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 -סיפור מסגרת

 

 במדינת ישראל בראשיתה, בשנים האחרונות הולכות ובולטות בעיות הסביבה בישראל.

נראה היה נושא זה פחות בחשיבותו לעומת בעיות דחופות ביותר אחרות כמו נושאי 

 הביטחון, קליטת העלייה הרבה שזרמה למדינה, וכן בעיות של עוני ופיתוח.

 

של המאה הקודמת טופלו נושאים הקשורים בשמירה על הסביבה  71-בתחילת שנות ה

במסגרת משרד ראש הממשלה במסגרת "השירות לשמירת איכות הסביבה", שהועבר 

 לאחר כמה שנים למשרד הפנים.

קם משרד ממשלתי מיוחד לנושא זה ושמו שונה בהמשך ל"משרד להגנת  4989בשנת 

ל ראייתה של הממשלה את הנושא הזה כחשוב. למרות הסביבה". צעד זה העיד ע

שמשרד זה אינו גדול, מעידה הקשת הרחבה של הנושאים בהם הוא מטפל על הצורך 

הרב הקיים בטיפול בשורה ארוכה של נושאים, הנוגעים לחיי כל מי שגר בישראל. בין 

רינה רעש, מפגעי סביבה וכריית מחצבים, איסוף פסולת למחזור ,ק –נושאים אלו 

מפגעי אבק ואסבסט, הטיפול בחומרים מסוכנים  מסוכנת, הטיפול בציוד אלקטרוני,

ובפסולת מפעלים, שמירת הסביבה החופית, זיהום האוויר והים, בריאות עובדים, בעיות 

הקשורות בגידול מסחרי של בעלי חיים או בגידולים בידי אנשים פרטיים ,הפעלה של 

ם ושמורות הטבע, טיפול נכון במים ובביוב, הגנת כלי רכב, שמירת הגנים הלאומיי

הצומח והגנה מפני חומרים בהם משתמשים החקלאים, טיפול נכון בתרופות ובאריזות 

 ועוד.

 

ות אתר המשרד להגנת הסביבה מעלה כי עד עתה נחקקו עשרות חוקים ותוקנו מא

 , הנוגעים לתחום זה.תקנות וצווים בידי שרי הממשלה

 

ימסר למידע ציבור על מפגעי סביבה, על בסיס התקנה שתוקנה באתר זה נמסר נ

. רשויות השלטון לספק מידע לציבור לאחר קבלת חוק חופש המידע, המחייב את

קרינה וכן על אתרים המשפיעים על בריאות  באתר מידע על מדידות של רעש, ריח,

 הציבור.

 

א זה. אנו נאתר בעיה הנאמר כאן , בישראל עדיין בעיות רבות הקשורות לנושלמרות 

 הקשורה לתחום זה ובהמשך נציע לה פתרון מעשי. אזרחית,

 

 

 



 4 

 לה פתרון מעשי. נציעבעיה אזרחית הקשורה לתופעה זו ו נאתרבמהלך העבודה 

 

 לתופעה עליה מדבר סיפור המסגרת ונציג אותוקושי אמיתי הקשור  נזהה 

 כבעיה אזרחית.

 מקורות  5-3, תוך שימוש בהאת הרקע של הבעיה האזרחית בקצר נסביר

, עדכניים ורלוונטיים לנושא המבהירים את הבעיה ומאפשרים ניסוח אמינים

 ממוקד יותר של הבעיה.

, תוך קישור והתבססות על ידע וע בחרנו דווקא במקורות מידע אלומד ננמק

 נלמד מתחומי התוכן.

 בדיקה עליה נתונים מהשטח באמצעות כלי  נאסוףאת הבעיה האזרחית ו נבדוק

 עריכת ראיון שדן בבעיה ותצפית על הבעיה. -מתאים

 על פי כללי הצגת הממצאים שלמדנו ובדיקת  אספנואת הממצאים ש נציג

 ההלימה בין הממצאים לבין הבעיה שניסחה הקבוצה.

  ו בסקירת הספרות ובבדיקת השטח, טיעון על סמך הממצאים שנאספנבסס

 למסקנה שתהווה בסיס לפתרון. שיובילו
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 סקירת ספרות -1חלק 

 

ניגשנו לבדוק את יחסה של הספרות לבעיה שניסחנו: בארץ ישנה בעיית זיהום חמורה 

, לבעלי חיים שנמצאים קרוב למקורות ם רבים אשר מזיקה לסביבה האנושיתבנחלי

 המים ולטבע, בניגוד לחוק הקיים בישראל. 

מסדיר את נושא המים ( החוק 4חוקקה הכנסת את חוק המים. ) 4929בשנת התשי"ט 

על כל היבטיו: הפקת מים, חלוקת המים, השמירה על המים, מפעלי מים, השימוש 

 במים, החדרת מים לקרקע, אספקת מים ודמי המים. 

מתוך החוק הועבר תחום אחד לפיקוח המשרד להגנת הסביבה: החוק למניעת זיהום 

קוז, מוביל מים פתוח או מים. הגדרתו של המונח מקור מים כוללת נחל יבש, תעלת ני

סגור, מי ניקוז או מי ביוב. החוק קובע כי אדם חייב להימנע מכל פעולה המזהמת מים 

 או אפילו עלולה לזהם מים. 

השר להגנת הסביבה רשאי להתקין תקנות כדי למנוע זיהום מים ולהגן על מקורות מים 

ו להוציא צו הרשאה לצורך מפני זיהום. נציב המים רשאי להוציא צווים נגד מזהמי מים א

 הזרמת שפכים למקורות המים. הוא הגורם היחיד המוסמך להתיר זאת.

אם קיים חשד על עבירה של זיהום מים, אף לפני שהוגש כתב האישום, רשאי בית 

המשפט להוציא צו זמני כנגד החשוד. כאשר הורשע אדם בעבירה של זיהום מים, רשאי 

מצעים הדרושים כדי להחזיר את המצב לקדמותו. בית המשפט לחייבו לנקוט את הא

אלף שקל, ואם  568העונש על עבירה של זיהום מים הוא מאסר שנה או קנס של 

שח לכל יום שבו  47,811העבירה נמשכת מאסר של שבעה ימים או קנס נוסף של 

 נמשכת העבירה. 

צלול" של מהאתר של "על אף החוקים הנ"ל, המצב בישראל כיום שונה. מצאנו כתבה 

המתארת את המצב בנחל הירקון, הרחוק מאוד מהדרישות עמותה להגנת הטבע, 

( הכתבה מראה שישנם נחלים רבים שאינם עומדים בתקן, 5) המופיעות בחוק.

ושהכנסת אינה נוקטת אמצעים על מנת למנוע את הזיהום ולאכוף את החוקים 

הנחל הגדול ביותר במרכז  הקיימים. דוגמא לכך הוא נחל הירקון. נחל הירקון הוא

, בעיצומה של תנופת ההתיישבות בנגב, החליטה הממשלה 21-הארץ. באמצע שנות ה

ללכוד את מעיינות ראש העין כחלק מפרויקט ירקון נגב, ולשלוח את המים להשקיית 

-כשהחי והצומח שבו הושמדו. בשנות ה, השדות החקלאים של הנגב. עד מהרה, נחרב

הירקון למוביל ביוב אליו הוזרמו חומרים רעילים , פסולת בניין,  הפך 81-בשנות הו 71

עצמות בעלי חיים, ושלדי מכוניות. היו אף שהאמינו שיש להזניח את הנחל ולהפכו 

התרחש אסון המכבייה: מעל הנחל הקימו המארגנים  4997שנת לתעלת שפכים. ב

ה. אלא שהגשר גשר זמני שיאפשר את מעבר המשלחות הצועדות לאצטדיון המכביי

ספורטאי  373קרס ולמי הנחל המזוהמים, שרוססו בחומר הדברה כנגד יתושים, נפלו 
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ספורטאים  69 מחברי המשלחת מתו בעקבות הזיהום בנחל. 1המשלחת האוסטרלית. 

