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הקדמה
מאז הקמת המדינה הוטו מקורות המים הטבעיים לשימושים של המגזר העירוני ,החקלאי והתעשייתי .עם
השנים ,גידול האוכלוסייה והתרחבות המגזרים ,כמויות המים שנגרעו מהטבע הוגדלו על מנת לענות על הצרכים
התופחים של משק המים .מצב הנחלים הלך והורע עם השנים גם כתוצאה משנות בצורת רצופות .בישראל מצב
בתי הגידול הלחים קשה מאשר במקומות אחרים בעולם משום שגריעת המים לוותה שנים רבות גם בהזרמת
שפכים ומים באיכות ירודה לנחלים.
צרכי הפיתוח ומזעור עלויות בטווח הקצר עלו על שיקולי סביבה וקיימות ,כך שנוצרה פגיעה מתמשכת בערוצי
הנחלים .ערוצי הנחלים שימשו כערוצים מועדפים להזרמת שפכים וקולחים ממקורות שונים כעירוניים או
חקלאיים (כדוגמת מי בריכות דגים ,או עודפי השקיה המועשרים בחומרי הזנה והדברה) .הפגיעה בנחלי ישראל
לא תמה בפגיעה באיכות ובכמות המים .התרחבות פעילות האדם ,זחילתה לקרבת אפיקי הנחלים והחשש מפני
הצפות הביא לפעילות הנקראת הסדרת נחלים .פעילות זו כוללת שינויים פיזיים במבנה האפיק (כגון ישור
פיתולים ושינויים בחתך הזרימה) ומטרתם שיפור יכולת הנחל להוביל נפח גדול יותר של מים .במקרים רבים
שינויים אלה באפיקי הנחלים ,בתשתיתם ובגדותיהם הובילו לפגיעה נוספת בתפקוד המערכת האקולוגית של
הנחלים בישראל.
כיום נקודת המבט על מקווי המים הפנימיים משתנה ומכירים בחשיבותם ובתרומתם של בתי הגידול הלחים
לאדם ,לטבע ולנוף .בנוסף לשמירה על מגוון ביולוגי של חי וצומח חוזרים בהדרגה בתי הגידול הלחים בישראל
לשמש כאתרים מועדפים לפעילות נופש ,ספורט ופנאי .יכולתם של בתי הגידול הלחים לספק שירותים לטבע
ולאדם קשורה קשר הדוק לבריאות וליציבות המערכת האקולוגית המתקיימת בהם .על מנת שזו תתקיים ,חיוני
להבטיח שבית הגידול יוזן במים באיכות ובכמות מתאימה.
כבר לפני כעשור שונה חוק המים כך שהטבע הינו צרכן מים לגיטימי כמו החקלאות ,התעשייה או המגזר הביתי.
במסגרת תכנית אב למים (אושרה באוגוסט  2012במועצת רשות המים) ,הוגדרה לטבע כמות של  50מלמ"ק/
שנה נטו (אובדן מים ממאזן משק המים) בהתאם להחלטת ועדת השרים לכלכלה משנת  2000לפי תוכניות
מאושרות (זאת ביחס ל  15מלמ"ק המסופקים כיום) .בהתאם ,נדרש משק המים לניהול חדש המתייחס לטבע
ולצרכי המערכת האקולוגית של בתי הגידול הלחים בהתחשב במגזרים האחרים .גישה זו המכירה בטבע כצרכן
משתקפת בתכנית האב למשק המים שבה מוגדר הטבע כצרכן שווה ערך לצרכנים נוספים ומודגשת במדיניותה
ובהמלצותיה.
