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תודות:
שונים,  בתחומים  ניסיון  ובעלי  מקצוע  אנשי  של  הטובה  בעצתם  פעם  לא  נעזרנו  הפרויקט  במהלך 

שנפגשו עמנו  ותרמו לנו בעצתם;  אנו מודים מקרב לב לכולם:  

פסטינר,  ואריה  זס”ק  אלון  ארז,  אמיר  זלוצקי,  מנחם  נתן,  אתי  פייצ’וטקה  קרלוס  כרמל,  מילכה   c

ישעיהו בר אור, ויעל מייסון מהמשרד להגנת הסביבה; ואבי ברכה, מנהל היחידה סביבתית שורק;

גיא רשף, חזי ביליק ושרה אלחנני מאגף איכות מים ברשות המים, ולד”ר ישראל גב, ממונה תכנון    c

משאבי מים ברשות המים. 

הלל גלזמן ואריאל כהן, מרשות הטבע והגנים.   c

רון יצחקי מ”צמח נסיונות” וג’ון זילברמן משרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות.    c

דרור  ד”ר  חיפה,  מאוניברסיטת  גרינבאום  נעם  ד”ר  וולקני,  ממכון  קורצמן  דני  ד”ר  לחוקרים:    c

ד”ר  ממקורות,  גוטמן  יוסי  ד”ר  הגאולוגי,  מהמכון  יחיאלי  יוסי  פרופ’  ת”א,  מאוניברסיטת  אבישר 

בירדן, אירביד  מאוניברסיטת  טלוזי  סמר  ד”ר  שפר,  נתן  ד”ר  המטאורולוגי,  מהשרות  חלפון   נעם 

ול-Prof. Bartolomé Andreo, מהמחלקה לגיאולגיה באוניברסיטת מלגה, ספרד. 

אנו מודים לכל המרצים והמרצות בקורסים השונים למשתתפי הפרויקט: 

־מיכל לברטובסקי, אריאל כהן מרט”ג, מעין חיים מהקואלציה לבריאות הציבור, תומר בן עמי מהמש

רד להג”ס, ניצן מתן מצלול, אמנון סולטמן, עו”ד ניר קלמרו, אייל דונגור מחברת מדוטק, כרמית ליאור 

מהמועצה הישראלית לבניה ירוקה, אילן וערן דורון ויערה לוי מחברת “יעד ירוק”, ד”ר אריק רוזנפלד 

מחברת EcoloGIS, לאגרונום יגאל בר-נוי, ד”ר שמעון פיבוניה ממו”פ ערבה, אוריאל בן-חים ממרכז 

המועצות האזוריות ויהושע בלאו מעין יהב. 

וסביבה על פיתוח השלבים השונים  ייעוץ הנדסה  וחברות  ליועצים פרטיים  גם  אנו מבקשים להודת 

בפרויקט:  

Web-GIS  של  יועץ לפיתוח ממשק ה-GIS, אילן דביר, שירלי מלכי וצוות הפיתוח  אסף אבן-פז    c

חברת טלדור. 

ד”ר אסף ליאור ומורן לוקיטס. מחברת אקולוג הנדסה.    c

חברת “יעד ירוק”:  אילן דורון, יערה לוי, עינת בן עזרא ועינת מרקנטי.      c

גדעון  מנדלסון,  עמית  רמון,  אורי  לשיקומם:  האב  ותוכנית  יהודה  בהרי  המעיינות  סקר  לצוות     c

סלמאני ודקלה זידמן ממכון דש”א; למתכננות: איריס ברנשטיין, וצופיה רוזנר-סלע, לגיאולוג ד”ר 

עמיר אידלמן ולכל “פורום המעיינות” שלווה את עבודתם. 

c  לד”ר דלית גאסול ממכללת כנרת, על פיתוח תוכנית אב לתיירות חקלאית בעמק הירדן.

LDD טכנולוגיות מתקדמות, על הסקר של שטיפת  c  לרן יקיר, אורי זביקלסקי ואילן בן-נח מחברת 

חנקות מעודפי דישון למי התהום בעמק חפר והמלצות לצמצום התופעה.   
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פרויקט זה לא היה יוצא אל הפועל בכל הרשויות המקומיות ללא עזרתם של לרכזי הקהילה של ידידי 

את  שהפכו  שחל,  וגונדי  ברתנא  גילת  טפירו,  אילת  ביאדסי,  מוחמד  ניצן,  סיגל  עוז,  חגי  הארץ:  כדור 

התורה למעשה בקהילתם ; לפרויקט זה הצטרפו אלינו עוד שתי רכזות מוכשרות: ענת גרינמן ממוא”ז 

עמק הירדן, ונועה כהן-קיסינג’ר מיחידה סביבתית נגב מזרחי, תודות גם להן.

בשלבי הפיתוח, ניתוח הנתונים וההפקה של אירועי הפרויקט השתתפו כמה מתמחות ואנו מודים גם 

 Antonella-ו  ,  Daniella Aboody , Scalet Pesch-ל העברית.  מהאונ.  קירו,  יעל  וד”ר  טובי,  לעדי  להן: 

Ballarini מתוכניות ההתמחות של ב”ס פורטר ללימודי הסביבה באונ’ ת”א. 

והפקה סרטוני הקהילות המשתתפות בפרויקט,  Visual  על הבימוי הצילום  ליובל שור חברת  תודה 

ותודה למתרגמים  והמתרגמת המסורים, שהדיה שבית’, ווליד מאג’דלה ואלון רומלד ותודה מיוחדת 

למעצבת הפרסומים שלנו איילת טיקוצקי על הסבלנות והיצרתיות.

תודות גם לכל הצוות המסור של ידידי כדור הארץ מזה”ת, ובהקשר פרויקט זה במיוחד למירה אדלשטיין, 

חווה הבר, שרית אוחיון, איימי ליפמן אביזהר, מיכל שגיב, גיא עציון, אורי גינות, מאלק אבו-אלפאילט, 

בהה אפנה, סוהה אלנג’אר, יאנה אבו-טאלב וגדעון ברומברג. 

 José Luis Alcón, María Teresa Jiménez, María José Ávila :תודות לצוות מהמועצה של מחוז מלאגה

.Sonia Gallo Sanchez -ו , Marisa Morea Rodriguez

נועד  הפרויקט  האזזוריות  מהמועצות  הפרויקט  של  המסורים  המשתתפים  לכל  תודות  אחרונים 

בשבילכם, בהשתתפותכם בסדנאות, הסיורים, והכנסים הבאתם את הנסיון המקצועי מהשטח שתרם 

סביבה  על  ושמירה  הסביבתיים,  המפגעים  לצמצום  והתוכניות  והכלים  לפיתוח  מהכל  יותר  לבסוף 

בריאה יותר. 

בברכה, 

רכז הפרויקט בישראל, ד”ר עידו אביאני 

 .youval@foeme.org ,מנהל הפרויקט: ד”ר יובל ארבל

המיזם “שומרים על מי התהום” נוהל  ע”י ארגון  FoEME( Friends of the Earth Middle East – ידידי 

כדור הארץ המזרח התיכון( בשיתוף עם מועצת מחוז מלגה )ספרד, אנדלוסיה( ו-WEDO )ארגון לפיתוח 

)שותפות   ENPI CBC MED תוכנית  ידי  על  ממומן  הפרויקט  הפלשתינאית(.  ברשות  והסביבה,  מים 

ושכנות אירופאית, לבניית יכולות ושיתוף פעולה חוצה גבולות במזרח התיכון( של האיחוד האירופאי. 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The 

contents of this document are the sole responsibility of EcoPeace Middle East and can under no 

circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

mailto:youval@foeme.org
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הקדמה

1. חשיבות מי התהום בישראל 
מי-תהום הם המשאב החשוב ביותר של מים מתוקים בעולם, ומהווים 96% ממאגרי המים המתוקים 

הזמינים של כדור הארץ. בחלקים רבים של המזרח התיכון, משאב זה מתדלדל ומזדהם. בישראל ארבעה 

ובעשור   ,)2 )תמונה  הכנרת,  החוף,  אקוות  ההר1,  אקוות  שתיה(:  )מי  שפירים  למים  עקריים  מקורות 

האחרון גם מתקני התפלה . אקוות קטנות יותר אך חשובות ביותר לאספקת המים בפריפריה נמצאות 

גם בגליל )המערבי והמזרחי( בכרמל, ובערבה . 

