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המשרד להגנת הסביבה
פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק את פעולת של המשרד להגנת הסביבה ושל גופי
שלטוניי נוספי המעורבי בשיקו הנחלי בישראל ,ובייחוד את ההיבט
המשפטיארגוני של השיקו ואת סוגיית טיהור המי בנחלי.

טיפול המדינה בשיקו נחלי
תקציר
בישראל  31נחלי ראשיי ;  16מה זורמי לי התיכו ,והיתר  לירד ולכינרת.
חשיבות הציבורית והסביבתית של הנחלי היא בשימור ובפיתוח של ערכי נו,
בשימור מערכות אקולוגיות ,כשטחי פתוחי המשמשי לפעילות נופש ופנאי,
כמקורות מי  ,כעורקי ניקוז ולמניעת סח .לשיקו נחלי שנפגעו מזיהומי יש ער"
כלכלי הבא לידי ביטוי בשיפור הדימוי האזורי ובעליית ערכי הנדל" בסמו" לה ,
בהקטנת זיהומי סביבתיי  ,ביצירת מוקדי תיירות ובהפחתת נזקי הצפות .כתוצאה
מפעולות פיתוח שנעשו בכל שנות המדינה ,לרבות שאיבת מקורות המי של הנחלי ,
בנייה בסמו" אליה  ,הפיכת לעורקי ביוב ביתי ,תעשייתי וחקלאי ופינוי פסולת
מוצקה לתוכ או לשוליה  יבשו מרבית הנחלי בישראל והפכו בחלק מהמקרי
למטרדי ולסיכוני סביבתיי .
משנות התשעי של המאה העשרי גברה ההכרה בחומרת מצב של הנחלי
בישראל ובכורח לשנותו ,והיא באה לידי ביטוי בהחלטות ממשלה ,בהחלטות של
מוסדות התכנו ,בהוראות בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובהקמת המינהלה
לשיקו נחלי ישראל )ב (1993בידי המשרד להגנת הסביבה )להל  המשרד( ובידי
הקר הקיימת לישראל )להל  קק"ל( .על פי נתוני המשרד ,בשנת  2009היו 27
נחלי בהליכי שיקו שוני .

פעולות ביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מארסאוגוסט  2010את פעולת של הגופי
השלטוניי המעורבי בשיקו הנחלי  .הבדיקה נעשתה באג מי ונחלי ובמחוז
חיפה של המשרד וברשויות הניקוז שורקלכיש ושרו .המידע הושל  ,בי היתר,
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להל  משרד החקלאות( ,באג תקציבי במשרד

80

קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

האוצר ,ברשות הממשלתית למי ולביוב )להל  רשות המי ( ,ברשות הטבע והגני ,
ברשויות הנחלי ירקו וקישו ,באיגוד ערי לשמירת איכות הסביבה )חדרה(
וברשות הניקוז כרמל.

עיקר הממצאי
 .1שיקו של נחל הוא תהלי" מערכתי וממוש" המתפרס על פני עשרות שני  .הוא
מחייב מעורבות של גופי רבי ובה משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,מוסדות
תכנו ,רשויות ניקוז ועוד .תהליכי השיקו כוללי את שיקו המי  ,ובעיקר סילוק
זיהומי מה  ,שיקו אקולוגי ,ובייחוד השבת מערכות ביולוגיות וזואולוגיות שנפגעו,
ושיקו נופי של הגדות באמצעות תכנו ופיתוח של רצועות הנחלי  .מאז שנות
התשעי של המאה העשרי פועלת המדינה באמצעות המשרד וגופי נוספי לשק
את נחלי האר* .אשר על כ נית היה לצפות כי המשרד יקבע מדדי לבדיקת העמידה
ביעדי שיקו המי  ,השיקו האקולוגי ושיקו הנו בגדות הנחל כ" שיהיה אפשר
לעקוב אחר ההתקדמות בשיקומו של נחל ולהגדיר נחל כמשוק במלואו או בחלקו
ואת היק העבודות שנותרו להשלמתו.
התברר כי א שהוכנו תכניותאב לנחלי רבי  ,ונקבעה בה רמת השיקו שנבחרה
לכל נחל ,המשרד לא קבע מדדי כאלה .עוד התברר כי המשרד התמקד בשיקו של
גדות הנחלי ופחות בשיקו האקולוגי שלה  .לאחר כ 20שנות פעילות לא נית
להצביע ולו על נחל אחד בישראל אשר שוק לכל אורכו.
 .2לדעת משרד מבקר המדינה ,ע החסמי העיקריי להשלמת השיקו נמני
אלה :א .מקומו של הנושא בפעילות המשרד; ב .המבנה המשפטי והארגוני רב
המשתתפי לטיפול בנושא; ג .הצור" בטיהור המי כתנאי לשיקו הידרולוגי
ואקולוגי; כל אלה יפורטו להל.

מקומו של הנושא בפעילות המשרד
 .1שרי ומנהלי כלליי במשרד הגדירו במועדי שוני את שיקו הנחלי
כנושא מרכזי בפעילות המשרד .ואול בפועל עדיפותו הייתה נמוכה :למשל ,הוא לא
נמנה ע חמשת היעדי השנתיי החשובי של המשרד ב ,2010ועד לשנת 2010
התקציב המיועד לו היה במגמת ירידה ,בי השאר ,בגלל קצב ניצול מתו שלו.1
 .2על פי "תכנית לאומית לשיקו נחלי " שפרס המשרד בנובמבר  ,2008נדרשת
השקעה של כשני מיליארד ש"ח לשיקו אקולוגי ונופי של נחלי ישראל .2קצב
ההשקעות השנתי הממוצע של המשרד בשני  20101998היה כתשעה מיליו ש"ח,
כמחצית מסכו ההשתתפות של יתר המשרדי בשיקו  .בהנחה שקצב ההשקעות
ייוותר כשהיה  יידרשו עוד כמאה שני לסיי את שיקו הנחלי בישראל.

__________________

1
2

כפי שנקבע בהצעת התקציב ובדברי ההסבר של המשרד להגנת הסביבה לשנות הכספי .20102009
נוס על השקעה של כ 2.1מיליארד ש"ח לבניית מט"שי )מפעלי טיהור שפכי(.
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ההיבטי המשפטיי והארגוניי
 .1החוקי הנוגעי למי קובעי את ההיערכות הארגונית לטיפול בה  .בישראל
מטפלי בנחלי בעיקר על פי שלושה חוקי :
)א( חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח) 1957להל  חוק הניקוז( 
השר האחראי ליישומו הוא שר החקלאות ופיתוח הכפר )להל  שר החקלאות ,משרד
החקלאות( ,אשר מוסמ" להכריז על תחו מסוי כעל אזור ניקוז ולהקי בו רשות
ניקוז.
)ב( חוק המי  ,התשי"ט) 1959להל  חוק המי (  הרשות הממשלתית למי
ולביוב שהוקמה בינואר  2007מכוח חוק המי  3מופקדת על ניהול משק המי והביוב.
)ג( חוק רשויות נחלי ומעיינות ,התשכ"ה) 1965להל  חוק הנחלי (  השר
האחראי ליישומו הוא השר להגנת הסביבה .השר רשאי להקי רשות לנחל או לחלק
ממנו או להטיל על רשות ניקוז קיימת תפקידי של רשות נחל.
לפי חוקי אלה וחוקי הנוהגי בשלטו המקומי ,הרשויות המקומיות או תאגידי
המי והביוב מטפלי באיסו הביוב ובטיהורו לקולחי ; רשות המי והביוב מטפלת
בהפקת המי  ,בהקצאת  ,במימו הקמת מכוני טיהור שפכי ועוד; משרד החקלאות
מטפל בניקוז; משרד הבריאות קובע את איכות מי השתייה והקולחי ; המשרד מטפל
בזיהו המי  .משמע  ג לאחר הקמת רשות המי והביוב במתכונתה הנוכחית
נותר פיצול רב בתחו ניהול המי .
 .2אלה הגופי שמטפלי במישרי בשיקו הנחלי ) :א( אג מי ונחלי במטה
המשרד ונציגיו במחוזות; )ב( מינהלת הנחלי הארצית  גו וולונטרי העוסק בהיגוי,
בתיאו ובייעו* למינהלות שמוקמות בחלק מהמקרי בנחלי )להל  מינהלות
מקומיות(; )ג( המינהלות המקומיות  וולונטריות ג ה ,עוסקות בהיגוי ובייעו*
לרשויות הניקוז הסטטוטוריות ,ואלה האחרונות ה המבצעות את פעולות הפיתוח
והשיקו בנחלי מכוח צו הטלת תפקידי רשות נחל עליה) .ד( רשות הטבע והגני ,
בעיקר בנחלי שיש בתחומיה שמורות טבע.

רשויות הניקוז  סוכנות הביצוע לשיקו הנחלי
 .1במועד סיו הביקורת 45 ,שני מאז חקיקת חוק הנחלי  ,הוקמו רשויות נחלי
לשניי מ 30הנחלי העיקריי  לירקו ) (1988ולקישו ) .(1994בשני 20102003
הטילו השרי להגנת הסביבה 4על כל  11רשויות הניקוז תפקידי של רשויות נחל
בצווי מכוח חוק הנחלי  .השיקולי העיקריי להוספת התפקיד של רשויות נחל על
רשויות הניקוז הקיימות היו ניסיונ בטיפול בניקוז הנחלי ויעילות .הועלה כי
השרי להגנת הסביבה הטילו על רשויות הניקוז הכפופות לשר החקלאות תפקיד
סביבתי מובהק  שיקו נחלי  דר" קבע ,5בטר נבדק לאור" זמ תפקוד הסביבתי
__________________

3
4
5

רשות המי החליפה את נציבות המי שפעלה מאז .1959
בצו רשויות נחלי ומעיינות )הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז( ,התשס"ג ,2003שתוק&
ב ,2005ב 2008וב.2010
על שש מבי&  11רשויות הניקוז הוטלו תפקידי רשות נחל לשלוש שנות ניסיו& ,אול לא הופקו לקחי.
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של רשויות אלה ומבלי שנבדק א יש או אי הצדקה לעשות זאת ,כפי שנקבע בחוק
הנחלי .
 .2חוק הנחלי פירט שבעה תפקידי שעל רשות נחל לבצע ,והשר להגנת הסביבה
יכול להטיל עליה את כול או מקצת  .בצו שמכוחו הוקמה רשות נחל ירקו הוטלו
עליה כל התפקידי  ,ובצו שמכוחו הוקמה רשות נחל קישו הוטלו עליה שישה .מנגד,
צווי הטלת התפקידי על  11רשויות הניקוז כללו רק שניי משבעת התפקידי .
הטלת התפקידי על רשויות ניקוז אינה אפוא חלופה מלאה להקמת רשות נחל.
במשרד להגנת הסביבה אי עדות לעבודת מטה שלפיה אפשר לקבוע א הופקו
לקחי  ,וא מוצדק היה להטיל על כל רשויות הניקוז תפקידי של רשויות נחל דר"
קבע.
סדרי העדיפויות של רשויות הניקוז
 .1תפקיד של רשויות הניקוז ,לפי חוק הניקוז ,הוא למנוע את נזקי השיטפונות,
ואילו שיקו הנחלי הוא אצל בעדיפות משנית ,מאחר שה חשופות לתביעות בגי
נזקי משיטפונות מדי שנה ,והצגת מפעלי הניקוז שהקימו יכולה להצביע על מאמצי
מניעה מצד .גורמי נוספי המשפיעי על סדרי העדיפויות של רשויות הניקוז ה
כפיפות לשר החקלאות והליכי האישור הסטטוטורי של מפעלי ניקוז שה יוזמות,
בעיקר במשרד החקלאות .כתוצאה מכ" אופי פתרונות הניקוז נקבע במסגרת אשר בה
השיקולי הסביבתיי אינ בעדיפות ראשונה.
 .2המשרד כמעט אינו יוז פרויקטי בתחו שיקו הנחלי  ,אלא רשויות הניקוז
עושות זאת לפי שיקוליה וסדרי העדיפויות שלה.
שיקו

אקולוגי

 .1קיימות שתי גישות עקרוניות להסדרת הנחלי ) :6א( הגישה ההנדסית ,אשר
לפיה הנחלי ה מערכת לניקוז הנגר העילי בלבד ,ולכ יש להסדיר בפתרונות
הנדסיי "קשיחי " )מפעלי ניקוז( .בעשרות השני האחרונות הגישה הרווחת
במדינות המערב היא כי הטיפול ההנדסי בנחלי מוגבל ביעילותו ולפרקי א יקר
יותר מהחלופה ומסב נזקי לסביבה) .ב( הגישה האקולוגית ,שלפיה יש להגביל את
הבנייה ברצועת הנחל ולהימנע ככל האפשר מהתערבות בו כדי למנוע את הפרת בתי
הגידול ואת האיזו ההידרולוגי.
הועלה כי רק בחלק מהמקרי עברו מהסדרה הנדסית של הניקוז והתחזוקה של
הנחלי לשיקו על פי התפיסה האקולוגית; קצב התמורה איטי ,וקיימת שונ/ת רבה
בתפקוד של רשויות הניקוז מהיבט זה .התוצאה היא שרק חלק ממפעלי הניקוז
ומפעולות התחזוקה בנחלי נובעי מגישה סביבתית ומ הרצו לשמר את מתנות
הטבע.

__________________

6

הסדרת נחל  מקב( פעולות שנוקטת רשות ניקוז להגברת כושר ההולכה של המי באפיק הנחל.
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 .2הועלה כי בשני האחרונות מיעוט מבי הפרויקטי שמתקצב המשרד ה
פרויקטי מובהקי של שיקו אקולוגי .7מרבית הפרויקטי היו של פיתוח גדות
הנחלי באמצעות שבילי אופניי ופארקי .
הצעות לשינוי המבנה הארגוני
בשני האחרונות התגבשו הצעות לשינויי חקיקה שיכולה להיות לה השפעה ניכרת
על הטיפול בשיקו הנחלי :
 .1במאי  2010הגיש לממשלה שר החקלאות דאז ,מר שלו שמחו ,הצעה להחלטה
על שינוי מבני בתחו ניהול הנגר והניקוז .בדברי ההסבר לשינוי המוצע נטע כי
הצעה זו נועדה להכליל את הסמכויות בתחו הניקוז אצל גור ממשלתי אחד  משרד
החקלאות .הצעת החוק הוכנה בידי משרדי החקלאות והאוצר ללא שיתו המשרד
להגנת הסביבה .על פי התיקו המוצע ,תגדל השפעתו של משרד החקלאות ברשויות
הניקוז במידה רבה .מאחר שמשרד זה מתמקד בניקוז ובשימור הקרקע ,ועניינו
והתמחותו בנושאי סביבתיי כגו שיקו נחלי פחותי בהרבה ,מתעורר החשש
כי הטיפול בנחלי ייפגע.
 .2הגישה המקובלת בעול היא הגישה האגנית שעיקרה  איזו בי בעלי
אינטרסי הקשורי למי באג היקוות של נחל .ניהול כזה מחייב שילוב פעולות של
המשרדי והרשויות העוסקי בדבר תחת קורת גג סטטוטורית שתפעל על בסיס חוק
אג ,אשר יחייב שיתו פעולה ,ייעול תקציבי וניצול זרועות התכנו ,הניטור ,האכיפה
והתחזוקה .ג המשרד קבע כי ניהול ארצי של נחלי מסורבל מינהלית ופוליטית,
ויש לעבור לניהול אגני ,אול הוא לא יז חקיקה בנדו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,ההצעה לשינוי חוק הניקוז היא הזדמנות להשגת יעדי
נוספי ויש למנ אותה :על המשרדי הנוגעי בדבר לשקול עשיית שינויי בהצעה
שיזמו משרדי החקלאות והאוצר כדי שתוצאת תהיה תיאו גדול יותר בי חוק
הניקוז ,הפקודות לשימור קרקע וחוק הנחלי  .לחילופי ,יש לשקול יזמה
לאינטגרציה של חוקי ופקודות אלה ליצירת חוק חדש על פי התפיסה האגנית.

שיקו מי הנחל
על פי מדיניות המשרד ,תנאי ראשוני והכרחי לשיקו הנחלי הוא טיפול במי
לרבות סילוק גורמי הזיהו מה והקצאת מי ייעודית להזרמה בה  .שיקו המי
מגדיל את אפשרויות השימוש בגדות הנחלי ובמימיה .
סילוק זיהומי

ממקורות עירוניי

 .1ככלל ,משנות התשעי של המאה העשרי חלה ירידה ניכרת בגורמי הזיהו
הקבועי שהוזרמו לנחלי )כגו קולחי ( ,בעיקר כתוצאה מבניית מט"שי  ,קווי
__________________

7

פרויקטי של שיקו אקולוגי הוגדרו בידי המשרד כהשבת צמחיית הגדות ,השבת המגוו& הביולוגי,
שימור פיתולי הנחל ושמירת המופע הטבעי שלו.
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הובלה ומפעלי השבת קולחי  ,אול על פי נתוני המשרד ,בשנת  2003ואיל" נעצרה
מגמת השיפור בחלק מהמדדי ובכמה נחלי א חלה הרעה.8
 .2בשנת  2001נחקק חוק תאגידי מי וביוב ,התשס"א ,2001אשר קובע כי בכל
רשות מקומית יש להקי תאגיד למת שירותי מי וביוב אשר יחלי את הרשויות
המקומיות בפעילות בנושא .התברר כי העיכוב בהקמת התאגידי ברשויות
המקומיות הביא להחלטות ממשלה 9שלפיה מת מענקי למפעלי ביוב לרשויות
מקומיות מותנה בהקמת תאגידי מי וביוב על ידיה.
הבעיה הסביבתית הנוצרת מזיהו מי התהו והנחלי משפכי ומקולחי היא בעיה
לאומית ויש לה השלכות על בריאות הציבור ועל משק המי  ,והואיל וחלק מהרשויות
המקומיות אשר הסדרת נושא זה באחריות 10כשלו בכ"  מ הראוי שעד הקמת
התאגידי בכל הרשויות המקומיות יבדקו רשות המי ומשרד הפני את הנזק
הסביבתיחברתיבריאותי שנגר מאיהקמת מפעלי ביוב ,לעומת הנזק שבאי
הקמת התאגידי .
צווי הרשאה
חוק המי קובע כי חייב אד להימנע מכל פעולה המזהמת מי במישרי או בעקיפי.
בררה אלא
אול א מנהל רשות המי שוכנע כי נסיבות העניי אינ משאירות ֵ
לאפשר סילוק של שפכי למקור מי לזמ קצוב  הסמכות בידו לתת צו הרשאה
להזרמת שפכי לנחל ,והזרמה זו לא תיחשב כזיהו מי על פי חוק זה .בשנת 2009
הוזרמו  44.6מלמ"ק של שפכי וקולחי לנחלי  .הועלה כי בחלק מהמקרי ניתנו
צווי ההרשאה בדיעבד ,חודשי רבי לאחר שמפעילי מט"שי כבר החלו בהזרמת
שפכי וקולחי לנחלי .
ככלל ,צווי ההרשאה ניתני ללא השתת עלות על המבקש המזה את הסביבה .לדעת
משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שרשות המי והמשרד ישקלו את הצור" להשית
עלויות על המבקש לזה מקור מי במסגרת תנאי צו ההרשאה.
ב ֵר כ ו ת ה ד ג י
ברכות הדגי  .מפעילי הברכות שואבי את מי
אחד מגורמי הזיהו של נחלי האר* ה ֵ
הנחלי ומקורותיה  ,ולאחר השימוש משיבי את המי  ,השקולי לביוב גולמי,
לנחלי  .על פי נתוני המשרד ,בשנת  2008היה פלט מי ברכות הדגי לנחלי כ40
מלמ"ק ,ובשנת  2009קט שיעורו לכ 30מלמ"ק .התברר כי עד מועד סיו הביקורת,
אוגוסט  ,2010המשרד טר השלי חיבור תקנות לאיכות מי ברכות הדגי המותרי
להשבה לנחלי כדוגמת התקנות שקבע לקולחי המותרי בהשבה כזו.
__________________

8
9
10

היק הזרמת של זיהומי מגורמי קבועי )כגו& ממט"שי וממפעלי תעשייתיי( לנחלי ולסביבה
בשנת  2008היה כ 110מיליו& מטרי מעוקבי )להל&  מלמ"ק( של קולחי וביוב גולמי; .הקולחי
ה מי ביוב גולמי )שפכי( שטוהרו במידה מסוימת.
החלטה  2447מאוגוסט  ;2004החלטה  1140מפברואר  ;2007החלטה  2428מאוקטובר .2007
מכוח חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב 1962ופקודת העיריות ]נוסח חדש[.
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סיכו והמלצות
 .1בעשרי השני האחרונות גברה ההכרה בחומרת מצב של הנחלי בישראל,
מחד גיסא ,ובפוטנציאל הטמו בה כשטחי פתוחי איכותיי  ,מאיד" גיסא.
המשרד להגנת הסביבה פעל לקד את שיקו הנחלי ונחל הצלחות ניכרות בשיפור
איכות מי נחל הקישו ונחל הירקו ובפיתוח גדות נחל אלכסנדר .אול לא נית
להצביע על נחל כלשהו אשר שוק במלואו לכל אורכו .מממצאי דוח זה עולה כי בקצב
ההשקעות שהיה בעת הביקורת יידרשו עוד כמאה שני להשלמת שיקו הנחלי .
 .2החוקי הקיימי קובעי את המבנה הארגוני לטיפול בנחלי  .בעול מקובלת
הגישה האגנית שעיקרה  בחינה כוללת של מקורות המי באג היקוות אחד ואיזו
אינטרסי בי המשתמשי באמצעות פעילות אינטגרטיבית של המשרדי הנוגעי
בדבר .בישראל הטיפול בנחלי מאופיי בפיצול בי גורמי רבי ובחוסר איזו:
המשרד להגנת הסביבה מופקד על שיקו הנחלי  ,אול שיקו המי  ,הפעולה
החשובה ביותר ,הוא בסמכות רשות המי והביוב ,וביצוע העבודות הוא בידי רשויות
הניקוז הכפופות לשר החקלאות .המשרד לא התייחס ליזמת חקיקה של משרד
החקלאות לחיזוק כפיפות של רשויות הניקוז למשרד החקלאות במחיר פגיעה
אפשרית בשיקו הנחלי .
 .3א ששיקו הנחלי הוא אחד הנושאי היחידי שבה יש למשרד תפקיד
יזמי ,הוא כמעט אינו יוז תכנו מתארי של רצועות הנחלי לקביעת שימושי הקרקע
המותרי והאסורי בה; הוא מניח לרשויות הניקוז ליזו את עיקר הפרויקטי
לשיקו על פי שיקוליה וסדרי העדיפויות שלה; הוא כמעט אינו יוז פעולות של
צבירת ידע ,הכשרה והתמקצעות של רשויות הניקוז בתחו הסביבתי; הוא אינו יוז
מהלכי שיעודדו הסדרה אקולוגית של נחלי במקו הסדרה הנדסית  הפוגעת
בבתי הגידול; המשרד לא התמודד ע סוגיית המימו והניהול של התחזוקה בקטעי
נחל ששוקמו ,ובהעדר תחזוקה נאותה הוצאות שהוצאו עלולות לרדת לטמיו.
 .4המשרד להגנת הסביבה אשר ,בהתא לחוק הנחלי  ,הסמי" את רשויות
הניקוז ,הכפופות לשר החקלאות ,לשמש ג כרשויות נחל המופקדות על שיקו
הנחלי  ,בחר למעשה בגופי שזמינות הפעלת הייתה מיידית ,א" לא תמיד
שיקוליה היו סביבתיי  .המשרד לא הטיל את מלוא תפקידי רשות נחל על רשויות
הניקוז בדר" שתבטיח איזו הול בי שני התפקידי  .המשרד לא בדק א יש
הצדקה שלא להטיל את תפקיד רשות הנחל על כל רשויות הניקוז וכמעט לא הקי
רשויות נחל ,שיכלו אולי למלא את התפקיד הסביבתי בצורה טובה יותר .המשרד לא
פעל על בסיס עבודת מטה ולא השווה ,למשל ,את הישגי רשויות הנחל להישגי
רשויות הניקוז כבסיס להחלטותיו .בהקמת שתי רשויות נחל בלבד ובהסמכת רשויות
ניקוז כרשויות נחל בצורה חלקית מימש המשרד את כוונת חוק הנחלי רק בחלקה.
ע זאת ,בשני האחרונות מסתמ שינוי בגישת של רשויות הניקוז להיבטי
הסביבתיי של שיקו הנחלי  ,ועל המשרד להחיש את התמורה.
 .5הממצאי מלמדי כי המשרד לא קיד את מדיניותו שלו בנושא :שיקו
הנחלי משמעותו בראש ובראשונה שיקו המי והשבת בתי הגידול ,אול המשרד
מעדי לקד פרויקטי שתוצאותיה נראות בציבור מיד  טיפוח גדות הנחלי
באמצעות פארקי ושבילי אופניי  .בעניי זה אמנ חלו תמורה חשובה ושינוי
תודעתי בקרב הציבור וראשי הרשויות ,אול כל עוד מוזרמי שפכי למי הנחלי 
השיקו רחוק מהשלמתו.
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 .6למשרד אי תכניות רבשנתיות ,סדרי עדיפויות ,אבני דר" ומדדי לבדיקת
הצלחת העמידה ביעדי השיקו  .א בשנות התשעי של המאה העשרי פעל
המשרד במר* בעניי ועודד הכנת תכניותאב מעמיקות ,גייס מומחי מהאקדמיה
וקיי פגישות סדירות של מינהלת הנחלי הארצית  בשני האחרונות קטנה
בהרבה עצימות פעילותו.
 .7לדעת משרד מבקר המדינה ,על המשרד לשקול ליזו שינויי חקיקה אשר
יתאימו את ההיערכות הארגונית לטיפול מיטבי בנחלי לגישה האגנית; לפעול
לאיתור פתרו לניהול ולמימו של תחזוקת הנחלי ; לקבוע מדדי להצלחת השיקו ;
ליצור איזו ראוי בי השיקו הנופי של הגדות לבי שיקו המי ובתי הגידול
לתק את החלטותיה
בנחלי ; לשקול שינוי במעמד של מינהלת הנחלי הארצית כדי ַ
ולהגדיל את השפעתה.

