הספרייה הווירטואלית של מט“ח.
הרחבה על המושג “צדק סביבתי“ בפרק .4
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משחק סימולציה  :2מה עושים עם כל האשפה הזאת?
ועדת תכנון מקומית צריכה לקבל החלטה אם להעניק רישיון עסק לאתר הטמנה.

תקציר
ועדת התכנון המקומית מתכנסת כדי להחליט אם להעניק רישיון עסק לאתר הטמנה (מזבלה) באזור רגיש
הידרולוגית (כלומר ,מזהמים עלולים לחלחל למי התהום) .בפני חברי הוועדה עומדות כמה אפשרויות:
לשלול את רישיון העסק ,לחדש את הרישיון ,להציב תנאים לחידוש הרישיון או להורות על העברת
האתר למקום אחר .במהלך הישיבה של ועדת התכנון מתקיימת מחוץ לבניין הפגנה סוערת של תושבים
שמתנגדים להמשך פעילותו של אתר ההטמנה במיקומו הנוכחי ומנגד תושבים המתנגדים להעברתו לאזור
שלהם.

הכנה
הציגו את כללי הדיון ואת מסגרת הסיפור.
חלקו את הכיתה לשלוש קבוצות:
 קבוצה אחת מייצגת את הבעלים של אתר הטמנת האשפה. קבוצה שנייה מייצגת את המשרד להגנת הסביבה .שתי הקבוצות קוראות את הטיעונים של שניהצדדים על מנת להכין את הטיעונים שלהם ולהתכונן להגיב לטיעונים נגדיים.
שתי הקבוצות המייצגות את הצדדים בשימוע בוחרות דוברים ודוברות להצגת הטיעונים.
 הקבוצה השלישית יוצאת מהכיתה ומקבלת משימה “סודית“ :להפגין נגד אתר ההטמנה .חלקם יפגינוכאנשי סביבה שמתנגדים לאתר ההטמנה בגלל החשד לזיהום מים ,ואחרים יפגינו כתושבים מודאגים
מבאר שבע שמתנגדים להעברת אתר ההטמנה לאזור שלהם.
 בנוסף ,יש למנות יושבת ראש ועדה ,חברי ועדה ,צלמת ,כתב טלוויזיה ,ושוטרים ששומרים על הסדרהציבורי.

עריכת השימוע
כל צד מקבל  5דקות להצגת עמדתו ושתי דקות כדי להשיב על טענות הצד השני.
יושבת ראש הוועדה מובילה את הדיון.
חברי הוועדה עורכים הצבעה על מנת להחליט אם:
להעניק רישיון עסק
לשלול רישיון עסק
להעניק אישור על תנאי (ולקבוע את התנאים)

כרטיסיות תפקידים
עמדת “ז.ה.ב .הטמנות בע“מ“
חברת ז.ה.ב .הטמנות בע“מ היא עסק פרטי בראשותכם המפעיל אתר הטמנת פסולת עבור האשפה של
כמיליון תושבי גוש דן .האתר ממוקם באזור הררי ,מעל אקוויפר ההר .לאחרונה השלמתם שדרוג של האתר
על ידי פריסת כיסוי מגן תלת-שכבתי על הקרקע למניעת חלחול תשטיפים מזהמים .לאור צעדי המנע,
הנכם מצפים שוועדת התכנון תחדש את רישיון העסק של חברת ז.ה.ב .הטמנות בע“מ .טיעוניכם העיקריים:
 האתר עומד בתקנים המחמירים ביותר של הטמנת פסולת. תושבי גוש דן זקוקים למקום לפינוי פסולת. בעת קניית המקום לפני  50שנה ,ייעוד הקרקע אושר עבור הטמנת פסולת והחברה קיבלה את כלהאישורים להפעלת המקום על פי חוק.
 מי התהום באזור מזוהמים כתוצאה ממפעל פלסטיק שנסגר בתקופה שבה חברת ז.ה.ב .הטמנות בע“מרכשה את המקום.
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עמדת המשרד להגנת הסביבה
הנכם אמונים על מניעת זיהום מים במדינה .מבדיקות איכות של מי התהום באזור עולה כי חלק מהזיהום
הוא חדש יחסית ואינו קשור למפעל הפלסטיק שפעל במקום בעבר .על אף שאתר ההטמנה שודרג על ידי
כיסוי קרקעי תלת-שכבתי ,אתם עדיין מתנגדים לחידוש רישיון העסק של חברת ז.ה.ב .הטמנות בע“מ.
טיעוניכם העיקריים:
 הגנה על מי תהום היא משימה בעלת עדיפות עליונה מבחינתנו. הכיסוי התלת-שכבתי ייקרע ויתפורר לאורך זמן. בעשור האחרון נכנסו תקנים חדשים של הפרדת פסולת שנועדו לתת מענה לתשטיפים הרעיליםשנוצרים באתרי הטמנה .האתר לא מיישם את תקני ההפרדה.
 -יש העדפה להעביר את האתר לאזור באר שבע מכיוון ששם אין סכנה של זיהום מי תהום.

מפגינים
אתם מתנגדים בתוקף לאתר ההטמנה והחלטם להפגין .חלקכם מפגינים כאנשי סביבה שמתנגדים לאתר
ההטמנה בגלל החשד לזיהום מים וחלקכם מפגינים כתושבים מודאגים מבאר שבע שמתנגדים להעברת
אתר ההטמנה לאזור שלהם .צרו שלטים ,חשבו על סלוגנים ועל דרכים לעורר הדים.

דיון מסכם
 אלו שני צרכים חיוניים של החברה נמצאים בקונפליקט? האם אתם מכירים קונפליקטים דומים מהאזור שלכם? האם הם נפתרו? מה צריכים להיות הפרמטריםלדעתכם ,שעל פיהם צריכים לקבל החלטות לגבי הטמנת פסולת? (כיוונים מנחים :חומרת ההשפעה /
מידת ההשפעה לטווח קצר וארוך  /העלות הכלכלית של אי התמודדות  /אחר)...
 האם ישנם פתרונות “מחוץ לקופסה“ שימנעו היווצרות קונפליקטים סביבתיים מעין אלו? (הפרדתפסולת במקור/הפחתה/מיחזור שיְי ַתרו פתיחת אתר הטמנה חדש)
כתבו בגדול את המושגים “קיימות“ ו“צדק סביבתי“ על שני בריסטולים .ערכו סיעור מוחות על
משמעויותיהם ורשמו שמש אסוציאציות .פירוט נוסף נמצא בסיכום הפעילות של בית משפט “מי אחראי
לזיהום מאגר התכלת?“
בקשו מהכתבים וצלמים להכין דיווח לעיתון ולהציגו בשיעור הבא .לחלופין בקשו מהתלמידים לכתוב
חיבור אם הסכימו עם החלטת הוועדה ומדוע.
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נספח  :4הרחבה לסדנת קמפיין חלק א׳
דיון על אקטיביזם חברתי באמצעות  5שירים
אני שוכב לי על הגב
מילים ולחן :אריאל זילבר
אני שוכב לי על הגב
מביט על התקרה
רואה כיצד חולפים ימיי
בבטלה גמורה
אני שוכב לי על הגב
חושב ,חולם ,הוזה
והחיים יפים ,יפים,
ממש כמו מחזה.
בלי להיות או לא להיות
אני פשוט ישנו
בלי שום דבר אשר כדאי
למות למענו
בלי תקוה ובלי יאוש
אני פשוט צופה
כמו תייר על העולם
והוא כל כך יפה.

אני ואתה
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפניי,
לא משנה – אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קודם לפניי,
זה לא משנה – אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפניי,
לא משנה – אני ואתה נשנה את העולם.
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היו לי פעם עקרונות
מכרתי את כולם
עסקה מוצלחת בשבילי
טובה גם בשבילם
עכשיו כשלא נשאר יותר
במה להאמין
אני שוקע לעתים
בהזיות על מין.
בלי להיות או לא להיות...
אז אני שוכב לי על הגב
מביט על התקרה
רואה כיצד חולפים ימיי
בבטלה גמורה
אני שוכב לי על הגב
חושב ,חולם ,הוזה
והחיים יפים ,יפים,
ממש כמו מחזה.
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יושב על הגדר
מילים :אריק איינשטיין
לחן :יצחק קלפטר
יושב על הגדר
רגל פה ,רגל שם
יושב על הגדר
בסדר עם כולם.
דופק חיוכים לכל הכיוונים
ותמיד ,תמיד נמצא בעניינים.
יושב על הגדר
רגל פה ,רגל שם
יושב על הגדר
משקיף על העולם
דופק חיוכים לכל הכיוונים
ותמיד ,תמיד נמצא בעניינים.

יושב על הגדר
רגל פה ,רגל שם
יושב על הגדר
לוקח את הזמן
דופק חיוכים לכל הכיוונים
ותמיד ,תמיד נמצא בעניינים.
יושב חושב על הגדר
מביט לפה ,מציץ לשם
קורא עיתון שומע חדשות בזמן
עוטף את עצמו במסך עשן.

בגלל הרוח/שלומי שבת
מילים :מיכה שטרית
לחן :לאה שבת
יהיה מה שיהיה
אני עוד אשנה
אני אגשים את חלומי
נושאי בשורה רעה
מכות או עוד גזירה
לא ישנו את מהותי.
אני את והאל שלצדי
עוד ננצח
לא בגלל הכח
רק בגלל הרוח
הנושבת בגבי.

רק בגלל הרוח
בתוכי ,במוחי ,בנשמתי
רק בגלל הרוח
בתוכי ,בדמי ,בנשמתי.
את שיש לי להגיד,
אני עוד אצרח
אפילו בירח ישמעו
מי שיגיד“ :לא כך“
אותו לא אשכח
יבוא היום אוכיח צדקתי.
אני את והאל שלצדי...
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מדברים על שלום/מוקי
מילים :מוקי
לחן :פילוני
כולם מדברים על שלום
אף אחד לא מדבר על צדק
לאחד זה גן עדן ,לאחר גיהינום
כמה אצבעות על ההדק?
עד מתי יהום הסער? עד מתי אדם בן כלב?
מחליקות הפנים על התער ,מלטפות אצבעות את החרב.
לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים
אין שומר את השער ,אין סימן משמיים.
אני רואה אנשים שחיים חלומות ותקוות
אנשים שחיים רק תככים ומזימות.
יש ששואלים שאלות ואין תשובות
יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות ,אבל...
כולם מדברים על שלום...
אז נשארים לבד ,מדברים אל הקיר ,אין עם מי לדבר
אם רק נבין שכולנו אחד ,נראה הכל מתחבר
כשיישרף רכושך ,תישרף נשמתך
אם לא תמהר להציל את עצמך
רצחנו אדמה ורצחנו נשמה
כמעט ולא נשאר לנו אויר לנשימה
והעולם בתנועה מתמדת –
עושה סיבוב וחוזר לאותה נקודה
מה שעולה ,חייב לרדת
איך לוקחים את הכל במידה?
כולם מדברים על שלום...
ויש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים
ויש נאבקים ,בועטים ושורטים
כמה מאיתנו באמת מקשיבים?
כולם מדברים על שלום.
כולם מדברים על שלום...
לכולם יש אותו החלום
על פני הר ,על פני עמק
ממשיכים לדבר ,מדברים על שלום
אבל לא ייכון שלום בלי צדק.
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פרק חמישי
מים ושכנות טובה
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מים ושכנות טובה
מבוא
מים ממלאים תפקיד מרכזי בחייהם של כל יושבי תבל ,ועונים על צורך קיומי ורגשי שאינו מבדיל בין
מוצא ,ארץ או תרבות .אולם במקומות שונים על פני כדור הארץ ,הפערים בזמינות ובנגישות למים גדולים
כל כך ,עד שלא ברור כיצד ניתן לגשר עליהם.
אם כן ,מהו פשר הצירוף המחייב “מים ושכנות טובה“? כיצד חיים זה לצד זה וחולקים את משאב המים
בצורה הוגנת שמספקת את צורכי שני הצדדים ,וגם משאירה מספיק מים לצורכי הטבע?
בעידן שבו צריכת המים עולה ,המאגרים נמצאים בסכנה עקב שאיבת יתר ,הזיהום מחלחל ,מסתמן שינוי
אקלימי והסכסוך הפוליטי-מדיני מחזיק במים כקלף מיקוח ,נראה כי הצירוף “מים ושכנות טובה“ בלתי
ניתן להשגה .אולם בניגוד להנחה הרווחת ,הניסיון העולמי מוכיח כי דווקא מחלוקות בנושא מים מובילות
באופן לא צפוי להידברות ולשיתוף פעולה יותר מאשר להמשך הקונפליקט .הסבר לכך מופיע ,בין היתר,
54
באתר האו"ם: -
“למרות מורכבות הסוגיות ,ההיסטוריה מראה כי ניתן להתמודד עם סכסוכי מים בצורה דיפלומטית .ב50-
השנים האחרונות נרשמו רק  37סכסוכים אלימים סביב מים לעומת  150הסכמים שנחתמו .הסכמים אלו
הם בעלי משקל מכיוון שהם הופכים את היחסים הבינלאומיים בנושא מים ליציבים וצפויים .למעשה,
ההסכם הבינלאומי הקדום ביותר שאנו מכירים בנושא מים ,מתוארך ל 2,500-לפנה“ס ,כאשר שתי ערי-
מדינה שומריות (לגש ואומה) פתרו סכסוך לאורך נהר החידקל ( )Tigrisעלידי כתיבת הסכם מים .מאז
נחתמו עוד הסכמי מים רבים“.
במקרה שלנו ,נראה מתאים יותר מתמיד “להסתכל בחצי הכוס המלאה“ ולראות כיצד ניתן להפוך את
הכוס על פיה .כיצד ניתן להמיר קונפליקט ,סכסוך או ריב על מים ,באר ,מעיין ,נהר או אקוויפר ,להזדמנות
פז לסיכוי לשינוי ,לתמריץ להכיר זה את זה ,לחשוב על פתרונות יצירתיים משותפים לבעיית המים ,לשפר
את איכות החיים והסביבה ,את הכלכלה המקומית ואולי אפילו לבצע צעד ראשון לשלום בר-קיימא.
הפרק החמישי והאחרון באוגדן זה מבוסס על הידע והבשלות שרכשו התלמידים והתלמידות עד עתה,
והוא כולל את הפעילויות הבאות:
-

