אודות האסופה
אסופה זו מורכבת מעבודות שהגישו סטודנטים בקורס "מבוא לתכנון סביבתי" ( )020202והן תוצאה
של פרויקט סמסטריאלי שהתקיים בסמסטר סתיו  0202-0202תשע"ד .הקורס הועבר על ידי פרופסור
משנה מישל פורטמן .בנוסף ,ליוו את הסטודנטים בעבודתם ד"ר דפנה בן-ברוך וד"ר יעל טף-סקר.
ברצוננו להודות לחממה החברתית לדיור וקהילה של הטכניון על תרומתה הנדיבה לקורס זה,
שבלעדיה לא הייתה לסטודנטים האפשרות להשתתף בפרויקטים הקהילתיים-הסביבתיים המרתקים
המתוארים להלן ולתעדם כפי שהם מובאים באסופה זו.
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דבר המרצה

קורס מבוא לתכנון סביבתי ,המועבר לתלמידי תואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
בטכניון ,הוא קורס חובה המהווה בסיס להכרת גישות ותיאוריות סביבתיות.
לעניות דעתי ,סטודנטים לומדים בצורה משמעותית ויסודית יותר אם הם "חיים" את החומר הנלמד
ומשתמשים בו כדי לשנות משהו בחייהם או בחיי אנשים הסובבים אותם .חשבתי שיהיה זה רלוונטי
לסטודנטים בקורס זה להתנסות ולראות איך התכנון הסביבתי והגישות הסביבתיות יכולים לשנות
את המציאות בשטח .הקשר לחממה החברתית לדיור וקהילה ולמשאביה אפשר לי לקדם התנסות
מסוג זה בקרב המשתתפים בקורס.
לשמחתי ,הסטודנטים ענו על הציפיות .ככל שהתקדם הסמסטר הבחנתי בתהליך הלמידה שלהם
מתקדם ובהתפתחותם ,ואני מאמינה שחלק גדול מכך נבע מהעבודה על הפרויקט המעשי .חלקם אף
אמרו לי כיצד המשימות העשירו אותם .בנוסף ,ראיתי במו עיניי כיצד כל סיפור וכל מאבק שהם חקרו
גרמו להם לתחושות אכפתיות ושייכות .רבים מהם הציגו את המקרים כשייכים "להם" .כל קבוצה
סיפרה ,בדרכה ולרוב בהתלהבות ובעניין ,את השתלשלות הדברים ,הן מבחינת הרקע והניתוח של
המקרה ,והן מבחינתה ,כמי שנטלה חלק בפעילות נבחרת בנושא שחקרה .הרגשתי שהשגתי את
מטרותיי הדידקטיות.
הסטודנטים הפנימו תובנות חדשות וחשובות לגבי תחום התכנון הסביבתי ובמיוחד בהקשרו לתכנון
קהילתי .כולי תקווה שתהליך זה יצר אצלם תחושה שתכנון סביבתי הוא נושא מרתק עם אינספור
ממשקים עם חיי יום-יום קהילתיים.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לשתי עוזרות ההוראה שעבדו עמי :ד"ר יעל טף-סקר וד"ר דפנה בן-ברוך.
הן עבדו כיועצות לכל דבר ,שכן התייעצתי עמן לגבי צורכי עיבוד תכני הקורס ולגבי שיפוט ,ציונים,
הנחיית הסטודנטים וכיו"ב .הן ערכו במקצועיות רבה את העבודות שהגישו הסטודנטים לצורך
פרסומן והיו האחראיות העיקריות להפקת חוברת זו .אני מודה להן מאוד על מסירותן.
ולבסוף ,ברצוני להכיר תודה לחממה החברתית לדיור וקהילה אשר תמכה בפרויקט וכיוונה אותי
לעשייה בתחום הקהילתי-סביבתי.
בברכה,

דר' מישל פורטמן
פרופ' משנה
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
מרץ 0202
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הקדמה לאסופה
הקורס "מבוא לתכנון סביבתי" הוא קורס שנלמד בטכניון במסגרת מסלול לתכנון ערים ואזורים
לתואר מוסמכים ומועבר על ידי פרופסור משנה מישל פורטמן .את החלק המעשי בקורס ליוו ד"ר
דפנה בן-ברוך ,יועצת אסטרטגית חברתית ויועצת לשיתוף הציבור ,וד"ר יעל טף -סקר ,המתמחה
בחקר סכסוכים ובפסיכולוגיה חברתית.
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למורכבות השילוב של מערכת השיקולים הסביבתיים
במערכת התכנון והבנייה בישראל .חלקו האחד של הקורס כולל העברה של תכנים תיאורטיים ובהם:
מרכיבי הבעיה הסביבתית ,אפיון תכנון סביבתי ,הקשר בין תכנון סביבתי לשינוי דמוגרפי ,אמצעים
לתכנון סביבתי וממד הזמן בתכנון הסביבתי .הסטודנטים גם למדו על היבטים חברתיים-קהילתיים
כגון צדק סביבתי ,אמנות בינלאומיות ,מעמדם ומעורבותם של ארגונים סביבתיים בעיצוב מדיניות
סביבתית ובתהליכי תכנון ופיתוח בר-קיימא ,ודרכי יישומו של פיתוח זה בהקשרים סביבתיים.
נוסף על התכנים התיאורטיים ,הקורס שילב פרויקטים קבוצתיים-מעשיים בנושא סביבתי לבחירת
הסטודנטים ,והדגש בפרויקט הושם על שיתוף הציבור והקהילה ועל עבודה עם הקהילה על מנת
לתרום בצורה כזאת או אחרת לקידום הרעיון הסביבתי של נושא הפרויקט.
תכנון סביבתי-עירוני נחוץ במיוחד כאשר מדובר במשאב המשותף למספר רב של תושבים .גארט
הרדין ( )Hardin, 0091הציג את תיאוריית "הטרגדיה של המרעה המשותף" ,המתארת את
הקונפליקט הנוצר בעת ניצול משאבים מתכלים על ידי מספר רב של פרטים .לעתים ,כפי שהודגם
בחלק גדול מהעבודות הבאות ,נוצר שימוש מוגזם במשאב הציבורי לטובת התועלת הפרטית ,אך
מבלי שתילקח אחריות אישית על ידי גורם זה או אחר על שימור המשאב .מצב זה מביא לבסוף
לניצול יתר ולפגיעה של ממש במשאב עצמו ובמשתמשים אחרים – וכאן ה"טרגדיה" .תכנון מושכל
עשוי לשפר את השימוש במשאבים סביבתיים-קהילתיים משותפים לטובת התושבים עצמם ולהפוך
אותם לברי-קיימא גם בטווח הארוך .לכן ,על מתכננים ללמוד את נושא איכות הסביבה ואת
האתגרים שהוא מציע למתכנן כדי שיוכלו לתרום לסוג זה של פיתוח.
הוועידה הבין-ממשלתית לחינוך סביבתי שהתכנסה בטביליסי ב 0000-קבעה בהצהרתה ( )0001כי
חינוך סביבתי צריך לסייע ללומד לרכוש מודעות ורגישות לנושאים סביבתיים ,להקנות הבנה של
ערכים סביבתיים ולעודד פעילות סביבתית שתשפר את הסביבה ותגן עליה .כחלק מהלמידה ,נטען
בהצהרה ,על הלימוד לפתח כלים ומיומנויות בקרב התלמידים שיסייעו להם לזהות ולפתור בעיות
סביבתיות .עוד נטען כי חינוך סביבתי צריך לכלול השתתפות אקטיבית של הלומדים בכל רמות
העבודה כדי לפעול למען פתרון בעיות סביבתיות (.)Hungerford & Volk, 1990
מתוך אמונה זו ,שהשתתפות מעשית בפרויקטים סביבתיים היא חלק אינטגרלי של חינוך סביבתי,
הוחלט כי הסטודנטים בקורס ישתפו פעולה בקבוצות ויחקרו נושא ספציפי הרלוונטי לתחום הסביבה
והקהילה ושבו קיימת התרחשות עכשווית בשטח .הסטודנטים אף התבקשו ליצור קשר עם בעלי עניין
בפרויקט ואף לנסות לנסח עבורם מסמך המלצות המתבסס על הידע שצברו בקורס ובמחקר הרקע
שביצעו ,או להיות פעילים בכל דרך אחרת שיבחרו .העבודות שלפניכם מציגות הן את המקרים
שנחקרו והן את פעילותם של הסטודנטים באופן כזה שניכר ,לדעתנו ,כי התועלת בסוג זה של לימוד
סביבתי היא גבוהה.

מקורות
1. Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243-1248.
2. Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing learner behavior through environmental
education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21.
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תקצירי הפרויקטים

 .1שיתוף הציבור בגינת המדעטק בהדר ,חיפה | שני פרדייס ,רוני פנקס ומיכל בטאט
לגנים ציבוריים ולשטחים פתוחים ירוקים יש חשיבות רבה בחיזוק המרקם הקהילתי ביישוב
ובליכודו .עליית המודעות הציבורית לחשיבות השטחים הציבוריים הפתוחים וההכרה הגוברת בצורך
בשטחים איכותיים ובתועלות הצומחות מכך לעיר ולרשות מהוות בסיס לאמונה כי ניתן להשפיע על
התכנון ,לפתח את הטבע העירוני ולשמר אותו ,ולעודד פעילות ציבורית לשם כך .העבודה סוקרת
כיצד התארגנות חברתית סביב גינות קהילתיות משתלבת בשיח בדבר צדק סביבתי וחברתי .על מנת
לקדם את זיקת התושבים לגן המדעטק ,בחרו הסטודנטים לקיים אירוע של שיתוף הציבור בגן.
מטרת הפעילויות שנערכו בגן הטכניון ההיסטורי בשיתוף חברי המרכז לקיימות שכונתית (מלק"ש)
הייתה להעלות את מודעות תושבי הדר לגן ,לעודד את התושבים למודעות להשפעת הציבור על
תהליכי התכנון ,וכן לקחת אחריות על איכות חייהם על ידי השפעתם על עיצוב המרחב הציבורי.
 .2מאבק תושבי חיפה בחשמול הרכבת לאורך קו החוף חיפה | רוברט כרמל ,נדב פן ויועד שחר
בשנים האחרונות מתנהל מאבק סביב אחד מפרויקטי התשתית הגדולים בישראל  -הסבת רכבות
להנעה חשמלית במקום הנעה בדיזל .לכאורה ,לפרויקט כזה ישנם יתרונות סביבתיים ,חברתיים
וכלכליים ,אולם אל מול היתרונות ישנם חסרונות רבים ברמה הלוקאלית; העיקרי שבהם הוא יצירת
חיץ בין שכונות המגורים לבין הים .עבודה זו בוחנת את הקונפליקט בעין ביקורתית ,תוך התמקדות
בשכונות הגובלות בתוואי הרכבת ,ובחרה לערוך סקר הבודק את עמדות תושבי שכונת בת גלים
בחיפה בנושא .מטרת הסקר הייתה השמעת קולם של התושבים ועמידה על המורכבות שבתכנון
בזירה שבה קיימים שחקנים רבים ואינטרסים סותרים.
 .3דילמת התנועה המוטורית בנחלים :מקרה בוחן נחל ציפורי | אמרי בריקנר ,איריס יפה וניר אייל
עבודה זו מציגה את הקונפליקט העולה עקב ריבוי סוגי המשתמשים באזור נחל ציפורי .אזור ירוק זה
מהווה מוקד משיכה לרוכבים ולנהגי טרקטורונים לצד מטיילים ורוכבי אופניים .ההטרוגניות באה
לידי ביטוי גם בשימושי הקרקע ,בבעלות על הקרקעות ,במורכבות הסטטוטורית ובריבוי רשויות .כל
אלה מחייבים "ניהול משולב" הבא לידי ביטוי בפעולת רשות ניקוז נחל הקישון .הסטודנטים מציעים
קיום "שולחן עגול" של בעלי העניין השונים ,כיוון שבעיה זו נוטה להידחק ביחס לנושאים אחרים
שעל סדר היום .נדרש ,לדעת הסטודנטים ,פורום ייחודי לבעיה שיקדם את הנושא.
 .4אופן תכנון וניהול נושא הפסולת בקריית ים | ערן סולומון ,חופית לנגלבן-קורן ,מריה קזקוב וירדן
אלחנן
עבודה זו סוקרת את נושא הטיפול בפסולת בערים שונות בעולם ,בדגש על מחזור ,תוך התמקדות
בעיר קריית ים ,המדורגת כעיר במצב סוציו-אקונומי נמוך יחסית .עיריית קריית ים מטפלת בפסולת
בעצמה ובאמצעות קבלנים מורשים על ידי פינוי כמחצית האשפה להטמנה באתר בעברון .החל משנת
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 0200הפסולת מופרדת לפחים ייעודיים במוקדי מחזור שכונתיים .מטרת הסטודנטים הייתה לחשוף
את תושבי קריית ים לנושא הסביבתי .הם בחרו לעשות זאת על ידי חינוך סביבתי ,ובחרו בקהל יעד
של ילדים בגילים  0עד  ,0שישמשו "סוכני שינוי" .הסטודנטים יצרו שני מערכי שיעור שנועדו לסייע
למורים בבתי הספר בעיר להטמיע את רעיון המחזור אצל התלמידים ,מתוך הנחה שאלה יעבירו אותו
הלאה לבני משפחותיהם.
 .5ג'יסר א-זרקא :פיתוח תיירותי מבוסס קהילה | סלע לב ארי ויעל דנצינגר
הכפר הערבי ג'יסר א-זרקא נמצא בדירוג סוציו-אקונומי נמוך מאוד מבין היישובים בישראל ,וזאת
אף על פי שהוא מוקף בישובים יהודיים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה מאוד כגון מעגן מיכאל
וקיסריה .העבודה בוחרת להתמקד בפיתוח הפוטנציאלי של משאבי התיירות באזור ,ובמשאבים
הטבעיים בפרט ,לצד הכנת התושבים לקבל פרויקטים תיירותיים ביישוב ,ליזום אותם ולעודדם.
מטרת המשתתפים הייתה לקדם את הכפר כמשאב בעל פוטנציאל פיתוח תיירותי ,וזאת באמצעות
הכנת דו"ח המציג תוכנית מייעצת על פני כמה מישורים ,לפי עקרונות תכנון בר-קיימא.
 .6ג'יסר א-זרקא :שביל ישראל כעוגן לשינויים  -כלכלי ,תדמיתי וחברתי | יעל פסלר ,ניר גלבוע
ואסף יקואל
מטרת העבודה הייתה לבחון עד כמה שביל ישראל העובר בישוב ג'יסר א-זרקא יכול לשמש כעוגן
מחולל שינויים כלכלי ,תדמיתי וחברתי .העבודה בוחנת אם ניתן להביא לפתיחתם של עסקים
מקומיים ביישוב שיתמקדו במתן שירותים למטיילי שביל ישראל ובכך יתרמו ליצירת כלכלה מקומית
משמעותית .בעבודה מציעים הסטודנטים המלצות לשילוב שביל ישראל בכלכלה המקומית תוך
הסתמכות על מקרים של שבילים דומים בארץ ובעולם והשפעותיהם הסביבתית ,החברתית ,הכלכלית
והתרבותית.
 .7מתחילים למחזר בלהבות חביבה | אור קמינסקי ,מירב שולר ומרי לוין
העבודה סוקרת את התנעת תהליך המחזור בארץ ומתמקדת ביוזמות שהוצעו במטרה לעודד ולהמריץ
את התהליך .היא מלווה את התקדמות התהליך בקיבוץ להבות חביבה כחלק מיישום תוכנית האב
למחזור של המועצה האזורית מנשה .מטרת העבודה היא ללמוד ולהכיר את מרכיבי ההצלחה
והכשלים של התהליך לעומק ,ולנסות לתרום להצלחתו .הדגש בעבודה הוא על הנושא התכנוני-
תפעולי של מרכזי המחזור והצעת תכנון משופר בהתאם לניתוח התהליכים שקדמו להפעלה זו
ביישובים שנכללו בתוכנית הפיילוט של המשרד לאיכות הסביבה להפרדת פסולת "רטובה" .על מנת
להתאים את תהליך המחזור לתושבי הקיבוץ ערכו הסטודנטים סקר ממוקד שבחן את הכשלים
שעלולים לקרות בעת יישום ההפרדה והציעו פתרונות תכנוניים וטכניים לוועדת הקיימּות של
הקיבוץ ,הפועלת כשלוחת מחלקת הקיימּות והתברואה במועצה.
 .8השפעת התכנון בגבעת זמר (חיפה) על הסביבה ועל הקהילה | שראל וינקלר ושני אלדן
גבעת זמר היא שטח חורש טבעי בתוך העיר חיפה ,הממוקמת בין השכונות רמת רמז ,רמת אלמוגי,
רמת ספיר ורוממה החדשה .על גבעה זו אושרה תב"ע חדשה שנמצאת בימים אלו לקראת הפיכתה
לשכונת מגורים .לתוכנית זו קמו מתנגדים מבין התושבים בשכונות הסמוכות שנאבקו בה באופנים
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שונים ,אך כרגע ללא תוצאות למאבקם .המאבק עדיין נמשך .העבודה מציגה מסמך הצעות להמשך
פרויקט המאבק ,המכיל בתוכו ביקורת על אופן המאבק עצמו ,הן מבחינת מה שנעשה עד כה והן
מבחינת העתיד להיעשות.
 .9זיהום כפר מסריק :פעילות חברתית למען הסביבה | לינה הרץ ,לנה ארבוב ,דורין נהרי ונדב
שטיינר
מאז הקמתם בשנות החמישים ,תוצרי התעשיות הכבדות של המפעלים בנפת עכו מחלחלים למי
התהום ולקרקע ,ובאוויר ישנם חומרים המסכנים את האדם ,החי והצומח בסביבתם .נושא זיהום
האוויר בכפר מסריק נסקר רבות בכלי התקשורת ,ובשנת  ,0222בשל שני פיצוצים שהתרחשו באזור
התעשייה ,החל מאבק ציבורי של תושבי האזור להשבתת המפעלים לצמיתות .אולם מאז ירד הנושא
מהכותרות ,ומלבד ארגונים סביבתיים בראשות הקואליציה לבריאות הציבור ישנה רק מעט פעילות
בנושא .מטרת העבודה היא לבחון מנקודת מבט אובייקטיבית את בעיית זיהום האוויר בכפר מסריק
ואת הפעולות החברתיות הנעשות על מנת לצמצם אותו .במהלך בחינת הנושא השתתפו הסטודנטים
בישיבות של הקואליציה לבריאות הציבור ואף פתחו דף פייסבוק שמטרתו להעלות את המודעות
לנושא הזיהום באזור .ממצאי העבודה נשלחו למפעלים המזהמים בניסיון לקבל את תשובתם לגבי
האופן שבו הם מטפלים בנושא או מתכוונים לטפל בו.
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שיתוף ציבור בגינת המדעטק בחיפה
מיכל בטאט ,רוני פנקס ,שני פריידס

הקדמה

גינה ציבורית היא מקום מפגש .היא מקום שבו אנשים בגילים שונים ומרקע שונה זוכים להכיר את
שכניהם ,להתיידד אתם ,ולעבוד ולבלות יחדיו .לגנים ציבוריים ולשטחים פתוחים ירוקים יש חשיבות
רבה בחיזוק המרקם הקהילתי ביישוב ובליכודו .עליית המודעות הציבורית לחשיבות השטחים
הציבוריים הפתוחים וההכרה ההולכת וגדלה בצורך בשטחים איכותיים ובתועלות הצומחות מכך
לעיר ולרשות מהוות בסיס לאמונה כי ניתן להשפיע על תכנון ,וניתן לפתח את הטבע העירוני ולשמרו,
ואף לעודד התארגנויות קהילתיות סביבו.

תמונה  :0רחוב בלפור ,הדר 0202
גן המדעטק (הטכניון ההיסטורי)

בחלקו הראשון של דו"ח זה נסקור חלק מהספרות המחקרית העוסקת בהתארגנות חברתית סביב
גינות קהילתיות וכיצד גינות קהילתיות משתלבות בשיח בדבר צדק סביבתי וחברתי .על מנת לפתח
את זיקת התושבים לגן המדעטק ,קיימנו אירוע שכלל שיתוף ציבור בכמה דרכים ,ולכן בחלק
התיאורטי של הדו"ח נסקור כמה מחקרים רלוונטיים המסבירים את חשיבות תהליך שיתוף הציבור.
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בחלקו השני של דו"ח זה נתאר את הרקע ההיסטורי הייחודי של הגן הציבורי שבו התמקדה עבודתנו:
גן המדעטק בשכונת הדר הכרמל שבחיפה .בחלק זה נסקור את מאפייניו ,נציג את אוכלוסיית המקום
ונתאר את הרקע הסטטוטורי של המתחם .איסוף הנתונים נעשה במידה רבה באמצעות פעילי המרכז
לקיימות שכונתית (מלק"ש) ,שבזכותם גם התוודענו לפעילות סביב גן .ככל שהעמקנו את הקשרים עם
השטח ,כך נשבינו יותר ויותר בקסם של התושבים והפעילים ,אזרחים שלוקחים אחריות במטרה
לשפר את חייהם ולהשיג חיים ראויים בסביבה שבה הם חיים .נוכחנו בכך שיש חשיבות גדולה ליידוע
התושבים אודות הגינה הנטושה בלב שכונתם.
הבעת חזון התושבים במקום שיתוף הציבור הוא מגמה ההולכת וצוברת תאוצה ,ובמקביל מתרבות
גם התארגנויות של תושבים הדורשים השתתפות ופועלים במטרה להשיג חיים ראויים בסביבה
ראויה .מקרים אלה הם חלק מהתעוררות של מודעות אזרחית שוויונית ,מגמה מבורכת שניסינו
לעודד ולקדם במסגרת פרויקט זה.
מטרת הפעילויות שערכנו עם חברי המלק"ש (המרכז לקיימות שכונתית) בגן המדעטק הייתה להעלות
את מודעות תושבי הדר לגן וכן לעודד מודעות להשפעת הציבור על תהליכי התכנון .בחלקו השלישי
של הדו"ח נספר על תהליך שיתוף הציבור ,שבו קראנו לתושבים לגבש דעה או חזון ולומר מה הם
רוצים שיקרה בגן .לנגד עינינו עמד העיקרון של אזרחות פעילה  -תושבים שלוקחים אחריות על איכות
חייהם ומשפיעים על העיצוב והשימוש בשטחים הפתוחים .באמצעות פעילויות לילדים וסיורים בגן
ניסינו לייצר בסיס קהילתי חזק ומגובש סביב הגן ,ולחזק את תחושת השייכות של התושבים לשכונת
המגורים.
בחלקו האחרון של הדו"ח מופיע תיעוד של מכתב ששלחנו לאחר האירוע למלק"ש .במכתב אנו
קוראות לפעילים להעצים את תושבי המקום ולעודד מאבק פעיל ואגרסיבי יותר נגד ההזנחה
הממושכת של השכונה ,של תושביה וילדיה ,המסתפקים ב 2.0-מ"ר שטח פתוח לאדם (סקר מהנדס
העיר חיפה והמחלקה לתכנון ארוך טווח ,שטחים ירוקים .)0220 ,אמנם אנחנו לא תושבות שכונת
הדר וחלקנו אף לא תושבות חיפה ,אך זכינו להכיר את אנשי השכונה ואת פעילי מלק"ש ,קהילה
שהתגבשה סביב מאבק ציבורי חשוב ועקרוני .אנו מקוות כי בפעילותינו ומסמך זה תרמנו ולו במעט
לעשייה של צדק סביבתי וחברתי ,ושנוכל להמשיך ולסייע לשיפור באיכות החיים העירוניים של
תושבי הדר ובכלל ,כדי להבטיח סביבה איכותית יותר וצודקת יותר לנו ולדורות הבאים .
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מבוא תאורטי
גנים ציבוריים כמרחב לקיום קהילתי

"If one can find peace in the middle of the city, why would one want to look for a more
distant one in the country?" (12th-century Chinese, quoted in English Nature, 1994).

במהלך המאה ה 02-תהליך העיור בעולם התגבר ביתר שאת ואיתו הצטמצם היקף השטחים הפתוחים
לציבור והשטחים החקלאיים .מבחינה זו ,חיי העיר דיכאו אפשרויות ליצירת מפגש בין אנשים וטבע
בסביבה העירונית ,אם כי ניתן לייצר תחושת קהילתיות בחיים העירוניים על ידי פיתוח של חיי אדם
וטבע יחדיו ( .)Holland, 2011אחד הביטויים הבולטים לאפשרות זו הן הגינות הקהילתיות.
השאלה הראשונה שנשאלת היא מהי למעשה קהילה? אחת ההגדרות הרווחות היא שקהילה היא
אוסף של אנשים עם תפישות עולם שונות אך הרמוניות ,שבהתערבות חיצונית (תקצוב ,ייעוץ מקצועי)
יכולים לפתח שיתופי פעולה להשגת מטרות משותפות .גוף כזה של אנשים בדרך כלל מאורגן בצורה
כלשהי ויש לו מנהיגות כלשהי ,וכיום אלה מתבטאים לרוב בצורה דמוקרטית ,המאפשרת חישוב
משותף ושיתוף הציבור בסיכונים ובתועלות (.)Holland, 2011
אחד התוצרים של התאגדות קהילתית הוא ,אם כן ,הגינה הקהילתית .גינות אלה הן שטחים פתוחים
בעיר המנוהלים ומופעלים על-ידי תושבי הקהילה המקומית מסיבות שונות :גידול ירקות למטרת נוי
או צריכה ,שטחי ניסוי לפרמקלצ'ר ,גידולים אורגניים שונים או סיבות של בריאות ,חינוך ורכישת
מיומנויות שונות ,פנאי ,התפתחות קהילתית והגנה על השכונה .סיבות אלו מופיעות בהקשר
הקהילתי ,כאשר השתתפות ,שיתוף ומעורבות חברתית מהווים אלמנטים דומיננטיים בפעילות הגנים.
כמו כן ,ניכר כי פעילי הגן מורכבים מסוגים שונים של אנשים ,מגילאים שונים ומגדר שונה .הרבה
מגינות אלה נמצאות ב"גני כיס"  -גנים קטנים של  0עד  0דונם הממוקמים באזורים עירוניים פנימיים
סמוך לבתי מגורים ,והמשמשים בעיקר ילדים עם הוריהם וקשישים (שם).
במחקרים רבים שנעשו על גינות קהילתיות נראה כי אחד השימושים הבולטים בגינה הוא לשם
חקלאות ,כשאחד הרעיונות העומדים מאחורי חקלאות אורבנית הוא רעיון הקיימות .על-ידי שימוש
בחקלאות מסוג זה ,מקור המזון נמצא קרוב יותר לצרכן ,כך מופחתת השפעת שינוע המזון ממקום
למקום ,ובכך היא תורמת להפחתת צריכת דלק ולהפחתת גזי חממה .הגינה הקהילתית אף מספקת
מקום עבודה ועיסוק לשעות הפנאי עבור התושבים ,ואף ישנה גישה הוליסטית הרואה בקיום חקלאות
אורבנית כמקדמת בריאות וחיים בריאים ,על-ידי גידול צמחי מאכל וירקות אורגניים (שם) .עוד נטען
כי גינות שכונתיות מייצגות מבנה חברתי שעולה ממאמצים קולקטיביים ומטרות משותפות ,מאמונה
והשקעה במרחב משותף (.)Teig et al, 2009
עם זאת ,רבות מהגינות הקהילתיות התפתחו כתגובה לעוני ולהוקעה חברתית ,להתדרדרות סביבתית
והיעדר מתקנים מקומיים לשעות הפנאי .מחקרים שנעשו בתקופה האחרונה על אקולוגיה אורבנית-
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פוליטית הדגישו את האי צדק שמתבטא בשילוב החברתי-סביבתי בעיר .מחקרים אלה הביאו לדיון
את הנושא של עירוניות בת-קיימא והדגישו את הפן המקומי של חוסר צדק סביבתי-חברתי משותף
(שם).
פול מילבורן ( ,)Milbourne, 2011ראש המחלקה לחקר הסביבה וגיאוגרפיה באוניברסיטת וולס,
חקר את מקומות עירוניים יומיים בהם מתרחש אי-צדק דרך מקרה בוחן של גינות קהילתיות .על
בסיס מחקר קודם שערך על  01גינות קהילתיות בבריטניה ,מילבורן מדגים כיצד גינות אלה יוצרות
מרחבים חדשים של צדק סביבתי בתוך העיר .קהילות אלו נמצאו בתוך שכונות מוחלשות ובעזרת
אותם גנים קהילתיים הצליחו לחולל שינוי במרחבים השכונתיים שלהם .המטרות של גינות אלה היו
לרוב חברתיות ,תרבותיות ופוליטיות והן הושגו על ידי פעילויות סביבתיות .באמצעות אקולוגיה
וטיפוח הסביבה ,נוצרו בקרב קהילות אלה צורות חדשות של חברתיות ,שיתוף ציבור ,קיימות וצדק.
כל קהילה השתמשה בקשר בין הפעולות הסביבתית וחיזוק הקשר הקהילתי ,באופן שונה ומתאים
באופן ספציפי למה שאותה קהילה רוצה להשיג .המכנה המשותף של כלל הגינות היה ההתייחסות
לחוסר צדק כלשהו  -חברתי ,סביבתי או שילוב של שניהם .מה שנוצר מתהליך זה ,הלכה למעשה ,הוא
שינוי המרחב השכונתי בסמיכות לגינה.
התושבים יצרו קשרים חדשים בין מרחב ,טבע ,פוליטיקה ,חברה ותרבות בעיר ,באופן המדגיש את
החשיבות של הסביבה המקומית .זאת באמצעות שיוך הבעיות היומיומיות של אנשים בשכונה לחוסר
צדק עירוני ודרך לתיקון המצב על-ידי שימוש בגנים קהילתיים .כמו כן ,הגינות הפכו לסמל של שינוי
המצב הלא צודק וחיזוק הקהילה המקומית .גינות אלו היוו למעשה שימוש פוליטי-סביבתי ,המדגים
כיצד ניתן לעצב מחדש מרחבים עירוניים .מילבורן טוען כי לשימושים מקומיים אלו יש פוטנציאל
להפוך יותר מאוחר לכוללים יותר ולהתייחס לחוסר צדק סביבתי או חברתי בקנה מידה רחב יותר.
תרומה נוספת של גינות אלו הייתה ביכולתן להביא להכרה של הרשויות במרחבים העירוניים
השכונתיים ,שפעמים רבות לא מתייחסים או מתעלמים מהן .גינות קהילתיות שהיו באזורים
שהמדינה הזניחה" ,נלקחו" על-ידי אותם תושבים ,אשר פיתחו בעצמם את אותם התכניות הישנות
לפיתוח המקום שהמדינה זנחה זה מכבר .במקרה זה היעדרות הרשויות סיפקה הזדמנות לתושבים
המקומיים לקחת את הסביבה לידיים שלהם ( .)Milbourne, 2011מקרה בוחן זה מראה כי לצדק
סביבתי וקיימות ישנם ביטויים שונים ,ולאו דווקא כפי שנתפשים בחשיבה המסורתית על קיימות.
במחקר נוסף נטען כי גינות קהילתיות מייצרות כר פורה להשפעה חברתית חיובית בתוך השכונות.
המשתמשים בגן ,במיוחד התושבים שטיפחו אותו ,דיווחו על יצירת אמון משותף אחד בשני ,כתוצאה
מפעולות הגינון .כמו כן ,נמצא כי לשימוש בגנים הללו יש השפעה חיובית גם על הבריאות של
משתמשיה .זאת באמצעות שימוש בגן לקידום נושא הבריאות ,על-ידי עידוד והעלאת המודעות
למקורות תזונתיים שמסייעים במצב של בריאות ירודה ועל החשיבות שבאכילת מזון טרי ,ירקות
ופירות וכו' (הרבה פעמים זהו מצבם של אנשים הסובלים מעוני בשכונות) .הגינות הקהילתיות מהוות
סוכן שינוי בעניין זה ,ומקדמות אג'נדה ש ל בריאות ואף יוזמות שיתופי מזון ובניית קואופרטיבים של
מזון .אך הגינות הקהילתיות משרתות יותר מקידום אג'נדות שונות ,הן מהוות מקום בו נוצרים
קשרים עמוקים ,המתבטאים בדאגה הדדית ובאכפתיות ,ותחושת אחריות משותפת לא רק כלפי
החברים לאותו גן ,אלא כלפי כל השכונה .בנוסף ,הגינות יוצרות קשרים בין אנשים ,שאחרת לא היו
נפגשים זה עם זה .נורמות חברתיות של עזרה לזולת מתפתחות סביב גינות אלה והן מדכאות פשע
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ואלימות ואף מדבקות משכונה לשכונה .לקשרים החברתיים שנוצרים ישנו פוטנציאל לזלוג לקשרים
עם קהילות אחרות .כאשר נערכות בגנים פעילויות ציבוריות הן הופכות את הגן לבולט ומעוררות
מודעות לקיומו בקרב השכונה .אלה מזמינות עוד ועוד אנשים להצטרף ויוצרות שיתופי פעולה בין
האנשים ויוצרות זיקה חזקה לגינה (.)Teig et al, 2009
לצד המניע המסורתי של גינון וחקלאות מקומית ,המניעים לקיום הגנים הקהילתיים מגוונים .אנשים
שהשתתפו במחקרה של הולנד ,דיווחו על מניעים שמקשרים את הפעילות של הגן לתפקודו כמפתח
קהילות וקהילתיות .בנוסף ,התגלה כי הגנים הקהילתיים מתפתחים בהתאם לצרכים של אותה
קהילה .כך למשל ,פעילויות שונות הקשורות לבריאות ולמיומנויות גינון שירתו קהילות שראו בכך
כנושא העומד בראש סדר העדיפויות ,בעוד קהילות אחרות ראו בחינוך כנושא העומד בראש סדר
העדיפויות וקידמו פעילויות כאלו.)Holland, 2011( .
במחקר נוסף שנעשה בלוס אנג'לס ,ארה"ב ,נטען כי גנים קהילתיים מסייעים לזכור ,לדמיין ולבצע
בפועל צדק סביבתי או יחסים שוויוניים ומקיימים יותר בין אנשים לטבע .הדיון סביב גנים קהילתיים
מתפשט גם לתחומי הפוליטיקה והחקיקה ,כשיותר ויותר אנשים טוענים כי אוכל בריא וגישה לקרקע
ולמים בערים עצמן הם זכויות אזרחיות ,זכויות החשובות לסביבה ולצדק חברתי בעולם המודרני.
בצורה זו ,סיפורים רבים מ סנגרים על קיומם של הגנים הקהילתיים ומעוררים שיח ודיון רחב יותר על
קהילתיות ובעלות על רכוש במאה ה 00-ומהוות פוטנציאל לתחליף למדיניות הניאו-ליברלית בעולם
המודרני (.)Emmett, 2011

שיתוף ציבור
תהליך של שיתוף הציבור בקבלת החלטות בחיים האזרחיים ומודלים שונים שנהגו לצורך כך,
התפתחו כתגובה לכעס של אזרחים על קיפאון של סוגיות מסוימות או ליוזמות של מנהיגים .מודלים
אלה כוללים בעלי עניין שונים והדיאלוג הוא המתווך ביניהם .שיתוף הציבור מבקש למעשה לפנות
לאינטרסים של כולם ,כאשר המשתתפים ,גופים ציבוריים ,בעלי עניין פרטיים חזקים ואזרחים מעוטי
יכולת ,מקבלים יחס שווה במהלך הדיונים .בשיתוף מסוג זה מתרחש תהליך למידה ולעיתים
קונפליקטים מצליחים להיפתר על-ידי רעיונות חדשים שעולים מהמשתתפים .זהו תהליך של "תן
וקח" ופתרון בעיות במשותף ( .)Innes & Booher, 2004
עם זאת ,לשיתוף הציבור ישנן מספר דרכי ביטוי .אינס ובוהר טוענים כי במקום לראות את הצורה
הפורמאלית של שיתוף ציבור ,כהשתתפות אזרחים וממשל בצורה דו-כיוונית ,כאשר האזרחים
מגיבים להצעות מצד הממשל ,השותפות צריכה להיות אינטראקציה רב-כיוונית ,כאשר האזרחים
ושחקנים נוספים מדברים ופועלים בדרכים פורמאליות ולא פורמאליות בכדי להשפיע על הפעולות
בזירה הציבורית .כמו כן ,הם טוענים כי כאשר התנאים לדיאלוג אותנטי מתקיימים ,מתרחשת
למידה אמתית ואמון .האיכות ,ההבנה וקבלת המידע גוברים .כך מתפתחים אמצעים משותפים
ופתרונות נושאי רווח משותף .בשיתוף ציבור שכזה גישות יצירתיות לבעיות הנראות עמוקות ,יכולות
להתפתח (  ,0222שם).
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מסגרת זו של שיתוף ציבור מבוססת על המציאות של החברה המרושתת הגלובלית .בעידן הנוכחי,
סמכות היררכית הולכת ונהיית פחות אפקטיבית .זאת משום שסמכות וכוח מתפרקים נוכח
האינפורמציה שזורמת דרך רשתות מידע .אם בעלי העניין יעבדו בשיתוף פעולה ,הם יוכלו לפתח
שיטות לימוד הדדיות ,יעדים משותפים ולחלוק ידע ומשמעויות .אלה מהווים את הבסיס לבניה
ושימור של רשתות חדשות ,היוצרות את דפוסי הכוח והפעולה שלהן עצמן .כך התושבים יכולים
לקחת חלק ברשתות אלה ,ובכך להיות מעורבים בעשייה עצמה ( ,2004שם).

רקע השכונה והאוכלוסייה בהדר
שכונת הדר התפתחה בשנות ה 22-של המאה העשרים כשכונה היהודית הראשונה של חיפה .במשך
עשרות שנים היוותה הדר את ליבתה של העיר חיפה כמרכז תרבותי ,חברתי ,מסחרי ומנהלי .מוקמו
בה התיאטרון והספרייה העירוניים ,בתי קולנוע רבים ,הגן הציבורי הראשון בישראל ,מוסדות לימוד
כמו הטכניקום (לימים הטכניון) ,בית העירייה ומוסדותיה ,ומקומות בילוי ,מסחר ופנאי רבים .כמו
כן ,שימשה הדר גם כשכונת מגורים מודרנית ומרכזית בעיר .שימושים אלה של השכונה הפכו אותה
למרכז שוקק המשמש את תושבי מטרופולין חיפה כולה ,ואף את תושבי צפון הארץ .איזור הדר
משתרע על כ 0022 -דונם על מדרגת ההר במדרון המזרחי של הכרמל בחיפה ,בין העיר התחתית
לשכונת הכרמל ( .מסמך למדיניות הדר.)0220 ,
החל משנות ה , 12 -על רקע שינויים במסחר ובמערכת התחבורה ,החלה להסתמן ירידה בפעילות
המסחרית בהדר ,ובמקביל התפתחה בנייתה של חיפה לכיוון מעלה ההר ,ובכך הובילה להתרוקנות
השכונה .המבנים והתושבים החלו להזדקן .יחידות הדיור אשר עמדו ריקות ,התמלאו בתושבים
משכבה סוציו -אקונומית נמוכה ובעקבות העלייה הגדולה מבריה"מ גם באוכלוסיית עולים חדשים.
התושבים אשר נשארו והיגרו להדר היו מעוטי יכולת משכבה סוציו-אקונומית מוחלשת ,דבר אשר
תרם להיחלשותה של השכונה .בעשור האחרון החלו להגיע לשכונה צעירים רבים ,סטודנטים ,אומנים
ושאר אוכלוסיות המחפשות שכירות זולה ,והחלה לצמוח קהילה חדשה ומשמעותית בשכונה.
כיום מתגוררים בהדר  01,122תושבים בכ 00,022 -יחידות דיור .האוכלוסייה מורכבת מקהילות
רבות ,מוצאים שונים ,תרבויות ,דתות ושפות שונות ,רובן משכבה סוציו-אקונומית נמוכה .בשכונה כ-
 02%ערבים ,כ 22% -עולי בריה"מ לשעבר ,כ 02% -דתיים וכ 02% -יהודים צברים ותיקים וצעירים.
(עירית חיפה ,תכנון אסטרטגי .)0200
בשנת  0020קמה בברלין "חברת עזרה של יהודי גרמניה" שהציבה בפני לעזור ליהודי מזרח אירופה
ולקדם את התרבות הגרמנית אצל היהודים שמחוץ לגרמניה .ב ,0020-ד"ר פאול נתן ,מייסד "עזרה"
החליט להקים מוסד לימודי עליון במתכונת של בית ספר טכני ,שיהיה גולת הכותרת של פעולתה
החינוכית של האגודה".
נתן פאול חזה בית ספר טכני הראשון בפלסטין .הוא הבין שהמקום הטוב ביותר לבית הספר טכני
גבוה הוא חיפה .בשל מקומה האסטרטגי ,חיפה היוותה צומת רכבות מרכזית המקשרת בין פלסטינה
וארצות שכנות במזרח התיכון .בנוסף בחיפה היה מתוכנן נמל רחב היקף ,כך שניתן להסיק על
חשיבותה העצומה של עיר בו באזור.
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בשנת  0002הושלמה הרכישה ורישום הקרקע בשטח של  29דונם בשכונה מירוואן שהיא הדר של
היום ,באפריל  0000הונחה אבן הפינה להקמת המקום כשלתכנון המבנה נבחר האדריכל אלכסנדר
ברוולד.

תמונה  :2גן הטכניון0000 ,

ב 0002-הושלם בניין בית הספר הטכניון ,המשמש היום את מוזיאון המדעטק.
בחזית המבנה תוכנן גן רחב ידיים ובו שדרת דקלי הוושינגטוניה ,שבעבר הוליכה היישר לעבר האופק.
בשנת  0000ביקרו במקום אלברט איינשטיין ורעייתו והם נטעו שני דקלים הנמצאים שם עד היום.
למרבה הצער לא נותר תיעוד על מיקום הדקלים.
בהדרגה עבר הטכניון לקריה שנבנתה בנוה שאנן ובמקום נותרה הפקולטה לאדריכלות ובנין ערים.
בשנות ה 12 -גם הפקולטה לאדריכלות עברה לטכניון בנוה שאנן ובתחילת שנות ה 02-הוקם במקום
מוזיאון המדע.
עם ירידת קרנה של שכונת הדר ,כשכונת מגורים ,הוזנחו שטחים גדולים .למרות הפיכתו של המקום
למוזיאון מדע הלך ודעך הגן ,השוכן בין החזית היפהפייה של המבנה וגולש אל עבר בית הקרנות ,גובל
מצידו המזרחי ברחוב בלפור ובצידו המערבי ברחוב קסל ואחד העם (שטרן ,0002 ,מתוך .)URL7
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תמונה  :2ביקור אלברט איינשטיין הטכניון0000 ,

רקע סטטוטורי
הדר הוקמה כעיר גנים על פי תכנונו של ריכרד קאופמן בשנת  .1922ערי גנים החלו להתפתח בתחילת
המאה  ,02כתגובה למהפכה התעשייתית של המאה הקודמת  .מהות העיר גנים ,שילוב יתרונות הכפר
בנוף העירוני ,על כן הדר תוכננה בריכוזי מגורים שסביבם שטחים פתוחים ירוקים שישמשו
לחקלאות.
הגן ההיסטורי יושב בליבה של שכונת הדר על קרקע לא מוסדרת  -גוש שומה  .במקום חלות שלוש
תוכניות:
 חפ - 000/תוכנית מתאר מנדטורית של העיר חיפה משנת 0022
 חפ - 0222/תוכנית מתאר של חיפה משנת 0010
 חפ - 0092/מסמך מדיניות להתחדשות עירונית להדר משנת 0220
כמו כן בהתאם לרשימת האתרים לשימור בחיפה מאושרים לשימור בתוך הדר  022מבנים ואתרים
ובניהם גן הטכניון (ראו .)URL7
בשנת  0222פורסם דו”ח לרמן  -דו"ח הקצאות שטחי ציבור (ראו  ,)URL4שקבע תקן ארצי של
שטחים פתוחים במטרים רבועים ברמות השונות ,החל משטח פתוח שכונתי דרך רובעי ,עירוני
ומטרופוליטני  .דו"ח לרמן אומץ על ידי הממשלה בינואר  .0220על פי התקינה הארצית לשכונה ,דוח
לרמן ממליץ על  0מ"ר לנפש שטחים פתוחים .על פי סקר מהנדס העיר חיפה והמחלקה לתכנון ארוך
טווח משנת  ,0220שבדק את מכסות השטחים הפתוחים בחיפה ,בשכונת הדר יש  2.0מ"ר לנפש
שטחים ציבוריים פתוחים בעוד התקנים ממליצים על .0
על אף גודלה של השכונה והצפיפות הגדולה בה קיימים נכון להיום שלושה גנים ציבורים  -גן בנימין,
גן הזיכרון וגן המדעטק (תמונה  .)0על-פי חפ 0222/מוגדרים בהדר שני שטחים ציבורים פתוחים ,גן
בינימין וגן הזיכרון .גן הטכניון ,על-פי תוכנית זו ,מוגדר כשטח למבני ציבור .אם זאת מדיניות חפ000/
קובעת כי כל שטח המהווה שטח פתוח ,ישאר כזה לתועלת הציבור.
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תמונה  :0מקום שכונת הדר בחיפה ומיקום הגנים בשכונה.

בחפ -0092/התוכנית לשיקום הדר ,שלושת בגנים היחידים של הדר זוהו כריאות ירוקות יחידות בלב
איזור מאוכלס וצפוף .המדיניות בתוכנית לשיקום הדר ממליצה להעצים את משקלם של הגנים
הקיימים ,כי לא ניתן לאתר עוד שטחים ירוקים ולייצר בינם קשרים באמצעות צירים להולכי רגל .
חשוב לציין שהמדיניות לפיתוח הדר מדברת על התחדשות עירונית ועל כן על הגדלת האוכלוסייה
.שטח הגן והמדעטק נמצא בבעלות פרטית של הטכניון (כך גם בית הקרנות-בחלקו) .שטח הגן מוגדר
כשפ"פ  -שטח פרטי פתוח  .נכון להיום אין שום תב"ע שיכולה למנוע מהטכניון לסגור את הגן לציבור
או לבנות עליו .כיום הגן הטכניון ההיסטורי ,אחד משלושת הגנים היחידים בשכונה ,זכר למורשת
ארץ ישראל ולב ליבה של הדר ,עומד מוזנח ,ללא תאורה בלילות ,ללא מערכת השקיה ,מסריח
מצואת כלבים ולרוב נטוש.

בעלי עניין
מוסד הטכניון  :כמצוין לעיל ,גן הטכניון ההסטורי הוא בבעלות פרטית של הטכניון .
כיום שטח הגן והמוזיאון מוחכר למדעטק ,כשהמדעטק סגר את רוב שטחו לציבור באמצעות גדרות
וחומות והשאיר רק את הגן פתוח .זאת למרות שרוב שטח המדעטק (המגודר) עומד ריק ומוזנח ,בית
הספר בסמ"ת הישן ,מבנה המשושה שהיה של המחלקה לאדריכלות ,מגרש כדורסל נטוש .במשך
שנים התעלם מוסד הטכניון מפניות של הציבור לשקם את הגן ולהשמיש את המבנים ,כדי שיכלו
לשמש את תושבי השכונה  .לאחרונה נודע לנו שהטכניון הגה תוכנית חדשה שמתכננת להחזיר את
המחלקה לאדריכלות למבנה המשושה וכן להשמיש את הגן  .למרות מכתבים ששלחנו לא נתנו לנו
מידע על הפרויקט בשלב זה .
העירייה :ארגונים חברתיים ואנשים פרטים פנו לעייריה כדי שתשמיש את הגן אך באוזלת יד היא
הפנתה אצבע מאשימה למוסד הטכניון .לא ניתן כל פתרון על ידי העירייה לבעיות שהאזור סובל מהן,
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כגון ,הזנחה סביבתית ,תשתיות ירודות ,חוסר בביטחון אישי ובעיות נגישות .אף שהדבר אפשרי לה,
לא הפעילה העריה את כוחה בחיוב הטכניון לשיקום הגן.
ארגונים חברתיים  :בשנים האחרונות ,יותר ויותר צעירים ותושבים אחרים בוחרים לגור בשכונת
הדר ולראות בה את ביתם הקבוע .בשכונה ,כמו שאמרנו יש מצוקת שטחי ציבור קשה וגן הטכניון
הוא המרחב הגדול והזמין ביותר לתושבי רחובות רבים .אולם המקום מוזנח ,אינו מטופל בתדירות
ראויה וכך מתאספות במקום ערימות פסולת ,התפוררות של גדרות אבן והזנחה של האוצרות
ההיסטוריים .התושבים בהדר יזמו לאורך השנים פעולות שונות שמטרתן הייתה שיפור איכות החיים
במקום .הם פעלו מתוך הבנתם וקריאתם את המקום ,את מצבו ,איכויותיו והפוטנציאל שלו מחד
ומתוך צרכיהם ושאיפותיהם מאידך .הפעולות שנעשו היו מגוונות :שיפוץ בתים ,ארגון פעולות
קהילתיות וציבוריות ולחץ על העירייה בנושאים מגוונים ובדרכים שונות ,כגון הפגנות ,כתיבת
מכתבים לגורמים שונים והגשת התנגדויות .למרות שפעילות זו לא נבעה מהתכנון הפורמאלי הייתה
לה השפעה ישירה על תהליך התכנון וכמובן על תהליכי התחדשות שהתרחשו בשטח .התנגדויות
לפרויקטים בהדר גרמו לשינוי של תכניות ,הן בהיקפי בניה והן בתחום של שימור מבנים .התנגדותם
הובילה לביטול פרויקט בנייה שתוכנן במתחם הבית ברחוב טבריה  00ולשימור הבניין ההיסטורי
והפיכתו לשלוחה של המתנ"ס השכונתי.
מרכז לקיימות שכונתית (מלק"ש) :המרכז לקיימות שכונתית מורכב מקבוצה של פעילים מהשכונה,
שרואים בשכונת הדר את מרכז העיר חיפה .קוראים לפיתוח המרחב העירוני בשכונה ,ולהגדלת כמות
ואיכות השטחים הפתוחים אשר זמינים לתושבי השכונה ולמבקרים בה ,זאת מתוך הבנה כי מרחב זה
הוא צורך מהותי להתפתחותה של קהילה מקיימת מגוונת ,המורכבת ממשפחות צעירות ,תושבים
ותיקים ,עולים ,נוער וצעירים .מלק"ש לקח על עצמו להוביל תהליך לפיתוח גן הטכניון הישן כריאה
ירוקה ,ופתוחה לציבור ,שתהווה בית למרכז קיימות שכונתית .מלק"ש עובד על גיבוש קבוצת
תושבים פעילים מהדר ,שייקחו אחריות על ניקיון וטיפוח גן הטכניון הישן ,בשיתוף פעולה מלא עם
המדעטק והטכניון ויוזם פעילויות קהילתית וחברתית לתושבי שכונת הדר ולמבקרים בה ,במתחם
הגן.
להלן מכתב פנייה ש ניסחנו עם חברי המלק"ש בשם תושבי שכונת הדר .ניסוח המכתב היווה גם את
תחילת שיתוף הפעולה בניינו לבין הקבוצה הפעילה .המכתב פונה לראש עירית חיפה ,למנכ"ל הטכניון
ולמהנדס העיר חיפה ,בבקשה להתייחס למחסור האקוטי של שטחים פתוחים בשכונה וראות בתושבי
הדר כשותפים בתהליך קבלת ההחלטות.
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מכתב תושבי הדר לנשיא הטכניות ולעייריה 0202
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פרויקט סביבתי -שיתוף ציבור בגינת המדעטק

הכרת גן המדעטק דרך מלק"ש
לאחר קריאה וסקירת מצבה של שכונת הדר והמחסור בשטחים פתוחים ,התחלנו בחיפוש אחר קצה
חוט המקשר אותנו לשכונה ולפעילות הסביבתית בה .מטרת העל בפרויקט הסביבתי שבחרנו בשכונת
הדר ,הינה לסייע ככל הניתן לשקם את המרחב הנטוש בגן המדעטק ולהכשירו כשטח פתוח לרווחת
התושבים .בשלב זה ,התברר כי הטכניון רואה במדעטק כאחראי על הגן בעוד שהמדעטק דווקא
מצביע על הראשון ,לכן ראינו בחיזוק הקשר בין תושבי השכונה לגן ,כפלטפורמה אפשרית לשינוי.
הגדרנו שתי מטרות משנה ,האחת יצירת זיקה של התושבים לגן והטמעת ערכים קהילתיים
סביבתיים בתושבים תוך יצירת מרחב חדש של צדק סביבתי בתוך בשכונה (.)Milbourne 2011
בנוסף ,מצאנו חשיבות רבה ביצירת מרחב המאפשר מפגש בין קהילות שונות בשכונה ,על מנת ליצור
קרקע פורייה לפיתוח מנהיגות קהילתית בהדר .על מנת ללמוד מהשטח על הצרכים והרצונות של
הארגונים הסביבתיים ושל תושבי ותושבות השכונה ,יזמנו את הקשר הראשוני עם קבוצת מלק"ש
וקבענו לפגושם בגן המדעטק.

תמונה  :9צילום מיום הפגישה עם מלק"ש  .09/00/0202עצים יבשים ולכלוך.

נפגשנו עם פעילי הקבוצה ,ענבל גל ,שחף מרגלית ואוהד שוורץ ,שהובילו אותנו לסיור מודרך בגן.
הפגישה נערכה בשעות הבוקר המאוחרות ולא יכולנו להתעלם מהעובדה שאנחנו היחידות שנמצאות
בגן ,מלבד מספר עוברים ושבים בשביל המרכזי בין הגן ובניין המדעטק .הפעילים סיפרו כי הם
חושבים כבר תקופה ארוכה על פעילות בגן ,על מנת לעורר מודעות ,הן של העירייה והטכניון והן של
התושבים ,למצבו המוזנח של הגן .הסיבה העיקרית לכך שלא הוציאו לפועל פעילות באזור ,נובעת
מתוך חוסר ביטחון לגבי עתידו של הגן והאם התושבים יוכלו בעתיד לעשות בו שימוש .למרות מיעוט
השטחים הפתוחים והגינות הציבוריות בשכונה ,הגן משמש בשעות יום כגן להוצאת כלבים ובערב הגן
מתמלא באוכלוסיות שוליים ,כלומר בדרי רחוב ,נרקומנים ונוער בסיכון.
מתוך סיור ושיחה עם הפעילים ,זיהינו מספר סיבות עיקריות לחוסר התעניינות וחוסר שימוש של
תושבים בגן על אף מיקומו בלב השכונה:
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דרכי הגישה לגן אינן נוחות" :בית הקרנות" ,מרכז מסחרי נטוש ברובו ,מפריד בין הגן לרחוב הרצל
השוקק .הכניסה לגן מבית הקרנות עוברת דרך סמטה למדרגות רעועות מלאות בלכלוך ועדויות
לשימוש בסמים באזור זה .כניסה נוספת לגן מצידו הצפוני ,עוברת דרך בית ספר יסודי ולמעשה
מובילה לשביל שעקף את הגן ולא מכניס את ההולך לתוכו .מדרום ניתן להיכנס לגן משני צידיו של
שביל הליכה מרכזי הממוקם מתחת לפסאדה המונומנטאלית של המבנה ההיסטורי .בין רחוב בלפור
לגן מפרידה חומה ,נמוכה אומנם ,אך מתוגברת היטב בשורת שיחים שמהווים גדר חיה וחיץ נוסף בין
הגן לרחוב (ראה איור . )0

איור  :0מפת דרכי גישה govmap

תאורה מינימאלית :התאורה היחידה בגן ממוקמת על גג המבנה ומכוונת לשביל ההליכה הראשי ,כך
שבשעות החשכה הגן חשוך כמעט לחלוטין .הפעילים ציינו זאת כגורם מרכזי לחוסר פעילות יוזמת
בגן ,בעיקר בחורף כאשר מחשיך מוקדם ,עקב הקושי לגייס תושבים וסטודנטים אשר לרוב אינם
פנויים בשעות היום.

גן ה"מדעטק" :בניגוד לגן הזיכרון וגן בנימין המשמשים את תושבי השכונה כגנים ציבוריים,
התושבים אינם רואים בגן זה כגן ציבורי ,אלא כגינה פרטית של המדעטק .לעירייה אין עניין לשפץ את
הגן ולהנגישו לציבור הרחב ,כיוון שהגן הינו שטח פרטי מוחכר על ידי המדעטק .מבחינת המדעטק הגן
שייך לטכניון אשר צריך לדאוג להחזקתו וכך הגן נותר יתום ,מלוכלך וללא השקיה וגינון.

חברי מלק"ש סיפרו על רעיו לקיים אירוע נטיעות בגן ,אך הביעו חשש כי "אין טעם לתת לילדים
לנטוע שתילים שגם ככה יעקרו להם בקרוב" .הצענו למצוא נוסח שונה לאירוע ,שכן פעילות ציבורית
בגן מעוררת מודעות למצבו ,יוצרת זיקה לגן ומזמנת שיתופי פעולה בין תושבים (.)Teig et al, 2009
בנוסף ,זוהי הזדמנות לאפשר לתושבים לקבל מידע על מצבו העגום של הגן ולהשמיע את קולם.

שיתוף ציבור באירוע ט"ו בשבט
במטרה ליידע תושבים על מצב גן המדעטק ולאפשר להם לגבש חזון עבורו ,קבענו אירוע ט"ו בשבט
בגן המדעטק ב 00/20/0202בשעה  .00:22מלק"ש הפעילו את קשריהם מתוך הקהילה והזמינו
תושבים מהשכונה בפרט ומחיפה בכלל ,סטודנטים ,פעילים נוספים ועוד.
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איור  - 1עלון מידע

בתכנון האירוע נקבע כי ,בשלב הראשון התושבים באירוע יקבלו מידע מעלון ומסיורים שתוכננו בגן.
לאחר מכן ,נקיים אירוע שיתוף ציבור אשר יאפשר לנו לשמוע מה התושבים רוצים בגינה וכיצד הם
מדמיינים אותה .לקראת האירוע הכנו עלון מפורט ומזמן ,אשר הפצנו אינטרנטית וגם חילקנו באירוע
עצמו .העלון הווה אמצעי להפצת מידע בסיסי וחשוב על הגינה ולעורר את סקרנותם של תושבי

22

השכונה .מלבד המידע המילולי שניתן בעלון ,הוספנו מפה של האזור המקיף את הגינה ,על מנת
לאפשר לעמוד את הפרופורציות בין הגן לסביבתו ולהמחיש את משמעותו של הגן במרקם העירוני.

תמונה  :0בסיור בגן ניתנו הסברים בעברית וברוסית .אירוע ט"ו בשבת 00/20/0202

כחלק מההכנות לקראת האירוע ,הכנו בשיתוף עם פעילי מלק"ש תוכנית לשיתוף ציבור הכוללת פנייה
הן למבוגרים והן לילדים .בשאר ימות השנה ילדי השכונה והוריהם מתרחקים מהגן ,מתעלמים
מקיומו ,לכן פעולה של שיתוף ציבור בתוך הגן ,מחזיר את גן המדעטק להכרה ומאפשר לציבור לגבש
חזון עבור סביבתם .להלן מטרות שיתוף הציבור כפי שנכתבו בתוכנית:
 מטרת התוכנית לשיתוף ציבור בגינת המדעטקל אפשר לתושבות/ים בשכונת הדר בפרט ובחיפה בכלל  ,לגבש חזון לעתידה של גינת המדעטק ולשתף
את הארגונים הפעילים בשכונה מה הן/ם רוצות/ים עבור הגינה.
-

מטרות נוספות



הכרות מעמיקה יותר בין התושבות/ים לגינת המדעטק השוכנת בלב שכונתן/ם.



קיום שיח על עתידה של הגינה.

 חיבור בין תושבות/י השכונה לגינה.



מתן אפשרות לתושבות/ים להשתתף בקבלת ההחלטות על הגינה.



פיתוח תחושת אכפתיות לעתידה של הגינה.



פיתוח תחושת אחריות סביבתית ,התושבות/ים משפיעות/ים על סביבתן/ם.



לשמוע מגוון קולות מתוך השכונה (עולות/ים ,ילדות/ים וכו')

את השיתוף ערכנו בשתי שיטות:
"קופסת חזון" :קופסה בה התושבות/ים משלשלות/ים הצעות ורעיונות לגבי השכונה ובכך
משתפות/ים את הידע המקומי ואת חזונן/ם לגינת המדעטק.
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דרך פעולה  :העמדת שולחן בו תוצב "קופסת חזון" ,סמוך לקופסה לוח עם השאלה "מה אני רוצה
בגינה" .התושבות/ים יוזמנו להגיב על השאלה.
יתרונות :מאפשר השתתפות אנונימית ,מהיר וזמין ,חומרים זולים ונגישים.
חסרונות  :מכוון לכתיבה ,בעייתי לילדות/ים קטנות/ים ולא/נשים שמתקשות/ים .לא מאפשר שיח בין
התושבות/ים עצמן/ם.
סדנת יצירה :יחולקו בריסטולים וטושים צבעוניים על מנת שתושבות/ים (בעיקר ילדות/ים) יוכלו
לצייר ,לסמן ולקשקש איך הן/ם רוצות/ים שהגינה תראה.
יתרונות  :מאפשר לכולם להשתתף ,מעודד יצירתיות ו"יציאה מהקופסה" ,ניתן לכרוך את הציורים
לספר ,מהיר וזמין ,חומרים זולים ונגישים.
חסרונות :לא אנונימי כיוון שהיצירה מתבצעת בפרהסיה ,ייתכן שלא יהיה נוח לצייר על הקרקע.
במהלך תהליך השיתוף עצמו ,הילדים הראו נכונות גבוהה להשתתף מיזמתם ,לצייר ולכתוב את
חזונם לשכונה ,בעוד שהתושבים המבוגרים עמדו מהוססים ליד דוכן השיתוף ונזקקו להסברה ודרבון
על מנת להשתתף.

תמונה  :02ילדים מציירים בדוכן השיתוף

תמונה  :00שלט מזמין להשתתפות ותיבת החזון

בתום הפעילות ,פרסנו את התוצרים וחיפשנו מגמות החוזרות על עצמן .רצון התושבים להשאיר את
הגן בשימוש הכלל ,בלט מאוד מתוך התוצרים .בנוסף נוכחנו לראות את הרצון העז של התושבים
להסדיר את נושא הולכת הכלבים בגן ,הדבר היה מובן לנו לאחר כמה שעות בתוך ריחות הגן ,חוויה
מאוד לא נעימה .הילדים נסחפו עם הדמיון .הם תיארו לנו גן פורח ,קשת בענן ,עץ תותים ,מקום לרוץ
ולרקוד בו ועוד.
לאורך הפעילות ,פנוי אלינו תושבים ושאלו שאלות מתעניינות בגן והפעילות .תושבת אחת פתחה את
השיחה במחמאה על כל שאנו מתעניינים בגן ובנעשה בו ,אך היא מבחינתה כבר הרימה ידיים מהמצב.
התושבת סיפרה על כך שאין בשכונה איפה לקחת את הילדים לשחק או להסתובב בבטחה .בעבר,
לטענתה ,הייתה גינת ילדים עם מתקנים בשכונה ,אך המתקנים לא היו בטוחים ובמקום לתקן את
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המתקנים העירייה פשוט עקרה אותם ומעולם לא דאגה להתקין חדשים .היא משייכת את יחס
העירייה לתהליך מתמשך ,לדעתה ,של החלפת האוכלוסייה הקיימת בשכונה.
השיחה עם התושבת הייתה לא פשוטה ובאה בניגוד גמור לתחושת התקווה שהוליכה אותנו ואת
המשתתפים האחרים לאורך האירוע .הרגשנו את התסכול העמוק שלה ,את הכעס וחוסר האפשרות
לעשות משהו בנידון .שוחחנו עם אחת הפעילות ממלק"ש על השיחה הקשה שקיימנו עם תושבת
השכונה וראינו כי גם היא שותפה לתסכול .הפעילה סיפרה לנו כי כנראה עוד חודש יסגרו את הגן
ויהפכו את חלקו לחניון ואת חלקו השני לגן פתוח עד שש בערב .חשוב לציין כי נפגשנו עם כ02 -
תושבים בלבד ועל כן קיבלנו תמונה חלקית ומצומצמת שאינה מייצגת את מגוון הקולות בשכונה.
יצאנו מאירוע ט"ו בשבט ושיתוף הציבור בתחושה קשה של חוסר אונים והבנו כי על מנת שיהיה שינוי
והגן יחזור לשמש את הציבור ,צריך להקים קול צעקה.

מאבק פעיל
להלן מכתב ששלחנו למלק"ש לאחר האירוע:

פעילות/ים יקרות/ים
היום זכינו להגיע לשכונת הדר ולהשתתף באירוע הנטיעות עם תושבות/י השכונה המקסימה הזאת.
שאלנו מה היו רוצות/ים לראות בשכונה וקיבלנו שלל תשובות .אך החוט המרכזי שעובר בין כל
הפתקונים והציורים ,הוא המסר שהתושבות/ים מקוות/ים שהגינה תוכל לשמש אותן/ם ושהן/ם
יוכלו להנות ממנה ,בין אם זה במתקני משחקים או ספורט ,מקום לטייל בו ,מקום ירוק או אפילו עץ
תותים ,כולן/ם מקוות/ים שהגינה תהיה מקום פתוח ,ציבורי ,נעים ונקי בו יוכלו לעשות שימוש.
האמת שהרגשנו אופטימיות! ראינו תושבות/ים סקרניות/ים שרוצות/ים לשמוע על המקום שהן/ם
חיות/ים בו ושהן/ם מגדלות/ים בו את ילדיהן/ם .ראינו איך הילדות/ים ממציאות/ים מקום עם קשת
בענן ,מקום שאפשר לטייל ולרקוד בו.
זה היה מאוד נעים ואופורי עד ששוחחנו עם תושבת השכונה ש"שפכה עלינו דלי מים קרים" ומיד
חזרנו למציאות הקשה .היא סיפרה לנו על שכונה שאין בה מקום לילדים לטפס ולשחק .בגינה
היחידה ששמנו בה מתקנים ,העירייה דאגה להסירם לאחר שהתושבים התלוננו שהם אינם
בטיחותיים .היא הוסיפה בחיוך עצוב כי זה היה כשבנה היה ילד קטן ועכשיו הוא מתגייס והיא עדיין
מחכה שיתקינו מתקני משחקים בגינה הזאת .זה היה מאוד קשה לשמוע אותה מדברת על חוויות
שפוספסו ועל הציפייה שכבר מותירה טעם מר בפה .פתאום היה מאוד קשה לראות את כל הילדים
האלה מדלגים בין צואת כלבים ומחפשים פינה לשחק בה.
שאלנו את עצמנו ,אם יש תושבות/ים כל כך מדהימות/ים ומודעות/ים בשכונה ,גם א.נשים שחיות/ים
פה הרבה שנים וגם דור חדש ,למה לא קמה קול צעקה?
איך התושבות/ים עדיין לא התאגדו ,יצאו ,מחו ,כבשו את המרחב שלהם בחזרה??
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בלב השכונה יושבת הגינה הזאת ,מופקרת כל כך הרבה שנים ,אסלה ענקית וחשוכה והתושבות/ים
נעשו כבר אדישות/ים אליה???
אז יש תוכניות .את זה הן/ם כבר יודעות/ים .כנראה שחניון ושטח סגור ...וכולם מגלגלים עיניים
ואומרים אין מה לעשות ...זה שטח פרטי ...אז מה? זה אומר שאפשר לעשות שם מה שרוצים?? תלכו
ותבדקו בתוכניות אם יש זיקת הנאה למעבר ושימוש ציבורי! ובאיזה זכות שוללים אותה ממכן/ם!
ואיפה העירייה לתת לכן/ם גן ומקום לטפס ולהשתולל אפילו כשקצת מחשיך!!! אולי זה נשמע לכם
מתלהם ועצבני ,אבל זה מכעיס ונראה שתושבות/י הדר מחוסרות/י הגינות או יותר מדי מנומסות/ים
או כבר הרימו ידיים .וחבל ,כי אתם ממשיכות/ים לגור שם וגם הילדות/ים ממשיכות/ים לגור שם.
אולי אתן/ם כבר מכירות/ים ,אבל אני רוצה להפנות למקרה קצת דומה קצת שונה ,למקרה של קריית
ספר בתל אביב ואולי זה יפיח קצת תקווה .ארגון "ועדי לב העיר תל אביב" פנה כמה וכמה פעמים
לעירית תל אביב יפו ,בדרישה לתת מענה על המחסור בשטחים פתוחים .ראש העיר החליט להקצות
איזה שהוא שטח שהיה שטח צבאי ובשימוש משטרת ישראל להקמת גן ציבורי לקריית ספר .עברו
הימים והפכו לשנים ולא קם גן ,אבל המשטרה יצאה (שונה לשטח ציבורי פתוח) וכמו כל פינה ריקה
בתל אביב המקום הפך מיד לחניון .ירדו התושבות/ים מהבתים והחליטו שהן/ם כובשות/ים את
השטח .הן/ם ריססו על הקיר "הגינה האקולוגית של קריית ספר" והתחילו לעשות אירועים במקום,
החל מפיקניקים ומפגשי תושבות/ים וכלה בתערוכה גדולה שהציגה שם .כל הזמן גירשו אותן/ם,
איימו עליהן/ם ,סילקו אותן/ם ,נו נו נו .אבל התושבות/ים לא ויתרו וטענו שזה הגן שלהן/ם ולמרות
שכרגע אין בו עצים ופרחים והן/ם לא מוותרות/ים עליו! אחרי מאבק עיקש של כמעט שני עשורים,
נכנעה עירית תל אביב והקימה להם גן לפי תוכנית שהן/ם (!) הציגו .היום זהו אחד המקומות הכי
נעימים ובטוחים בתל אביב.
אתן/ם יכולות/ים לנסות ליצור קשר עם מיכל ברזל כהן ולספר לה את סיפורכן/ם ,אולי היא תוכל
לסייע .וכמובן שגם אנחנו איתכן/ם.
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סיכום

לשטחים ירוקים וציבורים פתוחים כמו גנים ,פארקים ,מגרשי ספורט ובכלל לצמחייה בסביבה
העירונית יש חשיבות רבה עבור הערים עצמן ועבור תושביהן.
בהיבט הפיזי והסביבתי ,שטחים ירוקים מגבירים את ספיגת מי הגשמים ותורמים לשיפור הניקוז
בעיר .כמו כן העצים סופגים מזהמים ,מהווים מחיצה בפני רעש ,מספקים הצללה ,תורמים להפחתת
החום העירוני וכמובן מסייעים בשימור הטבע והחיות.
בהיבט החברתי  ,גינות ציבוריות במרחב העירוני מהוות מקום מפגש בין חברי הקהילה ,דבר התורם
להרגשת הקהיל תיות של העיר .בנוסף מחקרים מראים שיש השפעה על הבריאות הפיזית והנפשית של
התושבים  -כמענה לצורך קיומי בסיסי של האדם לפגוש באלמנטים טבעיים.
בהיבט הכלכלי ,שטחים ירוקים בעיר בדרך כלל מעלים את ערך הנדל"ן שבקרבתם ומושכים
משקיעים.
צפיפות השכונה ,מיעוט השטחים הפתוחים בה ביחס לכמות התושבים (ראה איור מס'  )0והעובדה
שהשכונה מתאפיינת באוכלוסיה מעורבת מבחינה אתנית וגילאית ,רק מעצים את חשיבות שימור גן
המדעטק .חוסר ההתחייבות והמעורבות מצד העירייה לטיפול משמעותי במרחב הציבורי למען רווחת
הציבור ,מוביל להמשך ההתדרדרות של הדר בכלל ,ולדעיכתו של הגן כמרחב ציבורי בפרט.
מטרתינו בפעילויות שערכנו ביחד עם חברי מלק"ש בגן המדעטק ,הייתה להעלות את מודעות תושבי
הדר לגן וכן לעודד מודעות להשפעת הציבור על תהליכי התכנון .כל זאת מתוך מחשבה שהדרך לשינוי
אמיתי ואורגני היא דרך שיתוף תושבי המקום והתחשבות הפעילות בצרכי התושבים.
להתארגנות חברתית ישנם יתרונות רבים כמו חסכון בהוצאה הציבורית לצרכי רווחה ותרבות,
התאמת הפעילויות לצרכי התושבים ומתן הזדמנות לתושבים להשתתף בעיצוב פני החברה .ליתרון
האחרון משמעות רבה בתהליך ההתארגנות החברתית ,יתרון זה טומן בחובו פוטנציאל להגברת
תחושת האחריות העצמית והקבוצתית ,לחיזוק מעורבות הפרט והקהילה בנעשה בסביבתם ,ולהגברת
היכולת להשפיע על מצבם .אנחנו מקוות שבפעילות עם תושבי הדר ,גם אם לא עזרנו בשינוי עתידו של
הגן ,תרמנו לתחושת האחריות הקבוצתית של התושבים ,חיזקנו את מעורבות התושבים בחיי
הקהילה ובתהלכי התכנון.
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מי מייצג את הציבור בקונפליקט הסביבתי?
חשמול ושיקוע הרכבת לאורך קו החוף של חיפה
רוברט כרמל ,נדב פן ,יועד שחר

הקדמה
בשנים האחרונות מתנהל מאבק סביב אחד מפרויקטי התשתית הגדולים בישראל  -הסבת רכבות
הנוסעים להנעה חשמלית במקום הנעה בדיזל .לכאורה ,לפרויקט כזה יתרונות סביבתיים ,חברתיים
וכלכליים רבים .רכבות מונעות בחשמל יכולות לשאת מספר רב יותר של קרונות ,לנסוע מהר יותר
ולהאיץ ולהאט במהירות רבה יותר מרכבות מונעות בדיזל .הגברת התאוצה וההאטה תביא גם
להגדלת תדירות הרכבות ולקיצור זמני הנסיעה בקווים מרובי תחנות .על כן ,חשמול הרכבות אמור
לאפשר גידול ניכר במספר הנוסעים .תוצאה נוספת של מעבר לרכבות חשמליות היא הקטנת מפגעי
זיהום האוויר והרעש לאורך הפסים ובתחנות ,ובנוסף  -הפחתה בצריכת הדלק .עוצמת הרעש בתחנות
עתידה לרדת בכ 02-0-דציבלים .זיהום האוויר עתיד לרדת ביותר מ 02%-במזהמים העיקריים.
פרויקט החשמול מורכב מ 02-קטעים לביצוע באורך כולל של  202ק"מ ,מתוכם מקטע בנימינה-עכו
שעובר בתחום העיר חיפה .בימים אלה ( ,)0202מתבצעות עבודות הקשורות בהארכת רשת הרכבות
המהירות באזורים הרריים בגליל (קו רכבת מעכו לכרמיאל) ,ובהרי ירושלים (קו רכבת ממודיעין
לירושלים) .הרחבה זאת של רשת הרכבות כוללת כריית מנהרות ארוכות ,אשר לא תוכננו לנסיעת
רכבות עם הנעת דיזל .לצורך נסיעת רכבת במנהרות אלו יש הכרח לשנות את שיטת ההנעה של
הרכבת לשיטה חשמלית.
אל מול היתרונות קיימים גם חסרונות סביבתיים ,חברתיים וכלכליים  -בעיקר ברמה הלוקאלית,
באזור חיפה .כיום מסילת הברזל בעיר חיפה יוצרת חיץ בין העיר לים .לטענת העירייה ,חשמול
המסילה יקבע את החיץ בשל הקמת רצף של עמודים לאורך המסילה ומתיחת חוטי חשמל .ראוי
לציין כי כבר היום יש כביש רחב ידיים בין העיר לבין מסילת הרכבת – דרך ההגנה ,כשכביש זה
מהווה גם הוא חציצה בין העיר לים .עם זאת ,כביש אפשר לחצות בכל צומת מרומזר במעבר חציה,
דבר שאינו אפשרי לגבי מסילת רכבת ,שכן המסילה מגודרת ואפשר לחצותה רק במעברים ייעודיים,
תת-קרקעיים או עיליים .חיפה נתונה בעיצומה של תוכנית להתחדשות עירונית ,שבמרכזה חיבור
העיר לים .חיבור זה בא לידי ביטוי בכמה תוכניות מתאר :תוכנית מתאר ארצית (תמ"א)  2/02לחופי
חיפה ,תמ"א /2/02א לחזית ים עירונית בחיפה ,שהיא נגזרת של תמ"א  ,2/02ותוכנית מתאר מקומית
(תמ"מ)  0222לעיר חיפה .שלוש התכניות מדגישות את חיבור העיר לים כמשאב העיקרי לפיתוח העיר.
ניסיונם של עיריית חיפה וגופי התכנון של רכבת ישראל ומשרד התחבורה להגיע לכדי פשרה ,הוביל
למאבק ציבורי בפשרה זו ,על מנת להבטיח ,כביכול ,את האינטרסים של תושבי חיפה .פעילות
"התנועה להחזרת העיר לחיפה" (להלן "התנועה") ,תנועת תושבים המתנגדים לפרויקט החישמול,
החלה לאחר חתימת הסכם הפשרה אודות תכנית החישמול בפברואר .0200
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משרד התחבורה הסכים על פי הפשרה לממן שיקוע של קו הרכבת לאורך  0.0ק"מ באזור פארק הכט,
כל עוד לא תעלה העלות על  022מיליון ש"ח ,וזאת מבלי לעכב את החישמול של הרכבת באזור זה.
כלומר ,ראשית ,תחושמל הרכבת ,לאחר מכן ,תשוקע .במסגרת פשרה זו הסירה עיריית חיפה את
התנגדותה לחישמול הרכבת.
אנשי "התנועה להחזרת העיר לחיפה" ,סברו שלשיקוע בפארק הכט אין השפעה על עתידה הכלכלי של
העיר בייחוד כשהחלק החיוני לכלכלת העיר – העיר התחתית ,אינו נכלל בתכנית .עוד טוענים בתנועה
שבעוד שהחישמול יבוצע באופן ודאי מכיוון שאושרו תכניותיו ,אין ביטחון גם בשיקוע של קטע פארק
הכט .אולם גם אם וכאשר יתבצע השיקוע בפארק הכט ,פעילי "התנועה להחזרת העיר לחיפה"
סבורים שהוא יסתום את הגולל על שינוי שאר תוואי המסילה.
תנועה זו מנסה מאז הקמתה לחשוף את התכנית לציבור ולעודד אותו להתנגד לפרויקט ולהפעיל לחץ
על מקבלי ההחלטות לפני נקודת האל חזור .נקודת האל-חזור על פי פעילי התנועה היא הנקודה שבה
הרכבת במתכונתה החשמלית פועלת – ללא שיקוע הרכבת .במובן זה ,נקודת האל חזור היא אותה
הנקודה בה הפרויקט פועל וכל שינוי בו ,מנקודת מבטם ,יהיה שינוי על בסיס תשתית חדשה ,ולפיכך
על בסיס תכניות חדשות שצריכות לעבור את כל תהליך קבלת האישור .מאז ההודעה על תכנית
החשמול הוגשו כ 022-התנגדויות לחשמול הרכבת בתוואי חיפה לוועדת לתשתיות לאומיות (ות"ל).
למאבק נרתמו עמותות סביבתיות וחברתיות נוספות ,אנשי אקדמיה והציבור הרחב והוא לווה גם
בהפגנות רבות.
ביוני  0202הוצגו ההתנגדיות של התנועה לועדה לתשתיות לאומיות (להלן הות"ל) .בישיבה התחייבה
הרכבת (בסיכום עם המשרד להגנת הסביבה) להוריד את הקרינה האלקטרומגנטית ל 2 -מיליגאוס
(מ 02-מיליגאוס) בקו הידוע כ"קו הכחול"" .בתנועה" רואים בהורדת הקרינה כניצחון חלקי ,כיוון
שזו אינה נקודת העניין המרכזית מבחינתה .באוגוסט  0200המליצה הות"ל על אישור תכנית
החישמול ,אולם הנוסח לא פורסם עדיין ולכן לא ידוע עדיין מה כוללת המלצה זו והאם ישנה
התייחסות לחיץ שיוצרת הרכבת בין העיר חיפה לים.
החיץ שיוצר תוואי הרכבת ,הצפוי להתחזק בעקבות החישמול ,נוגע לכל תושבי חיפה מכיוון
שמיוחס ת לו הגבלת פיתוח העיר בכיוון המיועד ,הגבלות הנובעות מבנייה של מסילת רכבת :גדר
הפרדה שאותה לא ניתן לעבור ומוטות החשמול שייבנו לאורך תוואי המסילה .אולם ,השכונות
הגובלות ברכבת הן הסובלות העיקריות מהשפעותיה ,לרבות חוסר החיבור של השכונות לים  -על
השלכותיו הכלכליות והסביבתיות .סוגיה זו נוגעת במיוחד לשכונת בת גלים ,הנמצאת מערבית
לתוואי הרכבת .בת גלים אמנם מחוברת לים אך היא נפרדת כבר היום משאר העיר חיפה.
בבחינת המאבק בעד ונגד חישמול הרכבת ו/או שיקועה ,בחרנו לבחון את הקונפליקט בעיניים
ביקורתיות .אנו סבורים שיש חשיבות בהתמקדות בשכונות הגובלות לתוואי הרכבת ולאופן
התייחסות הגופים הציבוריים ובעלי העניין האחרים לתושבי שכונות אלו .בחרנו לבדוק באופן פרטני
את עמדותיהם בנושא של תושבי שכונת בת גלים ,השכונה שהתרשמנו שהגופים הפועלים בנושא
החישמול לא נתנו לה התייחסות מספקת .עוד בחרנו לבחון עד כמה התנועה להחזרת העיר לחיפה
מייצגת את תושבי בת-גלים ובעקבות כך לבחון עד כמה מאבקים ציבוריים אכן מייצגים את
התושבים שלמענם הם כביכול נאבקים.