♦
מבוא
 .1בישראל  31נחלי ראשיי ;  16מה זורמי לי התיכו והשאר  לירד ולכינרת .חוק המי ,
התשי"ט) 1959להל  חוק המי ( ,קבע כי מקורות המי שבמדינה ,לרבות נחלי  ,מיועדי
לצורכי תושביה ולפיתוח האר! .על פי חוק המי אחת המטרות של הקצאת מי היא שמירה
ושיקו של נחלי  .חשיבות הציבורית והסביבתית של הנחלי היא בשימור ערכי נו $ופיתוח ,
בשימור מערכות אקולוגיות ,כשטחי פתוחי המשמשי לפעילות נופש ופנאי ,כעורקי ניקוז,
מ(פרי  11יש ער) כלכלי הבא לידי
ָ
למניעת סח ,$לאיגו ולהחדרת מי למי התהו  .לשיקו נחלי
ביטוי בשיפור הדימוי האזורי ובעליית מחירי הנדל" בסמו) לנחל ,בהקטנת זיהומי סביבתיי ,
ביצירת מוקדי תיירות ובהפחתת נזקי הצפות.
 .2בעבר זרמו מי שפירי במרבית הנחלי בישראל .כתוצאה מפעולות פיתוח שנעשו בכל
שנות הקמת המדינה  שאיבת מקורות המי של הנחלי  ,בנייה בסמו) אליה  ,הפיכת לעורקי
ביוב ביתי ,תעשייתי וחקלאי ופינוי פסולת מוצקה לתוכ או לשוליה  יבשו מרבית הנחלי
בישראל .מקצת הפכו למטרדי ולסיכוני סביבתיי  :קרקעית כוסתה בבוצה ובתרכובות
רעילות; נופי ומערכות החי והצומח בה אבדו ,לעתי בצורה בלתיהפיכה ,והנחלי הסיעו את
הזיהומי בנתיבי זרימת באור) ִמצרָפי של כ 1000ק"מ .12הנחלי נתפסו כמעבירי שפכי
)גולמיי או מטוהרי ( ומי שיטפונות ,דבר שהתקבל כמוסכמה .הנחלי טופלו בראייה ניקוזית של
ניהול זרימת באמצעות סכרוני  ,מאגרי  ,תעלות ,קיצור פיתולי ודיפו דפנותיה .
 .3בעשרי השני האחרונות גברה ההכרה הציבורית בחומרת מצב של הנחלי בישראל
ובכורח לשנותו ,והיא באה לידי ביטוי ,בי היתר ,בהחלטות ממשלה ,13בהחלטות של מוסדות
התכנו ,בהוראות בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובעיקר בהקמת המינהלה לשיקו נחלי ישראל
__________________

11
12
13

נחל מופר  נחל שנפגע מזיהומי .
על פי מיפוי של רשות הטבע והגני .
למשל :החלטה  3589ממאי  2005על שדרוג מי קולחי לאיכות שתאפשר את הזרמת לנחלי ;
החלטה  476מדצמבר  2003על תיקו %לחוק המי בנוגע לשמירת ערכי טבע ושיקו נחלי ; החלטה
 2117מאוגוסט  2000העוסקת ,בי %השאר ,בהקצאת  50מיליו %מ"ק )להל  %מלמ"ק( של מי למשאבי
טבע; החלטות במועדי שוני הנוגעות לשיקו הנחלי ירקו ,%קישו %ואלכסנדר.

87

המשרד להגנת הסביבה

)ב (1993בידי המשרד להגנת הסביבה )להל  המשרד( ובידי קק"ל .על פי "תכנית לאומית
לשיקו הנחלי " )להל  התכנית הלאומית( מנובמבר  2008שהכי אג $מי ונחלי במשרד,
האחראי לשיקו הנחלי  ,בשני  20081998השקיעו המשרד וגורמי נוספי )בעיקר קק"ל(
כ 200מיליו ש"ח )להל  מלש"ח( בשיקו הנחלי  .באות שני השקיעה המדינה כחמישה
מיליארד ש"ח בבניית מכוני טיהור שפכי )להל  מט"שי ( ,בקווי הולכה ובניצול רב יותר של
הקולחי  תנאי לשיפור איכות המי שמוזרמי לנחלי  .להערכת המשרד ,יש להשקיע בפרק זמ
של  15שני נוספות סכו של  2,090מלש"ח לשיקו אקולוגי ונופי ,ועוד  2,186מלש"ח להמש)
בניית מטשי" ולשדרוג איכות השפכי שיוזרמו לנחלי על פי תקנות טיהור חדשות שנקבעו
בשנת  .2010על פי נתוני המשרד ,בשנת  2009היו  27נחלי בהליכי שיקו שוני .
 .4בנובמבר  2006אישרה הממשלה תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המי  נחלי וניקוז
)תמ"א 34ב' ,(3/שמטרתה להבטיח את המש) קיומ ותפקוד של הנחלי וסביבותיה לצור)
שיקו  ,שימור ופיתוח של ערכי נו $וכמוקדי לפעילויות נופש ופנאי ,בד בבד ע הבטחת תפקוד
כעורקי ניקוז המצמצמי את נזקי הסח $וההצפות .התכנית קבעה כי מדי חמש שני מיו אישורה
על המשרד להגיש למועצה הארצית לתכנו ולבנייה סקירה בדבר קידו תכניות לנחלי שסומנו
בתשריטה .החלטות הממשלה ואישור תכנית המתאר הארצית על ידיה מחייבות את המשרד לתת
עדיפות ראוייה לנושא.
 .5משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מארסאוגוסט  2010את פעולת של הגופי השלטוניי
המעורבי בשיקו הנחלי  .הבדיקה נעשתה באג $מי ונחלי ובמחוז חיפה של המשרד וברשויות
הניקוז שורקלכיש ושרו .בדיקות השלמה נעשו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להל  משרד
החקלאות( ,באג $תקציבי במשרד האוצר ,ברשות הממשלתית למי ולביוב )להל  רשות המי (,
ברשות הטבע והגני  ,ברשויות הנחלי ירקו וקישו ,בחברה להגנת הטבע ,באיגוד ערי לשמירת
איכות הסביבה )חדרה( וברשות הניקוז כרמל.

עיכובי בשיקו הנחלי
תמונת מצב
 .1שיקו מלא של נחל הוא תהלי) המתמש) עשרות שני  .הוא מחייב תקציב גדול ומעורבות
של גופי רבי  :משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,מוסדות תכנו ,רשויות ניקוז ,רשויות נחל ועוד.
תהליכי השיקו כוללי את שיקו המי  :סילוק זיהומי )ביוב גולמי ,קולחי  ,פסולת מוצקה(
והקצאת מקורות מי ; פעולות לשיקו אקולוגי ,קרי  השבת מערכות ביולוגיות וזואולוגיות
שנפגעו ,ושיקו נופי של הגדות באמצעות תכנו ופיתוח של רצועות הנחלי והסדרת הפעולות
המותרות והאסורות בה .ע השלמת פעולות השיקו יש צור) בפעולות קבועות של תחזוקה
ואכיפה.
מאז שנות התשעי של המאה העשרי פועלת המדינה באמצעות המשרד וגופי נוספי לשק את
נחלי האר! .אשר על כ נית היה לצפות כי המשרד יקבע אבני דר) ומדדי לבדיקת העמידה ביעדי
שיקו המי  ,השיקו האקולוגי ושיקו הנו $בגדות הנחל כ) שיתאפשר להגדיר נחל כמשוק
במלואו או בחלקו ולעקוב אחר ההתקדמות בתהלי) השיקו  .בהיעדר של מדדי אפשר להגדיר
נחל שאינו מצרי) עוד פעולות של שיקו  ,אלא של תחזוקה בלבד ,כזה ששיקומו הושל  ,או
לחילופי ,נחל שהתהליכי הטבעיי העיקריי בו מתרחשי ללא צור) בהתערבות האד .
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Ì˜Â˘ ¯˘‡ Ï‡¯˘È· „Á‡ ÏÁ ÏÚ ÂÏÂ ÚÈ·ˆ‰Ï Ô˙È ‡Ï ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ 20-Î ¯Á‡Ï ÈÎ ¯¯·˙‰
.ÂÈ‚ÂÒÏ ÌÂ˜È˘ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏÂÚÙ· Í¯Âˆ ‡ÏÏ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï „˜Ù˙ÓÂ ÂÎ¯Â‡ ÏÎÏ
‡,„Á‡ ÏÎÏ ‰¯Á·˘ ÌÂ˜È˘‰ ˙Ó¯ Ô‰· ‰Ú·˜Â ,ÌÈ·¯ ÌÈÏÁÏ ·‡-˙ÂÈÎ˙ ÂÎÂ‰˘ Û
.‡˘Â‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓÏ ÌÈ„„Ó Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰
המשרד הסביר בתשובתו מנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי תהלי) שיקו של נחל עשוי
להתפרס על פני עשרות שני  ,אול נית ליהנות מפירות השיקו כבר מתחילתו .לדוגמה :נחל
אלכסנדר היה אחד ממוקדי הזיהו הגדולי במישור החו ,$ובמאמצי שיקו של יותר מ 15שני
שוקמו קטעי בו ,חל שיפור באיכות מימיו ,והוא מהווה מוקד משיכה לרבי  .כמו כ המשרד
הצליח לחולל תמורה ניכרת באיכות מי הקישו והירקו.
 .2על א $שיפור באיכות הקולחי המוזרמי לנחלי  ,משמשי מרבית הערוצי להובלת
שפכי מטוהרי ברמות שונות .על פי נתוני רשות המי לשני  ,20082007כ 14מלמ"ק של
שפכי גולמיי וכ 95מלמ"ק של קולחי  14הוזרמו במישרי לסביבה ולנחלי  .להל מפת פריסת
הזרמת השפכי והקולחי לנחלי שהוכנה בידי רשות הטבע והגני ועמותת "אד טבע ודי"
בינואר :2010

__________________
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שפכי  ביוב גולמי; קולחי  ביוב שטוהר לרמה מסוימת.
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המשרד השיב בנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי חלה ירידה במספר הזרמות הזיהומי
הקבועי לנחלי מכ 250באמצע שנות התשעי לכ 100בשנת  .2009רשות הטבע והגני ,
המבצעת סקרי בנושא הזיהומי עבור רשות המי  ,הסבירה כי ניכרת מגמה מתמשכת של קיטו
בהזרמת שפכי וקולחי לסביבה עקב הקמת מט"שי ומערכות איסו $ביוב חדשות ,בשל הקמת
מאגרי קולחי ומפעלי השבה נוספי ובגלל רצ $שנות הבצורת ,שחייב את החקלאי לנצל את
הקולחי להשקיה ג בעונות החור.$
 .3ב 2004אימ! המשרד מסמ) מדיניות לעניי שיקו הנחלי )להל  מסמ) המדיניות( .15על
יצי "ירוקי " בי יישובי  ,מת זהות
פיו ,שיקו הנחלי נועד להשיג יעדי מערכתיי )יצירת ֵח ִ
לאזורי ואפיונ  ,שילוב בתכנו הלאומי(; יעדי הידרולוגיי )השבת המי לאפיקי  ,הבטחת
איכות המי  ,הבטחת רציפות הזרימה ,ניקוז ,שימור הקרקע מסח ;($יעדי אקולוגיי )שמירת
המגוו הנופי והביולוגי ,הבטחת רצ $שטחי פתוחי ומסדרונות אקולוגיי ( ויעדי חברתיי 
כלכליי )הבטחת הנגישות לציבור ,חיזוק הזיקה לערכי טבע ,העלאת מחירי נדל" ,מניעת נזקי
שיטפונות ושיפור אפשרויות התיירות והנופש(.
מסמ) המדיניות הציע צעדי ליישו  :הקמת מתק טיפול שפכי אזורי אשר יטהר אות לאיכות
המתאימה להזרמה לנחל בכל אג היקוות  כ) ינוצלו עודפי הקולחי בסמו) למקו יצירת
וייחס) הצור) בהובלת לאתרי מרוחקי ; קביעת תקני סביבתיי למי הנחלי המגדירי את
איכות המי הזורמי בה ולא את איכות הקולחי שיוזרמו אליה ממכוני טיהור; כלילת פרק
כלכלי בתכנית שיקו של נחל אשר יערי) את תועלת השיקו בכס $ועוד .יעדי נוספי לביצוע
פורסמו ג ב"תכנית לאומית לשיקו הנחלי " שפרס המשרד בנובמבר  :2008סילוק מזהמי
מהנחלי ; הכנת תכניותאב ומתאר לשיקו אקולוגי ,נופי ותיירותי; הגדלת השימוש בפתרונות
ניקוז שאינ הנדסיי ; שיקו אקולוגי של הנחלי ; הכנת תכנית כלכלית לניהול ותחזוקה; תחזוקה
ארוכת טווח.
ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â·¯ ·‡-˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰ ¯˜ÈÚ· - (Í˘Ó‰· Â‡¯) Â‚˘Â‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ˆ˜Ó ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ
‰„Â¯È ÔÈÈ„Ú ‡È‰ Í‡ ‰¯ÙÂ˘ ÌÈÏÁÏ ÌÈÓ¯ÊÂÓ‰ ÌÈÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ .ÌÈÏÁ‰ ˙Â„‚· ˘ÙÂ È„˜ÂÓ
·‡ÏÂ È‡ÙÂ ˘ÙÂ ˙Â¯ËÓÏ ˙Â„‚‰ ÌÂ˜È˘Î ÔÈÈ„Ú ÒÙ˙ ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ;¯Â˜Ó‰ ÈÓÓ ‰·¯‰
;ÌÈÏÁ‰ ÈÓ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ˜˙ ÂÚ·˜ ‡Ï ;¯·Ú· Ì‰· ÂÈ‰˘ ÏÂ„È‚‰ È˙· Ï˘ ÌÂ˜È˘Î
˙ÂÏÏÂÎ ÔÈ‡ ÌÈÏÁÏ ˙ÂÈÎ˙ ;ÊÂ˜È‰ ÈÏÚÙÓÓ ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ Ì‰ "ÌÈ˜Â¯È" ÊÂ˜È ˙ÂÂ¯˙Ù
·.˙‚˘ÂÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈ„„Ó ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ,˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó
ÈÂ‚¯‡‰ ÏÂÙÈË‰ ,„¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·È‚ÂÏÂ¯„È‰ ÌÂ˜È˘Ï È‡˙Î - ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ‡Â‰˘ - ÌÈÓ‰ ¯Â‰ÈË ˙ÈÈ‚ÂÒÂ Â
ÔÈÈˆ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó .ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÓ ÌÈ„Á‡ Ì‰ È‚ÂÏÂ˜‡Â
·˙˘ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ :·Èˆ˜˙‰ ‡È‰ ¯˙ÂÈ· ‰˘˜‰ ‰ÈÚ·‰ ÈÎ 2010 ¯·Ó·ÂÓ Â˙·Â
‰ÏÂ„‚ Û‡ ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚÂ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.5-Î ‡È‰ ÊÂ˜ÈÏ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰
.ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .¯˙ÂÈ

__________________
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קפל %מוטי .(2004) ÔÂÎ˙ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ ˙ÂÈÈ„Ó - Ï‡¯˘È ÈÏÁ ,בגיבוש המדיניות המוצגת במסמ-
השתתפו המשרד ,מינהל התכנו %במשרד הפני  ,אג .שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ,נציבות
המי )כיו  רשות המי ( ,רשות הטבע והגני  ,החברה להגנת הטבע ,רשויות ניקוז ,רשויות נחלי
ועוד.
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מקומו של נושא שיקו הנחלי בפעילות המשרד
 .1כאמור ,הממשלה קיבלה החלטות על שיקו נחלי וגלומה בה מחויבות שלה ושל המשרד
לעניי .במבוא למסמ) המדיניות הגדירה מנכ"לית המשרד דאז ,ד"ר מיקי הר ,את שיקו הנחלי
כ"נושא מרכזי" בעבודת המשרד .באוקטובר  2005הציב השר לאיכות הסביבה דאז ,ח"כ שלו
שמחו ,את קידו הפרויקט הלאומי לשיקו נחלי ישראל כמטרה אסטרטגית והגדיר את השיקו
האקולוגי כעיקר העשייה .16ג השר שכיה בתפקיד בעת הביקורת ,ח"כ גלעד ארד ,קבע בפברואר
 2010כי המש) שיקו הנחלי הוא נושא מרכזי בפעילות המשרד.
ואול התברר שבפועל קידו שיקו הנחלי אינו בעדיפות גבוהה במשרד ,ובעשור הראשו של
שנות האלפיי הקדיש לכ) המשרד פחות משאבי מבעבר) :א( במסמ) "עיקרי תכנית העבודה
של המשרד" לשני הבאות אשר הוצג בנובמבר  ,2009שיקו הנחלי אינו נמנה ע חמשת היעדי
השנתיי החשובי ) ;17ב( במש) שלוש שני כמעט  מאוגוסט  2004עד אפריל   2007לא אייש
המשרד את תפקיד הממונה על אג $מי ונחלי  ,המופקד על שיקו נחלי ישראל ,ועד לשנת 2009
לא היה במשרד תק לעובדי שתפקיד טיפול בשיקו הנחלי ; )ג( בשנת  1993הקי המשרד
)ע קק"ל( את מינהלת הנחלי הארצית ,אשר שימשה כגו $מנחה ומלווה למינהלות הנחלי
המקומיות .ע הקמתה היא נהגה להתכנס כמה פעמי בשנה .נמצא כי בשני האחרונות היא
מתכנסת רק פע בשנה; )ד( פעולות השיקו נעשות בידי רשויות הניקוז  הכפופות למשרד
החקלאות ,וסדרי העדיפויות שלה אינ נקבעי בידי המשרד .המשרד לא פעל לשנות מציאות זו
)ראו פרטי בהמש)(; )ה( ההוצאות בגי הפעולות לשיקו הנחלי ה במגמת ירידה משנת ,2000
ובהצעת התקציב של המשרד לשני  20102009א $נקבע כי הסיבה לכ) היא "הקצב המתו של
ביצוע התקציב לנושא שיקו הנחלי ".
המשרד הסביר בתשובתו מנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי הוא מייחס חשיבות רבה לנושא,
ו"בימי אלה" נעשה שינוי ארגוני והוק בו "אשכול משאבי טבע" הכולל את אג $מי ונחלי ,
אשר אחת ממטרותיו היא הגברה והעצמה של ההיבטי האקולוגיי והתכנוניי של שיקו
הנחלי  .כמו כ הוא רואה בשיקו נחל קישו את אחד מפרויקטי הדגל שלו וג הביא להחלטת
ממשלה בנוגע לפיתוח פארק נחל באר שבע .המשרד מעסיק מ 2009שני פרויקטורי לקידו
שיקו הנחלי  ,ולאחרונה ג כמה אקולוגי חיצוניי בחוזה רבשנתי .לפיכ) גדלה יכולתו לפקח
על הפעילות בנושא.
בתשובה נוספת של המשרד מיוני  2011הוא הסביר כי מדיניותו נשענת על ריכוז מאמ! במספר
מצומצ של נחלי מרכזיי )הירקו ,הקישו ונחל באר שבע( בעוד נחלי אחרי זוכי לתשומת
לב בהיק $מצומצ יותר )נחל תניני  ,נחל חדרה ,נחל אלכסנדר ,נחל שקמה ,נחל הבשור ,ירד
צפוני וירד דרומי( .באופ זה נית להשיג התקדמות ממשית בפרק זמ של ארבעחמש שני
בנחלי העיקריי  ,בעוד שבנחלי האחרי מתקיימת פעילות של תכנו וביצוע בהיק $קט יותר
כדי לשמר את המודעות לצור) בשיקו נחלי  .אחת למספר שני מופני מאמצי זמ ותקצוב
לנחלי שלא היו במרכז.

