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הערה: כדי לצפות במצגת המקורית לחץ כאן

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L6wyu8LDVPHdNiIEnfkmk-592UkZ5Q5m


מיה דואני, מספר האגם הנעלם

קובלנובהמהנדס דב 



תל מבורך

4חוטם הכרמל וכביש 

זרקא והים-איסר'ג

קיסריה והים, זרקא-איסר'ג

בית חנניה



זרקא-איסר'ג

מבט לנחל ולים, זרקא-אסר'גיבינוי, זרקא-איסר'ג



זרקא-איסר'ג

כפר הדייגים

כפר הדייגים

נחל תנינים



איכויות  
סביבה

איכות 
חיים

צדק סביבתי= איכות חיים נמוכה + איכויות סביבה 

?למה המשוואה לא מתקיימת
o  הסביבה הטבעית לא מספקת איכויות סביבה מספיק טובים

.לתושבים מסוימים
oמי שגר שם לא יכול לקלוט את איכויות הסביבה הקיימות.
oאנשים לא יכולים להשפיע על איכויות הסביבה.

-אסר'ג
זרקא  
ברקע 

הסביבה 
שלה

אי איזון בחתך הנחל



זרקא-איסר'גרמת הגולן, דל שמס'מג

תושבים14,930:אוכלוסייה

דונם1610: תחום שיפוט

תושבים11,180:אוכלוסייה

דונם15,870: תחום שיפוט



איכויות  
סביבה

איכות 
חיים

נחל תנינים

קו החוף והים

שמורת טבע נחל תנינים

"שמורת הציפורים"–בריכות הדגים 

זרקא-איסר'ג



9 #LandBasics #RiverSea

הסביבההתושבים/ האנשים 

צדק סביבתי= איכות חיים נמוכה + איכויות סביבה 

כדי לשנות את המשוואה



10 #LandBasics #RiverSea

הסביבה

צדק סביבתי= איכות חיים נמוכה + איכויות סביבה 

?איך נראית הסביבה היום

?איך הסביבה הייתה קודם

כדי לשנות את המשוואה





:מקרא

(הולוקן)אלוביום

(קוורטר)חמרה 

(הולוקן)דיונות חול 

(קוורטר)כורכר 

Govmapמיפוי גיאולוגי לפי מפות 



1870מפה היסטורית משנת לפי -בעבר 1א "שטחי פשט הצפה לפי תממיפוי -היום 

:מקרא

,  תדיר או לפרקים, שטח לאורך הנחל בו זורמים או עומדים מים-פשט הצפה 

כתוצאה מזרימות שהנחל אינו מסוגל להעביר

דוגמת  )בו עומדים לפרקים מים , שטח מנותק מהנחל-שטח הצפה 

(.שלוליות חורף או שטחי ביצות



נחל
ביצה

ים
?מה זה ביצה

יָצה היא שטח של אדמה הנוטה להיות   ב ִּ
,  מכוסה מים רדודים במרבית ימות השנה

. כאשר מצויים בו איים של אזורים יבשים יותר
מתאפיינת במים עומדים או מים הביצה 

נבדלת מאגם  הביצה . הנעים באיטיות רבה
ורק לעיתים  , בכך שמימיה רדודים יחסית

ולרוב עומקם  , רחוקות הם עמוקים מגובה אדם
.  פחות ממטר



השינויים שהתרחשו בסביבה

התפתחות היישוביםאחרי הייבושלפני ייבוש ביצת כבארה



התושבים/ האנשים 

כדי לשנות את המשוואה

צדק סביבתי= איכות חיים נמוכה + איכויות סביבה 

?זרקא-איסר'בגמי האוכלוסייה שגרה  

?למה היא הפכה להיות חלשה? במה היא חזקה



אנמיה חרמשית וארנה'עשבט אל 

עמק החולה

ביצת כבארה

תהליך החלשת האוכלוסייה–וארנה'אלעשבט 



תהליך החלשת האוכלוסייה–וארנה'אלעשבט 

תהליך מדידת העומק של המיםביצת כבארה

העמקת התוואי של נחל תנינים והזרמת מי הביצה אליו
נחל תנינים בתוואי החדש

ביצת כבארה



תהליך החלשת האוכלוסייה–שינוי בסביבה גורם שינוי בחברה 

אחרי הייבושלפני הייבוש



זרקא  -איסר'גהמצב הקיים של תושבי 



האנשים שגרים בכפר הדייגים מחוברים לסביבה שלהם

פוזי פהמי



WHAT IF



?למה החזרת ביצת כבארה גורם לחוסן סביבתי וכלכלי

THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY FOR WATER 
AND WET LANDS, TEEB

בשנה₪ 15000מספק –דונם של ביצה 1

רמת ההוצאה הממוצעת לנפש בשנה  

מספר האנשים שיכולים לחיות מהביצה



:הכבארהביצות 

הכבארהדונם מביצות 4400-שחזור כ

الكبارة الشرقية

الكبارة الغربية كبارة القطار

كبارة الجاموس

كبارة الحارة

الزرغنيةكبارة 

كبارة التماسيح

الكبارة الكبيرة



ةالكبارة الشمالي

ةالجتوبيالكبارة 

:הכבארהביצות 

.תושבים766שחיים בה הכבארהדונם מביצות 4400-שחזור כ











זרקא-איסר'ג שטחים חקלאיים ים התיכוןכפר הדייגיםחוטם הכרמל

נחל עדהרכבת4כביש  נחל תנינים

'מ0

'מ25

'מ50

'מ113

מ"ק1 מ"ק1.5 מ"ק2מ"ק2.5

'מ75

2כביש 



זרקא-איסר'ג ביצות כבארה ים התיכוןכפר הדייגיםחוטם הכרמל

'מ0

'מ25

'מ50

'מ75

'מ113

2כביש 4כביש  רכבת

מ"ק1 מ"ק1.5 מ"ק2מ"ק2.5

נחל עדה נחל תנינים



4כביש 

רכבת

נחל תניניםנחל עדה

עיינות תמסח ברכות הדגיםשטחים חקלאיים שטחים חקלאיים



4כביש 

רכבת

נחל תניניםנחל עדה

ביצות כבארהעיינות תמסח ברכות הדגיםביצות כבארה



2הסטת כביש + 353-0191023–זרקא -איסר'לגתכנית מתאר כוללנית

:מקרא

מגורים

מבני ציבור 
תעשיה קלה ומלאכה

תיירות

פ"שצ

גן לאומי

מסחר

2כביש 4כביש 

רכבת

דונם  324.5-הוספת שטחים כ

















מזרח מערב



צפון דרום

א-חתך א

ב-חתך ב













الكبارة الشرقية

الكبارة الغربية كبارة القطار

كبارة الجاموس

كبارة الحارة

الزرغنيةكبارة 

كبارة التماسيح

الكبارة الكبيرة
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شكرا
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