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 9.7.2017תאריך:                                  

                    ים המלח ייצוב מפלסחזון אקופיס לסיכום ל

ידוע בעולם כולו כמקום הנמוך ביותר על פני כדור הארץ, המיקום הגיאגורפי  הוא אגם טרמינלי ים המלח

נובי ללוח האפריקאי יוצר תבנית נוף מופלאה בין מדבר יהודה ממערב להרי -בבקע ים המלח בין הלוח הערבו

לאי עם פ בשורה אחתיחודי מאוד אשר מעמיד אותו  אקולוגימואב ממזרח. לים המלח ערך גיאולגי, היסטורי ו

מפורסמים בכל העולם על מאפייניהם המרפאיים, שילוב מי העשירים במינרלים הטבע ברחבי תבל. מי הים 

הים המלוחים עם מעיינות מתוקים ואקלים מדברי חם גורם לנוכחות של צמחייה ובעלי חיים יחודיים חלקם 

ל ים המלח )קומראן, על שפתו ש יםמוקאנדמים לאזור זה בלבד. אתרים הסטורים מהחשובים בעולם ממ

 ( והוא מהווה אטרקציה תיירותית למיליוני התיירים המגיעים לבקר באזורנו. מצדה, מכוור

מטר אחד. נסיגת המפלס הובילה לאסון אקולוגי מתמשך, אסון מפלס ים המלח יורד בכל שנה בכיותר מ

שנגרם כתוצאה מפעילות האדם. הגורמים העקריים לנסיגת המפלס הם הסטת המים הנכנסים אליו מנהר 

מפלס , 60-. מאז שנות המשני צידי האגםהירדן ומיובליו השונים ופעילות מיצוי המנרלים של מפעלי ים המלח 

בולענים נוצרו סביב הים  6000-מטר ואין צפי לשינוי בקצב הנסיגה. למעלה מ 30-מ עלהלמפני הים ירד כבר 

  וכתוצאה מכך לנזק בלתי הפיך לטבע, לתשתיות ולתירות. 

 לייצב כדי בשנה (. Alla at el. 2014 )נוספים מים ק"מלמ 700-800-ל זקוק המלח ים, ומחקרים תחזיות פי על

ההצעות השונות לייצוב המפלס, לרבות הפיילוט המוגבל של פרויקט   (.Alla at 2014) שלו המים מפלס את

 .מעשי לבלימת נסיגת המפלס פתרון מציעותתעלת הימים אינן 

ינות הגובלות בים המלח ובעזרת אקופיס המזרח התיכון מאמין שרק על ידי שיתוף פעולה אזורי בין המד

-ברייהמפתח הוא למצוא פתרונות   .והים ולבלום את נסיגת מפלס את ייצבהקהילה הבין לאומית יהיה ניתן ל

 רקתתמקד  לאאם  נרחבים יתרונות מועילה ובעלת תהייה גישה ברת הקיימא  במקור הבעיות.ולטפל קיימא 

יש  ,לפיכךפחותה.  עלותוב הצלחהל יותר גבוהה ודאות עם כולואגן הירדן הדרומי תתייחס ל אלא המלח ים על

. צמצום שימושי 2. הזרמת מים נוספים לשיקום נהר הירדן הדרומי וים המלח. 1להתמקד בשני כיוונים: 

  המים של מפעלי האשלג בישראל ובירדן.

תוספת הכמות הרצויה לבלימת נסיגת  ישיגו אתשילוב של שני פתרונות אלה אקופיס המזה"ת מאמינה כי 

 המפלס.

 ישום תוכנית אב לשיקום הירדן הדרומי -הוספת כמות מים משמעותית לנהר הירדן: 1פתרון 

הביאו את אגן הירדן  שעוד צפוי להחמיר, שינויי אקלים ורצף של שנות בצורת .המים הם משאב במחסור

תחת סכנה של אגן הירדן המעיינות והנחלים נמצאים ים" ב"ארץ פלגי מ . גם בחלקו הצפוני, למצב חמור מאוד

אקופיס משק המים ברמה האזורית,  ללייעוטו צעדים זאת, על בסיס ההנחה שבעתיד ינקאמיתית. עם כל 

עד המים הנכנסת לים המלח  את כמות לשיקום נהר הירדן הדרומי המגדילה באופן משמעותי הכין תוכנית אב

  (.EcoPeace, 2015) 2050שנת 

תוכנית האב לשיקום הירדן הדרומי מבוססת על אסטרטגיה רב תכליתית, הכוללת שימושי מים למטרות 
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תוך כדי מיקסום הערכים האקולוגים  לשימושים שוניםהעברת מים ות, ואקולוגיכלכליות/תירותיות, 

  נת מענה לצרכים המקומיים של תושבי האגן.יתונ והכלכליים מזרימת המים

שבחן תרחיש של תוספת מים לאגן הניקוז   WEAP השתמשה במודל Royal Haskoning DHVחברת היעוץ 

בנוסף,  מהכנרת ואגן הירמוך. םטבעי ותבנוסף לכמויות מים ממקור )התפלה או/ו קולחים(   ממקור לא טבעי

לות לאגן כמויות מים גדו מה שיוסיףזרימת המים במוביל הארצי  בכיווןהיפוך  לאחרונה רשות המים מתכננת

עם מדיניות משק מים נכונה יהיה אפשר להזרים מהכנרת לירדן הדרומי  2050ההנחה היא שעד שנת  הירדן. 

