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על אודות תוכנית עמיתי קורת — מכון מילקן
תוכנית עמיתי קורת—מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, מבוססי 

שוק, לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם 

למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת צמיחה 

ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לסטודנטים ישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים 

במוקדי קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי 

התוכנית הוא מקסימלי — התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי קורת—מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, 

ומסייעים למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ’ גלן יאגו, מנהל המרכז הישראלי של מכון 

מילקן ומנהל קבוצת המחקר במימון במכון מילקן בקליפורניה. 

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא בתפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי קורת—מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. התוכנית 

 ממומנת על ידי קרן קורת וקרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.

 www.kmifellows.org :למידע נוסף על אודות התוכנית

http://www.kmifellows.org/
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תקציר מנהלים
המחקר בוחן את הבעיות השונות החוסמות את התקדמות הממשלה ביישום פרויקטים לשיקום נחלים. מוצע בו מודל 

מימוני וארגוני שנותן מענה לחלקן הגדול של הבעיות: קרן מחזורית ממשלתית לשיקום נחלים. המחקר מראה כיצד ניתן 

ליישם את המודל בישראל, ומהם המקורות הכספיים שעליהם יכולה הקרן להישען. 

א. רקע

בששים שנות קיומה של המדינה הפכו נחלי ישראל מנכסים אקולוגיים ונופיים לאמצעי ניקוז, או לחפירים יבשים שהם 

מקלט לאשפה וזיהום. במרכז הארץ )בעיקר אך לא בלבד( משמשים שטחי הנחלים ומימיהם לצרכים שונים ואינם עומדים 

לרשות הציבור, לבילוי בטבע. שאיבת יתר ייבשה את הנחלים, והזרמת הביוב פגעה במערכת החיים שסבבה אותם. 

שיקום הנחלים נתפס בישראל כנטל כלכלי )בשל עלויות הזרמת המים לטבע, הקמת מתקני התפלה, איגון והשבה של מי 

הנחל לשימוש חוזר(, ולא ניתן דגש על היותם של הנחלים נכס פוטנציאלי, שיכול בהשקעה מסוימת להחזיר את הכסף 

שהושקע בשיקומו, ואף לייצר רווחים כלכליים בטווח הקצר ובטווח הארוך. 

 .)State revolving fund = SRF( מחקר זה מציע לממן את שיקום הנחלים בישראל באמצעות קרן מחזורית ממשלתית

קרן כזו היא הכלי המימוני המרכזי, שבאמצעותו מתבצעות פעולות לשיפור איכות המים בארצות הברית, זה יותר משני 

עשורים. ההנחה היא שנחל משוקם מספק שירותים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן, וששירותים אלו ניתנים לכימות 

ולהמרה לתזרים הכנסות — מהיזמים, מהתושבים ומהרשויות השונות. 

ב. הגדרת הבעיה

המחקר זיהה כמה חסמים העומדים בפני שיקום נחלי ישראל, כמפורט להלן.

1. פערי חקיקה ואכיפה

מיקוד הגופים המופקדים על שיקום הנחל — בארץ פועלות שתי ‘רשויות נחל’ בלבד, מכוח צו של השר להגנת הסביבה. 

אליהן מתווספות ‘מנהלות נחלים’ שמאגדות מגוון ארגונים הקשורים לשיקום הנחל אך אינן מחזיקות בסמכויות 

ובאחריות חוקית משל עצמן, ו’רשויות ניקוז’ שאחריותן על שיקום הנחלים היא תוספת לתפקידן הרגיל. כדי לקדם 

פרויקטים של שיקום נחלים יש להגדיר בצורה ברורה, בחוקים ובתקנות, את הסמכויות, האחריות ומדדי ההצלחה של 

הגופים, שאינם רשויות נחל אך הם מופקדים על מלאכת שיקום הנחלים. לגופים אלו יש להוסיף כוח אדם, שיוכל לקדם 

את תוכניות האב וליישמן. 

