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שלתוצאההם,בעקבותיוהמתרחשיםוהשינוייםהמלחיםבאגןהנוכחיהמיםגרעוןכיהיאהמוצאנקודת1.
;וירדןסוריה,ישראלידי-עלבעברלאגןשהתנקזוהשפיריםהמיםמרביתגריעתשעיקרהאנושיתהתערבות

הכולליםמורכביםמהלכיםמחייבתהגרעוןבגורמיהתערבותשכלגדולהכההיאהשינוייםשלעוצמתם2.
;שניםעשרותעלשיתפרשוביצועומשךמשאביםהקצאת,לאומיותביןהסכמות

המיםמגירעוןכתוצאההמשתניםהסביבהתנאיעםמיטביתהתמודדותשעיקרו'כרגילהעסקים'תרחיש,ומכאן3.
;הבסיסתרחישהואלהימשךשצפוי

הנובעותהמגמותלשינויחלופות/תרחישיםלבחוןהואהנוכחיהמדיניותמסמךשלהמרכזייםמהיעדיםאחד4.
;"כרגילהעסקים"מתרחיש

במושגיםיבחנו,רלבנטייםשימצאווככל,התכנותםלעצםלהיבחןאמוריםהמגמותלשינויחלופות/התרחישים5.
;כרגילהעסקיםשלהבסיסלתרחישבהשוואהכלכליתתועלת-עלותשל

הצפתתוך,למשקוהתועלותהעלויותביןאיזוןמתוךהמיטביתהחלופהאתלהציגהמדיניותמסמךמטרת6.
לחלופהביחסהעלויותותוספתמסוימתחלופהאימוץשלוהכלכליותהחברתיות,הסביבתיותהמשמעויות

;המיטבית
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.תרחיש הבסיס–" עסקים כרגיל: "1תרחיש 

.הקטנת השאיבות בכנרת, סגירת מפעלי ים המלח: התערבות בגורמי הגרעון: 2תרחיש 

.ק שנה"מיליון מ800או 300התערבות באמצעות מובל ימים : 3תרחיש 

.  2070-ו2040: כל תרחיש ינתח תחזית לשנים

.יבחנו מול התחזית הצפויה באותן שנים בתרחיש עסקים כרגיל3-ו2תרחישים 
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השירות ההידרולוגי: מקור
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תרחיש הבסיס  –עסקים כרגיל : 1תרחיש 

עיקר גרעון המים באגן ים המלח מקורו  , כאמור1.
בגריעה של המים השפירים שהתנקזו לאגן  

לצמצום מהותי של שטח  ואשר הביאה , בעבר
.  האגם בחלקו העמוק של האגן הצפוני בלבד

800-700-גרעון המים הנוכחי מסתכם ב2.
מבטא את גרעון המים באגן הצפוני  , ש"מלמ

ואשר בעקבותיו מתקיימת ירידת מפלס  
.מטר1.15-מתמשכת בהיקף של כ
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משמעויות–עסקים כרגיל : 1תרחיש 

.  המפלס ימשיך לרדת בקצב הנוכחי1.

.  קו החוף ימשיך וייסוג2.

ימשיכו להתפתח באזורים המועדים תוך  הבולענים3.
שינויים בעוצמת התהליכים וברמות הסיכון בקטעים  

.ובאלה המרוחקים מהם, הקרובים לחופים הנסוגים

.90כביש -נחלים וערוצים ימשיכו להתחתר ולהעמיק 4.

6הגיאולוגיהמכון: מקור
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:אחת משתי אפשרויות או שילוב ביניהן

.סגירת מפעלי ים המלח בישראל. 1

.הקטנת גריעת המים במעלה וחידוש זרימה חלקית בירדן. 2
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התערבות בגורמי הגרעון: 2תרחיש 
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:  אמנם בקצב מתון יותר, המפלס ימשיך לרדת1.

(.גרעון נטו לפי דיווח המפעלים)ק בשנה "מיליון מ170-הקטנת גירעון המים ב2.

.  שנה' מ0.85-שנה לכ' מ1.15-מיתון קצב ירידת המפלס מכ3.

.יימשכו גם בשנות היעד של המסמך-הבולענים והתחתרות נחלים , נסיגת קווי החוף4.

. תתייבש ותיפסק התיירות הנשענת עליה5בריכה 5.