כ-620  יחד   מספקות  לפלסטינים,  וגם  לישראלים  גם  ביותר  והחשוב  הטוב  המים  מקור  ההר,  אקוות 

המילוי  שחונות  בשנים  שנתי.  רב  בממוצע  הטבעי  החוזר’  ה’מילוי  נפח  זהו   – בשנה  מים  מ”ק  מיליון 

החוזר יכול להיות נמוך בעשרות אחוזים. למשל אם כמות המשקעים בשנה מסוימת קטנה ב- 20% 

לא  תלויה  החוזר  המילוי  שמידת  כיוון  כפול,  בשיעור  לפחות  יכולה  החוזר  המילוי  מידת  מהממוצע, 

רק בכמות הגשם השנתי, אלה גם בפיזור הגשם לאורך העונה, עוצמות הגשם ורמות האידוי והדיות 

מהאגן. על מנת לשמור על מי התהום יש להקפיד לא לשאוב מעבר למפלס השומר על אוגר בטחון 

הנקרא גם ה”קוו האדום”. שאיבה מעבר לקווים אלו עלולה לגרום לעליה של במליחות כלומר פגיעה 

באיכות  המים.  

1   אקווה, )אקוויפר( הוא אגן מי תהום. אקוות ההר כוללת את האגן המערבי )הנקרא גם אקוויפר ירקון – תנינים ע”פ נביעות המוצא 
שלו(; האקווה הצפון מזרחית המתנקזת למעיינות עמק חרוד ועמק בית שאן; והאקווה המזרחית המתנקזת לבקעת הירדן וים המלח;

תמונה 1 - מערת אבשלום חלל; דוגמא לחללי המסה )קרסט( של אלפי מ”ר באקוות ההר
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במשך שנים רבות, סך כל ניצול המים היה מעל למילוי החוזר הטבעי, והדבר הוביל למפלסי מים נמוכים, 

ירידה בשפיעה של המעיינות העיקריים )מוצאי האקוות( ובמקרים מסוימים, עלייה במליחות המים. 

למשל, במעיינות עמק בית שאן המנקזות את האקווה הצפון מזרחית.

אזורי ההזנה )אזורי החידור למי התהום( של אקוות ההר – הם מחשופי שכבות סלעי דולומיט וגיר.    c

בסלעים אלו מתפתחת חדירות גבוהה עקב תהליכי המסת הסלע והרחבה של סדקים ראשוניים 

)קארסט(, שיוצרים נתיבי זרימה מועדפים. מסיבה זאת באזורים אלו יש רגישות גבוהה של מי-

התהום למקורות זיהום.

אקוות החוף מהווה מאגר מים הגדול ביותר בישראל בשל מרחב ההשתרעות הגדול, והנקבוביות    c

של  לחץ  תחת  נמצא  זה  מים  מקור  גם  אותה.  המרכיבים  הכורכר  סלעי  ושל  החול  של  הגבוהה 

גורמי זיהום שונים ורבים. כ-30% מהקידוחים באקוות החוף נסגרו בשל המלחה או עליה בריכוזי 

חלקים  תעשייתיים(.  אורגניים  ומזהמים  דלקים  מתכות,  גם  אך  ניטראט,  )בעיקר  שונים  מזהמים 

נרחבים מאזור ההזנה של אקוות החוף נאטמו בשל הבניה הרחבה באזור מישור החוף, וכתוצאה 

מכך המילוי החוזר לאקוה זו נפגע.

2. ניהול סביבתי ברשויות מקומיות בישראל
רבים אתגרים בתחום  רבים. במקרים  בישראל, הרשויות המקומיות אחראיות על היבטים סביבתיים 

ההגנה על הסביבה ומי התהום מקבלים מענה באמצעות שיתופי פעולה בין הממשל המרכזי לרשות 

המקומית. למשל, כל נושא מיון, איסוף ושינוע של פסולת ביתית לאתרי מחזור והטמנה. חלק מהרשויות 

המקומיות יוזמות תוכניות הפרדה במקור ומיחזור של פסולת בייתית בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. 

איסוף,  מערכות  שכולל  הביוב  נושא  על  גם  אחראים  המקומיות2  הרשויות  בבעלות  המים”  “תאגידי 

וטיהור השפכים עד לרמה המאפשרת שימוש חוזר בהשקיה לחקלאות, בפיקוח של רשות  שאיבה, 

יש  המקומיות  לרשויות  בנוסף,  הסביבה.  להגנת  והמשרד  החקלאות,  משרד  הבריאות,  משרד  המים, 

אחריות באסדרה ופיקוח על פעילות תעשייתית וחקלאית מזהמת כמו פיקוח על פליטות של מזהמים, 

ביחד עם משרדי החקלאות והגנת הסביבה. במקרים רבים, יישום בשטח של תוכניות לאומיות, תלוי 

במידת שיתוף הפעולה והיכולות של הרשות המקומית.

לפיכך, יש קושי מובנה ביישום בשטח של תוכניות בעלות מטרות לאומיות שלא תמיד חופפות את 

המטרות של הרשויות המקומיות. דוגמא טובה לכך היא שמירה על מי התהום מפני זיהום. זיהום מי 

התהום חוצה גבולות מוניציפאליים וזיהום של אקוות ההר והחוף שמתרחש בתחומי רשות מקומית 

אחת משפיע גם על הרשויות השכנות ומעבר לכך. בגלל האופי הלאומי של האתגר, והיכולות המוגבלות 

של כל רשות מקומית להשפיע על שכנותיה, הרשויות המקומיות מתרכזות בשיפור רווחת התושבים 

בנושאי חינוך, גינון ,שיכון, תעסוקה וכו’. בנוסף, חלק מהרשויות המקומיות בישראל – בעיקר בפריפריה 

מקומיות  שרשויות  העיקרית  הסיבה  הן  אלו  מובנות  סיבות  כרוניים.  תקציביים  מגרעונות  סובלות   –

בישראל אינן נרתמות מספיק להגנה על מקורות המים של כולנו.

בתוכנית “שומרים על מי התהום” השתתפו 8 רשויות מקומיות ויחידה סביבתית אזורית אחת. ישנה 

2   בבמועצות האזוריות עדין לא הוקמו תאגידי מים וביוב. חלוקת המים וכל נושא הטיפול בשפכים והקולחים עד לאספקה לשדות 
מטופל במידה רבה ע«י אגודות המים של הישובים החקלאיים או חברות יעודיות של המועצות האזוריות, למשל ›אפיקי עמק חפר‹, 

ונמצא בפיקוח של רשות המים, משרד הבריאות ומשרד לה«ס .
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המקומיות  הרשויות  בין  והתרבותיים  האקלמיים  הדמוגרפיים,  הגאוגרפיים,  בתנאים  גדולה  שונות 

טבע  אתר   - המלח   ים  לחופי  ששוכנת  תמר,  איזורית  מועצה  השתתפה  בתוכנית  למשל,  השונות. 

מהייחודיים והיפים בעולם. במועצה האיזורית תמר שטח של 1,650 קמ”ר מספר מועט של תושבים 

ומספר רב של מבקרים בכל שנה. התוכנית כללה גם את עיריית באקה אל גרביה – עיר ערבית ב”משולש” 

שלה יש בעיות משמעותיות בתחומי התשתיות שחלקן נובע מהיותה עיר ערבית. כתוצאה מהשונות 

לכן,  לרשות.  רשות  בין  מאד  שונות  לפתרונן  והדרכים  הסביבתיות  הבעיות  גם  הרשויות,  בין  הרבה 

מקומי  ממשל  אנשי  ידי  על  מובל  ולהיות  המקומיים  בתנאים  להתחשב  חייב  הסביבתי  המצב  שיפור 

שמכירים את הניואנסים המקומיים, האפשרויות והחסמים שקיימים בכל רשות. ההיכרות מקרוב של 

אנשי הרשויות המקומיות עם האתגרים המקומיים היא נכס חשוב בדרך למציאת פתרונות יצירתיים 

ומותאמים לתנאים בכל מקום.