31

המאבק לחשמול/שיקוע הרכבת בחיפה :השחקנים המרכזיים
עיריית חיפה
בשנת  0202עיריית חיפה החלה לפעול כנגד חישמול עילי של הרכבת (עיריית חיפה  .)0202זאת
במקביל לטענתה כי היא איננה מתנגדת לחישמול כעיקרון אלא רק לחשמול העילי (החברה להגנת
הטבע . )0200 ,מבחינת עיריית חיפה והעיר חיפה כולה ישנם יתרונות סביבתיים ברורים לחישמול
הרכבת :הפחתת זיהום אוויר ,הפחתת זיהום רעש ,קיצור משך נסיעה ,הגדלת תדירות וקיבולת
רכבות (תופ אקוסטיקה .)0221 ,אולם ,חישמול עילי של הרכבת מהווה מבחינת העירייה מפגע
שחסרונותיו עולים על יתרונותיו.
ככלל ,לעיריית חיפה יש אינטרס לשיקוע כל קו הרכבת ,זאת כל עוד היא איננה זו המשלמת על
השיקוע המוצע .שיקוע קו הרכבת ישפר את חזות העיר ,יאפשר גישה נוחה יותר לים ויצור רצף עירוני
בין העיר לים (חיפה חיפה .)0200 ,מעבר לכך השיקוע יפחית את הזיהום הסביבתי ממנו סובלים רבים
מתושבי השכונות הצמודות לים .כל הגורמים הללו יכולים להביא לפיתוח כלכלי-מסחרי-תיירותי של
חלקי העיר שאינם על הכרמל ואף להשפיע באופן חיובי על השכונות שבמרום הכרמל.
עיריית חיפה פעלה במסגרת הוועדות השונות ,הות"ל ,הועדה לשמירת הסביבה החופית (להלן
ולחו"ף) ,וועדה מחוזית חיפה ובעזרת הפעלת מנופי לחץ ציבוריים – גיוס תושבים למאבק ברכבת
ופרסום ידיעות בנושא ,כל זאת כדי למנוע את חישמול הרכבת ללא שיקועה וכל זאת עד להגעה
להסכם פשרה עם הרכבת על שיקוע חלקי של הרכבת באזור פארק הכט בלבד .להלן פעולות העירייה
בפירוט:
 .0בישיבת הוועדה הראשונה בנוגע לתת"ל  ,01בשנת  ,0220של הות"ל נציגי עיריית חיפה לא
נכחו ,זאת לעומת נציגי עיריית אשדוד אשר כן נכחו בישיבה .לא ברור טיבה של היעדרות זו,
אולם היא ככל הנראה מראה כי בשנת  0220עיריית חיפה עוד לא ייחסה חשיבות גדולה
לתכנית .יתכן כי שינוי הגישה שהגיע לאחר מכן נבע גם מלחץ ציבורי (.)0220
 .0בישיבת הות"ל בשנת  0220עיריית שלחה את מהנדס העיר ,מר אריאל ורטמן ,כדי להציג את
חששה של העירייה מהפגיעה הנופית העלולה לנבוע מחישמול הרכבת .בעקבות טיעוני
העירייה הוועדה החליטה לקיים דיון נפרד בנושא בוועדה ובולחו"ף בו העירייה והרכבת יציגו
חלופות לאזור החוף בחיפה.
 .2בישיבת הולחו"ף בתאריך ה 01.00.0220הוצגו התנגדויות עיריית חיפה לתכנית החישמול,
מנגד רכבת ישראל הציגה את התועלות הצפויות מחישמול הרכבת .בסיכום הישיבה חברי
הוועדה החליטו כי על רכבת ישראל להציג חלופות לחישמול הרכבת במקטע חיפה ,בין היתר
על ידי שיקוע או מינהור הרכבת בקטע החוף של חיפה (.)0220
 .2בישיבה שהתקיימה  00.02.0202החליטה הולחו"ף לקבל את טענת עיריית חיפה במלואה,
ולדרוש מהרכבת להציג חלופת שיקוע במקטע שבין תחנת חוף הכרמל לתחנת בית המכס,
זאת בעקבות הפגיעה הנופית והפגיעה בעיר לאורך תוואי מסילת הרכבת ( .)0202בעקבות
החלטה זו הרכבת הגישה ערר לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית וזו קבעה כי
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לולחו"ף אין סמכות לדרוש שיקוע ולעקב את פרויקט חישמול הרכבת ( .)0200בסיכום ישיבת
הולחו"ף התקבלה החלטה הדורשת מרכבת ישראל לפעול למען שיקוע בהינתן והדבר אפשרי
בלו"ז ובתקציב התכנית ובמקביל להציע תכניות נופיות חדשות לחישמול המסילה (.)0200
עוד המליצה הועדה כי עיריית חיפה ורכבת ישראל ידונו ביניהן וימצאו פתרון המוסכם על כל
הצדדים בנוגע לחישמול הרכבת בתוואי העיר חיפה.
 .0בפברואר  0200עיריית חיפה הגיעה לסיכום עקרוני עם רכבת ישראל לביצוע שיקוע חלקי ,של
כ0.0-ק"מ באזור פארק הכט (התנועה להחזרת העיר לחיפה .)0200 ,השיקוע המוצע יוצר
פארק מטרופוליני גדול על שפת הים .יתרון נוסף של השיקוע הוא חיבור ישיר יותר של
שכונות נווה דויד ועין המפרץ לים – חיבור זה לא הוצג על ידי העירייה כיתרון משמעותי ואף
לא הוצעו פתרונות לחיבוריות טובה יותר של השכונות לים .כלומר ,מרבית החשיבות של
השיקוע בפארק הכט ,מבחינת העירייה ,הוא יצירת פארק ירוק גדול באזור הים .שיקוע זה
איננו פותר את הבעיות הצפויות לפרויקט החזית העירונית וגם לא פותר את בעיית הניתוק
שבין שכונת בת-גלים לעיר ובין שכונת קריית-אליעזר לים .הסכם הפשרה הזה הוא הסיבה
העיקרית להקמת התנועה להחזרת העיר לחיפה אליה נדבר בהמשך (ניצן קלוש ,ראיון,
.)0202

רכבת ישראל
על פי תופ אקוסטיקה בע"מ ( ,)0221רכבת ישראל החליטה להמיר את שיטת ההנעה בדיזל של רכבות
הנוסעים .הדבר נובע ממגמות הפיתוח של רכבת ישראל ,הביקוש ההולך ועולה והדרישה להעלאת
רמת שרות .שיטת ההנעה מומלצת היא שיטת הנעה חשמלית .שיטה זו הינה מודרנית יותר ,עונה
לדרישות הטכניות ויעילה יותר מבחינה כלכלית.
בקרב הקהילה המקצועית (כלכלני תחבורה ומהנדסים העוסקים באקוסטיקה ובאיכות האוויר),
קיימת הסכמה רחבה כי לתחבורה מסילתית יתרונות ניכרים בכל הנוגע לשמירת איכות הסביבה
והשטחים הפתוחים .תפיסת השטח של תחבורה מסילתית ,רמות זיהום האוויר ומטרדי רעש של
מסילה מחושמלת פר נוסע הינם קטנים ביחס לתחבורה מוטורית .היתרונות עולים בהקשר של
מסילה מחושמלת בה אין פליטת מזהמים לאורך המסילה ואשר מטרדי הרעש ממנה נמוכים יותר.
הולכת זרם עילית מתבצעת באמצעות מערכת כבלים חשמליים התלויה מעל ולאורך המסילה,
המזינים את הקטר החשמלי.
לצורך חישמול קווי המסילה יש צורך בהקמת תחנות השנאה ,המהוות את מקור אספקת החשמל.
תחנות ההשנאה ממירות את המתח העליון בגובה  090קילו וולט למתח  00קילו וולט .בנוסף יש צורך
בהקמת רשת מגע עילית המזינה את הקטרים לאורך המסילות ,ובהקמת מערכת שליטה ובקרה.
רכבת ישראל היא בעל העניין העיקרי היוזם והמוביל לחישמול הרכבת .הרצון של רכבת ישראל,
כאמור ,לאפשר נסיעת רכבות נוסעים מהירות לירושלים ולכרמיאל עם סיום כריית המנהרות
הארוכות ,גורם ללחץ על עמידה בלוח הזמנים של התקדמות החישמול על פי תת"ל .01
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יש לציין כי במסגרת פרויקט החישמול לא תכננה רכבת ישראל לבצע שינוי פיזי כלשהוא במערך
המסילות או בגיאומטריה של המסילות מחוץ לרצועת הרכבת כדי לא להגדיל את עלויות הפרויקט
וכדי לא להאריך את משך ביצוע החישמול .מכאן לרכבת אין עניין בקידום חלופות כגון שיקוע
המסילה באופן מלא או חלקי בתחום העיר חיפה ,הסטה של המסילה באזור חיפה לתוואי רחוק יותר
מהחוף במנהור חלקי או הסטה של המסילה לואדי מילק.
לאחר אישור תכנון החישמול על פי תת"ל  ,01רכבת ישראל תתחיל בביצועו חישמול מסילות הרכבת
בתחום חיפה .במידה וחברת "יפה נוף" החברה העירונית ,תשלים את תכנון שיקוע המסילה באזור
הסמוך לפרק הכט ,וימצא המימון ,תתחלנה עבודות שיקוע המסילה בקטע הנ"ל.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
רכבת ישראל היא חברה ממשלתית .המשרד הממשלתי האחראי על רכבת ישראל הוא משרד
התחבורה ובבטיחות בדרכים .חלקו של משרד התחבורה ביוזמת חישמול הרכבת קטן .קיימת
נוכחות נציג משרד התחבורה בדיונים של הות"ל ,שדנה בתוכנית תשתית לאומית .משרד התחבורה
כבעל עניין בפרויקט תומך בקידום הפרויקט .כדי לנטרל את התנגדות עיריית חיפה לחישמול הרכבת
בתחום העיר ,סוכם שמשרד התחבורה יממן שקוע באורך כ  0.0ק"מ באזור פארק הכט בעלות שלא
תעלה על  022מיליון  ,₪כל זאת מבלי לעכב את החישמול העילי בקטע הכט .כלומר :קודם כל יבוצע
החישמול ,ורק לאחר מכן יבצעו את השיקוע בפארק הכט .השיקוע ,אם יתבצע ,יהיה באמצעות חברת
"יפה נוף" העירונית .יוקם צוות לבחינת ההשפעה של מסילות הרכבת על המרחב העירוני והסביבה
החופית של העיר ולגיבוש חלופות תכנוניות .הצוות צריך להגיש את מסקנותיו חצי שנה לאחר אישור
תת"ל .01

ועדות תכנון
שלוש ועדות תכנון עיקריות עסקו בתכנית חישמול הרכבת :הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של
תשתיות לאומיות ,הועדה לשמירת חופים והועדה המחוזית חיפה .וועדות תכנון ובנייה הן הזרוע
המקצועית של משרד הפנים וככאלה הן בעלות שני פנים :פן אחד מיישם מדיניות שנקבעה על ידי שר
הפנים (למעשה זרוע ביצועית של גוף פוליטי) ופן שני הינו פן מקצועי הבוחן תכניות על פי חוקים
קיימים וצרכי השעה .בפרק ב' נתייחס לועדות התכנון באופן מפורט.

איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה
איגוד ערים הפועל למען איכות הסביבה של תושבי אזור חיפה ,האיגוד מתנגד לחישמול מתוקף
דאגתו לבריאות התושבים ,בעקבות הקרינה החשמלית הנפלטת מהרכבת.
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נמל חיפה
הנמל המוביל בארץ במונחים של שינוע מטענים .ההתחדשות העירונית בחיפה הכוללת את פתיחת
חזית הים צפויה להסב חלקים משטחי הנמל לשטחי ציבור – תיירות ופנאי .על אף שלא מצאנו
איזכורים לגבי עמדת הנמל ביחס לחישמול ולשיקוע הרכבת ,ברי לנו שהנמל הוא שחקן חשוב
במערכה זו .מסילות הרכבת מסייעות לשנע מטענים מנהריה בצפון ועד דימונה ואורון שבדרום.
הרכבת מהווה יתרון מרכזי לנמל והחלופות שלפיהן יורחקו פסי הרכבת מחזית הים צפויות
להתנגדות של חברת נמל חיפה אם ישקלו ברצינות.

מועצות אזוריות ומקומיות סביב חיפה
במסגרת שלב ההתנגדויות לפרויקט תת"ל  01הביעו התנגדות מועצות רבות ממחוז חיפה :חדרה ,חוף
הכרמל ,בנימינה -גבעת עדה .מעניין במיוחד לקרוא את סעיף ד' בהתנגדות של מועצה מקומית
בנימינה – גבעת עדה" :התברר לנו בדיון שיש הסכם בין ר"י (רכבת ישראל) לבין עירית חיפה אשר
באה לידי ביטוי בטיפול המיוחד שניתנה לעיריית חיפה בתכנית .אנו דורשים שהתנאים "המיוחדים "
שחלים על חיפה יחולו גם עלינו.)0200(" .
המועצות ממחוז חיפה דורשות השוואת תנאים בין חיפה לבין יתר הערים .אין זה אומר כי יתר
המועצות נמצאות באותה הסיטואציה ,אלא שהן מבקשות גם כן התחשבות במצבן הייחודי (לדוג'
בנימינה שבה הרכבת עוברת גם כן באזור מבונה יחסית) .המועצות הסובבות את חיפה הבינו כי יש
בידיהן כוח לעקב את התכנית ומעבר לכך הבינו כי ישנה אפשרות לשנות את התכנית כך שתתאים
יותר לצרכי המועצות ותושביהן.

התנועה להחזרת העיר לחיפה
"התנועה להחזרת העיר לחיפה" היא תנועת אזרחים שהוקמה כדי לפעול למען שיקוע הרכבת ,ביטול
החיץ בין העיר חיפה לבין הים וביטול החיץ בין בת גלים לבין יתר העיר (שכן בת-גלים שוכנת על חוף
הים – היא איננה מנותקת מהים אלא רק מהעיר)" .התנועה" החלה את פעילותה בעקבות חתימת
מזכר הבנות בין עיריית חיפה לבין רכבת ישראל (פברואר  )0200בנוגע לשיקוע הרכבת רק בחלקה
הדרומי של חיפה באזור פארק הכט ,לאורך של כ 0.0ק"מ (התנועה להחזרת העיר לחיפה .)0200 ,עד
לאותה נקודת זמן עיריית חיפה קידמה את האינטרסים שבעטיה פועלת כיום "התנועה" ,מאותה
נקודה זמן ואילך החלה "התנועה" לקדם למעשה את האג'נדה המקורית של העירייה ,הווה אומר,
מציאת פתרון לתוואי הרכבת בקטע שבין חוף הכרמל לבית המכס .חשוב לציין כי "התנועה" אינה
רואה במאבקה מאבק ירוק ,כי אם מאבק אורבני לתיקון עוול הקיים בחיפה מאז תקופת המנדט.
חשש אנשי "התנועה" הוא ,כי ביצוע פרויקט תשתית גדול על תוואי הרכבת ימנע אפשרות של שינוי
ושיפור המצב בעתיד (שיקוע) .על כן ,המאבק בחישמול הרכבת ולטובת שיקוע יוצא מנקודת המוצא
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כי ישנ ה בעיה עם חיץ הרכבת באזור חיפה וחוסר טיפול בבעיה עכשיו יהיה בכייה לדורות .חשוב לציין
כי למרות ש"התנועה" מתנערת ממיתוג מאבקה כמאבק ירוק ,רבים מהעקרונות שעומדים בבסיס
המאבק הם עקרונות של צדק סביבתי .דבר זה ניכר עוד יותר כאשר מתברר כי "התנועה" פועלת כיום
במוע צת העיר חיפה נגד שלושה גורמים עיקריים :הרחבת בז"ן ,חישמול הרכבת והרחבת הנמל (ניצן
קלוש,ראיון .)0202 ,שלושה גורמים שלטענתה מהווים פגיעה אנושה בחיפה .שלושת הגורמים הללו
הינם מפגעים סביבתיים הממוקמים בתוך אזור קטן בחיפה ומהווים ,פגיעה בעקרונות הצדק
הסביבתי.
מאבקה התקשורתי של "התנועה" עסק בעיקר בחזית הים העירונית ובמשמעות של המשך והגברת
החיץ הקיים בין העיר התחתית לבין חזית הים המתוכננת .במסגרת המאבק הושמט נושא חיבור בת
גלים לעיר מכיוון ש"קשה להסביר לאנשים איבוד של פוטנציאל" – כלומר ,קשה להסביר לתושבי בת
גלים כי החיבור לעיר (שאיננו קיים כבר כמעט  022שנה) יוביל לשיפור מצב חייהם (ניצן קלוש,ראיון,
 .)0202לעומת זאת ,נושא החזית העירונית לים הוא דבר שקל יותר להסביר ,כלומר ,ההתמקדות
בחזית הים ולא בשכונת בת גלים (או בשכונות אחרות) נבע מצרכים אסטרטגיים של קיום מאבק
ציבורי.
"התנועה" הגישה התנגדויות ,אספה חתימות בשכונות שונות בעיר (בכללן בת-גלים) (אורן
פלקסר,ראיון ,0202 ,עמר צנגויט ,ראיון )0202 ,וארגנה הפגנות שונות למען שינוי תוואי הרכבת.
"התנועה" אף הכינה חלופות תכנוניות שונות לתוואי הרכבת וניסתה להביאן לידיעת הציבור.
הצלח תה העיקרית של "התנועה" ,לדברי ניצן קלוש (ממקימות התנועה להחזרת העיר לחיפה) ,וגם
מקריאה בפרוטוקולים של הוועדות השונות היא שינוי הסף המגביל של הקרינה האלקטרומגנטית
מ02מ"ג ל 2מ"ג ממוצע יומי (ניצן קלוש,ראיון .)0202 ,עוד עולה בפרוטוקולי הישיבות ומהראיון עם
ניצן קלוש ,כי "התנועה" כשלה במטרתה העיקרית – מציאת פתרון אורבני לשיקוע הרכבת.
"התנועה" הציעה ארבע חלופות תכנוניות:
שיקוע המסילה:
החלופה המועדפת על ידי התנועה להחזרת העיר לחיפה ,שיקוע לאורך כל התוואי .במידה והדבר
איננו מתאפשר התנועה להחזרת העיר לחיפה מדגישה את החשיבות של שיקוע באזור העיר התחתית
– מאזור דגון ועד לבית המכס.
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איור  :1שיקוע מסילה ,התנועה להחזרת העיר לחיפה

מנהור המסילה :כריית מנהרה בציר הדומה למנהרות הכרמל ,ביטול תחנות בת-גלים ומרכז השמונה,
אפשרות לתחנה
באמצע ההר.

איור  :2מנהור מסילה ,התנועה להחזרת העיר לחיפה

החלופה המזרחית :ביטול קטע הרכבת שבין חוף הכרמל ללב המפרץ .אפשרות למסילה בין לב המפרץ לאזור
הממשלה והעברת תוואי רכבת בין לב המפרץ לזכרון יעקב ,ממזרח להר הכרמל.
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מקרא
תוואי מסילה קיים
תוואי מסילה מתוכנן
(נתיבי ישראל)
חלופה מזרחית מוצע
קו מטענים מוצע
קטע מטרונית
מנהרות הכרמל
תחנה
תחנת רכבת
ראשית חיפה

איור  :3חלופה מזרחית

מנהרה (רכבת תחתית) – חלופה נבחרת :יצירת מנהרה בתוואי הדומה לתוואי הקיים אך כקילומטר
לתוך היבשה ,מתחת לכרמל .הקמת תחנות נוספות בשכונות לאורך ציר הים ,מסילת הרכבת עוברת
בקו מקביל ,פחות או יותר ,למה שקיים כיום .העיגולים השחורים לאורך ציר הרכבת (לאורך קו
החוף) מייצגים את התחנות העתידיות המתוכננות על פי חלופה זו.

איור  :4מנהרה (רכבת תחתית) ,התנועה להחזרת העיר לחיפה
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תושבי השכונות השוכנות בסמוך למסילת הרכבת
תושבי השכונות המנותקות מהים
לאורך חוף הים בתחום העיר חיפה ,בין שכונת בת גלים בצפון לבין אזור בתי העלמין בדרום נמצאות
 2שכונות מגורים :עין הים ,קרית שפרינצק ,שער העלייה ונווה דוד .בין שכונות אלו לבין הים קיים
חייץ הכולל :כביש ומסילת רכבת .כמו כן בין הכביש והמסילה נמצאת רצועה שבה טמון צינור נפט
של חברת קו צינור נפט אילת אשקלון (קצא"א) .רצועות תשתית אלו מקשות על הגישה בין שכונות
המגורים לבין הים .קימים מספר חיבורים בין שכונות אלו לבין הים.
 .0בצפון בין שכונת עין הים לבין חוף שקמונה ,קיים גשר עילי להולכי רגל מעל לשדרות ההגנה,
ובהמשכו מעבר תחתי למי נגר שחלקו מיועד להולכי רגל .גובה המעבר כ  0.22מ' (איור .)0
 .0בין השכונות קריית שפרינצק ושער העליה ערוץ של נחל חוצה את שדרות ההגנה ואת מסילת
הרכבת .מעבירי המים מספיק גבוהים כדי לאפשר חציית הולכי רגל בערוץ מתחת לדרך
ומתחת למסילת הרכבת (איור .)0
 .2בין שכונת שער העלייה ושכונת נווה דוד מפריד רחוב האצ"ל המתחבר לשד' ההגנה בצומת
מרומזר .ניתן להגיע עם רכב נוסעים בגובה נמוך לרחוב דוד אלעזר המקביל לחוף הים ,דרך
מעבר תחתי נמוך מתחת למסילת הרכבת (איור .)0
 .2משכונת נווה דוד ניתן לחצות את שדרות ההגנה ואת פסי הרכבת ולהגיע לרחוב דוד אלעזר
בגשר עילי להולכי רגל (איור .)0
בין צומת שדרות ההגנה דרך צרפת וצומת שדרות ההגנה אצ"ל ממוקם פארק עירוני בשם פארק הכט.
הפרק כלוא בין פסי הרכבת המגודרים לבין שדרות ההגנה המגודרים .הגישה מן הפרק לים אפשרית
להולכי רגל בשניים מהמעברים התחתיים מתחת לרכבת שהוזכר למעלה .לתושבי השכונות עניין
בשיפור הנגישות בין פרק הכט לבין הים.

תוואי הרכבת
חיבורים בין
השכונות לים

מקור אתר מפה

איור  :5מפת אזור השכונות החיפאיות הקרובות לים..
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תושבי בת גלים
שכונת בת גלים בחיפה נמצאת סמוך לחוף הים של חיפה .היא כוללת מבני מגורים ואת בית החולים
הממשלתי רמב"ם .השכונה גובלת מצפון בים ,מדרום במסילת הרכבת שהינה קטע מקו בנימינה עכו
של מסילה כפולה ,אשר באזור תחנת בת גלים הגובלת בשכונה ,כוללת  2מסילות מקבילות .בין
המסילה לבתי השכונה בנוי קיר אקוסטי .מדרום למסילה נמצאת דרך עירונית תלת נתיבית בשם
שדרות ההגנה .ממזרח גובלת השכונה בגדר נמל חיפה .ממערב גובלת השכונה בדרך מקומית ללא
מוצא המובילה לתל שיקמונה .באיור  9מפה של השכונה.
לרחובות השכונה שלשה חיבורים לעיר חיפה ,כפי שמסומן באיור  ,9בהתאמה.
 .0חיבור עיקרי ברחוב חיל הים בצד המזרחי של השכונה ,המיועד לכלי רכב ולהולכי רגל
באמצעות מעבר משוקע
מתחת למסילת הרכבת,
וכן חיבור של דרכי שרות
עם מדרכות
 .0במפלס הקרקע החוצה את
מסילת הרכבת במפגש עם
בקרת מחסומים .הולכי
רגל יכולים לחצות את
שדרות ההגנה באמצעות
מעברי חצייה מרמזורים
בצומת הרחובות ההגנה
יפו חיל הים ורוטשילד .יש
לציין שאין גישה ישירה
מרחובות השכונה לתחנת
הרכבת בת גלים .החיבור בין

איור  :6מפת אזור שכונת בת גלים בחיפה עם ציון  3החיבורים
לרחובות העיר .מקור אתר מפה.

השכונה לתחנה נעשה דרך רחוב חיל הים (איור .)9
 .2חיבור משני במחלף אלנבי בצד המערבי של השכונה ,המיועד להולכי רגל באמצעות מדרגות
היורדות מהמחלף הנמצא במפלס גבוה מעל למסילה .היום מתבצעות עבודות בנייה וסלילה
לצורך הנגשת חיבור זה לכלי רכב .הולכי רגל יכולים לחצות את שדרות ההגנה באמצעות
מדרכות ומעבר חצייה מרומזר במחלף אלנבי(איור .)9
 .2חיבור משני ברחוב רחף במרכז הצד הדרומי של השכונה ,המיועד להולכי רגל באמצעות שביל
תחתי הנמצא במפלס נמוך מתחת למסילה .בהמשך השביל התחתי ניצב גשר עילי להולכי רגל
המיועד לחציית שדרות ההגנה (איור .)9
מתיאור החיבורים להולכי רגל ולנוסעי רכב עולה כי מסילות הרכבת ומסלולי הרכב בשדרות ההגנה
מהוות חייץ חלקי בין השכונה לבין רשת הרחובות של חיפה .חייץ זה מהווה מקור לרעש ולזיהום
אויר .החייץ עצמו בעל בולטות -קיר אקוסטי גבוה.
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חישמול הרכבת בתוואי הקיים יוסיף לחייץ זה עמודים ומערכות קבלים תלויות ,ויוסיף קרינה
אלקטרומגנטית .מנגד הרעש וזיהום האויר הנגרם מרכבות נוסעים באזור החייץ יפחת.
תושבי שכונת בת גלים כבעלי עיניין נמצאים במוקד עבודה זאת .מטרת המחקר היתה לבדוק מה
עמדתם של תושבי בת גלים בנוגע לפרויקט החישמול/שיקוע של הרכבת .מיקום הרכבת ומיקום תחנת
בת גלים סמוך לשכונה מהווים יתרון ברמת הנגישות ,ובצד היתרון קיימים חסרונות הבאים לידי
ביטוי בזיהום אויר ורעש .חישמול הרכבת בתוואי הקיים משאיר את יתרון הנגישות ,מפחית רעש
וזיהום אויר לעומת המצב הקיים .מנגד הוא מייצר חסרונות נוספים  -מגביר קרינה אלקטורומגנטית
ומשאיר את המסילה כחייץ בין השכונה לבין העיר.

סוגיות מרכזיות במאבק בעד ונגד חישמול הרכבת באיזור חיפה
בפרק זה נבקש לבחון א ת הסוגיות התיאורתיות המרכזיות שעומדות בבסיס פרויקט חישמול הרכבת.
נסקור גישות הטוענות לעדיפות של תשתיות על פני שיקולי תכנון אחרים ,נושאים של צדק סביבתי
ושאלות הנוגעות למסגור של מאבקים ירוקים כדרך לשכנוע.

פטישיזם של תשתיות
הוועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות (ות"ל) הינה הגוף האחראי על אישור תכניות ארציות
בתחומי התשתיות .הוועדה ממוקמת בראש ההיררכיה הציבורית של גופי התכנון בישראל .פייטלסון
( ) 0202מציין כי מדינת ישראל הפכה למדינה שמקדמת תכניות של תשתיות ללא בחינה מעמיקה של
השפעות וצרכים של התשתיות הללו (פייטלסון .)0202 ,בהקשר הזה ניתן לציין כי הות"ל הינו גוף רב
עוצמה שחולש על תכניות בעלויות אדירות ומעבר לכך התכניות שעוברות דרך הות"ל הן תכניות
שלמדינה יש אינטרס רב לקדם .אולם ,גם הות"ל כפוף לחוק הישראלי ,ובהקשר הנתון ,לחוקי
הסביבה הישראלים .הוועדה אמורה לייצג ,בדומה לולחו"ף ,עמדה מאוזנת יחסית בין אינטרסים
שונים :מדינה ,מועצות מקומיות/אזוריות ,ארגוני סביבה ,אזרחים וכו' .עמדה זו מיוצגת הלכה
למעשה באחת מהחלטות הוועדה המצוטטת מתוך ישיבת וועדת משנה של הות"ל להערות והשגות
מאוגוסט " :0202ועדת המשנה ,לאחר ששמעה את ההשגות לתכנית ,את תשובות היזם ובחנה אותן ,
סבורה כי במאזן הכולל ,יש להעדיף את התועלות הציבוריות הצפויות מן הפרויקט על פני השפעתו
הנופית על הסביבה וזאת תוך נקיטת האמצעים הכלולים בהוראות התוכנית ובמסמכיה להקטנת
אותן השפעות נופיות.)0202( ".
הולחו"ף היא גוף הנועד לשמור על הסביבה החופית .הוועדה עסקה בתוואי המסילה הצמוד לחופי
ישראל .חלק מהתוואי שנמצא בתחום שיפוטה של הוולחו"ף הוא תוואי הרכבת באזור חיפה ( 02ק"מ
מתוך  02ק"מ שנמצאים בשטח שיפוטה של חיפה) ,באזור זה ,הולחו"ף אמורה לדאוג לכך שיישמר
איזון בין שמירה על הסביבה החופית לבין צרכי הפיתוח של מדינת ישראל .בנוסף הולחו"ף ,גם אם
לא באופן מוצהר ,אמורה לדאוג לשמירה על הצדק הסביבתי .כלומר ,עליה לדאוג לכך שמפגעים
סביבתיים לא ירוכזו באזור אחד ולהפחית את כמות המפגעים הללו ככל הניתן .הועדה הציגה באופן
עקבי עמדה התומכת בדרישת העירייה לשיקוע ,ואף קבעה כי היא עוצרת את החישמול על להצגת
חלופת שיקוע .ערעור של רכבת ישראל על כך שלולחו"ף אין סמכות לקשור בין חישמול הרכבת לבין
שיקוע (ובכך למעשה לעקב את פרויקט חישמול הרכבת) התקבל בוועדת העררים הארצית והוביל
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לביטול החלטה זו .במסגרת הדיונים שהגיעו לאחר הפיכת החלטת הולח"וף על השיקוע ניתן היה
להבחין בברור דרך הפרוטוקולים כי חברי הוועדה אינם מרוצים משלילת הזכויות שנעשתה והם
אולצו לאשר את החישמול ללא השיקוע ,כאשר במקום דרשו מהרכבת תכנונים חדשים לאזור החוף
(.)0200
וועדה מחוזית חיפה היא הוועדה שקיבלה לידיה את תכנית תת"ל  01רק לאחרונה ,לאחר שהתכנית
עברה דרך הות"ל והולחו"ף .הוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות הקשורות רק למקטע של מחוז חיפה.
הוועדה פועלת בדומה לוועדות המתמחות הנזכרות לעיל אולם היא פועלת בכלל תחומי הבנייה ,מנגד
היא פועלת רק במחוז חיפה .כמו כלל הוועדות ,גם הוועדה המחוזית מחויבת לשמש במאזן בין צרכי
התושבים המקומיים לצרכי המדינה בכללותה .בהיקשר של הרכבת ,הוועדה קיבלה ,בשנת  0200את
ההסכמות שהושגו בין העירייה לבין רכבת ישראל על שיקוע חלקי ( .)0200הוועדה המחוזית היא
המקום בו הרשויות המקומיות מהמחוז מביעות התנגדות על תכניות (או מנסות לקדמן) ,עולה
התחושה ,מתוך דברי נציגות מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה כי בעקבות ההצלחה (החלקית) של
עיריית חיפה לקבל מימון לשיקוע ,גם המועצות האחרות דורשות הטבות בעקבות המפגע הנופי שמגיע
יחד עם החשמול (.)0200
הות"ל קיימה מספר ישיבות בנוגע לתת"ל  01החל משנת  0220ועד להיום .הות"ל בחנה את הפרויקט
בעצמה ובמקביל העבירה את התכנית לבחינה של הולחו"ף ולאחר מכן גם לידי הוועדה המחוזית
חיפה .הוועדה הפכה החלטות של הולחו"ף ו של הוועדה המחוזית חיפה בנוגע לשיקוע הרכבת ונכון
לכתיבת שורות אלו החליטה כי אין קשר ישיר בין החישמול לבין השיקוע (ולכן היא קבעה כי אין
בהסכמה שהושגה בין הרכבת לבין עיריית חיפה לגבי שיקוע חלקי בפארק הכט כדי לעקב את פרויקט
חישמול הרכבת) ( .)0200עם זאת ,בכל הדיונים שהתקיימו בוועדה חברי הוועדה הכירו בחשיבות
נושא ההפרדה בין העיר לבין חיפה ואף ניסו למצוא פתרונות שיספקו את שני הצדדים.
אין בכוחם של ניסיונות אלו ל העיד על בחינת הנחת העבודה הכלכלית שהפרויקט התשתיתי הינו
חיוני ויעיל לטווח הארוך .הנחה זו לא אותגרה לאורך התהליך – לא ביחס לחלופות אחרות ולא ביחס
לחלופת האפס .הות"ל כגוף ארצי שאינו כפוף למוסדות התכנון האחרים מקדם ללא לאות את
פרויקטי התשתית בישראל וניתן לומר ברמת סבירות גבוהה ,על סמך ניתוח הדיונים של תת"ל  ,01כי
הוא מתעלם מהאפשרות של אי-ביצוע הפרויקט ולמעשה נקודת המוצא של הועדה היא כי הפרויקט
מתקיים – וכעת צריך לבחון אילו הגבלות יש לדרוש מהיזם .זוהי הוכחה לאמיתות טענותיו של
פייטלסון (.)0202

צדק סביבתי – הציר הכלכלי חברתי
דניאל פיש טוען במאמרו 'צדק סביבתי בישראל :המפגש בין דיני זכויות האדם ודיני איכות הסביבה'
שהמושג צדק סביבתי נוגע בעיקר בשאלות של צדק חלוקתי בהיבטים של סביבה (פיש.)0220 ,
ההנחות שעומדות מאחורי המושג הן :א .שלכל אזרח זכות להנות מתנאים סביבתיים הולמים במובן
זה שלא יהא חשוף לזיהום סביבתי מזיק וב .שיש להחיל עקרונות של הגינות ,יושר ,צדק ושוויון
הזדמנויות בחלוקת החשיפה לנטל סביבתי וסיכונים סביבתיים ובאפשרויות לנמל משאבים
סביבתיים ציבוריים (פיש.)0220 ,
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במקרה בו אנו עוסקים ,נהנים תושבי חיפה מנגישות באמצעות הרכבת לכל חלקי המדינה אך
המפגע הסביבתי של הרכבת מתחלק בעיקר בין השכונות הצמודות לתוואי מסילת הברזל .שכונות
אלו סובלות מהרעש שנובע ממעבר הרכבות ,מסכנה בטיחותית של חיים בקרבת הרכבת ,מירידה של
ערך הדירות ובמקרה של שכונת בת גלים גם מהניתוק משאר העיר שנוצר באמצעות החיץ של
המסילה.
פיש מצביע על כך שבסוגיית הצדק החברתי ישנה חשיבות גם למישור הפרוצדורלי של תהליכי קבלת
ההחלטות .תהליכי קבלת החלטות בנושאי סביבה נוטים להעניק עדיפות לגורמים מסוימים על פני
אחרים (פיש . )0220 ,בתהליך אישור החישמול שבו הושמעו טענותיהם של הגופים הגדולים – רכבת
ישראל ,משרד התחבורה ועיריית חיפה ,כמו גם התנגדויותיהם של "התנועה להחזרת העיר לחיפה"
והחברה להגנת הטבע ,נעדרו נציגי השכונות בקרבת הרכבת אותם התיימרו לייצג הגופים האחרים.
בנוסף ,טוען פיש ,שבחברה הישראלית ניתן לסווג את אי הצדק הסביבתי לשלושה צירים עיקריים –
הציר האתני-לאומי ,ציר מרכז-פריפריה וציר הכוח הכלכלי .לציר הכוח הכלכלי ישנו פוטנציאל גבוה
ליצירת אי-צדק סביבתי כשהגורמים שבידיהם החוסן הכלכלי זוכים לתנאים סביבתיים מועדפים
וגישה נוחה למשאבים טבעיים לעומת קבוצות אחרות (פיש .)0220 ,במקרה זה ,יש לציין ,שב"תנועה"
ישנם פעילים משכונות רבות בחיפה ,לרבות משהשכונות הצמודות לפסי הרכבת .יחד עם זאת ,פעיליה
המרכזיים של התנועה להחזרת העיר לחיפה הינם אנשי אקדמיה משכילים הנמצאים בטבורה של
השכבה הבורגנית החיפאית ומקיימים קשרים עם הממסד הפוליטי החיפאי .להבדיל מערים אחרות
בארץ ובעולם ,בחיפה נחשבים תושבי השכונות הצמודות לחזית הים (וכן ,לתוואי מסילת הרכבת),
לשכונות החלשות בעיר .אלו חסרים את הכוח והמעמד לדרוש את מבוקשם באופן עצמאי וישנה
אפשרות שהצטרפותם לתנועה נובעת מניצול ההזדמנויות המרבי .אלא ,שבהצטרפות זו הם נאלצים
להתפשר על רצונותיהם ודרכם.

הטרנד הירוק – מסגור מאבקים כ"ירוקים" לצרכי שיכנוע
בהיבט הסביבתי ,יש קושי לקבוע מיהם השחקנים ה'טובים' ומיהם ה'רעים' .המקרה שאנו בוחנים
מורכב מבחינה זו מכיוון שכל הגופים ,ללא יוצא מן הכלל ,טוענים את טענותיהם כאילו שהם פטרוני
הסביבה.
יתרונותיו העיקריים של פרויקט החישמול ,על פי רכבת ישראל ,הוא בהיבטים הסביבתיים שהוא
מאפשר .המעבר מרכבות המונעות על ידי דיזל לרכבות המונעות על ידי חשמל מפחית את זיהום
האוויר בכלל ולאורך תוואי המסילה העוברת בערים בפרט .כמו כן ,זיהום הרעש ברכבות חשמליות
נמוך יותר מאשר ברכבות הקיימות בייחוד במוקדי תאוצה והאטה .לבסוף ,טוענים נציגיה של
הרכבת ,כי רכבת חשמלית מאפשרת קיבולת גבוהה יותר של נוסעים שתאפשר לנוסעים רבים לוותר
על הרכבים הפרטיים שלהם ולעבור לאמצעי תחבורה מזהם פחות וחסכוני יותר .גם עיריית חיפה
רואה במאבקה היבטים סביבתיים .היא מצביעה על החיבור בפארק הכט כשמירה על רצף ירוק
מהותי בעיר והכשרת משאב טבעי עבור התושבים.
לעומת הרכבת ועיריית חיפה ,פעילים ב"תנועה להחזרת העיר לחיפה" טוענים ,שהניסיון לבטל את
החיץ שנוצר על ידי המסילה הוא הוא המאבק הסביבתי האמיתי .הם מנסים להדגיש את האבסורד
של עיר על שפת הים ,שבה הים אינו נגיש לתושביה .הם רואים בהסכם בין הרכבת לבין עיריית חיפה
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פשרה במובנה השלילי – ויתור על המשאב הטבעי החשוב ביותר לעיר .בנוסף ,נאבקים פעילי
"התנועה" בשיעורי הקרינה האלקטרומגנטית הגבוהים העלולים להיפלט מהרכבת החשמלית .הם
מתגאים בהישג העיקרי שהצליחו לגרוף עד כה במאבק שהוא העלאת התקן של הקרינה הנפלטת
מהרכבת .אולם ,פעילה בתנועה טוענת שלמרות שהמאבק מוצג לעיתים על בסיס ההיבטים
הסביבתיים שבו מדובר במאבק אורבניסטי ולא סביבתי .החישמול ,לטענתה ,מעולם לא היה היעד
המרכזי אלא אסטרטגיה התופסת את החישמול כקיבוע של תוואי הרכבת כפי שהוא היום לדורי
דורות.
הטרנד 'הירוק' בטענות בעד ונגד המאבק מצליח לרתום בעיקר את הציבור הרחב .המודעות להיבטים
סביבתיים הולכת וגוברת וכמעט תמיד הם נחשבים לחיוביים .אולם ,בזירה המשפטית טענות אלו
אינן מחזיקות מים אילולא הן מתייחסות לתקנים היבשים .אין זה מפליא שהמאבק הירוק היחיד
שהצליח בזירה זו הוא שינוי התקן של הקרינה האלקרטומגנטית .פיש טוען שהסיבה לכך נאוצה בכך
שהחקיקה הסביבתית משקפת גישה בעלת אוריינטציה מדעית טכנולוגית .ניתן להניח שהתמקדות
בטענות על בסיס זכויות אדם ואזרח של תושבי בת גלים והסביבה היו יכולות להצליח יותר בזירה זו.
אמנם ,אין לזלזל במאבק על דעת הקהל ,אך במציאות שבה בזירה התכנונית ישנה העדפה לתשתיות
ובזירה המשפטית לזכויות אדם אולי ישנו צורך להשתמש בטיעונים נוספים ,לפחות בזירות אלו.

קולם של התושבים – עמדות תושבי בת גלים ביחס למאבק
מטרות הסקר
בעלי העניין השונים (ראה פרק ב') מתיימרים לייצג את האינטרסים הציבוריים אך לרוב ,השאלה:
'מיהו הציבור שאותו הם מייצגים?' נשארת עמומה .בעוד שרכבת ישראל ,משרד התחבורה וועדות
התכנון הלאומיות מתיימרות לייצג את כלל הציבור ברמה הלאומית ,עיריית חיפה ו"התנועה להחזרת
העיר לחיפה" מתיימרות לייצג את האינטרסים של תושבי העיר ,כל אחת מנקודת מבט שונה
ואינטרסים של תושבים אחרים.
תושבי שכונת בת גלים מהווים קבוצת עניין כשלעצמה ,שהאינטרסים שלה שונים ולעיתים סותרים
את האינטרסים של כלל התושבים בעיר או במדינה .מטרת הסקר שערכנו הינה לבדוק את עמדותיהם
של תושבי שכונת בת גלים ולעמוד על המורכבות שבייצוג זירה שבה קיימים שחקנים רבים
ואינטרסים סותרים .השערת המחקר היא שהאינטרסים של תושבי השכונה מצומצמים יותר מאלו
שמציגות הקבוצות ששואפות לייצג ציבור רחב יותר .ניתן לטעון שבשיקול ה'טוב הכללי' אינטרסים
אלו פחותים בחשיבותם מהאינטרס הכללי אך לדידנו ,אלו ראויים להישמע.
מפאת העדר משאבי זמן ותקציב אין ביכולתנו לקיים סקר מקיף בעל חשיבות סטטיסטית ולכן איננו
מתיימרים להסיק מסקנות לגבי קשרים בין המשתנים אותם אנו בודקים .הסקר מגובה בראיונות
עומק שערכנו עם פעילים בשכונה ,שני הערוצים בהם פעלנו מאפשרים להבין טוב יותר ,בזהירות
הראויה ,את עמדות התושבים ביחס למאבק בחישמול הרכבת.
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מתודולוגיה
הסקר עסק בשלושה ערוצים עיקריים .0 :עמדות לגבי הרכבת;  .0עמדות לגבי טיפולה של העירייה
בסוגיות הנוגעות לחישמול הרכבת והשיקוע;  .2עמדות לגבי פעילותה של התנועה להחזרת העיר
לחיפה .בערוץ הרכבת נשאלו התושבים הן לגבי האופן שבו הם משתמשים ברכבת והן לגבי היתרונות
והחסרונות של קרבת השכונה לפסי הרכבת .בערוץ העירייה נשאלו התושבים לגבי הפשרה שהשיגה
העירייה עם הרכבת ,ל גבי תהליכי שיתוף הציבור בשכונה מטעם העירייה ביחס לסוגיה ולגבי חשיבות
הנושא במסגרת התפקיד האזרחי הדמוקרטי שלהם בעיר .בערוץ "התנועה להחזרת העיר לחיפה"
נשאלו התושבים לגבי היכירותם עם "התנועה" ועם החלופות שהיא מציעה ולגבי היכולת של
"התנועה" לייצג את האינטרסים של תושבי השכונה.
הסקר נשלח בתפוצה רחבה לתושבי השכונה באמצעות קבוצות עניין הקיימות בשכונה ודפי אינטרנט
המיועדים לתושבים .לאחר כשבועיים התקבלו תשובותיהם של  20מתושבי השכונה בגילאי 01-20
המתגוררים ברחובות שונים בעיר (קרובים ורחוקים מתוואי הרכבת) אשר מתגוררים בדירות
שכורות ,בדירות שבבעלותם או בבעלות המשפחה (מתוך כ 0222-תושבים המתגוררים בשכונה)
(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)0200 ,

תוצאות הסקר
מתרשימים  0-2ניתן לראות כי תושבי בת גלים רואים בתחנת הרכבת בשכונה בעיקר יתרון .כל
העונים על הסקר הצהירו כי הם משתמשים ברכבת ( 00%בתדירות שבועית או חודשית).
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תרשימים  :1-4עמדות התושבים ביחס לרכבת

מחצית הנסקרים טענו שאינם סובלים כלל מקרבה לפסי הרכבת ,רוב אלו שסובלים אינם סובלים
באופן משמעותי .הסיבה העיקרית שהתושבים סובלים מהקרבה של השכונה לפסי הרכבת נובעת
מהרעש ( 20% .)02%מהנסקרים טענו שהם סובלים גם מהניתוק מהעיר .כמחצית מהנסקרים טענו
שהחישמול הוא חיוני ומשתלם לטווח הארוך ו"יאפשר מעבר לאנרגיה נקייה יותר ולרכבות שקטות
יותר".
מתרשים  0ניתן לראות כי  00%מהנסקרים אינם מרוצים
מהפשרה שהושגה בין העירייה לרכבת ישראל ביחס
לחישמול ושיקוע הרכבת .עוד עולה מהסקר ש12%-
מהנסקרים הצהירו שחישמול הרכבת ושיקועה היוו את
אחד מהשיקולים להצבעתם בבחירות המוניציפליות
האחרונות ,נתון המלמד על חשיבות הסוגיה עבור
התושבים 00% .מהנסקרים טענו שאיש מטעם העיריה לא
פנה אליהם על מנת לשמוע את דעתם ביחס
לסוגיה.

תרשים  :5עמדה ביחס לפשרה בין ע .חיפה לרכבת

בתרשים  9נשאלו התושבים לגבי החלופה העדיפה עליהם מאלה שהציעה "התנועה להחזרת העיר
לחיפה" .שתי החלופות שקיבלו את מירב הקולות היו חלופת השיקוע וחלופת הרכבת התחתית .שתי
החלופות שומרות על תחנת בת גלים (בניגוד לחלופות האחרות) .תשובות אלה מחזקות את חשיבותה
של התחנה לתושבי השכונה.
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תרשים  :6בחירה בין חלופות התנועה

בתרשים  1ניתן לראות שהתושבים חלוקים ביניהם ביחס ליומרה של "התנועה להחזרת העיר לחיפה"
לייצג את כלל תושבי חיפה .כמחצית מהנסקרים טוענים ש"התנועה" מייצגת אותם ואת האינטרסים
שלהם במידה בינונית או מועטה .כמו כן ,בתרשים  0המתייחס לסיבות העיקריות המניעות את
"התנועה" ,טוענים  01%מהנסקרים שמטרתה של "התנועה" ,היא לחבר בין השכונות המנותקות
מהים לים .זאת בעוד שרק  02%סבורים ש"התנועה" מנסה לחבר בין בת גלים לעיר .תוצאות אלו יש
בכוחן להראות על תחושת נחיתות של השכונה גם ביחס לשכונות החלשות האחרות.

תרשים  :8ייצוגיות התנועה להחזרת העיר לחיפה
תרשים  :7הסיבות שמובילות את התנועה במאבק
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מסקנות
תוצאות הסקר מלמדות שתושבי בת גלים חלוקים בדיעותיהם ביחס לפתרונות החיבור של השכונה
עם העיר ,וכן אינם תמימי דעות לגבי היחס לפתרונות האפשריים לסוגיה זו .יחד עם זאת ,ישנם מספר
דברים העולים בבירור מהסקר :א .חשיבותה הרבה של תחנת הרכבת בת גלים לתושבי השכונה,
כשיתרונה העיקרי היא הנגישות הנוחה אליה .ב .בעיית הייצוגיות – התושבים אינם סבורים
שהעירייה מייצגת אותם ואת האינטרסים שלהם .גם לגבי "התנועה להחזרת העיר לחיפה" התושבים
חלוקים בדיעותיהם .כמחציתם סבורים שהיא אינה מייצגת כראוי את עמדתם .ג .מורגשת תחושת
נחיתות של תושבי השכונה הן ביחס לאינטרסים של תושבי העיר האחרים והן ביחס לתושבי השכונות
המוחלשות האחרות.
חשוב לזכור כי הסקר שביצענו איננו מדגם מייצג של תושבי השכונה ,אולם הוא כן יכול להצביע על
מגמות בקרב התושבים.
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סיכום והמלצות

בעבודה זו נסקר הרקע למחאת תושבי חיפה כנגד חישמול תוואי הרכבת .ברמה הארצית מדובר
בפרויקט סביבתי הדורש תשתית חדשה והשקעת משאבים עצומים .אולם ברמה הלוקאלית הוא
מתנגש עם אינטרסים חברתיים ,כלכליים וסביבתיים אחרים .ראינו שברמה זו נכנסים שיקולים
נוספים וש"התנועה להחזרת העיר לחיפה" והעיריה מנסות לייצג אותם כל אחת בדרכה .שני הגופים
טוענים שהוועדות הארציות שבוחנות את הנושא ,אינן לוקחות בחשבון את התושב הקטן בישוב כזה
או אחר ומסוגלות לאמץ רק את נקודת המבט הכללית .הסקר מצביע על כך שביקורת כזו מכוונת
מצד תושבי תושבי השכונה חזרה אל התנועה להחזרת העיר לחיפה עצמה וגם אל העירייה.
משיחות עם פעילים בתנועה נוכחנו לגלות שהם מודעים לביקורת ומייחסים לה חשיבות ולמרות זאת
חושבים שהשיקולים צריכים להיות כלליים יותר .בחרנו להשמיע את קולם של תושבי בת גלים משום
שהבנת עמדתם של תושבי השכונה יכול לאפשר ל"תנועה" להבין מהן נקודות הממשק הקיימות.
למשל ,מהסקר עולה בבירור שהתושבים רואים בתחנת הרכבת שבשכונה יתרון ,שהם משתמשים בה
לעיתים תכופות ושהם סובלים מהרעש ומעוניינים להפחית אותו אך לא להרחיק את הרכבת .הבנה
כזו יכולה לכוון את "התנועה להחזרת העיר לחיפה" בבחירת חלופות מתאימות יותר ,שבהן לתחנת
בת גלים תפקיד חשוב במארג העירוני.
חולשתה של "התנועה להחזרת העיר לחיפה" ,ביחס לועדות הלאומיות ולמשרדי הממשלה מחייב
אותה לקיים קואליציה חזקה שמצליחה לקשור את מגוון האינטרסים העירוניים .על אף העדיפות של
שיקולי הות"ל ביחס לשיקולים האחרים ,עדיין מתקיים מרחב פעולה מסוים המאפשר חתירה לפשרה
הוגנת יותר מזו שחתמה עיריית חיפה .ציינו במהלך העבודה ששיקולים חברתיים של זכויות אזרח
יכולים להוות כלי משמעותי לפשרה זו .עד כה לא מצאה "התנועה" לנכון לטעון טיעונים הנוגעים
לצדק סביבתי ולזכויות אזרח .קואליציה חזקה בין תושבי השכונות שעל מסילת הרכבת ,יש בכוחה
לייצר גם טיעונים מהסוג הזה ,טיעונים יכולים לחזק את המאבק כולו .מהסקר עולה תחושת
הנחיתות של תושבי בת גלים ביחס לפעילי התנועה להחזרת העיר לחיפה .הקשבה הדדית ושיתוף
פעולה יכול להפיג תחושות אלו ולהביא להתחשבות בשיקוליים עירוניים רחבים יותר גם מתושבי בת
גלים.
באוגוסט האחרון אישרה הות"ל את תת"ל  – 01תכנית חישמול הרכבת .נוסח ההחלטה כולל מספר
שינויים מהתכנית המקורית שביניהם הסיכום בין המשרד להגנת הסביבה ורכבת ישראל המחמיר את
סף הקרינה האלקטרומגנטית המותר .החלטת הות"ל אינה כוללת פתרון לבעיית הרכבת בחיפה .על
פי הפרוטוקולים שינוי תוואי הרכבת מצריך תכנון נפרד וגם השיקוע בפארק הכט לא כלול בתכנית.
למרות אישור זה "התנועה להחזרת העיר לחיפה" עדיין מקיימת דיונים קבועים בנושא ופעולות
בזירות השונות ,מבחינתה ,המאבק לא תם.
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ביבליוגרפיה

 .1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( )0200שנתון סטטיסטי.
 .2חיפה חיפה ( )0200מהנדס העיר עונה לגולשים בנושא חשמול הרכבת.
 .3ישראל ,ר )0221( .תת"ל  ,01פרויקט חשמול מערך המסילות הארצי תסקיר השפעה על
הסביבה ,חשמל קווי המסילות ,תופ אקוסטיקה.292 :
 .4פייטלסון ,ע" )0202( .תכנון יוזם ,תכנון רגולטיבי ,פיתוח בר קיימא ,ומה שביניהם" בתוך
רזין,ע( .עורך) תכנון ארצי ,מחוזי ומטרופולני בישראל ,ירושלים :פלורסהיימר,
האוניברסיטה העברית.
 .5פיש ,ד" )0220( .צדק סביבתי בישראל :המפגש בין דיני זכויות האדם ודיני איכות הסביבה",
ממשל וחוק ב(.)0
 .6פרוטוקול ישיבת הות"ל ( )0220הועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות.
ירושלים ,משרד הפנים.
 .7פרוטוקול ישיבת הולחו"ף ( )0220הועדה לשמירה על הסביבה החופית .ירושלים ,משרד
הפנים.
 .8פרוטוקול ישיבת הות"ל (0220ב) הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות.
 .9ירושלים ,משרד הפנים.
 .11פרוטוקול ישיבת הות"ל (0220ג) הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות.
 .11ירושלים ,משרד הפנים.
 .12פרוטוקול ישיבת הולחו"ף ( )0202הועדה לשמירה על הסביבה החופית .ירושלים ,משרד
הפנים.
 .13פרוטוקול ישיבת הות"ל (0202ב) הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות.
 .14ירושלים ,משרד הפנים.
 .15פרוטוקול ישיבת הולחו"ף ( )0200הועדה לשמירה על הסביבה החופית .ירושלים ,משרד
הפנים.
 .16פרוטוקול ישיבת הות"ל (0200ב) הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות.
ירושלים ,משרד הפנים.
 .17פרוטוקול ישיבת ועדה מחוזית חיפה ( )0200ועדה מחוזית חיפה .חיפה ,משרד הפנים.
 .18פרוטוקול ישיבת משנה להערות והשגות ( )0200הועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות
לאומיות .ירושלים ,משרד הפנים.
 .19פרוטוקול ישיבת הות"ל ( )0202הועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות.
ירושלים ,משרד הפנים.
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אתרי אינטרנט
( )url 1אתר החברה להגנת הטבע

http://www.teva.org.il/
http://city4haifa.org

( )url 2אתר התנועה להחזרת העיר לחיפה

http://haipo.co.il

( )url 3אתר עיריית חיפה
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דילמת התנועה המוטורית בנחלים :מקרה בוחן נחל ציפורי
אמרי בריקנר ,איריס יפה ,ניר אייל

 .1הקדמה
משאב טבע מוגדר לעיתים קרובות כאלמנט טבעי בעל ערך כלכלי לאדם .דרך נוספת להגדיר משאב
טבע היא כמרחב פיזי טבעי המסב הנאה לאדם מעצם הימצאותו בו וזאת כיוון שאזור בעל משאב
טבע הוא גם כזה הנתפס כמעניק תמורה רוחנית והנאה לאדם או "ערכי טבע" .בשל החשיבות הרבה
של משאבי טבע מסוגים שונים ,והצרכים השונים אותם הם עשויים לספק ,נוצרים קונפליקטים לגבי
אופן ניצולם.
תכנון וניהול סביבתי בני קיימא באים לאזן בין אינטרסים שונים של שימושים אנושיים תוך שמירה
על משאבי הטבע למען הדורות הבאים .ניתן לחלק קונפליקטים הקשורים למשאבי טבע לשני סוגים
עיקריים" :משתמש – משתמש" בהם התנגשות האינטרסים היא בין בני האדם ,או "משתמש –
סביבה" ,בהם התנגשות האינטרסים היא בין האדם לסביבה.
בעבודה זו נסקור את התכנון והניהול הסביבתי בנחל ציפורי וננסה לבחון את השאלות הבאות:


מהם השימושים בנחל ציפורי כמשאב טבעי?



מהם הקונפליקטים מסוג "משתמש – משתמש" באזור?



מהן הדרכים לצמצום קונפליקטים אלה?

נחל ציפורי נבחר כנושא המחקר בשל היותו נחל איתן הקרוב לריכוזי אוכלוסין ופופולרי בקרב
מטיילים ,ועל כן מהווה דוגמא לאזור טבעי הנתון ללחצי פיתוח ,פנאי ונופש .מקרה בוחן זה אף
מאופיין באינטגרציה בין מסגרות תכנוניות ובבעלי עניין רבים .הוא גם תחת חסותן של מועצות
אזוריות שונות :מועצה איזורית יזרעאל ומועצה איזורית זבולון שבתחומן זורם נחל ציפורי ,בעלי
קרקעות פרטיות ,אתרי רשות העתיקות ורשות ניקוז ונחלים הקישון .כל אלה יוצרים מורכבות
בניהול הממשקים השונים בערוץ הנחל ,לצד הזדמנויות לפתרונות כוללים .בעבודה ננסה למתוח קו
בין כל אותם גורמים ובעלי עניין ,מתוך כוונה להצביע על אפשרויות לניצול נכון של משאב זה
בהיבטים של צדק חלוקתי וצדק סביבתי.
למרות היותו של הקונפליקט "משתמש-סביבה" משמעותי ,בעבודה זו נבחר להתמקד בקונפליקט
ה"משתמש-משתמש" בשל מורכבות מקרה הבוחן .מעבודה זו עולה כי בעיית הנסיעה המוטורית
בשטחים בעלי ערכי טבע גבוהים ,אשר נפוצה במקומות רבים בישראל ,קיימת גם בנחל ציפורי והיא
אחד הגורמים לקונפליקט במשאב טבע זה ,ובעיקר כאשר מדובר בנהיגה פרועה המסכנת חיי אדם.
התכנון והניהול הסביבתי מתקיימים בכמה מעגלים :החינוך ,האכיפה והתשתית .הכללת הקהילה
במעגלים אלו עשויה להיות חלק מהפתרון ולהוות את המפתח להשגת המטרה ולצמצום קונפליקטים.
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 .2רקע כללי

עמק יזרעאל ועמק זבולון
נחל הקישון חוצה שני עמקים בחלקם הדרומי :עמק יזראל ועמק זבולון .עמק יזרעאל הוא אחד
העמקים הגדולים בארץ התחום ע"י הרי הגליל התחתון מצפון ,הרי השומרון מדרום ורכס הכרמל
ממערב .הוא נוצר כתוצאה מהעתק משנה של פעילות טקטונית לאורך שבר ים המלח .עמק זבולון
קטן מעמק יזרעאל ,אורכו כ 02 -ק"מ והוא תחום בין הים התיכון ,רכס הכרמל והרי הגליל התחתון.
עמק יזרעאל ועמק זבולון (איור  )0מהווים "ריאה ירוקה" ושטח ציבורי פתוח בקנה מידה לאומי והם
כוללים שטחים פתוחים נרחבים ,גנים לאומיים ,שמורות טבע מוכרזות ,שמורות נוף ,יערות ושטחים
חקלאיים נרחבים .בשטחים הפתוחים האלו קיימת פעילות בעלי-חיים ערה של גיריות ,חזירים,
שועלים ,תנים ,מכרסמים ,זוחלים ,חרקים ,מאביקים ועוד .העמקים נמצאים על צירי הנדידה של
העופות ,וניתן לצפות בהם בלהקות של חסידות ,שקנאים ,עגורים ועוד.
ההתיישבות באזור החלה באלף השביעי לפני הספירה .במהלך ההיסטוריה נחשב האזור לחבל ארץ
חשוב הודות לדרך הנוחה שהוא מאפשר בין מישור החוף לבקעת הירדן .דרך זו הייתה המשכה של
"דרך הים" הידועה .בתקופה הרומית ירדה חשיבותו של האזור והוא התחיל להתכסות בביצות.
באמצע המאה ה 00 -החלו להתיישב באזור גרמנים טמפלרים .בתחילת המאה ה 02 -החלו מוסדות
ציוניים לרכוש אדמות בעמק מתושביו הערבים ,ובמקביל הניחה האימפריה העות'מאנית את מסילת
הברזל החיג'אזית ,אשר שלוחה שלה עוברת בעמק מבית שאן לחיפה (.)url 1

עמק יזרעאל

עמק זבולון

איור  : 0מערב עמק יזרעאל ועמק זבולון
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נחל ציפורי
נחל ציפורי הוא נחל איתן הזורם מאזור הרי נצרת דרך גבעות אלונים הסמוכות לשפרעם ועד לנחל
קישון .אורך הנחל הוא כ 20 -ק"מ והוא ניזון בעיקר ממעינות ציפורי ,עיינות יפתחאל ועין יבקע .הנחל
מהווה מוקד משיכה מקומי וארצי למטיילים רבים ומגוונים.
הנחל הוא אחד מיובליו העיקריים של נחל הקישון ומהווה חלק מאגן הניקוז שלו (ששטחו כ0,022 -
קמ"ר) .רשות הניקוז האחראית על הנחל היא רשות ניקוז הקישון (איור .) url 0 ( )0

נחל ציפורי

נחל הקישון

איור  : 1גבולות אגן הניקוז של נחל קישון

האזור בו נתמקד בעבודה הוא אזור הנחל התחום בין הכבישים  00 ,00 ,02ו ( 00 -איור  .)0הישובים
הממוקמים לאורך הנחל באזור זה הם :חוואלד  ,ראס עלי ,נופית ,סוויעד חמירה ,הרדוף וכעביה
(איור  .)2זהו אזור משופע בנופים פסטורליים ובבתי גידול מגוונים של בעלי חיים וצמחיית גדות.
בנוסף ,ניתן להבחין בשטחי חקלאות מסורתית ,תופעות גיאולוגיות ,מבנים ייחודיים ומעיינות .באזור
המדובר עובר שביל ישראל :מכיוון שמורת שער העמקים בדרום ,דרך ראס עלי ,טחנת הנזירים ,עין
יבקע לכיוון הר יפתחאל.
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איור  : 0אזור התמקדות המחקר :נחל ציפורי בין כעביה לחוואלד

נפתול 1גבעת עליל
באזור ראס עלי ניתן להבחין בתופעת נפתול בנחל ציפורי .בעבר ככל הנראה זרם הנחל ישר ,ממזרח
למערב ,באזור האוכף שבין ראס עלי לנופית .בשל פעילות טקטונית שהחלה בתקופת הפלייסטוקן
ברכס הכרמל ועמק זבולון התרחשה גלישת קרקע שחסמה את נתיב הנחל .המים נאגרו במקום ויצרו
אגם .בסופו של דבר פרצו מי האגם דרך מצפון ,עקפו את ראס עלי וחזרו לנתיבם .כך התקבל התוואי
של הנחל כפי שהוא היום באזור (ניב.)0092 ,

מקור :ניב 0092,
איור  : 02נפתול גבעת עליל ,טחנת הקמח מסומנת בכוכב.

 1שינוי בכיוון זרימת נחל שנוצר בשל סחיפה והשקעת חומרים על הגדות.
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טחנת ראס עלי
טחנת ראס עלי (עליל) ( תמונה  )0היא טחנת קמח מונעת מכוח המים מהתקופה העות'מאנית .היא
כפולת ארובות וכפולת קומות ,ובכל ארובה נמצאים שרידי אבן ריחיים .הטחנה התחתונה פעלה עד
שנות ה 02-של המאה ה 02-והפסיקה את פעולתה בשל טחנות מונעות סולר שהוקמו בשפרעם
ואיבטין .התחנה העליונה פעלה עד  .0029המבנה גבוה ומרשים ונצפה ממנו מראה מרהיב של הנחל.
הבדואים באזור קוראים למקום גם טחונת אל מרפוקה ("התחנה המוגבהת") או טחנת ראס עלי ע"ש
גבעת עליל (ליברטי -שלו.)0200,

תמונה  -1טחנת ראס עלי

טחנת הנזירים

טחנת הנזירים (תמונה  )0שוכנת במרחק של כשני קילומטרים מערבית למעיין עין יבקע והיא נבנתה
בתקופה העות'מאנית .באמצע המאה ה 00 -רכש אותה המסדר הכרמיליטי מחיפה והפעיל אותה עד
סוף שנות ה 02-של המאה ה ,02-בשיתוף עם בעל הון טורקי ומשפחה דרוזית משפרעם .המקום עדיין
שייך לכנסייה הקתולית ,אשר החכירה אותו לזוג ישראלי בתחילת שנות ה .0222 -הזוג שיפץ את
המבנה ופתח במקום בית הארחה .בשנת  0200השכיר מנזר הכרמליטים את הטחנה לרשות ניקוז
ונחלים קישון הפועלת לשיקום נחל ציפורי .רשות ניקוז ונחלים קישון מקדמת תכנית להפיכת מתחם
הטחנה למרכז הדרכה לשיקום נחלים ,הכרת החי והצומח במחל זורם והמורשת הדרוזית .במקביל
לעבודות השיקום ,מתבצעות באזור פעילויות חינוך והסברה לילדים בתי הספר באזור (יהודים
וערבים) (ליברטי-שלו) url 3: 0200,
עין יבקע
זהו אחד מהמעיינות המזינים את נחל ציפורי .סמוך לנביעה ,ממלאים המים בריכה רחבת ידיים בתוך
הערוץ ( תמונה  .)2הבריכה מוקפת חומת אבן וצמחייה רבה ,והרחצה בה היא אטרקציה מומלצת
(ליברטי -שלו.)0200,
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תמונה  -0טחנת הנזירים

תמונה  -2עין יבקע

תמונה  -2נחל ציפורי והישובים שסביבו באזור הנבדק .הקו האדום הוא גבול השיפוט בין מועצות יזרעאל
וזבולון .הקו הכחול הוא אפיק הנחל המקורי .הקו הירוק הוא אפיק הנחל המקורי לפני גלישת הקרקע
בפליססטיקון ויצירת הנפתול.

