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  – תקציר

 כתוצאה להתרחש העתידים הצפה סיכוני לניהול היעילים הכלים אחד הם"ט) פמ(פתרונות מבוססי טבע  - הבעיה הצגת

 במדינת מיושמים לא הם אולם. פתוחים שטחים חשבון על ותשתיות בינוי של הגובר והפיתוח, אקלים שינויי של משילוב

ואף בהחלטת ממשלה כחלק מחוק ההסדרים  ,שונים מדיניות במסמכי להופיע החלו ההצהרתית שברמה למרות, ישראל

מתקיימים בפני אימוץ וקידום של פתרונות ממבוססי טבע, הראשון הוא  חסמים. אנו סבורים ששני 2021והתקציב לשנת 

וכיצד נכון ליישם אותו במדינת  ,שקיימת הבנה חלקית ביותר של מהו פתרון מבוסס טבע: עקרונות, חסרונות ויתרונות

ניות של המחזיק החסם השני הוא, הצורך במתן מענה לזכויות קניי .ישראל כחלק מעדכון מדיניות הניקוז וניהול הנגר

בחנו שלושה מקרים שיש בהם  - העבודה שיטותבשטח, בד"כ שטח מעובד, שבו מתוכנן לביצוע פתרון מבוסס טבע. 

פרויקט וויסות שיטפונות  ;וההגנה על העיר נהריה הגעתוןעניין ציבורי רב ומשקפים את תפיסת הניקוז המעודכנת: נחל 

. נאספו נתונים הידרולוגים וגיאוגרפים ונבנה בסיס נתונים )122(תת"ל ההגנה על העיר חדרה  ;)נ47"א תמ(בירקון 

 קישרויות), כגון אגנייםמרחביים (-ובכלי ניתוח הידרולוגים qGISבאמצעות שימוש בתכנה  .GISמבוסס 

שמאות חקלאית  תהערכ הרצנו"ט. לפמייעודיים  זוריםהצבענו על א ואינדקס רטיבות טופוגרפי הידרוגיאומורפולוגית

נבנה מודל "עץ החלטות" לצורך  - עיקריות תוצאותלשטחים אלה וביצענו ראיונות ופגישות עם בעלי עניין בשטח. 

אתרים  זיהויל גיאומורפולוגי-הידרו אינדקס פתחנו: התמקדות במקרקעין הרלוונטי ליישום פתרונות מבוססי טבע

 אלה. וערכה הכלכלי החקלאית הפעילות בהיבט והן האקולוגית הערכיות בהיבט הן נבחנו אלה יםאתר"ט. לפממועדפים 

פי פעולה עם מחזיקי הקרקעות ויש צורך בבניית שיתש עולהאולם מכאן, בעלי העניין.  עם ראיונותל הרקע את היוו

להטמיע פתרון  תמאפשרהשיטה  הפותח - הדוח יישום לגבי והמלצות מסקנות. המיועדות להצפה חלקית או מלאה

ומהווה פתרון רב מערכתי (אקולוגי) לוויסות  מתכללמבוסס טבע לניהול סיכוני הצפה בתוך התפיסה של ניהול אגני 

כדי ליישם פתרונות מבוססי טבע ניתן להגדרה מיטבית.   לאקולוגי אין ספק שהרעיון ש-במישור ההידרולוגי. שיטפונות

פתרונות מבוססי טבע באזורים חקלאים, ראוי לראות בחקלאים נאמני השטחים הפתוחים, ולעדכן את ההתייחסות 

הידע תשמש אנשי מעשה וקובעי מדיניות  תשתית לעידן שינוי האקלים. גםלזכויות שלהם במקרקעין כך שיתאימו 

 .וחקלאים, והנחלים הניקוז רשויות "יע טבע מבוססי פתרונות של יישוםל ישירות תמיכותבקידום 
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"ט) להפחתת נזקי שיטפונות שמקורם מהצפות הנגרמות מגאויות פמ( טבע מבוססי בפתרונות עוסק זה מחקר - מבוא

הנזקים הנגרמים משיטפונות הולכים וגוברים בעשורים האחרונים. מגמה זו, של אירועי מזג אויר החורף בנחלים. 

 אשרתהליכי פיתוח עירוני מואץ , ישראל חווה בנוסףקיצוניים, צפויה להימשך ואף להתחזק כתוצאה משינויי אקלים. 

), 80%באזורים עירוניים ובתשתיות (כרוב הנזקים הכלכליים הנוצרים משיטפונות מתרכזים מחמירים את הבעיה. 

ת וחקלאל המשמשתקרקע ה , ובמיוחד ימהנזק. למרות זאת, המרחב הלא בנו 5%הנזקים לחקלאות מהווים רק כ

מהווים זירה משמעותית להתמודדות עם שיטפונות ומיתון הנזקים הנוצרים מהם. ניהול של קרקעות חקלאיות באופן 

כבדים. אחת הדרכים המרכזיות להגן על אזורים  להיות צפוייםבאזורים בהם הנזקים  מותאם יכול למתן נזקי שיטפונות

 Flood Risk(עלת כלי ניהול קרקע דווקא באזורים חקלאיים היא באמצעות הפ אורבניים ופגיעים מפני נזקי שיטפונות

anagement, FRMM .( במקביל, מתרחש גם בישראל, כמו בארצות מפותחות אחרות, שינוי תפיסתי עמוק ומבורך, של

). אולם לשינוי תפיסתי זה יש Nature Based Solutions, NBSהנדסה, לפמ"ט (-מעבר מפתרונות מסורתיים מבוססי

הסדרי מקרקעין, כולל משמעויות מרחיקות לכת על והשלכות רחבות על היקף הקרקעות שעשויות להיות מושפעות, 

 -"ט, שמקדמים שיקום וחיקוי של תפקודים של הסובב הטבעי (אגני היקוות, נחלים, שטחיפמתביעות אפשריות לפיצויים. 

שימוש רב במונח ב לפגוש ניתןהצפה), דורשים שטח קרקעי רחב לאיגום ולריסון ספיקות המים. לאחרונה  -ופשטי

במקומות  כאלהפתרונות  שלת משמעותו לעומק. התוצאה עלולה להיות יישום "פתרונות מבוססי טבע" מבלי להבין א

"ט והכלים פמכאן לבסס את העקרונות של  מטרתנו , או ביצוע לא נכון.מיטבישהם לא נדרשים, בחירת פתרון לא 

קוז, אקולוגים, מתכננים, אנשי שימור קרקע וני -המשפטיים והכלכליים שעשויים לתמוך ביישומם. כך יוכלו אנשי המעשה 

מנהלי שטחים פתוחים; וקובעי מדיניות, לקדם פתרונות מבוססי טבע מועילים במטרה להפחית סיכוני הצפה, כחלק 

 של אגן ההיקוות.          מתכללמניהול 

תחומי ובין תחומי, שיסייע לעדכון של מדיניות -מטרת העל של המחקר היא להשלים ידע חסר, רב - המחקרמטרת 

 .הניקוז והניהול של סיכוני הצפה, תוך העדפה לפתרונות מבוססי טבע

סקירה ספרותית של הראשון עוסק ב החלקפרקים הנתמכים זה בזה. פרק התוצאות מורכב מארבעה תתי  – תוצאות

-הידרו החלק השני עוסק בפתוח שיטה. שיטפונות ולהפחתת נזקיהם לניהול יסוד של עולם פתרונות מבוססי טבעמושגי 

טבע בשלושה מקרי בוחן שונים. החלק השלישי מבוססת ממ"ג לזיהוי אזורים ייעודיים לפתרונות מבוססי  גיאומורפולוגית

וההשלכות הכספיות של שונים ה במקרי המבחןשזוהו החקלאיים בעבור האזורים מציג שלושה תרחישים שונים 

כלי מדיניות קיימים או עלי העניין על מנת להגדיר תרחישים אלה. החלק הרביעי והאחרון, מסכם את הראיונות עם ב

 חסרים לטובת הטמעה של פתרונות מבוססי טבע. 

