
 

 

 כבתי גידול מאוימיםמקורות הירדן נחלי  -מתייבשת  "מיםהארץ פלגי "

 2018 , יעל הרטמן, אורית סקוטלסקיתמר שובל :כתיבה ועריכה

  ו'-כיתות ד' קהל היעד:

 

 דקות 25 משך הפעילות:

 

 מקורות הירדןלצד אחד מנחלי  –בסמוך למקור מים  מקום הפעילות:

 

  מטרות:

ייחשפו למצבם הקשה של נחלי הצפון ולהשפעה הישירה שיש לכך על המערכות  התלמידים .1

 האקולוגיות באזור

התלמידים יבינו שהנחל הוא מקום חשוב לצמחים ובעלי החיים ושהרבה מינים זקוקים לנחל  .2

 כדי להתקיים

רגשי הזדהות עם בעלי החיים והצמחים הנפגעים ממצב הנחלים ויתמודדו יפתחו התלמידים  .3

 עם ההשלכות של פעולות האדם

להגברת יפעלו יבחרו מין אחד של בעל חיים או צמח מים בסכנת הכחדה והתלמידים  .4

 המודעות של הסביבה להשלכות של מצב הנחל על מין זה 

 

מי המעיינות / שאיבת  ,ל אכזב, נחל בריאנחל איתן, נח, "מיםהארץ פלגי " מושגים מרכזיים:

  ., בית גידולנחליםמים מה

סיוע בכתיבת ה"טענות" ל"משפט שדה",  :פעילותרעיונות לשילוב צוות המורים במהלך ה

 השתתפות פעילה בפעילות "משפט שדה" בתור שופט/ת.

 

מקורות של נחלי זור מעלה אגן הכנרת ומפות של א 3עזר הדרכה חזותי הכולל  ציוד והכנות:

לוטרה, עגולשון, סלמנדרה, ל בע"ח חיים הנפוצים בנחלי הצפון )תמונות שן; יש להכין הירד

  (; כרטיסיות ל"משפט שדה"., צב מיםשפיריתפרפור/שלדג, חפף ארצישראלי )או דג אחר(, 



 

 

 דק'( 5)מעגל התבוננות  –מה זה נחל פתיחה: 

כל ילד בתורו צריך לומר דבר אחד שהוא  ,במעגל עם הפנים החוצה נבקש מהמשתתפים לעמוד

 רואה בסביבת הנחל. לאחר מכן נסתובב עם הפנים פנימה ונתיישב. 

נשאל: מי יכול לספר לנו על חוויה טובה שזכורה לו מנחל שבו הוא ביקר. נאסוף את כל 

 חוץ, לטייל, רפטינג....התשובות ואז נדגיש את הפעילויות השונות שניתן לעשות בנחלים: לר

 גשם? שטפון? מעיין? ולאן הם הולכים?  מאיפה מגיעים המים שזורמים בנחל?כעת נשאל: 

המאויירת שלנו( ונבקש מהתלמידים לזהות את  ת א"ימפנפתח מפת טיול גדולה )סמ"ש או 

 , נחלי מקורותהחולה, הכנרתרמת הגולן, עמק הדברים הגדולים והבולטים במפה )החרמון, 

ממעלה האגן  :שהנחל יוצר קישוריות בין אזורים( ואז נצביע על כך הירדן: חצבאני, בניאס ודן

  .שנמצאת במורד האגן – ועד לכנרת)החרמון והגולן( דרך עמק החולה, 

)ראו  ובה מופיעים כל המעיינות והנחלים מים"ההאזור של "ארץ פלגי  מפתאת לאחר מכן נציג 

ונשאל: מי יודע מה משמעות השם? מה זה . נציג את שם האזור, עזר חזותי ותחנת ההדרכה(

ידים לתאר מה נראה היכן אנו נמצאים ונבקש מהתלמ ע מים, מלא בנחלי איתן(פלג? )אזור שופ

כוון את הדיון (, אפשר להמעיינות והנחלים – במפה )ריבוי מקורות המיםנראה להם הכי בולט 

ה? מה משמעותו לדעתכם? למה יש גם נקודות עם שאלות מה הצבע שמופיע כאן הכי הרב

לאן מובילים כל הנחלים? )לנהר הירדן ודרכו  כחולות )מעיינות( וגם קווים כחולים )נחלים(?