3. זיהום מי תהום חוצה גבולות
זיהום מי תהום חוצה גם גבולות מדיניים בין ישראל, הרשות הפלסטינית וירדן. לכן, טיפול במפגעים 

סביבתיים למי תהום היא מטרה משותפת למדינות ולקהילות שכנות משני עברי הגבול. שיתוף הפעולה 

ומאפשר  הצדדים  שני  עבור   win-win של  מצב  יוצר  מפגעים  של  והפחתה  למניעה  גבולות  חוצה 

פלטפורמה לשיתופי פעולה נוספים. ידידי כדור הארץ המזרח התיכון הנו ארגון ייחודי, שמפגיש בין 

פעילי איכות הסביבה ירדניים, פלשתינים וישראלים. מטרתנו העיקרית היא קידום מאמצים לשיתוף 

ויצירת  בר-קיימא  לפיתוח  חותרים  אנו  בכך,  הסביבה.  להגנת  המשותפת  המורשת  לשימור  פעולה 

התנאים הנדרשים לשלום באזורנו.

במסלע  אקווה  גם  היא  ולפלשתינאים,  לישראלים  ביותר  והחשוב  הטוב  המים  מקור  ההר’,  ‘אקוות 

גבולות,  חוצות  אקוות  מספר  למעשה  הן  ההר  אקוות  זיהום.  לסכנות  רגישה  ולכן  ומסיס,  קשה  גרני 

הממוקמות מתחת הרשות הפלשתינית וישראל, ומהוות את מקור המים היחיד הזמין לפלסטינים. אף 

שחלוקת המים כפופה להסכם הביניים שנחתם באוסלו ב 1995-, ישראל משתמשת בכ -80% מאקוות 

אלו, מה שמותיר לפלשתינאים חלק לא הוגן ממאגר המים המשותף. במשך שנים רבות, סך כל ניצול 

המים היה מעל למילוי החוזר הטבעי, והדבר הוביל למפלסי מים נמוכים, ירידה בשפיעה של המעיינות 

העיקריים ובמקרים מסוימים, עלייה במליחות המים.  
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והרשות  ירדן  בישראל,  התהום  מי  על  “שומרים  בפרויקט  המשתתפות  והרשויות  העיקריים  התהום  מי  אגני   :1 מפה 
הפלשתנאית 

חיפה נצרת

בית לחם

באר שבע

עזה

רבת עמון

ו. מוקטאה / נ.  קישון

נ. חדרה
ו. אבו נאר

נ. אלכסנדר

נ. ירקון ו. קנה

תל אביב

נ. באר שבע

נהר הירמוך

נ. חרוד
ו. זיגלב

ו. פארה ו. זרקא

ו. עוג׳ה

ו. קלט

ו. נאר /נ. קידרון

דן
יר

 ה
הר

נ

כנרת

ח
מל

ה
ם 

י

שומרים על מי התהום

ירדן

רשות 
פלסטינית

שכם

מקרא
אקוות ההר - שטח הזנה
אקוות ההר - שטח כלוא

מערכת אקוות החוף
אגן נהר הירדן - ים המלח 

אגם
נחל/נהר

קהילות ישראליות
קהילות פלסטיניות

קהילות ירדניות

ו. זומר

רון
חב

נ. 

ו. עזה

עמק הירדן

בית שאן

גלבוע

באקה אל גרבייה

מנשה

עמק חפר

חמה

מועז בן ג׳בל

טבקת פחל

שרחביל בן חסנה

ג׳למה, ג׳נין

באקה אל שרקייה

טול כרם

פסאיל

יריחו

עוג׳ה

דיר עללא

שונה הדרומית

ירושלים
מטה יהודה

בית שמש
ואדי פוקין

יאטה

ע׳ור הדרומית
תמר

ישראל
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מפה 2 : מפת אקוות ההר, הישובים העקריים ומתקני טיהור השפכים הקיימים והמתוכננים.

Hadera
Jenin

Qalqiliya
Nablus

Barkan Ariel
SalfitRosh Ha’ayin

Petah-Tiqwa
Tel-Aviv

Modi’in

El-Bireh
Ramallah

Jericho

Hebron/Al Khalil
Qiryat Arba

 Kidron

 H
eb

ro
n

Yarkon Stream

Taninim Stream

 Kishon

Soreq Stream

Dead Sea

Mediterranean Sea

Jo
rd

an
 R

iv
er

:Population Centers
Palestinian
Israeli
Hydrological Watershed
Mountain Aquifer’s Recharge Area
Mountain Aquifer Area
The Green Line
A Planned Sewage Treatment Plant
An Existing Sewage Treatment Plant
Stream
Groundwater Flow
Existing Groundwater Pollution

 Friends of the Earth  Middle

 Nablus/Alexan der

Kan

Hever Stream

Wadi Kelt/Prat Stream

Jerusalem

Tul Karem

Bethlehem
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2. תוכנית ‘שומרים על מי התהום’
הקניית  באמצעות  התיכון,  במזרח  מקומיות  רשויות  להעצים  היא  זו   תוכנית  של  מטרתה  תקציר: 

גם  כמו  בשטחיהן,  מי-תהום  זיהום  של  מקורות  להפחית  כדי  ואדמיניסטרטיביות  טכניות  מיומנויות 

לשפר את שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות באגן הים התיכון,  על מנת להגן על אתרי טבע ומורשת 

הרשות  ירדן,  מישראל,  מקומיות(  )רשויות  קהילות   30 משתתפות   הניסיונית  בתוכנית  משותפים. 

הפלשתינאית ומחוז מלאגה בספרד. הקהילות במזה”ת המשתתפות ביוזמה זו שותפות גם לתוכנית 

חוצה הגבולות “מים ושכנות טובה” )Good Water Neighbors(. רבות מקהילות אלה חיות מעל אקווה 

תוכנית  במסגרת  האירופי  האיחוד  ידי  על  ממומן  הפרוייקט  פגיעים.  מי-תהום  מעל  כלומר  קרסטית, 

שמקדמת שיתופי פעולה בין מדינות שכנות סביב הים התיכון. 

מלאגה  ומחוז   )www.foeme.org( התיכון”  המזרח  הארץ  כדור  “ידידי  ארגון  ידי  על  מנוהלת  התוכנית 

בספרד. )קישור(

הרשויות המקומיות הישראליות שמשתתפות בפרוייקט הן:

מועצה אזורית עמק הירדן 

איגוד ערים שרון-כרמל 

עיריית בית שאן

מועצה אזורית גלבוע

מועצה אזורית עמק חפר

עיריית באקה אל גרביה

מועצה אזורית מטה יהודה

יחידה סביבתית שורק

מועצה אזורית תמר

http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=32
http://www.foeme.org
https://www.youtube.com/watch?v=hk02S89uark
https://www.youtube.com/watch?v=laB02xfjIWM
https://www.youtube.com/watch?v=k5_2Vxex1mI
https://www.youtube.com/watch?v=k5_2Vxex1mI
https://www.youtube.com/watch?v=YwTG1Y1NrKg
http://www.youtube.com/watch?v=sK9HnCiuWoM
https://www.youtube.com/watch?v=EyAHoI6zURM
https://www.youtube.com/watch?v=NyHC5lRzUgs
https://www.youtube.com/watch?v=ODLORCh5Tnc
https://www.youtube.com/watch?v=ODLORCh5Tnc
https://www.youtube.com/watch?v=YKZPRG2kx1I
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ב.2. יעדים:
מי- זיהום  את  ולהפחית  התיכון,  הים  באגן  מים  משאבי  של  בר-קיימא  ניהול  לקדם  הוא  הכולל  היעד 

התהום, לרבות:

מניעה והפחתה של הסכנות למי-תהום והסביבה ושיפור המורשת הטבעית המשותפת.  c

עבודה  שיטות  להטמיע  כדי  המוניציפלית,  ברמה  ואדמיניסטרטיביות  טכניות  מיומנויות  שיפור    c

מומלצות לצמצום מפגעים סביבתיים והגנה על מי-התהום.