התפתחה מהתפיסה "ט פמהגישה של סקירת ספרות בין לאומית.  –של פתרונות מבוססי טבע  האבולוציה - 1א חלק

כלכלה  העוסקים ביחסי האדם עם הטבע:  רותי המערכת האקולוגיים, ומגולמים בה רעיונות מתחומי ידע שוניםישל ש

. העיסוק בכך צבר אקולוגיה וחקלאות משמרת ועוד-הידרולוגיה, אגרו-אקולוגיה, סוציו-הידרולוגיה, סוציו-סביבתית, אקו

), עליה גם חתומה ישראל, ואימוץ הגישה המערכתית 1992; 1995 -ת המגוון הביולוגי (נחתמה בתאוצה בעקבות   אמנ

לניהול מתכלל של משאבי הטבע ע"י "הפלטפורמה הבין ממשלתית בנושא המגוון הביולוגי ושירותי המערכת 

ות ורווחת האדם" (נערך מערכות אקולוגי –בתגובה לפרויקט "הערכת המילניום  זאת). 2012 -האקולוגיים" (הוקמה ב
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 גיות והגרעה של משאבי הטבע בגלל), אשר הצביע על פגיעה מתמשכת ועתידית במערכות האקולו2001-5בין השנים 

כיום ש, תוח שאינו בר קיימא.  במקביל, החלו מצטברות העדויות המדעיות על שינויי האקלים והשלכותיוייתר ופ ניצול

ניהול מסתגל אל מול ל פעולות ש, יש צורך בפעולות שמטרתם הפחתה של פליטת גזי חממהכבר ידועות וברורות. לצד 

ההשלכות של שינויי האקלים, כגון: עליה בטמ"פ הממוצעת, עליה בתקופות היובש, פחיתה בכמות המשקעים, עליה 

 אחד מאפיק הפעולה" של האו"ם מציינים, שקיימא-וח בריעדים לפתהתוכנית ה"במספר אירועי קיצון החריגים ועוד. 

לאירגונים הבין לאומיים הרבים ולמדינות . פמ"טהוא יישום של  להתמודדות עם שינוי אקלים ושימור המיגוון הביולוגי

היא גישה כללית  פמ"ט ). 2021(אוגוסט  207שאימצו את עיקרון הפמ"ט הצטרפה גם ממשלת ישראל בהחלטה מספר 

על סמך סקירת ספרות  שלושת העקרונות ונת להתמודדות עם אתגרים סביבתיים שונים, כאן מובא סיכום של המכו

 שביצענו, והעקרונות מוצגים בזיקה למערכות האקולוגיות באגן ההיקוות. 

. הנחליםשמירה ושיקום בהליבה של פתרונות מבוססי טבע היא הבנת המערכת האקולוגית, המסייעת  :קרון הראשוןיהע

שלוש באמצעות ה מונח. עיקרון זה הבנה של התהליכים ההידרולוגים, המורפולוגיים, והאקולוגיםנושא הנוכחי, מדובר בב

האם המערכת האקולוגית נמצאת באיזון ועשויה להתגבר על הפרעות (למשל, זיהומים) תוך זמן קצר או  .1 : שאלות

הירקון הסובל מאירועי זיהום חוזרים ונשנים. ידוע כי מערכות אקולוגיות עם נחל דוגמת  תפקוד,-מצויה במצב מופר ובתת

 .2  מגוון מינים גבוה הן בד"כ מערכות המאופיינים ברמת יצרנות וחוסן גבוהים, לכן, הן עמידות להפרעות כמו שיטפונות.
ל מנת ששיקומה ביוטים של המערכת ע-מתאים לאתר המיועד? מומלץ לשפר את התנאים הא פמ"טהאם יישום 

צריכים גם להישען על שיקום של מערכות אקולוגיות בהתאמה  פמ"טיתאפשר בהתבססות על מינים מקומיים. מאידך, 

ם מתקיימים התנאים באבריכת חורף לקליטת נגר עילי וויסותו, יש לוודא  ה שלהקמעת לתנאים הסביבתיים. למשל, ב

 .3 . חיים לסיים את שלבי הגלגול וההתפתחות שלהם-הדרוש למיני דושיאפשרו איגום מים בכמות ובאיכות במשך הזמן 
בהתאם למצאי  פמ"טטבע להשפיע?, יש למקד את ההפתרון מבוסס עליו צפוי המהו המרכיב במערכת האקולוגית ש

-ורגיאוגרפים אשר רוצים לשקם ולשמור בהווה ובעתיד. נדרשת התייחסות לתפקודים ההיד-בתי גידול ומאפייניהם הביו

 גיאומורפולוגים של מרכיבי אגן ההיקוות (המערכת המדרונית, ערוצים מסדר שונים, פשטי הצפה, ושטחי הצפה וכדומה)

מדובר בהכרח על החזרת המערכת האקולוגית להרכבה ומצבה .  אין המערכות האקולוגיות המתקיימות בהםושל 

העשויים להוביל לשינויים אקולוגים (למשל, התמוטטות  בהיעדר אפשרות שכזו, ובמיוחד אל מול שינויי האקלים. הקודם

 ולםמגוון נמוך, אהמקיימות שיקום המערכת עשוי להביא להתבססות מינים או חברות צומח . של אוכלוסיות מקומיות)

  של המערכת האקולוגית גדל. נהחוס

אין די  .יםכלכלי-יםחברתיושיקולים יישום פתרון מבוסס טבע בהתייחסות לשלושה היבטים: מרחב, זמן, , שניהקרון יעה

מוכוון מטרה לוויסות השיטפונות והתועלת הצפויה היא של הפחתת נזקי  פמ"ט. כאשר בהבנת המערכת האקולוגית

אגן ההיקוות. כלומר, נדרש ניהול אגני  -יש להביא בחשבון את המרחב הגיאוגרפי המתאים, ובמקרה הזה , הצפות

ם, שטחי יער, חקלאות, ונחלים יאקולוגיות שונות, כגון: טבע עירוני במרכזים אורבני מתכלל, המתייחס למספר מערכות

חוסנן הסביבתי של יחד עם הגברת  קיימא או חקלאות משמרת-חקלאות בתעם  פמ"טשילוב ומקווי מים יבשתיים. 

 אקולוגיות טבעיות ואחרותאיכות המים וכמות המים הזמינים לטובת מערכות בשיפור  ויסייע הערים והמרכזים האורבניים

המערכת הנחלית היא תוצר של  -  ההיבט המרחבי. רות המערכת של וויסות שיטפונותימספקות גם את שה

כלול של המערכת יאינטראקציות בין תהליכי הסעת הסדימנט והמים הזורמים והמרכיבים האקולוגיים, בעיקר צומח. המ
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ים, סדימנטים, וחומרי מזון. שינוי בעוצמת השטפים יכול להביא כולה מושפע מהשטפים המאפיינים את המערכת: מ

לשינוי בתפקוד התקין של המערכת, למשל, סכר הנבנה וחוסם את שטף הסדימנטים למורד באירועי גאות עשוי לגרום 

במרחבים גדולים כי אז  של פמ"טיש לשאוף ליישום . להתחתרות של אפיק הנחל במורד הסכר ולהרס האפיק והגדות

 -  היבט הזמןהאפקטיביות שלהם גבוהה יותר והיכולת לבנות חוסן ולהתמודד עם אתגרים כגון הצפות היא טובה יותר.  

שנים ואף מעבר לכך. הסיבה לך היא  20-50מוכוונים לטווחי זמן ארוכים. מקובל לתכנן למסגרות זמן של  פמ"ט

, תנאים הסביבתיים ומתאימות את עצמן במהלך הזמן שחולף לתנאים הקיימיםגיות משתנות עם הושהמערכות האקול

עלייה בתדירות השיטפונות ועוצמתם או עלייה של מפלס מי הים. אי לכך מידת הרלוונטיות של פתרונות מבוססי כגון 

להתאים ריכים צ פמ"ט - משפטי-כלכלי-ההיבט החברתיטבע יכולה להיות אל מעבר לחלון זמן עבורו תוכנן הפתרון. 

מכיוון  הנוגעות לשטחים המיועדים להצפה וכדומה.קהילות מדינות או הבנה וארגון החברה והכלכלה של הימאפייני מל

שמדובר בניצול מקרקעין שאינם מיועדים מראש לתשתית ציבורית הנדסיות, קיימים בדרך כלל גם אתגרים משפטיים 

עשויה להיות רתיעה  ,להפחתת נזקי שיטפונות פחות שכיחים ומוכרים טפמ"שולעיתים גם צורך במימון פיצויים. מאחר 

לכן נדרשת הנובעות מהן. והתועלות הכלכליות והחברתיות  פמ"טמעט מידע על היעילות של . כיום, יש עדיין מאימוצם

בעלי העניין  ציבור, הטמעה במסגרות השלטוניות / הרגולטוריות, וחינוך ולמידה בקרבה לגיוס תמיכת הביישומן עבוד

 השונים. 

