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מזה שנים סובלות רבות מערי ישראל מהצפות חוזרות ונשנות. הצפות אלו הובילו למספר אבדות בנפש, 
פיתוח,  יוצרים חסמי  הניקוז  כך, אתגרי  נוסף על  ותשתיות.  נזקים אדירים לרכוש  בגינן  נגרמים  ומדי שנה 
ומעכבים הליכי התחדשות עירונית החיוניים לעמידה בצורכי הפיתוח של מדינת ישראל. עם עליית התדירות 
של אירועי קיצון אקלימיים, לצד העלייה המתמדת בהיקף השטחים הבנויים בישראל, נפחי מי הנגר הנוצרים 
בעת אירועי גשם צפויים רק להמשיך ולגדול, בשעה שכמה ממערכות התיעול העירוניות נמצאות כבר כיום 

במיצוי מלא. 
מדיניות ניהול הנגר במדינת ישראל פועלת בשני ערוצי פעולה. האחד מתמקד בפתרונות שיוטמעו בתוכניות 
לבנייה חדשה והתחדשות עירונית, והשני מתמקד בפיתוח אתרי ויסות והשהיה בשטחים הפתוחים. מסמך 
נגר  זה מתמקד במנגנון שעשוי להיות רלוונטי בכל אחד משני ערוצי פעולה אלו: הקמת תשתיות לניהול 
שמבוסס על שטחים ציבוריים פתוחים בתוך שטח עירוני בנוי או בקרבתו )להלן: תשתיות כחולות(. תשתיות 
אלו מציעות תועלת רבה: החל בצמצום ההצפות, דרך הפחתת מגבלות הפיתוח, וכלה בשיפור רווחתם של 
תושבי העיר והמרצת הכלכלה העירונית. אף על פי כן, רשויות רבות נמנעות מהקמתן בשל קושי תקציבי. 
בהיעדר היכולת לפתח תשתיות מסוג זה, לא יינתן מענה מספק לנגר העילי הנוצר בשטחים העירוניים, ולא 

תבוא לידי ביטוי ההנאה מהתועלת הנוספת שבכוחן של תשתיות אלו להציע.
להקים  המבקשות  מקומיות  רשויות  עבור  הזמינים  התקציביים  המקורות  מיפוי  הוא  זה  מסמך  של  עניינו 
תשתיות כחולות בשטחן. נוסף על כך, מפורטות בו המלצות למהלכי מדיניות שתכליתם שיפור נגישותם של 

מקורות המימון הקיימים, ואף זיהוי מקורות מימון פוטנציאליים נוספים. 

עיקרי הממצאים

ניהול נגר בערים
ידי מספר  על  זו מוסברת  עלייה  ובעוצמתם.  אירועי ההצפות בערים  עלייה בתדירות  נצפית  בשנים האחרונות 
גורמים הפועלים במקביל: )1( עלייה בתדירותם של אירועי גשמים עזים; )2( עלייה בהיקף השטחים האטומים 
לחלחול; )3( הסדרת נחלי ישראל, פעולה שמעבר לפגיעתה בערכיהם הנופיים והטבעיים, תועלתה הניקוזית לוקה 
בחסר. לצד אלו, ניתן למנות גורמים הנוגעים למאפייני מערך ההתמודדות של מדינת ישראל עם סיכוני ההצפות, 
ובהם מחסור בידע מקצועי בגופים ציבוריים, מיעוט תקציבים, היעדר גורם ממשלתי אחראי ועוד. ההצפות בערים 

גורמות נזק אדיר לרכוש ולתשתיות, מובילות לפגיעות בגוף ואף לאבדות בנפש, וכן יוצרות מפגעים סביבתיים. 
הפתרון התכנוני האפקטיבי ביותר לצמצום אירועי ההצפות בערים הוא ניהול הנגר העילי. זוהי גישה מקיימת 
הגישה  תועלת.  ממנו  ולהפיק  לשמרו  שיש  משאב  כאל  הנגר  למי  להתייחס  יש  ולפיה  עתיד,  פני  וצופה 
העדכנית לניהול נגר נותנת עדיפות לפתרונות מבוססי טבע המתבססים על מערכות טבעיות: שימור פשטי 

ההצפה ושימור או שיקום של פיתולי הנחל, כמו גם של קרקעיתו ושיפועיו הטבעיים. 
מדובר  המקומית.  הרשות  תחומי  בתוך  ליישום  הניתן  טבע  מבוסס  פתרון  של  ביטוי  הן  כחולות  תשתיות 
בתשתיות עירונית שעניינן אגירה, ויסות, השהיה או חלחול של מי נגר בשטחים הציבוריים הפתוחים, לרוב 
מהווה  הכחולה  התשתית  העילי,  הנגר  לניהול  אפקטיבי  אמצעי  היותה  לצד  העירוני.  הפארק  שטחי  בתוך 

מסגרת שגלומה בה תועלת כלכלית, סביבתית, בריאותית וחברתית משמעותית. 

תקציר
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כטובין ציבוריים חיוניים, תשתית כחולה מספקת שני סוגי שירותים: ראשית, היא אמצעי ניהול נגר המפחית 
את סיכוני השיטפונות בעיר ובאגן; שנית, היא שטח פתוח המספק שירותי מערכת אקולוגית. בהיותה טובין 

ציבוריים – שהם מטבעם "כשל שוק" – ישנה הצדקה למימון התשתית הכחולה על ידי המדינה. 

תשתיות כחולות – תועלת
תשתיות כחולות טומנות בחובן תועלת כלכלית רבה ומגוונת, כדוגמת )1( צמצום נזקי ההצפות; )2( הוזלת 
תשלומי הביטוח של הרשויות המקומיות ורשויות הניקוז; )3( העלאת ערך הנדל"ן הסמוך לאתר; )4( העצמת 
פוטנציאל הפיתוח באמצעות הסרת מגבלות שמקורן באתגרי ניהול נגר; )5( עידוד מיזמים מסחריים דוגמת 
תוך  העירוני  התיעול  מערכת  להרחבת  חלופי  פתרון   )6( הפארק;  בדופן  וספורט  הסעדה  מסחר,  שטחי 
עלויות  צמצום   )8( לאקווה;  לחלחול  או  להשקיה  הנגר  במי  משני  לשימוש  פוטנציאל   )7( עלויות;  הפחתת 

הטיפול בנגר במרחב האגן מכיוון שחלק מהטיפול יבוצע בשטחי הרשות המקומית. 
לצד התועלת הכלכלית, תשתיות כחולות טומנות בחובן גם תועלת סביבתית, כגון )1( שיקום הטבע העירוני 
והמגוון הביולוגי, בדגש על בתי גידול לחים שהם פגיעים במיוחד; )2( טיוב איכות מי הנגר; )3( מניעת הזרמת 
זיהום שמקורו במי נגר לנחלים ולים; )4( צינון פני העיר ושיפור איכות האוויר. נוסף על כך, תשתיות כחולות 
מציעות תועלת חברתית מסוגים שונים, כמו )1( תרומה לבריאותם של תושבי האזור; )2( היותן בסיס למסלולי 
יוממות מבוססי תחבורה רכה; )3( היותן מוקדים לפעילות קהילתית; )4( העצמת "רוח המקום" העירונית; )5( 

היותן בסיס לאתרים לחינוך סביבתי. 

חישובי עלות-תועלת
שיאפשרו  מנגנונים  ביצירת  צורך  שישנו  מכאן,  עקיפה.  תועלת  הם  לעיל  שפורטו  הכלכלית  התועלת  סוגי 
להפנים את התועלת תוך קשירתה לפרויקט הקמת התשתית. למשל, אפשר לשייך לפרויקט את העלייה 
הצפויה בהיטל השבחה בגין עליית ערכי הנכסים הסמוכים לפארק, או להסדיר את חלחול המים לאקווה 
ולשפות את הרשות המקומית בגין פעולה זו. במסגרת קבלת החלטה על השקעה ניתן לערוך ניתוח כלכלי 
להביא  יש  זאת,  עם  לעלויות.  ולהשוותה  העקיפה  הכלכלית  התועלת  את  לכמת  שיסייע  הנושא,  של  רחב 
במהותה  היא  הכחולות  התשתיות  של  והחברתית  הבריאותית  הסביבתית,  התועלת  מן  חלק  כי  בחשבון 

עקיפה וחיצונית )לא שוקית(, ומבטאת רווחה חברתית שהמורכבות בהפנמתה באופן כלכלי רבה יותר.
(Social Return On Investment) מאפשר להטמיע גם  SROI אף על פי כן, מאזן עלות-תועלת מסוג
ניתוחים  במסגרת  נערכו   SROI מאזני  להלן,  שיפורט  כפי  ההחלטות.  קבלת  בתהליך  אלו  מסוגים  תועלת 
כלכליים של מספר פרויקטים רלוונטיים, לרבות פארק נחל באר שבע, פארק נחל הירקון, ופארק מפער 
על  משמעותי  באופן  עלתה  התועלת  הללו,  המיזמים  מן  אחד  כל  עבור  כי  הדגימו  אלו  ניתוחים  הקישון. 
העלויות. למשל, ניתוח בדיעבד, שנערך מספר שנים לאחר הקמת הפארקים בנחל ירקון ובנחל באר שבע, 
הדגים כי תועלתם גבוהה במידה משמעותית מן האומדנים הראשוניים, וכי הפארקים תרמו תרומה ניכרת 

ומדידה להתפתחות העירונית בקרבתם.

תשתיות כחולות – עלויות הקמה ותפעול
נתונים שנאספו מפרויקטים רלוונטיים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות ממחישים כי עלויות ההקמה של 
תשתיות כחולות נגזרות במידה רבה מסוג הפיתוח: מחד גיסא, פיתוח אינטנסיבי עשוי להתבטא במדשאות 
נרחבות ובפריסה משמעותית של ריהוט חוץ, וממוצע עלות הקמתו עומד על כ-266,000 ש"ח לדונם. מאידך 
על  עומד  הקמתו  עלות  וממוצע  הטבעי,  השטח  תוואי  על  בהתבססות  מתבטא  אקסטנסיבי  פיתוח  גיסא, 

כ-86,000 ש"ח לדונם בלבד. 
איזה מסוגי הפיתוח עדיף? אם מטרת הפעולה היא צמצום אירועי ההצפות ומזעור נזקיהן, ניתן להסתפק 
בפיתוח אקסטנסיבי של האתר. עם זאת, אם התשתית מיועדת לשמש גם למסחר, לספורט ולפנאי, ובכך 
הפארקים  במרבית  אינטנסיבי.  בפיתוח  הצורך  הנראה  ככל  יתעורר  חברתי-כלכלי,  צמיחה  מנוע  להוות 
שנבחנו במסגרת עבודה זו משלבים בין סוגי הפיתוח, בהתאם לגודל הפארק ולשימוש המתוכנן בו. מכאן, 
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שההחלטה היכן למקם את האתר על הציר שבין אקסטנסיבי לאינטנסיבי תלויה במיקום, בנסיבות ובמטרות 
הפרויקט. 

לצד עלויות ההקמה, גם תפעולן של תשתיות כחולות כולל עלויות בלתי מבוטלות: מניתוח המקרים שנבחנו 
עולה כי עלות התחזוקה הממוצעת בפיתוח אינטנסיבי עומדת על כ-8,244 ש"ח לדונם לשנה, כלומר, כ-3% 
מעלות ההקמה הממוצעת, בעוד שהעלות הממוצעת לתחזוקה בפיתוח אקסטנסיבי עומדת על כ-1,515 

ש"ח לדונם לשנה, כלומר כ-2% מעלות ההקמה הממוצעת.

מקורות המימון
במרבית המקרים, רשות מקומית המבקשת ליזום הקמת תשתית כחולה נדרשת לגייס תקציבים ממספר 
והנחלים,  הניקוז  רשויות  כן,  כמו  מוניציפליים.  מקורות  על  חלקית  התבססות  תוך  לממנה,  כדי  מקורות 
לחלק  טבעיות  שותפות  מהוות  להן,  משלמות  המקומיות  שהרשויות  הניקוז  מכסות  באמצעות  הממומנות 

מפרויקטים של ניהול נגר הנופלים בתחומי נחלים ארציים, בדרך כלל בשולי העיר. 
כספי  לרבות  נוספים,  גורמים  עם  בשותפות  משמעותית  במידה  מסתייעות  מהרשויות  רבות  זאת,  עם 
תרומות וכן קרנות ציבוריות – ובפרט הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לכך מתווספת שותפות אפשרית 
עם משרדי הממשלה השונים, ובכללם המשרד להגנת הסביבה, המשרד לשוויון חברתי ומשרד התיירות. 
לרשות מקרקעי ישראל, בפרט, ישנה השפעה מכרעת על הפוטנציאל לתכנון ולהקמה של תשתיות כחולות 
במסגרת בנייה חדשה בקרקעות המדינה. נוסף על כך, המימון עשוי לנבוע משיתוף פעולה עם גופי תשתית 
הגובלת  בתוכנית  הניקוז  לצורכי  מענה  מספק  הפתרון  אם  וזאת  ישראל,  רכבת  או  ישראל  נתיבי  דוגמת 
לתשתית. גופים נוספים, דוגמת קק"ל, מפעל הפיס ויד הנדיב, עשויים אף הם להציע תמיכה במימון פארקים 

מנהלי נגר.

תשתיות כחולות – האתגרים
את  כוללים  כחולות  תשתיות  להקים  בבואן  המקומיות  הרשויות  בפני  העומדים  האתגרים  להיום,  נכון 

המרכיבים הבאים: 
היעדר מגנוני מימון זמינים ומספקים: בפני הרשויות המקומיות עומד קושי תקציבי ניכר המונע מהן לפתח   .1

את התשתיות החיוניות. 
חיצוניים  מימון  מקורות  לגיוס  מובנה  מנגנון  בנמצא  כיום  אין  חיצוני:  מימון  לגיוס  מובנה  מתווה  היעדר   .2
להקמת תשתיות כחולות, ולפיכך כל פרויקט נדרש לאגם משאבים באופן יצירתי תוך התבססות על ניצול 

הזדמנויות.
היעדר תוכנית אב לניקוז ולניהול נגר בחלק מהרשויות: לצד המשמעויות התכנוניות של היעדר תוכנית אב   .3
לניקוז, נגזרת מכך גם משמעות תקציבית, שכן בהיעדר תוכנית אין ביכולתה של הרשות המקומית לגבות 

מתושביה היטל תיעול.
פיזור המידע באשר למקורות מימון שמקורם בשותפים חיצוניים: אין בנמצא מאגר מידע עדכני המרכז   .4
את כלל אפשרויות המימון העומדות לרשות הרשויות המקומיות בבואן לתכנן ולהקים תשתיות כחולות 

בשטחן.
מקורות המימון הקיימים אינם נותנים מענה לעלויות התחזוקה הגבוהות.  .5

השקעות המגזר הפרטי מוגבלות לנוכח הפוטנציאל הנמוך של התשואה הישירה.  .6
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עיקרי ההמלצות

בטווח הקצר
עריכת תוכנית אב לניקוז ולניהול נגר בכלל הרשויות המקומיות

על משרד הפנים לקדם מנגנון להלוואות ולמענקים שישמשו להכנת תוכנית אב לניקוז ולניהול נגר.   •
על משרד הפנים לעדכן את הנוהל לתחשיב היטל התיעול, כך שיכלול התייחסות לאמצעי לניהול נגר,   •

לרבות התייחסות לאמצעים מבוססי פארקים.
הרחבת השימוש בקרנות קיימות

תשתיות  של  פרויקטים  שעניינם  קוראים  קולות  לפרסם  הציבוריות  הקרנות  של  המנהלים  הגופים  על   •
כחולות. מומלץ כי תינתן עדיפות לרשויות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך.

הקמת מרכז ידע
ידע שיעסוק באפשרויות המימון המגוונות העומדות בפני רשויות מקומיות  יש לקדם הקמה של מרכז   •

שמעוניינות להקים בשטחן תשתיות כחולות. 
יש לערוך כנסים וימי עיון שיתמקדו ביזמים הציבוריים, מתוך מטרה ליידע את היזמים הממשלתיים על   •
חשיבותן של תשתיות אלו, ולעודדם לנתב ככל הניתן את תקציב הפיתוח בבנייה חדשה לטובת תשתיות 

מסוג זה.
איגום משאבים במסגרת אשכול רשויות מקומיות

משאבים  לאגם  שכנות(  רשויות  של  וולונטרית  )התאגדות  לאשכולות  תמריץ  שייתן  מנגנון  להקים  יש   •
במטרה להקים תשתיות כחולות באתרים אסטרטגיים, שיספקו מענה רחב למספר רב ככל הניתן של 
רלוונטי,  ואם  סביבה,  לאיכות  ערים  איגודי  הניקוז,  רשויות  עם  פעולה  ישתף  האשכול  באשכול.  רשויות 
גם עם תאגידי מים וביוב. רשויות הניקוז והנחלים הן שותפות טבעיות במפעלי ניקוז וניהול נגר בתחומי 
נחלים ארציים, בעוד האשכולות המוניציפליים יכולים לסייע להשלמת התמונה באזורים העירוניים, תוך 

הסתייעות ברשויות הניקוז כגוף מבצע )במימון נפרד ממכסות הניקוז(. 
משרד הפנים יסייע לאשכולות בבניית מודלים להשתתפות הרשויות במימון הפרויקטים, )כגורם משלים   •

למקורות המימון החיצוניים( ולחלוקת התועלת הכלכלית הישירה בין הנהנים. 
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בטווח הבינוני והארוך
קידום השימוש המשני במי הנגר

יש לפעול להידוק שיתוף הפעולה בין העירייה או האשכול לתאגיד המים והביוב העירוני, באופן שיאפשר   •
שימוש משני, שיש תועלת כלכלית בצידו, במי הנגר.

על רשות המים להעמיק את מעורבותה בסוגיית השימוש המשני במי הנגר. עליה להשלים ואף להעצים   •
את המהלך לשיפוי רשויות מקומיות בעבור החדרת או חלחול מי נגר באיכות גבוהה לאקווה, וזאת לצד 
יצירת מנגנון ניטור ובקרה שיאפשר לרשויות מקומיות לעשות שימוש חוזר במי הנגר לצורכי השקיה ואף 

ייתן לכך תמריץ. 
בחינת הקמת קרן ייעודית מחזורית למימון פרויקטים שעניינם צמצום אירועי הצפות

יש לבחון הקמה של קרן מענקים והלוואות ייעודית וסיבובית למימון פרויקטים שעניינם צמצום הצפות.   •
לקרן יוקם גוף מנהל שיורכב מנציגי משרדי הממשלה, וכן יוקם מערך ליווי מקצועי שיבחן את המועמדויות 

ויערוך מעקב אחר הפרויקטים הממומנים ויבקר אותם. 
קבלת הלוואה מהקרן תותנה בהדגמת היכולת של הרשות לעמוד בהחזרי ההלוואה, באופן שמתבסס   •
ובכפוף להשלמתה של תוכנית אב  במידת מה על התרומה של התשתית הכחולה לכלכלה העירונית, 

לניקוז ולניהול נגר וכן למיפוי האזורים הרגישים להצפות.
משרד האוצר יערוך בחינה תקופתית של שיתוף המגזר העסקי הפרטי במימון הקרן מתוך הכרה באינטרס   •
נציגי  של  הרצון  רתימת  ותוך  ההצפה  אירועי  בהפחתת  ביטוח(  חברות  על  )בדגש  פיננסיים  גופים  של 
המגזר באחריות תאגידית. המימון יעשה במסלול הלוואה בריבית נמוכה, כמקובל בהשקעות אימפקט, 

המתבססות על רווח כלכלי יחד עם השפעה חברתית.
יצירת מנגנוני מימון בשיתוף יזמים מהמגזר העסקי הפרטי

יש לעודד את מעורבותו של המגזר העסקי הפרטי במימון פרויקטים של תשתיות כחולות תוך מתן ליווי   •
כלכלי, משפטי ואסדרתי למשקיעים מהמגזר הפרטי המעוניינים להשקיע בתשתיות אלו בשיטות מימון 

שונות, כגון הנפקת אג"ח חברתי ורתימת משקיעי אימפקט.
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פגיעות בגוף ואבדות בנפש  1.1

הצפות בערים – נזקים ועלויות
]1[

מיידית  סכנה  בחובן  טומנות  הצפות  ובראשונה,  בראש 
קיפחו  לבדו   2020–2019 בחורף  כך,  אדם.  לחיי  ומוחשית 
הצפות,  באירועי  אדם  בני  משבעה  פחות  לא  חייהם  את 
זוג צעיר את מותו כאשר  בו מצא   לרבות האירוע הטראגי 
נלכד במעלית בחניון שהוצף בשכונת התקווה בתל אביב. 