__________________
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במכתב למנכ"ל רשות הטבע והגני .
חמשת היעדי החשובי של המשרד ה הסבת הפסולת למשאב; הפחתת זיהו האוויר; היערכות
לשינויי אקלי ; הגברת האכיפה הסביבתית; חינו -סביבתי.
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˙˘Ó ÂÏ˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ· ‰ÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ÂÊ ˙ÂÈÈ„Ó ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ‡È‰Â ,2008-Ó ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙· Â‡ 2004
ÌÂ˜È˘Ï ˙ÂÓÈ„˜ Ô˙Ó ÔÈÈÚ· Ï˘ÓÏ) ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘Ó ˙Èˆ¯‡‰ ÌÈÏÁ‰ ˙Ï‰ÈÓ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰
Ï˘ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙ÂÈÈ„Ó· ¯·Â„Ó Ì‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .(˜¯Â˘ ÏÁÂ ‰¯„Á ÏÁ
˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ ‰˙Â‡ ÌÒ¯ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È - „¯˘Ó‰
˘ÌÂ˜È˘Ó ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ÈÎ Ï˘ÓÏ ‡ˆÓ ‰· ,2008-Ó ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙· „¯˘Ó‰ ·˘ÈÁ
.ÔÂ˜¯È‰ ÏÁ ÌÂ˜È˘Ó ÁÓˆ˙˘ ˙ÏÚÂ˙Ï ˜¯ ‰ÏÚÓ· ‰ÈÈ˘ ‡È‰ ˜¯Â˘ ÏÁ
יצוי כי בינואר  ,2011לאחר השלמת הביקורת ,פרסמה הממשלה את תכנית העבודה שלה לאותה
שנה .עולה ממנה כי המשרד אכ שינה את סדרי העדיפויות שלו והגדיר את שיקו הנחלי ומניעת
זיהומ כמשימה מרכזית על פי תכנית תלתשנתית .המשרד א $קבע מדדי לבחינת עמידתו
ביעדי שהציב לעצמו.18
˙˘¯„ ,2008 ¯·Ó·Â· „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù˘ "ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙" ÈÙ ÏÚ .2
ÌÈ˘· .Ï‡¯˘È ÈÏÁ Ï˘ ÈÂ‡¯ ÌÂ˜È˘ ˙ÓÏ˘‰Ï Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ È˘Î Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰Ú˜˘‰
·ˆ˜˘ ‰Á‰· .‰˘ È„Ó ÚˆÂÓÓ· Á"˘ÏÓ ‰Ú˘˙Î ‰Ê ÔÈÈÚ· „¯˘Ó‰ ÚÈ˜˘‰ 2010-1998
ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÚÈ˘Â ‰È‰˘Î ¯˙ÂÂÈÈ „¯˘Ó‰ È„È· ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘· ‰Ú˜˘‰‰
‡ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈ˘ ‰‡ÓÎ „ÂÚ Â˘¯„ÈÈ - ˙ÁÙÈ ‡Ï (Ï"˜˜ ÔÂ‚Î) ÌÈ¯Á
·.Ï‡¯˘È

ההיבט הארגוני
 .1החוקי הנוגעי למי קובעי את ההיערכות הארגונית לטיפול בה  .בישראל מטפלי
בנחלי בעיקר על פי שלושה חוקי :
)א( חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח) 1957להל  חוק הניקוז(  השר האחראי
ליישומו הוא שר החקלאות; הוא מוסמ) להכריז )ברשומות( ,לאחר התייעצות ע המועצה הארצית
לענייני ניקוז ,על שטח מסוי כעל אזור ניקוז ולהקי )בצו( לאחר התייעצות ע שר הפני רשות
ניקוז האחראית לשטח זה .על רשויות הניקוז לדאוג לניקוזו הסדיר של תחו אחריות ולפתח
ולהחזיק לש כ) מפעלי ניקוז .בישראל הוקמו  11רשויות ניקוז )מכוח צו הניקוז וההגנה מפני
שיטפונות )הקמת רשות ניקוז( התש") ,1960אשר תוק בשנת התשנ"ז( שה תאגידי סטטוטוריי
אשר תחומי פעולותיה נקבעו לפי אגני ניקוז טבעיי  .רשות ניקוז ,באישור שר החקלאות ,19רשאית
להטיל ארנונות ניקוז למימו פעולותיה לתחזוקה שוטפת ולבניית מפעלי ניקוז.
)ב( חוק המי  על ניהול משק המי והביוב מופקדת רשות המי  .רשות המי הוקמה בינואר
 2007על בסיס נציבות המי לשעבר ומינהלת הביוב הארצית ,ובאוקטובר  2009הועברו לה ג
__________________

18

19

להל %אחדי  :עד תו שנת  2011יש להגדיל את מספר קטעי הנחל שבה תומ -המשרד בשיקו
אקולוגי משלושה לעשרה; יש להגדיל את מספר הנחלי שלה תכניות מי מאושרות משניי
לחמישה; יש להקטי %את מקורות הזיהו מ 100ל ;90יש להגדיל את מספר התכניות לשדרוג
מט"שי מחמש ל.21
סעי) 36 .א( בחוק הניקוז.
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הסמכויות שהיו למינהל לפיתוח תשתיות ביוב ולממונה על התאגידי במשרד הפני  .הכוונה
בהקמתה הייתה כלילת סמכויות הניהול במשק המי והביוב תחת קורת גג אחת .ע הקמתה נוספו
לה תפקידי נוספי על אלה שהיו לנציבות המי כגו קביעת תעריפי למי ולביוב ומת הלוואות
ומענקי להקמת תשתיות ביוב .על פי חוק המי מטרות השימוש במי ה ,בי היתר ,לשמור
ולשק ערכי טבע ונו $לרבות מעיינות ,נחלי ובתי גידול לחי  .רשות המי פועלת ג בנוגע
לאיכות המי המוזרמי לנחלי ולכמות  .לפיכ) האחריות לשיקו המי בנחלי  ,תנאי מהותי
וראשוני לשיקו הנחלי  מסורה בידיה.
)ג( חוק רשויות נחלי ומעיינות ,התשכ"ה) 1965להל  חוק הנחלי (  20השר האחראי
ליישומו הוא השר להגנת הסביבה .השר רשאי להקי )בצו( ,לאחר התייעצות ע הרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,רשות לנחל או לחלק ממנו או להטיל על רשות ניקוז קיימת תפקידי של
רשות נחל .אול לא תוק רשות נחל אלא א לדעת השר אי הצדקה להטיל את תפקידיה על רשות
ניקוז קיימת .השר ממנה את חברי רשות הנחל מנציגי הממשלה ,נציגי השלטו המקומי ,נציגי
הציבור ועוד .תפקידיה של רשות נחל ה לתכנ ולבצע את הפעולות האלה :קביעת תוואי לנחל;
הסדרת זרימת המי בנחל והסרת מפגעי תברואה מה ; ניקוז התחו שנקבע לרשות הנחל; שימור
הנו $ומתנות הטבע בגדות; הסדרת חלוקת המי למעונייני בה ; הסדרת דרכי השימוש בנחל
בידי המעונייני  .המקור לתקציבה של רשות נחל ,בדומה למקורות התקציב של רשות ניקוז ,ה
ארנונות ניקוז והקצבות ייעודיות ממשרדי ממשלה.
על פי חוקי אלה וחוקי הנוהגי בשלטו המקומי ,הרשויות המקומיות או תאגידי המי והביוב
מטפלי באיסו $הביוב ובטיהורו לקולחי ; רשות המי מטפלת ,בי היתר ,בהפקת המי
ובאספקת ובמימו הקמת מכוני טיהור שפכי ; משרד החקלאות מטפל בניקוז; משרד הבריאות
קובע כללי לאיכות מי השתייה והקולחי ; המשרד להגנת הסביבה עוסק בזיהו המי בנחלי .
בחלק מהנחלי יש שמורות טבע או גני לאומיי ואלה מטופלי בידי רשות הטבע והגני .
˙˜ÂÏÁ ‰¯˙Â ‰˘„Á‰ ‰˙ÂÎ˙Ó· ·ÂÈ·‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï Ì‚˘ ,‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
.ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚· ˙¯ÊÂ·Ó Ë¯Ù· ÌÈÏÁ‰ ÌÂÁ˙·Â ÏÏÎ· ÌÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
 .2אלה הגופי שמטפלי במישרי בשיקו הנחלי ) :א( אג $מי ונחלי במשרד ועובדי
במחוזות המשמשי כמטה לעניי .באג $עובד רכז מינהלת הנחלי הארצית כפרויקטור לשיקו ;
)ב( מינהלת הנחלי הארצית  גו $וולונטרי העוסק בהיגוי ובתיאו של פעולות של מינהלות
נחלי שמוקמות בחלק מהמקרי )להל  מינהלות מקומיות( ובייעו! לה .המינהלה הארצית
מקבלת שירותי מטה מאג $מי ונחלי ; )ג( המינהלות המקומיות  וולונטריות ג ה ,עוסקות
בהיגוי ובייעו! לרשויות הניקוז הסטטוטוריות ,ואלה האחרונות ה המפתחות את הנחלי ומשקמות
אות מכוח צו הטלת תפקידי רשות נחל עליה) .ד( רשות הטבע והגני יוזמת תכנו ושיקו של
בתי גידול בנחלי .

רשויות הניקוז סוכנות הביצוע לשיקו הנחלי
 .1במועד סיו הביקורת 45 ,שני מאז חקיקת חוק הנחלי  ,הוקמו רשויות נחלי לשניי מ30
הנחלי העיקריי  לירקו ) (1988ולקישו ) .(1994בשני  20102003הטילו השרי להגנת
__________________
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במועד חקיקת חוק זה טר הוק המשרד לאיכות הסביבה) ,כיו  המשרד להגנת הסביבה(.
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קוב ,דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

הסביבה ,21על פי המתווה שנקבע בחוק הנחלי  ,על כל  11רשויות הניקוז תפקידי של רשויות נחל
בצווי מכוח חוק הנחלי  .הטלת התפקידי על שש רשויות ניקוז בצו מ 2005הוגבלה בתחילה
לשלוש שנות ניסיו ,וב 2008תיק השר להגנת הסביבה דאז ,מר גדעו עזרא ,את צו הטלת
והפכ 5לקבוע .השיקולי להוספת התפקיד של רשויות נחל על רשויות הניקוז הקיימות
ָ
התפקידי
נבעו מניסיונ בטיפול בנחלי מזווית הניקוז ומיעילות.
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ציי במכתבו למשרד מבקר המדינה מיולי  2010כי הסיבה להטלת
תפקידי של רשויות נחל על רשויות הניקוז היא הרצו לנסות ולאחד גופי ציבוריי דומי .
המשרד הוסי $בתשובתו מנובמבר  2010כי בהסתמ) על הנחיות היוע! המשפטי לממשלה המדינה
אמורה להשתמש בגופי קיימי בביצוע תפקידי המתאימי למדיניות המשרד.
„È˜Ù˙ ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘Ï ˙ÂÙÂÙÎ‰ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÂÏÈË‰ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï ÌÈ¯˘‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
Ï˘ È˙·È·Ò‰ Ô„Â˜Ù˙ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˜„· Ì¯Ë· ,Ú·˜ Í¯„ - ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘ - ˜‰·ÂÓ È˙·È·Ò
¯˘.ÌÈÏÁ‰ ˜ÂÁ· Ú·˜˘ ÈÙÎ ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ Â‡ ˘È Ì‡ ˜„·˘ ÈÏ·ÓÂ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ
ÏÎ ¯˘‡Î ÂÈ„ÁÈ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È˘ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡ ‰˜È˜Á· Â¯È„Ò‰ ‡Ï Ì‚ ÌÈ¯˘‰
‡.¯Á‡ ¯˘Ï ˙ÂÙÈÙÎ· ‰˘Ú ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó „Á
 .2התפקידי של רשות ניקוז ורשות נחל נועדו לשרת מטרות שאינ בהכרח עולות בקנה אחד:
על פי חוק הניקוז ,תפקידה של רשות ניקוז לדאוג לניקוזו הסדיר של נחל ,להוביל ולהרחיק מי
העלולי להזיק לחקלאות ,לבריאות הציבור ,ולנצל את מי הנגר לטובת משק המי  .המשמעות היא
כי יש להוביל את המי במהירות דר) נחלי או תעלות ניקוז אל השפ) או למאגרי  .מנגד ,על פי
חוק הנחלי  ,תפקידה של רשות נחל להסדיר את זרימת המי בנחל ולשמר את הנו $ואת מתנות
ובפ ֶשט ההצפה 22שלו כדי לשמור
הטבע לאורכו .משמע ,עליה להשאיר את המי בנחל ,בגדותיו ֶ
על בתי הגידול ועל הנו $הטבעי.
ˆ¯ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÌÚ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·Ï˘Ï ÔÂÈÒÈ ‰È‰ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰ÎÓÒ‰‰ Â
,„Á‡ ‰˜· ÌÈÏÂÚ „ÈÓ˙ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ„È˜Ù˙ È˘ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ·ÈÂÁÓ‰ „Á‡ ÛÂ‚· ÏÁ‰
‡ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙ÏË‰ ÈÂÂˆ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ
·˘.232010-2003 ÌÈ
 .3חוק הנחלי פירט שבעה תפקידי אשר על רשות נחל לתכנ ולבצע  כול או מקצת  ,כפי
שייקבע בצו הקמת .השר להגנת הסביבה  בהטילו על רשות ניקוז למלא תפקידי של רשות נחל 
צרי) לקבוע בו אילו תפקידי של רשות נחל מוטלי עליה .בצווי שהטילו על  11רשויות הניקוז
תפקידי כאלה פורטו רק שניי משבעת התפקידי שבסמכות רשות נחל :קביעת התוואי לנחל
ושמירת הנו $ומתנות הטבע בגדותיו .תפקידי חשובי כגו הסדרת זרימה סדירה של המי ומניעת
זיהומ לא נכללו בצו .לש השוואה יצוי שבצווי שמכוח הוקמו רשות נחל ירקו ורשות נחל
קישו הוטלו על רשות נחל ירקו כל התפקידי ועל רשות נחל קישו שישה מה  ,וניתנו לה
סמכויות נוספות ,למשל ,מכוח חוק המי ומכוח חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח.1968
__________________
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בצו רשויות נחלי ומעיינות )הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז( ,התשס"ג 2003שתוק %ב
 ,2005ב 2008וב.2010
פשט הצפה הוא חלק ממסדרו %הנחל המועד להצפות עונתיות.
בעניי %זה ראו את מאמרה של עו"ד רחל אד  ,סגנית היועצת המשפטית במשרד לשעבר" :צו רשויות
נחלי ומעיינות :בדר -לגישה אקולוגית מערכתית לניהול מקורות מי " ,שפורס בגיליוÌÈÓ %
 ,486 ÒÓ ‰È˜˘‰Âאפריל .2007
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˙Â˘¯ ˙Ó˜‰Ï ‰‡ÏÓ ‰ÙÂÏÁ ‡ÂÙ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÏÁ ˙Â˘¯ È„È˜Ù˙ ˙ÏË‰
.ÏÁ
ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ‡Ï‡ ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÊÂÈ ÂÈ‡ ËÚÓÎ „¯˘Ó‰ .4
·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘ ‡Â‰ ÍÎÏ ÌÈÈÂËÈ·‰ „Á‡ .Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ Ô‰ÈÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ˙‡Ê ˙Â˘ÂÚ
˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘Ï ,ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï 24"‡¯Â˜ ÏÂ˜"· ‰ÂÙ „¯˘Ó‰ :ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï
¯Á‡Ï Û˙˙˘È ÌÂÓÈÓ· ¯˘‡ ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÂÏ ÚÈˆ‰Ï ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ÏÂ
˘.ÂÓˆÚÏ Ú·˜˘ ÌÈ„„Ó ÈÙ ÏÚ Ì˙Â‡ ËÂÙ˘È
המשרד הסביר בתשובתו מנובמבר  2010כי ההתקשרות ע רשויות הניקוז בדר של מכרז או "קול
קורא" לא נקבעה על ידו ,אלא בידי החשב הכללי במשרד האוצר .מינהלות הנחלי המקומיות,
הפועלות על פי מדיניותו של המשרד ,ה שמקבלות החלטות לגבי הפרויקטי בתחומ ומנהלות את
התכנו והביצוע שלה.
האמור לעיל אינו עולה בקנה אחד ע ממצאי הביקורת ,שלפיה רשויות הניקוז ה שיוזמות
פרויקטי לשיקו במרבית המקרי .כמו כ רשויות הניקוז יוזמות פרויקטי ג בהיעדר מינהלות
נחל קבועות ופעילות או בהתקיי מינהלות כאלה שפעילות קצרה או מתחדשת רק אחת לכמה
שני )למשל בנחל שורק ,בנחל תניני ובנחל חדרה שבאחריות שלוש רשויות ניקוז שונות(.
המשרד יכול היה לפרס את סדרי העדיפויות שלו לגבי נחלי ספציפיי ,קטעי מסוימי שלה
ואת הפרויקטי שהוא מעדי #ה ב"קול קורא" וה בהתקשרות ישירה ע רשויות הניקוז ,א לא
עשה כ.
 .5המחוקק קבע בחוק הנחלי מ 1965%כי תוק רשות נחל רק במקרה שהשר מצא שאי הצדקה
להטיל את התפקיד על רשות ניקוז .נית היה לצפות כי לפני שימלי( המשרד לשרי להגנת הסביבה
על הטלת תפקידי של רשויות הנחל על רשויות הניקוז הוא יקיי עבודת מטה שתבח א יש
הצדקה להטלת התפקיד הסביבתי על כל  11רשויות הניקוז וא #יבח לכ חלופות .לאחר הטלת
התפקידי בצו ובטר נית לרשויות הניקוז מעמד קבוע של רשויות נחל ,אפשר היה לצפות שהוא
יקבע אבני בוח לבחינת הצלחת ,יפיק לקחי ויקבל החלטה שקולה ומבוססת לגבי ההמש.
ÔÈÈÚ·Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÔÈÈÚ· ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ˙Â„Ú ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó· ‰‡ˆÓ ‡Ï
Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÎ ÏÚ ÏÈË‰Ï Â‡Ï Ì‡ ˜„ˆÂÓ Ì‡ ˙ÂÏ‡˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰
¯˘Í¯„ Âˆ‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ (2008-2005) ÔÂÈÒÈ ˙Â˘ ˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï Ì‡Â ,ÏÁ ˙ÂÈÂ
˜·˙ÈÁ·Ï ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ˙Â„Ú ‰‡ˆÓ ‡Ï ;„·Ï· Ô˜ÏÁÏ Â‡ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˘˘ ÏÎÏ Ú
ÔÎ ÂÓÎ ;ÏÁ ˙Â˘¯ È„È˜Ù˙ ˙Ú·˘Ó ÌÈÙÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÏÈË‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÏÂ‰È ÌÈÙÂ‚ È˘ ÈÂÈÓ ÔÈÈÚ· ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ˙Â„Ú ‰‡ˆÓ ‡Ï
˙Â˘¯ È„È˜Ù˙ ÏÈË‰ „¯˘Ó‰ - „¯ÂÓ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÏÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÛÒÂ :ÔÂ˘È˜‰Â ÔÂ˜¯È‰
ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ ‡ˆÂÓ‰ ˙„Â˜˘ Û‡ ‰Ï‡ ÌÈÏÁ ‰ÏÚÓ·˘ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÏÁ
‚.ÌÈÂ˘ - ÛÂ

__________________
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סדרי העדיפויות של רשויות הניקוז
 .1תפקיד של רשויות הניקוז ,על פי חוק הניקוז ,הוא להסדיר את ניקוזו של נחל ולמנוע את נזקי
השיטפונות .שיקו הנחלי ,המחייב התייחסות אקולוגית ,הוא בעדיפות משנית אצל מאחר שה
חשופות לתביעות בגי נזקי משיטפונות מדי שנה ,והצגת מפעלי הניקוז שעשו יכולה להצביע על
מאמצי מניעה מצד .כמו כ ההיערכות למניעת נזקי שיטפונות היא שנתית ,ואילו הטיפול בנחלי
יכול שיהיה ממוש יותר או יידחה .עלות הביטוח לכיסוי נזקי השיטפונות וסכומי ההשתתפות
העצמית גבוהי מאוד )מאות אלפי ש"ח( ,וחלק מרשויות הניקוז מוותרות על הביטוח ומקצות את
הכס #שנחס לפרויקטי שימנעו את נזקי השיטפונות.
 .2על סדרי העדיפויות של רשויות הניקוז משפיעי ג כפיפות המינהלית והליכי האישור
הסטטוטורי של מפעלי ניקוז שה יוזמות :רשויות הניקוז כפופות לשר החקלאות ,ורוב ההליכי
מתקיימי במשרד החקלאות .כתוצאה מכ אופיי של פתרונות הניקוז נקבע במסגרת שאינה
סביבתית אלא מביאה בחשבו שיקולי חקלאיי )כגו מניעת שיטפונות בשדות ומניעת סח#
בה( .אמנ ,בשני האחרונות היו נוכחי בדיוני הוועדות ההנדסיות של משרד החקלאות נציג
מאג #מי ונחלי של המשרד ,נציג קק"ל ונציג רשות הטבע והגני ,א לא היה בכ כדי להטות
את הכ #לטובת ריבוי השימוש בפתרונות ניקוז "ירוקי" והחתירה למזעור הנזק הנגר לפעמי
ממפעל ניקוז; בדר כלל נציגי אלה מנסי לשפר פיתרו מוצע אחד שמציעה רשות הניקוז במקו
לבחו כמה חלופות ולבחור אחת מה.
)א( רשות ניקוז היוזמת מפעל ניקוז מביאה אותו תחילה לשיפוט בוועדה הנדסית באג #לשימור
קרקע וניקוז במשרד החקלאות ,וזו מאשרת או דוחה את המפעל .25בהמש ,על פי חוק הניקוז,
מפעל הניקוז יאושר ויוק בשלבי כדלקמ :פרסו התכנית והצגתה להגשת התנגדויות; העברת
התכנית וההתנגדויות ,א היו ,לשר החקלאות ,אשר לאחר התייעצות במועצה הארצית לענייני ניקוז
רשאי לאשר את התכנית ,לשנותה או להסירה .שר החקלאות לא יאשר את התכנית לפני שהביאה
לוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה הרלוונטית ,וזו רשאית לאשר את התכנית או לדחותה; לא אישרה
הוועדה המחוזית את התכנית  %היא תובא לממשלה לאישור ,לשינוי או לביטול .תכנית שאושרה
לפי חוק הניקוז תאושר בפרסו של שר החקלאות ברשומות ,וכוחה יהא יפה מכוחה של כל תכנית
בניי%עיר.
)ב( צו הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות הניקוז קבע ,כי תכנית שהכינה רשות ניקוז לש
ביצוע תפקידיה לפי אותו צו תאושר בידי השר להגנת הסביבה ,נוס #על אישורי הדרושי לפי חוק
הניקוז ,ובהתקיי תנאי אלה :התכנית הוכנה בראייה סביבתית ואקולוגית כוללנית; רשות הניקוז
הביאה את התכנית לידיעה מוקדמת של אג #מי ונחלי במשרד וללשכת התכנו המחוזית הנוגעת
בדבר; התכנית כוללת הוראות לשמירת הנו #ומתנות הטבע לפי צו זה .על פניו ,הצו אמור ליצור
איזו ע ההליכי שנקבעו בחוק הניקוז.

__________________
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שלב זה נהוג במשרד החקלאות שני רבות משיקולי מעשיי  הוועדה ההנדסית יכולה להשביח את
המפעל המוצע בטר יחלו הליכי האישור הסטטוטורי .בדר -כלל חברי הוועדה ממשרד החקלאות ה
מהנדסי העובדי באג .לשימור קרקע וניקוז במשרד זה.
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,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó· ÌÈÏÁÂ ÌÈÓ Û‚‡ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ÊÂ˜È‰ ÈÏÚÙÓ ÏÎ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ
˙Â„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ÂÓÊÈ˘ ÊÂ˜È ÈÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÈÎ˙ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·Â
˙˘‚‰ ÌÚ „·· „· ÊÂ˜È‰ ÈÏÚÙÓ ˙‡ ÂÓÈ˜‰ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÈÊÂÁÓ‰
˙ÔÂÁ·Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÏÎÈ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ· .˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï Ì‰È˙ÂÈÎ
‡˙ ˙Èˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÈÎ˙ ˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÊÂ˜È‰ ÈÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù 2007-· ÂÚˆÈ· ÈÓÂ¯„ Ô„¯ÈÂ ˘ÈÎÏ-˜¯Â˘ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ,‰Ó‚Â„Ï .ÊÂ˜ÈÏÂ ÌÈÏÁÏ
˘˙Â„ÚÂÂ‰ È„È· ‡Ï Í‡ ,˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÒ„‰‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È„È· Â¯˘Â‡˘ ÊÂ˜È Ï
.‰Ó‡˙‰· ,ÔÂÙˆ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰
)ג( תכניות רבות שיזמו רשויות הניקוז נגעו לטיפוח נופי של הגדות ולהקמת מתקני ושירותי
שוני .תכניות אלה אינ בגדר תכניות למפעלי ניקוז ,ועל כ ה היו חייבות באישור על פי הליכי
התכנו שבחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה .1965%א #על פי כ במקרי מסוימי בוצעו תכניות
כאלה ללא אישור ,ובמקו זאת רשויות הניקוז אישרו פרויקטי כאלה בוועדה ההנדסית במשרד
החקלאות .לדוגמה :רשות הניקוז שורק%לכיש בנתה גשר בטו להולכי רגל ולרוכבי אופני על נחל
שורק באישור של הוועדה ההנדסית במשרד החקלאות וללא היתר בנייה.
מנכ"ל רשות הניקוז שורק%לכיש הסביר בתשובתו מנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי מינהל
מקרקעי ישראל סרב לחתו על בקשה להיתר בנייה לגשר ,ולכ פעל על סמ השיפוט ההנדסי של
משרד החקלאות ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה.
˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ˙ÂÈÒ„‰‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ˙ÂÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈ„Â‰ÏÂ ˙ÂÈÎ˙· ÔÂ„ÏÓ ÚÓÈ‰Ï
.ÔÈ„Î ‰ÈÈ· È¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ‰ÈÈ·Â ÔÂÎ˙Ï