. ניהול מסתגל הוא גישה בקבלת החלטות בתגובה למציאות משתנה ומידע ניהול מסתגל מבוסס ניטור :שלישיהעקרון ה

מיועד להפחתת נזקי שיטפונות מדובר על קבלת החלטות הנשענת על ניטור ארוך טווח ה פמ"טחדש. בהקשר של יישום 

נדרש זמן ללמוד ולהבין את הדינמיות . 1  :סיבות אלהמהניטור דרוש . של הפתרונות בטיח תפקוד מיטבי ובר קיימאלה

הפתרון לשינויים התאמת הניהול המסתגל מאפשר  .2 של המערכת האקולוגית עליה נשען פתרון מבוסס טבע. 

 ,חלק בלתי נפרדהודאות הוא -רכיב איבניגוד לגישה ההנדסית, בפמ"ט, הבנה ש . 3 שמתרחשים ולתובנות הנלמדות.

ייעור אינטנסיבי במעלה אגן . דוגמהל. מההודאות במקום לנסות ולצמצ-והצלחת היישום תלוי ביכולת להכיל את אי

עור המים האובדים מהמערכת יכתוצאה מכך, ש. ההיקוות עשוי לגרום לספיגת כל כמות הגשם בקרקע ובעלוות הצומח

ולהקטין את המים הזמינים לקיום ספיקות זרימות בסיס בנחל החיוניות  האקולוגית בתהליכי דיות והתאדות עשוי לגבור,

דורש זמינות של תקציב הן על מנת לייצר ניטור סדיר והן של פמ"ט לשרידותם של צומח וחי בתי גידול לח. ניהול מסתגל 

היתכנות גם נדרשת , להטמעתם הבנה של עקרונות פמ"ט אינה מספקת .  מעת לעתעל מנת לטייב את הפתרון 

 משפטית ואירגונית, בעיקר אל מול הסוגיות הנוגעות לזכויות במקרקעין.-הכלכלית

 סקירת ספרות בין לאומית –שונים עם הסדרי מקרקעין  להתמודדות גישות - 2חלק א 

מחייבים לעיתים תכופות  רך כלל על קרקע בשליטה ציבורית, פמ"טדבשעה שפתרונות הנדסיים מסורתיים מבוצעים ב

התמודדות עם הזכויות של המחזיקים במקרקעין.  זכויות קניין שונות ממדינה למדינה וממקום למקום בתוך מדינה, 

שמעניקים  עבור שירותי ניהול סיכוני השיטפונותכלכלי החל באתר המסויים. המשמעות היא, ש-בהתאם למסד המשפטי

 מנגנונים אלה, בכול מדינה ואתר בנפרד. ישימותםאת  ולבחון גמולינונים לפיצוי ותמנגיהיה צורך לבנות  מחזיקי הקרקע

בכול מדינה. עדיין, יש מעט מאוד דוגמאות מדווחות ברחבי העולם ליישום של פמ"ט לפשטי  וניסיוניים חדשנייםעדיין 

המציגה  לאומית בין ספרות אט אט מתגבשת האחרונות בשניםהצפה על מקרקעין בבעלות פרטית. יחד עם זאת, 
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של הפקעת המקרקעין  קיצוניים בכלים מדובר אין. פמ"ט עבורשונים  מקרקעין להסדרי באשר -וקשיים  –פתרונות 

מחזיקי שיתופי פעולה בין השונים הוא בנייה של תרונות המכנה המשותף של הפ . להיפך:או רכישתם (ותשלום פיצויים)

אזורים עירוניים או  – נזקי השיטפונותאלה המרוויחים ממניעת את שירותי מיתון השיטפונות לבין  יםמספקהקרקעי ה

כרוכות עשויות להיות  בפמ"ט) FRM )Flood Risk Managementעסקאות להחלפת שירותי חקלאים אחרים במורד.  

עילי או יצירת נגר די לאפשר הצפה ואיגום , בין אם לתקופה מוגדרת או לצמיתות, כבוויתור על זכויות קיניין מסויימות

 -מאז אושרה הצעת המחקר, גדל גוף הספרות המחקרית הבין לאומית אודות כלים רגולטוריים .עונתיפשט הצפה 

כלכליים לגיבוש הסכמים עם המחזיקים במקרקעין, בעיקר חקלאים.  המגמה היא לראות בחקלאים לא רק מגדלי מזון 

 רכות האקולוגיות החיוניות להתמודדות עם שינוי אקלים (כולל על ידי בליעת פחמן). אלא מי ששומרים על המע

בקניין הפרטי. לכל אחד התערבות  , ודרכים שונות לגמול בעלי הקרקעילפיצוי ותשונים מנגנונים בספרות מוצעים 

בכפייה  רכישת קרקעלמדנו מהספרות: ש אחדיםנה נמ מהמנגנונים ישנם יתרונות וחסרונות עבור בעלי העניין השונים.

אולם את השליטה הגבוהה ביותר על ניהול הקרקע ועל הפוטנציאל להשפיע על הצפות.  FRMנותנת למנהלי  לכאורה

. אפילו כאשר הקרקע נתפסת כמוצא אחרון בלבדהיא מהלך נדיר, בעייתי מבחינה מישפטית, והפקעה של הקרקע 

משום  בהתנגדויותעשוי להיתקל  ההפקעה מנגנוןאך מעובדת על ידי חקלאים,  בבעלות ציבורית מבחינה פורמאלית

כלא כספי עשוי להיתפס הפרודוקטיביים ביותר עבור חקלאות, והפיצוי ההם גם  )(לעיתים שאזורים הנוטים להצפה

, הזכויות אינן אחידות. קיים מ"ירהמדינה ומנוהלת על ידי מספק. בישראל, למרות שרוב הקרקע החקלאית היא בבעלות 

, והדיון תקל בהתנגדותילהצפוייה של קרקע כפוייה . רכישה מיגוון של סוגי זכויות והסדרים במקרקעין, לתקופות שונות

עיבוד חקלאי מותאם הדורשת  חקלאות משמרת,כאשר המדיניות היא לשלב   .ך זמן רבארעל גובה הפיצויים עלול לה

ות עלולים להיות נמוכים יותר והיה צורך בפיצוי. הפקעה וסילוק החקלאים אינה דרך לפמ"ט, התקבולים מהחקלא

החקלאים הפרטיים לבין א חוזה בין ו) הLand purchase/sale with leaseback( רכישה עם השכרהכלי אחר,  .מועילה

שכירות בקרקע החקלאית מוסד ציבורי, בו החקלאים מוכרים מרצון את זכותם בקרקע לגוף הממשלתי, תמורת חוזה 

פמ"ט.  ל שימוש בקרקעאת החקלאים לקיים את חוזה השכירות החדש יחייב . בנוסף לתשלום כספי של הפרש השווי

עשוי להיות מנגנון זה באמצעות חוזים תקופתיים. רמ"י בישראל, מאחר שממילא רוב הקרקע החקלאית מנוהלת ע"י 

בין רמ"י (או השימוש) שינויים בהסכמי החכירה רצוי לבצע ת ארוכת טווח, אקולוגי-במקרים בהם, בראייה אגניתרלבנטי 

(במיקרה שלנו, הזכות הציבורית  זכות מעברגון אחר, כה) היא זכות בקרקע של Easements(זיקת הנאה .  לחקלאים

י בקלות דרך זו היא פחות התערבותית מאשר רכישה או הפקעה וניתנת, בהתאם לחוזה, לביטול או שינו. להצפה)

משום ת הנאה ונוטים להעדיף את השימוש בזיקהגופים רגולטוריים יחסית. הספרות הבין לאומית מדווחת על 

בתשלום חד פעמי (לעומת תשלום שנתי או תשלום התלוי יכולה להתבטא ידועה מראש, ווהמחויבות הכספית קבועה ש

בד בבד, מחזיקי .  ,בעצמו את הקרקע הרגולטורי לנהלאת הגוף מחייבת בנוסף, זיקת הנאה לא  באירועים מסוימים).

