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 .1כללי
אגף שימור קרקע וניקוז מבצע בעבור משרד החקלאות את הפעולות הנדרשות בכדי לפרסם תוכניות ניקוז
מאושרות.
 .2מטרה
מטרת הנוהל להסדיר שיטה להכנת תוכנית פרסום לתוכנית ניקוז שאושרה בוועדת השיפוט –להלן הוועדה
ההנדסית.
 .3אזכורים
 3.1חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
 3.2נוהל " -10.03בדיקה שיפוט ואישור תוכניות ניקוז".
 .4הגדרות
 4.1מפעל ניקוז -כהגדרתו בחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח.1957-
תוכניות ניקוז  -תכנית להסדרה ו/או שיקום העורק .הגדרת סוגי תוכניות ניקוז על פי
קריטריונים הבאים:
3.1.1

גודל אגן היקוות :עד  1,000דונם -תוכנית ניקוז מקומי ,מעל  1,000דונם או פחות ,כאשר
העורק חוצה שתי או יותר רשויות מוניציפאליות -תוכנית ניקוז אזורי.

3.1.2

שיפוע פני הקרקע :התוכנית דנות בהסדרת ניקוז השטח במישור של עד  3%שיפוע ,היא
תוכנית הנדסית ,תוכנית הדנה בהסדרת ניקוז השטח בשיפוע גדול יותר ,היא תוכנית
משולבת היבט אגרונומי והיבט הנדסי ועל התוכנית להתייחס לשניהם.

3.1.3

תוכניות ניקוז מקומי ותוכניות הנדסיות ומשולבות המטפלות באגן היקוות עד 1,000
דונם יאושרו על פי נוהל  10-02בדיקה שיפוט ואישור תוכניות שימור קרקע.

3.1.4

תכניות ניקוז אזורי ,תוכניות הנדסיות ומשולבות ,המטפלות באגן היקוות מעל 1,000
דונם ותוכניות המטפלות במוזכר בס'  1.4לעיל יאושרו על פי נוהל זה.

שם המאשר :נטע פיינשטיין

תפקיד :סגנית מנהל אגף שימור קרקע וניקוז
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 4.2הנחת תוכנית -הגשת תוכנית לעיון ציבורי לצורך פרסום ברשומות בילקוט הפרסומים.
 4.3פרסום ברשומות -פרסום הודעה בילקוט הפרסומים הכולל הודעות המתפרסמות על פי חוק
מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי
חוק.
 .5שיטה
 5.1לאחר בדיקה מקצועית ושיפוט תוכנית ניקוז יש להעבירה לצורך חתימתה ופרסומה ברשומות
מספר שלבי עבודה:
5.1.1

לאחר קבלת תוכנית ניקוז מאושרת ע"י וועדת השיפוט לניקוז ,להלן הוועדה ההנדסית,
כאמור בנוהל " -10.03בדיקה שיפוט ואישור תוכניות ניקוז" מוכן באמצעות אגף שימור
קרקע וניקוז נוסח בקשה ל"הנחת תוכנית" לצורך פרסום ברשומות בילקוט הפרסומים.

5.1.2

רשות הניקוז מפרסמת בעיתונים את תוכנית הניקוז המאושרת ומעבירה עותק לרשות
המקומית הרלוונטית.

5.1.3

במקביל ,אגף שימור קרקע וניקוז מפיק ומפרסם מכתב בקשה להנחת תוכנית לשר
החקלאות.

5.1.4

 30יום מהפרסום המאוחר יותר (פרסום רשות הניקוז לתוכנית או פרסום בקשה להנחת
תוכנית) ייבדק האם יש התנגדויות לתוכנית .באם קיימות כאלו תתכנס ועדת התנגדויות
לדון בהתנגדויות .ועדת ההתנגדויות יכולה לחזור לוועדת השיפוט ולבקשה לעדכן את
התוכנית.

5.1.5

התוכנית מועברת  ,במקרי הצורך לחתימת גופי ממשלה נוספים:
 5.1.5.1במקרי חשש לפגיעה באתר קדוש -לחתימת שר הדתות
 5.1.5.2במקרי חשש לפגיעה באתר בעל חשיבות היסטורית-לחתימת רשות העתיקות.

5.1.6

המסמכים מועברים לשר החקלאות עם ההמלצות וההסתייגויות.

5.1.7

כל המסמכים המאושרים יועברו לוועדה המחוזית לעיון ולקבלת הסתייגויות .הוועדה
רשאית לפנות לוועדת השיפוט ולהביע הסתייגויותיה המקצועיות לצורך עדכון התוכנית.

5.1.8

במידה והוועדה המחוזית מאשרת את התוכנית התוכניות יועברו למועצת הניקוז לשם
הכנת תיק לחתימת שר החקלאות .במידה והוועדה לא אישרה את התוכנית היא תעביר
ישירות את התיק לשר החקלאות להחלטתו.
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 6.1מעקב ובקרה יתנהל במערכת המעקב והבקרה של האגף.

 .7אחריות לביצוע
האחריות ליישום נוהל זה חלה על מהנדס הניקוז של האגף
 .8נספחים
7.2
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שר החקלאות ידון בתוכנית לאחר קבלת כל החומר הכולל את התוכניות ההמלצות
וההסתייגויות.ויקבל החלטה בדבר אישור  ,דחייה או אישור לאחר שינוי התוכנית
המוצעת.

 .6דיווח ובקרה

7.1

מס' הנוהל11.01 :

טבלת שינוים ועדכונים בנוהל
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תאריך עדכון31.01.2014 :

שר החקלאות

אגף שימור קרקע וניקוז
תוכנית ניקוז מאושרת

(ראה נוהל  -10.03בדיקה
שיפוט ואישור תוכניות ניקוז)

מכתב בקשה לשר החקלאות-
" בקשה להנחת תוכנית"

פרסום בעיתונים-העברה לרשות מקומית

 30יום להתנגדויות

(מהפרסום המאוחר יותר)

וועדת התנגדויות

כן

התנגדויות
?

עתיקות /
מקומות קדושים
?

לא

חתימת משרדי ממשלה נוספים:

מקומות קדושים-משרד הדתות
עתיקות-רשות העתיקות
המלצה לשר החקלאות
העברה לדיון בוועדה מחוזית
(לפי סעיף  23לחוק)

מועצת הניקוז דנה בבקשה

כן

אושר ?
לא
שר החקלאות

פרסום ברשומות

החלטת ממשלה
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נספח -2
טבלת שינוים ועדכונים בנוהל
מהדורה
חדשה

תאריך
ביצוע עדכון

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור עדכון/נימוקים