מועצה אזורית זבולון
מועצה אזורית זבולון היא מועצה אזורית מעורבת (יהודים וערבים) במחוז חיפה באזור עמק זבולון.
בתחומי המועצה חמישה קיבוצים (אושה ,יגור ,כפר המכבי ,רמת יוחנן ושער העמקים) ,שני כפרים
בדואים (איבטין וחוואלד) ,שני מושבי עובדים (כפר ביאליק וכפר חסידים) ,היישוב הקהילתי נופית,
מכללת אורנים ,כפר הנוער הדתי וכן הכפר המוסלמי ראס עלי (.)url 4
ישובים לאורך נחל ציפורי (איור :)0
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ראס עלי
כפר מוסלמי הנמצא על גבעה קטנה דרומית לשפרעם .הגבעה מוקפת כמעט מכל צדדיה על ידי אפיקו
של נחל ציפורי .הכפר נוסד בשנת  0000וכנראה שתושביו הם יוצאי כפרי האריסים אל-מג'דל
וכופרתא (היום קרית אתא) שחזרו לאזור לאחר שאדמותיהם נקנו על ידי יהושע חנקין ממשפחת
סורסוק הלבנונית בשנת  0000על שרידי אל-מג'דל הוקמה מאוחר יותר חוות הצופים ליד קיבוץ רמת
יוחנן .כיום מתגוררים בכפר כ 922 -תושבים ,כ 1%מהם הינם אקדמאים ,מקורות הפרנסה העיקריים
הם חקלאות ,גידול כבשים ופרות ועבודה מחוץ לכפר .הכפר משתייך למועצה האזורית זבולון ,בתוכו
יושב בית ספר משותף לראס עלי ואל-ח'וואלד ,שבו לומדים ילדים מגן חובה ועד כיתה ח' (.)url 4
נופית
יישוב קהילתי כפרי הממוקם על רכס קושט ,בגובה  002.0מ' מעל פני הים ,כארבעה ק"מ צפונית
מערבית לקריית טבעון .הוא הוקם ע"י גרעין משפחות בסוף שנות השמונים והוא מונה כיום כ2222 -
תושבים .את היישוב מקיף מסלול טיול אשר משקיף על הוואדיות הסובבים ועל מפרץ חיפה ,ומקושר
לשביל ישראל (.)url 5
חוואלד
הכפר הבדואי חוואלד הוכר בשנת  , 0000הכפר נבנה על בסיס של אחת הפזורות הבדואיות של חמולת
ערב אל חוואלד שישבו בריכוזים לא מוסדרים .במהלך של החלפת קרקעות הוסדרה בניית בתיהם
באופן חוקי על ידי המועצה האזורית זבולון אליו הוא משתייך .הוא מונה כ 222 -תושבים ,כ 0%
מתושבי הכפר הם בעלי תואר אקדמי .על אף שהיום תשתיות היישוב מתקדמות ומבוססות הכפר
חובר לרשת החשמל הארצית רק בשנת  .0220שמו של הכפר עלה לכותרות כאשר אחד מבניו,
איסמעיל חלדי נבחר לכהן בתפקיד בכיר בשירות החוץ הישראלי (.)url 00: url 4
מועצה איזורית עמק יזרעאל
המועצה האזורית עמק יזרעאל כוללת את מרבית יישובי העמק והיא אחת מהמועצות האזוריות
הגדולות בארץ .היא מונה כ 29,222 -תושבים ב 20-יישובים ובהם מושבים ,קיבוצים ,יישובים
קהילתיים ,כפרים ערביים ושיכון משפחות .תחום השיפוט של המועצה הוא כ 202,222 -דונם (.)url 4
ישובים לאורך נחל ציפורי (איור :)6
קיבוץ הרדוף
הוקם בשנת  0010ע"י קבוצת צעירים ומשפחות אשר ביקשו לייסד קהילה קיבוצית ברוח חדשה מתוך
קשר לאנתרופוסופיה – מדע הרוח מייסודו של ד"ר רודולף שטיינר .עם השנים התפתחה בהרדוף
פעילות ענפה בתחומי החינוך ,שיקום ,רפואה ,אמנויות ,חקלאות ומזון אורגני .הקיבוץ מונה כ022 -
תושבים אשר מקיימים פעילות יהודית ערבית משותפת בעיקר בתחומי החינוך והשיקום (.)url 6
סוויעד חמירה
כפר בדואי שהחל כפזורה וקיבל הכרה רשמית ב .0009 -בכפר חיים כ 022 -תושבים שרובם עובדים
ביישובי הסביבה .רק בשנת  0221חובר הכפר לרשת החשמל הארצית .בנו של ראש הכפר ,פאיז סועאד
חבר והתחנך על פי רוח האנטרופוסופיה שעל רוחה מתבססת הקהילה המתגוררת ביישוב הרדוף ,על
רקע זיקה זו נוצרו מספר שיתופי פעולה יהודים ערביים בין היישובים הללו (.)url 4
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מועצה מקומית כעביה
זוהי מועצה מקומית המאגדת שלושה שבטים בדואיים :כעביה ,טבאש וחג'אג'רה ומונה כ2,922 -
תושבים .היישוב הוכרז כיישוב אחד בשנת  0009כתוצאה מהסכמת התושבים למסגרת מוניציפלית
משותפת לשלושת השבטים .לפי נתוני הלמ"ס המועצה מדורגת  2מתוך  02בסולם החברתי כלכלי
והשכר הממוצע לשכיר ביישוב נמוך בכ 2,222 -ש"ח מן הממוצע הארצי .בשנים האחרונות קיימים
שיתופי פעולה תרבותיים בין הישוב כעביה וסוויעד חמירה לישוב היהודי הסמוך הרדוף במסגרתו
נפתחה מגמת תיאטרון בבית הספר המקומי ומתקיימות פעילויות משותפות במסגרת פרויקט "שער
לאדם" ( :url 7גונן הוכברג ,ראיון .)0202

רשות נחל הקישון
רשות נחל הקישון מופקדת על  00הק"מ התחתונים של הנחל .נחל הקישון הינו אחד הנחלים הגדולים
והחשובים בישראל ושטח אגן הניקוז שלו הוא כ 0,002-קמ"ר .זיהום כבד ומות המערכת האקולוגית
במורד הנחל הניעו את הקמת הרשות .כיום אחראית הרשות על שיקום הנחל והיא עושה זאת בכמה
צירים מקבילים :איסוף נתונים ,תכנון (תכנית אב לפארק מטרופוליני הקישון) ,ביצוע ופעולות
ספציפיות להפסקת הזיהום בנחל .כיוון שנחל ציפורי הוא באגן הניקוז של הקישון הרשות מבצעת
לגביו את הפעולות הבאות :איסוף נתונים ,תכניות אב ופעולות ספציפיות לשיקום הנחל (. )url 2
רשות נחל הקישון פועלת באמצעות מועצה והנהלה .יו"ר מועצת רשות הנחל הוא נציג השר לאיכות
הסביבה .בהנהלת רשות נחל הקישון תשעה חברים  -בהם נציגי המשרד לאיכות הסביבה נציבות
המים ,עיריית חיפה ,עיריית נשר ,עיריית ק.אתא ,מ.א .זבולון ,רשות הטבע והגנים ונציגי ציבור.
במועצת רשות נחל הקישון  22חברים הנחלקים ל 0 -קטגוריות (:)url 2

משרדי ממשלה

רשויות מקומיות

מפעלים
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רשות הנמלים-חנ"י
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נשר

גדיב

כרמל אוליפינים

החברה הממשלתית
לתיירות

משרד התיירות

מ.א .זבולון

ליוור

הקרן הקיימת לישראל

מינהל מקרקעי
ישראל

מ.מ .קרית
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מקור :אתר מועצת רשות נחל קישון
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בעבודה זו התמקדנו ברשות הנחל כגוף המייצג את הגורמים השונים.

רקע תכנוני
המחקר מתמקד באפיק נחל ציפורי בין כביש  00במזרח וכביש  02במערב (איור  .)0האזור נחלק בין
שני מחוזות תכנון ,מחוז חיפה בו נמצאת מועצה אזורית (מ.א) זבולון ומחוז צפון בו נמצאת מ.א עמק
יזרעאל .קו הגבול בין השתיים עובר מזרחית ליישוב ראס עלי השייך ל-מ.א זבולון (איורים  .)0,9בשל
חשיבותו של נחל ציפורי לקישון" ,רשות ניקוז ונחלים קישון" גיבשה תכנית אב לנחל ציפורי כחלק
מהפיכת נחל הקישון וסביבתו לפארק מטרופוליני .אזור זה משופע במוקדי עניין ומושך מטיילים
רבים וגם פעילות של רכבים מוטוריים .כתוצאה ,נוצר קונפליקט בין שני סוגי המשתמשים.

תכניות מתאר ארציות הקשורות לנחלים
תמ"א 35
מערכת הנחלים הארצית תשמש ,על פי תמ"א  ,20כרשת צירים הנושאת על גבה תפקודים מרכזיים
של עורקי זרימה ,ערכי טבע ,שמירה וטיפוח בתי גידול ,ריאות ירוקות ,שטחי חיץ ושטחי פנאי ורווחה
לאוכלוסייה .מערכת הנחלים הארצית תשקף את המגוון הנופי של אזורי הארץ השונים ,ותתרום
להבלטת הניגוד והייחוד של נופי הארץ .תפיסה זו גובשה לכדי מערך פיסי המגדיר את צירי הנחלים
העיקריים ,השטחים הפתוחים הנמצאים בזיקה ישירה אליהם ,תפקודיהם והפוטנציאל הטמון בהם,
קווי הזרימה והמגע בין היישובים העירוניים והנחל .התכנית מציבה עיקרון תכנוני הקובע כי תינתן
עדיפות לשימושי קרקע אשר יש להם זיקה לציר הנחל ,במובן של שמירה וטיפוח ערכי טבע ונוף
ושימושי פנאי ורווחה .גישה דומה ננקטת במדיניות תמ"א  02לגבי חופי הים ,כאשר היא מרחיקה
מקו המים שימושים אשר אינם בזיקה ישירה לחוף הים ,ואינם חיוניים לו (.)url 8
תמ"א  34ב3/
פרק זה בתמ"א  22מסדיר לראשונה את תפקודם המשולב של נחלי ישראל ,כצירים אקולוגיים
ונופיים וכעורקי ניקוז חיוניים .הפרק אושר על ידי הממשלה בנובמבר  .0229מדובר בתכנית מקיפה
ומתקדמת ,על פי העקרונות של פיתוח בר קיימא ,המשלבת בטיחות גבוהה מנזקי שיטפונות עם
טיפוח נופי של הנחלים להנאת האדם (.)url 8
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תכניות אזוריות סטטוטוריות
תמ"מ -2מחוז חיפה
מטרות התוכנית ,בין היתר הן קביעת הוראות לעניין ייעודי הקרקע תוך שמירה על ערכי טבע ,נוף
ומורשת ,איכות הסביבה ,קרקע חקלאית ושטחים פתוחים והבטחה של פיתוח בר-קיימא למען
הדורות הבאים .כמו כן ,קביעת הוראות לשיפור איכות הסביבה ולהסדרה סביבתית .בתשריט
התכנית (ר' איור  )0ניתן לראות כי רוב אפיק נחל ציפורי באזור הנבדק מוגדר כשטח פתוח מוגן ולצדיו
יער טבעי לשימור/טיפוח .כמו כן מצוינים אזורי פיתוח כפרי של ראס עלי וחוואלד ,וקטעים מועטים
המוגדרים כשמורת טבע .קטע כביש  9שבין רכסים לאיבטין מיועד למנהור .התכנית פורסמה לאישור
במאי ( .0202תמ"מ .)0202 ,9

איור  :00אזור נחל ציפורי מתוך תשריט תמ"מ  .0202 ,9הקו הכחול הוא קצה גבול השיפוט של המועצה

תמ"מ  -2/9מחוז צפון
מטרות התוכנית ,בין היתר ,הן הבטחת איזון בין פריסת אוכלוסייה לבין שימור המשאבים הטבעיים,
התרבותיים וההיסטוריים .בנוסף ,שמירה מרבית על רצף של שטחים פתוחים גדולים ועל עתודות
קרקע להגנה על משאבי הטבע והנוף החיוניים של האזור ולהבטחת עתודות הקרקע בכלל ,וקרקע
לייצור חקלאי בפרט .בתשריט התכנית (ר' איור  )9ניתן לראות כי רוב השטח באזור הנבדק מיועד
לשמורת טבע ובאזור כעביה הוא מוגדר כגן לאומי עם מקטעי יער לשימור לצד שטחים פתוחים
חקלאים וכפריים .תיקון  0לתכנית פורסם למתן תוקף בשנת ( 0220תמ"מ .)0220 ,0/0

2

תכנית מתאר מחוזית

61

מקור :תמ"מ  0/0גיליון0220 ,
איור  :00אזור נחל ציפורי

כביש 6
המשך כביש  9ממחלף תל קשיש דרך מחלף
העמקים ועד למחלף סומך יכלול מנהרות באורך
של כמעט  0ק"מ באזור רכסים ואיבטין (ר' איור )0
במטרה להגדיל את הנגישות והזמינות של אזור זה
למטיילים ולהימנע מפגיעה בערוץ הנחל ובמגוון
הביולוגי והארכיאולוגי שנמצא באזור (.)10 ,url 9

איור  :02תוואי כביש  9המתוכנן באזור נחל ציפורי

תכניות אזוריות לא סטטוטוריות (תכניות אב)
תכנית אב נחל הקישון
תכנית אשר גובשה ע"י רשות נחל הקישון בשנת  .0220גוף זה מאגד  22גופים שונים בהם רשויות
ניקוז ,מים ,סביבה ותשתיות פרטיים וממשלתיים .מטרת תכנית האב היא להפוך את נחל הקישון
ממטרד למשאב אזורי בדמות פארק מטרופוליני שיעזור בין היתר בפיתוח כלכלי של האזור ויתרום
לתושביו .התכנית כוללת כ 002 -פרויקטים ופעולות (ברנדייס.)0220,
תכנית אב נחל ציפורי
זוהי תכנית האב הראשונה לשיקום נחל שאושרה באגן נחל הקישון .במסגרת יישום תכנית האב,
מובילה רשות הניקוז פרויקטים שונים בהם מקטעי הנחל ופעילות הרלבנטיים גם לעבודה זו:
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שיקום נחל ציפורי ,בין כביש  00לכעביה -הסדרת דרך נוף בשולי העמק להרחקת הרכבים
מהנחל ,חסימת דרך כלי רכב לצד נחל יפתחאל מתחנת השאיבה של מקורות בעינות יפתחאל
ודרומה והסדרת שבילי הליכה ואופניים לאורך הנחל עד לכעביה.



טיילת כעביה -בקצוות המקטע ,ימוקמו שערים שימנעו כניסת רכבים (פרט לחקלאים
המקומיים) .המקטע יועשר בצמחיית מים ועצים להדגשת תוואי האפיק.



שיקום מקטע כעביה -ראס עלי  -זהו המקטע בעל מספר המבקרים הגדול ביותר .התכנית
כוללת שיקום דרך יער קיימת והעברת תנועת הרכבים אל מחוץ לסביבה המידית של הנחל.
בכך ייווצר אזור שקט המותאם להולכי רגל ולרוכבי אופניים וסוסים .מקטע זה כולל את עין
יבקע ,אשר ישוקם ויוגדר בו אזור ללא רכבים .בקצוות המקטע ,ימוקמו שערים שימנעו
כניסת רכבים.



טיילת ראס עלי -יצירת מסלול טבעתי סביב הכפר ראס עלי היושב על גבעה היוצרת תופעה
נדירה של נפתול כמעט מושלם סביבה.

 שיקום נחל ציפורי מורד -מקטע באורך  02קילומטר מראס עלי ועד נחל הקישון .באזור הזה
לנחל יש אופי תעלתי ,הוא נמצא תחת לחץ רעיה לא מבוקר ואין לו שום נוכחות במרחב
הנופי .למקטע חשיבות רבה ,בהיותו מסדרון אקולוגי מרכזי בין מורד הקישון וגוש הרי נצרת
ואזור צומת גולני.
רוב התכניות הנגזרות התכנית האב לנחל ציפורי נמצאות כיום בסטטוס של תכנון מוקדם או מפורט.
עם זאת ,החל משנת  0229מתבצעת פעילות חינוכית באזור הנחל בשילוב בתי נספר יהודיים וערביים.
בנוסף ,טחנת הנזירים נמצאת היום בעיצומו של תהליך השימור והכשרתה כמרכז מבקרים.)url 2( .

ניהול משולב ואינטגרציה תכנונית
ניהול משולב הוא מושג הבא לתאר מצב בו אלמנט טבעי (כמו נחל) העובר בין מסגרות תכנוניות
שונות ,שהן 'מסגרות מדומיינות' ,מנוהל בצורה כזו שפעולות היכולות לפגוע באותו אלמנט יתואמו
וישקלו בצורה מרחבית כוללנית .הניהול המשולב הוא כלי להשגת האינטגרציה התכנונית
( .)Portman,2011
בישראל ,אינטגרציה תכנונית באגני ניקוז ונחלים קיימת ומרוכזת ע"י רשויות הניקוז .כל שטחה של
מדינת ישראל מחולק ל 00-אגני ניקוז ,שלכל אחד מהם רשות ניקוז משלו .רשות הניקוז אחראית על
ניקוזו הסדיר של אגן הניקוז והקמת מפעלי ניקוז באותו תחום -מתוקף חוק הניקוז והגנה מפני
שיטפונות ( )0000אשר באחריות משרד החקלאות .בין היתר ,במסגרת סמכויותיה המוקנות על פי
חוק ,רשות הניקוז פועלת לפיתוח ושימור אתרי נוף ,טבע ובילוי באגני הנחלים ולאורכם“ ,שמירת
מתנות טבע” ופיתוח סביבת הנחל וזאת מתוקף חוק הנחלים והמעיינות ( )0090אשר באחריות
המשרד להגנת הסביבה .באחריותה של רשות הניקוז סמכויות נוספות ,אך עניינו העיקרי בעבודה זו
הוא בפיתוח סביבת הנחל.
נחל ציפורי המחולק בין מוסדות תכנון שונים מנוהל ע"י רשות ניקוז ונחלים קישון לפי עקרונות
הניהול המשולב שאת ממדיו ניתן לראות באיור  .1איור מסכם את הגורמים העיקריים שתוארו לעיל.
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כל משולש באיור (פיזי וממשל) הוא מימד שגם בתוכו יש אינטגרציה בין הגורמים המרכיבים אותו.
בעצם ,ניתן להבחין בשלושה מימדים אשר מרכיבים את ניהול הנחל.

איור  :02מימדי הניהול המשולב בנחל ציפורי .מבוסס ומותאם למקרה על פי מודל הניהול המשולב עפ"י
Portman, 2011

נהיגת רכבי שטח ופגיעה בערכי טבע בישראל
נהיגת רכבי שטח היא תופעה שכיחה בישראל ,ובפרט באזורים בעלי ערכי טבע גבוהים .רכבי השטח
כוללים בעיקר ג'יפים ,טרקטורונים ואופנועי שטח .רכבים אלו ,ובפרט טרקטורונים ואופנועי השטח
הם בעלי עבירות שטח גבוהה מאוד .משיחות עם רוכבים ,נראה שרבים מן הנהגים הינםם מטיילים,
הנהנים מחוויית הנהיגה ו/או מהסביבה עצמה .אפיון נהגי השטח הוא מגוון ואינו ממוקד ,ובהם
נהגים מהמגזר הערבי והיהודי ,צעירים ומבוגרים כאשר רובם ככולם גברים.
נהיגת השטח ,בייחוד בטרקטורונים ואופנועים מאופיינת לעיתים קרובות בנסיעה לא בטיחותית
המסכנת את הנהגים וסביבתם .נהיגה זו במהירות גבוהה ו/או תוך נטילת סיכונים כמו התעלמות
מתאי שטח נסתרים וביצוע פעלולי רכיבה ,שגובה לעיתים חיים .בעת כתיבת עבודה זו ,ביום שישי ה-
 ,00.00.02נהרג רוכב אופנוע שטח בתאונה עם טרקטורון 'טומקאר' מול הכניסה לפארק רמות מנשה.
בשיטוט מדגמי בפורומים של טיולים וג'יפים באינטרנט מתגלה שגם ג'יפאים ומטיילים ,מתוסכלים
מהנהיגה הפרועה ,בייחוד של טרקטורונים ואופנועי שטח.
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הפגיעה של נהיגת השטח מהווה קונפליקט מסוג" :משתמש – משתמש" ,ובאה לידי ביטוי בהפרעה
וסיכון לאחרים ובסיכון הן של נהגי השטח אחרים והן של מטיילים רגלית .כמו כן קיימת פגיעה
בערכיי טבע כמו צמחייה ,דיונות ,תוואי נחלים ,מחילות בעלי חיים -קונפליקט המוגדר קונפליקט
"משתמש – סביבה" ( .ראה סעיף .)9

הסטאטוס החוקי
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח (תיקון מס'  )0תשע"א
שנכנס בתוקפו ב ,02.2.0200 -חל איסור על נסיעת רכב ב"תחום מוגן" .תחום מוגן נקבע ע"י שר הפנים
בצו .שטח זה יכול להיות במקור מים או שטח המיועד לגן לאומי או לשמורת טבע בתכנית שהופקדה
או אושרה לפי חוק התכנון .לפי סעיף העונשין .00 ,ב 0בחוק זה ,הנוהג ברכב בתחום מוגן  ,דינו מאסר
שישה חודשים או קנס של עד  ₪ 02,222בהתאם לחוק תשל"ז .פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים
(רט"ג) ופקחי הרשות המקומית מוסמכים לאכוף חוק זה.
אכיפת איסור הנסיעה המוגברת בחוף הים בעקבות תיקון בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון
מס'  ,)2התשע"א היא דוגמא להתמודדות עם תופעת הרס הנגרמת ע"י רכבים באמצעות חידוד החוק
ופעולה מרוכזת .לפי אלדד פלד ,מנהל אגף פיקוח ואכיפה ברט"ג ,מאמץ זה הביא לעלייה של מס'
ברירות המשפט מ 12-ב 0220 -ל 0292 -ב .)url 12( 0200-הפעולות כללו הפעלת פקחים במוקדי
ההפרה וצילום מהאוויר.
כיום ,אזור נחל ציפורי לא מוכרז כ"תחום מוגן" למרות שבתכניות השונות הוא מוגדר כשמורת טבע.
הכרזה של שר הפנים על הנחל כתחום מוגן תיתן אור ירוק לאכיפה של איסור נסיעת רכב באזור.
בעיית רכבי השטח באזור נחל ציפורי
נחל ציפורי ,ובפרט האזור שבין כביש  02לכביש  00מהווה מוקד משיכה למטיילים רבים ,בהם
משפחות צעירות ורוכבי אופניים לצד נהגי ג'יפים ורוכבי טרקטורונים ואופנועי שטח .אפיקו של הנחל
אינו רחב ,שביליו משותפים לכלל המטיילים וגם לחקלאים ששטחיהם צמודים לנחל .השבילים
מאפשרים נסיעה במהירות גבוהה וקיימות דרכי גישה לנחל מצדדיו ולא רק דרך אפיקו (איור .)0

איור  :00מפת שבילים באזור הנבדק
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ע"פ שיחות אקראיות ,שקיימנו עם גורמים שונים (סעיף  ,)9אין בידי פקחי האזור ורשות הניקוז
קישון נתונים מדויקים לגבי כמות ותדירות הרוכבים והנהגים .כן ידוע שבזמני שיא עלולים להיות
יחד ,ביום אחד ,מאות מטיילים רגליים ועשרות נהגים ורוכבים .בחורף ,רבים מהם מגיעים כדי
לעשות 'טיולי בוץ' .בסופי שבוע וחגים כמות הרוכבים גדולה אף יותר כמו גם כמות המטיילים
הרגליים .מהראיונות עולה שהנהגים והרוכבים הם הן תושבים מקומיים והן אורחים משאר חלקי
הארץ .חלק מכלי הרכב הנעים בנחל אינם חוקיים ,וחלק מן הנהגים נוסעים ללא מיגון כחוק.
ריבוי המשתמשים בנחל ,בייחוד בסופי שבוע ,ולאורך השנה ,יוצר מתח וחיכוך בין המטיילים
הרגליים לרכובים ובין החקלאים לרוכבים ,כיוון שהאחרונים נוסעים גם דרך השדות והמטעים.
הנהיגה הפרועה ביחידים או בחבורות עלולה לגרום לנזקים רבים ,בשני כמתואר בטבלה הבאה:

קונפליקט "משתמש -סביבה"

קונפליקט "משתמש -משתמש"

זיהום אוויר

סכנה מיידית לפגיעה גופנית

חציית הנחל שלא במעברי הנחל גורמת להרס אפיק
הזרימה ולפגיעה בניקוזו

העלאת אבק

הרס בתי גידול בפגיעה ישירה כתוצאה מהנסיעה

רעש והפרת השלווה
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מיפוי בעלי עניין
כפועל יוצא של ריבוי הסמכויות והרשויות הפעילות באזור כך גם ניתן לזהות בעלי עניין בתכנית
שלהם רמות מעורבות והשפעה שונות .העובדה כי סוגיית הרכיבה בשטח מהווה לא רק פגיעה בסביבה
וחסם להתפתחות תיירותית של האזור ,אלא גם מזוהה כתופעה איתה מתמודדים ברמה הארצית,
אמורה ,לכאורה ,לתת לנושא רוח גבית ,אך בפועל נראה שהיא רק מוסיפה למורכבות הנושא.
הטיפול בבעיית הרכיבה המוטורית באזור הנחל נמצא על סדר היום הן של "הרשות לניקוז הקישון"
והן של בעלי עניין נוספים ,המנסים בעקשנות להילחם בתופעה באמצעים העומדים לרשותם .עם
זאת ,על אף שרוב בעלי העניין מכירים בחשיבות הנושא ,נראה כי הפתרונות הנקודתיים נתפסים על
ידם כלא אפקטיביים מבחינת עלות -תועלת.
הקושי באכיפה והחשיבה כי קשה למנוע את התופעה ,מקטינים את המעורבות של בעלי העניין
הממסדיים השונים מתוך הרגשה שהם "נלחמים בטחנות רוח" ומעדיפים לבחור לעצמם "מלחמות
אחרות" .בנוסף לזאת ,קיים חוסר אונים ופחד בקרב האזרחים אל מול המתפרעים ,דבר המונע מהם
להעיר ,להגיש תלונה או לנסות להילחם בתופעה בשטח .המצב שנוצר הוא שמצד אחד ניתן לזהות
הרבה תומכים פוטנציאליים במיגור התופעה ,אך מעט מוטיבציה להובלת מהלך כולל שעשוי לחולל
שינוי משמעותי.

בעלי עניין -גופים המתנגדים לשינוי הסטטוס קוו
רוכבי הכלים המוטוריים
מדובר בבודדים ולא בגוף מוסדר .רובם תושבי היישובים באזור  -יהודים וערבים .כוחם נובע מתוקף
היותם חזקים ומהירים יותר מחבריהם הולכי הרגל ורוכבי האופניים .באמצעות גלגלים מסיביים
המאפשרים להם ליצור שבילים לפי רצונם ,מנוע המאפשר להם לחמוק במהירות במקרה של
קונפליקט וקסדה המסתירה את זהותם הם מציבים עובדות בשטח .אין להם ייצוג או קודים
חברתיים/מקצועיים .קבוצת עניין זו לא עשויה להציב מחסומים מאורגנים לביצוע תכנית שתגביל
אותם ,אלא ליצור התנגדות דה פקטו לאחר שתיושם ,שתכלול פריצת מחסומים ו/או הפרת החוק,
בדומה לאי ציותם כיום לנורמות ולחוקים  .חלק מרכזי ביצירת שינוי בנושא זה קשור לשינוי מאזן
כוחות זה.
משיחות עם מספר רוכבים ,עלה שהם קבוצה הטרוגנית (מגיל  - 1פנסיונרים) ,ביניהם אנשים
שמתפרעים כ"חלק מהכיף" לדבריהם ,אך יש בינהם גם אנשים שפשוט נהנים לרכב ומפריע להם
לראות נזקים הנגרמים על ידי רוכבים אחרים .הקבוצה השנייה הינה קבוצה שפתוחה ונגישה יותר
לשינוי דפוסי רכיבה באמצעות הסברה והסדרה ולחלקם גם נכונות לסייע להשריש קודים
התנהגותיים באמצעות "הסגרת" רוכבים פרועים .פקחים הפועלים באזור טוענים שקבוצות הרוכבים
מגיעות בעיקר משפרעם ביר אל מכסור וקריית אתא .חלקם נוסעים ברכבים מטופחים ,אחרים
נוסעים ברכבים לא מורשים או גנובים.
בתי עסק העוסקים בפעילות מוטורית
"רווה אתגרים" בבית לחם הגלילית היא דוגמה לחברה לטיולי שטח ,שמתפרנסים מרכיבה מוטורית
בנחל .לדבריהם ,הם אינם רוכבים בתוואי נחל ציפורי .בשונה מרוכבים אקראיים ,חברת "רווה
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אתגרים" מייצגת פעילות מוטורית מוסדרת ,ועל כן הם מקפידים בצורה משמעותית יותר על רכיבה
נכונה בכל היבטיה .יש להניח שהם יתנגדו לפתרון שיכלול סגירת כליל שטחים לכלי רכב מוטוריים,
אך יתמכו ביצירת מסלולים נפרדים או פתרונות הוליסטיים.

בעלי עניין -תומכים אקטיביים ופוטנציאליים
רשות ניקוז הקישון
רשות ניקוז ונחלים קישון הינה גוף סטטוטורי עצמאי ,הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני
שיטפונות ,חוק הנחלים והמעיינות וחוק המים .במסגרת תפקידי וסמכויות הרשות היא אמונה על
שיקום ופיתוח סביבת הנחל ,כך שנושא הטיפול וההסדרה של הרכיבה המוטורית הוא תחת
אחריותה .ניתן לראות התייחסות לכך בתכנית האב שגובשה לאזור ב 0220 -ובפעילויות נקודתיות
ותכנוניות שנעשו בשנים האחרונות כחלק מניסיון להילחם בתופעה .מנהלת תחום החינוך ברשות טל
רטנר אומרת שאין ל"רשות נחל קישון" סמכויות אכיפה ,כך שפעילותה כיום מוגבלת ליצירת
מחסומים ,תכניות להפרדות שבילים ופעילות חינוכית וקהילתית המנסה לחבר את האוכלוסייה
המקומית לנחל ובכך להגדיל את המעורבות של האוכלוסייה המקומית בשמירה עליו.
רשות הטבע והגנים
על אף שמדובר בנחל איתן אין לרט"ג סמכויות אכיפה סטטוטוריות בנחל ציפורי .המצב ישתנה
במידה ויורחב חוק החופים גם לנחלים או שהאזור יהיה מוגדר כאזור מוגן על ידי שר הפנים .לטענת
שי ,פקח ברשות הטבע והגנים אין אפשרות פיזית לחסום את הנחל לנסיעה .מה שניתן לעשות ,טרם
שינוי המעמד הסטטוטורי הוא ביצוע מבצעים נקודתיים עם המשטרה (לאכיפת נסיעה ברכבים
גנובים) .דבר זה מפחית נסיעה נקודתית בטווח הקצר ,אך לא ממגר אותה בטווח ארוך.
מועצה אזורית זבולון
תחום השיפוט של המועצה האזורית זבולון בשטח הוא בחלק בין כביש  02וראס עלי וחברים בה
היישובים ראס עלי ,חוואלד ונופית השוכנים באזור .המועצה השקיעה משאבים רבים בהקמת בית
ספר חדש בראס עלי שנמצא ממש מול תחנת עליל והיא שותפה פעילה בתכניות החינוכיות שמפעילה
רשות הניקוז .דעוף ,פקח המועצה ,אומר שהטיפול בתופעה אינו בסדר עדיפות גבוה מבחינת המועצה,
בעיקר בשל מחסור במשאבים .קיים פקח אחד אשר אינו עובד בסופי שבוע ואינו בעל רכב שטח
שיאפשר לו לבצע אכיפה במקומות ובזמנים המועדים לפורענות .משיחה נוספת שערכנו עם גבי שנער,
מהנדס התשתיות של המועצה ,עולה שהבעיה של הרכיבה בשטח מוכרת ,אך לטענתו ,אין פתרון
שיכול למגר אותה לחלוטין" .כל פתרון שיהיה צריך להתחיל מהבנה שזאת בעיה שלא תיעלם אלה
אולי תרוסן או תסב פחות נזק .תחת הנחה זו החשיבה התכנונית צריכה להתחיל מהשאלה מה
מעוניינים שיהיה ומשם להתחיל לעצב את הפתרון בהתאם  -למשל באמצעות יצירת תשתיות ,שינוי
המעמד הסטטוטורי של הדרכים שיאפשר את סלילתן ,חינוך לרכיבה מבוקרת וניסיון למצוא איזון
בין החוויה האתגרית שהרוכבים מחפשים לשלומם של הולכי הרגל .המקום של המועצה בתהליכים
המתוארים לעיל היא ביישום ,במתן גב ותמיכה (אפילו במימון במקרה הצורך) אך לא בהובלה או
יוזמה של התהליך שמקורה צריך להיות ברשות לניקוז הקישון" (שנער ,ראיון.)0202,
67

מועצה אזורית עמק יזרעאל
רוב שטח הפארק נמצא בשטחה והטיפול בנזקים הסביבתיים הנגרמים באזור מתבצע באמצעות
המחלקה הסביבתית בניהולו של אסי אליה .אליה נרתם למטרה והוא מפעיל צוות של פקחים
שנמצאים בשטח ובמבצעים ממוקדים נותנים קנסות במסגרת יכולתם.
הפקחים של המועצה מבצעים אכיפה מתוך סמכות חוק שמירת הניקיון .מכיוון שאין חקיקה או
סמכויות בנוגע לוונדליזם ,הם מוצאים דרכים "יצירתיות" לפרש את חוק שמירת הניקיון ולתת
קנסות על פי הנזק העקיף שהרוכבים יוצרים ,כולם על פי החוק .למשל  -פגיעה בפרחים מוגנים ,פגיעה
ברכוש ציבורי ,גרימת מפגעים מתוך פרשנות מפולפלת .כדי לתת גיבוי משפטי לכך הם תלו למעלה מ-
 022שלטים (שחלקם הוסרו) הקוראים למטיילים לשמור על הניקיון ,אך עדיין זאת שיטה מאוד לא
פשוטה לאכיפה וגוררת הרבה פעמים ערעורים בבתי משפט וגוזלת הרבה אנרגיה.
לדברי אליה ,קשה מאוד לתפוס את הרוכבים פיזית .הם נמלטים מהר מהמקום ויש הגבלות על
האפשרות לרדוף אחריהם מטעמי בטיחות .בפועל הדרך היחידה לעצור אותם היא בתחנות דלק או
נקודות יציאה .
המועצה האיזורית יזרעאל ,מבצעת מידי פעם ,מבצעי אכיפה ,פעם אפילו בשילוב עם מסוק משטרתי
(מתוך אינטרס של המשטרה ללכוד רכבים לא מורשים) .לרוב ,אליה מצליח לגייס למבצעים כאלה
רכבים/פקחים מקק"ל או מהרשות אך לא מעבר לזה .פקחיו מוציאים עשרות קנסות בשנה על נושא
האכיפה של הניקיון והשמירה על הנחל.
לטענת אליה היה ב  0221ניסיון של המועצה להקים פורום אזורי לנושא השלכת הפסולת והפגיעה
בשטח ע"י מטיילים ואוכלוסייה מקומית .הפורום לא הצליח והשפעותיו היו מינוריות .להערכת אליה
כישלון הפורום נבע בין היתר מחוסר מוטיבציה של הצדדים להירתם בצורה מלאה ולאורך זמן
למאבק שנתפס בעיניהם כסיזיפי (אליה ,ראיון.)0202,
הישובים היהודיים נופית והרדוף
שני היישובים לא נמצאים על תוואי הנחל עצמו אלה על הגבעות המקיפות אותו ,שניהם יישובים
אמידים יחסית .משיחות שערכנו עם מזכירי היישובים ניכר שהתופעה לא מורגשת אצלם ברמה
המידית אך כתושבי האזור והארץ הם רואים זאת כתופעה פסולה וישמחו לתת את תמיכתם במידה
וידרשו .

בעלי עניין –גופים נמנעים
בעלי הקרקעות וחקלאים
איעד ,חקלאי בעל מטע רימונים משפרעם אשר יושב בוועדת התכנון המקומית של שפרעם .אומר
שתופעת הרכיבה בשטח ,לא מהווה בעיה גדולה מבחינתו .יש לציין שדעה זו אינה מייצגת בהכרח את
כלל חקלאי האזור .איאד ציין שאין באזור מספיק מעברי מים ודרכים לחקלאות .יתכן ומציאת
פתרונות למצוקות אלה בתמורה לשיתוף פעולה בנושא הטיפול בתופעה יכול להפוך את בעלי
הקרקעות משותפים פאסיביים לשותפים אקטיביים יותר.
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בעבר ,התבצעו מספר פרויקטים ביזמת רשות ניקוז הקישון (כמו הצבת בולדרים בכניסות לאזור
והקמת הטיילת בכעביה) שהסתייעו באמצעות רתימה של החקלאים ובעלי הקרקעות למטרה
באמצעות מתן הטבות מהסוג הזה.

איור  : 09מיפוי מסכם של בעלי העניין בפתרון בעיית רכיבת השטח בנחל ציפורי .ציר ה :Xמידת המוטיבציה
לשינוי המצב הקיים ,ציר ה  :Yסוג הארגון .גודל העיגולים משקף את יכולת/מידת ההשפעה של בעלי העניין.

פתרונות קיימים
ע"פ טל רטנר ,מנהלת תחום החינוך ברשות הניקוז קישון (רטנר ,ראיון ,)0202 ,הייחוד באזור נחל
ציפורי הוא בכך שהוא מתווה הנחל הראשון בארץ שנכתבה עבורו תכנית אב מפורטת ובעצם מהווה
תקדים להתוויה של מדיניות ויישומה בשטח בנושא .נושא הגבלת התעבורה בנחל הוא חלק מתפקידה
של הרשות לניקוז הקישון בהיותו הגוף האמון על שיקום הנחל .בשנים האחרונות נעשו הרבה
מאמצים להגביל את התופעה גם בהיבטים פיזיים וגם בהיבטים חינוכיים במסגרת העבודה
הקהילתית שנעשית עם תושבי האזור באשר לשימור ושיקום הנחל כפי שמפורט להלן:

אכיפה
אין היום למועצות האזוריות סמכויות אכיפה באזור הנחל .למרות שהאזור מוגדר בתכניות
המאושרות שסקרנו כשמורת טבע ,הוא כאמור ,אינו מוגדר כתחום מוגן ע"י שר הפנים ולכן לא ניתן
להכיל אכיפה של רשות הטבע והגנים  .מבצעי אכיפה של פקחי רט"ג יחד עם משטרת התנועה כנגד
כלי רכב לא חוקיים או שעוברים על חוקי התנועה הם פעילויות המתבצעות לעיתים רחוקות בשל
מורכבותם .אמצעי האכיפה במועצות האיזוריות מוגבלים וכוללים פקח אחד בלבד עם רכב פרטי
שאינו עובד בסופי שבוע .היום עיקר מבצעי האכיפה מתבצעים על ידי המחלקה הסביבתית במועצה
האזורית עמק יזרעאל בשיתוף המשטרה.
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תשתיות
בתחום התשתיות בוצעו מספר פעולות:
 .0חסימה פיזית באמצעות בולדרים  -החסימה באמצעות בולדרים בסמוך לכביש  00היא דוגמה
לחסימה פיזית של רכבים .במקטע הנחל המדובר (כ 922 -מטר) נעשה נזק משמעותי למערכת
האקולוגית של הנחל לאחר שהרוכבים רמסו את גדות הנחל.
 .0הבולדרים הוצבו בשת"פ עם החקלאים שעובדים את השדות הסמוכים (הסוללים) והם
אפשרו את שיקום הנחל ועצרו את הכניסה של הרכבים (למעט ניסיונות להזיז אותם) אך
התנועה והנזק לא נפסק אלא רק עבר למקומות אחרים (רטנר,ראיון).
 .2עין יבקע -יצרת קונטור לבריכה המעיין ,דבר שלא מאפשר לרכבים לעבור בתוכה וגם משתלב
אסתטית בתהליך שימור המקום.
 .2גידור רצועת הנחל ושתילה של צמחיה לאורכו עד מצב שבו הצמחייה מהווה גידור חי.

חינוך וקהילה
בשש השנים האחרונות רשות הניקוז פעלה יחד עם קהילות הנחל ,תוך ניסיון לעודד חיבור רגשי של
תושבי המקום לנחל ובכך להפוך אותו מהחצר האחורית שלהם למקום חשוב עבורם .זאת מתוך
ניסיונות העבר שהוכיחו שכל עוד האוכלוסייה המקומית לא מכירה בחשיבות הנחל לא יכול שינוי
אמיתי .בשנים האחרונות נעשו באזור הנחל מספר פעילויות לקהל הרחב בחגים ,ומרכז הדרכה
לשיקום נחלים בתחנת הנזירים נמצא בתהליך הקמה .באופן כללי ,הרשות מעוניינת ביצירת מסורת
סביב שיקום הנחל והאזור (רטנר ,ראיון.)0202,
דוגמא לסיפור הצלחה דומה בתחום החינוך והקהילה הוא בניית טיילת כעביה .בתהליך שנעשה
בשיתוף עם החקלאים ,הטיילת הרחיקה את ההשפעות השליליות של החקלאות על הנחל .הטיילת כיום
היא שוקקת חיים והיא חשובה לתושבים ומהווה מקום בילוי למשפחות מכעביה .שיתוף הפעולה עם
החקלאים הושג באמצעות שיתוף והקשבה לצרכיהם ופיצוי על השטחים שנגזלו מהם באמצעות הטבות
אחרות (יצירת מעברים חקלאיים וכו') .היום האזור נקי באופן כללי והופחתה נסיעת רכבי השטח
מכורח המציאות שנוצרה .באופן עקיף מעורבות האוכלוסיה המקומית בפרויקט ובהצלחתו ויש ריסון
מסוים של הרכיבה המוטורית באזור הטיילת .הדוגמה מלמדת איך באמצעות יצירת מקומות בעלי ערך
ושיתוף קהילתי ניתן לרסן את תופעת הרכיבה ,גם כשזו לא המטרה בפני עצמה.
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 .4מתווה הצעה לפתרון
ישנה הבנה אצל בעלי העניין השונים ,שיש צורך לטפל בבעיית התנועה המוטורית בנחל ציפורי.
הפתרונות המוצעים להלן אינם עומדים בפני עצמם .כדי לחולל שינוי אמיתי ,יש ליישם פתרונות אלה
או חלקים מהם במקביל .איור  00מתאר את "מעגלי הפתרונות" המוצעים.

איור  :00סיכום מתווה לפתרון בעיית רכיבת השטח בנחל ציפורי

אכיפה
הכרזת האזור כ"אזור מוגן" -המעגל החיצוני
כיום ,האכיפה המאסיבית מתבצעת על עבירות עקיפות כיוון שרכיבה באזור אינה מוגדרת עבירה .על
אף ששיטה זו היא קשה ואינה אידיאלית ניכר שהיא יוצרת הרתעה .כל עוד אין הרחבה של החקיקה
בנושא נראה שהגברת פעולות אלה באמצעות שת"פ בין הגופים הרלוונטיים (רט"ג ,קק"ל ,קישון,
מוא"ז יזרעאל מוא"ז זבולון) יכולה להיות משמעותית .הרחבה של חוק החופים ו /או הכרזת האזור
כאזור מוגן הם הפתרון האידיאלי .כדי שפתרון ברמה זו יצא לפועל יש צורך בדמות פוליטית או
מרכזית שתקדמו בכנסת ותעלה אותו על סדר היום הציבורי.
שינוי מאזן הכוחות "משתמש -משתמש" -המעגל הפנימי
מתן כלי אכיפה לרוכבי אופניים ומטיילים (הגשת תלונה על בסיס צילום למשל) עשוי לסייע לשנות את
מאזן הכוחות בין המשתמשים בשטח ,בדומה לתכנית 'נאמני ניקיון' של המשרד להגנת הסביבה .כיום
מטיילים אלה חסרי אונים מול הנזק שהרוכבים מסבים להם .מתן כוח בידיהם עשוי לשנות מעט את
המצב .החיסרון בפתרון מסוג זה הוא תחושת האיום המלווה וקיימת גם בנדבכי חברה אחרים.
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תשתיות -המעגל האמצעי
מערכת הדרכים
סלילה של קטעים מהדרך או דרכים אחרות עשויה להפחית את הנזק שנגרם מכלי הרכב במידה
מסוימת (אבק ופגיעה נופית) ולהסדיר במידת מה את התנועה שם .בנוסף ,כחלק מראיה כוללת של
האזור ניתן ליצור חיבור עם דרכי השרות החקלאיות שיקומו באזור לאחר הנחת מערכת הצנרת של
מקורות .כלומר ,דרכים צדדיות מוסדרות בקרבת הנחל אך לא בצמוד לאפיקו .יתרון גישה זו בהבנה כי
לא ניתן לחסום את הגישה לנחל ולכן עדיף למסדה .מצד שני ,החיסרון הוא אפשרות הגברת התנועה
באזור.
סגירת אזורים לרכבים
לנוכח הקושי בהרחבת חוק החופים או החלת רגולציה על אזור הנחל ,ניתן להגדיר אזור ספציפי קטן
יחסית ,להגנה .ניתן לנסות להגדיר את האזור מאחת הטחנות (עליל או הנזירים) עד עין יבקע כאזור
מוגן ולרכז את מאמץ האכיפה והרגולציה לשם .שיטה זו יכולה לייצר הרתעה אפקטיבית באזור במקום
לסתום חורים כל פעם במקום אחר ובנוסף להגן על קטע הדרך המשמעותי ביותר במתחם עבור
מטיילים.
שיתופי פעולה עם ארגונים מוטוריים
חלק מהבעיה בהתמודדות עם הרוכבים הינו ביכולת ההגעה אליהם כקבוצה .יתכן ששיתוף פעולה עם
ארגונים מוטוריים וניסיון לייצר קודים אתיים בתוך אוכלוסיית הרוכבים וכן מודעות לאכיפה של
נהיגה פרועה יכול לשפר את המצב .יש לציין שיש קושי ליצור קשר עם האיגודים הללו ,יתכן שמתוך
חוסר ענין שלהם ויתכן שמסיבות אחרות.
שיתופי פעולה בין משרדיים
יצירת מקומות מוסדרים לפעילות מוטורית מטעם המשרד להגנת הסביבה ,משרד התחבורה ,משרד
הספורט .איגודי הרוכבים יפנו את חבריהם למקומות אלה ויפחיתו את כמות הרוכבים בשטחים
הפתוחים.
גוף חוצה רשויות לטיפול בנושא בנחל ציפורי
הקמת פורום שיוביל את הנושא הספציפי של תנועת רכבים בנחל ציפורי ויהיה אחראי על הקשר בין
הגורמים השונים וכן ישמש ככתובת ברורה לתלונות/פניות בנושא.

קמפיין הסברה
קמפיין הסברה לנזקים של התופעה ,יעלה את הנושא לסדר היום ויסייע ביצירת קודים להתנהגות
בשטח .קמפיין זה יחזק את הפעילות הקהילתית בנושא באמצעות כלים חינוכיים במסגרות הפורמליות
והלא פורמליות.
פיתוח עסקי תיירות מקומית
פיתוח עסקי תיירות מקומית יביא להגדלת המעורבות של הקהילה בשמירה על האזור והצבת עובדות
בשטח .יצירת אינטרס מסוג זה אצל בעלי הקרקעות ויזמים ,עשוי להביא להסדרת דרכי התעבורה
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בנחל ,כך שמטיילים רגליים ורוכבי אופניים ,שהם קהל היעד של עסקי תיירות אלה ,לא יפגעו ויוטרדו
מרוכבי השטח הפרועים .יש לקחת בחשבון שפיתוח מסוג יביא גם יגביר את התנועה באפיק הנחל.
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 .5דיון ומסקנות
בעבודה זו הצגנו את הקונפליקט העולה עקב ריבוי משתמשים וסוגי משתמשים בנחל ציפורי.
מוקד משיכה ייחודי זה המביא אליו אופנוענים ,נהגי טרקטורונים וג'יפים לצד מטיילים רגליים
ורוכבי אופניים ומנקזם בצפיפות לאפיק מים איתן .ההטרוגניות באה לידי ביטוי בשימושי הקרקע
ובמורכבות וריבוי רשויות באלמנט טבעי אורכי כמו נחל ציפורי .כל אלו מחייבים 'ניהול משולב' הבא
לידי ביטוי חלקי בפעולת רשות ניקוז נחל הקישון.
התהליך שנבחן בעבודה זו יכול להיות מיושם גם במקומות אחרים בהם ישי קונפליקט מסוג
"משתמש-משתמש":
 .0הגדרת תא שטח וזיהוי הקונפליקט.
 .0הבנה של הרקע הגיאוגרפי -אנושי והרקע התכנוני -רגולטורי.
 .2מיפוי בעלי העניין העיקריים והבנת תמונת המצב מנקודת ראותם.
 .2הפתרונות לשלושה מעגלים :קהילה ,תשתיות ואכיפה.
 .0מציאת נק' החפיפה וההתנגשות בין בעלי העניין והפתרונות הקיימים.
 .9מציאת פתרונות יחודיים.
המלצתנו היא להקים 'שולחן עגול' של בעלי העניין .למרות שרוב בעלי העניין מכירים אחד את השני,
בעיה זו נוטה להידחק ביחס לנושאים אחרים שעל סדר היום .פורום שיתמקד בבעיה זו יצור תנאים
לשיפור המצב .עצם קיום מפגש של בעלי העניין מהווה פתרון חלקי כיוון שתיוצר הידברות ותוגבר
המודעות .יחד עם זאת ,לדעתנו אין להזניח את מעגל האכיפה שיכוון לנהגים המתפרעים .לשם כך ,יש
צורך בהליך פוליטי שיובל על ידי נבחר ציבור.
מקרה נחל ציפורי מייצג תופעה הולכת וגוברת עקב עליית הצפיפות בארץ ,צמצום השטחים
הפתוחים ,לחץ המטיילים והפופולאריות העולה של הספורט המוטורי .לכן ,במקרה בוחן זה קיים
פוטנציאל ללמידה ויישום במקומות אחרים.
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אופן תכנון וניהול נושא הפסולת בקרית ים
ירדן אלחנן ,חופית לנגלבן-קורן ,ערן סולומון ,מריה קזקוב

 .1הקדמה
פסולת נחלקת לשלושה סוגים על פי מצב הצבירה שלה :גזית ,נוזלית ומוצקה .בעוד שבפסולת גזית
לרוב משוחררת אל האטמוספירה ועבור פסולת נוזלית ישנה תשתית טיפול טובה ,בפסולת המוצקה
הטיפול הוא בעייתי ואותה קשה לנהל בשל המורכבות שבאיסופה ונתינת הדעת על מרכיביה השונים.
איסוף ושינוע הפסולת המוצקה נעשה באמצעות רכבים מיוחדים המתנהלים במסלולים מיוחדים
אשר התוויתם הינה מלאכת מחשבת למטרת בזבוז זמן מינימאלי והקטנת עלויות שינוע .מרכיבי
הפסולת המוצקה הינם רבים וכוללים מתכות ,נייר ,פלסטיקים ,חומרים אורגניים ,זכוכית ועוד.
חלקם ניתנים למחזור ,מחלקם ניתן להפיק אנרגיה ואת חלקם נותר רק להטמין (.)Mersky, 2013
ערים הן היצרניות העיקריות של פסולת ,וזאת בשל ריכוז האוכלוסיה ,ריכוז הפעילות הכלכלית–
מסחרית וריכוז תעשיות .ריכוז זה גורם לקיומו של זיהום רב על תא שטח מצומצם יחסית ,מה שיוצר
פוטנציאל של פגיעה בסביבה ,פגיעה באיכות החיים העירונית ומפגעים תברואתיים .חלק מן
ההשלכות הסביבתיות של פסולת עירונית הן:
 .0אצירה בתחומי העיר  -המחייבת אחסון הפסולת במיכלים בסמוך למקום ייצור הפסולת.
משמעות הדבר מפגע סביבתי אסתטי ,ריח רע ,מפגע תברואתי וזיהום .בנוסף ,פסולת אצורה
יכולה להישטף אל המרחב העירוני הפתוח.
 .0איסוף והובלת הפסולת בתחומי העיר ומחוצה לה  -איסוף הפסולת בכלי האצירה והובלתם
ישירות או דרך תחנת מעבר לאתר טיפול או סילוק .מפגעים סביבתיים נוכחים החל משלב
איסוף הפסולת דרך הובלתה (שכן למרחקי הובלה משמעותיים יש השלכות של צריכת דלק
וזיהום אוויר) וכלה בשלב הטמנתה בקרקע ברבות מן המדינות.
לאור האמור לעיל ,עולה כי על המתכננים לדעת כל מה שניתן על פסולת מוניציפאלית מוצקה על מנת
לספק מענה לסוגיות כגון נוחות ובריאות התושבים ,אכסנה ו/או אצירה ,נקודות איסוף ,אופן השינוע
ומיקום מתקני הטיפול וההטמנה .אל ההשלכות הנ"ל מצטרפות גם השלכות בקנה מידה אזורי
וגלובלי בדמותם של זיהום קרקעות ומי תהום ,הפצת מחלות ועוד .השלכות אלו מטילות צל על רווחת
חייהן של אוכלוסיות מקומיות ורחוקות ועל רמת בריאותן .לפיכך ,לניהול פסולת עירונית ישנה
משמעות רבה בתחום הקיימות ברוח הדברים אשר נכתבו במסגרת דו"ח ברונטלנד בשנת  ,0010בו
נקבע כי קיימות היא יכולת הדורות הנוכחיים לקיים עצמם מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים
לקיים את עצמם.
ממשקים נוספים שיש לתחום ניהול הפסולת העירונית עם מושג הקיימות הם בעקרונות אשר טבעו
דיילי ( )Daly, 0002וקומונר ( .)Commoner,0000דיילי טען כי אין לפלוט מזהמים בקצב ובכמות
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העולים על יכולת הסביבה הטבעית לקלוט אותם ,וקומונר מחדד כי זיהום אשר נפלט אינו נעלם וכי
לכל פגיעה בסביבה ישנו מחיר.
לעקרונותיו של קומונר קיימות דוגמאות רבות לאורך השנים ובעת האחרונה משוב הסביבה על פגיעת
החברה האנושית בה הולך ומחריף .אין תמה ,אם כן ,כי הולכים ומתרבים הקולות הקוראים לשינוי
כיוון והפיכת המגמה .בין קולות אלה מצוי קולה של נורית כרמי ) (Carmi, 2012אשר גורסת כי על
מנת להתמודד היטב עם מפגעי הטבע יש צורך בשינוי משמעותי בדפוסי ההתנהגות האנושית ,ושינוי
בהתנהגות סביבתית מצריך חינוך סביבתי.
מטרתו של החינוך הסביבתי היא לשנות את התנהגות האנשים לכזו אשר תהא יותר מוכוונת סביבה
ותקדם מה שמכונה "אוריינות סביבתית" .למונח זה אין הגדרה מקובלת אחת ,אך מספר חוקרים,
לאורך השנים ,הציעו עבורו מספר הגדרות אשר להם שבעה מרכיבי יסוד :מרכיבים רגשיים ,ידע
בנושאי סביבה ואקולוגיה ,ידע חברתי-פוליטי הקשור לסביבה ,בקיאות בסוגיות סביבתיות ,יכולת
קוגניטיבית להתמודד בעיות הסביבה ,מרכיבים נוספים הדרושים להתנהגות סביבתית אחראית
והתנהגות אחראית כלפי הסביבה (שגיא ושות' .)0221 ,ברחבי העולם ובארץ גברה ,לאורך העשורים,
המודעות לנושא החינוך והאוריינות הסביבתיים והיא מקבלת ביטוי בועידות וכנסים מיוחדים
ובהחלטות ממשלה .כיום ניתן להגיד בבטחה כי נושאים אלו מעוגנים היטב בשיח ובמערכת
החינוכיים ,על אף הקשיים הקיימים בהנחלתם.
ניתן לצמצם רבים ממפגעי הסביבה על ידי טיפול בפסולת העירונית :בשפכים ,בזיהום האוויר
ובפסולת המוצקה .את כמות הפסולת המוצקה ניתן לצמצם ,על פי טום וקת'רין דניאלס ( & Daniels
 ,)Daniels, 2003בעיקר באמצעות חינוך ,ויסותים ותמריצים לרכישת פחות מוצרים ,וזאת לצד
רכישת מוצרים בעלי אורך חיים גדול יותר תוך שמירה על רמת החיים.
חינוך הציבור להפחתת כמות הפסולת העירונית לובשת צורה מוחשית וברורה ,בין היתר ,בתחום
המחזור .ראינו לנכון להעמיק ולחקור את הנושא ואת אופן ההתייחסות אליו באחת מערי הארץ אשר
אוכלוסייתה מקדישה מעט מזמנה לשמירה על סביבתה .לאחר שקילת בחירתן של מספר ערים ,בחרנו
לבסוף בקרית ים בשל היכרות עמה ובשל הידיעה שהעיר מצוייה בראשית תהליך המחזור.
מטרת העבודה היא להשתלב בתהליך ההסברה ולעבוד בשיתוף פעולה עם הקהילה המקומית על מנת
לחזק את מודעותה לחשיבות הטיפול בפסולת ,ועל ידי כך לעודד אותה לפעול על מנת שתטופל באופן
טוב יותר .בקרית ים ,עיר בעלת אוכלוסייה הנמנית עם הפלח הסוציו-אקונומי הבינוני-נמוך,
ה מודעות לנושאי סביבה וטיפול פסולת היא נמוכה .במסמך זה נסקור כיצד נושא הטיפול בפסולת,
בדגש על מחזור ,מתבצע על ידי מדינות שונות בעולם .נמשיך בסקירת המצב כפי שהוא במחוז חיפה
ונסיים בסקירה מעמיקה של התמודדות העיר קרית ים עם נושא הטיפול בפסולת .בסיום המסמך
נציע תכנית לעידוד לקיחת אחריות על קידום ניהול נכון של פסולת בקרב אוכלוסיית ילדי העיר.
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מבוא

מחזור בעולם המערבי ומחזור ברמה עירונית
בארצות אירופה ,ארצות הברית ,וארצות אחרות החברות ב ,OECD-נעשו בשנים האחרונות ניסיונות
ברמות לאומיות ,מדינתיות ומקומיות להגדיל את המחזור והשימוש החוזר בחומרים ראויים ,לעתים
קרובות באמצעות מימושים מוסדיים ,אבל גם עם תמיכה במרחב הפוליטי-עממי .זאת מתוך הנחה
משותפת שטיפול בפסולת מביא לאיכות חיים טובה יותר עבור התושבים ,החל משמירת המגוון
הביולוגי בסביבתם ,ובכלל זה שמירת עצים ויערות ,ועד הפחתת השימוש בכימיקלים רעילים ,ריסון
התחממות כדור הארץ ,הפחתת זיהום המים והאוויר וירידה במחירי מוצרים המצויים בשימוש
יומיומי (.)Natural Resources Defense Council, 2014
בין אם מדובר במדינות מפותחות או במדינות מתפתחות ,היפטרות מאשפה מהווה בעיה מרחבית
גדולה בעולם כולו כי כמות האשפה המיוצרת גדלה עם הזמן (  )Economist Online, 2012אך כמות
השטח הפנוי להטמנת הפסולת הולכת וקטנה .יתרה מזאת ,היטלי ההטמנה במדינות אלו עדיין
נמוכים וכלכליים יותר ,בטווח הקצר ,מאשר מחזור הפסולת או שימוש חוזר בה .שילוב זה מוביל
להתעלמות מאפשרויות מחזור מבלי להתייחס לעתיד ,וכן לסביבה שברירית המצויה בסכנת קריסה
במקומות רבים ברחבי העולם.
האדם הממוצע החי בעיר בעולם המערבי מייצר מעל  0.0ק"ג של אשפה ,וכלל האנשים הגרים בערים
בעולם מייצרים  0.2מיליארד טונות של פסולת מוצקה בשנה ( .)Economist Online, 2012הדבר יכול
להיות מוסבר על ידי כך שהאדם הממוצע ,ובמיוחד האמריקאי ,הוא חלק מחברה אשר בה הדגש הוא
על נוחות וצריכה .מחזור החיים של רבות מאריזות המוצרים שבהם הצרכן הממוצע משתמש מסתכם
בכמה שבועות בלבד .האזרחים בחברות אלה ממהרים להיפטר מן הפסולת שהם מייצרים בעיקר דרך
מערכת איסוף הפסולת אשר מרחיקה אותה אל מחוץ לטווח הראייה של האזרחים (Daniels, 2003
& .)Daniels
בארה"ב ,חוק השימור וההשבה של המשאבים ,אשר חוקק על ידי הקונגרס באמריקאי בשנת ,0009
היווה משקל נגד המפגעים הסביבתיים שיוצרות המטמנות על ידי הענקת הסמכות לרשות
האמריקאית להגנה על הסביבה לקבוע סטנדרטים לאומיים מינימאליים עבור המדינות השונות בכל
הנוגע לאישורים עבור מטמנות חדשות או עבור הרחבה של מטמנות פרטיות וציבוריות קיימות.
המשך החקיקה לטובת הפחתת כמות הפסולת הייתה ב"חוק למניעת זיהום" אשר חוקק הקונגרס
בשנת  0002אשר קבע שישנה קדימות למניעת זיהום ואשר שם דגש על הפחתה באמצעות שימוש
בשלושה אמצעים :הפחתה ,שימוש מחדש ומחזור .(US EPA, 2014) “Reduce, Reuse, Recycle” -
בנוסף ,הרשות האמריקאית להגנת הסביבה מספקת תמיכה ומידע עבור תוכניות מחזור אותן
מיישמות מדינות וערים בעצמן .כל תכנית עומדת בפני עצמה ,ולפיכך שונה מכל השאר ,אך תוכניות
אלה לעתים קרובות מסתמכות על ידע שנצבר במקומות אחרים כדי לשפר את התוצאות.
בעיר ניו-יורק ,שהחלה תכנית מחזור וולונטרית ב ,0019-איסוף ומחזור הוא חובה מאז  ,0010עם
חומרי פסולת הממוינים במקור באופן סטנדרטי .התכנית גדלה והתעצמה עם התמיכה המלאה של
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הממשלה בעיר .בשל משברים תקציביים בתחילת שנות ה ,0222-תכנית המחזור של ניו יורק חוותה
מספר כישלונות ,אולם התאוששה בשנת  0220ופעלה בקירוב לרמות קודמות ,עם אפשרויות מיון
מגוונות יותר הניתנות לתושבים .לאורך כל תהליך קידום התכנית ,דרישות המחזור קודמו במסעות
פרסום עירוניים מקיפים הכוללים טלוויזיה ,רדיו ,אינטרנט ועיתון ( NYC Department of
 . )Sanitation, 2014כיום ,תכנית המחזור של העיר היא דוגמא בינלאומית של שילוב המחזור ברמה
מוסדית בחיי היומיום של אוכלוסייה גדולה (כ 02-מיליון איש).
מלבד העיר ניו-יורק ,מונהג מחזור חובה בערים ומדינות רבות ברחבי ארצות הברית .בשנת  0222כבר
היו למעלה מ 0,222-תכניות של מחזור בפחים על שפת המדרכה ששירתו קרוב ל 022-מיליון אזרחים
אמריקאים ). (Daniels & Daniels, 2003

מחזור בארץ
לישראל דירוג גבוה ביחס למדינות אחרות מבחינת ק"ג פסולת לאדם בשנה ,עם קצב ייצור פסולת של
 0.0ק"ג לאדם מידי יום ,היוצר כ 2.1-מיליון טון פסולת מדי שנה בישראל (ראו תרשים מס'  ,)0ממנה
כ 0-מיליון טון פסולת פריקה ביולוגית (פסולת אורגנית ,שמקורה לרוב בצמחים או בחיות) .כל זאת
כשיש גידול של  2%-0%בכמות הפסולת המיוצרת מדי שנה בארץ (אשור בן-ארי.)0202 ,

תרשים  :0כמות הפסולת שיוצרה בישראל בשנת ( 0202מקור)OECD 2010 :

שיטת הטיפול בפסולת בישראל שונה מעט משיטת הטיפול ברוב ארצות המערב .בעוד שברוב המדינות
ישנן שלוש שיטות טיפול :הטמנת פסולת במזבלה (לטווח זמן ארוך המגיע אף לעשורים או מאות
שנים) ,מחזור (פלסטיק ,נייר ,זכוכית ומתכות הם החומרים הפופולריים בעולם למחזור) ,ופסולת
לאנרגיה (כששריפת פסולת יוצרת אנרגיה שימושית לבתים או עסקים) .בישראל ישנו שימוש בהטמנה
ומחזור בלבד ,ללא הפיכת פסולת לאנרגיה .כ 12%-מהפסולת מטופלת בהטמנה ,והשאר ()02%
מטופלת במחזור (ראו תרשים מס' ( )0אשור בן-ארי.)0202 ,
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תרשים  :0דרכי הטיפול בפסולת במדינות ה( OECD-מקור)OECD 2008 :

עם זאת ,המשרד להגנת הסביבה הישראלי תומך ושם דגש על תכניות מחזור ומפיק פרסומים מקיפים
המקדמים את המחזור ומסבירים את התהליך תוך רצון לקדם תוכניות מחזור והפרדת פסולת
מקיפות עירוניות וארציות (ראו איורים מס'  0ו.)0-

איור  :01דוגמא לפרסום של הפרדת פסולת בישראל (מקור:אתר המשרד להגנת הסביבה)

קיימות מספר דוגמאות ברמה הארצית ,הן היצרנית והן הצרכנית ,לפעילות מחזור ענפה .בסקטור
היצרני ישנה דוגמא עדכנית לנקיטת יוזמה ממשלתית בתחום המחזור בדמות "חוק האריזות" משנת
 0200אשר נועד לצמצם את כמות פסולת האריזות ,למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות
על ידי חיוב יצרני האריזות ,בצורת ענישה ,בטיפול בהן לאורך כל מחזור חייהן ,מן הייצור ועד תום
השימוש באריזה (חוק האריזות .)0200 ,בסקטור הצרכני-פרטי חוק הפיקדון על מכלי משקה ,אשר
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חוקק בשנת  , 0000הוא אחד החוקים הכי משמעותיים בתחום המחזור בארץ עד כה .החוק חל על
מכלי משקה בין  022מ"ל ו 0.0-ליטר ,ואחוז מכלי המשקה הנאספים במסגרת החוק עומד על 00.2%
כשאחוז המחזור של מכלים אלה עומד על  .02%אחוז האיסוף השנתי מהווה עליה דרמטית מאז
כניסת החוק לתוקף ,במיוחד ביחס למכירת המיכלים ,ומשנת  0220יותר מכלים נאספו למחזור מיעד
התכנית (אשור בן-ארי.)0202 ,

איור  :00דוגמא לפרסום להפרדת פסולת בישראל (מקור :אתר המשרד להגנת הסביבה)

חוק הפיקדון מצביע על תחילת שינוי בתפישה הישראלית את נושא הפסולת והמחזור ,והפך את
הנושא לשיחה לאומית ,כשכל משק בית מכיר בו ,למרות שאף לפני חקיקתו החלה התייחסות
חוקתית לנושאי המחזור והסביבה (ראו תרשים מס' .)2

תרשים  :2תהליך התפתחות וקידום המדיניות בנושא מחזור והפרדת פסולת בישראל משנת ( .0012מקור:
אשור בן -ארי ,נ" .ניהול חומרים :מהפיכת הפסולת בישראל" .יולי )0202

בנוסף לחוקים בנושאי מחזור ,המשרד להגנת הסביבה הקים תוכניות אב ותוכניות מפורטות להפרדה
במקור במשקי בית ברשויות מקומיות .התוכניות מבקשות מרשויות מקומיות להיכנס לתהליך
הפרדת הפסולת ,ויוצרות התקשרות בין הרשויות למתקני קצה ברחבי הארץ .במסגרת התכנית
רכישת פחים למיון פסולת לשני זרמים ,יבש (כגון נייר וקרטון) ורטוב (כגון פסולת אורגנית) ,ורכישת
משאיות לאיסוף הפסולת המופרדת במקור .בנוסף ,התכנית דורשת התאמת חדרי/משטחי אשפה
במבני מגורים ומשלבת פרסום ופעילות מקומית לחינוך והסברה עם ליווי תפעולי של המעבר להפרדת
פסולת במקור (אשור בן-ארי.)0202 ,
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מטרת מתקני המחזור ,לפי המשרד להגנת הסביבה ,היא שהמתקנים לעיכול אנאירובי המקבלים
תמיכה מהמשרד יטפלו בכ 0,222-טון פסולת מופרדת במקור ליום וכי בנוסף יוקם מתקן עיכול
אנאירובי אשר יטפל ב 0,222-טון פסולת מופרדת ליום .מכאן שסך הכל יהיו כ 2,222-טון פסולת
מופרדת במקור שייצרו כ MW 22-שעה של חשמל .לפי הערכת המשרד ,זו צריכת חשמל שנתית של כ-
 022אלף איש .יעד המשרד לשנת  0200הוא להפעיל את מתקני הקצה של התכנית ולהגיע למיליון
וחצי תושבים המפרידים פסולת בביתם ,כך שהמחזור יהיה בהיקף של  202אלף טון פסולת ביתית
לשנה (אשור בן-ארי.)0202 ,

מחזור במחוז חיפה
בהיקף תכנית המשרד להגנת הסביבה להפרדת הפסולת ,יותר מ 002 -אלף משקי בית במחוזות מיקוד
בישראל מפרידים פסולת במקור .מתוך כך כ 02-אלף משקי בית נמצאים במחוז חיפה אשר גבולותיו,
לפי המשרד ,הם חדרה בדרום ,איזור ואדי ערה במזרח וצור שלום בצפון (המשרד להגנת הסביבה,
 .)0202המשרד להגנת הסביבה מעריך שעד תום תקופת היכרות התכנית ,כמעט  22.0אלף משקי בית
במחוז חיפה יפרידו פסולת במקור (אשור בן-ארי ,)0202 ,וזאת מתוך  022.9אלף משקי בית במחוז
(עיריית חיפה.)0220 ,
הערכת המשרד להגנת הסביבה היא שכמות הפסולת הכוללת ליום במחוז חיפה בשנת  0200הייתה
 0,100טון ,אשר מתוך כך  029טון היו פסולת אורגנית .הנחת המשרד היא שב 0200-כמויות אלה
יאמירו ל 0,002 -טון ו 000-טון בהתאמה ,וב 0202-המספרים יגיעו אף ל 0,221-טון ו 900-טון
בהתאמה (אשור בן-ארי.)0202 ,

ניהול הפסולת בקרית ים
העיר קרית ים ממוקמת על שפת אגן הים התיכון ,בסמוך לשפך הקישון (המוכר בזיהום מימיו) .היא
מסווגת כעיר בינונית עם כמעט  22אלף תושבים .היא מדורגת ברמה חמש באשכול הסוציו אקונומי,
ובאשכול שש במדד הפריפריאליות .כרבע מאוכלוסיית העיר מורכב מעולים חדשים שנקלטו בעיר
משנות ה , 02-בעיקר ממדינות חבר העמים .תחום שיפוטה של העיר קרית ים כ 0222 -דונם .העיר
מחולקת לארבעה רובעים עיקריים (א'  -ד') ,ובהם שכונות מגורים שחלקן נבנו בשנות ה 02 -וחלקן
חדשות שנבנו בשנות ה 02 -ובתחילת שנות ה .0222 -בשנים האחרונות נבנו שכונות חדשות ,שכונות
ישנות שינו את חזותן במסגרת תוכניות שיקום מגוונות ,נבנו מוסדות חינוך ותרבות ,ותשתיות ישנות
הוחלפו (הלמ"ס .)0200 ,חזות העיר עומדת בראש סדר העדיפויות ובכלל זה פינוי האשפה ,גינון ,ניקיון
צבע ובינוי .הממוצע לפסולת לאדם ליום בעיר הוא  0.2ק"ג (הלמ"ס )0200 ,אשר נמוך מהממוצע
הארצי ( 0.0ק"ג).
עיריית קרית ים מטפלת בפסולת בכוחות עצמה וכן באמצעות קבלנים מורשים לטיפול
בפסולת .העירייה מפנה כיום כמחצית האשפה הביתית בעצמה להטמנה באתר עברון ,באמצעות 0
משאיות דחסן וצוותי עבודה הכוללים :מקדימים (מוציאי פחים) ,עובדי דחסן ונהגים .בשנה
האחרונה שכרה הרשות רכב מסוג "בייבי" לתגבור מערך הפינוי ,אחת לשבוע בימי ראשון .הקבלן
(אורוז שירותים בע"מ) מפנה את המחצית השנייה להטמנה בכפר כנא ,באמצעות משאיות "רמ-סע",
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במכולות אשפה ובמכולות מסוג דחסנית ,בתדירות של בין פעמיים לשלוש בשבוע לכל מכולה .פסולת
גושית וגזם מועברים על ידי קבלן נוסף (דניאלי בסביבה) לאתר קומפוסט ( 0222עיריית קרית ים,
.)0200

מפה  :0שטח מוניציפאלי של העיר קרית ים מוקף בקו סגול עבה ( .מקור :אתר מדלן)02.20.02 ,

החל משנת  0200מפרידים בעיר פסולת לזרמים ייעודיים במרכזי מיחזור שכונתיים ובמכלים
ייעודיים ברחוב לפלסטיק ,נייר ,קרטון וטקסטיל (שם:)0200 ,
פלסטיק -בעיר מוצבים  002מיכלי איסוף של תאגיד אל"ה .קבלן האיסוף הוא "הנקודה הירוקה".
בשנת  0200נאספו בעיר  92טון פלסטיק ,המהווים כ 2%-בלבד מפוטנציאל איסוף הפלסטיק בעיר.
בינואר  0202יוכנסו לשימוש  1מתקנים נוספים על פי בקשת העירייה.
קרטון -בעיר מוצבים  00מיכלי איסוף קרטון רובם באזורי מסחר או אזורים מעורבים .שני מתקנים
קטנים הוצבו בשכונות .קבלן האיסוף הינו "טל -אל".
נייר -בעיר מוצבים  002מיכלי איסוף נייר .קבלן האיסוף הוא "טל -אל" .ניתן להגדיל את כמויות
הנייר הנאספות עד לסף הפוטנציאל באמצעות הפרדה במקור בבתי התושבים ושיפור איסוף הנייר
לסוגיו ממוסדות העירייה ובתי הספר.
טקסטיל -בעיר מוצבים  02מיכלי איסוף טקסטיל .קבלן האיסוף הוא "א .גולדשטיין" .בעתיד יוכנסו
מתקנים נוספים לאיסוף זכוכית ,פסולת אלקטרונית ,ומתכת במרכזי המחזור בשכונות.
החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א "( 0200חוק האריזות") מטיל ,בין היתר ,על יצרנים
ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות ,למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים או
אריזות השירות שייצרו או ייבאו בהתאם ליעדי מיחזור הקבועים בחוק האריזות (יעדים שונים
לחומרי אריזות שונים) .מטרת החוק היא להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות ,למנוע את
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הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברות להטמנה .חוק האריזות מחייב את האחראים
לפינוי פסולת בישראל ,ביניהם הרשויות המקומיות ,לקבוע וליישם הסדרי הפרדה ,איסוף ופינוי של
פסולת אריזות וזאת החל מיום ( 0.2.0200תמיר -תאגיד מחזור האריזות בישראל.)0.20.02 ,
עבור העיר נכתבה "תכנית אב להיערכות להפחתת כמות הפסולת להטמנה וקידום המיחזור" ,אשר
נערכה בחסות המשרד להגנת הסביבה .התכנית נועדה להקטנת כמויות הפסולת והטמנתה ,ולבחינת
כלים לטיפול בפסולת ,תוך שמירה על ההיבטים הסביבתיים ,הכלכליים ,החינוכיים והציבוריים.
תוכנית האב נערכה בשנת  0200על ידי חברת "אורבניקס" בשיתוף עם בעלי התפקידים המובילים
בעירייה חלק גדול מהמלצותיה בוצעו על ידי אגף התברואה במהלך  .0200בין ההמלצות שבוצעו ניתן
למנות את הקטנת מספר הפחים האישיים ב ,02%-וכן העמקת המחזור של מתמחזרים קלאסיים-
איסוף נייר וקרטון ממרכזים מסחריים ושכונות ,הצבת מתקנים נוספים ושינוי מיקומם של מתקנים
לא פעילים לאיסוף בקבוקים ,וכן תחילתו של המהלך לאיסוף טקסטיל על ידי הצבת מכלים ייעודיים
(עיריית קרית ים.)0200 ,
כפי שנקבע בחוק האריזות ,הרשויות המ קומיות מחויבות לקבוע הסדרים בדבר איסוף ופינוי פסולת
אריזות שהופרדה וליישם על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה שהם (תמיר -תאגיד מחזור האריזות
בישראל.)0.20.02 ,
הסדר אחד עוסק בהפרדה במקור לשני זרמים )"רטוב-יבש ") -במסגרת הסדר זה יהיו שני כלי אצירה
ייעודיים ,אח ד עבור פסולת אריזות מעורבת עם פסולת יבשה אחרת והשני עבור פסולת רטובה.
תהליך ההפרדה של פסולת האריזות יושלם במקרה זה בתחנת המעבר אליה יגיע הפח ה"יבש" .הסדר
נוסף עוסק בהפרדה במקור לשלושה זרמים או פסולת אריזות -במסגרת הסדר זה ,יוצב כלי אצירה
ייעודי עבור פסולת אריזות (פח כתום) ,וזאת לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת יבשה אחרת וכלי אצירה
ייעודי לפסולת רטובה (בהסדר שלושה זרמים) ,או לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת מעורבת (בהסדר
פסולת אריזות) .הסדר הפרדה במרכזי מחזור ("זרמים ייעודיים" –בכפוף לאישור תמיר (– במסגרת
הסדר זה יוצבו כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות של מיכלי זכוכית ,קרטון ונייר ,פלסטיק ומתכת.
בנוסף ,חוק האריזות קובע כי כל אחת מהרשויות המקומיות מחוייבת להתקשר בהסכם עם גוף
מוכר ,במסגרתו אמור גוף זה לממן את הסדרי ההפרדה ,האיסוף ופינוי פסולת האריזות כפי שנקבעו
על ידי הרשויות המקומיות.
קרית ים בחרה בהסדר הפרדת פסולת במקור ל 0-זרמים :רטוב ויבש .המשרד להגנת הסביבה אישר
את תכנית האב בנושא ואת התכנית המפורטת של העירייה ליישומה ,אך המשרד טרם הכריז סופית
על החלטתו .קרית ים נמצאת בסיום תהליך ההתקשרות עם תאגיד תמיר ,לקראת העמקת היישום
(שנקר.)0202 ,

השוואה של קרית ים לרשויות מפרידות :תמונת מצב ( 0202אדם טבע ודין)2113 ,
במהלך יוני  - 0200יוני  0202החלו  02עיריות ,מועצה מקומית אחת ו 9-מועצות אזוריות להפריד
פסולת במקור.
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טבלה  :0מספר משקי הבית שהפרידו פסולת במקור בין השנים ( .0200-0202מקור :אדם טבע ודין)0202 ,
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נכון לחודש יוני  22 ,2013רשויות מקומיות ו 02-מועצות אזוריות ,המאוכלסות יחדיו בכ 2.0 -מיליון
תושבים מצויות בשלבים שונים של הטמעת ההפרדה במקור בקרב משקי הבית שבשטחן .טבלה
מספר  0מציגה את מספר משקי הבית המפרידים פסולת ומציגה גידול בשיעור כולל של 145%
במספר משקי הבית המפרידים .זאת לעומת גידול של  157%בשנה שעברה לעומת שנת  .2011נכון
ליוני  2013מפרידים פסולת בסך הכול  002,222משקי בית בישראל .קרית ים אינה מופיעה בטבלת
ההשוואתית (טבלה מספר  ,)0מפני טרם הוכרזה רשמית על ידי המשרד להגנת הסביבה כאמור ולא
נכללה עדיין בפיילוט.