שיקו אקולוגי
 .1קיימות שתי גישות עקרוניות לשיקו הנחלי :הגישה ההנדסית והגישה האקולוגית .בעבר
26
רווחה הגישה ההנדסית הרואה בנחלי מערכת לניקוז הנגר העילי בלבד ,והנחלי הוסדרו
בפתרונות הנדסיי "קשיחי" )מפעלי ניקוז( .תפיסת הנחל כערו( ניקוז בלבד הובילה לשאיפה
להגדיל את הולכת המי בו כדי למנוע הצפות ,שיטפונות ,סח #של הגדות ונזקיה .לפי תפיסה זו,
צמחיית הנחל ,תוואי מתפתל וערוצי רדודי נחשבי מכשולי שיש להסיר .על כ תחזוקת
הנחלי כללה למשל את חישו #הצמחייה בגדות ואת ניקוי הקרקעית מסלעי וסח #כדי להבטיח
בראש ובראשונה זרימה מהירה של המי .גישה זו עדיי רווחת אצל חלק מרשויות ניקוז .על פי
הניסיו המצטבר ,הגישה ההנדסית מונעת הצפות א מקטינה את חלחול המי לתהו; מגדילה את
מהירות הזרימה בנחל ,א כפועל יוצא מחייבת עוד ועוד מפעלי ניקוז לכיוו המורד עקב הגדלת
הסח #בגדות .כמו כ היא מחייבת פעולות תחזוקה רבות יחסית כדי לשמור על מפעלי הניקוז
שבוצעו.
הגישה הרווחת בעשרות השני האחרונות במדינות המערב היא כי הטיפול בנחלי מנקודת מבט
הנדסית מוגבל ביעילותו ולפרקי א #יקר יותר מהטיפול האקולוגי ומסב נזקי לסביבה .בהתא
__________________
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הסדרת נחל  מקב ,פעולות שנוקטת רשות ניקוז להגברת כושר ההולכה של המי באפיק הנחל.
ההסדרה אינה קשורה לשיקו וא .עלולה לפגוע בנחל.
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לכ יש לצמצ את נזקי ההצפות בדר חלופית :הגבלת הבנייה ברצועת הנחל ויישו גישה
אקולוגית הדוגלת בהתערבות מזערית בנחל ובאי%הפרת האיזו ההידרולוגי .הגישה האקולוגית
שוללת למשל את חישו #גדות הנחלי אגב פגיעה בבתי הגידול .על פי גישה זו ,הסדרת הנחל
באופ בר%קיימא נעשית בידי הנחל עצמו בתו רצועת נחל הרחבה מהערו( ,והתערבות האד
נדרשת רק באופ נקודתי .במדינות מערביות מוסכ כי יש להשלי ע מידה מסוימת של נזקי
הצפה לטובת שימור ערכי אקולוגיי ,נופיי וחברתיי .27ואול ההסדרה האקולוגית ,המחייבת
שריו של רצועת נחל רחבה ,פוגעת בזכויות הקניי של המשתמשי בצדי הנחל ,ומכא הקושי
ליישמה.
המשרד ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בשטחי פתוחי יש לאמ( את הגישה האקולוגית,
אול בשטחי בנויי ,בייחוד במרכז האר( ,יש לייש גישה משולבת .בעניי שריו רצועת נחל
הסביר המשרד כי עד כה לא נמצאה הדר המיטבית לפיצוי על פגיעה בזכויות קנייניות לאור
הנחלי בגלל יישו השיטה האקולוגית ,ולהערכת המשרד ,הקמה של "קר לשטחי פתוחי"
למימו הרחבת רצועת הנחל תאפשר זאת.
משרד החקלאות הסביר בתשובתו מנובמבר  2010כי כל רשויות הניקוז מאמצות גישה המשלבת
הנדסה ,סביבה ,אקולוגיה וניהול משאבי מי ,ומרבית רשויות הניקוז מעסיקות בצורות שונות של
התקשרות מתכנני סביבתיי או אקולוגי.
לעומתו ,רשות הטבע והגני השיבה בינואר  2011למשרד מבקר המדינה כי הגישה ההנדסית היא
עדיי הגישה הרווחת וכל ניסיו לשנותה כרו במאבקי ובלחצי של נציגיה.
‰˜ÂÊÁ˙‰Â ÊÂ˜È‰ ˙¯„Ò‰Ó ¯·ÚÓ‰ ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ˆÓÂ‡ ¯˘‡ ,ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘· ˙È‚ÂÏÂ˜‡‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰¯„Ò‰Ï ˙ÈÒ„‰‰ ‰˘È‚ ÈÙ ÏÚ
·‰˘È‚‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÏÚÂÙ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ .ÈËÈ‡ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ
˙Â˜ÈÒÚÓ Ô‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÈ‚·Â ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊÂÓ‰ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰ Ô˙ÂÙÈÙÎ ÔÈ‚· ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙ÈÒ„‰‰
‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ÔÎÂ ,Ú·˜ Í¯„ ÌÈ‚ÂÏÂ˜‡ ˙Â˜ÈÒÚÓ ‡ÏÂ ,ÊÂ˜È‰ ÈÏÚÙÓ ÔÂÎ˙Ï ÌÈÓ ÈÒ„‰Ó
˘·,ÔÎ ÂÓÎ .‰˜ÂÊÁ˙Â ÊÂ˜È ÏÚÙÓ Ï˘ ÔÂÎ˙ ÈÙÏ È‚ÂÏÂ˜‡ ¯˜Ò ˙ÂÈÎÓ ÔÈ‡ Ô‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó
·.28ÛÂ‰ ÈÏÎÈ¯„‡ ‡ÏÂ ÔÂÎ˙‰ È˙ÂÂˆ ˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ ÊÂ˜È‰ ÈÒ„‰Ó ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó
 .2לשיקו אקולוגי וסביבתי של נחל יש להסתייע בבעלי התמחויות בתחומי אלה :לשמירה על
בתי גידול קיימי או לשחזור בתי גידול שנעלמו נדרשת העסקת של אקולוג לסביבה לחה ,ביולוג
וזואולוג ,ולתכנו נופו של נחל ופיתוחו נדרשת מעורבות של אדריכל נו .#כאמור ,המשרד פונה
באמצעות "קול קורא" לרשויות ניקוז ולאחרי להציע לו פרויקטי של שיקו אשר במימונ ישתת.#
מספטמבר  2008דורש המשרד מרשויות הניקוז לשלב יוע( אקולוגי בשלבי התכנו והביצוע של
מפעלי ניקוז ושיקו של נחלי שה יוזמות כתנאי להשתתפותו במימו פרויקטי אלה.
·˘Ï˘ ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù „¯˘Ó‰ ·ˆ˜˙˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ÔË˜ ËÂÚÈÓ ‰È‰ 2008-2005 ÌÈ
˘ÔÂÂ‚Ó‰Â ˙Â„‚‰ ˙ÈÈÁÓˆ ˙·˘‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,„¯˘Ó‰ È„È· ‰¯„‚Â‰ Ì˙¯ËÓ˘) È‚ÂÏÂ˜‡ ÌÂ˜È
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙È·¯Ó ÂÏÈ‡Â ,(ÂÏ˘ ÈÚ·Ë‰ ÚÙÂÓ‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÏÁ‰ ÈÏÂ˙ÈÙ ˙·˘‰ ,È‚ÂÏÂÈ·‰
˘˙,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÌÈ˜¯‡ÙÂ ÌÈÈÙÂ‡ ÈÏÈ·˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÁ‰ ˙Â„‚ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ÂÈ‰ Â·ˆ˜Â
ÌÈ‚ Â‡ Ú·Ë ˙Â¯ÂÓ˘ Ì‰ Ì‰· ÌÈÚË˜˘ ÌÈÏÁ· ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙ÓÊÂÈ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰
.È‚ÂÏÂ˜‡ ÌÂ˜È˘ Ï˘ ÈÙÂ‡ ÌÈ‡˘Â ÌÈÈÓÂ‡Ï
__________________
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רשות הניקוז כינרת הוסיפה בתשובתה מדצמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי בתחילת הדר,
לאחר הטלת התפקידי של רשות נחל על רשויות הניקוז ,הגדרות העבודה היו מעורפלות ,ובאופ
טבעי מרבית המשאבי הופנו לפיתוח סביבות הנחל ולא לשיקו אקולוגי .במש השני האיזו בי
הפיתוח לשימור קיבל משקל רב יותר ,ופרויקטי מובהקי של ניקוז נבחני ברשות זו ג בידי
אקולוגי ומתכנני נו.#
 .3נמצא כי מקצת מרשויות הניקוז פועלות במידה מסוימת על פי הגישה האקולוגית :רשות ניקוז
חו #כרמל חתמה ב ,2001%באופ וולונטרי ,על אמנה סביבתית ע רשות הטבע והגני בנוגע
לפעילות משותפת ולתחזוקת הנחלי שבתחו הרשות .ג רשות הניקוז כינרת גיבשה מסמ
רגישות סביבתית לתחזוקת הערוצי בתחומה המבוסס על סקר אקולוגי ,א לא חתמה על אמנה ע
רשות הטבע והגני .עוד ארבע רשויות ניקוז החלו ג ה בהכנת סקרי רגישות סביבתית לתחזוקת
הנחלי בתחומ.
Ú·˜ ÊÂ˜È ˙ÂÈÂ˘¯ ˘˘ ÏÚ 2005 ¯·Ó·ÂÓ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙ÏË‰ Âˆ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
ÈÙÏ ÈÎ ‡ˆÓ .ÔÓÊ‰ ˙Ï·‚‰ ‰˜ÁÓ 2008 ¯·Óˆ„· Âˆ‰ ÔÂ˜È˙· .ÔÂÈÒÈ ˙Â˘ ˘ÂÏ˘Ï
Ï˘ È‚ÂÏÂ˜‡ ¯˜Ò ÔÈÎ‰Ï ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˘˘Ó ˘Â¯„Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ „¯˘Ó‰ ÔÁ· ‡Ï ‰˙¯Ò‰
È„Î ÌÈÏÁ‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ú‚Â· ‰Ó‡ÏÂ ˙È˙·È·Ò ˙Â˘È‚¯ ÍÓÒÓÏ ÒÈÒ·Î Ô˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÏÁ‰
‰ÓÎ· ÔÂ„ ‡˘Â‰ .ÊÂ˜È ÈÏÚÙÓ ˙Ó˜‰· ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ·ÂÏÈ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï
.ÌÈ„È‚Â ¯ÂÚ Ì¯˜ ‡Ï Í‡ ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÓ„Ê‰
המשרד הסביר בתשובתו כי התניית הטלת התפקידי של רשות נחל על רשות ניקוז בתנאי שתקיי
תחזוקה נאותה על פי אמנה כאמור אפשרית רק א הוא מסוגל לממ תחזוקה כזו ,א "כיו" קיי
קושי לעשות זאת.
Â˙¯ÊÚ ‡ÏÏ ¯Â˘ÚÎ ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ÏÓ¯Î ÛÂÁ ÊÂ˜È ˙Â˘¯ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .È‰˘ÏÎ ÊÂ˜È ˙Â˘¯ ÏÚ ÏÁ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÏÈË‰˘ ÈÙÏÂ „¯˘Ó‰ Ï
˙˜ÂÊÁ˙ ˙‡ ÔÓÓÏ ÌÈ·‡˘Ó‰Â Ú„È‰ ÌÈÈÂˆÓ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È„È· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ „¯˘Ó‰
.Ú·˜ Í¯„ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙ÏË‰ Ì¯Ë· ÌÈÏÁ‰
 .4לש השוואה יצוי שברשויות הנחל בירקו ובקישו השיקו האקולוגי והנופי הוא מוקד
הפעולה הראשי וה מ.נעות בעיקר מגישה סביבתית; שתי הרשויות משפיעות על איכות המי
הזורמי בנחלי ועל הקצאת מי מקור ;29שתיה מעסיקות יועצי אקולוגי דר קבע; שתיה
מזמינות בדיקות של המי )ושל הבוצה בקישו ומשקעי הקרקעית בירקו( בתדירות גבוהה; שתיה
נועצות ברשות הטבע והגני; בשתי הרשויות הצטבר ידע רב%שני על תחזוקת הנחלי; נחל קישו
הוא המנוטר ביותר באר( ונמצא בבדיקה מתמדת בכל ימות השנה ורק בו נקבע תק סביבתי למי.
ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 2010 ÈÏÂÈÓ Â·˙ÎÓ· ¯È·Ò‰ Ê‡„ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï"ÎÓ
Ô˙È˘ ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÍÏ‰Ó· ¯·Â„Ó ;ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯· È˙·È·Ò‰ Ë·È‰‰ ˙ÓÙ‰ ˙¯·Â‚Â ˙ÎÏÂ‰
·ˆÓ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ¯È·Ò‰ „ÂÚ .˙Â„Á‡ ÌÈ˘ ÍÂ˙· ‡ÏÂ ˙Â·¯ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˙Â‡¯Ï
„˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ„Ú Â‡Â" ÂÈÏÂ˙ÈÁ· ÔÈÈ„Ú ÍÈÏ‰˙‰ ˙Â„Á‡·Â ,ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÎ· ‰ÓÂ
·Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰·Â˘˙· ."˙Â˘¯„‰ ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙ÂÒÈÙ˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ˙ÂÏÂÚ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ
ÂËÒÈ˘ ÊÂ˜È ˙ÂÈÂ˘¯ „‚ ˙ÂÈˆ˜Ò ÏÈÚÙ‰Ï Â˙ÂÂÎ· ÈÎ ¯È·Ò‰ ‡Â‰ 2011 ÈÂÈÓ „¯˘Ó‰
.˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈ˙ÂÈÁ‰Ó
__________________
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המי המקוריי שזרמו בנחל ,למשל מי מעיינות ,בשונה ממי קולחי המוזרמי לנחלי .
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Ì‚Â ‰˜È˜Á ÈÂÈ˘ Ì„˜Ï ˘È˘ ¯Â·Ò ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰ ÈÎ ÛÈÒÂ‰ Ê‡„ „¯˘Ó‰ Ï"ÎÓ
ÔÂÂÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ÂÈ‰È ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯˘ ÍÎ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰ÒÓ
˘."‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ¯˙ÂÈ ˙ÂÓÈ‡˙Ó" Ô·Â¯· Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ

רשות הניקוז שורקלכיש
להל דוגמה להטלת תפקידי רשות נחל על רשות ניקוז דר קבע ,לסדרי העדיפויות של רשות הניקוז
ולהתייחסותה לשיקו אקולוגי:
 .1מוצאו של נחל שורק ,המנקז אג בשטח של כ 720%קמ"ר ,בהרי ירושלי ,והוא חוצה את
השפלה באזור בית שמש ,ואת מישור החו #באזור רחובות ,יבנה ונס ציונה עד לשפ באזור
פלמחי .נחל שורק וסביבתו המיידית נחשבי למשאב טבע ייחודי במרכז המדינה ויש לו מקו
מרכזי במערכת השטחי הפתוחי .על כ המינהלה הארצית לשיקו הנחלי בישראל בחרה לתת
עדיפות גבוהה לשיקומו כבר בשני  .1995%1994הוכנו לו תכנית%אב ותכנית מתאר מחוזית חלקית
שטר אושרה .רשות הניקוז שורק%לכיש )להל  %רשות הניקוז( אחראית לטיפול בו מ .1996%בשנת
 2005הוטלו עליה תפקידי של רשות נחל בתיקו לצו הטלת תפקידי רשות נחל על רשות ניקוז.
ב ,2008%מק( שלוש שנות ניסיו ,הטיל עליה השר דאז ,ח"כ גדעו עזרא ,את תפקידי רשות הנחל
דר קבע .בדברי ההסבר לצו קבע השר דאז ,בי היתר ,כי הטלת התפקידי על רשות הניקוז
מבטאת תפיסה של התאמת פעולות הניקוז ומניעת ההצפות לשיקו הנחל ושמירת תפקודו
כמערכת אקולוגית .עוד כתב כי רשות ניקוז מחויבת לשקול במסגרת פעולתה ג את השיקולי
הסביבתיי הנוגעי לנחל ,לשמר את הנו #ואת מתנות הטבע ולהתחשב באיכות המי ובמגוו
הביולוגי.
 .2בתכנית הלאומית של המשרד הוצגו ניתוח של כדאיות ההשקעות הנדרשות למימוש התכנית
ודירוג הנחלי לפי סדרי עדיפויות .ההשקעות הנדרשות לשיקו נחל שורק מסתכמות ב125%
מלש"ח ב 15%שני ,מה  120מלש"ח לשיקו נופי ואקולוגי .ניתוח כדאיות השיקו של כל נחל
הביא בחשבו את התועלת הנובעת מביקורי עתידיי במרחבי הנחלי המשוקמי .במונחי
כספיי נאמדה התועלת משיקו נחל שורק )בקטע מבית שמש עד השפ( ב 1.186%מיליארד ש"ח,
יותר מחמישית סכו התועלת משיקו של  14הנחלי העיקריי באר( ,והיא שנייה במעלה רק
לתועלת שתצמח משיקו נחל הירקו.
 .3הגישה האקולוגית של המשרד ושל רשות הטבע והגני היא כי הסדרת נחל קשיחה )קרי %
30
חיפוי הקרקעית והדפנות באב או בבטו( אינה מאפשרת לנחל להשתק ,מעבירה את ההתחתרות
בגדות בעצמה גדולה לנקודות חדשות במורד ומחייבת הסדרה נוספת עד שכל הנחל מחופה בבטו.
שימוש בהסדרה קשיחה מזיק ג משו שהוא מנתק את הנחל מהקרקע המזינה אותו ,והמשטח
המוסדר נטול חיי וחשו #יותר להשפעות חיצוניות שליליות .הסרת כיסוי צמחי מגדת נחל ואטימת
פני הקרקע ממי נחל גורמות נזק אקולוגי לפרוזדור הנחל ולאפיקו .שימוש בייצוב קשיח ראוי רק
במקרי בה יש להג על תשתיות מפני נזקי )כגו :רגלי גשרי וצנרות חוצות נחל(.
È¯·„Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚÂ ˙È˙·È·Ò ‰ÈÈ‡¯· ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ ‰ÏÚÙ „ÈÓ˙ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
:˙Â·¯ ÈÓ ˙Â‡Ó‚Â„ ˘ÂÏ˘ ÔÏ‰ÏÂ ,ÏÁ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙ÏË‰ Âˆ· ¯˘‰ Ï˘ ¯·Ò‰‰
__________________

30

סח .של גדות הנחל עקב זרימת המי .
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)א( ב 2008%הסדירה רשות הניקוז את קטע המורד של נחל גמליאל במפגש ע נחל שורק בעלות
של כ 375,000%ש"ח .העבודות כללו את שינוי חת הערו( וריצו #הקרקעית והגדות באבני על
מצע בטו לאור של עשרות מטרי .יצוי כי קטע זה כבר הוסדר בעבר .סביר להניח כי לו הייתה
רשות הניקוז נועצת באקולוג  %לא הייתה נוקטת את הפתרו הזה .בסיור של נציגי משרד מבקר
המדינה ביוני  2010במקו התברר כי בי אבני המשטח המרוצ #צומחי זני פולשי בלבד.

"ריצו" שפ נחל גמליאל
ÏÁ‰ ÈÓ ÔÈ· ıÈÁ ¯ˆÈ ‰Ë˜ Â˙Â‡˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ÈÎ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÚÂÓ ,ÌÈÓ‰ ÏÂÁÏÁ· Ú‚ÂÙ ‡Â‰Â ,‰· ÂÈ‰˘ ÏÂ„È‚‰ È˙·Â ‰„‚‰ ÔÈ·Ï
‰ÊÎ ÔÂ¯˙Ù - ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈÈÁ ÏÂË ÈÏÈ¯ËÒ ÁË˘ ‰˘ÚÓÏ ¯ˆÂÈÂ ÏÁ· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÈÈÁÓˆÂ
.ÌÈÙÒÂ ÊÂ˜È ÈÏÚÙÓ ˙ÂˆÈÁÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚÂ ˜¯Â˘ ÏÁ· ÌÈÓ‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙‡ ıÈ‡Ó
)ב( רשות הניקוז עקרה את צמחיית הגדות וחישֹפה אות בקטע שבי גשר טל%שחר לצרעה.
החישו #הוא בקטע אשר הוגדר בידי רשות הטבע והגני כיפה ביותר בחלקו המישורי של הנחל,
וסב הצמחייה שנעקרה היה בית גידול למספר רב של בעלי חיי .הגדות חושֹפו לטובת דיפונ
בבטו ,הרחבת האפיק והנמכת הקרקעית .דוח פיקוח של רשות הטבע והגני מנובמבר  2006קבע כי
בפעולה זו של רשות הניקוז "נסוג שוב מצב הנחל שני רבות לאחור ונהרס שוב בית הגידול של מיני
צמחי ובעלי חיי" ,לאחר שבשנות השמוני כבר הרסה רשות הניקוז את בתי הגידול שהיו ש.
)ג( על פי הוראות חוק הניקוז ,לא יטה אד מי מעורק אלא בהיתר של מנהל רשות המי.
בנובמבר  2008פנתה החברה להגנת הטבע לרשות הניקוז בעניי הקמת סכר מעפר ופסולת בניי
בנחל שורק )במפגש ע נחל תמנה( ובעניי עבודות עפר שהפכו את מורד נחל תמנה במפגש ע
נחל שורק לתעלה באור של כ 400%מטרי אשר שיפועה מנוגד לכיוו הזרימה הטבעית ,במטרה
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לאגו מי .הקמת סכר העפר נעשתה בניגוד להוראות חוק הניקוז .יצוי כי על פי מכתבה של יועצת
משפטית בחברה להגנת הטבע לרשות המי מאוקטובר  ,2009רשות הניקוז הסירה את הסכר
המאולתר חודש קוד לכ ,ונחל תמנה שב לזרו לנחל שורק .ג בסיור של נציג משרד מבקר
המדינה בנחל שורק במאי  2010הציג מנכ"ל רשות הניקוז בקטע טל%שחר ִס ְכרו עפר אשר נועד
לאגו מי לטובת החקלאי הסמוכי על חשבו רציפות זרימת המי בנחל.
ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÏÁ ÈÓ ˙ÈÈË‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Â‰ ,ÍÎ· Í¯Âˆ ‰‡¯È Ì‡ ,ÊÂ˜È‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ;Ì„˜‰· ÍÎ ÏÚ Â˙Â‡ Ú„ÈÈÏ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
¯˘‡ÂÓˆÚ· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Â‡ Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ ·È˘‰Ï ‰ÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰˘Ú˘ ÈÓ ÏÚ ˙ÂÂˆÏ È
ÈÎ¯Âˆ ˙Ù„Ú‰ Ô˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜-È‡ .ÌÈÓ‰ ˙‡ ‰Ëƒ‰˘ ÈÓ ˙‡ ÌÂÏ˘˙· ·ÈÈÁÏÂ
.ÂÈ¯˜·ÓÂ ÏÁ‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‡Ï˜Á‰
ÏÁ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ ‰Ë˜ Ì˙Â‡˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈÈÒ„‰‰ ˙ÂÂ¯˙Ù‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ı·Â˜Ó‰Ó
˘ÈÏÏÂ˘Ó ÂÈ‰ Í‡ ,ÏÁ‰ ˙Â„‚ Ï˘ ÛÁÒÂ ˙ÂÂÙËÈ˘ È˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙ÂÂ¯˙Ù Â˙ ˜¯Â
¯‡.ÌÈÓÈÈ˜ ÏÂ„È‚ È˙· Ï˘ Ò¯‰Ï ÂÓ¯˙ Û‡Â ‡ÓÈÈ˜-¯· ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘Â ˙È˙·È·Ò ‰ÈÈ
˜ÙÒ ,ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ ,Â· ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÈÂÊÁ‰ Ï‡ÈˆËÂÙ‰Â ‰Ê ÏÁ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ‡„Î ¯Â‡Ï
‡.ÌÈ¯˜·Ó ˙ÎÈ˘ÓÏ ˙Ó¯Â˙ „·Ï· ˙ÈÒ„‰ Ë·Ó ˙„Â˜Ó Â˙¯„Ò‰ Ì
המשרד הסביר בתשובתו כי קיימת מגמה של שינוי ברשות ניקוז זו והנושא הסביבתי מקבל בה
משקל רב יותר מבעבר .למשל ,היא שכרה שירותי אקולוג ומעסיקה פרויקטור מיוחד לעניי שיקו
הנחל .ג רשות הטבע והגני ציינה בתשובתה מינואר  2011כי "לאחרונה" חל שיפור בשיתו#
הפעולה ובתיאו בי שתי הרשויות.
ÒÈÒ·Î ˙Ó„˜ÂÓ‰ ‰˜È„·‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ˘ÈÎÏ-˜¯Â˘ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰¯˜Ó‰
ÔÂÈÒÈ ˙ÙÂ˜˙· ÂÏÚÙ˘ ÊÂ˜È ˙ÂÈÂ˘¯ ˘˘ ÏÚ Ú·˜ Í¯„ ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙ÏË‰Ï
˘.‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ¯·„ ,ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ Ï

מינהלות הנחלי
 .1ב 1993%הקימו המשרד וקק"ל את המינהלה לשיקו נחלי ישראל )להל  %מינהלת הנחלי
הארצית( ,גו #שבו מיוצגי המשרדי העוסקי בנחלי :משרד החקלאות ,משרד הפני ,משרד
התיירות ,רשות הטבע והגני ,החברה להגנת הטבע ועוד .מטרות המינהלה הארצית היו לתא בי
הנוגעי בדבר ,לקבוע סדרי עדיפויות לטיפול בנחלי ,להכי פרוגרמה לשיקומ ,לאסו #מידע
בעניי ולנהל מעקב ובקרה על התחזוקה של נחלי ששוקמו ,להקי מינהלות מקומיות לנחלי
ולהנחות אות ,לפעול להכנת קווי מנחי לתכנו הנחלי ולעודד הכנה של תכניות%אב ומתאר
ועוד .בדיקת פעילות מינהלת הנחלי הארצית ,בייחוד בשלוש השני האחרונות ,מלמדת את
הדברי האלה:
המינהלה הוקמה כאמור ב ,1993%אול בדיו בהשתתפות מנכ"ל המשרד מפברואר  2008הוחלט כי
המשרד יגבש את המבנה ,את הארגו ואת התקציב של מינהלת הנחלי הארצית .מהחלטה זו עולה
כי המשרד לא ביצע ,לפחות בשני האחרונות ,את הפעולות הבסיסיות ביותר הדרושות לפעילות
סדירה של מינהלת הנחלי הארצית ;31בעבר התכנסה המינהלה כמה פעמי מדי שנה .בשני
__________________

