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 תהליך התכנון ושלבי ביצועו             .1
 

 .מוצג בזאת נתיב התכנון העיקרי של הכנת תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור

 

           שלבי ביצוע  תהליך התכנון

 ' שלב א-תכנית האב 

 :'ח שלב א"  סוכם בדו-  .התכנית" חזון"יעדים ו, גיבוש מטרות. 1
 , תמונת מצב קיים, מסד נתונים  ,ות"תצא, מיפוי, י רקענתונ: איסוף נתונים. 2

 .מטרות  ויעדים  .    עבודות וסקרים בכל התחומים הרלוונטים
 ח הוצגו בפני "ממצאי הדו -  .ניתוח ומסקנות, גיבוש תמונת מצב קיים. 3
 מליאת המנהלה לשיקום  .זיהוי ראשוני של הזדמנויות ומגבלות    

 .18/8/99ם ופיתוח נחל הבשור ביו  .ןהתוויית גבולות התכנו

 
 ' שלב ב-תכנית האב 

 : 'ח שלב ב" סוכם בדו- .עקרונות התכנון ופרוגרמה. 4
 .חלופות תכנוניות פיתוח חלופות דיסציפלינריות בתחומי התכנון. 5

  המנהלה החלופות הוצגו בפני מליאת- .המקצועיים השונים
  נחל הבשוריקום ופיתוחהמנהלה לש .גיבוש חלופות ראשיות. 6
 .29/12/99ביום  .הערכה ובחירה של החלופה המועדפת. 7

 וצוות התכנון קיבל הנחיות     
 .לגיבוש החלופה הנבחרת    

 
  ' שלב ג-תכנית האב 

  הנבחרתח זה מובאת החלופה " בדו-  .פיתוח חלופה נבחרת. 8
 מליאת הוצג ה בפני טיוטת התכנית -  ).טיוטה(גיבוש החלופה הנבחרת . 9

     לשיקום ופיתוח נחל הבשור  המנהלה

 .17/5/00ביום 

 
 ' שלב ד-תכנית האב 

  צוות התכנון השלים עבודתו -  גיבוש סופי של התכנית והנחיות לתכנית המתאר . 10
 .2001במחצית שנת .                                                                                   והיישום
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 סיכום שלבי העבודה  . 2

 מטרות ויעדים, תמונת מצב קיים,  מסד נתונים-'   שלב א2.1
 המידע שנאסף  וריכז את מסד הנתונים ו1999הוצא לאור בחודש אוגוסט ' ח שלב א"דו
בשל אופי העבודה והעדר מידע . ידי צוות התכנון במהלך ארבעת חודשי עבודתו הראשונים-על

נמשכה עבודת החקר והלימוד של מרחב התכנון במקביל לתהליך , מעודכן בתחומים שונים

 . ככל שהיה ניתן במסגרת התקציב והזמן, מסד הנתונים והמידע עודכן. התכנון עד לסופו
 ושימש מאז 1999הוצג למליאת ועדת ההיגוי באוגוסט ' ונים שנאסף עד סיום שלב אמסד הנת

, מיפוי, שכללו סקרים וסקירות' על בסיס נתוני רקע שנאספו בשלב א. בסיס לעבודת התכנון

סיורים וישיבות עבודה של הצוות כולו ושל צוותים , מחקרים ועבודות בכל תחומי התכנון

תוח תמונת המצב הקיים וזיהוי תהליכים והשלכות בכל תחום בוצע ני, דיסציפלינאריים

מתוך . קונפליקטים והזדמנויות, מקצועי בנפרד וגובשה תמונת מצב כוללת המזהה מגבלות

" דרגות"לימוד נתוני הנחל הוגדרה וגובשה מערכת גבולות התכנון וזו שימשה להתייחסות ב

 .שונות לפי תחומים
מתוך המטרות נגזרו . י ועדת ההיגוי"ונים הללו והן אושרו עמטרות התכנית גובשו לאור הנת

 .י ועדת ההיגוי"היעדים אשר עודכנו בכל שלב ואושרו גם הם ע

  יצירת החלופות התכנוניות-'    שלב ב2.2
הוצגו החלופות הראשיות כאמצעי להכוונת עבודת התכנון לקראת ' ח סיכום שלב ב"בדו

 .גיבוש החלופה הנבחרת
צוות . לעשות, בדרך כלל, כפי שמקובל,  היו חלופות תכנוניות אינטגרטיביותהחלופות לא

אלה . שכל אחת מהן מוטה לקצה מסוים, התכנון בחר להציג חמש חלופות קונצפטואליות

שבתוכו ניווטה ועדת ההיגוי יחד עם צוות התכנון " שדה הכוונה"ל" קודקודים"יצרו מעין 

להכנת . יים שהביאו לגיבוש החלופה הנבחרתאת המוטיבים המרכז, וגורמים אחרים

שנעשו על ידי ) דיסציפלינאריות(החלופות הראשיות קדם שלב של הכנת חלופות תחומיות 

ידי צוותי עבודה לפי תחומי עניין שונים ונוספו עליהן שאלות מפתח וקטבי -או על/היועצים ו

 .פות הראשיות שבעזרתן גיבשו המתכננים את החלו-חשיבה לאופן הטיפול בנחל 
במהלך העבודה החליט צוות התכנון להמליץ להנהלה ולועדת ההיגוי לפעול במספר נושאים 

: בין נושאים אלה נמנים. י המנהלה"ולקדמם במקביל להכנת תכנית האב ואלה טופלו ע

קידום הטיפול בביוב של מספר יישובים ששפכיהם ,  אכיפה ושיקום-טיפול בנושא הכרייה 

הרשות , רשויות מוניציפאליות, ל" תיאום שימושים ברצועות הנחל עם צה,זרמו לנחלים

מנהל התכנון במשרד , המשרד לאיכות הסביבה, נציבות המים, רשות הניקוז, הפלסטינאית

מינהל מקרקעי ישראל והקרן לשיקום מכרות , רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, הפנים

 . ל"י קק"וקידום פרוייקטים נקודתיים ע
 וזו נתנה לצוות התכנון הנחיות 29.12.99חלופות התכנוניות הוצגו בפני ועדת ההיגוי ביום ה

 .לגיבוש החלופה הנבחרת 
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   שילוב חלופות ליצירת החלופה הנבחרת2.3
 של מירב הכיוונים הקונצפטואליים תמהילכיוונה ועדת ההיגוי ליצירת ' בסיכום שלב ב

 ). ה אחר שהציעה ריכוז מטרדי כרייהפרט לחלופת משנ(י הצוות "שהוצגו ע
 . 2000 והוצגה לועדת ההיגוי במאי 2000שהופץ במרץ ' ח שלב ג"החלופה הנבחרת פורטה בדו