בין עקרונות המדיניות של תכנית האב למשק המים בישראל מופיע כי" -צורכי המים לטבע ולנוף יוגדרו
באמצעות תכנית אב למים לטבע .רשות המים תהיה אחראית למתן מענה לצרכים אלה באמצעות אספקת
מים מתאימה באיכות גבוהה באיכות ובכמות" .ובין עיקרי ההמלצות ליישום" :יכומתו צרכי המים לטבע
בתכנית אב למים לטבע .תכנית זו תידון בפורום ציבורי רחב ותאושר במועצת רשות המים וע"פ חוק".
על מנת לקדם וליישם את המדיניות והחזון הלאומי ,כפי שאושרו במסגרת תוכנית האב הארצית למשק המים,
מגובשת בימים אלו תכנית האב מים לטבע (נשואת דו"ח זה).
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על מנת לקדם וליישם את המדיניות והחזון הלאומי ,כפי שאושרו במסגרת תוכנית האב הארצית למשק המים,
מגובשת בימים אלו תכנית האב מים לטבע (נשואת דו"ח זה).
מטרותיה המרכזיות של תכנית זו כוללות:
•עדכון ופירוט העקרונות המנחים לאופן השבה של מים לטבע.
•הגדרה פרטנית של כמויות ואיכויות המים הנדרשות להשבה לבתי גידול לחים במטרה לשמר ,לשקם או
לשחזר את המערכות האקולוגיות שהתקיימו בהן.
•פיתוח כלים לקביעת סדר עדיפות לבתי גידול לחים שישוקמו באמצעות הזרמת מים.
•אסדרת המים לטבע  -מתן המלצות על כללים ,תקנות ומנגנונים (כולל כלכליים) לניהול הקצאת המים
לטבע.
•בניית כלי תומך החלטה המאפשר מערכת דינמית לקבלת החלטות.
תכנית המים לטבע מבוצעת עבור רשות המים ,המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים ומגובשת על ידי
צוות היגוי בין משרדי הכולל נציגים של רשות המים ,רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד האנרגיה
והמים ,חב' תהל וחב'  AVIV AMCGבמהלך עבודת הצוות וגיבוש תכנית האב תוצג זו לציבור במטרה לקבל משוב.
ההצגה תבוצע בשלבים לפורומים מקצועיים מצומצמים ולציבור הרחב.
להלן מוצגים עיקרי הדברים שהוצגו בדו"ח מספר  1בתכנית אב למים וטבע .בדו"ח זה שבעה פרקים כמפורט
להלן (קישור לדוח המלא):
הפרקים הראשון והשני מציגים סקירה של מצב בתי הגידול הלחים בישראל והתהליך שהוביל להיגוי תכנית האב
למשק המים (כמפורט לעיל) .וכן תיאור המצב הקיים ,תיאור הליך הקצאת המים ,הגופים מעורבים ,החקיקה
והחסמים קיימים .להלן תקציר הפרקים הנוספים:
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פרק  :3מדיניות ועקרונות תוכנית האב מים לטבע
עקרונות תכנית אב מים לטבע גובשו בשלב מוקדם של העבודה בכדי לאפשר שיח פורה ככל הניתן בין שלושת
הגופים המעורבים (רשות המים ,המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים) לגבי המצב הקיים ואופן ההתקדמות