חינוך סביבתי
הנושא הסביבתי אינו חדש בנוף החינוך העולמי .ההבנה כי למשאבים המשמשים אותנו יש סוף וכי
לצמיחה ישנן מגבלות הובילו למספר ועידות בין-לאומיות אשר בהן עמדו על חשיבותו הרבה של
החינוך הסביבתי .בין ועדות אלו הן הועידה הבינלאומית לשימור טבע ( )0002אשר בה הוגדר החינוך
הסביבתי "כתהליך של הכרה בערכים והבהרת מושגים במטרה לפתח מיומנויות ועמדות הכרחיות
לשם הבנה והערכה של קשרי הגומלין בין האדם ,תרבותו וסביבתו הביו-פיסית" (טל .עמ' .)0222 ,9
לאחר ועידה זו באו כנס האו"ם בסטוקהולם ב ,0000-אשר הוביל להקמת תכנית בינלאומית לחינוך
סביבתי של האו"ם" ,אמנת בלגרד" לפיתוח מודעות ואכפתיות סביבתית באמצעות חינוך סביבתי,
אשר אומצה על-ידי האו"ם בשנת  ,0009ו"כנס טביליסי הבין-ממשלתי לחינוך סביבתי" בשנת 0000
(טל.)0222 ,
בכנס זה ,האחרון ,עמדו על מספר קריטריונים חינוכיים הדרושים לשם נקיטת פעולות הנובעות מתוך
הידע הסביבתי הנרכש .קריטריונים אלו הם:
.0
.0
.2
.2

רכישת מודעות לסביבה.
פיתוח רגישות לסביבה.
פיתוח גישות פרו-סביבתיות.
הענקת כישורים לזיהוי ופתירת בעיות סביבתיות.

 .0השתתפות יחידים וקבוצות בעבודה לקראת פתרון בעיות סביבתיות.
בשנת  0001אומצה הצהרת הכנס על ידי הועידה הבין-ממשלתית לחינוך סביבתי ( Hungerford and
.)Volk, 1990
עם השנים והתחזקות ההבנה כי לא ניתן לנתק בין פעילות אנושית וסביבה ,נכנסו לז'רגון המקצועי
הביטויים "קיימות" ו"פיתוח בר-קיימא" .ואכן ,בשנות ה 02-רבות מן המדינות המפותחות אימצו את
גישת החינוך לפיתוח בר-קיימא (וורגן .)0202 ,ביטוי נוסף לחשיבות נושא הקיימות הוא בהכרזת
האו"ם על עשור "החינוך לפיתוח בר-קיימא" בשנת  0220ואשר יארך עד שנת .)Schinkel, 2009( 0202
בישראל ,החל משנות ה , 02-היו קיימות תכניות לימודים לחינוך סביבתי ,הן במסגרות פורמאליות
והן במסגרות בלתי פורמאליות .בחינוך הפורמאלי יש את אלו אשר הדגישו את הוראת מדעי הסביבה
בעוד אחרים הדגישו את החינוך הסביבתי (טל.)0222 ,
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חשיבותו של החינוך הסביבתי לא נעלמה גם מעינם של קובעי מדיניות ואקדמאים בארץ ובשנת 0222
התקבלה החלטת הממשלה מספר ( 029תכנית לפיתוח בר-קיימא בישראל) אשר במסגרתה יוטמעו
במערכת החינוך עקרונות לפיתוח בר-קיימא וקידום הנושא הסביבתי (שגיא ,נגב ,גראב ,סלזברג ,טל.
 )0221המשכה של החלטת ממשלה זו הוא בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך מן השנים  0222ו 0221-אשר
התוו קווים מנחים למימוש החלטת הממשלה הנ"ל ופירטו את המהלכים אשר בוצעו ליישום נושא
החינוך הסביבתי (וורגן.)0202 ,
על יישומו של המהלך לקידום חינוך סביבתי אמונים משרדי החינוך וההגנה על הסביבה .במשרד
החינוך ישנן מספר יחידות מקצועיות העוסקות בהיבטיו של החינוך הסביבתי והן:
-

המנהל למדע וטכנולוגיה האחראי על הוראת הנושא עד חטיבות הביניים ,כולל.

-

האגף לחינוך קדם-יסודי האחראי על הסמכת גני-ילדים ירוקים ,הכשרת גננות מובילות
ומפקחות ,השתלמויות לגננות ,חומרי למידה והוראה ,הדרכה בתוך הגן ועוד.

-

המזכירות הפדגוגית האחראית על פיקוח על מדעי הסביבה ועל הוראת הנושא בבתי הספר
התיכוניים.

המשרד להגנת הסביבה אחראי על:
-

הסמכת מוסדות חינוך ירוקים ,אשר נכון לשנת  0202האמיר מספרם לכ 002-בתי-ספר וכ-
 222גנים.

-

הכשרת עובדי הוראה.

-

הקצאת תקציבים לתחום החינוך הסביבתי.

-

טיפול בנושאים בהם נדרשת הרחבה או העמקה נוספת.

אולם ,לחינוך הסביבתי המנדטורי בישראל שורשים עוד בשנת  ,0000עת קבע משרד החינוך כי בבתי
הספר היסודיים נושא "איכות הסביבה" הוא אחד מבין שבעת נושאי החובה שבתכנית הלימודים
במדע וטכנולוגיה .בשנת  0222פורסמה טיוטת מסמך סטנדרטים אשר קבעה כי חמישה מתוך
הנושאים הנ"ל יש להנחיל לתלמידים במסגרת הלימודים .נושאים אלה הם:
.0
.0
.2
.2
.0

מדעי החומר – חומרים ואנרגיה.
מדעי החיים – עולם היצורים החיים והאדם ,בריאותו ואיכות חייו.
מדעי כדור הארץ והיקום.
טכנולוגיה – עולם מעשה ידי אדם ומידע ותקשורת.
מדעי הסביבה ,מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה.

מטרתו של מסמך סטנדרטים זה הייתה עידוד תהליך חינוך סביבתי אצל תלמידים מכיתות א' ועד ט'.
ברם ,למרות המלצת משרד החינוך כי תלמידי בתי ספר יסודיים ילמדו נושאי סביבה בהיקף של 9
שעות שבועיות ,בפועל נלמדות רק כ 2-שעות בממוצע וזאת בשל בחירתו האישית של כל מורה איזה
מן הנושאים ללמד ואיך (שגיא ,נגב ,גראב ,סלזברג ,טל.)0221 .
בבתי הספר התיכוניים ,כמעט מחצית מן התלמידים לומדים מקצוע מדע וטכנולוגיה .אחד
ממקצועות אלה הוא התכנית לבגרות במדעי סביבה במסגרתה ניגשים כ 0,222-תלמידים לבגרות.
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מקצועות הלימוד בנושא זה הם מדעי הסביבה ,מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב) ומדעי כדור הארץ
והסביבה .כאן ,התמונה המצטיירת מהנתונים על מספר הלומדים היא שיותר ממחצית מהתלמידים
מסיימים את לימודיהם ללא כל ידע מדעי או טכנולוגי ואלו אשר כן ,לומדים אותו באופן ממוקד ולא
כחלק מחינוך לאוריינות סביבתית .את מספרם המועט של תלמידים אלה ניתן לתלות בהעדפת
הלימודים הסביבתיים במסגרת עצמאית על פני ה"שילוב" .במסגרת עצמאית זו נלמדים נושאים
סביבתיים במסגרת מקצועות הבחירה "מדעי הסביבה"" ,מדעי כדור הארץ" ו"מדע וטכנולוגיה
בחברה" המקנים חשיפה לנושאים סביבתיים אך המסיימים את התיכון עם בגרות בשלושתם מהווים
רק  . 02%בעיה נוספת בשכבת לימודים זו היא המחסור במורים בעלי הכשרה מתאימה להעברת
התכנים הסביבתיים (שם.)0221 ,
אל קשיי יישום אלו מצטרפת העובדה כי נושאי החינוך והאוריינות הסביבתיים הינם רחבי יריעה
ורגישים להבדלים חברתיים ,גיאוגרפיים ותפיסתיים .בשל כך עלתה הסברה כי הוא דורש את
התגייסותה של כלל הקהילה החינוכית אשר נוסף על מוסדות החינוך הפורמאליים כוללת גם
מוזיאונים ,שמורות ,פארקים ,רשויות מקומיות ,ארגונים חברתיים ועסקיים ועוד (טל.)0222 ,
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בעלי העניין בנושא ניהול הפסולת בקרית ים
בעלי העניין המתוארים בטבלה מספר  0מייצגים את בעלי העניין המרכזיים בעיר ,וכן גורמים
נוספים ,אשר חלקם הוזכרו בעבודה.

בעלי העניין

אינטרס

פעילות

העירייה

חזותי (עיר יותר נקיה ואסטתית),

 -הפרדת פסולת למיכלים ייעודיים :פלסטיק ,קרטון ,נייר,

כלכלי (חיסכון בטיפול בפסולת),
מיתוגי

(עיר

ירוקה),

טקסטיל (מפורט לעיל).

חינוכי

(יצירת נורמה התנהגותית חדשה)

 פעילויות חינוך והסברה :חלק מבתי הספר הינם בתי ספר"ירוקים" .התוכנית מבוססת על חיבור בתי הספר והמסגרות
הבלתי פורמאליות והחדרת המסרים של הפרדה ומחזור דרך
הילדים מגיל הגן ועד התיכון במסגרת פרויקטים סביבתיים
והתנדבותיים (עיריית קרית ים.)0200 ,

ועדת הפנים של

פוליטי-כלכלי (הכנסות למדינה)

הכנסת

עידוד להפרדה על ידי העלאת היטל ההטמנה ,שיעלה בהדרגה :שנת
 ,₪ 02 -0202שנת  ,₪ 10 -0202שנת ( ₪ 02 -0200תשתיות.)9.20.02 ,

המשרד להגנת

סביבתי ,חינוכי ,פוליטי-כלכלי

פעילויות חינוך ,הסברה ,אכיפה וקנסות ,מימון -סיוע לעיר בהפרדת

הסביבה

(הכנסות מקנסות)

הפסולת הביתית וסיוע לעיר ויזמים בהקמת מתקנים למיון ומחזור

תאגיד תמיר

משפטי ("חוק האריזות")

התושבים

סביבתי ,חברתי ,חזותי (עיר יותר

הפרדה פעילה של פסולת ,כנורמה וכשגרה ,והעברתה למתקנים

נקיה ואסטתית)

ייעודיים הפרוסים ברחבי העיר

כלכלי (עסקי)

קליטת הפסולת על ידי העירייה והקבלנים .המתקנים הם -

פסולת (אתר להגנת הסביבה)01.00.02 ,

הוקם מתוקף "חוק האריזות" ומבצע מעקב על החלטת הסדר
הפרדת הפסולת (תמיר -תאגיד מחזור האריזות בישראל)0.20.02 ,

מתקני

קצה-

קומפוסט  : 0222גזם בלבד .אתרים עברון וכפר כנא להטמנה

כיום

(עיריית קרית ים)0200 ,
מתקני

קצה-

כלכלי (עסקי)

בעתיד

יצירת שת"פ עם עיריות נוספות ע"מ לחבר את הזרם הרטוב המועט
יחסית לפתרון קצה מרוחק.
בחינת הקמת תחנה קטנה למיון פסולת יבשה בשטח העיר (עיריית
קרית ים)0200 ,

מערכת החינוך

חברתי וסביבתי

השתתפות בפעילויות בית ספריות בנושא ,הפרדת פסולת ,שכנוע
ההורים (יתואר בהרחבה בהמשך).

טבלה  :0בעלי העניין הנוגעים לנושא ניהול הפסולת בקרית ים
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תהליך העבודה
לאחר סקירת הנושא של מהו מחזור וכיצד הוא מבוצע בעולם ובפרט בארץ ,חברי הקבוצה החליטו
לבחור על דרכים ליישום הידע שנרכש באמצעות לימוד מקרי בוחן (ניו יורק) ורקע אקדמי של הקורס.
אחת הסוגיות המעניינות אשר משכה במיוחד את תשומת הלב של הקבוצה במהלך העבודה ,עוסקת
בנושא צדק סביבתי .צדק סביבתי הינו חיבור בין שני מונחים אשר שזורים בניב העכשווי ,צדק חברתי
ודאגה לסביבה .במהלך למידת הנושא ,תהה הצוות כיצד ניתן להשתלב במערך התומך בגישה של צדק
סביבתי .ההחל טה על הנושא כללה מספר גורמים כגון :ביצוע הפעילות בעיר בעלת מעמד סוציו
אקונומי נמוך ,כאשר ההנחה הבסיסית היא שתושבי עיר קשיי היום ידאגו קודם כל להישרדות
היומיומית הבסיסית ורק אחר כך לאיכות הסביבה בה הם גרים .כמו כן ,ההחלטה התבססה על
בדיקה מקוונת באתרי האינטרנט ולפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באילו ערים
בארץ ,הממוקמות באזורים רגישים מבחינה סביבתית ,ניתן לבצע פעילות שתתרום למודעות
הסביבתית .העיר אותה מצאנו מתאימה לאותם הקריטריונים שהצבנו -הינה קרית ים.
לאחר סקירה של החומרים והמאמרים שנמצאו באינטרנט ,הצוות מצא כי בעיר ישנה תכנית להפרדת
פסולת אשר מקודמת ליישום כבר היום .את הנושא מקדמת העירייה בראשותו של מר יניב שנקר
המכהן כעוזר ראש העיר ,מנכ"ל העירייה ואחראי מחלקת איכות הסביבה בעיר .בפגישה שנקבעה בין
שנקר לצוות ,הבהיר הצוות כי הוא מעוניין מאוד לדעת כמה שיותר על הפרויקט .שנקר גילה יחס נדיב
ואדיב וסיפק מידע רב על מצבה של העיר קרית ים כ"עיר עולים" עם אוכלוסייה מזדקנת לעומת
ההישגים הממריאים בנושא החינוך אשר קרמו עור וגידים בזכות ראש העיר הקודם  -שמואל סיסו.
כאשר הועלה נושא הפרדת הפסולת מול שנקר ,הוא הסביר כי בעל העניין העיקרי בנושא הוא
העירייה .היא ,על פיו ,הגוף האחראי לתברואה בעיר והיא האמונה הן על שיפור תנאי המחייה של
התושבים והן על דאגה לקופה הציבורית .בתחילה לא היה ברור למה הכוונה באמור ,אך כאשר הצוות
נחשף לגרפים אשר הראו את הכדאיות הכלכלית של המיזם ,הובן כי העירייה רוצה זאת יותר מן
התושבים .הפרדת הפסולת לשני הזרמים נועדה להקטין את המיסוי אשר העירייה משלמת כבר כיום
על הטמנת הפסולת .שנקר סבר כי זהו אינו מהלך חד פעמי אלא תהליך אשר יקרה לאורך זמן .תהליך
זה מורכב מכמה שלבים אשר בסופם כל העיר ,על שכונותיה ,אמורה לקחת חלק בפעולות הפרדת
הפסולת.
אחת הסוגיות ששנקר לא העלה בשיחה ,אך התגלו במהלך העבודה ,היא שאחד מהמיזמים של
העירייה הוא מפעל קומפוסט אשר את רוב מניותיו מחזיקה העירייה .יתכן כי כאן תוכל העירייה
להרוויח כפליים כאשר מצד אחד היא תפחית את נפח הפסולת המוטמנת ,ומצד שני היא תוכל לעבד
ולמכור את הזבל האורגאני אשר ייווצר כחלק מתהליך הפרדת הפסולת במקור .נבחר שלא לבדוק
לעומק את הנושא הנ"ל ,על מנת לא ליצור אי נעימות עם הרשויות .עם זאת ,הוחלט שתרומת העבודה
תהווה בסיס למודעות הסביבתית שתתרום ,בתורה ,ליישום התכנית.
כדי ל יצור מודעות סביבתית הצוות פעל מתוך הנחה שיצטרך לפנות אל התושבים .מתוך נקודת
ההנחה ההתחלתית כי אוכלוסיות חלשות הן אוכלוסיית היעד ,הוחלט ליזום פעילות בשכונות
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החלשות של קרית ים .לאחר ביצוע סיור רגלי בעיר על מנת להתרשם ממנה ומהתושבים ,הצוות איתר
את השכונות הוו תיקות ,שנראו כמוקדים מעולים בהם ניתן להשפיע ולתרום הן עבור התושבים והן
עבור הסביבה.
הצוות יצר קשר פעם נוספת עם שנקר על מנת לאמת איתו את ההתרשמות מהאזור הנבחר והוא
אישש את ההשערות כי מדובר באוכלוסיות הומוגניות מבחינה אתנית ,מרקע סוציו אקונומי מאוד
נמוך .על כן ,פעילות באזור זה תסייע רבות לאוכלוסייה הנבחרת של הפרויקט ,ועל ידי כך גם תעזור
לעיריית קרית ים בתהליך ההסברתי.
מהלך ההסברה הינו חלק חשוב בתהליך יישום התכנית .ההסברה הינה פעולה אשר מגיעה לאחר
אישור התקציב ולפני התחלת ההפרדה .זהו ,למעשה ,שלב בו העירייה צריכה להכין את התושבים
לקראת הוצאת התכנית אל הפועל .בלי סיפוק המידע ויצירת מודעות בקרב הציבור הרחב בנושא
הנדון ,לא ניתן להתחיל את ההפרדה .שלב זה הינו קריטי אם באמת רוצים שההפרדה "תצא לדרך".
עקב תפקידה החשוב של פעולת ההסברה ,הצוות ראה לנכון להשתלב בשלב זה.

תרשים  :2תהליך יישום תכנית "הפרדת פסולת במקור" משלב היגוי תכנית אב ועד הוצאת התכנית אל הפועל
(מקור:אתר מודיעין -ווטש)

בחירת קהל היעד
לאחר שאותר הנושא והמקום בו הייתה הערכה להשפעה רבה ,הצוות התחיל לבחון חלופות שונות של
קבוצות אוכלו סייה בגילאים שונים ,זאת מתוך מודעות לכך שלא ניתן להגיע אל כלל התושבים ולכן
יש להתמקד בקבוצה ספציפית .השאלה כיצד ניתן להביא להשפעה הגדולה ביותר הנחתה את העבודה
לכל אורכה .כיצד ניתן לגרום לשינוי אשר ימשיך להשפיע גם לאחר תום הפעילות?
אחת החלופות הייתה פנייה ישירה אל התושבים ,כגון פוסטרים ומודעות אשר יחולקו בין התושבים.
המסקנה הייתה כי צורת עבודה זו לא תחזיק מעמד זמן רב ואולי אף תצור אנטגוניזם לתכנית בגלל
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שהיא יוזמה של העירייה .דרך נוספת אשר נבחנה היא חשיפת הציבור ליתרונות מחזור הפסולת על
ידי פעילות משותפת של ה צוות עם תושבי העיר ,בנושא של איכות הסביבה .לאחר מחשבה נוספת
הצוות הסיק כי מי שיכול לשמש דוגמא ,ליצור מודעות ולהמשיך להפיץ את הרעיונות הם הילדים-
הדור הבא של קרית ים.
לבחירה זו ישנם תימוכין איתנים .חינוך סביבתי הופך למשמעותי וחשוב ביותר בגילאים הנמוכים
כאשר בתוך זה מרכיב ההתנסות העצמית מהווה את אחד מעמודי התווך של המעבר לפעילות פרו-
סביבתית ( .)Cutter-Mackenzie and Edwards, 2013אחת הסיבות לחשיבותו של החינוך הסביבתי
בגיל צעיר ,ואולי העיקרית שבהן ,היא להקדים עד כמה שניתן את ההשפעות השליליות על מוחם
הצעיר של ילד ים .נטען כי בגילאים אלה מתחילים אי אילו גורמים להשכין בהם פעילויות ורעיונות
נצלניים אחד כלפי השני ואחד כלפי הסביבה וכי הם לומדים להיות צרכנים חמדנים החותרים
לסיפוק מיידי (.)Davis, 1998
היתרונות בפנייה אל דור הילדים:
-

הרצון ללמוד שמתבטא בהקשבה והפנמה.

-

ילדים יכולים לשמש כ"סוכני שינוי" ולהעביר את המסר הלאה הן בקרב חבריהם ובני
משפחתם .הנחה זו נתמכת על ידי מחקר אשר הראה כי בהינתן תנאי הלימודים הנכונים,
ילדים יעבירו ידע רב להוריהם וכך גם ,עם הזמן ,ליתר הקהילה ( Vaughan, Gack, Solorazno
.)and Ray. 2003

-

הילדים הם הדור הבא .החינוך מעצב את דמותם ,וכך נוצר הקשר בינם לבין הסביבה אשר
רק יוכל לגדול ולהתעצם.

-

לילדים יש יצר סקרנות טבעי והם יודעים להקשיב בתשומת לב רבה יותר ממבוגרים בגלל
שדעתם עדיין לא מעוצבת והם אינם "נעולים" על רעיונות ותפיסות ספציפיים.

-

ילדים המקבלים חינוך לערכים הם ילדים שידעו להעביר את אותם הערכים הלאה ,וכך גם
הדורות הבאים יגדלו אל תוך סביבה הדואגת ל"אמא אדמה".

החסרונות בפנייה אל קבוצת ילדים:
-

כיום העולם מלא בתכנים אינטראקטיביים ,לכן הנושא הסביבתי הוא משהו שולי בעולם של
טכנולוגיה ופיתוח תעשייתי .יתכן כי נושא זה ישעמם אותם ולכן הם לא ילמדו על איכות
הסביבה.

-

הדור הצעיר גדל במרחב של קהילות מדומיינות -וירטואליות .הסביבה הירוקה נמצאת מחוץ
לרדאר שלהם ולכן הם עלולים שלא להתעניין בכלל במה שקורה לסביבה הטבעית שבחוץ.

לאחר בחינת היתרונות מול החסרונות ,בחרה קבוצת מיקוד של ילדים בגילאי  .0-0ההנחה של הצוות
הייתה שמתחת לגיל זה ,הילדים קטנים מידי על מנת להבין את מלוא המשמעות של נושא המחזור.
ומעל גיל  , 02לאור ניסיון החיים של חברי הצוות (בני דודים ואחיינים) ,נראה כי יתכן שהילדים יהיו
כבר בעלי נטיות הנזכרות לעיל במסגרת החסרונות .קבוצת המיקוד הנ"ל לומדת בכיתות ב'-ד' .על
מנת "להעביר להם את המסר" ולחנכם ,הוחלט כי הפעילות תיעשה במסגרת החינוכית כפי שהיא
מוכרת לילדים כיום .זאת על מנת שיהיו מרוכזים במקום אחד (מבחינה פיזית) ,וגם על מנת לתת
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תוקף לנושאים -העברת מערכי שיעור יוצרת אצל תלמידים תפיסה של בעל סמכות ובר הדעת
(מבחינה נפשית).

הדרך להשגת המטרות
לאחר שהוצבו המטרות של חשיפת תושבי קרית ים לנושא איכות הסביבה (על מנת לתרום לשלב
ההסברה בנושא הפרדת הפסולת) ונבחר קהל היעד אשר ישמש להעברת המסר ,ניגש הצוות לבחון את
אופי הפעילות אשר תתבצע במסגרת של שיעור או פעילות בית ספרית אך עדיין לא היה ברור כיצד.
לאחר סקירה נוספת של החוזקות אשר נמנו קודם לכן ,כאשר בחרנו את קהל היעד ,הגיע הצוות
למסקנה שהחוזקה אשר התבלטה יותר מכל השאר דיברה על כך שהילדים יכולים לשמש כ"סוכני
שינוי" .כעת נשאלה השאלה כיצד ניתן לנצל חוזקה זו .כיצד "למכור" לילדים משהו כדי שיאהבו
אותו במידה רבה כך שימשיכו "לסחור" בו גם לאחר שנסיים את פעילותינו עימם .כעת הנחנו כי
ילדים אוהבים להקשיב אבל גם אוהבים להתנסות.
דרך הביצוע אשר נבחרה ליישום המטרות היא מערכי שיעור .כאשר חלק מהשיעור היה בצורה
סיפורית על מנת ליצור הקשבה ,הבנה ,הזדהות וקרבה בין הילדים לבין נושא איכות הסביבה .מתוך
ההנחה כי מדובר בדאגה ל"משהו" ,הצוות הגה  0סיפורים אשר מבוססים על סיפורי ילדים לגילאים
אלה .הסיפורים אשר שימשו כבסיס ליצירת הסיפורים הם" :העץ הנדיב" ו"פרח לב הזהב" .כמו כן
על מנת שהשיעור יהיה כיפי ,הוכנה הפעלה או משחק לילדים .משחק הטריוויה שחשף בתשובותיו
נתונים קשים מהם הילדים התרשמו ולמדו .הפעלה נוספת דנה ועסקה בנושא המים וזיהומם.
מערך שיעור ראשון:
השיעור מורכב משני חלקים עיקריים .החלק הראשון הינו סיפור עם דיון ,והחלק השני הינו משחק
טריוויה וסיכום.
א .נדב וה"כדור" -סיפור זה מבוסס על הסיפור של "פרח הלב" .הסיפור מספר על ילד טוב
שמלכלך ואינו מודע לנזק שהוא גורם .ה"כדור" (כדור הארץ) מדבר אל הילד ומבקש ממנו
שיפסיק ויהיה ילד טוב שגם שומר על ה"כדור" .דמות ה"כדור" מעניקה לילד את הזכות
לבחור כיצד הוא רוצה להמשיך לפעול ,ללכלך או לשמור .במהלך הסיפור נשאלות שאלות
מהותיות כגון :מיהו הכדור? מה נדב עשה לא בסדר?
ב .טריוויה בנושא מחזור -הטריוויה מורכבת משאלות כלליות על הנושא של מחזור .מטרת
המשחק היא לא לאתגר את הילדים שכלית אלא לחשוף אותם דרך התשובות לעובדות
מעניינות .המשחק יתנהל מול שתי קבוצות כאשר הילדים יחולקו לפי מגדר ,צורת הישיבה
בכיתה ,או כל דרך אחרת שהמורה תראה לנכון.
לסיכום ,הילדים ימלאו דף עליו מצויר כדור הארץ וימלאו שורות המתחילות במילים" :אני
רוצה שבעולם שלי ."...הילדים יכולים להקריא את מה שהם כתבו ,לתלות בכיתה או לשמור
לעצמם ולקחת הביתה.
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מערך שיעור שני:
השיעור השני עוסק בנושא זיהום מים מתוך ההבנה כי מדובר בילדים הלומדים בעיר הממוקמת
לחופו של הים התיכון ובסמוך לנחל הקישון מדרום .שיעור זה מורכב משני חלקים .החלק הראשון
הינו סיפור עם מוסר השכל .לאחר הסיפור הילדים יתבקשו לכתוב משהו שישקף את הדעות שלהם.
החלק השני של השיעור מבוסס על הפעלה פעילה לילדים.
א .הנחל השותק -סיפור זה מבוסס על הסיפור "העץ הנדיב" .הסיפור מספר על נחל מאושר
וילד אשר משחקים יחד ,עד שהילד מתבגר והוא מתחיל לנצל את הנחל ובסוף הנחל נהיה
למקור של שפכים והוא אינו מאושר יותר .מטרת הסיפור היא לעודד אמוציות אצל הילדים
כדי שיבינו שזיהום מקור מים אינו טוב .לאחר הסיפור הילדים כותבים מספר שורות על
הנושא ,הדף פותח במילים" :כדי שהים שלנו יהיה נקי ,אני."...
ב .החלק השני של השיעור מבוסס על פעילות אשר משתפת את ילדי הכיתה .הפעילות נעשית
בעזרת כוס מים עם חיתול מבד .כל פעם מבקשים מאחד התלמידים לגשת לכוס ולפזר מעל
החיתול שמונח על הכוס חתיכות עוגה ,לשפוך קולה ועוד כל מיני דברים .התוצאה היא
שהמים שהיו צלולים בהתחלה ,הופכים בסוף למים עכורים ומלוכלכים.
שני מערכי השיעור כיוונו ,למעשה ,ליצירת תגובה רגשית אצל הילדים ,לעורר בהם אמפתיה כלפי
הסביבה ולהעניק להם נקודת מבט אחרת בה יוכלו להביט על הסביבה ולא לחשוב רק מה הם יכולים
לקחת ממנה ,אלא גם מה הם מסוגלים להעניק לה .כוונתנו הייתה גם להעניק לילדים את ההבנה
הבסיסית ,בעצם ,של משמעות המעשים שהם עושים בלי לחשוב פעמיים ,וכיצד הסביבה שלהם
מתנהגת -האם היא דואגת לסביבה או שהיא גם טבולה ראסה.

המלצות להמשך
בעבודה זו הצוות יצר מסגרת של פעילות עבור ילדים בנושא איכות הסביבה .הפעילות לא יצאה לדרך
בשל בירוקרטיה של מערכת החינוך העירונית בקרית ים .מערכי השיעור נמסרו למורות אשר הביעו
עניין רב אך לא קידמו את הנושא.
מתוך הניסיון של הצוות ניתן לומר כי הפנייה אל מחלקת החינוך בעירייה לא הועילה ואולי אף
הקשתה על ביצוע הפרויקט בשטח .כמו כן ,העברת מערכי השיעור למורות בבית ספר "ימית" (איור 2
ואיור  ,) 2דרך קרובי משפחה של חברת צוות ,גם לא קידמה את הנושא .לאור כל זאת ,הצוות ממליץ
על גישה ישירה יותר ,ללכת פיזית לבית הספר ולדפוק על הדלת של המנהל/ת ולהסביר מהי הפעילות
ועבור מי היא מיועדת .כמו כן ,מומלץ ליצור קשר עם בית הספר הנבחר כמה שיותר מהר על מנת
לבצע את הפעילות טרם הגשת הדו"ח המסכם של הקורס.
מערכי השיעור אשר מוגשים כנספחים בעבודה זו ,מורכבים מפעילות אשר נהגתה על ידי חברי הצוות.
מומלץ להבא קודם כל ליצור קשר עם המקום הרצוי להתנדבות ואולי אף לבנות את מערכי השיעור
יחד עם המוסד החינוכי על מנת להתאים טוב יותר את מערכי השיעור לקהל היעד.
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איור  :02המבט מכיוון בית הספר אל חוף הים ,קרית ים (מקור)google maps :

איור  :00בית ספר ימית ,קרית ים (מקור)google maps :
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סיכום ומסקנות

במהלך העבודה ה צוות נחשף בצורה מעמיקה לנושא המיחזור בארץ ובעולם .ערי העולם אולי רושמות
את המספרים של כמות הפסולת שהעירייה מפנה ,אך האחראים על היווצרותה הם התושבים .ניהול
הפסולת הוא תהליך מורכב אשר בא לתת פתרון ל"מה עושים עם כל הזבל שאנו מייצרים?" .ככל
שתהליך זה יותר מפותח ,הרי שגם הכמות וגם איכות החיים של התושבים משתפרת.
הפגיעה באיכות הסביבה מתרחשת בשלושה רבדים :זיהום אוויר ,פסולת מוצקה ושפכים .במקרה של
העיר קרית ים אנו יכולים לקשר אותה עם שלושתם .העיר "סופגת" את זיהום האוויר אשר מגיע
מכוון בתי הזיקוק והמפעלים השונים הממוקמים באזור ,העיר מייצרת פסולת מוצקה רבה ,הקרבה
של שפך נחל הקישון אל חופי העיר מעביר את הזיהום בעזרת זרם המים אל חופי העיר קרית ים.
הדירוג של העיר ברמה סוציו אקונומית  0רק מחזק את הנושא של אי צדק סביבתי ממנו סובלת
העיר.
הפרויקט הנ"ל היה אמור לעזור להניע תהליך הסברתי המהווה שלב מקדים חשוב בתהליך הפרדת
הפסולת .לדאבונו של הצוות ,פרויקט זה אינו יצא אל הפועל בשטח אך הוא כן יצר תשתית מידע
ומערכי שיעור מוכנים אשר ניתנים ליישום וביצוע.
נושא המודעות והחינוך הסביבתיים הוא דבר השגור היטב בשיח והפרקטיקה החינוכיים ,הן בעולם
והן בארץ .אולם ,יישומו של חינוך זה אינו בא לו ללא קשיים .בבתי הספר היסודיים והחטיבתיים
נלמד הנושא הסביבתי בהיקף נמוך בהרבה מן המומלץ על ידי משרד החינוך וזאת בשל בחירתו
האישית של כל מורה ומורה להורות את החומר .כמו כן ,פחות מכ 02%-מתלמידי התיכון מסיימים
לימודיהם לאחר שניגשו לבגרות במקצוע סביבתי אחד או כמה וזאת ניתן לייחס לגישת ה"עצמאות"
במסגרתה נלמדים קורסים סביבתיים.
המסקנה הכי חשובה לדעת הצוות בפרויקט זה היא שגם כאשר באים עם רצון טוב להתנדב ולעזור,
הדבר חייב לעבור תהליך בירוקרטי אשר יכול להקשות על הוצאת הפרויקט לפועל כמו במקרה הנדון.
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ג'יסר א – זרקא :פיתוח תיירותי מבוסס קהילה
יעל דנציגר ,סלע לב ארי

הקדמה
"ג'יסר א-זרקא היא כמו אי בודד" אומר אחמד ג'וחה תושב הכפר (ראיון .)09/00/02 ,מי שמגיע
לג'יסר א-זרקא ימצא כפר דייגים ערבי מסורתי בין ישובים יהודים ,ולו חוף בתולי  -מהאחרונים
בארץ .לידו זורם נחל יפהפה ובצמוד לו ניתן למצוא עתיקות מהתקופה הרומית ,תרבות מקומית
מיוחדת לאזור ואתרי טבע נוספים .עם זאת ,הוא מתאפיין בקהילה הזקוקה נואשות לחיזוק
ולהעצמה חברתיים וכלכליים .כל אלו מהווים תשתית טובה לפיתוח תיירות אקולוגית-קהילתית
בג’יסר א-זרקא  -תיירות המעצימה את הקהילה וממזערת את הפגיעה בסביבה או משתמשת
במשאבים הטבעיים באופן בר-קיימא .עם זאת ,על מנת שהפיתוח התיירותי יעשה באופן אפקטיבי,
יש לעקוב אחר תהליך הפיתוח מראשיתו ,תוך בדיקה מקיפה לכדאיותו של פיתוח תיירות אקולוגית
בכפר וכן לאופן בו יעשה הדבר.
הכפר ג'יסר א-זרקא מדורג במקום נמוך מאוד מבחינה סוציו-אקונומית ובתחומים כגון חינוך,
תעסוקה והשתלבות חברתית .הוא נמצא בתחתית טבלת דירוג הישובים בישראל ומדורג במקום 0
מתוך  02מבחינת מעמדו החברתי-כלכלי (הלמ"ס – 0200 ,כאשר  0הוא הציון הנמוך ביותר לרמה
סוציו-אקונומית) .זאת ,אף על פי שהוא מוקף ביישובים מהחזקים והמבוססים במדינת ישראל כגון
מעגן מיכאל ,בית חנניה וקיסריה.
בהכנת עבודה זו נפגשנו עם אנשי ג'יסר א-זרקא ובעלי עניין אחרים בכפר וניסינו לראות מה חסר
בכפר ומה יש בו שניתן למנף כדי לשפר את מעמדו החברתי-כלכלי .מטרת העבודה הנוכחית היא
להציע דרך לשיפור מצב הכפר והחדרת תחושת גאווה בתושבים ,וזאת באמצעות הכנת דו"ח מפורט
בו נבנה תכנית מייעצת על פני מספר מישורים ,ברוח פיתוח בר קיימא של תיירות בכפר .האפשרות
שברצוננו להעלות נועדה לשפר את רמת ההכנסות ביישוב ולעודד ולפתח יזמות בקרב האוכלוסייה,
תוך כדי שמירה על הסביבה המיוחדת בה הוא מצוי.
בראיונות שערכנו במהלך הפרויקט עלתה תחושת אנשי הכפר כי המקום הוא כמו "אי בודד"  -מוגבל
מכל עבריו וללא אפשרות להתפתח  -מצב היוצר תחושת תסכול בקרב התושבים ומוביל לפשע
ולהזנחה .העדר קשר חברתי עם הסביבה הוביל לכך שאין מקורות השראה לתושבים במקום .מצד
שני ,לכפר יש פוטנציאל רב מבחינה תיירותית :קו החוף של הישוב כולל מפרץ טבעי יפהפה וכפר
דייגים ערבי אותנטי (ולמעשה היחיד בארץ); יש במקום עתיקות מהתקופה הרומית ואף חלק
מהאקוודוקט הרומי העתיק עובר בו; והוא סמוך לאטרקציות תיירותיות אחרות כשמורת הטבע נחל
תנינים ונמל קיסריה .בישוב עובר גם שביל ישראל ,כך שרבים מבעלי העניין בכפר רואים בתיירות
כאופציה ריאלית לפיתוח וקידום כלכלי ותדמיתי כאחד.
בחרנו לבחון נושא זה שכן הוא נושא מורכב מאוד מבחינה פוליטית ,סביבתית וחברתית ,ומצאנו
שהוא מתחבר לנושאים של צדק סביבתי וקיימות .למשל ,במאמרה של שמואלי )(Shmueli, 2008
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העוסק בצדק סביבתי ,מתואר חוסר צדק במובן חלוקת המשאבים הסביבתיים לכלל האוכלוסייה
ובפיזור המפגעים הסביבתיים ,בעיקר כשהדבר נוגע ליישובים ערביים בישראל .המאמר בוחן את
המקרה של סכנין שם התושבים סובלים יותר ממפגעים סביבתיים ביחס למועצה האזורית משגב
השכנה ,כשהם סובלים ממחסור רב יותר בשטח ביחס לתושבים היהודים באזור.
בדומה לכך ניתן לראות במקרה של ג'יסר א-זרקא שתי תופעות הקשורות לתחום הצדק הסביבתי.
הראשונה היא חלוקה מפלה של משאבים לקידום ופיתוח :היא נהנית פחות מהמשאבים הסביבתיים
ששאר היישובים באזור נהנים מהם (כמו שטחי החקלאות הרבים של בית חנינה או בריכות דגים
במעגן מיכאל) ,וסובלת מכך שהיישוב מתאפיין בצפיפות גבוהה במיוחד (מפאת חוסר היכולת
להתרחב הנובע מאי מתן אישורים ממשלתיים) .השנייה ,קושי של האוכלוסיות עצמן להתמודד עם
מוסדות ותהליכים מדיניים (כולל תהליכי התכנון).
במאמרו של פיש ) )0220מדובר על כך שזכויות סביבתיות שאמורות להיות מחולקות בצורה שוויונית
בין האוכלוסייה ,לרוב אינן מחולקות בישראל בצורה כזו ,כיוון שאלה ניתנות בעיקר למי שבעל כוח
ומקורב לשלטון ובקיא יותר בהלכות התהליך התכנוני ,כמו הגשת התנגדויות ,בקשה למענקים וכו'.
בנוסף ,במאמרו של דה שליט ( )0222הוא מציין כי הבעיה של אי צדק סביבתי מתעצמת כאשר רואים
שבדרך כלל מקבלי החלטות היושבים בועדות אלה אינם נמנים על התושבים מן השכונות החלשות.
ג'יסר א-זרקא היא בהחלט דוגמא בולטת לנתק עם הרשויות ,כאשר המועצה במשך שנים רבות מנסה
להחיל מספר פרויקטים ביישוב ונכשלת בכך .בעבודתנו נציע תכנית שמטרתה בין היתר לשפר את
נגישות המועצה המקומית לגורמי השלטון.
באשר לנושא הקיימות ,פייטלסון ) )0221מגדיר במאמרו מהם מטרותיו של פיתוח בר קיימא ומאתר
שלוש מטרות-על :האחת היא שוויון בין דורי( ,ראייה רב דורית וארוכת טווח) ,השנייה היא שוויון
פנים דורי בדגש על שכבות חלשות ,והשלישית היא פיתוח .כדי לקדם פיתוח בר קיימא יש צורך לאזן
בין שלוש הדרישות האלו .הכפר ג'יסר א-זרקא ,מעצם היותו יישוב לא מפותח ,המאופיין באוכלוסייה
חלשה שאינה נהנית משוויון פנים דורי ביחס לאוכלוסיות אחרות במדינה ,הוא דוגמא לכך שלא
מתקיים פיתוח בר קיימא בישראל ,לפחות במקרה זה.
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 .1מבוא

 0.0רקע
ג'יסר א – זרקא היא מועצה מקומית (החל משנת  )0090השייכת למחוז חיפה .הכפר שוכן על רצועת
כורכר לחוף הים התיכון ,ותחום בצפונו בנחל תנינים וקבוץ מעגן מיכאל ,בדרומו בישוב קיסריה
ובמזרחו בכביש החוף .ג'סר א -זרקא קרוי על שם הגשר שנבנה על נחל תנינים עבור הקיסר וילהלם
השני בעת ביקורו של הקיסר בארץ ישראל ב .0101 -שמו של נחל תנינים בפי תושבי המקום הערביים
הוא "אל וואדי א– זרקא" (הנחל הכחול) ומכאן שם היישוב – "הגשר על הנחל הכחול" .זהו היישוב
הערבי היחיד לחוף הים בישראל כיום ,אם אין מחשיבים ערים מעורבות יהודים-ערבים (ויקיפדיה,
הערך ג'יסר א זרקא.)0202 ,

 1.2היסטוריה
ראשוני היישוב היו כ 12-משפחות בני חמולות בדואיות שיהאב ונג'ר שהגיעו לארץ ישראל ממצרים,
אליהן הצטרפו החמולות ג'ורבן ועמאש ,בדווים משבטי ערב אל–עוארנה שהתיישבו בשולי ביצות
כבארה .התושבים התפרנסו מדיג בביצות ובים התיכון וכן מקדרות מאדמת הביצה ויצירת מחצלות.
בעקבות ייבוש הביצה בשנת  ,0002הוצעה לתושבים קרקע חלופית לכפר בתוספת שכר בעבור עזרתם
בייבוש הביצה ואובדן מקור פרנסתם .ב 0009נחנך היישוב החדש בו קיבלה כל משפחה כ  22-דונם.
עם הקמת הכפר נבנו בתים מאבני כורכר מקומיות ,אולם עם קום מדינת ישראל הוא התפתח ונבנו
בתי בטון ובלוקים .בני השבט המשיכו בעבודות חקלאיות ביישובי האזור .כיום עובדים רבים מבני
הכפר כשכירים בעבודות חוץ.
במלחמת העצמאות לא נפגע היישוב הודות ליחסיו הטובים עם תושבי זכרון והסביבה .עד לשנות
השמונים לא היו כלל נישואים מבחוץ עם בני ובנות הכפר בשל הסטיגמות החריפות כלפיהם בקרב
האוכלוסייה הערבית בארץ ,שנבעו ממוצאם השונה .בשנת  0002הוכרז היישוב "שכונת שיקום"
במסגרת פרויקט שיקום שכונות.

 1.3דמוגרפיה ,כלכלה ותעסוקה
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס )0200 ,ג'יסר א-זרקא ממוקמת באשכול האחרון(0
מתוך  )02מבחינה כלכלית חברתית (מקום  2סה"כ מהסוף) וחציון הגיל בה הוא ( 01חוטר.)0202 ,
לעומת זאת מועצה אזורית חוף הכרמל באשכול  .1בהשוואה לפוריידיס ,שהוא הכפר הערבי הקרוב
ביותר לג'יסר א-זרקא ,נראה שפוריידיס ממוקמת באשכול השני מהסוף (מקום  02סה"כ) וחציון הגיל
בה הוא ( 00חוטר , )0202 ,כך שאפילו בהשוואה ליישובים ערבים אחרים באזור נראה שמצבה של
ג'יסר א-זרקא בכי רע.
הכנסות המועצה העצמאיות זעומות ומבוססות בעיקר על ארנונה למגורים ,כאשר כמעט ואין שטחי
מסחר בכפר .ההוצאות עולות על ההכנסות ורוב התקציב מגיע מהממשלה .המועצה נמצאת () 0200
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בגרעון תקציבי של כ 21אלף שקלים .מבחינת חינוך ,בג’יסר א – זרקא רק  29.2%זכאים לתעודת
בגרות ורק  00.0%עמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות .השכר הממוצע לחודש בג'יסר א-זרקא
עמד על  ₪ 0200בעוד השכר הממוצע במשק עמד על  ₪ 0290ב( 0202לאומי.)0200 ,
לסיכום ,ג'יסר א-זרקא כיום ניצבת בתחתית הטבלה הכלכלית חברתית של מדינת ישראל וסובלת
מצפיפות רבה ומחוסר צדק סביבתי המתבטא בכך שהיא לא יכולה להתרחב לשטחים ממזרח בגלל
כביש  0התוחם אותה ,ומדרום בגלל סוללת העפר של קיסריה .כך שנוצר מצב בו האנשים בג'יסר א-
זרקא "כלואים" בה ,הם אינם מוצאים כוח ורצון ליזום בגלל סגרגציה מתמשכת משכניה ,המתבטאת
הן פיזית והן מנטלית .משאביה הטבעיים מזמינים פיתוח ויכולים להוות נתיב לקידום העיר ותושביה,
אך קודם יש ליצור תחושה של גאווה מקומית ורצון ליזמות בקרב התושבים עצמם.

מפה מס'  - 0מפת אזור ג'יסר א-זרקא (אתר .)ymap

מצד אחד נראה שבג'יסר א-זרקא קיימת תשתית ופוטנציאל לתיירות מסוגים שונים  -היסטורית,
אותנטית ,סביבתית ותרמילאית .אך מצד שני נראה שמיזמים תיירותיים רבים בעיר מדשדשים ואינם
נושאים פרי .יש לבחון את המצב בכללותו ולראות איך ניתן ,בשיתוף עם האוכלוסייה המקומית,
לעודד תיירות בצורה כזו שיישמר המרקם הייחודי של ג'יסר א-זרקא ,יחד עם פיתוח שיועיל לכפר
ותושביו .על כך נעמוד בהמשך בפרק של המסמך המייעץ.
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 .2פוטנציאל תיירות בג'יסר א-זרקא
למרות דלותו ,הכפר גי'סר א-זרקא טומן בחובו פוטנציאל רב מבחינה תיירותית :כפר דייגים קטן
ופסטורלי על חוף הים התיכון ,מעגן סירות דייג צבעוניות וקסומות בין שני מגדלורים עתיקים ,חוף
רחצה בתולי ,מסגד ,אמת מים קדומה ואתר עתיקות מהתקופה הרומית-ביזנטית .כאשר מצפון לו
שמורת הטבע נחל תנינים ,ומדרום לו גן לאומי קיסריה.

מפה מס' ( 2מתוך )ymap
מקרא:
 .0כפר הדייגים ומעגן הסירות (תמונות מס' )0,2
 .0חוף רחצה (תמונה מס' )2
 .2המסגד (תמונה מס' )2
 .2שמורת הטבע נחל תנינים
 .0נחל תנינים (תמונה מס' )0
 .9שרידי הגשר שנבנה על נחל תנינים עבור הקיסר וילהלם השני בעת ביקורו של הקיסר בארץ ישראל ב( .0101-תמונה מס'
)9
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תמונה מס'  : 0דייגי הכפר על רקע מעגן הסירות הצבעוניות בין שני המגדלורים

תמונה מס'  :2חלק מרצועת החוף

016

תמונה מס'  :2המסגד במרכז העיר

תמונה מס'  : 0נחל תנינים

תמונה מס'  : 9שרידי הגשר שנבנה על נחל תנינים עבור הקיסר וילהלם השני בעת
ביקורו של הקיסר בארץ ישראל ב.0101-
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למרות הפוטנציאל הגדול ,ג'יסר א-זרקא לא הפכה למוקד תיירותי ,ומעטים התיירים שפסעו בישוב.
אלה המעטים שעשו זאת ,היו מטיילים במסגרת שביל ישראל (העובר במרכז הישוב) או סיורי
הרמדאן (המתקיימים בו בשנים האחרונות) או אולי בעת ביקור במסעדת הדייגים 'הצריף של מוסא'
השוכנת בכפר הדייגים על החוף.

תמונה מס'  : 0הצריף של מוסא

פרויקט "שביל ג'יסר"
ערן בן ימיני ,שעובד ביישוב מטעם המכון לחינוך דמוקרטי ,סיפר לנו על פרויקט "שביל ג'יסר" .מטרת
הפרויקט ליצור שביל בתוך היישוב ,עם אטרקציות תיירותיות לצדו ,אשר אמור להתחבר לתוואי של
שביל ישראל ולהביא עוד מטיילים לעצור ביישוב .את השביל הם מייצרים במסגרת פרויקט חינוכי
בבתי הספר בשיתוף ומתוך הסיפורים של ילדי הישוב (ראיון.)00/00/02 ,
סיורי רמאדן
כצעד למימוש הפוטנציאל התיירותי ,פעלה בכפר עמותת "סיכוי" לקידום שוויון אזרחי בישראל.
העמותה הפעילה בעבר ,בליווי תושבים ביישוב מספר פרויקטים על בסיס מינוף משאבי המקום
הפיזיים והאנושיים ,בהם :קורס יזמות בתיירות ,סדנא מעשית לגיבוש המוצר התיירותי ביישוב,
עידוד התארגנות מקומית של הדייגים בג’יסר א-זרקא וליווי וייעוץ שוטף לנציגים ברשות נציגי
תושבים בהקמת תשתיות לפיתוח התיירות ("סיכוי".)0200 ,
"סיורי הרמדאן" ,שהוזכרו קודם לכן ונחשבים להצלחה גדולה ,התחילו לפעול בעקבות פעילות
עמותת "סיכוי" .הסיורים מתנהלים בחמש השנים האחרונות ומובלים על ידי מוחמד ,אחד ממשתתפי
קורס היזמות ,יחד עם "פורום תיירות" ובעזרת עמותת "כרמלים" המקדמת תיירות בחוף הכרמל.
במסגרת סיורים אלו מגיעים בזמן חודש הרמדאן יהודים רבים ליהנות מארוחת רמדאן ולסייר בעיר,
כשלאורך הרחוב הראשי מוקם שוק מאולתר בו התושבים מציעים את מרכולתם ופריטי אומנות
מעשי ידיהם.
הניקבה
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מוקד משיכה תיירותי נוסף שאינו מתופעל הוא הניקבה ,שהייתה בעברה אתר היסטורי – זוהי בעצם
ניקבה המובילות אל אקוודוקט תת קרקעי קדום ,אשר בעבר הובילו בו סיורים אשר אורגנו על ידי
גורם חיצוני (מבית חנניה) ,אך בשנים האחרונות הניקבה סגורה ומלאה בפסולת .המועצה המקומית,
רשות הט בע והגנים ,רשות העתיקות והישובים הסמוכים מעוניינים לפתוח את הגישה לנקבה ולפתח
תיירות היסטורית על בסיסה ,אך ככל הנראה אין התקדמות לאחרונה עם מיזם זה.
האכסניה של ג'וחה
מיזם חדש שמתחיל לפעול ממש בימים אלו הוא 'האכסניה של ג'וחה' (" Juha's
 ,)"Guesthouseה'גסטהאוס' הראשון ביישוב ,אותו מנהלים נטע חנין ממושב אביאל
ואחמד ג’וחה תושב הכפר (ממשתפי קורס היזמות) .נטע ,עורכת דין במקצועה ,הגיעה
ליישוב לפני מספר שנים וראתה את הפוטנציאל התיירותי הגדול הגלום בו .היא פגשה את אחמד
וביחד הם החליטו להקים אכסניה שתפעל כעסק חברתי .התקווה שלהם היא שהאכסניה תעזור
לפתח את היישוב ותעודד את התושבים להתפרנס מתיירות .לדברי נטע" :הרעיון הוא לפתוח את
המקום למטיילים עצמאיים שמשתמשים בעסקים מסביבו ,לא מדובר רק על אנשים שבאים לישון,
אלא גם על סיורים וסדנאות ".האכסניה ,שנפתחה ב  ,22.00.02 -ממוקמת במרכז היישוב ,על שביל
ישראל ,ומתוכננת להיות חלק מרשת ההוסטלים הישראלית .ILH

תמונה מס'  :1נטע ואח'מד על רקע האכסניה

הישוב ג'יסר א-זרקא טומן בחובו פוטנציאל רב לתיירות ופוטנציאל זה זוהה ע"י אנשים רבים .מספר
פרויקטים תיירותיים כבר נעשו ורבים עוד מתוכננים ,אך סוגיה שחזרה בשיחות השונות שניהלנו היא
האם הישוב בשל לתיירות? האם התושבים מוכנים לקליטת תיירות? ואיזו סוג של תיירות תתאים
ליישוב?
מתוך שיתוף הציבור שנעשה ביישוב עולה שהתושבים אינם בשלים לא לתעשייה תיירותית ולא
ליוזמה הנדרשת על מנת לקדם תיירות מתוך היישוב" .חסרות בכפר יוזמות" ,אמרה לנו נטע" ,יש
הרבה אנשים קשי יום שקשה להם להרים את הראש מעל המציאות היומיומית" .התושבים לא
יוזמים כי אין להם את המוטיבציה או האמונה שיוכלו להצליח ,או שאין להם את הכסף הנדרש
לצורך השקעה ראשונית בעסק ,ומי שכן יוזם – עושה זאת מחוץ ליישוב (ראיון.)09/00/02 ,

019

תמונה מס'  :0ציור קיר בג'יסר א – זרקא.

 .3תכנון בג'יסר א-זרקא

בשנים האחרונות ישנן מספר תכניות (בשלבים שונים של התהליך) אשר עוסקות בישוב ג'יסר א-
זרקא :ראשית אושרה תכנית מתאר מקומית להקמת גן לאומי בחוף ג'יסר א-זרקא .התכנית כוללת
שיקום של כפר הדייגים ויצירת שטח שימושי לתעסוקת הדייגים במתחם חדש אשר מתאים לאופיו
של היישוב ונעשה בהסכמה עם הדייגים .לפי מהנדס העירייה יעקוב ג'ורבאן חשוב לו לשמר את
הדייגים ,שכן הם "חלק מהנוף" ,ומדובר באטרקציה המהווה נדבך ראשון שיזמין את התיירים לבוא
לג'יסר א-זרקא (ראיון.)09/00/02 ,
שנית ,בנוגע להרחבת שטח היישוב ,במסגרת תת"ל  20נבחנו אפשרויות להסטת כביש  0על מנת
לאפשר את הרחבת הישוב (תכנית זו נמצאת בשלבי אישור) .כמו כן ,ישנה תכנית מתאר מקומית
כוללת ליישוב אשר נמצאת בימים אלו בשלבי הכנה .במסגרת תכנית זו מקודמת תכנית לפיתוח
תיירות .יעקוב ג'ובראן ,מהנדס המועצה ,ציין שלכיוון החוף יש תכנית לשנות את השטח למגורים
ותיירות .הרעיון הוא שיהיו גם מקורות הכנסה בנוסף לשטח המגורים (ראיון .)09/00/02
תכנית המתאר מנסה לייצר מערך של צירים המחברים את האטרקציות של ג'יסר א-זרקא ומספקים
תעסוקה והכנסות למועצה .התכנית מדברת על כמה מעגלים וקישורים לתיירות ,כאשר מדובר
בפיתוח הדרגתי המשלב אסטרטגיות שונות :פיתוח 'מלמעלה' (הקמת כפר נופש) ופיתוח 'מלמטה'
(צימרים ועסקים קטנים בבעלות תושבים מקומיים) .מראיון שנעשה עם טובי אלנפדרי עולה שנעשה
שיתוף ציבור רב בנושא תכנית המתאר ושהיה ייצוג רב לקבוצות מהתושבים כאשר בסה"כ התנהלו
דיונים עם  002מהתושבים (ראיון.)02/00/02 ,

 2.0מוקדי הפיתוח המתוכננים במסגרת תכנית המתאר
(מתוך ראיון עם רוית ריכטר שעסקה בתכנית המתאר:)02/20/02 ,
א  .כביש החוף  -הקמת מרכז מסחרי בירידה מכביש החוף שיכלול 'מרכז מידע' (ירידה מכביש החוף
לג'יסר א-זרקא א-זרקא מתוכננת במסגרת התוואי החדש של הכביש) .לדברי טובי אלפנדרי שעסק
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בשיתוף ציבור ביישוב ,המרכז מתוכנן להיות "חלון ראווה" לג'יסר א-זרקא שיפתה נוסעים על כביש
החוף לרדת ולבלות ביישוב (ראיון .)02/00/02
ב  .נחל תנינים  -הוספת טיילת לאורך הנחל ,המשלבת אזורי מסחר "קל" – כמו בתי קפה ,מסעדות
וכדומה.
ג  .לינה ואירוח – פיתוח הדרגתי וארוך טווח ,כאשר בשלב הראשון יבוסס על אירוח ביתי וכמה
צימרים כחלק ממרקם המגורים .בשלב השני מספר מלוניות קטנות ובשלב השלישי ,שייעשה לאחר
פיתוח התשתיות ושיפור התדמית של הישוב ,מתוכנן לקום כפר נופש בשטח הנמצא בצד המערבי של
הישוב ,בקרבה לים.

 .2בעלי עניין

פיתוח תיירותי בג'יסר א-זרקא מעורר עניין ומשפיע על גורמים ביישוב ומחוצה לו .לכל קבוצת בעלי
עניין יש את האינטרסים שלה .בפרק זה נסקור את בעלי העניין השונים ועמדותיהם.

תושבי הישוב
תושבי היישוב ,המושפעים העיקריים מכל פיתוח תיירותי שייעשה .מהראיונות שערכנו עולה תמונה
כי תושבים רבים מאמינים ומעוניינים במימוש הפוטנציאל התיירותי של ג'יסר א-זרקא ,אך
התושבים אינם גוש אחד המאוחד בדעותיו .ניתן לחלק את התושבים לקבוצות עניין עם אינטרסים
שונים :נשים וגברים ,סטודנטים ונוער ,בעלי עסקים ויזמים ,אנשי דת ואנשי המועצה.

מועצה מקומית
אנשי המועצה ,השואפים להגדיל את ההכנסות לישוב ,מעוניינים כמובן בפיתוח תיירותי .לדוגמא
ניתן לראות שבדף מידע על היישוב שהוכן ע"י המועצה הם מציינים כי "הישוב ג’יסר א – זרקא
ותושביו מאמינים כי הישוב יהפוך לישוב מודרני בעל אטרקציות תיירותיות שישתלבו עם פיתוחה של
המדינה ,תוך ניצול הפוטנציאל המצוי בכפר .הפיתוח הכלכלי המתוכנן (תיירות ,מגורים ,נופש
וכלכלה) יחולל שינוי מהותי בפיתוחה האורבני של ג’יסר א – זרקא ויביא גם לשנויים חיוביים בתחום
החברתי-כלכלי" (אתר מ"מ ג'יסר א-זרקא).
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ניתן להסיק ממסמך זה מספר דברים :ראשית ,שאנשי המועצה כבר מכירים ביתרונותיו של הכפר
ובצורך הקיים לפתח אותו כדי להפוך אותו ליישוב "מודרני" .כלומר ,כרגע הוא אינו יישוב מודרני
דיו ,אך הם מעוניינים לקדם את יישובם בכיוון הזה .בנוסף ,הם רותמים לצורך העניין את התושבים
ואף מכוונים כבר את הכפר לכיוון מסוים – תיירות ,מגורים ,נופש וכלכלה .כך שנראה שנעשתה כבר
איזו עבודת הכנה בקרב המועצה ,אשר לאחריה הם החליטו להתמקד באספקט התיירותי כדי לשפר
את תנאי החיים בכפר אם זה בתחום הכלכלי או החברתי.
לחיזוק דברים אלה ,מהנדס העירייה –יעקוב ג'ורבאן אומר ש"יש מצוקה קשה של שטחים לפיתוח,
חוסר בשטחים למבני ציבור ומגורים ומצוקה סוציו-אקונומית" ,כך שהם רוצים בהרחבת תחום
השיפוט (ראיון .) 09/00/02 ,לטענתו נעשו תסקירי השפעה על הסביבה ,שנים של דיונים וכל פעם
שנבחר ראש מועצה אחר התכניות נופלות וצריך להתחיל הכל מחדש .לטענתו הם מחפשים לעשות
שיתופי פעולה עם יישובים סמוכים כגון קיסריה וזכרון יעקב ,אך לטענתו לא הייתה הענות מצדם.

צעירים
באשר לבני הנוער וסטודנטים ,בכל מקום בו פנינו בג'יסר א-זרקא קיבלו אותנו בחום ובהתלהבות
מורגשת ,נראה שהם רואים את הפוטנציאל העסקי ואפשרויות התעסוקה שייפתחו .זוהי קבוצה אשר
נמצאת יותר מוכוונת לעתיד ומבינה את הצורך בכך שתיירים ירגישו בנוח בכפר .טובי אלפנדרי אשר
עסק בשיתוף ציבור בג'יסר א-זרקא ,ערך פגישה נפרדת עם סטודנטים מהכפר וציין שהם הראו
התלהבות רבה ורצון ללמוד על אפשרויות לקידום הכפר (ראיון .)02/00/02 ,נטע ,שהקימה את
האכסניה הראשונה בכפר ,מספרת "פגשתי בנער שכבר תכנן איך הוא "עף" מהכפר ,ופתיחת האכסניה
נתנה לוי תקווה ועכשיו הוא מנסה לחשוב בכיוונים אחרים" (ראיון .)09/00/02 ,הסטודנטים בפרט
חשובים מאוד לפיתוח התיירות בכפר ורואים בהם כשכבה יזמית שצריכה לחזור לכפר ולפתח אותו
כתושביו העתידיים.

בעלי עסקים ויזמים
מצד בעלי העסקים ויזמים נראה שאלו שדיברנו עימם מאוד מעוניינים בפיתוח הכפר .לראייה
מתנהלים בכפר כבר עכשיו מספר פרויקטים המנוהלים בידי אוכלוסייה מקומית ,כמו סיורים
המועברים ע"י מוחמד ,רכז הנוער (המנסה להכשיר מדריכים נוספים מקרב התושבים) ,ובפרט "סיורי
הרמדאן" עליהם סיפרנו בפרק התיירות ,האכסניה של נטע ואחמד ,המסעדה 'הצריף של מוסא' ועוד.
כך שנראה שיש המון רצון לעסוק בתיירות מצד בעלי עסקים ויזמים מקומיים ,אך מצד שני יש עוד
הרבה בעלי עסקים ויזמים אשר חסרה להם הכוונה ומוטיבציה (מתוך ראיונות עם אחמד ג'וחה
 ,09/00/02ערן בנימיני  ,00/00/02חגית יוסף .)20/20/02

נשים
קבוצת הנשים בכפר הינן קבוצה מאוד חשובה ויצרנית .לפי טובי אלפנדרי (ראיון )02/00/02 ,נראה
שהרבה מהנשים שעובדות בשכר יוצאות לעבוד מחוץ לכפר אך אם יווצרו פרויקטים המשלבים
תעסוקת נשים בתוך הכפר ,זה יכול לקדם אותן ואת הכפר משמעותית .בשיתוף ציבור שנעשה עם
נשים ,נראה שנושא שמאוד מפריע להן הוא נושא השטחים הפתוחים בכפר ,המצויים במצב קשה,
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קיימים מספר פרויקטים תעסוקתיים המנסים לקדם את הנשים בג'יסר א-זרקא בהם בית ספר
חוויתי לערבית ,סיורים בכפר ועוד.

אנשי דת
לגבי קבוצת אנשי הדת בכפר ,נראה שאף על פי היות הכפר אדוק יחסית מבחינה דתית ,הוא אינו
מאופיין באווירה דתית לא סובלנית .לראייה ,ראש המועצה השייח עמאש מוראד ,אדם דתי אדוק
שמשמש גם כמואזין הכפר ,התלהב מאוד מהרעיון של אכסניה בכפר ומפיתוח תיירותי שלו .הוא
הביע תמיכה בפרויקטים אלו ורואה בהם כהזדמנות לקדם את הכפר .כלומר ,נראה שאנשי הדת
מכירים בכך שחשוב לקדם את ג'יסר א-זרקא ובכך שהיתרונות הכלכליים חברתיים מפיתוח תיירות
עולים על הפגיעה במרקם הכפר האפשרית מהגעת תיירים אליו.

משרדי ממשלה
בעלי עניין נוספים בפיתוח תיירותי בג'יסר א-זרקא הם משרדי הממשלה השונים ,ביניהם משרד
התיירות ,משרד הרווחה ומשרד הפנים .משיחות שערכנו עם גורמים שאינם מעוניינים להיחשף עולה
כי בחלק ממשרדי הממשלה יש חוסר אמון בג'יסר א-זרקא חסר להם אמון בתושבים ובמועצה ולכן
הם לא מעוניינים להשקיע בה כספים ,זאת משום שהם לא מאמינים שהשקעה במקום תניב פירות.
בנוסף ,מדובר ביישוב ערבי וכשמדברים על פיתוח תיירותי ביישוב ערבי על קו החוף מדברים על נושא
טעון פוליטית ועל כן יש מורכבות ושונות בעמדות משרדי הממשלה והאנשים המייצגים אותם .הנושא
הוא בעייתי במיוחד שכן אחת הדרישות שעולות היא להרחבת השטחים של ג'יסר א-זרקא על חשבון
שטחים המצויים בשליטת בית חנניה .דבר המעלה שאלות מוסריות ולאומיות קשות .שכן מדובר
בהעברת שטחים מאזרחים יהודים לטובת אזרחים ערבים ,דבר אשר בהתחשב בהיסטוריה של מדינת
ישראל אינו מובן מאליו.

ישובים שכנים
היישובים השכנים של ג'יסר א-זרקא ,קיסריה ומעגן מיכאל ,מציגים גם הם תמונה מורכבת של
המציאות :מחד ישוב ערבי במצב סוציו-אקונומי נמוך מאוד בחצר האחורית של שני יישובים
יוקרתיים יהודים יוצר דיסוננס ברור ,אשר מביא בין השאר לפשע ועבירות המופנים ליישובים
היהודים הסמוכים .תושבי קיסריה בתגובה למצב זה הקימו סוללת עפר בגובה שבעה מטרים בינם
לבין ג'יסר א-זרקא ,כך שהנתק והבידול הן הפיזי והן המנטלי בין היישובים הסמוכים מורגש מאוד.
נשאלת השאלה מה תושבי הישובים השכנים מעדיפים ב"חצר האחורית" שלהם – יישוב עני ,מלוכלך
ומוזנח? או יישוב מטופח ונקי העומד על רגליו ואולי אף מצליח? אנו מאמינים שלמרות מורכבות
הנושא היישובים הסמוכים יהיו מעוניינים לראות את ג'יסר א-זרקא קמה על הרגליים ,יוצאת
מהקשיים בהם היא נמצאת כרגע והופכת למקום נעים יותר .ואם פיתוח תיירותי יוכל לקדם את
ג'יסר א-זרקא לכיוון הזה ,רוב תושבי קיסריה ומעגן ומיכאל יתמכו בכך .לראייה קיים פרויקט
"שכנות טובה" בין ג'יסר א-זרקא למעגן מיכאל שנועד לקדם רעיונות ויוזמות משותפות בשיתוף בין
שני היישובים.
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לסיכום ,נראה שבסקירה של בעלי העניין ביישוב ,בין אם זה נשים ,אנשי דת ,בעלי עסקים או
סטודנטים ,קיימת עמדה אחידה התומכת בפיתוח תיירות על בסיס תשתית קיימת וקידום יוזמות
חדשות .נראה שמצד הממשלה והרשויות יש פער מסוים באמון הקיים בכפר ,המונע את קידומו
ופיתוח ,ייתכן ויש מקום ליצור כאן איזשהו גישור בין התושבים לממשלה ,דרכים ורעיונות לכך
יפורטו בהמשך הדו"ח.
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 .5מסמך מייעץ– פיתוח תיירותי מבוסס קהילה
כפי שתואר לעיל ,הישוב ג'יסר א-זרקא נמצא כעת בשלב התחלתי של פיתוח תיירותי .על מנת שפיתוח
זה יצליח ויוביל לקידום היישוב כולו מבחינה כלכלית וחברתית ,אנו מאמינים כי יש לבחון אפשרויות
ולתכנן את הפיתוח יחד עם הקהילה באופן שיעצים את התושבים ויביא לתיירות המתאימה לאופי
המקום.
לשם כך הכנו את המסמך הבא הכולל  2פרקים:
 )0מדריך לתיירות מבוססת קהילה ()CBT- Community Based Tourism
 )0מדריך לתיירות אקולוגית-קהילתית ()Community-based Ecotourism
 )2דרכים להכנה ורתימה של התושבים לפיתוח תיירות בישוב

 . 0.0מדריך לתיירות מבוססת קהילה ()CBT- Community Based Tourism
תיירות מבוססת קהילה הינה קונספט רחב ,המדבר על החדרת הרעיון של תיירות ליישוב כפרי אשר
מנוהל בידי הקהילה המקומית .המטרה של תיירות מבוססת קהילה היא להוות כלי חברתי ,כלכלי
וסביבתי של פיתוח ,המשלב בתוכו את העקרונות של תיירות ופיתוח הקהילה ,המבוסס על צרכים
אמתיים בקהילה המקומית ) .(Aske, 2010כלי זה מבוסס על ניסיון רב בעולם ביישובים כפריים
ומבודדים והוא יכול לשמש כנקודת חיבור בין התושבים בג'יסר א-זרקא לבין תיירים המעוניינים
בחוויה של תיירות קהילתית.
מטרת המדריך היא להגביר את המודעות של הקהילה המקומית לאפשרויות הטמונות בתיירות
מבוססת קהילה ,לעודד הגעת תיירים למקומות אותנטיים ומבודדים ולהעניק לתייר חוויה שונה
ומיוחדת אשר מתקבלת ישירות מהתושבים המקומיים ולא דרך מתווכים אשר אינם מכירים את
המקום באמת .במדריך המוצג להלן נציג את העקרונות הכלליים של תיירות מבוססת קהילה ונציע
ליד כל אחד מהם איך הוא יכול להיות מיושם בג'יסר א-זרקא.
עקרונות לתיירות מבוססת קהילה ):(Tourism Concern, 2014
א .עליה להיות מנוהלת בהסכמה של קהילות מקומיות .הכוונה היא שאם יש סיור במקום עליו
להיות מנוהל ומתוכנן בשיתוף עם הקהילה המקומית .בג'יסר א-זרקא כיום כבר מתנהלים מספר
יוזמות תיירותיות ,בהן סיורי רמדאן וסיורים היוצאים מטעם האכסניה המקומית שנפתחה זה עתה.
מה שחשוב בתוך זה הוא לזכור שהקהילה המקומית צריכה לנהל את הסיורים ולהוביל אותם
ושהעניין לא יהפוך לסיורים המנוהלים ומבוצעים על ידי מדריכים מחוץ ליישוב ,כדי שהתיירות
תישאר מבוססת קהילה.
ב .עליה לתת חלק שווה של הרווחים בחזרה לקהילה המקומית (באופן אידיאלי זה יכלול פרויקטים
קהילתיים כמו בריאות ,חינוך וכד) .בג'יסר א-זרקא קיימים פרויקטים ראויים רבים ,בהם זה של
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המכון לחינוך דמוקרטי ,בית ספר חוויתי לערבית ו"מפעל הזנה"  ,פרויקטים אלו מחזקים את תושבי
היישוב וראוי להשקיע בהם את ההכנסות הצפויות מתיירות בכדי לקדם את התושבים.
ג .עליה לערב קהילות במקום יחידים ,מתוך ההנחה שעבודה עם יחידים עלולה לפגוע במבנים
חברתיים .כלומר ,לעבוד בשיתוף עם הקהילה בג'יסר א-זרקא בניסיון להגיע להסכמה רחבה על
הנעשה ולא רק מתוך עבודה עם יזמים פרטיים.
ד .עליה להיות מקיימת מבחינה סביבתית ,מקומיים חייבים להיות מעורבים אם ברצוננו
שפרויקטים של שימור יצליחו .בג'יסר א-זרקא יש מספר ממצאים ארכיאולוגים הראויים לשימור,
בהם העתיקות והפסיפס אשר מצויים לחוף הים .בשילוב עם תושבים מקומיים ניתן לעבוד על שימור
הממצאים הללו וחיבורם לתוך הסיורים התיירותיים ביישוב.
ה .עליה לכבד תרבות ,מסורת ומבנים חברתיים .כמובן שכל יוזמה תיירותית בג'יסר א-זרקא צריכה
להיעשות מתוך כבוד לתושבים ובלי לפגוע בפרטיותם או במסורתם.
ו .עליה לכלול בתוכה מנגנונים המסייעים לתושבים להתמודד עם השפעה של תיירות מערבית .על
המועצה המקומית להכין את התושבים לקראת הגעה של תיירים מחוץ ליישוב אשר אינם מכירים
את אורחותיו ,וייתכן שיתנהגו בצורה שונה מזו הנהוגה בכפר מבחינה תרבותית כיום ,בתקווה
שהסברה כזו תכין אותם לשינויים אלה ותמנע חיכוכים עתידיים.
ז .עליה לשמור על קבוצות תיירים קטנות כדי להקטין השפעה של תיירים על הסביבה והתרבות.
כאשר מתכננים סיורים ואירועים בג'יסר א-זרקא יש לזכור שהמקום הוא מאוד צפוף גם ככה ,לכן יש
לערוך סיורים בקבוצות קטנות ולהגביל את מספר המשתתפים באירועים.
ח .יש לתדרך את התיירים לפני הגעה לכפר בנוגע להתנהגות הראויה .אם מארגנים סיור לבתי
תושבים למשל ,יש להעביר למבקרים את כללי ההתנהגות המקומיים אותם יש לכבד שכן אנו נכנסים
לשטחם הפרטי.
ט .יש להניח לקהילות במידה ואינן מעוניינות בתיירות .במידה וישנם תושבים אשר אינם מעוניינים
לארח בביתם או שסיורים יעברו ליד ביתם ,יש לכבד זאת .בנוסף ,אם ישנם פרויקטים תיירותיים
אשר תושבי ג'יסר א-זרקא לא יהיו מעוניינים בהם ,אין לכפות זאת עליהם.