כאשר בכל , "שכבות"זו על גבי זו במעין , הייתה בניה של החלופות' העבודה שנעשתה בשלב ג

 זה בצד זה או ייםלהתקיכולים ,  זה את זהמשלימיםנקודה ונושא נבדק האם העקרונות 

 . זה לזהבסתירהעומדים 
 ובהם הוצבו כל הרעיונות שנידונו העקרונות המרחביים זו נוצרו תמונה רובדיתמתוך 

ושנראה כי הם יכולים להתקיים יחד ובעיקר נבדקו הנושאים העומדים בסתירה ודורשים 

בועדת ההיגוי י ההכוונה שניתנה "בנושאים אלה קבע הצוות את עמדתו עפ. הכרעה ובחירה

 . ותוך התייעצות עם הגורמים הרלבנטיים בכל נושא בנפרד
הרואה במערכת הטבעית של הנחל ערך מרכזי " האקולוגי"כמסד ראשון לתכנון נקבע הכיוון 

הצוות פירט את . איכות סביבה ופיתוח בר קיימא, זרימה שיטפונית, בשיקוםהמתבטא 

 .קרונות אלהי ע"הפעולות והתפעול הנדרשים עפ, הדרכים
המהווה חוליה מקשרת בין המסד הסביבתי לבין " החלופה הצירית"על גבי מסד זה הותוותה 

 תוואי הדרכיםנבדקו , צירי הנחלים הראשיים נקבעו וסומנו -בהתאם . שילוב האדם במרחב

 . לאורכורציפות הנחל ותנועת מטיילים הידועות והותוותה מערכת ראשית של ההיסטוריות
 שבהם נראה נכון ומתאים לרכז פעילות חברתית המתחמיםערכת זו הועלו וסומנו על גבי מ

 והותוו פארקי נחל עירוניים ואזורייםנקבעו מספר . של האוכלוסייה המתגוררת במרחב

 .עקרונות פיתוחם והפעלתם
 והצעה להקמת מקורות המים לפארקי הנחלחלופת ייצור המים באה לידי ביטוי בהגדרת 

, החתירה, מניעת הסחףנושאי .  מי גיאויות בנחל על פי עקרונות אקולוגייםניצולמערכת 

י קביעת העקרונות והמגבלות המוצעים לטיפול " שולבו בתכנית עהמיחתור וטיפוח הצומח

 .בנושאים אלה והתייחסות להתאמת השיטות והפעולות לכל מקטע בנפרד

  פירוט התכנית וגיבושה-'   שלב ד2.4
של התכנון כללה פירוט והעמקה תחומיים ומשולבים והיא '  במהלך שלב דעבודה זו שנעשתה

, הנושאים האינטגרטיביים שטופלו כללו את גיבוש עקרונות התכנית. ח מסכם זה"מוצגת בדו

הגדרה סופית ומפורטת של , הנחיות בסיס סטטוטוריות ותחומיות, הפריסה המרחבית

והנחיות תחומיות , יות ורגישות לכל המקטעיםדירוג ערכ, מקטעי הנחל ותיחום רצועות הנחל

 .העבודה נערכה כך שתוכל לשמש בסיס להמשך תכנון ויישום. בכל ההיבטים הכלולים
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 היבטים משפטיים ומנהליים בשיקום נחלים .1

 מבוא 1.1
. בתכנון מים לטווח ארוך יש צורך לקשור את כל מקורות המים הנמצאים בטווח התכנון

אך אין לערב בין המסגרת הפוליטית לקבלת . גבולות פוליטיים אינם רלוונטיים לתכנון המים

 . הגוף אשר יקבל את ההחלטותהחלטות בנוגע למים לבין הגבולות הגיאוגרפיים של

 

[Water]  problems can no longer be addressed sector by sector: nor can they be tackled in 

isolation. On the contrary, they call for an integrated approach with user associations at 

the level of hydrographic units that also takes into account the natural environment. 

Henceforth, agreements and strategies, programmes, financing and controls should be 

devised at the level of each tributary and catchment area 

Water, A Common Heritage: Integrated Development and Management of River Basins, 

The French Approach, Ministere de L’Environnement 

 
 ). כוללנית(מדינות אירופה קבעו כאקסיומה שניהול משאבי מים מחייב גישה הוליסטית 

 

There is a need for a system of integrated management of surface water, groundwater and 

associated water which respects the environment as a whole, takes account of physical 

planning and is socially equitable and economically rational. 

 

Article 1, European Council on Environmental Law: Madeira Declaration on the 

Sustainable Management of Water, adopted by the European Council on Environmental 

Law, April 17,1999. 
 .דעתם ניהול אגני כשמדובר בניהול נחלים ואגמיםמחייבת  ל, גישה זו

National, regional and local authorities should favour management by catchment area. 

Article 5 of the Madeira Declaration 
 .להלן סקירה היסטורית של המסגרת התחיקתית להגנה על נחלי הארץ עם הצעות לשיפור
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 שראלהחוק בי  1.2
מתחלקת האחריות על המעגל ההידרולוגי בישראל בין מספר רב של , כמומחש בטבלה שלהלן

ירשה , אנגליה ואירופה, ב"להבדיל ממדינות בארה, ישראל. לא כך היה המצב בעבר. גופים

, החוק העותומני, לה'יסודות המשפט בארץ נעוצים בהוראות המג. ירושה נוחה לטיפול במים

 .משאב לאומי והמעיט במתן בעלות על מקורות מיםאשר הכיר במים כ
שליטה על הברז : חוקקה ישראל ארבעה חוקי מים מתקדמים ביותר, מיד עם קום המדינה

) 1995-ו "תשט, חוק הפיקוח על קידוחי מים(ועל הבאר , )1955 -ו "תשט, החוק למדידת מים(

 ). 1957 -ח "יתש, חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות(וטיפול בנושא ניקוז 
אך רעיון זה השתבש בעת יישומו , יש גרעין של טיפול אגני במקורות המיםחוק הניקוז ב

גולת הכותרת של .  רשויות ניקוז כדי לספק צרכים פוליטיים ולא הידרוגרפיים26כשהוקמו 

 אשר קבע באופן חוקתי שהמים הם 1959 -ט "תשי, חוק המים היה 50 -חוקי המים משנות ה

בתנאי , החוק מעניק לכל אדם זכות לקבל מים. הציבור ונמצאים בשליטת המדינהקניין 

לנהל את עניני המים "חוק המים מינה את נציב המים . שהוא ממלא אחרי הוראת החוק

לקבוע את איכות הנחלים ולשמור והסמיך את שר החקלאות ואת נציב המים " שבמדינה

 . עליהם מכל מקור זיהום
.  ניתן לראות שישראל דגלה בשיטה ריכוזית בנושא המים50 - שנות המהסקירה דלעיל של