אולם מנגנון זה יתאים בעיקר למקומות . רבים יעדיפו זיקת הנאה,  אם זוהי חלופה שתשאיר את הקרקע בידיהםקרקע 

הספרות נוגעת גם בהתנגשויות לעיתים בין פרויקטים לבנייה לבין מדיניות תדירות ההצפה אמורה להיות נמוכה. בהם 

 כלי ניספח הוא ניוד זכויות פיתוח/בנייה לאזור אחר, תוך השלמת הפיצוי של השווי הכלכלי, אם יש צורך.  י הצפה.פשט
על פי פסיקה חדשה, הצפי  בישראל, רוב הקרקע החקלאית מיועדת לחקלאות, בלבד ולא מותרים בה שימושים נוספים.

כאשר מדובר בפמ"ט, אפילו לכן,  מזכה בזכות לפיצוי.  לפיתוח בפני עצמו, אף אם ערך השוק של הקרקע עולה, אינו
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, ההפרשים בשווי הקרקע עשויים להיות קטנים יחסית, וסכומי הפיצויים חקלאות משמרתבתוספת מיגבלות המחייבות 

עבור ניהול ושימוש  תשלוםשל  חוזהאמצעי נוסף המוזכר בספרות הוא   .פיתוח עירוני)לעומת הפער מחקלאות לנמוכים (

המדיניות של האיחוד ממשלתי. בספרות מצאנו דוגמאות בהן המימון הוא . הפקעה או כפייה ללאלפמ"ט,  קרקעב

האירופי ומדינות מובילות בו, שואפת לייצר זיקה ישירה בין הנהנים מבנייה המפירה את האיזון האקולוגי, לבין שיפוי 

החקלאים עבור תרומתם לסביבה.  יש הממליצים על הקמת מסד תחשיבי לגבי כול פרויקט בנייה הגורע מהמערכת 

בה על הפרויקט לשפות את החקלאים.  כאשר מדובר בעיר קיימת, מוצע להסביר האקולוגית או מעמיס עליה, ולהטיל חו

לתושבים שנכונות החקלאים להקצות קרקע לפישטי הצפה ולהפסיד יבול, היא זו המסייעת לעיר להתמודד בטווח הארוך 

יה תשפה את בנייה בנהר –עם הצפות ונזקים ומן הראוי שתושבי העיר ישפו את החקלאים . (דוגמה להקשר שלנו 

חשבונות אקולוגים יצירה של הקיבוצים או המושבים באזור הגעתון).  בספרות מצאנו גם גישות בנקאיות שונות כמו 

)Integrate-Production  על פי מודל  קרקע.בהניקוד המצטבר בחשבון הוא הערכה של הביוטופ הקיים ושימוש   ,סחירים

PIC Compensation   ( קודות נוספות ם בנליישם מרצון תועלת אקולוגית כלשהי והדבר מזכה אות יםיכול םחקלאי

לחקלאים עבור תמריצים כספיים ), מציעה PES )Payment for ecosystem servicesתכניות ו.  בהתאם לפעולה שביצע

של  יוזמותלעיתים, ישנן   ., כגון בליעת פחמן החיונית מאוד בעידן ההתחממות הגלובליתתות אקולוגיותחזוקה של מערכ

מצביעים גם הצורך במעורבות  FRMמנהלי . העיגון בקהילה הוא, כמובן, ייתרון אולם הקרקעלניהול  תושבים מקומיים

ברצון הטוב של  כדי להבטיח שלאורך זמן הניהול לא יהיה תלוי רק גופים מקצועיים (אולי ממשלתיים) של

 התושבים/החקלאים.

. אגן נחל הגעתון.  1שלושה מיקרי בוחן:  הצענו המחקר עת: בהצהבוחן מיקריגיאומורפולוגי של -ניתוח הידרו –ב  חלק

נחל  .3. אגן נחל ירקון;  2);   2020ברקע פרויקט הנדסי להגנה על העיר נהריה מפני שיטפונות (נזכיר את האסון בשנת 

. לאחר ראיונות "אמיתי"ט ניקוז מבוססי הנדסה, ואין תכנון לפמ" .  באזורים אלה מתוכננים פרויקטי)1(איור  חדרה

ירקון וגורמים נוספים, הסתבר שהיקף העיור הקיים והמתוכנן כבר גרם לביתור רב של השטחים  נחלשערכנו עם רשות 

נות ועל כן כבר אין היתכומאידך הסבה של שטחים פתוחים לייעוד של שמורות טבע ופארק, , מחד הפתוחים באזור

 ן האחרים.  חוהחלטנו להתמקד בשני מיקרי הב לכן.  בשטחים החקלאיים לתיכנון פמ"ט משמעותי

 פשטי, שמטרתו להגדיר את שטח הידרולוגי מבוסס ממ"ג-עבור כול אחד ממקרי הבוחן יצרנו בסיס נתונים גיאוגרפי

סוגי הקרקעות, , המשטר ההידרולוגיהמבטא את הקשר ההדוק שבין שטח ההצפה  - )כללמתו( האינטגרטיבי ההצפה

 פרק הנחלים – 1כמעודכן בתמ"א  הידרולוגי הצפה פשטשלושה מקורות מידע שונים: סמך על . מופק )2(איור  והתבליט

שטחי חבורות הכולל את  – פדולוגיהצפה  פשט; ופענוח תצלומי אויר %1מודלים הידרוליים לספיקת תכן של  של תוצר –

חבורות הקרקע הארצית בקנה מידה של שכבת מלקוח המידע  לפשט ההצפה ההידרולוגי.הקרקע החופפים 

 טופוגרפי הצפה פשט(גרומוסול);  מסוג ורטיסולשל עמקים נחליים מדובר בקרקעות כבדות הבעיקר  .1:250,000

שמביא בחשבון את נתיבי הזרימה של  ,של רום ההצפה מעל סף גדות הנחלנסמך על ניתוח מודל גבהים ראסטרי ה

תמיד את פשט  פשט ההצפה האינטגרטיבי יכלול. 1 :הןהעבודה הנחות המים ושטח ההתנקזות לכול תא בראסטר. 

פשט ההצפה הפדולוגי (זיכרון סמך רחב מפשט ההצפה ההידרולוגי על . פשט ההצפה יהיה רציף ו2; ההצפה ההידרולוגי

 . הטופוגרפיהניתוח ה יוגדר על סמך פשט ההצפגבול . 3); של הצפות היסטורי
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אגן  מורד יושר שלמ); תקריב תצ"א 2תקריב תצ"א מיושר של מורד אגן נחל געתון ( ;)1אגן נחל געתון, חדרה וירקון ( :מקרי הבוחןמיקום גיאוגרפי של : 1 איור
 אלה כפי שמוסבר בטקסט.. עיקר העבודה התמקדה בשני אגנים )3( נחל חדרה
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), 2), פשט הצפה פדולוגי (1: תהליך ההפקה של שטח פשט ההצפה האינטגרטיבי (מתוכלל) לאגנים געתון וחדרה: קומפילציה של פשטי הצפה הידרולוגי(2איור 
 ).4ייעודיים לפתרונות מבוססי טבע (ימופו  אתרי ). התוצר הוא פשט ההצפה האינטגרטיבי בו 3טופוגרפי (פשט הצפה 
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אנחנו  )Sponge Cities"ערי הספוג" (גישה של . בדומה להשלב הבא, זיהוי השטחים המועדפים לפתרונות מבוססי טבע

. אנו ההצפה המתוכללבתוך שטח פשט  שיהוי וויסות זרימות שיטפוניות - מחפשים יחידות נוף שמתפקדות בצורה דומה

אינדקס טופוגרפי מסדר זהו . )HGI( גיאומורפולוגי-התפקוד של וויסות המים באמצעות אינדקס הידרו את מציעים לבטא

 Index ofגיאומורפולוגית (-הקישוריות ההידרואינדקס של מחושב על סמך מכפלת הערכים המנורמלים שלישי ש

Connectivity, IC) ואינדקס ההרטבה (Topographic Wetness index, TWI(.  ערכי האינדקסים הם יחסיים עבור כל

פיקסל בשיכבה הרסטרית ומבטאים את היחס בין המסלול שעוברת טיפת המים ביחס לשטח התורם ולנקודת 

מבטא את  TWI -קוז והמבטא את יכולת הני ICה  כל אחד מהם מחושב בנפרד על סמך ראסטר הגבהים. ההתנקזות.

לכן קבענו את ערך החציון  בעי יקבלו ערך גבוה בשני האינדקסיםים, באופן טלדוגמה, אפיקי נחל עומס מי הנגר העילי.

