
רקע כללי 
המועצה האזורית עמק חפר משתרעת על שטח של כ 140,000 
השומרון.  הרי  למורדות  ועד  במערב  החוף  ממישור  דונם, 
אוכלוסיית המועצה מונה 38,000 תושבים החיים ב 44 מושבים, 
מעובדות  העמק  מאדמות   90% קהילתיים.  וישובים  קיבוצים 
שטח  רוחב  קולחין.   במי  מושקים  בו  מהגידולים   80% וכ 
תשתית  קווי  עוברים  ולאורכה  בלבד  ק”מ   16 הינו  המועצה 
ביוב  קוי מים, דלק,  ארציים: כבישים ראשיים, מסילת רכבת, 
מרכזי, חשמל ועוד. ממזרח לעמק חפר באגן הניקוז של נחל 
טול  הפלסטינית  העיר  שוכנת  ההר,  אקוויפר  ומעל  אלכסנדר 
כרם עם כ-90,000 תושבים. מועצה איזורית עמק חפר ושכנתה 
הפלסטינית העיר טול-כרם משתתפות בפרוייקט “מים ושכנות 

טובה” משנת 2001.

שתי  שטחי  דרך  זורמים  אלכסנדר  בנחל  והמשכו  שכם  נחל 
הקהילות  בדרכם מערבה אל הים. אקוויפר ההר, אשר הינו 
משאב מים תחתי המשותף לישראל ולרשות הפלסטינית, גובל 
אף הוא בשטחי טול-כרם ועמק חפר. מקורות מים אלו, עיליים 
ותחתיים, מהווים יחדיו את משאב המים העקרי והאיכותי של 
מי  והן  הנחל  הן  נתונים  להיום,  נכון  זאת,  עם  כולו.   האיזור 
האקוויפר לזיהומים שמקורם משני עברי הקו הירוק. כתוצאה 
לשתי  הזמינים  המים  באיכות  מתמדת  פגיעה  קיימת  מכך 

האוכלוסיות ובמערכת האקולוגית אותה הם מקיימים.
בו  האופן  אל  הצצה  מאפשר  חפר  עמק  השכנים  שביל 
מתמודדות הקהילות השכנות  עם ניהול פסולת , ביוב ומקורות 
המים המקומיים. במקביל, ממחיש הסיור את התלות ההדדית 
הנגזרת מאופיים חוצה הגבולות של מקורות המים האיזוריים. 
המסלול מוביל אותנו אל יוזמות ירוקות לצד קונפליקטים בלתי 
פתורים ועומד על ההקשרים בין סביבה בריאה ויחסי שכנות. 
אנו מקווים כי השתתפותכם בסיור תהפוך אותכם לשותפים 
חוצי  נחלים  ולשימור  ההר  אקוויפר  מי  על  להגנה  במאבקנו 

גבולות. 
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עמק חפר

עמק חפר

סיור  מסלולי   25 מתוך  אחד  הינו  זה  מסלול 
קהילות  של  קיום  ודו  מים  בנושאי  הנוגעים 
ישראליות, ירדניות ופלסטיניות שכנות, החולקות 
תוכננו  המסלולים  משותפים.  מים  משאבי  בינהן 
ושכנות  ״מים  פרויקט  במסגרת   2007 במהלך 

טובה״ בשיתוף עם נציגי קהילה ושלטון מקומי.

 

מטרות הסיורים הן:
והסביבה  המים  לנושאי  ציבורית  מודעות   העלאת   •

המשותפים לקהילות. 
בעיות  בפתרון  גבולות  חוצה  פעולה  שיתוף  קידום   •

סביבתיות. 
•  פיתוח הפוטנציאל המקומי לתיירות אקולוגית.

ידידי  ארגון  ע״י  ב-2001  נוסד  טובה״  ושכנות  ״מים  פרויקט 
)FoEME( בכדי לקדם שיתוף פעולה  כדור הארץ המזה״ת 
לישראל,  המשותפים  וטבע  מים  משאבי  על  בהגנה  מקומי 

ירדן והרשות הפלסטינית.  

ארגון ידידי כדור הארץ המזה״ת הוא ארגון סביבתי איזורי 
לקידום שתוף  ובית לחם  הפועל ממשרדיו בת״א, עמאן 

פעולה בהגנה על מורשת הטבע האיזורית.

נכתב, עודכן ונערך במרץ 2010 ע”י איילת טפיארו -רכזת 
“מים  פרוייקט  רכזת  שגיב-  ומיכל  חפר  עמק  קהילת 

ושכנות טובה”. 