של  ורווחתם  בריאותם  על  איום  מהוות  הצפות  ועוד,  זאת 
מדי  התקבלו   2020–2015 השנים  בין  בערים.  התושבים 
שנה על ידי כבאות והצלה לישראל בין 400 ל-600 קריאות 

לעזרה ולחילוץ בעקבות מקרי שיטפונות והצפות1.

מבקר המדינה. 2021. היערכות הרשויות המקומיות לשיטפונות ולהצפות ותפקודן במהלך חורף 2020. דו"ח ביקורת מיוחד.   .1

אירועי גשם עיקריים בחורף 2019–2020 
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נזק לרכוש ולתשתיות  1.2

מפגעים סביבתיים  1.3

ִמנהל התכנון. 2021. מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני.  .2
מבקר המדינה. 2021. היערכות הרשויות המקומיות לשיטפונות ולהצפות ותפקודן במהלך חורף 2020. דו"ח ביקורת מיוחד.  .3

משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 2021. התמודדות עם נזקי הצפות ושיטפונות בישראל – מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  .4
צלול. 2015. הנגר העירוני דרכים להפיכתו ממטרד למשאב ומניעת נזקיו לנחלים ולים.   .5

המרכז לערים רגישות מים בישראל. 2017. ממטרד למשאב: ניהול והשבת מי נגר עירוני בעיר רגישת מים.  .6
צלול. 2018. דו"חות תחילת עונת הרחצה 2008–2018.  .7

הכספית  לעלות  מהימן  אומדן  בהפקת  ניכר  קושי  ישנו 
הצפות  כי  להעריך  ניתן  אך  ההצפות,  נזקי  של  הישירה 
במאות  הנאמד  ולתשתיות  לרכוש  לנזק  מובילות  בערים 
נזקי  כי  מצא  שמאים  סקר  ש"ח.  מיליארדי  ועד  מיליונים 
שיטפונות לשימושי מגורים ותעשייה עומדים על אלפי ש"ח 
ניזוק,  שרכושם  האזרחים  על  מושתות  אלו  עלויות  למ"ר2. 
על בעלי עסקים שפעילותם העסקית נפגעה, וכן על רשויות 
הניקוז והרשויות המקומיות שמוטל עליהן לשקם כבישים, 
מדרכות, מבני ציבור ותשתיות ציבוריות שניזוקו. בהתייחס 

מדי חורף מסולקים לים התיכון עשרות אלפי מ"ק מי נגר 
עירוני. הם מכילים דלקים ושמנים, אשפה והפרשות בעלי 
חיים5. מחקר שנערך בכפר סבא ב-2010 מצא במי הנגר 
שונות  בערים  שתועדו  מאלו  כפולים  זרחן  ריכוזי  שבעיר 
באירופה, וזאת לצד ריכוזים חריגים של ברזל ואלומיניום6. 
זאת ועוד, בשל ריבוי חיבורים פיראטיים בין מערכות התיעול 
התיעול  מערכת  של  הגעתה  הביוב,  למערכות  העירוניות 
הביוב.  בפריצת  קרובות  לעיתים  מתבטאת  אף  למיצוי 
פירוש הדברים שלמזהמים שצוינו לעיל מתווספים שפכים 
גולמיים, ובהם חיידקים גורמי מחלות. מי הנגר המזוהמים 
סופם לזהם את גופי המים שהם נשטפים אליהם, לרבות 

נהריה  עיריית  העריכה  בלבד,   2020–2019 חורף  לאירועי 
את הנזק שנגרם לה בכ-70 מיליון ש"ח. עוד בחורף זה נגרם 
נזק שהוערך בכ-30 מיליון ש"ח למטוסי חיל האוויר בבסיס 
חצור, ועיריית אשקלון נתבעה על ידי תושביה בסכום כולל 
של כ-4 מיליון ש"ח3. רבות מהעלויות מגולגלות אל חברות 
פחות  לא  שילמו   2010–2018 בשנים  כי  שדיווחו  הביטוח, 
מ-3.5 מיליארד ש"ח למבוטחיהן בגין נזקי טבע )שמרביתם 

נזקי הצפות ושיטפונות(4.

במגוון  הציבור,  בבריאות  פגיעה  תוך  וזאת  והים,  הנחלים 
הביולוגי ובערכי הנוף. בתוך כך, דו"ח פתיחת עונת הרחצה 
של עמותת צלול משנת 2018 מצא כי במהלך עונת חורף 
 61 למשך  במצטבר  נסגרו  הרחצה  חופי   2018–2017
אלו  זיהום  נכבד מאירועי  כי חלק  זיהום7. מוערך  יום בשל 
אירעו בשל גלישת נגר עירוני וביוב אל מי הים. אירועי זיהום 
אחרים אירעו בשל הזרמת עודפי קולחים אל הים; אירועים 
אלו קשורים אף הם לכשלי ניהול נגר בערים, שכן מי הנגר 
מהווים תוספת משמעותית למערכת הביוב ולמתקני טיהור 
לשחרר  נאלצים  ולכן  בספיקות,  עומדים  שאינם  השפכים 

ביוב גולמי לסביבה.
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עלייה בתדירותם של אירועי גשמים עזים  2.1

עלייה בהיקף הבינוי  2.2

הסיבות לעלייה במקרי ההצפות
]2[

בעקבות שינוי האקלים נרשמת עלייה בתדירותם של אירועי 
ומנגד  עזים,  גשמים  אירועי  גם  ובהם  קיצוניים,  אוויר  מזג 
לאחרונה  שפרסם  דו"ח  פי  על  ממושכות8.  יובש  תקופות 
"ברוב חלקי הארץ קיימת  כי  השירות המטאורולוגי, נמצא 
מגמת עלייה בכמות הגשם היומית המקסימלית השנתית". 
עם זאת, הדו"ח מציין כי עלייה זו "נמצאה מובהקת )ברמה 
ניתוח  בלבד"9.  הארץ  של  הצפון-מערבי  בחלקה   )5% של 
זו  נתוני האקלים ברמה הגלובלית מצביע על כך שמגמה 

צפויה ללכת ולהחריף10. מכאן שישנו צורך חיוני בהתאמות 
משמעותיות לאופי התכנון העירוני מתוך הבנה שמערכות 
יוכלו עוד לשאת את ספיקות המים  התיעול העירוניות לא 
שייווצרו בכל אירוע קצה שכזה. מגמה זו אף מהווה אתגר 
לנוכח האי-ודאות לגבי  גם לתכנון העתידי של המערכות, 
מהימנותם של הנתונים המוזנים למודלים שעל בסיסם הן 

מוקמות.

8. Drori R, Ziv B, Saaroni H, et al. 2021. Recent changes in the rain regime over the Mediterranean climate region of Israel. 
 Climatic Change 167: 15. https://doi.org/10.1007/s10584-021-03161-6

משרד התחבורה והשירות המטאורולוגי. 2022. מגמות בגשם כבד בישראל בתקופה 1951–2021. דו"ח מחקר.   .9
10. IPCC. 2021. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group 

I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Masson-Delmotte V et al. (Eds). 
Cambridge University Press. In Press.

המרכז לערים רגישות מים בישראל. 2017. ממטרד למשאב: ניהול והשבת מי נגר עירוני בעיר רגישת מים.  .11
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2020. בינוי, דיור ונדל"ן - שנתון סטטיסטי לישראל 2020 – מספר 71.  .12

המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל. 2012. תחזית קיימּות לישראל 2030.  .13

ישיר לסוג התכסית  מי הנגר העירוני קשורה באופן  כמות 
למידת  מרכזית  חשיבות  ישנה  ולכן  במרחב,  והקרקע 
ארצה.  הגיעו  עם  פוגש  שהגשם  התכסית  של  החדירות 
בעוד שבשטחים פתוחים מקדם הנגר עומד על ממוצע של 
כ-5% )כלומר, רק 5% מסך מי הגשם הופך לנגר(, בעיר – 
וכאשר   ,20% על  עומד  זה  נתון   – ואספלט  בטון  הרצופה 
מדובר בממטרים כבדים בקצבים של עשרות מ"מ בשעה, 
1140%. מכאן, שהרחבת  מקדם הנגר עשוי אף להגיע לכדי 
היקף השטח הבנוי וצמצום השטחים הפתוחים משפיעים 
ספיקות  הגדלת  ועל  העילי  הנגר  נפחי  על  ישיר  באופן 
אירועי  בעת  העירוניים  ובנחלים  הניקוז  במערכות  השיא 

הומרו   2019–2009 השנים  בין  כך,  בתוך  קיצוניים.  גשם 
בנויים12.  לשטחים  פתוחים  שטחים  של  דונם  כ-128,000 
עמד  בארץ  הבנוי  השטח  היקף  ל-2007,  נכון  ועוד,  זאת 
על כ-1.3 מיליון דונם, המהווים כ-6% משטח המדינה. עם 
זאת, בשנת 2030 צפוי היקף השטח הבנוי להגיע עד כדי 
בהתאם  המדינה13.  משטח  כ-9.6%  שהם  דונם,  מיליון   1.5
לכך, צפויה עלייה משמעותית בספיקות מי הנגר המיוצרות 
מדי חורף. עוד יש להדגיש כי רובו של הבינוי מרוכז במישור 
לאירועי הצפות, שכן  זו מגבירה את הסיכון  עובדה  החוף; 

באזור זה ממוקמים גם מוצאי הנחלים לים.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03161-6
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הסדרת נחלים  2.3

גישה  בישראל  התכנון  מדיניות  נקטה  שנותיה  רוב  במשך 
ניקוזית למי הנגר, שלפיה מי הנגר הם מטרד שיש לנתבו 
אל הים במהירות המרבית וביעילות. כפועל יוצא מתפיסה 
זו, הוסדרו רבים מנחלי ישראל, לרבות הנחלים העירוניים. 
באמצעות  הנחל  הסטת  פירושה  זה,  בהקשר  "הסדרה", 
תעלות עפר לשם התאמתו לצורכי הפיתוח, יישור נפתוליו 
וגדותיו והעמקתו בכלים הנדסיים תוך התעלמות מתצורתו 
הטבעית, או ציפוי קרקעיתו ודפנותיו בבטון. פעמים רבות, 
מתחת  העובר  סגור  בטון  מובל  לכדי  הוסדרו  אף  הנחלים 
לפני העיר. עם זאת, תועלתן של פעולות ההסדרה מנקודת 
של  בכוחם  אומנם  בחסר.  כלוקה  התבררה  ניקוזית  מבט 
נחלים מוסדרים להוביל מים ביעילות רבה, וזאת תוך שימוש 
בשטח מצומצם באופן יחסי. אלא שבתנאי קצה )שכאמור, 
זורמים באנרגיה גבוהה  ויותר( המים  יותר  הופכים נפוצים 
שבמורד:  הפתוחים  בשטחים  נזקים  גורמים  ובכך  מאוד, 
הקרקע  התחתרות  החקלאית,  הקרקע  סחיפת  למשל, 
עימם  אספו  הנגר  שמי  בחומרים  והים  הנחלים  וזיהום 
אין  נוקשה,  הנדסי  בפתרון  שמדובר  היות  העיר.  בכבישי 

משתנים  בינוי  בנפחי  לעמוד  מוסדרים  נחלים  של  בכוחם 
המתוארות  הפעולות  סך  הנגר.  כמויות  על  שמשפיעים 
והטבעיים  הנופיים  בערכיהם  אנושה  לפגיעה  אף  מובילות 
של נחלי ישראל, וכן מונעות מתושבי המדינה להפיק מהם 

תועלת והנאה.
אל  גבוהה  באנרגיה  זורמים  הנגר  מי  כאשר  ועוד,  זאת 
היישוב הבא שבמורד, על מערכת התיעול של היישוב להיות 
כלומר,  הלאה.  ולנתבם  עצמתם  במלוא  לקבלם  ערוכה 
הסדרה של קטע נחל במעלה מחייבת הלכה למעשה את 
הסדרתו לכל אורכו, תוך תכנון ברמת אגן הניקוז. בהיעדר 
פעולות הסדרה מעין אלו במורד, הזרימה עולה באופן בלתי 
נמנע על הספיקות המרביות של מערכת התיעול, והערוץ 
תדירות  שפעולות  מכאן  לו.  הסמוכים  השטחים  את  מציף 
נחלים, לצד הרחבה בלתי פוסקת של מערכות  להסדרת 
התיעול העירוניות, הן בלתי נמנעות לנוכח העלייה בספיקות 
וזאת תוך השקעה כספית ניכרת בפתרון הרסני  מי הנגר, 

מבחינה סביבתית שהוא זמני לכל היותר. 

נחל רחביה, עמק הצבאים בירושלים. צילום: בן בלק



15 כלים פיננסיים למימון תשתיות כחולות ברשויות מקומיות

דוגמאות מהעולם

"In redeveloping Portland’s Pearl District in the early 2000s … Prosper Portland (the city’s 
urban renewal agency) used TIF [Tax Increment Financing] funding to build three new 
parks, reconstruct streets and kickstart the Portland Streetcar, now the largest and most 
significant streetcar system in the country. Because of the rapid increase in value in the 
Pearl District once redevelopment started, the captured TIF funds supported $22 million 
in parks and open space investments, $24 million in public transit investments and $154 
million in housing dollars, which helped create the city’s most dense area of affordable 
housing. This layered public investment has transformed a former rail yard into one of 
Portland’s most mixed income neighborhoods. High-end condo buildings sit right next to 
affordable housing, all with access to thriving local retail, as well as beautiful parks and 
public spaces utilized by residents of all ages and robust transit options that include the 
streetcar and frequent bus service."

Reimagining the City Commons. 2019. Capturing value to support public space and community: How Portland uses value capture to 
bolster its civic commons and mixed-income neighborhoods. 1 November.

Portland, Oregon
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דוגמאות מהארץ 

"...שטח הפארק שימש שטח הצפה היסטורי שנוקז לכיוון הים התיכון, דרך אמת מים רומית. כיום השטח מנוקז 
... זיהינו בחשיפת שלולית  דרך מערכת חדשה, המנקזת יותר ממחצית ממי הנגר העילי של העיר הרצליה. 
יכול לא רק לשרת את האג‘נדה  נכס ממעלה ראשונה, אשר  והצמחייה שבה,  מגוון חיות הבר  החורף, על 
הירוקה אלא גם להוות מנוף ליצירת עניין בפארק. שימור תופעה ייחודית זו נתפס בעינינו כעניין בעל חשיבות 
עליונה. ... קיבלנו החלטה אסטרטגית לדחות את העיסוק בשימור ובפיתוח שלולית החורף כמוקד עניין לשלב 
מאוחר יותר, ולתת תחילה מענה לצורך המיידי של הציבור בשטחים אינטנסיביים. התקווה הייתה, כי לאחר 

שיתמלאו הרצונות הבסיסיים, יתפנה הציבור לעסוק גם בנושאים אקולוגיים."

שלולית החורף "באסה". צילום: רשות הטבע והגנים

אהרונסון ב. 2019. פארקים אורבניים חדשים בישראל – מערכות מים טבעיות כמחולל תכנוני. אדריכלות נוף 71: 23–26.

שלולית החורף "באסה", פארק עירוני הרצליה
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ניהול מי נגר
]3[

וצופה  גישה מקיימת  היא  נגר  מי  לניהול  הגישה העדכנית 
פני עתיד, שנותנת עדיפות לפתרונות מבוססי טבע על פני 
יש להתייחס למי הנגר  זו,  פתרונות הנדסיים. לפי תפיסה 
"פתרונות  תועלת.  ממנו  ולהפיק  לשמרו  שיש  משאב  כאל 
על  המבוססים  לפתרונות  כולל  שם  הם  טבע"  מבוססי 
למשל  כוללים  הנדון  ובמקרה  טבעיים,  ומבנים  תהליכים 
שימור פשטי ההצפה )היינו – זיהוי אזורים המועדים באופן 
וייעודם  גדותיו,  עולה על  כל אימת שהנחל  טבעי להצפות 
הטבעיים  פיתוליו  של  שיקום  או  שימור  בלבד(;  זו  למטרה 
של  שיקום  או  שימור  זרימתו;  את  לווסת  כדי  הנחל  של 
חתך הנחל הטבעי במטרה לאפשר גמישות במפלס המים 
ובגדותיו.  בנחל  אקולוגית  מערכת  של  קיומה  את  ולעודד 
בגמישותם  בעיקר  מתאפיינים  אלו  בפתרונות  היתרונות 
בערים  נדרשים.  לשינויים  שלהם  ההתאמה  וביכולת 
הנגר  מי  את  לאסוף  השאיפה  זו  גישה  בבסיס  עומדת 
ככל  הימנעות  תוך  היווצרותם,  למקום  קרוב  שיותר  כמה 
מערכת  ואל  התוכנית  לשטח  מחוץ  אל  מהוצאתם  הניתן 
התיעול העירונית. כך ניתן להימנע מהרחבה בלתי פוסקת 
הכספיות  העלויות  על  העירוניות,  התיעול  מערכות  של 
והסביבתיות הכרוכות בכך, ובסופו של דבר לצמצם באופן 
כדי  הצפות.  אירועי  של  והיקפם  תדירותם  את  משמעותי 
להשיג מטרה זו ניתן לעשות שימוש מבוזר במספר רב של 
איגום  השהיה,  הולכה,  שעניינם  והנדסיים  נופיים  אמצעים 

וחלחול של מי הנגר, כמו גם החדרתם אל תת-הקרקע.
מי  ניהול  על  דגש  השמה  תכנונית  מדיניות  של  בכוחה 
לעיל,  שתואר  מהסוג  נזקים  משמעותי  באופן  לצמצם  נגר 
החברתית  הכלכלית,  התועלת  סוגי  ממגוון  ערך  ליצור  וכן 
לתרום  אף  בכוחה  כך,  הנגר.  במי  הגלומים  והסביבתית 
המים  ומאגרי  הנחלים  של  האקולוגית  ערכיותם  לשימור 

בישראל.
מציאת  גם  כמו  נגר,  מי  לניהול  הארצית  המדיניות  עדכון 
האגנית,  ברמה  ההצפות  לבעיית  משמעותיים  פתרונות 
נמצאים בלב העשייה של מספר גופים. בשנים האחרונות 
חוברו עשרות ניירות מדיניות העוסקים בסוגיה זו, בין היתר 
משרד  והשיכון15,  הבינוי  משרד  התכנון14,  מִנהל  ידי  על 
הסביבה17,  להגנת  המשרד  הכפר16,  ופיתוח  החקלאות 
רשות המים18, משרד הפנים19 ואחרים. מספר כלי מדיניות 
ויישום  תכנון  בשלבי  נמצאים  כבר  זו  בסוגיה  העוסקים 
מתקדמים: תמ"א 47 נ', לדוגמה, עוסקת באיתור ובהקמה 
ויסות והשהיה בשטחים הפתוחים שייתנו מענה  של אתרי 
מספק לסוגיית ניהול הנגר במתחמי הדיור שבשטחי מחנות 
באיתור  עוסקת   122 תת"ל  לה,  בדומה  המתפנים.  צה"ל 
פתרונות לריסון נחל חדרה, ואילו תת"ל 33א' נועדה לספק 
ברצועת  רביעית  מסילה  להוספת  הניקוז  פתרונות  את 

איילון.
במדיניות  נרחבת  רפורמה  במיוחד  לציון  ראויה  אלו,  לצד 
במסגרת  התכנון.  מִנהל  שמקדם  בישראל,  הנגר  ניהול 
זו, שעיקרה הטלת האחריות על כל תוכנית בינוי  רפורמה 
מדיניות  מסמך  פורסם  בשטחה,  הנגר  את  לנהל  חדשה 
אף  המהלך  ובמסגרת  עירוני,  נגר  לניהול  ומקיף  מפורט 
ולנספח   ,1 לתמ"א  המים  פרק  להוראות  תיקון  מקודם 
יש  עוד  )ב'4(.  וניקוז  נגר  ניהול  מסמכי  להכנת  ההנחיות 
ומרכז  הפנים  משרד  עם  בשיתוף  התכנון,  מִנהל  כי  לציין 
לתמיכה  מימון  אמצעי  קידום  על  עובד  המקומי,  השלטון 
ביישום התיקון. זהו בסיס חיוני וחשוב לקידום התמ"א, וחלק 
בראש  מוזכרים  במסגרתו  המקודמים  המימון  מאמצעי 

ההמלצות שבסוף המסמך להמשך קידום בטווח הקצר.