  הירדן הדרומי יחולק לשלושה מקטעי זרימה:על פי התוכנית מלמ"ק בשנה.  240-כ

זה מהווה הזרימה במקטע איכות מי כנרת. . בחלק זה של הנחל יזרמו מים בנחל חרוד-מקטע צפוני: כנרת

ירדן על פי הסכמים )כולל ממלכת מים להולכת ו םלרבות צרכים מקומיי מיםם מגוונים בבסיס לשימושי

   (.מלמ"ק 50של  הסכם לחילופי מים

 לחין.קו ם שפירים ותוספת של מימי . בחלק זה של הנחל יזרמוקאסר אל יהוד-מקטע תיכון: נחל חרוד

  .נרחבהזרימה במקטע זה תיועד לשימוש חקלאי 

מי קולחין ומים מלוחים.  של איכות. במקטע זה יזרמו מים בים המלח –מקטע דרומי: קאסר אל יהוד 

ספים שאינם ניתנים לשימוש חקלאי )הכולל תמלחת של כל הזרימה במקטע תכלול הטייה של מים מלוחים נו

   מתקן התפלה עתידי המיועד להבנה באזור ולא ישמש להשקייה(.

  כמויות ואיכויות מים בכל מקטע ניתן לעיין בתוכנית האב בקישור:פירוט מלא על 

http://ecopeaceme.org/uploads/Regional_NGO_Master_Plan_Final.pdf 

מליון תושבים והלחץ  30-ל 2050צפויה להגיע בשנת  )מגבול עירק ועד הים התיכון(  סיה באגן הירדןולהאוכ

שימוש חוזר במים ויצור לא יהיה מנוס מעל פי הערכות של חוקרים, לכן . רק יגדל משאבי המיםעל המתמשך 

על פי תוכנית האב יהיה ניתן להגדיל את כמות המים הנכנסת לים  מים נוספים מותפלים לכל תושבי האגן.

ממתקני טיפול בשפכים וממאגרים  רוב המים יגיעומלמ"ק כיום(   100-ת פחות ממלמ"ק )לעומ 300-המלח ל

 םימחקר שיוקמו לאורך הנהר ויזרמו במקטע האחרון בשילוב עם מים מלוחים מדרום לקאסר אל יהוד.

 2תוספת של יהיה צורך ב 2050שנת עד  מעריכים כי (Alla at el. 2014) ,(Malkawi and Tsur, 2016) חדשים

המים השונים. רוב המים יסופקו  משמעותית לשימושיתוספת  –מילארד מ"ק של מים מטופלים לאזור כולו 

 יםמציג יםהמחקר. ולירדן הדרומי פוטנציאל לתוספת מים לים המלחישמשו כמלמ"ק  400-להשקייה אך כ

   את מים לאגן הירדן.הקצפצה חקלאים באזור לטובת תבצורה מקיפה את הצורך ברפורמה בחקלאות ש

 Malkawi and) תועלת לכל מ"ק-יש לציין כי התוכנית כולה נבחנה כלכלית ועברה מבחן של מודלים עלות

Tsur, 2016).  

מנת להבין טוב יותר את השפעות מי קולחין על איכות מי ים המלח, יש לבצע מחקרים שיבחנו נקודה זו, ל ע

אקופיס קוראים  נוסף,ב מון לביצוע מחקרים שיבחן השפעה זו.אקופיס ביחד עם אוניברסטאות מחפשים מי

 IUCN -  (World Commissionn for Protected-של ה ”Green list“להכניס את ים המלח לרשימה הירוקה 

Areas) . הצלחה במאמצי משיגים שנמצאים ברשימה הירוקה מנוהלים בצורה יעילה וטובה יותר ואתרים

 השימור עבור ערכי הטבע.

http://ecopeaceme.org/uploads/Regional_NGO_Master_Plan_Final.pdf
http://ecopeaceme.org/uploads/Regional_NGO_Master_Plan_Final.pdf
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 צמצום שאיבת מי ים המלח למפעלי האשלג: 2פתרון 

המתפקד כבריכות  ,המתפקד כים המלח ודרומי ,ים המלח התפצל לשני אגנים: צפוני 70-סוף שנות ה מאז

 צדימשני  60-האידוי על ידי מפעלי האשלג הישראליים והירדנים. הקמת הבריכות החלה כבר בסוף שנות ה

תהליך האידוי המהווה מ מיצוי מינרלים הגבול ומאז המפעלים שואבים מים מהאגן הצפוני לדרומי למטרת