. נציב המים -ובפיקוח של אדם אחד , משרד החקלאות, הסמכויות רוכזו בידי משרד אחד

החליטה ישראל לחלק את , להבדיל ממה שקרה באירופה ובאנגליה, אולם במשך הזמן

בדרך הפוכה , 1962 -ישראל בחרה ב, תבמילים אחרו. סמכויות הטיפול במים בין גופים שונים

 .מהגישה ההוליסטית
את הסמכות לטיפול בביוב ואפילו קבע שהביוב הפנימי רשויות המקומיות המחוקק העניק ל

סמכות לקבוע את איכות משרד הבריאות  הוענקה ל1972-ב. הוא בבעלות הרשות המקומית

ו שפכים מטוהרים למטרה  את איכות מי השפכים ואפיל1974-ב, ואחר כך, מי השתייה

 . כלכלית
הועבר אליו חלק גדול מסמכויות שר החקלאות , המשרד לאיכות הסביבה משהוקם 1988 -ב

, הוענקו גם למשרד זה סמכויות, 1996 - במשרד התשתיותעם הקמת . למניעת זיהום מים

ם  נכנס לתמונה כאשר מדובר על מחירי מימשרד האוצרהיום גם . שנלקחו משר החקלאות

במצב הנוכחי אפילו אם משרדי הממשלה ירצו ליישם . ואגרות ביוב וניקוז, אספקה, להפקה

התוצאה . הזמן והמשאבים, רק התיאום ביניהם יגזול את מירב הכוח, מדיניות מוסכמת

 .בישראל היא יורדת, כאשר איכות המים באירופה עולה: היא
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 ה אגנית בארץגיש 1.3
מטרת החוק היא ליישם את הרעיון של ניהול . ות נחלים ומעיינותחוק רשוי נחקק 1965בשנת 

החוק התיר לשר החקלאות ולשר הפנים להקים רשות נחל ולהעניק לה . נחלים בגישה אגנית

חלוקת המים בין , טיפוח הגדות, איכות המים, סמכויות בדבר הסדרת המפלס בנחל

,  המשפיעים והמושפעים מהנחלהחוק גם קבע שהרשות תנוהל על ידי הגורמים. המשתמשים

אולם החוק לא העניק לרשות הנחל את מלוא . רשויות מקומיות ובעלי קרקע הגובלים בו

מאחר שחייב את הרשות  לפעול בכפוף להוראות חוק המים , הסמכות הדרושה לניהול אגני

 גם אם מחליט נציב המים לשאוב את מקורות הירקון או לחלק אותם, כלומר. ונציב המים

 . חייבת רשות נחל הירקון ליישר קו עם מדיניות זו, לגורמים אחרים
חוק עם שני שרים הממונים על ביצועו .  שני שרים מונו לבצעו-החוק נולד עם מגרעה נוספת 

: עובדה. ותיאום אינו החלק החזק בשיטת העבודה בישראל, מחייב תיאום בין שני השרים

כשלון נוסף היה בכך .  לא הוקמה אף רשות נחל1988 ועד לשנת 1965 -מיום פרסום החוק ב

לא נקבעה בחוק מועצה ארצית . שהשרים לא התכוונו ממילא לחלק את המדינה לרשויות נחל

במשך הזמן הוקמו . לרשויות הנחל ולא פורסמה מפה לחלוקת המדינה לפי אגני ההיקוות

שון על ידי השר לאיכות הירקון על ידי שר הפנים והחקלאות והקי, שתי רשויות נחל בלבד

שתי רשויות נחל אלה הוגבלו לשטח , אולם. לאחר שסמכויות החוק הועברו אליו, הסביבה

 .שיפוט של מטרים ספורים מקצה דופן האפיק של כל נחל ולא לכל אגן ההיקוות

 רשויות ניקוז   1.4
ונות ולארגן מינה שר החקלאות צוות לערוך מחדש את חוק הניקוז וההגנה מפני שטפ, 1996-ב

כשרוב ,  רשויות ניקוז26, כאמור, פעלו בארץ, עד אותה עת. מחדש את רשויות הניקוז

המדינה חולקה לרשויות . פעולותיהן התמקדו בניקוי ובהסדרת נחלים באזורים חקלאיים

החברים ברשות הניקוז הם נציגי הרשויות . ללא אפשרות להסתכלות אגנית, ניקוז רבות

כל רשות עסקה בניקיון הנחלים והוואדיות . יפוט של אותו אזור ניקוזהמקומיות בשטח הש

. ורובן פעלו כחלק מהמועצות האזוריות להגנה על ניקוז חקלאי, שבשטחה המצומצם יחסית

הייתה לתת לרשות הניקוז מסה קריטית הן בשטח תפעול והן , 1996 -ארגון ב-מטרת הרה

, כשלכל אחת שטח שיפוט גדול יותר, 11הוקמו  רשויות ניקוז 26במקום . בכוח אדם ותקציב

ל שהחל לפעול בגישה אגנית ולאו "לכל רשות התמנה מנכ. ושליטה רחבה יותר באגן הניקוז

והעלייה בדרגה המקצועית , אולם למרות הגישה האגנית. של מועצה אזורית" סניף"דווקא כ

ללא נגיעה בנושאי , ונותמחויבות רשויות הניקוז לעסוק בניקוז ובמניעת שטפ, והתקציבית

 .נופש ודייג, שייט, בחלוקת המים בין המשתתפים או בטיפוח הנחל לקיט, ביוב
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 מנהלת הנחלים 1.5
גילו אנשי אגף המים  את , עם הקמת המשרד. 1988המשרד לאיכות הסביבה הוקם בסוף שנת 

ן גופים חלוקת סמכות בנושאי המים בי, מצד אחד: המציאות הממשלתית בטיפול בנחלים

ומצד שלישי , מצד שני רשויות ניקוז עם גישה אגנית אך סמכות ניקוזית, שלטוניים שונים

הנחלים בארץ המשיכו להתדרדר . רשויות נחל עם סמכות סביבתית אך בלי גישה אגנית

ולהזדהם אולם המשרד החליט לא לנסות לתקן את המסגרת התחיקתית הקיימת אלא 

 .  מנהלת הנחליםדהיינו, להקים מנגנון נוסף
ההחלטות . מנהלת זו פעלה לשקם נחלים על בסיס תקציבי אך לא על בסיס סטאטוטורי