ִמנהל התכנון. 2021. מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני.  .14
משרד הבינוי והשיכון. 2004. מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי.   .15

משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 2018. ניהול אגני היקוות בגישה אינטגרטיבית – לקראת גיבוש מדיניות.  .16
המשרד להגנת הסביבה. 2014. מדריך לתכנון סביבתי: הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנון.   .17

רשות המים. 2020. עקרונות שימור נגר: הנחיות לשימור פוטנציאל המים הטבעי בישראל באמצעות מערכות חלחול והחדרת נגר.  .18
משרד הפנים. 2018. קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי. מדריך יישומי לרשויות המקומיות.  .19
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טיוב איכות הנגר

שוחת סינון ושוחת שיקוע

החדרה
לתווך הרווי

קידוח החדרה לתווך הרווי

חלחול
לתווך הבלתי רווי

תעלות וערוגות עצים
חלחול במעגלי תנועה

ריצוף מנקז
אבן דשא  •

גן גשם
בריכת בקלאש

קידוח החדרה לתווך הבלתי רווי

השהיה ואיגום

מדרכות צפות
אדמת מבנה  •

מערכת מודולרית לתמיכה בריצוף מרחף  •
ריצוף צף/דק  •

כיכרות מים
בריכת חורף

גג סופג
גג ירוק  •

קיר ירוק
מאגר ויסות תת-קרקעי

השהיה במעלה
מאגרי צד
איגום  •

הפניה למחצבה  •
הצפת התוואי הקדום  •

פשט הצפה

אמצעי ניהול נגר. מתוך: ִמנהל התכנון. 2021. מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני.

הולכת נגר

עיצוב טופוגרפיה ושיפועים
לימנים  •
טרסות  •

רחובות הולכת נגר
אי תנועה מנקז  •

ניקוז במרכז המיסעה  •
אבן תעלה  •

תעלת חלחול
תעלה צרפתית  •

אפיקי נחלים וערוצי זרימה
הרחבת רצועת הנחל  •

הסרת סכרים ומחסומים  •
שימור ושחזור של רציפות ערוצי זרימה  •

מתקן לשיכוך אנרגיה  •
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צילום: טלי אבנית-שגיא

תשתיות כחולות
]4[

ירוקות- תשתיות  לפעמים,  )או  כחולות"  "תשתיות  המונח 
כחולות( מתייחס לכל תשתית עירונית שמאפשרת את ניהול 
מי הנגר בעיר, ושנסמכת על פתרונות כגון אגמים או בריכות 
חורף, שאוגרים או משהים את מי הנגר, ובכך מווסתים את 
חלחול  מאפשרים  העירונית,  התיעול  למערכת  סילוקם 
ואידוי, ומפחיתים את נפח המים שצריך לנהל. כך מרוויחים 
לא רק ניהול אפקטיבי יותר של מי הנגר, אלא גם הזדמנות 
ליהנות מהגישה אליהם ומכל שאר סוגי התועלת הגלומה 
טבע  מבוסס  פתרון  בבסיסה  היא  כחולה  תשתית  בהם20. 
שכן  הנדסיים(,  רכיבים  בה  להיות  בהחלט  עשויים  כי  )אף 

במסגרת הקמתה מגויסים אלמנטים טבעיים לצורך השגת 
היעד: קרקע חדירה המאפשרת חלחול לאקווה )אקוויפר(; 
צמחייה עשירה הלוכדת מזהמים ומטייבת את איכות המים; 
תכנון שנעזר בתוואי הקרקע ובטופוגרפיה הטבעית באופן 
ובמשאבות  המייתר את הצורך במערכות תיעול מורכבות 
צורכות אנרגיה שתחזוקתן יקרה; גדות בעלות שיפוע מתון 
המאפשרות גמישות במפלס פני המים; שימוש משני במי 
כאשר  הסמוכה.  הצמחייה  השקיית  כגון  לצרכים  המאגר 
תשתית ניהול הנגר מאפשרת שימור וטיפוח של שטח ירוק, 

השם המתאים הוא "תשתית ירוקה-כחולה".

20. E.g., Communication from the Commission: To the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* 
COM/2013/0249 final */ 
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מכל  נגר  מי  לניהול  מצוין  פתרון  היותה  לצד  ועוד,  זאת 
מסגרת  מהווה  כחולה  תשתית  לעיל,  שפורטו  הסיבות 
שגלומה בה תועלת כלכלית, סביבתית, בריאותית וחברתית 
משמעותית )וכמו תמיד, סוגי התועלת קשורים זה בזה ואף 
טּובין  בבסיסה  היא  כחולה  תשתית  זה(.  את  זה  מחזקים 
ציבוריים )public goods(: לא נערכת גבייה עבור השימוש 
ידי אחד לא מפחית מהזכות של האחר  והשימוש על  בה, 

להפיק ממנה תועלת גם כן. למעשה, תשתית כחולה היא 
סוגי  שני  מספקת  היא  שכן   – "כפולים"  ציבוריים  טובין 
סיכוני  את  המפחית  נגר  ניהול  כאמצעי  ראשית,  שירותים: 
השיטפונות בעיר ובאגן, ושנית, כפארק המספק שטח ירוק 
ופתוח ושירותי מערכת אקולוגית. בהיותה טובין ציבוריים – 
שהם מטבעם "כשל שוק" – ישנה הצדקה למימון התשתית 

הכחולה על ידי המדינה.

צלול. 2015. הנגר העירוני – דרכים להפיכתו ממטרד למשאב ומניעת נזקיו לנחלים ולים.  .21
פליישמן ל ואודיש י. 2004. גורמי השפעה ושיטות הערכת שטחים פתוחים ציבוריים. משרד המשפטים.  .22

23. Rouwendal J, van Marwijk R, Levkovich O. 2014. The Value of Proximity to Water in Residential Areas. Tinbergen Institute Discussion Paper.

התועלת הכלכלית של תשתיות כחולות   4.1

צמצום נזקי ההצפות
בלכידת  במיוחד  אפקטיביים  כלים  הן  כחולות  תשתיות 
אלו  תשתיות  של  מושכל  תכנון  שיטפונות.  ומי  גשמים  מי 
של  הגעתן  את  ימנע,  אף  מסוימות  ובנסיבות  יצמצם, 
ובכך  שלהן,  הקיבולת  למלוא  העירוניות  התיעול  מערכות 
המגזר  ההצפות.  נזקי  ואת  ההצפות  אירועי  את  יצמצם 
חברות  ההצפות:  נזקי  בעלּות  נושאים  והציבורי  הפרטי 
לנכסים  הצפה  במקרי  ביטוחי  כיסוי  המעניקות  הביטוח 
למגזר  הנזק  את  תביעות  באמצעות  משבבות  פרטיים, 

המוניציפלי והממשלתי. 

הוזלת תשלומי ביטוח
ריבוי התביעות כנגד רשויות מקומיות בעקבות מקרי הצפה 
חושפים אותן לתביעות שיבוב, ומעלים את פרמיות הביטוח 
שהן משלמות. דו"ח מבקר המדינה מ-2012 אף מתריע על 
תופעת היעדר ביטוח בקרב הרשויות המקומיות, וזאת בשל 
גם  סירובן של חברות ביטוח לבטח רשויות מסוימות, כמו 

עסקים הפועלים בהן, מפני נזקי הצפות21.

העלאת ערך הנדל"ן 
לשטחים פתוחים ציבוריים ישנה השפעה חיובית על ערך 
ערך  את  מעלה  מים  לגופי  וקרבה  בקרבתם22,  הנכסים 
)ראו  מהעולם  דוגמאות  כ-235%.  עד  של  בשיעור  הנכסים 
בהמשך( ממחישות כי הקמתן של תשתיות כחולות בערים 
ותעסוקה,  מסחר  שטחי  דוגמת  שימושים  עירוב  מעודדת 
בקרבתן.  הנכסים  ערכי  להעלאת  ישיר  באופן  ותורמת 
מקומי  ומיסוי  מקרקעין  אגף  מנהל  בנישתי,  יוסי  ד"ר  לפי 
נגר  מנהל  בפארק  הפנים,  במשרד  מקומי  שלטון  במִנהל 

בחוות  תתבטא  הפוטנציאלית  הערך  עליית  כי  להניח  יש 
דעת השמאי לצורך היטל ההשבחה. לפי ריאיון עם שמאי 
יורם יפה, אם לא יחול היטל השבחה )במקרה  המקרקעין 
שינוי  ובהיעדר  יח"ד,  להקמת  במקביל  תוכנן  שהפארק 
הערך  המכר(,  עסקת   / הבנייה  היתר  מתן  טרם  תכנוני 
הנוסף ליח"ד הנובע מהקִרבה לפארק יגולם בשווי הקרקע 
ליח"ד במסגרת עסקת החכירה בין רשות מקרקעי ישראל 

והיזמים המתוכננים להקים את יחידות הדיור.

העצמת פוטנציאל הפיתוח 
נכון ל-2021, ניתן להצביע במחוז תל אביב לבדו על עשרות 
אלפי יח"ד – כמו גם על מאות אלפי מ"ר של שטחי מסחר 
ותעסוקה – שקידומם מותנה במציאת פתרונות ניהול נגר 
יכולים  משמעותי  מידה  בקנה  נגר  ניהול  אמצעי  מספקים. 
של  פרויקטים  קידום  ולאפשר  המגבלות  את  להפחית 
פיתוח שחיוניים לעמידה ביעדי הפיתוח של מדינת ישראל.

לבניין  פארק  של  "התקרבות  ואודיש22  פליישמן  לפי 
כ-0.06%,  הדירה  של  לערכה  מוסיפה  אחד  במטר 
וממדיה של עליית הערך נעים בטווח שבין 0.02% ל- 
0.10%; נוף הנשקף מהדירות בשכונת בבלי לרצועת 
פארק הירקון, מוסיף לשוויין כ-5%, והיקף התוספת נע 

בטווח שבין 1.1% ל-9.2%.
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פיתוח מיזמים 
מסחר,  שעניינם  מיזמים  ומעודד  מאפשר  פארק  פיתוח 
בדופן הפארק.  נוספים  ומיזמים עסקיים  וחניונים,  הסעדה 
מתקבלת  העסקיות  הפעילויות  היקף  לגבי  ההחלטה 
בשלבי הפרוגרמה והתכנון, ומשתנה מרשות לרשות. רצוי 
השטח  לאופי  המסחריות  הפעילויות  אופי  בין  להתאים 
למרחב  מהגישה  במיוחד  שנהנות  כאלו  ולבחור  הפתוח, 
למדינה  גם  לאפשר  יכול  פארק  סובב  עסקי  פיתוח  ולנוף. 
וגם לרשות המקומית ליהנות מסל רחב של מיסים הנגזרים 
ומס  ארנונה  חברות,  מס  מע"מ,  דוגמת  זו,  מעין  מפעילות 
תגדיל  אלו  למיזמים  הודות  התעסוקה  תוספת  הכנסה. 
ותביא  הבריאות,  מס  תשלומי  את  אף  פוטנציאלי  באופן 

לחיסכון בדמי אבטלה, ביטוח לאומי והבטחת הכנסה24.

הפחתת עלויות התיעול
לניקוז  האב  תוכנית  של  כלכלית-סביבתית  הערכה  דו"ח 
השהיה  בפתרונות  שימוש  כי  מצא  אביב25  תל  עיריית  של 
להביא  עשוי  התיעול  מערכת  להרחבת  חלופי  כפתרון 
לחיסכון חד-פעמי של בין 8 מיליון ש"ח ל-22 מיליון ש"ח: 
קובע  זאת,  התיעול.  תוכנית  מהיקף   8%–25% של  חיסכון 
כגון חיסכון  נוספים,  הדו"ח, עוד בטרם מחשבים חסכונות 

בעלויות החיצוניות הסביבתיות של עבודות התיעול. 

שיקום הטבע העירוני והמגוון הביולוגי
הטבע  להשבת  גבוה  פוטנציאל  יש  כחולות  לתשתיות 
גידול  כבית  העירוני  הטבע  של  תפקודו  ולשיקום  לעיר 
עשיר ומגוון. לראיה, הקמת התשתית הלחה בפארק עמק 
להתפתחותה  דרמטית  תרומה  תרמה  בירושלים  הצבאים 

שימוש משני במים
יאפשר  הנגר  פיתוח אמצעים שיאפשרו שימוש משני במי 
בהפקת  חיסכון  תוך  להשקיה,  המשמשים  במים  חיסכון 
תאגיד  לציון,  בראשון  ובהובלתם.  זה  לצורך  שפירים  מים 
המים והביוב העירוני "מניב" נטל על עצמו גם את הטיפול 
בסוגיית הניקוז. מי הנגר המנותבים לשטחי איגום משמשים 
בין היתר להשקיה, וזאת בהיקף של 0.7 מיליון קוב לשנה – 

תוך חיסכון משמעותי בעלויות ההשקיה של העירייה. 

שיקום האקווה
לטובת  העירוני  הנגר  של  קציר  ואין  כמעט  להיום,  נכון 
האקוטי  הצורך  אף  על  וזאת   – תת-הקרקע  אל  החדרתו 
בחידוש ובשיקום של אקוות החוף. על פי תחזית אחת, עד 
מיליון  לכדי 160  בישראל להגיע  הנגר  מי  נפח  צפוי   2050
מ"ק בשנה, נפח מים אדיר שאינו מנוצל בשל מגוון סיבות26. 
במסגרת  לשלבם  שניתן  נגר  מי  לטיוב  אמצעים  זאת,  עם 
הקמתן של תשתיות כחולות, צפויים לאפשר את החדרתם 
של מי הנגר לאקווה ובכך להאיץ את מילויו החוזר. פתרון 
מציעה  המים  רשות  כלכלי:  גם  אלא  סביבתי  רק  אינו  זה 
אולם  בגין החדרה לאקווה.  לקוב  2 ש"ח  מנגנון שיפוי של 
בפועל, על אף קיומו של מנגנון שיפוי המפנים את התועלת 
קושי  יש  התת-קרקעיים,  המים  למאגרי  מחלחול  למדינה 

במימושו27.

ועוד,  זאת  באתר28.  ומגוונת  עשירה  אקולוגית  מערכת  של 
אמצעי ניהול נגר מבוססי שצ"פים מאפשרים שימוש משני 
להגיע  סיכוייהם  הגדלת  תוך  עצים,  להשקיית  הנגר  במי 
חמצן  ייצור  פחמן,  קיבוע  יכולת  בוגרים  לעצים  לבגרות. 
ובמיקומו30.  בגילו  איכות האויר29 התלויה בסוג העץ,  וטיוב 

לביא ובניאד )2013( ניתחו את העלות והתועלת מהקמת פארק באר שבע. גודל הפארק המתוכנן היה 5,126 דונם, והוא כלל תכנון למסחר סובב בהיקף   .24
שצפוי היה ליצור כ-350 משרות חדשות. המאמר מצביע על כך שהמדינה היא הנהנית מרוב התועלת התקציבית המיוחסות להקמת הפארק. )לביא ד ובניאד 
ג. 2013. ניתוח עלות-תועלת: פארק באר-שבע. הרשת הגאוגרפית 6: 19–31.( יש לציין כי לפי נחמיה שחף, ראש מנהלת פארק נחל באר שבע, התועלת 
בפועל עלתה באופן משמעותי על ההערכה שבוצעה במאמר. למסקנה דומה הגיעו ברשות נחל הירקון )2019( בניתוח אקס פוסט של שיקום נחל הירקון 

במסגרת תוכנית אב לניהול אגני של אגן הירקון )רשות נחל הירקון. 2019. יצירת מרחב ירוק ורציף באגן הירקון ומערכת לניהולו ולביצועו. דו"ח מסכם(.
עיריית תל אביב. 2014. תוכנית האב לניקוז תל אביב – נספח הערכה כלכלית סביבתית לנספח ניהול מי נגר.  .25

המרכז לערים רגישות מים בישראל. 2017. ממטרד למשאב: ניהול והשבת מי נגר עירוני בעיר רגישת מים.  .26
בראשון לציון, למשל, מקדם תאגיד המים מניב אפשרות להחדרה לאקווה של כמויות המים שלא משמשות אותו להשקיה. תוכנית זו טרם יצאה לפועל   .27
מסיבות הקשורות לקרבת אזור ההחדרה בראשון לציון לשפד"ן, והיא נמצאת בהליכים בין התאגיד לבין רשות המים. התוכנית להחדרת מי נגר בחולון 
תקועה מסיבות בירוקרטיות בין העירייה לרשות המים. במקרים אחרים, דוגמת הביופילטר בכפר סבא, מדובר בפועל על כמויות קטנות יחסית שחלחלו. 

לכן, למיטב ידיעתנו, אין נכון להיום רשות מקומית שהצליחה ליהנות מהשיפוי המוצע.
המרמן-סולר י וזילברשטיין-ברזידה י. 2019. נגר עירוני – ממפגע למשאב, מקרה עמק הצבאים בירושלים. אדריכלות נוף 71: 13–16.  .28

חיים מ. 2013. עצים כמפחיתי זיהום אוויר בערים. אקולוגיה וסביבה 4)2(: 176–182.  .29
ונטורה ל. 2016. לא כל עץ יכול להציל את העולם. זווית.  .30
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לפי הספר הירוק לעלויות זיהום אוויר וגזי חממה31 שפרסם 
המשרד להגנת הסביבה ב-2020, הנזק מפחמן דו-חמצני 
את  להעריך  מאפשר  זה  נתון  לטונה.  ש"ח  ב-167  הוערך 

התרומה הצפויה בהיבט זה לפי כמות העצים המתוכננים.