נוספים נפצעו. היה זה אסון כבד שהפנה את תשומת לב הציבור למצב הקשה בנחל 

חומרי ירקון הם: מי ביוב ושפכים, שמנים ודלקים, מקורות הזיהום של ה, זה. גם כיום

, חיידקים, קצף, פגרים, מים שחורים, ועוד הדברה ודישון, מתכות כבדות, סחף, פסולת

 אשר מגבילים ומסכנים באופן משמעותי את הפעילות בירקון. 

 

 

 

( כתבה המתארת את מצב נחל חדרה, 3בהמשך לכך מצאנו באתר "וואלה חדשות" )

והם ביותר בישראל. על פי הכתבה,  מוקדי הזיהום העיקריים של הנחל הם הנחל המז

 מט"שים )מכונים לטיהור שפכים(. 

ג'ת לא עובר דרך מט"ש ולכן זורם ישירות לנחל.  -הביוב של העיר באקה אל גרבייה

כמו כן, ממט"ש עין שמר מגיעים לנחל חדרה שפכי אום אל פחם, שפכי קציר חריש 

 וספים. מט"ש חדרה מזהם אף הוא את הנחל. ושפכי יישובים נ

גורמי זיהום נוספים הם בריכות הדגים של יישובי האזור. בריכות אלו שואבות את מי 

הנחל ומשיבות אליו מים בעלי עומס אורגני וכמות גדולה של מזהמים. לנחל זורם גם 

 זיהום תעשייתי ממפעלים לאורכו, וממפעלים של אזור התעשייה בחדרה. 

הגיש המשרד להגנת  5141( שמראה כי בשנת 1) ",YNET"אתר נו כתבה נוספת במצא

 הסביבה כתב אישום נגד מפעל נייר חדרה על זיהום הנחל. 

במסגרת הליך ייצור הנייר מבוצעים הליכים כימיים שונים ובמסגרתם נעשה שימוש 

לך חודש במתקן טיהור, במהלכו מוזרמים שפכים לנחל חדרה. לפי כתב האישום,  במה

ולמשך שלושה חודשים החלה נייר חדרה להפעיל מכונה חדשה שהגבירה  5141ינואר 

את כמות השפכים ויצרה עומסי עבודה גבוהים יותר על מערך טיהור השפכים. 

בעקבות כך נראתה חריגה באיכות המים המוזרמים לנחל. כמו כן, הזרמת הקולחים 

אשמים לא נמנעו מכל פעולה מזהמת היוותה פגיעה בחי ובצומח שבנחל חדרה.  הנ

מים או העלולה לגרום לזיהום מים, וכן חרגו מהאיכויות אשר על הקולחים לעמוד בהם, 

בהתאם לתקנות איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים. בעקבות כך ייחס המשרד 

 להגנת הסביבה עבירות של זיהום מים למפעל נייר חדרה.  

עת לזיהום נחלים, נמצא כי נחלים בארץ אינם נקיים עדיין לסיכום, למרות החקיקה הנוג

ומטרות החוק אינן מושגות. בעקבות כך נפגעות זכויות בסיסיות כמו הזכות לחיים 

של נחלים  )שלמות הגוף(. הרשויות המופקדות אינן מצליחות להביא למצב ולביטחון

 נקיים לחלוטין בישראל.
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. "חקיקה בנושא 4929כנסת ישראל, החוק למניעת זיהום מים תחת חוק המים משנת  נלקח מחוקי (1)

.   http://www.sviva.gov.ilמניעת זיהום מקורות מים" מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה.

 .4821125142, נלקח בתאריך 4521525142דכן לאחרונה בתאריך: עו

נלקח מאתר "צלול" של העמותה לאיכות הסביבה. על נחל הירקון.  (2)

http://www.zalul.org.il  4821125142. נלקח בתאריך. 

מתוך מדור מדע וסביבה, אתר "וואלה גדי וינסטוק, "ביקור בנחל המזוהם בישראל"  (3)

, נלקח בתאריך 5119באוגוסט  47. בתאריך  http://news.walla.co.ilחדשות". 

4821125142 . 

, מתוך מדור כלכלה כתב אישום נגד נייר חדרה על זיהום נחל חדרה"לוי, "-זוהר שחר (4)

. נלקח 412725141. פורסמה בתאריך YNET ,"http://www.ynet.co.ilת, אתר "ירוקה וקיימו

 . 4821125142בתאריך 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/WaterStreams/LawsAmendments/Pages/default.aspx
http://www.zalul.org.il/?page_id=379
http://www.zalul.org.il/?page_id=379
http://news.walla.co.il/item/1539306
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4543128,00.html
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 בדיקת הבעיה -2חלק 

 

מנם ישנה חקיקה ענפה בנושא זיהום נחלים ומקורות מים הספרות הראתה שא סקירת

ראל, אך ישנה בעיה באכיפת חוק זה על ידי הגורמים הרשמיים וכי הזיהום בנחלים ביש

 ממשיך ולא נפסק.

 

תצפית וראיון. כלים  מצוידים במידע זה החלטנו לבדוק את הבעיה באמצעות שני כלים:

אלו יעזרו לנו לאסוף נתונים מהשטח הקשורים לבעיה הנבדקת ויספקו לנו הוכחה של 

 ק.הקושי באכיפת החו

 

 

צבעם של מי הנחל, הריח העולה ממנו, בעלי חיים אם  -נבדוק את נחל חדרה בתצפית

 ישנם, רמת זיהומו והלכלוך הנמצא במי הנחל.

החלטנו להשתמש בתצפית )כלי לאיסוף מידע באמצעות צפייה ורישום של מהלך 

 הצפייה במקום, תופעה, התרחשות הנחקרים(, כי היא מאפשרת להתרשם ישירות ממה

 שקורה בשטח הנחקר. 

 

 

נראיין את ניצן, נציג בעמותת "צלול" שהיא עמותה לאיכות הסביבה, והוא  בראיון

 יספר לנו ויענה לנו על שאלות הנוגעות לרמת זיהום נחל הירקון.

בנוסף, נראיין את דרור, מהנדס ברשות ניקוז נחלים אזור שרון, והוא יספר לנו על מצב 

 הזיהום בנחל חדרה.

כלי לאיסוף נתונים באמצעות שיחה יזומה בין שני אנשים או ו להשתמש בראיון )החלטנ

ים(, כי הוא מאפשר יג מידע מן המרואיין על נושא מסומנסה להשיותר, ובה המראיין 

 לאסוף נתונים נוספים, עובדות2מידע ודעה אישית על פתרון אפשרי לבעיה.



 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תצפית נחל חדרהסיכום 

 
 45.3תאריך צילום: 

 9: מתחת לכביש מקום

: רמת זיהום הנחל, הריח, תופעה

 ובע"ח.

 

 שאלות שנענות בעזרת התצפית:

 ?האם הזיהום נראה לעין 

 ?איזה סוג לכלוך מצוי בנחל 

  האם קיימים בסביבה בעלי

 חיים?

  האם יש ריח לא רגיל הנודף

 ממי הנחל?

