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 לכבוד

 פרקל-עו"ד תמר גאנוניאן
 המחלקה למשפט אזרחי

 עוץ וחקיקה יי
 משרד המשפטים

 בדוא"ל

 שלום רב, 

 סדר תכנוני ארוך טווח לגישת הציבור לנחל האסיה הנדון:

קביעת הסדר תכנוני ארוך טווח לגישת בדבר  3.2.2022ביום  לציבור קול הקורא שפרסמתםל במענה

 להלן עמדת האגודה לזכויות האזרח., הציבור לנחל האסי

לאסור או שאין זכות בדין היא לדיון  נקודת המוצא לפרטי ההסדר הרצוי, נתייחסעוד טרם  .1

כי אין ו ,, ובכללם קיבוצים, מושבים וכיוצ"בשוביםילהגביל כניסה לשטחים ציבוריים של י

דבר זה  .כדין ,על שימוש ציבורי בדרכים סטטוטוריות, למעט על ידי רשות מוסמכת לאסור

לפניית משטרת ישראל שכותרתו "מניעת מענה )ר'  לממשלה מעמדת היועמ"שגם עולה בבירור 

המשנה של  וומענה 2.4.2020 מיוםבים למי שאינם תושבים בשל חשש מהדבקה" שויכניסה לי

להלן , 13.8.2020 מיום לפניית ח"כ משה ארבלעו"ד ארז קמיניץ,  )אזרחי(,ליועץ המשפטי 

 הארץ.  ברחבישובים ילפעול להסרת מכשולים בכניסה לי יש, על רקע זה"(. מענה קמיניץ"

סינון תוך  , בפרט כשהדבר נעשה באופן קבוע,ניר דוד קיבוץסגירת שערי ומן הכלל אל הפרט,  .2

הסדר כל לפיכך, מנוגדת במובהק לדין.  ,וחסימת דרכים סטטוטוריות בתחומו בשעריוהבאים 

 שבשטחבור לתחומי השטחים הציבוריים גישה של הציראשית ועיקר,  ,הבטיחלך קבע צריישי

 . ניר דוד קיבוץ

, מכוח חוק ולגדותיו האסי לנחלהיא שלכלל הציבור יש זכות גישה שווה  נקודת מוצא נוספת .3

)ר'  1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט לפיעוד יי ימקרקעכומכוח הגדרתם  1959-תשי"טה ,המים

 (26.8.2021פסק דין מיום ) ארבל נ' מועצה אזורית עמק המעיינות 1706-09-20 )חי'( עת"מ

בהתאם, הנחל וגדותיו אינם חלק ממשבצת הקיבוץ ומעולם  .(86בפסקה  ,"(ארבל)להלן "עניין 

אף אם הגישה " לעמדת היועץ המשפטי לממשלה יתרה מכך,, שם(. 8לא הוחכרו לו )פסקה 

" )ר' לנחל מחייבת מעבר בשטחי הקיבוץ, הרי לא ניתן למנוע אותה מהציבור הרחב באופן גורף

 שוויונית לנחלגישה החובה להבטיח צריך לשקף את קבע ישיההסדר  לפיכך,. (מענה קמיניץ

ן הגנה על וכ צורך להגן על משאבי טבעבהם ה ,יצירת איזונים שוניםתוך  ,שימוש שוויוני בוכן ו

 .לפרטיות ולקניין זכויות תושבי הקיבוץ

הדבר צריך , אולם קיבוץזכויות תושבי העל להגנה גם קבע יש לתת משקל יכחלק מן ההסדר שי .4

. לדוגמא, באמצעו של קיבוץ דפנה עובר נחל הדן. לעיל ת המוצא האמורותולהיעשות מתוך נקוד

קיבוץ מרחק קטן מהנחל שגדותיו מכוסות דשא ומהוות אתר רחצה ונופש הגם שם בנויים בתי 

לכל לכלל הציבור. ההסדר הנוהג בקיבוץ מאפשר לכלל הציבור כניסה לנחל ושהייה על גדותיו 
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והנה,  .ות. לינה והדלקת אש על גדות הנחל אסורכל ימי השבוע, כולל בסוף השבוע ךבמשאורכן 

על גדות  ולא ישה שאנשיםחברי הקיבוץ למדו לחיות עם הסדר זה, גם אם חלקם מעדיפים 

כך, הקיבוץ מפיק רווחים מכניסת מטיילים לשטחו על ידי נוסף על לבתיהם.  בסמוךהנחל 

 לת קטנה וכיוצ"ב.ומהפעלת מכהשכרת מבנים למסחר ולהסעדה, 

 ןקניילו זכות לפרטיותלבין זכות הגישה למשאבי טבע וחופש התנועה של הציבור הסדר שיאזן ב .5