מהו ההבדל בין צורך ,רצון וזכות? מהי הזכות למים ולסניטציה?
הבנת המושג “קונפליקט“ ברמה האישית והיכרות עם דרכי התמודדות.
תקשורת ופתרון קונפליקטים ושאיפה למצב של “.“Win-Win
התמודדות עם דילמות מים המשקפות את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הכנה למפגש עם הקהילה השכנה – שבירת סטריאוטיפים ,שיעור בסיסי בערבית ,הפוגת חששות
ותיאום ציפיות .הפעילות שחותמת את הפרק ,כראוי לאוגדן פעילויות הנושא את הכותרת “מים
ושכנות טובה“ ,כוללת רעיונות למשחקי היכרות למפגש ילדים ובני נוער מקהילות שונות ,החולקות
משאב מים משותף.

לרוויה!

 54קישור לאתר האו“ם .הקישור המלא מוצג גם באתר הארגוןwww.foeme.org :
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 :5.1הזכות למים
מטרות
 ניתוח הקשר בין צורך ,רצון וזכות. הגדרת הזכות למים. -התוודעות למקרים אמיתיים של חוסר גישה למים.

תקציר
ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ( (The Universal Declaration of Human Rightsהיא מסמך
היסוד של הקהילה הבינלאומית בנוגע לזכויות האדם והאזרח .ההכרזה אומצה על ידי העצרת הכללית
של האו“ם ביום  10בדצמבר  ,1948והיא מתארת את זכויות האדם היסודיות שאמורות לחול בכל מדינות
55
האו“ם.
מגוון מסמכים בינלאומיים כוללים התייחסויות לנושא מים וסניטציה ,אולם רק ביולי  2010הכירה
העצרת הכללית של האו“ם בזכות למים ולתנאי תברואה בסיסיים ,והדגישה כי מי שתייה בטוחים ונקיים
56
ותנאי תברואה בסיסיים מהווים חלק בלתי נפרד ממימושן של כלל זכויות האדם.
בפעילות זו יקדישו התלמידים מחשבה לקשר בין צורך ,זכות ,רצון וחובה ,ויבחנו ספציפית את הזכות
למים ולסניטציה .הם ילמדו על הפרמטרים המרכזיים המגדירים את הזכות למים ,ייחשפו לסיפורים
רלוונטיים על העדר גישה למים ויתנסו ב“קופירייטינג“ – חיבור מסר משכנע בנושא לממשלות העולם.

רקע נוסף
האגודה לזכויות האזרח

57

פתיחה/חימום
צורך  -רצון  -זכות
א.
ב.
ג.
ד.

חלקו את הכיתה לזוגות ובקשו מהתלמידים להכין רשימה של כל הצרכים שלהם בתשובה לשאלה :מה
יעשה אתכם ילדים שמחים ,בריאים ומרוצים?
כל זוג יכין פוסטר ועליו שתי עמודות :צרכים ורצונות .לאחר מכן יסווגו את הרשימה שהכינו על פי
שתי העמודות.
כל זוג ידרג את עמודת הצרכים המופיעים בטבלה לפי סדר חשיבות.
שאלות לדיון :על מי מוטלת החובה לספק את הצרכים שהועלו? מה הקשר בין צורך לזכות?

גוף פעילות
חלק א’  -מים  -צרכים וזכויות
א .חלקו את התלמידים לקבוצות או לזוגות חדשים ובקשו מהם להכין רשימה של צורכי המים (אלו
שימושים אנו עושים במים?)
ב .בקשו מהתלמידים לדרג את צורכי המים שכתבו לפי סדר חשיבות וצרו רשימה משותפת על הלוח.
ג .איזה מהצרכים שמופיעים ברשימה הוא זכות?
ד .מי מחליט איזה צורך הוא זכות ,ועל מי מוטלת החובה למלא זכות זאת?

 55קישור לאתר האו“ם.
 56קישור לאתר האו“ם.The Human Right to Water and Sanitation ,
 57הקישורים המלאים מוצגים באתר הארגון  www.foeme.orgב“חינוך סביבתי“
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שאלות לדיון
-

האם יש להכריז על מים כזכות אנושית?
מדוע הכריזו על הזכות למים רק בשנת  2010ולא קודם לכן?
האם אוכלוסיות מסוימות זכאיות לזכות למים יותר מאוכלוסיות אחרות? האם יש לקיים את הזכות
למים בכל מצב ולכל דורש?
מי אחראי לממש את הזכות למים?
האם יש קהילות או ישובים שאין להם גישה חופשית למים נקיים?
ספרו לכיתה על כפר/עיר ישראלי/פלסטיני/ירדני שאנשיו סובלים ממחסור במים.

חלק ב’  -כיצד נגדיר את הזכות למים?
בקשו מכל זוג תלמידים לחשוב לפי אלו מדדים ניתן להגדיר את מימוש הזכות למים?
ניתן להמחיז את ארבעת המדדים ,ויתר תלמידי הכיתה ינחשו .להלן המדדים:
-

-

-

-

כמות –  100ליטר מים ליום נדרשים
לאדם על מנת לספק לעצמו את צרכיו
הבסיסיים.
איכות – מים לצריכה אישית
או ביתית צריכים להיות נקיים
ממיקרו-אורגניזמים ,עקבות כימיות
ורדיולוגיות או כל מזהם אחר שעלול
להזיק לבריאות.
גישה – מקור המים צריך להיות
במרחק של לא יותר מ 1,000-מטר
מהבית ,ומשך איסוף המים או
שאיבתם לא יעלה על  30דקות.
מחיר – עלות המים לא תעלה על 3%
מסך ההכנסה הביתית.

ניתן להראות תמונות מסביב לעולם הממחישות כל מדד ,והתלמידים יסבירו אם במקרה זה הזכות למים
ממומשת או לא.

חלק ג’  -קמפיין שמטרתו העלאת המודעות ל“זכות למים וסניטציה“
הזכות למים ותנאי תברואה בסיסיים הוכרזה רק בשנים האחרונות ,ולכן יש לעורר את המודעות לכך
ולשכנע ממשלות בכל העולם ליישם אותה.
הקבוצה היא חברת פרסום “קריאייטיב“
( )Creativeשזכתה במכרז פרסום של
האו“ם .עליה להעלות את המודעות
בעולם ל“זכות למים“ על פי המידע
שבידיה (עובדות על נגישות למים בעולם
וכתבות רלוונטיות נמצאות בנספחים).
הקבוצה תחבר פרסומת בצורת ג׳ינגל /
סרטון וידיאו  /ריקוד  /פוסטר  /שאלון
בפייסבוק או כל אמצעי אחר על מנת
לפרסם את הזכות למים.
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סיפורים מהחיים על מחסור במים
מרחבא ,קוראים לי ניסרין ואני גרה בוואדי פוקין – כפר קטן במערב בית לחם ,דרומית לירושלים .אני
לומדת בכיתה ט׳ והצעירה מבין ארבעה אחים (שתי אחיות ואח).
הכפר שלנו קונה מים מחברת מקורות הישראלית ,ומדי חודש המשפחה שלי משלמת עבור אספקת המים
כ 150-ש“ח ,שהם כ 6% -ממשכורתו של אבי.
יש לנו שני מכלים על גג הבית ,והמשפחה שלי ממלאת מים במכלים על בסיס שבועי .אולם בחודשי
הקיץ תמיד יש מחסור במים ,ואנחנו צריכים לחכות בין שבועיים לשלושה כדי למלא את המכלים מחדש.
בחודשים אלו אנחנו צריכים להיות ערניים מאוד לאספקת המים שמגיעה לברזים ,מכיוון שאם המים
יגיעו לברזים באמצע הלילה ,נחמיץ את ההזדמנות למלא את המכלים .לכן בחודשי הקיץ אנחנו מפסידים
שעות שינה רבות בגלל הדאגה לאספקת המים.
במהלך כל השנה אנחנו משתמשים במים באופן זהיר מאוד .כמו כן ,יש לנו מערכת לאיסוף מי גשמים,
ואנחנו משתמשים במים אפורים להשקיית הגינה.
הבעיה הגדולה ביותר שאנו ניצבים בפניה בחודשי הקיץ החמים היא שאנחנו יכולים להתקלח רק פעם
בשבוע ולכל היותר פעמיים .תארו לעצמכם!
החלום שלי הוא שמים יזרמו בברזים שלנו כל הזמן ,מבלי שניאלץ להציב
מכלים על הגג ולמלא אותם ,ומבלי שנחשוש מהפסקת מים .אני גם רוצה
מאוד שתהיה לנו בריכת שחייה שנוכל לשחות בה בימי הקיץ החמים.

אהלן ,קוראים לי סאלי ואני גרה בכפר ירדני קטן בשם כריימה,
בצפון עמק הירדן .הסיפור של הכפר שלי עם מים ,המגיעים אלינו
מבארות ,הוא ארוך ועצוב.
אנחנו מקבלים מי שתייה פעם בשבוע מהמועצה המקומית ואוגרים
אותם במיכלים מיוחדים .חלוקת המים נעשית פעם בשבוע לכל שכונה,
וכל משפחה אוגרת את המים שלה במיכלים כשמגיע תורה .בבית שלי קוראים ליום הזה“ :יום המים“ .יש בביתנו
שני מיכלים בנפח של  2קוב כל אחד ,והכמות אמורה להספיק לנו לשבוע ,עד שיגיע תורנו שוב .אגב ,אבי משלם
כ 10%-מהכנסתו החודשית עבור המים.
לא פעם פתחתי את הברז ולא יצאה אפילו טיפה אחת .תארו לעצמכם כיצד משפחתי בת עשר הנפשות מתקשה
להתקלח יותר מפעם בשבוע ,בגלל שפשוט אין מספיק מים .לכן אנחנו משתדלים להתקלח ב“יום המים“.
במהלך הקיץ הארוך והחם שנמשך לעתים שבעה חודשים ,צריכת המים גוברת והכמות במיכלים לא
מספיקה לכל צרכינו.
מטריד אותי לראות כיצד אנשים רבים בקהילה שלי מבזבזים מים באופן יומיומי כתוצאה מחוסר תשומת
לב ובגלל חוסר במודעות לחשיבות החיסכון במים ולשימוש חוזר בהם .מים הם ברכה מאללה ועלינו
להבין כמה הם חשובים וחיוניים בחיי היומיום .אם נאבד מים ,גם נאבד חיים.
החלום שלי הוא לראות את כולם מודעים לחשיבות החיסכון במים ,על ידי שימוש בחסכמים בברזים ,הקפדה על
סגירת המים בזמן צחצוח השיניים ,ובזמן סיבון הכלים או הידיים בעת השטיפה .אני חולמת על היום שבו כל בית
יתקין מערכת למיחזור מים אפורים ומערכת לאיסוף מי גשמים לשימושים שונים כמו גינון וניקיון.
מים הם ברכה מאללה ,והנביא מוחמד עליו שלום וברכה ,אסר עלינו לבזבז מים אפילו בעיתות שפע“ :אל
תבזבז מים ,גם לצורכי היטהרות ,אפילו אם הנך ליד נהר זורם“.
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 :5.2קונפליקט כהזדמנות לשינוי
מקור :אלעד ואזנה ,אתר "הווייתי"
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מטרות
 היכרות עם קונפליקט ודרכי התמודדות ברמה האישית. -היכרות עם הרעיון שקונפליקט הוא גם הזדמנות לשינוי.