 לכנרת(.

 

 דק'( 15)גוף הפעילות: 

שכל בעלי נחלים, אבל למה הנחל חשוב לטבע? נספר מעיינות ואז הבנו שיש באזור הזה הרבה 

יש מינים במיוחד בחודשי הקיץ החמים. בנוסף לכך,  –החיים בטבע זקוקים למים כדי להתקיים 

יש בהם מים זורמים כל ובעלי חיים  שיכולים להתקיים / לחיות רק במקומות ששל צמחים 

)דגם, צפרדעים, סרטנים(.  י חיים חייבים מים כדי להתקיים?אילו סוגים של בעלנשאל: השנה! 

זה לא נראה ככה, יש סביבנו גם עכשיו המון בעלי חיים שנמצאים בגדות אולי נספר כי למרות ש

 . )מסתתרים בין האבנים באפיק, או שוחים במים( ובתוך המיםבין הצמחים,  –הנחל 

 

: נשלח את התלמידים להיכרות קצרה עם החי דק'( 5) הצעה לפעילות חקר במידה ויש זמן

דרך פעילות חקר בקבוצות. כל קבוצה צריכה למצוא מין של צמח שחי  –והצומח בנחל 

)תוך כדי נסתובב ביניהם(. לאחר  רחוקים מהנחל – במקומות אחריםנמצא על/ליד הנחל ולא 

שכל קבוצה מצאה נתרכז חזרה ונבקש מהתלמידים לשתף אותנו במה שמצאו ובמיקום של 

 וך המים...(בעל החיים אותו מצאו )על הגדה/מתחת לאבן/בת



 

 

נחלים. נבקש ל נייהאופי תמונה של בעל חיים לכל קבוצהאת הכיתה לשש קבוצות וניתן נחלק  .1

ולנסות לחשוב היכן הוא גר בנחל בהתאם  ,מכל קבוצה להסתכל על בעל החיים, להמציא לו שם

 לצורה/צבע שלו. 

שחיים רק פה! אולם,  –וצמחים מיוחדים  יש הרבה בעלי חיים המים הנקיים בנחל בזכותהבנו ש .2

! נשאל: "מיםהארץ פלגי "יש גורמים שונים המאיימים לפגוע בנחלים של . כך ורוד-לא הכל כל

נספר כי המים ? לאחר מכן , בצמחים ובבעלי החייםולפגוע בנחל ל להפריעמה לדעתכם יכו

שבשנים נציין הרבים במרחב מושכים לא רק את בעלי החיים והצמחים אלא גם את האדם. 

ויש פחות  –יעת המים במעיינות יורדת פולכן ש –( ?מה זו בצורתמי יודע אחרונות יש בצורת )ה

 מים בכל מעלה האגן. 

 

 

 (2018החברה להגנת הטבע: ארץ פלגי מים מתייבשת, מאי  : )מתוך: נייר עמדה שללמדריכ/ה

 הבעיות הנובעות משאיבת המים בנביעה:

 מי המעיינות והנחלים נשאבים לחקלאות ישירות מהנביעות ומאפיקי הנחלים!   .א

 מיליון קוב מים בשנה )יותר מרבע משפיעת המים( נשאבים לחקלאות במעלה האגן  100 -יותר מ

 ולא זורמים בנחלים.  –

 משאבות ממוקמות ישירות על המעיינות ובאפיקי הנחלים.  85-כ 

  בעונה שבה גם הטבע זקוק לזרימת מים יציבה ורציפה.  –כל המים נשאבים לחקלאות בקיץ 

  מייבשת את הנחלים.  -במעלה האגן  מי המעיינותשאיבת 

   החקלאות לטבע   ירידה מתמשכת בשפיעת המעיינות מגבירה את התחרות בין  .ב

  בשנים האחרונות ניכרת ירידה בשפיעת המעיינות במקורות הירדן ובעמק החולה, שנגרמת גם

 מרצף של שנות בצורת, וככל הנראה גם בגלל שינויי אקלים.