התמודדות עם מזהמים — יש להחמיר את הטיפול במפעלים שעוסקים בחומרים ובתהליכים שעלולים, בנסיבות מסוימות, 

לאיים על ניקיון מי הנחלים באופן ישיר או עקיף. תאונות כמו זו שהביאה לגלישת חומרים מקציפים לירקון ממפעל “סנו” 

בנובמבר 2008, גורמות הרס סביבתי באזור הנחל ונזק כלכלי למפעל לטיהור השפכים שאליו הוזרמו שפכי המפעל. אף על 

פי שבמסגרת תהליך רישוי העסק ישנה התייחסות לסביבה, מערכות המיגון והגיבוי הנדרשות מהמפעלים אינן מספיקות. 

יש גם מקום לפעולה משותפת עם הגופים המזהמים, על מנת לבנות תהליכי עבודה שייצרו רווח כלכלי וסביבתי. 
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הכנסות ממסים — גם אם רבים משתמשים בנחל ובסביבתו, לא קיים מנגנון שמתרגם את השימוש בנחל לזרם הכנסות 

שניתן להשתמש בו להחזר עלויות שיקום הנחל. לדוגמה, מוערך כי בשטח המועצה האזורית גליל עליון נופשים יותר 

משני מיליון תיירים בשנה, אך מאחר שהגישה לנחלים היא בחינם, ההכנסות למועצה נוצרות רק מהארנונות של העסקים 

הפועלים בנחל וסביבו. אף שיש לשמור על יכולתו של כל אדם ליהנות מנכסי הטבע, ניתן להשתמש בכלים שונים על מנת 

לקשור בין השימוש בנחל לבין גיוס הכסף לשימורו. אפשר למשל לגבות מכל פעילויות הנופש באזור מס תיירות בגובה 5%, 

שההכנסות ממנו יוקדשו לשיקום נחלי האזור.

2. מיצוי הכוחות המעורבים בתהליך השיקום

משרדי הממשלה — רשת הארגונים הממשלתית שמעורבת בשיקום הנחלים, יכולה להניב רווח מקצועי וכלכלי אם היא 

מצליחה ליצור תיאום בין התשומות המיוצרות על ידי כל אחד מהארגונים. אולם נראה שלמרות איגודם של משרדי 

הממשלה השונים ברשויות ובמנהלות הנחלים, לא נוצר המבט המרחבי-ההידרולוגי הנדרש למיקוד מאמצי המשרדים 

למעגלי פעולה משותפים ואפקטיביים. הפיצול בין הפונקציות השונות הנדרשות לשיקום הנחלים ולשמירה על תחזוקתם 

לאחר תהליך השיקום, מקשה על הליך התכנון, הביצוע והתקצוב של הפרויקטים השונים, ועל מיצוי פוטנציאל התועלת 

של פונקציה ביחסה לאחרות. עם זאת החפיפה בתפקידים ועירובם של ארגונים נוספים בשיקום הנחלים, מגדילים את 

פוטנציאל הידע ואת המשאבים שניתן יהיה לנתבם לפרויקט השיקום, אם מעגלי הפעולה יוגדרו בצורה ברורה ומוסכמת. 

הרשויות המקומיות — הקמת תאגידי המים והביוב בעשור האחרון הייתה אמורה לפתור את בעיות ניהול המים ברשויות 

המקומיות. בכמה רשויות אכן הצליח השינוי המבני לשפר את איכות המים ולהפחית את הפגיעה בנחלים. הוטלה אחריות 

אישית לזיהומים על מנהלי התאגידים המזהמים, ובמקביל הוקצו משאבים לתחום המים והטיהור ולתחזוקת המערכת, 

לצורך מכירת המים המטוהרים. עם זאת הקמת התאגידים יצרה נתק בין ראשי הרשויות המקומיות לגופים המנהלים את 

המים בתחום הרשות, וגרמה לאבדן הכנסות לרשויות המקומיות. במקרים מסוימים נגרמה עלייה במחיר המים המסופקים 

לצרכן. תוצאות אלה עלולות להקשות על רתימת את הרשויות המקומיות לפרויקטים של שיקום נחלים )התלויים בניהול 

המים ברשויות המקומיות באזור(. 