31
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האחרונות היא מתכנסת בתדירות נמוכה ואינה נוהגת לשלוח את הפרוטוקולי של הדיוני
למשתתפי )למשל ,לרשות הטבע והגני( כדי שיוכלו להתייחס אליה ולסיכומי שהיו.
הפרוטוקולי של הדיוני של ועדת משנה שלה לתכנו מביאי לידי ביטוי ,לעתי בצורה
מעורפלת ובלתי%ברורה ,רק את כותרות הנושאי שנדונו ואת הסיכומי שהתקבלו ,ללא ביטוי
ממשי לדיוני; מינהלת הנחלי הארצית לא חיברה לרשויות הניקוז ,הממלאות את התפקיד הנוס#
של רשויות נחל ,ולמינהלות הנחלי המקומיות מסמכי שיקו מנחי ע כללי "עשה ואל תעשה"
בעניי תכנו נחל ,שיקומו האקולוגי ,ניטורו ותחזוקו .מינהלת הנחלי ג לא פעלה לאימו( של
כללי ממדריכי מחו"ל ,בשינויי המתחייבי; כמו כ היא לא בחנה את החלטת המשרד להטיל
דר קבע את תפקידי רשות נחל על רשויות הניקוז מק( שלוש שנות ניסיו.
 .2מינהלת הנחלי הארצית הייתה אמורה להקי מינהלה מקומית לכל נחל שעובר שיקו.
בפועל ,בחלק מהנחלי קיימת מינהלה מקומית קבועה ,בחלק מוקמת מינהלה מקומית אד%הוק
לפרויקט ונסגרת ע השלמתו )למשל בתחו רשות ניקוז חו #כרמל( ,ובחלק מהמקרי קיימות
רשויות ניקוז היוזמות פרויקטי של ניקוז ושל שיקו נחלי ללא ליווי של מינהלות מקומיות
במש שני )למשל בנחלי שורק וחדרה( .המשרד מתנה את השתתפותו במימו פרויקטי שיוזמת
רשות ניקוז ב"קול קורא" שהוא מפרס בהמלצה של מינהלת הנחל ,וזו אחת הסיבות להקמה
מחודשת של מינהלות נחל מפע לפע .כמו מינהלת הנחלי הארצית ג מינהלות הנחלי
המקומיות אינ גופי סטטוטוריי ,ומימוש של פרויקטי מותנה בתקציב ובסדר העדיפויות של
רשויות הניקוז ושל הרשויות המקומיות הרלוונטיות .אשר על כ ,כפי שצוי לעיל ,רשויות הניקוז
ה הגור הדומיננטי בהלי קבלת ההחלטות על שיקו נחלי וביישומ.
 .3להל דוגמה המציגה את פעילות של המינהלות המקומיות בנחל חדרה :נחל חדרה זור
לאור כ 60%ק"מ מצפו מערב השומרו ותחו המועצה האזורית מנשה עד השפ ממערב לעיר
חדרה ,באזור תחנת הכוח .ב 1995%הוקמה מינהלת נחל חדרה אשר כללה נציגי מיישובי לכל
אורכו ,ונקבעו תכניות עבודה ולוחות זמני להכנת סקר אקולוגי )שאכ נעשה( ותכנית%אב לנחל
)שהוכנה באופ חלקי( .עד שנת  2000פעלה המינהלה לסירוגי והשתתפו בה ,בי השאר ,עיריית
חדרה ,המועצה האזורית מנשה ,רשויות מקומיות של יישובי ערביי ו"החברה הכלכלית חדרה
בע"מ" .משנת  2001לא השתתפו היישובי הערביי במינהלת הנחל .באותה שנה התפצלה
המינהלה לשניי :התחו שבי כביש מס'  4לי נמסר לאחריות "החברה הכלכלית חדרה בע"מ"
ולעיריית חדרה ,והתחו מכביש מס'  4מזרחה  %נמסר לאחריות רשות הניקוז שרו .מ 2002%פעלה
מינהלת פארק נחל חדרה בקטע המערבי לסירוגי עד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  .2010ב2003%
פעלה רשות הניקוז שרו כמינהלת הקטע המזרחי בליווי ועדת היגוי ,שלא נכללו בה נציגי
היישובי הערביי .ב 2005%סיכמו השר להגנת הסביבה וראש עיריית חדרה כי מנהל מחוז חיפה
של המשרד יפעל להקי מינהלת נחל במעלה ,קרי  %בתחו המועצה האזורית מנשה .לא נמצאו
מסמכי כלשה המעידי על פעילותה של המינהלה המזרחית ,א #שנעשו עבודות שיקו בקטעי
הנחל ש .בשלהי  2009יזמה עיריית חדרה את הקמתה מחדש של מינהלת הנחל לקטע המרכזי
באזור חדרה )מגרנות ועד לכביש החו ,(#וזו התכנסה לראשונה ביולי .2010
מועצה אזורית מנשה הסבירה בתשובתה מדצמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי ע הפעלת
המט"שי החדשי בעירו ובבקעה%ג'ת תוק מחדש מינהלה למעלה נחל חדרה כדי להמשי לגייס
משאבי לשיקומו.
ÌÈÈÂÈ˘‰Â ‰¯„Á ÏÁ ˙Ï‰ÈÓ Ï˘ ÛÈˆ¯‰ ‰ÓÂÈ˜-È‡˘ ¯È·Ò ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ÌÂ„È˜-È‡Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á‡ Ì‰ ‰·Î¯‰· ÌÈ·¯‰
‰ÁÓÂ Ì‡˙Ó Ì¯Â‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰„ÚÂ ¯˘‡ ,˙Èˆ¯‡‰ ÌÈÏÁ‰ ˙Ï‰ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
·˘‰ÎÂÓ ˙Â¯È„˙· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ‰ÒÎ˙‰ ‡È‰ ÔÎ˘ ÈÂ‡¯Î ˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È
.„·Ï· ˙ÂˆÏÓ‰ ¯„‚· ÂÈ‰ ‰ÈÓÂÎÈÒÂ
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המשרד הסביר בתשובתו כי א יתקבל חוק אג שלפיו האחריות הכוללת לטיפול בנושא תהיה בידי
המשרד )ראו להל( ,אזי יהיה מקו למסד את מינהלת הנחלי הארצית כגו #מחליט ומייש
מטעמו .הוא הודיע כי מינהלות הנחלי המקומיות פועלות לפי הנחיותיו ,הוא מקיי עליה בקרה
ופיקוח ,וה משמשות כזרועו הארוכה ליישו מדיניותו ולייזו פרויקטי.
È‡ˆÓÓ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÊÂÈ‰ Ô‰Â Ú·˜ Í¯„ ÌÈÏÁ· ˙ÂÏÚÂÙ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó· :˙¯Â˜È·‰
ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‡Ï ÌÈ˙ÚÏÂ ˙ÂÓÈÈ˜ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÏÁ‰ ˙ÂÏ‰ÈÓ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
.ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È„È· ‰˜ÂÊÁ˙Â ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘Ú
משרד החקלאות השיב בנובמבר  2010כי מינהלת הנחלי הארצית צריכה להעצי את מעמדה
ולעסוק בהתוויית מדיניות ,בהנחיה ,ובפיקוח ובקרה על פעילות מינהלות הנחלי.

שינוי המבנה הארגוני
ÔÈÈÙÂ‡Ó ,ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ˜ÂÁ‰Ó ¯Ê‚‰ ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘· ÏÂÙÈËÏ ÈÂ‚¯‡‰ ‰·Ó‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
·- ÌÈÏÁ· ÈÁÎÂ‰ ÏÂÙÈË· ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ·¯ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÂˆÈÙ
Ì‰Â ,˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘Ï ˙ÂÙÂÙÎ‰ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÊÂ˜È‰ ÈÏÂ˜È˘Ï ¯˙ÂÈ ·¯ ˘‚„ Ô˙È
‚˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· .„¯˘Ó‰ „˜ÙÂÓ Ì‰ÈÏÚ ¯˘‡ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÚ ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯·Â
ÌÂ˜È˘· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰˜È˜Á ÈÈÂÈ˘Ï ˙ÂÚˆ‰ Â˘·‚˙‰
.ÔÏ‰Ï ˙Â¯‡Â˙Ó Ô‰Â ÌÈÏÁ‰

שינוי חוק הניקוז
 .1הבסיס החוקי לפעולות לשימור הקרקע ,הקשורות קשר אמי( לפעולות של ניקוז ,ה פקודות
מנדטוריות ותקנות משנות הששי של המאה העשרי ,וההפרדה שעשה משרד החקלאות בי
שימור הקרקע לבי הניקוז היא מלאכותית .32כבר בשנת  1974הכיר משרד החקלאות בצור ליזו
הצעת חוק לתיקו חוק הניקוז .33מאז ועד שנת  2010הוא הקי ועדות שדנו במועדי שוני
בהצעות לתיקו חוק הניקוז .ג נציבות המי דאז טיפלה בגיבוש הצעה לתיקו חוק הניקוז א הוא
טר שונה .ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המי ,34אשר פרסמה את מסקנותיה
במארס  2010קבעה ג היא ,כי בהיעדר בהירות בחקיקה הקיימת בתחו המי יש צור ברפורמה
חקיקתית ובהכנת חוק מקי #שיאגד בתוכו את כל דברי החקיקה הנוגעי למשק המי להשגת
"קוהרנטיות ושיטתיות".
__________________

32
33
34

בעניי %זה ראו בפרק "פעולות לשימור איכות הקרקע" ,(2005) '·56 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .672665
ראו דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה ,(1993) ‰È„Ó· ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ,ואת הפרק "טיפול
בתשתיות הניקוז") ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,דצמבר  ,(2004עמ' .228163
הוועדה הוקמה על פי סעי) 14 .ב (1לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ ,וביו
 14.8.08מינתה נשיאת בית המשפט העליו ,%השופטת דורית בייניש ,ועדת חקירה כאמור בראשות
השופט בדימוס פרופ' ד %ביי.%
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 .2במאי  2010הגיש לממשלה שר החקלאות דאז ,ח"כ שלו שמחו ,הצעה להחלטה על שינוי
מבני בתחו ניהול הנגר והניקוז .לפי ההצעה ,שהייתה להחלטת ממשלה ,35עד סו #ספטמבר 2010
היו אמורי משרד החקלאות ומשרד האוצר להגיש תיקו לחוק הניקוז ולכל דבר חקיקה אחר
שיידרש ,שעיקרו הקמת מועצה ארצית לניהול נגר וניקוז והקמת רשות ניהול נגר וניקוז במשרד
החקלאות .ע הענייני שנקבע בהחלטה כי יש להסדיר נמני מבנה הרשויות האגניות ,36שנקבע
שמספר לא יחרוג משמונה ,ואסדרת פעולת; קביעת כללי לניוד חלק מתקבולי רשויות הניקוז
מזו לזו לפי הצרכי; הכנת תכנית%אב ארצית לתחו הניקוז תו ניצול מי הנגר לשימוש משק
המי ,שתוטל על המועצה הארצית .בדברי ההסבר לשינוי המוצע נאמר כי בדומה להחלטת
הממשלה לאחד את כל תחומי האחריות בנושא משק המי ברשות המי והביוב נועדה ההצעה
לכלול את הסמכויות בתחו הניקוז תחת קורת גג ממשלתית אחת  %משרד החקלאות.
 .3על פי הסברי אג #תקציבי במשרד האוצר ,השינוי המוצע לחוק הניקוז הושתת על הצור
בשינוי מבני בתחו הניקוז :במצב הקיי מאושרות מכסות הניקוז ונגבי התשלומי בגינ באיחור
ניכר בגלל ריבוי בעלי הסמכויות לאשר את תקציבי רשויות הניקוז .כמו כ קיי ניגוד ענייני מובנה
בפעולות רשויות הניקוז :מליאות רשויות הניקוז ,המאוישות בעיקר בנציגי השלטו המקומי ,ה
המאשרות את התשלומי בגי מכסות הניקוז שהרשויות המקומיות תעברנה לרשות הניקוז; קיי
גירעו של מאות מלש"ח בהשקעות בתשתיות הניקוז ,ועקב כ אי לרשויות הניקוז יכולת להתמודד
ע שיטפונות גדולי; רשויות ניקוז בפריפריה דלילת האוכלוסי מתקשות לגבות שיעור ראוי של
תקבולי למימו מפעלי ניקוז ,וה נאלצות להשית את התשלומי הגבוהי ביותר לתושב .על כ,
6ס ֵ5ר )הרגולטור( %
המ ְ
לדעת אג #התקציבי ,התיקו המוצע לחוק הניקוז ייצור הפרדה בי ְ
המועצה הארצית לניקוז ,לבי הגו #המבצע  %רשויות הניקוז; המועצה הארצית תקבע את שיעור
מכסות הניקוז במקו הרשויות המקומיות; ייקבעו מכסות ניקוז אחידות שיכללו רכיב לפרויקטי
מקומיי ורכיב למימו פרויקטי לאומיי של ניקוז ,ולרכיב הלאומי יתווספו תקציבי מהמדינה;
יופחת מספר רשויות הניקוז על מנת לייעל את פעולת.
 .4נית היה לצפות כי לפני הציע שינוי של חוק הניקוז יקדמו משרד החקלאות ומשרד האוצר
עבודת מטה אשר תבח ,בי השאר ,את המשות #לחוק הניקוז הקיי ,לחוק הנחלי ולפקודות
לשימור הקרקע ,לרבות תפקיד של רשויות הניקוז בשיקו הנחלי ,אול עבודת מטה לא נעשתה
ושיקו נחלי לא נזכר ולא הובא בחשבו בהצעה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,ראוי היה להתייחס לאופ שבו השינוי עלול להשפיע על שיקו
הנחלי) :א( התיקו המוצע ודברי ההסבר שצורפו לו אינ מתייחסי לכ שרשויות הניקוז ה
סוכנות הביצוע של שיקו הנחלי .שיקו הנחלי ושימור הקרקע כלל אינ מאוזכרי בהצעה,
ואי התייחסות כלשהי להשפעה של הפחתת מספר של רשויות הניקוז והייעוד של תקציביה על
המש הטיפול בנחלי; )ב( התיקו המוצע מעורר חשש כי תגדל בהרבה השפעתו של משרד
החקלאות על רשויות הניקוז ויתרבו סמכויותיו בעניי על חשבו השפעתו של המשרד ,מאחר
שמשרד החקלאות מתמקד בניקוז ובשימור הקרקע ,ועניינו והתמחותו בנושאי סביבתיי כגו
שיקו נחלי פחותי בהרבה; )ג( בשינוי החוק שהוצע בידי משרדי החקלאות והאוצר אי מענה
לשאלות מה תהיה השפעת הגדלת מכסות הניקוז והוספת רכיב ארצי על היכולת לגבות תשלו בגי
מכסות נוספות המיועדות לשיקו הנחלי ,וא ניוד תקציבי רשויות הניקוז משיקולי ניקוז לא יפגע
בתקצוב שיקו הנחלי ובתחזוקת.
משרד האוצר הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר  2010כי על פי החוק המוצע ,תוק
מועצה ארצית לניקוז שבה ישתתפו ג נציגי המשרד להגנת הסביבה; שיפור יכולות הגבייה של
רשויות הניקוז יאפשר להשקיע יותר בשיקו הנחלי ,ואחריותו של שר החקלאות לרשויות הניקוז
__________________

35
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אינה מקנה לו אחריות לגבי תפקיד הנוס #כרשויות נחל .עוד השיב משרד האוצר כי בתחו הניקוז
שוררי משבר מתמש ומחסור בתשתיות הגורמי לאיבוד מי .על כ יש לקד בדחיפות את
הרפורמה בחוק הניקוז למניעת נזקי שיטפונות.
ÈÏÚÙÓ ˙·ÂËÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ‰ÈÈ·‚‰ Ï„‚˙ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÁ Ï˘ ÈÂÈ˘‰ ˙Úˆ‰ ¯˘‡ ,ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï ‰ÙÂÈ˘ ˜ÏÁ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ,ÊÂ˜È
.‡Â‰ Ì‚ Ï„‚È - ÂÓÓ ˙ÓÏÚ˙Ó ¯ÂÓ‡Î ˙ÈÁÎÂ‰ ‰˙ÂÎ˙Ó· ÊÂ˜È‰
משרד החקלאות הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר  2010כי הרפורמה משנות
התשעי אשר הביאה לצמצו מספר רשויות הניקוז ל 11%הייתה מבוססת על הגישה האגנית )ראו
להל( .בהצעת השינוי לחוק הניקוז יש אימו( של ניהול משאבי מי ברמה האגנית אגב שימור בר%
קיימא של הסביבה באמצעות הקמת רשות ארצית לניהול נגר וניקוז שתהיה כפופה לשר החקלאות.
עוד טע משרד החקלאות כי "אי זה מ העניי כי עבודת מטה מביאה לתוצאות טובות יותר".
לדבריו ,האג #לשימור קרקע וניקוז והלשכה המשפטית במשרד החקלאות פועלי לשנות את חוק
הניקוז ,וזו הדר היעילה ביותר.
רשות המי השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי "בימי אלה משרד החקלאות בתיאו
ע רשות המי שוקד על ניסוח התיקו לחוק".
:Ô˜Â˙Ó‰ ˜ÂÁ‰ ÁÂÒÈÏ ‡ÏÓ Û˙Â˘ ÂÈ‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Â·Â˘˙Ó
‰˘˜·· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ‰Ù ÈÎ 2010 ¯·Ó·Â· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ „¯˘Ó‰
˙·È˘È Í‡ ,ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈË·È‰ ‰· ÂÚÓËÂÈ˘ È„Î ‰˘„Á‰ ‰˜È˜Á‰ ˘Â·È‚· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï
¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÓÈÈ˜˙‰ Ì¯Ë ,Â˙·Â˘˙ „ÚÂÓÏ „Ú ,‡˘Â· (ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘Ó) ÌÈÏ"ÎÓ
ÔÈÈÚ‰ ÈÏÚ· ÏÎ ÛÂ˙È˘· ˙È˘Ú˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰
·˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ÊÂ˜ÈÂ Ú˜¯˜ ¯ÂÓÈ˘Ï Û‚‡‰ Ï˘ ˙ÂÚˆ‰‰ Ì‡ ˜ÙÒ ,‡˘Â
˙Úˆ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÂÏÎÓÏ
¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ‰ÂÓ˘ „Ú ˙Á‡Ó ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó
‰˘È‚‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÊÂ˜ÈÏÂ ¯‚Ï ˜¯ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰Â
.‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚÎ ,Â˙Úˆ‰Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÒÁÈÈ˘ ˙È‚‡‰
רשות הטבע והגני השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר  2011כי "בימי אלה" נכתבת עבודה
בי%תחומית על התפקוד הסביבתי של רשויות הניקוז .הרשות מאמינה כי עבודה זו יכולה לתרו
לעניי רבות ולחפות על אי%קיו עבודת המטה שראוי היה כי משרד החקלאות יעשה בטר ייזו
את השינוי בחוק הניקוז.

הגישה ה ִָנית
 .1הגישה המקובלת בעול בעת כתיבת הדוח היא כי לא נית להפריד את העיסוק במי מחברה
וכלכלה :הגידול באוכלוסייה ,העיור ,התיעוש ,התמורות בחקלאות ובתיירות  %כל אלה יוצרי לח(
על משאבי המי ,לרבות על האקוות )האקוויפרי( ,על הנהרות ועל האגמי ,ולמשתמשי במי
יש אינטרסי שוני שיש לאז אות .בעשרות השני האחרונות הפנימו מדינות רבות גישה
משולבת לניהול משאבי המי ברמה הלאומית והאגנית )אזור ההיקוות של נחל או נהר( ,והיא
מחייבת שינויי במערכי שלטוניי ,במדיניות ובחקיקה .המוסכמה השכיחה היא כי תנאי לשיקו
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נחל הוא ניהול כולל של תחו אג ההיקוות שלו ,ורשות אגנית יכולה להיות גו #מקצועי וביצועי
המתמחה באג הנמצא בתחומה .האיחוד האירופי דורש מכל  27המדינות החברות בו לייש ניהול
מ.סד הניהול
אגני; באוסטרליה ,במדינות אחדות באפריקה ,במקסיקו ,בברזיל ובארצות מזרח אסיה ַ
האגני בשנות התשעי של המאה הקודמת ,ובתחילת שנות האלפיי אימצו ג סי והודו את
הגישה .במרבית המדינות פחתו עקב כ הסיכוני שמחוללי המי )זיהומי והצפות( ונשמרת
הסביבה באופ בר%קיימא.37
ג במסמ המדיניות של המשרד נקבע שיש לעבור לניהול אגני ,המחייב את כלילת הפעולות של
המשרדי והרשויות העוסקי בדבר תחת קורת גג סטטוטורית אחת על בסיס חוק אג ,אשר יחייב
שיתו #פעולה ,ייעול תקציבי וניצול זרועות התכנו ,הניטור ,האכיפה והתחזוקה של כל העוסקי
בעניי המי .לפיכ נקבע ש כי יש לרכז ולפשט את החקיקה הקיימת באר( ,לשנות את ההיערכות
הארגונית לטיפול בנחלי ולקבוע אותה על פי חלוקה לאגני ,לאמ( ראייה סביבתית לטיפול בכל
אג ולייחד תקציב רב%שנתי לניקוז ,לתשתיות ולסביבה .בתכנית לאומית לשיקו הנחלי שפרס
המשרד בנובמבר  2008הוא קבע כי "ככלל ,לא נית לגשת לשיקו הנחל ,ללא הבנה והכרה של
מכלול ההשפעות והגורמי בתחו אג ההיקוות" ו"תכנו אגני ,מתו מטרה לשמר משאבי מי,
הוא תנאי הכרחי לשיקו בר קיימא של הנחל".
 .2בדצמבר  2009חתמו כל מנכ"לי רשויות הניקוז באר( ,מבצעי שיקו הנחלי ,על הסכמת
לנוסח של הצעה לחוק אג 38אשר גובשה בידי היוע( המשפטי שלה וקבעו ,כי "התפיסה
האינטגרטיבית של הניהול האגני הינה תפיסת עול מתבקשת )המקובלת בארצות רבות בעול(,
המשלבת בי צורכי הניקוז לצורכי הנחל וסביבתו ולכ אותה צרי לעג בחוק האגני המוצע" .יצוי
כי רשות הטבע והגני כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הצעת חוק זו לא תואמה איתה.
 .3גיבוי נוס #לגישה האגנית נמצא בתכנית מתאר ארצית משולבת למשק המי  %נחלי וניקוז
)תמ"א 34ב' ,(3/שאושרה בידי הממשלה בנובמבר  .2006מטרת התכנית להבטיח את המש קיומ
ותפקוד של הנחלי ושל סביבת .התכנית קבעה כי שיקו נחל לכל אורכו ושימורו יהיו מנקודת
מבט אגנית.
 .4רשות המי הסבירה בתשובתה מנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי באר( מועברי מי
מאג לאג ,ולכ חלק מהיתרונות של ניהול אגני לא יבואו לידי ביטוי .עוד ענתה רשות המי כי
הניהול האגני משמעותי במיוחד כשמדובר באג ניקוז גדול ,ויש לבחו א מודל זה רלוונטי
בישראל .רשות המי סבורה כי יש מקו לשפר את הפעולה האינטגרטיבית בתחו של כל אג,
ונית לעשות זאת על ידי שיתו #פעולה בי הגורמי השוני ללא שינויי חקיקה.
ÏÂ‰È ¯˘Ù‡ÈÂ ‰Ó‡ ˙¯˘È È˙·È·Ò Ô‚‡ ˜ÂÁ" - Ô‚‡ ˜ÂÁ ·ÈÈÁÓ Â„ˆÓ „¯˘Ó‰ .5
‡ÔÂ‚Î ÌÈ‡˘Â‰ ¯‡˘Â ˙È‚‡‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ ÊÎ¯Ó· ˙‡ˆÓ ‰·È·Ò‰˘Î Ô‚‡‰ Ï˘ ÔÂÎ È·ÈË¯‚ËÈ
˙Ú· ‰·Â ,‰Ê ÔÈÈÚ· ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ Ì„È˜ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ - 39"‰ÎÂ˙· ÌÈ·Ï˙˘ÓÂ ÌÈÂÂÏ˙Ó ÊÂ˜È
ÌÂ¯˙È Ì‡ ˜ÙÒ ,¯ÂÓ‡Î ,¯˘‡ ‰ÂÂ˙Ó· ÊÂ˜È‰ ˜ÂÁ ÈÂÈ˘ ˙‡ Ì„˜Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
.ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘Ï

__________________

37
38
39

ראו:
Global Water Partnership and International Network of Basin Organizations,
)A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins (2009

הצעת החוק ,שהוכנה בידי פרופ' עו"ד ראוב %לסטר ,נקראת "הצעת חוק המועצה הלאומית לרשויות
אג %נחלי ישראל".
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ÌÈ„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰ ‡È‰ ÊÂ˜È‰ ˜ÂÁ ÈÂÈ˘Ï ‰Úˆ‰‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÓÊÈ˘ ‰Úˆ‰· ÌÈÈÂÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ :‰˙Â‡ ÛÓÏ ˘ÈÂ ÌÈÙÒÂ
˙Â„Â˜Ù‰ ,ÊÂ˜È‰ ˜ÂÁ ÔÈ· ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰Ó‡˙‰ ‰È‰˙ Ì˙‡ˆÂ˙˘ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó
˙Â„Â˜ÙÂ ÌÈ˜ÂÁ Ï˘ ‰Èˆ¯‚ËÈ‡Ï ‰ÓÊÂÈ ÏÂ˜˘Ï ˘È ,ÔÈÙÂÏÈÁÏ .ÌÈÏÁ‰ ˜ÂÁÂ Ú˜¯˜ ¯ÂÓÈ˘Ï
‡.˙È‚‡‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ÈÙ ÏÚ ˘„Á ˜ÂÁ ˙¯ÈˆÈÏ ‰Ï

שיקו מי הנחל
במסמ המדיניות של המשרד נקבע כי "שיקו הנחלי מחייב כתנאי ראשוני והכרחי טיפול
במערכת המי בנחל והקצאת מי ייעודית להזרמה בנחלי ...היעד הסופי ...הוא חידוש הזרימה
של מי שפירי בנחלי ישראל ,בהיק שיאפשר שיקו בית הגידול הלח ויתמו בהתפתחות הצומח
והחי האופייניי לו 40".שיקו המי מגדיל ג את אפשרויות השימוש בגדות הנחל ובמימיו.
הזרמת המי לנחלי צריכה להיות קרובה בכמות או למצער במשטר הזרימה למה שהיה בעבר,
במידה שתאפשר את החייאת הנחל .לדעת המשרד ,איכות המי הרצויה לטווח הארו היא של מי
המקור ,41וכל הקולחי יופנו לשימוש חקלאי .לדעת רשות הטבע והגני ,כעולה מתשובתה למשרד
מבקר המדינה בינואר  ,2011התבססות על הזרמת מי קולחי לנחלי ,ולו לטווח הקצר ,מסכנת
שיקו בר!קיימא של נחל .מנגד ,לדעת רשות המי ,ספק א נית" להשיב את המצב לקדמותו נוכח
המחסור הארצי במי והתרחבות הפעילות האנושית.
ÏÈÏÎ ‰·È‡˘‰ ˙˜ÒÙ‰Â ÌÈÏÁÏ ¯Â˜Ó‰ ÈÓ ˙·˘‰ Ï˘ ÔÂÊÁ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂÏÈÓ ¯˘Ù‡˙ ÌÈÏÙ˙ÂÓ‰ ÌÈÓ‰ ˙ÂÓÎ˘ ¯Á‡Ï ,˜ÂÁ¯‰ „È˙Ú· ,ÏÏÎ· Ì‡ ,˘ÓÓ˙‰Ï ÏÂÎÈ
¯˘‡ .¯Â˜Ó‰ ÈÓÓ ˜ÏÁ ˙·È‡˘ ˙˜ÒÙ‰Â ˙ÂÈÈÚÓ· ˙˘„ÂÁÓ ‰ÚÈÙ˘ ,˙ÂÂ˜‡‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘Â
˙ÏÏÂÎ ‰ÈÁ· ÌÚ „·· „· „¯Ù· ÏÁ ÏÎÏ È‚ÂÏÂ¯„È‰‰ ÌÂ˜È˘‰ È„ÚÈ ˙‡ ÔÎ˙Ï ˘È ÔÎ ÏÚ
˘˙È‚‡ ˙Â˘¯Ï Â‡ ˙Èˆ¯‡‰ ÌÈÏÁ‰ ˙Ï‰ÈÓÏ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ÔÈÈÚ· .ÌÈÓ‰ ˜˘Ó ÈÎ¯Âˆ Ï
˙.·Â˘Á „È˜Ù

סילוק זיהומי ממקורות עירוניי
 .1תנאי לשיקו המי המוזרמי לנחלי הוא סילוק גורמי הזיהו מה .להערכת מקורות חברת
מי בע"מ )להל" ! חברת מקורות( ,זיהו מקורות המי גור לאובד" של יותר מ! 20מלמ"ק של
מי שפירי בשנה שנית" היה לשאוב .גורמי הזיהו נחלקי לשניי :זיהומי מקריי )כגו"
מתקלות בצנרת שפכי ,ובתחנות שאיבת ביוב( וזיהומי מגורמי קבועי )כגו" הזרמות לנחלי
ממט"שי( .נפח של הזיהומי מגורמי קבועי היה ב! 2007כ! 110מלמ"ק של קולחי וביוב
גולמי .42ככלל ,משנות התשעי חלה ירידה ניכרת בגורמי הזיהו הקבועי שהוזרמו לנחלי,
__________________

40
41
42

ש ,עמ' .103
דוגמה להשבת מי לנחל כבעבר היא בנחל ציפורי ,על פי מדיניות השיקו שנקבעה בתכנית-האב.
על פי נתוני רשות המי שפורסמו ב.2008
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בעיקר כתוצאה מבניית מט"שי ,קווי הובלה ,תחנות שאיבה חדשות ומניצול רב יותר של מי
הקולחי .אול ,על פי נתוני המשרד ,בשנת  2003ואיל נעצרה מגמת השיפור ובכמה נחלי א
חלה הרעה .למשל ,על פי נתוני רשות הטבע והגני לשנת  ,2009יש הרעה באיכות המי בנחל
נעמ" ,בנחל חדרה )בי" כביש להבות חביבה לחיבור לנחל יצחק( ובנחל עירו" ,ועל פי נתוני המשרד,
חלה הרעה באיכות מי נחל הבשור ,נחל לכיש ונחל ציפורי.
ÌÈ˘"ËÓ·Â ‰·È‡˘ ˙ÂÁ˙· ,ÌÈÎÙ˘‰ ˙ÎÏÂ‰ ˙¯ˆ· ‰˜ÂÊÁ˙ ˙ÂÈÚ·Ó ˙ÂÚ·Â˘ ˙ÂÏ˜˙ ·˜Ú
·ÌÈÚÂ¯È‡ .ÌÈÏÁÏ ÌÈÁÏÂ˜Â ÌÈÎÙ˘ ÌÈÓ¯ÊÂÓ - ÌÈ¯‚‡Ó ÁÙ· ¯ÂÒÁÓ ˙ÓÁÓÂ ı¯‡‰ ÏÎ
˙Â˘¯Â ·ÂÈ·‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ .¯˙ÂÈ· ÌÈ·¯‰ Ì‰ ÊÎ¯Ó‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ· ‰Ï‡Î
Ï˘ ˜"ÓÏÓ 10-Î ‰ÓÈ¯ÊÓ‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È ‡È‰ ‰·È·Ò‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ· ˙Ó‰ÊÓ‰ ¯ÈÚ‰ ,ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰
˘ÏÁ :‰‰Â·‚ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÂ‰ÈÊ‰ ÈÓ¯Â‚ ˙ÂÁÈÎ˘ .ÔÂ¯„˜ ÏÁÏ ÌÈÈÓÏÂ‚ ÌÈÎÙ
‡ÈÓÏÂ‚‰ ·ÂÈ·‰Ó ˜ÏÁÓÂ ‰¯ÈË ˘"ËÓ· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÓÂ‰ÈÊÓ ÔÂÈÏÚ‰ Â˜ÏÁ· Ï·ÂÒ ¯„ÒÎÏ
ÌÈÓ¯ÂÊ ˙'‚-‰˜‡· ·Â˘ÈÈ‰ ÈÎÙ˘ ˙ˆ˜Ó ;‰ÂÂÒÏ˜ÓÂ ‰·ÈÈËÓ ‰ÎÂÓ ˙ÂÎÈ‡Ó ÌÈÁÏÂ˜‰ ÔÓÂ
,‰ÈÈ··˘ ÔÂ¯ÈÚ ˘"ËÓÏ Â¯·ÂÁ Ì¯Ë ¯˘‡ ,‰¯Ú È„‡ÂÂ· ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÎÙ˘ Ì‚ ;‰¯„Á ÏÁÏ
ÌÂ‰ÈÊÏ ÌÈÓ¯Â‚ ‡˜¯Ê-‡-¯ÒÈ'‚· ·ÂÈ·Ï ÌÈ˙· ¯Â·ÈÁ-È‡Â ˙ÂÏ˜˙ ;‰¯„Á ÏÁ ˙‡ ÌÈÓ‰ÊÓ
·.ÌÈÈ˙ ÏÁ „¯ÂÓ
עיריית ירושלי הסבירה בנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי אכ" באג" המזרחי של העיר
זורמות כמויות גדולות של ביוב גולמי ,כ! 11מלמ"ק ,דר נחל קדרו" לי המלח .על פי הסכמי
אוסלו ,הביוב אמור היה להיות מטופל במתק" משות ישראלי!פלסטיני במימו" ממשלת גרמניה,
אול הפלסטיני אינ מוכני להצטר למיז המשות .לאחר שני של המתנה ובהיעדר שיתו
פעולה החליטה העירייה לקד פתרו" של שאיבת הביוב מהאג" המזרחי של העיר לאג" המערבי.
חלופה זו יקרה פי כמה מהפתרו" המקורי ואינה פותרת את בעיית השפכי של הפלסטיני שיזרמו
ג בעתיד לנחל קדרו" .במקביל בדקה העירייה חלופות נוספות שלא יצאו לפועל .קצי" המטה
לאיכות הסביבה במינהל האזרחי ביהודה ושומרו" השיב למשרד מבקר המדינה באפריל  2011כי
כמות הביוב הגולמי הזורמת בנחל קדרו" ממזרח ירושלי ,מבית לח ומיישובי נוספי היא כ!17
מלמ"ק :כחמישה מלמ"ק חודרי למי התהו ,והיתרה מופנית משנת  2008למאגרי מי בבקעת
הירד" להשקיה.
 .2קיימי עוד גורמי זיהומי חמורי שמקור באזורי שבאחריות הרשות הפלסטינית :למשל,
שפכי הערי שכ וטול כר והיישובי שבסביבותיה" זורמי לנחל אלכסנדר )חלק משפכי אלה
מוזר למט"ש יד חנה(; שפכי העיר ג'ני" וסביבתה ,כ! 16מלמ"ק ,זורמי לנחל קישו"; קולחי העיר
רמאללה מוזרמי לנחל מודיעי ,ושפכי העיר חברו" זורמי לנחל הבשור .ללא פתרו" לבעיה זו
יקשה לשק את מי הנחלי בישראל וג איכות מי התהו נפגעת.
 .3בשנת  2001נחקק חוק תאגידי מי וביוב ,התשס"א!) 2001להל" ! החוק( ,אשר קובע כי
רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המי והביוב שבתחומה בתו שש שני מיו תחולתו
של חוק זה ,אלא באמצעות חברה למת" שירותי מי וביוב שהוקמה לפי החוק )להל" ! תאגיד מי
וביוב( .התברר כי עיכוב בהקמת תאגידי בחלק מהרשויות המקומיות הביא להחלטות ממשלה
שלפיה" מת" מענקי למפעלי ביוב לרשויות מקומיות מותנה בהקמת תאגידי מי וביוב על ידיה".
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¯·Ó·Â· ‰·È˘‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ :˙‡Ê‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙‡ ÌÈ‚„Ó ˙'‚-‰˜‡·· ·ˆÓ‰
‰ÚÈ˜˘‰ ‰È„Ó‰ ÈÎ ‰¯„Á ÏÁ ÌÂ‰ÈÊÏ ‰˙ÓÂ¯˙ ÔÈÈÚ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 2010
·˙ÂÈ˙˘˙˘ ¯Á‡Ó ,ÂÏ˘ ¯ÂˆÈÈ‰ ¯˘ÂÎÓ 20%-Î· ˜¯ 2010 ¯‡ÂÈÓ ÏÚÂÙ ¯˘‡ ˘"ËÓ ˙Ó˜‰
Í¯„ ¯„ÁÂÓ ÈÓÏÂ‚‰ ·ÂÈ·‰ ·Â¯Â ,ÌÈ˙·‰Ó 30%-ÎÏ ˜¯ ˙Â¯·ÂÁÓ ¯ÈÚ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ·ÂÈ·‰
·˘ÂÓÈ˘Ï ‰·˘‰Â ¯Â‰ÈË Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ¯·ÂÚ ÂÈ‡Â ÌÈÏÁ‰ ÈˆÂ¯ÚÏÂ ‰ÂÂ˜‡Ï ÌÈ‚ÙÂÒ ˙Â¯Â
È¯ÂÊ‡ „È‚‡˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ËÈÏÁ‰ 2007 ˙˘ ˙È˘‡¯· ¯·Î ÌÓ‡ .È‡Ï˜Á
˙ÂÈÙ Û‡ ÏÚÂ ÍÂÓÒ È¯ÂÊ‡ ÌÈÓ „È‚‡˙Ï ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈÙ ˙Â¯ÓÏ Í‡ ,·ÂÈ·Â ÌÈÓÏ
ÏÎÂ˙ ÂÈÏ‡˘ È¯ÂÊ‡ „È‚‡˙ ‡ˆÓ Ì¯Ë - ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Â ¯ˆÂ‡‰ ,˙ÂÈ˙˘˙‰ ,ÌÈÙ‰ È„¯˘ÓÏ
ÌÈ˜ÚÓ ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯Ó ˙Ï·˜Ó ‰È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÍÎÏ È‡ .Û¯Ëˆ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.·ÂÈ· ˙È˙˘˙ ˙Ó˜‰Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰Â
רשות המי השיבה למשרד מבקר המדינה בעניי" באקה!ג'ת ,ש"ג לאחר שתאוגד או שייקבע
מנגנו" אחר המאפשר להעביר לה סיוע ,הרי שמדובר בסיוע של עשרות מיליוני שקלי ,שלא
בהכרח זמי" לנושא זה".
Âˆ· ˙Â¯Â‰Ï È‡˘¯ ‡Â‰ ,ÂÓ‰ÂÊ ÌÈÓ ÈÎ ˙Ú„Ï ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó ÁÎÂ Ì‡ ,ÌÈÓ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ
,Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÓÓ ÂÈ‡ Ì‰ÊÓ‰ Ì‡ .ÌÂ‰ÈÊ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˘¯„‰ ÏÎ ˙‡ ‰˘ÚÈ Ì‰ÊÓ‰ ÈÎ
¯˘‡˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ‰ÂÂËˆ˘ ÈÓÂ ,Âˆ· Ë¯ÂÙ˘ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó È
Ì„‡ ÔÈ„ ,˙Â˘¯Ù‰ ˜ÂÁ ÈÙÏÂ ‰Ê ˜ÂÁ ÈÙÏ .ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÏ˘˙· ·ÈÈÁ ‰È‰È Âˆ‰
ÈÓ ÌÂ‰ÈÊÓ ˙¯ˆÂ‰ ˙È˙·È·Ò‰ ‰ÈÚ·‰˘ ¯Á‡Ó ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .„È‚‡˙ ÔÈ„ Â‡ ‰È„Ó‰ ÔÈ„Î
,ÌÈÓ‰ ˜˘Ó ÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰ ‰Ï ˘ÈÂ ,˙ÈÓÂ‡Ï ‰Ó¯· ‡È‰ ÌÈÏÁ‰Â ÌÂ‰˙‰
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ - ÍÎ· ÂÏ˘Î 43ÔÈÈÚ‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡ ¯˘‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁÂ ÏÈ‡Â‰Â
˘¯˘˙Ó˜‰-È‡Ó Ì¯‚˘ È˙Â‡È¯·-È˙¯·Á-È˙·È·Ò‰ ˜Ê‰ ˙‡ Â˜„·È ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÓ‰ ˙Â
˙Ó˜‰-È‡Ó Ì¯‚˘ ˜Ê‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Ó˜‰ „Ú ·ÂÈ· ÈÏÚÙÓ
.ÌÈ„È‚‡˙‰
משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה כי בשני האחרונות הקצתה הממשלה עשרות מיליוני
שקלי לרשות המי לפעולות למניעת זיהומי במקו רשויות מקומיות שלא מילאו את חובת"
לעשות זאת .אול גירעו" ההשקעות במשק המי והביוב ! יותר מעשרה מיליארד ש"ח ! נובע מכ
שהרשויות לא מנעו את זיהומי המי לפני חקיקת חוק תאגידי המי והביוב.
רשות המי השיבה בנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת לגיבוש מענה למניעת
זיהו ברשויות לא מתואגדות על ידי שימוש בכלי אכיפה מנהליי שבסמכותה כגו" צווי לתיקו"
המעוות .44בתשובתה מיוני  2011הסבירה רשות המי כי משנת  2008ואיל עשתה על חשבונה
עבודות שמונעות את זיהו המי ב! 25רשויות מקומיות ובכוונתה לגבות מאוחר יותר את
עלויותיה" ,והיא תמשי לעשות זאת ברשויות שטר התאגדו .בחלק מהמקרי א בנתה רשות
המי תשתיות ביוב בתו היישובי ,א שהדבר הוא מחובתה של הרשות המקומית.

__________________

43
44

מכוח חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב 1962ופקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,וחוק תאגידי מי
וביוב ,התשס"א.2001
על פי חוק המי מנהל הרשות הממשלתית למי ולביוב יכול לצוות על כל אד הקשור לפגיעה במי
לעשות כל דבר הדרוש לטיפול בפגיעה ,למנוע אותה ,להפסיק אותה ,להשיב את המצב לקדמותו וכו'.
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פינוי המזהמי מנחל חדרה
להל" פרטי על מקורות הזיהו של נחל חדרה :רובו נחל אכזב ומימיו ה שפכי ,קולחי ,פלט
מברכות דגי ,מי ניקוז חקלאי ,ובקטע השפ ! מי י .אי לכ הפ נחל חדרה לאחד הנחלי
המזוהמי ביותר באר ,.ותנאי בסיסי לשיקומו הוא פינוי המזהמי ממימיו .ע הקמת מינהלת
הנחלי הארצית ב! 1993הוחלט כי שיקו נחל חדרה יהיה בעדיפות ראשונית )ע כמה נחלי
נוספי( .בפועל שיקו הנחל קוד בצורה מועטה ,ולהל" נתוני על מצב המזהמי בנחל ועל הצפי
למועד הסרת ,על פי נתוני מחוז חיפה של המשרד ,רשות הטבע והגני ואיגוד ערי לאיכות
הסביבה )חדרה(:
גור הזיהו העיקרי הוא מט"ש עי" שמר!עירו" המזרי כ! 3.6מלמ"ק של קולחי נחותי 45לנחל
חדרה .ההזרמה נעשית ממט"ש קיי המופעל בידי קבל" .בשני האחרונות נבנה מט"ש חדש אשר
יופעל בידי אותו קבל"; בנייתו עוכבה שני עקב ריבוי הרשויות המחוברות אליו והקושי בהגעה
להסכמות על מימו" הבנייה וההפעלה .ג משרד הבינוי והשיכו" תר לשיהוי בבניית המט"ש
החדש בשעה שעיכב בכשנה ומחצה העברה של כספי שאות התחייב להעביר בגי" חיבור היישוב
חריש!קציר שבאחריותו למט"ש החדש .על פי המתוכנ" ,ב! 2012יהיו הקולחי מהמט"ש באיכות
גבוהה של השקיה ללא מגבלות.46
גור הזיהו השני הוא היישוב באקה!ג'ת :כאמור ,רק כשליש מבתי היישוב חוברו למט"ש ברמת
טיהור גבוהה ,ונותרה זרימת שפכי לסביבה ולנחל מחלק היישוב שתושביו משתמשי בבורות
סופגי או שחיברו את מערכות הביוב שלה למערכת הניקוז המובילה לנחל .47גור זיהו שלישי
הוא מט"ש מנשה  2המתופעל בידי המועצה האזורית מנשה ומייצר קולחי ברמה נחותה .המט"ש,
אשר מטפל בשפכי תעשייתיי ,מייצר ג בוצה .אי לכ החל המשרד בחקירה פלילית כנגד
המועצה האזורית והחברה המפעילה את המט"ש .להערכת המחוז ,בתו כשנה ישודרג המט"ש
לטיהור ברמה גבוהה וינוצלו כל הקולחי לחקלאות; גור זיהו רביעי הוא מט"ש חדרה אשר
קולחיו מרמה נמוכה הוזרמו לנחל ללא צו הרשאה .בעת הביקורת היה המט"ש בהליכי שיקו,
ואיכות הקולחי ,על פי המתוכנ" ,תהיה עד אמצע שנת  2012ברמה גבוהה .גור זיהו נוס הוא
פלט ברכות הדגי של יישובי הסמוכי לנחל.
ÌÈÓ¯ÊÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡Â ‰¯„Á ÏÁ ÈÓ ˙ÂÎÈ‡· ¯ÂÙÈ˘ ÏÂÁÏ „È˙Ú 2012-· ,ÔÎÂ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ
‡ÏÁ Ï˘ È‚ÂÏÂ¯„È‰‰ ÂÓÂ˜È˘· ÈÂ‰È˘Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ .È˙ÂÎÈ‡ ¯Â‰ÈËÓ ÌÈÁÏÂ˜ ¯˜ÈÚ· ÂÈÏ
ÌÈÓÈÈ˜ :Ì‰ÈÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘-È‡Â ÂÎ¯Â‡Ï ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÂ·È¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰¯„Á
˙‡‚Ï˘ ÔÂ¯ÈÚ ÈÓ „È‚‡˙ ,Ï˘ÓÏ .È„Â‰È‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈ„¯Ù ÌÈ„È‚‡˙Â È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ÌÈÓ È„È
Í‡ ,˙ÂÈ˙˘˙ Ô˙Â‡· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‰˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈÓ ˜ÏÁÂ ‰¯Ú È„‡Â È·Â˘ÈÈ
ÌÈ·Â˘ÈÈ ÔÈ·Ï ‰¯„Á ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÔÈ‡ ;„È‚‡˙Ï ‰Ù¯Ëˆ‰ ‡Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
˜¯ ˙ÏÚÂÙ ˙ÓÈÈ˜‰ ÏÁ‰ ˙Ï‰ÈÓÂ ,Â„¯ÂÓ·Â ÏÁ‰ ‰ÏÚÓ· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÔÈ‡ ;ÌÈÈ¯ÙÎ
·˜ÔÂ¯˙ÙÎ ˙È‚‡ ‰ÈÈ‡¯· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰¯„Á ÏÁ Ï˘ ‰Ó‚Â„‰ .ÂÏ˘ ÚË
‡¯‚.˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ ÌÈ·¯‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡· ÏÂÙÈË ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÁ Ï˘ ÌÂ˜È˘Ï ÈÂÈÁ‰ ÈÂ