 5.2מדריך לתיירות אקולוגית-קהילתית ()Community-based Ecotourism
"תיירות היא הדרך היחידה של ג'יסר א-זרקא להיחלץ מהמצב בו היא נמצאת היום" כך חושבים
אנשי המועצה של ג'יסר א-זרקא ורבים אחרים ,ואכן תכנית המתאר החדשה מדברת על פיתוח
תיירותי .אך לתיירות יש השפעה רבה על הסביבה שלה ,אם על האנשים ואם על הטבע ,והשפעה זו
יכולה להיות חיובית או שלילית .פיתוח תיירותי שנעשה באופן לא נכון יכול לגרום לנזק רב לסביבה,
כמו פגיעה במשאבי הטבע וזיהום .לעומת זאת פיתוח תיירותי שנעשה באופן אחראי ,יכול לסייע
בשימור הסביבה והתרבות המקומית ולייצר הזדמנויות כלכליות למדינה ולקהילה המקומית.
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תיירות אקולוגית ( )Ecotourismמוגדרת כתיירות אחראית לאזורי טבע המשמרת את הסביבה
ומקיימת את הקהילה המקומית .ניתן למצוא בהגדרה אספקט חברתי-סוציאלי ,אך בפועל תיירות
אקולוגית הרבה פעמים מנוהלת ע"י אנשים לא מקומיים שמטרתם העיקרית היא עסקית ועל כן
בסופו של דבר ישנה פגיעה בקהילה המקומית .מתוך כך נולד מושג חדש ' -תיירות אקולוגית-
קהילתית' ( .)Community-based Ecotourismמושג זה מדגיש את חשיבות המעורבות ורווחת
תושבים המקומיים מתיירות אקולוגית .יוזמה של תיירות אקולוגית-קהילתית הנה יוזמה המגיעה
מהקהילה או מערבת אותה מההתחלה ומקנה לה את עיקר הניהול השליטה והרווחים (Dr Richard
).Denman, 2001
צעדים לפיתוח 'תיירות אקולוגית-קהילתית' בג’יסר א – זרקא:
ע"פ מדריך של ה(Dr Richard Denman, 2001) World Wide Fund for Nature-
חלק א' – הערכת האפשרות לפיתוח תיירות אקולוגית:
 .0בדיקת פוטנציאל השימור – אילו פעולות נעשות כיום במקום שמשמרות או מזיקות לסביבה?
מה הבעיות שתיירות אקולוגית עלולה לגרום לשימור המקום ,לעומת הרווח ממנה? האם יש
אפשרויות אחרות של פיתוח בר-קיימא שיניבו תוצאות ברמה דומה או טובה יותר?
 .0בדיקת התנאים הנחוצים לתיירות אקולוגית – בג'יסר א-זרקא יש חוף בתולי מהמם שימשוך
אליו תיירים ומוקדי משיכה נוספים עליהם הרחבנו בפרק התיירות ,אך יש צורך לבדוק האם
תנאים אחרים מתקיימים .תנאי שיכול להיות בעייתי הוא האם מבקרים יכולים לחוש בטחון
להסתובב בא זור? יש לבדוק האם ואיך ניתן להעלות את תחושת הביטחון .בנוסף יש לבדוק
תנאים נוספים כמו :האם המערכת אקולוגית יכולה לספוג מבקרים בלי שיגרם לה נזק? האם
הקהילה המקומית מודעת לסיכונים ולשינויים שיחולו בעקבות הפיתוח?
 .2בדיקת היתכנות לשיתופי פעולה  -פיתוח תיירות אקולוגית קהילתית הוא לרוב בסדר גודל קטן
ועל כן יש לו השפעה מוגבלת על שימור האזור והפיתוח הכלכלי של הקהילה .שילוב תיירות
אקולוגית קהילתית יחד עם יוזמות נוספת לפיתוח בר-קיימא יכול להביא להשפעה ניכרת יותר.
מומלץ לבדוק אילו יוזמות וארגונים ,ברמה הלאומית והבינלאומית ,קיימים בתחום ולבדוק
אפשרויות לשיתופי פעולה .בנוסף חשוב להשיג תמיכה מדינית ממשרדי הממשלה.
חלק ב' – תכנון תיירות אקולוגית יחד עם הקהילה:
 .2מציאת הדרך הטובה ביותר לערב את הקהילה – באופן כללי ,כדאי לעבוד בשיתוף פעולה עם
מבנים וארגונים הקיימים בקהילה ,כמו ארגון הנשים הפועל במקום ,קבוצת היזמים ,אנשי דת.
בנוסף ,איתור מנהיגים ואנשי מפתח בקהילה גם כן יכול לעזור .בסופו של דבר כדאי להגיע
לקבוצת אנשים המייצגת באופן שוויוני את כל אנשי הקהילה .יש לעודד יוזמות מתוך הקהילה
כמו גם שיתופי פעולה עם חברות פרטיות .במקרה האחרון יש לוודא ששיתוף הפעולה מועיל
לקהילה ולא פוגע בה .שיתופי פעולה אפשריים הם חברות תיירות שפותחות סניף מקומי אשר
מעסיק ומכשיר את תושבי המקום בתפקידים שונים כולל תפקידי הנהלה ,או חברות תיירות
שמשווקות ומוכרות שירותים ומוצרים של תושבי המקום .בג'יסר א-זרקא ניתן לדוגמא לשתף
פעולה עם חברות טיולים שישווקו סיורים ביישוב שמנוהלים ומועברים ע"י תושבי המקום.
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 .0עבודה ביחד על אסטרטגיה מוסכמת – יש לפתח אסטרטגיה ברורה שמובנת ומוסכמת ע"י
תושבי המקום כמו גם על בעלי אינטרסים אחרים כמו משרד התיירות ,רשות הטבע והגנים
ורשות העתיקות  .פיתוח האסטרטגיה יחד עם תושבי המקום יכולה להעניק להם ידע וכלים
הנחוצים בתהליך קבלת החלטות .חשוב שפיתוח האסטרטגיה תהיה מובלת ע"י הקהילה עצמה
ותתמקד בקהילה אך כמו כן חשוב שיהיו מעורבים בעלי מקצוע וניסיון בתיירות ושימור.
 .9התאמת התיירות לסביבה והתרבות המקומית – יש לשאוף לשמר את התרבות המקומית ואת
משאבי הטבע הקיימים .באופן פרקטי על הקהילה להחליט מהי מידת השינוי שהם מוכנים
שתביא התיירות ולפי זה להחליט על מידת פיתוח התיירות במקום .תושבי ג'יסר א-זרקא צריכים
להחליט איזה סוג ורמה של שינויים הם יקבלו בברכה ואילו לא .כמה מבקרים הם רוצים שיגיעו?
לאילו אזורים ביישוב הם מעוניינים שהמבקרים יגיעו ולאילו לא? אילו אספקטים בתרבות
שלהם הם רוצים לשתף עם המבקרים ואילו לא? אילו כללי התנהגות חשוב להם שיחולו על
המבקרים? (לדוגמא ייתכן ותושבי ג'יסר א-זרקא לא יהיו מעוניינים שתיירים ישתזפו בבגדי ים
על החוף .פתרון אפשרי הוא להחליט על אזור מסוים בחוף המוקצה לכך) .לאחר מענה על שאלות
אלו ,ניתן בעזרת אנשי מקצוע לבדוק אילו פעילויות תיירותיות כדאי לקדם.

חלק ג' – פיתוח פרויקטים מעשיים של תיירות:
 .0בדיקה שיש מספיק ביקוש והשיווק יעיל – יש לערוך בדיקה מקיפה על מנת לוודא שיש ביקוש
מספק ומיהם פלחי השוק הרלוונטיים להם יש לשווק את הפרויקט .האם יש ביקוש בקרב
תיירים מחו"ל? לאילו תיירים כדאי לשווק (תרמילאים? קבוצות מאורגנות?) האם יש ביקוש
בקרב מטיילים ישראלים? היכן ואיך כדאי לשווק? לאילו אוכלוסיות כדאי לפנות? בתור התחלה,
ניתן לדוגמא לבדוק מיהם המבקרים המגיעים כרגע לג'יסר א-זרקא ,מה המאפיינים שלהם .כמו
כן ,ניתן לערוך סקר שייצג פלחי אוכלוסייה שונים.

 .1הצעת מוצרים תיירותיים באיכות גבוהה – האיכות נמדדת על פי ציפיות המבקרים ,על כן כפי
שנאמר קודם ,יש לבדוק היטב מהם פלחי השוק הרלוונטיים ולהתאים אליהם את אופי ורמת
השירותים .במידה ורוב המטיילים שיהיו מעוניינים להגיע לג'יסר א-זרקא הם תרמילאים אין
טעם להציע להם מלונות יוקרה אלא דווקא אכסניות או אירוח ביתי .אך יש להציע אכסניות
באיכות טובה .בנוסף יש חשיבות גבוהה לתהליך שיווקי איכותי ומדויק ,המשקף את המוצר
אותו המבקרים יקבלו.
חלק ד' – רווחים לסביבה ולקהילה:
 .0מזעור ההשפעה על הסביבה ומקסום הרווח של הקהילה – בפיתוח תיירות אקולוגית יש לשים
לב לפרטים הקטנים המשפיעים על הסביבה .בעת בניית מבנים חדשים ,יש לבנות בהתאם לאופי
המקום ,עם ח ומרים כמה שיותר מקומיים .בעת הפיתוח יש להכניס שיקולים של חסכון במים
ובאנרגיה .יש לחשוב על פרויקטים הצורכים מינימום משאבים מהסביבה ולוודא איסוף פסולת
באופן יעיל תוך מחזור חומרים ככל הניתן ומניעת זיהום .בג'יסר א-זרקא יש להעלות את רמת
המודעות לניקיון ולהוסיף פחי אשפה לאיסוף כללי ומחזור .בנוסף ,על מנת למנוע זיהום
תחבורתי ,אפשר לפתוח חניון בכניסת היישוב ,ולעודד את המבקרים ללכת ברגל או לרכב
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באופניים בתוך הכפר הקטן .כדי למקסם את רווחי הקהילה יש למשל לדאוג בפרויקטים השונים
לקנות שירותים ומוצרים מתושבי הכפר (במידה וקיימים בו).
 .02מתן תמיכה טכנית – תושבי המקום יהיו זקוקים לייעוץ ותמיכה בשלבי הפיתוח הניהול
והשיווק .יש חשיבות גבוהה לתוכניות הכשרה לקהילה המקומית .הניסיון מראה שלתוכניות
קצרות וטכניות השפעה נמוכה ויש צורך בהכשרות ארוכות הכוללות הכשרה מעשית .תכניות
הכשרה יכולות לכלול :מתן שירות ואירוח ,ניהול שיווק ותקשורת ,היבטים משפטיים וכלכליים,
שפות (עברית ואנגלית) ועוד .דרך טובה לעורר השראה בתושבים ולתת להם ידע ובטחון ,היא
באמצעות ביקורים במקומות אחרים בהם מתקיימת תיירות אקולוגית קהילתית .מכיוון שבארץ
התחום הזה פחות מפותח ניתן לספר ולהראות לתושבים בג'יסר א-זרקא דרך האינטרנט מקומות
בעולם בהם תיירות אקולוגית הצליחה ועזרה לחזק את הקהילה .בהקשר זה ,דרך לקבל תמיכה
טכנית היא ליצור קשרים בין פרויקט בג'יסר א-זרקא לפרויקט דומה לו במקום אחר .לדוגמא,
נטע ואחמד שפתחו את ה'גסטהאוס' בג'יסר א-זרקא נעזרים במעוז ינון שפתח 'גסטהאוס' מצליח
בנצרת שעזר בפיתוח התיירות של המקום.
 .00השגת תמיכת המבקרים וסוכנויות הטיולים  -באמצעות תקשורת טובה בין התושבים לתיירים
ולסוכנויות שמשווקות לתיירים את המקום ,ניתן להעלות את המודעות לסוגיות הסביבתיות
והחברתיות של ג'יסר א-זרקא .המודעות יכולה לשנות את אצל אנשים את התדמית של ג'יסר א-
זרקא ולהביא לתמיכתם במקום .כדאי לייצר פלטפורמה להמשך תקשורת עם המבקרים בעתיד
ולעודד אותם לספר על החוויה שלהם במקום ,אם באמצעות מכתב שיפורסם באתר האינטרנט
של המקום ,בבלוג או בשיחות עם חברים.
 .00מעקב ובקורת על מנת להבטיח המשכיות  -כדי שהצלחת הפעילות תהיה ממושכת ,הפסקת
התמיכה של גופים חיצוניים צריכה לא לבוא בפתאומיות וצריך להכין לכך את הקהילה ולתת
להם את הכלים למעקב ובקרה .בנוסף רצוי שיהיו לקהילה גופים ממשלתיים ו/או פרטיים,
אליהם הם יכולים להמשיך ולפנות לייעוץ בעת הצורך.

 5.3דרכים להכנה ורתימה של התושבים לפיתוח תיירות בישוב
בנוסף לכל האמור לעיל ישנם פרויקטים ספציפיים שניתן לעשות ,עם קהילת היישוב כולה או עם
קהילות מסוימות בו ,על מנת להכין אותם לקראת פיתוח תיירותי ביישוב .מסמך זה נועד לתת
רעיונות לפרויקטים פרטניים אשר יתנו לתושבים כלים להפוך את ג'סר א-זרקא למקום שהוא לא רק
פוטנציאל לתיירות ,אלא אטרקטיבי לתיירים – מושך ,יוצר חוויה נעימה ומשאיר טעם לעוד,
פרויקטים אשר יתנו לתושבים כלים להניב מהתיירות צמיחה כלכלית וחברתית.
פרויקטים כלליים


סוף שבוע של הפנינג ביישוב– ארגון אירוע של תרבות ,אוכל וסיורים .האירוע יכלול אירוח
ביתי ,סיורים ,ומכירת דגים ,אוכל מבושל ודברי אומנות בדוכנים שיוצבו ברחובות הראשיים של
הישוב .את האירוע יש לארגן בשיתוף הקהילה :המועצה המקומית ,עסקים מקומיים ,בתי ספר,
ארגון הנשים ועוד (בהתאם לעקרון התכנון יחד עם הקהילה עליו דיברנו בפרק הקודם) .האירוע
ישווק ביישובים הסמוכים ובחברות טיולים .ניתן לקיים את האירוע בשיתוף מועצה אזורית חוף
הכרמל.
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ציור על ארונות חשמל – איתור תושבים בעלי יכולת אמנותית ורתימתם לפרויקט ציור על
ארונות חשמל ,כפי שנעשה בערים אחרות בארץ (דוגמאות ניתן לראות באתר 'מור ארט').

תמונה מס'  :0ארונות חשמל מצויירים מרחבי הארץ.

פרויקטים לפי קהילות


אנשי המועצה – יצירת שיתוף פעולה עם מועצה מקומית/אזורית חזקה (לדוגמא מועצה אזורית
חוף הכרמל) שתהווה "מועצה מלווה" לג'סר א-זרקא ,ע"י ייעוץ וליווי לאנשי המועצה בהתנהלות
מול משרדי הממשלה ,בהתנהלות הפנימית ובהתנהלות מול התושבים .הקמת ועדת היגוי בה
יישבו ראש המועצה ,בעלי תפקידים נוספים במועצה עם זיקה לפיתוח התיירותי ,יועץ מ"המועצה
המלווה" ואנשי מפתח מהקהילה (יזמים ובעלי עסקים בעלי יכולת ניהול והובלה) .ועדת ההיגוי
תציב מטרות לקידום הפיתוח התיירותי והחברתי ביישוב ,תדאג ליזום פרויקטים כגון אלו
המוצעים במסמך זה ותתמוך ותסייע ליזמים ובעלי עסקים ביישוב.



בעלי עסקים – על מנת לקדם את בעלי העסקים ולהכווין אותם לאוריינטציה תיירותית ניתן
לערוך ימי הכשרה ל ניהול ושיווק עסק ,להעניק ליווי וייעוץ אישי תוך הכוונה לתיירות ,ולערוך
לבעלי העסקים סיורים ביישובים תיירותיים אחרים לצורך קבלת השראה .כמו כן ניתן להמשיך
במתן הליווי מצד עמותות כמו "סיכוי" המעודדות פיתוח תיירות וקידום שוויון אזרחי.



סטודנטים ותושבים בעלי רצון ויכולת יזמית – עריכת קורסי הכשרה ליזמות עסקית ,ניהול עסק
ותיירות.



יזמים – איתור תושבים בעלי יוזמות ועסקים מחוץ ליישוב .עריכת פגישה משותפת בשילוב אנשי
מועצה ,ליצירת פורום יזמות לעידוד שיתופי פעולה ויזמות בתוך היישוב.



בעלי עסקים ויזמים – יצירת פלטפורמה לשיתוף פעולה עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,
המציעה תכניות שונות בסבסוד המדינה לייעוץ ומתן הלוואות לעסקים ויזמים.



בעלי עסקים ויזמים בתחום התיירות – הפנייה למערכת חממות התיירות (מרכז חונכות ויעוץ
בתיירות) של משרד התיירות .תפקיד המערכת לסייע ליזמים להקים או להרחיב עסקים קטנים
ובינוניים בתחום התיירות.



נשים – לנשים ביישוב יש יכולות וכישרונות רבים .כפי שציינו קודם ,רוב הנשים העובדות עובדות
מחוץ ליישוב שוב – אך מהשיחות השונות התרשמנו כי השארת הנשים כמפרנסות יכול לעשות
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שינוי בג'יסר א-זרקא .לדוגמא ,במספר ראיונות נאמר לנו שהנשים מבשלות נהדר ויש פוטנציאל
הצלחה גדול אם ימכרו תבשילים בדוכנים ,יעשו סדנאות בישול ואולי אפילו יפתחו מסעדות
קטנות .תחילה יש לבצע פגישות עם נשים ביישוב ולאתר את הנשים עם היכולת והרצון להקים
עסקים קטנים או להיות שותפות בכאלו .לנשים אלו יש לקיים קורסי הכשרה מעשיים.
לשם כך ניתן לשתף פעולה עם העמותה להעצמה כלכלית לנשים  -באמצעות תכנית 'עסק
משלך' ,תכנית הדגל של העמותה ,המקנה למשתתפות ידע וכלים לפתיחה והקמה של עסק קטן
בהסתמך על כישוריהן ויכולתן ,הן יקבלו הנחייה בגישה תומכת ומעצימה .תכנית זו מועברת ע"י
העמותה גם בשפה הערבית ובמקומות שונים בארץ .יש ליצור קשר עם העמותה ולפעול לקיום
התכנית בתוך היישוב.


בתי ספר וגני ילדים – מתן דגש לתכני ניקיון ותיירות בתכנית הלימוד בכל הגילאים ופתיחת
מגמות לתיירות ויזמות בבתי הספר העל-יסודיים .בנוסף ,על מנת להחדיר את ערכי הניקיון
והשפעת הלכלוך על חזות היישוב ,יקבעו בתכנית הלימודים השנתית מספר ימי ניקיון המשותפים
לכלל בתי הספר ביישוב (הילדים והנוער יצאו לנקות את הרחובות יחד עם המורים והורים
מלווים).



אנשי דת – בג'סר א-זרקא קהילה אדוקה העלולה לחשוש מפיתוח תיירותי בישוב ,על כן יש צורך
בהתייחסות והכוונה של ראשי הקהילות בדרשות ושיחות עם תושבים .מומלץ לקיים פגישות בין
אנשי המועצה לראשי הקהילות ביישוב ובייחוד עם ראש המועצה שהוא איש דת בעצמו ,על מנת
ליצור הדברות ושיתוף פעולה בנושא.
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 .6דיון וסיכום

ג'יסר א – זרקא ,הינו כפר אשר מחד גיסא סובל מבעיות כלכליות וחברתיות קשות" ,אי בודד" בין
יישוביו העשירים ביותר של מועצת חוף הכרמל .אך מאידך גיסא הינו בעל פוטנציאל להיות פנינת
תיירות המושכת אליה מבקרים רבים .הסכנה היא ,שיקרה בג'יסר א-זרקא כפי שקרה בהרבה
מקומות בעבר :אזורים שהיו חבויים מעין הציבור והתאפיינו בקהילה מבודדת כמו שג'יסר א-זרקא
כיום ,סבלו מחדירה של תיירים בצורה לא מבוקרת ,אשר פגעה במרקם החיים העדין בהם.
למשל ,חבל לדאק בהודו ,אשר במשך שנים היה בלתי אפשרי להגיע אליו ועל כן אופיין ביישובים
כפריים ואותנטיים ,כאשר נפתחו שעריו הגיעו בדהרה עשרות אלפי תיירים אשר שינו לחלוטין את פני
האזור ע"י החדרת תרבות מערבית .התושבים בתגובה עשו כל מאמץ כדי להתאים את עצמם לזרם
התיירות ונפתחו מאות מלונות ואכסניות באזור ,אשר נבנו בצורה לא מתוכננת שיצרה בעיות תשתית
חמורות .בנוסף גל המערביות הוביל לשינויים בהרגלי החיים של המקומיים אשר אימצו את התרבות
המערבית עד למידה שתרבותם כמעט נעלמה כליל (סובר.)0220 ,
אם כן נראה שלצד השפעות חיוביות של התיירות ,ישנן גם השפעות הרסניות ,כאשר מתרופפות,
ולעיתים אף נעלמות ,מסורות שנשמרו על ידי האוכלוסייה המקומית מאות שנים .בנוסף ,לעיתים
התיירים מביאים איתם מנהגים שייתפסו כשליליים כמו שתיית אלכוהול ,בילוי במועדונים ,לבוש
חושפני וכו' .אז אמנם ג'יסר א-זרקא אינה חבל ארץ המנותק לחלוטין ממדינת ישראל כמו חבל לדאק
בהודו ,אך גם ג'יסר א-זרקא מאופיינת בתרבות ייחודית ונבדלת שיש לשמר.
חלקו הראשון של הדו"ח המייעץ ,המדבר על תיירות מבוססת קהילה ,אם ייושם בצורה הנכונה,
אמור לשמש כמדריך למניעת פגיעה מסוג זה בפן התרבותי של ג'יסר א-זרקא .שילוב אמצעים כמו
הדרכה מוקדמת של תיירים המגיעים לסיורים במקום ושמירה על כבוד התושבים המקומיים ,תביא
לכך שתרבותה וכבודה של ג'יסר א-זרקא יישמרו במקומם והתיירות תהיה דבר אשר מנוהל ונעשה
בידי הקהילה ולמענה בצורה מבוקרת ומדודה.
פגיעה נוספת שאנו מעוניינים למנוע היא במרקם האקולוגי העדין שמשתמר בג'יסר א-זרקא כיום ,בה
קיים חוף בתולי וכפר דייגים אותנטי אשר נראים כאילו הזמן עצר בהם מלכת ,ועתיקות מיוחדות
מהתקופה הביזנטית – רומית .יישום העקרונות של החלק השני של הדו"ח המדבר על תיירות
אקולוגית יימנעו פגיעה בנופים מיוחדים אלו ושימורי אתרי המורשת הללו .בעזרת שילוב
האוכלוסייה המקומית בשימור ותפעול אתרים אלו ניתן להגיע לשילוב בין תיירות אקולוגית לתיירות
משולבת קהילה ,כך שגם הצד הסביבתי יישמר וגם הצד החברתי.
יישום עקרונות אלה באמצעות תפיסה הוליסטית אקולוגית – קהילתית ייתנו מענה לבעיותיה של
ג'יסר א-זרקא ברמת העלאת ההכנסות של היישוב ותושביו מתיירות באזור ,תוך כדי שמירה על
המרקם הסביבתי – חברתי .בנוסף ,מעקב אחרי יישום עקרונות התוכנית בהמשך ויישום המלצות
הדו"ח ייתנו מענה מתמשך לבעיות הכפר ולא רק פתרון חד פעמי ,אשר עלול להוות פגיעה להמשך
הדורות.
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בחלקו השלישי של הדו"ח הצענו דרכי פעולה כלליים הרלוונטיים לכלל האוכלוסייה בכפר ודרכי
פעולה ספציפיים המותאמים לכל קהילה באופן נפרד ,אשר יישומן לרוב משולב בעבודה יחד עם
גורמים מחוץ לכפר ,המסוגלים לקשר אותם אל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות ,ובכך בעצם
להתגבר על הנתק המונע ממנה פיתוח והתקדמות לאורך השנים .כמובן ,שגם פתרונות אלה מבוססים
על רוח הקהילה – סביבה ,כאשר היזמים הם תושבי הכפר והביצוע מתחשב בצרכיו האקולוגים של
הכפר.
בכך אנו מציעים פתרון בר קיימא אשר מתבסס על שלוש עקרונות:
א  .הטווח הפנים דורי  -בכך שבני המקום יפיקו הכנסה ותעסוקה מפיתוח תיירות בכפר יינתן מענה
לצרכים של צמצום הפערים בין תושבי הכפר לשאר האוכלוסייה באזור.
ב  .בטווח הבין דורי – יישום עקרונות המעכב בדו"ח ייתנו מענה גם לטווח ארוך.
ג  .פיתוח – שימוש ברעיונות לשילוב תיירות בפועל בכפר ,תוך כדי התחשבות במרקם האקולוגי –
חברתי ייתנו מענה בר קיימא לפיתוח הכפר.
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ג'סר א–זרקא :שביל ישראל כעוגן לשינוי כלכלי ,תדמיתי וחברתי
ניר גלבוע ,אסף יקואל ויעל פסלר

 .1הקדמה
עבודה זו עוסקת בקשר שבין הכפר ג'סר א-זרקא לשביל ישראל העובר בשטחו .ג'סר א-זרקא הוא
יישוב שבו כ 02,222-תושבים ערבים–מוסלמים .היישוב דורג בשנת  0221באשכול הכלכלי-חברתי
הנמוך ביותר (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,)0200 ,התשתיות ביישוב במצב קשה ,אין בתחומיו
מקורות הכנסה ותעסוקה ,ותושביו משתכרים שכר ממוצע נמוך מאוד .היישוב מודר מהחברה
הישראלית ,וגם בתוך החברה הערבית בישראל נתפס מעמדם של תושבי ג'סר א-זרקא כנמוך בשל
מוצאם האתני השונה (חמולות שהגיעו ממצרים במאה ה 00-ובדווים שהגיעו מבקעת הירדן).
בחלק מנושאים אלה נתקלנו בעת סיורנו ביישוב במסגרת איסוף החומר לכתיבת עבודה זו .במהלך
הסיור נחשף מצבו הפיזי הירוד של היישוב ,והתקבלו הסברים רבים על מצב היישוב ועל הסיבות
שהובילו לכך .עם זאת ,במהלך הסיור נגלה לעינינו כי לצד היות היישוב דל באמצעים ובעל היסטוריה
מורכבת ,גלום בו פוטנציאל תיירותי רב עקב מיקומו האסטרטגי בסמיכות לאתרים תיירותיים
אטרקטיביים רבים  ,ביניהם נחל התנינים ,חוף הים התיכון ונקבת מים עתיקה העוברת בשטח היישוב
כחלק ממפעל המים הרומי העתיק של קיסריה.
מטרת מסמך זה הינה לבחון אם שביל ישראל העובר בישוב יכול לשמש כעוגן לשינוי כלכלי ,תדמיתי
וחברתי בכפר .לצורך כך ,נערכה בדיקה אם וכיצד הייתה לשבילים דומים בארץ ובעולם השפעה
חיובית על הקהילות הפזורות לאורכם .לאחר מכן ,מוצג מסמך הבוחן אם שביל ישראל יכול להוות
עוגן משמעותי ומנוף לפיתוח כלכלי וחברתי בג'סר א-זרקא .המסמך בודק וממליץ כיצד ניתן להביא
לפתיחתם של עסקים מקומיים ביישוב שיתמקדו במתן שירותים למטיילים בשביל ישראל .חלקו
האחרון של המסמך מתרכז במתן המלצות למינוף כלכלי וחברתי בישוב המתבססות על שביל ישראל
העובר בתוכו.

רקע
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא (פירוש השם בערבית" :הגשר שעל הנחל הכחול") ,הוא היישוב היחיד במדינת ישראל
ששוכן בסמוך לחוף הים התיכון שכל תושביו הם ערבים .מצפון ליישוב שוכן הקיבוץ מעגן מיכאל,
ממזרח לו עובר כביש ( 0כביש החוף) ומדרום ,מעבר לתלולית העפר שהוקמה לצורך הפרדה ,שוכנת
קיסריה (איור מס'  .)0היישוב שוכן לאורכו של חוף ים בתולי ונמצא במרחק דקות הליכה מאתרים
ארכיאולוגיים ,תיירותיים ותרבותיים ברמה לאומית ובינלאומית כגון נקבת המים העתיקה בפארק
אלונה ,עתיקות קיסריה המפורסמות ושמורת "נחל התנינים" .בנוסף ,בנסיעה קצרה מאוד ניתן להגיע
במהירות לאתרים נוספים כמו כפר האמנים עין הוד ,זיכרון יעקב וחוף הכרמל.
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מקור :גוגל מפות

איור  :00ג'סר א-זרקא במרחב השרון

ותיקי גי'סר א-זרקא מספרים כי ראשית הישוב הייתה עם הגעתן לאזור של חמולות מחיילות מוחמד
עלי (שהיה המשנה למלך מצרים) ב .0122-אלו היוו את גרעין המתיישבים הראשונים בשולי ביצת
כבארה ,טרם יובשה .אליהם הצטרפו לאחר זמן שבטים בדואים שנדדו למקום מבקעת הירדן .על פי
נתוני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שומרון ( ,)url 2ב 0002-יובשה הביצה לטובת הכשרת אדמות
חקלאיות לתושבי זיכרו ן יעקב וכחלק מהמאבק במחלת המלריה .לתושבי המקום ,אשר איבדו את
פרנסתם שהתבססה על קיום הביצה ,ניתנו אדמות חלופיות שנרכשו בכספי הברון רוטשילד על רכס
הכורכר עליו שוכן היישוב כיום (רפופורט.)0202 ,
היישוב ,שמנה בשנת  0200כ 02,222-תושבים ,דורג בשנת  0221באשכול הכלכלי-חברתי הנמוך ביותר
( 0מתוך ( )02הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .)0200 ,לשם השוואה ,באותה השנה דורגה המועצה
האזורית חוף הכרמל (אליה משתייכים הישובים השכנים קיסריה ומעגן מיכאל ,הסמוכים לכפר)
באשכול השמיני (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .)0200 ,פוריידיס ,ישוב ערבי מוסלמי סמוך ,דורג
באשכול השני (שם) .מנתוני הביטוח הלאומי עולה כי אחוזי האבטלה בגיסר א -זרקא מהגבוהים
בארץ .ההכנסה החודשית הממוצעת למשפחה בישוב עמדה ב 0200-על  0,200ש"ח ,וזאת לעומת
השכר הממוצע הארצי שעמד בשנה זו על  0,290ש"ח ( .)url 4ב 0202-עמדו אחוזי הזכאות לבגרות
ביישוב על  00.92%בלבד לעומת  20.2%בקרב תלמידי המגזר הלא יהודי ברחבי הארץ ( .)url 5בהעדר
אזורי מסחר ותעסוקה בגבולות היישוב מתבססות הכנסות המועצה המקומית על תשלומי ארנונה
למגורים .על אף שניתן לראות מנתוני הלמ"ס כי אחוזי הגבייה עולים משנה לשנה היה גרעונה של
המועצה בשנת  0200גבוה מ 21,222 -ש"ח (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .)0200 ,בשונה משירותים
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שיש לספק לשטחי מסחר או תעסוקה (ניקיון ,תחזוקה וכד') ,הכנסות מארנונה למגורים טומנות
בחובן הוצאות עירייה נוספות רבות לטובת התושבים (חינוך ,רווחה ועוד) .בהעדר מקורות הכנסה
אחרים כגון אזורי תעשייה ,תעסוקה או מסחר ,אשר אינם צורכים את כמות השירותים אשר צורך
התושב ,מתקשה העירייה לצמצם את הפער ולסגור את הגרעון ההולך ותופח.
המועצה המקומית ג'סר א-זרקא ,בשיתוף רשות הטבע והגנים ,משרד התיירות ומשרד החקלאות
קידמו בשנים האחרונות את תב"ע ש/010/א ,גן לאומי ג'סר א-זרקא (איור מספר  ,)2אשר קיבלה
תוקף בתחילת שנת  .0202מטרת התוכנית הייתה בין היתר לפרט את תמ"א ( 02חוף ים תיכון) ותמ"א
( 1גנים לאומיים ושמורות טבע) אשר ייעדו את השטח לגן לאומי ,להגדיר שימושים ותכליות ולקבוע
הוראות לרמת פיתוח בשטח ושמירת הסביבה .שביל ישראל עובר בשמורה אשר עתידה להסדיר
ולטפח את אזור כפר הדייגים ולהפוך אותו למוקד משיכה לתיירים ,ביניהם מטיילי שביל ישראל
(איור מס'  .)0בפועל ,פיתוח האזור טרם החל ומראיון עם מהנדס המועצה ,יעקוב ג'ורבאן ,עולה כי
סיבות תקציביות הן אלו שמעכבות את היציאה לדרך של התוכנית והמועצה משוועת למשקיע חיצוני
שייקח על עצמו את קידום הפרויקט (יעקוב ג'ורבאן,ראיון .)0202 ,בינתיים ,התיירים לא מגיעים
ואפילו מטיילי שביל ישראל בקושי עוברים דרך היישוב.
שיטוטים בפורומים של מטיילים מלמדים שיש המלצות למטיילים להחלפת קטע המסלול שעובר
ביישוב על מנת להימנע מהמעבר המוגדר בחלק מהפורומים כ"לא נעים" או "לא מעניין" .באחד
הפורומים המיועד למטיילי השביל נכתב" :מומלץ לפסוח על ג'סר א-זרקא .את המעבר לחוף עשינו על
דרך הביטחון המפרידה בין ג`סר לקיסריה( ".אתר שביל ישראל) .ניתן לחשוב על מספר הסברים
אפשריים לכך .ראשית ,כפי שכבר נכתב ,היישוב נמצא במצב פיזי ירוד ,וניתן להבין מדוע ההולכים בו
חשים תחושות לא נעימות .שנית ,ייתכן שיהודים שהולכים בשביל חוששים להיכנס אל תוך כפר ערבי,
במיוחד לאור אירועי זריקת אבנים אל כביש החוף שהתרחשו בעבר בג'סר א-זרקא (רפופורט.)0202 ,
ייתכן כי יש כאן גם עניין של סטריאוטיפים ודעות קדומות של יהודים כלפי ערבים בכלל ,ותושבי ג'סר
א-זרקא בפרט.

איור  : : 02סימון שביל ישראל ברחוב הראשי

איור  : 02תב"ע ש /010 /א "גן לאומי ג'סר א-זרקא
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ג'סר א-זרקא כמקרה של חוסר צדק ואפליה
המצב הפיזי ,הכלכלי והחברתי בג'סר א-זרקא מהווה דוגמה לחוסר צדק סביבתי כפי שהגדיר אותו
פיש (" :)0222היבט ( )...בסוגיית הצדק הסביבתי מתייחס לחלוקה לא צודקת ,בלתי שוויונית ובלתי
הוגנת של אפשרויות לנצל משאבים סביבתיים ציבוריים כגון משאבי האוויר ,המים והקרקע ,בין
מגזרים שונים באוכלוסייה" (פיש .)0222 ,הסוגיה של צדק סביבתי מתקשרת ,בין השאר ,לנושא של
חלוקת משאבים בין מגזרים שונים .בהתייחס לג'סר א-זרקא אפשר לראות כיצד חלוקה לא הוגנת של
משאבי קרקע פגעה ביישוב כך שהוא למעשה כלוא ומתוחם בתוך גבולות לא טבעיים שנוצרו על ידי
המדינה והרשויות .כביש ( 0כביש החוף) סוגר את היישוב ואת אופן התפתחותו לכיוון מזרח .בשונה
מהיישובים האחרים בסביבה כגון קיסריה ,לג'סר א-זרקא אין כביש גישה ישיר מכביש  0וזאת על אף
שהיישוב שוכן ממש לצד הכביש .כתוצאה מכך היישוב פחות זמין ונגיש לאנשים מבחוץ .בפועל,
היעדר גישה משמרת את מעמדו המנותק והמסוגר .בנוסף על כך ,היישוב תחום בגבולו הדרומי על ידי
תלולית עפר בגבול המוניציפאלי המשותף עם קיסריה ובבריכות דגים בגבול המוניציפאלי המשותף
עם קיבוץ מעגן מיכאל (איור מספר .)2
גבולות היישוב הינם גבולות מעשה ידי אדם ולא גבולות גיאוגרפיים (מלבד חוף הים ,כמובן) .כביש
מהיר ללא חיבור ליישוב ותלוליות עפר מלאכותית הן שתי דוגמאות המבליטות את הבידוד והאפליה
ממנה סובל היישוב ואת האופן שבו נדחה היישוב פיזית ומנטלית מהסביבה שלו .יתכן כי אפליה זו
היא שמייצרת תחושות עוינות פנימיות ,אשר גורמות גם למבקרים להרגיש שלא בנוח בתוך היישוב.
יש לקוות כי פתיחת היישוב לתיירים באופן הדרגתי יביאו להפחתת תחושת אלו.

מקורgovmap :

איור  : 25תצלום אוויר של היישוב וגבולותיו
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שטחי היישוב
תושבי ג'סר א-זרקא סובלים מאפליה גם בתחומי הקצאת הקרקעות ,דבר שמהווה עוד רובד והיבט
של חוסר צדק סביבתי .במאמרה מסבירה חננאל את הקשר שבין מנהל מקרקעי ישראל לבין המגזר
החקלאי ,קשר הטומן בחובו קשרים כלכליים ,סביבתיים ,לאומיים ואינטרסים משותפים הגורמים
להדרה של החברה הערבית בישראל ) .(Hananel, 2010אם בעבר חוק התכנון והבנייה התייחס
לשטחים החקלאיים הפתוחים כמטרה מרכזית של התכנון ,הרי שבשנים מאוחרות יותר מגמה זו
השתנתה ובנייה מסיבית מתפתחת על חשבון שטחים חקלאיים פתוחים .בשנת  0091הגדיר המנהל
את השטחים הפתוחים שאין עליהם זכויות בנייה כשטחים פתוחים חקלאיים ובכך למעשה הפקיע
לרשותו שטחים רבים במדינת ישראל מטעמים לכאורה של ציונות ואקולוגיה.
קשר זה בא לידי ביטוי בראיון עם מהנדס הישוב ,יעקוב ג'ורבאן בה הוא סיפר על תכניות הפיתוח
העתידיות של היישוב ועל הרצון לקבל שטחים חקלאיים מבית חנניה על-מנת לבנות עוד יחידות דיור
ולהקל על בעיית צפיפות הדיור הגבוהה ביישוב .מול בית חנניה מתנהל דיון ארוך על קבלת 222
דונמים חקלאיים הנתקל בהתנגדות קשה ,אטימות וחוסר שיתוף פעולה ,לדבריו (יעקוב ג'ורבאן,
ראיון .)0202 ,בהתאם למאמרה של חננאל ,גם פה יש להניח כי הדיון אינו חף מטעמים פוליטיים כאלו
ואחרים.
סוגיות מרכזיות בעלות השלכות סביבתיות נוגעות גם לחלוקת קרקע ושימושי קרקע .במדינה קטנה
כמו ישראל לכל דונם חשיבות גדולה מאוד .תשתיות כגון מערכות ביוב ,שירותים ציבוריים ,דרכים
וניהול שפכים דורשים שטח רב .בנוסף על כך ,פארקי תעשייה אזוריים יוצרים תחרות וחיכוך בין
יישובים סמוכים .פארקי תעשייה ותעסוקה הממוקמים ביישובים יהודיים הנמצאים בצמוד
ליישובים ערביים יוצרים שותפות בעומסים ובזיהום הסביבתי ,אבל לא בתזרים הכלכלי הנכנס
מתשלומי הארנונה וההיטלים שונים .לקיסריה איזורי תעשיה ממזרח לכביש  0ואלו לגיסר א זרקא
אין כלל אזור תעשיה ולא שותפות באיזורים סמוכים ומניבים כמו קיסריה.
השיח על הקצאה ושימושי קרקע בין יהודים לערבים מושפע רבות מנקודות המבט השונות של שני
צידי המתרס .דוגמה לכך ניתן לראות בתוכנית המתאר הארצית לשמורות טבע .האוכלוסייה
היהודית רואה תכנית זו כתכנית שמטרתה שמירת טבע ,בעוד שהאוכלוסייה הערבית רואה בתכנית זו
דרך להצר את צעדיה ולשמור על בידולה מהחברה הכוללת ) .(Shmueli, 2008גם כאן ניתן לבחון את
המיקום של ג'סר א-זרקא במרחב ולהבחין כיצד כלוא היישוב בין שלושה יישובים יהודיים שמצרים
בדרכים שונות את צעדי הפיתוח העתידיים שלו ,עובדה המביאה בין היתר לתחושה קשה בקרב
תושבי המקום.
הוכחה לסוגיה הבוערת של נושא חלוקת הקרקעות ניתן למצוא בדברים שנאמרו בדיון שנערך בכנסת
ב .00.29.0202-בדיון שנערך בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת אמר ח"כ יריב לוין ממפלגת הליכוד
כי "זו תוכנית שמהווה גם תקדים מסוכן לתכנון אדמות המדינה ,כאשר מפקיעים שטחים חקלאיים
לטובת שטחי רשויות ערביות שאינן מוכנות לאמץ פתרונות אחרים .זה תהליך שיעודד רשויות אחרות
לפגוע אנושות בחקלאות של המושבים והקיבוצים" .הח"כים הערבים חנין זועבי ובאסל גאטס
ממפלגת בל"ד הגיבו" :על תוואי כביש  9אין יישוב ערבי שלא נלקחו מממנו קרקעות .ממה שנשאר
מהאדמה שלהם ,לקחו עוד .טוב שתרגישו מה שהרגשנו כל הזמן" .ח"כ משה פייגלין ממפלגת הליכוד
הוסיף" :ברקע הדיון ה זה עומדות זכויות לאומיות ולא אישיות .צריך להגיד את האמת  -זו הארץ
030

שלנו ולא שלכם .אתם אורחים ,ומגיעות לכם כל הזכויות האישיות אבל ברגע שזה עובר למאבק
לאומי ,לא מגיע לכם כלום .אם העניין היה להעביר קרקע יהודית לכפר יהודי הייתי מסכים ,אבל
לכפר ערבי  -לא" (לביא.)0202 ,

הזכות לצדק סביבתי
פיש קבע כי "שני יסודות עומדים בבסיס הרעיון של צדק סביבתי :הראשון ,הנחה שלכל אזרח זכות
ליהנות מתנאים סביבתיים הולמים במובן זה שלא יהא חשוף לזיהום סביבתי מזיק ,והשני שיש
להחיל עקרונות של הגינות ,יושר ,צדק ושוויון הזדמנויות בחלוקת החשיפה לנטל סביבתי וסיכונים
סביבתיים ובאפשרות לנצל משאבים סביבתיים ציבוריים" (פיש .)0222 ,כאשר בוחנים את דבריו של
פיש בהשוואה למצב ביישוב ניתן להבחין כי תושבי היישוב למעשה לא שווים במובן של צדק סביבתי,
הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית כתוצאה מסיבות פוליטיות-לאומיות.
בהיבט של ניצול משאבים סביבתיים ציבוריים ,יש בהחלט אי שיוויון בין ניצול משאבי הטבע שבאזור
(עתיקות קיסריה ,נחל תנינים ,הר הכרמל ועוד) מהם מתפרנסים תושבי הישובים היהודיים הסמוכים
ואלו תושבי זיסר א -זרקא אינם שותפים לניצול משאבי טבע אלה כלל .חוסר שוויון זה מחדד עוד
יותר את תחושת הזרות והניכור של תושבי גיסר א זרקא.
חוסר נגישות לשיתוף ציבור
פיש טוען "לדיני הסביבה המודרניים שני מוקדים עיקריים :קביעת כללים בדבר ניצול משאבים
סביבתיים טבעיים וקביעת כללים למניעת מפגעי סביבה ונזקים סביבתיים שמקורם בפעילות
אנושית .במישור הפרוצדוראלי שמים דינים אלה דגש על יצירת אמצעים אשר נועדו להבטיח זרימת
מידע אל הציבור ושיתוף הציבור בתהליך קבלת ההחלטות בענייני סביבה ובאכיפת החוקים בתחום"
(פיש .)0202 ,במילים אחרות ,מי אשם במצבו הירוד של היישוב ,התושבים או המדינה?
תהליכי שיתוף ציבור יכולים להוות את הממשק המשותף של הציבור הערבי עם מערכת התכנון
היהודית" .השיתוף אמור להיות במהותו יחסים של כבוד הדדי עם הציבור ,ששני הצדדים ,המשתפים
והמשתתפים צריכים לתת ולתבוע .משום כך לא כל פעולה מקצועית אשר פונה אל אנשים ראויה
לכנות 'שיתוף' .לא כל פנייה לאנשים מטרתה לשתף ,ועל כן יש פעולות שאינן בגדר שיתוף" (סדן
וצ'רצ'מן .)0222 ,כמיעוט במדינה וכמיעוט נוסף בחברה הערבית תושבי היישוב סובלים גם מחוסר
שיתוף פעולה עם מערכות התכנון .גם כאשר המדינה מציעה להשתתף ולתמוך בתהליכי תכנון שונים
ולהקצות משאבים למגזר הערבי ,הדברים לעתים קרובות נופלים כתוצאה מחוסר תקשורת בין
הצדדים.

שביל ישראל
שביל ישראל הוא שביל טיול לאורך מדינת ישראל הנפרש לאורך כ 022-ק"מ .השביל מתחיל בקיבוץ
דן שבצפון ומסתיים במעבר הגבול טאבה שליד אילת .את הרעיון להקמת שביל ישראל הגה אברהם
תמיר ,עיתונאי ואיש טבע שהתרשם משביל האפלצ'ים בארצות הברית .הוועדה לשבילי ישראל של
החברה להגנת הטבע ,בראשות אורי דביר ,הגשימה את החזון והחלה בעבודות תכנון וסימון התוואי
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בתחילת שנות השמונים .השביל נחנך רשמית ב ,0000 -ומאז הוסטו מספר מקטעים ובוצעו שינויים
בתוואי ,עד שהגיע לתצורתו הנוכחית כיום .השביל מהווה מעין שלד לשבילי טיול רבים שיוצאים
ממנו ,ונותן ייצוג לכל נופי הארץ תוך שימת דגש על מעבר באתרים החשובים לכל הדתות (איור מספר
.)0
שביל ישראל נבחר כאחד מ 02-מסלולי ההליכה הטובים ביותר על ידי נשיונל ג'יאוגרפיק
( ,)Schnitzspahnותואר על-ידי צוות השופטים כמשלב טבע ,היסטוריה ,מורשת ותרבות עם נופים
תנ"כיים ונופים מחיי היום-יום של הישראלים המודרניים.
שביל ישראל מסומן בצבעים לבן-כחול-כתום.
הסימון יופיע לרוב בצורה מדורגת כאשר הצבע
העליון מצביע על כיוון ההליכה :לבן (המסמל את
החרמון) מורה צפונה ,וכתום (המסמל את הדרום)
מורה דרומה .השביל הינו רציף אך לצורך נוחיות
המטיילים נהוג לחלקו ל 22 -קטעים (איור מספר
 .)0ג'סר א-זרקא הוא הנקודה המחברת בין קטע
מספר  ,00מהר חורשן לג'סר א-זרקא ,לקטע מספר
 ,09מג'סר א-זרקא לתחנת הרכבת בחדרה (איור
מספר  .)9השביל עובר ברחוב הראשי של ג'סר א-
זרקא אשר חוצה את היישוב לרוחבו מהכניסה
המזרחית ליישוב ועד לשפך נחל תנינים במערב,
ממש בסמוך לחוף הים .משם ממשיך השביל
דרומה לאורך החוף ,בסמוך לכפר הדייגים של
היישוב ומספק תצפית מקו החוף מזרחה אל
היישוב.

סביב שביל ישראל מתגבשות עם הזמן עוד ועוד
פעילויות של קבוצות מטיילים ושל גופים ציבוריים
המעוניינים לתרום לשדרוגו של השביל ולחיזוק
מעמדו כשביל הלאומי של ישראל .ההליכה בשביל
ישראל ,המצריכה נקודות הצטיידות ,אוכל ולינה.
למי שמאס בשינה בתנאי שטח ,ייצרה סביבה
התארגנויות שונות ,החל במתנדבים המכונים
"מלאכי שביל" המארחים את ה"שביליסטים"
(כינוי נפוץ למטיילים בשביל ישראל) ומסייעים
להם במגוון דרכים ,ועד למגוון עסקים שונים שצצו
לאורך השביל ובנקודות מפתח כשהפוטנציאל
הכלכלי החל להתגלות.
איור  : 26מפת שביל ישראל בחלוקה ל 22 -קטעים.
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לדברי מנהל הוועדה לשבילי ישראל ,מוטי בן שטרית ,נקודת המוצא היא שאחת ממטרותיו של כל
שביל שמסומן היא לעודד תיירות וכלכלה לאורכו" .כשאנשים מטיילים הם מוציאים על הדרך ,הם
צריכים לישון ,לאכול ,לבלות ,לשתות קפה .הרעיון הוא שמשהו יתפתח .יש מי שיודע לעשות ביזנס
ומצליח .זה הכול תלוי ביוזמה שתגיע מאנשים במקום שבו עובר השביל( ".מוטי בן שטרית ,ראיון,
 .)0202לדברי בן שטרית לא מתבצע מעקב או מחקר כלשהו סביב נתוני ההולכים בשביל ולכן לא
קיימות כיום סטטיסטיקות הנוגעות לכמות המטיילים המדויקת בשביל והפרופילים המאפיינים
אותם .עם זאת ,לדבריו עוברים בשביל אלפי מטיילים מדי שנה .מבדיקה שערכנו במטרה להגדיר את
קהלי היעד שעוברים בשביל נראה כי ניתן למפות שלוש קבוצות מטיילים עיקריות:


תרמילאים ( -ברובם צעירים לפני או אחרי צבא) שיוצאים להליכה ארוכה ורצופה מדן ועד אילת.
מסלול כזה אורך בדרך כלל בין חודשיים לשלושה ותלוי בקצב ההליכה ,בכמות העצירות ובמשכן.
חלק מהמטיילים מבצעים קטעי הליכה הנמשכים שבוע  -שבועיים אך לא מבצעים את ההליכה
כולה ברצף .כך או כך מדובר בקבוצת מטיילים שמאפייניה וצרכיה דומים .הם מטיילים בדרך
כלל עם תקציב נמוך ,זקוקים למקומות לינה פשוטים וזולים ולמזון זמין וזול מאחר והם אינם
מעוניינים לסחוב משקל רב על גבם .בנוסף ,הם מחפשים אטרקציות שיגוונו את הליכתם.



קבוצות מטיילים מאורגנות – ברוב המקרים מדובר במטיילים מבוגרים יותר אשר מתארגנים יחד
ומבצעים פעם בכמה זמן קטע אחר של השביל .קבוצות אלו יוצאות לעיתים בהנחיית מדריך
ובהתארגנות מטעם גופים מסודרים העוסקים בידיעת הארץ .צרכיהם של מטיילים אלו שונים
מעט וניתן להניח כי יכללו מזון איכותי וחוויה ייחודית ובעלת ערך מוסף.



משפחות עם ילדים – ישנן גם לא מעט משפחות עם ילדים אשר בוחרות להגיע לקטעי שביל ישראל
בעיקר בסופי שבוע בדגש על שבתות ,וזאת במטרה לחוות חווית טבע ותרבות משפחתית .צרכיה
של קבוצה זו דומים אף הם לקבוצת המטיילים הקודמת מאחר וגם במקרה זה לא נדרשים
סידורי לינה ,אך אין ספק כי במקרה זה של טיול עם ילדים יש לשים דגש על אטרקציות חווייתיות
המתאימות להם ולמשפחה כולה.

איור  : 27שפך נחל תנינים על רקע היישוב

איור  : 28תוואי שביל ישראל באזור ג'סר א-זרקא
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שבילי צעידה ארוכים בארץ ובעולם והשפעתם הכלכלית על סביבתם
בטרם תכתבנה המלצות לפיתוחו הכלכלי ,התדמיתי והחברתי של ג'סר א-זרקא באמצעות שביל
ישראל ,יש צורך לבחון תחילה האם לשבילים דומים לשביל לישראל בארץ ובעולם הייתה השפעה
משמעותית על הקהילות הנמצאות בקרבתם .בדיקה זו היא חיונית משום שבאמצעות השוואה בין
השבילים הללו לבין שביל ישראל נוכל להבין האם לשביל ישראל יש פוטנציאל להשפיע בצורה דומה
על ג'סר א-זרקא .אם נמצא ששבילים דומים לשביל ישראל הם בעלי השפעה משמעותית על הקהילה
שגרה בסמוך להם ,הרי שיש סיכוי שגם שביל ישראל יכול להוות מנוף צמיחה לישובים סביבו ובפרט
לגי'סר א-זרקא.

שבילי הליכה בעולם
במחקר שנערך על ההשפעה הכלכלית של שבילים למטרות פנאי באזורים שונים של מינסוטה נכתב כי
בהשוואה לפעילות העסקית הכוללת ,ההוצאות הקשורות לשבילים (שכוללות הוצאות בשבילים עצמם
והוצאות ציוד) תרמו רק  2.1%לתוצר המדיני הגולמי ולשכר העובדים .עם זאת ,למרות שהשבילים
הם מחוללי הכנסה קטנים בהשוואה למגזר הייצור ,מגזר שירותי הבריאות ומגזרים גדולים אחרים
בכלכלה המקומית ,הרי שההשפעה המהותית שלהם ניכרת בקהילות שנסמכות על פעילות בשבילים,
ומתפשטת משם לעסקים אחרים במרכזי אוכלוסייה ומרכזים מסחריים אחרים באזור .במילים
אחרות ,לשבילים הללו אין השפעה גדולה ברמה הלאומית ,אבל יש להם השפעה כלכלית גדולה על
האוכלוסייה שמתגוררת סביבם ).)Venegas, 2009
דבר זה מתבטא גם במחקר של  ,)0000( Scuhttשהתבצע על השביל  Bruce Trailשביל באורך 000
קילומטר שנמצא בקנדה( ,איור מספר  .)1מהמחקר עלה ,בין היתר ,כי  02%מכלל ההולכים בשביל
הוציאו במהלך הטיול כסף על מוצרים מתכלים (למשל מסעדות ,דיור והוצאות רכב) .מתוך 02%
שהוציאו במהלך הטיול כסף על מוצרים שאינם מתכלים 00% ,מההוצאתם התבצעה במסדרון של 02
קילומטרים מכל צד של השביל ,דבר שהיטיב בצורה משמעותית עם האוכלוסייה שמתגוררת בסמוך
לשביל .ההוצאה הישירה הכוללת על המוצרים המתכלים באזור השביל הייתה  2.2מיליון דולר ,ואילו
ההשפעה הכלכלית הכוללת (ישירה ובלתי ישירה) הייתה בסביבות ה 02-מיליון דולר .בנוסף22% ,
ממשתמשי  Bruce Trailשרואיינו דיווחו כי בשנה החולפת הם ביצעו רכישה של מוצרים בלתי-
מתכלים הקשורים לשביל .לרכישות הללו הייתה במשך תקופת זמן של שנה אחת השפעה ישירה בשווי
של  02מיליון דולר ,והשפעה כוללת (ישירה ובלתי-ישירה) בשווי של כמעט  20מיליון דולר .השפעה זו
משמעותה גם תמיכה בכ 022 -מקומות עבודה.
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איור  : 29מפת  Bruce Trailשבקנדה
היתרונות הכלכליים שיכולות קהילות להפיק משביל טיול הנמצא בקרבתן מפורטים גם באוסף נתונים
שפורסם על-ידי אגודת הצעידה האמריקאית ( .)American Hiking Societyכך למשל ,מחקר שנערך
בשנת  0220על ההשפעה הכלכלית של נהר סלמון על מחוז בליין שבמדינת איידהו מצא כי ההוצאות
של המבקרים באתר הובילו ליצירה של  0,012מקומות עבודה ולהכנסות בסך  002מיליון דולר למחוז.
במקרה אחר דיווחו  90בעלי עסקים שממוקמים לאורך שביל נהר מיזורי לאחר עונה אחת שלשביל
הייתה השפעה חיובית על עסקיהם 00 .מבעלי העסקים דיווחו שהשביל היה גורם מרכזי בהחלטה
שלהם היכן למקם את העסק שלהם ,ואילו  00בעלי עסקים דיווחו שהגדילו את נפח את ההשקעה
שלהם מאז שהשביל נפתח.
מלבד הנתונים המחקריים שהוצגו לעיל ומראים על ההטבות הכלכליות שמביאים איתם שבילי הליכה
כדוגמת שביל ישראל ,ולאחר בדיקות נוספות שערכנו ,מצאנו כי היכן שישנם שבילי הליכה מושכים
ואטרקטיביים ,מת פתחת גם באופן גורף תעשייה של שירותים נלווים .המרוויחים הגדולים ,ככתוב,
הם תושבי האזור בו עובר השביל המתגוררים ברב המקרים באזורים פריפריאליים של המדינה.
דוגמה טובה לכך היא דרך סנטיאגו .דרך זו היא למעשה מקבץ של מספר רב של שבילי עלייה לרגל
הנמצאים ביבשת אירופה ומובילים כולם לעיר סנטיאגו דה קומפוסטלה שבצפון מערב ספרד .בעיר זו
בדי (הקרוי סנט ג'יימס ,סן ז'ק או
נמצא לפי המסורת הקתולית קברו של השליח הנוצרי יעקב בן זַ ַ
סנטיאגו בשפות אחרות) .ישנן ארבע דרכים ממוסדות אשר מתחילות בצרפת ומסתיימות בסנטיאגו
דה קומפוסטלה .דרכים נוספות מתחילות במקומות נוספים בספרד ,בפורטוגל ובעצם בכל רחבי
אירופה ובואכה צפון אפריקה .דרך סנטיאגו הוכרה כאתר מורשת עולמית תרבותי על-ידי אונסק"ו
בשנת  , 0002ובעשור האחרון עוברים בה ,לפי נתוני הקתדרלה שבסנטיאגו דה קומפוסטלה ,בין  022ל-
 022אלף איש בשנה .
באופן ברור מאליו ,נפתחו עסקים רבים על הדרכים המרכזיות על-מנת לשרת את כל אותם עולים
לרגל .השבילים עוברים לעיתים תכופות דרך מקומות יישוב ,בין אם מדובר בכפרים קטנים ,בעיירות
לצד הדרך או בערים של ממש .עיקר העסקים הם עסקי לינה ומזון .עסקי הלינה בדרך סנטיאגו
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מס ודרים מאוד ,ועשרות בתי לינה פזורים לאורך הדרכים .חלק ממקומות הלינה הם בתי הארחה
גדולים ,וחלקם קטנים ופרטיים .גם עסקי מזון פזורים לכל אורך הדרך ,ומספקים שפע של אפשרויות
קולינריות לצועדים הרבים בשבילים ,החל מכריכים שנקנים בחנות מצרכים בכפר קטן ,וכלה בבתי
קפה ובמסעדות .סוג עסקים נוסף שהתפתח לאורך השבילים הוא שירותי העברת המטען עבור
הצועדים שאינם מסוגלים לשאת אותו על גבם .למטיילים הבוחרים לרכב על אופניים בדרך סנטיאגו,
ישנן חברות המשכירות אופניים במיוחד לצורך זה ולאלו שאינם מעוניינים לצעוד באופן עצמאי ,ישנן
מספר חברות המציעות טיולים מודרכים.
כל אותם עסקים שהוזכרו מספקים פעמים רבות תעסוקה לתושבים הגרים בכפרים ובעיירות
המבודדים מהמרכזים הגדולים והעיקריים שקיימים במדינות בהן השביל עובר .העסקים הקטנים
שהוקמו עבור הצועדים בשביל ,המספקים לצועדים הללו את השירותים להם הם זקוקים ,מאפשרים
לתושבים הגרים באזור השביל להתפרנס בכבוד .ניתן לשער ולהניח שאם השביל לא היה קיים,
פרנסתם של תושבי אזורים מבודדים אלו הייתה קשה יותר.

שם השביל

מדינה

אורך

סוג אתרי תיירות

Bruce Trail

קנדה

 000קילומטרים

טבע

נהר סלמון

ארצות הברית

 092קילומטרים

טבע ורפטינג

Missouri River
State Trail

ארצות הברית

 210.0קילומטרים

טבע וערים

דרך סנטיאגו

מדינות רבות
באירופה

הדרך מורכבת משבילי הליכה
רבים שנקראים בשם הקיבוצי
"דרך סנטיאגו" .אין אורך
מוגדר לדרך זו.

טבע ,צליינות

איור  : 30טבלת השוואה בין השבילים שנסקרו בפרק

שביל הליכה בישראל – שביל ישו
ניתן לבחון גם דוגמה לפיתוח עסקי שהתרחש סביב שביל טיולים ישראלי – שביל ישו .אורכו של
השביל הוא  90קילומטרים ,המתחילים בנצרת ומסתיימים בכפר נחום .בדרכו חולף השביל דרך
ציפורי ,משהד ,כפר כנא ,קרני חיטין ,נבי שועייב ,הר ארבל ,מגדל ,עין שבע והר האושר.
יוזמי השביל הם מעוז ינון הישראלי ודיוויד לנדיס האמריקאי .ינון הוא יזם שמתמקד בהקמת בתי
הארחה זולים למטיילים עצמאיים המטיילים בישראל בתקציב נמוך .האכסנייה הראשונה שהקים
הייתה אכסניית פאוזי עזאר בנצרת ,אכסנייה נוספת הוקמה על-ידו בירושלים ,ואחת נוספת אמורה
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לקום באזור גן החשמל בתל אביב .ינון יזם את שביל ישו מתוך תקווה לפתח את האזור שבין נצרת
לכינרת ,אזור "מוזנח ומופלה על ידי המדינה" לדבריו.
נראה כי תקוותו של ינון מתחילה להתגשם" :אלפי אנשים בשנה צועדים בשביל .בכפר כנא נפתח בית
הארחה מצליח ובקרוב אמור להיפתח אחד נוסף .במושב אילניה נפתח חניון לילה אקולוגי0,222 ,
טונה של אשפה פונו מפאתי משהד ,ומשפחה מהיישוב שוקלת בימים אלה לפתוח גם היא בית
הארחה( ".רוזנברג.)0200 ,

מקור :אתר השביל
איור  : 31מפת שביל ישו שבישראל

בהקשר של תיירות עצמאית מסביר ינון כי "מחקרים בינלאומיים מראים שתיירות עצמאית היא
מנוע צמיחה אדיר לפריפריה ,ויכולה למנף את העסקים הקטנים בה" .עוד הוא הוסיף ואמר כי "תייר
עצמאי אינו מתאכסן במלון 'הכל כלול'; הוא שוכר מכונית או משתמש בתחבורה ציבורית ,אוכל
ארוחת בוקר בבית קפה ליד המלון ,יוצא למסעדה בערב ומבקר באירועי תרבות ובאטרקציות שהוא
בוחר ,ולא באלה שהמדריך אומר לו ללכת אליהם .מעבר לכך ,המחקרים מראים שהתייר העצמאי
משאיר במדינה שבה הוא מטייל יותר כסף מאשר תייר שבא בקבוצה ,והכסף הזה נשאר אצל
האוכלוסייה המקומית ,ולא אצל חברות ענק .זאת התיירות שהכי נחשפת לעסקים הקטנים ,לתרבות,
להווי ,לאנשים  -ולא תיירות שנשארת מאחורי חלונות האוטובוס ובמלונות יוקרה או באתרי נופש .זו
תיירות סקרנית שבאה כדי ללמוד ולהבין את החיים בארץ היעד ,ולא כדי להסתגר במתחמים
סגורים( ".רוזנברג.)0200 ,
ינון אומר כי לשביל ישו ישנה השפעה על היישובים שסביבו – כך למשל במושב ארבל נפתחו צימרים
שמתבססים על תיירות נכנסת ,וגם מלון קיבוץ לביא נהנה מתפוסה גבוהה של אורחים כתוצאה
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מהקרבה לשביל (מעוז ינון ,ראיון .)0202 ,בנוסף על כך ,סיפר אוהד כוכבי ,מי שהיה אחראי בעבר על
סימון השבילים בישראל ,כי בעקבות הקמתו של שביל ישו" ,יישוב קטן כמו כפר כנא ,שבו רחוב שלם
של כנסיות שמתייחסות לישו ,נהפך לכפר מתוייר עם אכסניה שמקבלת כ– 0222תיירים בשנה .זו
כמות יפה בשביל כפר שהיו בו לפני כן אולי חמישה תיירים בשנה" (הגין.)0202 ,
נראה אם כן ,כי הסקירה שערכנו עד כה מצביעה על כך שגם סביב שביל ישראל אמורים להתפתח
ולהתקיים עסקים שייתנו שירותים לאלפי המטיילים שעוברים בו מדי שנה .ואכן כפי שכבר ציינו,
"במהלך השנים החלה להיווצר תעשייה שלמה סביב השביל :ההליכה מצריכה נקודות הצטיידות,
הטמנות מים ואוכל בנגב וכמובן ,אופציות לינה בתשלום למי שמאס בשינה תחת כיפת השמים
ובאוהל ,מאכסניות זולות ובתי ספר שדה ועד לצימרים מפנקים יותר" (הגין.)0202 ,
מוטי בן שטרית סיפר על מקומות נוספים שמרוויחים מכך שהשביל עובר אצלם – בין היתר הוזכרו
הקניון בעיר ערד והטיילת בנתניה כמקומות שנהנים מכסף שמשאירים בהם ה"שבילסטים" (מוטי בן
שטרית ,ראיון . )0202 ,לפי אוהד כוכבי ,זה מה שקורה גם בשביל ישראל .תושבים שגרים ליד השביל
ראו שאנשים עוברים לידו והחלו למכור ולספק להם את מה שנחוץ להם – לינה ,מזון וסידורים
לוגיסטיים (הגין .)0202 ,עסקים שקשורים לשביל ושהתפתחו בקנה מידה רחב יותר הם למשל נהגים
קבועים של קבוצות מאורגנות שצועדות יחדיו ,ומדריכים וטיולים מאורגנים שמתמחים בשביל
ישראל .אם ניזכר באמירתו של בן שטרית ,לפיה אלפים עוברים בשביל בכל שנה ,נוכל להבין את
מידת הפוטנציאל הגלום בהתפתחות תעשיית שירותים לטובת הצועדים בשביל .לפיכך ,אנו סבורים
כי ישנה סבירות גבוהה שיש פוטנציאל עסקי וכלכלי לפיתוחו של ג'סר א-זרקא סביב שביל ישראל.

039

בעלי עניין
בפרק זה יש זיהוי ומיפוי של בעלי העניין השונים ,ולנסות להבין מה תהיה עמדתם בעניין פיתוחו של
ג'סר א-זרקא סביב שביל ישראל:


המועצה המקומית :המועצה הינה אולי הגורם בעל ההשפעה המשמעותית ביותר .אנשי
המועצה המקומית שואפים להגדיל את הכנסותיה ומעוניינים בפיתוח תיירותי של היישוב.
הוכחה לכך ניתן לראות בתוכנית המתאר המקודמת על-ידם בימים אלו ,ואשר מייעדת לג'סר
א-זרקא אוריינטציה תיירותית .גם מהנדס המועצה ,יעקוב ג'ובראן ,טען כי זה הכיוון אליו
הם מעוניינים לפנות ,ועל כן קידמו במועצה בין היתר את תוכנית "גן לאומי ג'סר א-זרקא"
אשר קיבלה תוקף (יעקוב ג'ורבאן ,ראיון .)0202 ,מצד שני ,חשוב לציין כי המועצה סובלת
ממחסור תקציבי ומגרעון משמעותי ביותר שמונע ממנה לצעוד קדימה .בנוסף ,עולה כי הן
מהלכים פוליטיים והן קשיים בהתמודדות עם הדרישות הבירוקרטיות אשר מאפיינות את
תהליכי התכנון בישראל מביאים ליצירת מבוי סתום ולכך שתוכניות שונות נתקעות ולא
מקודמות על אף הרצון והאינטרס הברורים כביכול.



יזמים מקומיים :היזמים המקומיים עשויים להיות גורם בעל השפעה רבה .ליזמים
המקומיים אינטרס ברור בהעלאת כמות המבקרים ביישוב .פיתוח של ג'סר א-זרקא סביב
שביל ישראל בהחלט מבקש לענות על צורך זה ועל כן אנחנו מניחים כי יזמים מקומיים ידחפו
ויתמכו בכך .סנונית ראשונה ליזמות מקומית בתחום התיירות ניתן למצוא ממש ברחוב
הראשי של ג'סר א-זרקא ,שם נפתחה בתחילת השנה האזרחית ( )0202האכסנייה הראשונה
למטיילים ביישוב  .Juha's Guesthouse -מראיון שערכנו עם היזמים של המקום ,נטע חנין,
תושבת מושב אביאל הסמוך ,ואחמד ג'ורבאן תושב ג'סר א-זר ,נראה שגם הם שואפים
לפיתוח של המקום מעבר לתחומי האכסנייה" :הרעיון הוא לפתוח את המקום למטיילים
עצמאיים שמשתמשים בעסקים מסביבו ,לא מדובר רק על אנשים שבאים לישון ,אלא גם על
סיורים וסדנאות" (אחמד ג'ורבאן ונטע חנין ,ראיון.)0202 ,
דוגמא נוספת ליזמות מקומית היא מסעדת הדגים "המקום של מוסא" השוכנת ממש על חוף
הים .גם עסקים מסוג זה זקוקים נואשות לגידול בתנועת הלקוחות הפוטנציאלים העוברים
בישוב .כך לדוגמא ,יוכל מוסא (הבעלים) לפתוח את המסעדה ,שפתוחה כיום בעיקר
בשבתות ,באופן רציף יותר ובימים נוספים של השבוע.



תושבי ג'סר א-זרקא המתגוררים בסמוך לשביל ישראל :תושבים אלו הינם בעלי חשיבות
רבה בשל הימצאותם ב"קו הראשון" מבחינת החיכוך ויצירת הקשר עם המטיילים בשביל
ישראל .יש משמעות רבה למידת הכנסת האורחים שלהם (לדוגמא בעזרה בהכוונה ומענה
לשאלות) ,למראה חזית ביתם ולרמת האחזקה והניקיון של האזור הסמוך לשביל .יש להניח
שקידום ופיתוח השביל יביא לרגשות מעורבים בקרב התושבים .מצד אחד עלולים התושבים
להביע התנגדות לפיתוחו של האזור ולהעלאת כמות המבקרים בסמוך כל כך לביתם .רתיעה
טבעית של אנשים משינויים ובעיקר בחברה כה מסורתית .מצד שני ,דווקא לתושבים הגרים
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בסמיכות לשביל ישראל תהיה אפשרות גדולה יותר לקחת חלק ולהפיק מכך תועלת ,לפתוח
חנות קטנה ,לספק שירות או צורך כלשהו ולהגדיל כך את מקורות ההכנסה שלהם .בנוסף ,יש
להניח שפיתוח תיירותי יוביל עם הזמן לפיתוח כלכלי ויאפשר תחזוקה טובה יותר של
האזורים התיירותיים לרווחת המטיילים והתושבים הקבועים גם יחד.
בשל השפעתם הגבוהה של תושבים אלו תהיה חשיבות גבוהה לשילובם בתהליך קבלת
ההחלטות בכל סוג של פיתוח האזור אשר יוחלט עליו בעתיד .ניתן יהיה לעשות זאת בין היתר
באמצעות תהליכי שיתוף ציבור שונים או על-ידי הקמת ועד מייצג.


דייגי כפר הדייגים :דייגי הכפר הממוקם ברצועת החוף של היישוב עלולים להימצא גם כן
בקונפליקט מסוים באשר לפיתוח האזור .מצד אחד ,אפשרי שהדייגים המקומיים יתנגדו
לפיתוח מתוך חשש שהדבר יוביל בהמשך לחסימת הגישה החופשית לים ולדיג באזורים
הנוחים והמוכרים להם .מצד שני ,פיתוח תיירותי (כמו זה המתוכנן כיום במסגרת התב"ע
המאושרת ל"גן לאומי ג'סר א-זרקא") לוקח בחשבון את החשיבות העליונה בשמירה על כפר
הדייגים של היישוב ,תוך כדי הסדרת האזור לנוחיות הדייגים ותוך כדי שיתוף פעולה עימם
(לדוגמה ,החלפת הפחונים הקיימים במקום במבני קבע נוחים) .בנוסף ,ייתכן כי העלאת
האטרקטיביות של שביל ישראל ביישוב תביא למעבר של יותר אנשים ממש בסמוך לכפר
הדייגים ,תאפשר להם להגדיל את קהל הלקוחות שלהם ואולי אף ליהנות מהכנסה נוספת.



היישובים השכנים :קשה לקבוע מה תהיה עמדת היישובים הסמוכים .מצד אחד ,כפי שכבר
הוזכר לעיל ,עלולים יישובים סמוכים לג'סר א-זרקא כדוגמת מעגן מיכאל ובית חנניה להוות
מכשול ,באם הפיתוח התיירותי יגרור אחירו בקשות להרחבת גבולות.
מצד שני ,יש להניח שלתושבי היישובים הסמוכים יהיה עניין בפיתוח וקידום ג'סר א-זרקא,
אשר יוביל לצמצום הלחץ הכלכלי ולהעלאת רמת החיים של התושבים במקום .שיפור מעין
זה יכול לצמצם את מעשי הפשיעה המשפיעים על כלל תושבי האזור .בנוסף ,פיתוח תיירותי
של היישוב יכול להביא ליצירת רצף תיירותי מגוון ומרתק שיוכל למשוך תיירים נוספים ויתן
דחיפה נוספת לכלכלת כל הישובים בסביבה הקרובה.