.סגירת המפעלים בתום תקופת הזיכיון–2030: שנת יעד לתחילת שינוי המגמה6.
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משמעויות-סגירת המפעלים : א2תרחיש 
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משמעויות-הקטנת גריעת המים וחידוש זרימה חלקית בירדן : ב2תרחיש 

.ק בשנה"מיליון מ170-הקטנת גריעת המים ב. 1

.  שנה' מ0.85-שנה לכ' מ1.15-מיתון קצב ירידת המפלס מכ. 2

.יימשכו גם בשנות היעד של המסמך-הבולענים והתחתרות נחלים , נסיגת קווי החוף. 3

למימוש החלופה יידרש מתקן התפלה נוסף בעל כושר יצור דומה לזה שעומד לקום  -מצוקת המים באגן הכינרת . 4

.  בגליל המערבי

ופתח  , תרומה לשיקום חלקי של האקולוגיה והסביבה של נהר הירדן: תיירותי וגיאופוליטי, סביבתי, היבט אקולוגי. 5

.  שיתוף הפעולה עם ממלכת ירדן יהיה ערך מוסף בפני עצמו. לתיירות הנשענת על ערכיו

.שנת יעד למימוש התרחיש מחייב בחינה מדוקדקת. 6

.ב2-א ו2ייבחן שילוב של תרחישים . 7
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:מים סוף או מהים התיכון: ייבחנו שני מובלים

שנה'מ0.7עד0.6-לשנה'מ1.15-מכהמפלסירידתקצבמיתון1.

המסמךשלהיעדבשנותגםיימשכו-נחליםוהתחתרותהבולענים,החוףקווינסיגת2.

2040-2035:הירידהקצבהאטתלתחילתיעדשנת3.
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ק שנה משמעויות"מיליון מ300התערבות באמצעות מובל ימים : 3תרחיש 
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:מים סוף או מהים התיכון: ייבחנו שני מובלים

400שלרףהגדירהגיאולוגיהמכון;המיםלגוףשליליותסביבתיותבהשלכותכרוכהזהבהיקףהזרמה1.
ממנולהימנעשישאדוםכקושנהק"ממיליון

שהגורמיםעדשניםמאותעדעשרותשניםיחלפו-נחליםוהתחתרותהבולענים,החוףקווינסיגת2.
משקללשיווייגיעוהקרקעיציבותאיעלהמשפיעים

תרחישיםשלשילובייבחןזוחלופהבמסגרת3.

2050:המגמהשינוילתחילתיעדשנת4.
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ק שנה משמעויות"מיליון מ800מובל ימים : 3תרחיש 
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תוכנית העבודה
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סואעדאיאד: רחפןצילום 

אולוגי
הגי

מכון 
ה



העברת הידע העומד לרשות המכון הגיאולוגי לצוותי העבודה1.

ליווי צוותי העבודה בשימוש בנתונים ובניתוח המשמעויות2.

לתרשימים ולנתונים, כתיבת הסברים מלווים למפות3.

מטרות
אולוגי

הגי
מכון 

ה



שינויי מפלס ותחזית מפלסים בתרחישים השונים כולל מאזני מים וניתוח מפלסי עבר1.

2070ו 2040כיום ובתרחישי , מפות הסיכוןבולעניםאזורי היתכנות להתפתחות 2.

חתכי אורך ורוחב, קצב, שיפועים, התחתרות נחלים ניתוח היסטורי3.

קנה וסמר, עתיד המעיינות לאורך חוף ים המלח עינות צוקים4.

נושאי העבודה
אולוגי

הגי
מכון 

ה



)2017(' וחובאבלסון

מפות היתכנות להתפתחות בולענים לאורך חוף ים המלח
אולוגי

הגי
מכון 

ה



המפות מבוססות על הערכת מועד ירידת מפלס מי התהום אל מתחת לשכבת המלח

2040 2070

2070-ו2040מפת היתכנות בולענים בשנים 
אולוגי

הגי
מכון 

ה



שיפועים •

חתכי אורך ורוחב•

קצב התחתרות•

תהליכים•

ניתוח גיאומורפולוגי•

נחל קדרון כדוגמא–נחלים התחתרות
אולוגי

הגי
מכון 

ה



הידרולוגיה ומעיינות

 Burg et al., 2016מתוך 

נדידת מעיינות עיינות צוקים דרומה

אולוגי
הגי

מכון 
ה



נחלים13שלהחצייהבנקודות90כביששלניתוח1.
,קדם,חצצון,דרגה,תמרים,קדרון,קומרן,אוג:מרכזיים

.ורחףצאלים,משמר,חבר,ערוגות,דוד

נזקיםלמזעורפתרונותויישוםהתמודדותדרכיבחינת2.