צינון פני העיר ושיפור איכות האוויר 
העיר  בתחומי  ורדודים  נרחבים  מים  גופי  של  הימצאותם 
– העירוניים32  החום  איי  של  התופעה  להפחתת   תורמים 

תופעה שמחריפה עם הבינוי המואץ וצפויה ללכת ולהחריף 
צינון  של  הברורה  לתרומה  מעבר  האקלים.  שינוי  עם 
הקיץ,  בימי  התושבים  של  החיים  לאיכות  הטמפרטורה 
אקלים צונן יותר אף מגביר את הנכונות להליכה ולרכיבה. 
להפחתת  תורם  וכן  התושבים,  לבריאות  תורם  הוא  בכך 
פרטי,  ברכב  בנסיעה  שמקורם  החממה  גזי  של  הפליטות 

כמפורט להלן.

המשרד להגנת הסביבה. 2021. הספר הירוק: הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות.   .31
32. Gunawardena KR, Wells MJ, Kershaw T. 2017. Utilising green and bluespace to mitigate urban heat island intensity. Science 

of The Total Environment 584–585: 1040–1055. 

צולל ביצות ואפרוחים בפארק עמק הצבאים. צילום: עמיר בלבן
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טיוב איכות מי הנגר 
בכוחן של תשתיות כחולות לשפר את איכותם של מי הנגר. 
לדוגמה נחל רקפת, הזורם לאורכו של פארק עמק הצבאים 
שמקורם  המים  עירונית":  "כליה  מעין  משמש  בירושלים, 
במי נגר זורמים במערכת של בריכות שיהוי והחדרה דרך 
ומהבריכה התחתונה מוזרמים באמצעות  צמחייה סבוכה, 
משאבה חזרה לבריכה העליונה. בתהליך זה המים מתנקים 
באופן מרבי ויוצרים בית גידול למערכת אקולוגית עשירה. 
מי  לשיקום  מסייעים  הם  לאקווה  מחלחלים  הם  כאשר 
התהום בקידוח הגיחון, שנסגר בשל זיהום ממפעל תעש33.

מניעת הזרמת זיהום שמקורו במי נגר לנחלים ולים 
מחקרים הדגימו כי מי הנגר שמקורם בערי ישראל מכילים 
חיידקים  של  ואף  מזהמים,  חומרים  של  גבוהים  ריכוזים 
וויסותם  השהייתם  הנגר,  מי  נפחי  צמצום  מחלות34.  גורמי 
בצורה  להפחית  צפויים  כחולות  תשתיות  באמצעות 
זרימתם  בשל  הנגרמים  הזיהום  אירועי  את  משמעותית 
יחד  מזוהם  נגר  בשל  נחלים  זיהום  ולים.  לחופים  לנחלים, 
לפגוע  עלול  חזקים  גשם  באירועי  מט"שים  גלישת  עם 
נחלים35,  שיקום  לטובת  שבוצעו  משמעותיות  בהשקעות 

ולהורידן לטמיון.

לפי ריאיון עם יעל המרמן-סולר, מנהלת עמק הצבאים. מתבסס על דו"חות ניטור של קידוח הקישון לפני הקמת הפארק ואחריה. לפני הפארק הובלו המים   .33
במובל ניקוז, מבלי לחלחל לקרקע.

צלול. 2017. דרכים למניעת נזקי הנגר העירוני לנחלים ולים.  .34
רינת צ. 2019. מאמצי השיקום של הירקון נשאו פירות. ואז הגיעה שורה של תקלות תשתית. הארץ. 30 ביולי.   .35

פארק הרצליה. צילום: אריה טננבאום, מתוך אתר פיקיוויקי
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36. Georgiou M, Morison G, Smith N, et al. 2021. Mechanisms of impact of blue spaces on human health: A systematic literature 
review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health 18)5(: 2486. 

ריאיון עם יעל המרמן-סולר, מנהלת פארק עמק הצבאים.  .37
ריאיון עם ורד אושר, מנהלת פארק הרצליה.  .38

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2021. מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2020.  .39

תרומה לבריאותם של תושבי האזור
מחקרים  של  ארוכה  שורה  בחן  מ-2021  סקירה36  מאמר 
הבריאות  על  כחולים"  "מרחבים  של  השפעתם  בנושא 
נמצא  בסקירה  מקום.  בקרבת  המתגוררים  תושבים  של 
לבריאותם של תושבי האזור  כחולים תורמים  כי מרחבים 
 )2( גופנית;  פעילות  עידוד   )1( עיקריות:  דרכים  בארבע 
הפחתת   – האזור  תושבי  של  הנפשית  לבריאותם  תרומה 
וצמצום  אוויר  זיהום  הפחתת   )3( ודיכאון;  חרדה  מתח, 
אינטראקציות  עידוד   )4( העירוניים;  החום  איי  תופעת 
גופנית  לבריאות  כתורמות  הוכחו  שכשלעצמן  חברתיות, 

ונפשית.

מבוססי  יוממות  למסלולי  כבסיס  כחולות  תשתיות 
תחבורה רכה 

סביבן,  הנוצר  הנעים  ולמיקרו-אקלים  הנופי  לערכן  הודות 
ספורט  לפעילויות  משיכה  מוקד  הן  כחולות  תשתיות 
אופניים  על  ורכיבה  הליכה  מעודדות  ואף  שונים,  מסוגים 
תורמות  אלו  חלופות  פרטי.  ברכב  לשימוש  כתחליפים 
הנהנה  וההולכים  הרוכבים  לציבור  הן  הציבור:  לבריאות 
וזיהום האוויר  גופנית, הן בזכות הפחתת הגודש  מפעילות 

שמקורם בתחבורה פרטית.

תשתיות כחולות כמוקדים לפעילות קהילתית
ובמיקרו-אקלים  נופי  בערך  מתאפיינות  כחולות  תשתיות 
כחולה-ירוקה,  בתשתית  כשמדובר  סביבן.  הנוצר  נעים 
עצים  נטיעת  או  עצים  שימור  מאפשרת  הפארק  תשתית 
נוספים שפירושם יער עירוני ומרחב מוצל. תשתיות כחולות 
בילוי  ובהן  פנאי,  לפעילויות  משיכה  מוקד  לפיכך  מהוות 
פעילויות  של  הנגשתן  ועוד.  קבוצות  מפגשי  משפחתי, 
ולרווחתם  לבריאותם  משמעותית  תרומה  תורמת  אלו 

זוכה  כי עמק הצבאים  של תושבי האזור: לדוגמה, מוערך 
הרצליה  שבפארק  בעוד  בשנה37,  מבקרים  לכ-170,000 
מבלים מדי שנה כ-416,000 מבקרים38. חשוב להדגיש כי 
הביקוש לאתרי טבע עירוני מסוג זה עולה בצורה חדה עם 
גידול האוכלוסייה, ועם הירידה המקבילה בהיקף השטחים 
מרכז  באזור  בפרט  ולנופש,  לפנאי  הזמינים  הפתוחים 

הארץ. 

העצמת "רוח המקום" העירונית
 – בנוי  שטח  בלב  אגם  או  נחל  דוגמת  כחולות  תשתיות 
לרבות הצמחייה המתלווה להן, מסלולי ההליכה והרכיבה 
להן  סמוך  הנקבעות  התצפית  נקודות  או  אותן,  המקיפים 
– יוצקות לעיר נופך ייחודי המבדיל ומייחד אותה מאתרים 
בקרב  שייכות  תחושת  ויוצרים  לגאווה,  מקור  הם  אחרים. 
עירוני,  וחוסן  קיימות  חיים,  לאיכות  במדדיה  העיר.  תושבי 
את  ב-2020  מיפתה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
ומהשטחים  מהפארקים  ישראל  תושבי  רצון  שביעות 
הירוקים באזור מגוריהם, ומצאה כי כ-40% מתושבי הערים 
הגדולות בישראל מעל גיל 20 אינם מרוצים39. בפרט, בולט 
שתהליכי  היות  ערביים,  ביישובים  הרצון  שביעות  חוסר 
במקרים  והתבטאו  יחסי,  באופן  מהירים  היו  בהם  הפיתוח 

רבים בפגיעה בגישה לטבע עירוני.

תשתיות כחולות כאתרים לחינוך סביבתי
תשתיות  עירוני,  אזור  בלב  טבע  כאתרי  ייחודיותן  בשל 
)בתי ספר,  חינוכיות  כחולות מספקות הזדמנות למסגרות 
תוך  ולבלות  לנפוש  ועוד(  נוער  תנועות  קייטנות,  גנים, 
העשרת הידע של תלמידיהן והעמקת מחויבותם לשמירה 

על הטבע והסביבה. 

התועלת החברתית של תשתיות כחולות  4.3
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"רבים לא יודעים שהתכנון המפורט של עמק הצבאים ... החל בזכות קול קורא בנושא הפחתת עומסי מים 
לטיפול במכון טיהור שפכים שורק, אשר הופץ בשנת 2011 לרשויות הנמצאות באגן הניקוז רפאים–שורק, 

ובהן גם העיר ירושלים.
בעמק הצבאים זורמים שני יובלים משמעותיים של נחל רפאים: נחל רקפות ונחל רחביה. שני נחלים אלה 
בנגר  המים...  זורמים  גשם  אירוע  בכל  אחרות,  במילים   ... בירושלים.  רבות  משכונות  הנגר  מי  את  אוספים 
עילי לכיוון ערוצי הנחלים רחביה ורקפות, דרך השכונות, הכבישים והשטחים הפתוחים, היישר אל הפארק 

שבעמק." 

פארק עמק הצבאים. צילום: אושרה דיין, מתוך אתר פיקיויקי

המרמן-סולר י וזילברשטיין-ברזידה י. 2019. נגר עירוני – ממפגע למשאב, מקרה עמק הצבאים בירושלים. אדריכלות נוף 71: 13–16.

פארק "עמק הצבאים" בירושלים

דוגמאות מהארץ 
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כלל סוגי התועלת המפורטים לעיל הם סוגים של תועלת 
חיצונית )externalities(, כלומר הם אינם מגולמים באופן 
הרשות  שבמסגרתה  הראשונית  מהעסקה  כחלק  ישיר 
נגר.  מנהל  פארק  של  הקמה  שירותי  רוכשת  המקומית 
את  בחשבון  מביאה  בהכרח  לא  העירייה  אחרות,  במילים 

כלל התועלת שהיא ותושביה יפיקו מעסקה זו.
התועלת  לבין  הכלכלית  התועלת  בין  להבדיל  ניתן 
מתייחסת  הכלכלית  התועלת  והחברתית:  הסביבתית 
תועלת  היא  אולם  לכיס",  מכיס  שעובר  ל"כסף  אומנם 
ביצירת מנגנונים שיאפשרו להפנים  צורך  יש  לכן,  עקיפה. 
ידי  על  זאת  לעשות  ניתן  לפרויקט.  קשירתה  תוך  אותה 
נכסים סמוכים,  עליית ערך  בגין  היטל השבחה  )1( הטלת 
ניתוח כלכלי רחב   )2( מים לאקווה.  בגין החדרת  או שיפוי 
)למשל:  השקעה  על  החלטה  קבלת  במסגרת  הנושא  של 
עלויות  הפחתת  דוגמת  הפוטנציאלי  בחיסכון  התחשבות 
התיעול העירוני, הפחתת סיכוני השיטפונות, או טיוב הסדרי 

הביטוח לרשות המקומית(.

לצד זאת, התועלת הסביבתית, הבריאותית והחברתית של 
התשתיות הכחולות גם היא עקיפה ו"חיצונית" )לא שוקית(, 
אולם היא מבטאת רווחה חברתית, שיש מורכבות רבה יותר 

בהפנמתה באופן כלכלי40.
פארקים מנהלי נגר אף עונים להגדרה של טובין ציבוריים. 
ניתן  לא  ראשית,  הגדרות:  שתי  על  עונים  ציבוריים  טובין 
שימוש  שנית,  לשלם;  מבלי  שנעשה  בהם  שימוש   למנוע 
הזמינה  הכמות  את  מפחית  אינו  נוסף  אדם  ידי  על  בהם 
ציבוריים  טובין  הופכים  אלו  ייחודיים  מאפיינים  לאחרים. 
)או  ציבורי  מימון  ומצדיקים  שוק,  כשל  של  פרטי  למקרה 
מדובר  נגר,  מנהלי  פארקים  של  במקרה  בו(.  השתתפות 
זה  המשלימים  ציבוריים  טובין  שני  בין  שילוב  על  למעשה 

את זה:
ניהול נגר והפחתת העומס על מערכות הניקוז;  •

באופן  ממנה  נהנה  שהציבור  עירונית  תשתית  הקמת   •
חופשי ומשותף.

פארק האגמים בראשון לציון. צילום: דוד ממי, מתוך אתר פיקיוויקי

טובין ציבוריים ותועלת חיצונית
]5[

עלויות  זו  שנים מפורסמות במסגרת  מזה מספר  הירוק".  "הספר  שונים מפרסם המשרד להגנת הסביבה את  בנושאים  חיצוניות  עלויות  לטובת הפנמת   .40
מקובלות לנזקים מזיהום אוויר. כמו כן, נוהל פרויקטים לתחבורה של משרד התחבורה מציע גם הוא מתודולוגיה להפנמת עלויות חיצוניות מפרויקטים של 

תחבורה, ומתעדכן אחת למספר שנים.
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נגר  מנהלי  פארקים  של  הקמתם  עלויות  את  לאמוד  כדי 
פרויקטים  ממספר  נתונים  זו  עבודה  במסגרת  נאספו 
לציין  יש  האחרונות.  בשנים  בישראל  שבוצעו  רלוונטיים 
לכלול  עשויות  כחולות  תשתיות  של  ההקמה  עלויות  כי 

וזאת בהתאם לסוג  עלויות הקמה נעות בטווח רחב מאוד, 
להתבטא  עשוי  אינטנסיבי  פיתוח  גיסא,  מחד  הפיתוח: 
משמעותית.  בפריסה  חוץ  ובריהוט  נרחבות  במדשאות 
על  התבססות  פירושו  אקסטנסיבי  פיתוח  גיסא,  מאידך 
להיות  נוטה  אקסטנסיבי  פיתוח  הטבעי.  השטח   תוואי 
טובה  בצורה  תומך  אך  המבקרים,  לצורכי  פחות  מותאם 
יותר במגוון האקולוגי הקיים41. במרבית הפארקים משלבים 
בין סוגי הפיתוח בהתאם לגודל הפארק ולשימוש המתוכנן 

בו. 
מהנתונים המפורטים להלן עולה כי ממוצע עלות ההקמה 
לדונם,  ש"ח  כ-266,000  על  עומד  אינטנסיבי  לפיתוח 

והנדסיות.  אדריכליות  תכנוניות,  פעולות  של  רחב  מגוון 
לפיכך, הסכומים שלהלן הם לכל היותר אומדנים כלליים 

שמטרתם לסבר את אוזניהם של מקבלי ההחלטות.

בעוד ממוצע עלות ההקמה לפיתוח אקסטנסיבי עומד על 
כי  נראה  בישראל  כ-86,000 ש"ח בלבד. מהניסיון שנצבר 
לצד  בעיקר  מומש  הפארקים  של  המסחרי  הפוטנציאל 
ואף בדגש על מופע מים )אגם או נחל(  פיתוח אינטנסיבי, 
הקיימים,  הפארקים  כי  נראה  אולם  השנה.  כל  הנמשך 
את  כרגע  ממצים  אינם  האקסטנסיביים,  אלו  לרבות 
הפוטנציאל המסחרי שלהם: רובם הוקמו לתועלת הציבור, 
ללא ניסיון להופכם למקורות הכנסה עצמאיים אלא באופן 
מינורי מאוד )לדוגמה: עמק הצבאים, פארק הרצליה, אגם 

הנקיק(. 

טווחי עלויות השקעה ותחזוקה 
על פי חקרי מקרה בישראל

]6[

עלויות הקמה  6.1

אקסטנסיבי     אינטנסיבי
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566,667
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115,556
91,000

80,000
56,000

22,000
3,846

דוגמאות לעלויות הקמה )ש"ח לדונם( בהתאם לסוג הפיתוח
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ניקיון,  גינון,  תחזוקתן של תשתיות כחולות כוללת פעולות 
תחזוקת מתקנים, בטיחות, פיקוח, הסברה, חשמל לתאורה, 
באירועי חבלה מכוונים  טיפול  וכן  )במידת הצורך(  שערים 
ומניעת פגיעות עתידיות )האחרונה אופיינית בעיקר בשנים 
הראשונות, ויש להוסיף להן התאמות דוגמת מניעת מעבר 
כוללת  שלהלן  הטבלה  וכו'(.  פסולת  הסדרי  טרקטורונים, 
רלוונטיים.  אתרים  ממספר  התחזוקה  לעלויות  דוגמאות 
מניתוח המקרים המפורטים בה )כאלו שניתן לשייכם באופן 

ברור לסוג פיתוח מסוים( עולות התובנות הבאות:
העלות הממוצעת לתחזוקה בפיתוח אינטנסיבי עומדת   •
מעלות  כ-3%  כלומר,  לשנה,  לדונם  ש"ח  כ-8,244  על 

ההקמה הממוצעת )אך עשויה להגיע לכדי עלות כפולה 
מכך, וזאת כתלות בתוכנית התפעולית(.

העלות הממוצעת לתחזוקה בפיתוח אקסטנסיבי עומדת   •
מעלות  כ-2%  כלומר  לשנה,  לדונם  ש"ח  כ-1,515  על 
ההקמה הממוצעת )אך עשויה להגיע לכדי עלות כפולה 

מכך, כתלות בתוכנית התפעולית(.
עלות  ההקמה  שלאחר  הראשונות  השנים  בחמש   •
כ-7%  על  ועומדת  יותר,  גבוהה  להיות  נוטה  התחזוקה 

מעלות ההקמה42.
פיתוח  באמצעות  התחזוקה  עלויות  את  לצמצם  ניתן   •

קהילת מתנדבים פעילה, שתסייע בתפעול הפארק43.