3. קשיי מימון

תת תקצוב ממשלתי — גם פרויקטים ציבוריים המתבצעים תחת החלטת ממשלה אינם מקבלים מימון ממשלתי מלא, 

המכסה את עלויות הפרויקט. בפרויקטים גדולים ומורכבים, כגון פארק אריאל שרון שבתחומו עובר נחל איילון, כיסתה 

הקצאת הכספים הממשלתית רק 5% ממימון הפרויקט, והחברה הממשלתית המפתחת את הפארק הייתה חייבת למצוא 

בעצמה את מקורות המימון הנותרים. 

היעדר תוכניות עסקיות לנחלים — למרות קיומן של תוכניות אב, תוכניות מים ותוכניות מתאר בעלות מעמד סטטוטורי 

מחייב, לרוב הפרויקטים של שיקום נחלים אין תוכנית עסקית המפרטת בצורה ברורה ושקופה את עלות העבודות מתחילת 

השיקום ועד סופו, ואת רמת ההכנסות הצפויה לאחר שיסתיים השיקום. תוכנית כזו היא הכרחית לקידום הפרויקט 

ולמימושו מול משרדי הממשלה, וכן להשגת מימון עצמאי מחוץ לתקציב הממשלתי.
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4. פערים בתשתית הרעיונית

מעבר מרווח עקיף לרווח ישיר של שיקום סביבתי — בכנסת השבע עשרה נחקק חוק “המזהם משלם”, המטיל על מזהמים 

ענישה שמתחשבת בשווי הנזק שנגרם, בטובת ההנאה שהושגה וברווחים שהופקו תוך כדי ביצוע הזיהום. החוק מהווה 

נדבך חשוב ביכולתה של המדינה להתמודד עם סוגי זיהום שונים, ויוצר מקור הכנסה משמעותי למימון פעולות שיקום 

סביבתי. הוא מאפשר לכמת את הנזקים הישירים והעקיפים שנוצרו בעקבות זיהום, ולחייב את המזהם לשלם את חלקו 

בפעולות ההצלה הסביבתיות. אולם גישה זו נוגעת רק בחלק אחד של המשוואה — איך מקטינים את ההפסד )הכלכלי( של 

החברה והמדינה בעקבות הזיהום. הצד השני שלה הוא — איך מגדילים את הרווח )הכלכלי( מנכס סביבתי משוקם. פרויקט 

שיקום נחל, כמו פרויקטים סביבתיים אחרים, מניב גם רווחים ישירים )לצד הרווחים העקיפים( שאותם ניתן לתעל למימון 

השיקום ולתחזוקת הנחל לאורך זמן. 

הפרדה בין המים לגדה — משרד האוצר, כמו גופים אחרים, מפרק את הנחל לחלקיו השונים — המים מחד גיסא והגדה 

מאידך גיסא. המים הם מוצר מקומי הנשען על תשתית ארגונים לאומית; ואילו הגדה היא קרקע ציבורית שיש לנהלה 

באופן המתאים למדיניות שימושי הקרקע של הרשות המקומית שבגבולה היא נמצאת, או לזו של מנהל מקרקעי ישראל. 

לפי גישה זו מתחלק שיקום הנחל לשניים: הבטחת איכות המים נעשית באמצעות קביעת תקן ממשלתי מחייב, והשמשת 

הגדה היא סעיף נפרד שניתן ליישמו כאשר רוצים לפתח שטחים נוספים לרווחת הציבור. 