  האם ידוע מהיכן מגיעים

הגורמים המזהמים את מי 

 הנחל?

 

בהסתכלות בנחל ניתן להבחין 

בכמות פסולת גדולה שהגיעה 

 אליו.

רכבת מבקבוקי הפסולת מו

פלסטיק, שאריות מזון, רכוש 

אישי שנזרק, פחי מתכת וסוגי 

 קלקרים.

בנוסף היה ניתן להבחין שלנחל 

נשפכו גם חומרים שנראים לעין 

כשמנים וחומרים הצפים על פני 

 המים.

לא הבחנו בבעלי חיים בתוך 

ת המים אך שמענו קולו

צפרדעים מתוך הלכלוך שבנחל. 

חל ריח ן להריח בסביבת הנתני

לא נעים ורגיל היכול להצביע 

 על רמת הזיהום.

חלק מהלכלוך הגיע ממטיילים 

במקום ורובו הגיע משפכים של 

 ביוב. 

 ג'ת(.-)כנראה מבאקה אל גרביה
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 ם ראיונותסיכו

 

 -4סיכום ראיון 

 91-בשני הנחלים עבודת השיקום החלה לפני מספר מועט של שנים, כיוון שעד שנות ה

 בשניהם נעשה השימוש כתעלות ביוב ופסולת, הן עירונית והן תעשייתית .

 הטיפול נעשה ע"י ניקוי המים והעברת מים חדשים ומותפלים לנחל. החזרת מים.

ים אך קיימת בעיה במספר כוח האדם ברשויות האחראיות ישנם חוקים ותקנות טוב

 לנחלים אלה ולסביבה בכלל מה שמאט את קצת שיקום הנחל ויוצר המשך לפגיעתו.

 ישנו גם צורך בפיקוח יותר אפקטיבי וענישה אפקטיבית וכך מצב הנחלים ישתפר.

 

 

  - 5סיכום ראיון 

ם וגם כיום נאבקים על בנחל חדרה השיקום נעשה לפני מספר ממש מועט של שני

 שיקומו ברוב חלקיו.

שנים.ישנם לא מעט  41-ישנה עשייה ופעילות סביב שיקומו אך היא החלה לפני פחות מ

 מקומות בהם הזיהום כבד אך משתדלים לאכוף ככל שניתן.

ישנה בעיה של אכיפה כיוון שברוב הפעמים קשה לאתר את המזהם, האכיפה לא 

 יעילה.

אך הם מחוץ לעיר חדרה. בחדרה  םספציפייבי זיהום במקומות יש הרבה תלונות לג

 .לולטיפומתייחסים לנחל כמובן מאילו ולא נעשים הרבה מאמצים 

אך כעת ישנה עירייה חדשה והיא יחד עם רשות ניקוז ונחלים שרון מקוות לעשות את 

 השינוי.
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 הסקת מסקנות ופתרוןם, ניתוח הממצאי - 3חלק 

 

על  משך זיהום הנחלים בארץ והנחלים שבדקנו )נחל הירקון ונחל חדרה(טענתנו היא: ה

 ועוד. חומרי הדברה ודישון, מתכות כבדותמי ביוב ושפכים, שמנים ודלקים, ידי 

במקרה של נחל חדרה, יש נזקים שהם באחריותה של המועצה, הנזקים פוגעים באיכות 

ריאות האוכלוסייה שסמוכה ה ומסכן את במי הנחל והנחל נהפך למקור זיהום הסביב

 לנחל.

 

מתוך סקירת הספרות למדנו כי לפי חוקי המדינה, אסור לזהם מקורות מים. אם נוצר 

 .מפגע, חובה על האדם הפוגע או הרשות האחראית על הנחל לסלק את אותו מפגע

בעקבות זיהום של מפעלי נייר בחדרה, ", ידוע שYNETבנוסף, לפי כתבה מאתר "

איכות המים המוזרמים לנחל. כמו כן, הזרמת הקולחים היוותה פגיעה נראתה חריגה ב

 .בחי ובצומח שבנחל חדרה

 

יש ניסיון לשמירה על נחל חדרה, אך ללא הצלחה  מתוך הראיון שערכנו התברר כי

רבה. עדיין יש צורך להתמודד עם הבעיה של זיהום הנחל על ידי אנשים שנמצאים 

 מפעלים של חברות גדולות.בקרבת הנחל ולאו דווקא על ידי 

 

מסקנתנו היא שנחל חדרה ממשיך להיות מזוהם למרות ניסיון רשויות מסוימות לטפל 

 בבעיה בו, הנחל ממשיך לזהם את הסביבה ומסכן את בריאותם של בע"ח והאדם.

כמו כן, לא נעשה דבר על ידי גורמים הקשורים לנחל לפי החוק, כמו מועצה אזורית 

  לשנות את מצב זה בנחל.מנשה, כדי לשפר ו

 

 בדקנו כמה פתרונות אפשריים לבעיה, -הפתרון

פתרון אפשרי אחד היה הפגנה ליד בניין עיריית חדרה אשר תגרום להשפיע על הרשות 

לשנות את נקודת המבט בנוגע לבעיית הזיהום של נחל חדרה, לא השתמשנו בפתרון 

את דעת העירייה,  מצאנו פתרון זה זה עקב זה שאנו קבוצה קטנה ואין כל סיכוי להסיח 

 כדרך לא יעילה מספיק.

לבסוף החלטנו כי הפתרון המועדף עלינו הוא לכתוב מכתב לראש המועצה על מנת 

לשקף לו את הבעיה שמצאנו כבעייתית עד מאוד ולגרום לשינוי ועשייה עד לפתרון 

 הבעיה. 

 

 

 



 12 

 זוריתראש המועצה האלמכתב  -תוצר - 4חלק 

 

 , בית ספר גוונים, ב"מידות כיתה ימוען: תל

 מועצה אזורית מנשה

 בניין המועצה האזוריתיו"ר מועצה אזורית מנשה, כבוד אילן שדה,  נמען:

 , העובר בתחום המועצה.נחל חדרהבקטע מהנדון: זיהום 

 אל כבוד אילן שדה,

ום עורכות את עבודת החקר שלנו באזרחות בנושא זיה אנו תלמידות בית הספר גוונים,

 נחלים במדינת ישראל ובאזורינו בפרט.

אל, וכן החלטנו להתמקד במסגרת זו בדקנו את החוקים ואת הסערות על הנעשה בישר

 בנחל חדרה.

ופקודת בריאות העם לשנת  4929פונות אלייך בבקשה לאכוף את חוק המים לשנת  אנו

4911. 

ים של העיר חדרה, מצאנו כי כיום נחל חדרה, הזורם בחלקו בחלקי המועצה ונשפך ל

הינו נחל מזוהם. מפעלים הנמצאים בשטח המועצה או בקרבתה )כגון מפעל החמוצים 

בבאקה אל גרביה( אשר מזרימים לנחל ושופכים אליו פסולת, אשר מזהמת את הנחל. 

נוסף על כך גילינו כי ישנן מספר משאבות ממי הנחל הנקיים לאורך המועצה אשר 

חל, אוכלוסייתו וזרימתו, ועדיין ישנם מקומות אשר מהם פוגעות במצבו הטבעי של הנ

 מוזרמים גם מי ביוב, ומושלכת פסולת הנקראת פסולת עירונית)פסולת אישית(. 

 שפכים אלו מזהמים את הנחל והופכים את הנחל למפגע בריאותי.