לתאום סיור מודרך נא לפנות אל 
 info@foeme.org  , 03-5605383  #105

איילת: 054-6618871

www.foeme.org :למידע נוסף אנא בקרו באתר הארגון
רחוב הנגב 8, ת”א 66186

info@foeme.org  03-5604693 :טל’: 03-5605383  פקס



תחנה 1 - תצפית דוחל: חומת ההפרדה, נחל שכם, 
מט”ש יד-חנה והעיר טול-כרם 

מהכניסה לבת חפר נוסעים ישר ופונים שמאלה בכיכר השניה. 
פונים ימינה בצומת טי, כשמשמאל החומה, נוסעים ישר עד הסוף 
מחומרים  ישיבה  לפינת  עד  דרומה  רגלית  מתקדמים  ומחנים. 
ממחוזרים שהוקמה ע”י נוער הישוב בחסות וועד הישוב וארגון 

“ידידי כדוה”א המזה”ת” 
מעבר לקו הירוק, במורדות הרי השומרון בתחום אגן הניקוז של 
נחל אלכסנדר, חיים למעלה מ- 250,000 תושבים. נחל שכם, או 
בשמו הערבי ואדי זומר, הוא היובל המרכזי של נחל אלכסנדר. 
מקורו בין הר גריזים להר עיבל. נחל שכם מנקז את אזור מערב 
השומרון וחוצה את הקו הירוק לתוך עמק חפר, ליד העיר טול-

כרם, קיבוץ יד חנה והישוב בת חפר. 
הנהנה  חקלאי  כאזור  קדומות  מתקופות  ידוע  טול-כרם  אזור 
לתושבי  מספקות  מקומיות  בארות   10 נוחים.  טבעיים  מתנאים 
טול-כרם מי שתייה שמקורם באקוויפר ההר . לקהילת טול-כרם 
מערכת מים מיושנת מאוד ומערכת איסוף שפכים חלקית ביותר 
שפכים  זה,  עלון  לכתיבת  נכון  מחוברים(.  מהבתים   56% )רק 
מקורות  אל  מחלחלים  מהאזור  ותעשיתיים  חקלאיים  ביתיים, 

המים התחתיים ומתנקזים אל ערוץ הנחל.  
מכון טיהור שפכים )מט”ש( יד-חנה הוקם בשנת 2000 כפרוייקט 
חרום לצורך טיפול בשפכים הזורמים בנחל שכם.  עלות הפעלתו 
מקוזזת ע”י ישראל מהחזר המיסים לרשות הפלסטינית. השפכים  
המטופלים במט”ש יד חנה לרמה שיניונית מוזרמים בקיץ חזרה 
השקייה.  לצורך  עמק-חפר  למאגרי  ובחורף  שכם  נחל  לערוץ 
כדי לשדרג את איכות הקולחין לרמה שלישונית מתוכנן להבנות  

בסמוך  אגן ירוק על שטח של 50 דונם.
הסוכנות הגרמנית לפיתוח KFW מתעתדת להשקיע כ 35 מיליון 
יורו בהרחבת רשת הביוב בטול –כרם וסביבותיה ובבניית מט”ש 
במערב שכם. ממט”ש זה יעברו קולחין מטופלים לצד הישראלי 

באיזור מט”ש יד-חנה.

תחנה 2 - מרכז מיחזור בת-חפר
1400 משפחות הוקם ע”י  בלב הישוב הקהילתי בת חפר המונה 
סוגי   22 למחזור  ומעביר  ממיין  הקולט,  מיחזור  מרכז  הקהילה 
איכו”ס  נאמני  קבוצת  ע”י  ומנוהל  מתוחזק  זה  מרכז  פסולת. 
מתקנים  עצמו,  בביה”ס  הסמוך.  היסודי  ביה”ס  ותלמידי  מהישוב 
אקולוגים שונים כאגן ירוק המטהר מי ברזיות ומחזירם להשקיית 
בוסתן סמוך, משטחי דשא סינטטי וחוה לימודית לגידולים אורגנים.

תחנה 3 - מבצר “קקון”
על גבעה החולשת על נוף עמק חפר ניצבים שרידי מבצר קקון. 
עברו המפואר של המקום שהחל כמבצר צלבני מתואר בשרידי 

המבנה. אתר זה היה נתון לעזובה והזנחה לאורך שנים עד ששוקם ביוזמת 
תושבי האיזור, לרווחת הציבור. מהמבצר מתאפשרת תצפית לכיוון מזרח 
מצוי  זה  לאיזור  מתחת  וסביבותיה.  כרם  טול-  העיר  השומרון,  הרי  על 
אקוויפר ההר שהינו מאגר המים התת קרקעי העקרי של מדינת ישראל 
והיחידי של תושבי הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. ב-67 עברה מלא 
השליטה על אזור האקוויפר לידי ישראל והקצאת המים לפלסטנאים לידי 
ישראל  בין  מים  לחלוקת  קבע  הסכם  עדיין  אין  כיום  האזרחי.   המנהל 
ונועד   )1994( לרשות ובהעדרו משמש הסכם ביניים שהושג בימי אוסלו 
היה לשמש לתקופת מעבר של חמש שנים בלבד. כיום שואבת ישראל כ 

80% ממי אקוויפר ההר והרשות הפלסטינאית כ-20%. 