בתחומים השונים אל עבר המצב הרצוי המוגדר בחזון התוכנית .העקרונות מועלים במסגרת דו"ח זה לדיון ציבורי
ועוסקים במספר נושאים עיקריים:
חזון ,סוגי המים לשימוש ,ניהול משאבי המים ,ניהול שיטפונות וניהול זרימות בסיס.
חזון תוכנית האב לאספקת מים לטבע הינו:
השבת הזרימה הטבעית למצבה ההיסטורי (דור אחד או שניים אחורה) בכמותה ובאיכותה תוך התחשבות
בצרכי המערכת האקולוגית ושיקולי ניהול משק מים יעיל עבור כלל הצרכנים.
להלן עיקרי המדיניות כפי שמופיעים בתכנית האב:
•צורכי המים לטבע ולנוף יוגדרו באמצעות תוכנית אב למים לטבע .רשות המים תהיה אחראית למתן מענה
לצרכים אלה באמצעות אספקת מים מתאימה באיכות ובכמות.
•במסגרת אספקת המים לטבע תהיה חזרה מסוימת של שפיעה טבעית בהיקף מוסכם.
•ינוצלו שפיעות במורד הנחלים כל עוד הדבר אפשרי ומוכיח עצמו כלכלית ,תוך מזעור הפגיעה הסביבתית.
יש למזער הזרמת שיטפונות למאגרי קולחים ולמזער מצבי זרימת קולחים בנחלים .השיטפונות ייועדו
להגדלת היצע המים השפירים ולקיום הטבע בנחלים.
•מאגרי שיטפונות וקולחים יתוכננו באופן המאפשר את ניצולם כמשאב טבע ,נוף ותיירות.
•תוכן ותופעל תכנית לשיקום הירדן התחתון תוך שאיפה לתאום אזורי.
•יובטחו המנגנונים להבטחת כיסוי העלויות המזוהות עם אספקת המים לטבע .
העקרונות הכלליים המנחים הם:
•מצב המים בטבע (כמות ,איכות) ישוקם כתלות במצב האוגר במשק המים ומצב המשקעים באותה שנה.
•שיקום ושימור כמות ואיכות מקורות המים הטבעיים כחלק מהבראת המערכת האקולוגית כולה בכדי לאפשר
שפיעה הידרולוגית וזרימה באיכות ובכמות מתאימה למערכת האקולוגית.
•צרכי מקווה המים יוגדרו בהתאם לעקרונות בתוכנית אב זו ועדכונים עתידיים שמקורם במידע האקולוגי נוסף
שימצא ומשמעתם האפשרית שינוי בהיקף ו/או משטר הזרימה.
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פרק  :4סקירת ספרות
מדיניות לאומית ואסדרה במדינות נבחרות-
בחלק סקר הספרות אשר מטרתו העיקרית הינו השוואה רוחבית בין מדינות בנושא מדיניות קידום השבת המים
לטבע .סקירת המדיניות במדינות שונות בעולם ( מדינות האיחוד האירופאי (אנגליה ,יוון וספרד) ,ארה"ב (קליפורניה,
פלורידה ,מישיגן ,מסצ'וסטס) ,אוסטרליה ודרום אפריקה) ובדיקת הליכי רגולציה ויישום עקרונות יסוד הקצאת/
השבת מים לטבע ולסביבה ,וכן בחינת החסמים והיישום האפשרי במדיניות בישראל ,העלו תובנות רבות.
כמו כן נסקרו מאות מאמרים מדעיים שפורסמו בעולם תוך התמקדות ובחינת הנושאים הבאים:
•אופן סיווג ודירוג נחלים וקביעת ערכיותם האקולוגית,
		
