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 לימוד יחידת  –המאבק על נחל האסי  

 
קיץ  מה וד תקשורתי רבותיע תאוצה סותפ ,על ידי צעירות/ים מבית שאן 2015 -המאבק סביב נחל האסי החל ב

 . יית פתיחת נחל האסי לציבור הרחבהמאבק נסוב על סוג .האחרון
ואילו תושבי  שהוא משאב טבע שעל פי חוק שייך לכולם, צעירות/י בית שאן ופעילות/ים טוענים בעד פתיחת הנחל, 

של תושבי  יעה בפרטיותושפתיחתו לציבור הרחב תהווה פג הקיבוץ, ניר דוד טוענים נגד פתיחת הנחל, שעובר בשטח
 .  ובסביבה הקיבוץ

גזענות  אשכנזי,  -שיח המזרחיעמוקות שקשורות ל והעלה סוגיות קונפליקטואליות ,קשה ונוקבשיח  המאבק עורר
הנושא של 'צדק חלוקתי' )חלוקה שוויונית של משאבים( , , המאבק של עיירות הפיתוח לעומת הקיבוציםסמויה

 בוחרת המדינה להתערב ומתי היא מעלימה עין.ראל, והשאלה ומתי במדינת יש
גן , שנובע מהמעיין עין עמל בעמק בית שאןב נחל איתןנחל האסי )'האסי'( הידוע גם בשם נחל עמל הוא 

    ניר דוד . וץ)הסחנה(, משם זורם הנחל דרך השטח המאוכלס של קיב השלושה
על שני צדדיו: הצד של הקיבוצניקים מניר דוד והצד של תושבות/י בית שאן.   נכיר את המאבק ביחידת לימוד זו

ים יש ות/גם לנו כמור  דד את התלמידות/ים לחשיבה ביקורתית ולגיבוש עמדה מנומקת משלהן/ם על המאבק.נעו
בכל כיתה כנראה יהיו דעות שונות ביחס לסוגיה, יש   בנושא, וחשוב שנבהיר אותן לעצמנו לפני השיעור.  עמדות

 .כיתות שאולי הנושא אינו מוכר כלל. חשוב להבין מה הלך הרוח של הכיתה
. 

 יצרנו עבורכן/ם פורמט חדש של מערכי שיעור, שאנו מפיצות במקביל בעלון,   - מורות יקרות, מורים יקרים
 את חוויית המשתמש/ת לנעימה יותר, ולהנגיש יותר את החומרים והפעילויות לתלמידות/ים.  וךבמטרה להפ

 

 פיקיוויקי , אתר ומי מישלילש צילום:

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93_(%D7%AA%D7%9C-%D7%A2%D7%9E%D7%9C)
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 ישירות בשיעור.   בפורמט החדש )בגרסת המצגת(וכלו להשתמש ת

 על התוכן ועל הפורמט.    –מקוות שתשתמשו ותהנו! נשמח מאוד אם תכתבו לנו ותגיבו על יחידה זו 

 הספר בית מנהלת, יונה קלרהשלנו:   היקרות הספר בתי למנהלות רבה ובהערכה באהבה מוקדשת זו יחידה
.  בירושלים קדמה  ספר בית מנהלת, חדד ומיכל, צ"בראשל" חוף נווה"  

  מודל לכולנו ומספקות, ינוךבח  השוויון לקידום רב ובמרץ רבות שנים פועלות, מנהיגות שהן מנהלות, ומיכל קלרה
. ולהשראה לעשייה  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 למורה
 גם לנו כמורות/ים יש עמדות בנושא, וחשוב שנבהיר אותן לעצמנו לפני השיעור.

 נשאל את עצמנו:
 מה אני יודע/ת על הנושא?  •
 מה האג'נדה שלי ביחס אליו?  •
 כיצד הנושא רלוונטי לתלמידות/ים שלי? •
 מה המטרה שלי בהוראת הנושא? •

 

 

 

 ד'(  15) פתיחה
 , שפעיל במאבק על האסי, ונקרא אותו בקול.16, נער בן ליעד גרמהאת הפוסט של נקרין 

 נזמין את התלמידות/ים לשתף מה הן/ם חושבות/ים על המאבק של ליעד )כולל המחירים שהוא משלם עליו(:  
 ם הם/ן מסכימות/ים איתו? לא מסכימות/ים? מדוע? הא

 : מה את/ם יודעות/ים על 'המאבק על האסי'?  נשאל את התלמידות/ים
. 