תקציר
שתי הפעילויות הבאות מחברות את התלמידים והתלמידות למשמעות של קונפליקט בחייהם האישיים,
על מנת שיוכלו להשליך את אותם עקרונות על פתרון קונפליקטים בנושא מים .בפעילות הראשונה
יבדקו התלמידים דרכי התמודדות עם קונפליקט ,ויחשבו כיצד ניתן להמיר סכסוך בסיכוי ובהזדמנות.
בפעילות השנייה יתרגלו התלמידים כיצד ניתן להגיע למצב של  ,win-winיתאמנו על תקשורת במצבים
מאתגרים ,ויסיימו בלמידת הנאום “שלום בין אמיצים“ ,נאומו של יצחק רבין ז“ל במעמד חתימת הסכם
השלום עם ירדן ב.1994-

פתיחה
משמעות המילה “קונפליקט“ בשבילי
 הביאו לכיתה דפים ,כלי כתיבה וצבעים (ניתן להוסיף גם תמונות ועיתונים להדבקה). בקשו מכל תלמיד ליצור דף שבו הוא מבטא את משמעות המילה “קונפליקט“ עבורו. בקשו מהתלמידים להניח את כל יצירותיהם במרכז המעגל ואפשרו לכל מי שרוצה לספר על היצירה שלו :מהרואים ביצירה? מה היא מבטאת? מהו קונפליקט בעיניי? ניתן לאפשר למשתתפים אחרים לשאול שאלות.

שאלות לדיון
-

מה למדנו על הדרך שבה כל אחד מהתלמידים תופש את המושג קונפליקט? (סביר להניח שיעלו
תשובות שליליות רבות – רע ,לא רצוי ,קשה ,בעייתי).
מדוע קיימים הבדלים בין תפישות הקונפליקט של התלמידים והתלמידות?
מהם הדברים שחזרו על עצמם ביצירות?
אלו דברים ייחודיים עלו מתוך היצירות?
מדוע אנו תופסים קונפליקטים כך? האם אפשר לתפוס קונפליקטים אחרת ,למשל כהזדמנות לשינוי
ולצמיחה?

גוף פעילות
דרכי התמודדות עם קונפליקט
הציגו לכיתה  5דרכי התמודדות עם קונפליקט:
 .1הימנעות
 .2ויתור
 .3תחרות (התנגשות ,עימות)
 .4פשרה
 .5שיתוף פעולה
אלו דרכי התמודדות עם קונפליקט באו לידי ביטוי בציורים שהוצגו בכיתה?
בקשו מכל תלמיד ותלמידה לתאר בכתב קונפליקט שעמו התמודדו לאחרונה .מה היו היתרונות והחסרונות
של דרך ההתמודדות שנבחרה.
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שאלות לדיון
 האם דרך ההתמודדות שלכם עם הקונפליקט קידמה או חסמה אתכם? האם תבחרו בדרך זו גםבעתיד?
 האם דרך ההתמודדות שלכם הפכה את הקונפליקט להזדמנות לשינוי? -יעצו לחברכם כיצד ביכולתו להפוך קונפליקט להזדמנות וליצור מצב חדש.

קונפליקט כהזדמנות
 כתבו על הלוח את המושג קונפליקט כהזדמנות. למילה “קונפליקט“ בשפה הסינית יש שתי משמעויות :סכנה והזדמנות. המילה “משבר“ במקורות מתארת כיסא של אישה הכורעת ללדת. כיצד קונפליקט יכול לשמש הזדמנות? אם לא נגיב בצורה אוטומטית בבריחה ,התנגשות או ויתור,וננסה לראות מהן ההזדמנויות שניתן להפיק ממצב טבעי ואנושי זה ,נוכל לראות שהקונפליקט הוא
הזדמנות:
 להיכרות לשינוי ללמידה על עצמי ועל האחר להבנת רצונות וצרכים להתמודדות עם אתגרים למציאת פתרונות יצירתיים לשיפור איכות החייםכתבו את הדברים על הלוח או על בריסטול ותלו בכיתה.
שאלת סיכום :כיצד קונפליקט על מים בין מדינות יכול לשמש הזדמנות לשינוי?

נאמני מים במפגש באקופארק בצפון ירדן
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 :5.3תקשורת ויצירת מצב של ““Win-Win
מטרה
אימון תקשורת ויצירת מצב  Win-Winבאמצעות שלושה תרגילים.

תקציר
שלושה תרגילים שונים המדגימים אתגרים שונים בתקשורת יאפשרו לתלמידים ולתלמידות לחשוב מחוץ
לקופסה לגבי מצבי קונפליקט ,ויכוונו אותם למציאת פתרונות מקובלים על שני הצדדים.

תרגיל  :1גב אל גב
התלמידים מתחלקים לזוגות ויושבים גב אל גב בשורה ארוכה .צד אחד מקבל ציור גרפי וצד שני מקבל
דף חלק ועיפרון .כל תלמיד שמחזיק ציור בידו מתאר אותו לחברו מבלי להראות לו את הציור .החבר
משרטט את הציור על הדף החלק שבידיו לפי התיאור .כעבור  5דקות בודקים מה התקבל (ציור בגודל
מלא בנספח).

שאלה לדיון
באלו דרכים אנחנו מתקשרים זה עם זה? האם קשה לתקשר בלי מילים? האם קשה לתקשר מבלי לראות
את הפנים של האחר? מה קורה כששני צדדים אינם מבינים זה את זה?

תרגיל  :2סיפור התפוז
הכינו שני פתקים:
אמך חולה מאוד (חס וחלילה) הרופא הסביר לך שהדרך היחידה להציל
אותה זה לשתות מיץ של תפוז .במרכז החדר מונח התפוז האחרון בעולם.
אמך חולה מאוד (חס וחלילה) הרופא הסביר לך שהדרך היחידה להציל
אותה זה לאכול את קליפת התפוז .במרכז החדר מונח התפוז האחרון בעולם.
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מהלך הפעילות:
-

-

-

בחרו בשני מתנדבים ובקשו מהם לצאת מהחדר.
הקבוצה שנשארה בחדר יושבת במעגל.
הסבירו לקבוצה כי כל מתנדב עומד לקבל פתק עם משימה להשיג את התפוז .הקריאו לקבוצה את שני
הפתקים וציינו שהמתנדבים לא יודעים מה כתוב לשני.
הסבירו לקבוצה כי תפקידם אך ורק לצפות ולהקשיב לדינמיקה שתתפתח בין שני המתנדבים ושאין
להתערב בנעשה.
הניחו במרכז החדר תפוז ולאחר מכן צאו למתנדבים המחכים בחוץ ותנו לכל אחד בנפרד את הפתק.
הסבירו בנפרד את המשימה מבלי שהשני ישמע.
המתנדבים חוזרים חזרה לכיתה ומתיישבים במעגל .מרגע זה המתנדבים מוזמנים להתחיל במשימה
שלהם ותיווצר דינמיקה מסויימת .יכול להיות שיקומו לחטוף את התפוז ,יכול להיות שינהלו משא
ומתן .לאחר כמה דקות המנחה מגביל את המתנדבים בזמן כדי ליצור לחץ.
בתום הזמן שנקבע ,עוצרים את המשחק .פותחים בסבב שיתוף ,שכל אחד מהקבוצה מתבקש לספר
איך הוא תפס ופירש את הדינמיקה שנוצרה בין המתנדבים .ניתן לעזור בשאלות מנחות כגון :האם היה
כאן קונפליקט? מה הייתה דרך ההתמודדות? כיצד ניתן לפתור את הבעייה?
אחרי שכולם דיברו המתנדבים משתפים בחוויה שלהם.

סיכום התרגיל:
שקפו לכיתה כי המציאות פעמים רבות מורכבת .הבסיס למציאת פתרון הוא הקשבה ,כבוד ,התחשבות,
פיתוח יחסי גומלין .ניתן לתת דוגמאות מהטבע או לחשוב על דוגמאות מחיי התלמידים ותלמידות
לקונפליקטים המתעוררים בעקבות חוסר תקשורת.
על מנת להגיע למצב  ,win winצריך לעבור מעמדות ומדרישות להבנת הצרכים ובדיקת האינטרסים .על
ידי חשיפה כנה ואמיתית של הצרכים של כל צד ניתן להגיע לפתרונות ולפשרות יצירתיים המתחשבים
בשני הצדדים.

תרגיל  :3משחק X - 0
חלקו את הכיתה לזוגות ובקשו מכל תלמיד ותלמידה להכין קלף עם הסימון  Xוקלף עם  .0התלמידים
יושבים זה מול זה ומניחים בו זמנית קלף אחד.

שיטת הניקוד:

 – X – Xשני התלמידים מאבדים נקודה
 – 0 – Xמי שקיבל  Xזוכה בשתי נקודות מי שקיבל  0לא זוכה
 – 0 – 0שני התלמידים זוכים בנקודה
כעבור שלושה סבבים הפסיקו את המשחק ובקשו מהזוגות לבדוק אם הם יכולים להגיע להסכם ביניהם
על צבירת הנקודות .המשיכו לשלושה סבבים נוספים.

שאלות לדיון
-

מה ניתן ללמוד מהמשחק?
מה היה האינטרס של כל משתתף?
האם ניתן לנצח בוודאות במשחק הזה?
מה אנו למדים מהמשחק על החיים?
האם החיים הם שחור-לבן ,כמו במשחק ?X-0
כיצד בחיים האמיתיים יכול כל צד לנצח בדרכו ולהגיע למצב של ?Win-Win
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סיכום התרגילים
שלושת התרגילים הראו לנו שלושה שלבים בפתרון קונפליקטים (רשמו על הלוח/בריסטול):
 בניית תקשורת ואמון בין הצדדים. מה הצורך שלך? גילוי אינטרסים וחשיפה כנה ואמיתית של הצרכים והימנעות מהתבצרות בעמדות אובהאשמות.
 מציאת פתרון יצירתי שיתאים לצורכי שני הצדדים.על מנת להגיע למצב  Win-Winאמיתי בחיים ,כל צד צריך להיות פתוח וגמיש לשינויים .ייתכן שהפתרון
דורש ויתור והוא לא בדיוק הפתרון שאנו חולמים עליו אך הוא עדיין מספק.
נחזור לקונפליקטים האישיים שהתלמידים תיארו במחברת .הנחו את התלמידים להשתמש בשלושת
השלבים לפתרון קונפליקטים ולייעץ לחברם כיצד ניתן להפוך קונפליקט להזדמנות וליצור מצב של
.Win-Win
ניתן גם להמחיז קונפליקט של אחד התלמידים ,ולהזמין מגשר או מגשרת שיפתרו את הקונפליקט
בשלושה שלבים.