מהמפגע עלולים להיפגע תושבי המועצה אשר נוגעים במי הנחל ומריחים את ריחו 

 הרע. 

אך מקטעים קטנים ממנו הם המשופרים. רוב הנחל  5141ו כביכול השתפר מאז מצב

עדיין נמצא במצב מזוהם. מצבו מחמיר בעתות גשמים כאשר זיהום גם ממקומות 

גבוהים יותר ואפילו מישובי הרשות הפלסטינית זורם אל עבר הנחל ומוסיף למצבו 

 המלוכלך.

277372114 
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שנות האלפיים אך עדיין מצבו הנוכחי  כמובן שנציין כי מצב הנחל השתפר מאז תחילת

אינו בריאותי, ופוגע בסביבה. נציע ונגיד כי נחל זה יכול להיות גורם מלכד לאזורינו 

 הקטן אם יעשה בו השימוש הראוי.

אנו פונות אליך, כעומד בראש המועצה האחראית על נחל זה בשטחה, בבקשה לאכוף 

 את המועצה לפעול בהתאם. את חוק המים ואת פקודת בריאות העם, ולהנחות

מודעות ציבורית רחבה לשמירה על איכות  רוב המדינות הדמוקרטיות יש היוםב

הסביבה, ואילו באזורינו ממשיכים לזהם את מקור המים, הנחל, בדרכים כאלה ואחרות, 

 בניגוד לחוק ולצורך המדינה לשמור על סביבה נקייה איכותית וירוקה.

 

 בכבוד רב,

 רון, נוי בונה, שני שפירא ונטע לבאן.טל לוזון, גלי 

 תלמידות כיתה יב' בית ספר גוונים.
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 נספחים

 

 -שאלות לתצפית

 האם הזיהום נראה לעין?•

 

 איזה סוג לכלוך מצוי בנחל?•

 

 האם קיימים בסביבה בעלי חיים?•

 

 האם יש ריח לא רגיל הנודף ממי הנחל?•

 

 מי הנחל? האם ידוע מהיכן מגיעים הגורמים המזהמים את•

 

 -4ן שאלות לראיו

שלום רב לך, אנו תלמידי שכבת י"ב כותבים עבודה שנושאה זיהום הנחלים בארץ, 

 ונודה לך אם תואיל לענות על כמה שאלות כדי לעזור לנו לאסוף נתונים על הנושא.

 האם תוכל לספר לנו על הבעיה בנחלים הקישון והירקון?● 

 ?בכלל איך הבעיה מטופלת בימים אלו, אם● 

 

 האם העונשים בנוגע לחוקים המחוקקים נגד זיהום אכן תקפים ומבוצעים?● 

כן,  האם יצא לך לשמוע על מקרה עבירה על החוק שנאכף וטופל לפי החוק? אם● 

 נשמח ותפרט.

 איך ניתן לשמור על החוק בדרך היעילה ביותר ולהפחית את בעיית הזיהום?● 

ועלת כדי לצמצם את ממדי הבעיה? האם ידוע האם ידוע לך על פעילות מעשית הפ● 

 על עמותה2 גוף הפועלים לטיפול בבעיה? אם כן באיזו דרך?

 האם קיבלתם פניות או הערות מסוימות מהציבור כתלונות על מצב המים בנחלים?● 

האם ידוע לך על שיפור או התדרדרות כיום במצב הקיים של הנחלים המזוהמים  ●

 ת?הנ"ל, לעומת שנים קודמו
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 נחל חדרה-ראיון עם דרור מרשות ניקוז נחלים שרון

 תוכל לספר לי מעט על הנחל וזיהומו?-

 בקשר לזיהום בעבר הלא רחוק 

 ??2שנים  41מזה לא רחוק? לפני -

 שנים. 2עד לפני 

נחל חדרה היה מזוהם מאוד בביוב , ביוב שמגיע מצפון אום אל פחם מכיוון יישובי 

ביה, והביוב פשוט זרם בנחל, זרם ביוב שהוא גם מטופל, מנשה, מכיוון באקה אל גר

אחרי שביוב מטופל הוא נקרא קולחים אז גם ביוב וגם קולחים הוזרמו לנחל וגם מפעלי 

נייר וגם מפעלי גרנות וגם בריכות הדגים, כולם שפכו את השפכים שלהם אל הנחל, 

וני טיהור שפכים, בשנים האחרונות התופעה הזאת הופסקה ע"י זה שהקימו בעצם מכ

קם מכון טיהור שפכים שנקרא מט"ש עירון או מט"ש עין שמר, זה אותו אחד, שהוא 

מופעל ע"י מועצה אזורית מנשה , יש מט"ש )מכון טיהור שפכים( למפעלי גרנות, יש 

מט"ש לעיר  חדרה, ויש מט"ש לבאקה אל גרביה, וכולם מוציאים את הקולחים שלהם 

 ים את הקולחים שלהם לנחל. לחקלאות ומפסיקים להזר

ובעצם נוצר מצב בחמש שנים אחרונות שחלה תפנית משמעותית באיכות של הנחל, 

מנחל מזוהם הוא הפך ממש לנחל נקי, כאשר המזהמים העיקריים שנשארו עדיין 

לאורך הנחל זה בעיקר זיהום עירוני מהעיר חדרה ופסולת וביוב שמגיעה בשטפונות 

 אית. מכיוון הרשות הפלסטינ

בטבלה של נחל חדרה באתר של הרשות לאיכות הסביבה ניתן לראות את שיפור 

 5112הרמות של הזיהום הם מאוד מאוד גבוהות לעומת שנת  91-המצב בנחל. בשנות ה

 . 11-21לסדר גודל של  711יש ירידה מסדר גודל של 

 אבל הנחל נחשב עדיין מזוהם?-

מזוהם, לא כמו שאנחנו מכירים מנחלים  לגמרי  לא, כל המעלה שלו לגמרי לא לא,

מזוהמים, וזיהומים שיש במורד הם נקודתיים קורים בגלל תקלות, גלישות של ביוב או 

גלישות של מפעלים שעבריינים ששופכים את הפסולת שלהם באופן חד פעמי, אבל 

 אין איזה זיהום שבאופן קבוע נכנס לנחל.

.. יש חוקים נכון? שהם קשורים לעונשים, זה זיהום שקורה נגיד בגלל שיש אכיפה..-

 עושים לגביהם משהו? אוכפים אותם?

אההה כן בהחלט. מי שאחראי על האכיפה זה המשרד להגנת הסביבה, שיש להם את 

המשטרה הירוקה ואת המוקד לסביבה ואת האגף נחלים, של המשרד להגנת הסביבה. 

הסביבה ובאופן כללי מה ד"א נחל חדרה הוא חלק ממחוז חיפה של המשרד להגנת 

שאמרתי הנחל הוא נקי אבל שיש איזה שהוא אירוע של זיהום אז המשרד להגנת 

הסביבה מנסה לחקור ויש פקח שמגיע דוגם את הנחל, מנסה למצוא את המקור ואם 

הוא מצליח למצוא את המקור אז הוא מוציא להם דוח ומאוד קשה ומאוד בעייתי למצוא 
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זיהום הוא באופן טבעי מאוד נוזלי, הוא לא נמצא במקום, את המקור של הזיהום. ה

 קשה לשים את  האצבע מאיפה בדיוק מגיע המקור .