•סקירת שיטות נבחרות לקביעת הספיקות הנדרשות לנחלים
				
•סקירת השיטות העיקריות להקצאת מים לנחלים
				
•סקירת מקרי בוחן ממקומות שונים בעולם
•ישימות השיטות השונות בישראל
להלן עיקרי המסקנות ומטרות ליישום במסגרת התכנית:
•עיקר התובנות המומלצות ליישום עבור תכנית האב להשבת מים לטבע בישראל הינן בנושאי רגולציה ,שלביות
ביצוע ,עדיפות למתן סמכות ניהול לגוף עצמאי ,מימון והליך שיתוף הציבור ורתימתו לתמיכה בתכנית.
•על מנת להגדיר את הפערים בספיקות ההיסטוריות לספיקות הנוכחיות בנחלים בישראל מומלץ להשתמש
בשיטות כדוגמת מאפיינים אינדיקטוריים (.)Indicators of Hydrologic Alteration - IHA
•על מנת לסווג ולדרג את הנחלים על פי ערכיותם האקולוגית יש לפתח מדד גמיש שיוכל לקחת בחשבון
מאפיינים ביולוגיים המשתייכים לקבוצות טקסונומיות שונות .רצוי כי מדד זה יאפשר התאמה ועדכון אם
וכאשר בסיס המידע יורחב וניתן יהיה להשתמש ביותר נתונים להערכת הערכיות של כל נחל.
•בהיעדר נתונים היסטוריים ואתרי יחוס בלתי מופרים מומלץ ליצור "נחלי ייחוס מדומים" המשלבים מידע על
ההרכב הביולוגי הבריא מנחלים שונים ברמות הפרה שונות ועל דרישות בית הגידול של מרכיבים ביולוגיים של
נחלים .נחלי ייחוס אלה יסייעו להגדיר פערים בין הרכב האסופות הנוכחי של הנחלים לבין ה"מצב הרצוי" של
נחלים מסוג נתון ומאזור גיאוגרפי נתון .נחלי ייחוס אלה יסייעו גם להגדיר יעדים אקולוגיים לשיקום הזרימות
בנחלים.
•בהיעדר יכולת לכמת זמינות של מקווי מים נראה כי כיום אין מנוס מלהשתמש במודלים הידראוליים לקביעת
זרימות סביבתיות נדרשות לנחלי ישראל .אולם ,המטרה צריכה להיות מעבר לסימולציות של מקווי מים .לשם
כך מומלץ להתחיל בתוכנית דיגום שתיצור בסיס נתונים מורפולוגי-הידרולוגי וביולוגי של הנחלים בישראל.
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פרק  :5מתודולוגיה להערכת כמות המים לטבע
הערכת כמות המים לטבע מורכבת משני שלבים :הערכת הערכיות האקולוגית של בתי הגידול (מדד ערכיות
אקולוגית) ולאחר מכן שילוב שיקולים נוספים נושא האקולוגי (מדד ערכיות משולב).
סיווג ודירוג של מקווי מים בהתאם לערכיותם האקולוגית על בסיס מרכיבים ביוטיים מהווה שלב חיוני בקביעת
כמויות המים הנדרשות כהקצאה למקווה מים.
במרבית המקרים ערכיות אקולוגית נקבעת ע"י מרכיבים ביולוגים מאחר ונוכחותם של מרכיבים אלה במערכת
הנחל משקפת את כלל התהליכים הסביבתיים שמקווה המים חווה קודם למועד האיפיון ולכן מדד זה משקף את
בריאות הנחל.
איפיון ערכיות מקווה המים משמשת לא רק ככלי לקביעת כמות המים הנדרשת אלא גם כשיקול מוביל במכלול
שיקולים בקביעת סדר העדיפויות לשיקום מקווי מים .שיקולים נוספים שיובאו בחשבון הם כדוגמת :ערכיות
הנחל בהתחשב בשיקולים כגון :זמינות אוגר טבעי ,רמת נגישות ציבורית ,בריאות הציבור ,זמינות הפתרון ההנדסי,
שיקולים כלכליים ,שיקולים חקלאיים ושימור קרקע ,ניהול נגר והסדרות נחל ,ערכיות נופית ,היבטים תיירותיים