  .המים המעטים שזורמים נשאבים מיד לחקלאות, ונשארים משמעותית פחות מים בנחלים

 בנוסף, גם החקלאות סובלת מחוסר יציבות בשפיעת המים. 

  הירידה בשפיעת המים בנחלים פוגעת גם בתיירות המים )למשל במפעילי הקיאקים(, וגם

 במערכות האקולוגיות הנסמכות על בית הגידול המימי. 

 רציפים )מיני . פגיעה במינים הזקוקים למים נקיים, זורמים, יציבים, 1בטבע, כוללת:  הפגיעה

. לחץ גובר של מטיילים על ערכי הטבע )ככל שיש פחות מים, מחמירה הפגיעה 2דגים למשל(;  

עד כדי  –. הידרדרות של אוכלוסיות של מינים ייחודיים / רגישים 3מדשדוש, קיאקים, מזהמים(;   

 מערכת האקולוגית של נחלי איתן למערכת המאפיינת נחלי אכזב )יובשניים(. הפיכת ה

 



 

 

 לטבע! –ת מים? יש יותר תחרות על המים!  בין האדם מה קורה כשיש פחו .3

לשאיבת מי מעיינות ישירות שהן נקודות –נציג כעת את מפת הנחלים, הפעם עם נקודות אדומות 

? מי המעיינותדים שיסבירו מה הבעיה עם שאיבת תלמינבקש מהמהמעיינות ומאפיקי הנחלים. 

 למה זה עלול לפגוע הנחל?

 

נספר לתלמידים שאנחנו עומדים עכשיו לקראת משפט שבו יוכרע למי : דק'( 12משפט שדה )

. נחלק לקבוצות הקיימות שם ותיאור "מיםהארץ פלגי "ים של הנחלהמעיינות ו מימגיע לקבל את 

 של האינטרס שלהם בנחל. 

איך הם תורמים/פוגעים בצורה המים מגיעים דווקא להם ו למהכל קבוצה תצטרך לשבת ולחשוב 

 בקבוצות האחרות. מינימלית

 הקבוצות:

 שזקוקים למים להשקיית השדות והמטעים בקיץ :חקלאים 

 מים זורמים לטיול.רוצים את הנחל פתוח/שביל הליכה נוחיםש :תייריםו מטיילים , 

 רוצים לשמור על המים לטובת  :(והגנים הטבע רשות, הטבע להגנת)החברה  טבע שומרי

 לטובת הצמחים וחיות הבר. – הטבעשמירת 

 תפרנסולה –את הסירות  שיטחייבים זרימה שוטפת בנחלים כדי לה :הקיאקים מפעילי. 

 חייבים את המים כדי לשרוד: )בשם כל בעלי החיים והצמחים( בנחל שחיים דגים 

 והמים לא מגיעים. –מצפה למים שימלאו אותה  :הכנרת 

 מי הירדן הירדן לא זורם עד הכנרת ולכן בכנרת:  ולטייל לרחוץ שבאים נופשיםמטיילים ו

 הכנרת.ממלאים את לא 

  

ואז נבקש שנציג מכל  ,ניתן לתלמידים חמש דקות לדון בינם לבין עצמם ולגבש את הדעות שלהם

קבוצה יציג את הטענות שלהם. במהלך ה"משפט" נעלה שאלות לנציגים )איך תדאגו ששאיבת 

 . לו את המים איך תפצו את בעלי הקייאקים?...(אם אתם תקבהמים לא תפגע בבעלי החיים? 