 אבל מבצעים אכיפה?-

 בוודאי כן

 ויצא לך לשמוע על דברים שנאכפו וטיפלו בהם? מקרה מסויים?-

יצא לנו לטפל עם מפעלי נייר אבל בסוף לא קיבלו דוח, אבל הם היו צריכים לבוא 

נקות ולשאוב את כל הזיהום מהנחל זה היה שנה שעברה. ביום כיפור למשל מפעלי ול

נייר סגרו את המפעל זה היום היחיד בשנה שהם סוגרים את המפעל ובזמן שהם סגרו 

איזשהו משהו שם השתנה, פתאום יצאה כמות גדולה של זיהום לנחל. ואז אנחנו גילינו 

הם והגענו עם פקחים והם בצעו את כל  את זה ועקבנו אחרי הזיהום וגילינו שזה

 הניקיונות שהיו צריכים כדאי שלא יכתבו דוח בסוף. 

בעיריית באקה אל גרביה יש מפעל של חמוצים שמזרים מי מלח בלילה כי במשך היום 

די פעם לפתוח את השיבר בלילה כי עלויות של אסור לו להזרים אז הוא נוהג ככה מי

פיזור מלח הם מאוד גדולות, אז גם הוא קיבל דוח מהעירייה אחרי שאנחנו לחצנו הם כן 

קיבלו דוח מהמשרד להגנת הסביבה. וגם יש שם משחטה אחת, אנחנו לא יודעים עדיין 

ם ונורא, אז גם מי זה אבל מפזרים שם פגרי תרנגולות, חלקי גופות, וזה ממש נראה איו

 הם אנחנו במצוד אחריהם ובמאבק. 

 יש עניין של פסולת מוצקה שזה שונה...

זהו, אני לא מזמן הייתי בנחל, הלכנו להסתכל על הנחל, ויש שם המון פסולת שהיא, -

 כאילו, של אנשים שנראה שהם מייצרים לא מפעלים. מה עושים נגיד לגבי זה?

 

נחל חדרה השנה. אם את מכירה את פארק חביבה. אנחנו עשינו פיתוח מאוד גדול ב

?( 9את מכירה את הפארק הקטן של הנחל מתחת לגשר של הכביש? )מתחת לכביש 

כן בדיוק, אז שמה פתאום אנחנו מגלים שמגיעים המון אנשים ובאופן מוזר דווקא 

בנקודה הזאת יש כמויות עצומות של פסולת שנוצרות. אנשים לא לוקחים איתם את 

לת ומשאירים. אין שם פח. אז דבר ראשון המועצה האזורית של מנשה אמרו הפסו

 שישימו שם פח.

מה אתה חושב על היעילות של השמירה על החוק? זה באמת מתבצע? יש דרך לשפר -

 את זה?

לאלא, זה לא יעיל. מאוד מאוד קשה לתפוס מזהמים, גם כשקורה במקומות מסוימים 

זה. שוב בגלל האופי הנוזלי של הזיהום, זה קשה ממש שוב ושוב קשה מאוד להוכיח מי 

להתחקות אחרי המקור, גם כשיודעים קשה מאוד לפעול כי צריך הוכחות חד משמעיות 

בבתי משפט וכל דבר כזה הולך לבתי משפט, זה לא נגמר בדוח של פקח, זה הולך 

יהום, ובאותו לבית משפט ואז צריך להעיד וזה סיפור של שנים יכול להיות בגלל מקרה ז
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זה מאוד מאוד קשה לאכוף היעילות מאוד נמוכה, אין מספיק  שבוע יהיו עוד שלושה.

עיניים בשטח, אנחנו לא רואים את הדברים בזמן אמת אנחנו רואים אותם אחרי, אני בא 

לקטע נחל רואה שהוא מזוהם,מתחיל לנסות להבין מאיפה, אני לא יכול לדעת כל 

 הזמן מה קורה. 

בעיה משהו די אחרי, של שאיבת מים מהנחל. בגלל שהנחל הוא באופן כללי יש עוד 

נקודות שאיבה, רובן בשטח של מנשה, למשל, שדות ים, גן  41-נקי יש לאורכו כ

שמואל, עין שמר, קיבוץ ברקאי, תלמי אלעזר. כל אחד מהם יש לו מתקן של משאבה, 

של רשות המים. אבל מה  וכשזורמים מים בנחל היא שואבת למאגר שלו.וזה בהיתר

שקורה זה שהנחל מתייבש, תארי לעצמך שלא היו שאובים את כל אלה, היית באה 

לנחל וכל הזמן היית רואה מים זורמים בנחל, בכמויות. וכשאין את זה, אז יש זרזיף קטן 

 וכשיש איזשהו זיהום אז הוא נשאר הרבה זמן כי אין מה שישטוף אותו.

ים שרון פועלים עכשיו לשחרור התפיסות לאורך הנחל, כדי אנחנו, רשות ניקוז ונחל

 לקבל מים לטבע. החזרה של מים לטבע, מים לנחלים. בהתאם להחלטת ממשלה. 

 אתה יודע נגיד על תלונות מהציבור או פניות לגבי הזיהום של הנחל?-

, משום מה בפארק נחל 9אני מקבל הרבה מאוד תלונות בקשר פסולת מתחת לכביש 

אף אחד לא מתלונן, למרות שיש שם המון פסולת. לאורך העיר חדרה אנחנו  חביבה

לא מקבלים כמעט תלונות כנראה כולן מגיעות למוקד העירוני וכנראה שאין הרבה 

אנשים שאכפת להם. והנחל בחדרה הוא החצר האחורית של העיר, אין פארק לאורך 

. ואנחנו פועלים מאוד חזק כדי הנחל, אין שביל נוח לאורך הנחל, אין גישה נוחה לנחל

לשנות את זה,למעט החלק המורדי, ליד תחנת הכוח שהוא פארק יפה ומסודר, כל 

שאר הנחל לא מקבל דגש ע"י העירייה והעירייה החדשה שמה לעצמה דגש לשנות את 

זה, מקווה שיצליחו ביחד איתנו לשנות את זה ולשים את הנחל במרכז כה חצר קידמית, 

  ולא אחורית.

ולשאלה שלך, תלונות אני מקבל על זיהום נחל במורד נחל חדרה, באופן תכוף מאוד, 

המון תלונות על מקרים של זיהום, את מדברת על ספציפית אנשים שיש להם עניין 

בזה, גן אירועים או מפעל שהם מטיילים שם ויש להם עניין מיוחד בזה, והם רואים את 

 י יכול להגיע ולבוא ולנסות לחקור אותם.המקרי זיהום ומודיעים לי ככה, שאנ

  מאוד!עזרת לנו  טוב תודה רבה,-

 .בהצלחה לכן
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 -ניצן מעמותת צלולראיון עם 

 )עמותה הדואגת למצב המים הזורמים בנחלים בארץ ולמידת הזיהום בהם(.

 

הופסקה ההזרמה בתהליך מדורג  91הנחלים שימשו כתעלת ביוב, בתחילת שנות ה

 תקנות אך הבעיה היא שהקרקעית נותרה מזוהמת.בעקבות חוקים ו

 היו פציעות כל כך קשות, בגלל הפטרייה הקיימת במים והיו עוד זיהומים... -המכביה

התחילו בירקון לטהר... מה שעשו זה לקחו מים מקרקעית הנחל טיהרו אותם והחזירו 

 אותם חזרה.

ת אלה הן עדנים ירוקים הטיהור נעשה על ידי בריכות שנקראות גאולת הירקון, בריכו

 שבהן יש צמחים שיודעים לסנן את המזהמים ומפרקים אותם ובכך מנקים את המים.

בקרקעית של הירקון עדיין יש הרבה חומרים מזהמים. הנחל עדיין מזוהם אבל אפשר 

 לעשות שם קייקים.