בכול אחד מאגני ההיקוות של מקרה הבוחן כגבול התחתון לזיהוי אתרים מועדפים לפתרונות שמתקבל באפיק הנחלים 

 ).3מבוססי טבע (איור 

 

אינדקס הרטיבות ערכים מנורמלים ל: חישוב בגעתון ובחדרה מבוססי טבע על סמך ניתוח הידרוגיאומורפולוגי: מיפוי אתרים ייעודיים לפתרונות 3 איור
); מיפוי 3( גיאומורפולוגי כמכפלת ערכי שני האינדקסים הקודמים-אינדקס הידרו חישוב ;)2חישוב ערכים מנורמלים לאינדקס הקישוריות (); 1הטופוגרפית (

 . האגנים (הגעתון משמאל) ) לשני4גיאומורפולוגית משטח פשט ההצפה האינטגרטיבי (-ה תפקודית הידרוהאזורים הייעודיים מבחינ
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-פתוחחקלאי, -פתוח(מבונה,  לתכסיתלפמ"ט ממופים אנו בוחנים אותם מרחבית בזיקה האזורים המיועדים שלאחר 

מסדרונות אקולוגים או שטחי יער, פארק ולשטחים ערכיים אקולוגית, דוגמת מכוסה בצומח יער או טבעי) -פתוחחשוף, 

יעד להטמעה של פתרונות מבוססי טבע  , שהםהשטחים המעובדים אתע זה מאפשר לנו לזהות מיד. או שמורה סמוכים

ו /שעשויים להטמיע פמ"ט ולנהל את השטח בעתיד: חקלאים (קיבוצים או מושבים), רט"ג אובעלי העניין במרחב  ואת

 ). 4קק"ל (איור 

 

, וקרבתם לשמורות )1קרבתם למסדרונות אקולוגיים ארציים (: בחינת הערכיות האקולוגית של השטחים המיועדים להטמעה של פמ"ט בגעתון ובחדרה: 4 איור
 ).2טבע ושטחי יער (

  הראוי במקרקעין וגובה הפיצויהערכת הנזק הצפוי למחזיקים  – ג חלק
המחזיקים להטמעה של פתרונות מבוססי טבע הם שטחים מעובדים, ובעיקר של קיבוצים הפוטנציאלים  םשטחיה

שמאי מומחה  -יועץ שמאות במטרה לקבוע את ערך הפיצוי על הקרקע, העסקנו במסגרת המחקר בחלקות גדולות. 

המטרה הייתה לאמוד את מידת הנזק למקרקעין ולגידולים החקלאיים שעלולים לנבוע  בתחום השמאות החקלאית.

בכול אחד ) מציג שלושה תרחישים שונים 5(איור מפישטי הצפה לפי מפת אחוז החלקה הצפוי להיפגע מפישטי הצפה 

רכת הנתונים של מתוך מעהקרקע הרלבנטיות חלקות אספנו נתונים על   - נחל הגעתון ונחל חדרה –בוחן המקרי מ

סוג יישוב וחוזי רמ"י.  –מבחינת קיניינית, ולגבי מקרקעי ישראל משרד החקלאות בהיבט של גידולים חקלאיים, מעמד 

 ועל ניקוז החלקהלתקף את הנתונים באופן מידגמי. כך היה בידנו להוסיף מידע על סיור שמטרתו הייתה בנוסף, ערכנו 
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מסקנות את הפוטנציאל לתפקד כפשט הצפה. מודלים ההידרולוגיים מבחינת לתקף את מימצאי הההשקעה הקיימת, ו

על ירידת תקבולים מחקלאות ובמידת  לעקרונות לקביעת הפיצוי הראוי לחקלאיםתירגם השמאי  הסיור והנתונים שנאספו

   . המקרקעין עצמםשווי זכויות הצורך, על 

 בעלות דרכי הגעה מסודרותוטופחות, מנוקזות היטב, החלקות מ, השטחים מעובדים ע"י הקיבוציםהסיור הראה ש

באזור הגעתון, הגידול העיקרי הוא מטעי אבוקדו בחלקות  (גם בגבול עם גדות הנחלים).ושערים  תחומות בגדרותה

. כלל בן עמי ונתיב השיירה יםמושבהמעובדות ע"י חקלאים מהגדולות המעובדות ע"י קיבוץ כברי ובחלקות קטנות יותר 

 נוטות להיות לקותהחבאזור חדרה   ץ בין הערוץ לחלקות.יו מגיעות עד לגדות הנחל ולא קיים אזור חיהחלקות שנסקר

נטועות באבוקדו (מרבית השטחים עם נטיעות צעירות) בשילוב עם שטחי גד"ש ופרדסים.  . הןגדולות יחסית לגעתון

רחב ומטופל אך וא . ערוץ הנחל הים, עין שמר, גן שמואל) (שדות צפון השרוןבהחלקות מעובדות ע"י קיבוצים הממוקמים 

 יץ. ית הנחל ללא אזור חוכמו בגעתון, החלקות מגיעות עד קו גד

שטחים חקלאיים בבעלות המדינה, מנוהלים ע"י  םעפ"י בדיקתנו, השטחים ברובם המכריע ה - שווי קרקע חקלאית .1

או בחוזי חכירה פרטיים שההתייחסות אליהם דומה לזו של רמ"י, ונכללים בחוזי "משבצת" של מושבים וקיבוצים 

קרקעות "משבצת". אם וכאשר לא יהיה מנוס מלסמן קרקעות פרטיות כ"פשט הצפה" תידרש הערכה שמאית 

ספציפית לקרקע זו. אומדן שווי קרקע "משבצת" או קרקע בחכירה פרטית נערך על בסיס הפרקטיקה השמאית 

עות קרקע לצרכיי תשתית (הפקעות המבוצעות ע"י נת"י, חב' כביש חוצה ישראל הקיימת כיום במקרים של הפק

וכיו"ב). בסיס זה לאומדן מניח שהחקלאים מאבדים את הקרקע לצמיתות, והפעילות החקלאית תמה.  אולם גם אם 

המשך פשטי ההצפה צפויים כיום לפגוע בכושר העיבוד החקלאי הכדאי, מצב זה עשוי להשתנות בעתיד. בהנחה ש

(על פי היגיון השמירה על שטחים פתוחים והיערכות  רצוייהההחזקה בקרקע על ידי חקלאים היא מדיניות ציבורית 

 לשינוי אקלים), יש לראות בתחשיבי הפיצוי שלהלן, מינימום המחמיר עם החקלאים.  
י מטע, משולמים כתוספת עפ"י הפרקטיקה, הפיצויים למחוברים החקלאיים, קרי, לעצ - שווי "מחוברים" חקלאיים .2

לשווי זכויות החכירה בקרקע הבסיסית. לעומת שטחים נטועים, בחלקות המעובדות בגידולים עונתיים שנתיים, 

דחיפות  שאיןמתקבל פיצוי נוסף לשווי זכויות החכירה בקרקעות אלו משום  לא, וכיו"בכגידולי שדה, פלחה ירקות 

 גידול.התום ללכוונו  ניתןמועד תפיסת הקרקע, וב

אומדן הפיצוי, בעבור עצי המטע, מחושב כהיוון ההכנסות הנקיות המתקבלות "בשער המשק",  - תקופת הפיצוי .3

לתקופה שבין מועד תפיסת הקרקע לצרכיי הפקעה, ועד לתום חייו הכלכליים של  המטע/פרדס. לצורך מחקר זה, 

שנות ניבה בלבד.  זהו תחשיב שמרני, ואם  10חושב משך חיים כלכליים ממוצע של כלל החלקות הנטועות לפי 

 הצורך בפשטי הצפה יהיה ארוך טווח, או לסירוגין, הפיצוי יהיה חסר.  

שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות ביצע תחשיב כלכלי שנועד לסייע לחקלאי  - שיטת חישוב הפיצוי .4

הנקייה אשר חושב במסגרת מחקר זה הארץ בתהליך קבלת החלטות באשר להשקעותיהם במטעים. אבדן ההכנסה 

 מתבסס על נתונים אלו המספקים ממוצע ארצי.