ניתן להראות את יחסי הכוחות של בעלי העניין השונים בעזרת תרשים (איור מספר  )00בעלי
עניין.בתרשים אפשר לראות כל קבוצת בעלי עניין על פני שני צירים :הציר האחד מנסה לתאר עד כמה
אותה קבוצה הינה ממסדית או חוץ ממסדית ,בעוד שהציר השני מביא לידי ביטוי את מידת התמיכה
או ההתנגדות של הקבוצה לפיתוח עתידי סביב שביל ישראל .גודל העיגולים בתרשים מייצג את מידת
ההשפעה של הקבוצה כפי שעולה מהניתוח ומהראיונות שביצענו .כפי שניתן לראות מתרשים זה ,רב
בעלי העניין ,הן ממסדיים והן אלה שמחוץ לעניין יתמכו ברמות שונות בקידום התיירות בישוב.
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איור  : 32תרשים ניתוח בעלי עניין לפיתוח שביל ישראל בג'סר א-זרקא

קשיים בדרך לפיתוח
נטע חנין-יזמית האכסניה בגיסר א זרקא ,מתארת כי תושבי היישוב מרגישים שהם מנודים
מהחברה הערבית ,ושה בידוד הפיזי בין בריכות הדגים של קיבוץ מעגן מיכאל ,החומה שמפרידה בין
היישוב לבין קיסריה וכביש החוף שעובר בצמוד ליישוב ,יצרו אצל תושבי היישוב תחושת בידוד
מנטאלית ,משל היו התושבים על אי בודד שמנותק מסביבה כלשהי (נטע חנין ,ראיון .)0202 ,דברים
דומים השמיע גם מעוז ינון ,שבו טען כי ישנה תחושת מצור וכלא אצל תושבי היישוב ש"כלואים" בין
הים ,כביש  , 0תל העפר המפריד בין קיסריה ליישובים ובריכות הדגים של מעגן מיכאל (ינון ,ראיון,
 .)0202על-פי חנין ,ישנה ביישוב תחושת תסכול רבתי ממצבו של היישוב ,תחושה הזנחה שמובילה גם
לפשע .לדבריה ,הניתוק הפיזי בין היישוב לסביבתו הוביל גם למצב של חוסר במקורות השראה,
כלומר שלתושבי היישוב לא היה על מי להסתכל וממי ללמוד כיצד אפשר לפתח את היישוב באמצעות
יזמות מקומית .גם אחמד ג'ורבאן ,שותפה של חנין לאכסניית ג'וחה ,סיפר בראיון טלוויזיוני ("עושים
סדר" )0202 ,כי הרעיון לפתח יוזמות מקומיות ביישוב נבט אצלו בעקבות קורס יזמות בתיירות שהוא
עבר מטעם עמותת "סיכוי" ,המועצה המקומית ג'סר א-זרקא ומשרד התיירות ,כלומר לא בעקבות
מקורות השראה שבהם חזה בסביבתו.
חנין מספרת שהיישוב מלוכלך ,שתפקוד המועצה לוקה בחסר ,ושהמודעות של התושבים נמוכה אף
היא .ינון קושר בין הלכלוך ביישוב לבין תחושת חוסר הכבוד העצמי של התושבים וחוסר האמונה של
התושבים ביישוב שלהם.
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קשיים רבים נובעים ממצבה ומתפקודה של המועצה המקומית גי'סר א -זרקא .ערן בן ימיני ,שפועל
מזה שלוש שנים לפיתוחו של היישוב מטעם המכון לחינוך דמוקרטי וגם מכהן כיו"ר מפלגת התנועה
הירוקה ,אומר כי למועצה המקומית ,ישנה יכולת נמוכה מאוד להזיז דברים משום שחסרה לה
ההבנה הבסיסית כיצד יש לפעול בנבכי הבירוקרטיה הציבורית .כדוגמה נתן בן ימיני את העובדה
שמשרד ראש הממשלה הקציב שלושה מיליארד שלים לטובת המגזר הערבי ,אולם ג'סר א-זרקא לא
קיבלה תקציב כלשהו מתוך סכום זה .זאת ,לפי בן ימיני ,משום שקבלת התקציב כרוכה בכתיבת
בקשות מצד המועצה אל השלטון המרכזי ,וזוהי צורת עבודה אל מול השלטון המרכזי שאיננה קיימת
עדיין בקרב חברי מועצת ג'סר א-זרקא (בן ימיני ,ראיון.)0202 ,
על הנתק בין הרשויות מדינה בין המועצה המקומית בג'סר א-זרקא ניתן ללמוד גם מפרוטוקול של
ישיבה שנערכה בנוגע לפתיחה מחודשת של אחד מאתרי המורשת המיוחדים שבישוב:ניקבת המים
שהינה חלק ממערכת אמות המים לקיסריה .מנהל מרחב הכרמל ברשות הטבע והגנים ,דודי ויינר,
ציין כי זו הפגישה השלישית בנושא זה שבה הוא משתתף ,וכי דבר לא מתקדם .ויינר מצוטט
בפרוטוקול כמי שאומר שרשות הטבע והגנים ניקתה בעבר את הניקבה יותר מפעם אחת ,וכי מהר
מאוד היא התמלאה שוב בפסולת – רמז לאוזלת ידה של הרשות המקומית .הוא הוסיף וסיפר כי היה
ניסיון בעבר לפתוח את הניקבה – אך לא היה שיתוף פעולה מצד הרשות המקומית .בהמשך טען כי
פרויקט הניקבה הוא פרויקט נכון וטוב ,אך הרצון ,המוכנות והיכולות לתפעל ולשמר את המקום
חייבים להגיע מהיישוב עצמו .במקרה שכזה ,לפי ויינר ,כל הגופים הרלוונטיים ישמח לעזור ולסייע
בכל מה שנדרש (פרוטוקול .)0202,
בנוסף לתפקוד המועצה הלוקה בחסר ,קיים חוסר אמון הדדי בין השלטון המרכזי לבין המועצה
המקומית .מצד שני ,לג'סר א-זרקא יש לא מעט נתונים שיכולים לסייע ליישוב בבואו להתפתח.
שמורת נחל התנינים ממוקמת בסמוך לו ,נקבת מים עתיקה עוברת בשטחו ,וחוף הים שלו בתולי
באופן שכבר כמעט ולא קיים בישראל המכסה את חופיה בבטון ובמגדלים .כאשר מוסיפים לכל
הנתונים הללו את העובדה ששביל ישראל עובר ממש בתוך היישוב ,ניתן להבין בקלות איזו פנינה
תיירותית ג'סר א-זרקא עשוי להיות במידה ויפותח כיאות.

המלצות
ההמלצות תתחלקנה לכמה תחומים .החלק הראשון יעסוק בתוכנית אב לתיירות ,והוא מהווה
תוכנית פעולה שמגיעה מלמעלה ,קרי ממוסדות התכנון המרכזיים ,למטה ,אל היישוב .אלו הן
המלצות ממוסדות שמבקשות שיתוף פעולה בין שתי רמות השלטון ,המרכזי והמקומי .החלק השני
כולל המלצות שעניינן פיתוח של יוזמות מקומיות על-ידי אנשי היישוב ,יוזמות שעשויות להוביל
לפיתוחו של היישוב "מלמטה-למעלה" .החלק השלישי יכלול המלצה למספר פרויקטים נקודתיים
שניתן לבצע בג'סר א-זרקא  -המלצות לאטרקציות ,עסקים ושיתופי פעולה הנוגעים לשביל ישראל
ביישוב.
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המלצות ברמה המוסדית  -תוכנית אב לתיירות סביב שביל ישראל בג'סר א-זרקא

קיימת תוכנית לגן לאומי ג'סר א-זרקא (תב"ע ש /010 /א) ,אשר מפרטת את תוכנית הפיתוח באזור
החוף וכפר הדייגים ,אך בשל בעיות תקציביות תוכנית זו טרם יצאה לפועל .אנו ממליצים להכין
תוכנית אב רחבה יותר ,אשר תגדיר את שביל ישראל כשלד התיירות בג'סר א-זרקא .התוכנית כפי
שתוצג להלן תכיל גם צעדים פשוטים יחסית ליישום ואינם מצריכים מקורות תקציביים רחבים על
מנת לייצר מנוף כלכלי.
מטרת תוכנית האב ,הינה יצירת מסגרת רעיונית ברורה לפיתוח התיירות שתייחד את מרחב המועצה
המקומית ואת המוצר התיירותי שלה הנשען על הימצאותו של שביל ישראל במרכז היישוב .התיירות
הפוטנציאלית סביב שביל ישראל בג'סר א-זרקא צפויה להיות תיירות סביבתית הנשענת בעיקרה על
ערכי טבע ,היסטוריה ומרחבים פתוחים בשילוב ערכי תרבות ,דת והכנסת אורחים .בשל כך חשוב
לבססה על היקפי ביקור סבירים ולא המוניים מחשש לפגיעה במשאבי הטבע ,והן משום שצפיפות
וגודש אינם הולמים תיירות מסוג זה ואינם מתאימים לישוב מסוג זה .תוכנית האב תצטרך לשמר את
האופי של ג'סר א-זרקא ,ולדאוג שהאווירה המיוחדת ביישוב והיתרונות הסביבתיים שלו לא ייעלמו
כתוצאה מתיירות מאסיבית.
קהלי היעד הפוקדים את שביל ישראל הם אומנם מגוונים ומורכבים מקבוצות שונות ,אך עם זאת
רובם מתאימים מאוד להוות קהל יעד לסוג התיירות אותה מוצע לפתח בג'סר א-זרקא .מומלץ כי
התוכנית תתייחס לשביל ישראל ,העובר ברחוב הראשי של ג'סר א-זרקא ,כאל עמוד השדרה שלה
וכנקודת המוצא לרב הפעילויות והאתרים בתחומיה ,תוך שימוש במותג השביל המבוסס והמוכר
היטב.
המלצה היא שתוכנית האב תתמקד במספר תחומים:

המלצות תהליכיות ומנגנוניות:
 יצירת סל הטבות ותמיכה לעידוד יוזמות תיירותיות לאורך שביל ישראל ובקרבת אטרקציות
רלוונטיות :על-מנת להביא את היזמים המקומיים הראשונים לפעול ,יש ליצור תשתית אשר
תרתום ותגייס אותם למטרה בעזרת גופים ו/או תמריצים ממלכתיים .לדוגמה ,באמצעות
הטבות שונות כגון הנחות ארנונה ,מתן אפשרות לשכירות מוזלת בנכסי המועצה ,הקלות וסיוע
בתהליכים בירוקרטיים .בהמשך יפורט אודות העסקים והאטרקציות שמומלץ שיתפתחו
באזור.
 הקמת מינהלת תחום תיירות :הקמת גוף המרכז את הטיפול הכולל במטרות תוכנית האב.
תפקידו יהיה לקשר ובעיקר לגשר בין בעלי העניין השונים (יזמים ,דייגים ,אנשי המועצה,
תושבים ,הוועדה לסימון שבילים ,גורמי חינוך ועוד) ולפעול לקידום הפיתוח סביב שביל ישראל
בג'סר א-זרקא .מינהלות כאלו פעלו ונחלו הצלחה בפרויקטים שונים בעבר כגון נמל יפו ,מתחם
התחנה בת"א ומתחם תחנת הרכבת הישנה בירושלים .ישנה חשיבות רבה בהפעלתה של מנהלת
שכזו על-מנת שתוכנית האב תתממש.
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המלצות מרחביות:
 סובב ג'סר א-זרקא :התווית שביל טיול אטרקטיבי שיוצא משביל ישראל אל תוך רחובות ג'סר
א-זרקא שביל זה בין נקודות שונות ומעניינות בישוב ,כדוגמת נקבת המים התת -קרקעית
שהינה חלק מאמת קיסריה העתיקה ,מסגד העיר ,כפר הדייגים ועוד .בדרך זו ,יימשכו
המטיילים המגיעים לשביל ישראל לסטות מעט מן הדרך ולשוטט באתריו של ג'סר א-זרקא.
ההנחה היא כי בנוסף לתרומה הישירה המתקבלת משהייתם של תיירים העיר והנובעת מצריכת
שירותים שונים (מזון ,אטרקציות ,רכישת מזכרות מקומיות) ,ישנה התרומה העקיפה הנובעת
מהמפגש הבלתי-אמצעי של תושבים המגיעים מחוץ ליישוב עם תושבי המקום ,תרומה שהיא
חשובה מאין כמוה לשינוי המצב הקיים ולחיבור היישוב עם האוכלוסייה הסובבת אותו .כיוון
שמטיילי שביל ישראל מטיילים ברוב המקרים בקבוצות קטנות מאוד עד בינוניות סביר להניח
כי מפגשים שכאלו יתקיימו ביתר קלות.
 שבילי אופניים :טיולי אופנים הם ספורט אהוד בקרב מטיילים ומשפחות רבות .רבים בוחרים
לבצע קטעים משביל ישראל ברכיבה על אופניים .יצירת שבילי אופניים נוחים ,המחברים את
שביל ישראל שעובר בג'סר א-זרקא לאטרקציות השונות באזור יכולה להביא למשיכת תיירים
נוספים אל האזור .תיירות ספורטיבית זו עשויה להוביל גם לעליה בכדאיות כלכלית של עסקים
מסוגים נוספים התומכים בה כמו ציוד לרכיבה או נקודות להשכרת אופניים לתרמילאים
ולמשפחות.
 מתחם לינה "הגשר הכחול" :במסגרת תוכנית האב מומלץ להגדיר אזור אשר ייעודו מתחם
לינה לטובת תיירות בכלל ומטיילי שביל ישראל בפרט .כפי שכבר נכתב ,ג'סר א-זרקא מהווה
חיבור בין שני מקטעים של שביל ישראל .ההנחה היא שבמידה ולתרמילאים העוברים בשביל
יהיה מקום נגיש ,נעים ,אטרקטיבי ובעיקר ייחודי ללון בו את הלילה סביר שהם יבחרו באופציה
זו על פני אופציות אחרות הסוטות ממסלול שביל ישראל (כגון לינה במעגן מיכאל או קיסריה).
שהייתם הארוכה יותר של המטיילים ביישוב תביא הן להגדלה בהכנסות העסקים הקטנים
שידאגו לצרכיהם והן להיכרות מעמיקה יותר של המטיילים עם היישוב .רצוי שאזור הלינה
יוגדר ויותאם ללינת שטח (קמפינג) על-מנת לנצל באופן מקסימלי את תנאי השטח הייחודיים
ועל-מנת למזער ככל הניתן פגיעה בנוף הקיים .ניתן למצוא מספר רב של אתרי קמפינג מצליחים
מאוד לצד החוף שתורמים רבות לכלכלת האזור כגון חוף דור ,הבונים וחוף אכזיב.

המלצות ליזמות מקומית (יזמות "מלמטה למעלה")
הגישה שנבחרה כמומלצת לקידום בגי'סר א -זרקא היא גישת מעוז ינון שטוען ,שמי שצריך להרוויח
מהתיירות שנכנסת לישראל הן הקהילות המקומיות ,ולא החברות הגדולות של התיירות המאורגנת.
לשיטתו ,האנשים שבאזור שלהם מטיילים התיירים הם אלה שצריכים להרוויח מהם .הדוגמה של
האכסנייה שקמה בעקבות סימון שביל ישו בכפר כנא ,מהווה מבחינתו דוגמה מצוינת לאופן שבו עסק
מקומי יכול להתפתח לאורך שביל צעידה ארוך ולהביא לעזרה כלכלית לתושבי היישוב (גלעד.)0200 ,
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ינון מלווה מהיום הראשון את הסנונית הראשונה של יזמות עסקית מקומית בג'סר א-זרקא (מלבד
סיורי "זמן רמדאן" של אחמד ג'ורבאן ,שהביא במסגרת הסיורים הללו קבוצות של ישראלים יהודים
להתארח לסיור ולארוחה בג'סר א-זרקא בזמן חודש הרמדאן)" ,אכסניית ג'וחה" .אכסנייה זו הוקמה
מתוך מטרה להביא מטיילים עצמאיים מחו"ל שמגיעים לטייל בישראל לתקופת זמן בת כמה שבועות
לבקר ,לצד המקומות המובנים מאליהם כמו ירושלים ,תל אביב ,חיפה ,מצדה וכדומה ,גם בג'סר א-
זרקא ,ובכך לתרום קצת לכלכלת המקום .תקוותם של המקימים היא שמיקומו של היישוב בין
שמורת נחל התנינים וקיסריה ,העתיקות וכפר הדייגים שנמצאים בו ,ושביל ישראל שעובר בו ,ימשכו
את המטיילים למקום ,ואלו בתורם ישאירו מכספם אצל העסקים המעטים שקיימים ביישוב .בטווח
הרחוק יותר מקווים ג'ורבאן וחנין שפתיחת האכסנייה והצלחתה יובילו לפתיחתם של עסקים
מקומיים נוספים ביישוב ,דבר שיסייע בוודאי למצבם הכלכלי הירוד של תושבי היישוב .כמובן שעם
השתפרותו המיוחלת של המצב הכלכלי של היישוב ,התקווה היא שגם תדמית היישוב ,הן בעיני
ה תושבים והן בעיני המתבוננים בו מן החוץ ,תשתפר ,דבר שיסייע בהבאת משאבים נוספים שיתרמו
לחיזוקו של היישוב (מתוך ראיון עם אחמד ג'ורבאן ונטע חנין.)0202 ,
בנוסף על ה מלצות הפעולה הממסדיות שהוצגו לעיל להלן מספר רעיונות לאטרקציות ,שירותים
ושיתופי פעולה שניתן לייצר ברמה המקומית ,ע"י עסקים קטנים ויזמים מקומיים והתואמים תיירות
הפונה לקהל יעד של מטיילי שביל ישראל .בהמשך נפרט אמצעים ללווי ומימון של פרויקטים מסוג
זה.


יום דיג חוויתי :דייגי כפר יכולים להציע למטיילי שביל ישראל חווית דיג .ניתן לייעד את
האטרקציה הן למשפחות עם ילדים או קבוצות מאורגנות שיגיעו ללמוד את רזי הדיג .כמו כן,
ניתן להציע לתרמילאים הלנים במקום חוויה להצטרף לחווית דיג לילית הנמשכת עד עלות השחר
ושעות הבוקר המוקדמות.

איור  : 33דייגי ג'סר א-זרקא



סדנאות בישול :לקבוצות מאורגנות (כמו אלו שציינו בתחילת הסקירה על שביל ישראל) ניתן
להציע חווית בישול אשר תשולב עם ההליכה בשביל ישראל ביישוב .כך ,יובטחו שלושה דברים:
שהייה ארוכה יותר של המטיילים ביישוב ,מפגש בלתי אמצעי עם תושבי היישוב שמעבירים את
הסדנא וכן הכנסה נוספת לתושבים.
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השכרת אופניים :בהמשך להצעה לשלב בתוכנית האב לתיירות בשביל ישראל של ג'סר א-זרקא
שבילי אופניים ניתן להציע לפתוח במקום נקודה להשכרת אופניים לתרמילאים שרוצים לגוון
מעט את המסלול ולבצע את הקטע הנקודתי של ג'סר א-זרקא ברכיבה על אופניים תוך ניצול
הטופוגרפיה הנוחה באזור .בנוסף ,ניתן להציע גם השכרת אופניים משפחתיים למשפחות
שמגיעות לעשות טיול יומי בשביל ישראל .ישנם שני מסלולים אשר זוהו כמתאימים ביותר
לבדיקה לצורך הכשרתם כמסלולי אופניים:
 oשביל המצוק  -יוצא מאזור שפך נחל תנינים דרומה לכיוון קיסריה (ניתן לבדוק אפשרות
לחיבור עם טיילת קיסריה),
 oשביל גבעת הכורכר – מאחר ומסלול שביל ישראל עובר ממש ברחוב הראשי של היישוב,
רצוי להכשיר שביל באזור אחר ,מקביל ומתאים יותר .ניתן לבדוק אפשרות להכשרת
גבעת הכורכר המלאכותית שהוקמה כחיץ בין קיסריה לג'סר א-זרקא לטובת מסלול
אופניים המתחבר לשביל ישראל.

איור  : 34דוגמא לאופניי רכיבה משפחתיים



איור  : 35רוכבים בשביל ישראל

שוק מקומי :שווקים בארץ ובעולם מהווים מוקד משיכה הן לתיירים והן למקומיים שנהנים
מהמבחר הרב ומהחוויה הכרוכה במפגש והאינטראקציה שבין המוכר ללקוח .ניתן גם לשלב
בשווקים מסוג זה מזון מבושל ועל ידי כך לחשוף לקהל את מטעמי המטבח הערבי ולתוצרת
הדגים והבישול המקומיים .מומלץ לפתוח את השוק בסופי שבוע ובימי הקיץ ,בהם יגיעו יותר
משפחות וקבוצות מטיילים לקטע שביל ישראל העובר ביישוב.

שיתופי פעולה ופעולות משלימות
בנוסף ,הועלו מספר רעיונות לפרויקטים המבוססים על שיתופי פעולה אפשריים עם מספר גופים אשר
יפיקו גם הם תועלת משיתוף פעולה מסוג זה .ההנחה היא כי מדובר בפרויקטים אשר במאמץ
התחלתי קטן יחסית יוכלו להביא לתוצאות יפות ולהצמיח את היישוב לא רק מהפן הכלכלי כי אם גם
מהבחינה התדמיתית והחברתית .חשוב מאוד לבצע מעקב אחר פרויקטים אלו על מנת לקבל משוב
מהמשתתפים בכדי לשפר את הפעילויות ולהיעזר ברעיונות שיעלו מהשטח על מנת להרחיב את
הפעילות.
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שיתוף פעולה עם בתי ספר בעיר ויצירת סיירת "נאמני שביל ישראל" :חיזוק החשיבות של ערכי
השביל (בדגש על המקטע שעובר ביישוב) על-ידי פעילות הסברה בבתי ספר ושיתוף פעולה עם
מתנדבים שיגיעו מבתי הספר .פעילות מסוג זה מצריכה הכשרת מורים/מדריכים שילוו את
התלמידים ,הכשרה זו ניתן ליזום בשיתוף פעולה עם המחלקה לידיעת הארץ במשרד החינוך ו/או
מנהלת סימון השבילים בחברה להגנת הטבע.



שיתוף פעולה עם מחלקות אקדמיות :שיתופי פעולה עם חוגים אקדמיים כמו החוגים לידיעת
הארץ ,לגיאוגרפיה ולאקולוגיה יכולים להביא להפריה הדדית של ידע מקומי וידע אקדמי.



שיתוף פעולה עם מכון אבשלום :יצירת תכנית לימוד וסיור ,בדגש על היישוב ועל שביל ישראל
העובר בו תוך כדי שיתוף פעולה מקומי ושילוב אטרקציות שונות בעת הביקור (סדנאות בישול,
לימוד ערבית ,הרצאות אורח ועוד).

המלצות לליווי עיסקי-כלכלי ואפשרויות מימון
על-מנת להצליח ולממש רעיונות ויזמות מקומיות נדרשים לא אחת ,מעבר לחזון הראשוני ,גם ליווי
עיסקי ומימון ראשוני שיאפשרו הנעה של תהליכים בסביבה דלת אמצעים .להלן מספר אפשרויות
הנוגעות להכוונה מקצועית ומימון כלכלי של עסקים קטנים כדוגמת אלו שהוזכרו בסעיף הקודם.
הכוונה על-ידי גופים ממשלתיים ועמותות
ישנם מספר גופים שיכולים לסייע להביא את אנשי היישוב למצב שבו יוכלו לפתוח עסקים קטנים
ולשפר את מצבם .עמותת סיכוי הינה ארגון המשותף לערבים וליהודים ,ששם לעצמו למטרה לקדם
שיוויון מלא בין ערבי ישראל לבין אזרחיה היהודים .בשנת  0200עסקה העמותה בקידום פעילות
תיירותית בג'סר א-זרקא ,תוך התמקדות בתושבי היישוב שפועלים כיזמים חברתיים ועסקיים
ורוצים לפתח את התיירות באזור .העמותה העבירה לתושבים קורס יזמות בתיירות ,סדנה מעשית
לגיבוש המוצר התיירותי וליווי וייעוץ שוטף .בין התוצרים של הפעילות הזאת ניתן למנות את סיורי
הרמדאן שנערכו ביישוב ,הקמתה של עמותה מקומית לפיתוח התיירות ,פיתוח כפר הדייגים
והתארגנות מקומית של אותם דייגים.
הגופים האחרים שהיו שותפים לכל הפעילות הזאת היו משרד התיירות ,עמותת כרמלים ,המועצה
המקומית ג'סר א-זרקא וחברת הליפקס.
לאור פתיחתה של אכסניית ג'וחה שאמורה להביא ליישוב מטיילים עצמאיים ,ולאור הניתוח שהראה
על הכדאיות האפשרית של הקמת עסקים שישרתו את שביל ישראל ,יש מקום לערוך קורס יזמות
בתיירות חדש ,ולשים את הדגש הפעם על התיירות שמגיעה ותגיע ליישוב באמצעות שביל ישראל.
מיתוג ג'סר א-זרקא כמקום בעל אפשרויות תיירותיות רבות בקרב צועדי שביל ישראל והכוונה
מקצועית של תושבי היישוב כיצד להקים עסקים קטנים שישרתו את הולכי השביל יסייעו רבות
לפיתוחו .לצורך פעולות אלה ,ניתן להיעזר גם במערכת חממת התיירות של משרד התיירות ,ובסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה.
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אפשרויות מימון ליזמות מקומית

מיקרו אשראי :לצד הגופים שעליהם נכתב בסעיף הקודם ,כדאי לשקול גם פעולה שתכלול מתן של
מיקרו אשראי .תחילתו של המיקרו אשראי בשנת  ,0012עת הכלכלן הבנגלדשי מוחמד יונוס הקים את
בנק גראמין (בנק הכפר) .הרעיון שעומד בבסיס הבנק הוא הענקת הלוואות קטנות (עד  22דולר)
לעניים שאין ביכולתם לקבל אשראי בנקאי בדרך אחרת לצורך פתיחה ,חידוש או הרחבה של עסק,
כאשר המטרה היא לגרום לכל אותם לווים להיות בסופו של דבר עצמאים מבחינה כלכלית .מאז ועד
היום חולצו מעוני בעזרת הבנק מיליוני אנשים ,והמערכת של מיקרו אשראי הועתקה ל 01-מדינות,
כולל ישראל .בשנת  0229קיבלו יונוס ובנק גראמין את פרס נובל לשלום על הפעילות שלהם
( .)Alhuzail, 2013על-פי יונוס ,באותה השנה העניק הבנק הלוואות לשבעה מיליון אנשים 00 ,אחוז
מהם נשים ,ב 02-אלף כפרים בבנגלדש .סכום ההלוואות הכולל של הבנק מפתיחתו ועד לשנת 0229
עמד על כ 9-מיליארד דולר ,ושיעור ההחזר עמד על  00אחוזים .לפי סקר פנימי של הבנק01% ,
מהלוות שלו חצו את קו העוני (יונוס.)0220 ,

איור  : 36מוחמד יונוס ,מייסד בנק גראמין.

כפי שנכתב  ,מסגרת המיקרו אשראי קיימת גם בישראל .גוף ישראלי שעוסק במתן מיקרו אשראי
בישראל הוא קרן קורת .אחד הפרויקטים של הקרן נערך בקרב נשים בדואיות בישראל שחוו מעבר
טראומתי מהיישוב הלא מוסדר שבו חיו ופעלו בהצלחה במסגרת עסקית וקהילתית אל יישובים
בדואים מוסדרים כדוגמת רהט ותל שבע ,שבהם חוו הנשים כישלונות ותחושות קשות שנלוו לכך.
הנשים הבדואיות הן אחת הקבוצות העניות בישראל ,ומצבן קשה מבחינות רבות נוספות .לנשים
שהשתתפו בפרויקט היה מספר ילדים רב ,וחלקן היו חלק ממערכת נישואים פוליגמית .בעבר הן עסקו
בעסקים ביתיים כמו מכירת מוצרי מזון ביתיים ,חנות מכולת ביתית ,חנויות הלבשה וכו' .הנשים
בפרויקט שנקרא "( SAWAביחד" בערבית) הסכימו להיות ערבות זו לזו ,והתחייבו להשתמש
בהלוואות שניתנו להן בכדי לפתוח פעולות עסקיות אינדיבידואליות .הנשים עברו הכשרה עסקית,
וקיבלו הלוואות קטנות בסכום שהגיע לכל היותר ל.₪ 0,222-
מחקר איכותני שנערך בשנת  0202בדק האם הפרויקט הצליח .מניתוח הראיונות עלה כי הנשים חוו
בעקבות המעבר ליישובים מוסדרים תחושות קשות של פחד ,ייאוש וחוסר אמון ביכולותיהן ,דבר
שגרם להן לתחושה של מבוי סתום מבחינה מורלית ומנטלית .כל התחושות הללו מנעו מהן לנקוט
049

בצעדים שיסייעו להן לשנות את מצבן העגום .אולם ,בנמצא כי עקבות הפרויקט הנשים הפכו להיות
יזמיות ומחוללות של הכנסה ,וכתוצאה מכך מצבן מעמדן במשפחה עלה .יתרה מכך ,הן הצליחו ליצור
מקורות הכנסה ומקומות תעסוקה לא רק עבורן ,אלא גם עבור בני משפחה נוספים .אחת הנשים אף
סיפרה במחקר כי ישנם חודשים שבהם הכנסותיה גבוהות מאלה של בעלה .הנשים הללו קיבלו כבוד
משום שהן העצימו את הכבוד המשפחתי .קולותיהן נשמעו ,ודעותיהן הפכו לחשובות .כמובן
שהפרויקט לא העלים את כל בעיותיהן של הנשים הבדואיות ,ושיש צורך בצעדים רבים נוספים רבים
בכדי שהאישה הבדואית תחלץ לחלוטין מהמקום הנמוך שבו היא נמצאת (.)Alhuzail, 2013
ישנו סיכוי טוב שמתן של מיקרו אשראי לתושבים בג'סר א-זרקא ,בצירוף עם הכשרה מתאימה ,יהיה
בעל השפעה הדומה לזו שנמצאה במחקר שתוצאותיו פורטו לעיל .מה שעבד עבור נשים בדואיות
בישראל ועבור מיליוני אנשים (בעיקר נשים) ברחבי העולם ,סביר ביותר שיצליח גם כאן .יש מקום
ל שקול שההלוואות תינתנה בעיקר לנשות היישוב ,וזאת לאור ההצלחה המוכחת של מיקרו אשראי
ברחבי העולם בקרב נשים באופן מיוחד .בכך יהיה אפשר לתרום לאוכלוסייה שייתכן והיא אף חלשה
יותר בתוך ג'סר א-זרקא עצמו.
נעם הורוביץ ,מנהל שותף של תיירות אזורית משותפת בעמותת סיכוי חושב שמיקרו אשראי הוא
הדבר היחיד שיכול להצליח מבחינה מימונית .לדעתו ,זהו בדיוק הכלי שיאפשר לתושבי ג'סר א-זרקא
שירצו לפתוח עסק לקבל אשראי מימוני מבלי לפשוט את הרגל אם העסק לא יצליח .זוהי יזמות
שנושאת עימה סיכון מועט באופן יחסי ,וכאשר ההלוואה גם משולבת בהכשרה מקצועית ,דומה שיש
למיקרו אשראי סיכוי טוב להצליח בג'סר א-זרקא (נעם הורוביץ ,ראיון .)0202,
מימון המונים :ישנן דרכי מימון נוספות שמאפשרות הקמה של עסקים באמצעים מינימליים .כגון
שיטת " מימון המונים" .זוהי שיטה חדשה יחסית לגיוס כספים ,שבמסגרתה יזמים מבקשים
מההמ ונים שיתרמו (או ילוו ,במה שמהווה בעצם שילוב של מיקרו אשראי עם מימון המונים) להם
כסף על-מנת שהם יוכלו להוציא את המיזם שלהם לפועל .בשיטה זו ,היזם מציג את הרעיון שלו
להמונים ומגדיר את סכום הכסף שברצונו לגייס ,וכך כל אדם יכול לתרום למיזם לפי רצונו .בדרך זו
היז ם אינו מסכן את כספו שלו ,ואילו הלווים מעניקים את כספם ליזם אך ורק אם הסכום שאותו
ביקש לקבל תוך זמן מסוים אכן התקבל.
זוהי הדרך שבה גייסו אחמד ג'ורבאן ונטע חנין את הכסף הראשוני להקמת האכסנייה שלהם .השניים
גייסו תרומות דרך האתר  ,HeadStartשהינו פלטפורמת מימון המונים עבור פרויקטים ויזמים.
השניים השיגו סכום כסף שעלה בהרבה על הציפיות ההתחלתיות שלהם ,ואפשר להם להתקדם עם
הקמת האכסנייה שלהם.
אם כן ,ניתן לראות כי מימון המונים היא שיטת מימון שיכולה להצליח בג'סר א-זרקא .העובדה
שהוענק בעבודה זו מקום נרחב יותר למיקרו-אשראי מאשר למימון המונים נובעת משתי סיבות
עיקריות .הסיבה הראשונה היא שמתוך המידע שנאסף על מיקרו-אשראי עולה כי בדרך כלל
ההלוואות הללו מלוות גם בהכשרה עסקית שמטרתה לסייע ליזם לפתח את העסק שלו .למימון
המונים ,מכיוון שהיזם מבקש תרומות באופן ישיר מהציבור הרחב ,לא נלווית הכשרה שכזו .הסיבה
השנייה היא שמימון המונים הוא שיטה חדשה יחסית שקשה להעריך את היתכנותה בטווח הארוך.
מיקרו-אשראי קיים כבר כשלושים שנים ,ויש נתונים רבים שמוכיחים את הצלחתו .הוא משלב
לעיתים קרובות ערבות הדדית בין לווים שונים ,ומחזק בהם את תחושות הקהילתיות וההדדיות.
במימון המונים הדברים הללו לא קיימים.
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סיכום
עבודה זו עסקה באחד מן היישובים העניים והמופלים ביותר לרעה בישראל – ג'סר א-זרקא .היא
התמקדה בשביל ישראל ובחנה האם ניתן לנצל את העובדה שהוא עובר ביישוב בכדי לסייע לפיתוח
הכלכלי שלו ,ובכך לסייע לתושבי ג'סר א-זרקא להיחלץ מהמקום הכלכלי-החברתי הקשה שבו הם
נמצאים כעת .לשם כך התבצעה בדיקה של השפעתם הכלכלית של שבילי הליכה ארוכים בעולם
ובישראל על האוכלוסייה הסובבת אותם ,ונתגלה כי היכן שישנם שבילי הליכה שכאלה ישנה גם
התפתחות של שירותי תיירות מסוגים שונים (למשל שירותי הלנה והסעדה) המיועדים לשרת את
ההולכים בשבילים אלה  .המחקרים שנבדקו מראים על הכנסות כלכליות משמעותיות שמגיעות
בצורה ישירה אל האוכלוסייה שבקרבת השביל ,ותמונה דומה עולה גם מתוך העיתונות שנסקרה
ומתוך הראיונות שנערכו.
לאחר שנאספו כל הנתונים והמצב הקיים נותח ,נכתב מסמך המלצות שיעזרו לפתח את ג'סר א-
זרקא ,וזאת מתוך התמקדות בשביל ישראל כעוגן המרכזי של התוכנית.
ההמלצות התחלקו לשלושה תחומים .ההמלצה הראשונה היתה לכתוב תוכנית אב לתיירות עבור
ג'סר א-זרקא ,תוכנית אב שתהווה מסגרת כללית לכל הפעולות השלטוניות שמטרתן לחזק את ג'סר
א-זרקא כמוקד תיירותי מרכזי המצוי על שביל ישראל.
ההמלצה השנייה ,נועדה לעודד יזמויות עסקיות מקומיות ,שיפותחו על-ידי תושבי ג'סר א-זרקא.
המלצה זו יכולה להסתייע בפעילות של גופים ממשלתיים (כמו משרד התיירות והרשות לעסקים
קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה) וגם בפעילות של עמותות (כמו עמותת סיכוי) שיפעלו בישוב
ויכשירו את תושביו להקים עסקים קטנים .המסלול השני והמשלים להכשרה המקצועית ,הוא מסלול
של מימון זעיר ,שבמסגרתו מומלץ על שימוש בשיטת מיקרו אשראי ,שפירושו מתן הלוואות קטנות
לתושבי ג'סר א-זרקא ,הלוואות שבשילוב עם הכשרה עסקית נכונה יסייעו לתושבים להקים את
אותם העסקים שיסיעו לחלצם מהעוני שבו הם מצויים כיום .השיטה השניה המוצעת היא "מימון
המונים" ,שפירושו תרומות קטנות מציבור רחב של אנשים ,תרומות המאפשרות ליזמים להקים
עסקים מבלי לסכן את כספם ואת עתידם הכלכלי.
הה מלצה השלישית מהווה אוסף של כמה פרויקטים נקודתיים שיכולים להוות מנוף לפיתוח תיירותי
עתידי של היישוב ,כמובן תוך שימת דגש שביל ישראל ולמרכזיותו בג'סר א-זרקא.
אנו מלאים תקווה שההמלצות שהובאו בעבודה זו ,יוכלו ,במידה וייושמו ,להביא לשגשוג היישוב,
שגשוג שיעזור ליישוב להתגבר על המכשולים הרבים שניצבים בדרכו .בנאומו בעת טקס קבלת פרס
נובל לשלום ,אמר מוחמד יונוס כי " ...השלום קשור קשר הדוק לעוני ,כי עוני הוא איום על השלום...
כדי לסלק את הטרור אחת ולתמיד עלינו לטפל בשורשיו .אני מאמין כי השקעת משאבים בשיפור
חייהם של עניי העולם היא מדיניות טובה יותר מהשקעה בכלי נשק" (יונוס .)220-222 :0220 ,דומה,
אם כן ,כי יונוס ביטא היטב שורשי הבעייתיות שטמונה במצב שבו נמצא ג'סר א-זרקא ,וכי מציאת
פתרון שימגר את העוני ואת האפליה ביישוב היא הדרך היחידה להוביל פיוס ולשכנות טובה באזור.
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מתחילים למחזר בלהבות חביבה
כתבו :אור קמינסקי ,מירב שולר ומרי לוין

 .1הקדמה
הגידול באוכלוסיית האדם בעולם והעלייה המתמדת ברמת החיים גרמו להאצה ניכרת בייצור של
פסולת מוצקה ,ובעיית הפסולת המוצקה הפכה לאחת הבעיות הסביבתיות הקשות ביותר להתמודדות
בעולם המודרני .פסולת מוצקה היא מצבור של שיירים במצב מוצק הנוצרים במהלך פעילות האדם,
כגון :שיירי מזון ,חמרי אריזה ,מוצרי תעשייה (מוצרים אלקטרוניים ,פלסטיק ,מתכת) גזם ועוד.
בתקופתנו ,בה מרבים להשתמש בחומרים סינתטיים (כפלסטיק ,גומי ,מתכת וזכוכית) ,הבעיה חריפה
במיוחד ,שכן חומרים אלו אינם טבעיים ,אינם מנוצלים ואינם מפורקים על ידי האורגניזמים הקיימים
בעולם באופן טבעי .מתוך הבנה זו התפתח ענף שלם של טיפול בפסולת שמתבסס על שלושה עקרונות
הידועים כשלושת ה:R-
 - Reduceהפחתה במקור (ייצור כמות נמוכה יותר של פסולת מלכתחילה);
 - Reuseשימוש חוזר במוצר ללא עיבוד;
 - Recycleתהליך שבו מעבדים חומרים משומשים (פסולת) למוצרים חדשים על מנת למנוע בזבוז של
חומרים עם פונטנציאל שימושי .מחזור מפחית את הצריכה של חומרים גולמיים חדשים ומפחית
שימוש מיותר באנרגיה .בהתאם ,הוא מפחית זיהום אוויר (משריפת פסולת) וזיהום מים (מהטמנת
פסולת) ,ומפחית את הצורך בסילוק אשפה ״קונבנציונלי״ האחראי על זיהום מים ,אוויר וקרקע
(.(Daniels, T. & Daniels, K., 2003
מאז  ,0002כמות הפסולת לאדם מתייצבת אך כמות הפסולת הכללית עולה בשל גידולה הטבעי של
האוכלוסייה .מה מתכננים צריכים לעשות על מנת להציע מערכי טיפול בפסולת מוצקה? מרסקי
( )Mersky, 0202טוען שעליהם לדאוג לנוחות התושבים ולתכנן היכן מאחסנים את הפסולת ,איך היא
נאספת וכיצד היא משונעת .ברוב הפעמים ,טוען מרסקי ,מתעלמים ממרכיב הפסולת המוצקה והדבר
מביא לנוחות ולאסתטיקה פגומות ,וצריך גם להתחשב במיקום של מתקני הטיפול וההטמנה בשלב
התכנון .כאשר מתכננים ,צריך לעשות זאת לטווח ארוך על מנת להחזיר את ההשקעה ,והתכנון צריך
להיות אינטגרטיבי (ניהול משולב)  -תהליך שלם שייקח בחשבון את כל המרכיבים ,את רמות הממשל
השונות ,ואת הסוגים השונים של מערכות לטיפול בפסולת הפועלים יחד (.)Mersky, 0202
לרוב המוצרים שאנו צורכים ולרוב האריזות שבהן אנו משתמשים יש מחזור שימוש של כמה שבועות.
עקב כך ,היפטרות מהירה מהפסולת מקבלת עדיפות עליונה ,דבר המתבצע בעיקר באמצעות פינוי
אשפה מספר פעמים בשבוע .היפטרות מאשפה מוצקה היא תהליך שאיננו זול ומחירו עולה ( Daniels,
.)& Daniels, 2003
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מחזור הוא שימוש חוזר בפסולת והפיכתה לחומר גלם עבור מוצרים חדשים .ניתן למחזר מגוון
חומרים המהווים פסולת :נייר ,פלסטיק ,זכוכית ,מתכות ועוד .המפתח לקיום מוצלח של תהליכי
המחזור השונים הללו הוא בהפרדת הפסולת.
מחזור פסולת – מחזור אשפה מצריך מודעות חברתית ושיתוף פעולה כיוון שהוא מתחיל אצל כל אחד
בבית ,בפח הביתי .לצורך התחלת תהליך המחזור חשוב לבצע תהליך של מיון והפרדה עוד לפני השלכת
הפסולת לפח .בנוסף לכך ,דרוש שיתוף פעולה מצד הרשויות המקומיות ,אשר יאפשרו הצבת מתקני
מחזור על ידי חברות פרטיות באזורי המגורים ,למשל בהצבת מתקני איסוף שונים המיועדים לסוגי
הפסולת השונים  -רק כך ניתן לבצע מחזור יעיל של פסולת מוצקה .מחזור מיושם כחלק מתכנון בר
קיימא ,במטרה לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית .מאז  0002אנו עדים להתפתחות מרשימה בנושא
המחזור ,שהחלה בארה"ב והתפשטה לאירופה ואח"כ גם לישראל.
בעבודה זו נבהיר תחילה את המונחים השונים ההכרחיים להבנת תהליך המחזור ,החל מהגדרת
המחזור וכלה בהגדרת סוגי הפסולת והדרכים השונות לטיפול בה .בהמשך נסקור את התנעת תהליך
המחזור בארץ ,נציג את היוזמות שהוצעו לעודד ולהמריץ את התהליך ולבסוף נלווה את הפעלתו
בקיבוץ להבות חביבה ,כחלק מיישום תכנית האב למחזור של מועצה אזורית מנשה ,ונסביר את חלקנו
בתהליך .בחרנו ללוות תהליך זה במטרה ללמוד ולהכיר את מרכיבי ההצלחה ו/או את הכשלים שלו
לעומק ,ולתרום ככל יכולתנו להצלחתו .כמתכננות ,שמנו דגש על הנושא התכנוני-תפעולי של מרכזי
המחזור וביקשנו להציע תכנון משופר בהתאם לניתוח התהליכים שקדמו להפעלה זו בישובי הפיילוט
ובהתאם להמלצתו של מרסקי לגבי נוחות התושבים ומיקום נקודות האיסוף .על מנת להתאים את
התכנון לתושבי הקיבוץ ערכנו סקר ממוקד שבחן את הכשלים העלולים לעלות בעת יישום ההפרדה
והצענו פתרונות תכנוניים וטכניים לוועדת הקיימות של הקיבוץ ,הפועלת כשלוחת מחלקת הקיימות
והתברואה במועצה.
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 .2מבוא

 0.0השיטות העיקריות לטיפול בפסולת מוצקה כיום
הטמנה
על פי פורטל המחזור ,עד לפני שנים אחדות הייתה הארץ זרועה באתרי מזבלות פתוחות ולא
מבוקרות שיצרו מטרדים סביבתיים כגון ריח ,שריפות ,בית מגורים למזיקים שונים ,זיהומי קרקע
וזיהומי מי תהום .החומרים האורגנים פורקו ואילו חומרים אחרים הצטברו באתרים בערמות
גבוהות וכוסו באפר .בשל מטרדים אלה החלה שיטה של הטמנה סניטארית בחמישה מוקדים שונים.
אתרי ההטמנה מונעים חלחול מזהמים לקרקע .על הקרקע מונחים חומרי איטום וכן צינורות אשר
מזרימים את החומרים המזהמים המצטברים .בנוסף בעונת החורף הפסולת מכוסה ביריעות
המונעות חדירת מים .מעל ערמות הזבל מונחות ארובות לאיסוף גז מתאן ,גז דליק שעלול לגרום
לשריפה .בנוסף ,צורת ההטמנה כוללת פסולת בגובה של  92ס"מ ומעליה שכבת עפר בגובה של 00
ס"מ וכן גובה ערימת האשפה שאינו עולה על  02מטרים ,כמוצג בתרשים .0

תרשים  :0חתך מטמנה (מתוך )Mersky, 2013

ההטמנה הסניטארית היא תהליך פשוט ומתאים לכל סוגי הפסולת הקיימים ,וישנה בקרה על
החומרים המזמים שיוצרת הפסולת ולבסוף תהליך ההטמנה מביא לשיקום נוף.
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עם זאת ,לשיטת ההטמנה ישנם גם חסרונות רבים :חומרי גלם רבים נטמנים ללא הבחנה (פלסטיק,
מתכות ,נייר ועוד) ,ישנו בזבוז של שטחים פתוחים וכן בזבוז של עפר שמשמש לכיסוי ,אתרי
ההטמנה אינם יכולים להכיל את כל כמויות הפסולת הנוצרות מדי שנה ולכן יש לדאוג לפתרונות
נוספים .אחד העזרים לכך הוא הפעלת מדיניות היטל הטמנה המגבילה את הרשויות בכמויות
הנטמנות באתרים אלה ומתגמלת פעולות של מחזור .פתרון זה נועד לצמצם את הפסולת הנוצרת על
ידי תמריץ כלכלי ,המהווה תמריץ חיובי ,על פיו ככל שכמות הפסולת עולה ,כך גבוהות יותר
ההוצאות לרשות המקומית ולתושב .תמריץ זה ניתן כחלק ממדיניות סביבתית (פיש.)0220 ,
לצורך מתן עידוד ותמריצים כלכליים ליישום המחזור והפחתת נפח הפסולת בעולם פותחו שיטות
שונות ,כגון ) PAYT (Pay as You Throwהמחייבת תשלום לאזרח על פי נפח האשפה הנאספת על
ידי הרשות ,הפסקת השימוש בשקיות פלסטיק ו/או התחייבות למחזורן על ידי גורמים מסחריים או
ציבוריים ,והיטל ההטמנה הנהוג בארץ המחייב את הרשויות לשלם עבור נפח הפסולת הנשלחת
להטמנה (.)Mersky, 2013
בישראל ,בינואר  2007עבר בכנסת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס'  )0התשס"ז –  – 2007היטל על
הטמנת פסולת ,שמטרתו צמצום כמויות ההטמנה .החוק מחייב רשויות לשלם היטל הטמנה לכל
טון של פסולת מפונה .גובה היטל ההטמנה נקבע לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לפינוי פסולת וצפוי
לעלות באופן קבוע בכל שנה בחמש השנים הקרובות .כיום עומד היטל ההטמנה על  ₪ 102.80לטון
עבור פסולת מעורבת .היטל ההטמנה עבור פסולת יבשה/שאריות מזון הוא נמוך בצורה משמעותית
בהשוואה לפסולת מעורבת ( ₪ 02.20לטון ,מתוך נתוני המשרד להגנת הסביבה .)0202 ,עפ"י נוסח
החוק ,כספי היטל ההטמנה יופרשו לקרן ייעודית (הקרן לשמירת הניקיון) אשר תתנהל בחשבון
נפרד ,למטרת פיתוח ,הקמה ושדרוג של תשתיות למחזור.
בחודש יולי  2008פרסמה הקרן לשמירת הניקיון אמות מידה לסיוע לרשויות מקומיות תכנון
ופיתוח מערכי מחזור מכספי היטל ההטמנה לשנים  2008-2009במרחב ה"פנים עירוני" ,קרי בתוך
שטח הרשות המקומית .אחד הנושאים שהוגדרו כברי סיוע הוא תכנון (סעיף  .(2.1מטרת העבודה
שנערכת בחסות המשרד להגנת הסביבה היא בראש ובראשונה הקטנת כמויות הפסולת המועברות
להטמנה ובחינת דרכים וכלים שונים לטיפול בפסולת תוך שימת דגש על ההיבט הסביבתי ,הכלכלי,
החינוכי והציבורי.

תכנון להיפטרות ,שימוש חוזר ומחזור של פסולת מוצקה ביתית
פסולת המיועדת למחזור נייר ולמחזור קרטון ,מהווה חומר גלם למוצרי נייר וקרטון חדשים ובכך
מונעת כריתת יערות לצרכי ייצור נייר וכן מקטינה משמעותית את נפח הפסולת הכללית המועבר
לאתרי הטמנה .פסולת פלסטיק מהווה חומרי גלם למוצרי פלסטיק חדשים וכן חומר גלם לתשתיות
שונות .התחום של מחזור פלסטיק התקדם רבות מאז החלתו של חוק הפיקדון.3

3

חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט 0000-על תיקוניו.
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פסולת זכוכית ניתן למחזר שוב ושוב ,זהו חומר שאינו מתכלה לעולם ולכן יהווה פסולת נצחית ,אך
ניתן למחזרו בקלות ואכן תהליך מחזור זכוכית מתבצע באופן כמעט שוטף בארץ (לפחות מבחינה
תעשייתית) פסולת מתכתית ניתנת להתכה וניתן להכין ממנה חומרי מתכת המיועדים לתעשייה
ולבניין .מחזור מתכת מתבצע ממוצרים קטנים וביתיים כקופסאות שימורים ועד למכשירי חשמל
ומכוניות שסיימו תפקידם .גם פסולת אורגנית (שאריות מזון ,שיירים צמחים ועוד) עוברת פירוק
ביולוגי ומהווה חומר גלם מעולה לדשנים אורגאניים (קומפוסט).
אפילו בגדים ישנים וקרועים לאו דווקא סיימו את ייעודם .ניתן לעשות בהם שימושים חוזרים
כבגדים של ממש ,או להשתמש בהם כמטליות ניקוי וסמרטוטים למוסדות ולתעשייה ,ואף לבית.
המודעות לנושא של מחזור בגדים מתחילה להתפתח ובהתאם ישנם גם מיכלים מיוחדים לאיסוף
בגדים המפוזרים ברשויות המקומיות (פורטל המחזור).
דניאלס ודניאלס ) (Daniels & Daniels, 2003טענו שטיפול בפסולת היא בדרך כלל ההוצאה
השלישית בגודלה בקהילות אחרי בתי ספר וכבישים .קהילה או מדינה צריכות לקבוע יעדים
ואסטרטגיות ארוכי טווח לניהול של פסולת שיתאימו לדרישות של המדינה .קהילות ומובילים
פרטיים הגבילו את הגודל המקסימאלי של מיכלי הפסולת .כל מיכל שחורג מהתקן גורר אחריו
עלות נוספת עבור בעליו .מן הצד השני ,הטלת הקנסות הללו עלולה להוביל לגידול בהיפטרות
הבלתי-חוקית מהאשפה ,דבר שמוביל לעלויות גדולות יותר של פיקוח ושיטור בעניין זה .בטווח
הארוך ,הפרדת אשפה ,מחזורה ויצירה של קומפוסט יכולות אולי להיות יותר אפקטיביות מבחינת
עלות מרוב המטמנות והמשרפות ,וכמובן להיות בריאות יותר עבור הסביבה והתושבים שמתגוררים
באזור .תכנון להיפטרות מפסולת מוצקה הוא חלק מתוכנית כוללת .החלק של התשתיות
הקהילתיות בתוכנית הכוללת צריך לציין את המטמנות המקומיות והאזוריות שקיימות ואת
הקיבולת שקיימת בהן ,היכן מובילים פרטיים נפטרים מפסולת מוצקה והיכן פסולת מוצקה
ממוחזרת .רשימת המלאי צריכה לציין את הכמות הכוללת ואת הכמות לפי ראש של הפסולת
שנוצרת ושל המחזור שמתקיים לפי סוג הפסולת והאחוז מהפסולת .התכנון ,על פי דניאלס ,כולל:
ניתוח ,מטרות ויעדים ,אסטרטגיית פעולה וחקיקת תוכניות בניין עיר (ראו תרשים .)0
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חקיקה
אסטרטגיית פעולה

מטרות ויעדים

ניתוח

תרשים  :2התכנון על פי דניאלס ודניאלס
()2113

ניתוח:
הניתוח יכלול את תחזיות האוכלוסיה על-מנת לקבוע את הצרכים העתידיים בכל מה שקשור
להיפטרות מאשפה ולמחזור .הניתוח גם צריך להציע הצעות כיצד להשיג יעדים שמדברים על
הגברת המחזור .אם הניתוח יראה כי מטמנה מסוימת תגיע לקצה קיבולתה בתקופת התכנון ,הרי
שצריכה להתבצע הערכה של אפשרויות שונות של היפטרות מהאשפה ,הן בצורה מקומית והן
בצורה אזורית ,וזאת על-ידי שימוש בחשבונאות של עלות מלאה .הערכה תסייע לזהות את
היתרונות ואת החסרונות של כל חלופה.
מטרות ויעדים:
החלק של התשתיות הקהילתיות בתוכנית הכוללת צריך לציין מטרות להפחתת כמות הפסולת
המוצקה ,להיפטרות מהפסולת המוצקה בצורה בטוחה ולשימוש חוזר ולמחזור של הפסולת
המוצקה .החלק של התשתיות הקהילתיות וחלקים אחרים של תוכנית הכוללת צריכים לקבוע
יעדים שיביאו להגשמת המטרות הנ"ל.
אסטרטגיית פעולה:
אסטרטגיית הפעולה צריכה להציג טכניקות ותוכניות על-מנת להשיג את המטרות ואת היעדים של
הפסולת המוצקה ושל המחזור ,וצריכה גם להציג לוח זמנים .צריכים להיקבע קריטריונים למדידה
של הפחתת הפסולת המוצקה ולמחזורה ,וכמו כן צריכה להתבצע הערכה שנתית של מידת
ההתקדמות לקראת השגת יעדי התוכנית.
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חקיקת תוכנית בניין עיר:
מטרה עיקרית של תוכנית בניין עיר היא להפריד שימושי קרקע שעלולים להתנגש על מנת להגן על
הבריאות ועל הבטיחות של התושבים .מטמנות הן דוגמה קלאסית לשימוש קרקע שאינו רצוי ברמה
המקומית .קהילות שלא רוצות מטמנות באזור השיפוט שלהן יכולות פשוט לא לתת אישור למטמנה
שכזאת בתוכנית בניין העיר .קהילות אחרות יכולות לזהות חלקות באזורים כפריים שתהיינה
גדולות מספיק עבור הקמת מטמנות .ייתכן ויינתן אישור להקמת אזור תעשייה ליד מטמנה ,כך
שמפעלים יוכלו לנצל את האנרגיה של גז המתאן לצורכיהם .לגבי משרפות – ניתן לתת להן
אישורים ,אך אסור לראות בהן פתרון ארוך טווח להיפטרות מפסולת .תוכנית בניין עיר יכולה גם
לעודד מחזור באמצעות באמצעות התרה של מחזור ,תחנות איסוף ועסקי קומפוטיזציה באזורי
תעשייה ובאזורי מסחר מסוימים ). (Daniels, T., Daniels, K. 2003
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 .3חקר המקרה
הרקע והרציונל לתכנית האב של המועצה
מועצה אזורית מנשה ומונה כ - 13,600-תושבים המתגוררים בעשרה קיבוצים ,שבעה מושבים
ושלושה כפרים ערביים .בנוסף ,יש במועצה שלושה מוסדות חינוך .חלק מיישובי המועצה נמצאים
בהליכי פיתוח והרחבה והצפי הוא ל 15,000-תושבים בשנת  .2015הדירוג הכלכלי החברתי של
המועצה הוא  0מתוך  02על פי מפקד האוכלוסין לשנת  ,0221ועלה ל 9-על פי סקר הרשויות
המקומיות בשנת  .0200ממוצע המרחקים בין יישובי המועצה עומד על  10.3ק"מ ,ומספר הנפשות
למשק בית עומד בממוצע על .2.0
כמות הפסולת היומית המוערכת לתושב במועצה אזורית מנשה עומדת על  1.3ק"ג ביום .זוהי כמות
נמוכה ביחס לסקר הארצי  1.6ק"ג לנפש ליום ,ואנו משערות כי הדבר נובע מכך שאין אפשרות
לחשב את כמות הפסולת הגושית.

הכדאיות הכלכלית של המחזור
תהליך המחזור אמנם תורם רבות לשמירת הסביבה והקיימות ,אך למרות חשיבותו הגדולה אין
להתעלם גם מן השיקולים הכלכליים המתלווים אליו ,העשויים להניע או לבלום את הצלחתו של
התהליך .רשויות מקומיות מתנהלות בהתאם לתקציב העומד לרשותן ,והן לא תוכלנה להפעיל את
מערך המחזור בהעדר תקציב.
על מנת לאמוד ולסכם את סך העלויות וההשקעות של המועצה במהלך ההפרדה במקור ,הושוו עלויות
ההפרדה במקור למחיר הטיפול בטון פסולת בחלופת האפס העומד על  ₪ 201לטון .לאחר ההשוואה,
נבדק ההפרש בין העלויות הנדרשות לביצוע ההפרדה במקור ובין החיסכון הכספי לרשות ,הפרש
שניתן יהיה להשקיע בתשתיות מוקדי מחזור ובפעילות החינוך וההסברה .נמצא כי החיסכון הכספי
לשנה עבור פסולת מוצקה מופרדת הוא  ₪ 000,290לשנה (ראו טבלה  0בנספח .)0
ההשקעות השנתיות הנדרשות לצורך קידום ההפרדה במקור של נייר ,קרטון ופלסטיק הכוללות חינוך
הסברה ופרסום והקמת מוקדי מחזור עומדת על  ,₪ 000,290וקטנות ל ₪ 00,900-לאחר קבלת תמיכה
של ( 02%ראו טבלה  0בנספח .)0
השקעה זו חושבה בטרם התקבלה תמיכת המשרד להגנת הסביבה ,ואכן ,במסגרת "קול קורא לסיוע
לקידום אמצעים חלופיים להטמנת פסולת מכספי היטל ההטמנה" של המשרד להגנת הסביבה (ראו
טבלה  2בנספח  ,)0קבלה המועצה האזורית מנשה תמיכה כספית על סך  ₪ 022,021להנעת תכנית
האב להפרדת פסולת וצמצום ההטמנה.
בהמשך ,חושבו עלויות ההפרדה במקור לשני זרמים מול ההשקעות הנדרשות בתשתיות וחינוך (טבלה
 2בנספח  ,)0כאשר ,הנתונים מתייחסים למדגם של חמישה ישובים ונמצאה עלות של . ₪ 291,202
החישוב חושב בטרם התקבל הסיוע הכספי ,ומתוך ציפייה לקבלת תקציב בסדר גודל של 02-12%
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מעלויות רכישת התשתיות .רווח נוסף על סך  ₪ 022,012נמצא בסיכום העלויות והרווח של ההפרדה
לזרמים יבש/רטב בחדרי האוכל של הקיבוצים (ראו טבלה  0בנספח .)0
מתוך סיכום ממצאיה של חברת אורבניקס:
חברת אורבנקס הנה חברה לתכנון כלכלי ,אורבני וסביבתי המתמחה בתחום המוניציפאלי והציבורי.
בצוות אורבניקס מתכנני ערים ואזורים ,כלכלנים ,בוגרי מנהל עסקים ,שמאי מקרקעין ,מתכננים
סביבתיים וגיאוגרפים בעלי ניסיון רב הן בתכנון ובייעוץ אסטרטגי-כלכלי והן בארגון והפעלה של
תהליכי שיתוף הציבור בתכנון .חברה זו נשכרה על ידי המועצה האזורית מנשה להכנת תכנית האב
למחזור ולליווי הפעלתה של התכנית ,לרבות ניתוח נתונים והצעות שיפור".מתוך שלושת ערוצי
הפעילות שנבדקו ,נמצא כי הפרדת נייר בכל הישובים והפרדה לשני זרמים בחדרי האוכל מניבה את
החיסכון הכספי הרב ביותר בטווח הקצר .החיסכון שיושג מפעולות אלה יהווה את המקור לפעולות
נוספות אשר בטווח המיידי מייצרות עלויות נוספות כגון :הפרדת קרטון והפרדה ליבש-רטוב במגזר
הביתי .את החיסכון בהפרדת הנייר אפשר להפנות להקמת תשתיות חינוך והסברה לצורך העמקת
ההפרדה במקור של נייר וחומרים יבשים נוספים ברי מחזור .
בהפרדת זרמים ליבש-רטוב בחמישה ישובים ההשקעה הנדרשת היא גבוהה מהחיסכון .יחד עם זאת
יש לקחת בחשבון מספר נקודות נוספות :
 ההשקעה הראשונית בתשתיות היא גבוהה יחסית. על מנת לבדוק את כלל העלויות מול החיסכון יש לערוך תוכנית מפורטת-

סביר להניח שהמשרד להגנת הסביבה יתמוך ב כ  %02%-12 -מהעלויות הנדרשות בתשתיות
ובחינוך (בתנאי של הכנת תוכנית מפורטת ).
יש אפשרות להפנות את החיסכון הכספי מהפרדת זרמים בחדרי אוכל להשקעה בהפרדת
זרמים בישובים"( .נתוני סעיפים  2.0.0-2.0.2סוכמו מתכנית האב של חב' אורבניקס)

תכנית האב
השלב הראשון -תכנון ופיילוט
בחודש נובמבר  0202פרסמה המועצה בסיוע חברת "אורבניקס – תכנון כלכלה וסביבה" ,את תכנית
האב לצמצום פסולת להטמנה .שהמליצה על העמקת ההפרדה בכל ישובי המועצה והפעלת פיילוט
יבש רטוב ב 0-ישובים ,שלאחריו ייבחנו הנתונים ותוצג תכנית מפורטת להפרדה בשני זרמים בכל
ישובי המועצה.
להכנת תכנית האב נלקחו בחשבון נתונים כגון מס' בתי האב ,מספר ריכוזי הפסולת ,חושבו כמויות
ועלות המיכלים הדרושים ונקבע מיקומם במרחבי הישובים ותדירות פינויים.
תכנית האב הדגישה את חשיבותם של פעולות החינוך וההסברה על מנת לשנות את ההרגלים
הבסיסיים בטיפול בפסולת הביתית ולתמוך בתושבים בהפרדת הפסולת לשני זרמים ,והומלץ למנות
גורם מקצועי בעל ידע וניסיון בתחום הסביבה והחינוך על מנת לרכז תכנית זו (חברת  RE3שתפורט
בהמשך).
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בשלב זה כבר פעלה ברחבי המועצה הפרדת פסולת לזרמים היבשים השונים מתוך הבנה כי במעגל
ההפרדה במקור והמחזור שותפים שלושה גורמים:
התושב – המפריד את החומרים המופנים למחזור
הרשות המקומית – אחראית על הצבת תשתיות להפרדה במקור ומחזור ,איסוף ופינוי החומרים
תשתית תעשייתית – פיתרון הקצה לחומרי הפסולת למחזור
שיתוף הפעולה של הציבור על כל גווניו הוא אחד התנאים הראשוניים וההכרחיים להצלחת
ההפרדה במקור והמחזור .על כן ,הרשות צריכה להקדיש לנושא זה תשומת לב ומשאבים רבים
בייחוד בשנים הראשונות של הטמעת התהליך וזאת מתוך הנחה שלאחר מספר שנים הפרדת
הפסולת לשני זרמים תהפוך להיות הרגל או נוהג מקובל.
ההפרדה שפעלה במועצה כללה את סוגי הפסולת הבאים (ראו תרשים :)2
פסולת ביתית :מופרדת לפסולת רטובה (אורגנית) ולפסולת יבשה .לצורך איסוף הפסולת הרטובה
מחלקת המועצה לתושבים פחים קטנים של  0ליטר המונחים על גבי משטחי העבודה המטבחיים
בבתיהם .הפחים הביתיים מרוקנים אל הפחים החומים המוצבים במרכזי האיסוף .הפסולת
היבשה ,מופרדת בפחים ייעודיים בהתאם למאפייניה (זכוכית ,פלסטיק ,קרטון ,נייר ,ביגוד ,סוללות)
ומפונה באופן עצמאי על ידי המועצה פעמיים בשבוע בעזרת שתי משאיות ושישה עובדים .פתרון
הקצה של הפסולת הוא תחנת מעבר ומיון בתחנת "שרונים" הנמצאת בקלנסאווה ,מרחק של 25
ק"מ בממוצע מהמועצה .מהתחנה הפסולת מפונה לאתרי הטמנה שונים.
פסולת גזם :בכל ישוב ישנן עמדות ריכוז למחזור הגזם .כ 2-פעמים בחודש מובילה המועצה ,בסיוע
טרקטור ועגלה ,את הגזם מתוך הישוב למרכזי המחזור .פעמיים בשנה הגזם עובר ריסוק ,ונשאר
במקום לשימוש הנוי הציבורי והפרטי בישובים.
פסולת גושית :סוג פסולת זה מוגדר כפסולת נפחית בעלת מימדים רחבים אשר אינה כוללת גזם
ופסולת בנין ואינה יכולה להיכנס למיכלי אצירת הפסולת הביתית .בדרך כלל החומרים הנכללים
בפסולת זו הם :שאריות רהיטים ,מכשירי חשמל גדולים ,אריזות ועוד .הפסולת הגושית מפונה
באופן עצמאי על ידי הישובים בסיוע קבלנים .המועצה משמשת ככלי מקשר בלבד בין הקבלנים
לישובים.
קרטון ,נייר ופלסטיק :הפרדה במקור בדרכים שונות כולל גם הפרדת חומר אורגאני לקומפוסטרים
ביתיים.

064

תרשים  :3חלוקה לפי סוגי פסולת

תכנית האב הציעה ובחנה  2חלופות לטיפול העתידי בהפרדת הפסולת:
חלופה מס' ( 1חלופת האפס) :המשך המצב הקיים -הפרדה במקור ומחזור.
חלופה מס'  :2העמקת הפרדת החומרים היבשים.
חלופה מס'  :3הפרדה במקור לשני זרמים – העמקת ההפרדה במקור.
הומלץ לבחור בחלופה מס'  2שתופעל בשלב הראשון כפיילוט בחמישה ישובים ,ולאחר בחינת
תוצאות הפיילוט יוספו ישובים נוספים לתהליך .בשאר הישובים במועצה ממליצה תכנית האב
להקים מרכזי מחזור מסודרים ,נגישים ואסתטיים אשר" יזמינו "את הציבור להפריד את החומרים
על מנת להגדיל את כמויות החומרים המופרדים .ובמקביל להגדיל את נגישות מתקני המחזור ע"י
הקמת  62מוקדי מחזור ברחבי המועצה ( 2-2מרכזי מחזור בכל ישוב) תוך  2שנים ,ולהפעיל הפרדת
זרמים ליבש ורטוב בחדרי האוכל של הקיבוצים.
שלבי הפעילות המוצעים:
 .0קיום ערבי הסברה בישובים בעזרת ועדות איכות הסביבה.
 .0קיום פעילות בבתי הספר ובגני הילדים בנושא הפרדת זרמים.
 .2הכשרת נוער בוגר/סטודנטים להסברה בבתי התושבים.
 .2הכנת חומר הסברה לכל בית אב .פרסום חוצות ומודעות בעיתונות המקומית ובאתר
האינטרנט של המועצה.
 .0הפקת יום הפנינג סביבתי לתושבי המועצה בו יערכו פעילויות לכלל הקהילה בתחום
הפסולת וההפרדה במקור לשני זרמים.
 .9ביצוע ביקור בכל בית אב לאחר כחודש/חודשיים מתחילת המעבר להפרדה במקור לשני
זרמים וביקור שלישי לאחר כשלושה/ארבעה חודשים.
065

הפיילוט הופעל ,ולצורך יישום ההדרכה וההטמעה נבחרה חברת " "Re3כנרת הירש.

השלב השני -הסקת מסקנות ויישום
לאחר הפעלת הפיילוט ,ניתוח והסקת המסקנות ,הוכנה במאי  0200התכנית המפורטת שהיוותה
המשך ישיר לתכנית האב לצמצום פסולת להטמנה ,לצורך הפעלת מודל הפרדת פסולת רטובה
והעמקת ההפרדה במקור .תכנית זו התמקדה בנושאים כגון הנתונים הפיזיים של פחי המחזור,
ניהול מערך החינוך וניהול מערך הפסולת החדשה.
התכנית פתחה בעדכון נתוני המצב הקיים בעת הכנתה ,שכלל את השוואת כמויות הפסולת
ומאפייניה ,תחזית גידול האוכלוסייה והפסולת ,נתוני כלי האצירה ,מערך האיסוף והשינוע
ופתר ונות הקצה ,שנכון לאותה עת כללו את המפעל לקליטת פסולת מופרדת "שרונים" (במרחק 00
ק"מ מהמועצה) בו השתמשה המועצה ,ואת מפעל "אמניר" עפולה (מרחק  22ק"מ) ,כאופציה
נוספת.
עיקרי התכנית המוצעת התבססו על הנחות תכנון לעניין כמות התושבים הצפויה לשנת 0200
( 02,202נפש) ,נתונים סטטיסטיים נוספים המהווים את הבסיס לתכנון הנפחים הנדרשים עבור
משקי הבית .על פי נתונים אלה נמצא כי הזרם הרטוב מהווה  22%ממשקל הפסולת ו 02% -מנפחה
והזרם היבש מהווה  92%ממשקל הפסולת ו 12%-מנפחה .מכיוון שבאצירת פסולת מעורבת
הפסולת האורגנית חודרת אל החללים הנוצרים במרכיבים הנפחיים של הפסולת הביתית (מיכלי
פלסטיק וקרטון) ,נפח האצירה הדרוש בהפרדת זרמים הוא גדול יותר ב 00%-מנפח האצירה הדרוש
לפסולת מעורבת.
בעקבות חוק האריזות הומלץ על הפרדה לשלושה זרמים במקום השניים שהיו מקובלים עד לאותה
העת ,כך שהזרם היבש מתפצל גם לזרם של אריזות (בפחים כתומים שפינויים ממומן שלא מכספי
המועצה) .בשלב זה הוצע במסגרת תכנית האב תכנון מפורט עבור כל ישוב במועצה שחישב את
כמות הפחים הנוספים הנדרשים ביחס לפחים הקיימים ולמספר יחידות הדיור המהווה את המפתח
לקביעת הנפחים הצפויים לאצירת האשפה.
התכנון המפורט כלל גם את פעולות החינוך וההטמעה ע"י פרסום (לוחות מודעות ,שלטי חוצות
ומדיה) במטרה לידע את התושבים ולעורר את מעורבותם בתהליך ועל ידי הדרכה פרטנית לכל משק
בית בנפרד .בכל הדרכה כזו יוסבר להם על הפחים החומים המיועדים לפסולת האורגנית (הרטובה)
ויוענק לכל משפחה פח כיור לאיסוף פסולת זו וערכת הסברה לתהליך ההפרדה .התכנית הציגה
הצלחה בהפעלת הפיילוט ,אך יחד עם זאת הציגה  2כשלים העלולים להשפיע על הצלחת התכנית
ועל הדרכים להתמודדות איתם:
כשל מס'  : 0חוסר רצון עקרוני לקבלת השינוי וחוסר רצון לשתף פעולה ,איתו מוצע לפתור ע"י
חקיקת חוק עזר בנושא ההפרדה ע"י המועצה ,וחיזוק חינוך והסברה תוך זיהוי החסם/כשל וביצוע
ביקור בית נוסף.
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כשל מס'  : 0התנגדות למיקום התשתיות (קרוב/רחוק מידי ממרכזי המחזור) איתו ניתן להתמודד
בעזרת הידברות ,הסברה והצגת מדיניות ברורה.
כשל מס'  :2תפעול בעייתי בפינוי הזרמים בפועל  -איתו ניתן להתמודד על ידי הבהרת המדיניות
לעובדי מח' אשפה וביצוע מעקב ובקרה לפיקוח אופן הפינוי של הפועלים.
כשל מס'  :2מפגעים סביבתיים מאצירת הפסולת הרטובה (ריח ,זבובים וכדומה) אותו ניתן לפתור
ע"י שימוש בנייר עיתון כמצע לפסולת האורגנית ,או בשקיות ניילון המהוות פתרון תפעולי נוח
לאזרח .למרות שהשקית אינה חומר אורגני ,ניתן בפתרון הקצה להפרידה מהפסולת האורגנית
באמצעים טכנולוגיים .בנוסף נדרש לנקות את פחי האשפה החומים ולפנותם פעמיים בשבוע בחודשי
הקיץ.
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 .4השתלבותנו בפרויקט
תיעוד פעולות ההטמעה הראשוניות בקיבוץ להבות חביבה
לאחר יישום הפיילוט בחמשת הישובים :מגל ,עין שמר ,מצר ,גן שמואל וגן שומרון ,והכנת התכנית
המפורטת ,הועלו שמונה ישובים נוספים בהצלחה ובסבב הבא של הכנסת הישובים לתהליך המחזור
ייכלל גם קיבוץ להבות חביבה ,אשר את הכנתו לקראת הכניסה לתהליך ביקשנו לתאר בעבודתנו
ולסייע בקידומו.
כשלב ראשון להפעלת קיבוץ להבות חביבה ,הוקמה וועדת קיימות התנדבותית מתוך חברי הקיבוץ
לצורך קידום וניהול ההטמעה והקשר עם המועצה .וועדה זו מהווה שלוחה של המועצה בתוך
הקיבוץ ליצירת שיתוף פעולה פורה וקומוניקטיבי בין התושבים לתהליך .במפגש בין וועדת קיימות
של הקיבוץ לבין אגף הקיימות במועצה (טרם כניסתנו למעורבות בתהליך) מופו  00עמדות המחזור
הקיימות (ראו נספח  .)2וועדת הקיימות התריעה עוד בטרם הכנסת ההפרדה יבש/רטוב כי נדרש
לתגבר את כמות פחי המחזור היבש בכ 02-פחים למחזור ניילון ,נייר ובקבוקים.
תרומתנו לוועדת קיימות
כפי שתארנו בסעיף הקודם ,הוקמה בקיבוץ וועדת קיימות שתלווה את תהליך ההפעלה של המחזור.
מירב שולר ,מכותבות עבודה זו ,התנדבה לסייע לוועדת הקיימות במטרה לתרום ככל הניתן לאיכות
הסביבה בכלל ולהפעלת תהליך המחזור בפרט .וועדת הקיימות ספקה לנו מידע על פעילותה מעבר
לתכנון נקודות האיסוף :לאחרונה ניהלה הוועדה את ארגון הנטיעות בט"ו בשבט וביוזמתה נטעו
עצי פרי בתחום הקיבוץ ,הקמת בוסתן עם פרגולה וספסל מצמיגים ומחומרים ממוחזרים לטיפוח
המרחב הציבורי .גם אזור הנטיעות יקושט בקרוב בספסלים הממוחזרים .בימים אלה מקימים
מרכז מחזור ראשי ל 02-זרמים וכבר יצקו את הבטון .במקביל פורסים מחדש את כל המרכזים
החדשים .כרגע מטפלת הוועדה בבעיה שעלתה ממכשול טכני המקשה על פינוי מיכלי המחזור
לבקבוקים  .ההפרדה הרטובה ,תליה במודעות התושבים ובקרוב (בשנת  )0202ייכנסו נציגי Re3
להדרכות ( D0Dמדלת לדלת) בקיבוץ .בינתיים הוועדה פועלת להגברת המודעות ע"י פרסום כתבות
בעיתון המקומי"-הלהביתון".
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התהליך החינוכי
בקיבוץ קיים חינוך בלתי פורמלי הכולל פעילויות ערכיות שמתקיימות לאחר ההגעה מביה"ס
ובערבים לנוער .החינוך הבלתי פורמלי שילב בפעילותו
השוטפת מערכים בנושא קיימות ומחזור .הוטמעה
חשיבות הפרדת הפסולת בכל בתי הילדים ,הוקמו גני ירק
וניתן דגש על שימוש בחומרים ממוחזרים לפעילות
השוטפת וליצירה .בנוסף ,אוספים הילדים בקבוקים
ששולם עבורם פיקדון ,מוכרים אותם וקונים בתמורה
משחקים לבתי הילדים.
תמונות  :1-5ילדי להבות חביבה בפעילות מחזור

בגני הילדים שכרו את שירותיה של קרן אור היימן ("פינה ירוקה") ,גננת ובוגרת הקורס פרמקלצ'ר
(תרבות לקיימות) ,לפיתוח מערכי פעילות לימודית,
חוויתית ומהנה ,כך שבנוסף ללימוד הנושא נבנית
בגן באופן מיידי התשתית לשימוש חוזר ,למחזור
לחיסכון במים ולבניית קומפסטר( .ראו נספח .)0
הצטרפנו לפעילות מס'  2של הילדים :סיור להכרת
פחי המחזור בישוב וזריקת פריטים שמוינו לפחי
המחזור (ראו תמונות .)0-0
לאחר הפעילות ראיינו את רוני ,הלומדת בגן טרום
חובה ואת אמה במטרה לבחון כיצד ,אם בכלל,
משפיע החינוך של הילדים על המודעות
וההתנהלות בבית .מדברי האם" :פעם רוני הייתה
מתעקשת לצייר את ציוריה על ניירות חדשים
מהמדפסת .מאז שהחלה הפעילות בגן היא
מבקשת להשתמש בניירות משומשים ליצירותיה,
בשבוע שעבר היא בקשה ממני לתקן בובה
שנקרעה ,פעם בובה כזו הייתה נזרקת לפח
האשפה ...אנחנו משפחה שמודעת לאיכות
הסביבה ,אבל בזמן האחרון אנחנו מרגישים שהילדים
לקחו פיקוד בעניין המחזור בבית .הם ממש כועסים
עלינו אם בטעות אנחנו זורקים חומר שניתן למחזר
אל פח האשפה" .הילדה ,רוני ,ענתה עבורנו על השאלה
"מה זה מחזור?"" :לזרוק דברים לפח כדי שיעשו
מהם דברים חדשים כי אחנו לא רוצים לכרות עוד
עצים .גם בגן אנחנו תמיד מציירים משני הצדדים.
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העצים חשובים לנו לצל ולפירות וגם יפה שיש עצים.
לשאלתנו "מה עוד ממחזרים?" ענתה רוני" :זכוכית.
לא זורקים את הזכוכית לזבל כי יש בהם חומרים
שלא בריאים לאדמה ,וגם בסוללות .אנחנו גם
ממחזרים שקיות כי זה גם לא בריא לאדמה .בנינו
בגן קומפוסטר ,ששמים שם שאריות של ירקות כי זה
הופך להיות אדמה של זהב וזה טוב לאדמה .בפח
אחר שמים בגדים ועושים מזה בגדים חדשים ,כדי
לא לגזום שוב כבשים שיעשו לנו צמר .אנחנו לומדים
על זבל ,מקריאים סיפורים והולכים לטיולים וככה אנחנו שומרים על האדמה .על ילדה שקוראים
לה דקלה .היא אכלה ארטיק ולא זרקה אותו לפח ,אלא שמרה אותו ועשתה מזה כמו בקוביות
ארמון .ואפשר לעשות מהזבל סוגים של יצירות .אנחנו עושים מהקרטונים יצירה ליום המשפחה.
אני חושבת שזה חשוב למחזר כי אחרת הזבל הולך להר הזבל שזה הר גדול שאם נגמר בו המקום אז
עושים ערמה חדשה ,וזה מסריח ולא נעים ואם לא נמחזר ההר יגדל ויום אחד נלך להר הזבל וניקח
ממנו דברים לגן כד להקטין אותו .עדיף להשתמש בדברים ישנים ולא לקנות כל הזמן דברים חדשים
כדי שהר הזבל לא יגדל .רק מה שאי אפשר להשתמש שוב יכול ללכת להר הזבל .אם לא נמחזר
נחייה בארץ מסריחה".