 ע"י מי נעשה הטיפול? איך הוא מתבצע? -

שיש היום בירקון הם מים מותפלים, הם לא הטיפול נעשה על ידי גאולת הירקון. המים 

 מי הירקון המקומיים, הם לא מים טבעיים של הירקון.

את מי המעיינות שואבים ומעבירים כמי שתייה לראש העין, ירושלים והמרכז ואת 

המותפלים מעבירים לירקון. בנוסף מועברים מים מושבים, שזה מי ביוב שעברו טיפול. 

 לבעלי החיים בנחל. לכל החרקים והזוחלים לא קל.מים אלה לא מספיק טובים 

 

 עברות-החוקים

יש בעיה כללית בארץ שהחוקים להגנת הסביבה מצויינים אבל האכיפה שלהם מעטה, 

 נמוכה יחסית.

כלומר זה שאת עכשיו שומעת בחדשות שראש העיר של בית שאן ורשת חצי חינם 

מקרה יחסית נדיר.  אנו מכירים  עומדים למשפט בגין עברות כאלה, של זיהום מים  זה

הרבה מקרים שהיה זיהום שנגמר בעסקאות טיעון, כלומר בענישה שהיא לא מאוד 

מרתיעה. אז יש בעיה עם זה בכל תחום, גם בנחלים. למשרד להגנת הסביבה יש 

 מחסור בכוח אדם היכולת שלו לעשות את העבודה שצריך היא נמוכה.

 הזיהום ממשיך.... כאילו החוקים הם לא ממש נאכפים, -

 יש בעיה של אכיפה. 

תראי המצב השתפר, אם תסתכלי עשר שנים אחורה לעומת היום יש שיפור משמעותי 

מבחינת זיהום נחלים.. אין מה להשוואות, עדיין יש בעיה שאין מספיק אכיפה אבל 

המצב מאוד השתפר. כלומר, לפני עשר שנים היית הולכת לקישון והוא היה תעלת 

 כימים של מפעלים,היום זה כבר לא קיים.שפכים 
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הבנתי, אוקיי,  האם התקשרו אליכם או פנו אליכם בענייני תלונות על הזיהום  -

 שמפריע ??

שואלים אותנו מידי פעם, אזרחים מודאגים שרוצים לדעת, או אזרחים או אנשים 

 שמתעסקים בתחום שרוצים לשאול או להעביר מידע.

 אוקיי.. -

 קורה.

אולי על איזה עמותה או גוף ממש מעשי שפועלים בשביל שיקום  האם ידוע לך -

 הנחל??

תראי יש רשות נחל הקישון שהתפקיד שלה החוקי זה לטפל בנחל ולדאוג שהוא לא 

יזדהם, שזה אנשים שמקבלים משכורת מהמדינה, שזה העבודה שלהם, יש להם גם 

 לל...אתר תרשמי רשות נחל הקישון יש להם שם מידע, מידע לא רע בכ

 אוקיי....  -

 והם כאילו פועלים עושים ממש אההה.... -

הם רשות שהוקמה ע"י המדינה כדאי לדאוג לנחל הקישון, גם לראות שמפעלים לא 

 מזרימים לשם לכלוך וגם כדי לבדוק את חומציות הנחל, לראות שהנחל בסדר...

 הבנתי.... עוד משהו אחרון -

צורה מספיק יעילה , הייתי רוצה כאילו דיברנו על החוקים שהם לא נאכפים ב  -

לשאול אותך אם אתה חושב שיש דרך יעילה יותר לפתור וכאילו להפחית את 

 הבעיה של הזיהום, האם יש איזה....

 כן יש שני דברים: אחד צריך שיהיה הרבה יותר כוח אדם למשרד להגנת הסביבה 

 אוקייי.... -

 פקחים  31בה עבודה, חסרים נגיד רק מפרץ חיפה זה וועדה מאוד רצינית שעשתה הר

 הבנתי....-

חסר כוח אדם וצריך שהענישה תהיה יותר אפקטיבית, זה כבר דעה אישית שלי אבל 

 רואים שהענישה לא מרתיעה מספיק כלומר אנשים לא מפחדים כל כך להיתפס...

היית ממליץ להחמיר את הענישה וכאילו וככה זה יגרום יותר להפחית את  -

 שזה יכול להיות פתרון יעיל?הבעיה, אתה חושב 

 כן.

 , תודה רבה ניצן על המידע שסיפקת לנו!אוקיי  -

 ביי בבקשה 



 21 

 רפלקציות של חברות הקבוצה                             

 xxx -הרפלקציה אחרי שלב סקירת ספרות

 -עבודת הקבוצהתיעוד 
לנו באנו הייתי בקבוצה של חמש בנות ושמחתי שזו הייתה הקבוצה שנבחרה לי. כו

 לקראת העבודה בגישה חיובית ורצינית. החלטנו על נושא לחקירה בקלות.
מצאנו במהירות מקורות מידע על הנושאים שבחרנו והתחלנו לעבוד על סקירת 

 הספרות.
לאחר מכן עבדנו כולן ביחד על הכול ועוד לא חילקנו תפקידים בינינו וזה גרם לנו קצת 

 להתעכב עם סקירת הספרות.
חר שהבנו שזו טעות לעשות את כל החלקים בעבודה ביחד חילקנו את רק לא

 התפקידים בינינו. 
 

 -תיעוד עבודת הצוות מנקודת מבטי
לדעתי עבודת הצוות הייתה טובה, לא היו לנו חילוקי דעות לגבי הנושא, דרך העבודה 

 וחיפוש המקורות.
רים באותם ימים על סקירת הספרות עבדנו ביחד אבל בעיקר הבנות שהגיעו לשיעו

 עבדו עליה.
 

 -תיעוד אישי
אני חושבת שהשקעתי בעבודה, השתתפתי בדיונים, לא נשארתי אדישה למטלות שיש 

 על הקבוצה שלי לבצע.
 עזרתי גם בכתיבת סקירת הספרות בזמן שבנות אחרות לא יכלו להגיע לשיעורים.

 

 -הרפלקציה בסוף התהליך

 -תיעוד עבודת הקבוצה
ם לפני הגשת העבודה היינו בלחץ כי הבנו שהרבה חסר לנו. החלטנו בשלבים האחרוני

שאנחנו מחלקות תפקידים בינינו ושכל אחת תקבל חלק שווה ממה שנשאר לעשות 
בעבודה. התחלנו לעבוד אך בשלב מסוים היו בנות שקצת הזניחו את העבודה 
לעשות והתעכבו בכתיבת החלקים שלהם. כאשר מישהי סיימה את מה שהוטל עליה 

 לפי החלוקה, היא קיבלה חלק נוסף כדי שנוכל להתקדם יותר ביעילות.
והצלחנו להגיע בסוף התהליך, לפני ההגשה, התחלנו להתקדם בצורה משמעותית 

 לזמן ההגשה בזמן.
 

 -תיעוד אישי
אני חושבת שהצלחתי למלא את המוטל עלי בעבודה הזאת. עשיתי חלקים רבים 

 הקבוצה שחלקים שלהן. והשתדלתי גם לעזור לחברות
אני חושבת שניסיתי כמה שיותר לגרום לשאר הבנות לעבוד ולדחוף אותן לזה. 

השתדלתי לשמור על קשר בין כל חברות הקבוצה כדי שנהיה מתואמות ונדע באיזה 
 מצב אנחנו.