מה בין שלושת התרגילים לבין מים?
מים הם מצרך יקר ערך שכולם זקוקים לו ולכן יש לחלק אותו באופן מושכל .חלוקה צודקת תיווצר על ידי
הקשבה לצרכים של כל צד והתקדמות לעבר מצב  Win-Winשבו שני הצדדים מרוצים והטבע מרוויח.
לסיום ,הקריאו את הנאום המרגש "שלום בין אמיצים" שנשא ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז״ל,
במעמד חתימת הסכם שלום עם ירדן ב.1994-

שלום בין אמיצים
בחודש יולי  1994נפגשו בבית הלבן חוסיין מלך ירדן ויצחק רבין ראש ממשלת ישראל ,ביוזמתו של
נשיא ארצות הברית דאז ,ביל קלינטון .לאחר שבוע של דיונים הסתיימה הפגישה בחתימה על “הצהרת
וושינגטון“ ,שבה הכריזו שני המנהיגים על סיום מצב המלחמה והאיבה בין ישראל לירדן:
“לאחר דורות של איבה ,דם ודמעות ,ובעקבות שנים של כאב ומלחמות ,נחושים הוד מעלתו המלך חוסיין
וראש הממשלה יצחק רבין לשים קץ לשפיכות הדמים וליגון…“
הצהרת וושינגטון שימשה בסיס לניסוח הסכם השלום שנחתם כעבור ארבעה חודשים בערבה .ההצהרה
זכתה לתמיכה נרחבת בישראל ובכנסת 105 :חברי כנסת תמכו בה ,ורק  3חברי כנסת ממפלגת “מולדת“
הצביעו נגדה.
בטקס החתימה על הצהרת וושינגטון ,שקדמה להסכם השלום ,נאם יצחק רבין ,ראש ממשלת ישראל
דאז ,בקונגרס האמריקני ,נאום שעורר התרגשות רבה בקרב שומעיו בקונגרס ובארץ .הנה קטעים מנאומו:
״הוד מעלתו המלך חוסיין ,הנשיא ויליאם ג׳ קלינטון,
אנו חיים באותו חבל ארץ .אותו גשם מפרה את אדמותינו .אותו שרב מייבש את שדותינו .זו אותה תאנה
שבצלה אנו חיים ,וזו אותה גפן שאת פריה אנו אוכלים .אנו שותים מאותה באר… רק  70דקות של נסיעה
מפרידות בין ירושלים לעמאן 70 .דקות ו 46-שנים .וכשם שהיינו אויבים גדולים ,כך אנו יכולים להיות
שכנים טובים...
אדוני המלך ,שנינו ראינו הרבה בחיינו .ראינו בחיינו יותר מדי סבל .מה תוריש לילדיך? מה אשאיר אני
לנכדיי? אין לי נכסים ,יש לי רק חלומות :להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר ,מפויס יותר ,עולם שנעים
לחיות בו .אין זה הרבה מדי.
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מדינת ישראל מודה לך על היענותך לידנו המושטת לשלום ,על תבונתך המדינית ,על אומץ לבך ,על
התקווה החדשה שנטעת היום בלבנו ,בלב נתיניך הירדנים ,בלבם של רודפי השלום .אני יודע כי גם מלוא
הערכתה של אמריקה הגדולה נתונה לך ,זוהי אמריקה המסייעת לאמיצים העושים שלום של אמיצים...
מחר אני חוזר לירושלים ,בירתה של מדינת ישראל ולבו של העם היהודי .בצדי הדרך העולה לירושלים
מונחים שלדי מתכת מפוחמים ,קרים ואילמים .אלה הם שרידי שיירות הרכב ,המזון והתרופות ,שעלו
לירושלים הנצורה במלחמה לפני  46שנים .בעבור רבים מאזרחי ישראל זהו סיפור גבורה וחלק מאגדה.
בעבורי ובעבור רעיי הלוחמים ,כל פיסת ברזל קרה בדרך לירושלים היא זיכרון מר.
אני זוכר כאילו היה זה היום ,את האנשים הצעירים שהיו בשלדי המתכות האלה… אני זוכר אותם .הייתי
מפקדם במלחמה .בעבורם הטקס הזה איחר את המועד .נותרו הבנים ,נותרו החברים ,נותרו הנכדים.
ואני ,מספר אישי  ,30743רב אלוף במילואים יצחק רבין ,חייל בצבא ההגנה לישראל וחייל בצבא השלום,
אני ששלחתי ג ֵיסות אל האש וחיילים אל מותם ,אומר לך ,מלך ירדן ,ואומר לכם ידידים אמריקנים :אנו
יוצאים היום למלחמה שאין בה הרוגים ופצועים ולא דם ולא סבל .וזו המלחמה היחידה שתענוג להשתתף
בה – המלחמה על השלום.
ומחר ,בדרך העולה לירושלים ,אלפי פרחים יעטפו באהבה את חלקי המשוריינים החלודים ,אלה שלא
הגיעו אל העיר .מחר ,אלפי פרחים יחייכו שלום אלינו משלדי המתכת ...אלוהים ,ברך את השלום“.

דיון וניתוח הטקסט
-

העלאת נושא המים (גשם ,באר) בפסקה הראשונה כמכנה המשותף הבסיסי ביותר בין שכנים .הדגשת
הדומה ובהמשך הדגשת האינטרס המשותף (עתיד ילדינו ונכדינו וכו׳).
הגעה למצב של  Win-Winדורשת אומץ ,פשרות וויתורים.
הצגת מחיר המלחמה ,ענווה ,כבוד ,והעדפת הישגים על פני אובדן.
הקונפליקט הפך להזדמנות להיכרות ,שיפור איכות חיים ,בניית יחסי שלום.

לחיצת יד יצחק רבין וחוסיין מלך ירדן  ,ברקע ביל קלינטון1994 ,
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פעילות  :5.4דילמות מים
מטרות
 העלאת המודעות לפערים באספקה וצריכת המים בין ישראל והרשות הפלסטינית. “כניסה לנעליים“ של הצד השני והכרת המורכבות של דילמת המים. -מעבר מהאשמות למציאת פתרון.

תקציר
פעילות זו עוסקת במפגש בין הקהילה הפלסטינית
והקהילה הישראלית סביב המחלוקת בנושא מים
וביוב .באמצעות משחק תפקידים יכירו התלמידות
והתלמידים את הטענות העיקריות של הצד הישראלי
והצד הפלסטיני בנושאי מים וביוב .התהליך של מפגש
בין הצדדים ,גילוי הצרכים של כל צד וחיפוש פתרון
 Win-Winשישרת את האינטרסים של שני הצדדים ,משקף את דרך הפעולה המומלצת של ידידי כדה“א
מזה“ת לניהול משאב מים משותף.

חומרים
 תמונה של בית עם מכלי מים טבלת נתונים על צריכת מים בישראל וברשות -כרטיסיות תפקידים (בנספחים)

פתיחה וחימום
ממוצע הצריכה הישראלי עומד על  166ליטר לאדם ביום (מקלחות ,שירותים ,בישול ,כביסה).
הניחו שאתם מתגוררים בבית המוצג בתמונה עם אמא ,אבא ,אחות ושני אחים .סך הכול 6 :נפשות.
תרגיל 1
על גג ביתכם ממוקמים  2מכלי מים שכל אחד מהם מכיל  2קוב .כל אחד מבני המשפחה משתמש ב160-
ליטר ליום .חשבו לכמה ימים יספיקו המים בשני המכלים שעל הגג.
תשובה 2 :מכלים *  2קוב *  1,000ליטר
= 4ימים
 160ליטר *  6נפשות
הסבירו לתלמידים כי הבית שבתמונה נמצא בבית לחם שברשות הפלסטינית .בניגוד לבית ישראלי שבו
המים זורמים בברזים כל הזמן ,ברשות הפלסטינית ,ברגע שמתרוקן המכל ,אין מים! בדרך כלל ממלאים
את המכלים פעם בעשרה ימים בממוצע .כלומר ,אם המשפחה בבית לחם הייתה צורכת מים כמו משפחה
ממוצעת בישראל ( 160ליטר לאדם ליום) ,ביום החמישי כבר היו אוזלים המים.
תרגיל 2
כעת חַשבו מהי הקצאת המים במציאות לאדם ליום בבית שמתגוררות בו  6נפשות עם שני מכלי מים על
הגג (כל מכל מכיל  2קוב) .את המכלים ממלאים בממוצע כל עשרה ימים.
תשובה:

 2מכלים *  2קוב *  1,000ליטר = 666.6ליטר לאדם
 6נפשות

 666.6ליטר
 10יום
בחודשי הקיץ לעיתים אספקת המים מגיעה רק פעם בשלושה שבועות.

= 66.6ליטר לאדם ליום למשך עשרה ימים
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ישראל
הרשות
הפלסטינית

צריכת
מים ביתית
ממוצעת

צריכה עירונית
(גינון ,מסעדות,
מתנ“סים)

דלף
מהצנרת

 166ליטר
לאדם ליום

 80ליטר לאדם
ליום

 70-80ליטר לאדם ליום

טיהור שפכים ושימוש
איסוף מוסדר של
חוזר להשקיה ( %מסך
ביוב
השפכים)

10%

90%

80%

30%

בערים יותר מ-
 ,50%בכפרים
הרבה פחות

פחות מ5%-

מקורwww.foeme.org :

גוף פעילות
חלקו את הכיתה לשתי קבוצות ותנו לכל קבוצה לקרוא צד אחד בסיפור על משלחת ישראלית ופלסטינית
שנפגשות לדון בדילמת מים .כרטיסיות למשחק התפקידים בנספחים .בהמשך יחשבו התלמידים יחד
כיצד לפתור את הדילמה .בשלב ראשון על כל קבוצה:
-

להגדיר את הבעיה.
להגדיר את הצרכים שלכם.
לחשוב על פתרונות רבים ככל האפשר לבעיה.
כל קבוצה בוחרת שחקנים שימלאו את תפקידיהם של חברי המשלחת.

בשלב השני חוזרים למליאה ומדגימים לתלמידים את שיטת “הכיסא החם“:
 הציבו כיסאות במעגל חיצוני כמספר המשתתפים. במעגל הפנימי הציבו ארבעה כיסאות. שני השחקנים הראשיים שמייצגים את החקלאים מתיישבים במעגל הפנימי על מנת להמחיז אתהדילמה ונשארים שם למשך כל המשחק.
 חבר משלחת מכל צד נכנס ,תורם לדיון ,ומתחלף בחבר משלחת אחר .אם אין תחלופה של חבריהמשלחת ,הכריזו “פריז“ ( )Freezeובקשו מהתלמידים לבצע תחלופה.
 הסבירו לתלמידים את הצורך למצוא פתרון המקובל על שתי המשלחות בתוך פרק זמן קצוב. אם הדיון לא מתקדם ,הזכירו את השלבים בפתרון קונפליקטים (פעילות .)Win-Win אם התלמידים הגיעו לפתרון ,נתחו יחד מה סייע להם להגיע לפתרון .אם לא הצליחו להגיע לפתרון,נתחו מה היו החסמים.
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סיכום
נהלו דיון עקרוני בשאלה :ישראלים ופלסטינים שותים מאותה באר – אקוויפר ההר .האם חלוקת מי אקוויפר ההר
בין ישראלים לפלסטינים צודקת ומוסרית או שאולי יש לשנותה? מהי הדרך הטובה ביותר לפתור את הסוגיה?
מים הם משאב ייחודי .הם זורמים מעל ומתחת לגבולות פוליטיים וניתן לנצלם לשימושים חוזרים .לכן
חשוב למצוא פתרון ייחודי ,יצירתי וגמיש ,שאינו דומה לחלוקה של משאב אחר כמו קרקע למשל.
אולם מכיוון שמדובר במשאב מוגבל ,עומד בפנינו האתגר להגיע להסכמה על מנגנון לניהול המים המשותפים
שיהיה מקובל על שני הצדדים .על מנת להגיע לפתרון ארוך טווח בנושא יש להגדיר את האינטרס המשותף
תוך מתן ייצוג שווה לשני הצדדים .גישה זו היא תהליכית ומתמשכת ודורשת הרבה סבלנות וכבוד הדדי.
59