רשות נחל הירקון. 2019. יצירת מרחב ירוק ורציף באגן הירקון ומערכת לניהולו ולביצועו. דו"ח מסכם.  .42
כך למשל בפארק עמק הצבאים, שם פועלים 100 מתנדבים, המרוכזים על ידי רכזת מתנדבים ומקבלים הכשרה. נוסף על כך, מסייעים לתחזוקה מספר בני   .43

ובנות שירות לאומי, המשתתפים גם במשימות גינון, ניקיון ותחזוקה שוטפת )ריאיון עם יעל המרמן-סולר, מנהלת עמק הצבאים(.
לוי ד. 2019. 120 מיליון ש"ח: כך ייראה האגם בשכונת אגמים. כאן דרום אשקלון. 8 ביולי.  .44

רשות נחל הירקון. 2020. תוכנית אב לאגן נחל הירקון.  .45
שם.  .46

עלויות   תחזוקה  6.2

פארק
שטח 
בדונם

סוג הפיתוח
 עלות התחזוקה 

)ש"ח לדונם לשנה(
מקור מידע

כאן דרום אשקלון13,00044אינטנסיבי ברובו600פארק האגמים אשקלון

460פארק הרצליה
שילוב בין אינטנסיבי 

לאקסטנסיבי
12,830

ריאיון עם ורד אושר, מנַהלת 
הפארק

תוכנית אב לאגן נחל הירקון6,00045אינטנסיביגאולת הירקון

נחל באר שבע – 

שנים ראשונות
5,400אינטנסיבי

ריאיון עם נחמיה שחף, ראש 
מִנהלת הפארק

נחל  באר שבע – 

שנים ראשונות
2,430אקסטנסיבי

ריאיון עם נחמיה שחף, ראש 
מִנהלת הפארק

נחל  באר שבע – 

שנים מתקדמות
4,500

שילוב בין אינטנסיבי 
לאקסטנסיבי

1,111
ריאיון עם נחמיה שחף, ראש 

מִנהלת הפארק

250פארק עמק הצבאים
שילוב בין אינטנסיבי 

לאקסטנסיבי
2,320

ריאיון עם יעל המרמן-סולר, 
מנַהלת הפארק

תוכנית אב לאגן נחל הירקון60046אקסטנסיביגאולת הירקון
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ומזעור  ההצפות  אירועי  צמצום  היא  הפעולה  מטרת  אם 
אתר  של  אקסטנסיבי  בפיתוח  להסתפק  ניתן  נזקיהן, 
על  מטבעו  נשען  אקסטנסיבי  פיתוח  ועוד,  זאת  הוויסות. 
ולבעלי  גידול איכותי לצמחייה  השקיה עונתית, מהווה בית 
זאת,  עם  עשיר.  ביולוגי  מגוון  ומאפשר  המקומיים,  החיים 
כדי להפיק את מרב שירותי המערכת האקולוגית הניתנים 
ידי אנשי מקצוע מתחום  באתר יש ללוותו באופן הדוק על 

האקולוגיה, ולהיות ערוכים להוצאות הכרוכות בכך. 
סוגי  הפרויקט  בצד  שיהיו  היא  השאיפה  אם  גיסא,  מאידך 
תועלת נוספים מלבד צמצום הצפות – למשל שישמש אתר 
מסחר, ספורט ופנאי, אבן שואבת לתיירים ולמטיילים ומנוע 
לכלכלת  השנים  במרוצת  שיתרום  חברתי-כלכלי  צמיחה 
אינטנסיבי.  בפיתוח  הצורך  הנראה  ככל  יתעורר   – העיר 

הקמה ותחזוקה של שטחי פארק - הערכות ממוצעות

והקמת  נטיעה, סלילת שבילים  גינון,  יכלול  זה  פיתוח מעין 
ועוד,  זאת  ותעסוקה.  מסחר  שימושי  שיאפשרו  תשתיות 
גולת  )האגם, לדוגמה( צפוי להוות את  היות שמופע המים 
משקל  שיינתן  ייתכן  כחולות,  תשתיות  אתרי  של  הכותרת 
כך  לשם  השנה.  ימות  כל  המים  מופע  של  בקיומו  לרצון 

יידרשו מערכות יקרות לסחרור ולטיהור של מים. 
שבין  הציר  על  האתר  את  למקם  היכן  שההחלטה  מכאן 
תהיה  מה  מכך,  יוצא  )וכפועל  לאינטנסיבי  אקסטנסיבי 
עלות הקמתו ואחזקתו( תלויה במיקום, בנסיבות ובמטרות 
לעלות  ההערכות  ממוצעי  מצורפים  בטבלה  הפרויקט. 

הקמתם של אתרי תשתיות כחולות שונים בארץ. 

אינטנסיבי או אקסטנסיבי?   6.3

אינטנסיבי    אינטנסיבי    אקסטנסיבי     אקסטנסיבי      תמהילתמהיל תמהיל
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עלויות תחזוקה )ש"ח לדונם לשנה( בהתאם לסוג הפיתוח

עלויות תחזוקה מוערכות )ש"ח לדונם בשנה(עלויות הקמה מוערכות )ש"ח לדונם(השקעה

400,0006,500אינטנסיבי

80,0001,500אקסטנסיבי

56,000700שימור והשבה
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דוגמאות מהעולם

"The Saw Mill River Coalition … forged relationships with public works departments, private 
developers, and professional water quality researchers to focus on water quality issues and 
develop corrective strategies. The EPA grant has enabled the Coalition to pursue uncovering 
selected portions of the river that have for nearly a century been piped underground – an 
effort referred to as “daylighting” the river."ᴵ

"The City has already credited the new park with triggering redevelopment, including a $7 
million renovation of a tech firm with 180 jobs, a $43 million historic redo of five to seven 
buildings, and an apartment tower and mixed-used complex to replace abandoned buildings 
along one side of the park."ᴵI

I. United States Environmental Protection Agency. 2011. Uncovering a Long-Buried Prize in Downtown Yonkers: Daylighting 
the Saw Mill River. 

II. Groundwork USA. 2012. Daylighting the Saw Mill River. 

Saw Mill River, Yonkers, New York
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הקמתן  עבור  מהימן  עלות-תועלת  מאזן  לערוך  כדי 
ההקמה  עלויות  כנגד  להציב  יש  כחולות  תשתיות  של 
לעיל.  שסקרנו  התועלת  סוגי  מגוון  את  שלהן  והתפעול 
כפי שצוין, התועלת של התשתיות הללו אינה רק כלכלית 
– תועלת שלרוב ניתן  גרידא, אלא גם חברתית וסביבתית 
נקודת המבט  כן,  פי  להעריכה באופן עקיף בלבד. אף על 

לשקול  צריכה  כולו,  המשק  טובת  את  הרואה  הציבורית, 
שמאפשר  המאזן  ההחלטות.  קבלת  בתהליך  אותה  גם 
SROI מכונה  בתהליך  אלו  מסוגים  תועלת  להטמיע   לנו 

(Social Return On Investment). מאזני עלות-תועלת 
שלושה  של  כלכליים  ניתוחים  במסגרת  נערכו  אלו  מעין 

פרויקטים רלוונטיים המפורטים כאן.

החזרי השקעה מסוגים שונים 
]7[

שבע47  באר  נחל  לפארק  שנערך  עלות-תועלת  ניתוח 
 1:1.85 של  ביחס  עמדה  מהפרויקט  התועלת  כי  מצא 
היא  ביותר  הדומיננטית  התועלת  כי  נמצא  עוד  לעלויות48. 
הכוללת   – לפארק  הסמוכים  באזורים  נדל"ן  ערכי  עליית 
עליית ערך הן בנכסים קיימים והן בנכסים מתוכננים – כמו 
בכך  שהפך  הפארק,  בקרבת  חדשים  נכסים  הקמת  גם 
מ"חצר אחורית" ל"חצר קדמית". כמו כן, כומתה התועלת 
הפארק.  בתחומי  שהוקמו  מסחריים  ממיזמים  הכלכלית 
הניתוח קבע כי העירייה היא הנהנית העיקרית מהתועלת. 
הרווח מתבטא בעלייה בערך הקרקע של הדירות הנוספות, 
גם בפיתוח העירוני, בגביית ארנונה מעסקים חדשים  כמו 
וכן בהכנסות מחניונים. המדינה, מצידה, נהנית ממגוון רחב 

מיסים  בגביית  שמקורם  נוספים  עקיפה  תועלת  סוגי  של 
)מס רכישה, מע"מ, מס הכנסה, מס חברות ועוד( ובהקטנת 

סובסידיות בזכות תעסוקה פוטנציאלית.
הדגיש  שבע,  באר  נחל  פארק  מנהלת  ראש  שחף,  נחמיה 
כי התועלת בפועל  זו,  בריאיון שנערך עימו לטובת עבודה 
ב-2011:  לה  לצפות  היה  שניתן  זו  על  בהרבה  עלתה 
מדבריו עולה כי שיקום הנחל ופיתוח הפארק שינו בצורה 
משמעותית את כיוון הפיתוח באזור ובשכונות הגובלות בו. 
למשל, הביקוש למגורים בקרבת הפארק והנחל היה גבוה 
מהצפוי )לדוגמה בנווה זאב ובעיר אבות, שהיו לפני הסדרת 
לשטחים  הביקוש  גם  וכמוהו  הצפה(,  פשט  באזור  הנחל 

מסחריים )לדוגמה גן הפעמון ושוק דימרי(.

פארק נחל באר שבע  7.1

לביא ד ובניאד ג. 2013. ניתוח עלות-תועלת: פארק באר-שבע. הרשת הגאוגרפית 6: 19–31.   .47
נמצאה תועלת הגבוהה ב-85% מהעלות בריבית של 7% להיוון ההכנסות. ריבית כזו נחשבת גבוהה, ומתאימה לפעילות כלכלית בתחום בעל סיכונים גדולים.   .48
היא מבטאת העדפת הווה, כיוון שהיא נותנת ערך נמוך יותר להכנסות הצפויות בעתיד. בתחום סביבה וחברה מקובלת ריבית נמוכה יותר של 3% )ברק, 
ב. 2016 מחיר ההון הפרטי והחברתי – המלצה לחישוב שער ניכיון חברתי(. ריבית של 3% נבדקה במאמר כבדיקת רגישות, והביאה לתועלת כפולה ביחס 

לעלויות )כלומר, יחס תועלת-עלות של 1:2(.
רשות נחל הירקון. 2019. יצירת מרחב ירוק ורציף באגן הירקון ומערכת לניהולו ולביצועו. דו"ח מסכם.  .49

ניתוח  נערך  הירקון49,  נחל  לאגן  האב  תוכנית  במסגרת 
הושווה  אשר  לתוכנית,  עלות-התועלת  מאזן  של  בדיעבד 
האב  תוכנית  של  בתכנון  בשלבי  עוד  שנערך  לניתוח 
שקיבלה  הירקון",  "גאולת  תוכנית  את  כללה  )התוכנית 

אביב  תל  במחוזות  מחוזית  מתאר  תוכנית  של  מעמד 
על  עלתה  התועלת  כי  נמצא  המוקדם  בניתוח  ומרכז(. 
חיצונית  תועלת  אף  כללה  היא   .1:1.4 של  ביחס  העלויות 
בפארק,  הביקורים  ומערך  האקולוגית  המערכת  משירותי 

פארק נחל הירקון  7.2
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זאת, בניתוח  שמספרם הוערך ב-764,000 בשנה. לעומת 
הרטרוספקטיבי שנערך ב-2017 הוערך כי התועלת הגיעה 
הערך  מרבית  זה,  במקרה  גם  העלויות.  מן   8 פי  כדי  עד 
בהם  שהצפיפות  הסמוכים,  הנכסים  ערכי  לעליית  יוחסה 
מבקרים  למספר  גם  כמו  הצפוי,  על  משמעותית  עלתה 

באזור  פארק  תכנון  לטובת  שנערך  עלות-תועלת  ניתוח 
כי התועלת מהקמת הפארק תעלה  מפער הקישון50 צפה 
התועלת  כי  הניתוח  מצא  עוד   .1:4 של  ביחס  העלויות  על 
צפויה לצמוח עם השנים, ועד 2041 צפויה תועלת של כ-4 
בפארק.  שהושקע  ש"ח   1 לכל  העלויות(  )בקיזוז  נטו  ש"ח 

בפארק  ביקרו   2017 )עד  שהוערך  מזה  משמעותית  גדול 
מהפארק  שהתועלת  מכאן  בשנה(.  מבקרים  מיליון  כ-2.5 
ממשיכה לעלות על הצפי, וזאת לנוכח גידול האוכלוסייה, 
השטחים  והפיכת  ולפארק  לנחל  הסמוכות  הערים  ציפוף 

הפתוחים לנדירים ומבוקשים יותר.

המקומית  הכלכלה  להמרצת  בעיקר  מיוחסת  התועלת 
ולעליית ערך  )לרבות פיתוח שטחי מסחר בדופן הפארק( 
האקולוגית  המערכת  בשירותי  לתמיכה  גם  כמו  הנכסים, 
ולאספקת שירותי פנאי, נופש וספורט, התורמים לבריאות.

פארק מפער הקישון   7.3

2021. דו"ח חברתי-כלכלי-עסקי עבור תוכנית אב לפארק מפער קישון "Quadratic Bottom Line". הוכן עבור רשות ניקוז ונחלים  .KGC – כרם גילה י  .50
קישון.
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נכון להיום, רשות מקומית המבקשת ליזום הקמת תשתית 
כחולה נדרשת לרוב למהלך של איגום תקציבים כדי לממנו. 
המימון יתבסס לרוב על מקורות פנימיים מוניציפליים ויכלול 

ממשלה,  משרדי  ממשלתיות,  קרנות  של  משמעותי  סיוע 
דוגמאות  מספר  להלן  תרומות.  וכספי  ממשלתיות  חברות 

מפרויקטים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות:

מיפוי המצב הנוכחי: מקורות מימון קיימים 
]8[

שנת 
הקמה

מקורות המימון
מקור המידע51

מוניציפליים / 
רשויות ניקוז

קרנות 
ציבוריות

גופים נוספיםשותפים בממשלה

נחל שורק – בין 
כביש 4 לכביש  42

בשלבי 
תכנון 
והקמה

רשות ניקוז ונחלים 
שורק-לכיש

קרן 
שטחים 
פתוחים

משרד הבינוי והשיכון, רשות 
מקרקעי ישראל, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

אגמא – מרכז 
הידע לאגני היקוות 

ונחלים52

פארק האגמים 
אשקלון

2022
משרד הבינוי והשיכון, רשות 

מקרקעי ישראל
כאן דרום אשקלון53

2018פארק נחל השניים
קרן 

שטחים 
פתוחים

משרד הבינוי והשיכון, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

אגמא – מרכז 
הידע לאגני היקוות 

ונחלים54

2016פארק עמק הצבאים
הרשות לפיתוח 
ירושלים, חברת 

הגיחון, קרן ירושלים

מפעל הפיס, 
קק"ל ארה"ב, 

 JNF ,ארה"ב JNF
אוסטרליה

ריאיון עם יעל 
המרמן-סולר, 
מנַהלת הפארק

פארק עירוני 
הרצליה

 2008
ואילך

עיריית הרצליה
ריאיון עם ורד אושר, 

מנַהלת הפארק

פארק הירקון
 2002
ואילך

רשות נחל הירקון55קק"למשרדי ממשלה

פארק באר שבע
 2001 
ואילך

הקרן 
לשיקום 
מחצבות

משרד הבינוי והשיכון, רשות 
מקרקעי ישראל, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, 
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

קק"ל, JNF ארה"ב, 
JNF אוסטרליה

ריאיון עם נחמיה 
שחף, ראש מִנהלת 

הפארק

נתונים אלו מייצגים את מקורות המימון העיקריים, בהתבסס על מקור המידע המפורט בטבלה. יתכן שגויסו משאבים ממקורות נוספים, קטנים יותר בהיקפם   .51
ביחס להשקעה הכוללת.

לב הרמתי ד. 2021. נחל שורק בין כביש 4 לכביש 42: הסדרת נחל ומזעור הצפות. אגמא.   .52
לוי ד. 2019. 120 מיליון ש"ח: כך ייראה האגם בשכונת אגמים. כאן דרום אשקלון. 8 ביולי.   .53

קמחג'י גפני ל ושק ל. 2021. מעלה נחל השניים ליד יקנעם עילית. אגמא.   .54
רשות נחל הירקון. 2019. יצירת מרחב ירוק ורציף באגן הירקון ומערכת לניהולו ולביצועו. דו"ח מסכם.   .55
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נפרט לגבי ארבעת סוגי מקורות המימון המוזכרים בטבלה:

צו רשויות נחלים ומעיינות )הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז(, תשס"ג–2003.  .56
רשות מקרקעי ישראל. 2021. רשות מקרקעי ישראל תקצה כ 100 מיליון שקלים לקידום של כ-93 פרויקטים סביבתיים חדשים בשנת 2020 באמצעות הקרן   .57

לשטחים פתוחים. הודעת דוברות. 26 בפברואר.

מכסות ניקוז 
על  שאמונים  ביצועיים  גופים  הם  והנחלים  הניקוז  רשויות 
הטבע  ומתנות  הנוף  שמירת  בהיבטי  הארציים  הנחלים 
לאורך הנחל56, ובהיבטי תפקודי הניקוז ומניעת שיטפונות. 
ניקוז  ממכסות  בעיקרן  ממומנות  והנחלים  הניקוז  רשויות 
שמשלמות להן הרשויות המקומיות ורשות מקרקעי ישראל 
לכן,  מדינה(.  וקרקע  מוניציפליים  שטחים  לפי  )בחלוקה 
הנכללים  נגר  ניהול  של  לפרויקטים  טבעיות  שותפות  הן 
)כולל פרויקטים להשהיה במעלה  נחלים ארציים  בתחומי 

אגן הניקוז, מעבר לתחומי הנחל(. 

היטלי תיעול
היטלי התיעול הם חלק מהיטלי הפיתוח העירוניים. היטלים 
מימון  לטובת  חדשה,  מבנייה  חד-פעמי  באופן  נגבים  אלו 
בחוק  נקבע  ההיטל  גובה  תיעול.  מערכות  של  הקמתן 
העזר העירוני בהתבסס על תוכנית הניקוז העירונית. גובה 
בהתאם  לרשות,  רשות  בין  משמעותית  משתנה  ההיטל 
ד"ר  לפי  החדשה.  הבנייה  ולהיקף  התיעול  מערכת  למצב 
במִנהל  מקומי  ומיסוי  מקרקעין  אגף  מנהל  בנישתי,  יוסי 
להשתמש  מניעה  אין  הפנים,  במשרד  המקומי  השלטון 
בהיטל זה לטובת מערכות ניהול נגר, שכן הן משרתות את 
אותה מטרה עקרונית. עם זאת, ראוי לבצע לשם כך תיקון 

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 
 2013 מאז  פועלת  פתוחים  שטחים  על  לשמירה  הקרן 
ומקורותיה הם 1% מכלל הכנסות רשות מקרקעי ישראל. 
לטיפוח  לשמירה,  סיוע  שמטרתן  פעולות  מממנת  הקרן 
ולפיתוח הסביבתי של השטחים שמחוץ לשטחים העירוניים 
הבנויים, ובכלל זה שטחים פתוחים בעלי חשיבות לשמירה 
בישראל.  האקולוגיות  המערכות  ועל  הביולוגי  המגוון  על 
הקרן מקצה בממוצע כ-100 מיליון ש"ח בשנה, ומאפשרת 

משרד  שמפרסם  התחשיב  לגיבוש  העקרונות  במסמך 
הפנים. במסגרת זו גם יובהר אם ניתן להשתמש בהיטל גם 
לטובת הפיתוח הנדרש לפארק מנהל נגר, המשלב מטרות 
משמעותית.  שעלותו  נוסף,  נופי  פיתוח  עם  יחד  נגר  ניהול 
לכן, למעשה כיום אין שימוש בכלי זה להקמת פארק מנהל 
של  נוספת  מקצועית  התייחסות  כך  לשם  ונדרשת  נגר, 

משרד הפנים, כפי שיפורט להלן.

היטל שטחים פתוחים 
הממומש  יחסית,  חדש  היטל  הוא  פתוחים  שטחים  היטל 
כיום ברשויות מקומיות ספורות. זהו היטל חד-פעמי שניתן 
ברשות  חדשים  נכסים  ועל  קיימים  נכסים  על  להטילו 
המימון  פתוחים.  ציבוריים  בשטחים  עבודות  מימון  לטובת 
בכפוף  הנאה לשצ"פים,  זיקת  להם  שיש  נכסים  על  מוטל 
לחוות דעת מהנדס העיר. באמצעות ההיטל ניתן לממן את 
פעולות  באמצעותו  לממן  ניתן  ולא  בלבד,  ההקמה  שלב 
הרשות  על  פתוחים  שטחים  היטל  לגבות  כדי  תחזוקה. 
את  מתווה  העזר  חוק  בהתאם.  עירוני  עזר  חוק  לחוקק 
וכמות  להיקף העבודות המתוכננות  גובה ההיטל בהתאם 
בין  משמעותית  בהתאם  ומשתנה  מהן,  הנהנים  הנכסים 

רשות לרשות.