לנחל  בתחימת זמני כניסהתבטא עשוי לההסדר מידתי . רחב מנעדשל תושבי הקיבוץ קיים 

 תובהגבל , באיסור על הדלקת אש והשמעת רעש בשעות המנוחהמת בערבמעבר לשעה מסוי

. נציין, כי השירותים כמות הנכנסים בהתאם לתכולת המקום ומתוך התחשבות בדיירי הקיבוץ

על נכונות תושבי הקיבוץ לשאת ממילא העסקיים אותם מפעיל הקיבוץ על גדות הנחל מעידים 

פגיעה בפרטיותם ובאורחותיהם. יש לתת משקל לשאת  תנכונוכניסת מבקרים לתחומם תוך 

 קבע.ישראוי להחיל בהסדר שי יםעת קביעת התנאים וההגבלות השונלעובדה זו ב

 כוימשי, חבריו בי קיבוץ ניר דודושבאורח החיים של תיש פגיעה מסוימת  המוצעבהסדר גם אם  .6

השימוש . עדיפות על השימוש בו הםלא תהיה לאף אם  ,מן המגורים בסמוך לנחל ליהנות

כלל השקעה מצידו, אינו מצדיק את המשך החלת ההסדר  םהבלעדי שעשה הקיבוץ בנחל, גם א

שימוש בנחל והרווחים שהפיק ממנו משקפים את החזר הההנאה שעשה מ –המפלה. נהפוך הוא 

 השקעתו, ככל שהייתה כזו.

כידוע, שימוש פרטי בנחל, ככפי שנעשה עד עתה על ידי הקיבוץ. המשך , יש לאסור על כחלק מכך .7

מהווה  הדבר ם מהפעלת שירותי נופש וימי כיף על גדות הנחל ובתוכו.חיקיבוץ ניר דוד מפיק רוו

ובניגוד למגמה של  לגבייה כזו ללא סמכות בדין, בתשלום ניסה לנחלכהתניית הלכה למעשה 

 על גביית תשלום כזה )ע"ע חופי הכנרת(.החוקי אכיפת האיסור 

פעיל אתר רחצה ובילוי בו תהיה רשות תמכיוון שהנחל וגדותיו הם משאב ציבורי, רצוי שמי ש .8

לחוק גנים ארוך טווח, יש לשקול לפעול בהתאם תכנוני ציבורית. מכיוון שמדובר בהסדר 

ולקדם את התנאים  1998-תשנ"חהלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 

פשר ניהול האתר (. דבר זה יא'שהוא קובע להכרזה על שטח ככזה )תכנית, הכרזת שר הפנים וכו

אף ר זה על ידי רשות הטבע והגנים ויבטיח שימוש שוויוני ובר קיימא בנחל, תוך הגנה עליו. דב

לא יפלו על הקיבוץ, כיוון שכחלק מכך על הרשות נופש ורחצה אתר יבטיח, כי עלויות הפעלת 

תושבי  לממן את הפעלת האתר וכן לאכוף את הסדר והבטיחות בו, לטובת כלל הציבור ולטובת

 הקיבוץ כאחד. 

או בפיקוח של רמ"י על  קייםתכנוני האין די במנגנון ההניסיון בקיבוץ ניר דוד מלמד, כי  .9

התירו  במשך שניםשימושים בקרקעות מוחכרות, על מנת לשמור על האינטרסים הציבוריים. 

לכלל  להבטיחהחובה  התעלמות מןרשויות התכנון לקיבוץ המשך בנייה לאורך גדות הנחל, תוך 

מיום  פגיעה קשה בטבע, ר' עמדת ארגון 'במקום'מ)ואף  למשאבי טבע שוויונית גישההציבור 

משני צדי הנחל בנייה אושרו, ללא כל התנגדות, בשטח הקיבוץ  .(זה ל קוראובמענה לק 3.3.2022

על . (ארבלבעניין  11)ר' פסקה  , לרבות הקמת מרכזי ספורט ותיירותנוספים ושימושים שונים

יש לפעול כבר עתה להתאים את תכנון השכונה החדשה בשטחו המזרחי של הקיבוץ , רקע זה

 לשם הבטחת נגישות הציבור לנחל. 
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ן תכנו במסגרת הליכי טובים יותר ומנגנוני פיקוח תכנונייםתנאים  עליכם לפעול לעיגוןובנוסף,  .10

כדי לצמצם דבר זה נדרש  .(מדינהקרקעות הבשימושים בחוזיים כן הנחיות לקביעת תנאים )ו

, בשכירות או בחכירה לטווח במכירה) של המדינה קרקעזכויות במתן  ככל האפשר מצבים בהם

 קרקע או בקרקע סמוכה לה. משאבים ציבוריים בגבלה על זכויות הציבור בהארוך( מייצר 

 בברכה,

 משכית בנדל, עו"ד

 