מניעת  לגבי  וניסיון  ידע  לחלוק  שיוכלו  התיכון,  הים  באגן  מוניציפליים  צוותים  של  רשת  בניית   c

מפגעים סביבתיים והגנה על משאבי מי-תהום טבעיים ומשותפים.

יצירת מחויבות בקרב רשויות מקומיות לשיפור את הביצועים הסביבתיים )בתכנון, פיקוח ואכיפה(  c

בשטחיהן באמצעות אימוץ הנחיות לצמצום המפגעים הסביבתיים שבסמכותם החוקית.

קידום קמפיינים ושיתופי פעולה חוצי גבולות להגברת המודעות על האתגרים המשותפים לצמצום   c

זיהום מי-תהום ברחבי אגן הים התיכון.

ב.3. פעילויות מרכזיות:
 GIS-קורסים -  הכשרת צוותי הרשויות המקומיות והמתנדבים למיזם בנושאים הבאים: שימוש ב  c

)מערכות מידע גיאוגרפי(, מניעת מפגעים על ידי אכיפה מקומית של חוקים סביבתיים ועל ידי יישום 

שיטות עבודה חדשניות של ניטור, מיפוי, תכנון ותעדוף על בסיס מידע גיאו-הידרולוגי )רגישות של 

מי-תהום(, טיפול במי שפכים, שימוש חוזר בטוח בקולחין מטוהרים והנחיות לחקלאות ידידותית 

לסביבה. 

חתימה על מזכר הבנות בין ידידי כדור הארץ המזה”ת ובין כל רשות המשתתפת בפרוייקט  -  מיזכר    c

ההבנות מבטא את המחוייבות של הרשויות המקומיות לפעול למען הפחתה של מפגעים סביבתיים 

ולשמירה על מי התהום. ראשי הרשויות או נציגיהם חתמו על מזכר ההבנות בטקס שנערך במשרדי 

הנציגות של האיחוד האירופי בישראל באפריל 2012. התחייבות הרשויות מתייחסת במזכר לקווים 

המנחים המתוארים  להלן:

http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=222
http://www.tashtiot.co.il/2012/04/19/%D7%9E%D7%99%D7%9D-17/
http://www.tashtiot.co.il/2012/04/19/%D7%9E%D7%99%D7%9D-17/
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פיתוח קווים מנחים למניעה והפחתה של מפגעים סביבתיים למי תהום - קווים מנחים אלה עוצבו    c

במטרה להעצים את תפיסת האחריות הסביבתית של עובדי רשויות מקומיות באיזור ההזנה של 

מי תהום ומקורות מים עליים, מתוקף תפקידם, בכדי שיוכלו להגן על מקורות מים באופן המיטבי. 

המים  מקורות  מפגעי  של  שוטף  וניהול  מיפוי  ניטור,  עבור  כלים’  ‘ארגז  מהווים  המנחים  הקווים 

בתחומי הרשויות המקומיות.

הוצגו  בסיורים  וירדן.  הפלסטינית  הרשות  ישראל,  ספרד,  במלאגה   – משותפות  וסדנאות  סיורים   c

בעיות סביבתיות מייצגות. הסיורים היוו הזדמנות מיוחדת לנציגים מרשויות ממשלתיות ומקומיות 

את  – להפגש, להכיר  וירדנים  ישראלים, ספרדים  פלסטינים,   – עניין אחרים  בעלי  גם  כמו  שונות, 

המפגעים השונים ולדון בפעילויות להפחתת הסכנות הסביבתיות. 

מיפוי רגישות מי-תהום - מודל מרחבי המבוסס   c

הסיכון  את  שמחשב  גאו-הידרולוגי,  מידע  על 

למי-תהום,  יגיע  )מסיס(  מזהם  שחומר  הצפוי 

והסיכון של פיזור הזיהום באקווה. המיפוי והכנת 

המודל בישראל נערך ע”י חברת אקולוג, הנדסה 

המודלים  אחד   ,DRASTIC מודל  באמצעות 

מי-  של  רגישות  להערכת  בעולם  המקובלים 

תהום. 

הקמת ממשק GIS   - במסגרת הפרוייקט הקמנו באמצעות חברת טלדור ממשק GIS ייעודי למיפוי,    c

מידע  ניתוח  מאפשר  הייעודי  הממשק  רשות.  כל  ברחבי  סביבתיים  מפגעים  של  ואיפיון  ניטור, 

הסיכון  הערכת  התהום.  למי  השונים  של הסיכונים  ותעדוף  רמות  בכמה  שונים(  )מסוגים  מרחבי 

למי תהום מכל מפגע פוטנציאלי מחושבת תוך התבססות על מודל, שפותח על ידי עשרות מדענים 

בפרויקטCOST 620  של האיחוד האירופאי. הממשק הוא אינטרנטי, ומאפשר גישה באמצעות שם 

כדי  בממשק  משתמשים  בפרויקט  השותפים  בהתקנה.  צורך  ללא  מחשב  מכל  וסיסמה  משתמש 

למפות ולאפיין מפגעים פוטנציאליים ותשתיות שונות וככלי לניהול מרחבי-סביבתי.  

במחוז  משותף  בסיור  התוכנית  משתתפי  א.   :3 תמונה 
מלגה בספרד;  

http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=222
http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=222
http://foeme.org/uploads/13871189571~%5E$%5E~ECOLOG_Model_Description.pdf
http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=227
http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=227
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והפחתה  למניעה  יישומיות  תוכניות    c

התהום  למי  סביבתיים  מפגעים  של 

)קישור( – בכל רשות מקומית אופיינו 

התהום,  למי  סביבתיים  המפגעים 

ההידרולוגית  הרגישות  מיפוי  בוצע 

ממשק  באמצעות  נותח  והמידע 

איפשר  שנאסף  המידע   .GIS-ה

למניעה  יישומית  תוכנית  כתיבת 

תהום  למי  מפגעים  של  והפחתה 

לייעוץ  מקצועית  חברה  בעזרת 

)לינק(  ירוק”  “יעד  חברת  סביבתי. 

הגנרית  התוכנית  בפיתוח  תמכה 

לכל הרשויות המשתתפות בפרויקט 

לבקה- ייעודיות  תוכניות  ובהכנת 

אל-גרביה, מוא”ז תמר, וגלבוע. 

סביבתיים  לפעילים  ארועים  קיום    c

הדגשים  אחד   – )קישור(  בקהילות 

המודעות  העלאת  הוא  בפרוייקט 

התהום  מי  על  השמירה  לחשיבות 

והעלאת  הרחב  הציבור  בקרב 

מן  אזרחים  של  והיכולת  המודעות 

סביבתיים  לנושאים  בנוגע  השורה 

כללה  הזאת  הפעילות  מגוונים. 

הפקה של סרטונים  קצרים, פגישות 

עם פעילים, כנסים, צעדות, תערוכת 

צילומים ועוד.

ב. נאמני המים במבצע נקיון ביער מצר

שפכים בנחל חרוד, בית שאן. 

http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=231
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פירוט פעילויות הפרוייקט:

ג.1. קורסים והדרכות
קורס היכרות עם תוכנת ממ”ג )אפריל-יוני 2012( כלל:     .1

.)GIS ,הכרות בסיסית עם תחום מערכות מידע גיאוגרפיות )ממ”ג  c

c  הפקת מפות, עריכתם וניתוחם. שילוב תחום ה- GIS בפעילות השוטפת של המשתתפים.

c   מושגים בסיסים בהידרולוגיה של מי תהום, וסיכון מזהמים למי תהום. 

c   הכנת “שכבת מפגעים” כבסיס למפת הערכת הסיכונים למי התהום.  

קורס קווים מנחים למניעה וצמצום של מפגעים למי תהום )יולי-אוקוטובר 2012( הקורס כלל את    .2

הנושא הבאים:

1.   אחריות וסמכות – חוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית סמכויות פקחים.