 

נודיע שהשופטים לא הצליחו לקבל הכרעה סופית ולכן עליהם לנסות לגבש עם תום ה"משפט" 

 להציע פתרון לבעיה! –פתרון משותף 

 

 



 

 

לאזורי  הפתרון שהחברה להגנת הטבע מציעהנציג את המפה השלישית ובה  - הדיון בסוף

. ההצעה כוללת שחרור מי המעיינות לזרימה במורד שאיבה לחקלאות במעלה אגן הכנרת

 –ותפיסת המים לחקלאות במורד הנחלים  –הנחלים )כולל פירוק המשאבות מהמעיינות( 

 אחרי שהמים זרמו בירדן ההררי.  –ובעיקר במורד עמק החולה )מפגש התעלות( ובכנרת 

   יתרונות התכנית המוצעת:

    ;)מי המעיינות גם יזרמו בנחלים, וגם ישמשו לחקלאות )תועלות ציבוריות מרובות 

   ;)תצומצם התחרות בין החקלאות לטבע במעלה האגן )פחות תפעול, מאבקים, ורגולציה 

  ;זרימת המים בטבע תתאים לדגמי שפיעה טבעיים של המעיינות, החשובים לשמירת טבע 

 בה ורציפה, ללא תנודתיות בכמות ואיכות המים )הפוגעת זרימת המים בנחלים תהיה יצי

 גם בצמחים ובעלי חיים, וגם במטיילים(; 

  איגום )חורפי ותפעולי( במרכז עמק החולה, יאפשר גמישות תפעולית בשנים בהן שפיעת

 המעיינות נמוכה. 

 .תידרש פחות רגולציה ממשלתית לניהול מקורות המים הטבעיים 

 

 סיכום הפעילות: 

 ל: האם אתם זוכרים איך קוראים למקום הזה? "ארץ פלגי המים". ומה לדעתכם נשא

מיוחד בו? זהו מקום ייחודי בישראל, רק פה נשארו כאלה נחלים נקיים וזורמים בהם מי 

 –מעיינות. אך כפי שראינו האדם שואב את מי המעיינות והנחלים לשימושים שונים 

 –גים. כששואבים את המים במעלה האגן שתייה, חקלאות )השקיית השדות(, גידול ד

הנחלים של ארץ פלגי המים מתייבשים, ואיתם גם  -בנקודות הנביעה של המעיינות 

 נפגעים בעלי החיים והצמחים שלמדנו עליהם. 

  לסיכום נשאל: איך לדעתכם ניתן לקדם את התכנית להצלת הנחלים? מה אתם מציעים

המעיינות והנחלים במקורות הירדן? לחברה להגנת הטבע לעשות כדי להציל את 

 להשפיע על הממשלה, להפגין, להעלות מודעות בקרב בציבור(.   –)תשובות 

 



 

 

 

 

 

 :/הלמדריכלרקע  חומר

, וגם תכנית ברמה ברמה הלאומיתכולל גם תכנית  –של החברה להגנת הטבע המלא הפתרון 

 :)אגנית( מקומיתה

ברמה הלאומית: הקמת תשתיות לחיבור מעלה אגן הכנרת למערכת הארצית )ולהעביר מים 

 –מותפלים לאזור(, על מנת לתגבר את עמק החולה במים חיצוניים )דרך תשתית לאומית( 

  ולשחרר את מי המעיינות לזרימה בנחלים עד הכנרת.  

תכנית אב למעלה אגן הכנרת, המקודמת בימים אלה ברשות המים, מציעה הקמת תשתית לחיבור 

מעלה אגן הכנרת למערכת המים הארצית. התשתית )חלק ממערכת המים הלאומית( תאפשר, 

ניכרת  -הגבלה  -מיליון קוב מים בשנה למרכז עמק החולה. נדרשת רגולציה  30-40בעתיד, הבאת 

נות הנצרכים לחקלאות במעלה האגן, ושחרור מי המעיינות לזרימה טבעית של כמות מי המעיי

 בנחלים עד הכנרת. 