__________________
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שפכי שטוהרו לקולחי ברמה פחותה מהנדרש בתקנות עד לשנת .2010
רשות המי הסבירה למשרד מבקר המדינה ביוני  ,2011לאחר סיו הביקורת ,כי במועד תשובתה
מט"ש עירו) החל לפעול.
רשות המי השיבה למשרד מבקר המדינה ביוני  ,2011לאחר סיו הביקורת ,כי תשתיות הביוב של
באקה אל גרביה המשפיעות על נחל חדרה מוסדרות בידי רשות המי במסגרת צו לתיקו) המעוות.
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צווי הרשאה
חוק המי קובע כי חייב אד להימנע מכל פעולה המזהמת מי במישרי" או בעקיפי" .אול א
מנהל רשות המי שוכנע כי פעולה מסוימת נועדה לטיוב המי או למניעת סכנה לציבור או כי
נסיבות העניי" אינ" משאירות ברֵרה אלא לאפשר סילוק שפכי למקור מי לתקופה קצובה ! לא
יראו את סילוק השפכי כזיהו מי ,א סולקו בהתא לצו הרשאה שנת" לעניי" זה מנהל רשות
המי .מת" צווי ההרשאה נדו" בוועדה מייעצת שממנה מנהל רשות המי בראשות סגנו ,והיא
הממליצה לו על מת" הצו ועל תנאיו .חברי הוועדה הנוספי ה ,בי" השאר ,מאג מי ונחלי
במשרד להגנת הסביבה )מרכז הוועדה( ונציגי משרד הבריאות ,רשות המי והשירות ההידרולוגי.
המשרד מגבש את תוכ" צו ההרשאה ,והוא אמור לעקוב אחר ביצועו ולאכו את יישומו במידת
הצור .מקרי המחייבי ,בלית ברירה ,להזרי שפכי לנחל ה לדוגמה תקלה במט"ש ,חדירת מי
שיטפונות למאגרי קולחי והצפת או הצטברות עודפי קולחי במאגרי בהיעדר ביקוש לה.
על פי נתוני המשרד ,בשני  2010!2003התקבלו  111בקשות לצווי הרשאה להזרמת שפכי
וקולחי לנחלי ,ומאלה אושרו  64ונדחו  .47רוב הבקשות היו מרשויות מקומיות ומתאגידי מי
וביוב .מרבית הבקשות היו להזרמת קולחי ) ,(71ומאלה אושרו כמחצית;  21בקשות לצווי עניינ"
היה הזרמת שפכי גולמיי ,ומאלה התקבלו ) 14שני שלישי( .איכות המי שאושרו להזרמה נעה
משפכי ומי מדגה ) (5%עד הזרמת קולחי ומי שפירי ) ,(95%והוזרמו בס הכול  44.6מלמ"ק.
פקחי רשות הטבע והגני מפקחי על מילוי התנאי בצווי ההרשאה .על פי דוח הניטור השנתי של
הרשות ,הפקחי דוגמי ג את המי שהוזרמו במקרי שבה נדחו הבקשות לצווי .הגורמי
הנוגעי בדבר מודעי אפוא לכ שקיימת אפשרות כי מבקשי הצווי יזרימו את השפכי או
הקולחי לסביבה ג א יסורבו .על פי נתוני אג מי ונחלי ,לפעמי ההחלטה על מת" צווי
ההרשאה ניתנת בדיעבד ,זמ" רב לאחר שהחלה הזרמת המי .לדוגמה ,באוגוסט  2009אישרה
הוועדה המייעצת צו הרשאה להזרמת מלמ"ק אחד של קולחי מאיכות נמוכה מאד לנחל תניני,
וזו החלה למעשה בינואר אותה שנה .ג כשהמשרד מודע לעברות מתמשכות בתחו זה ומדווח
עליה" הוא אינו פועל ,א שזיהו מי על פי חוק המי הוא עברה פלילית ונית" להשית על המזה
מאסר או קנס .לדוגמה :על פי הדוח השנתי של ניטור המי והנחלי של רשות הטבע והגני ),(2009
אשר המשרד הוא אחד ממזמיניו ,מערכת המאגרי במעלה הקישו" היא גור זיהו בעת ריקונה
לנחל הקישו" תו התעלמות מצווי ההרשאה שלה; במקומות אחרי לאור הנחל מוזרמי אליו
קולחי רבי ,ללא הגשת בקשות לצווי הרשאה בגי" הזרמת.
˜ÏÁ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ˙ËÈ˜-È‡ÓÂ „·ÚÈ„· ÌÈ˙È‰ ‰Ó¯Ê‰‰ È¯Â˘È‡Ó ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ
,ÏÏÎÎ .˙È˙ÈÈÚ· ‡È‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰ - ‰‡˘¯‰‰ ÈÂÂˆ·˘ ÌÈ‡˙‰ È¯ÈÙÓ „‚Î ÌÈ¯˜Ó‰Ó
ˆ.‰·È·Ò‰ ˙‡ Ì‰ÊÓ‰ ˘˜·Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ ˙˙˘‰ ‡ÏÏ ÌÈ˙È ‰‡˘¯‰‰ ÈÂÂ
המשרד הסביר בתשובתו כי "בימי אלה" מושלמת עבודה בנושא היטל הזרמת מזהמי לי
ובהמש נית" יהיה לבחו" יישו דומה לגבי היטל הזרמה לנחלי .רשות המי הוסיפה בתשובתה
מנובמבר  2010כי ג "כיו" חלק מעלות הזיהו מושתת על המזה בצורה של חובת שילוט,
יידוע ,הדברת יתושי ,ובמקרי ספציפיי ! ג שאיבת הזיהו מהנחל וניקוי מורָד .2בתשובה
נוספת של רשות המי מיוני  2011היא קבעה כי אי" מקו לתת צווי הרשאה בדיעבד והיא תעשה
את כל הדרוש למנוע זאת.
˙¯‚ÒÓ· - ˙È˘‰Ï ÂÏ˜˘È „¯˘Ó‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡˙‡ ÌÏÂ‰˘ ¯ÂÚÈ˘· ÌÂÏ˘˙ ‰·È·Ò‰ ˙‡ Ì‰ÊÏ „È˙Ú‰ Âˆ‰ ˘˜·Ó ÏÚ - ‰‡˘¯‰‰ ÈÂÂˆ È
.ÌÂ‰ÈÊ‰ Û˜È‰

המשרד להגנת הסביבה
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השבת מי מקור
שמירה על מי הנחלי הוכרה בחוק המי כאחת המטרות שבגינ" יש זכות להקצאת מי .במחקר
שבדק את כמות המי המינימלית הנדרשת לשיקו  14מנחלי ישראל נמצא כי ההקצאה הנדרשת
היא  122מלמ"ק בשנה 58 :מלמ"ק מי שפירי ,לרבות מליחי ,ו! 64מלמ"ק מי מושבי
)קולחי( .במחקר נוס שהזמינו המשרד ורשות הטבע והגני נמצא ,כי כדי לקיי את בתי הגידול
ונופי המי בנחלי נדרשת הקצאה של לפחות כ! 50מלמ"ק בשנה )לא כולל את נהר הירד" בקטע
שמדרו לכינרת( .באוגוסט  2000החליטה הממשלה על הקצאה של  50מלמ"ק של מי למשאבי
טבע ,על פי חלוקה שתיקבע בידי צוות בראשות נציב המי )כיו ! מנהל רשות המי( ובהשתתפות
נציגי המשרד ,משרד החקלאות ומשרד האוצר.
כמות כזאת לא הוקצתה ממועד ההחלטה ואיל .על פי נתוני רשות הטבע והגני ,בשנת 2009
הקצתה רשות המי כ! 14.4מלמ"ק ,ולשנת  2010צפויה הקצאה של כ! 17.8מלמ"ק )על פי נתוני
רשות המי ,בשנת  2010הוקצו כ! 12מלמ"ק של מי שפירי ומליחי( .יתר על כ" ! א שמי
המקור שהיו בנחלי נגרעו מה ונשאבו לטובת יעדי אחרי ,רשות הטבע והגני נדרשת לשל
לחברת מקורות עבור ההקצאה כ! 5.5מלש"ח לשנה.
המשרד ומשרד האוצר הסבירו בתשובת למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2010כי לא הוקצתה
כמות המי שהממשלה החליטה להקצות ,לנוכח משבר המי .המשרד הוסי כי הקי ועדה בי"!
משרדית ע רשות המי ,רשות הטבע והגני והחברה להגנת הטבע לבדיקה של הקצאת מי לכל
נחל על פי תכניות שיאושרו בידי ועדה ברשות המי .רשות הטבע והגני הסבירה בתשובתה
מינואר  2011כי כמות המי שהוקצתה נועדה למנוע ייבוש מוחלט של המקורות הטבעיי ,ו"כיו"
הרשות מבצעת בדיקות נוספות בנוגע להקצאת המי לטבע כדי לשמר באופ" מיטבי את משטר
הזרימה הטבעי שהיה בנחלי.
- ÚÂˆÈ·-˙· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Â˙Ú„Ï Ì‡ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÂÈ˘ ˙‡ ÌÂÊÈÏ ÂÈÏÚ ‰È‰

איכות הקולחי
עיקר הביקוש למי קולחי הוא מהמגזר החקלאי המעוניי" בה כחלופה זולה למי שפירי; חלק
מוזר לנחלי ,בייחוד בתקופת החור .תנאי להזרמת הקולחי לנחלי הוא איכות טיהור גבוהה
כדי שיוכלו לסייע בשיקו חלקי של בתי הגידול .בשנת  2000פרס המשרד הצעה לתקני איכות
חדשי לאיכות הקולחי שיותרו להשקיה ללא מגבלות .48מק .עשר שני ,בינואר  ,2010אישרה
ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת את תקנות בריאות הע )תקני איכות מי קולחי" וכללי
לטיהור שפכי( ,התש"ע! ,2010ואלה פורסמו בקוב .התקנות באפריל אותה שנה .על פי התקנות,
התק" החדש בעניי" הנחלי ייוש מ! 2013ואיל .יצוי" כי על פי מחקר שנער באוניברסיטת תל

__________________
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הצעת התק) נקבעה בידי ועדה בי)משרדית בראשות מר יוסי ענבר מהמשרד לאיכות הסביבה ,להל) 
ועדת ענבר ,תק) ענבר ,טיהור שלישוני.
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אביב ,ג ע יישו התקנות החדשות "בריאות" הנחלי צפויה להיות "בינונית!גרועה" ,ולכ" יש
לראות בתק" החדש צעד בכוו" הנכו" א לא צעד סופי.49
ÌÈÁÏÂ˜‰ Ï˘ ˜"ÓÏÓ 410-Ó 353-Î ÂÓÈ‡˙È 2013 ˙˘· ,ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ
)„¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰¯È·Ò‰ ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ,˙‡Ê ÌÚ .˙Â˘„Á‰ ˙Â˜˙‰ ˙Â˘È¯„Ï (86%-Î
¯·„‰ :ÌÈÁÏÂ˜‰ ‚Â¯„˘Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈÓˆÓÂˆÓ ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜ ˙Â˜˙‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ÍÎÏ ˘¯„ÈÈÂ ,˙È·Èˆ˜˙Â ˙È¯ÂËÂËËÒ ,˙ÈÒ„‰ ‰ÈÁ·Ó ˙ÈÂ‚¯‡ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ·ÈÈÁÓ
.˙Â˜˙· Ú·˜˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ
משרד האוצר הוסי בתשובתו מנובמבר  2010כי עלות השדרוג תגול בתעריפי המי והביוב
לצרכני המי.
ÂÈ‡ ˙Â˜˙· Ú·˜˘ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÎ ‰¯Â·Ò ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ Ì‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÂÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ - ÌÈ˘È

ברכות הדגי
אחד מגורמי הזיהו של נחלי האר .ה" ברכות הדגי ששטח" המצרפי הוא כ! 27,000דונ .ענ
המדגה היבשתי משתמש בכ! 90מלמ"ק ,ומקורותיו העיקריי ה מי מליחי שאינ משמשי
לשתייה ולחקלאות מתפיסת מי שיטפונות וממעיינות ונחלי .מגדלי הדגי שואבי את מי הנחלי
ומקורותיה ולאחר השימוש משיבי את המי ,השקולי לביוב גולמי ,לנחלי .פלט הברכות
מכיל הפרשות של דגי ,חומרי הזנה ,תרופות ,חנק" ,זרח" ועוד .על פי נתוני המשרד ,בשנת 2008
הוזרמו כ! 40מלמ"ק של פלט מי ברכות הדגי לנחלי )בעיקר לנעמ" ,לחרוד ,לירד" הדרומי
ולתניני( ,ובשנת  ! 2009כ! 30מלמ"ק.
רשות הטבע והגני הוסיפה בתשובתה מינואר  2011כי ברכות הדגי אינ" מבוקרות ומפוקחות
באופ" ראוי בידי רשות המי בנושא ניצול המי הטבעיי .בברכות רבות שואבי מפעיליה" מי
באופ" בלתי!חוקי ,וה הפכו את הנחלי הסמוכי לה" לחלק ממער התפעול שלה" בד בבד ע
זיהומ הכימי והביולוגי.
‰·˘‰Ï ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ‚„‰ ˙ÂÎ¯· ÈÓ ˙ÂÎÈ‡Ï Ú‚Â· ˙Â˜˙ ÔÈ˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
ÔÈÂˆÈ .ÌÈÏÁÏ ‰Ó¯Ê‰· ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ˘"ËÓ‰ È¯ˆÂ˙Ï Ú‚Â· ÔÈ˜˙‰˘ ˙Â˜˙‰ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÏÁÏ
‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ .˙Â˜˙· ÈÂÈ˘ ÏÁ Ì¯Ë Í‡ ,ÂÊ ‰È‚ÂÒ· „¯˘Ó‰ ˜ÒÚ 2001 ˙˘· ¯·Î ÈÎ
ÂÚˆÂ‰˘ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï ,ÔÈÈÚ· ˙Â˜˙ ˙˜˙‰Ï „Ú ,ÌÈ‚„‰ ÈÏ„‚Ó ˙‡ ‰Á‰
·ËÏÙ‰ ˙¯·Ú‰ ;˙ÂÎ¯·‰ ÔÈ· È·¯Ó ÌÈÓ ¯Â¯ÁÒ :50„Â¯Á ÏÁ ¯ÂÊ‡· ÌÈ‚„‰ ÈÏ„‚ÓÏ ¯˜ÁÓ
Û¯ÂÁ‰ È˘„ÂÁ· ˜¯ ÏÁÏ ÌÈÓ‰ ¯Â¯Á˘ ;ÏÁÏ ‰Ó¯Ê‰‰ ÈÙÏ Â· ÏÂÙÈËÂ ÚÂ˜È˘ ¯‚‡ÓÏ
˘·.„ÂÚÂ ˙ÂÂÙËÈ˘ ÈÓ· ÌÈÏ‰Ó Ì‰ Ì‰
__________________
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שח גיורא ,(2003) ÌÈÁÏ ÏÂ„È‚ È˙·Â ÌÈÓ ÈÙÂ‚ ¯Â·Ú ÌÈÓ ˙Â˘È¯„ -ÌÈÓÏ Ú·Ë‰ ˙ÂÎÊ ,עמ' .12
אבנימל* יור ורשות נחל חרוד) „Â¯Á ÏÁ ˙ÂÂ˜È‰ Ô‚‡· ÌÈ‚„ ˙ÂÎÈ¯· Ï˘ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È ÏÂ‰È ,
.(2007
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המשרד הסביר בתשובתו מיוני  2011למשרד מבקר המדינה כי "בימי אלה" הוא מעביר טיוטת
תקנות בנושא איכות מי בריכות הדגי שהכי" להתייעצות ע משרדי ממשלה ,ואלה יסדירו את
נושא המדגה והשפעתו על הנחלי בעקבות הזרמת מי הפלט לסביבה.

תק סביבתי למי
על פי מדיניות המשרד ,יש להעדי קביעת תק" סביבתי למי הנחלי על פני התק" הקובע את איכות
הקולחי שיוזרמו אליה .יתרונו של התק" הסביבתי בכ שהוא מחמיר בדרישותיו ,מאפשר את
שיקו בתי הגידול בנחל ומותא לכל נחל בנפרד .בפברואר  2000קבעו רשות נחל קישו" והמשרד
תק" סביבתי לאיכות מי הקישו" .51עמידה בדרישות התק" מאפשרת את הקיו והחידוש של
המערכות האקולוגיות שנכחדו ,ג א אינ" בהכרח המערכות המקוריות שהיו בנחל הקישו" .זהו
המקרה היחיד שבו אומצה מדיניות המשרד .בתכנית!האב של נחל הקישו" הוצע לאמ .תק" זה
בנחלי נוספי בהתאמות המתחייבות ,ואול הדבר טר נעשה ,לרבות בנחל הירקו" ,שבו קיימת
רשות נחל נוספת.

✯
ÈÁ¯Î‰Â ÈÂ˘‡¯ È‡˙Î „¯˘Ó‰ È„È· Ú·˜ ¯˘‡ ,ÌÈÏÁ‰ ÈÓ ÌÂ˜È˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ı·Â˜Ó‰Ó
ÌÂ„È˜ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ÏÚ ÌÓ‡ „˜ÙÂÓ „¯˘Ó‰ .Â˙ÓÏ˘‰Ó ˜ÂÁ¯ ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘Ï
Ì‰Ï˘ ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÓÈÓ‰ ,˙ÂÈÒ„‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌËÂÙÈ˘Â ÌÈÓ ÈÏÚÙÓ ÔÂÎ˙ ˙Â·¯Ï ÌÈÓ· ÏÂÙÈË‰
Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ È„È· ÌÈ„˜ÙÂÓ ÌÈÁÏÂ˜‰Â ÌÈ¯ÈÙ˘‰ ÌÈÓ‰ ˙‡ˆ˜‰Â
˙‡‚ÌÈ˘"ËÓ Ï˘ Ì˙ÈÈ· ˙ˆ¯Ó‰Ï ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÙ „¯˘Ó‰ .Ì‰Ï˘ ÌÈÓ‰ È„È
·‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ‰È˜˙ ÈÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ Ì‰· ¯˘‡ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ÌÏÂ‡ ÌÈ·¯ ÌÈ·Â˘ÈÈ
Ô˜˙ ¯Â·ÈÁ· Â‡ ÌÈÏÁÏ ‰Ó¯Ê‰Ï Â¯˙ÂÈ˘ ÌÈ‚„‰ ˙ÂÎ¯· ÈÓ ˙ÂÎÈ‡Ï ˙Â˜˙ ÔÈÈÚ· Ï˘ÓÏ ,˙‡Ê
.ÌÈÏÁ‰ ÈÓÏ È˙·È·Ò

תכנו הנחלי
תכניות מתאר
 .1התכנו" הלאומי מייחס חשיבות רבה לרצועות הנחלי :תכנית המתאר הארצית המשולבת
)תמ"א  (35מגדירה את הנחלי העיקריי בישראל כ"רצועות" )בתחו של  100מ' מכל גדה(
__________________
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תק) איכות מי הקישו) נקבע בידי ועדה מקצועית בי)משרדית )שחבריה היו מ) המשרד ,מנציבות המי
דאז ,ממשרד הבריאות ,מהמכו) לחקר הימי והאגמי ,מהטכניו) ,מרשות נחל קישו) ואקולוגי( ,ועל
פיו פועלי הגורמי הנוגעי בדבר לניטור ולשמירה של איכות המי.
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קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

שאות" יש להסדיר בתכניות מתאר מחוזיות חלקיות שעיקר" שיקו הנחלי ובתי הגידול שלה,
עיצוב הגדות וייצוב" ,מניעת זיהומי ופיתוח אתרי נופש בצידיה .ג תכניות מתאר ארציות
נושאיות דוגמת תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור )תמ"א  (22ותכנית המתאר הארצית לתיירות
)תמ"א  (12מייעדות את הנחלי הגדולי במישור החו לנטיעות ,לצורכי נו ולפעילות פנאי בחיק
הטבע .תכניות המתאר המחוזיות מייעדות את רצועות הנחלי לפארקי מטרופוליניי ,לחלק
חשוב ממארג השטחי הפתוחי ולפריסת תשתיות לאורכ )במחוז ירושלי(.
תכנית ייחודית לעניי" הנחלי היא תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המי ! נחלי וניקוז )תמ"א
34ב' ,(3/שאושרה בידי הממשלה בנובמבר  .2006מטרתה להבטיח את המש קיומ ותפקוד של
הנחלי וסביבת לצור שיקו הנו ושימורו וכמוקד לפעילויות נופש בד בבד ע הבטחת
תפקוד כעורקי ניקוז המצמצמי את נזקי הסח וההצפות .בי" היתר ,קבעה התכנית את העקרונות
האלה :שיקו נחל לכל אורכו ושימורו יהיו בראייה אגנית; תכנית בתחו העורק תבטיח שמירה
מרבית של פיתוליו של הנחל תו התייחסות להיבטי סביבתיי של נו ואקולוגיה; מוסד תכנו"
הד" בתכנית החלה בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה יעביר אותה לחוות דעת של רשות
הטבע והגני; בדונה בתכנית למפעל ניקוז תבח" הוועדה המחוזית את השפעתה על ערכי טבע ונו
ועל תפקודי סביבה.
על פי נתוני המשרד לאוגוסט  ,2010הוכנו תכניות מסוגי שוני )תכניות!אב ,תכניות מתאר,
תכניות מרקמיות ותכניות שלד( ל! 35נחלי או לקטעיה ,ומאלה טר הושלמו שמונה תכניות,
לרבות תכניות שבהכנת" הוחל ב!) 1995פארק נחל חדרה( וב!) 1997מורד הירד"(.
 .2אחת הדרכי להג" על רצועות הנחלי מפיתוח בלתי!מבוקר ובלתי!רצוי היא הכנת תכניות
מתאר מקומיות או מפורטות אשר יקבעו את השימושי המותרי והאסורי בה" .חובת הכנת" של
תכניות מתאר כאלה עולה ג מהוראות בתכניות המתאר הארציות שצוינו לעיל .אול א שהמשרד
הוא בעל עניי" בהכנת תכניות כאלה ,הוא אינו יוז זאת.
ÌÊÂÈ ÂÈ‡ ‡Â‰ (¯ÂËÏÂ‚¯) ¯„Ò‡Ó Â˙ÂÈ‰· ÈÎ 2010 ¯·Ó·ÂÓ Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ „¯˘Ó‰
˙ÏÂ˜" ˙¯‚ÒÓ· ,„‚Ó .ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ÔÂÎ˙‰ Ï‰Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ‰Ê˘ ÌÂ˘Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ
˜Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ ÔÂÎ˙Ï ÔÂÓÈÓ Ï·˜Ï ˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏ˜· Ô˙È ,ÌÒ¯ÙÓ ‡Â‰˘ ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï "‡¯Â
‡‚ÔÎÏÂ ,‰¯„Ò‡ Ï˘ ˜‰·ÂÓ ‰˘ÚÓ ‡Â‰ ÔÂÎ˙ ÌÂÊÈÈ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÏÁ È
˙ÂÓÂ˜Ó· ¯ÚˆÓÏ ,ÌÈÏÁ ˙ÂÚÂˆ¯ Ï˘ È¯‡˙Ó ÔÂÎ˙ ÌÂÊÈÏ ÂÈÏÚ .ÍÎ· ˜ÂÒÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˘·ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯˘ ÍÎÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ ,‰Ùˆ‰‰ Ë˘Ù ÌÂÁ˙· ÈÂÈ· Ï˘ È„ÈÈÓ ˘˘Á ÌÈÈ˜ Ì‰
.ÔÂÓÈÓ· Â˙¯ÊÚ ˙‡ Â˘˜·ÈÂ ˙‡Ê ÂÓÊÈÈ