מימון לכל אחד מהשלבים – סקר, תכנון והקמה. נוסף על 
כך, הקרן מממנת פארקים ואזורי נופש ופנאי, ואף מסייעת 
זו  קרן  מטרותיה.  להגשמת  הפועלים  חיצוניים  לגורמים 
מותאמת בבירור למטרת הקמת פארקים מנהלי נגר )ניתן 
ביכולתה  אין  זאת,  עם  שלעיל(.  בטבלה  דוגמאות  לראות 
נתנה   2020 בשנת  לראיה,  הצרכים:  לכלל  מענה  לספק 

הקרן מענה רק לכ-40% מכלל הבקשות שהוגשו לה57.

מקורות מימון מוניציפליים ורשויות ניקוז ונחלים   8.1

קרנות ציבוריות  8.2
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הקרן לשיקום מחצבות 
הקרן לשיקום מחצבות מממנת את שלב התכנון והביצוע 
של שיקום מחצבות נטושות. בשלב התפעול עובר האתר 
לידי הרשות המקומית, והיא שתהיה האחראית לתחזוקה. 
אם  השטחים  שיקום  תכנון  את  הקרן  תממן  כלל  בדרך 
פארק  )לרבות  ציבוריות  מטרות  לטובת  הוא  פיתוחם 
עירוני / שצ"פ(; במקרה זה תחתור הקרן לאיגום משאבים 
זאת,  עם  נוספים58.  שותפים  באמצעות  המימון  ולהשלמת 
כשמדובר בשיקום למטרות מסחריות, הקרן נוטה לצמצם 
זה  מימון  את המימון לעבודות עפר בלבד. שימוש במקור 

תלוי במיקום המחצבה ובאפשרות להוביל אליה נגר59. 

הקרן למניעת זיהום ים 
למנוע  במטרה  היתר  בין  הוקמה  ים  זיהום  למניעת  הקרן 
זיהום מי ים וחופים. לפיכך נראה כי ניתן להיעזר בה למימון 
מצמצמים  הם  אם  החוף,  בנחלי  נגר  ניהול  של  פרויקטים 
את הגעתם של מי נגר מזוהמים לחופים ולים. עם זאת, עד 
כה לא הייתה מעורבת הקרן במתן מענקים לפרויקטים של 

נגר או שיקום נחלים. במקום זאת, מרבית הכספים  ניהול 
להגנת  הארצית  היחידה  פעולות  למימון  מיועדים  בקרן 
הצטברו  בקרן  הסביבה.  להגנת  במשרד  הימית  הסביבה 
כ-100  של  בשיעור  לשנה  משנה  העוברים  תקציב  עודפי 

מיליון ש"ח60.

קרן הניקיון 
בסעיף  הקבועות  למטרות  מיועדים  הניקיון  קרן  כספי 
איכות  על  שמירה   )1( ובכללן  הניקיון,  שמירת  לחוק   10
 )2( הניקיון,  על  שמירה  זה  ובכלל  הסביבה  של  נאותה 
כי  נראה  החופית.  הסביבה  על  הגנה   )3( מפגעים,  מניעת 
פארק  הקמת  לבין  אלו  מטרות  בין  השקה  נקודות  ישנה 
מנהל נגר, אולם עד כה, לפי דו"חות פעילות הקרן לשנים 
2018–2020, לא תוקצבה כל פעילות שעיקרה ניהול נגר. 
ממדיניות המשרד להגנת הסביבה ניתן להעריך כי מקורות 
באתרי  ובפרט  הפסולת,  בשוק  לתמיכה  שמורים  הקרן 
בחסמים  נתקלים  אלו  אתרים  ומתקדמים.  גדולים  טיפול 

תכנוניים ואחרים רבים, ולכן טרם תוקצבו.

הקרן לשיקום מחצבות. 2020. דו"ח פעילות לשנת 2020. לאחרונה פורסם כי משרד האוצר משך באופן זמני את כספי הקרן, לצורכי נזילות. דו"ח מבקר   .58
המדינה קבע השנה כי רק 17% מהמחצבות הנטושות שוקמו עד כה על ידי הקרן, ולמרות זאת הממשלה רוקנה את קופת כספי שיקום המחצבות )רואה ע. 

2021. הממשלה רוקנה את קופת כספי שיקום המחצבות. כלכליסט. 18 בנובמבר(. 
בפארק נחל באר שבע לדוגמה, רשות הניקוז והנחלים הוכיחה לקרן לשיקום מחצבות כי אכן נכרו בנחל מחצבים באופן לא חוקי תוך פגיעה בו. בדרך זו   .59
גייסה את הקרן כמקור לשיקום הנחל, והתניעה את פיתוח הפארק סביבו. מקרה פוטנציאלי אחר מקודם כיום על ידי רשות ניקוז ונחלים שרון, במסגרת 
תת"ל 122. בין אתרי הוויסות המקודמים בתוכנית מקודמת גם מחצבת ורד כאתר עתידי לוויסות מי נגר. התכנון נמצא בשלב עקרוני בלבד, ולכן לא בוצע 

עדיין תכנון מימוני.
הקרן למניעת זיהום הים. 2020. דו"ח ארבע שנתי 2016–2019. מקורות הקרן הם אגרות מכלי שיט וממסופי דלק )כשני שלישים(, קנסות מדיני הגנת הסביבה   .60

הימית )כשליש(, וכן היטלי הזרמה לים ועיצומים על הפרות היטל.
גם רשות המים יכולה הייתה להיות גורם משמעותי, שכן חלחול נגר תורם למילוי החוזר באקווה ולמשק המים. כיום הרשות אינה תומכת בהקמת אמצעי   .61

ניהול נגר הכוללים חלחול, אלא מציעה שיפוי תפעולי של 2 ש"ח לכל קוב מים.
כך למשל, בפארק הירקון, בפארק באר שבע ואחרים.  .62

משרדי ממשלה
בטבלה שלעיל מפורטים פרויקטים שבהקמתם השתתפו 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  והשיכון,  הבינוי  משרד 
והמשרד לפיתוח הנגב והגליל. משרדים רלוונטיים נוספים 
שעשויים להשתתף במימון פרויקטים של תשתיות כחולות 
הם המשרד להגנת הסביבה, המשרד לשוויון חברתי )אם 
המיעוטים(,  מגזר  את  שישרת  בפרויקט  בתמיכה  מדובר 
על  מבוססות  זה  מסוג  תמיכות  ועוד61.  התיירות  משרד 
זהות בין מטרות הפרויקט והמטרות שהמשרדים מבקשים 
וכל  זמין בהכרח,  לקדם. מכאן, שאין מדובר במקור מימון 

פרויקט נדרש "לתפור חליפת מימון" בהסכמים פרטניים או 
על בסיס קולות קוראים. גורם נוסף המקשה על גיוס המימון 
הוא התלות בתקציב המדינה, המקשה על קידום תוכניות 
בהיקף  תלוי  בממשלה  השותפים  גיוס  אופן  רב-שנתיות. 
ומשמעותיים  ייחודיים  בפרויקטים  תמיכה  עבור  התמיכה: 

בהיקפם תידרש החלטת ממשלה62. 

רשות מקרקעי ישראל – קרן תקציב פיתוח הפרויקט
על  מכרעת  השפעה  ישנה  ישראל  מקרקעי  לרשות 
על  כחולות  תשתיות  של  ולפיתוח  לתכנון  הפוטנציאל 

שותפים בממשלה   8.3
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כך עולה מריאיון טלפוני עם ליבנת אולניצקי מרשות מקרקעי ישראל.  .63
פליישמן ל ואודיש י. 2004. גורמי השפעה ושיטות הערכת שטחים פתוחים ציבוריים. משרד המשפטים.   .64

רונן ג. 2021. נווה גן צפון ופארק מטרופוליני ברמת השרון: ניהול נגר אגני בגישת פיתוח בעצימות נמוכה. אגמא.   .65

תוכניות  מקדם  ברשות  התכנון  אגף  ציבוריות.  קרקעות 
בשולי  חדשות  שכונות  או  רובעים  להקמת  מפורטות 
עירונית,  התחדשות  מיזמי  במסגרת  או  הקיימות  הערים 
התכנון  בשלב  המקומיות.  הרשויות  עם  יחד  לעיתים 
מבוסס  נגר  ניהול  של  מרכיב  תכלול  התוכנית  אם  נקבע 
אכן  הכחולה  התשתית  אם  היקפו.  יהיה  ומה  שצ"פים, 
בשלב  בחשבון  תובא  היא  הסטטוטורית,  בתוכנית  נכללת 
הקרקעות  ערך  כלומר,  ליזמים.  הקרקעות  של  השיווק 
הפיתוח  עלויות  אליו  ויצורפו  שלהן,  השומה  מערך  יורכב 
הקרקעות  משיווק  ההכנסות  יח"ד.  למספר  היחסיות 
הפרויקט.  פיתוח  תקציב  קרן  שמכונה  ייעודית,  לקרן  יופנו 
הרשות  את  מלווה  ישראל  מקרקעי  ברשות  הפיתוח  אגף 
נקבע  הפיתוח  תקציב  בעוד  התוכנית,  במימוש  המקומית 
לפי סדר עדיפויות מקומי ובהתאם להנחיות המחייבות של 
התוכנית המפורטת. לעיתים מצורפים לתוכנית המפורטת 
נספחים, בין אם מנחים ובין אם מחייבים, הנוגעים לנושאים 
על  נוסף  תחומים,  מסדירים  או  מידע  ומוסיפים  ספציפיים 
הקיים בתקנון ובתשריט התוכנית. מכאן שקיימת אפשרות 
תקציב  באמצעות  כחולות  תשתיות  של  הקמה  לממן 
בסיס  ועל  המפורטת,  התוכנית  של  יוצא  כפועל  הפיתוח 
אדריכל  ושל  ישראל  מקרקעי  רשות  של  הדעת  שיקול 

שווי  לעליית  פארק  תרומת  הערכת  המקומית.  הרשות 
הקושי  לנוכח  מורכבת63,  החכירה  בעסקת  ליח"ד  הקרקע 
שבהשוואה בין פרוגרמות באזורים שונים בארץ ובתקופות 
שונות לשיווק64. תוכנית רש1010 ברמת השרון היא דוגמה 
יחד עם  ישראל,  ידי רשות מקרקעי  לתוכנית שקודמה על 
הרשות המקומית, ויושמה בה גישת פיתוח בעצימות נמוכה 

הכוללת פארק מטרופוליני מנהל נגר65.

שיתוף פעולה עם גופי תשתית )חברות ממשלתיות( 
גופי תשתית, דוגמת נתיבי ישראל, רכבת ישראל ואחרים, 
כחולות,  תשתיות  הקמת  למימון  שותפים  להיות  עשויים 
אם הפתרון מספק מענה לצורכי הניקוז בתוכנית הגובלת 
חיים  עם  בריאיון  עלתה  כזה  לפרויקט  דוגמה  לתשתית. 
שמוקם  בפרויקט  קישון.  ונחלים  ניקוז  רשות  ראש  חמי, 
ליישוב  הניקוז המשתפל  אגן  בתוך פשט ההצפה במעלה 
של  השהיה  המאפשרת  כביש  סוללת  הוקמה  שפרעם, 
את  הכביש.  לצד  חקלאי  בשדה  שפרעם  לכיוון  הזרימה 
הסוללה  הקמת  שאת  בעוד  הניקוז,  רשות  מימנה  התכנון 
לאפשר  עשוי  זה  מסוג  מימון  ישראל.  נתיבי  חברת  מימנה 
נגר, אולם לשם כך  גם הקמה של תשתית לפארק מנהל 

יידרשו השקעות משלימות. 
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קק"ל 
ישראל,   JNF-קק"ל של  תרומתן  בולטת  שלעיל  בטבלה 
ארה"ב ואוסטרליה. ב-2016 קק"ל אף הקימה את המרכז 
לערים רגישות למים בישראל. עם זאת, בשנים האחרונות 
הנושא  מקודם  כיום,  אלו.  גופים  של  מעורבותם  פחתה 

בעיקר על ידי אגף המדען הראשי בארגון.

מפעל הפיס
בשדרוג  או  בפיתוח  במימון,  סיוע  מפרסם  הפיס  מפעל 
אתרי טבע עירוני לטובת שמירה על ערכי טבע ובתי גידול 
טבעיים ולשם הנגשתם לציבור הרחב. פרויקטים מסוג זה, 
הממומנים על ידי מפעל הפיס, נוטים להסתייע גם במשרדי 
המיועדות  ובקרנות  בג'וינט  גם  כמו  השונים,  הממשלה 
למיזמים לטובת הגיל הרך. מפעל הפיס אף מפרסם סיוע 
במימון שיקום נחלים, פיתוח הנחל וסביבתו והקמת פארק 
עירוני על בסיס הנחל. תחומי הסיוע מפורטים באתר מפעל 
גינות  בעיקר  מוצגות  באתר  כי  לציין  יש  זאת,  עם  הפיס; 
ולא  מחלחל(,  שאינו  מלאכותי,  דשא  עם  )ברובן  משחקים 
עירוני  טבע  ובשימור  בשיקום  הממוקדים  פרויקטים  הוצגו 
לתמיכות  הפוטנציאל  עתה  לעת  כי  נראה  לכן,  נחלים.  או 

בשטחים פתוחים מנהלי נגר טרם מומש.

יד הנדיב 
וסביבתיים  יד הנדיב תומכת במגוון מיזמים חברתיים  קרן 
בישראל. בין היתר, הקרן מקדמת שיקום נחלים דרך אימוץ 
זו  במסגרת  ההיקוות.  אגני  של  משולב  ניהול  של  הגישה 
בתחרות  נחלים.  שיקום  תחרות  לעריכת  היוזמה  קמה 
 – והזוכה בתחרות  והנחלים,  השתתפו רוב רשויות הניקוז 
ולביצוע  לתכנון  לסיוע  זכתה   – קישון  ונחלים  ניקוז  רשות 
מימון  מקורות  בהשגת  שהותנה  ציפורי,  נחל  שיקום  עבור 
נגר  לניהול  הנוגע  בכל  הקרן  מטרת  כי  לציין  יש  נוספים. 
ושיקום נחלים היא לסייע להנעת מהלכי רוחב, ולא לתמוך 

באופן ישיר בהקמת פרויקטים של תשתיות.

קרנות פרטיות נוספות 
פארקים  במימון  תמיכה  להציע  עשויות  נוספות  קרנות 
פארק  בהקמת  שתמכה  ברכה,  קרן  לדוגמה  נגר,  מנהלי 
אריאל שרון. ככלל, שיתוף פעולה עם גופים פילנתרופיים 
ראשונית,  כהשקעה  ההקמה,  לשלב  כלל  בדרך  מתאים 
ומחייב מימון תואם מגופים נוספים. זהו מקור מימון שאינו 
סדיר וקבוע, ומחייב גיוס תקציב יצירתי שאינו מוסדר מראש 

לכל פרויקט.

גופים נוספים   8.4
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דוגמאות מהעולם

"After the restoration of Cheonggyecheon, land values in the adjacent area increased by 
about 25-50 percent. If Tax Increment Financing (TIF) had been adopted by the City at the 
average effective tax rate of 0.5 percent in Korea, the cost of the project would have been 
recovered within approximately 20 years. At higher effective rates that are used in Japan 
and the U.S., the recovery period could have been less than 10 years. However, the TIF 
method was not adopted, as Korean law did not allow for it at the time." 

Cheonggyecheon canal, Seoul

The World Bank. nd. https://urban-regeneration.worldbank.org/Seoul

Cheonggyecheon canal, Seoul
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דוגמאות מהארץ 

"במרכז המסחרי ליד אגם הסופרלנד בראשון לציון הוקם אגם מלאכותי, ומילויו אינו מצריך השקעה כספית 
מצד הרשות: האגם מנקז אליו מי גשמים בחורף ומי מזגנים בקיץ. האגם מושך עסקים כמו "יס פלאנט" שהוקם 
בסביבתו, והמקום הפך לאזור תעסוקה מצליח המשלב מוקדי תיירות שונים. עם זאת, המים זורמים לאגם מכל 
רחבי העיר ושוהים באגם במצבם הראשוני עד הזרמתם לאגם הנקיק ... נאסרו בו פעולות שיט, דיג, גלישה 
וכד׳ מחשש שהמים מזוהמים. הקמת האגם נעשתה באמצעות תאגיד המים הביוב והניקוז "מניב ראשון", שהוא 
תאגיד פורץ דרך המוביל גישה חדשנית, שלפיה הוא אחראי גם למי הניקוז )נוסף על מי הביוב(, ובהסכם ייחודי 
עם רשות המים הוא קונה מים במחיר מסובסד. לדברי אנשי התאגיד, בזכות האגם נרשם חיסכון של כחמישה 

מיליון ש"ח בכל שנה מכספי הציבור."

יס פלאנט, הסופרלנד ואגם סופרלנד במבט מהאוויר. צילום: נויקלן, ויקיפדיה

צרפתי מ, שפרן ר, גוטמן ג' ועמיעז י. 2018. נגר: גישה חדשה לניקוז עירוני. בתוך: צרפתי מ ושפרן ר )עורכות(. קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי: 
מדריך יישומי לרשויות המקומיות. 

אגם הסופרלנד ואגם הנקיק, ראשון לציון
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עשוי  כחולות  תשתיות  של  והתחזוקה  התפעול  מימון 
לעירייה  שוטפת  הכנסה  מקורות  יצירת  על  להתבסס 
כתלות  הפארק,  בתחומי  הממוקמים  בנכסים  שמקורם 
בתוכנית העסקית המגובשת בשלב התכנון. חיוני שתהיה 

גם  בין רמת הפיתוח של הפארק, שנגזרות ממנה  הלימה 
הצפויים  ההכנסה  מקורות  רמת  לבין  התחזוקה,  עלויות 
שמקורות  המרכיבים  מן  כמה  מפורטים  להלן  ממנו. 

ההכנסה של הפארק עשויים לכלול. 

מקורות מימון לשלב התפעול והתחזוקה
]9[

מגביית  הפארק  של  התחזוקה  מעלויות  חלק  לממן  ניתן 
ארנונה משטחים מסחריים בתוך מתחם הפארק או סמוך 
לו66. שטחים כאלו הם למשל הסעדה, גני אירועים, מתחמי 
רצוי  ושיט.  ספורט  שירותי  או  להופעות,  ומתחמים  כנסים 
יַפנו אליו את  ששירותים אלו יתבססו על הקִרבה לפארק, 
מן  גם  כמו  ממנו,  להפיק  שניתן  מהתועלת  וייהנו  החזית, 

לפיתוח  לשמש  עירוני  טבע  ואתרי  פארקים  של  בכוחם 
ולהעצמה של הקהילה ובכך לסייע לבניית חוסן עירוני. זוהי 
הסיבה שבגינה רשויות מסוימות )דוגמת הרצליה, ירושלים, 
נתניה( בוחרות לעיתים לממן מקופתן את עלויות התפעול 
ניתן  מסוימים  במקרים  העירוני.  הקהילה  ממערך  כחלק 
קהילת  בניית  לשם  קהילתית  מעורבות  על  להתבסס  אף 
מתנדבים, שבכוחה להפחית במידה משמעותית את עלויות 
לדוגמה,  שבירושלים,  הצבאים  בעמק  השוטף.  התפעול 

כמו  תומכים,  שירותים  מאפשר.  שהוא  הפתוח  המרחב 
משמעותי  יתרון  ישנו  אולם  הם,  גם  אפשריים  חניונים, 
על  המתבסס  באופן  לעיר  הפארק  של  מקרבתו  להנאה 
תחבורה ציבורית ותחבורה רכה )כגון הליכה ותחבורה דו-

גלגלית(.