מדובר בתכנית לאומית חיונית לשיקום זרימת מי המעיינות בנחלי "בארץ פלגי המים", לשמירה 

 ולשמירה על הכנרת!   -על רצף זרימת המים בירדן 

שינוי מהותי באופן שבו מנוהלים מי  שינוי בניהול מי המעיינות: נדרש –ברמה המקומית 

המעיינות במקורות הירדן ועמק החולה: מתפיסת המים לחקלאות במעלה האגן והקצאות מים 

לטבע, כיום, לשחרור מי המעיינות לזרימה בנחלים, ושאיבה לחקלאות במאגרים לאיגום במורד 

 עמק החולה.  

בנחלים. לכן המעיינות, לפני שהם זורמים  כיום מי המעיינות נתפסים לחקלאות בנקודות הנביעה של

אחרי התפיסה  –בהתאם להקצאות מים לטבע )שאריות  –בנחלים זורמים רק חלק ממי המעיינות 

החקלאית(. ככל שהשפיעות יורדות, שפיעת המים בנחלים )בעיקר בחודשי הקיץ( נפגעת )פחות 

 מים, זרימה לא יציבה, קטיעת רצף ותנודתיות בזרימת המים(. 

, הכוללת: שחרור מי המעיינות לזרימה בנחלים; תכנית מים לנחלי מקורות הירדןנדרש יישום 

המשאבות החקלאיות מהנביעות ומהנחלים; ותפיסת המים לחקלאות במאגרים במורד  פירוק

במאגרים שיוקמו במורד עמק החולה )מוצע באזור מפגש )אחרי שזרמו בטבע  -האגן 

תפעולי בקיץ )בהתאם להקצאות המים לחקלאות(, וכן תוספת התעלות( יהיה גם איגום 

  (.מלמ"ק( בחורף 10-איגום )כ

 

 



 

 

 נספחים: 

 כרטיסיות ל"משפט שדה"

 

 

 

 

 חקלאים

אתם זקוקים למים בכדי לקיים חקלאות. בלי מים אין חקלאות ובלי חקלאות אין לכם עבודה 

הציונות את החלוצים להגיע לכאן ופרנסה. הקרקעות הפוריות באזור משכו כבר מימי ראשית 

 אבוקדו, מנגו, תפוחים טעימים!  –. מגדלים מטעים ולהקים יישובים המתבססים על חקלאות

 .ישראל מדינת של חזונה הרס=  החקלאות הרס 

 מטיילים

כדי שיזרמו בנחלים. שתוכלו ליהנות מהזרימה הטבעית של הנחלים, אתם זקוקים למים 

בצל העצים, לאכול פטל מתוק ולנצל את הטבע המופלא של ארץ פלגי  לטייל לאורכם, לנוח

 –שאתם רוצים לבוא לאזור פלגי המים של הדן והבניאס  –בארץ כל כך חם  .. בקיץמיםה

 כדי לשכשך במים הצלולים! 

  לאן נוכל לטייל בחופש הגדול??! –לא יהיו פלגי מים צלולים וקרירים בקיץ  אם

 החברה להגנת הטבע

רוצים לשמור את הנחל טבעי ככל הניתן לטובת שיקום המערכות האקולוגיות שנפגעו: אתם 

פגיעה במערכות הטבעיות הגנה על החי והצומח הטבעי של הנחלים והשבת המים לנחלים. 

 של הנחלים מביאה להרס בלתי הפיך שישפיע גם עלינו, בני האדם.

הדגים ימותו, הצמחים המיוחדים  –גם בחודשי הקיץ  –לא יהיו מים כל השנה בנחל  אם

 !ישראל של מהנוף יעלמוי –ייעלמו!  מינים רבים של בעלי חיים וצמחים מיוחדים ונדירים 

 
 מפעילי הקיאקים

חייבים שתהיה זרימה שוטפת בנחל אחרת אין לכם פרנסה. עונת התיירות היא בעיקר אתם 

כאשר אין גשם והזרימה פוחתת. ככל ששואבים יותר מים כך פחות מים זורמים בנחל  בקיץ

ובאמצע הקיץ )ולפעמים כבר בתחילתו( המטיילים נאלצים לגרור את הקיאקים ברגל בחלקי 

הנחל הרדודים. מצד שני אתם יודעים שתיירות הקיאקים מביאה לפגיעה בנחל, בעיקר 

אין לכם ברירה...הפעילות היא עונתית ולא מתרחשת כל  כאשר יש לחץ גדול של נופשים, אך

 השנה. 