 עזרתי בסקירת הספרות, עשיתי את ניתוח הממצאים והמסקנות.
יהום הנחלים והחקיקה. בנוסף למדתי לעבוד למדתי מהעבודה על הנושא שלנו של ז

 טוב יותר בצוות ומה נדרש בשביל להצליח במשימות כאלה.
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 yyyy -הרפלקציה אחרי שלב סקירת ספרות
 

 -תיעוד עבודת הקבוצה
כששמענו על חלוקת הקבוצות נורא שמחנו מאחר ויצא שכולנו חברות וגם כולנו 

חד בעבודה ונשתף פעולה. בחרנו את תלמידות טובות ומשקיעות וידענו שנשקיע בי
די בקלות בנוסף מצאנו מקורות באינטרנט וישר התחלנו לעבוד על  שנחקור הבעיה

סקירת הספרות. עד כה לא היו בעיות ולא היו וויכוחים. הטעות שלנו הייתה שלא 
ו 'תקועים' בסקירת הספרות. נרב של שיעורים הי רחילקנו תפקידים בשלב הזה ומספ

עבודה על סקירת הספרות הקבוצה שלנו קצת החלה להתפרק. חלק מתחילת ה
מהבנות החסירו המון שיעורים, חלק מסיבה מוצדקת וחלק לא ומאחר שלא חילקנו 

תפקידים, אף אחת לא עשתה כלום ולא הצלחנו להתקדם בעבודה. בעיניי בשלב הזה 
בנות  5ת בערך רוב הבנות זלזלו  בעבודה ולא תרמו את חלקן. בשלב הזה היו פעילו

בעשיית העבודה. על סקירת הספרות עבדנו בערך חודש שלם והתקדמנו כל פעם 
 קצת.

 
 -תיאור עבודת הצוות מנקודת מבטי

עד שלב סקירת הספרות עבודת הצוות הייתה טובה החלטנו כולן ביחד על רעיון ולא 
מי עבדנו  היו וויכוחים וכל אחת חיפשה מקורות באינטרנט בנפרד. על סקירת הספרות

אך בשיעורים לא היינו מרוכזות וממוקדות כל כך ודי התפזרנו ולכן לא  שהייתה בשיעור
  התקדמנו.

 
 -תיעוד אישי

אני חושבת שהייתי חלק חשוב מהעבודה. בשלבים הראשונים של העבודה אני הרגשתי 
 די לבד בקבוצה , הרגשתי שלא משתפים פעולה וכולם נורא רגועים ולא אכפת להן כל

הייתי קצת עצבנית בחלק הזה וחששתי שלא נספיק. היה לי קשה  כך מהגשת העבודה.
את סקירת הספרות אני  לתפקד לבד בקבוצה שהרגשתי שלא משתפים איתי פעולה.

 .     -----------עם ופעם   ------  עשיתי פעם עם 
 

 -הרפלקציה בסוף התהליך
 

 -תיעוד עבודת הקבוצה
שאנחנו מאוד רחוקות משם, וד מעט צריך להגיש את העבודה כשהתעוררנו וגילינו שעו

אך גם פה היו עבודת הקבוצה מאוד השתפרה, כולן לקחו חלק בעשיית העבודה. 
התחלנו לפעול נכון ויעיל , חילקנו לכל אחת כאלה שלקחו על עצמן חלק יותר גדול. 

חלק פעיל תפקיד שתעשה ולאחר שסיימה קיבלה עוד תפקיד. בשלב הזה כולם לקחו 
היה לנו קצת קושי מההתחלה בהבנת הרעיון הכללי של  .את חלקן בעבודה ותרמו

העבודה אך לקראת הסוף קלטנו אותו והתחלנו לרוץ עם העבודה. עבדנו במרץ ותוך 
זמן קצר מאוד סיימנו את כל החלקים שלא הספקנו. בשלב הזה לא עבדנו ביחד , כך 

 ולה וכל אחת ביצעה את המוטל עליה.שלא היו וויכוחים אבל היה שיתוף פע
 

 -תיעוד אישי
עזרתי בחיפוש המקורות  אני מרגישה שמילאתי את תפקידי ועזרתי לקבוצה בתהליך.

בהתחלה, עזרתי מאוד בסקירת הספרות למרות שקצת התקשיתי מאחר ולא הבנתי 
בצורה מלאה את סקירת הספרות. ביצעתי את סיפור המסגרת. אני חושבת שקידמתי 

אוד את העבודה. למדתי שעבודת צוות היא חיונית מאוד לסוג כזה של מטלה, וכאשר מ
 יש חלוקת תפקידים בתוך הצוות העבודה מתקדמת מהר יותר.

מתוך העבודה למדתי על החוקים העוסקים במניעת זיהום נחלים ועל האכיפה. 
במקרים מסקירת הספרות למדתי על נחלים מסוימים וכל מה שקשור במזהמים שלהם ו

 שקרו בעקבות הזיהום.
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 ZZZZ -הרפלקציה אחרי שלב סקירת הספרות
 

 -תיעוד עבודת הקבוצה
הקבוצה שאני השתתפתי בה כללה חמש בנות. החלטנו בקלות על הבעיה אותה  

אנחנו רוצות לחקור. רוב הבנות השתתפו בדיונים והראו עניין. לאחר שבחרנו את 
ורות לסקירת הספרות והמורה אישר לנו אותם. הנושא חילקנו תפקידים, חיפשנו מק

 כמעט ולא היו וויכוחים בקבוצה בשלב זה של המטלה.
 

  -תיעוד עבודת הצוות מנקודת מבטי
לדעתי עבודת הצוות הייתה טובה מאוד. בהתחלה ניסינו לעבוד ביחד על סקירת 

פקידים הספרות ואז לעבור לתצפית ולראיון. לאחר מכן החלטנו לחלק בינינו את הת
ואז העבודה הייתה מהירה ויעילה יותר. בעקבות כך, הקבוצה עמדה בלוח הזמנים של 

 המורה. 
 

 -תיעוד אישי
אני חושבת ששיתפתי פעולה, השתתפתי בדיונים והצעתי רעיונות. אני טובה בניסוח  

ולכן היה לי קל לעשות את סקירת הספרות. אני מרגישה שנתתי מעצמי מאה אחוז 
 ה, למרות שהיה לי לוח זמנים צפוף מאוד בגלל מגמות ומקצועות אחרים.לטובת המטל

 
 -הרפלקציה בסוף התהליך

 
 -תיעוד עבודת הקבוצה

לדעתי עבודת הקבוצה הייתה מצוינת. בהתחלה עבדנו בעיקר בשיעורי אזרחות ואז  
התחלנו לעבוד לאחר שעות בית ספר והתקדמנו במהירות. הצלחנו לחלק בינינו את 

דים כך שכל אחת עשתה מה שהיא טובה בו, למשל אני עשיתי את סקירת התפקי
הספרות כי קל לי לנסח בכתב, ואילו חברה אחרת התקשרה לעמותות שונות כי היא 

טובה בלנהל שיחות ולראיין אנשים. למרות העומס בתקופה זו של השנה, הצלחנו 
 רך כל התהליך.לעמוד בלוח הזמנים. המורה עזר לנו מאוד והלך לקראתנו לאו

 
 -תיעוד אישי

אני מרגישה שמילאתי את תפקידי בעבודה למרות הקושי להתאים את עצמי ואת הזמן 
האישי שלי לחברות האחרות בקבוצה. עזרתי הרבה בחלק של חיפוש המקורות 