גישה זו מתעלמת מהפוטנציאל הכלכלי-החברתי ההדדי הגלום בתפיסת הנחל כיחידה שלמה המורכבת ממים וגדה. כאשר 

גדת הנחל משוקמת, משמעות הדבר היא הנגשת הנחל לכמות גדולה יותר של פרטים, קבוצות, עסקים וארגונים. נגישות 

זו יוצרת מודעות לקיומו ולחשיבותו של הנחל במרחב, וגם מוכנות להשקעה כספית במימיו ובסביבתו. אולם כאשר מי 

הנחל נותרים מזוהמים נפגעת אותה הנגשה פיסית ותודעתית, שכן הנחל עצמו עדיין מהווה סכנה תברואתית וסביבתית. 

כך גם להפך — כאשר מי הנחל משוקמים אך הגדה לא נעשתה נגישה יותר לציבור, מתבטל הרווח הכלכלי שניתן היה להפיק 

מהשיפור באיכות מי הנחל. בשני המקרים, כל עוד נמשכת ההפרדה בין הגדה למי הנחל השיקום עלול לקרוס, משום שלא 

נוצרה המודעות והתלות הציבורית, העסקית והפוליטית החיונית לשמירה על הנחל.

סדר הפעולות בשיקום הנחל — קרן קיימת לישראל סבורה ששיקום נחל מתחיל בשיקום מימיו, ורק לאחר מכן אפשר 

לעבור לשיקום גדותיו. ואולם אנו חיים במציאות כלכלית שבה דווקא נכסים עתירי מבקרים או מוטבים מקלים על גיוס 

כספים לפיתוח הפרויקט ולתחזוקו בהמשך. הפיכת סדר הדברים, כך ששיקום גדת הנחל אינו מאוחר לשיקום מימיו, 

מאפשרת לפרוץ את מעגל המימון ומגבירה את הסיכויים לשיקום הנחל כולו.

גוף הידע אינו מתחדש — חסרים בישראל הידרולוגים ואקולוגים בעלי הכשרה אקדמית, המועסקים בגופים האחראים 

על שיקום נחלים. הבעיה נובעת הן מהיעדר מסלולי הכשרה רלוונטיים במוסדות ההשכלה הגבוהה, אך גם ממחסור בהיצע 

תעסוקתי בשטח. כתוצאה מכך, השיקולים המקצועיים וגוף הידע הנוגע למים בישראל אינם מתחדשים, ואינם מועשרים 

או מתחלפים כבמקצועות אחרים. 

ג. קרן מחזורית לשיקום נחלים

המחקר מציע לבחון את המודל האמריקני למימון פעולות שיקום נחלים, כמצע למימון ולניהול פרויקטים של שיקום 

נחלים בארץ. גם בארצות הברית נאלץ הממשל להתמודד עם העלויות הגבוהות של פעולות השיקום, בעוד הכנסות המדינה 
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מצטמצמות. בשנות השמונים החלו האמריקנים להשתמש בכלי מימוני בשם State Revolving Fund — קרן מחזורית 

ממשלתית — על מנת לקדם וליישם פרויקטים שיאפשרו לרשויות המקומיות לעמוד בתקן המים שקבע הממשל המרכזי.

1. מטרת הקרן ועקרונותיה

הקרן המחזורית, במתכונתה האמריקנית, בנויה על עיקרון של החזר כספים עתידי למפעלי שיקום סביבתי. הממשל 

המרכזי מקצה סכום כסף למדינות, המדינות מוסיפות על זה סכום נוסף, וכך נוצר בסיס הון לקרן. את בסיס ההון הזה 

יכולה המדינה למנף באמצעות הנפקת אגרות חוב למגזר הפרטי, וסך כל הכסף מוקדש למתן הלוואות בריבית נמוכה 

לפרויקטים, שמטרתם שיפור איכות המים ושיקום נחלים. את ההלוואות נושאות הרשויות המקומיות, שאחראיות על 

איכות המים בתחומן, והן מחזירות אותן באמצעות כספי המסים השונים או באמצעות תקבולים חדשים שנוצרו בעקבות 

פרויקט השיקום. בכסף שלוות הרשויות המקומיות הן מיישמות מגוון רחב של פרויקטים הקשורים לשיקום הנחל:

• הסרת מזהמים מהנחל.	

