
 2020מאי  
  שלום לכולם

מעדכנת שלפני כשבועיים התקיים דיון בוועדה למתן היתרי הזרמה לים בדבר חלוקת 
תפקידים בינה לבין הוועדה לצווי הרשאה לנחל. זאת, בעקבות פסיקת בית הדין למים אשר 

  קבעה, כי מי שמזרים לנחל שמגיע לים צריך גם אישור זיהום ים. 
לפני כחצי שנה, התקיימו דיונים בוועדה למתן היתרי בעקבות פסיקה זאת, שהתקבלה 

הזרמה לים, בניסיון חסר הצלחה לגשר על פערי הגישות בין הזרמות לים שמנהלת רשות 
המים, לבין הזרמות לים שמנהל הגנת הסביבה. בנוסף, התקיימו מס' דיונים הגנת הסביבה  

 ורשות המים. 
  

יחידה הארצית להגנת הים, שאחראית על ל ש" בכדי לעמוד בדרישת ביהמנעשתה  ההחלטה
מרמת מתן האישורים, דרך וידוא עמידה בדרישות ואכיפה   -ניהול כל היתרי ההזרמה 

ופיקוח, אין מספיק כוח אדם כדי לעמוד בעומס העבודה שיש להם כבר היום, ותוספת 
  הנחלים הזורמים לים תעמיד אותם במצב של התרופפות כל הרתעת האגף.

  
התקבלה בוועדה תקפה לשנה, במהלכה יפעל המשרד למציאת פתרונות מול ההחלטה ש

 רשות המים ויפעל להטלת עיצומים כספיים על מי שלא יעמוד בדרישות: 
 ( הועדה להיתרי הזרמה לים תטפל רק בהזרמות שיגיעו לים. 1
מעלה הנחל המתוק יקבל יחס שונה מהמורד  -( יחלקו את הנחל לאזורי התייחסות שונים 2

  והאסטואר המלוח.
  ( כל הזרמה תעשייתית לנחל תטופל בוועדה להיתרי הזרמה לים.3
( קולחים סניטריים שמוזרמים למים המלוחים ומושפעים ישירות מהים בגאות ובשפל 4

 יטופלו כמו בכל היתר הזרמה אחר.
בלי הוועדה תיתן היתר גנרי שישוגר  -( קולחים סניטריים שמוזרמים במעלה הנחל המתוק 5

דיונים ויהיו בו שני תנאים: ערכי הזרמה מקבילים לתקן ענבר, ומי שלא יעמוד בתנאיי ענבר 
יידרש לפנות לוועדת חריגים )בראשה עומד אלון זס"ק וכמעט שלא פעילה כיום(. ועדת  
חריגים פועלת לפי חוק המים ומוסמכת לתת הקלות להזרמה לנחל. יהיה תנאי בהיתר 

נחל שלא בענבר יקבל תכנית שיפורים והקלה, שתיבדק בוועדת  ההזרמה, שמי שמזרים ל
  (.ם משרדיבעיקר עניין בירוקרטי פני וחריגים. )זה

  
  2021לקראת חורף  ההצעה תיבחן שוב במלאת שנת עבודה וחורף אחד, לראות איך עבד.

  יתקיים דיון נוסף בוועדה. 
חריגים, שהיא וועדה פחות מיומנת המשמעות של ההחלטה היא העברת האחריות לוועדת 

וחסרת שיניים. בהגנת הסביבה מקווים לתת להם כוח לעיצומים כספיים במקרה של אי 
  עמידה בתקן ענבר, ובכך להגביר את ההרתעה כלפי מזהמים.

  
ויש להמשיך ולנסות  הפתרון שהוחלט נותן מענה טכני סביר לאור אילוצי הגנת הסביבה 

ת בנושא הזרמה לנחלים ,. יצחק בן דוד )בנדה(, יו"ר הוועדה אמר גישוה  פערי לגשר על 
בדיון שהוא רואה בהחלטת ביהמש הזדמנות לקפיצת מדרגה ביחס לנחלים וליצירת 

הידברות שהיתה חסרה עד עכשיו בין הגנת הסביבה לרשות המים ולקפיצת מדרגה ביחס 
  המשרד להגנת הסביבה ביחס לשמירה על המים.

את אעדכן גם שאילן מאלסטר, מזכיר הוועדה ומי שאמון על הכנת המלצות אגף )בהזדמנות ז
ים וחופים יחד עם איריס ספראי, יוצא לפנסיה בסוף החודש וטרם התחילו בהליך איתור  

   , כל עוד בהגנת הסביבה לא מאושרים תקנים נוספים.מחליף
 
  

 ,בברכה
 מאיה יעקבס

 