בין  של האגן הצפוני נע שנתיהגירעון ה ריםמחקעל פי . מרכיב משמעותי במאזן המים השלילי של האגן הצפוני

, שטח האגם הצטמצם זאת(. בעקבות Gavrieli at al. 2011) מלמ"ק 330-ל (Lensky at al. 2005) מלמ"ק 250

ים למפעלי  ניתן לאמר כי לפיכך,(. 2015)לנסקי נ. ודנטה א.  4%-עלה בואף ריכוז המלחים   20%-ביותר מ

יבה בשנת על פי שאילתה שהוגשה למשרד להגנת הסב..סמשמעותי בנסיגת המפלחלק משני הצדדים המלח 

מהם אחראים  30%-מנסיגת המפלס כאשר ל 45%-בענין, המשרד השיב כי מפעלי ים המלח אחראים לכ 2013

  אחראים המפעלים הירדנים.  15%-המפעלים הישראלים ולכ

   המשתמשים במשאב המים בחינם. בבעלות פרטיתמפעלי ים המלח הם מפעלים 

לא חסרות . בעולם התעשייה, הוא משתמש למטרת תהליך היצורו מים בכל מפעל תעשייתי משלם עבור ה

לחשוב  עליםבעלי המפמשלמים עליו ביוקר מה שגורם להם מים הם מצרך יקר ו עבורםדוגמאות למפעלים ש

המגזר החקלאי הוא דוגמא טובה איך רגולציה בשילוב עם טכונולגיה גרמה לאורך השנים  על כל טיפה יקרה.

לשלם עבור המים כמו כל מפעל  משני הצדדים על מפעלי ים המלח לפיכך ליעול וניצול מקסימלי של מים.

לגבש תוכנית ליעול תהליכים, פיתוח  יםתעשייתי אחר, גביית מחיר עבור צריכת המים תוביל את המפעל

 מלמ"ק בשנה.  330כנולוגיות אחרות וצמצום השימושים כך שתאפשר חסכון מים של עד ט

  מסקנות

לטווח הארוך יהיה ניתן  אזורית ל חייבים לפעול עכשיו. בראיה אסטרטגיתמפלס ים המלח ניתן לייצב. אבאת 

מלמ"ק על פי  300-400) ורות לא טבעיים שיזרמו לים המלחלהוסיף כמויות מים משמעותיות לנהר הירדן ממק

מה שיוביל בסופו של דבר  מלמ"ק( 330)עד  משני הצדדים צמצום השאיבה מהמפעליםלבנוסף  תוכנית האב(

 . לבלימת הנסיגה

  המלצות

 כל על ובירדן בישראל המינרלים מיצוי חברות את חייבל כדי פרלמנטרית ובחקיקה פוליטי ברצון צורך יש. 1

 .המלח ים של הצפוני מהאגןגרעו שנ מים של מעוקב מטר

מפעלי ים  של במקרה. סביבתית מבחינה ובירדן בישראל המינרלים תותעשיי זיכיונות ביקורת על נדרשת. 2

 .בבדיקה כבר והוא 2030- ב יסתיים הזיכיון המלח הישראליים 

 על השליליותו הסביבתיות ההשפעות את להבין מנת על המלח לים של זרימת קולחים  השפעתם את לחקור .3

 .המלח וים הירדן

 ויפחית אשר המינרלים תעשיות של מיצוי בתהליכי לשימוש. לחקור טכונולוגיות ממברנליות חדישות 4

 .המים צריכת את משמעותית
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. המינרלים תעשיות של המיסים הכנסות ידי על הממומנת ציבורית קרן להקים וירדן ישראל תוממשל על .5

 י.הצפונ מהאגן בשאיבה צורך ללא מינרלים למיצוי חלופית טכנולוגיה על מחקר לממן יכולה הקרן

 השימוש את לצמצם מנת על הארץ בצפון נוספים התפלה למתקני תכנית וליישם לאשר ישראל ממשלתעל . 6

 .ןהירד נהר באגן הטבעיים במים

 והקהילה האזוריות הממשלות על. המלח ים כולל, הירדן אגן לשיקום בינלאומית נאמנות קרן הקמת. 7

 אגן לשיקום בינלאומית כספית תמיכה שתכלול" מרשל תכנית" יישום לקראת כוחות לאחד הבינלאומית

 ן.הירד

 .  (IUCN) . לרשום את ים המלח ב"רשימה ירוקה" של האיגוד העולמי להגנת הסביבה8

 מקורות

 י.המכון הגיאולוגירושלים:  .האחרונות השנים בעשרות המלח ים מפלס של המואצת לירידה הגורמים .(2015לנסקי נ. דנטה א. )

Alla, JA, Malkawi AIH, Tsur Y (2014). Red Sea – Dead Sea water conveyance study program. Study of 

Alternatives. Final Report. Executive summary and main report. Washington, DC :World Bank Publications.. 
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