מופעל מערך של כ-100 מתנדבים, לצד מספר בני ובנות 
שירות לאומי. להערכת יעל המרמן-סולר, מנהלת הפארק, 
כל מתנדב תורם לפארק עבודה שהיא שוות ערך לשליש 
משמש  הפארק  כך,  על  נוסף  גננות.  פועל  של  משרה 
מחוץ  בהם  לומדים  שהילדים  יער  גני  לארבעה  אכסניה 
לכיתה במשך רוב ימות השנה, תוך חיסכון בשטח ובעלויות 

ההקמה, התפעול והתחזוקה של בניין ציבור.

ארנונה משטחים מסחריים   9.1

אספקת שירותים קהילתיים   9.2

נכון להיום, ההכנסה מארנונה ממגורים נחשבת נמוכה ביחס להוצאות על תושב, ולכן איננה מהווה מקור מתאים. לאחרונה הציע משרד האוצר תוכנית   .66
להפחתת הארנונה לעסקים לצד ייקור הארנונה למגורים.
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הנוף מפסגת הר הקיימות בפארק הוד השרון. צילום: עידן ברנד, ויקיפדיה
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מימון תשתיות כחולות — האתגרים במצב הקיים
]10[

בכ-2  נאמדים  הארצית  הניקוז  תשתית  צורכי  להיום,  נכון 
של  השוטף  השנתי  תקציבן  בעוד  בשנה,  ש"ח  מיליארד 
הנגר  מי  ניהול  על  האמונים  הגופים   – הניקוז  רשויות 
מיליון ש"ח בלבד67.  כ-50  עומד על   – בשטחים הפתוחים 
הציבורית  ההשקעה  על  מובהק  באופן  מצביע  זה  פער 
הצורך  אף  על  וזאת  הנגר,  ניהול  בסוגיית  מספקת  הבלתי 
החיוני בפתרונות משמעותיים, אסטרטגיים וצופי פני עתיד. 
ולטיהור  המים  לאספקת  האחריות  העברת  כך,  על  נוסף 
והביוב  המים  לתאגידי  המקומיות  מהרשויות  השפכים 
הובילה לפגיעה נוספת בפוטנציאל ובסמכויות הגבייה של 

הרשויות בכל הנוגע לתשתיות טיפול במים. 
ניכר  תקציבי  קושי  עומד  המקומיות  הרשויות  בפני  ואכן, 
מהן  מונע  והוא  בשטחן,  כחולות  תשתיות  לפתח  בבואן 
לפתח אותן. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2020 
מדגימים כי שביעות הרצון של תושבי ישראל מהפארקים 
וב-22%  בכ-63%,  נאמדת  בקרבתם  הירוקים  ומהשטחים 
בלבד במגזר הערבי68. רשויות מקומיות רבות מגלות חוסר 
נכונות לפתח תשתיות כחולות, ראשית בשל היעדרם של 
מקורות מימון, ושנית בשל ספק באשר לכדאיות הכלכלית 
היתר,  בין  כשלעצמו,  )הנובע  אלו  תשתיות  פיתוח  של 
מהקושי הטכני והמושגי לתרגם תועלת חברתית למונחים 
פיתוח  להיעדר  שמוביל  הוא  זה  עניינים  מצב  כלכליים(. 
הרסניים.  הצפה  אירועי  למנוע  שבכוחן  חיוניות  תשתיות 

ייתכן שישנם פערי ידע הנוגעים להקמה, לתפעול  כמו כן, 
ולתחזוקה של תשתית כחולה, שמאפייניה שונים מאלו של 

הפארקים הקיימים ברוב הערים.
ניתן ללמוד על מגבלות המקורות התקציביים המוניציפליים 
 .69)2017( הכנסת  של  והמחקר  המידע  מרכז  של  מדו"ח 
מסך  המקומי  השלטון  תקציב  משקל  כי  עולה  מהדו"ח 
בארגון  מהממוצע  משמעותית  נמוך  בישראל  התוצר 
)5.5% בישראל,  OECD – לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים
לעומת ממוצע של 11.1% ב-OECD(. אם נכלול בהשוואה 
זו רמות נוספות של שלטון מקומי שקיימות בחלק ממדינות 
 OECD-ה ממוצע  אז  או  ומדינות,  מחוזות  כגון   ,OECD-ה
עומד על 16.4% – שיעור הגבוה פי שלושה מזה שבישראל. 
המקומיות  הרשויות  הכנסות  משקל  בישראל  ועוד,  זאת 
מסך כל ההכנסות ממיסים עומד על 9.7%, בעוד שממוצע 
רמות  כוללים  כאשר   31.2%(  14.8% על  עומד   OECD-ה

נוספות של שלטון מקומי(.
עוד יש להדגיש כי מקורות המימון של הרשויות המקומיות 
בדירוג  הנמצאות  ברשויות  בייחוד  מוגבלים,  בישראל 
להשקעות  שלילי  תמריץ  יוצרת  זו  מגבלה  נמוך.  כלכלי 
גם  הקרוב,  בעתיד  ישירה  תשואה  בצידן  שאין  בתשתיות 
)דוגמת  עתידיות  עלויות  לצמצום  חיוניות  ההשקעות  אם 
עלויות תיעול וניקוז, פרמיות ביטוח גבוהות ותשלום פיצויים 

לנפגעי הצפות(. 

היעדרם של מנגנוני מימון זמינים ומספקים   10.1

משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 2021. התמודדות עם נזקי הצפות ושיטפונות בישראל – מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  .67
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2021. מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2020.  .68

מרכז המידע והמחקר של הכנסת. 2017. תיאור וניתוח תקציבי רשויות מקומיות.  .69
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משקל  תקציבי הרשויות המקומיות מסך התוצר בשנת 2015 )אחוזים(

משקל ההכנסות של הרשויות המקומיות ממיסים מתוך סך הכנסות המדינה ממיסים בשנת 2015 )באחוזים(
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סטטוטורי(  )לא  אסטרטגי  מסמך  היא  לניקוז  אב  תוכנית 
את  משקפת  האב  תוכנית  מקומית.  רשות  ידי  על  הנערך 
ולניהול  לניקוז  הנוגע  בכל  הרשות  של  והחזון  המגמות 
וצופה  מושכל  באופן  התכנון  המשך  את  ומאפשרת  הנגר, 
"הכנת  מ-2021,  המדינה  מבקר  דו"ח  פי  על  עתיד.  פני 
תוכנית אב לניקוז היא שלב ראשון וחיוני להיערכות הרשות 
המקומית להגנה מפני הצפות, שכן באמצעותה ניתן לבצע 
את הפעולות האלה: לסווג את רמת הסיכון בשטחי הרשות 
לשיטפונות  המועדים  האזורים  את  לקבוע  המקומית; 
להעריך  הדחיפות;  סדר  לפי  לטפל  יש  בהם  ולהצפות 
את  ולהעריך  האב  תוכנית  ביישום  הכרוכות  העלויות  את 
תוכנית  על  העזר.  בחוק  להטיל  שיש  התיעול  היטל  גובה 
את  ולהציג  כלכליות  הנדסיות  בדיקות  על  להתבסס  האב 
מקומיות  רשויות  ל-2020,  נכון  ביותר"70.  היעילה  החלופה 
רבות בישראל טרם גיבשו תוכניות אב לניקוז, או לחלופין 

גיבשו תוכנית שלא מומשה. 
טווח  ארוך  תכנון  היעדר  של  התכנוניות  המשמעויות  לצד 

אין בנמצא מאגר מידע שמרכז עבור הרשויות  נכון להיום 
לרשותן  העומדות  המימון  אפשרויות  כלל  את  המקומיות 
לכך,  אי  בשטחן.  כחולות  תשתיות  ולהקים  לתכנן  בבואן 
מאוד,  מגוונים  האפשריים  המימון  שמקורות  ובהינתן 

גם  לניקוז  האב  תוכנית  מהיעדר  נגזרת  עירונית,  בראייה 
ביכולתה  אין  זו,  תוכנית  בהיעדר  תקציבית:  משמעות 
כך  תיעול.  היטל  מתושביה  לגבות  המקומית  הרשות  של 
במרכז  ותיעול  סלילה  היטל  חישוב  הליך  מנוהל  עולה 
 השלטון המקומי 712019: "חוק העזר אמור לאפשר לרשות 
הפיתוח  עלויות  כל  את  הנכסים  מבעלי  לגבות  המקומית 
הצפויות  ההכנסות  שסך  באופן  הרלוונטית,  התשתית  של 
לצורך  המקומית  הרשות  הוצאות  כל  את  יכסו  מההיטל 
משק  של  העיקרון  ויישמר  הרלוונטית  התשתית  פיתוח 
לניקוז  אב  תוכנית  נדרשת  כי  עולה  מכאן  סגור".  כספים 
כדי  הפיתוח,  עלות  את  להעריך  שתאפשר  נגר  ולניהול 

שניתן יהיה לחלקה על פני הבנייה החדשה המתוכננת.
שמפרסם  להיטל  התחשיב  של  עדכון  ללא  כך,  על  נוסף 
למטרות  התיעול  בהיטל  בשימוש  קושי  יש  הפנים,  משרד 
הפנים  משרד  על  לפיכך,  נגר.  מנהלי  פארקים  הקמת 
להנחות אילו רכיבים מן הפיתוח הנופי ניתן להכליל בהיטל 

התיעול.

זמן  של  מבוטלת  בלתי  להשקעה  נדרשות  הרשויות 
ותשומות לריכוזו של מידע זה, לרבות הבנת מנגנוני המימון 
הנבדלים של כל אחד מהגופים המממנים הפוטנציאליים. 
קושי זה יוצר תמריץ שלילי עבורן לגייס את המימון הנדרש.

היעדרה של תוכנית אב לניקוז ולניהול נגר בחלק מהרשויות  10.3

פיזור המידע באשר למקורות מימון שמקורם בשותפים חיצוניים  10.4

מבקר המדינה. 2021. היערכות הרשויות המקומיות לשיטפונות ולהצפות ותפקודן במהלך חורף 2020. דו"ח ביקורת מיוחד.  .70
משרד הפנים. 2019. נוהל הליך חישוב היטל סלילה ותיעול במרכז השלטון המקומי.  .71

מנגנון  בנמצא  כיום  אין  לעיל,  מהסקירה  ללמוד  שניתן  כפי 
תשתיות  להקמת  חיצוניים  מימון  מקורות  לגיוס  מובנה 
יצירתי  באופן  משאבים  לאגם  נדרש  פרויקט  וכל  כחולות, 
ניצול הזדמנויות. לראיה, מקור המימון הזמין  ולהתבסס על 
גם  אך  פתוחים,  לשטחים  הקרן  היא  לגיוס  ביותר  והאמין 
 40%( אליה  המוגשות  מהבקשות  לחלק  רק  נענית  היא 
פרטניים,  בהסכמים  תלויים  המקורות  שאר   .)2020 בשנת 
ומאפשרים לכל היותר שיעור מוגבל מאוד מן המימון הנדרש.
יצירתיות ואופטימיות מצד מקבלי  יוזמה,  אי לכך, נדרשות 

פרויקטים  להניע  המבקשים  מקומיות  ברשויות  ההחלטות 
מסוג זה. גם לאחר שצולחים את מכשול המימון, ותשתית 
מקורות  זמינות  ידי  על  מוגבל  הפיתוח  מוקמת,  כחולה 
המימון, ולכן נעשה על פי רוב בשלבים. תנאים אלו מעכבים 
ולעיתים מונעים כליל את מימוש סוגי התועלת הכלכלית, 
והבריאותית הרבים שנסקרו לעיל.  הסביבתית, החברתית 
הדחיפות לזיהוי הפוטנציאל ומימושו נובעת גם מן הפיתוח 
העירוני המואץ בישראל, שבעטיו קשה יותר ויותר להקצות 

שטחים לפארקים מנהלי נגר.

היעדרו של מתווה מובנה לגיוס מימון חיצוני  10.2
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הקיימות  המימון  אפשרויות  מרבית  לעיל,  שצוין  כפי 
מספקות מענה תקציבי להקמתן של התשתיות הכחולות, 
מבוטלות.  אינן  שלהן  התחזוקה  שעלויות  בשעה  וזאת 
עלולה  כחולות  תשתיות  של  מספקת  בלתי  תחזוקה 
להוביל לתוצאות בלתי רצויות, לרבות מפגעים בטיחותיים 

שותפות בין המגזר הציבורי לפרטי בהקמתן של תשתיות 
ציבוריות )PPP( נשענת ברוב המקרים על ההנחה שלפיה 
ייגזרו  שממנו  הכנסה  מקור  תשמש  המוקמת  התשתית 
רווחיה של השותפה מהמגזר הפרטי )במישרין או בעקיפין(. 

ותברואתיים. מכאן שלצד מימון עלויות ההקמה יש להבטיח 
על  בדגש   – עתידיות  תחזוקה  פעולות  של  מימונן  את  גם 
תקצוב  במסגרת   – התשתית  לפעולת  הראשונות  השנים 

הפרויקטים. 

תשתיות  של  שבכוחן  לעיל  שהודגם  פי  על  אף  זאת,  עם 
הכחולות לשמש מנוע צמיחה לכלכלה העירונית, פוטנציאל 
– התועלת אומנם רבה, אך  התשואה הישירה שלהן נמוך 

עקיפה, חיצונית וציבורית.

עלויות תחזוקה אינן מקבלות מענה באמצעות רבים ממקורות המימון הקיימים  10.5

שותפות המגזר הפרטי מוגבלת לנוכח פוטנציאל התשואה הישירה הנמוך   10.6
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דוגמאות מהעולם

"The cloudburst management plan will contribute to rises in property values and increased 
employment. It is estimated that the urban space improvements with recreational value 
will increase property prices in Copenhagen of just under DKK 1.4 billion. The upgrading 
of urban spaces can also increase revenue from property tax due to a significant increase 
in the value of those properties that are adjacent to the parks. Over 100 years, this extra 
revenue will amount to a value in present-day prices of DKK 1 billion. … The assessment 
shows that under present-day circumstances we can expect an overall benefit of DKK 5bn 
from the combined solution in Copenhagen in comparison to a situation in which the City 
does nothing. The socio-economic benefit by choosing the combined solution compared to 
the traditional sewer solution is around DKK 9bn."

Climate Adapt. 2016. The economics of managing heavy rains and stormwater in Copenhagen – The Cloudburst Management Plan. 
Case Study. 

The Cloudburst Management Plan, Copenhagen
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המלצות – לטווח הקצר
]11[

האזורים  של  מפורט  מיפוי  כוללת  לניקוז  אב  תוכנית 
בעלי  האתרים  זיהוי  לצד  ברשות,  להצפות  המועדים 
)דוגמת  הנגר  מי  לניהול  ביותר  המשמעותי  הפוטנציאל 
מחלחלת(  בקרקע  והאספלט  הבטון  תכסית  המרת 
את  יאפשר  אף  זה  מיפוי  הארוך.  בטווח  כך  לשם  וייעודם 
פרויקטים  סביב  והניהוליות  התקציביות  התשומות  ריכוז 
שיזוהו כנמצאים בעדיפות עליונה – גם מבחינת פוטנציאל 
התועלת  מבחינת  וגם  כרגיל,  עסקים  של  בתרחיש  הנזק 
תוכנית  כך,  על  נוסף  התשתית.  הקמת  של  הפוטנציאלית 
כי  לציין  יש  התיעול.  היטל  לגביית  ותנאי  בסיס  היא  האב 
הכנת  את  גם  בדיעבד  לממן  ניתן  התיעול  היטל  במסגרת 
בהכנת  המימוני  שהקושי  כך  עצמה,  לניקוז  האב  תוכנית 
התוכניות הוא תזרימי בלבד. נושא זה מקודם בימים אלו על 
ידי משרד הפנים ומִנהל התכנון, ובשיתוף פעולה עם מרכז 

לשטחים  הקרן   – לעיל  שצוינו  הציבוריות  הקרנות  על 
הקרן  לניקיון,  הקרן  מחצבות,  לשיקום  הקרן  פתוחים, 
של  פרויקטים  למימון  עדיפות  לתת   – ים  זיהום  למניעת 
תשתיות כחולות בהיקף נרחב משעשו עד כה. הנהלותיהן 
יקבלו  ממשלה,  משרדי  מנציגי  המורכבות  הקרנות,  של 
את  מקיימים  אלו  פרויקטים  כי  הבנה  מתוך  זו  החלטה 
את  משרתים  בזמן  ובו  הקרנות,  של  המגוונות  מטרותיהן 
נזקי  ולמזעור  האקלים  לשינוי  להיערכות  הלאומי  היעד 

ההצפות. 

לניהול  חדשה  מדיניות  מקידום  כחלק  המקומי  השלטון 
הנגר )תיקון 7 לתמ"א 1(. לפיכך, יש להמשיך ולהאיץ את 
לשחרור  חיוניים  שהם  מאחר  הבאים,  התיקונים  ביצוע 
הקיים  המימון  באמצעי  השימוש  את  שמונעים  החסמים 

למטרות תיעול וגם למטרות ניהול נגר. 
על משרד הפנים לקדם מנגנון מתן מענקים או הלוואות   •
להכנת תוכנית אב לניקוז ולניהול נגר, שיוחזרו על בסיס 
בראש  יוענקו  ההלוואות  או  המענקים  התיעול72.  היטל 
נגר  ניהול  לאמצעי  עדיפות  שייתנו  לרשויות  ובראשונה 
מבוססי שצ"פים כדי לשקף את התועלת הרבה הנובעת 

מכך. 
היטל  לתחשיב  הנוהל  את  לעדכן  הפנים  משרד  על   •
תיעול כך שיכלול התייחסות לאמצעי לניהול נגר, לרבות 

התייחסות לאמצעים מבוססי פארקים.

על הגופים המנהלים של הקרנות לפרסם קולות קוראים   •
יזומים שעניינם פרויקטים של תשתיות כחולות. פעולה 
זו תעלה את המודעות לחשיבות הנושא בקרב הרשויות 
הניהוליות  התשומות  מיקוד  את  ותאפשר  המקומיות, 
בנושא זה. ניתן אף לשקול הצעת סיוע מוגבר לרשויות 
מקדימות, כדי ליצור תחושת דחיפות במגזר המוניציפלי.
תינתן עדיפות לרשויות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך, כדי   •
נגישות  היעדר  )בשל  חלוקתי  צדק  של  ערכים  לבטא 

לפארקים עירוניים למשל, כפי שפורט לעיל(.