איתור כשלים במערכת המחזור והצעת דרכים לפתרונם
ניתוח הסקרים שנערכו ע"י חברת אורבניקס עם הפעלת הפיילוט מעלה אי שביעות רצון ממספר
גורמים בתהליך .התושבים התלוננו על בעיית נגישות לעמדות המחזור (רחוק/לא נוח) ,מחסור
במיכלי הפרדה ,וחוסר בידע לגבי אפשרויות ההפרדה .בנוסף התלוננו התושבים על כך שהפחים
הביתיים מתפרקים ,על העדר רגלית למיכלי הפסולת האורגנית ,המהווה בעיה טכנית בהשלכת
הפסולת מהפח הקטן לגדול ,רתיעה מלגעת בפח עם הידיים ,על בעיית לכלוך ,ריח וברחשים ,על
דאגה מה יהיה בקיץ וכן על שמועות כי הפסולת האורגנית מעורבבת עם הפסולת הרגילה ואינה
הולכת לאתר מוסדר.
בעקבות תוצאות הסקר בצעו חברת  Re3סבב הדרכות נוסף בבתי התושבים ,והמועצה פנתה לטפל
בכשלים הנוגעים בתחום אחריותה .מתוך ניתוח והבנת הכשלים הצפויים ובכדי לבחון את הצלחת
הפיילוט ,לאחר ביצוע פעולות אלה ,הועברו שוב שאלונים לתושבים ביישובים שהשתתפו .התוצאות
מצביעות בבירור על הצלחת התהליך משלב בניית תכנית האב ע"י חברת אורבניקס ,דרך הטמעתו
בחינוך ע"י חברת  ,Re3וכלה בפעילות המועצה ומחלקת התברואה .מתשובות הסקר עולה כי בין
 02%-02%מפרידים פסולת אורגנית בביתם(בהתאם ליישובים) ,רוב התושבים ענו כי מיכלי הפסולת
האורגנית נגישים להם(מעל  .)12%לשאלה אם הועבר להם מידע מלא ומספק על מהלך הפרדת
הפסולת השיבו בחיוב ברוב של  .00%מעל  02%ענו כי הם מרוצים מרמת הטיפול במרכזי המחזור
וכי עובדי מחלקת התברואה מבצעים עבודתם נאמנה .כמעט כל ישובי הפיילוט השיבו כי הם
מרוצים מהמהלך בישוב(חצי מהם אף מרוצים מאוד).
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לצורך מיפוי נכונות האוכלוסייה של קיבוץ להבות חביבה להצטרף אל תהליך המחזור ,הערכת רמת
המודעות לחשיבותו בעיניהם ומניעה ,ככל הניתן ,של כשלים ביישומו ,ערכנו סקר שנשלח אל כל
התושבים (ראו נספח  .)0במטרה לשמור על איכות הסביבה ולהימנע ככל הניתן משימוש בנייר
בחרנו לשלוח את הסקר באמצעות הדוא"ל ע"י מזכירות הקיבוץ .בקיבוץ מתגוררות לא מעט
משפחות ותיקות שאינן מחוברות לדואר האלקטרוני ,וזוהי הסיבה כנראה להיעדר משובים מאותן
משפחות .יחד עם זאת מתוך  002משקי בית הוחזרו לנו רק  00שאלונים .נתון זה בלבד יכול להעיד
על נכונותם ומודעותם הנמוכה של תושבי הקיבוץ.
הסקר נערך בשלב שבו טרם הופעלה ההפרדה לפסולת אורגנית (יבש/רטוב) וכ 2-שנים לאחר תחילת
הפרדת הפסולת במקור לצמצום ההטמנה .בשלב זה התושבים טרם קבלו הדרכה והטמעה לתהליך
המחזור למעט פריסת מיכלי מחזור לשימושם האישי הוולונטרי ,דבר המשפיע על היענות התושבים,
הפועלים לטובת המחזור על פי שיקול דעתם ומידת מודעותם לסביבה בכלל ולמחזור בפרט .בהתאם
לכך ניתן להבין מתשובות התושבים לסקר כי רוב התושבים ממחזרים במידה בינונית (כ,)92%
באותה רמה נמצאת גם מידת הנכונות להפרדת הפסולת האורגנית (הרטובה) .הסיבות שיגרמו
לתושבים שלא להפריד את הפסולת האורגניות הן סיבות אסטטיות ופיזיות המבוססות על החשש
מריח הפחים והמרחק של הפחים מבתיהם .הצורך בתגבור נקודות המחזור עולה גם מהתשובות
לשאלה  .2למרבה הפלא ,עולה מהסקר כי הרוב המכריע ( )00%שמחים להצטרף אל תהליך המחזור,
אולי מהסיבה ש 0/2ממשתתפי הסקר העידו על עצמם כמודעים לסביבה .לא נשלול את האפשרות
שחלק ניכר משתתפי הסקר הם חברי וועדת הקיימות (חמישה במספר) ,מה שמסביר כנראה את
העובדה שהמודעות לסביבה מהווה חלק מחיי היומיום שלהם ומשפיעה על התנהלותם.

ניתוח הזרם היבש:
על פי תשובות הסקר שערכנו ,נמצא כי רוב התושבים ציינו חוסר במרכזי המחזור (שאלה מס' .)2
עובדה זו הביאה אותנו לבחון את הנפחים הנדרשים בתכנית האב ביחס לנפחים הקיימים .החישוב
בוצע בהתאם למפתח הקצאת הנפחים הגזור מתכנית האב ,שם נקבע כי לזרם היבש דרוש נפח
אצירה של  000ליטר למשק בית .בהכפלת  022משקי הבית הקיימים מתבקש נפח של  00,012ליטר.
בחישוב הכפלת מיכלי האצירה הקיימים ( 22במספר) בנפח של  0,022ליטר נמצא כי סה"כ נפח
האצירה כיום עומד על  22,222ליטר .מכאן שמספר הפחים הקיים כיום לזרם הכללי נותן מענה
מספק (גם בצפי של גידול האוכלוסייה) .אם כך נראה כי הסיבה לתחושת החוסר בפחים על ידי
התושבים נובעת מהמרחקים מבתיהם אל מרכזי המחזור .לשם כך ניתחנו את מפת הישוב בציון
המר כזים ומצאנו כי המרחק המקסימלי הקיים בין יחידת דיור לבין מרכז מחזור עומד על 002
מ"א .מרחק זה אכן סביר להליכה ,אך בהתחשב בנשיאת האשפה יש לשקול ציפוף לעמדות המחזור
ככל שניתן .יש להתחשב בעובדה שבתחום הקיבוץ הותיק קיימים שבילים לתנועה א-מוטורית
שאינם מספקים מענה לפינוי מיכלי האשפה ע"י המועצה ,והם אלו שמכתיבים את מיקומי
המרכזים .לדעתנו ,יש ניתן למצוא פתרון לעניין זה ,ע"י הכנסת מרכזי מחזור קטנים אל התחום
הותיק שישונעו ע"י ידי המפנים בצורה ידנית אל הכביש ההיקפי.
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ניתוח הזרם הרטוב:
עד כה לא קיימים פחים חומים לפינוי הזרם הרטוב .את החישוב למספר הפחים הדרוש ביצענו על
פי מפתח הקצאת הנפחים מתכנית האב ,שם נקבע כי לזרם הרטוב דרוש נפח אצירה של  20ליטר
למשק בית .בהכפלת  022משקי הבית הקיימים מתבקש נפח של  0,922ליטר .מיכלי האצירה
החומים הם בנפח של  292ליטר נמצא כי סה"כ דרושים  09פחים חומים .מכיוון שקיימים כבר
כיום  00מוקדי מחזור ,יש לשים פח חום אחד בכל עמדה קיימת .יחד עם זאת לאור הממצאים
שהועלו בסעיף הקודם ,וניתוח שאלה מס'  2בסקר שערכנו המציינת את המרחק כאחד מהגורמים
שישפיעו על הימנעות מהפרדה אורגנית ,נראה כי הפתרון לציפוף עמדות המחזור הופך לקריטי
לעניין הפסולת הרטובה.

ניתוח המיפוי התכנוני והצעת שינויים למיקסום תוצאות
על מנת להציע הצעה לשיפור מיקומם של מתקני המחזור ,היה עלינו לפעול בשלושה שלבים :א.
לבחון את המצב הקיים של מיקום הפחים טרם הכניסה לתהליך ההפרדה יבש רטוב (ראו נספח ;)2
ב .לבחון המלצות מקצועיות לעניין המיקום; ג .לתכנן ולהציג פתרון (ראו נספח .)2
מצאנו כי המרחקים בין בתי התושבים ועד לנקודות המחזור גדולים ,בעיקר באזור הישוב הוותיק,
שם נמצאו מרחקים של עד  002מ' בין יחידת דיור למתקן המחזור הקרוב ביותר .המדריך לתכנון
ותפעול מוקדי איסוף למחזור של המשרד לאיכות הסביבה ממליץ על הצבת מוקדי המחזור קרוב
לנקודות ציבוריות ,כשהבאת הפסולת הרגל צריכה להיות מתוכננת לטווח של  022-022מ' לנייר
עיתון .במחקרים שנערכו באנגליה נמצא כי ככל שהמוקדים ממוקמים בצפיפות רבה יותר ,כך נאסף
חומר רב יותר  .כמו כן נמצא כי השתתפות התושבים תלויה ברמת הנוחיות (רמת המיון הנדרשת,
מורכבות המיון ,מקום האחסון הנדרש בבית התושב ,מיקום נקודות האיסוף ומרחקן מבתי
התושבים והיווצרות מטרדי לכלוך) ,ומרמת המוטיבציה (מודעות סביבתית ,לחץ חברתי ,דרישות
החוק ,תמריצים כלכליים ותמיכה ועידוד של הרשות).
גם בחוברת "עקרונות מנחים לתכנון ישובים בני קיימא" נקבע כי " חדרי האצירה ימוקמו במרחק
הליכה קצר מיחידות הדיור" ,אך לא ננקב בה המרחק הדרוש.
כיוון שלא מצאנו הנחיות לעניין המרחקים הנדרשים לפסולת רטובה ,נאלצנו לקבוע מרחק זה
בעזרת הידע שעמד לרשותנו .להלן המשתנים שהנחו אותנו בבחירת המרחק :א .תחושת התושבים
כי כבר עתה ,בעודם ממחזרים פסולת יבשה בלבד ,המרחקים נראים כגדולים מידי ,כפי שעלה מן
הסקר ,מכאן שהמרחק צריך להיות קטן מ 002-מ'; ב .ההבנה כי נשיאת הפסולת הרטובה תידרש
למרחקים קצרים יותר בשל אי הנעימות הכרוכה בה; ג .בניגוד לפסולת היבשה הניתנת לאגירה
ארוכה בבית התושב ללא תופעות לוואי ,ועל כן ניתנת לפינוי בתדירות נמוכה ובהתאם לתזמון נוח
לתושב ,הרי שהפסולת הרטובה מהווה מטרד בעת אגירתה בבית התושב ,ונדרשת לתדירות פינויים
גבוהה -יומיומית ,ולעיתים אף מספר פעמים ביום;
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לפי משתנים אלה נראה כי נדרשים מרחקים קצרים מאלה הרשומים לעיל .יצאנו לשטח ומדדנו את
מרחקי ההליכה הסבירים לטעמנו בהתאם לתנאי הקיבוץ ולנשיאת משא "בלתי ידידותי" ומצאנו
שהמרחק המרבי הסביר בין בית התושב למיכל איסוף הפסולת הרטובה הוא כ 12 -מ'.
בהתאם לכך ,מדדנו רדיוס של  12מ' מנקודות המחזור הקיימות ואיתרנו אזורים הנהנים מנגישות
למספר מוקדי איסוף לעומת אזורים הנמצאים במרחק גדול מהמומלץ .מרכזי מחזור  9ו( 0-ראו
נספח  )2נמצאו כקרובים מידי זה לזה .מחקירת הסיבה לכך התברר כי נקודת מחזור  0הוזזה
מהמקום שתוכנן לה בתכנית המקורית בשל  NIMBYשנדרש ע"י דמות מובילה בהנהלת הישוב.
בנספח  2מוצגת הצעתנו למיקום הצבת הפחים החומים לפסולת הרטובה .מרכזי המחזור מוספרו
בהתאם לתרשים המצב הקיים במספרים  .0-00וסביבם סומן רדיוס של  12מ' בצהוב .אנו מציעות
לשנות את מיקומם של מרכזים  9ו ,00-ולהפוך את מרכז  0למרכז איסוף ראשי .בנוסף סומנו
בתשריט מיקומים לשני מרכזי מחזור נוספים (.)00 ,01
אחת הסיבות למרחקים הגדולים של נקודות האיסוף מבתי התושבים תלויה באופיו של הקיבוץ
שאינו מאפשר תנועה מוטורית בתחומו .לפתרון בעיה זו אנו מציעות לשנע ידנית את הפחים
החומים מאזורי המגורים אל הכביש העוקף ע"י עובדי התברואה ,ולהשיבם למקומם לאחר הריקון.

הצעות שיפור
לעניין האסתטי ,ביקשנו להציע למועצה האזורית שלושה פתרונות:
 .0פינוי הפחים בתדירות גבוהה יותר (כיום מפונה האשפה הרטובה רק פעמיים בשבוע בקיץ).
 .0להוסיף רגלית לפחים למניעת המגע עם הפח.
 .2שטיפת הפחים בכל פינוי ,אם על ידי מכונת שטיפה בקיטור שתורכב על משאיות האיסוף
ואם על ידי הכפלת כמות הפחים ,שטיפת הפחים באופן מרוכז והחלפת פח מלולכך בפח נקי
בעת איסוף הפסולת.
לשמחתנו גילינו שהמועצה מיישמת פתרונות דומים לאלה שהצענו לכשלים שנתגלו:
השיפור החשוב מבין כל השיפורים ,לדעתנו ,הוא ההקפדה על שטיפת מיכלי הפסולת האורגני בכל
פינוי ,וריסוס אורגני למניעת ריח וזבובים (ראו תמונה .)9
במקום רגלית לפח הרטוב שופרו מיכלי האצירה  292ליטר על ידי החלפת המכסים למכסים עם
חלון דבר המאפשר פחות מגע עם המיכל ,ידיים זמינות להשלכת הפח הביתי והפחתת החשיפה
לתכולת המיכל (ראו תמונה .)0
גם הפחים הביתיים הוחלפו לפחים משופרים (ראו תמונה  .)1בנוסף ,תגברה המועצה את מרכזי
המחזור בישובים ,תוך הוספת מיכלים ושיפור הנגישות .הגבירה את הדגש על החינוך והעברת
המידע ,תוך העברת מידע לוועדות הקיימות ונציגי הישובים ,פרסום במדיה ,פרסום בתלייה ועבודה
מול החינוך הבלתי פורמלי בישוב.
073

תמונה  :6ריקון ,ריסוס ושטיפת מיכלי האצירה

תמונה  :8הפח הביתי

תמונה  :7מיכלי האצירה
המשופרים
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 .5סיכום ,מסקנות והמלצות
פרויקט הכנסת קיבוץ להבות חביבה נמצא בשלביו הראשונים ,תוך הפקת הלקחים מישובי הפיילוט
במטרה למקסם את תוצ אות התהליך ואת שיתוף הפעולה של התושבים .טווח הזמן הקצר שעמד
לרשותנו להכנת עבודה זו לא אפשר לנו ללוות את הפעלת הפרויקט ,ולמעשה ,אנו נאלצות להגיש
את העבודה עוד לפני ההפעלה בפועל ,כך שלא התאפשר לנו לסקר את ההפעלה ולהסיק מסקנות,
אלא רק לתעד את הפעילות עד כה .בהתחשב בזמן המועט שעמד לרשותנו להכנת עבודה זו ביחס
לתהליך ההדרגתי והמתמשך של הפעלת המחזור בקיבוץ מצאנו עצמנו משתלבות ככל יכולתנו בשלב
התכנון במטרה לשפר את הפעלת המחזור ככל הניתן .נתנה לנו הזכות לסייע בקביעת מיקומם של
הפחים החומים תוך ניתוח תכניות המצב הקיים והצעת שיפורים בעקבות משובי התושבים .לצערנו
לא זכינו לשיתוף פעולה נרחב במילוי המשובים ששלחנו לתושבי הקיבוץ בזמן הקצר שעמד
לרשותנו ,אך המשובים המעטים שהתקבלו ,הצליחו בכל זאת לספק לנו תשובות לגבי איתור כשלים
עתידיים ,כך שהתאפשר לנו בכל זאת להציע הצעות למניעתם.
יש לציין כי נתקלנו בקושי למצוא הנחיות או תקנים לעניין מרחקים מרביים למרכזי איסוף פסולת
רטובה (הפחים החומים) ועל כן אנו ממליצות לקבוע תקנים ברורים לעניין זה ,תוך הבנה שעל
מרחקים אלה להיות קצרים מאלה שנקבעו עבור מרכזי איסוף הפסולת היבשה.
עם זאת ,מצאנו כי התהליך הכללי מתנהל באופן חיובי ,מודע ,משתף ובעיקר מקצועי ,כך שלא
נדרשנו לבקר את פעילותם של הגורמים הפועלים בתהליך זה .אנו מסיימות עבודה זו בתחושה
אופטימית לגבי התהליך שתיארנו כאן ונמשיך ללוות את התהליך גם בהמשך על ידי פעילות
משותפת עם וועדת הקיימות של הקיבוץ בקביעת מיקומם הסופי של מרכזי האיסוף ,פרסום
עבודתנו זו לחברי וועדת קיימות ולמחלקת קיימות של המועצה האזורית.
בעבודתנו זו מצאנו הענות רבה מצד התושבים להיכנס לתהליך ,פגשנו תושבים מודעים הרוצים
לתרום לסביבה ומועצה מודעת ,יוזמת ,מתוכננת היטב ובעלת משאבים אנושיים גבוהים הפועלים
לקידום התהליך ,ערים לצורכי התושבים ,קשובים לתלונותיהם ופועלים בנחישות להסרת הכשלים.
אנו סמוכות ובטוחות שיישום התהליך יוכתר בהצלחה ,בשל המודעות הגבוהה של כל הגורמים
העוסקים בו ,הנכונות לשתף את הציבור ולהיעזר בעצותיו ,המסירות והמחויבות לתהליך כאמצעי
חשוב לשמירה על איכות הסביבה וכדרך חיים.
תודתנו נתונה לגב' טל מלוכנא מהמועצה האזורית מנשה ולוועדת הקיימות של קיבוץ להבות חביבה
על תרומתם הרבה לעבודתנו.
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השפעת התכנון בגבעת זמר (חיפה) על הקהילה והסביבה
שראל וינקלר ושני אלדן

 1הקדמה
גבעת זמר מהווה שטח חורש טבעי בעל מאפיינים פיזיים המתאימים לפיתוח ובין האחרונים שנשארו
בתוך העיר חיפה .הגבעה נמצאת בתוך הרקמה העירונית בין השכונות רמות רמז ,רמת ספיר ,רמת
אלמוגי ורוממה החדשה .על גבעה זו אושרה תוכנית בנין עיר (תב"ע) חדשה והיא נמצאת בימים אלה
( ,)0202לקראת "עליית בולדוזרים" על הקרקע והפיכתה לשכונת מגורים .העובדה שגבעה זו הייתה
מיועדת לבניה עוד מימי הבריטים ,הביקוש הגבוה למגורים והן מיקומה בתוך הרקמה העירונית  -כל
אלה מהוים מניע משמעותי לפיתוח שטח זה הן מצד העירייה והן מצד יזמים.
בתחילת שנות האלפיים יזמה עיריית חיפה הכנת תכנית על שטח הגבעה .תוכנית זו לא מומשה בשל
חוסר היתכנות כלכלית ,ורק לאחר אישורה מחדש ,בסוף שנת  ,0200תוך תוספת אחוזי בניה ,נראה
שמועד מימושה קרב.
לתוכנית בניה זו קמו מתנגדים מבין התושבים בשכונות הסמוכות ,שנאבקו בתכנית בצורות שונות,
אך באופן לא מאורגן יחסית וללא הצלחה .המאבק כלל מספר תחומים דוגמת הגשת התנגדויות
לתוכנית ,הפגנות ,פ גישות עם נציגי העירייה ועוד .נציגי התושבים עדיין מנסים לשנות את התוכנית
אף על פי שהיא אושרה בכל מוסדות ותהליכי התכנון.
מצאנו כי בפרויקט זה ישנה מורכבות הראויה לעיון ובדיקה  -כזו המצויה בתוכניות נוספות בישראל.
מורכבות זו מתעצמת לאור ההיסטוריה והתהליך שעברה התוכנית :היא תוכננה טרם הקמת המדינה
והיא ממשיכה ומשנה את פניה לאורך הזמן וביחס לשינויים החברתיים/ממסדיים/כלכליים שעוברים
על האזור בפרט ועל המדינה בכלל ,וממשיכה להשתנות גם בימים אלה.
מטרת העבודה היא לבחון את תהליך התכנון ואת השפעתו על התושבים המתגוררים בשכונות
הסמוכות ,ולבחון את המאבק הציבורי של תושבי השכונות שחברו יחד על מנת להאבק בתוכנית.
בסופה של עבודה זו יצרנו מסמך הצעות להמשך המאבק ,המכיל בתוכו גם הערכה ביקורתית בונה,
הן מבחינת מה שנעשה עד כה והן מבחינת מה שצפוי שייעשה .המלצותנו כוללות התייחסות לארגון
מטה המאבק ,מעורבות של בעלי מקצוע ,פניה לבית המשפט ,המשך המאבק התודעתי הציבורי ומעבר
לתכנון יוזם תוך הידברות עם היזמים .כל אלה יכולים לשנות את סיכויי ההצלחה של מאבק
התושבים ,שנראים כרגע קלושים .מסמך המלצות זה יכול להוות בסיס למאבקים נוספים מעין אלה
בארץ.
מאבק זה הוא דוגמא למאבקים של תושבים ואזרחים כנגד תוכניות בניה בשטחים פתוחים .מאבקם
של תושבי השכונות נגד ה בניה בגבעת זמר הוא חלק מדינאמיקה מורכבת ורבת צדדים בכל הקשור
בנושא הצדק ה סביבתי בעיר .התארגנות תושבי עיר על בסיס אינטרס סביבתי משותף ,כשלעצמה ,יש
בה משום ערך מוסף לדינמיקה זו.
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 0רקע
בשנת  0220אישרה הוועדה המקומית של עיריית חיפה את תוכנית חפ/מק( 0000/איור  )9בגבעת זמר
שבחיפה .התכנית המפורטת שאושרה ,התבססה ,מבחינת השטחים המותרים לבניה על תוכנית ישנה
יותר משנת  .0022כיוון שתוכנית זו לא הייתה אטרקטיבית דיה לביצוע ולא משכה יזמים משיקולי
היתכנות כלכלית וישימות ,החליטה עיריית חיפה ,כחלק ממדיניות תכנונית כלל עירונית  -לפיה יש
לבנות על הגבעות ולהשאיר כשטחים פתוחים את הוואדיות  -להוסיף זכויות בניה ,ועל כן נדרשה
הכנת תוכנית בסמכות ועדה מחוזית.
בשנת  0200אושרה התוכנית החדשה על ידי הועדה המחוזית .התוכנית הוסיפה שטחי בניה והגדילה
את זכויות הבניה מ 92%-ל 10%-משטח התוכנית ,דבר שהפך אותה לאטרקטיבית יותר מבחינה
כלכלית ,וכעת ( )0202היא לקראת ביצוע .שטח התוכנית הוא  000דונם והיא מתירה בניה של 120
יחידות דיור בבניינים מדורגים ,מבני ציבור ו 20-דונם שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) .לתוכנית קמו
מתנגדים מקרב תושבי השכונות הסמוכות אשר נאבקו במספר דרכים .ניתן לחלקן כך:
 .0הדרך הממסדית-פוליטית :הגשת התנגדויות ופגישות עם נציגי העירייה תוך הצעת חלופה לתכנון.
 .0הדרך התודעתית-ציבורית :קיום הפגנות ואירועים בגבעה והקמת אתר אינטרנט העוסק בנושא.
למאבקם של תושבי השכונות הצטרפה תנועת "מגמה ירוקה" ,מתוך מטרה לבטל את בניית השכונה.
חלקם במאבק התמקד בעיקר בחלק התודעתי-ציבורי :עזרה בהפקת אירועים באתר ,חיבור לשבט
הצופים המקומי וכדומה.

מיקום וגבולות האתר
גבעת זמר היא חורשת עצים טבעית ,הממוקמת כמובלעת ירוקה בין שכונות מגורים בעיר חיפה.
החורשה ממוקמת על חטיבת שטח טבעי הנמצא בין חמש שכונות :מצפון-מערב נמצאת שכונת
רוממה ,מצפון שכונת רמת ספיר ,ומצפון-מזרח רמת חן .דרומית ודרום-מזרחית לגבעת זמר ממוקמת
שכונת רמות רמז ,ודרומית ודרום-מערבית ממוקמת שכונת רמת אלמוגי (ראו איור  .)0מצפון לגבעה
עובר ציר עירוני ראשי ,דרך חנקין (מזרח-מערב) שלמעשה חוצה את הוואדי ואת המשכה הטבעי של
גבעת זמר.
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מקורgoogle.map :

איור  : 20גבעת זמר בקונטקסט העירוני של חיפה

רמת ספיר
רמת חן

שכונת רוממה

צ

רמות רמז

רמת אלמוגי

מקור -אתר המאבק /https://sites.google.com/site/givatzemer
איור  : 21תצ"א של גבעת זמר
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מימדי הפרויקט
כשבאים לבחון את הקונפליקט בין התוכנית לבין מאבק התושבים עולים כמה מימדים:


המימד הסביבתי :גבעת זמר מכוסה חורש טבעי ים תיכוני .ייחודה בכך שתכסיתה טבעית
ואינה נטועה בידי אדם .הגבעה ממוקמת על טופוגרפיה תלולה.
נשאלות השאלות :בידי מי הסמכות ,במדינה דמוקרטית ,להחליט לגבי שינוי בלתי הפיך של
טבע עירוני ,בסיטואציה של נוף בראשיתי וטבעי בתוך עיר ,כדוגמת מקרה זה? כמו כן,
שאלות נוספות שעולות מהקונפליקט הן :מהו סדר העדיפויות כאשר באים לפתח את העיר?
מה מקומם ,אם בכלל ,של שטחי טבע עירוני בתוך השכונות הצפופות? האם לתושבים
המקומיים יש את הזכות והיכולת להשפיע על סדרי העדיפויות וכיצד? מהי טובת הכלל
במקרה כגון זה?



המימד החברתי :מאבקם של תושבי השכונות הסמוכות לגבעת זמר הוא מאבק החוצה
נושאים חברתיים ,כלכליים ובייחוד סביבתיים.
כאן ניתן לשאול :מה האינטרסים של התושבים הנאבקים? האם תושבי כל השכונות
הסובבות את הגבעה לוקחים חלק במאבק או שיש דעות שונות בקרב תושבים שונים? האם
המעמד הסוציו-אקונומי של שכונות שונות משפיע על מידת השתתפותם/אי השתתפותם
במאבק? האם המאבק הוא סביבתי טהור ,או שמא ישנם אינטרסים אחרים העומדים
מאחוריו?
שאלות נוספות העולות בתחום החברתי הן :אלו כלים עומדים לרשות קהילה שרוצה להתנגד
לתכנון? אלו אמצעים ומשאבים? איזה ידע עומד לרשות התושבים?



המימד העירוני אל מול המימד הארצי :מה טובת העיר? מה העיר חיפה רואה בחזונה?
האם היא מנסה לייצר רצף אורבאני? עד כמה ואיך ניתן למדוד את כשרותן של החלטות
מוסד תכנון להוסיף זכויות לתוכנית כדי לעודד יזמים לבוא ולבנות? כיצד ההחלטות
התכנוניות מתיישבות עם הרגולציה הארצית?

תוכנית הבניה בגבעת זמר היא בבואה של תהליך קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל
ובחינתה מעלה את השאלות שהוזכרו לעיל הן בתחומי התיכנון והן בתחומי החברה והצדק
הסביבתי.
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 2רקע תיאורטי
לאורך הכנת העבודה ,עלו סוגיות רחבות יותר אשר קשורות לתכנון סביבתי סוגיות אלה באות לידי
ביטוי בתיאוריות ומודלים אשר נמצאים על סדר היום של התכנון הסביבתי .כבר מתחילת העבודה
עלה כביקורת העניין הבסיסי ביותר -האם במסגרת מאבק התושבים מדובר פה בלא יותר מאשר
מקרה של  4NIMBYטיפוסי ,בו תושבי השכונות שמסביב פשוט לא רוצים שיחסמו להם את הנוף
היפה ,וישאירו להם יותר מרחב פתוח ע"ח ציבור מבקשי דיור אחרים?
המושג הטרגדיה של המשאב המשותף עוסק בקונפליקט הנוצר בין הפרטים ובין טובת הכלל בעת
ניצול משאבים מוגבלים ע"י אותם פרטים .המשאב המוגבל כאן היא הקרקע .התיאוריה טוענת כי
גישה חופשית וביקוש בלתי מוגבל למשאב מוגבל ,יביאו בהכרח לכיליון של המשאב בדרך של ניצול
יתר.
האירוע כולו -הן תהליך התכנון לקראת הבניה והן מאבק התושבים ,משקף נקודות מבט רבות שכל
אחת תופסת מקום אחר על סולם הגישות (איור  )2לתכנון הסביבתי .בעבודה זו אנו מתמקדים
במאבק נגד התוכנית ,המורכב מתושבי השכונות ומאווייהם ומעקרונותיו של ארגון אזרחי (,)NGO
"מגמה ירוקה" הלוקח חלק במאבק .בסולם הגישות יוגדרו התושבים בטווח שבין אידיאולוגיה
נורמטיבית לבין גישת ה -PRESERVATION -שימור למען הטבע -כלומר גישה מאוזנת עם הטיה
קלה לכיוון הגישה האקוצנטרית ואילו אנשי "מגמה ירוקה" מונעים מתוך אידיאולוגיה אקוצנטרית.

מאבק
התושבים

מקור :עפ"י פורטמן2114 ,

איור  : 20סולם גישות לנושאים סביבתיים

המאבק על גבעת זמר הינו מיקרוקוסמוס של קונפליקטים רבים מתחום התכנון הסביבתי בפרט
ומתכנון בכלל ,בנושאים וסוגיות בהם המאבק עוסק ,את האינטרסים של מי מייצגים העירייה
4

 – Not In My Back Yardביטוי זה מבטא רצון של בני אדם להרחיק דברים (מטרדים) ,שיש להם צורך בהם ,מקרבתם-
לא בחצר האחורית שלי.
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והוועדות המחוזיות? ,מי רשאי להחליט מה ייעשה באדמות? ומה הדרכים להחליט החלטות מעין
אלו?
חננאל ( )Hananel, 0202דנה בנרטיב הלאומי מבחינת היעדים הסביבתיים ,ביחס למדיניות
הרגולטיבית על הקרקע בישראל .המחברת דנה במדיניות הקרקעות הרווחת מתחילת הציונות עד
לימינו .מדיניות זו ,ששורשיה בקונגרס הציוני הראשון שהתקיים בבאזל בשנת  ,0100מתייחסת
לקרקע בישראל כרכוש קולקטיבי שהממסד חייב להגן עליו ולשמור עליו מפני בעלות פרטית ,והקרקע
תינתן למחזיק בה בצורה של חכירה לשנים קצובות .כלומר קיימת תפיסה של אחריות ממסדית של
שמירה על קרקעות -ואגב כך -סמכות לקבוע את ייעודי הקרקע ,אופן השימוש בה ,ועוד התניות
שמותירות את המחזיק בקרקע תלוי במידה רבה בהחלטות הרשויות המוסמכות (כדוגמת  :רמ"י,
הרשות המקומית ,הועדה המחוזית).

תיאור הפרויקט
מטרות התוכנית
תכנון הבניה בשכונה נובע משאיפתה של עיריית חיפה לצמיחה דמוגרפית והגדלת מספר תושבי העיר.
עיריית חיפה שמה לה ליעד ,להגיע לכדי  222,222תושבים בשנת  .0200לשיטתה ,היא חייבת לנצל את
עתודות הקרקע הקיימות והמיועדות למגורים ע"מ לספק את הביקוש למגוון דירות עבור משפרי דיור
ועבור זוגות צעירים.
תיקון התוכנית בשנת  0200הוביל לציפוף התוכנית במטרה לאפשר תוספת יח"ד בכדי לעמוד במגמות
העירוניות והארציות הבאות לידי ביטוי בתמ"א  20ובתמ"מ ( 9ועדת המשנה להתנגדויות.)0200 ,
חשוב לציין שהוספת אחוזי הבניה הפכה את התוכנית לכלכלית ולישימה מבחינת העירייה והיזמים.
כפי שניתן לראות במטרות התכנית המופיעות בסע'  0שבחוברת הוראות התכנית חפ\מק\,0000
העירייה ,יוזמת התכנית ,אינה דנה בהשלכות הסביבתיות של התכנית אלא מתייחסת באופן פשטני
ולא מהותי לתכנון המוצע על הגבעה :חלוקת חלקות ,התווית דרך ,הקצאת שטחים ציבוריים
ומסתמכת על תוכניות ישנות .0" :חלוקה חדשה של החלקות הכלולות בשטח התכנית בהתאם לפרק
ג' סימן ז' של חוק התת"ב תוך מתן הנחיות לתכנון מפורט .0 .התוויות דרכים חדשות המקשרות את
השכונה למערכת הדרכים הקיימת באזור .2 .הקצאת שטחים ציבוריים בהתאם לצרכי השכונה
והסביבה" .תוכנית זו אושרה על פי תוכנית מתאר ישנה מאוד למרות שכיום נמצאת תוכנית חדשה
בשלבי תכנון .אך מצד העירייה הבניה בגבעת זמר ,למרות שהיא על שטח פתוח ,באה מתוך תפיסה
כללית שאומרת אנחנו נבנה בכל מקום ונשאיר ירוק רק בואדיות ,כך לדברי מהנדס העיר(מקור022 :
bezeq

איור .)22
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מקורbezeq 022 :

איור  : 22תצ"א חיפה – ואדיות ירוקים עליהם עיריית חיפה מעוניינת לשמור כמדיניות תכנונית כלל עירונית

התהליך התכנוני
התכנון המציע בניה בשטח גבעת זמר ,מקורו בתכנית מפורטת משנת  ,0022תקופת המנדט הבריטי,
טרם קום המדינה ( .)Error! Reference source not found.התוכנית באדמות רושמייה העליונות,
מדרום לדרך חנקין היום ,מייעדת את עיקר השטח למגורים בבניה במקבצים ,שכונות ,על הגבעות
כאשר הואדיות נשארות כשטח טבעי וירוק .נראה כי התכנון מושפע מתיאוריות תכנון מודרניסטיות
של יחידות שכנות עם דרכים מתפתלות שבמרכזן מבני ציבור.

מקור :אתר רשות מקרקעי ישראל

איור  : 20חפ\ 901תוכנית לאדמות רושמיה העליונה 0022
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בתוכנית ,גבעת זמר היא השכונה הגדולה והמרכזית ביותר ,הגבעה מחוברת לשכונות שסביבה
במערכת של כבישים אך אין חיבור ישיר בין השכונות אלא דרך מערכת הכבישים המפתלת .בפסגתה
של הגבעה יועד שטח גדול למבני ציבור ,השטח שעליו בנוי היום בית החולים פלימן.
בהסתמך על התכנית הזו ,ומכיוון שאין כאן שינוי ייעוד משמעותי או תוספת זכויות בניה בהתאם
לסע'  90לחוק התת"ב ,יזמה ואישרה (תכנית בסמכות ועדה מקומית) עיריית חיפה את תכנית
חפ\מק\ 0000בשנת  .0220התוכנית המפורטת ,חפ/מק( 0000/
מקור :אתר מנהל מקרקעי ישראל

איור  ,)20אושרה ב ,0220-וקבעה את תוואי הדרכים ,תוך חיבור השכונה לשכונות קיימות גובלות ,את
ייעודי השטחים ואת הקצאות השטחים לצרכי ציבור ואת החלוקה למגרשי המגורים בהתאם
לבעלויות .כחלק מעריכת התוכנית חולקו השטחים מחדש תוך יצירת טבלת איזון .התוכנית מייעדת
 02דונם למגורים 20 ,דונם לשטחים פתוחים 02 ,דונם למוסדות ציבור וכ 02-דונם לכבישים.

מקור :אתר מנהל מקרקעי ישראל
איור  : 20תשריט התכנית חפ/מק0000/

בשל חוסר כדאיות של התוכנית הקודמת ,בשנת  ,0200נערך תיקון של התוכנית שאושר ע"י הוועדה
המחוזית .התוכנית החדשה ,חפ\0000א (איור  ,)8מציעה הגדלת זכויות הבניה מ 92%-ל 10%-בנייה,
וכוללת  102דירות בצפיפות של  1.0יח"ד לדונם .כמו כן ,מגדירה התוכנית את אופי הבינוי למבנים
מדורגים בגובה של עד  0קומות מעל מפלס הרחוב ,עליית גג ,מחסנים וחנייה .גובה המבנים לא יעלה
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על  00.0מטרים מעל קו הקרקע הטבעית המשופע במדרון כך שלא ייחסם קו הנשקף לנוף מהבתים
בתוך השכונה ומהבתים הגובלים בשכונות שמעל גבעת זמר.
להלן איור  43המציג את השתלשלות אישור התוכניות בגבעת זמר מ0022-0200

איור  : 22תרשים זמנים אישור התכניות

התנגדויות לתכנית
בתקופת ההפקדה –שנת  -0200הוגשו  002התנגדויות אשר עיקרן :בקשה לבטל את התכנית ולהשאיר
את הגבעה המיוערת במצבה הנוכחי ,ריאה ירוקה ובה מגוון עצים ובעלי חיים .עיקר נימוקי
ההתנגדות נסבו על נושאים של איכות החיים והסביבה ,עומס תחבורתי ,זיהום אויר ורעש ,מטרדי
בנייה ,כריתת העצים והשינוי הנופי מגבעה ירוקה לגבעת בטון .כמו כן ציינו המתנגדים את הנושא
הכלכלי המתבטא בירידת ערך הדירות כתוצאה משילוב כל הגורמים (ועדת המשנה להתנגדויות,
.)0200

מקור :אתר המפות הממשלתי

איור  : 22תשריט התכנית ע"ג מפה
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את ההתנגדויות לתוכנית שמע יו"ר הוועדה המחוזית ולא מונה חוקר ,כמקובל ,כאשר יש מספר רב
של מתנגדים .ההתנגדות הכללית למימוש התוכנית נדחתה על הסף ,בעיקר לאור העובדה ,שתוכנית זו
תואמת לתוכנית המתאר של העיר משנת  0022ומתבססת על תוכנית מפורטת משנת  .0022עם זאת,
יש לציין ,שמספר התנגדויות התקבלו ולאורן ובוצעו שינויים נקודתיים בתוכנית ,ובהן הדרישה
לנספח נופי וחוות דעת של אגרונום לגבי העצים הקיימים בשטח (איור  .)9לדוגמה:
"טענה :צמחיה ושמירת עצים .מימוש התכנית יפגע בחורש ובצמחיה הטבעית התורמת לנוף הירוק
הנצפה.
תשובה :ההתנגדות מתקבלת בחלקה .ראה סעיף  2.2בהחלטת הועדה המציב תנאי להיתר בניה
במיפוי הקיים ובקביעת עצים לשימור ו/או העתקה במידת האפשר .כמו כן ,ההחלטה מורה על שימור
השצ"פ במגרש  2202כטבעו .הועדה מאמצת את הצעת משרד מהנדס העיר לקבל הנחיות לשימור
ולנטיעה מחדש מאגרונום מוסמך ולקבוע כי ,במידת האפשר ,יינטעו בחזית כל מגרש שני עצים
לפחות ,בתחום רצועת הגינון או בתחום המגרש וכי הצמחיה בתחום התוכנית תשמור על אופי צמחיה
מקומית .כל זאת בתוספת להנחיות טיפול בצמחיה הנכללות במלל הנספח הנופי (".ועדת המשנה
להתנגדויות)0200 ,

מקור :אתר המאבק / https://sites.google.com/site/givatzemer
איור  : 20תשריט תכנית הפיתוח והשטחים הירוקם בשכונה המתוכננת

086

מקור :מארק חייט

איור  : 29תכנית תנועה וכבישים

מאבק התושבים
המאבק הובל ע"י תושבים ,חסרי נסיון קודם במאבקים סביבתיים דוגמת מארק חייט ורון גרנות
אשר להם זה מאבק 'סביבתי' ראשון .מאחוריהם לא עומד גוף או ארגון מסודר .לצד תושבים אלה
עמד אייל קדוש ,ראש תא "מגמה ירוקה" באוניברסיטת חיפה .ארגון "מגמה ירוקה" הינו ארגון
סביבתי ארצי" ,משופשף" במאבקים 'סביבתיים' ציבוריים ,המתקיים מתרומות ,ופועל בהתארגנות
של תאים באוניברסיטאות.

איור  : 20ראיון עם מארק חייט ,ממובילי המאבק (צילם :שראל וינקלר)
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בעלי עניין
כאשר בוחנים מיהם בעלי עניין יש לנקוט במשנה זהירות ,בייחוד כשמדובר בהגדרות שהן רחבות
מידי .כך למשל -מיהו הציבור במקרה הזה? האם אלו תושבי השכונות המתנגדים לתכנית? האם
הציבור הוא כלל אוכלוסיית העיר חיפה? או שמא ישראל כולה? הדבר עקרוני משום שסיווג נכון של
בעלי העניין הוא שלב מכריע בהבנה של הקונפליקטים הקיימים והתפיסות השונות באירוע שבוא יש
משפיעים ומושפעים ,מרוויחים ומפסידים ,נהנים ונפגעים .שלב זה ,אם לא יבוצע ביסודיות ,יגביל את
יכולות היועץ לטפל בקונפליקטים כמו גם לייעץ נכונה מתוך הבנה כוללת של האינטרסים הקיימים,
בהמשך עבודתו כמתכנן (איור  .)02להלן בעלי העניין שזיהינו בקונפליקט זה:
עיריית חיפה
נבחרי הציבור היושבים בעירייה קובעים את מדיניותה כמייצגים של תושבי חיפה מצד אחד
וכאמונים על יישום הוראות והחלטות של הממשלה מצד השני .תפקיד העירייה לפתח את העיר
ולדאוג לתושביה תוך ראיה מערכתית .עיריית חיפה גם מהווה את הוועדה המקומית .במקרה זה,
העירייה היא גם בעלת חלק ניכר מהקרקע דבר שמחזק את האינטרס הכלכלי של העירייה ,הקיים
בכל פרויקט שמניב לאחר בנייתו הכנסות של ארנונה.
ועדה מחוזית מחוז חיפה
מוסד מקצועי האמון על התכנון במחוז חיפה ,אליו הגיעה התוכנית לאישור רק בשלב הרחבת זכויות
הבניה בשנת  .0200גוף זה אמור לייצג את הדעה המקצועית והאובייקטיבית של התכנון ולאזן בין
מכלול השיקולים והאינטרסים .לפי תמ"א  20מדיניות הפיתוח של שטחים חדשים לבניה בישראל
צריכים להיות צמוד דופן למרקם בנוי קיים ,לעודד עירוב שימושים ,להיבנות תוך שמירה על רצפים
של שטחים ירוקים ולפי יעדי הצפיפות למרקם הספציפי .על מוסד התכנון המאשר תוכנית בשטח
פתוח צריך לבחון את האפשרות להרוות את הבינוי הקיים ע"י התחדשות עירונית.
הצפיפות המיועדת למרקם עירוני חיפה לפי התמ"א ותמ"מ  9היא לפחות  00יח"ד לדונם נטו עד 00
יח"ד לדונם ,כמו כן התוכניות קובעות יעד אוכלוסיה של  0222תושבי לקמ"ר ברוטו .בגבעת זמר
הבינוי המוצע הוא בצפיפות נמוכה במונחים אורבאניים ועומדת על כ - 8.5יח"ד לדונם בלבד .לפי
הנאמר בוועדה המחוזית בתכנון הצפיפות של אנשים לקמ"ר בגבעה גדולה יותר מאשר דרישת
התוכניות הנ"ל ,אך נתון זה אינו רלוונטי כי חישוב הצפיפות הוא ברוטו ,על כל העיר.
לדברי התושבים ,למרות תפקיד הועדה ,יש לדעתם קשר הדוק ותיאום בין עיריית חיפה לבין יו"ר
הוועדה המחוזית.
טענה זו אינה מפתיעה ואפשר למצוא לה סימוכין נוספים במקרים שונים בארץ :בפסק דין שניתן ב-
 ,00.20.0202בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את טענות הקבוצות המתנגדות וביטל את החלטת
הוועדה המחוזית לפיה אושרה למתן תוקף תכנית תא/0900/ג  .תוכנית זו היא חלק ממספר תב"עות
נקודתיות להקמת בניינים רבי קומות במעין טבעת היקפית סביב שכונת נווה צדק בתל אביב ,שכונה
שבה הבינוי הוא של בתים נמוכי קומה עד  2קומות ,במרקם צפוף יחסית של מבנים שחלקם אף
מיועדים לשימור.
נימוקי בית המשפט היו בין היתר על כך שבהוראות התכנית שאושרה על ידי הוועדה המחוזית
נוקטים המתכננים בשפה שאינה ברורה הגורמת למובנות לקויה אצל הציבור המסתכל בהן .שפה לא
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ברורה זו נועדה ,למעשה ,לטשטש את האינטרס הכלכלי שעמד מאחורי התכנית כפי שקבע בית
המשפט .על פי טענת המתכננים ,העירייה ומוסדות התכנון עצמם בבית המשפט ,ההתקשרות עצמה
בין העירייה ליזם על מתן אחוזי בנייה תמורת עבודות ציבוריות אינה חלק מהוראות התכנית ועל כן
אי אפשר לפסול התקשרות זו על ידי ביטול התכנית (ס'  01לפסק הדין) .לטענתם ,על פי הכתוב
בהוראות התכנית.

תושבי השכונות המתנגדים
מהראיונות ומפרוטוקול הועדה שדנה בהתנגדויות התושבים ,נראה כי ,התארגנות התושבים למאבק
בתוכנית היא ממניעים מגוונים :סביבתיים ,חברתיים וכלכליים .את המאבק מובילים מספר תושבים
משכונות רוממה ,רמת אלמוגי ורמות רמז ,כאשר מובילי המחאה הבולטים הם תושבי שכונת רוממה.
מאבק התושבים נעשה בצורה ספונטאנית ללא מטה מסודר ,עמותה ,ניהול וגיוס כספים וכו' .מאבקם
מתפרש לאורך כמה שנים בהם התחלפו האנשים המובילים .בשום שלב ,הרכב מטה המאבק לא כלל
אנשי מקצוע בשכר.

מבקשי הדיור
קבוצת האוכלוסייה או קבוצות האוכלוסייה המייצרות ביקושי קרקע באזורים שונים ומהוות כעין
קבוצת לחץ שאינה נראית על פני השטח ,אלא בדמות הביקושים לדיור ומתוך כך פעולות היזמים
בעלי הקרקע .מבקשי דיור אלה חשובים היום במיוחד לאור עליית מחירי הדיור ברחבי הארץ.

מגמה ירוקה
ארגון אזרחי ארצי ,ממומן מתרומות ,בעיקר מקרנות בינלאומיות ,ומפעיל מסגרת של תאים
סטודנטיאלים באוניברסיטאות ובמכללות .כל תא מפעיל מערך של מתנדבים אשר הם בוחרים את
הסוגיות והמאבקים בהם יעסקו ומקבלים גיבוי מהתנועה הארצית .שילובם במאבק הציבורי על
גבעת זמר נעשה אחרי פניית נציגי התושבים אליהם ונובע משאיפתם לשמירה על שטחים
פתוחים(איור  ) 14גם בתוך הערים כאשר הבניה וההתפתחות של העיר נעשית תוך התחדשות עירונית
בתוך גבולות השטח הבנוי .מטרות הארגון":מגמה ירוקה היא ארגון שטח אקטיביסטי הפועל
במטרה להשפיע על נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל במטרה לקדם מדיניות ציבורית צודקת
ובת קיימא ,שתרחיב את מעגלי הצדק הסביבתי והחברתי בישראל ותמנע מרשויות המדינה,
מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות הסביבתיות והחברתיות התומכות
בהמשכיות ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית למשך שנים רבות" (.)url 6
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היזמים
בעלי הקרקע הבולטים של שטחי גבעת זמר הם חברת שיכון ובינוי שבבעלות שרי אריסון .בנוסף
שותפה עיריית חיפה ,קק"ל ויזמים קטנים .שאיפת היזמים ,באופן טבעי ,היא למקסם את הרווחים
על הקרקע .מעניין לראות כי בין היזמים נמצאת גם עיריית חיפה אשר נמצאת בניגוד אינטרסים,
בהיותה גם אמורה לשרת את האינטרס הציבורי הכולל.
ניתן לסווג את בעלי העניין מטעמים סביבתיים על סקאלה שבין השקפת עולם אנתרופוצנטרית-
הרואה את האדם במרכז כאשר הסביבה היא מיועדת לתועלתו ומספקת את צרכיו ולכן עליו לשמור
עליה ,ומן הצד השני ישנה הגישה האקוצנטרית הרואה את הטבע והסביבה במרכז והאדם הוא חלק
מהם .כאשר מצד אחד עומדים היזמים ומן הצד השני ,האקוצנטרי ,ניצבת "מגמה ירוקה" .כאשר
ניתן לומר על כל שאר בעלי העניין שהם על הסקאלה אך יותר קרובים לגישה האתנוצנטרית ,בתוך כך
מאבק התושבים שמונע מתוך אינטרס לשמור את הטבע לטובת האדם ולא לטובת הטבע כטבע.

איור  : 21בעלי עניין בתכנית ובמאבק בה לפי חלוקה לסקטורים
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איור  : 20סטיקר מאבק -מגמה ירוקה

פעולות ומהלכים עד כה
את מאבק התושבים אפשר לחלק לשני מישורים האחד ממסדי-פוליטי והשני תודעתי-ציבורי .השלב
הראשון של המאבק היה לגבש קבוצה של תושבים בעלי עניין וכלל פניה לוועדי השכונות כדי לגבש
חזית אחידה בנושא.
במישור הממסדי-פוליטי :התושבים הגישו  002התנגדויות לתוכנית כאשר היא הופקדה בשנת .0200
סיבות ההתנגדויות סבבו סביב מספר טענות מרכזיות :ירידה באיכות החיים והסביבה ,פגיעה בערכי
טבע ,עליה בזיהום אוויר כתוצאה מכריתת עצים מסנני האוויר ,איבוד הצביון של חיפה כ"עיר טבע",
מטרדי בניה רעש וזיהום אויר ,עומס תחבורתי וירידת ערך של הדירות בגלל שינוי הנוף .כאשר האופי
המרכזי של הטענות הוא סביב העניין הירוק ,הסביבתי .רוב ההתנגדויות נדחו למעט כמה התנגדויות
שגרמו לשינויים מינוריים בתוכנית ולדרישה לטיפול מיוחד בעצים והחיות הקיימים בגבעה.
במקביל להגשת ההתנגדויות לוועדה ,יצרו חברי המאבק קשר עם נציגי העירייה עם שמואל הרפרט
נציג הירוקים ,אשר שותף למאבקם עד היום ,ועם סגנית ראש העיר חדווה אלמוג .פנייתם גרמה,
לטענת העירייה ,להקמת וועדה לבחינת התוכנית אשר לטענת התושבים הייתה נטייתם ידועה מראש
לטובת התוכנית .התושבים הציעו לאחרונה חלופה של העתקת זכויות הבניה למערב חיפה כדי לאפשר
את ביטול התוכנית ללא הפסד כלכלי .העתקת הזכויות הייתה מיועדת להיות לשכונה חדשה שנמצאת
בבניה ,מערב חיפה ,ע"י הגדלת אחוזי הבניה והצפיפות שם .העירייה לא קיבלה את הצעה זו.
"מרחב דרום חיפה יכול לקלוט אלפי יח"ד דיור
נוספות ,במסגרת תכנית המתאר המחוזית תמ"מ ,9
עד לצפיפות של  00יח"ד לדונם ,לרבות בניה גבוהה,
ולהכיל ללא קושי גם את  122היח"ד המתוכננות
ברמת זמר .העתקתן לדרום חיפה תתבצע על בסיס
שמאי לבל יגרם כל הפסד ליזמים בעלי המגרשים.
יתרה מכך  -הם יחסכו את הוצאות הפיתוח העצומות
בגבעת זמר בגין הטופוגרפיה הקשה ,וכך יתאפשר
להוזיל את הדירות ולייעד רבות מהן לדיור בר
השגה" ( )url 0הפגישה עם העירייה לא הניבה
תוצאות" -בגדול הם די עבדו עלינו...טענו שהקימו
צוות בינם לבין עצמם לבדיקה מחודשת של
הנושא( "...מארק חייט ,ראיון.)02 .0.02 ,

מקור :אתר המאבק

איור  :02כרזת מאבק
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במישור התודעתי-חברתי ערכו התושבים הפגנות בשכונה ומול העירייה ,הקימו אתר אינטרנט ודף
פייסבוק וקיומו אירועים בגבעה ,בשיתוף עם ארגון "מגמה ירוקה"(איור  .)02מהלכים אלו נועדו
לעלות את הגבעה לסדר היום האזרחי בעיר ובכדי להפוך אותה למקום פעיל וחשוב לתושבי השכונה.
לאירועים אלו חברו גם שבט הצופים משכונת רמות רמז.

אישור תכניות דומות בישראל
חיפה היא דוגמא טובה לבניה על חשבון שטחים פתוחים טבעיים שנמצאים בלבה של העיר .שכונת
רמת הנשיא נמצאת בצמוד לשכונת רמת דוד הממוקמת נמוך באשכול הסציו-אקונומי ומתחת
לשכונות רכס הכרמל היוקרתיות יותר .השכונה נמצאת בתהליכי בניה מתקדמים ומתוכננות לקום
בה מעל  0222יח"ד על שטח של  000דונם ,בדומה לגבעת זמר.
לתוכנית הבניה של השכונה הוגשו כ 222-התנגדויות שרובן נדחו ,אך בעקבותיהן היו שינויים
בתוכנית .בין המתנגדים היו גם עמותת אדם טבע ודין ,המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים
וכן תושבי השכונות שעל רכס הכרמל .הטענות היו לפגיעה בנוף ,פגיעה בסביבה ,בטבע ,איכות החיים
של התושבים ובעיות תחבורה .גם כאן אושרה תוכנית לבניה על שטח פתוח כאשר בסמוך שכונת רמת
דוד זקוקה להתחדשות עירונית .בשכונה שיכונים רבים ומתפוררים משנות ה 02-וה 92-הבנויים עם
יח"ד קטנות בצפיפות לא גבוה.

מקור :אוסיף גב-ים ,גיורא גור ושות' אדריכלים

איור  : 00הדמיה רמת הנשיא

מאבקים דומים בישראל
לצורך השוואה עם מאבקים ציבוריים בישראל אשר התקיימו מול תוכנית מאושרת ,אשר הצליחו
לבטלה ,לקחנו כמקרה בוחן את בניית כפר הנופש בחוף פלמחים .המשותף בין שתי התוכניות הוא
שמדובר בשתיהן על שטחים פתוחים טבעיים ,בנייה הסמוכה ליישוב קיים(צמודת דופן) והנקודה
המרכזית היא שהמאבק הוא כביכול מאבק 'בדיעבד' על תוכנית מאושרת .למאבק על בניה בחוף
הצטרפו מגמה ירוקה ותנועת אדם טבע ודין.
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במקרה זה הצליחו התנועות לייצר תודעה ציבורית גדולה וקיבלו רוח גבית מהתקשורת הארצית.
המאבק לווה בחוות דעת של מבקר המדינה ,בשנת  , 0220על התרשלות מוסדות התכנון והגיע לדיון
בממשלה בשנת  .0202התוכנית לא בוטלה עדיין אך הוחלט לא ליישמה ולפצות את רוכש הקרקע,
כרגע הארגונים מחכים לשינוי התב"ע לשטח של גן לאומי.
"במאבק זה לא רק גורלו של חוף פלמחים עומד על הפרק ,שכן הצלחת המאבק בפלמחים נטעה בקרב
רבים את האמונה שמעורבות ציבורית ונחישות יכולים לשנות החלטות אשר פוגעות באינטרס
הציבורי ולהוביל להישגים" ,מסבירה עו"ד קרן הלפרן-מוסרי ,מנהלת המחלקה המשפטית בעמותה.
אומנם ישנו הבדל בסדר הגודל של הפרויקט ,היותו שטח פתוח שאינו בלב העיר וחשיבותו הלאומית
אך ניתן ללמוד ממנו את החשיבות שבתודעה ובהעלאת המאבק על סדר היום הציבורי בישראל בכלל
וכלי התקשורת הגדולים בפרט .כמו כן ,ניתן לראות שיש תקדימים וניתן לשנות תוכניות גם לאחר
אישורן לפי כל ההליכים הסטטוטוריים.

מקור :אתר מגמה ירוקה

איור  : 00הפגנה על הבניה בחוף פלמחים
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 5דיון:
שיתוף הציבור -ביקורת על תהליך התכנון
מקובל היום במדינות דמוקרטיות שתכנון תכניות בכל רמת סמכות (מהארצית ועד המקומית) ,משלב
שיתוף ציבור ,כאשר הציבור לוקח חלק באופנים שונים בתכנון המרחב והסביבה שלו .למרות שהדבר
אינו מעוגן סטטוטורית בחוק התיכנון והבניה ,ועל כן אינו מחייב את מתכנני ויוזמי התכנית ,שיתוף
הציבור בתכנון כן הופך בעשורים האחרונים יותר ויותר רווח בישראל .הדבר בא לידי ביטוי בכך
שמשרד הפנים מחייב כיום ,במסגרת הכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר חיפה (כמו גם לכל יישוב אחר
בשנים האחרונות) ,את השימוש בכלי העבודה של שיתוף הציבור ,כחלק מתפיסה כלל ארצית מצד
הממשל בשנים האחרונות.
ניתן להניח כי אם היו מופעלות טכניקות מתחום שיתוף הציבור ,תוצאות התכנון בגבעת זמר היו
שונות .מארק חייט (ראיון )0202,חזר ואמר כי המאבק אינו נגד התכנון בגבעה באופן גורף ,אלא,
יצירת אלטרנטיבה תכנונית ,ששמה על הפרק שינויים מרחביים שאירעו מאז אושרה התכנית
מתקופת המנדט הבריטי ועד ימינו.

ניהול המאבק -ביקורת על התנהלות מאבק התושבים
הדרך בה ניהלו התושבים את מאבקם הייתה לוקה בחסר .לא היית חלוקת תפקידים מסודרת,
מובילי המאבק לא עבדו בצורה מסודרת ושיטתית .חוסר הארגון בלט מאוד בתחלופת הפעילים
לאורך שנות הפעילות.
בעיית גיוס הכסף והמשאבים במאבק נפלה אף היא בין הכיסאות ,כתוצאה מאי ניהול עקבי ומאורגן
של המאבק .הפוטנציאל לגיוס מימון היה במספר רב של תושבים שתמכו בו ,אך הוא לא מומש.

הפגיעה בסביבה -ביקורת על מוסדות התיכנון
לביקורת המתייחסת לנושאים סביבתיים יש כמה אספקטים הנוגעים למוסדות התיכנון:
א .הרס החורשה  -בין אם הייתה תכנית מאושרת ובין אם לאו ,מדובר על הרס של גבעת חורש
ירוקה וקיימת מקדמת דנא ,הממוקמת בלב ליבה של עיר .ההסתמכות על תכנית היסטורית
כתכנית שאפשר להמשיך ו"להתגלגל" עימה הלאה לתכניות כאלו ואחרות ,ניכר כי לוקה
בחוסר אחריות ובחוסר צדק סביבתי.
אישור התוכנית התבסס על תכנון ,שנעשה לפני קום המדינה ,אליו הדיירים הנוכחיים לא יכלו
להתנגד ולהשמיע את קולם .זאת ,בנוסף לכך שהתכנון מבוסס על הנחות ומציאות שהייתה בעבר
ולאו דווקא מתאימה למציאות היום.
ב .הפגיעה באיכות האוויר והשפעת המזהמים  -בתכנית המתאר הכוללנית של חיפה פרק -1
דו"ח ניתוח איכות הסביבה בעיר חיפה ,נכתב כי חיפה משקפת אולי יותר מכל עיר אחרת
בארץ את מכלול הבעיות הסביבתיות בכרך הגדול בשנות ה .0222-זיהום אוויר מתחבורה,
מפעלי תעשייה ,נגיסות בשטחים פתוחים ,וכו' -הם חלק ממוקדי חיכוך סביבתיים
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משמעותיים בעיר .פליטות כלי רכב היא בעיה חמורה בעיר והעירייה מנסה להתמודד עם
בעיה זו באופנים שונים -הן ע"י הקמת תחנות מרכזיות ,עידוד השימוש בתח"צ וכיוצ"ב.
מאידך ,בכל הקשור ליישום התכנית החדשה ,וכפי שעולה מהתנגדויות התושבים בעיית הזיהום
הסביבתי שעלולה להיגרם הן כתוצאה מפקקי התנועה שייווצרו והן בשל כריתת העצים המהווים
ריאה ירוקה ,אינה נלקחת בחשבון באופן משמעותי ,כפי שראוי שייעשה בתוכנית .הדבר בא לידי
ביטוי גם מתשובות הוועדה המחוזית על הערעורים.
"טענה :גבעת זמר בטבעה מהווה ריאה ירוקה חיסול העצים מהווה פגיעה אקולוגית
חמורה ועלולה להגביר את מחלות הריאה .יש לנטוע עצים חדשים לאיזון אקולוגי כנגד כריתת
העצים וחיסול החורש הטבעי.
תשובה :ההתנגדות מתקבלת בחלקה .ראה סעיף - 2.2שמירת עצים בהחלטת הועדה הקובע תנאי
להיתר בנייה קביעת עצים לשימור והעתקה ,נטיעת עצים חדשים ושמירת שצ"פים ושפ"פים ככל
האפשר בטבעם .יוזכר כי השטח מיועד למגורים ולא ניתן להימנע לחלוטין מפיתוחו( ".דוגמא
להתנגדות של תושב ,ועדת המשנה להתנגדויות)0200 ,
ג .הטיפול בניקוז המים ונגר עילי  -האם ישנה ראייה כלל מערכתית לעיר כמו חיפה שבה תנאי
טופוגרפיה חריפים באשר לטיפול במי הנגר בשכונה? ע"פ תכנית המתאר הכוללנית של חיפה
פרק  -1דו"ח ניתוח איכות הסביבה בעיר חיפה במשטר נגר עילי הנע בטופוגרפיה חריפה
עלולות להיווצר שטיפות בלתי רצויות של מזהמים שנצטברו במשך ימי העונות הלא גשומות.
לאחר שסקרנו את מסמכי התכנית לא מצאנו התייחסות בראייה כוללת לטיפול בניקוז הנגר
העילי ונשאלת השאלה מדוע הדבר לא בא לידי ביטוי בעבודת התכנון הנקודתית שנעשתה
לשכונה.

המלצות להמשך המאבק
לאור הסקירה והניתוח שנעשו עד כה ,על פניו נראה כי המאבק הגיע לקיצו ,אך ניתן אולי לשנות את
רוע הגזירה בדרכים נוספות .ניצחון התושבים במאבק זה (כלומר ביטולה או שינוייה בדרך כל שהיא
של התכנית להקמת שכונה בגבעת זמר) יכול להראות בעיני מוסדות התכנון כתקדים או לפחות אבן
דרך משמעותית שנפל בה דבר באשר לתהליכי התכנון בארץ.
להלן מוצעות דרכי פעולה שונות בהן יכולים התושבים בהמשך מאבקם .דרכים אלה יכולות לשמש
במאבקים עתידיים ו/או גופים אחרים הנתקלים במקרים מעין אלו .ככל שיקדימו להתחיל במאבק,
יש להניח שירבו סיכוייו של המאבק להתקבל ולהשפיע:
א .ההיבט הכלכלי-ארגוני
הקמת מטה מאבק מסודר
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ראשית יש להקים מטה מאבק .על המטה לחלק ולהגדיר תפקידים ואחריות לפעילים ,להפעיל אתר
אינטרנט מתעדכן של התושבים .יש להקים מנגנון מסודר לגיוס מימון למאבק.
ב .ההיבט החברתי
המשך המאבק התודעתי ציבורי
העלאת מודעות למאבק זו יכולה להיעשות ע"י קיום אירועים והפגנות ,שיתוף עיתונות ותקשורת,
שיתוף ועירוב גורמים מתמחים שונים (כמו מגמה ירוקה וכד') ויצירת לחץ פוליטי על חברי מועצה
בעירייה להירתם למאבק.
ג .ההיבט התכנוני
שימוש בטכניקת תכנון אלטרנטיבי
הצעת חלופה לתכנית מפורטת לתכנית שבתוקף ,שתעמוד כאמת מידה מאוזנת בפני מוסדות התכנון.
תכנון אלטרנטיבי שייעשה בשת"פ עם היזמים הפרטיים שהם בעלי הקרקע העומדים לבצע את
התכנית.
במקרה של גבעת זמר ,חברת "שיכון ובינוי" ,מבעלי הקרקע ,אשר מצהירים על היותם חברה
"מקיימת" ו"ירוקה" .מוצע לקיים דיאלוג ולנסות לתכנן תיכנון אלטרנטיבי איתם .במקרה שדבר זה
לא מתקדם אפשר להיתווכח ולאמת את החברה בנושאי הקיימות ובכך שאינה עומדת בהבטחותיה
לציבור.
יש לבדוק כיצד אפשר יהיה לפצות את בעלי הקרקע שיפגעו כתוצאה מביטולה של התכנית -ברמה של
מתן פתרונות יצירתיים לפיצוי הבעלים -כדרך נוספת למיתון הקונפליקט ולשחרור לחצים יזמיים
ד .ההיבט הסטטוטורי
תביעה בבית משפט לערכאות גבוהות
למרות שבתי המשפט בארץ מנסים ככל שניתן להימנע מלנקוט בהתערבות בהחלטות מוסדות התכנון
האמונים על כך ,קורה לא פעם שתכניות שאושרו ע"י מוסד תכנוני זה או אחר מאבדות את תוקף
החלטת מוסד התכנון שאישר אותן כתוצאה מגילויים של ליקויים אלו ואחרים באשר לאופן בו
אושרו .לצורך כך ,נדרש בגיוס אנשי מקצוע מתאימים שימצאו פגמים מסוגים שונים בתהליכי אישור
התכנית -מה שיכול להביא לביטולה ע"י בית המשפט.
ה .ההיבט הסביבתי
הכנת תסקיר השפעה על הסביבה
"העובדה כי לתכנית זו שכאמור בעלת השפעות סביבתיות אקולוגיות קריטיות כגון.....מחייב
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הכנת תסקיר השפעה על הסביבה ,או לפחות התייחסות נופית וסביבתית כחוות דעת" .5אבל ,אין
תסקיר השפעה על הסביבה ולא נמצא שנעשו בדיקות בתחום הנופי ברמה הנדרשת לאתר מסוג
זה ,מחייבת התייחסות אקטיביסטית מצד התושבים .הכנת תסקיר השפעה על הסביבה יכול
לשמש בסיס איתן לקבלת החלטות מחודשת באשר לתכנון בגבעה.

תהליך הביצוע של דרכי הפעולה המוצעות
היבט

הנחיה
 הקמת מטהמאבק מאורגן:
הקמה ותחזוק
אתרי אינטרנט,
הקמת עמותה,
קביעת בעלי
תפקידים באופן
מסודר
 גיוס כספים:תרומות מן
הציבור ,גיוס כספי
התושבים
שלוקחים חלק
במאבק

כלכלי ארגוני

חברתי

תכנוני

סטטוטורי

5

סמכות ומשאבים
מגמה ירוקה ו/או
הארגונים הירוקים ילוו
את הקמת המטה
ותייעץ בכל הקישור
לניהולו.

האינטרס
סדר וארגון הוא
ראשיתו של כל מאבק.
נדרש ליצור חזית
מאוחדת ,חזקה
מאורגנת מול כוונות
עיריית חיפה והיזמים
בעלי הקרקע.

גוף מבצע
תושבי השכונות הבלתי
מאורגנים
בלווי ותמיכה של
ארגונים ירוקים כגון:
מגמה ירוקה

 העלאת המאבקלתודעת סדר היום
הציבורי
 התאגדותקהילתית סביב
המאבק ושיתוף
פעולה בין תושבים

מטה המאבק בעבודה
מול תושבי השכונות,
כלי תקשורת ,חברי
מועצה בעיר חיפה
ושאר נושאי משרה
ובעלי תפקיד.

מטה המאבק יחד עם
התושבים יאצילו
סמכות דוברי המאבק
שיוכשרו לייצג את
עקרונות המאבק.

יצירת הד תקשורתי
ע"מ להביא את הנושא
למודעות הציבור,
ויצירת קבוצת לחץ על
מקבלי ההחלטות
בשלבים מאוחרים יותר
של המאבק.

 הכנת חלופהתכנית מפורטת
במסגרת של תכנון
יוזם
 התקשרות עםבעלי עניין ובעלי
הקרקע השונים
ע"מ לייצר תשתית
של שת"פ והדברות

מטה המאבק ייעזר
במגמה ירוקה ויאתר
בעלי מקצוע מתאמים
ונכונים להכנת תכנית
חלופית מפורטת
וקבלת מידע וייעוץ

הנהלת מטה המאבק
בעזרת מגמה ירוקה

 הגשת תביעהבבית המשפט כנגד
אישור התכנית
לבניה לצורך כך
שהתכנית תבוטל
בשלב ראשון

מטה המאבק יעסיק
עו"ד לניהול התביעה,
בעזרתם של אנשי
הקליניקה המשפטית
לצדק סביבתי של
אוניברסיטת ת"א,

על מנת שלא לעמוד על
המדוכה ,או לחילופין
להוות צד מתנגד בלבד,
יוכלו התושבים
באמצעות מטה המאבק
להציע אלטרנטיבה
תכנונית ריאלית.
נקיטה בפעולה מעין זו
יכולה לשמש הן בנימוק
מוכח נגד כוונות עיריית
חיפה ,והן כנימוק
בערכאות משפטיות
כאשר כל ההליכים
הסטטוריים במוסדות
תכנון מוצו .האמצעי
האחרון שנותר הוא
עצירה של התוכנית
בבית משפט .וכפי

הנהלת מטה המאבק

מתוך "מכתב למיצוי הליכים :הנדון :חפ/מק1571/א – הקמת שכונת מגורים גבעת זמר" שנשלח לבעלי

תפקיד בעיריית חיפה ע"י הקליניקה המשפטית לצדק חברתי של אונ' ת"א בתאריך 00.02.0202
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שיחקור את תהליך
ורצף קבלת ההחלטות
ויכין טיעונים נגד
אישור התכנית
הכנת דו"ח תסקיר
השפעה על הסביבה
וקבלת חו"ד
מייעצת בנושאים
סביבתיים
סביבתי

מטה המאבק בעזרת
מגמה ירוקה ,יעסיקו
יועץ סביבתי לקבלת
חו"ד סביבתית

שימוש בעקרונות תכנון
סביבתיים מתמ"א ,20
שמירת השטחים
הפתוחים ושטחי טבע
ההיסטוריים של חיפה
כריאה ירוקה החוצצות
בין שכונות המגורים
לתעשייה המזהמת.
יצירת שטחים ירוקים
לרווחת התושבים
הכוללים שבילי
אופניים ,שצ"פים
הנדרשים בהתאם
להנחיות הממשלתיות
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שראינו סיכוייה של
תביעה בנושאי תכנון,
שבסיס טענתה אינה
מדיני הסביבה סיכויה
להתקבל בישראל
גבוהה יותר
שמירת הריאות
הירוקות והשטחים
הפתוחים לרווחת
התושבים ,שמירה על
רצועת החורש
המשתלבת ברצף
העירוני כנהוג
במקומות רבים בארץ
ובעולם.