 .7%על בסיס תחשיבי שה"מ, בחרנו להוון את התקבולים העתידיים לערך נוכחי, בשיעור היוון של  - שיעור היוון .5
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 נתונים ותחשיבים
אומדן שווי ה"מחובר" שבחלקה, תחשיב הפיצויים מבוסס על אומדן שווי זכויות חקלאיות בקרקע "משבצת" + 

 התחשיבים אשר יוצגו להלן מתבססים על הנתונים הבאים:

 אומדן שווי זכויות חקלאיות בקרקע "משבצת" .1

דונם. סכום זה מתבסס ₪/ 34,000 –הפיצויים המשולמים במסגרת הפקעות של כלל גורמי התשתית, מסתכמים בכ 

 תוף פעולה ומניעת הליכים משפטיים כנגד ההפקעה.כזכות בסיסית ותוספת תמריץ על שי₪  27,000על 

 אומדן שווי הגידול החקלאי ה"מחובר" .2

 מטעי אבוקדו .2.1

 אטינגר) 10% -האס   90%התחשיב שלהלן מבוסס על נתוני הזנים "האס" כזן ראשי ו"אטינגר" כזן מפרה (

 ₪. 5,260 הכנסה נקייה משוקללת לדונם אבוקדו:

 36,944, מתקבל ערך נוכחי בסך של 7%שנים, בשיעור היוון  10דונם במשך ₪/ 5,260מזרם תקבולים שנתי של 

 .דונם₪/

 חלקות פרדס .2.2

 התחשיב שלהלן מבוסס על נתוני הזן "אור" כזן ראשי אשר מוביל בנטיעות הפרדסים בארץ 

 14,630, מתקבל ערך נוכחי בסך של 7%שנים, בשיעור היוון  10דונם במשך ₪/ 2,083מזרם תקבולים שנתי של 

 דונם.₪/

 סיכום ערכי פיצוי .3

פיצוי מלא בעבור קרקע "משבצת" אשר יימנע ממנה כל גידול חקלאי כתוצאה מהגדרתה כ"פשט הצפה" ישולמו 

 הסכומים הבאים:

         

 דונם₪/ 34,000סה"כ                                   - קרקע ללא מטע/פרדס .3.1

 דונם₪/ 34,000 קרקע     -ת מטע אבוקדו קרקע הכולל .3.2

 דונם₪/ 36,944 מטע         

 דונם₪/ 70,944סה"כ           

 דונם₪/ 34,000 קרקע             -רקע הכוללת פרדס "אור" ק .3.3

 דונם₪/ 14,630 מטע                 

 דונם₪/ 48,630סה"כ                     

 

גריעת שטח חקלאי לייעוד של פמ"ט וויסות ₪. ) באלפי 4(5מופיע באיור  הבוחןביטוי ערך הפיצוי בחלקות מקרי  .4

קעות המתוכננות בפתרונות מבוססי של שקלים. סדר גודל דומה להשמיליונים עשרות שיטפונות עשוי להסתכם ב

 הנדסה.
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כולל  הראשון השלב. טבע מבוססי פתרונות של הטמעה של שונים תרחישים בשלושהבשני אגני ההיקוות  החקלאית הפעילות של כלכלי באומדן השלבים: 5איור 
 וסיווג במשבצת המעובד השטח הכול סך מתוך) 1(ב השטח אחוז של בחינה); 1להטמעה של פתרונות מבוססי טבע ( המעובדות חלקותהשטח היחסי ב זיהוי

הכוונה של החקלאי לגידולים עמידים להצפות ומעבר  - 25-50%של בין  חפיפהאין שינוי בממשק העיבוד,  - 25%של עד  חפיפה: תסריטים שלושה לפי השטח
); 3; מיפוי של סוגי הגידול בכול אחד מהתרחישים ("לחלבגשל השטח מחקלאות  ייעודה שינוי בחינת - 75%מים, חפיפה של למעלה מ  משמרתלחקלאות 

   .בטקסט קרא וטלפר). 4( השונים והתרחישים הגידול לסוג בהתאם₪ באלפי  החקלאית הפעילות ערך של שמאות
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השונים, ערכנו  העינייןלברר את ההיתכנות של פשטי הצפה בקרב בעלי  כדי -" עינייןעם "בעלי  ראיונות -חלק ד 

ראיונות עם נציגי  בסידרתראיונות עם מומחים ובעלי עניין בדרג הארצי, ועם נציגי החקלאים.  בדרג הארצי פתחנו 

. גילינו שרשויות הניקוז מהוות צומת של ידע המחבר בין הרמה המוסדית המיבחןרשויות הניקוז בשלושה מחקרי 

"ט פמשל גורמים ממשלתיים. אף שעדיין אין  מיכלולשתקפת מדיניות של הלאומית למקומית, ובפעולותיהם ואילוציהם מ

מלאים המופעלים על ידי רשויות הניקוז, מצאנו ככלל, אוזן קשובה למדיניות זו. אולם, למדנו גם, שרשויות הניקוז עצמן 

 מביא שינוי האקלים.  נמצאות במצוקה תקציבית, כולל קושי מחמיר בהשגת ביטוח מתאים שיכסה גם את אירועי הקיצון ש

"ט, על פי הניסיון הבין לאומי, הם החקלאים והקהילה העוטפת אותם. מודגשת פמהעיקריים בהפעלת  השחקנים

בספרות, החשיבות הרבה לגיבוש שיתוף פעולה איתם משום שלהמשך הסביבה החקלאית יש חשיבות רבה בעידן שינוי 

בנציגי קיבוצים, אשר מרבית שטחי ההצפה שסומנו למחקר באגני  האקלים.  בראיונות עם החקלאים החלטנו להתמקד

של  המיקדמיתונחל חדרה נכללו בשטחים המוחזקים ומעובדים על ידם. באשר למושבים, מתוך הבדיקה  הגעתון

רב של מחזיקי נחלות,  כול אחד עם מצב  במיספרתפרוסת בעלי הזכויות במקרקעין מול פשטי ההצפה ראינו, שמדובר 

י וכלכלי פרטני שונה.  לנוכח חולשתם המוסדית של המושבים וניגודי עניינים פנימיים לא ראינו טעם בראיונות עם חקלא

 ועד המושב בכללותו.  

בקיבוצים זכינו לשיתוף פעולה ושיח פורה. הנציגים עימם שוחחנו היו בעלי תפקידים בכירים הבקיאים בפעילות  בראיונות

ה, ובתוכה החקלאית.  במשך הראיונות הצגנו את המפות ההידרולוגיות ועוצמת ההצפות של הקיבוץ בכללות העיסקית

"ט לא היה מוכר, אולם ניכר היה שקיימת מודעות מיוחדת לצורך פמהצפויות על פני השטחים בכול קיבוץ. הנושא של 

 לתרום ליעדים ציבוריים.

חדרה). היקוות נחל  אגן( שמר עיןשמואל,  גןגעתון),  נחל היקוות אגן( געתון, כבריבהם ביצענו ראיונות הם:   הקיבוצים

בכלל הקיבוצים מעובדים השטחים באופן אינטנסיבי, לרבות מטעי אבוקדו ושטחי שלחין אחרים. בשניים מהקיבוצים 

בי הכנסה מרכי קיימים שמואל)-מהווים ענפי החקלאות מרכיב מרכזי בכלכלת הקיבוץ,  ובשלישי (גן   )שמר ועין כברי(

גדולים יותר ממפעל תעשייתי וענפים נוספים. יש לציין, כי למרות השוני הכלכלי האמור, לא היו הבדלים של ממש בין 

הקיבוצים השונים בחשיבות (הרבה) שהקנו המרואיינים למחויבותם העמוקה לשמירה על הקרקע החקלאית והמשך 

 קיבוץ. עיבודה, כחלק עמוק בזהותו ושליחותו הציבורית של ה

לדעת כי הרעיון של פתרונות מוטי טבע ופשט הצפה, היה חדש בעיקרו למרואיינים. ב"קריאה ראשונה", הוא גם  חשוב

מדיניות  –נתפס כחורג מהרעיון המכונן של "ייבוש הביצות" ואף של  מדיניות הניקוז המושקע בפתרונות הנדסיים 

להעדיף   הלפיכך, נטייתם הראשונית של כל המרואיינים היית ממלכתית הקיימת שנים ארוכת והפכה לאתוס של ממש.