עריכת תוכנית אב לניקוז ולניהול נגר בכלל הרשויות המקומיות   11.1

הרחבת השימוש בקרנות קיימות  11.2

ניתן להתבסס על מינוף הכוח הבנקאי באמצעות ערבות מדינה, או בהתבסס על האפשרויות הפיננסיות בשוק )כמו בנק דקסיה ואחרים(, שכן אמינות החזר   .72
ההשקעה מבוססת היטלים, וגבוהה מאוד.
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יש להקים מאגר מידע עדכני שיעסוק באפשרויות המימון 
המעוניינות  מקומיות  רשויות  בפני  העומדות  הרלוונטיות 
קרנות  ייכללו  במאגר  כחולות.  תשתיות  בשטחן  להקים 
ממשלתיות כמו גם קרנות אימפקט פרטיות, שיתופי פעולה 
אפשריים עם רשויות הניקוז ועם משרדי הממשלה השונים, 
וכן מידע הנוגע ליכולתן של הרשויות לעשות שימוש בכספי 
סיפורי  מקרה,  חקרי  בו  ייכללו  כן,  כמו  זה.  לצורך  היטלים 
תוכנית  לבנות  לרשויות  שיאפשרו  ודוגמאות,  הצלחה 
כלכלית  עצמאות  שיאפשר  באופן  לפארקים,  עסקיות 

בשלב התחזוקה. 
היקף  את  להרחיב  או   – ידע  מרכז  להקים  מומלץ   •
לפי  להתעדכן  שיוסיף   – קיים  ידע  מרכז  של  פעילותו 

שיתופי  לקדם  במטרה  הוקמו  מקומיות  רשויות  אשכולות 
פעולה בין הרשויות המקומיות החברות בהם, ליצור מנועי 
ולאגם  אזורי  כלכלי  פיתוח  שיאפשרו  אזוריים  צמיחה 
גבולות  חוצות  לבעיות  פתרונות  לספק  כדי  משאבים 
השטחים  ופיתוח  ניקוז  של  סוגיות  ובכללן   – מוניציפליים 
יכולים לסייע להתמודדות עם אתגרי  הפתוחים. אשכולות 
שהפתרונות  במקרים  לרבות  אגנית,  בראייה  הנגר  ניהול 
הרשות.  בתוך  הם  באזור  הניקוז  לאתגרי  האפקטיביים 
כך בכוחם של האשכולות להשלים את נקודת המבט של 

רשויות הניקוז האחראיות על השטחים שמחוץ לעיר74. 

הצורך באפשרויות המימון ובאפשרויות ליצירת מקורות 
המעוניינות  מקומיות  רשויות  בפני  העומדות  הכנסה 
להקים בשטחן תשתיות כחולות73. על בסיס מאגר הידע 
יתאפשר קידום הפקת תכנים מקצועיים, כנסים וימי עיון 
נציגי  לבין  מממנים  גופים  בין  חיבורים  יצירת  שעניינם 

רשויות. 
ביזמים  בייחוד  עיון שיתמקדו  וימי  מומלץ לערוך כנסים   •
הבינוי  משרד  ישראל,  מקרקעי  )רשות  הממשלתיים 
של  חשיבותן  על  אותם  ליידע  כדי  ואחרים(  והשיכון 
תקציב  את  הניתן  ככל  לנתב  ולעודדם  אלו,  תשתיות 

הפיתוח בבנייה חדשה לטובת תשתיות מסוג זה.

תוך  משאבים  לאגם  אשכולות  יעודד  הפנים  משרד   •
איגודי  עם  והנחלים,  הניקוז  רשויות  עם  פעולה  שיתוף 
ערים לאיכות סביבה, ואם הדבר רלוונטי, גם עם תאגידי 
)דוגמת  כחולות  תשתיות  להקים  במטרה  וביוב,  מים 
שיספקו  כדי  אסטרטגיים,  באתרים  מטרופוליני(  פארק 

מענה רחב למספר רב ככל הניתן של רשויות באשכול. 
מודלים  בבניית  לאשכולות  יסייע  הפנים  משרד   •
)מימון  הפרויקטים  במימון  הרשויות  להשתתפות 
משלים למקורות המימון החיצוניים( ולחלוקת התועלת 

הכלכלית הישירה בין הנהנים. 

הקמת מרכז ידע   11.3

איגום משאבים במסגרת אשכול רשויות  11.4

מרכז הידע של אגמא, העוסק בניהול נגר ושיקום נחלים, עשוי לשמש אכסניה גם למידע מעין זה.  .73
לכל אחת מרשויות הניקוז והנחלים סמכות לפעול גם בתוך הערים, בהסכמת הרשויות המקומיות החברות בה. עם זאת, רשויות ניקוז ונחלים בדרך כלל   .74
פועלות מחוץ לערים, בעוד ההיבט המשלים של ניהול הנגר בתחומי הערים מנוהל על פי רוב במחלקות הניקוז העירוניות. לכן, בעוד שרשויות הניקוז 
והנחלים הן ממילא שותפות מקצועיות לפרויקטים של ניהול נגר עירוני מבוססי שצ"פים גדולים, האשכולות המוניציפליים מציעים אפשרות נוספת לאיגום 

משאבים, שעשויה להיות אפקטיבית יותר בחלק מן המקרים.
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דוגמאות מהארץ 

"במסגרת פרויקט פארק הוד השרון, ניתן מענה למי השפכים הנוצרים בערים כפר סבא והוד השרון ... הפארק 
לירקון המשתקם, לצד  מיליוני קוב מים מטוהרים מדי שנה  והשבתם של  כולל הקמת אגני אחו לח בעיר 
פרויקט רב שנתי להחייאתם של נחלי העיר אשר זרמו בתחומה בעבר, בהיקף של 22 ק"מ ושימורה של רצועה 
ירוקה ברוחב 100 מטרים לכל אורכם, השבתם של מיני בעלי חיים וצמחים לחיק הטבע העירוני, הקמת אגם 
אקולוגי וסביבו פארק נופש ופנאי. ... לצד הקמת המתחם הייחודי מקודמות שתי תוכניות רחבות היקף סמוך 
נווה נאמן ותוכנית הקמת מתחם הר/400 הכולל מגוון מתחמי מגורים,  לו, תוכנית הרחבת אזור התעסוקה 
מבני ציבור ועוד. ... ההשקעה העירונית בהקמת הפארק עומדת על כ-26 מיליוני שקלים, ואליהם מתווספים 

מענקים שהעירייה קיבלה לטובת הפרויקט בהיקף של כ-6 מיליוני ש"ח."

פארק הוד השרון. צילום: חגי אגמון-שניר

עיריית הוד השרון. 2018. פארק הוד השרון: לטייל, ליהנות, ללמוד בפארק האקולוגי הגדול במדינה. 

הפארק האקולוגי הוד השרון
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המלצות – לטווח הבינוני 
]12[

בין סוגי התועלת הרבים של תשתיות כחולות ניתן למנות 
הנגר  במי  משנִי  לשימוש  בהן  הטמון  הפוטנציאל  את  גם 
של  השקיה  למשל,  כולל,  זה  מעין  שימוש  בהן.  הנקווים 
להגברת  לאקווה  המים  חלחול  גם  כמו  העירוניות,  הגינות 
פוטנציאל  ישנו  אלו  שלפעולות  פי  על  אף  החוזר.  המילוי 
אסדרה  המקומיות,  הרשויות  עבור  משמעותי  כלכלי 
מעורפלת מגבילה את מימושן. נכון להיום, ולמיטב ידיעתנו, 

אף רשות מקומית לא הצליחה לקבל שיפוי עבור החדרה.
יש לפעול להידוק שיתוף הפעולה בין העירייה או האשכול   •
שימוש  שיאפשר  באופן  העירוני,  והביוב  המים  לתאגיד 

משני במי הנגר שיש תועלת כלכלית בצידו )דוגמת שיפוי 
מרשות המים בעבור החדרה לאקווה, מכירת מי השקיה 

לרשות או לרשויות סמוכות(.
על רשות המים להעמיק את מעורבותה בסוגיית השימוש   •
ליצירת  המהלך  את  להשלים  עליה  הנגר.  במי  המשני 
שיפויָן  באמצעות  מקומיות  רשויות  עבור  כלכלי  תמריץ 
גבוהה  באיכות  נגר  מי  של  חלחול  או  החדרה  בעבור 
יצירת מנגנון ניטור ובקרה, שיאפשר  לאקווה וזאת לצד 
לרשויות מקומיות לעשות שימוש חוזר במי הנגר לצורכי 

השקיה וייתן להן תמריצים לכך. 

קידום השימוש המשני במי הנגר  12.1
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המלצות – לטווח הארוך 
]13[

מימוני  כלי  הוא   –  SRF – State Revolving Fund
לשם  המדינה  של  חד-פעמית  השקעה  עומדת  שבבסיסו 
הקמתה של קרן ייעודית, שלאחר מכן ממונפת באמצעות 
הקרן  הכנסות  ומוסדיים.  פרטיים  למשקיעים  סחירתה 
להעניק  תוכל  זו  מעין  קרן  בלבד.  למטרתה  מיועדות 
הקמתן  עבור  מקומיות  לרשויות  שונים  ומענקים  הלוואות 
חיובית  לתשואה  ציפייה  תוך  וזאת  כחולות,  תשתיות  של 
להיות  עשויים  בקרן  המשקיעים  ההשקעות.  על  נמוכה 
משקיעי  וכן  פילנתרופים  מהממשלה,  ציבוריים  משקיעים 
הוא   SRF להמחשה,  חברתיים(.  )משקיעים  אימפקט 
הסביבה  הגנת  סוכנות  מימנה  שבאמצעותו  המימוני  הכלי 
האמריקאית מאות פרויקטים של תשתיות מים בכל רחבי 

ארה"ב, בסכום כולל של כ-138 מיליארד דולר75. 
יתרונה הגדול של חלופת ה-SRF טמון ביכולתה להשתמש 
ומענקים  תמיכה  ולאפשר  בתקציבים,  מחזורי  באופן 
להקמתן של תשתיות כחולות מחוץ לאזורי הביקוש, וזאת 
בהלוואות  מהשקעתה  תפיק  שהקרן  הרווחים  באמצעות 
להסתפק  יכולה  לא  שהקרן  להדגיש  יש  הביקוש.  באזורי 
אלא  שלהן,  התחזוקה  תוכנית  או  תוכניות  ביצוע  במימון 
מימון  לאישור  מקדמי  כשלב  תכנונן  את  לממן  אף  עליה 
התוכנית המלאה: כך עשויה הקרן לממן בין היתר סקרים 
אב  תוכניות  הסביבה,  על  השפעה  סקרי  הידרולוגיים, 
ויוזמות  ולניהול של נגר, בחינות היתכנות כלכלית  לתיעול 

לשיתוף הציבור.
היטלים   )1( כוללים  ההלוואה  להחזר  אפשריים  מקורות 
העלייה  את  שישקפו  השבחה  היטלי  יגבו:  שהרשויות 
היטלי  גם  כמו  הפרויקט,  בקרבת  הנדל"ן  בערך  הצפויה 
כלכלי  פיתוח   )2( לעיל.  כמפורט  שצ"פים,  והיטלי  תיעול 

ומקורות הכנסה מסחריים בדופן הפארק. 
משרד האוצר, בשיתוף משרד הפנים, יקים קרן מענקים   •
שעניינם  פרויקטים  למימון  וסיבובית  ייעודית  והלוואות 
מנציגי  שיורכב  מנהל  גוף  יוקמו  לקרן  הצפות.  צמצום 
משרדי הממשלה וגופים נוספים, וכן מערך ליווי מקצועי 
ויערוך  )משפטי, כלכלי, תכנוני( שיבחן את המועמדויות 

מעקב ובקרה אחר הפרויקטים הממומנים. 
של  היכולת  בהדגמת  תותנה  מהקרן  הלוואה  קבלת   •
שמתבסס  באופן  ההלוואה,  בהחזרי  לעמוד  הרשות 
במידת מה על התרומה של התשתית הכחולה לכלכלה 
לניקוז  אב  תוכנית  של  להשלמתה  וכפוף  העירונית, 

ולניהול נגר ולמיפוי האזורים הרגישים להצפות.
משרד האוצר יערוך בחינה תקופתית של שיתוף המגזר   •
אימפקט,  משקיעי  על  בדגש  הקרן,  במימון  הפרטי 
מתוך  בכלל,  הפיננסי  והמגזר  בפרט,  ביטוח  חברות 
הכרה באינטרס שיש לחברות עסקיות בהפחתת אירועי 
באחריות  המגזר  נציגי  של  הרצון  רתימת  ותוך  ההצפה 

תאגידית76.

בחינת הקמת קרן ייעודית מחזורית למימון פרויקטים שעניינם צמצום אירועי הצפות  13.1

75. United States Environmental Protection Agency. 2020. Evaluating Stormwater Infrastructure Funding and Financing Task 
Force. A Report by the EFAB Stormwater Infrastructure Finance Task Force Workgroup for EFAB Review.

76. Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System. 2022. Statement on Nature-Related Financial 
Risks.

מהקמתן  יזמים  עבור  הישירה  התשואה  שצוין,  כפי 
ומתפעולן של תשתיות כחולות מוגבלת. עם זאת, המגזר 

הפרטי, והמגזר הפיננסי בפרט )לרבות משקיעי אימפקט, 
וגופי השקעות(, פועל כיום להעמיק  חברות ביטוח, בנקים 

יצירת מנגנוני מימון בשיתוף יזמים מהמגזר הפרטי  13.2
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EPA-לפי המודל של ה )State Revolving Fund( SRF-הסבר על שיטת ה

את ניהול הסיכונים הסביבתיים ומערך האחריות התאגידית 
בתחום78,77.  המאסדרים  בהנחיית  והן  יזום  באופן  הן  שלו, 
הזדמנויות  ליצירת  לרתום  ניתן  הללו  המהלכים  את 
והפרטי  הציבורי  המגזר  של  משולבות   להשקעות 
בתשתיות   )PPP – Public Private Partnerships(
מסלולי  ליצירת  לחלופין,  או  שצ"פים,  מבוסס  נגר  ניהול 
הלוואה בריבית נמוכה, כגון הנפקת אג"ח חברתי, ורתימת 
בריבית  הלוואה  במסלולי  )השקעות  אימפקט  משקיעי 
נמוכה, המתבססות על רווח כלכלי לצד השפעה חברתית 

חיובית(79.
המגזר  של  מעורבותו  את  לעודד  יפעל  הפנים  משרד   •
ויעשה  כחולות,  תשתיות  של  פרויקטים  במימון  הפרטי 
זאת באמצעות הפקת תכנים מקצועיים וקידומם, עריכת 
ויצירת  גיוס משקיעים פרטיים,  עיון שעניינם  וימי  כנסים 
חיבורים ביניהם לבין נציגי רשויות או אשכולות. עוד יציע 
משקיעים  עבור  ואסדרתי  משפטי  כלכלי,  ליווי  האגף 

מהמגזר הפרטי שמעוניינים להשקיע בתשתיות אלו.

אשכנזי ש. 2021. כיצד משפיעה המערכת הבנקאית על האקלים והמצב החברתי? הבנקים יחויבו לדווח על היבטי ESG בפעילותם. גלובס. 4 בדצמבר.   .77
מערכת Infospot. 2021. רשות שוק ההון רוצה שמנהלי השקעות יתחשבו באיכות הסביבה. Infospot. 7 בפברואר.  .78

.https://www.socialfinance.org.il :לקריאה נוספת על השקעות אימפקט בישראל  .79
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נספח -
עלויות הקמה של תשתיות כחולות בישראל

מקור מידעהערותש"ח לדונםסוג פיתוחעלות )ש"ח(שטח בדונםפארק

פארק נחל 
השניים 

566,667אינטנסיבי95,100,000
אגמא – מרכז הידע לאגני 

היקוות ונחלים80 

400,000אינטנסיבי176,800,000מפער הקישון
דו"ח חברתי-כלכלי-עסקי 
לתוכנית אב מפער קישון81

250,000אינטנסיבינחל שורק
אומדנים לנחל שורק בין 

כביש 4 לכביש 42
אגמא – מרכז הידע לאגני 

היקוות ונחלים82

פארק האגמים 
אשקלון

600120,000,000
אינטנסיבי 

ברובו
כאן דרום אשקלון200,00083

180,000אינטנסיבי2,800504,000,000גאולת הירקון
50% תוספת לפרויקטים 

משלימים בפארק
תוכנית אב לאגן נחל 

ירקון84

150,000אקסטנסיבינחל שורק
אומדנים לנחל שורק בין 

כביש 4 לכביש 42
אגמא – מרכז הידע לאגני 

היקוות ונחלים85

115,556שילוב4,500520,000,000נחל באר  שבע
ריאיון עם נחמיה שחף, 

ראש מנהלת הפארק

פארק עמק 
הצבאים

91,000שילוב25022,750,000
אגמא – מרכז הידע לאגני 

היקוות ונחלים86

80,000אקסטנסיבי201,600,000מפער הקישון
דו"ח חברתי-כלכלי-עסקי 
לתוכנית אב מפער קישון87

56,000שימור והשבה633,528,000מפער הקישון
דו"ח חברתי-כלכלי-עסקי 
לתוכנית אב מפער קישון88

22,000אקסטנסיבי50011,000,000גאולת הירקון
תוכנית אב לאגן נחל 

ירקון89

מרחב ירוק 
רציף בירקון

13,34451,315,000
סופר 

אקסטנסיבי
3,846

ירקון ירוק רציף – רשות 
נחל הירקון90

קמחג'י גפני ל ושק ל. 2021. מעלה נחל השניים ליד יקנעם עילית. אגמא.  .80
כרם גילה י – KGC. 2021. דו"ח חברתי-כלכלי-עסקי עבור תוכנית אב לפארק מפער קישון "Quadratic Bottom Line". הוכן עבור רשות ניקוז ונחלים קישון.  .81

לב הרמתי ד. 2021. נחל שורק בין כביש 4 לכביש 42: הסדרת נחל ומזעור הצפות. אגמא.  .82
לוי ד. 2019. 120 מיליון ש"ח: כך ייראה האגם בשכונת אגמים. כאן דרום אשקלון. 8 ביולי.  .83

רשות נחל הירקון. 2020. תוכנית אב לאגן נחל הירקון.  .84
לב הרמתי ד. 2021. נחל שורק בין כביש 4 לכביש 42: הסדרת נחל ומזעור הצפות. אגמא.  .85

רבינוביץ נ. 2021. עמק הצבאים בירושלים: ויסות והשהיית נגר עירוני בפארק טבע מנוהל. אגמא.   .86
כרם גילה י – KGC. 2021. דו"ח חברתי-כלכלי-עסקי עבור תוכנית אב לפארק מפער קישון "Quadratic Bottom Line". הוכן עבור רשות ניקוז ונחלים קישון.  .87

שם.  .88
רשות נחל הירקון. 2020. תוכנית אב לאגן נחל הירקון.  .89

רשות נחל הירקון. 2019. יצירת מרחב ירוק ורציף באגן הירקון ומערכת לניהולו ולביצועו. דו"ח מסכם.  .90





www.isees.org.il


	תקציר
	הצפות בערים – נזקים ועלויות
	הסיבות לעלייה במקרי ההצפות
	ניהול מי נגר
	תשתיות כחולות
	טובין ציבוריים ותועלת חיצונית
	טווחי עלויות השקעה ותחזוקה על פי חקרי מקרה בישראל
	החזרי השקעה מסוגים שונים 
	מיפוי המצב הנוכחי: מקורות מימון קיימים 
	מקורות מימון לשלב התפעול והתחזוקה
	מימון תשתיות כחולות — האתגרים במצב הקיים
	המלצות – לטווח הקצר
	המלצות – לטווח הבינוני 
	המלצות – לטווח הארוך 
	נספח -
	עלויות הקמה של תשתיות כחולות בישראל