תחנה 4 - המרכז האקולוגי עמק-חפר: תצפית על המטב”ח 
ומאגר המים )סיורים בתאום מראש ולקבוצות בלבד(

טון רפש  , מטפל ביממה ב-750  טיפול בוצה חקלאית  המטב”ח,  מרכז 
פרות המגיע מ-150 רפתות בישובי הסביבה ומייצר 13.5 מטר מעוקב של 
וואט חשמל בשנה. זהו המפעל הראשון בגודלו  1.9 מגה  ביו-גז המספק 
זיהום  מניעת  ראשית,  כפולה:  המתקן  חשיבות  בארץ.  ומסוגו  במזה”ת 
קרקעות ומקורות מים משפכי רפתות ושנית חסכון באנרגייה ע”יי שימוש 
בגז חממה שהיה נפלט ממילא לאטמוספרה. בעתיד המתקן מיועד לקלוט 
למטב”ח מתוכנן  בסמוך  את הפסולת הרטובה מבתי האב בעמק-חפר. 

מרכז קומפוסטציה אזורי.
המאגר הצפוני השיך ל”אגודת אפיקי עמק-חפר” הינו אחד מרשת  מאגרי 
מים שהוקמו בשטח עמק-חפר במטרה לספק מי קולחין לחקלאות במחיר 
כלכלי. המפעל מתבסס על שפכי העיר נתניה, כפר-יונה, ישובי עמק חפר 
וטול-כרם  וכן על תפיסת מי שטפונות בחורף ומספק סה”כ כ- 20 מיליון 
הגדולים  ההשבה  ממפעלי  כאחד  בשנה.  לחקלאות  מושבים  מים  מ”ק 
בעולם  מספק המפעל את צרכי ההשקייה בקולחין של עמק חפר ושל 

מושקים,  חפר  בעמק  יותר.  צפוניות  איזוריות  מועצות 
נכון להיום, 80% מגידולי החקלאות במים מושבים. 

 במרכז המבקרים ניתן לצפות בסרטון המחשה ולעלות 
לגג המבנה לתצפית 

תחנה 5 - עינות חוגלה
ולהנות  לשישית  החמישית  התחנה  בין  לצעוד  )מומלץ 

מהשקט והטבע. כ-20 דקות הליכה(
בתחילת המאה ה- 19 היה האיזור כולו מכוסה ביצות. 
מהביצות  חלק  יובשו  הקיבוצית  ההתישבות  במהלך 
והוקמו ביניהן בריכות לגידול דגים. כיום עדיין נובעים 
התהום  מי  ובשל  קטנים  מעיינות  מספר  באיזור 
הגבוהים האזור עשיר בחי ובצומח. איזור עיינות חוגלה 
ועמוקות,  רדודות  מים  בריכות  של  מיוחד  שילוב  הוא 
נחלים ושפע צמחיה ירוקה. עופות מים רבים וכן עופות 
נודדים מוצאים כאן מקום מסתור ומנוחה כמו גם בע”ח 
וצומח ייחודי. נטייל בין הברכות והצמחייה, נצפה ונאזין 
הכורכר,  רכס  על  מערבה  מתצפית  ונהנה  לצפרים 
להצטייד  מומלץ  החקלאיות.  ואדמותיו  העמק  ישובי 

במשקפת.
על חלקו המזרחי של שטח זה מתוכנן להיבנות מאגר 
לרשת  שיתווסף  אכסנדר  נחל  שטפונות  מי  לתפיסת 
ירוק,   ציבורי-  לחץ  בשל  בעמק.  הפרושים  המאגרים 

תישמר הבריכה המערבית כשמורת טבע. 
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תחנה 6 - “ עץ האהבה”
פינה  אלכסנדר.  נחל  גדת  על  גדול  אקליפטוס  עץ  של  כינויו  זהו 
באחד  מצויה  זורם,  ונחל  צל  ישיבה,  ספסלי  הכוללת  זו,  קסומה 
מקטעיו המשוקמים של הנחל. המקום  ממחיש היטב את פוטנציאל 

היופי וההנאה ממשאבי הטבע במיטבם.  

חווה אקולוגית “המחלבה הישנה”
חווה   2008 בשנת  הוקמה  אמץ  הישוב  במרכז  נטוש  במבנה 
אקולוגית ללימוד והכרות עם נושאי אקולוגיה וקיימות.  במקום ישנו 
חיים  המדגימות  ביתיות  אקולוגיות  מערכות  ומספר  אורגני  ירק  גן 
ניתן לבקר בחווה בתאום מראש, להתארח לסדנאות,  קיימא.  ברי 

www.ecolife.co.il 077-4404890 קורסים וארוחות טאבון. טלפון
וחקלאיות,  כפריות  תיירותיות  אטרקציות  שפע  עמק-חפר  בישובי 

גלריות ומסעדות. תושבי האזור ישמחו לארח אתכם. 
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