בעזרת , המשרד. התקבלו על ידי מנהלות שהוקמו לנחלים ספורים שנבחרו על ידי המשרד

בהתאם לתוכניות אלה ועל בסיס . מינה אנשי מקצוע להכנת תוכניות אב לנחלים, המנהלות

אולם גם גישה זו נדונה לכישלון .  הוקמו פארקים לאורך מספר נחלים,תקציבי המשרד

המשרד לא דרש לחבר את חוק הניקוז עם חוק רשויות הנחלים . בהעדר בסיס חוקי

כנראה מחשש להתמודדות עם משרדים . והמעיינות כדי להקים רשות נחל על בסיס אגני

אותם נושאים וחלוקת אבל התוצאה היא שגופים רבים ממשיכים להתעסק ב. אחרים

 . התקציב הדלה ממשיכה להתפזר בין  גורמים רבים מדי

 

 הפתרון הרצוי 1.6
גם .  בדומה למה שהיה קיים באנגליה לפני ההפרטה,"רשויות אגן"הפתרון הרצוי הוא הקמת 

שם החליטו לשנות את . של ריבוי סמכויות" מחלה" שנה מאותה -30אנגליה סבלה עד לפני כ

.  רשויות מים לפי אגני היקוות10 -ר את כל הגופים שפעלו בנושאי מים להחקיקה ולחב

קיט , שייט, שיקום נחלים, טיפול בביוב, רשויות אלה קיבלו סמכות בנושא של אספקת מים

איכות המים : התוצאה. גם את הסמכות למניעת שטפונות, ונופש ובתיאום עם גופי ניקוז

בטיהור ביוב עלתה לעין שיעור על מה שהייתה קודם באנגליה הן בנחלים והן באספקת מים ו

דהיינו אספקת המים והטיפול , ההצלחה הביאה להפרטה של חלק ממערכת המים. לכן

נותרה עדיין , למרות ההפרטה ולמרות שהוקם בינתיים גוף ארצי לנחלים, אולם, בביוב

 .הגישה באנגליה  אגנית
געת לנחלים בארץ הוא אחד התנאים עיצוב מחדש של המערכת המשפטית והמנהלית הנו

ולתכנן אותן , ניתן לשנות גם מערכות מורכבות ומסורבלות. הבסיסיים לשיפור ממשי במצבם

שיתמוך באופן מיטבי בשימור ושיקום משאבי , ופשוט יותר, מתואם, באופן יעיל, מחדש

 .הנחלים
לאחד את , ת שנוסח בזמנו עבור משרד החקלאוחוק רשות אגןישראל צריכה לאמץ את 

חוק רשויות הניקוז יחד עם רשויות הנחלים ולקשור את הקשר בין חוק רשות האגן לבין 

 .כך יישמרו עקרונות הדמוקרטיה יחד עם עקרונות ההידרולוגיה.  התכנון והבנייה
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 רשויות הניקוז ומעמדן. 2

 מבוא 2.1
לרוב רשויות . אזוריותשל המועצות ה" אגפים"פעלו רשויות הניקוז בעיקר כ, 1996עד לשנת 

רק . הניקוז לא היה תקציב כי הגופים החברים ברשות לא שילמו את מסיהם באופן תדיר

אחת . השקיעו בפעולותיה, המועצות האזוריות שראו ברשות הניקוז זרוע של המועצה

 .משטפונות  כבדים, סבל אזור החוף המאוכלס, 1992 - 1991התוצאות הייתה שבשנת 
יצא דוח חריף של מבקר , בעקבותיהן. ארגון של רשויות הניקוז-משו זרז לרהשטפונות אלה ש

נפגעי שיטפונות הגישו . המדינה על חוסר ההיערכות של רשויות הניקוז להגנה מפני שטפונות

והביאו את האוצר למחשבה שניה , המדינה וגורמי תכנון, תביעות כספים כנגד רשויות הניקוז

להשתרש , עם הקמת המשרד לאיכות הסביבה, החלה, בנוסף. קוזבעניין תקציבי רשויות הני

 לחלון -מהכיור , להפוך את הנחל מהעורף לחזית: "סיסמת תוכנית האב של נחל הירקון

 ".הראווה
הביא את רשויות הניקוז החדשות לפעול להשגה ולמימוש של תקציבים , 1966 -ארגון ב-הרה

החלו , קומיות שסבלו מאירועי השיטפונותהרשויות המ. ולהסדרת נחלים ומפעלי ניקוז

, שילמה לרשויות הניקוז, והמדינה כבעלים של רוב הקרקעות במדינה, להשתתף בתקציב

החלו האוצר ואגף , בנוסף לכך. לאחזקת נחלים והסדרתם, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל

 .' וכוהקישון, להזרים תקציבים למפעלי ניקוז כגון פרדיס, הניקוז במשרד החקלאות
הרשות אמורה לשמור על . עיקר פעילותה של רשות ניקוז הוא בהסדרת נחלים ואחזקתם

ערוצי נחל מההשפעות השליליות של האגן ולשמור על האגן מהשפעות שליליות של ערוצי 

 .הכל בהתאם למגבלות החוק ולתקציב הרשות. הנחל
את תקציב הרשות הרשות קובעת את מדיניותה ופעולותיה באמצעות מליאה המאשרת 

 .מפעלי ניקוז ואחזקה ותכניות 
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 מפעלי ניקוז 2.1
קובע כי הרשות ") חוק הניקוז: "להלן (1957 -ח"התשי, חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 : לחוק12תפעל על פי מפעלי ניקוז כאמור בסעיף 
 ולשם כך ,תפקידי רשות הניקוז הם לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע לה בצו המקים"

 "ניקוז באותו תחום-לשנות ולהחזיק ולפתח מפעלי, להקים
 לחוק הניקוז 18סעיף . מפעל ניקוז יבוצע בהתאם לתכנית שהוכנה ואושרה לפי הוראות החוק

העבודות ; שטח פעולתו של המפעל: מגדיר את הפרטים שיהיו כלולים בתכנית לרבות

המקרקעין שיש ;  ת והצעות למימוןאומדן ההשקעו;  הדרושות להקמת המפעל ולניהולו

וכן את המקרקעין שבהם יניחו צינורות או יעשו פעולות ארעיות להקמת , לתפסם לצמיתות

;  רוחבן של רצועות המגן שבתחום התכנית; המפעל בלי שתידרש תפיסתם לצמיתות

 .וכן נקבע כי לתכנית יצורפו תשריטים של השטח שעליו היא חלה, העורקים שבתחום הרשות
" מפעל ניקוז"כי ,  לחוק הניקוז הוא18הרושם העשוי להתעורר מקריאת הוראותיו של סעיף 