תחבורתיתרציפותשלמצומצמתקטיעה\והבטחה

תרחישילפיהיעדבתקופות90כבישצירלאורךותשתיות

.המדיניות

20
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בולעניםושדותהמלחיםמפלסלירידתתכנוןנתוני,אווירתצלומי,מדידות:כגוןרלוונטייםחומריםואיתוראיסוף1.
.'וכו

.העבודהבתחוםומתקניםתשתיותמיפוי2.

.עברשיטפונותוסקירתהניקוזבערוצילזרימותהידרולוגיניתוח3.

.העבודהבמסגרתלנחליםהצפהמפותוהפקתהידראולייםמודליםביצוע4.

.העבודהבמסגרתומתוכנניםקיימיםמתקניםשלהשרידותמידתהערכת5.

שדות,התחתרותמידת,שיאספיקות:כגוןשוניםפיזייםמשתניםלפיהשוניםהנחליםמיגון\שיקוםדרגותסיווג6.
.'וכובולענים
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מיפוי וניתוח מצב קיים: 'שלב א
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.הנחליםסיווגלפיהנזקיםעםהתמודדותאסטרטגייתפיתוח1.

בשני90וכבישלתשתיותנזקיםעםלהתמודדותגנריותתכנוניותחלופותוהצעתניתוח2.
.גמישההתמודדותכנגד,כשלללא:מיגוןשלשוניםתרחישים

.90כביששלהעתידיתהתכנוןתצורתלאורנזקיםעםלהתמודדותהחלופותניתוח3.
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בחינת דרכי התמודדות ומזעור נזקים: 'שלב ב
ה

ס
הנד
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יעדתקופותבשתימוצעתחלופהלכלחסרונות-יתרונותכוללהנדסיותמשמעויותניתוח1.
.2070-ו2040

.חלופהלכלולתחזוקהלביצועכלכליותעלויותניתוח2.

.הנבחרותהחלופותשלהתכנוןתפיסתהצגת3.

כתיבת דוח מסכם לנושא ההנדסי במסגרת מסמך המדיניות

23

השוואת חלופות והתפיסה התכנונית: 'שלב ג



כללי-ניתוח המצב התכנוני 

.וכוללניתמחוזיתארצית:התכנוןברמות1.

מאושרמצבמולפעריםוהצגתקיימיםשימושיםניתוח2.

המלח-ליםהאבבתכניתהמבוטאת.הקיימתהתכנוניתהתפיסההצגת3.

חקירה מפורטת

(ענייןנקודות5-מ)היעדבשנותהנצפותבאגןהשינוייםבחינת1.

המלחקצירופיזורהולכה.הפיזורואופןספינות,מעגנות,צאליםבמפרץפיזורמסופי-תכנוניותמשמעויות2.
המלחדלתתהתפתחות,היעדבשנותהשאיבהתחנתמיקום,הצפוניבאגן

24

מטרות לבחינת מצב קיים  . א
תכנון



על פי תרחיש עסקים כרגיל  2070-ו2040תחזית לשנות היעד 

: על' נסיגת הים וכו, התחתרויות, התפתחויות בולענים-השפעת השינויים הצפויים 

.תיירות, מלונאות, חקלאות, תשתיות, ישובים: שימושי קרקע•

תכניות ומגמות תכנון במרחב האגן הצפוני  •

התייחסות למשמעויות הנובעות מהאגן דרומי•

:הצעת פתרונות ודרכי פעולה

התאמת התכנון לתנאי השטח המשתנים בשנות היעד•

גישה יצירתית להתמודדות ולמזעור נזקים•

25

ניתוח ההשלכות. א
תכנון



תכנון

ופיתוח מוקדי תיירות  , ובעיקר ענף התיירות לחופיו, המלח על האגן הדרומי-ניתוח השלכות סגירת מפעלי ים1.
חלופיים חדשים באגן הצפוני

.תיכון-מים. סוף בשטח ירדן-מים? משמעות תכנונית של מובל המים2.

בעיקר לאורך הירדן, בהתחשב בתועלות הנלוות, ניתוח השלכות השבת זרימות על האגן הצפוני3.