  לרה יונה ק מיכל חדד  

 מהלך היחידה 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQCUGNA_lnd-iF6kCHcmgNktWfwXACxGG4ZgvLHj2sGFAGBlQ6VecPWbkw7ZNS9Cg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://m.facebook.com/groups/487207302079116/permalink/787737635359413/
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  :הצדדים טענותשמציג את   וויקיפדיההמתוך  נשמע את תשובות התלמידות/ים, ונוסיף עליהן ברקע קצר

  בעד המאבק לפתיחת מקטע הנחל )תושבות/י בית שאן(, ונגד המאבק לפתיחת מקטע הנחל )קיבוץ ניר דוד(
   .)המידע מופיע בתמצית בגרסת המצגת של היחידה(

 
קיבוץ   נחל האסי )עמל(, אתשמראה את  מפהנציג  

)יש לסמן בקישור את   .ר דוד ואת העיר בית שאןני
ץ ניר  קיבו ף:אפשרות של מסלול, ולהגדיר יעד נוסה

רחק בין שני  כך תוכלו לראות את המ דוד. 
 המקומות(.  

 
 ד'( 20) חלק א'

 את הכתבה הבאה :  במליאה נקרין 
  14/10/20-ב ששודרה כתבה של יגאל מוסקו 

  .קשתשידורי ב
לך הצפייה נבקש  במה.  8:10עצור בדקה נ

לטיעונים של שני  מהתלמידות/ים לשים לב 
 הצדדים. 

ולכתוב  כל תלמיד/ה לחשוב מנבקש   בתום הצפייה,
מהי עמדתו/ה בנושא, באיזה צד  על פתק לעצמו/ה 

 . , ומדועשל העימות הוא/היא תומכ/ת
 שנכין מראש.  בפדלטבשיעור מקוון )ולא רק( אפשר להשתמש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ם, שתומכות/ים בצדדים השונים להציג את נימוקיהם/ן. כל תלמיד/ה יקבלו  עד דקה להצגת  תלמידות/י  4-נבקש מ

 נימוק אחד.

אני תומכ/ת בעמדה של: תושבי בית שאן/חברי  

 קיבוץ ניר דוד 

  :משום ש

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__ 

אני מתלבט/ת בין העמדות, משום שמצד 

  :אחד

__________________________________

__________________________________ 

 מצד שני... ו

_________________________________ 

_________________________________ 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%99
https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%A9%D7%90%D7%9F%E2%80%AD/@32.5009212,35.485598,15z/data=!4m5!3m4!1s0x151c5ec0f6223a61:0x811f9bc0772b4169!8m2!3d32.497103!4d35.497336
https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%A9%D7%90%D7%9F%E2%80%AD/@32.5009212,35.485598,15z/data=!4m5!3m4!1s0x151c5ec0f6223a61:0x811f9bc0772b4169!8m2!3d32.497103!4d35.497336
https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%A9%D7%90%D7%9F%E2%80%AD/@32.5009212,35.485598,15z/data=!4m5!3m4!1s0x151c5ec0f6223a61:0x811f9bc0772b4169!8m2!3d32.497103!4d35.497336
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-8e14699245ee371027.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-8e14699245ee371027.htm
https://he.padlet.com/
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 ד'(  40)  חלק ב'
שאלות  שלוש ה(, ותדון בשמופיע כנספח רביעייה תקרא יחד את סיכום המאמר ).  כל לרביעיותנחלק את הכיתה 
 המתייחסות אליו.

 הם לא הוזכרו בכתבה?  לדעתנו אילו נימוקים נוספו לנו? מדוע  : אמרבעקבות קריאת המבמליאה קצר נערוך דיון 
. 

 ו "צדק חלוקתי", ונשאל כיצד המושג מתקשר למאבק על האסי? שמסביר מה סרטון קצרנצפה ביחד ב 
יטויי האלימות והגזענות של  בזהו קטע קצר שמתאר את . 8:10-9:05קה גאל  מוסקו מדבה של יבכתשוב  צפהנ

 . המאבק
 רגשית? מדוע המאבק הזה כל כך טעון נשאל:  )ובהמשך לקריאת הסיכום( הצפייהבעקבות 

למשמעות של המאבק שחורגת הרבה מעבר לסיפור של הנחל עצמו, אלא נוגעת לשאלות   דיון חשוב להתייחסב
    בין מזרחים ואשכנזים.היחסים יחסים בין הקיבוצים ועיירות הפיתוח, ו, של ה'צדק חלוקתי'  עמוקות של 

 

המערכון מתייחס באופן ביקורתי לכתבה  )אפשר גם בחלקו, בהתאם לזמן(.  ןמערכון של תם אהרוב   נצפה אופציה:
 וזו הזדמנות נוספת לבחון את הכתבה ואת המאבק בעיניים ביקורתיות.  שצפינו בה בתחילת השיעור, 

. 