2.    השפעות בריאותיות של זיהומי מי תהום.

3.    קווים מנחים למניעה וניהול טיפול במפגעי סביבה למי תהום. 

4.    שימוש בממשק ה - GIS הייעודי למיפוי, ניטור וניתוח של מפגעים סביבתיים.

5.   הכרות והכנה פרטנית של תוכניות למניעה וניהול של מפגעי מי תהום.

שיטות מתקדמות לניטור מזהמים.    .6

סיור   + וכיו”ב(  ערים  איגודי  ירוקה,  )משטרה  חיצוניים  גורמים  מול  עבודה  עבודה:  ממשקי    .7

משותף )דגש על מפגעים המסכנים מקורות מים(.

תמונה 4: קורס GIS ומיפוי מפגעים בבקה אל גרביה, ובכפר עוג’ה ברשות הפלשתנאית.

http://foeme.org/www/he/?module=projects&record_id=221
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קורס חקלאות סביבה )קישור( כלל את הנושאים הבאים )נובמבר 2013(:   .3

הרצאת מבוא על חקלאות בת קיימא. )קישור(  .1

סיכונים ושיטות מעשיות להימנעות מדישון יתר בממשק אורגני וקונבנציונאלי.  .2

טיפול בפסולת חממות )קישור(.  .3

גור,  דרום  מועצת  ראש   – גבולות  חוצה  שת”פ  על  ודיון  הערבה  באזור  הזבובים  בעיית  הצגת   .4

המועצה האזורית הירדנית השכנה לתמר,  מר אחמד אווני.

פעילויות חקלאיות תומכות סביבה - תמיכות מדינה במיזמים של חקלאות מקיימת )קישור(.  .5

ניהול אזורי של חקלאות מקיימת )קישור(.  .6

חקלאות מדייקת – כללי ויישומי.  .7

רישוי סביבתי לתוצרת חקלאית )קישור(.  .8

טיפול בזבל רפת בשיטה רטובה.  .9

קורס בניהול יישומי של תוכניות למניעה והפחתה של מפגעים ברשויות:  .4

סדנת מצב קיים – סדנא מרוכזת שבה סוכם תהליך איסוף המידע ברשויות. במסגרת הסדנא   .1
הופקו מתהליך איסוף המידע מסקנות אופרטיביות למניעה והפחתה של מפגעים

בוצעה  במפגשים  רשות.  בכל  עליהם  הממונים  ועם  הפרוייקט  מנהלי  עם  פרטניים  מפגשים   .2
רשות.  בכל  הייחודיים  לתנאים  מפגעים  של  והפחתה  למניעה  הגנרית  התוכנית  של  התאמה 

במפגשים נדונו הנושאים הבאים:

תוכנית פיקוח, דיווח וניטור פרטנית עבור כל ישוב.  .3

תוכנית אכיפה סביבתית ברשות המקומית.  .4

ייזום וגיוס משאבים עבור פרוייקטים סביבתיים למניעה והפחתה של מפגעים.  .5

הגברת התאום ושתוף הפעולה בין הרשות המקומית לרשויות מקבילות רלוונטיות כגון: רשויות   .6

ניקוז, רשות הטבע והגנים, קק”ל ועוד. 

סיור לימודי בנושא השקייה בטוחה בקולחין מטוהרים לחקלאים וראשי רשיות מקומיות, ירדנים ופלשתנאים
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ג.2. אפיון מרחבי של סיכונים יחסיים לזיהום מי תהום
ממשק ה- GIS מחשב את ערך הסיכון למי התהום מכל מפגע פוטנציאלי מ-4 פרמטרים: 

משקולת המפגע – )טווח: 15-80( שבעצם בחירת סוג המפגע בכרטיס המפגע בממשק נבחר ערכו    c

על פי הטבלה;

חומרת המפגע – בסולם )1-10( תקבע ע”פ התרשמות המדווח ובעזרת מחשבונים יעודיים )לינק(.    c

למשל למפגע מסוג תחנת דלק  פוטנציאל הנזק )חומרת המפגע( נקבע מספר המשאבות בתחנת 

הדלק, ושטח התחנה ; 

מידת ההגנה – נמדדת בסולם 0.5-2, שהערך הגבוה מציין מקדם הגנה גבוהה לדליפת הזיהום; אם    c

למשל מדובר ברפת אחרי הרפורמה, המתפקדת מצויין ואין שום דיווחים או סימנים על דליפות 

פסולת או שפכים ממנה, היא תקבל ערך ‘מידת הגנה’ - 2- והערכת המפגע תהיה חצי מהמשקל של 

פוטנציאל הזיהום מרפת לא ממוגנת )כיון שפרמטר זה נמצא במכנה(. 

מודל  מתוך  במרחב  נקודה  לכל  במערכת  מובנה  כבר   )1-5 )בין  זה  ערך   – הידרולוגית  רגישות    c

DRASTIC  )ראה להלן סעיף ג.3. ודו”ח מלא על המודל (

פוטנציאל הזיהום או הסיכון למי התהום מחושב באמצעות הנוסחא הבאה:

ג.3. מודל דרסטיק להערכה של רגישות הידרולוגית יחסית
מודל DRASTIC הינו מודל המאפשר הערכה ומיפוי של רגישות מי תהום לזיהום. המודל פותח על ידי 

לגבש מתודולוגיה להערכת סיכון-יחסי של  )EPA( במטרה  סוכנות ההגנה על הסביבה האמריקאית 

רגישות מי תהום לזיהום ממקורות שונים עבור אזורים נרחבים. 

מודל ה-DRASTIC מתחשב בשבעה פרמטרים הידרולוגיים המפורטים להלן, המשפיעים על  פוטנציאל 

הזיהום:

)Depth of ground water table( עומק מי התהום  .1

)Recharge rate( קצב המילוי החוזר של האקוויפר  .2

)Aquifer type( סוג המסלע באקוויפר  .3

)Soil( סוג הקרקע  .4

Topography ;)טופוגרפיה )רמת השיפועים  .5

)Infiltration through Unsaturated Zone( סוג הקרקע/מסלע של התווך הבלתי רווי  .6

) Hydraulic Conductivity( מוליכות הידראולית  .7

רגישות הידרולוגית  x                                                                           = פוטנציאל זיהום
חומרת המפגע  x  משקולת המפגע

מידת ההגנה

http://foeme.org/uploads/Hazards_Weight_Table.pdf
http://foeme.org/uploads/13871189571~%5E$%5E~ECOLOG_Model_Description.pdf
http://foeme.org/uploads/13871189571~%5E$%5E~ECOLOG_Model_Description.pdf
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הממוינים  אזורים  ובה  מפה  הינו  הסופי  התוצר  הסופי.  בשקלול  שונה  משקל  הידרולוגי  פרמטר  לכל 

הנדסה אקולוג,  חברת  ע”י  נערך  בישראל  המודל  והכנת  המיפוי  הידרולוגית(  רגישות  דרגות   לחמש 

)ד”ר אסף ליאור ומורן לוקיטס(.

ג.4. איסוף מידע על מפגעים סביבתיים באמצעות ממשק ממ”ג ייעודי
עיבוד  מעקב,  ניטור,  למיפוי,  ייעודי   GIS ממשק  הוקם  התהום”  מי  על  “שומרים  הפרוייקט  במסגרת 

לציבור,  ופתוח  אינטרנטי  והוא  ‘טלדור’  חברת  ידי  על  פותח  הממשק  סביבתיים.  מפגעים  של  וניתוח 

שיכול להכנס ולהשתמש בו באמצעות הרשאה )שם משתמש וסיסמא( וללא צורך בהתקנת התוכנה 

.הממשק מאפשר סביבה אחידה לכלל המשתמשים לעדכון ושימוש במידע שתואר לצורך הקמת מערך 

ניטור ופיקוח  אזורי,  וממשק גמיש למשתמש לצורך אכיפה וטיפול במפגעים הסביבתיים.