 דווקא פתרונות הנדסיים הכוללים מאגרים (בגעתון למשל), בהם רואים המרואיינים יתרונות לא מבוטלים עבורם:

 .נזקיה כול על המעובדים השטחים של מוכחת הצפה מניעת .א

, לעומת פשט הצפה הנתפס ככלי העלול לגרום של מאגרי מים ותפיסת מים לשימוש חקלאי של הקיבוץ הקמתם .ב

באופן ישיר. מחירי המים הגבוהים בהם מחויבים החקלאים,  להנותלאבדן מים יקרים שמהם לא יוכלו החקלאים 

 גם על מים ממוחזרים, הוזכרו על ידי המרואיינים.
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 צפים ועוד. וולטאיים-פוטו מתקנים, תיירות של משימושים נוסף הכנסה מקור להוות יכולים מאגרים .ג

 .הקיץ בחודשי הנחלים לערוצי מים של הזרמה מאפשרים מאגרים .ד

מערכתי. שיקולים של -כל אלה, היו המרואיינים פתוחים לשקול לאמץ פתרונות מבוססי טבע כחלק מפתרון רב למרות

טבע וסביבה והצורך למנוע הצפות בשטחים מיושבים במורד הנחלים, מהווים שיקולים ציבוריים הקרובים לליבם.  

בהצפות. על המדינה יהיה להכיר בכך שבפתרונות מאחר שלא עלו  פתרונות של גידולים חלופיים רווחיים שיוכלו לעמוד 

מוטי טבע יש סיכון של ממש ליכולת להמשיך ולעבד את השטחים המוצפים באופן כלכלי. וכן ישנם גם צרכים אגראריים 

אחרים כגון מחזור זרעים, סוג הקרקע (כבדה/קלה) וכד'. יותר מכך, המרואיינים ציינו שבנוסף לירידת רווחיות העיבוד, 

"ב נזקים שיגרמו למקרקעין ולסביבתם עקב וכיוצויה גם עלות חדשה של שמירת השטחים מבחינת עשביה, סחף צפ

 ההצפה.

כולם רואים חשיבות רבה בהמשך החזקתם ועיבודם של השטחים המוצפים, בכל תנאי כמעט, ואין ברצונם  המרואיינים

כי בכל אחד מהקיבוצים הופקעו ואמורים להיות מופקעים  לוותר על הקרקעות גם במצב זה. לעניין זה ציינו המרואיינים

, כך בעתיד עירוני פיתוח לצורך מלקיחה חשש ואפילומקרקעין נוספים עבור כבישים, מסילות ברזל ותשתיות שונות, 

 שחשיבות השמירה על השטחים הקיימים הנה קריטית בעיניהם. 

 (קיבוצים) לחקלאים פיצוי או לשיפוי חלופיים דרכים

, מהן הדרכים בהם המדינה תוכל לפצות או לשפות את הקיבוצים על פגיעה מלאה או חלקית באזורים המעובדים שאלנו

כיום. לאור עמדתם של המרואיינים כי גם בהינתן פגיעה קשה ברווחיות העיבוד של השטחים, אין ברצונם לוותר על 

מוצפת כנגד פיצוי כספי חד פעמי. יעדיפו דרכי פיצוי שטחים אלו, ואין הם נוטים להעדיף פתרון של הפקעת הקרקע ה

. עקב ירידת או ביטול יכולת פוטנצאלימשלים אחר, שיאפשרו עיבוד כלשהו או ניצול אחר של הקרקע, כשטח חקלאי 

העיבוד הרווחי של הקרקע שתוצף, גם במצב בו המקרקעין נשארים בחזקת הישוב, יש לקיים מנגנון פיצוי משלים בגין 

ההכנסה הצפוי. העלינו רעיונות לפתרונות אפשריים וביקשנו את דעת המרואיינים, וכן עודדנו אותם להעלות  אבדן

 נוספים:  פתרנות

"י. פתרון זה נחשב אפשרי מבחינת המרואיינים, רמ"י עמשלימות /חלופיות חקלאיות קרקעות והקצאת איתור .א

 .לכך נכונה תהייה לא"י שרמ חששאולם הם העלו 

 הפגיעה לעוצמת בהתאמהמהעיבוד הנחות של הקרקע,  ההכנסות אובדןלהשלמת  שוטף שנתי ספיכ פיצוי .ב

באזורי הבוחן הם  הנוכחיים הגידולים שרוב מאחר. ורווחיותו) הצפה(לאחר  השאריתי העיבוד באפשרויות

אבוקדו, המרואיינים (וגם השמאי החקלאי) לא ראו חלופת גידול אחרת, עם פוטנציאלי הכנסה המתקרב 

 מלוא את תקיים לא המדינהפתרון זה נתפס כאפשרי, אולם הועלה החשש שבסופו של יום  גםלגידולים אלה. 

 .תקציביים משיקוליםהדרך  בהמשך יופסקאו שהוא  הפיצוי

 למרותוולטאי) בשטחים הרלוונטיים או בסמוך להם. -אגרו/פוטו(כגון  חלופית לאנרגיה מתקנים לש הקמה .ג

האם וכיצד ניתן לקיים מתקנים  עדייןשהתחום האגרו וולטאי הוא עדיין בחיתוליו בישראל, ולמרות שלא ברור 
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 כמקיים גם שנתפס, זה וןבכיו לפתרון המרואיינים של חיובית גישה היתהוולטאיים בסביבה של הצפות, -פוטו

 ".אחת"במכה  ציבוריות מטרות שתי

שימושים למקרקעין ו/או למקרקעין סמוכים היכולים להוות  מקור הכנסה משלימה, כגון שימושי תיירות,  הוספת .ד

 "ב.וכיוצ ותשתיות היערכות מצריך, מקום תלוי והוא הואיל רבה ספקנות קיימת זה בנושא. קמפינגבילוי, נופש, 

"/תוספת מכסת זכויות תעסוקה לישוב ע"י מוסדות תכנון וע"פ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. זכויות"ניוד  .ה

 לאלו פרט נוספים שטחים כוללת הקיבוץ של הקרקעית המשבצת כי העובדה את לנצל מאפשר זה פתרון

 דווקא ולאו, הקיבוץ"י ע החכורים אחרים במקרקעין בזכויות פיצוי על לחשוב ניתן ולכן, להצפה המיועדים

 .שנפגעו במקרקעין

יספקו לבין החקלאים הסופגים את  הצפה שפשטי השטפונות מויסות שיהנוזיקה ממוסדת בין תושבי העיר  יצירת .ו

 הנטל הכלכלי שיווצר.  

 )1(טבלה  ולמדינה לחקלאים הנזק או התועלת: החלופות הערכת
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 )ישראל(מקרקעי  הצפה פשט פיצוי חלופות טבלה: 1טבלה 

 מדינה חסרונות מדינה יתרונות חקלאי  חסרונות חקלאי יתרונות הסדר
 אבדן; נמוך פיצוי אין הפקעה

 פגיעה; יצור אמצעי
 של החקלאי בעתיד
 ואופיו היישוב

 שליטה; נמוך פיצוי
 שתפעל בתנאי, מלאה
 מימון עם ניהול רשות

 מובטח

בהליכי הפקעה  מחייב
וחשש לקשיים 

; הוצאות מישפטיים
אחזקה; צמצום שטחים 

חקלאיים; אחריות 
 מוסכם אינו, בנזיקין

 אבדן;  נמוך פיצוי אין השבה
 פגיעה; יצור אמצעי
 של החקלאי בעתיד
 ואופיו היישוב

 שליטה; נמוך פיצוי
 בהליכי צורך אין; מלאה

 הפקעה

שינוי יעוד;  מחייב
אחריות; הוצאות 

 צימצוםאחזקה; 
שטחים חקלאיים; אינו 

 מוסכם
 פיצוי+  עיבוד המשך
 שוטף

 הזכויות נשמרות
 אבדן איזון; בקרקע
 הכנסה

לשחיקת הפיצוי  חשש
 או ביטולו בעתיד 

; נמוך יחסית פיצוי
 ותחזוקה טיפול המשך

 אין; החקלאי"י ע
 מוסכם; אחריות

 שליטה; כספית עלות
 מוגבלת

עיבוד + תוספת  המשך
תיירות,  –שימושים 

 נופש,

 זכויות נשמרות
 לפיצוי סיכוי; בקרקע

 מקורות גיוון; הולם
  הכנסה

מאוד באופי כול  תלוי
תא שטח, גודלו, 

מיקומו בקיבוץ ומול 
הסובב, סיכון יזמות; 

מצריך השקעה 
שתשתנה ממקרה 

 ולאורך זמן למיקרה

; ישירה עלות ללא פיצוי
 המרחב תרומת גיוון

 המשךכפרי; /החקלאי
; החקלאים"י ע תחזוקה

; למדינה אחריות אין
 מוסכם פתרון

מדיניות  בגיבש קושי
עידוד ופיצוי אחידה כי 

כול מיזם טעון "תפירה" 
לחוד. חשש לטענות 

 של "אי צדק חלוקתי".