אך הגדרה . הוא אוסף של מתקנים הנדסיים להסדרתו הפיזית של מהלכם של מי נגר עיליים

 .זו צרה מדי
להוביל או להרחיק מים עיליים או אחרים , לאגור, כל פעולה שמטרתה לרכז"ניקוז מוגדר כ

לפיתוח הארץ או לקיום שירותים , לבריאות הציבור, קים או העלולים להזיק לחקלאותהמזי

-אך למעט טיפול במי, לרבות ייבוש ביצות והגנה בפני שטפונות ומניעתם, סדירים במדינה

" מפעל ניקוז"בהיעדר הגדרה מהותית בחוק הניקוז נראה כי ).  לחוק הניקוז1סעיף " (ביוב

 .ולות הננקטות למען קידומן של המטרות האמורותיהיה אותו מכלול של פע
כדוגמת הטמנתם של צינורות או הקמת , ממשי-פעולות אלה אכן כוללות פעולות במישור פיזי

, עקרוני-פעולות במישור נורמטיבי, תהיינה גם פעולות ניקוז אחרות, בצידן של אלה. מאגרים

מוש בקרקע באזורים מסוימים מגן או הטלת מגבלות על השי-כדוגמת קביעתן של רצועות

 ).לחוק הניקוז) 5)(א(18לעניין זה ראה גם סעיף (
את הפירוט ההנדסי לפיו , ביחס לסוג הראשון של הפעולות תהווה תכנית למפעל ניקוז

ביחס לסוג השני של הפעולות . מוקמים אותם מתקנים ותאור העבודות הדרושות לשם כך

 . הוראות הנורמטיביות המסדירות עניינים ניקוזייםאת אוסף ה, תהווה תכנית למפעל ניקוז
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  מהות ותוקף-תוכנית אב למפעלי ניקוז 2.3
אין חוק הניקוז , ")חוק התכנון והבניה: "להלן (-1965ה"התשכ, חוק התכנון והבניהלהבדיל מ

את הפרטים ,  כזה שעל פיו קובעות תכניות מפורטות מסדר נמוך, קובע מדרג של תכניות

 .יישומן ולביצוען של תכניות כלליות מסדר גבוה יותרהנדרשים ל
אך ניתן להניח על פי פרשנות ראויה של ,  חוק הניקוז גופו אמנם אינו קובע הסדר לעניין זה

תכנית אב כי , "תכנית למפעל ניקוז"ושל " מפעל ניקוז"כוונת ורוח החוק או מהותם של 

 . באה אף היא בגדרם ונכללת בכוונת החוקלניקוז
המייעדת אזורים להקמתם של מתקני , היא  לתכנית לאזור ניקוז" תכנית אב"כוונה בביטוי ה

או הקובעת הוראות עקרוניות לחישוב רוחבן של ) מבלי שאותם מתקנים יפורטו בה(ניקוז 

 .ב"רצועות מגן או בדבר מרחקי בניה מעורק ניקוז וכיו
כי הוראותיה תהיינה עדיפות , כאמורתקבע תכנית אב , כדי לקבוע את יחסה לתכניות לביצוע

או כי יראו את הוראותיה הכלליות , על פני כל הוראה בתכנית למפעל ניקוז שתבוא לאחריה

) TOR(יחס זה יכול להיות מושג גם בהוראות למתכנן . כאילו הן נכללות בכל תכנית כאמור

 .של תכנית הביצוע
, מצאי הערוצים שבתחום שיפוטהתכנית האב לרשות אמורה לכלול את המצב העדכני של 

בכדי ליישם . הכוונה לדרך הטיפול הנאותה בנחלים אלה ותכנית ביצוע המלווה בתקציב

, כהגדרתה בחוק" תכנית מפעל "-על הרשות להכין תכנית להסדרת כל ערוץ , תכנית זו

תכנית מפעל עוברת שיפוט של אגף הניקוז של משרד . ותכנית לאחזקת נחל לאחזקה שוטפת

תכנית לאחזקת נחל . אישור המועצה העליונה לניקוז ואישור מוסדות התכנון, החקלאות

 .עוברת אישור מליאת רשות הניקוז בלבד
מוסמכת הרשות להפוך את תכנית האב לתכנית סטטוטורית על פי חוק , בנוסף לתכנית מפעל

דרך . ן והבניהנושא זה אינו מוסדר בחוק רשויות ניקוז אלא בחוק התכנו. התכנון והבניה

נאותה לעשות זו היא לפנות לועדה המחוזית לתכנון ולבניה ולבקש מהוועדה לערוך תכנית 

בתכנית זו יש לכלול אלמנטים תכנוניים שהם . מתאר מחוזית לערוצי הנחל שבתחום הרשות

הנחיות שמירה על : מעניינה של רשות ניקוז ובסמכות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה כגון

, הנחיות לדיג; הנחיות לבניה בתוך שטחי הצפה; ם פתוחים כפשט הצפה בעת שטפונותאזורי

, קיט ונופש, קביעת תוואי הנחל וייעודו לשייט; לכריה ולחציבה בתוך ובסמוך לערוצי נחל

קביעת חיץ בין הנחל לבין בניה קבועה כדי לאפשר מעבר חופשי לציבור וגישה לאחזקה 

כולל שימוש התוואי לשבילי , ילוב ערוצי הנחל בתכניות פיתוחהנחיות תכנוניות לש; שוטפת

הנחיות לבניית מאגרים ומתקנים לריסון , הליכה ואופנים וריאה ירוקה לאזורים מאוכלסים

 .מימיו ותכולתם כשהם זורמים בתוך שטח עירוני, והנחיות לשימוש בנחל, שיטפונות
ב בין דרישות התכנון הכלליות שילומאפשרת , תכנית אב מחוזית לערוצי נחל, כלומר

 .ודרישות הניקוז המיוחדות
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 :סוגיות נלוות .3

 זיקות ויחסי גומלין בין חוק התכנון והבניה לבין חוק הניקוז 3.1
, על פי סעיף זה. התשתית להליך הכנה ואישור של תכנית ניקוזמניח את ,  לחוק הניקוז19' ס

משרדי ממשלה . ולטפל בהכנתה לאישור, ל"נרק לרשות הניקוז הסמכות להחליט על תכנית כ

אינם אלה שיחליטו על התכנית בתחילת , גם אם יהיו קשורים אליה, או רשויות מקומיות

בנוסף , רק בשאלה הטכנית של היכן לפרסם את התכנית, נציב המים מעורב בשלב זה. דרכה

 .כנדרש בחוק, לרשומות ולשני עיתונים יומיים
הזיקה ויחסי הגומלין בינו לבין חוק התכנון ניקוז מסדירים את  לחוק ה26 - 23סעיפים 