מערכת המיפוי והניהול כוללת:

ותשתיות  בקולחים  השקייה  ביוב,  קווי  דרכים,  ישובים,  מפות  תצ”א,  כגון  רלוונטיות  רקע  שכבות   .1

נוספות.

תמונה 5: שילוב של שכבות מידע של ממפגעים פוטנציאלים שונים עם מודל הרגישות ההידרולוגי להערכת הסיכון למי 
תהום מכל מפגע סביבתי בשטח

Municipal Landfills

Gasolin Station

Industrial Activities

Septic Tanks

Agricultural + Poultry

GW Vulnerability Map

GW Pollution Hazard

Depth to Water

Aquifer Media

Soil Media

Topogrphy (Slope)

Impact of Vadose Zone

Hydraulic Conductivity

GW Vulnerability Map

Drastic Methodology, GISPollution Hazard Assesment

http://foeme.org/uploads/13871189571~%5E$%5E~ECOLOG_Model_Description.pdf
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המודל  לפי  ‘אקולוג’  חברת  ידי  על  הפרוייקט  עבור  במיוחד  שמוקמת  הידרולוגית  רגישות  שכבת   .2

.DRASTIC - הבינלאומי

.COST 620 כרטיס הזנה ייעודי למפגעים סביבתיים על פי סטנדרטים בינלאומיים לפי מודל  .3

אינטגרציה בין שכבת המפגעים הסביבתיים ושכבת הרגישות ההידרולוגית לקבלת שכבה דינמית   .4

שמספקת עבור כל נקודה במפה הערכה מספרית של רמת הסיכון עבור מי התהום. )ראה סעיף ג.2( 

הזנת מיקומי המפגעים אפשרית באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: ציור על המפה, הזנה של   .5

קורדינטות )המערכת ממירה אוטומטית ערכי קורדינטות מהיטלים שונים(, או הזנה פשוטה של 

קבצי GPS ממכשיר הטלפון הנייד.

מערכת הרשאות שתכלול מנהל מערכת בכל רשות, הרשאת הזנת נתונים והרשאת צפייה בלבד.  .6

המערכת דינאמית וכל מפגע מאופיין גרפית במפה לפי פרמטרים של: סוג המפגע, גודל המפגע,   .7

מידת ההגנה מפני דליפת מזהמים לסביבה ומצב טיפול. סטאטוס הטיפול של כל מפגע מעודכן לפי 

המצב בשטח.

של  ההזנה  ולאישרור  המפגעים  של  הסטאטוס  לעדכון  שאחראי  מערכת  מנהל  מונה  רשות  בכל   .8

מפגעים חדשים )הזנת מפגעים חדשים למערכת מסתיימת רק לאחר אישרור של מנהל המערכת 

בכל רשות(.

לעדכן  יוכל  המערכת  מנהל  רק  כי,  עם  הרשאה(.  במתן  )בתלות  לציבור  פתוחה  המפגעים  הזנת   .9

נתונים כדי למנוע אי-סדר במערכת. עם זאת, עבור כל מפגע ישנה אפשרות לציבור להגיב ולהוסיף 

אינפורמציה בתיבת טקסט ייעודית.

תמונה 6: פריים של הממשק GIS למיפוי וניהול טיפול במפגעים סביבתים 
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ג.5. פעילויות איזוריות
מהמדינות  ברשויות  תפקידים  בעלי  בין  מקצועית  רשת  ליצור  היא  הפרוייקט  של  המטרות  אחת 

המשתתפות. הקשר האישי בין בעלי התפקידים הוא גורם מרכזי במציאת אפשרויות שונות לפרוייקטים 

משותפים בתחומי הסביבה והמים. בגלל הקירבה הגאוגרפית, הנזק ממפגעים סביבתיים משפיע על 

תושבים משני עברי הגבול, וקיים אינטרס משותף לטיפול והסרה שלהם. בחלק גדול מהמקרים, טיפול 

במפגע סביבתי מצד אחד של הגבול לא פותרת את הבעיה במלואה, ורק התמודדות משותפת יכולה 

להביא להסרת האיום הסביבתי. דוגמא טובה לכך הוא הזיהום של נחל הקישון שחוצה את הקו הירוק בין 

הכפר הפלסטיני ג’אלמה ברשות הפלסטינית ומועצה איזורית גלבוע בישראל. בנחל זורם ביוב מאיזור 

ג’נין שחוצה את הקו הירוק )ראה תמונה( לתוך ישראל. לכן, הטיפול בנחל יהיה אפקטיבי רק תוך שיתוף 

פעולה בין שני הצדדים. 

במסגרת הפעילויות האזוריות 

סיורים:  שלושה  התקיימו 

ברשות הפלסטינית, בישראל; 

כמו  בספרד.  מלאגה  ובמחוז 

כן, התקיימו שני כנסים: בירדן 

הסיורים  במסגרת  ובספרד. 

נחשפו המשתתפים בפרוייקט 

ולדרכי  הסביבתיות  לבעיות 

במדינות  איתן  ההתמודדות 

הכנסים  במסגרת  השונות. 

נחשפו המשתתפים להשפעה 

טיפול  על  הפרוייקט  של 

במפגעים ברשויות מהמדינות 

השונות. יותר מכך – במסגרת הפעילויות המשותפות בילו משתתפי הפרוייקט מהמדינות השונות כמה 

ימים אינטנסיביים ביחד. במשך ימים אלו נקשרו קשרים אישיים ובלתי אמצעיים בין בעלי התפקידים 

ברשויות השונות. קשרים אלו מהווים פלטפורמה לשתופי פעולה עתידיים בנושאי סביבה ובנושאים 

נוספים.

המפגשים והתוכניות שבאו בעקבותיהם כבר מראים תוצאות בשטח, לדוגמא טיפול בגלישות שפכים 

מתחנות הסניקה ומקווי הביוב של העיר ביתר עילית, המציפים שדות מעובדים בשטחי הכפרים נחלין 

וכמובן מסכנים את מי התהום של אקוות ההר.  וואדי פוכין, ומזהמים את המעיינות הסמוכים להם, 

זו, דווחה מספר רב של פעמים כבר מספר שנים אך הטיפול בתלונות התעכב מסיבות שונות.  בעיה 

לאחרונה התבשרנו שהמשרד להג”ס פתח מחדש את תיק החקירה כנגד עיריית ביתר עילית.  

בנוסף, בעקבות פניות הארגון, אגף איכות מים ברשות המים מקדם בימים אלו תוכנית עם העירייה 

וחברת מקורות לפתרון התקלות והכשלים החוזרים במערכת הביוב של ביתר עילית. התוכנית כוללת 

הסברה לתושבים, הגברת האכיפה על קבלני בניין המשליכים פסולת אל שוחות קווי הביוב, והכנסת 

שני,  מצד  הארוך.  לטווח  והן  הקצר  בטווח  הן  התקלות,  ולפתרון  יותר  יעיל  לניטור  חדשות  תשתיות 

הארגון יזם ומקדם תוכנית במימון הבנק העולמי לאיסוף שפכים סניטאריים של חמישה כפרים בדרום 

מערב בית לחם )בתיר, חוסן, וולג’ה, נחלין וואדי פוכין( - בכולם עדין משתמשים בבורות ספיגה. באזור 

אחר בשיתוף עם עמק חפר, והמשרד להגנת הסביבה הארגון מקדם תוכנית לאיסוף העקר )שפכי בתי 

הבד( בנפת טול כרם ושכם ופיזור מבוקר שלו בכרמי הזיתים ובדרכים חקלאיות ובכך למנוע את זיהום 

הנחלים ומי התהום. 

סיור לימודי בנושא טיהור שפכים, ביקור בשפד”ן, יוני 2014.
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ג.6. פיתוח תוכניות יישומיות למניעה והפחתה של מפגעים סביבתיים למי התהום
התוכנית  הגנרית לכלל המועצות  כוללת:

דו”ח ביקורת על המצב הנוכחי של מפגעים סביבתיים למי התהום בכל רשות מקומית. דו”ח הביקורת   .1

הסתמך על מקורות הזיהום ומפות המפגעים שהושלמו בשנה הראשונה של תוכנית ‘שומרים על מי 

התהום’ כמו גם על כל מידע אחר לגבי מפגעים קיימים וסיכונים עתידיים עבור משאבי מי התהום.