גישה חדשנית לניהול מים משותף של ישראלים ופלסטינים

הסכמי מים חוצי גבולות נתפסים בדרך כלל כהסכמי הקצאה .במילים אחרות ,משאבי המים נתפסים
כעוגה המיועדת לחלוקה בין המדינות החולקות בהם .תפיסה זו מתאימה לקרקע שהיא משאב קבוע,
סטטי ,אך לא למים ,שלא זו בלבד שהם חוצים גבולות פוליטיים ,מעליהם ומתחתם ,אלא יכולים לשמש
את האדם שוב ושוב ,מהרגע שבו הם מופיעים כמשקעים ועד לרגע שבו הם חוזרים לים ,מתאיידים
או מחלחלים אל תוך שכבת אקוויפר עמוקה .אף שהקצאה קבועה – כלומר חלוקת כמויות או אחוזים
ספציפיים לכל אחד מהצדדים – מועילה לעתים במניעת סכסוכים ובפתרון בעיות קצרות טווח ,היא אינה
פתרון המבטיח ניהול יעיל ,הוגן ובר-קיימא של מים משותפים בטווח הארוך.
ניהול משותף ויעיל של המים המשותפים מחייב גמישות .ההצעה של ארגון ידידי כדור הארץ המזרח
התיכון מתחילה בהגדרת משאבי המים המשותפים לשני הצדדים ,וקובעת כי לשני הצדדים זכויות שוות
למים הללו .ההצעה ממשיכה בהמלצות לניהול מים משותף על בסיס זכויות וחובות מוסכמות ,כמו גם על
בסיס הסכמה על בקרה שוטפת של אקוויפרים ועל מנגנונים לפתרון סכסוכים .גישה זו תואמת את אופיו
של המשפט הבינלאומי בנוגע לשימוש במקורות מים כפי שהתפתח ב 100-השנים האחרונות.
המודל המוצע מבטא את המאמצים לביטול הפוליטיקה בקבלת החלטות בעניין השימוש במים :אף שכל
החלטה ביחס למים מחייבת התייחסות פוליטית ,הדבר שונה ממתן אופי פוליטי להחלטה המבוססת על
קווים לאומיים ,דתיים או אתניים .במילים אחרות ,המים נשלטים באמצעות כללים המיועדים להגן על
המערכת האקולוגית לטובת כולם ,והם מוקצים לצדדים השונים בדרכים אשר ממלאות את הצרכים
שלהם מבלי להידרש לוויכוחים בענייני ביטחון לאומי או פיתוח של צד אחד על חשבון האחר.
ההצעה מתייחסת לסכסוך בין הישראלים והפלסטינים בעניין המים כאל סוגיה שלטיפול בה נדרשים
מספר רב של מוסדות וקבוצות עניין המיישמים את המדיניות שלהם בקני מידה משתנים .ניהול משותף
של מים אינו דבר קל ,ועבור הישראלים והפלסטינים הוא מורכב במיוחד כתוצאה מהסכסוך המתמשך
בין העמים ,מההבדלים בשיעור ובדפוסי ההתפתחות הכלכלית שלהם עם השנים ,וכן מהגישות המנוגדות
כמעט – ישראל תומכת בגישה ריכוזית (מעלה מטה) והפלסטינים תומכים בגישה מבוזרת (מטה מעלה).
במקום לנסות להגדיר הקצאות מים קבועות לשני הצדדים ,ההצעה מנסה לאגד את המוסדות וקבוצות
העניין השונים המשתמשים במים לכדי מסגרת גמישה שתאפשר את ניהול המשאב בצורה הוגנת ובת-
קיימא .בסופו של דבר ,הבעיה הגדולה שניצבת בפני שני העמים איננה איך לחלוק את משאבי המים,
אלא כיצד להשתמש במשאבים המשותפים באופן הוגן ובר-קיימא.
נוסף על היתרונות הברורים של מים רבים ונקיים יותר ,מהווה הפרויקט פעילות בונה אמון אשר מוכיחה
כי ניהול משותף אינו רק מתקבל על הדעת אלא גם ישים בפועל .הוכח גם שניהול משותף של מים
משותפים יוצר דינמיקה חיובית משלו ומוביל לשיתוף פעולה נוסף בתהליך השלום.
הגישה החדשה למים משותפים לשני עמים ריבוניים מבוססת על תהליך של גישור מתמשך המתקיים
בדרגות ניהול מתאימות בעניין השימוש במים .תהליך זה יתבסס רק על הצורך המקביל בשוויון ובקיימות,
והוא יהיה כפוף לביקורת על יעילות השימוש והישימות ,אשר תנוהל על ידי בעלי עניין בישראל ובפלסטין.
ההצעה המלאה כוללת מבנה ארגוני לגופים והמוסדות אשר יישמו את המודל המוצע ,וכן תרשים זרימה
של הפעילויות והמידע בין הגופים הללו.
 59מתוך הפרסום "הסכם מים ישראלי-פלסטיני :הצעת ידידי כדה”א מזה”ת" ,ברוקס ד ,.טרוטייר ג’ ,.מרץ  .2012הקישור המלא מוצג באתר הארגון .
www.foeme.org
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 :5.5שבירת סטריאוטיפים
מטרה
היכרות עם המושג “סטריאוטיפ“ והשפעתו על ההתנהגות שלנו.

ציוד נדרש
-

 2השאלות המנוסחות בהמשך כתובות על בריסטולים.
מדבקות עגולות צבעוניות ועליהן כתובים המאפיינים השונים.
תעודות זהות מלאות וריקות.
כלי כתיבה.

רקע
“דעה קדומה“ באתר מט“ח.

60

פתיחה
משחק אסוציאציות.
הושיבו את התלמידים במעגל ואמרו מילה כלשהי .התלמיד שיושב מימינכם יאמר את המילה הראשונה
שעולה לו בראש .הסבב ממשיך כאשר כל משתתף אומר את המילה הראשונה שעולה לו בראש בעקבות
המילה שאמר חברו.

שאלו את התלמידים שתי שאלות:
 אם ל 8-ילדים  3 -מתוכם חירשים ,שניים עיוורים ואחד עם פיגור שכלי – נכנסה להריון פעם נוספת.בנוסף ,האם עצמה אינה בקו הבריאות ,וסיכוייה ללדת ילד בריא נמוכים.
כיצד תמליצו לה לנהוג?
 הגיע הזמן לבחור נשיא עולמי ,למי תיתנו את קולכם?מועמד מס׳  :1ידוע בקשריו עם פוליטיקאים מושחתים ,מתייעץ עם אסטרולוגים ,יש לו שתי מאהבות,
מעשן המון ושותה  8עד  10כוסות מרטיני ביום.
מועמד מס׳  :2נהג לעשן סמים כשהיה סטודנט ,פוטר פעמיים ממקום עבודתו ,ישן כל יום עד שעות
הצהריים ,שותה לפחות רבע ליטר ויסקי כל ערב.
מועמד מס׳  :3איש צבא בעל מדליות רבות ,צמחוני ,שותה משקאות חריפים לעתים רחוקות ,מעולם
לא קיים קשרים מחוץ לנישואים.
ערכו הצבעה אנונימית וכתבו את התוצאות על פתק.

פעילות נוספת
הכינו מראש כרטיסיות עם תמונות של דמויות עבר משפיעות ומשמעותיות מכל העולם.
חשוב שיהיו ביניהם נשים ,מדינאים ,מדענים ,פושעים וכו’.
כל תלמיד מקבל לידיו תעודת זהות ריקה (שם ,שם משפחה ,מקצוע ,מקום מגורים).
הציגו בפני הכיתה תמונת דמות ,וכל תלמיד ימלא את תעודת הזהות שבידו .בהמשך ,כל אחד יספר מה
כתב .בשלב הבא ,הציגו בפני הכיתה את העובדות הנכונות לגבי כל דמות שהצגתם.
לסיכום ,קיימו דיון שיבחן את דרך פעולתו של המוח ואת מקור תפישותינו בקטלוג אנשים.

 60הקישור המלא מוצג גם באתר הארגוןhttp://www.foeme.org/Education :
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מהלך המפגש
גוף פעילות
הדביקו על גבם של כל תלמיד ותלמידה מדבקה גדולה ועליה סטריאוטיפ מסוים .התלמידים יסתובבו
בכיתה ויפנו זה לזה בהתאם למדבקת הסטריאוטיפ שעל גב החבר/ה מבלי לגלות מה כתוב על המדבקה.
לדוגמה :אם לאחד המשתתפים כתוב על הגב “בלונדינית“ ,הפונה יכול לשאול שאלה סטריאוטיפית כמו:
“איפה העקבים שלך? מה ה IQ-שלך?“ כעבור כמה דקות וכמה מפגשים ,התלמידים יתיישבו במעגל,
וכל אחד מהם ינחש איזה סטריאוטיפ מוצמד לגבו .לדוגמה :מרוקאי ,קיבוצניק ,חרדי ,חילוני ,ערבי,
פרסי ,בלונדינית ,דתי ,שמאלני ,ימני ,ערס ,פרחה ,ישראלי ,הומו ,אלכוהוליסט ,רוסי ושאר סטריאוטיפים
שאנחנו מכירים.
שאלו כל תלמיד מה עזר לו לנחש מהו הסטריאוטיפ המוצמד לגבו ,ובררו עם יתר התלמידים מדוע
התייחסו לחברם דווקא בצורה כזאת או אחרת .העלו יחד סטריאוטיפים לגבי כל דמות (למשל בלונדיניות
– טיפשות ,דוגמניות .)...נסו לברר עד כמה הסטריאוטיפים מדויקים ,והאם באמת אפשר לייחס תכונות
אופי לקבוצות שלמות של אנשים .הבהירו את החשיבות בשונות שבין הפרטים בקבוצות.

משימה
כל זוג מקבל כרטיסייה עם תעודת זהות הכוללת את הקטגוריות הבאות :שם ,מקצוע ,מקום מגורים,
מצב משפחתי (נשוי/רווק) ,מספר ילדים ,תחביבים ועוד.
השם הוא הפרט היחיד שכתוב בכרטיסייה ,ועל פיו הם צריכים להשלים את יתר הפרטים .בחרו בשמות
שיגרמו לתלמידים לחשוב בכיוון סטריאוטיפי ברור.
בתום מילוי תעודת הזהות ,כל זוג מקריא בתורו את הפרטים שמילא .לאחר מכן הקריאו לתלמידים את
תעודת הזהות האמיתית של אותו אדם .הרעיון הוא ,כמובן ,לשבור סטיגמות .לדוגמה :מוחמד איבן ראול,
מתגורר בתל אביב ,רופא מומחה בכירורגיית לב.

דיון וסיכום
העלו שאלות בכיתה בעקבות הפעילות ובררו עם התלמידים מה דעתם לגבי סטריאוטיפים? האם הם
מרגישים שקיים סטריאוטיפ הן לגביהם כקבוצה ,והן לגבי כל אחד מהם באופן אישי? האם הפעילות
גרמה להם לחשוב אחרת על אנשים מסוימים?
קיימו דיון בשאלה האם מומלץ לשפוט אדם ולקבוע את תכונות האופי שלו רק על פי הקבוצה שאליה
הוא משתייך או בהתאם למאפיינים חיצוניים מסוימים?

השליכו את תוצאות הדיון על המפגש הקרב עם הקהילה השכנה
האם ניתן לשבור סטריאוטיפים קיימים על הקבוצות שעמן אנו עומדים להיפגש? מה לדעתכם הם
חושבים עלינו?
לבסוף ,הזכירו לתלמידים את שתי השאלות ששאלנו בתחילת המפגש.
הנשיא העולמי:
מועמד מס’  :1פרנקלין רוזוולט – נשיאה ה 35-של ארה“ב.
מועמד מס’  :2וינסטון צ׳רצ׳יל – ראש ממשלת בריטניה ,סופר והיסטוריון.
מועמד מס’  :3אדולף היטלר.
ולגבי האישה בהיריון ,הילד התשיעי שילדה היה לודוויג ואן בטהובן ,המלחין המפורסם...
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 :5.6ערבית שפה יפה
מטרה
רכישת אוצר מילים בסיסי בערבית כהכנה למפגש עם הקהילה השכנה.

משחק היכרות מספר 1
התחילו סבב היכרות במעגל .הדגישו את ההבדל בין שאלה לזכר“ :שו אסמַכ?“ לעומת שאלה לנקבה“ :שו
אסמֵכ?“
לדוגמה“ :אסמי תמר ,שו אסמכ?“
וכך הלאה ,עד להשלמת סבב שלם.

משחק היכרות מספר  :2שמאלי פאדי בדי
כללי המשחק :כל מי שמשמאלו ניצב כיסא ריק אומר“ :שמאלי פאדי בדי“ ומציין שם של מישהו אחר
שקם ומתיישב לידו.
משמעות המילים שמאלי פאדי בדי היא המקום משמאלי פנוי ,אני רוצה את...
דוגמה:
שמאלי פאדי בדי יערה (יערה קמה ומתיישבת ליד מי שקרא לה) ,וכן הלאה...

משחק מספר  :3פגישה ברחוב ( 15-10דקות)
שלב ראשון :הדגימו פגישה בין שני אנשים ברחוב.
״אהלן!״:
“ :2כיף חאלָכ (לזכר)  /כיף חאל ֵכ (לנקבה)?“
מנ ִיח = לא כל כך טוב.
 :1מבסוט/ה או נוס נוס = ככה ,ככה (מילולית :חצי-חצי) או מוש ֵ
 :2מע סלאם/ביי.
תוך כדי הדגמה תרגלו עם הקבוצה את הביטויים.
שלב שני :תרגול
התלמידים מסתובבים בחדר באופן חופשי ,פוגשים זה בזה ומתרגלים את הביטויים שלמדו בערבית.