פערי בי תכניות
אחד התפקידי של מינהלת הנחלי הארצית היה לקד את תכנו" הנחלי .נית" היה לצפות כי
המינהלה הארצית או אג מי ונחלי יגבשו הנחיות להכנת תכניות!אב ומתאר לנחלי שבה"
יפורטו דרישות המינימו והנושאי ההכרחיי לתכנו" שיקו של כל נחל .הדבר לא נעשה ,וקיימי
פערי ניכרי באיכות התכניות לשיקו הנחלי .הפערי באי לידי ביטוי בעיקר בהיק המידע
שנאס כבסיס לתכנו" ,בקביעת מדדי להצלחת השיקו ובאופי הפתרונות הפיסיי הנגזרי
מהתכניות .במקו זאת אג מי ונחלי מאפשר בשני האחרונות לתכנ" ! על חשבו" איכות
התכנו" ! תכניות!אב שלדיות שהכנת" מהירה ועלות" זולה בהרבה מזו של תכניות!אב .להל"
דוגמאות:
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תכנית!אב לנחל קישו" )מארס  (2001נעשתה בצורה מפורטת מאד בלוויית יועצי מתחומי שוני
לרבות ייעו .בינלאומי לשיקו נחלי .52תכנית!האב מציעה מדיניות ואמצעי להסבת הנחל
המזוה ביותר באר .לנחל חי ,וכוללת ,בי" השאר ,תכנו" של הכמות והאיכות של המי שיש
להשיב לו ,סקר אקולוגי ע המלצות לשיקו ופיתוח ,הוראות לניטור הנחל ולהפסקת הזיהומי בו,
קביעת תק" סביבתי לאיכות מימיו ועוד .תכנית!האב כוללת מאות פרויקטי לביצוע לרבות סדרי
עדיפויות ועלויות ,ובה  37פרויקטי לסילוק מזהמי מהנחל ומטרדי מגדותיו ,שישה פרויקטי
של השבת מי לנחל 13 ,פרויקטי של השבת החי והצומח אליו 24 ,פרויקטי של טיפוח מסדרו"
הנחל ועוד.
לעומת זאת ,תכנית!אב שלדית לנחל געתו" ) (2009הוכנה בידי אדריכל נו ללא השתתפות של
אקולוג ,ואי" בה פירוט של המצאי הביולוגי ושל המצאי הזואולוגי הקיימי .התכנית השלדית
קובעת כי ל! 23מ! 30האתרי לפיתוח לאור הנחל לא נדרש סקר אקולוגי ,ו! 25מאלה ה
פרויקטי של פיתוח )חניוני ,שבילי ,פרויקטי כלכליי( ולא של שימור )שיקו נופי ,שחרור מי
מעיינות(; ג תכנית!האב השלדית לנחל בצת מוגדרת כמבוא לתכנו" שייעשה בעתיד .מרשימת 25
פרויקטי שמציעה תכנית שלדית זו !  24ה של פיתוח ,ורק פרויקט אחד עוסק בשיקו של מעיי".
דברי דומי נית" לקבוע בנוגע לתכניות השלדיות של הנחלי ַש ַעל ,פקיעי" וחילזו".
רשות הניקוז גליל מערבי הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מדצמבר  2010כי יזמה בצוותא
ע המשרד את התכניות השלדיות דלעיל .ה" הוצגו בוועדת השיפוט ההנדסית של משרד החקלאות
וטר הוצגו בפני מינהלות הנחלי.
‰¯„Ò‰Ï ˙ÂÈÎ˙· ‡ÏÂ ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘Ï ˙ÂÈÎ˙· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡Â ÊÂ˜È ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÈÈÚ· ˙‡ ‰˘ÈÁÓÓ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ ˙·Â˘˙ ,˙ÈÊÂ˜È
·.˙ÈÂ‚¯‡‰ Ô˙˜ÈÊ ˙ÈÈÚ
בדיו" שהתקיי במרס  2008ברשות הטבע והגני בנושא התכניות השלדיות נקבע כי ה" בבחינת
קיצור דר שאינו יכול להיות תחלי לתכניות!האב לנחלי .ה" עוסקות בעיקר בפיתוח ואי" בה"
מרכיבי של שימור ושיקו .אי" בה" רקע אקולוגי ,ניתוח של מפגעי ,הנחיות לתחזוקה נכונה,
הנחיות לגבי הצמחייה הנכונה שיש לטעת ,אי" ייעודי שטח ואי" תכנו" לשיקו הידרולוגי .כמו כ",
הזמ" הקצר שהוכתב לתכנו" ! ארבעה חודשי בלבד ! אינו מאפשר להכי" תכנית יסודית לשיקו
נחלי.
המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מטרת הכנת התכניות השלדיות הייתה לבחו"
בפרק זמ" קצר את המידע שהצטבר על כל נחל ,וא הוא נמצא מספק ! להמשי בתכנו" סטטוטורי
או בתכנית!אב.
˙‡ ÔÈÎ‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ - ÌÈË˜ ÌÈÏÁ· ¯·Â„Ó˘ Ì‚‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙,˜¯Â˘ ,ÔÂ˘È˜ ,ÔÂ˜¯È) ˙ÂÂ˘‡¯‰ ·‡‰-˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ï„ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘„Á‰ ·‡‰-˙ÂÈÎ
˙Î‰ ˙‡ ¯ÚˆÓÏ ·ÈÈÁÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ .„¯Ù· ÏÁ ÏÎ ÌÏÂ‰‰ ,˙ÁÙÂÓ ËÂ¯ÈÙ· ÂÏÂ ,(Ô„¯È
ÈÙÎ ,˙ÈÎ˙ ÏÎ· ‰˜ÂÊÁ˙·Â È‚ÂÏÂ¯„È‰‰Â È‚ÂÏÂ˜‡‰ ÌÂ˜È˘·Â È‡ˆÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ˜¯Ù‰
˘˜·.ÂÏ˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒÓ· ÂÓˆÚ· Ú

__________________
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‡È‰ ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙·Â ÔÓˆÚ ˙ÂÈ„Ï˘‰ ˙ÂÈÎ˙· ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ ,˙ÈÂÎ˙‰ ‰ÂÂÎ‰˘ ¯Á‡Ó
˜ÏÁ ‡Â‰ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡˘ ÔÂÂÈÎÂ ,ÌÈÏÁ Ì˙Â‡Ï ¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙Â ·‡-˙ÂÈÎ˙ „È˙Ú· ÔÈÎ‰Ï
·˙ÓÊ‰· ÔÓÊ ¯ÂˆÈ˜ Â‡ ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁ Â‚˘Â‰ ‡Ï˘ È¯‰ ,ÂÏ ÒÈÒ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ÔÓ „¯Ù-È˙Ï
˙,ÈÂ‡¯ Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ‡ÏÏ Ô˙Â‡ ˘ÓÓ˙ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜Â ,˙ÂÈÁË˘ ˙ÂÈ„Ï˘ ˙ÂÈÎ
.ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ

תחזוקה
 .1תחזוקה שוטפת של נחל היא מקב .הפעולות של ניקיו" ומניעת שבר שמבצעת רשות ניקוז
דר קבע כדי לשמר את תוצאות מפעלי הניקוז והטיפוח הנופי ,בשונה מהסדרת הנחל באמצעות
מפעלי ניקוז חד!פעמיי .הסדרה אופטימלית מחייבת מינימו של פעולות תחזוקה ,אול אי! קיו
פעולות כאלה יכול להוביל לקריסת מפעלי הניקוז ,לאובד" הוצאות שהוצאו ,להתחדשות הזיהומי
ולהרס של בתי הגידול .דוגמה לכ היא נחל שורק :ב"תכנית!אב לאג" היקוות נחל שורק" מ!2005
נקבע ,כי קטעי נחל שהוסדרו במפעלי ניקוז לפני שני סווגו בעת הכנת תכנית!האב כבלתי!
מוסדרי; בהיעדר תחזוקה נאותה חזר האפיק למצב גרוע ויש צור בהסדרה מחודשת כמעט לכל
אורכו של הנחל.
 .2על פי היעדי שנקבעו במסמ המדיניות של המשרד ,בתכנית שיקו של נחל יוטמעו
מלכתחילה נהלי לתחזוקה שוטפת שלו ,של מתקניו ושל סביבתו; פרויקט השיקו יותנה בהבטחת
תקציב ומסגרת מינהלית לתחזוקת הנחל ולמעקב אחר תוצאותיו ;53על תכנו" הנחל להבטיח
שישוק כ שתידרש לו תחזוקה מינימלית וההוצאות בגינה תהיינה מצומצמות; נוס על כ,
שמירה על הישגי השיקו מחייבת ניטור שוט של המי וקרקעית הנחל ושל מקורות הזיהו
הפוטנציאליי בו.
בפועל הפעולות לשיקו הנחלי והקמת מפעלי ניקוז נפרדות מפעולות התחזוקה ,וזו א הוגדרה
בידי רכז מינהלת הנחלי במשרד 54כ"צלע החלשה" בכל נושא שיקו הנחלי .מינהלת הנחלי
הארצית או אג מי ונחלי במשרד והאג לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות לא הכינו
מדרי שלפיו ייקבעו עקרונות לתחזוקת נחלי משוקמי אשר יחייבו את רשויות הניקוז !בהתאמות
המתחייבות לכל נחל; המשרד לא הסב ספרי הדרכה לתחזוקת נחלי מחו"ל להדרכה ולהכוונת
רשויות הניקוז ,והוא אינו עושה שימוש במדרי שהוכ" בידי רשות הטבע והגני 55בעניי" זה ,ולו
לתקופת ביניי ,עד שיפרס בעצמו מסמ בנושא; בתכניות השיקו ובמפעלי הניקוז שאושרו בידי
המשרד אי" התייחסות לתחזוקה ולתקצובה; לאחר שהמשרד הטיל תפקידי של רשות נחל על
רשויות הניקוז הוא לא פעל להגדיל את המקורות התקציביי שלה" לטובת התחזוקה ,ורשויות
הניקוז עושות זאת ,ככל שהדבר נית" ,מאגרות וממכסות שנגבו לצרכי ניקוז; המשרד לא פעל
לאיגו המידע שנצבר בשתי רשויות הנחל שקיימות זמ" רב יחסית ולהפצתו בי" רשויות הניקוז; אי"
תכנית רב!שנתית לתחזוקת נחל כלשהו באר ;.ג כשהמשרד מממ" פרויקטי של שיקו במסגרת
ה"קול קורא" שהוא מפרס ! הוא אינו בוחר בפרויקטי של תחזוקה.
__________________
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על פי תכנית לאומית לשיקו נחלי שפרס המשרד ב  2008עלות התחזוקה מוערכת בכ 2%4%מ)
ההשקעה.
במכתבו לשר להגנת הסביבה מ.15.4.10
אוז) אבי.(2010) ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÈÈ„Ó :Ï‡¯˘È· ÌÈÁÏ‰ ÏÂ„È‚‰ È˙·Â ÌÈÏÁ‰ ¯ÂÓÈ˘Â ÌÂ˜È˘ ,
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המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי משרד האוצר אינו מוכ" לממ" תחזוקה שוטפת
של נחלי כחלק ממימו" שיקומ ,אלא להקצות כספי להקמת תשתיות בלבד.
„¯˘Ó Ï˘ ¯Â˘È‡· Í¯Âˆ ÔÈ‡ Â˙ˆÙ‰ÏÂ Ú„ÈÓ ÌÂ‚È‡Ï ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ˆÂ‡‰
 .3ה" חוק הניקוז וה" חוק הנחלי אינ עושי שימוש במונח "תחזוקת הערוצי" ,וממילא אינ
מפרטי את ההבדל בי" ניקוז ושיקו של נחל לבי" פעולות של תחזוקה .לאלה האחרונות אי" נדרש
אישור של שר החקלאות ,של השר להגנת הסביבה ושל הוועדות המחוזיות .התוצאה היא שרשויות
ניקוז מבצעות פעולות כגו" ריסוס צמחיית גדות נחל ,חישופה המוחלט ,עבודות עפר והוצאת סח
וכיליו" של המערכות האקולוגיות .את כל
מהערו .בכלי מכניי כבדי המחוללי הרס בגדות ָ
אלה עושות רשויות הניקוז במקרי רבי ללא היוועצות מוקדמת ע אקולוג או ע רשות הטבע
והגני ובהיעדר ידע מקצועי משל עצמ" .עבודות כגו" אלה פוגעות בבתי הגידול ובנו הנחל
שמוסב לתעלה .כאמור לעיל ,רק רשות הניקוז כרמל מתייעצת דר קבע ע רשות הטבע והגני
לפני ביצוע פעולות תחזוקה מכוח אמנה שביניה".
להל" דוגמה לפעילות תחזוקה שנויה במחלוקת :על פי חוות דעת של רשות הטבע והגני
מאוקטובר  ,2009רשות ניקוז גליל מערבי ביצעה בסמו למועד זה עבודות תחזוקה ,לכאורה שלא
לצור ,במורד נחל כזיב שהוא ג" לאומי .נכללו בה" עבודות עפר שפגעו בצורה נרחבת בערו.
ועקירת הצומח בנחל לרבות עצי .לטענת רשות הטבע והגני ,בשני קודמות לא נעשו עבודות
הסדרה בקטע זה כי לא היה צור בכ :במסמ המלצות לניקוז נחל כזיב מ! 2008שהזמינה מינהלת
הנחלי הארצית צוי" במפורש כי לא נדרשת כל הסדרה של הקטע שנפגע; בסקר רגישות שקידמה
רשות הטבע והגני יחד ע רשות הניקוז הוגדר שטח זה כבעל ער ייחודי שאי" צור לקיי בו
פעולות תחזוקה; ממדידות של השירות ההידרולוגי מ! 1944ואיל עלה כי אי" בעיות ניקוזיות
מיוחדות בנחל כזיב ,ובקטע זה בפרט.
רשות ניקוז גליל מערבי הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מדצמבר  2010כי העבודה
נעשתה בחלק מהזמ" בפיקוח של נציג רשות הטבע והגני ולשביעות רצונו; העבודות היו הכרחיות
ונועדו לאפשר את זרימת מי הגש למוצא הנחל לי; מינהלת הנחלי אינה מוסמכת לקבוע את
צורכי הניקוז; לא נית" להסתמ על מדידות של השירות ההידרולוגי אגב התעלמות מהמצב החמור
שנוצר בשטח בשנתיי האחרונות; במקביל ! רשות הניקוז מחויבת לבצע הסדרה של נחל כזיב על
פי תכנית כללית ומפורטת שעל הכנתה היא שוקדת "בימי אלה".
ÏÁ‰ ˙¯„Ò‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È˙ÂÙÂ¯ˆÓÂ ‰˙·Â˘˙Ó ÈÎ ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜˙ÈÎ˙ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ ·˙Î· ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡ ,‰ÙÂÁ„ ‰ÏÂÚÙÎ ‰˙˘Ú ÈÓÂ‡Ï‰ Ô‚‰ ÚË
.‚ÂÏÂ˜‡ Ï˘Â ÛÂ ÏÎÈ¯„‡ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ‡ÏÏÂ ÚÂˆÈ·Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÎ˙Â ‰¯„Ò‰Ï ˙ÈÏÏÎ
·ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ ,ÏÁ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ,ÊÂ˜È‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ
.Ú·Ë‰ ˙Â˙Ó ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙Â·ÈÂÁÓ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÌÚ ¯˙ÂÈ ˜Â„‰
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אכיפה
על פי מסמ המדיניות של המשרד ,הנחלי ה מערכות אקולוגיות רגישות ,וזיהו יכול לשבש
תהליכי ממושכי ויקרי של שיקו .על כ" יש צור באכיפה שיטתית לשמירת המי והגדות מפני
זיהומי .קיימי חוקי רבי ותקנות למניעת זיהומי של מקורות מי ,ואכיפת הוראותיה היא
באחריות רשות המי והמשרד.
מהדוח של ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המי עולה כי קיי מחסור חמור בכוח
אד ובאמצעי ניטור לאכיפת החוק "באופ" שהסמכויות שהחוק מקנה נשארות בהרבה מקרי
בבחינת אות מתה" .למשל ,על פי הודעת היועצת המשפטית של רשות המי לוועדת החקירה
בספטמבר  ,2009משנת  1999עד סו  2008הוצאו  81צווי לתיקו" המעוות 22 ,מה בשנת .2008
יוצא שלמעט שנה זו הוציאה רשות המי בממוצע שישה!שבעה צווי כאלה בשנה ,לעומת עשרות
עד מאות מקרי של זיהומי מי בכל שנה.
רשות המי הסבירה בתשובתה מנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה שיש לחזק את מנגנו"
האכיפה הקיי במשרד להגנת הסביבה ,ולא להקי מנגנו" מקביל ברשות המי.
˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÂ‚Ó „ÂÁÈ‡ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘Â ÌÈÓ‰

✯
סיכו והמלצות
„ÁÓ ,Ï‡¯˘È· ÌÈÏÁ‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙¯ÓÂÁ· ‰¯Î‰‰ ‰¯·‚ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ÌÈ¯˘Ú· .1
‚˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ .‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ,ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘Î Ì‰· ÔÂÓË‰ Ï‡ÈˆËÂÙ·Â ,‡ÒÈ
ÏÁ ÈÓ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘· ˙Â¯ÎÈ ˙ÂÁÏˆ‰ ÏÁÂ ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ˙‡ Ì„˜Ï ÏÚÙ ‰·È·Ò‰
Â‰˘ÏÎ ÏÁ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï Ô˙È ‡Ï ÌÏÂ‡ .¯„ÒÎÏ‡ ÏÁ ˙Â„‚ ÁÂ˙ÈÙ·Â ÔÂ˜¯È‰ ÏÁÂ ÔÂ˘È˜‰
‡˘¯ ˘˙Ú· ‰È‰˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ·ˆ˜· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÓ .ÂÎ¯Â‡ ÏÎÏ Â‡ÂÏÓ· Ì˜Â
.ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ˘ 100-Î „ÂÚ Â˘¯„ÈÈ ˙¯Â˜È·‰
˙Ï·Â˜Ó ÌÏÂÚ· .ÌÈÏÁ· ÏÂÙÈËÏ ÈÂ‚¯‡‰ ‰·Ó‰ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ .2
ÔÂÊÈ‡Â „Á‡ ˙ÂÂ˜È‰ Ô‚‡· ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÁ· - ‰¯˜ÈÚ˘ ˙È‚‡‰ ‰˘È‚‰
‡.¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È·ÈË¯‚ËÈ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÒ¯ËÈ
·˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ :ÔÂÊÈ‡-È‡·Â ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ÏÂˆÈÙ· ÔÈÈÙÂ‡Ó ÌÈÏÁ· ÏÂÙÈË‰ Ï‡¯˘È
‡Â‰ ,¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ,ÌÈÓ‰ ÌÂ˜È˘ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ÏÚ „˜ÙÂÓ ‰·È·Ò‰
·¯˘Ï ˙ÂÙÂÙÎ‰ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È„È· ‡Â‰ ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Â ,·ÂÈ·‰Â ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ˙ÂÎÓÒ
Ï˘ Ô˙ÂÙÈÙÎ ˜ÂÊÈÁÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È˜Á ˙ÓÊÈÏ ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ .˙Â‡Ï˜Á‰
¯˘.ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ¯ÈÁÓ· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ
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‡Â‰ ,ÈÓÊÈ „È˜Ù˙ „¯˘ÓÏ ˘È Ì‰·˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ‡˘Â‰ „Á‡ ‡Â‰ ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘˘ Û‡ .3
ÌÈ¯˙ÂÓ‰ Ú˜¯˜‰ È˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÏÁ‰ ˙ÂÚÂˆ¯ Ï˘ È¯‡˙Ó ÔÂÎ˙ ÌÊÂÈ ÂÈ‡ ËÚÓÎ
ÈÙ ÏÚ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ ÌÂÊÈÏ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÁÈÓ ‡Â‰ ;Ô‰· ÌÈ¯ÂÒ‡‰Â
‰¯˘Î‰ ,Ú„È ˙¯È·ˆ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÊÂÈ ÂÈ‡ ËÚÓÎ ‡Â‰ ;Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ Ô‰ÈÏÂ˜È˘
„Â„ÈÚÏ ÌÈÎÏ‰Ó ÌÊÂÈ ÂÈ‡ ËÚÓÎ ‡Â‰ ;È˙·È·Ò‰ ÌÂÁ˙· ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÚˆ˜Ó˙‰Â
‡Ï „¯˘Ó‰ ;ÏÂ„È‚‰ È˙·· ˙Ú‚ÂÙ‰ - ˙ÈÒ„‰ ‰¯„Ò‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈÏÁ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ˜‡ ‰¯„Ò‰
‰˜ÂÊÁ˙ ¯„Ú‰·Â ,ÂÓ˜Â˘˘ ÏÁ ÈÚË˜· ‰˜ÂÊÁ˙‰ Ï˘ ÏÂ‰È‰Â ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÌÚ „„ÂÓ˙‰
.ÔÂÈÓËÏ ˙„¯Ï ˙ÂÏÂÏÚ Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰˙Â‡
,ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙‡ ÍÈÓÒ‰ ,ÌÈÏÁ‰ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ,¯˘‡ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ .4
¯Á· ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓ‰ ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯Î Ì‚ ˘Ó˘Ï ,˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘Ï ˙ÂÙÂÙÎ‰
.ÌÈÈ˙·È·Ò ÂÈ‰ Ì‰ÈÏÂ˜È˘ „ÈÓ˙ ‡Ï Í‡ ,˙È„ÈÈÓ ‰˙ÈÈ‰ Ì˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈÓÊ˘ ÌÈÙÂ‚· ‰˘ÚÓÏ
ÔÂÊÈ‡ ÁÈË·˙˘ Í¯„· ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ÏÁ ˙Â˘¯ È„È˜Ù˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÏÈË‰ ‡Ï „¯˘Ó‰
˙Â˘¯ „È˜Ù˙ ˙‡ ÏÈË‰Ï ‡Ï˘ ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰ .ÌÈ„È˜Ù˙‰ È˘ ÔÈ· ÌÏÂ‰
„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÈÏÂ‡ ÂÏÎÈ˘ ,ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÈ˜‰ ‡Ï ËÚÓÎÂ ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÎ ÏÚ ÏÁ‰
˙‡ ,Ï˘ÓÏ ,‰ÂÂ˘‰ ‡ÏÂ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÒÈÒ· ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ .¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯Âˆ· È˙·È·Ò‰
ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘ ˙Ó˜‰· .ÂÈ˙ÂËÏÁ‰Ï ÒÈÒ·Î ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È‚˘È‰Ï ÏÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È‚˘È‰
˜ÂÁ ˙ÂÂÎ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˘ÓÈÓ ˙È˜ÏÁ ‰¯Âˆ· ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯Î ÊÂ˜È ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÎÓÒ‰·Â „·Ï·
ÊÂ˜È‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙˘È‚· ÈÂÈ˘ ÔÓ˙ÒÓ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ,˙‡Ê ÌÚ .‰˜ÏÁ· ˜¯ ÌÈÏÁ‰
.‰¯ÂÓ˙‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ Ï˘ ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈË·È‰Ï
ÌÈÏÁ‰ ÌÂ˜È˘ :‡˘Â· ÂÏ˘ Â˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ Ì„È˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .5
Ì„˜Ï ÛÈ„ÚÓ „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ ,ÏÂ„È‚‰ È˙· ˙·˘‰Â ÌÈÓ‰ ÌÂ˜È˘ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· Â˙ÂÚÓ˘Ó
ÌÈ˜¯‡Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÁ‰ ˙Â„‚ ÁÂÙÈË - „ÈÓ ¯Â·Èˆ· ˙Â‡¯ Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
È˘‡¯Â ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· È˙Ú„Â˙ ÈÂÈ˘Â ‰·Â˘Á ‰¯ÂÓ˙ ÂÏÁ ÌÓ‡ ‰Ê ÔÈÈÚ· .ÌÈÈÙÂ‡ ÈÏÈ·˘Â
.Â˙ÓÏ˘‰Ó ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜È˘‰ - ÌÈÏÁ‰ ÈÓÏ ‰ˆÂ· Â‡ ÌÈÎÙ˘ ÌÈÓ¯ÊÂÓ „ÂÚ ÏÎ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÈÂ˘¯‰
˙ÁÏˆ‰ ˙˜È„·Ï ÌÈ„„ÓÂ Í¯„ È·‡ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ,˙ÂÈ˙˘-·¯ ˙ÂÈÎ˙ ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ .6
ı¯Ó· „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘· Ì‡ .ÌÂ˜È˘‰ È„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰
˙Â˘È‚Ù ÌÈÈ˜Â ‰ÈÓ„˜‡‰Ó ÌÈÁÓÂÓ ÒÈÈ‚ ,˙Â˜ÈÓÚÓ ·‡-˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰ „„ÂÚÂ ÔÂ„·˘ ‡˘Â·
.Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÓÈˆÚ ‰·¯‰· ‰Ë˜ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· - ˙Èˆ¯‡‰ ÌÈÏÁ‰ ˙Ï‰ÈÓ Ï˘ ˙Â¯È„Ò
˙‡ ÂÓÈ‡˙È ¯˘‡ ‰˜È˜Á ÈÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .7
˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ¯Â˙È‡Ï ÏÂÚÙÏ ;˙È‚‡‰ ‰˘È‚Ï ÌÈÏÁ· È·ËÈÓ ÏÂÙÈËÏ ˙ÈÂ‚¯‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰
ÈÂ‡¯ ÔÂÊÈ‡ ¯ÂˆÈÏ ;ÌÂ˜È˘‰ ˙ÁÏˆ‰Ï ÌÈ„„Ó ÚÂ·˜Ï ;ÌÈÏÁ‰ ˙˜ÂÊÁ˙ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰Â ÏÂ‰È‰
ÈÂÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ;ÌÈÏÁ· ÏÂ„È‚‰ È˙·Â ÌÈÓ‰ ÌÂ˜È˘ ÔÈ·Ï ˙Â„‚‰ Ï˘ ÈÙÂ‰ ÌÂ˜È˘‰ ÔÈ·
.‰˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Û˜«˙Ï È„Î ˙Èˆ¯‡‰ ÌÈÏÁ‰ ˙Ï‰ÈÓ Ï˘ „ÓÚÓ·