מיפוי מנהלי ומוסדי )ארצי ומקומי(  סקר ותרשים זרימה של ההיררכיה ויחסי הגומלין בין היחידות   .2

המנהליות הרלוונטיות לניהול מפגעי מי תהום ברמה הארצית, המחוזית והמקומית; המיפוי המוסדי 

כלל מלבד היחידות המנהליות קרי מוסדות מדינה ושלטון מקומי, וגם מוסדות אקדמיים וארגונים 

סביבתיים רלוונטים.

פיתוח תוכנית אסטרטגית וישומית למניעה והפחתה של זיהומי מי תהום עבור כל רשות מקומית   .3

)לינק(. התוכנית כוללת: 

ניתוח הכולל תיעדוף של המפגעים בעלי פוטנציאל הזיהום הגבוה ביותר.  .1

ליצור  מנת  על  תפקידים,  לבעלי  מפגעים)לינק(  וכרטיסי  סביבתיים  )מחשבונים  עבודה  כלי   .2

אחידות ועקביות באיכות הדיווח על מפגעים פוטנציאלים לזיהום מי התהום ומקורות מים. 

המעורבים  והמתנדבים  התפקידים  ממלאי  של  והכשרה  עבודה  תהליכי  המפרטים  נהלים   .3 

במערכת ברשות המקומית. הנהלים הותאמו לכל רשות מקומית על פי תנאים מקומיים כגון: 

גודל הרשות, אמצעי הפיקוח, סוג המפגעים.

התוכניות כללו התייחסות לכל או חלק מההיבטים הבאים: 

הגדלת התאום ושתוף הפעולה בין הרשות המקומית ורשויות מקבילות במרחב.   .1

פיתוח וקידום תוכנית לאכיפה סביבתית ברשות המקומית.  .2

ייזום וגיוס משאבים לפרוייקטים סביבתיים למניעה והפחתה של מפגעים.  .3

תמונה 7: פקחים חדשים לאכיפה סביבתית בבקה אל גרביה:

http://foeme.org/uploads/13913642121~%5E$%5E~Institutional_Mapping_Israel_Jan_2014.pdf
http://foeme.org/uploads/13913642121~%5E$%5E~Institutional_Mapping_Israel_Jan_2014.pdf
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תוכניות ספציפיות משלימות: בחלק מהרשויות מצאנו צורך ודרך להשלים את תוכניות הפיקוח,   .4

האכיפה והמניעה בתוכנית לשימור ופיתוח של יתרון יחודי מקומי שישמש כתמריץ חיובי לשמירה 

על מי התהום באזור הרשות לדוגמא:

א. תוכנית אב לשמירת המעיינות בהרי יהודה:

מנחה  מסגרת  מציעה  ובשיתופם,  שורק  סביבתית  והיחידה  יהודה  מטה  עבור  התכנית,שנערכה 

לתכנון שימור ופיתוח המעיינות בהרי יהודה. התוכנית מבוססת על נתונים עדכניים אשר נאספו 

ע”י צוות הסקר והתכנון, שכלל מומחים מתחומי דעת שונים ורוכזו ע”י מכון דש”א. )קישור לסקר(; 

מטרתה העיקרית של התכנית היא ליצור מדיניות מוסכמת שתהווה בסיס לשיתוף פעולה לקידום 

שמירת המעיינות בהרי יהודה. שיתוף פעולה בין כל הרשויות בשטח, המקומיות והארציות,  נמצא 

חיוני לאור מצבם ההולך ומדרדר של המעיינות. 

מתמשכת  לשחיקה  הגורמות  ציבוריות,  פעילויות  רחב של  למגוון  משיכה  מוקד  מהווים  המעיינות 

של מבנה המעיינות והמערכת האקולוגית שלהם. בחלק מהמעיינות נהרסו המערכות האקולוגיות 

נציגי הגופים  כל  ו/או השרידים הארכאולוגיים לחלוטין. תכנית האב משקפת מגמה משותפת של 

הממשלתיים והציבוריים, שהשתתפו בתהליך העבודה במסגרת “פורום המעיינות” )לינק(. מטרות 

התכנית, שימור ערכי הטבע והמורשת של המעיינות כנכסי תרבות בהווה ולדורות הבאים, מפורטים 

להלן: 

תמונה 8 : “ברכת השכשוך” בעין מסלע, ינואר, 2014.

http://foeme.org/uploads/14144844061~%5E$%5E~Master_Plan_Mateh_Yehuda_Springs_10.2014.pdf
http://foeme.org/uploads/14144844061~%5E$%5E~Master_Plan_Mateh_Yehuda_Springs_10.2014.pdf
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חידוש הקשר בין המעיינות לבין המרחב בו הם נמצאים; שימור ושיקום הטרסות החקלאיות    c

העתיקות, במורד המעיינות )מדרגות השלחין( ובאזורי ההזנה שלהם )חקלאות הבעל(.

מחד,  המעיינות  על  משמירה  כחלק  להם  הסמוכים  המעיינות  לבין  הישובים  בין  קשר  יצירת    c

וחיזוק זהות הישובים במרחב הכפרי של הרי יהודה מאידך

מתן תרומה למערך הטיילות והתיירות במטה יהודה ואגן השורק, המהווה מרחב ירוק בין שני    c

מטרופולינים

ודרכי  פיתוח  דרגות  התערבות,  עקרונות  וקביעת  המעיינות  של  לרגישותם  המודעות  הגברת    c

פעולה לשימורם לצד פיתוח בר קיימא בסביבתם . 

מתוך כלל מעיינות הרי יהודה הנכללים בתוכנית האב למעיינות הרי יהודה נבחרו שבעה מעיינות 

פיילוט”. במעיינות אלה נעשתה עבודה תכנונית ברמה מפורטת  )בשלושה מקבצים( כ”מעיינות 

יותר ביחס לכלל המעיינות. מעיינות הפיילוט הינם: עין לעמור )בכפר עין רפא(; עין ספיר, עין חנדק, 

ועין שריג )מכלול שביל המעיינות/רכס אורה(; עין מסלע, עין מנהר ועין יואל )בסמוך למבוא ביתר 

וצור הדסה(. גילת ברתנא, רכזת הקהילה של ידידי כדה”א במטה יהודה ואגן השורק, יזמה והובילה 

את הקמת פורום המעיינות והכנת הסקר והתוכנית. סקר ותוכנית דומה נערכת בימים אלו גם באזור 

דרום מערב בית לחם בהובלת המשרד הפלשתינאי של ידידי כדור הארץ מזה”ת. 

פרקטיקות  שתחזק  חקלאית  לתיירות  תוכנית  הירדן;  בעמק  חקלאית  תירות  לפיתוח  תוכנית  ב.  

המועצה  ביוזמת  התוכנית  המים(לינק(.  במקורות  פחותה  לפגיעה  שיגרמו  קיימא  בת  לחקלאות 

האזורית ו”צמח נסיונות” נכתבה ע”י ד”ר דלית גסול בלווי ועדת היגוי הכוללת המועצה גם שותפים 

ממשרד החקלאות ומשרד התיירות. 

תמונה 9: א. ריכוזי החנקה באקוופר החוף באזור מוא”ז מנשה ועמק חפר
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הפחתת מקורות שטיפת החנקות לאקוות החוף מחקלאות אנטנסיבית )גד”ש ושפכי רפתות( בעמק  ג.  

חפר. 