משחק מספר  :4משחק זיכרון והשלמת מילים
חלקו את המשתתפים לארבע קבוצות קטנות :שתי קבוצות משחקות במשחק השלמת מילים ,ושתי
הקבוצות האחרות משחקות במשחק הזיכרון .בהמשך ,הקבוצות מתחלפות.
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משחק השלמת מילים
על הפתקים רשומות המילים הבאות .יש ליצור מהן צמדי מילים:
כיף

חאלכ

סלאם

עליכום

שוקראן

תפדל

אהלן

וסהלן

שימאל

ימין

שו אסמכ?

אסמי תמר

קדש אלסאעה?

אלסאעה ארבע

משחק הזיכרון
המשחק מכיל מילים בערבית ובעברית שחוזרות על עצמן מהמשחק הראשון על מנת ליצור תרגול והפנמה
של אוצר המילים.
כיף חאלכ?

מה שלומך?

סלאם עליכם

שלום עליכם

שקראן

תודה

תפדל

בבקשה

שימאל

שמאל

פאדי

פנוי

בידי

אני רוצה

סלאם

שלום

שו אסמכ?

איך קוראים לך?

קדש אלסאעה?

מה השעה?

אלסאעה ארבע

השעה ארבע

 .4פנטומימה
חזרו לשבת במעגל .הזמינו מתנדבים שיציגו בפנטומימה את אחת המילים שלמדו היום .יתר התלמידים
ינסו לנחש את המילה.
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 :5.7הכנה למפגש אזורי
מטרה
תיאום ציפיות והתמודדות עם חששות לקראת המפגש עם השכנים.

תקציר
סביר להניח שלקראת המפגש עם הקהילה השכנה יתעוררו שאלות ,חששות וציפיות אצל המשתתפים.
חשוב לעבד את הרגשות והמחשבות הללו על מנת להגיע כמה שיותר מוכנים ופתוחים לחוויה בין-
תרבותית במחנה הנוער.
 .1ספרו לתלמידים מהן מטרות המחנה ,מה בתכנית ,ועם מי הם עומדים להיפגש.
מטרות המחנה
 היכרות עם מציאות המים באזורנו ועם המפגעים למקורות המים. גיבוש רעיון לפעילות משותפת למניעת מפגע סביבתי מרכזי למשאב המים באזור. התוודעות אל בני נוער בקהילות שכנות ,ופעילות חווייתית לימודית משותפת. .2קיימו פגישה עם הורי התלמידים והסבירו את מטרות המחנה והתכנית הצפויה.
 .3הזמינו תלמיד בוגר שהשתתף במפגש קודם כדי לספר חוויות ולענות על שאלות .הקרינו מצגת עם
תמונות משנים קודמות.
 .4צפו בתמונות או סרטונים שהקהילה השכנה הכינה.
 .5עברו על רשימת הציוד והנחו את המשתתפים להצטייד בבגדים צנועים יחסית (טי-שירט ולא גופייה,
מכנסיים עד הברך ולא מכנסונים קצרצרים).
 .6ודאו שכל התלמידים מסרו אישור הורים וצילום דרכון (אם המחנה מתקיים בירדן).
 .7הכינו ביחד פוסטר או מצגת על הקהילה שלכם  -תמונות מבית הספר ,מהסביבה ,דוגמאות למפגעים
סביבתיים מקומיים.

גוף הפעילות
ביטוי ותיאום ציפיות אישיות וקבוצתיות
 פעילות קבוצתית  -המדריכה מכינה מראש שאלות (דוגמאות בהמשך) על פתקים ,מקפלת את הפתקיםושמה בכובע .כל משתתף לוקח פתק ,מקריא אותו ובוחר משתתף אחר שיענה על השאלה ומעביר אליו
את הכובע עם השאלות ,וכך הלאה.

שאלות
מה לדעתך יקרה במחנה?
אלו חששות יש לך מן המחנה?
מה מסקרן אותך לדעת על המשתתפים מירדן ומפלסטין?
מה חשוב לך שהשכנים ידעו עליך?
מה לדעתך יחשבו על חברי הקבוצה הישראלים?
מה לדעתך תהיה התרומה שלך לקבוצה?
כדאי לחשוב על שאלות נוספות בהתאם לכמות המשתתפים.
ציורים של נאמני במפגש בנחל אלכסנדר ,עמק חפר
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כל משתתף כותב על פתק אחד חשש שיש לו מהמפגש עם הילדים האחרים במחנה ועל פתק שני תכונה
שתעזור לו להתמודד עם אותו חשש.
רעיונות לחששות :יהיה משעמם ,ישנאו אותנו ,המצגת לא תעניין את הקהל וכדומה .רעיונות לתכונות:
"אני מצחיק"" ,אני מתחבֵר מהר"" ,אני מבין ערבית"" ,יש לי סבלנות".
המשתתפים שמים את הפתקים בשני כובעים – כובע תכונות וכובע חששות .כל ילד שולף פתק מכל כובע
ומקריא מה יצא לו .הוא יכול לבחור אם הוא מזדהה עם שני הפתקים ולוקח אותם אליו ,לוקח רק אחד
מהם או לא לוקח אף פתק .המשימה החשובה ביותר היא להסביר מה יצא לו ,ומדוע הוא מתחבר או לא
מתחבר לדברים .בסוף התהליך אפשר לקחת את כל הפתקים ולהכין מהם יצירה קבוצתית של חששות
וחוזקות.
סיכום הפעילות
מהם לדעתכם החששות של המשתתפים הירדנים או המשתתפים הפלסטינים לקראת המפגש המשותף?
חשבו על שלושה מרכיבים שעלולים להכשיל את המפגש (למשל מחסום שפה) ועל דרכים להתמודד עמם.
חשבו על שלושה מרכיבי הצלחה ,וכיצד ניתן להבטיח אותם (למשל יוזמה ופתיחות ביצירת קשרים).
בסיכום הפעילות הדגישו כי על אף שכל אחד מאיתנו מתמודד עם חששות אחרים ,אנחנו קבוצה
בעלת כוחות משותפים וביכולתנו לעזור זה לזה בשעת קושי או משבר .שקפו לקבוצה שכפי שכל אחד
ואחת הוא שונה ומיוחד עם חוזקות משלו ,כך גם בקבוצה מהקהילה השכנה ,נפגוש מגוון של אנשים
ולכן עלינו להיות פתוחים להיכרות ולכבד את ההבדלים בינינו.
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 :5.8לדמיין עולם בלי גבולות
מטרות
 לחלום על מציאות של שלום בין שכנים -להעביר לילדים ב“צד השני“ מסר של שלום ורצון להכיר דרך ציורים

תקציר
פעילות זו נכתבה על ידי מדריכה ממועצה איזורית אשכול ב ,2012בתקופה של ירי קאסמים מכיוון עזה,
מתוך צורך ורצון לגרום לחניכיה לחלום על מציאות אחרת ממה שהם מכירים ,לספר איך היה פעם ,כאשר
המצב הביטחוני היה טוב ,על הקשר עם אוכלוסיה שלמה שנמצאת כל כך קרוב אבל כל כך רחוק ובעיקר
על הימצאותם של ילדים אחרים מעבר לגדר.
הדימיון המודרך יוצר מרחב המאפשר חלימה על מציאות של שלום ,חברים בצד השני של הגבול שנפגשים
בחוף הים בכל חופשה מבית הספר ומבלים ,חוגגים חגים יחד ויודעים לדבר את שתי השפות (ערבית
ועברית).
בסוף הדמיון המודרך החניכים וחניכות יוצרים ציורים עבור הילדים בצד השני של המתרס.
הערות:
 הפעילות אמנם מתייחסת לקשר בין תושבי מועצה איזורית אשכול ועזה ,אך ניתן להתאים את הפעילותלאיזור גיאוגרפי שונה.
 הפעילות מתאימה לקבוצות קטנות יחסית ,מגובשות וכאשר יש יחסי אמון טובים בין הקבוצה למנחה. ניתן לוותר על דימיון מודרך ולהגיע לשלב האומנותי לאחר שיחת פתיחה עם שאלות מנחות כגון “איךהיה פעם?““ ,אילו יכולנו“ ,“...מה התסריט האופטימאלית?“

ציוד
מוזיקה שקטה ונעימה ,מזרונים ,דפים צבעוניים ,בריסטולים ,צבעים ,טושים עוד...

פתיחה וחימום
יושבים במעגל ומשוחחים על הקשר בעבר בין רצועת עזה למועצה אזורית אשכול ממספר זוויות שונות:
 גיאוגרפיה -נחל הבשור עובר במועצה אזורית אשכול ,ממשיך לעזה ונשפך שם לים התיכון .אפשרלשאול שאלות מנחות כגון :כיצד זה משפיע על הקשר בינינו? על מי מוטלת האחריות לניקיונו ושמירתו?
ועוד...
 תעסוקה וכלכלה מקומית  -אנשים מתוך הרצועה עבדו בעבר באזור בחקלאות ובניין וכיום כבר לא.ישראלים הרבו לערוך קניות בשוק של עזה.
 נופש  -בילוי בחוף של עזה על ידי כל אנשי האזור (תושבי המועצה ותושבי הרצועה). יחסי שלום  -הגבול היה פתוח למעבר של אנשים ,לא הייתה הרגשה של פחד ופיגועים ,היה רצון להכיראת התרבות של הצד השני.
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גוף הפעילות
את הדמיון המודרך חשוב להעביר באווירה נינוחה .ניתן לשבת במעגל ולעצום עיניים ,אפשר לשכב על
מזרונים או על הדשא ,אפשר להשמיע מוזיקה רגועה ברקע .לאחר שכולם רגועים התחילו כך:
תעצמו עיניים ,תנשמו שתי נשימות עמוקות .בנשיפה הוציאו את כל המחשבות השליליות והפחדים
ובשאיפה הכניסו אוויר נקי ומחשבות חיוביות .תנו לאוויר לזרום עד קצות אצבעות הרגליים .תרפו את
הראש ,את הכתפיים ,שחררו את הידיים והרגליים .דמיינו שאתם בחופש הגדול וכולם נוסעים לחוף הים
בעזה .הים נקי והחול נעים ושם מחכים לכם החברים שלכם מעזה .
מאוד התגעגעתם אחד לשני כי נפגשתם שנה שעברה על החוף והיה ממש כיף .אתם משחקים כדורגל
וכדורעף ביחד .כולם מבינים אחד את השני ,אתם מדברים ערבית והם מדברים עברית .אתם מספרים
אחד לשני על הסרטים שאתם אוהבים ועל הגיבורים שאתם אוהבים ומחליפים חוויות מכל מה שקרה
לכם השנה.
אתם שמים מוסיקה ומתחילים לרקוד .בסוף כולם אוכלים ארוחה משותפת ומאושרים מהמפגש שהיה
מוצלח גם השנה .אתם מצטלמים אחד עם השני ומבטיחים שתשלחו את התמונות לכולם בפייסבוק.
בסוף אתם עולים על האוטובוס ,חוזרים הביתה ומספרים להורים איזה כיף היה ומחכים בציפייה לשנה
הבאה.

סיכום
בסיום הדמיון המודרך המשתתפים ומשתתפות ממירים את החלום לציורים אומנותיים ,למסר של שלום
ורצון להכיר .רצוי לשלוח את הציורים בדוא“ל למדריך מעבר לגבול ,בתקווה לקבל ציורים מהילדים בצד
השני.

נאמני מים שהקליטו את "שיר אהבה מקומי"
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פעילות  :5.9משחקי היכרות
מטרות
 מטרה חברתית  -שבירת הקרח בין המשתתפים. מטרה קוגניטיבית  -למידת השמות. -מטרה רגשית  -הידוק והעמקת הקשר בין המשתתפים.

