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ולאחר , 1965-ה"התשכ,  לחוק רשויות נחלים ומעיינות-11ו 2 תוקף סמכויותי לפי סעיפיםב

 :אני מצווה לאמור, התייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר

 

 גדרותה

 -בצו זה  .1

 ;ת הסביבה השר לאיכו-" השר"

המתקיימות בו תכונות אחידות ,  אזור גאוגרפי בעל קווי מיתאר בולטים ומשותפים-" יחידת נוף"

 ;אקלים ובתי גידול, אבי טבעשמבחינת מ

 - כלל האורגניזמים על פני כדור הארץ שהתפתחו בכל אחת מסביבות החיים -" מגוון ביולוגי"

ומגוון המערכות , בין המינים, יני האורגניזמיםלרבות המגוון שבתוך מ, מימית וימית, יבשתית

 ;האקולוגיות ויחידות נוף

 ;ר נתון על כל מרכיביו הביולוגיים והפיזייםו מבנה ותפקוד של אז-" מערכת אקולוגית"

 ;1959-ט"התשי,  לחוק המים11 כהגדרתו בסעיף -" נציב המים"

 . כל אחת מרשויות הניקוז המפורטות בתוספת-" רשות ניקוז"

 

 טלת תפקידיםה

תפקידים של , לגבי כל נחל או כל מקור מים שבתחומה, על כל רשות ניקוז מוטלים בזה .2

 :ורט להלןפרשות נחל כמ

 ;באישור השר ונציב המים, קביעת תוואי לנחל )1( 

למעט נחל , שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין )2( 

, שמורות טבע, כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, לאומי או שמורת טבעומעיין שבתחומי גן 

נופש ,  שטחים אלה לצורכי גניםתוהכשר, 1998-ח"התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

 .תפקיד זה יבוצע בהתייעצות עם השר; וספורט

 

 ישור תכנית מפעלא

תאושר , ) התכנית-ן להל(תכנית שהכינה רשות ניקוז לשם ביצוע תפקידיה לפי צו זה  )א( .3

, 1957-ח"התשי, בידי השר נוסף על האישורים הדרושים לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות

 :התקיים תנאים אלהבו

התכנית הוכנה תוך ראיה סביבתית ואקולוגית כוללנית לאגני היקוות  )1(

 ;שבתחום התכנית

 מים ונחלים רשות הניקוז הביאה את התכנית לידיעה המוקדמת של אגף )2(

 ;במשרד לאיכות הסביבה והלשכה המחוזית הנוגעת בדבר



 . לפי צו זהעהתכנית כוללת הוראות לשמירת נוף ומתנות טב )3(

התכנית תבוצע באופן בר קיימא תוך התחשבות בתפקוד המערכות האקולוגיות  )ב( 

באופן ", עיף קטן זהלענין ס; ובהגנה על המגוון הביולוגי, באיכות מקורות מים, שבתחום התכנית

 . ניצול משאבי טבע באופן המאפשר לתהליכים טבעיים לחדש את מה שנוצל-" בר קיימא

 

 חילהת

 .חילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומות .4

 

 

 וספתת

 )1סעיף (

 

 ירדן דרומי .1

 בשור-שקמה .2

 

 )2003 ביוני 25(ג "ה בסיון התשס"כ

 

 יהודית נאות 

 הלאיכות הסביב השרה 
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