 ד'(  15) חלק ג'
   .נזכיר לתלמידות/ים את חלקי השיעור

עשינו הרבה דברים ביחידה הזאת: צפינו בכתבה על המאבק על האסי, שאחריה התבקשתן/ם לכתוב באיזה צד של 
המאבק אתן/ם תומכות/ים. אח"כ קראנו מאמר שהוסיף לנו ידע על ההקשר הרחב יותר של המאבק, ולמדנו גם מהו 

פור הזה. צפינו בגילויים של אלימות במאבק, וניסינו להבין את מקורותיהן/ם, 'צדק חלוקתי' ואיך הוא קשור לסי
 וראינו גם מערכון ביקורתי בנושא.  

 מה עמדתכן/ם כעת?:   היזכרו בעמדתכן/ם בנושא מתחילת השיעוראחרי כל אלו ובסוף השיעור/היחידה 
   ו מוכנות/ים להשתתף במאבק?האם היינ האם המאבק רלוונטי לחיים שלנו? באיזה אופן? :נשאלנוסיף ו 
. 

, מאבקים על סגירת  חשוב לדעת שישנם מאבקים רבים נוספים שדומים למאבק זה במקומות שונים בארץ
אוצרות טבע, פארקים, חופים ונחלים, שנמצאים בשטח שיפוטם של קיבוצים, יישובים ומועצות מקומיות שונות, בפני 

 נמצאים בסביבתנו הקרובה.  הציבור הרחב. חלק מהמקומות האלו  אולי אף 
בפני תושבי  2017 -נסגרה ב, שצור יגאל-, למשל  הבריכה בכוכב יאיררשמו לעצמם הצלחותחלק מהמאבקים אף 

הורה בית המשפט  העליון לכוכב יאיר  ( 2021ובינואר השנה )טירה פנו לבית המשפט העליון, טירה הסמוכה. תושבי 
פסק הדין מעדיף את ערך השוויון החברתי על פני  שבי חוץ לבריכה. "לבחון מחדש את ההחלטה להגביל כניסת תו

 ( הארץ" )הקהילתיות ומחזק את העיקרון שלפיו משאבים ציבוריים צריכים להיות פתוחים לציבור הרחב
 
 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=ZKro78a91wM&ab_channel=%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.facebook.com/TomAharonKan/videos/3171263406296232
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9452728
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  :ליהם, לפי שיקולכן/ם להתייחס אוכלושתת  נוספוהנה כמה דוגמאות 

 

 

 

 

 

 

 220.03.200ואללה חדשות |                                                    הקישור לכתבה המלא    

 

 

 

 
 914.2.201גלובס                                             קישור לכתבה המלאה  

 
 
 

 

 
 808.07.1כיכר השבת |                            הקישור לכתבה המלא   

 

 

 

 205.01.201מאקו|                       הקישור לכתבה המלא

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://news.walla.co.il/item/198898
https://news.walla.co.il/item/198898
https://news.walla.co.il/item/198898
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293362
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293362
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293362
https://www.kikar.co.il/283431.html
https://www.kikar.co.il/283431.html
https://www.kikar.co.il/283431.html
https://www.mako.co.il/news-channel2/Six-Newscast/Article-f434c61e69ea431017.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Six-Newscast/Article-f434c61e69ea431017.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Six-Newscast/Article-f434c61e69ea431017.htm
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 נקרא שוב את הפוסט שלו. . ליעד גרמה  לסיום, נחזור ונזכיר את 

משהו  או /ו משהו שהייתי רוצה לשאול את ליעדו תגובה לליעד: בכל תלמיד/ה יכת
 שהייתי רוצה לומר לו. 

 
בעיניים ביקורתיות, לא לקבל  להתבונן באירועים באמירה, שחשוב  נסגור את השיעור

פוליטי  -החברתי ההקשרלהכיר את שחשוב מה שמספרים לנו כאילו הוא אמת,  את כל
וחשוב גם שנהיה מודעות/ים  . שעמדתנו לגביהם תהיה מבוססת יותרשל האירועים כדי 

 לכך שיש עוד גורמים שמשפיעים על עמדתנו, כמו למשל הזהות שלנו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יעור  שפע של תכנים ומערכי ש תוכלו למצוא  ת קדמהבאתר עמות נדה'למורה עם אג משאביםבמאגר ה
ם ההורים  קשר ע, הכיתה, חגים ולוח השנה, מגדרים וקשרים בתוך יחס  :חינוך בנושאים שוניםלמורות/ים וצוותי 

 ם/ן.  כרצונכשתמש בתכנים להלעיין ו  מזמינות אתכם/ן ועוד ועוד. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/groups/487207302079116/permalink/787737635359413/
https://www.facebook.com/groups/487207302079116/permalink/787737635359413/
https://www.facebook.com/groups/487207302079116/permalink/787737635359413/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה ומריח  לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 
 נספח 