• מימון תוכניות מניעה של זיהום הנחל )עזרה לחקלאים ולתעשיינים להימנע מזיהום או להתחבר לתשתיות טיהור 	

מים קיימות(.

• רכישת קרקע מסביב לאזורים המטופלים.	

• שיקום גדות הנחל.	

• שחזור קרקעות לחות )אדמות ביצה ושטחים מוצפים באזור הנחל(.	

• חינוך הציבור.	

• מימון העלויות האדמיניסטרטיביות של הקרן לקהילות ולרשויות הנוטלות הלוואה.	

• מימון מחדש של הלוואות קיימות לתשתיות מים, במטרה להוזיל את עלות ההלוואה. 	

• מימון ביטוח רכישה על התחייבויות חוב מקומיות.	

יישום פתרון מימוני כזה בישראל עשוי לפתור את בעיית ההון הנדרש לפרויקטים של שיקום נחלים, וגם לפתור בעיות 

ארגוניות שצוינו לעיל, ובתנאי שיינקטו כל הצעדים הנדרשים לבנייתה של הקרן.

2. תנאים להקמת קרן מחזורית לשיקום נחלים בישראל

ראשית, נדרש להסדיר חוקית וארגונית את שאלת האחריות לשיקום הנחל. הגוף שאחראי על השיקום צריך לקבל את 

מלוא הכלים לריכוז המשאבים הנדרשים לעמידה בתנאי ההלוואה. אלו יכללו בין היתר מתן סמכויות לרשויות שונות 

להטיל ולגבות דמי השתתפות בפרויקט, ובניית מנגנוני מס שיעבירו תקבולים ייעודיים לגוף החדש לצורך החזר ההלוואה. 

יש להגדיר את תפקידו של הגוף האחראי, את סמכויות הניהול והאכיפה שלהן יידרש על מנת לנהל באפקטיביות את 

שיקום הנחל )או אגן ההיקוות עליו הוא אחראי( ותחזוקתו, ואת התוספת הנדרשת בכוח אדם. 

שנית, יש לגייס את הכסף הנדרש לבסיס ההון. סכומים גדולים קיימים ממילא במערכת, בקרנות ממשלתיות או בהקצבות 

ממשלתיות בתחום המים והביוב. אפשר לגייס כספים נוספים ממשרדי הממשלה )כגון משרד התיירות ומשרד השיכון והבינוי(, 

מהרשויות שירוויחו מפרויקט השיקום, ומגופים שמשקיעים כבר היום בפרויקטים של שיקום, כגון קרן קיימת לישראל.
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טבלה 1: פירוט ההקצבה הממשלתית לקרנות קשורות, תקציב 2009

הקצבה ממשלתית בשנת 2009 )בשקלים(שם הקרן

300,496,725 )הסכום נמצא בידי החשב הכללי עד להכרעת בג”ץ בנידון(הקרן לשיקום מחצבות

135,658,000 )מתוך אתר התקציב(קרן לשמירת הניקיון

194,551,000 )מתוך אתר התקציב(סיוע לתאגידי מים וביוב

12,382,000 )מתוך אתר התקציב(קרן למניעת זיהום ים

643,087,725סך הכול

שלישית, יש ליצור מנגנון אפקטיבי לניהול ההלוואות, שיישען על משרד ממשלתי רלוונטי, רשות ייחודית או קרן חוץ-

ממשלתית שתוקם או שתיקח על עצמה את ניהול הפרויקט. מנהלי הקרן צריכים להיות מיומנים בניהול פיננסי, לסנן את 

הפרויקטים לפי רמת ישימותם )או לפי קריטריונים אחרים שתקבע הממשלה(, ולסייע ללווים לתכנן את החזר הכספים 

לאורך זמן.
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