להביאה לפני כל "עליו ,  קובע כי לפני ששר החקלאות מאשר תכנית ניקוז23סעיף . והבניה

 ."ועדה מחוזית לבניה ולתכנון עיר שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה התכנית
ת רק מטעמים שמכוחם הועדה  קובע כי לועדה המחוזית סמכות לסרב לאשר תכני-' ק ב"ס

 . 1936על פי פקודת בנין ערים , רשאית לסרב לאשר תכנית בנין עיר
תחליט הממשלה אם לקבל את התכנית ,  קובע כי אם לא אישרה הועדה את התכנית-' ק ג"ס

 .עם פרסומה, התכנית המאושרת נכנסת לתוקף. בשינויים או בלי שינויים או להסירה
יהא כוחה יפה מכוחה של כל , מפורש כי תכנית שאושרה על פי חוק זה קובע ב-) ב(24סעיף 

 .תכנית בנין עיר
 קובע שדין השינוי כדין הגשת -) ב(ק "ס.  מאפשר שינויים בתכנית לאחר שכבר אושרה- 25' ס

 .נציב המים יכול לקצר רק את ההליכים הראשוניים. תכנית מראשיתה
ק "אינו כפוף לאמור בס, אין בו כדי לפגוע בזכויותש, מבהיר ששינוי בתכנית) ג(ק "ס, אולם

מתוך , לא נקל להבין. אין פרוט באיזה זכויות מדובר ואין מגבלה על שינוי המקנה זכויות).  ב(

, ובהיעדר פגיעה בזכויות, לכאורה. מהו אם כן דינו של שינוי שאינו פוגע בזכויות, השלילה

לאחר שכבר עברה , כנית שינויים מפליגיםנותן החוק לרשות הניקוז אפשרות להכניס בת

בלי שיהיה , נדונה על ידי גורמים למיניהם ואושרה במתכונת הנוכחית, הליכים ארוכים

הועדה המחוזית או לשמוע , הנציב, לרשות הניקוז צורך לקבל את אישורם של השר

 .  התנגדויות לשינויים עליהם החליטה בעצמה
כל בניה ונטיעה בקרקעות המיועדות לפי התכנית , התכנית מבהיר כי מיום פרסום - 26סעיף 

מותנית בהיתר הנציב כל עוד לא הוסרה התכנית או כל עוד לא הוצאה , לתפיסה צמיתה

אם . אך לא יותר משנתיים מיום פרסום ההנחה כאמור, הקרקע מן התכנית עקב שינויים בה

ל תצומצם "התקופה הנ, אושרה התכנית לאחר שינוי על פי שר החקלאות או הממשלה

 .לתקופה של שנה מיום פרסום הנחת התכנית כאמור
, יכולה רשות הניקוז להכניס בתכנית שינויים}, ג (25' הרי שבהתאם לס, לפי הפרשנות שלעיל

הוצאת הקרקע מן התכנית עקב .  "ללא צורך בהיתר הנציב, שיאפשרו פעולה במקרקעין

אם לא תהייה כרוכה בפגיעה , ידי רשות הניקוזיכולה אף היא להתבצע על , "שינויים בה

 .בזכויות
רשאים שר האוצר או הרשות המקומית לתת פטור ממיסוי ומתשלומים , בתקופת הקיפוח

 .לתקופת ההגבלה ובהתחשב במידת הקיפוח
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  כי תכנית ניקוז כוחה יפה מכוחה של תכנית בנין עיר אך יש לשים לב 24לכאורה קובע סעיף 

 .1936הייתה בתוקף פקודת בנין ערים , 1957בשנת , ום החוקכי במועד פרס
פקודת בנין ערים מתייחסת לתכניות מתאר מקומיות ולתכנית מפורטת בלבד ולא לתכנית 

יש הגיון רב בכך כי תכנית ניקוז שהוצאה על ידי . מתאר ארצית או לתכנית מתאר מחוזית

אחת (תגבר על תכנית בנין עיר , ההמורכבת מכל הרשויות המקומיות שבתחומ, רשות ניקוז

 .המתייחסת לשטחים שבתחומה של רשות הניקוז) כלשהי
האמורה להתחשב , תגבר על תכנית מתאר ארצית" מקומית"קשה יותר לקבל שתכנית ניקוז 

שאלה זו לא הוסדרה בחוק . באינטרסים של כל שטחי המדינה ולא של אזור נבחר מסוים

 .קתומאז חקי, 1965התכנון והבניה 
 .  כי בועדה המחוזית ישתתף גם נציג שר החקלאות7מורה סעיף , 1965 בחוק התכנון והבניה

יוזמנו נציגי משרדים וגופים ,  מורים כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה19 -ו, 18סעיפים  

דעה "לנציגים אלו . כשמועצה אזורית כלולה בועדה המקומית, לרבות נציג שר החקלאות

יים מתוך הנציגים שיוזמנו רשאים לערער על החלטה של הועדה המקומית או שנ". מייעצת

 .ועדת משנה לפני ועדת הערר
הסעיף , מצד שני. אין הוראה מפורשת בחוק התכנון והבניה המכפיפה אותו לחוק הניקוז

נציג שר . הקובע כי תכנית על פי חוק הניקוז גוברת על תכנית בנין עיר לא תוקנה ולא בוטלה

כאמור בועדה המחוזית לתכנון ומשמש כיועץ בועדה מקומית , לאות הוא חבר מלאהחק

המגמה היא שכל תכנית על פי חוק התכנון והבניה כי , משתמע מכך. הכוללת מועצה אזורית

 . עם תכניות הניקוז, תתואם על ידי נציג משרד החקלאות
לפיתוח הסביבה .  העורקיםכפי שנאמר לעיל כולל מפעל ניקוז לא רק יסודות הנדסיים לגבי

, במקרה של בניה באספלט. יש  השלכות הגורמות לשינויים  במצב אגירת מים עיליים

נוצר . מים אינם יכולים להתנקז לתוך האדמה ולהגיע אל מאגרי המים התחתונים, לדוגמא

נודעת חשיבות , כדי למנוע סכנות הצפה. מצב של עודף מים עיליים שעלול לגרום להצפה

 . אום הנדרש עם רשויות ניקוז בכל הקשור לתכנון ופיתוח עריםלתי
'  המועצה האזורית עמק לוד נ- 4076/95צ " נידון בבגהיחס בין רשויות ניקוז ורשויות התכנון