קיט ונופש ,שיקולים גיאופוליטיים ,וחשיבות בינ"ל-אתר מורשת עולמי.
המשקל היחסי של כל שיקול נתון לדיון בין מקבלי ההחלטות ובעלי העניין ,עם זאת ,סקירת הספרות העלתה כי
מקובל בעולם שהשיקול האקולוגי הינו השיקול המוביל.
בכדי לקבוע את המצב הרצוי של כל מקווה מים ,יוגדרו "אתרי ייחוס מדומים" אזוריים עבורם יאופיין המצב ההיסטורי
המייצג מצב משביע רצון ,של אותם המאפיינים העיקריים שיוגדרו כמשמעותיים לקביעת מצבו הרצוי של מקווה
המים .רמת השיקום תיקבע בהתאם למצב הרצוי ,ערכיות אקולוגית של הנחל ושיקולים נוספים.
בסיס המידע עבור נחלי ישראל בעל מגוון סוגי נתונים קיימים ודל בכמות המידע ,לפיכך ישנו קושי בפיתוח שיטה
אחידה להערכת ערכיות נחלי ישראל .לאור זאת נקבעו מס' עקרונות מנחים שמטרתם לאפשר פיתוח מדד ערכיות
גמיש אשר יאפשר לגשר על הפערים בבסיסי הנתונים של הנחלים בישראל :מגוון ביולוגי ,מדד ערכיות גמיש
לשילוב טיפוסי מידע ,מצאי טקסוני (טקסון היא קבוצה שמקבצת את כל האורגניזמים להם תכונות משותפות),
מדד ערכיות אקולוגי גמיש לעדכונים ,ביטוי מחסור בנתונים ,התייחסות לקבוצות טקסונומיות מייצגות ,העדפת
מינים נדירים ועדיפות לטקסונים רגישים.
תוארו בפירוט מדדי הערכיות האקולוגית ומדד הערכיות המשולבת שפותחו לתכנית זו ,כולל סולמות ציונים
אפשריים וניתנו דוגמאות לאופן חישוב הערכיות.
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פרק  :6מאגר הנתונים של התוכנית
למאגר הנתונים שתי מטרות עיקריות:
•סיוע בקביעת ערכיות מקווי המים ,קביעת :המצב הרצוי ,רמת השיקום המומלצת והקצאת המים המתאימה על
פי עקרונות תוכנית האב.
•לשמש כבסיס את המערכת תומכת קבלת ההחלטות המאופיינת בימים אלו ומטרתה לתת למקבל ההחלטות
את הכלים המתאימים בבואו לקבל החלטות תפעוליות בנוגע להקצאות מים.
מאגר המידע של תוכנית האב לטבע כולל מאפיינים אקולוגים ,הידרולוגיים ,כימיים והנדסיים עבור מקווי מים של
מים זורמים ומים עומדים בפריסה ארצית שהוגדרו לניתוח במסגרת תוכנית האב .מקווי המים נבחרו במטרה לשמש
אתרי בוחן עבורם יאספו הנתונים האקולוגים ,ההידרולוגים ,נתוני האיכות והנתונים ההנדסיים שהוגדרו כנדרשים
לענות על מטרות תוכנית האב .המאגר מכיל נתונים מרחביים ואלפא נומריים ומקושר למערכת מידע גיאוגרפית
( .)ARCGISמאגר הנתונים נבנה בפורמט  ACCESSומאפשר הוספת מקווי מים ונתונים עדכניים בכל עת.
המאגר נבנה על בסיס המידע הקיים בגופים הרלוונטיים :רשות המים ,השרות ההידרולוגי ,רשות הטבע והגנים,
המשרד להגנת הסביבה ,משרד החקלאות ,היחידה לחקר הסחף ,ספרות מקצועית וידע מומחים ,וכולל ככל הניתן
נתונים ומידע מההווה ומהעבר שמטרתם למפות ולהעריך את רצף השינויים האקולוגים ,ההידרולוגים ההנדסיים
והתפעוליים שהתרחשו בבית הגידול במהלך עשרות השנים האחרונות ,ולהעריך על בסיס נתונים אלה ומדדים
שפותחו במסגרת תוכנית האב ,את ערכיות מקווה המים ואת רמות השיקום או השימור המומלצת עבורו.
עבור מאגר הנתונים בוצעו המהלכים הבאים:
						