המטרות יושגו באמצעות:
-

משחקי היכרות וגיבוש מצחיקים
משחקי שמות
משחקי היכרות מעמיקים
משחקי אמון
משחקי ספורט

 .1משחקי היכרות וגיבוש מצחיקים
סלט פירות
מטרת המשחק :גיבוש הילדים לקבוצות מעורבות על ידי יצירת חיבור אישי ותחושת שייכות לקבוצות
שונות ומגוונות.
הגדירו בכל פעם מחדש את אופן חלוקת הקבוצות כך שהתלמידים ותלמידות יסתדרו במהירות בקבוצה
המתאימה:
-

בנים  /בנות
מעדיפים אוכל מלוח  /מתוק
כותבים ביד ימין  /שמאל
לובשים חולצה בהירה  /כהה
מעדיפים חורף  /קיץ
בעלי שיער בהיר  /כהה
נועלים נעליים  /סנדלים
המיקום במשפחה :ילד בכור  /ילד סנדוויץ׳  /צעיר
בעלי שיער ארוך  /קצר
מנויים בחברת סלולר :פרטנר  /סלקום  /פלאפון  /אורנג׳

הזמינו את הילדים לבחור מאפיין אישי שלהם לחלוקה לשתי קבוצות :צמחונים או אוכלי בשר ,אוהבים
קיץ או חורף וכדומה.
לאחר שהקבוצה מתגבשת במהירות ,ניתן לשלב מחיאות כפיים של הילדים כהערכה לשונות של הקבוצה
האחרת.

אנייה טובעת
הכיסאות מסודרים במעגל ,והמשתתפים עומדים על הכיסאות ומתחילים ללכת מסביב למעגל .המדריכים
משמשים בתפקיד הכרישים .בכל פעם הם מוציאים כיסא מהמעגל ,וכך הם מאתגרים את הקבוצה
להתמודד עם פחות כיסאות .תלמיד שנופל “טובע“ ויוצא מחוץ למשחק.

שלושה אפים ,ארבע אוזניים...
המשתתפים מסתובבים בחדר ויוצרים קבוצות לפי הנחיות המדריכים .למשל :שלוש ידיים ,חמש רגליים,
שלושה בעלי חולצות בגוון כחול וכדומה.
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“הרוח נושבת לכל מי ש“...
מוציאים כיסא אחד מהמעגל .אחד המשתתפים עומד במרכז המעגל ואומר את המשפט“ :הרוח נושבת
לכל מי ש + ...עובדה כלשהי“ ,למשל “הרוח נושבת לכל מי שיש לו יותר מ 5-אחים“ .כל מי שהמשפט נכון
עבורו קם מכיסאו ומחפש כיסא חדש .מי שאין לו כיסא נשאר לעמוד ואומר את המשפט הבא.
אפשר להזמין את המשתתפים לפי גיל ,גובה ,מידת נעליים ועוד.

אצבע-יד
המשתתפים עומדים במעגל ומושיטים את כף יד ימין כך
שהיא פונה כלפי למעלה ,ואת אצבע יד שמאל הם מניחים
על כף היד של החבר או החברה שעומדים לידם.
המנחה מספר סיפור כלשהו ,ובכל פעם שהוא אומר מילה
מסוימת ,למשל “מים“ ,המשתתפים מנסים לתפוס ביד ימין
את האצבע של השכן ובו-זמנית לחלץ את אצבע יד שמאל
(המחשה בתמונה).

 .2משחקי שמות

משחקים "אצבע-יד" במפגש בלוטן ,ערבה

שלפלף
 יושבים במעגל .המנחה עומד עם בקבוק ריק בידו ,מצביע על אחד המשתתפים ואומר“ :שלפלף“ .הילדאומר את שמו .לחלופין :המנחה אומר שם של ילד ,ואותו ילד עונה ב“שלפלף“.
 המנחה מנסה לבלבל ולהגיד“ :שלפלף תומר תומר“ ,והילד עונה“ :תומר שלפלף שלפלף“. -מעבר מהיר בין המשתתפים ייצור מצבים מבלבלים ומצחיקים.

כדור שמות
אחד המשתתפים מוסר כדור למשתתף אחר ואומר את שמו (תמר זורקת כדור ואומרת תמר) .לאחר
שכולם מסרו את הכדור ואמרו את שמם ,מתחילים סבב שני :מוסרים את הכדור וקוראים בשם אחר
(תמר זורקת כדור וקוראת למוחמד).

שם ותנועה
המשתתפים עומדים במעגל .כל אחד בתורו אומר את שמו ועושה תנועה .כולם חוזרים על השם ועל
התנועה .למשל ,יעל עושה תנועת שחייה ,כולם אומרים “יעל“ ומחקים את תנועת השחייה.

שם ומתנה
חברי הקבוצה יושבים במעגל .כל משתתף אומר את שמו ומעניק לחברי הקבוצה או ליקום מתנה המתחילה
באות הראשונה של שמו .בהמשך מקיימים מכירת מתנות .אפשר גם לבחור את  3המתנות היפות ביותר.

שיר שמות
כל משתתף אומר את שמו ואת התחביב שלו .הקבוצה מתחלקת לצוותים בהתאם לקובץ אותיות שהמנחה
בוחר ,וכל צוות מתבקש להפוך את השמות של חברי הצוות לשיר עם לחן.

מי מתחבא מאחורי הווילון?
המנחה מכין מקום מחבוא באמצעות שמיכה שנתלית כווילון .לאחר שכל חברי הקבוצה אומרים את
שמותיהם ,המדריך מבקש מאחד מחברי הקבוצה לעזוב ולהתרחק מהמקום .בזמן זה חברי הקבוצה
בוחרים משתתף שיתחבא מאחורי השמיכה.
המנחה מחליף את מקומות המשתתפים ומחזיר את המשתתף שהורחק .זה נדרש לגלות בתוך דקה מיהו
המשתתף שחסר בקבוצה .אם לא הצליח לזכור את שמו ,יתבקש לדקלם את השם  5פעמים.

שוק שמות
כל משתתף מקבל  4פתקים וכותב עליהם את שמו באנגלית .מערבבים את הפתקים של כל המשתתפים ,ואז
כל משתתף מקבל  4פתקים חדשים .כעת על כל משתתף “לסחור“ בקלפים שבידו על מנת לקבל בחזרה את
ארבעת הפתקים עם שמו עליהם .מותר למשתתף למסור פתק רק אם הוא מקבלים בתמורה פתק עם שמו.
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שוק שפות
הקבוצה מתחלקת לזוגות שבכל זוג דובר ערבית ודובר עברית .כל זוג מקבל  8פתקים ,וכל משתתף בוחר 4
מילים שברצונו ללמוד בשפה האחרת .המשתתפים כותבים את המילים באנגלית על שני פתקים ,לדוגמה:

Jamil – Yafe
Bachar – Yam

כעת מערבבים את הקלפים של חברי כל הקבוצה .כל זוג מקבל  4קלפים חדשים ו“סוחר“ בהם על מנת
לקבל את ארבע המילים החדשות והתרגום שלהן.

 .3משחקי היכרות מעמיקים
משחק השעון
כל משתתף מקבל שעון ריק (נמצא בנספח לפרק זה) וקובע  4פגישות עם משתתפים אחרים בשעות שונות.
המנחה קורא בשעה ומכריז על נושא השיחה:
 פעילות שעשיתם למען הסביבה ואתם גאים בה תחביב שאתם עוסקים בו בשעות הפנאי חלום שאתם רוצים להגשים בעתיד -מטרה שאתם רוצים להשיג בשנה הנוכחית

בית קפה ( 60-45דקות)
עצבו את הכיתה כבית קפה.
המשתתפים יושבים בקבוצות מעורבות קטנות סביב “שולחנות בית הקפה“ ומזמינים חטיפים ושתייה
מהמנחים-מלצרים .התפריט כולל גם מאכלים כמו עוגיות מזל ,קוקה קולה סקרנית ,ביסלי ציפיות,
פיצוחי ספורט ,שוקולד מוזיקלי .שם המאכל נותן רעיון לשיחה ומשם הדרך פתוחה.
מדי  10דקות מחליפים שולחן ופוגשים משתתפים חדשים.

תמונות ,חפצים ,גלויות
פזרו במרכז המעגל חפצים ,תמונות וגלויות .כל משתתף בוחר לעצמו תמונה/חפץ שמייצגים או מעניינים
אותו ,ובתורו מספר לקבוצה על הבחירה שעשה.

קרוסלה
המשתתפים יוצרים מעגל בתוך מעגל ,כך שכל משתתף במעגל החיצוני יושב מול משתתף אחר במעגל
הפנימי .המנחה מכריז על שתי דקות המיועדות לדיון בשאלת היכרות כלשהי ,לדוגמה :מהו המקום האהוב
עליי? מי האדם שהשפיע עליי? מה יכול לשגע אותי? איזה ערך הוא בעל החשיבות הגדולה ביותר בחיי?
בתום שתי הדקות הקבוצה הפנימית מסתובבת עם כיוון השעון כך שכל אחד יושב מול משתתף חדש.
המנחה מציג שאלת היכרות חדשה ,וכן הלאה.

עבודת צוות
חלקו את הקבוצה הגדולה לקבוצות קטנות ושימו דגש על ערבוב בין משתתפים מקבוצות אֵם שונות
כדי להסיר את מחסום קבוצות האם .קיימו חידון בין הקבוצות או חלקו משימות קבוצתיות כמו בניית
דגם כלשהו (למשל מגדל מנייר ממוחזר) ,חיבור שיר ,המחזת הצגה ,או כל משימה אחרת בין אם היא
קשורה לנושא המחנה או אינה קשורה אליו.

קופסת ההפתעות (חומרים בנספח לפרק זה)
כל חברי הקבוצה מתיישבים במעגל ,והמדריך מניח במרכז קופסה ובה משפטים בשתי השפות .המשתתפים
מוחאים כפיים לאורך המשחק ,ותוך כדי כך מעבירים ביניהם את הקופסה מיד ליד .כשהמדריך מבקש
להפסיק את מחיאת הכפיים הוא אומר בקול רם .STOP :המשתתף שתופס את הקופסה באותו רגע
מוציא ממנה פתקית וקורא את המשפט שכתוב בשפה שלו בקול רם .משתתף אחר קורא את התרגום.
לאחר מכן המשתתף הראשון מבצע את ההנחיות בפתקית.
אפשרות אחרת היא משחק «אמת או חובה» .מסובבים באמצע המעגל בקבוק .מי שסובב את הבקבוק
שואל שאלה ,ומי שפקק הבקבוק פונה אליו עונה או מבצע את המשימה.
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 .4משחקי אמון
משחקי חישוקים
 המשתתפים מחזיקים ידיים במעגל ומעבירים חישוק מראש לראש מבלי לגעת בו בידיים ומבלי שייפוללרצפה.
 המשתתפים יושבים במעגל קטן ומושיטים אצבע .המדריך מניח את החישוק על האצבעות המושטות.כל הקבוצה מנסה לקום לעמידה מבלי שהחישוק ייפול.

עיוור – משחק אמון
המשתתפים מתחלקים לזוגות (דובר ערבית  +דובר עברית) – האחד מכוסה עיניים והשני מוביל אותו דרך
מכשולים שונים ונותנים לחוש דברים בסביבה כמו גזע של עץ ,להריח פרח וכדומה .ניתן להוביל את בן
הזוג בידו אך המשימה מאתגרת יותר כאשר ההובלה נעשית בעל פה.
מתחלפים בתפקידים .בסוף המשחק המשתתפים מתכנסים ומספרים איך הייתה ההרגשה ומה למדו
מהמשחק.

משחק הנפילה
המשתתפים עומדים במעגל צמודים זה לזה .אחד המשתתפים עומד באמצע המעגל ,מחבק את עצמו,
נופל לאחור ונתפס על ידי העומדים במעגל,שדוחפים אותו בעדינות למישהו אחר במעגל .למשתתף באמצע
המעגל אסור להזיז רגליים ועליו “להתמסר“ בין חברי הקבוצה.
בשלב מתקדם ניתן להתחלק לזוגות; אחד המשתתפים נופל לאחור ובן הזוג תופס אותו.

משחקי חבל
המשתתפים עומדים במעגל ואוחזים בחבל .עליהם להתיישב ולקום מבלי לעזוב את החבל ,ליצור צורות
של משולש ,מרובע וכוכב בעזרת החבל ,להסתדר לפי גיל/חודש לידה/מידת נעליים ,מבלי לעזוב את החבל.

21
המשתתפים עומדים במעגל וסופרים עד  21לפי הסדר ,מבלי ששני משתתפים יגידו ספרה בו-זמנית .אפשר
לספור בשתי השפות.

משחקי ספורט
כדורסל/כדורגל
חמש מקלות
מחניים
תפסוני
ים/יבשה
קדימה ,אחורה ,ימינה ,שמאלה
(עומדים במעגל ,אם המנחה אומרת
קדימה כולם צריכים לקפוץ לאחור,
אם היא אומרת ימינה כולם צריכים
לקפוץ לשמאל ,וכך הלאה).