 .853-854' עמ ,846, )1(ד נ"פ, שר החקלאות
ת התכנית ר רשות הניקוז הניח א"במקרה זה נידון גם עניין פנימי של רשות הניקוז מאחר שיו

אך החשוב הוא כי המליאה שמעה את , ללא אישור מליאת רשות הניקוז, הנדרשת

כגון השאלה אם ראוי לבצע תכנית ניקוז , "ניקוזיים-לא"ההתנגדויות שעסקו גם בנושאים 

שאישורה מהווה תנאי , )2/4א "תמ(בטרם תאושר תכנית המתאר הארצית המוצעת 

אלה אם ניתן לבצע את התכנית קודם שיושלמו הליכי וכן הש, ג"לפרוייקט ההרחבה של נתב

 "הפקעת המקרקעין הדרושים לפרוייקט
 :המליאה הגישה התנגדות לתכנית שהוצעה כדלקמן, לאחר שמיעת ההתנגדויות

כי יש לקבל את התנגדויות המתנגדים ואין לאשר את , מליאת רשות הניקוז סבורה פה אחד"

נית מתאר ארצית ובטרם יסתיימו הדיונים התכנית למפעל ניקוז בטרם תאושר תכ

לפיכך היה ובסופם . י האוצר"המשפטיים הקיימים הקשורים להליכי הפקעה המבוצעים ע

כי אז על , של ההליכים וההתדיינויות תהא תכנית מתאר שונה ושטח ההפקעה ישונה אף הוא

 נחל אילון נציבות המים ושר החקלאות לשקול מחדש תוואי שונה להטיית, רשות הניקוז

 ."בהתאם לתכנית בנין עיר אם אושרה
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את ,  לחוק הניקוז21כמצוות סעיף , בסיום הדיון העבירה רשות הניקוז לשר החקלאות

 : ההתנגדויות בצירוף הערותיה לרבות
אין סיבה להטיה המבוקשת , י דעתה של מליאת רשות הניקוז מהיבט מקצועי בלבד"עפ. 1"

 ." ל אילוןי רשות שדות התעופה של נח"ע
מינה , לחוק הניקוז) ג(21ובהתאם להוראות סעיף , לאחר קבלת הערותיה של רשות הניקוז

הצוות שמע את המתנגדים . שר החקלאות צוות בן שני אנשים  לשמוע את טענות המתנגדים

על יסוד המלצה זו החליט השר  לדחות את . והמליץ בפני השר לדחות את ההתנגדויות

 . ההתנגדויות
הובאה תכנית הניקוז לעיונה של , לחוק הניקוז) א(23וכנדרש לפי סעיף ,  לפי פניית השר)ה(

הוועדה המחוזית דנה בהיבטיה התכנונים של התכנית . הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 . לאשר את התכנית) 12.4.95ביום (החליטה , אותן הציגה, ובנתון למילוי שתי דרישות
המועצה הארצית . דעתה-ה הארצית לניקוז וביקש את חוותפנה השר אל המועצ, לבסוף

ומסמכי התכנית כלל לא , כונסה בחיפזון לפי הודעה ששוגרה לחבריה רק ימים אחדים מראש

, דרשו לדחות את הדיון או, כמה מחברי המועצה מחו על החיפזון. נמסרו להם לעיון מוקדם

קשות אלו לא נענו ובתום דיון ב. ליתן להם שהות לבדיקה בטרם יקבעו עמדתם, למצער

להמליץ בפני השר לאשר , עשר מחבריה כנגד ארבעה נמנעים-על דעת אחד, החליטה המועצה

 . את התכנית
, והודעה בדבר אישורה של התכנית, שר החקלאות קיבל המלצה זו ואישר את תכנית הניקוז

 . לחוק הניקוז24פורסמה כמצוות סעיף 

  הנחלממדיות בתחום-יקות תלתז 3.2
 :לנושא זה שני היבטים

 :פעילות רשות הניקוז בתחום הנחל לצורך ביצוע התכנית והקמת מפעל הניקוז. א
לחוק הניקוז מסמיך את רשות הניקוז ושליחיה להיכנס לכל מקום למעט בית ) ב (27סעיף 

הכל בהתאם , להניח צינורות בכל מקום, להקים מבנים ומיתקנים, לחפור, מגורים לקדוח

 .נטיעות וגידולים, לסלק מבנים, ניתלתכ
על פי כל חיקוק לגבי אחת , רשיון או פטור, אם נדרש היתר,  לחוק הניקוז28על פי סעיף 

 .רשאים שר החקלאות והשר הממונה יחד להעניק את הפטור, 27הפעולות בסעיף 
גופים אחרים הפועלים בשטח תכנית מתאר מקומית הכוללת הנחת קווים של תשתיות . ב

, כגון חוק בזק, גם חוקים המסדירים את קווי התשתית. 'חשמל וכו, ושירותי תקשורת

תכנית של בעל זיכיון להנחת רשת כבלים בקרקע ציבורית טעונה : "מטילים חובות כמו

" אישורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה שבמרחב התכנון שלה מיועדת הנחת הרשת

לגבי תשתיות ). כח6לות אחרות במקרקעין בסעיף הנחת כבלים ופעו' חוק בזק סימן ח(

חלוקה , הסדרת הולכה(תקנות התכנון והבניה : החשמל אף קיימות תקנות מפורטות

 . 1988 -ח"תשנ) והספקה של חשמל
אם (נציג שר החקלאות משמש יועץ לועדה המקומית לתכנון ולבניה , 1כפי שנאמר בסעיף 

מאשרת תכנית ניקוז כך שאמור להיות שיתוף הועדה המחוזית ). כלולה מועצה אזורית

 . פעולה בין כל הגורמים אשר ימנע התנגשויות
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 שימושי קרקע 3.3
בנוסף ליסודות הכפופים , כנאמר לעיל,  סוגיית השימוש בקרקע מכוסה בחוק התכנון והבניה

 . פקודת העיריות וכמות רבה של חוקים נוספים, לחוק רישוי עסקים
המונע פגיעה בקנינו , 1992 - האדם מוגנות על פי חוק כבוד האדם וחירותו לזכויות הקניין של

 :8ישנה הסתייגות בסעיף , של אדם
אין פוגעים בזכות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד "

 ".לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכח הסמכה מפורשת בו
צינור , מיתקן ניקוז,  כל פעולה היכולה להשפיעה על עורק5 + 4חוק הניקוז אוסר בסעיפים 