 ( פיקאר, דיומא סיכום מאמר של אבי) י: בין הקיבוצים לבין עיירות הפיתוחהמאבק על האס

הוויכוח בין תושבי בית שאן ואחרים, לבין חברי קיבוץ ניר דוד על הזכות להשתמש בנחל האסי הזורם בשטח  
הקיבוץ, לא התחיל היום. זהו חלק ממחלוקת ארוכת שנים בין עיירות הפיתוח לבין הקיבוצים שבסביבתן. תושבי  

מזרחים(, דתית  -ת: עדתית )אשכנזיםהקיבוצים ותושבי עיירות הפיתוח עמדו בשני צדדים של כל חלוקה חברתי
מוחלשים(. בשנות המדינה הראשונות  -ימין( וכלכלית )מבוססים-מסורתיים ודתיים(, פוליטית )שמאל-)חילונים

התבטא המתח בכך שתושבי עיירות הפיתוח היו עובדים שכירים של הקיבוצים, אם כפועלים חקלאים ואם 
 כעובדי מפעלים שבבעלות הקיבוצים. 

 

התווספה מחלוקת חדשה ליחסים הטעונים ממילא בין עיירות הפיתוח לבין הקיבוצים: המחלוקת  90 -בשנות ה
על הזכות ליהנות ממשאבים ציבוריים. מדינת ישראל, על מנת לעזור לרשויות מקומיות, החליטה שגם מחנות  

  צבא, מתקני חברת החשמל ועוד, ישלמו ארנונה לרשות המקומית בה הם נמצאים.

נונה כזו, היא ארנונה רווחית מאד לרשות. בעקבות השינוי התברר שהארנונה שמשלמים גופים ציבוריים אר
למועצות אזוריות )הקיבוצים( הופכות את המועצות הללו לעשירות במיוחד. כך קרה שההכנסה של המועצות 

ת הפיתוח מרובות התושבים  האזוריות, בהן לא גרים תושבים רבים, הייתה גבוהה לאין ערוך מההכנסה של עיירו
השכנות לה. נוצר מצב שבו המדינה חילקה תרנגולות המטילות ביצי זהב, אולם היא חילקה את התרנגולות 

 הללו לא באופן שוויוני. 

 

תושבי עיירות הפיתוח טענו שבשם הצדק, מגיע ליישובים עם מספר התושבים הרב יותר חלק נכבד יותר  
ני ההתיישבות העובדת )הקיבוצים( שאסור להציגם כטייקונים עושקים, שכן הם מהכנסות האזור. בתגובה, ענו ב

אנשי עבודה ועמל. טיעון זה מהדהד את הטיעון של תושבי ניר דוד על כך שהם ישבו שם מאז ימי חומה ומגדל,  
  ייבשו ביצות, והדבר מקנה להם את הזכות למנוע שימוש בנחל האסי מאחרים. הצדקת עמדתם של הקיבוצים

 בעזרת הקשר למעשה החלוצי שעמד בבסיס הקמתם, היא בעייתית. 

אכן, תושבי הקיבוצים בנגב, בעמק בית שאן או בכל מקום אחר, היו ראשוני המתיישבים שם, ובתנאים קשים.  
אולם מדינת ישראל הבינה שעל מנת לבסס את האזור כלכלית וחברתית, יש לעבות את האוכלוסייה בפריפריה, 

ת עיירות הפיתוח במטרה שישמשו מרכזים עירוניים, מרובי תושבים, שיספקו שירותים לקיבוצים  והקימה א
שבסביבתם. עיירות הפיתוח אוכלסו על ידי שליחת עולים חדשים מארצות האסלאם אליהן. כך למשל יושב 

היו מיישבי  הנגב בזכות העולים שהתגוררו בבאר שבע ובעיירות הפיתוח הדרומיות. העולים מארצות האסלאם
הנגב, גם אם חלקם עשו זאת בעל כורחם, כי המדינה שלחה אותם לשם. טיעון ייבוש הביצות כמקנה זכות על 

  פשוט לא רלוונטי. גם מתיישבי בית שאן עשו מעשה חלוצי, לא רק ראשוני ניר דוד. –שטחים 

 

לרשויות בהם הם נמצאים   שונתה מדיניות הממשלה, ומתקנים ציבורים אינם משלמים ארנונה 2017-החל מ
 –אלא לקרן של משרד הפנים, שמחלקת את הסכום באופן שוויוני יותר. מוקד מתיחות אחד בין קיבוצים לעיירות 

 נרגע. אולם מוקדי מתיחות אחרים צצו. 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.dyoma.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/450-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%E2%80%93-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%93