נאמני מים במפגש בעין יזרעאל
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מחנה נוער  ,2011ירדנית ,ישראל
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נספח  :1הזכות למים
כתבות רלוונטיות על הזכות למים בישראל:
 ביהמ״ש העליון :ליישוב בדואי בלתי מוכר יש זכות לנגישות מינימלית למים ,תומר זרחין,הארץ.6.6.2011 ,
 ניתוק ממים של משפחות חסרות אמצעים בשל חובות ,האגודה לזכויות האזרח.27.1.2013 , עובדות מהעולם על הזכות למים לאחד מתוך  8אנשים בעולם אין גישה למי שתייה. צריכת המים הממוצעת לאדם ברוב מדינות אירופה נעה בין  200ל 300-ליטר ליום .לעומת זאת,ישנן מדינות כגון מוזמביק שבאפריקה בהן צריכת המים הממוצעת נמוכה מ 10-ליטר לאדם
ליום.
 כמחצית מהאוכלוסייה במדינות מתפתחות סובלת מבעיות בריאות בשל מחסור במים וסניטציהאו מים באיכות נמוכה .זהו הגורם השני לתמותת ילדים בעולם.
 כמעט  1מתוך כל  5מקרי מוות של ילדים מתחת לגיל  5בעולם נגרם ממחלה הקשורה לאיכותמים ירודה.
 אנשים הגרים בשכונות עוני בג׳קרטה ,מנילה וניירובי משלמים על מים פי  5עד  10לעומתתושבים בשכונות עמידות באותן ערים ,ויותר מתושבים בלונדון או ניו יורק.
 לפי ארגון הבריאות העולמי ,ההחזר על כל השקעה של דולר אחד במערכות מים וסניטציהמניבה החזר כלכלי של  -343דולר!
 -כ 70%-מצריכת המים העולמית מיועדת לחקלאות ורק  - 10%לשימוש ביתי.

מקורות מידע:

 Human Development Report 2006. Beyond scarcity: Power, poverty and the global watercrisis. UNDP, 2006
(the) Right to Water, Fact Sheet No. 35. United Nations, OHCHR, UN-HABITAT, WHO, 2010
http://thewaterproject.org/water_stats.asp#.UTsVqxyLCqc
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נספח  :2תקשורת ויצירת מצב של ““Win-Win
שבו גב אל גב .הסבירו לחברכם כיצד לצייר את הציור מבלי להראות לו או לה את התמונה!

161

נספח  :3דילמות מים
טיפים למשא ומתן והגעה לפשרה
בקביעת מדיניות ציבורית לכל צד יש את השיקולים והצרכים שלו .אם כל צד נאחז בעמדותיו ולא
מתגמש ,הגעה להסכם בלתי אפשרית .אבל אם כל צד יצליח לשים את עצמו בנעליו של הצד האחר
ולהתאים את עמדותיו בהתאם ,אפשר להגיע לפשרה.
פשרה משמעה להיפגש באמצע ,ומשא ומתן הוא אמנות ההגעה לשם .משא ומתן דורש דיון ונכונות לתת ולקחת.
פעמים רבות נראה כי לא ניתן לגשר על הפער בין עמדות הצדדים .אולם בשלב מסוים ,פשרה היא פתרון הגיוני
יותר מהתבצרות ומהתעקשות שמתישות את שני הצדדים וגורמות להידרדרות נוספת של המצב הבעייתי.
משלחת פלסטינית
שמך חסן מנסרה ואתה גר בישוב חקלאי ברשות הפלסטינית שאינו מחובר לרשת מים וביוב .במקום יש
בארות מים שסבא רבא שלך חפר והן מספקות את תצרוכת המים רוב השנה .בשנים האחרונות חל גידול
באוכלוסייה וכמות המים בבארות פחתה .ברצונך להרחיב את כרם הזיתים של המשפחה ולייצר עוד שמן
בבית הבד המסורתי .אולם אין לך מספיק מים כדי לספק את צורכי המשפחה ,לנטוע שתילים צעירים
ולהגדיל את נפח הייצור של השמן .מחלון ביתך אתה רואה בצד הישראלי דונמים של פירות הדר וחממות
שאינם חסרים מים .אתה רוצה לברר כיצד באפשרותך להגדיל את כמות המים שברשותך .לשם כך אתה
מארגן משלחת שכוללת את המוכתר (ראש הכפר) ,בנך המהנדס ומנהלת בית הספר.
המוכתר (ראש הכפר) – כבר שנים שאיננו מקבלים אישורים לקידוח מים חדש ואין תקציב להקמת רשת מים
וביוב .אנחנו גרים במרחק קילומטרים בודדים מכם אבל בניגוד אליכם ,אנחנו חיים במחסור קבוע של מים.
בן מהנדס – לאחרונה סיימתי בהצטיינות לימודי הנדסה ואני מחפש עבודה .כתבתי את עבודת הגמר שלי
על מתקן לטיהור שפכים ואני רוצה לעבוד בכפר שלי אלא שאני חסר ניסיון.
מנהלת בית הספר – כשאין מים בשירותים ההורים מסרבים לשלוח את הבנות לבית הספר .אנחנו רוצים
שהילדים שלנו יקבלו חינוך טוב ,אבל קשה מאוד ללמוד וללמד בתנאים הקיימים.
 הגדירו את הבעיה. הגדירו את הצרכים שלכם. חשבו על פתרונות רבים ככל האפשר לבעיה. כל קבוצה בוחרת שחקנים שימלאו את תפקידיהם של חברי המשלחת.משלחת ישראלית
שמך יעל לוי ואת גרה בישוב מטופח בישראל ,המחובר דרך קבע לרשת מים ולתשתיות ביוב וחשמל .בישוב
מדשאות גדולות ומרכז ספורט עם מגרש כדורגל .מסי הארנונה שאת משלמת משמשים ,בין היתר ,לתחזוקת כל
אלה .למשפחתך מטעי פירות הדר הסמוכים לוואדי .בשנים האחרונות מוזרמים בוואדי שפכים שמגיעים מבתי
בד בצד הפלסטיני .השפכים מציפים את המטעים וגורמים נזקים גדולים ומתקפות יתושים .את מתלבטת אם
לדווח לפקח המים או ליצור קשר ישיר עם השכנים ,בעלי בתי הבד ,ולפתור את העניין ישירות מולם .לבסוף ,את
מארגנת משלחת שכוללת את ראש המועצה ,פקח רשות שמורות הטבע ומנהלת מתקן טיהור השפכים המקומי.
ראש מועצה – המועצה חייבת לזכות בפרס “המועצה הירוקה בישראל“ על מנת שאבחר לקדנציה נוספת
כראש מועצה .לכן עליי לפתור את בעיית זיהום הנחל.
פקח רשות שמורות הטבע – צב הנחלים הולך ונכחד .אתם חייבים להפסיק את הזרמת השפכים באופן מיידי.
מנהלת מתקן טיהור שפכים (מט“ש) – אני מעוניינת לטפל בשפכים נוספים על מנת למכור את המים
המטוהרים לחקלאים להשקיה ולהגדיל את הכנסות המט“ש .אלא שהמט“ש נמצא כבר בקיבולת מלאה.
 הגדירו את הבעיה. הגדירו את הצרכים שלכם. חשבו על פתרונות רבים ככל האפשר לבעיה. -כל קבוצה בוחרת שחקנים שימלאו את תפקידיהם של חברי המשלחת.
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נספח  :4שעון היכרות
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נספח  - 5משחק היכרות :קופסת ההפתעות
פתקים לגזירה

عليك اختيار م�شرتك يهودي وتعليمه كلمة بالعربية و�أطلب منه �أن يكررها  5مرات ب�سرعة بدون �أخطاء .

בחר משתתף ערבי ולמד אותו מילה בעברית .בקש ממנו לדקלם את המילה שלמד  5פעמים ללא טעויות.

عليك �أن تكرر ا�سمك و�أ�سم عائلتك ملدة دقيقة دون �أخطاء .

דקלם את שמך ואת שם משפחתך במשך דקה אחת ללא טעויות.

�أذكر �ألوان اال�شارة ال�ضوئية من الأعلى اىل الأ�سفل ب�سرعة  7م ّرات دون �أخطاء .

זכור את צבעי הרמזור מלמעלה למטה ודקלם אותם במהירות  7פעמים ללא טעויות.

عليك الوقوف على ِر ِجل واحدة ملدة دقيقة ون�صف .
עמוד על רגל אחת במשך דקה וחצי.

عليك الدوران حول املجموعة  3م ّرات والعودة اىل مكانك .
הסתובב מסביב לקבוצה  3פעמים וחזור למקומך .

اجل�س /ي بجانب امل�شرتك الأكرث هدوء ًا بنظرك باملجموعة .

שב ליד המשתתף הכי שקט בקבוצה (לדעתך).

عليك ان تقفز /ي خطوة اىل الأمام وخطوة اىل اخللف  10مرات .
קפוץ צעד אחד קדימה וצעד אחד לאחור  10פעמים.

�ضع /ي ا�صبعك على الأر�ض ودُر /دوري من حوله  12م ّرة .

שים את האצבע על הרצפה והסתובב סביבה  12פעמים.

عليك غناء مقطع من �أغنيّة حتبها /بينها كثري ًا .
שיר קטע משיר שאתה מאוד אוהב.

�ضحك جميع امل�شرتكني .
عليك القيام بحركة ُت ِ

עשה תנועה שתצחיק את כל המשתתפים.

عليك جمع �ساعات اليّد من امل�شاركني واعادة توزيعها ح�سب ترتيب جمعها .

אסוף את שעוני היד מכל המשתתפים והחזר להם אותם לפי סדר האיסוף.

عليك �أن تكرر /ي ا�سم {ليوناردو دي فين�شي}  5مرات ب�سرعة دون �أخطاء .
דקלם את השם ליאונרדו דה וינצ'י  5פעמים ללא טעויות.

ّ
ّ
عليك جمع خوامت من ال�صبايا و�أن تعيدها /يها ّ
با�سمهن واحدة واحدة .
عليهن
لهن بعد �أن تنادي

אסוף את הטבעות של הבנות ,קרא להן בשמן בזו אחר זו ,והחזר להן את הטבעות.

عليك جمع امل�شرتكني الذين يبد�أ ا�سمهم بحرف ال (ن) و�أطلب منهم تبادل �أماكنهم .

קרא למשתתפים ששמם מתחיל באות מ׳ ובקש מהם להחליף ביניהם מקומות.

عليك جمع امل�شرتكني الذين يبد�أ ا�سمهم بحرف ال (د) و�أطلب منهم تبادل �أماكنهم.

קרא למשתתפים ששמם מתחיל באות ד׳ ובקש מהם להחליף ביניהם מקומות.

عليك جمع الهواتف النقالة من امل�شرتكني الذين يبد�أ ا�سمهم بحرف ال (�س) و�أطلب منهم تبادل �أماكنهم.

אסוף את הטלפונים הניידים מהמשתתפים ששמם מתחיל באות א׳ ובקש מהם להחליף ביניהם מקומות.
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כרטיסיות למשחק דומינו יבוא/יצוא של מים וירטואליים
גזור ושמור

165

 | 166פרק 5

מים ושכנות טובה |

167

 | 168פרק 5

מים ושכנות טובה |

169

 | 170פרק 5

מים ושכנות טובה |

171

 | 172פרק 5

מים ושכנות טובה |

173

 | 174פרק 5

מים ושכנות טובה |

175

 | 176פרק 5

מים ושכנות טובה |

177

 | 178פרק 5

מים ושכנות טובה |

179

 | 180פרק 5

מים ושכנות טובה |

181

 | 182פרק 5

מים ושכנות טובה |

183

 | 184פרק 5

מים ושכנות טובה |

185

 | 186פרק 5

מים ושכנות טובה |

“שים לב למחשבותיך; הן הופכות למילותיך.
שים לב למילותיך; הן הופכות למעשיך.
שים לב ושפוט את מעשיך; מעשים הופכים להרגלים.
ֶהי ֵה מודע להרגליך; הם הופכים לערכים שלך.
ָהבֵן וקבל את הערכים שלך; הם הופכים לגורלך“.
מהאטמה גנדי

187

כתובת משרדי הארגון:
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טל - 03-5605383 :פקס03-5604693 :
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