ובסקירת הספרות. הקבוצה גילתה סובלנות כלפיי וכלפי שאר החברות. התגמשנו 
כל אחת לעשות מה שהיא טובה בו ולבטא את עצמה. אחת עם השנייה, אפשרנו ל

כשלמישהי הייתה בעיה לעמוד בלוח הזמנים ניסינו לחפות עליה.  הבנתי שאם 
העבודה יעילה יותר. העבודה חיזקה לי  -מחלקים את התפקידים בין חברות הקבוצה

את העובדה שאני טובה יותר בלהתנסח מאשר בלנהל משא ומתן עם גופים שונים. 
ודה העשירה לי את הידע, למדתי המון דברים חדשים כמו מהי החקיקה לגבי העב

 זיהום נחלים בישראל ומהו המצב כיום בשטח. 
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 AAAA -הרפלקציה אחרי שלב סקירת הספרות
 

  -תיעוד עבודת הקבוצה
הקבוצה שאני השתתפתי בה התקשתה בתחילת העבודה בשיתוף הפעולה, ובעשייה 

ושי בחילוק התפקידים ועד לשלב שלאחר הסקירה לא שווה לכל משתתפת, היה ק
היה הרבה עבודת צוות. כל אחת לקחה חלק בחיפוש אחרי מקורות מתאימים, באופן 

 שונה, חלק לקחו חלק פעיל יותר וחלק פחות. 
 

הקבוצה בהתחלה עבדה ללא שיתוף פעולה מלא  -תיאור עבודת הצוות מנקודת מבטי
ה על עצמה תפקיד ובכך הצלחנו להתקדם ולמלא אך תוך כדי התהליך כל אחת לקח

 את כל החלקים בעבודה.
 

אני חושבת שבתחילת העבודה היה לי קושי לקחת חלק פעיל, אך  -תיעוד אישי
כשהבנתי את רעיון העבודה שיתפתי פעולה ולקחתי על עצמי חלקים מסוימים 

וץ מסקירת בעבודה. אני חושבת שתרמתי הרבה להצלחת הקבוצה בחלקים השונים, ח
 הספרות שהתקשיתי יותר.

 
 -הרפלקציה בסוף התהליך

 
  -תיעוד עבודת הקבוצה

באופן כללי העבודה הקבוצתית הייתה יעילה, היה שיפור ניכר במהלך העבודה ביחס 
לעבודה, בהשתתפות והביצוע של המטלות השונות. היה קצת קושי לעמוד בלוח 

 השמנים אך לבסוף כל המטלות בוצעו היטב.
יצוע הראיון עבר מידיהן של שתי בנות וחברה אחרת בקבוצה ונעשתה עבודה בררנית ב

 וטובה.
 

  -תיעוד אישי
אני מרגישה שמילאתי את תפקידי בעבודה, עם כל הקשיים הכרוכים בכך, שיתפתי 

 פעולה למשך רוב הזמן של העבודה, לוח הזמנים הקשה על תהליך העבודה.
ת כי לאחר הקושי שנתקלנו בו בהתחלה הוא המסקנה שלי מהקבוצה היא חיובי

השתפר וכל אחת לקחה חלק פעיל ונתנה מעצמה לטובת הקבוצה ולטובת הצלחת 
 העבודה כולה.

למדתי על עצמי שאני יכולה לעבוד בקבוצה בצורה טובה כשיש שותפים שעוזרים 
ומשתפים פעולה היטב, בנוסף למדתי על עצמי על הקושי בניסוח ובכך התקשיתי 

 קחת חלק פעיל בכתיבת סקירת הספרות. ל
ומהעבודה זאת כמובן למדתי בהרחבה על נושא זיהום הנחלים בישראל ועל בעיית 

 אכיפתו.
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 KKKK -אחרי סקירת הספרות רפלקציה
 

 -תיעוד עבודת הקבוצה
הקבוצה שאני השתתפתי בה התחלקה לעבודה בצמדים או ביחידים. תחילת העבודה 

אחת עשתה מספר דברים במקביל הן לבד והן ביחד עם עוד התחלקה בין כולן וכל 
מישהי או אפילו יותר אך כאשר אני ועוד בת קבוצה נכנסנו לחיי התיאטרון שלפני 

הבגרות המעשית, רוב העבודה נפלה על שלושת הבנות הנותרות. אך ברגע ששלב זה 
 נגמר נכנסתי חזרה בכל כוחי לעבודה.

 
 -טיתיאור עבודת הצוות מנקודת מב

לדעתי עבודת הצוות הייתה יחסית יעילה, אך לא היה מספיק שיתוף פעולה בין חברי 
הקבוצה ולא הייתה תקשורת מה שהעיב לפחות עלי ועל היחס שלי לעבודה ולקבוצה. 
הייתי צריכה כל הזמן להוכיח את עצמי דבר שגרם לי לא לרצות לקחת חלק בעבודה. 

 ם אך אף עבודה מהכיתה לא עמדה בזמנים.בשלב זה העבודה לא עמדה בלוח הזמני
 

 -תיעוד אישי
אני חושבת שנתתי מעצמי את כל מה שיכולתי ברגע הנתון והשקעתי בעבודה בחלקי 

שלי. והשתדלתי לעזור היכן שניתן, ולסייע לעבודה להתקדם ולעמוד בזמנים. אני 
 חושבת שתרמתי לעבודה ולקבוצה. 

 
 -הרפלקציה בסוף התהליך

 
 -דת הקבוצהתיעוד עבו

לדעתי עבודת הקבוצה לא הייתה יעילה במיוחד. אחת מהסיבות היא שאני ועוד חברת 
קבוצה במגמת התיאטרון והבגרות המעשית שלנו נפלה חודש לפני הגשת העבודה מה 
שהקשה לפחות עלי לעמוד בזמנים ולקחת חלק בעבודה. אך ברגע שתהליך התיאטרון 

ל אחת עשתה ככל שביכולתה ברגע הנתון למען נגמר לקחנו את העבודה בידיים וכ
העבודה. נוסף על כך נכנסו ללחץ של זמן מה שסייע לעבודה להיעשות ביתר יעילות. 

הייתה מעט תחושה כי היו בנות שעבדו יותר והיו שעבדו פחות, אך הצלחנו להגיע 
לנקודה בה העבודה התחלקה בצורה בה כל אחת מחברות הקבוצה עשתה חלקה 

 .בעבודה
 

 -תיעוד אישי
אני מרגישה שמילאתי את תפקידי בצורה הטובה ביותר ביחס לקושי שלי לעמוד בלוח 

הזמנים ולהתאים את הלוז האישי שלי לשאר חברות הקבוצה. סייעתי מעט בחיפוש 
אחר מקורות, אך עיקר עבודתי היה הראיונות, כתיבתם וביצע אחד מהם לסכמם 

 ולכתוב את המכתב.
ן שהיה לי במהלך חלק מהעבודה היה לי הקושי לתרום לתחילת בגלל חוסר הזמ

 העבודה אך ברגע שהתפניתי יותר, נתתי מעצמי לחלוטין לעבודה.
 למדתי על עצמי כי אני יודעת לנהל לוח זמנים בצורה נכונה.

למדתי שלי יותר נוח לעבוד צורת משימות אישיות אך אני מאמינה שהעבודה 
 ה שכזו.הקבוצתית תואמת לסוג עבוד

מתוך העבודה למדתי על החוקים העוסקים במניעת זיהום מקורות המים, למדתי על 
העשייה או יותר נכון חוסר העשייה של הגופים הנוגעים ואחראים לנושא זה, ולמדתי 

 יותר על תפקידי המועצה האזורית שלי.
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