עיבוד + תוספת  המשך
שימושים המותאמים 

אגרו  –לחקלאות; כיום 
 וולטאי

 זכויות נשמרות
 לפיצוי סיכוי; בקרקע

 מקורות גיוון; הולם

; מתאים תמיד לא
 השקעה מצריך

 ותחזוקה

; ישירה עלות ללא פיצוי
 אנרגיות של עידוד

 תרומת גיוון; מתחדשות
כפרי; /חקלאי מרחב
"י ע תחזוקה משך

; אחריות אין; החקלאי
 מוסכם

במידת ההתנגשות  תלוי
עם יעדים  הפוטציאלית

ן בעיקר רצו –אחרים 
עתידי לפיתוח עירוני 

(מעלה את עלות 
 הפינוי)

עיבוד + ניוד  המשך
 פוטנצאליותזכויות 

 לפיתוח או תעסוקה

 הזכויות נשמרות
 נוסחה גיבוש; בקרקע
 גמישות; הולם לפיצוי

 גיוון; בחירה ואפשרות
 מקורות

בפתרון. עלול  תלוי
 מיגווןלדרוש אישור של 

מוסדות בעלי 
אינטרסים שונים, לכן 

לא רבה  היתכנוןגם 
 זמן ארוכים.  ומישכי

; ישירה עלות ללא פיצוי
 יעד לקידום אפשרות

 תחזוקה המשך. פיתוח
 אין; החקלאי"י ע

 מוסכם; אחריות

 מדיניות בגיבוש קושי
 כי אחידה ופיצוי עידוד

"תפירה"  טעון מיזם כול
 לטענות חשש. לחוד

 ".חלוקתי צדק"אי  של

קרקע חקלאית  הקצאת
 חלופית 

 ולקיים להמשיך רצון
 הפעילות את

 במיטבה החקלאית

"י רמבהחלטות  תלות
אודות מיקום, גודל, 

איכות חקלאית, מרחק 
 מהיישוב, 

 נוסחה לגבש אפשרות
 וצודק אמין פיצוי של

 שמירת. זמן לאורך
 הגנה ולפיכך החקלאות

 .פתוחים שטחים על

 מיתחמיםבעיית מצאי  
מתאימים לאורך זמן, 

 ותוחלת לאורך זמן

 זיקה יצירת: חדשני
 תושבי בין ישירה
 הנהנים עיקר - הערים

 לבין - מהפשט
 באמצעות, החקלאים

 חדש פיננסי כלי
, מקומי היטל -(חלופות)

 ... חוב איגרות

הזכויות  נשמרות
 בקרקע.  

 חשש.  קיים טרם הכלי
 ביטול או לשחיקה

 בעתיד

. המדינה לתקציב חיסכון
 בשירותי ההכרה חיזוק

 שמעניקים הסביבה
 אתגרי בעידן החקלאים

 ניתן. האקלים שינוי
 קרקע על גם ליישום
 פרטית

בפיתוח כלי  צורך
פיננסי חדש.  צורך 

בסימולציה של חלופות. 
המקומי  בשילטוןתלות 

ובחוסנו.  התמודדות 
עם טענות של "ייקור 

 מחירי הדיור".
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) הם פעולות בנות קיימא Nature Based Solutions, NBS( מבוססי טבע פתרונות - ושלב המחקר הנוכחי סיכום, דיון

שמטרתן לשמור, לשקם ולחזק את מגוון המינים המתקיימים במערכות האקולוגיות, טבעיות, וכאלה שהן מעשה ידי 

אדם. זאת על מנת להעצים את התועלות ושרותי המערכת האקולוגיים המסופקים לרווחת ושגשוג החברה האנושית 

י אתגרים סביבתיים מרובים, כגון: שינויי אקלים, בריאות הציבור, בטחון מזון ומים, אסונות טבע, ואובדן של הניצבת בפנ

 . הפתרונות העתידייםו הנוכחייםמאגד דרכים להתמודדות עם האתגרים ההוא מושג מטרייה  "טפממגוון המינים בטבע. 

להקטנת הסיכונים, ואספקת פתרונות  )adaptation( מסתגל - ) וניהולmitigationשל הפחתה (אסטרטגיות  משלבים

 חשובאירועי הצפה, בצורות, זיהומים סביבתיים וכדומה.  עםיעילים בהתמודדות  שיהיובטווח זמן ארוך,  זולים

הפחתה בזרימות הבסיס או פגיעות ל תגרוםהפחתת נזקי שיטפונות בו  מצבלמנוע  כדימסונכרנים  יהיוהפתרונות ש

 ת אקולוגיות סמוכות. אחרות במערכו

ספיגה של המים לשטחים גדולים כלל  בדרךפתרונות מבוססי טבע דורשים  מבוססי ההנדסה, לפתרונות בניגוד

וכלכליים המאפשרים השגת תוואי  מישפטיים כלים קיימיםמבוססי הנדסה  פתרונות עבורש בעוד אולם והשהייתם.

הקיימות במקרקעין ועלויות של  הזכויותהקרקע הדרושים, לפתרונות מבוססי טבע אין עדיין אמצעים כאלה. בהעדרם, 

.  מטרת המחקר לבחון דרכים חדשות שיהיו "תפורות" הדרושים רחביםנה השטחים השגתפיצויים עלולות להקשות על 

 ונות במקרקעין בכל אחד מבין שלושה מיקרי בוחן שבחרנו. לקהילות ולבעלי הזכויות הש

מה הם השטחים שהיו מושפעים בכול אחד מהמקרים, ובאיזה  –תיכנון לפמ"ט לו היה  א.ניבחנו שלוש שאלות עיקריות:  

מה מידת הקונפליקטים שהיו מתעוררים  ג. מהם סוגי הזכויות במקרקעין הקיימים בכול אחד מהפרויקטים.  ב.  אופן?   

מים באופן עונתי או במתווים של פמ"ט, ואילו כלים ניתן ליישם כדי להשיג את הסכמת המחזיקים בקרקע לאפשר פשטי 

לתקופה ממושכת, בהתאם למימצאים ההידרולוגיים.  קרי, האם אחד או יותר מבין המנגנונים שנסקרו לעיל הם ברי 

  .כלכליים וקהילתיים ייחודיים יש לפתח להקשר הישראלי המיוחד-יישום, ואילו כלים מישפטיים

יקום במערכות בגישת פמ"ט, דהיינו ש הצפה פשטוד כהמחקר הראה כיצד ניתן לאתר ולבחון אזורים מתאימים לייע

 לאקולוגי אין ספק שהרעיון ש-.  במישור ההידרולוגיהאקולוגיות של בתי גידול לחים ומערכות אקולוגיות חקלאיות

פעולה עם מחזיקי הקרקעות  ופייש צורך בבניית שיתש עולהפתרונות מבוססי טבע ניתן להגדרה מיטבית.  אולם מכאן, 

, OECDהישראלי:  בניגוד לכול ארצות ה  סהמיועדות להצפה חלקית או מלאה.  מימצאי המחקר מבליטים את הפרדוק

רק בישראל מרבית השטחים החקלאיים הם בבעלות או ניהול המדינה. לכאורה, יכולה המדינה להחליט על הכרזת 

על  השמירהאל,  בעלת שיעורי גידול האוכלוסייה מאוד חריגים, הפקדת בישר במציאותשטחים כפשטי הצפה.  אולם 

חקלאות והתמודדות על שינוי אקלים בידי המדינה, צפויה להיתקל שוב ושוב בהחלטות המעדיפות את יעדי הבנייה על 

אות עצמם חקלאים לרהעל עידוד  מבוססהתמודדות עם שינוי אקלים. הניסיון מארצות אחרות ל הטווח ארוכת החשיבה

בישראל, החקלאים בקיבוצים ובמושבים חיים  הגכנאמני חקלאות ושירותים אקולוגיים לאורך זמן.  במצב הזכויות הנו

תחת גרזן "חובת ההשבה" וזכויותיהם דומות יותר לאריסות מאשר לבעלות פרטית.  כדי ליישם פתרונות מבוססי טבע 

טחים הפתוחים, ולעדכן את ההתייחסות לזכויות שלהם במקרקעין כך באזורים חקלאים, ראוי לראות בחקלאים נאמני הש

 לעידן שינוי האקלים. גםשיתאימו 
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