בקידוחים רבים באקוות החוף ובמיוחד באזור עמק חפר נצפית מגמה ברורה של עליה בריכוז החנקות 

הקונבנציונאילי,  הדישון  הם  חפר  בעמק  חנקה  לשטיפת  מקורות   .)9 בתמונה  )מפה  התהום  במי 

תוספת הדישון מהשקייה במי קולחין ופיזור מי ה”תסנין” )מי השפכים היוצאים מהמטב”ח, מתקן 

הממצאים  של  נוספת  ובדיקה  לבחינה  המקומיות  לרשויות  פנה  הארגון  חקלאית3(.  בוצה  טיהור 

הנ”ל, ועורך, באמצעות חברת LDD טכנולוגיות, סקר ותחשיב מפורט של תרומת מקורות החנקה 

התסנין  להפיכת  חלופי  לפתרון  אפשריות  נבחנים  במקביל  התהום.  למי  שטיפתה  וקצב  השונים, 

לדשן נוזלי. מוא”ז עמק חפר, החברה הכלכלית והחקלאים באזור מובילים היום תוכניות והסברה 

לצמצום הדישון העודף ולפיזור טוב יותר של מי התסנין.  

           

המטב”ח )מתקן טיפול בבוצה חקלאית( מיועד לטיפול במי פרש של רפתות ממרכז הארץ, כאחד מפתרונות הקצה של הרפורמה   3
החשובה במשק החלב. ה”תסנין” )שפכי המטב”ח(, מכיל ריכוזים גבוהים של חומרי דישון חנקן, זרחן, אשלגן אך גם מתכות כבדות 

מלחים נוספים. פתרון הקצה למי התסנין הוא פיזור בשדות חקלאיים בשטח מצומצם, באזור עם רגישות גבוהה של מי התהום.

ג. פיזור מי התסנין )שפכי המטב”ח( בשדה הסמוך לו. 

ב. המטב”ח בעמק חפר )מתקן 
טיפול בבוצה חקלאית(
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ג.7. פעילות בקהילה
בכל  השותפות.  בקהילות  שטח  בעבודת  מאופיינת  התיכון  המזרח  הארץ  כדור  ידידי  של  הפעילות 

רשות מועסק רכז קהילה מקומי שמייצג את הלך הרוח המקומי, ואת הרצונות והאפשרויות לפעילות 

קהילתית למען השגת המטרות המשותפות. במסגרת הפרוייקט “שומרים על מי התהום”, הפעילויות 

בקהילה התרכזו בהעלאת מודעות לחשיבות מי התהום ולמניעת זיהום, העלאת המודעות לשותפות 

הגורל שלנו עם שכנינו והשתתפות פעילה של פעילים סביבתיים בניטור ובמיפוי מפגעים סביבתיים. 

הפעילויות היו מגוונות והותאמו לכל קהילה. להלן שתי דוגמאות:

תערוכת צילומים “מעשה ידינו”, באקה אל גרביה: התערוכה הציגה צילומים ייחודיים של מפגעים   c

סביבתיים אשר מהווים סכנה בריאותית ומקור זיהום של מי התהום. בטקס הפתיחה נכח ראש העיר 

ובעלי תפקידים נוספים, נציגים ממועצה איזורית עמק חפר, פעילים סביבתיים, מורים ומחנכים. 

ובמקומות  מתנ”סים  אלקסמי,  מכללת  בעיר,  הספר  בתי  בין  משנה  יותר  במשך  נדדה  התערוכה 

נוספים. מורי בתי הספר בבאקה עברו השתלמות על הצגת הנושא הסביבתי לתלמידים באמצעות 

התערוכה, והעבירו שיעור בנושא לתלמידים. את הקמת התערוכה ואחזקתה יזם, תכנן, ניהל וביצע 

מר מוחמד ביאדסי – רכז הקהילה של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון בבאקה אל גרביה. 

ב-14/5/14   – שורק  סביבתית  ויחידה  יהודה  מטה  איזורית  מועצה  לאן?”  יהודה,  הרי  “מעיינות  כנס    c

התקיים במושב מטע כנס שיתוף ציבור,בעלי עניין ותושבים בנושא תוכנית אב לשימור ופיתוח 

של מעיינות באיזור מטה יהודה. הכנס היווה המשך לכנס ראשון שהיה ב-2013, ושבו החלה עבודה 

אינטנסיבית, שכללה אפיון יסודי של המעיינות – )ראה סעיף ג.6. 4.א.(. 

תמונה 10 תערוכת צילומים “מעשה ידינו”, באקה אל גרביה:
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סיכום ומבט לעתיד
אנשי הרשויות המקומיות הם בני המקום ולעיתים אף נולדו בתחומי הרשות המקומית. עקרון השמירה 

הרשויות  כל  לבסוף  מכך,  כתוצאה  מכך.  יותר  ואף  עליהם  מקובל  היה  המקומיים  המים  מקורות  על 

המקומיות שהתחייבו למטרות הפרוייקט במזכר ההבנות השתתפו בו באופן  פעיל. אכן, הידע והנסיון 

של בעלי התפקידים ברשויות המקומיות התגלה כבעל ערך רב עבור איתור מפגעים סביבתיים וגם עבור 

ההבנה של ההקשר המינהלי וההיסטורי של הדרכים לפתרון. עם זאת, לאורך הפרוייקט נצפה מתח 

משמעותי בין הרצון לשפר את המצב הסביבתי לבין הקדשת המשאבים הנדרשים לכך על ידי הרשויות. 

ועוד;  הרשויות המקומיות בישראל, במיוחד בפריפריה עסוקות מאד בנושאי חינוך, תעסוקה, שיכון 

והשמירה על מי התהום אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלהן. לפיכך, מגוון הפעילויות שהתקיימו 

במהלך הפרוייקט השיגו מטרה חשובה - העלאת המודעות לנושא מי התהום ברמת השלטון המקומי. 

עם זאת, אחת המסקנות שעולות מהפרוייקט היא הצורך במעורבות ובהובלה גדולה יותר של רשויות 

המדינה ובעיקר – רשות המים והמשרד להגנת הסביבה - בתוכנית רחבה לשילוב הרשויות המקומיות 

לחשיבותו.  הערכתם  את  שהביעו  המדינה  לרשויות  הוצג  הפרוייקט  התהום.  מי  על  ההגנה  במערך 

בעתיד, הנסיון שנצבר במהלך הפרוייקט יכול להוות פלטפורמה להרחבתו בהובלת המדינה.

ההתמודדות  וברמת  הסביבתי  הניהול  ברמת  משמעותי  שיפור  חל  בפרוייקט  שהשתתפו  ברשויות 

של הרשויות עם אתגר ההפחתה והמניעה של מפגעים סביבתיים בתחומן. לדוגמא, בבקה אל גרביה 

הועברה החלטה רשמית בועידת המועצה לאמץ תוכנית אכיפה סביבתית ברחבי העיר והחל תהליך 

ליישומה. בכל הרשויות המקומיות שהשתתפו בפרויקט הוכנו תוכניות אופרטיבית להתמודדות עם 

שאן  בית  בגלבוע,  בביצען.  והחלו  במועצה,  הסביבה  איכות  על  הממונה  ידי  על  סביבתיים  מפגעים 

ובמועצה האיזורית תמר הוקמו פורומים סביבתיים על מנת לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים 

וביחידה  יהודה  מטה  האיזורית  במועצה  מפגעים.  של  ומניעה  הפחתה  לצורך  במרחב  הפועלים 

הסביבתית שורק הוקם פורום ומתקיים תהליך ייחודי שמטרתו שימור ופיתוח של מעיינות בשיתוף 

עם רשויות המדינה  וארגונים נוספים )המשרד להג”ס, רט”ג, רשות העתיקות, קק”ל והחלה”ט( וגורמים 

נוספים. בכל הרשויות התקיימו מספר אירועים קהילתיים שהעלו את המודעות הציבורית לחשיבות מי 

התהום ולצעדים פעילים לשמירה על איכותם.

לבסוף, הפעילויות שבוצעו בפרוייקט “שומרים על מי התהום” השתלבו במערך הפעילות של ארגון 

ולשמירה על הסביבה, פעילות  בין היתר בחינוך לסובלנות  כדור הארץ המזרח התיכון שעוסק  ידידי 

לכך  והעלאת המודעות  גבולות  ייזום פרוייקטים סביבתיים חוצי  ושלום,  קהילתית עם פעילי סביבה 

שלנו ולשכינינו יש סביבה אחת, ואנחנו חייבים לשמור עליה לטובת כולנו, וביחד.
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