•גיבוש רשימת בתי הגידול ואפיונם
•איסוף הנתונים -הכולל מאגר נתונים אקולוגיים ,הידרולוגיים
•מיפוי פערי המידע
						
•בניית מאגר הנתונים והסבר למשתמש

תכנית האב מים לטבע

8

פרק  :7סיכום ,המלצות ביניים ומשימות להמשך
סיכום
•גובשו עקרונות תוכנית האב בתחומים השונים.
•נבנה מאגר מידע יעודי עבור תוכנית האב ,המאגר כולל נתונים אקולוגיים והידרולוגיים המתבססים על מידע
קיים בגופים השונים .המאגר מכיל נתונים שהוגדרו כחיוניים להערכת ואפיון מקווי המים בתוכנית ובכלל.
•אופיין מדד כללי להערכת הערכיות האקולוגית של כל מקווה מים .המדד מכיל  10רכיבים ויאפשר גמישות
ועדכון ,כמו כן יאפשר השוואה בין מקווי מים שונים.
•גובש מדד ערכיות משולבת להערכת היקף המים הנדרש בטבע ולתיעדוף שיקום אתרים.
•אופיינה מערכת קבלת החלטות של היקף צריכת המים כתלות ברמת השיקום והשימור של מקווה המים.
המלצות ביניים
•השלמת פערי מידע  -קיים פער מידע כתוצאה מכך שהנושא לא מופה עד היום .קרי ,חוסר בנתונים אקולוגים,
מורפולוגיים וההידרולוגים נרחבים ,המשפיעים בהיקפם על כמות מקווי המים אותם ניתן לנתח במסגרת
התוכנית ועל איכות הניתוח.
 1.1קיים צורך להגדיר סוג הנתונים אותם יש לאסוף בתחומים השונים הנדרשים לאפיון אמין של המצב
האקולוגי וההידרולוגי הקיים במקווי המים ולהגדיר מתודולוגיה מוסכמת לאיסוף נתונים אלה.
 1.2מוצע להקים צוות מומחים בין תחומי שיגדיר את סוג המידע הדרוש והשיטות לאיסופו בתחומים השונים
באופן שהמידע הנאסף יהווה בסיס אמין ומספק להערכת ערכיות בתי גידול לכל אורכו של כל מקווה מים;.
•צוות התכנון ממליץ כי מועצת רשות המים תאמץ את עקרונות מדיניות תכנית מים לטבע.
משימות להמשך
1.1הקמת מערכת תומכת קבלת החלטות.
2.2גיבוש המדדים השונים להערכת הערכיות המשולבת של מקווי המים והבאתם לדיון.
3.3קביעת רמות השיקום/שימור ,כמויות המים ומשטר הזרימה עבור כל מקווה מים.
4.4שיוך מקווי המים לאתרי הייחוס ודירוגם על בסיס המדד האקולוגי.
5.5הצגה מפורטת של המתודולוגיה ההידרולוגית במסגרתה נקבעו כמויות המים ההיסטוריות המהוות בסיס
להשוואה ביחס להיום.
6.6ביצוע פיילוט עבור כ 4 -מקווי מים ,הפיילוט יכלול את כל שלבי העבודה וישמש להסקת מסקנות לגבי הצורך
בהרחבת העבודה.
7.7גיבוש עקרונות ניהול וארגון – הגדרת כלים לניהול מערך אספקת מים לטבע .הגדרת התהליך והמנגנון לקבלת
החלטות להקצאת מים לצרכי הטבע.
8.8המשך תהליך שיתוף הציבור.
9.9הרחבת העבודה לכל האתרים בהם קיימים נתונים (כ –  200אתרים).
1010הטמעת הכלים שפותחו במסגרת תוכנית האב (בסיס הנתונים ומערכת תומכת לקבלת החלטות) ברשות המים,
המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.
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תיאור השלביות והמשימות העיקריות במסגרת תוכנית האב
למים לטבע:
מאי 2012
תחילת תכנון
תכנית האב

מרץ 2013

יולי 2013
שלב נוכחי

2014

פברואר 2014

יוני 2014
סיום תכנית
האב
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