סיכום
מקרה זה של גבעת זמר מעלה שאלות ותהיות על השתלבותו של האזרח בתכנון ,על תהליכי קבלת
ההחלטות במוסדות התכנון ועל מאבקים אזרחיים בנושאים סביבתיים .נראה ,כי מוסדות התכנון
פועלים מתוך חשיבה נקודתית ,אמנם עפ"י הליכים סטטוטוריים חוקיים ,אך נראה כי חסרה חשיבה
מערכתית וראיה ביקורתית ועדכנית על מה שאושר בעבר ,אם הוא מתאים לזמנינו ,האם מאז לא
השתנו הסיבות והנסיבות והאם הוא תואם את מדיניות התכנון העכשווית של המדינה .לאור פער זה
מתעצמת השאלה האם לא ראוי שהציבור יהיה שותף לקבלת החלטות תכנוניות הנוגעות אליו ואל
עתידו ומה היכולת שלו להשפיע על החלטות שהתקבלו מספר דורות לפניו.
תמ"א  20הציעה חשיבה שונה על התכנון בישראל והתוותה עקרונות רבים לפיתוח בישראל ובכלל זה
לפיתוח בשטחים חדשים .נראה  ,שעקרונותיה של תוכנית זו ,לא חלחלו אל מוסדות התכנון השונים
המקבלים את ההחלטות בפועל .בנוסף לכך ,לרוב ,מוסדות התכנון והפוליטיקאים קשורים זה בזה
באינטרסים ובמטרות ולעיתים האזרח מרגיש קטן ונבגד לעומתם.
מסקירת המאבק עולה תחושה כי לאזרחי הארץ חסרה מודעות לנושאי תכנון בכלל ותכנון סביבתי
בפרט .הציבור אינו יודע מה זכויותיו ,מה משפיע על חייו ברמה המרחבית ומה תחום השפעתו על
תהליכים שמתקיימים במרחב סביבו.
במקרה של גבעת זמר מובילי המאבק העידו על עצמם שלא היו שותפים למאבקים בתחום הסביבתי
בעבר .ניתן לפרש את הובלתם את מאבק זה כ NIMBY -אך ,ההסתכלות פחות ביקורתית ,תוביל
אותנו לראיה כי היחשפות לסוגיה סביבתית/תיכנונית משנה את המודעות ,הדעות והשקפת העולם
של האזרחים בנושא הסביבתי באופן כללי.
כישלונו של המאבק על גבעת זמר מורכב מכמה גורמים ועיקרו ,שהמאבק היה מול תוכנית מאושרת
ומבוססת על תוכניות שאושרו בעבר .אנשי המאבק לא הצליחו להעלות את הבניה בגבעה על סדר
היום האזרחי ,וזאת עקב חוסר יכולת להתארגן וללכד קבוצה משמעותית של תושבים .אפשר גם
שאג'נדות אחרות ולא סביבתיות שהוכנסו למאבק ,טשטשו את הנושא הסביבתי ובסופו של יום
החלישו את התושבים.
להבא ,ישנה חשיבות בהתמקדות בתחום התכנון האלטרנטיבי ולהציע הצעה תכנונית נגדית המנסה
לישב את האינטרסים של כלל הגורמים .זאת בשילוב של מאבק המתמקד בתודעה הציבורית וחיזוק
הקשר של כלל האזרחים למאבק .ללא הד ציבורי סיכוייו של מאבק להצליח הוא נמוך .נראה כי
בהתארגנות ספונטנית של תושבים קשה יותר להעלות את הנושא על סדר היום הציבורי וייתכן שישנו
צורך במאבק מקומי מסודר יותר מבחינה ארגונית וכלכלית ו/או חיבור לגוף ממוסד הפועל כבר
בתחום הסביבתי.
גם אם מאבק זה יכשל יתרונו בכך שייצר שיח אחר אצל אזרחים נוספים במדינה ,גרם להם להיות
מודעים לסובב אותם ולקחת אחריות ולפעול למען שינוי.
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זיהום בכפר מסריק :פעילות חברתית למען סביבה בריאה
לינה הרץ ,לנה ארבוב ,דורין נהרי ,נדב שטיינר

הקדמה
זיהום האוויר בישראל גורם לאלפי מקרי מוות בטרם עת בכל שנה .בשנים האחרונות ,עקב עליית
המודעות הציבורית ,נעשות פעולות רבות הן בתחום המדיני-חקיקתי והן בפן החברתי על מנת לצמצם
את המפגע הסביבתי והבריאותי כמה שניתן.
זיהום האוויר בנפת עכו בכלל ובכפר מסריק בפרט הוא מקרה בוחן חמור במיוחד ,המדגים כיצד
זיהום האוויר משפיע על איכות החיים בסביבה ובנוסף מדגים כיצד מאבק חברתי יכול להביא לשינוי.
בעבודה נציג את סוגי הזיהומים הקיימים באזור ,את בעלי העניין ,את האינטרסים השונים ,פעולות
המדינה והציבור ביחס לזיהומים ,ושיתוף הפעולה עם גורמים סביבתיים -קהילתיים שנועד לחזק את
המאבק הציבורי ולהעלות את מודעות הציבור לבעיה .חשוב לציין שהבעיה אינה מייצגת רק את אזור
עכו ,אלא את המצב בישראל ובעולם כולו ,בהם התעשייה עוברת לפריפריה .במקומות אלה
האוכלוסייה חלשה יות ויכולתה להתנגד למהלכים אלה פחותה ,ולכן היא נפגעת יותר מהבעיות
הבריאותיות והסביבתיות הנוצרות כתוצאה מהזיהום התעשייתי .זיהום האוויר בכפר מסריק מעלה
שאלות חשובות בנוגע לצדק סביבתי וחברתי ,בעיקר בנוגע לאופן בו מפגעים סביבתיים משפיעים על
איכות החיים בסביבה המיידית והרחוקה .הוא מעלה שאלות כגון :מי האוכלוסייה הנפגעת? אילו
אוכלוסיות נמצאות בסיכון? ואילו פעולות מתרחשות בשטח הן מצד המפעלים המזהמים והן מצד
הגופים ותושבים נגד הפגיעה בסביבתם?
מאז הקמת המפעלים בשנות החמישים של המאה הקודמת ,תוצרי התעשיות הכבדות בנפת עכו
מחלחלים למי התהום ולקרקע ובאוויר מרחפים חומרים רעילים המסכנים את האדם ,החי והצומח.
נושא זיהום האוויר בכפר מסריק נסקר רבות בכלי התקשורת :שריפות ,זיהומי נחלים ,מחלות
וזיהומים הן רק חלק מהכותרות האחרונות שפורסמו ,וכולן כתוצאה מהזיהום התעשייתי באזור .רק
ב ,0222-בשל שני פיצוצים שאירעו בשטח המפעל "תעשיות אלקטרוכימיות" באזור תעשייה עכו,
נדלקה נורה אדומה בקשר להשפעת הזיהומים של המפעלים על הישובים הסמוכים .מאז הנושא ירד
מהכותרות ומלבד ארגונים סביבתיים ,בראשות הקואליציה לבריאות הציבור ,אין כמעט פעילות
בנושא .בעקבות מקרים כאלה ואחרים ,בשנת  0200יצא חוק מפל"ס (מרשם פליטות והעברות
לסביבה) המחייב מפעלים לדווח על הזיהום הנגרם על ידם.
מטרת העבודה היא לבחון ,מנקודת מבט אובייקטיבית ,את בעיית זיהום האוויר בכפר מסריק
והפעולות הנעשות על מנת לצמצם אותה .בעבודתנו נבחן את הפעילויות של העמותות השונות
שנלחמות למען סביבה בריאה יותר וגם את הפעילות המאוגדת של תושבי כפר מסריק כנגד הזיהום
הנגרם מהמפעלים באזור .כמו כן ,נקטנו פעולה בשני מישורים( :א) פעילות מתוך השטח; (ב) העלאת
מודעות לבעיות סביבתיות באזור.
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רקע כללי :ניתוח האתר ,האזור וסכנות הזיהום
בעבודה זו נתמקד בעיקר בכפר מסריק ,קיבוץ הנמצא בשפלת עכו ,בסמוך לנחל נעמן.

מפה  :0מיקום המפעלים ביחס ליישובים

מפה  : 0רצף עירוני במפרץ עכו

רוב היישובים באזור נוסדו בשנות השלושים של המאה הקודמת .כאשר עכו הוא היישוב העתיק
ביותר שנמצא בסמיכות לאזור התעשייה .העיר הגדולה ביותר באזור עם כ 20,222 -תושבים,
קריית ביאליק ,נוסדה בשנת  0022ובסמוך לה העיר קריית ים אשר נוסדה בשנת  .0020שתי
הערים מונות היום כל אחת כ 21,222-תושבים .כפר מסריק הוא הוותיק מבין הקיבוצים שקמו
באזור ונוסד בשנת  0022כאשר אחריו נוסד קיבוץ עין המפרץ בשנת  .0021סה"כ בשני הקיבוצים
מתגוררים כיום כ 0,222-תושבים .אם נביט בכלל האוכלוסייה המתגוררת באזור בסמוך למפעלים
השונים נוכל לראות שישנם  002,190תושבים שמושפעים מכלל המפעלים השונים שיש באזור
(ראה מפות .)0,0
ה מפעלים ברובם קמו לאחר קום המדינה בשנות החמישים כאשר החריגים הם "טמבור"  -מפעל
לצבע וגבס ו" -חד אסף תעשיות"  -מפעל למחזור ,התכה ועיבוד של פלדה  -שנוסדו בשנת  0029ו-
 0020בהתאמה .בשנות החמישים קם מפעל "צינורות"  -מפעל לייצור צינורות פלדה .בשנות
השישים נוסדו שני מפעלים ששייכים לקיבוצים" :י.מ.א"  -מפעל לייצור מוצרי אריזה ששייך
לקיבוץ עין המפרץ ,ו"מילועוף" שהוא מפעל לייצור בשר עוף ,הכולל בתוכו את כל השלבים
מגידול העופות ועד שיווק המוצרים והפצתם .המפעל שייך לקבוצת "מילואות" ומי שמחזיק בו
הם קבוצה של עשרים וחמש קיבוצים באזור הצפון.

בשנות השבעים קמו שני מפעלים נוספים בקיבוץ כפר מסריק" :סילורה"  -מפעל אלקטרוני
ו"דוקרט"  -מפעל לייצור אריזות קרטון.
סה"כ בכל המפעלים עובדים יותר מ 2,222 -עובדים כאשר חלקם גרים באזור וחלקם יוממים
לכיוון העבודה וחוזרים ליישובים אחרים בערב .ניתן להסיק שלמרות שבאופן יחסי מעט מאד
אוכלוסייה מעורבת בעבודה במפעלים באזור (רק  0.0%מסך האוכלוסייה המתגוררת באזור)
המפעלים משפיעים מאוד על כל האזור מבחינה סביבתית ,כמו שיורחב בהמשך .מתוך כלל
המפעלים שהוזכרו לעיל עבודה זו מתרכזת בשניים" :חוד אסף תעשיות" ו" -צינורות" שמייצרים
את רוב הזיהום באזור.

טבלה  : 2סיכום נתוני המפעלים באזור
כפר מסריק

נמצא במחוז הצפון ושייך למועצה אזורית מטה אשר .ניתן לראות ששטח התעשייה האזורית
כפול בגודלו מכפר מסריק ומעין המפרץ .הישובים הללו חשופים באופן בלתי פוסק לחומרים
מזהמים ומסוכנים הן בפליטות לאוויר והן בזיהום מי תהום וקרקעות.

מקור :למ"ס0221 ,
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האוכלוסייה באזור
מבחינת המצב הסוציו-אקונומי באזור ניתן לראות שחלק ניכר מהאוכלוסייה במצב כלכלי קשה.
קריית ים נמצאת באשכול כלכלי  0מתוך  ,02קריית ביאליק נמצאת באשכול  00.0מתוך  02ועכו
נמצאת באשכול  1מתוך  .02אין נתונים על כפר מסריק ועין המפרץ .כל הנתונים נלקחו מתוך
מפקד שנעשה בשנת  0221ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
טבלה  : 2סיכום
נתוני היישובים
באזור

י.מ.א
טמבור
צינורות
דוקרט
חוד אסף -פלדה

סילורה

מילועוף

מקור :תמ"א ,20
מרקם עירוני עכו -הבינוי בפועל ,0220 ,בחלוקה לשימושי הקרקעות והרשויות
מפה  :2שטחים בנויים בחלוקה ע"פ רשויות מוניציפאליות
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מקור תמ"א  , 35מרקם עירוני עכו ,נתוני אוכלוסייה ושטח בנוי למגורים (דונם)

מקור :תמ"א  , 20מרקם עירוני עכו :צפיפות המגורים ברוטו לשטח בנוי (נפש לקמ"ר בנוי)

טבלה  : 0מרקם עירוני עכו :צפיפות המגורים ברוטו לשטח בנוי (נפש לקמ"ר בנוי)

כפי שניתן לראות בטבלה מס  2כפר מסריק ועין המפרץ סובלות מהגירה שלילית לעומת העיר
עכו .את התופעה הזאת ניתן להסביר בכמה דרכים .באופן כללי כל הקיבוצים בארץ סובלים
מהגירה שלילית החל משנות ה 02 -בעיקר בעקבות המשבר הכלכלי .בנוסף לזה בגלל שהמודעות
לבעיות זיהום הסביבה עולה בקרב האוכלוסייה זוהי סיבה נוספת לחוסר רצון של תושבים
להתיישב באזור .נתונים אלה נלקחו מדו"ח "הקיבוצים ואוכלוסייתם" של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה שיצא בשנת .0221

בעיית זיהום האוויר בארץ ובעולם
זיהום אוויר נוצר מחשיפת האטמוספרה של כדה"א לכימיקלים ,חלקיקים וחומרים ביולוגיים.
רוב מזהמי האוויר הם מעשה ידי האדם .אורח החיים המודרני גורם לייצור זיהום אוויר
ממקורות שונים כגון מפעלי תעשייה ,ייצור חשמל ,אמצעי תחבורה ,שרפת פסולת ועוד .ממקורות
אלו נפלטים מזהמים מסוכנים הגורמים לנזקקים רבים לבריאות ולמוות בטרם עת.
ההשפעה של חשיפה לשילוב של מזהמים היא מצטברת ולעיתים גורמת להשפעה חריפה יותר
מסכום ההשפעות של כל מזהם בנפרד :נזק לרקמות הריאות שנוצר ממזהם אחד ככל הנראה
מאפשר פגיעה מוגברת בבריאות על ידי מזהם אחר.
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מקור :דו"ח של הקואליציה לבריאות הציבור0221,

טבלה  : 9סוגי מזהמי אויר ופגיעתם

ישנם כמה גורמים המשפיעים על פיזור המזהמים באוויר :קצב פליטת המזהמים לאטמוספרה
והרכבם ,מיקומם הגבוה של פליטת המזהמים וקצב הסילוק של המזהמים בתהליכים כימיים.
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בשל הקצב ההולך וגדל של מחלות ובעיות בריאותיות הנגרמות כתוצאה מזיהום האוויר ברחבי
העולם החלו לחוקק תקנות על מנת לשפר את רמת איכות האוויר ולצמצם את נזקי הזיהום.
בארה"ב הסטנדרט הפדרלי (סטנדרט מינימלי המחייב את המדינות) לרמות הזיהום המותרות
באוויר הפתוח ,קובע תקרת ריכוז מזהמים באוויר שכל ריכוז מתחתיה אינו מזיק לנשימה.
בקליפורניה אף מחמירים יותר ,וישנה התייחסות מפורשת לקבוצות שונות באוכלוסיה ,למשל
דורש החוק קביעת סטנדרטים לכל המזהמים לפי סף רגישות מוגברת של ילדים .באיחוד האירופי
המטרה של צמצום ההשפעה של זיהום האוויר על בריאות האנשים והסביבה מוגדרת בחוק
וקובעת סף מינימלי לרמות זיהום שכל חריגה מעליו מסכנת את בריאות התושבים.
בישראל ,זיהום האוויר הוא אחת מהבעיות הסביבתיות החמורות ביותר :כ 0,022-איש מתים
כתוצאה מזיהום אוויר מידי שנה באזור תל אביב ,כל ילד חמישי בישראל לוקה בסימפטומים
נשימתיים ,שכיחות הגנחת (אסטמה) בקרב ילדים הגרים בסמוך לצירי תנועה ראשיים גדולה פי 0
מהממוצע .לאחרונה ,נחקק חוק האוויר הנקי ( )0221שמטרתו להסדיר את הפליטות בישראל
ברמה הלאומית .בחוק נקבעו תקנים לכל מזהם במטרה לקבוע סף שמעליו אסור לזהם בקרבה
לאוכלוסיה.
ישנם גורמים סביבתיים רבים הפועלים לעורר מודעות לבעיית זיהום האוויר בארץ ונוקטים אף
בהליכים משפטיים כנגד גורמים מזהמים ובראשם הקואליציה לבריאות הציבור .ביולי 0229
קיימה הקואליציה לבריאות הציבור יחד עם בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה
העברית כנס בו עסקו בהרחבה בחשיפות מזהמים כימיים באוויר של עוברים ותינוקות .שנתיים
לאחר מכן התקיים כנס בין לאומי באותו נושא באיי פארו .בשני הכנסים הוצגו מחקרים רבים
שהראו כי כימיקלים כגון ארסן ,כספית ,מנגן ,דיוקסינים PAH's ,PCB's ,וחלקיקים מסוג
 PM2.5משפיעים על העובר במהלך שלבי ההתפתחות השונים ופוגעים בהתפתחות ובפיזיולוגיה
שלו.
בהקשר זה הכרחי לציין כי כל החומרים המוזכרים לעיל נפלטים באזור מפרץ חיפה ועכו בתדירות
גבוהה וברמות שאינן מוכרות בעולם המערבי (הקואליציה לבריאות הציבור .)0221,כך התברר
לדוגמא כי מפעל המתכות פלט לאוויר האזור כמויות גדולות של עופרת ,מנגן וכספית מבלי
להתחשב באלפי התושבים שייחשפו לחומרים אלו .החומרים שנפלטו מוגדרים כמסרטנים
ודאיים ,ברמה הגבוהה פי  02,222מהמותר ומהאפשרי במפעלים דומים.

בעיית זיהום האוויר בכפר מסריק
הצפיפות ביישובים כפר מסריק ועין המפרץ עומדת על  0.0-0יח"ד לדונם נטו .מדובר ב0090 -
אנשים אשר נושמים את האוויר המזוהם וסובלים מזיהום סביבתי באזור (טבלה מס  .)2נפת עכו,
נמצאת בין המקומות הראשונים בארץ בתחלואת סרטן ,ע"פ דו"ח של משרד הבריאות משנת
 . 0220עיקר בעיות הזיהום באזור נובעות מהמפעלים אשר ממשיכים לפעול מאינטרסים כלכליים
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שיפורטו בהמשך העבודה .עם זאת נעשים מאמצים ,מבחינה חוקתית ,לשפר את המצב הקיים,
כגון חקיקת חוק האוויר הנקי ודו"ח מפל"ס  -מרשם פליטה לסביבה( ,יורחב בהמשך).
הישובים כפר מסריק ועין המפרץ החלו במאבקם הציבורי כנגד המפעלים ,עיריית עכו והמשרד
לאיכות הסביבה בעזרתה של עמותת א.ל.ס על מנת לסלק את המפגעים האקולוגיים שנגרמים ע"י
מפעלי הפלדה והמפעלים האלקטרוכימיים ,לאחר שהיה אסון אקולוגי .המודעות לנושא בקרב
תושבי הישובים עלה ,רק לאחר שאירעו שני פיצוצים במפעל לתעשיות אלקטרוכימיות וגרמו לנזק
כבד.
כבר שנים התושבים סובלים מתחלואת הסרטן הגבוהה במיוחד באזור ,ריחות כבדים ופיח.
ביישובים קטנים כמו שני הקיבוצים לא עורכים מדגמים מטעם גורמים ממסדיים" .למרות שיש
תחנת ניטור בכפר מסריק התושבים אינם יכולים לקבל את תוצאות הדגימות למרות בקשות
חוזרות ונשנות" .אמרה ליאורה אמיתי – נציגת כפר מסריק ,בישיבת הועידה המשותפת של ועידת
הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות בנושאי סביבה ובריאות (פרוטוקול
הועדה .)0220,קשה לעמוד על ממצא חד משמעי ,אבל ע"פ דו"ח משרד הבריאות ישנה בעיה של
תחלואה גבוהה באזור .הרוחות נושאות  02%מהעשן לכיוון הקיבוץ .באוקטובר  0222פרצו
במפעל התעשיות האלקטרוכימיות שתי שריפות גדולות ,ובאחת מהן היה גם פיצוץ מסוכן של
מתקן ייצור .בעקבות המקרה ,הקים המשרד להגנת הסביבה ועדת חקירה אשר בסופה הוציא צו
סגירה מנהלי לחודש .למרות הזהרותיהם של משרד להגנת הסביבה והיועץ המשפטי לממשלה
לגבי הסכנות המידיות הכרוכות בהפעלת המתקנים ,הוחלט בדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה ב
  0222על הפעלת המפעל מחדש .הדבר גרר תגובה ציבורית נזעמת ,וכן בקשה של המשרד לאיכותהסביבה ,של אזרחים למען הסביבה בגליל ושל הקיבוצים באזור ,לעיון מחודש של ההיתר .בדיון
שבא בעקבות זאת הוחלט בבית המשפט על הוראה של סגירה לאלתר של המפעל .ב 0220 -נערכה
בכנסת ישיבה של וועדת הפנים ואיכות הסביבה סביב בקשה לחקירת הכשלים במפעל .באותה
השנה משטרה פינתה את החומרים המסוכנים שנשארו במקום ,הפינוי עצמו מומן מתקציבו של
משרד להגנת הסביבה .אך שטח הקרקע עליו עמד המפעל לא נוקה מחומרים רעילים עד היום,
בשל העלויות הכבדות לביצוע הפעולה (עשרות מיליוני שקלים).
לאחר סגירת המפעל התושבים בכפר מסריק חשו הקלה משמעותית .התושבים הבינו באופן
מוחשי באיזו רמת זיהום חיו לאורך שנים רבות .בפועל ,הסכנה לא רחקה מהם משום שפעילות
של מפעלים אחרים ,בעיקר תעשיות מתכת המשיכה לפלוט לאוויר כמויות אדירות של חומר
מזהם .בין שני הקיבוצים שוכן מתחם החינוך ובו  2בתי ספר יסודיים המרכזים מאות תלמידים
הנחשפים מגיל צעיר לזיהום.
הזיהומים העיקריים מהמפעלים השונים מחולקים לשניים :פליטות לאוויר ,שהן החלק הארי של
הזיהום ,ופליטות לים .פליטות לאוויר משלבות בתוכן כמה חומרים :פחמן דו חמצני שעומד על
סה"כ  922,209,209ק"ג לשנה (כפי שיפורט בהמשך) .ההשפעה של פליטה מוגברת של פחמן דו
חמצני לאוויר מתבטאת בשינויי אקלים שהוא יכול להוביל אליהם ובעיקר בהגברת אפקט
החממה .אמוניה שעומדת על  22,222ק"ג לשנה ,ההשפעה של אמוניה מבחינה בריאותית יכולה
להוביל לגירוי ולכוויות בעור ובפה ,לדלקות גרון ,לבצקת בריאות ולדלקות עיניים ,ארסן ,כספית,
עופרת ,כרום ,ניקל וכו'.
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בבדיקת פתע שתוצאותיה מתועדות בדו"ח של הקואלציה לבריאות הציבור ,הנתונים המספריים
מטרידים אף יותר ממצאי דו"ח מפל"ס .שני המפעלים שגרמו לזיהום אויר גבוה במיוחד היו חוד
מתכות (לשעבר קרית הפלדה) ותעשיות אלקטרוכימיות (שנסגר בסוף .)0222

מתוך הדו"ח:
"חוד מתכות"
המפעל נמצא בעבר פולט דיוקסינים ומתכות כבדות מעל לתקן :בבדיקת פתע שנערכה במפעל
ביוני  0229נמצא ריכוז דיוקסינים של  0.22ננוגרם למ"ק אויר ,כלומר ריכוז הגבוה פי  02מהתקן.
ריכוז הדיוקסין בפליטה העומד בתקן במפעל הוא של כ 2.20 -גרם דיוקסין לשנה .לשם השוואה,
עפ"י סקר שביצעה  TNOעבור איגוד ערים חיפה ,כמות הדיוקסין המחושבת הנפלטת לשנה
במטרופולין חיפה כולו ,מכל המקורות התעשייתיים ,אתרי הפסולת ,שרפת דלק במכוניות ,עשן
סיגריות וכו' היא  2.0גרם .כלומר ,גם כשהמפעל עומד בתקן הפליטה ,כמות הדיוקסין הנפלטת
ממנו ,היא כשליש מכלל כמות הדיוקסין ,הנפלטת במטרופולין חיפה כולו .מארובות המפעל
נפלטים ,מלבד דיוקסינים ,גם חלקיקי אבק הנוצרים תוך תהליך התכת הפסולת .אבק זה
משתחרר באופן בלתי מבוקר לסביבה (פליטות בלתי מוקדיות) ,לכן גם הוא מסוכן מאוד.
באחרונה עבר המפעל להשתמש בפחם כדי להפחית את ריכוז הדיוקסינים הנפלטים לאויר דרך
הארובה.

"תעשיות אלקטרוכימיות"
מפעל זה ייצר בעבר פולי ויניל כלוריד ( .)PVCבתהליך הייצור נפלטו לאויר מס' חומרים
מסרטנים :ויניל כלוריד מנומר ( EDC ,)VCMודיוקסינים .בכל שנות פעולתו פלט המפעל אלפי
טונות של חומרים אלו לאויר ,וחשף את האוכלוסיות השונות ,וחלק גדול ממחוז הצפון ומחוז
חיפה לסיכון בריאותי.
כפר מסריק ,מרוחק מרחק של קילומטר אחד בלבד מהמפעל "חוד אסף מתכות בע"מ" .מנתונים
שעולים ממרפאת הקיבוץ שיעורי התמותה של אנשים בשנים האחרונות ממחלות לב ,שבץ וסרטן
גבוה מהממוצע .המתכות הכבדות שנפלטות לאויר על ידי המפעל משפיעות על מחלות לב ,בנוסף
לסרטן .בין  0220ל 0220-נפטרו בקיבוץ שמנה  922איש 00 ,תושבים מבעיות לב .בשנת ,0220
עשירית מכלל התושבים חולים במחלות לב ,אלו הם נתונים ,שאפשר לשייכם ,לפליטת המתכות
ולזיהום האויר .נוסף על כך חמישית מתושבי הקיבוץ חולים באסטמה .נתונים אלו לקוחים מתוך
הדו"חות של עמותה "אזרחים למען הסביבה בגליל".
יתרה מכך ,בדוח של הקואליציה לבריאות הציבור הוצגו שורה של נזקים חד-משמעיים מזיהום
אוויר לעוברים ,תינוקות וילדים .מדובר בסדרה של עשרות מחקרים שהתבצעו בעולם ,עם
השפעות שונות על תינוקות ,עוברים וילדים כאמור ,למשל נזק למוח ולמערכת העצבים.
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הקשר שבין חשיפה לעופרת ובין נזקים התנהגותיים וקוגניטיביים הוכח בסדרה ארוכה מאוד של
מחקרי אורך בעולם .הרעלת עופרת יכולה להשפיע על בוגרים וילדים כאחד ובדרך כלל מובילה
למחלה קשה .הדאגה העיקרית היא מרמות קבועות גבוהות של עופרת.
חשיפה מתמשכת לעופרת בקרב ילדים עלולה לגרום לנזק למערכת העצבים ולהוביל לפגמים
מנטליים ופיזיים בהתפתחות ,שאינם מורגשים מיד אלא לאורך זמן .רמות גבוהות של עופרת
במערכת הדם של נשים בהריון או בתקופת ההנקה מובילה לפגמים התפתחותיים אצל התינוק.
חשיפה לעופרת וחדירתה למערכת הדם יכולה להתרחש לפני ההריון ולחדור למערכת הדם של
התינוק דרך השלייה או חלב האם.
במחקר שנערך בפיטסבורג ,ארה"ב בשנת  )Needleman, 1989), 0010נבדקו  002ילדים ,מתוכם
 020היו חשופים לעופרת במהלך לימודיהם .ממצאי המחקר הראו כי הילדים אשר היו חשופים
לעופרת חוו בעיות נוירולוגיות וסבלו מכ 02% -יותר כאבי ראש מהתלמידים שלא היו חשופים
לעופרת .בנוסף ,המחקר הראה כי כמות התלמידים שלא סיימה את התיכון הייתה גבוהה ב00% -
בקבוצת הילדים שהיו חשופים לעופרת.
"חוד אסף מתכות" הינו מפעל שקיים כבר עשרות שנים ליד מרכזי אוכלוסין .המחקרים שהוצגו
בדוח (הקואליציה לבריאות הציבור ,)0221 ,הראו קשר חד-משמעי ,סיכון של פי  0.0לחלות בסרטן
לכל מי שחי במרחק שבין  222מטרים ועד קילומטר ממקור של זיהום כגון  ,PM02דיאוקסינים,
 VOC'sוכל מיני חומרים שהמפעל הזה בוודאות פולט.
ב 0220 -נערכה אחת מההפגנות הגדולות של הציבור כנגד המפעל .מתוך דבריו של מירון שיפר,
מזכיר כפר-מסריק" :גם לפני שנה קיימנו הפגנה בסמוך למפעל ,אבל הפעם זו לא יוזמה שלנו,
אלא של ארגוני איכות הסביבה שהצטרפנו אליהם .מדוע זה קורה? כי חברים איבדו את האמונה
שמשהו ישתנה לטובה .מאז שיזהר רשף ,חבר כפר-מסריק ופעיל מרכזי במאבק ,נפטר לאחר
שחלה בסרטן  -יש בקרב החברים שלנו חוסר אונים מוחלט .אני מצפה שההפגנה הנוכחית תכריח
את הנהגת המפעל להשקיע סכומים גדולים כדי להסיר את המפגעים ,ושדעת הקהל תעשה את
שלה"
תגובתו של רמי שני ,מנהל המפעל "חוד אסף מתכות" לקשר שבין פליטת המזהמים לאוויר על
ידי המפעל לתחלואת הסרטן בכפר מסריק " :אינני יודע מדוע חברים בכפר-מסריק חולים
בסרטן .מה שאני יודע זה שבקיבוץ עצמו ישנה אנטנה סלולרית ענקית עם חוטי שידור רבים.
מדוע חברי הקיבוץ לא דורשים להסיר את המפגע המסוכן הזה? האם הכסף שמשלמת חברת
התקשורת שווה את הסכנה הנשקפת מאנטנה זו? אני יודע שגם בכפר-מסריק קיימת תחנת ניטור,
וגם בה לא נרשמה חריגה כלשהי של המפעל".
פגיעת הזיהום בעובדי המפעל
אוכלוסייה נוספת ,הנפגעת קשות מהזיהום היא אוכלוסיית העובדים של המפעלים .נפרט על
שניים מהם" :תעשיות אלקטרוכימיות" ו" -חוד אסף תעשיות":


ב"תעשיות אלקטרוכימיות" העבודה במפעל גרמה למחלות שונות אצל עובדים ,אצל
רבים מהם התגלו מחלות כבד ,לבלב ודרכי המרה ,מחלות לב ודרכי נשימה .אצל חלקם
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התגלו גידולים סרטניים .לפי עדות הרופאים לא נמצא עובד אחד במפעל שלא היו לו
בעיות בריאותיות עקב העבודה במפעל עם החומרים הכימיים המסוכנים.


במפעל "חוד אסף מתכות" העובדים טוענים שדווקא בגלל השיפור שנעשה במפעל
למניעת פליטות לסביבה ,הם עצמם חשופים יותר ,כיוון שהם צריכים לנשום את כל עשן.
מדובר בעשן שעד לפני כמה שנים התפזר החוצה בפליטות לא מוקדיות וכעת הפך
"לקוקטייל של חומרים מסוכנים".

החומרים הללו מסרטנים ושאריתיים ,כלומר מצטברים בגוף ולא הולכים לאיבוד .ברגע
שהפועלים נחשפים אליהם ,בין אם נשימתית ובין אם עורית הם נשארים בגופם ,נדבקים
לבגדיהם ומגיעים עימם הביתה ,ובכך מהווים סיכון גם למשפחותיהם.
העובדים חשופים לכמויות של מיליגרמים למטר מעוקב של החומרים הרעילים .רק לשם
השוואה ,בחיפה ,הסובלת מבעיות זיהום נוספות ,רמת הזיהום היא ננוגרמים למטר מעוקב אויר.
כלומר ,העובדים במפעל חשופים לפי מיליון חומרים רעילים מאשר אוכלוסייה אחרת.
חלק מן החומרים הם בין החומרים המסרטנים הקשים ביותר ,למשל כרום  VIערכי .כך גם ניקל
 חומר מסרטן ועופרת  -חומר שגורם לפגיעות נוירולוגיות קשות.בפרוטוקול מספר  ,0מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה,
הרווחה והבריאות לנושא סביבה ובריאות .ישנו תיאור של ראיונות עם עובדים ועובדים לשעבר
במפעלים :בעמוד  2של הדו"ח מדווח על שורה של פגיעות ותופעות כגון רעד בלתי נשלט בגפיים,
כאבים ולחץ ברגליים .בנוסף ישנה פגיעה נוירולוגית-קוגניטיבית ועצבית שיוצרת הפרעות
במערכות הגוף.

פגיעת הזיהום בחקלאות
השפעה נוספת של הזיהום על כפר מסריק ועין המפרץ מתבטא בזיהום מי התהום והקרקעות.
בכפר מסריק ,התעסוקה המתבססת על חקלאות כוללת גידולי שדה ,מטעים ,רפת ומדגה .בעין
המפרץ התעשייה המתבססת על חקלאות כוללת את "רפת נעמן" ,גידולי השדה ,מדגה ,משתלה,
מטעים ומכוורות .מעבר לפגיעה הכלכלית בתוצרים ישנה פגיעה בריאותית כתוצאה מזיהום של
מי תהום וקרקעות ע"י המפעלים וחלחול המזהמים לירקות ופירות .הפליטה מארובות משפיעה
לא רק על איכות האוויר אלא גם על שרשרת המזון שאנו צורכים מהחקלאות באזור.
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 3הצגת הקונפליקט :בעלי העניין השונים
בעיית זיהום האוויר בכפר מסריק נוגעת לגופים ולגורמים שונים :החל מהרמה המדינית דרך
רמת הרשויות המקומיות ועד ולתושבי האזור .לכל גוף ישנו אינטרס שונה  :כלכלי ,תעסוקתי,
חברתי ,סביבתי או בריאותי.
לעיתים ,לגורמים או גופים שונים ישנם אינטרסים משותפים ולעיתים לאותו גוף יכול להיות
אינטרס מנוגד וסתירה פנימית.
ממשלתי  -רצון לאחד את כלל התעשייה במיקום אחד ,על מנת לרכז את המפגעים במקום אחד.
רדיוס ההשפעה על הסביבה בשטח מרוכז יהיה מצומצם יותר מאשר מצב בו יש פיזור המיפעלים
על שטח נרחב ובהכרח הזיהום שעלול להתפשט על שטח רחב ,כאשר לכל מפעל רדיוס השפעה
משל עצמו.
מקומי  -היישובים עכו ,עין המפרץ ,כפר מסריק – מצד אחד קיימת פגיעה ברמת איכות החיים,
בירידת שווי הנכסים ובפוטנציאל להגירה שלילית .מצד שני ליישובים יש אינטרס כלכלי לשמירת
המפעלים בשטחיהן.
לדוגמא לעכו ,אשר המפעלים נמצאים בשטחה הסטטוטורי יש אינטרס מנוגד :מצד אחד העיריה
מעוניינת בכך שהמפעלים יהיו בשטחה בגלל אינטרס כלכלי מובהק כמו גביית כמו ארנונה גבוהה
מהמפעלים ובנוסף ,המיפעלים מהווים מקור פרנסה לתושבים רבים בעיר .מאידך ,המפעלים
מייצרים בעיות סביבתיות כגון :זיהום אוויר ,קרקעות ,נחלים ומי תהום ,רעש/ריח ותחלואה
מוגברת 02% .ממקרי הפטירה בשלושים השנים האחרונות הם כתוצאה ממחלות סרטן ולב ,מצב
שמעמיד את העירייה במצב בו היא צריכה לשמור על האינטרס הבריאותי של תושביה.
דוגמה נוספת לניגוד אינטרסים היא הקיבוצים באזור :מצד אחד חלק מהמפעלים בבעלותם ,דבר
שמייצר אינטרס כלכלי חזק וברור מצד שני אותם המפעלים עצמם גורמים לתחלואה גבוהה
ובעיות של הגירה שלילית.
בעלי המפעלים  -ישנו אינטרס כלכלי לבעל המפעל (רווח) ולעובדיו (תעסוקה) .אך מצד שני
העובדים במפעל חשופים למפגעים ונזקים בריאותיים.
המשרד להגנת הסביבה  -שואף לשיפור ושימור של איכות חיים ,בריאות וסביבה ירוקה .תפקידו
לנתר ולפקח על המפעלים .המשרד פועל בכמה רמות :ברמה הארצית  -המשרד אחראי על ניסוח
מדיניות ותקנים וגיבוש אסטרטגיות .ברמה המחוזית – מעורבות בתהליכי התכנון ,פיקוח
ואכיפה ,ויוזמת פרויקטים סביבתיים .אזור של מפרץ עכו/קריות וכפר מסריק בתוכו מפוקח ע"י
שלוחה של מחוז הצפון במשרד להגנת הסביבה .אזור של מפרץ עכו/קריות וכפר מסריק בתוכו
מפוקח ע"י שלוחה של מחוז הצפון במשרד להגנת הסביבה .במחוז פועלים כ 0,022 -מפעלים02 ,
מתוכם מסווגים כמפעלי  Aבעלי פוטנציאל זיהום גבוה.
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גופים ירוקים אזרחיים (לדוגמא הקואליציה לבריאות הציבור ,עמותת אדם ,טבע ודין)  -שואפים
גם כן לשמירה על איכות חיים וסביבה ירוקה ובריאה .נוקטים בפעילויות למען התושבים
ולהפחתת הזיהום.
התאחדות התעשיינים  -גוף מייצג את המפעלים והתעשייה הכבדה .סגירה של מפעל יכולה ליצור
תקדים לסגירה של מפעלים נוספים ובכך להחליש את הגוף עצמו.
התאגדות הקיבוצים  -ניגוד אינטרסים .מצד אחד הרצון לרמת איכות חיים בריאה ,מצד שני
אלמנט כלכלי ותעסוקתי :חלק מהמפעלים שייכים לקיבוץ ("מילו עוף" ,דקורט).

צעדים שננקטו על ידי המדינה לטיפול בזיהום
המשרד להגנת הסביבה פועל בכמה רמות :ברמה הארצית  -המשרד אחראי על ניסוח מדיניות
ותקנים וגיבוש אסטרטגיות .ברמה המחוזית  -מעורבות בתהליכי התכנון ,פיקוח ואכיפה ,וייזום
פרויקטים סביבתיים .ולבסוף ברמה של שלטון מקומי.
אזור של מפרץ עכו/קריות וכפר מסריק מפוקח ע"י שלוחה של מחוז הצפון במשרד להגנת
הסביבה .כאשר האזור מאופיין ב"רגישות הידרולוגית בשל מקורות המים של המדינה  -בדגש אגן
היקוות הכנרת ,ורגישות נופית כולל הצורך בשמירת שטחים פתוחים .המחוז משמש כריאה
הירוקה של מדינת ישראל וכיווני הפיתוח העיקריים הם תיירות .במחוז פועלים כ 0022-מפעלים,
 02מתוכם מסווגים כמפעלי  Aבעלי פוטנציאל זיהום גבוה .בעיות סביבה עיקריות במחוז הן:
זיהום מקורות המים ,זיהום ים בעכו/נהריה ,בעיית מרבצי האסבסט ,ריבוי שטחי חציבה והיעדר
תשתיות ביוב מסודרות .הדגש העיקרי בפעילות של מחוז צפון :מניעת זיהום מקורות מים ,פיתוח
תשתיות פסולת ,שימור שטחים פתוחים ופיתוח בר קיימא.
גוף נוסף שמעורב בשמירה על איכות הסביבה באזור הוא איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל
מערבי אשר הוקם בשנת  0012וכולל בתוכו את העיר עכו ,ואת הקיבוצים של מועצה איזורית
מטה אשר ,אליהם משתייכים הקיבוצים כפר מסריק ועין המפרץ .תחומי הפעילות של האיגוד
ערים הם רבים וכוללים :חומרים מסוכנים ,תעשייה ,שפכים ,איכות אוויר ,פסולת ומחזור וכו'.
שני הגופים נקטו במספר פעולות לצמצום הזיהומים באזור:
 .0קידום חקיקה בנושאי איכות הסביבה :תקנון אוויר נקי (איכות האוויר) ,שמתעדכן מדי
כמה שנים וקובע מה הם החומרים המסוכנים ,כמויות פליטה מותרות ,משך פליטה
המותר וקובע עונשים בחוק.
 0.0חוק אוויר נקי :נכנס לתוקף בשנת  .0221מטרתו שיפור איכות האוויר ,מניעת זיהום
אוויר והסדרת הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת חוקית אחת ,בניגוד
למצב הקודם שבו ע"פ חוק סמכויות והאחריות למניעת מפגעי הזיהום יכולים להיות
מפוזרים בין גומרים שונים שיכולים להיות בעלי אינטרסים מנוגדים .כיום משרד
להגנת הסביבה הוא הגוף המוביל הן מבחינת אחריות והן מבחינת הסמכויות במניעת
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מפגעי זיהום אוויר .בנוסף החוק מאפשר הגשת תביעות אזרחיות כנגד הגורמים
המזהמים .לקוח מתוך רשימת החוקים של הכנסת שנת  ,0221עמוד " 000חוק
האוויר הנקי"
 0.0מפל"ס :מרשם פליטה לסביבה ,דו"ח חדש המחייב מפעלים לדווח על רמת הפליטה
שלהם לסביבה ע"י המשרד להגנת הסביבה .בשל האפשרות למעקב ושקיפות,
הארגונים הירוקים ,ובפרט הקואליציה לבריאות הציבור ,רואים בו כאלמנט חיובי
אך מאידך בעל בעיית אמינות .
 .0קנסות וסגירה של המפעלים :במידה והמפעלים לא עומדים בתקנים שנקבעו על פי החוק
יש למשרד להגנת הסביבה אפשרות להפעיל סנקציות משפטיות כנגד המפעלים המזהמים
ולקנוס אותם .לדוגמה:
 0.0בשנת  0202נקנסו מפעלים באזור חיפה והמפרץ על סך  ₪ 002,222בעקבות החריגות
שהיו.
 0.0הוצאת צו פינוי מידי לסילוק מפגע לפי החוק למניעת מפגעים .לדוגמא :לחברת
קומפוסט מפרץ וגליל מערבי הוצא צו בגין ערימות הפסולת הבלתי מטופלת אשר
גרמו למפגעי ריח חזקים וזיהום אוויר חמורים באזור קריית-ביאליק וכביש עכו –
נהריה וגרמו לנזק רב לתושבים.
 0.2סגירת מפעל -המקרה הקיצוני ביותר הוא המקרה של מפעל לתעשיות
אלקטרוכימיות (פטרום לשעבר) .באוקטובר  0222פרצו במפעל שתי שריפות גדולות,
ובאחת מהן היה גם פיצוץ מסוכן של מתקן ייצור .השרפות גרמו לחשש כבד לחיי
תושבים באזור עכו עקב אחסון ושימוש בכמויות גדולות של חומרים מסוכנים
במקום .בעקבות המקרה ,הקים המשרד להגנת הסביבה ועדת חקירה אשר בסופה
הוציא צו סגירה מנהלי לחודש .למרות הזהרותיהם של משרד להגנת הסביבה והיועץ
המשפטי לממשלה לגבי הסכנות המידיות הכרוכות בהפעלת המתקנים ,הוחלט בדיון
בבית המשפט המחוזי בחיפה ב  0222 -על הפעלת המפעל מחדש .הדבר גרר תגובה
ציבורית נזעמת ,וכן בקשה של המשרד לאיכות הסביבה ,של אזרחים למען הסביבה
בגליל ושל הקיבוצים באזור ,לעיון מחודש של ההיתר .באותה השנה הודה משרד
להגנת הסביבה שהמפעל זיהם במשך שנים ארוכות את האזור בחומרים מסרטנים
ובכספית ,כחלק מתהליך הייצור ,בכמות של מאות טונות לשנה .בדיון שבא בעקבות
זאת הוחלט בבית המשפט על הוראה של סגירה לאלתר של המפעל .ב 0220 -נערכה
בכנסת ישיבה של וועדת הפנים ואיכות הסביבה סביב בקשה לחקירת הכשלים
במפעל .באותה השנה משטרה פינתה את החומרים המסוכנים שנשארו במקום,
הפינוי עצמו מומן מתקציבו של משרד להגנת הסביבה .אך שטח הקרקע עליו עמד
המפעל לא נוקה מחומרים רעילים עד היום ,בשל העלויות הכבדות לביצוע הפעולה
(עשרות מיליוני שקלים) .במהלך התחקירים התבררו עבירות רבות שנעשו במפעל:
הטמנת מאות טונות של פסולת רעילה בתוך שטח המפעל במקום לפנותה כחוק
לרמת חובב (לרוב זה נעשה בלילה) .בורות שנחפרו במיוחד למטרה זו כוסו בחול ים
או במשטחי בטון ,והחומרים המסרטנים מצאו את דרכם אל מי התהום.
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השבתת מתקנים מזהמים לפני הביקורות של משרד להגנת הסביבה( ,לפי עדויות של
העובדים היו שיטות נוספות ע"מ להסתיר את המתרחש בפועל ממשרד להגנת
הסביבה) אלפי טונות של גזים מזהמים שוחררו לאוויר בניגוד לחוק ולפי דו"חות
רשמיים המפעל היה המזהם העיקרי של אזור המפרץ.
כמו כן מפעל גרם למחלות שונות אצל עובדים ,אצל רבים מהם התגלו מחלות כבד,
לבלב ודרכי המרה ,מחלות לב ודרכי נשימה .אצל חלקם התגלו גידולים סרטניים.
לפי עדות הרופאים לא נמצא עובד אחד במפעל שלא היו לו בעיות בריאותיות עקב
העבודה במפעל עם החומרים הכימיים המסוכנים.

מקור

)http://cfe.org.il/News/eil

איור  : 53קטעי עיתונות בנושא סגירת מפעל תעשיות אלקטרוכימיות0222 ,

צעדים שננקטו על ידי הציבור לטיפול בזיהום
מבחינה ציבורית ישנן כמה עמותות שעוסקות בנושא זיהום האוויר של כפר מסריק ונפת עכו:
אדם טבע ודין – עמותה שהוקמה בשנת  0002ע"י אנשי מקצוע מתחומים שונים כמו מדע
ומשפטים ,במטרה להיות גוף מקצועי בלתי-תלוי הדואג לאינטרס השמירה על איכות
הסביבה בישראל .העמותה פועלת בתחומים שונים כגון :איכות הסביבה ,זיהום מים ,הטמנת
פסולת וכו' .חברי העמותה השתתפו עם חברי הכנסת בגיבוש חוק האוויר הנקי.
הקואליציה לבריאות הציבור  -הוקמה בשנת  0220תחילה ע"י התאחדות של גורמים סביבתיים
ולאחר מכן ב 0220 -כעמותה עצמאית .לעמותה זו התחברנו כחלק מהעבודה ולכן נרחיב יותר
בהמשך.
עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל  -ארגון סביבתי/חברתי ,ללא כוונות רווח .הארגון
הוקם בשנת  0002ע"י תושבי הגליל ,במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה והטבע ,לחקור
ולמנוע מפגעים סביבתיים הפוגעים בבריאות התושבים ומסכנים את הדורות הבאים.
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מהישגיה הבולטים :הובלת המאבק לסגירת המפעל לתעשיות אלקטרוכימיות ,עתירה לבג"צ
לסגירת  00אתרי פסולת פיראטיים בגליל .פרסום דו"חות על מצב התעשייה.
פעילות של תושבי המקום :כפר מסריק ועין המפרץ – תושבי המקום פועלים לרב עם העמותות
אך מאגנים גם הפגנות בניפרד מהן .לדוגמא :בשנת  0220כ 002 -תושבים הפגינו בכניסה למפעל
"חוד אסף מתכות" בדרישה לסגירת המפעל המזהם.
עמותות אלו מדגימות את נושא הצדק הסביבתי בישראל .במאמרו "צדק סביבתי בישראל:
המפגש בין דיני זכויות האדם ודיני זכויות הסביבה" טוען פיש ( ,)0220שצדק סביבתי מורכב משני
יסודות עיקריים :לכל אזרח זכות ליהנות מתנאים סביבתיים הולמים ,בכך שלא יהא חשוף
לזיהום סביבתי מזיק .יש להחיל עקרונות של הגינות ,יושר ,צדק ושוויון הזדמנויות בחלוקת
החשיפה לנטל סביבתי ובאפשרות לנצל משאבים סביבתיים ציבוריים .פעולותיהן של עמותות כגון
"הקואליציה לבריאות הציבור" ו"עמותת אל"ס" מדגימות כיצד פעילות ציבורית יכולה להוביל
לשינוי סביבתי וצדק חברתי (סגירת מפעל) ,אך יחד עם זאת דרושות פעולות נוספות כי הבעיה
רחבת מימדים.
המפעלים ברובם הוקמו לאחר קום המדינה כשהתפיסה העיקרית של הממשל הייתה כיבוש
הקרקע (במיוחד כשגליל היה מיושב ברובו בתושבים ערבים)(טל .)0221 ,כמו כן באותה תקופה
שלטה האידאולוגיה ,שדגלה בעירוב שימושים ולכן התפיסה של עבודה ליד מגורים נתפסה כנכונה
(גם מיקום המפעלים) .בנוסף הממשלה הייתה צריכה לספק מקומות עבודה לתושבים ולכן
נלחמה רבות ע"מ למשוך משקיעים עשירים לארץ (למשל המפעל הפטרוכימי הוקם במקור ע"י
תורם אמריקאי).

סקירת התנגדויות והצעדים שננקטים כיום כנגד הזיהומים
כיום המפעל הכי מזהם באזור הוא מפעל חוד אסף -תעשיות פלדה .כבר שנים מתנהל מאבק
ציבורי כנגד המפעל .בבדיקות פתע שנעשו ע"י משרד להגנת הסביבה בשנת  0229מצאו שהמפעל
פלט חומרים מסוכנים לאוויר בכמות שעולה פי עשרה מהתקן ,בהשוואה למפרץ חיפה המפעל
לבדו פלט פי  2מכל המפעלים באזור חיפה .באותה השנה  022,222תושבים מאזור עכו והמפרץ
הגישו תביעת ענק כנגד המפעל בגלל זיהום אוויר לרמה מסכנת חיים .לאחר הגשת התביעה ,מונה
יריב אברמוביץ' ,מנכ"ל עמותת "צלול" כמגשר בין הצדדים .בנוסף נקבע ,כי החברות המפעילות
את "קריית הפלדה" ,יפקידו  222אלף שקלים בקרן סביבתית ,שתנוהל בידי אברמוביץ' ותשמש
למחקרים סביבתיים .מי שהתנגד להסכם הפשרה היה היועץ המשפטי לממשלה ,בין השאר משום
שלא הוצע בו פיצוי לחברי הקבוצה התובעת והוא שלל תביעה נוספת בעתיד .הוא גם ציין כי אין
פרופורציה בין הסכום בתביעה המקורית  -יותר ממיליארד שקלים  -לסכום אותו מקצה החברה
במסגרת הסכם הפשרה לקרן המחקרים .בית המשפט החליט לאחרונה לדחות את הסתייגות
המדינה ולקבל את הפשרה.
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דו"ח מפל"ס " -מרשם פליטה לסביבה" (באנגלית )PRTR
בכל שנה מתים בישראל יותר אנשים כתוצאה מזיהום אוויר מאשר בתאונות דרכים .הארובות
שצצות מסביבנו פולטות לאוויר עשן המכיל חלקיקים וחומרים רעילים ומסרטנים .שני שלישים
מהזיהום החלקיקי בארץ הם תוצר ישיר של פעילות תעשייתית .למרות שהמודעות לבעיות
בריאותיות וסביבתיות שנוצרות כתוצאה מהזיהום הבעיה עדיין קיימת.
בשל כניסתה של ישראל לארגון  OECDועל מנת להתמודד עם בעית זיהום האוויר עבר בכנסת
במרץ  0200חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה  -מפל"ס ( PRTR - Pollutant Release and
 )Transfer Registryכצעד מחייב .החוק מגדיר כי החל מ 0202 -כ 002 -גופים בישראל (מתוכם כ-
 222מפעלים) ידווחו מדי שנה אודות הפליטות של  002מזהמים שונים לאוויר למים ולקרקע
ופרמטרים נוספים (פסולת ,צריכת אנרגיה וצריכת מים) .בין הסקטורים הנדרשים לדיווח:
חקלאות ,פסולת ושפכים ,תעשייה מינרלית ,מזון ומשקאות ,מתכות וברזל ,תעשייה כימית,
אנרגיה .במשרד להגנת הסביבה מתגאים ואומרים כי מדובר במהפכה סביבתית של ממש ,אך
לטענתם ,לא כל המפעלים שברשימה הם מפרי חוק ומרביתם פועלים לפי היתר.
מטרתו של חוק זה היא הגברה של שקיפות המידע הסביבתי בישראל ,עידוד מפעלים להפחית את
הפליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וכן ליצור כלי מסייע לקבלת החלטות,
למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת המבוססת על צדק סביבתי.

יתרונות הדו"ח :שקיפות וניטור החומרים המזהמים
הטלת חובות הדיווח על המפעל :החוק מחייב את כל מי שבבעלותו מפעל לדווח אחת לשנה
למפל"ס – "מרשם פליטה לסביבה" על אודות הנתונים לגבי כל מפעל שבבעלותו כמפורט להלן:
פירוט החומרים המזהמים הנפלטים (אוויר/קרקע/מים/ים) מהמפעל אל הסביבה הן באופן שותף
והן כתוצאה מתקלה וכמותם השנתית.

פרסום המידע לציבור :החוק קובע כי על המשרד להגנת הסביבה להעמיד לעיון הציבור את
המרשם כחצי שנה לאחר שהתקבלו דיווחי מהמפעלים .החוק קובע כי המרשם יתפרסם באתר
האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בלא תשלום ,בין השאר באמצעות מערכת מידע גאוגרפית
( ,)GISבאופן שיבטיח את נגישותו ואת היכולת לשמור מידע לאורך זמן.
ישנם כמה כלי אכיפה שיש ברשות למשרד להגנת הסביבה :הראשון הוא מנגנון אכיפה פלילי,
הקובע שמי שעובר על הוראות הקבועות בחוק (למשל חוסר דיווח) יכול לשאת באחריות אישית
(כולל מאסר בפועל) או קנס כספי .אם מדובר בתאגיד הקנס יכול להגיע ל .₪ 222,222 -הכלי השני
הוא הטלת עיצום כספי (עיצום כספי זה בעצם קנס "כלאיים" המוטל על אי הגשת דו"ח מקוון
במועד) סכום הכנס יכול לנוע בין  ₪ 02,222לאדם יחיד ועד  ₪ 022,222לתאגיד .בגין הפרה חוזרת
אפשר להטיל סכום כפול מהסכומים האמורים ,ועבור הפרה נמשכת אפשר להטיל  0%נוספים
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מסכום העיצום עבור כל יום שבו נמשכת ההפרה .הקנס ניתן על חוסר הדיווח ולא על חריגה
מתקני הזיהום.

חסרונות הדו"ח
לאחר שהמפעל מעביר את הדו"ח המקוון הוא עובר בדיקות בכמה מישורים:
בדיקת שלמות :בדיקה שהיא טכנית יותר ובודקת האם כל הסעיפים מולאו כהלכה ,האם לא
נפלה טעות בשם המפעל וכו'
בדיקת איכות  :בדיקה זו כבר מתמקדת יותר בנכונות הפרטים המדווחים .בדיקה זו נערכה ל12 -
מפעלים בשנת  .0200ע"מ לקיים את הבדיקה המפעלים הנבחרים היו אמורים להעביר מידע נוסף
לשם בדיקה ואימות של הנתונים המדווחים .הבדיקה התחלקה לשתי רמות:
בדיקת איכות מצומצמת :רשימה של כלל מקורות הפליטה הקיימים במפעל ,וכן ניתוח של פליטת
החומרים המזהמים הנפלטים מאותו מפעל לפי אותם מקורות (ארובות המפעל השונות ,צינורות
מוצא ,ערמות חומרים ,בריכות ומכלים וכו')
בדיקת איכות מורחבת :פירוט של כלל התהליכים המתבצעים במפעל ,הגדרת מקורות פליטה
והעברה לידי המשרד עותק והסבר של כל נתון ,מידע ,חישוב או הערכה שעליהם התבססו
הנתונים שדווחו במסגרת הדיווח למפל"ס (כולל טבלאות ובהן סיכום הנתונים השונים לנתון
המדווח במסגרת הדיווח השנתי ,וכן פירוט וביסוס ההנחות שנעשו ,פירוט הנוסחאות שבהן נעשה
שימוש ומידע לאימות הנתונים).

למרות שעל פניו שלב אימות הנתונים שמתקבלים מהמפעלים נראה יסודי יש בו כמה בעיות ,ישנן
רק שתי חברות שמאמתות את הבדיקות שנעשו במפעל ומכיוון שהן עושות את כלל הבדיקות
ובנוסף גם מפקחות אחת על השנייה ניתן להטיל ספק באמינות הממצאים .הבעיה השנייה היא
שמתוך  222מפעלים שדיווחו למשרד להגנת הסביבה על הפליטות שלהם רק  12עברו בדיקה
מעמיקה שמאמתת את הנתונים ,המספר הזה מהווה כ 01% -מכלל המפעלים מה שכמובן לא
מספיק.
החלק השני של החוק מחייב את משרד להגנת הסביבה לפרסם את הנתונים לציבור הרחב ללא
תשלום באתר האינטרנט אך גם עם זה ישנן מספר בעיות:
המידע מפורסם רק לאחר חצי שנה מאז המדידה מה שלא מאפשר לציבור גישה למידע עדכני.
נתונים מסוימים לא יפורסמו לציבור הרחב ,בין היתר בגלל שיקולים הנוגעים לסודות מסחריים
של בעלי המפעלים ,סעיף זה נראה תמוה כאשר בראש ובראשונה מה שצריך לעמוד בראש סדר
עדיפויות של משרד להגנת הסביבה הוא טובת הציבור ולא טובת המפעלים.
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בעיה אחרת היא כי לא ניתן להשוות את נתוני המזהמים לערכי סף המותרים על פי הגדרת
המשרד לאיכות הסביבה או תקינה סביבתית אחרת.

דו"ח מפל"ס " -מרשם פליטה לסביבה" בהקשר למפעלים המזהמים את כפר
מסריק
כיום ישנם כמה מזהמים באזור:
קיבוץ עין המפרץ  -מפעל א.ע ביו אקולוגיה בע"מ המפעל הוא חלק מהענף של פסולת ושפכים
ומתעסק בכילוי או מחזור של פגרי בעלי חיים .עיקר הפליטה של המפעל היא פליטה לאוויר של
פחמן דו חמצני העומד על  0,002,099ק"ג לשנה.
קיבוץ עין המפרץ – י.מ.א – ייצור מוצרי אריזה בע"מ ומתעסק בייצור תעשייתי של נייר ועץ.
עיקר הפליטה של המפעל היא פליטה לים של כלורידים העומד על  0,200ק"ג לשנה.
קיבוץ כפר מסריק – מילועוף אינטגרצית פטם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ המפעל הוא חלק
מענף החקלאות ועוסק בגידול עופות אינטנסיבי .עיקר הפליטה של המפעל היא פליטה לאוויר של
אמוניום העומדת על  0,220ק"ג לשנה
עכו – סולושנס בע"מ ג'י.אי.אס גלובל אנוירומנטל המפעל הוא חלק מענף של פסולת ושפכים
ועוסק בפסולת מסוכנת .עיקר הפליטה היא לאוויר אך לא מוצגים שום מספרים מכיוון שרשום
שזה מתחת לסף הדיווח.
עכו – ג'י.אי.אס תפעול מתקנים בע"מ המפעל הוא חלק מענף של פסולת ושפכים ועוסק בטיפול
או סילוק השפכים .עיקר הפליטה של המפעל היא פליטה לאוויר של אמוניום העומדת על 02,900
ק"ג לשנה.
עכו – חד אסף פלדה בע"מ המפעל הוא חלק מענף המתכות ועוסק בעיבוד וייצור מתכות .עיקר
הפליטה היא פליטה לאוויר של פחמן דו חמצני העומד על  902,920,122ק"ג לשנה.
עכו – חד אסף פלדה בע"מ סניף זה של מפעל הוא חלק מענף של פסולת ושפכים ועוסק בפסולת
לא מסוכנת .עיקר הפליטה שלו לאוויר אך גם פה לא מופיעים מספרים ממשיים מכיוון שהכמות
נחשבת לנמוכה מסף של הדיווח.
עכו – צינורות המזרח התיכון גילוון בע"מ המפעל הוא חלק מענף המתכות ועוסק בעיבוד מתכות
ברזיליות .עיקר הפליטה של המפעל היא פליטה לאוויר של פחמן דו חמצני ועומד על 2,100,292
ק"ג לשנה.
ניתן לראות כי הפליטות באזור מתחלקות לשני תחומים – פליטות לאוויר שזה החלק הארי של
הפליטות ופליטות לים.
פליטות לאוויר משלבות בתוכן כמה חומרים :פחמן דו חמצני שעומד על סה"כ  922,209,209ק"ג
לשנה ,ההשפעה של פליטה מוגברת של פחמן דו חמצני לאוויר מתבטאת בשינויי אקלים שהוא
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יכו ל להוביל אליהם ובעיקר אפקט החממה .אמוניה שעומדת על  22,222ק"ג לשנה ,ההשפעה של
אמוניה מבחינה בריאותית יכולה להוביל לגירוי ולכוויות בעור ובפה ,לדלקות גרון ,לבצקת
בריאות ולדלקות עיניים .בנוסף נפלטים בכמויות קטנות יותר גם :ארסן שיכול להצטבר ברקמות
חיות ולהוביל לפגיעה במערכת הדם והעיקול ,להוביל לסרטן ולנשים בהריון עלולה להוביל
למומים ,לידה במשקל נמוך ואף למוות בבני אדם וחיות .כספית שגם היא נצברת ברקמות החיות
ועלולה לגרום לקשיי ראיה ,כאבים בחזה ,קוצר נשימה ,הצטברות נוזלים בריאות ,פגיעה במוח
ובזיכרון ואף להוביל לסרטן .כרום ,ניקל ,אבץ ,קדמיום עופרת וכו'
צריך לשים לב שהדברים הללו מדווחים רק ע"י מפעלים שיש להם ארובות פליטה ,שאר המפעלים
לא מחויבים לדווח ע"פ החוק .מה שיוצר מצב אבסורדי שאחד המפעלים הגדולים שישנם באזור
כמו טמבור כלל אינו מופיע ברשימה ונוצר הרושם המוטעה שהוא לא מזהם כלל מה שכמובן
סותר את כוונת החוק לאפשר שקיפות לכלל הציבור.
מפל"ס " -מרשם פליטה לסביבה" מאפשר הוספה של נדבך נוסף לתסקיר השפעה על הסביבה.
אם התסקיר מאפשר לנו לבחון את השפעת התכנון על הסביבה ובחינה של חלופות ,המפל"ס -
"מרשם פליטה לסביבה" נותן עוד נקודה סביבתית -זיהומית הקיימת באתר ,המוכרחה לקבל
התייחסות כשבאים לתכנן בשטח.

סיכום הפעילות הציבורית באזור
לאחר שנים רבות של השלמה עם מצב זיהום האוויר באזור כפר מסריק ישנה התעוררות בקרב
התושבים וארגונים ירוקים על מנת לשנות את המציאות באזור ולצמצם את המפגע הסביבתי-
בריאותי .שינוי זה נגרם בעיקר בשל פטירתו מסרטן של מוביל המאבק יזהר רשף ז"ל .מותו בטרם
עת בגיל  20בלבד עוררה את התושבים לחזור ולהמשיך את מאבקו במפעלים המזהמים על מנת
שמקרים נוספים כאלו לא יחזרו על עצמם.
יזהר רשף ז"ל מכפר מסריק ,שנלחם שנים בזיהום הקשה ,טען שהמודעות לקשר שבין הסביבה
המזוהמת לתחלואה הזיזה את הקיבוצים למאבק" .בהתחלה ראיתי את ההשפעה על הצמחייה
וכשהתבגרתי הבנתי שתהליכי הפרטה והתנהגות פוליטית גורמים להשחתת ערכי הטבע .שני
הפיצוצים בתעשיות האלקטרוכימיות ,לפני שנה ולפני  1חודשים העלו את המודעות לסכנה
מוחשית .משרד הבריאות טען כי עקב אחר העמידה בתקנים והנה מסתבר שגם המשרד לאיכות
הסביבה לא עושה את המוטל עליו .אין למשרד מדיניות כוללת לגבי זיהום אוויר וסביבה והוא
מעדיף למצוא פתרונות שלא יפלו עליו למעמסה .מדהים עד כמה משרדי הבריאות ואיכות
הסביבה לא חושבים שמעניינם להתערב כדי למנוע רווחים של עסק פרטי גם אם הם באים על
חשבון הבריאות שלנו .מאבק שלנו יחד עם הארגונים ה"ירוקים" עובר בלית ברירה לבתי המשפט
בתביעה לסגירת המפעל( ".מתוך ארכיון האתר של הקואליציה לבריאות הציבור).
בעקבות הפעילות המוצלחת של הארגונים הירוקים והתושבים לסגירת המפעל בעכו ,בכפר
מסריק ועין המפרץ הקימו צוות משותף שבכוונתו לקיים קשר רציף עם גורמים אזוריים
וממלכתיים ,כולל עירוב חברי כנסת כדי שהחומרים המסוכנים יפונו משטח המפעל הסמוך
והמפעל עצמו ייסגר.
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בשנת  0222בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת התחייב המשרד לאיכות הסביבה
לממן את סילוק החומרים הרעילים ויוסי ענבר ,סמנכ"ל תעשיות במשרד לאיכות הסביבה ,נקב
בסכום של  0מיליון דולר הדרושים לפינוי החומרים המסוכנים.

בראשית יולי  0220זימנה מיקי הרן ,מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה ,פגישה עם הארגונים
העוסקים בבריאות הציבור ואיכות הסביבה ,רפא"ל ,יהודה שביט ראש המועצה האזורית מטה-
אשר ,נציגים מעיריית עכו ושני הקיבוצים .הפגישה נועדה ,בהתאם להנחיות השרה ,יהודית נאות,
להציג את דרישות המשרד כתנאי להפעלת המפעל .המנכ"לית הבטיחה להעביר התחייבות כספית
לכונס הנכסים בסכום של  0.0מיליון שקל לצורך פינוי החומרים המסוכנים מהתעשיות
האלקטרוכימיות מסוג ויניל כלוריד מונומר ופראוקסידים שבתחומו .העברת ההתחייבות היא
בהמשך להחלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה מיום  ,02.9.22שקבע כי המדינה והבנקים ,המשמשים
כנושי החברה ,יישאו בחלקים שווים בהוצאות הפינוי .לדברי גזית הדיון התמקד בסגירה
מוחלטת של המפעלים ,אך הרן לא הבטיחה דבר ואף לא מסרה לוח זמנים לפינוי.
ב 00.00.20 -כ 002 -חברי הקיבוצים כפר מסריק ועין המפרץ ,ופעילי איכות הסביבה בגליל ,קיימו
הפגנה מול שערי מפעל "חוד אסף מתכות" .כנגד המפגינים ,שדרשו להפחית בצורה משמעותית
את הזיהום ,או לסגור את המפעל המזהם  -הפוגע ,לטענתם ,בבריאות עובדי מפעל ההתכה  -ניצבו
כמאה מעובדי המקום ,אשר מחו על הקריאה לסגור את המקום  -דבר שימנע מהם פרנסה וחיים
בכבוד.
ליאורה אמיתי אהרון ,מנהלת שותפה ב"קואליציה לבריאות הציבור" :מאז שהחלה המחאה
השתנו דברים רבים ,אבל אין בכך די .אנחנו עומדים על כך שהמקום ימוגן ,שהפועלים יעבדו
בצורה בטיחותית ,ושרמת הזיהום תפחת משמעותית .לא ננוח ולא נשקוט עד שזה יקרה" .מירון
שיפר ,מזכיר כפר-מסריק ,מעיד על רעש ,על ריחות צחנה עזים שעולים מהמפעל ועל ענני אבק
שגורמים לבעיות נשימה ולתחלואים שונים" :גם לפני שנה קיימנו הפגנה בסמוך למפעל ,אבל
הפעם זו לא יוזמה שלנו ,אלא של ארגוני איכות הסביבה שהצטרפנו אליהם .מדוע זה קורה? כי
חברים איבדו את האמונה שמשהו ישתנה לטובה .מאז שיזהר רשף ז"ל ,חבר כפר-מסריק ופעיל
מרכזי במאבק ,נפטר לאחר שחלה בסרטן  -יש בקרב החברים שלנו חוסר אונים מוחלט .אני
מצפה שההפגנה הנוכחית תכריח את הנהגת המפעל להשקיע סכומים גדולים כדי להסיר את
המפגעים ,ושדעת הקהל תעשה את שלה".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי לאור דרישות המשרד ננקטו במפעל "חוד אסף מתכות" צעדים
"שהפחיתו משמעותית את ריכוזי הדיאוקסינים שנפלטים מארובות המפעל".חשוב לציין כי עד
היום לא פונו החומרים המסוכנים משטח המפעל.
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 4יורדים לשטח :פעילות חברתית  -ציבורית כנגד הזיהום
על מנת להגביר מודעות וליצר פעילות חברתית -ציבורית משמעותית פעלנו בכמה מישורים:

הצטרפות לקואליציה לבריאות הציבור ופעולותיה
לאחר יצירת קשר עם ליאורה אמיתי אהרון מנהלת העמותה אשר חשפה בפנינו את חשיבותה של
העמותה בכלל ואת חשיבות הסוגיה של זיהום האוויר בכפר מסריק ,הוזמנו לישיבת העמותה
בתאריך ה 00.00.02 -בה נחשפנו לחומרת הזיהום ולדו"ח מפל"ס.
מטרתנו הינה לחבור אל הקואליציה ולפעול עימם להשגת המטרות והעלאת המודעות.

שליחת העבודה אל המפעלים והגורמים המזהמים
כדי ליצור שינוי צריך לפעול ולפנות אל הגורמים הנקודתיים המזהמים .שליחת העבודה והסקירה
שעשינו על בעיית זיהום האוויר בכפר מסריק ונפת עכו אל המפעלים עצמם שעויה לתת להם
תחושה של עין בוחנת ומבקרת .אנו מאמינים כי דבר זה יגרום למפעלים לבחון שוב את הבעיה
ולפעול ברגישות גדולה יותר .בנוסף לארגונים סביבתיים וגורמים משפטיים אנו מייצגים גם את
בחינת הסוגיה ובעיית זיהום המפעלים בצד האקדמאי ,אשר חובר אל הקהילה .תקוותינו היתה
לקבל מהמפעלים תגובה על הפעילויות הנעשות על ידם לטיפול בבעיית הזיהום ומזעורה.
טרם התקבלו תגובות המפעלים.

פתיחת דף פייסבוק
על מנת להחזיר את זיהום האוויר באזור המפרץ לתודעת
הציבור בחרנו לעשות זאת בדרך הנגישה ביותר לציבור -
הרשת החברתית  -פייסבוק.
הרשת החברתית מאפשרת חשיפה גדולה לקהל מגוון
בקשת רחבה של גילאים ,כאשר חבר מביא חבר ,בדרך
של "תעביר את זה הלאה".
בעידן שבו שר האוצר מתכתב עם בוחריו דרך הפייסבוק,
אנו מאמינים כי זו הדרך היעילה והמיידית להגיע אל
הציבור הרחב.
כיום (ינואר  )0202יש כבר קרוב ל 12 -חברים בקבוצה.
אנו פועלים לפרסום הקבוצה הן דרך שיתוף עם
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הקואליציה לבריאות הציבור והן דרך חברי הקבוצה (חבר מביא חבר) במטרה להרחיב את הידע
והדיון בנושא .בדף הפייסבוק הוספנו את הדו"חות המראים כמה כל מפעל מזהם בסביבתו .כך כל
חבר בקבוצה יכו ל לראות את רמת הזיהום באזור מגוריו .בנוסף ,פרסמנו קישורים לאתר של
המשרד לאיכות הסביבה ולאתרים המסבירים על בעיות איכות הסביבה וזיהום האוויר .כמו כן
צירפנו את הדו"ח שלנו בנושא שיהיה זמין לקריאה לכולם וראיונות וקטעי עיתונות הקשורים
לזיהום המפעלים באזור והפעולות שנעשו לצמצום הבעיה.
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 5דיון ומסקנות
לאחר סקירת בעיית זיהום האוויר בכפר מסריק ,נחשף בפנינו מידע מטריד בנוגע לאיכות החיים
ובריאותם של תושבי הצפון בפרט והחיים בסמוך למפעלים .למאבק שני מישורים :מישור משפטי
ומישור חברתי.
אנו הצטרפנו למישור החברתי במטרה לעלות את המודעות למאבק מתוך מחשבה כי מודעות
מובילה לפעולה .החיבור לקואלציה מאפשר מאבק משפטי ותודעתי יחדיו ,עם ראייה רחוקת
טווח .דרך פתיחת הקבוצה בפייסבוק אנו מקווים כי החשיפה והמודעות לבעיה תיגדל ושבמאבק
משותף ,יותר אנשים יצטרפו הן לקאוליציה והן לפעילויות לשיפור איכות החיים.

זיהום אוויר -כפר מסריק

משפטי

תודעתי

הצלחה של סגירה של מפעל
ודיון בכנסת

קואליציה לבריאות הציבור
ויצירת הד תודעתי

יצירת קשר עם גורמים
המזהמים

פייסבוק

איור  :54דרכי המאבק בזיהום האויר באזור כפר מסריק
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ניתן לראות כי ישנה פעילות רבה בנושא זיהום האוויר בכפר מסריק ונפת עכו.
בתחילת שנות ה 2111 -התושבים לקחו חלק פעיל במיוחד (בראשות יזהר רשף
ז"ל) וארגנו מחאות ,פנו לגורמים ירוקים לסיוע והעלו את המודעות לבעיה דרך
התקשורת.
מההתרשמות שלנו נראה כי התושבים "הרימו ידיים" בשנים האחרונות והעבירו את קדמת
הבמה לארגונים הירוקים .ישנה תחושה של ייאוש לגבי האפשרות כי המצב ישתנה ,אך למרות
זאת אם ישנה פעילות מאורגנת הם מצטרפים אליה מיידית ומשתפים פעולה.
הארגונים הירוקים ובראשם "הקואליציה לבריאות הציבור" פועלים רבות בנושא הן במישור
התודעתי והן במישור המשפטי .גם לאחר סגירת המפעל בעכו הפעילות לא הופסקה והארגונים
ארגנו מחאות מול מפעל הפלדה ,העלו את הנושא בתקשורת ואף הגיעו לכנסת כמה פעמים
(לאחרונה בשנת  )0220במטרה לשנות את המצב הקיים ,לצמצם את המפגע הסביבתי והבריאותי
ואולי אף לסגור את המפעל.
רוב האנשים בעמותות ובארגונים הינם מתנדבים השמים את איכות הסביבה בראש מעיינם.
לארגונים הללו אין מקורות תקציב גבוהים ולמרות זאת הם עושים עבודה חשובה ובמסירות
רבה .המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות ,כמשרדים ממשלתיים ,אמורים להוביל לשיפור
באיכות החיים והבריאות,אך עשייתם בנושא זיהום האוויר ,בעיקר באזור עכו ,מועטה ביותר.
אמנם בשנים האחרונות ישנם מהלכים מעודדים לשיפור המצב (חוק האוויר הנקי  0221וחוק
מפל"ס  ,)0200אך עדיין ישנה עבודה רבה .דרך הפעילות עם הקהילה גילינו את הכוח שיש לרצון
של אנשים לשנות את מציאות חייהם ולהוביל לשיפור הסביבה הקרובה והרחוקה גם יחד.
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 6ביבליוגרפיה

 .0דו"ח מספר  0של הקואליציה לבריאות הציבור0202 ,
 .0חוק אוויר נקי ,התשס"ח – 0221
 .2טל ,א ) 0221( .המרחב חשוב :נקודות מפנה היסטוריות במדיניות שמירה על שטחים
ציבוריים בישראל.
 .2משרד הפנים ,תמ"א  ,20תכנון כולל משולב למדינת ישראל
 .0פרוטוקול מס'  ,0מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות לנושא סביבה ובריאות0220 ,
 .9פיש,ד )0220( .צדק סביבתי בישראל :המפגש בין חוקי זכויות אזרח לחוקי סביבה .ממשל
וחוק ,כרך .000-022 :0B
מקורות אינטרנטיים
 .0אתר הקואליציה לבריאות הציבור

http://www.phc.org.il

 .0אתר הקיבוצים

http://www.kibbutz.org.il

 .2אתר מפעל טמבור
http://www.tambour.co.il
 .2אתר מפעל מילועוף

http://www.milouoff.co.il

 .0אתר מיפעל צינורות המזרח התיכון

http://www.tzinorot.co.il/

 .9אתר מיפעל סילורה
http://siloraelectronics.com
 .0אתר המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il

 .1אתר איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

http://ecowest.co.il

ראיונות
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