אם תוגש התנגדות לאותה תכנית . ללא קבלת אישור מאת נציב המים, ניקוז או רצועות המגן

 . יהיה צורך לבדוק אם הפגיעה בזכות הקניין של הפרט מהווה פגיעה מוצדקת
לכלול בתכנית למפעל ניקוז הוראות על תפיסת מקרקעין לצמיתות יכולה רשות ניקוז , בנוסף

לאחר שניתנה , או פעולות הנדרשות ברשות הפרט לצורך הקמת מפעל הניקוז) הפקעה(

 .וההתנגדות לא נתקבלה, הזדמנות נאותה לכל נפגע להתנגד לתכנית
. צות את הניזוקתכנית מפעל הניקוז גוברת על זכות הקניין הפרטי וזאת תוך חובת הרשות לפ

 לחוק הניקוז 33לחוק הניקוז המסדיר פיצויים בעד רכישת מקרקעין וסעיף '  ג30ראה סעיף (

 ).'המסדיר פיצויים שלא בעד תפיסה לצמיתות וכו
להיכנס לכל קרקע ובנין ולעשות ) או הנציב( לחוק הניקוז מסמיך את רשות הניקוז 52סעיף 

 - לחוק כבוד האדם וחירותו8בהתאם לסעיף , סייגיםסעיפים אלו מהווים . כל פעולה כנדרש

1992 . 

 הימצאות גבול בינלאומי בתחום אגן הניקוז 3.4
. כפי שנאמר במבוא יש מורכבות בסוגיית חלוקת הסמכויות הפוליטיות וההידרולוגיות

כשנדרש להבחין בין שטחים שהם מעבר לקו , ההשלכות הפוליטיות של נושא זה ברורות

בשליטה פלשתינאית או כל " A"ל ובין שטחים שהם בשטח "שטחים שבידי צההירוק בין ה

מובן מאליו שרצוי . שיטת הגדרה אחרת הנוצרת או משתנה עם הנסיבות הפוליטיות באזור

כשיש אילוצים שאינם בשליטת . שתכנית ניקוז תכלול גם את מעלה הנחל וגם את המורד

חלקים . ית על החלק שבתחום שיפוטה בלבדאין ברירה אלא להחיל את התכנ, רשות הניקוז

שהם מעבר לקו הירוק אך בחזקת ישראל כפופים לדין הירדני או המצרי כפי שהיה בתוקף ב

לנושא השטח שברשות פלשתינאית יש . בצווים של המפקד הצבאי) אם תוקן( וכפי שתוקן -67

 .צורך להתייחס בהסדרים  שייערכו עם הפלשתינאים
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 :לסיכום 3.5
 פותח וקובע שמקורות המים במדינה הם קניין הציבור ומטופלים 1959 -ט"תשי,  המיםחוק

מטרת . משפט זה מעניק לציבור בישראל את הבעלות על מקורות המים. באמצעות המדינה

להסדיר את השימוש במים על ידי הציבור ואת חלוקת המים ,  חוקי המים האחרים הקיימים

.  השפעה המרבית על מקורות המים ניצבות רשויות הניקוזבין הגורמים עם. בין המשתמשים

 -אך תפקידן העיקרי הוא בטיפול במים עיליים , הן אמורות להשתלב במערכת המים בכלל

להוביל או להרחיק מים עיליים או אחרים המזיקים או העלולים להזיק , לאגור, לרכז"

 "… סדירים במדינהלבריאות הציבור לפיתוח הארץ או לקיום שירותים, לחקלאות
הסדרת עורקים והקמת מערכות ניקוז , עסקו רשויות הניקוז בייבוש ביצות, בתחילת הדרך

, היום אין מייבשים ביצות. עם הזמן אמור תפקידן להשתנות בהתאם לרוח הזמן. חקלאיות

 ".מחזירים ביצות ליושנן"נהפוך הוא 
תפקידן החדש של רשויות הניקוז ; העיסוק  אינו רק בסקטור החקלאי אלא גם בנחל העירוני

אין להסתכל על . הוא לראות בנחל או באגם מקור לשירותים ציבוריים בתחום הנופש והפנאי

 הובלת -אלא גם כעל תופעת טבע ראויה להגנה עם שימושים רבים , הנחל רק כערוץ ניקוז

ות הניקוז לשמור חייבות רשוי, כדי להשיג מטרות מגוונות אלה, אולם. 'נופש וכו, קיט, מים

בניה . מקורות המים ואוצרות הטבע שבנחל ולמנוע בניה בקרבת הנחל, על תוואי הנחל

מסיבית לאורך הנחל אינה מאפשרת פיתוחו למטרות סביבתיות ואינה מותירה שטח פתוח 

רשות הניקוז חייבת להיות מעורבת . שטח הידוע כפשט הצפה, להצפה או לקליטת שיטפון

חקלאות , כבישים, בניה, מאחר שכל פעולת אנוש בתוך האגן, אגן ההיקוותבמה שקורה בכל 

 .משפיעה על איכות ועל כמות ומשטר המים בנחל, ב"וכיו
 חוק -רק חוק אחד מאפשר במה לדיון ציבורי במתרחש בתחום התכנון והבנייה במדינה 

.  מקורות המיםאל מוסדות התכנון מגיעות תכניות פיתוח שלהן השפעות על. התכנון והבניה

רשות . הרעיונות ולבסוף התכניות שמשנות את פני המדינה, המחשבות, שם מתנקזות הדעות

הניקוז חייבת להשתלב בעבודת המוסדות כדי שהנחל או האגם ייהנו מהתכנון ולא יפגעו 

 .י תכניות אחרות"ממנו וכן כדי למנוע פגיעה בנחל או באגם ע
מקורות המים . ות רשויות ניקוז כפרק נפרד ועצמאיאין לראות את נושא הניקוז וסמכוי

השמירה על איכות המים בארץ היא באחריות . הם כאמור בבעלות הציבור, במדינת ישראל

. איכות הסביבה והתשתיות הלאומיות, החקלאות, גורמים רבים לרבות משרדי הבריאות

החייבת לעבוד , רשויות הניקוז עם סמכויותיהן המיוחדות מהוות חלק ממערכת שלמה

מטרתה של תוכנית אב היא להציב הנחיות . בשיתוף פעולה בכדי להפיק תוצאות לטובת הכלל

תוכנית . לפעולה בשטח הרחב בצורה שתתחשב בצרכי הניקוז של מקורות המים אשר באזור

אב מהווה צעד חשוב בריכוז ההיבטים השונים המשפיעים או יכולים להשפיע על שיקולים 

ך מהווה מסמך חיוני לפעילות משותפת ופורייה של התפתחות המדינה בכל ניקוזים ובכ

 .הקשור לאגני המים אשר בשטחה