 בעמק החולה!   פרנסהאין  –מים  ללא

כל הכלכלה  –גם המסעדות והמלונות והחנויות יפגעו  –התיירים יפסיקו לבוא  אם

 ! תפגעהחולה המקומית בעמק 



 

 

 

 

 

 הדגים שחיים בנחל

שנפגעים ממגמת ההתייבשות של הנחלים. כדי לחיות! אתם הראשונים אתם זקוקים למים 

הבאים  תםמפחדים שאאתם  – חלק מהמינים המקומיים שחיו באזור כבר נכחדו ולא ישובו

 בתור להיכחד!! 

 וכל הזה באזור דווקאשחיים  נדירים מינים נו יחד עםשל קיוםאת ה מאפשריםהנקיים  המים

 חיים בעל או צמח של אחד שמין מספיק. השונים המינים על מתבססת האקולוגית המערכת

וזה יפגע בכם! אם לא יהיה לכם מה לאכול אתם תיעלמו מהנחל ואם  נפגעשאתם אוכלים 

אתם תעלמו ייפגעו בעלי החיים שאוכלים אתכם, כמו למשל הלוטרה שגם כך נמצאת בסכנת 

 הכחדה חמורה.

 אם לא יהיו מים נקיים אתם פשוט לא תצליחו להתקיים! 

 הכנרת

אתם מייצגים את ימת הכנרת. אמנם זה נראה רחוק, אך המים של ארץ פלגי המים מגיעים, 

או אמורים להגיע בסופו של דבר לכנרת. אתם צריכים שמי הירדן יזרמו עד אליכם אחרת 

מצבכם יחמיר! שאיבת המים פוגעת בכמות ובאיכות המים אשר זורמים אל הכנרת ומביאה 

ת של אצות בכנרת. ירידת המפלס של הכנרת מובילה לפגיעה לאיכות מים ירודה ולהתפתחו

 מי המעיינות לא מגיעים אליה! –לראשונה בתולדות הכנרת . אנושה בכמות ואיכות הדגים

היא אף פעם לא הייתה מנותקת מהנחלים שבמעלה האגן, תמיד הם זרמו עד אליה ואתם לא 

 יודעים מה תעשו אם המצב ימשיך להתדרדר. 

 שיצילו ישראל לתושבי אתם קוראים....ומתביישת מתייבשת, גת ומבוהלתמודאהכנרת 

  .אותה

 בכנרת ולטייל לרחוץ שבאים נופשיםמטיילים ו

אמנם זה נראה רחוק, אך המים של ארץ פלגי מים מגיעים, או אמורים להגיע בסופו של דבר 

במים מתפתחים אצות, מפלס הכנרת הולך ויורד והכנרת נהיית פחות ופחות מושכת. לכנרת. 

קו החוף הולך ומתרחק בקצב מסחרר ואתם נאלצים לצעוד בכל פעם מטרים רבים נוספים 

דוע שהכנרת מהווה מוקד משיכה לתיירות נוצרית כדי להגיע אל המים ולרחוץ בהם. בנוסף, י

 מה יהיה על התיירות עם הכנרת תיעלם? מכל העולם וגם לתיירות נופש. 

ת לכם! אם הכנרת תמשיך להתכווץ "יתכווצו" איתה גם פעילויות הכנרת הולכת ונעלמ

 הנופש, לא יהיה כיף לבוא להתרחץ וכל בעלי העסקים סביב הכנרת ייפגעו. 

 