26

2070, 2040ניתוח תרחישי התערבות לשנות היעד . ב



במניפות , שינויים בחוף הגבוה, נסיגת קו המים: סביבתי  הקיים לאורך החוף המערבי/בחינת המצב האקולוגי
שירותי המערכת "ו( כולל מגוון המינים בדגש על אנדמיים)בנאות החוף , (?מה קורה במניפת צאלים)הסחף 

. של גוף המים עצמו" האקולוגית

אולם היא עצמה רגישה  , מבודדת משכנותיה במונחים של שרשרת מזון, של גוף המים עצמוהביוטה: הבהרה
.  צפיפות ומליחות, בעיקר שכוב, בעמודת המיםההידרוגרפייםלשינויים 

27

בתרחיש עסקים כרגיל–בחינת המצב הקיים 
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:  סביבתי הקיים תיערך על סמך/בחינת המצב האקולוגי1.

וסיורים בשטח2006-סקירת עבודות רלוונטיות מאוחרות ל•

גורמים מוניציפליים ונציגי ישובים, אקדמיה, ג"רטמפגשי עדכון  עם גורמים כגון •

והיעדר נגישות  , תשתיות, ניתוח השפעת צמצום ונטישת פרויקטים של תיירות חקלאות2.
על מצב ההתיישבות והחוסן הקהילתי באמצעות, חופשית לחוף

טבלאות השוואת פילוח דמוגרפי עדכניות לעומת לפני כעשור•

,  ככל שיהיו, ל"הערכת ראשי המועצות ובעלי תפקידים על ההבדלים בנ•
:בהתייחסות לשאלות הבאות

28
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שיטת העבודה  



ישירות או בעקיפין לירידת  , להבנתך, קשורים, חיוביים או שליליים ככל שהיו, האם השינויים בעשור הקודם1.

?מפלס ים המלח

יש  ', המרחצאות ומתקני חוף נטושים וכד, ריכוזי הבולענים, נסיגת קו החוף: כגון, האם לשינויים הסביבתיים2.

?  מעבר להיבט החומרי, המועצה/ או ביטוי כל שהוא בשיח הקהילתי ברמת היישוב , השפעה על הלכי רוח

מסמך המדיניות אמור לספק לממשלה כלים לבחירה בין השקעה יקרה שלה השלכות סביבתיות משמעותיות  3.

,  (המשך ירידת המפלס)לבין תרחיש עסקים כרגיל , (התפלה מסיבית, תעלות ימים)בייצוב מפלס ים המלח 

ובחבילות הסיוע  4254יש בהחלטה , האם לדעתך(. 'חברתית וכד, סביבתית, כלכלית)' עלות תועלת'במושגי 

?בתנאי ברירת המחדל , כדי לפצות על הנזקים ולשמור על חוסנה הכלכלי והחברתי לאורך זמן, להתיישבות
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תרחישישל(שליליותאוחיוביות)הצפויותההשפעותניתוח1.

,מותפלים,יםמי,תמלחת)המיםגוףעלשוניםהתערבות

המערביהחוףשלוהסביבתיהאקולוגיהמצבועל('וכדשיכוב

.המלחיםשל

.התערבותתרחישישלהאקולוגיותההשלכותסיכום2.
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מטרות ועקרונות

ותועלתעלותמרכיבימכלולשלהשונותהחלופותביןהפרשיערךשלכלכליניתוח1.

ובתשתית,בחופים,ביםתהליכיםעלנתוניםובעיקרהצוותחברישלונתוניםהגדרותעלהתבססות2.
.הנדרשותההנדסיותוההתמודדויות,האקולוגי,התכנוניהמצב,בכללהגיאולוגית

ממוצעתשנתיתתפיסהעלמתבססותשחושבווהתועלותהעלויותכלל:ממוצעיםשנתייםערכים3.
.(היסטוריותעלויותולא)הבאותלשניםצפויה

.כלכליתמבחינהכמיתיםלאערכיםציוןלצד,כלכלילכימותהניתניםמרכיביםהצגת4.

.השמרנותעקרון5.
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מרכיבי העבודה אותם נדרש לקבל מצוות המומחים

היקף השינוי בירידת 
המפלס ומאזן המים

ספיקות בנחלים
השפעות על תיירות ועל  

יישובים  )דמוגרפיה 
(בסביבה

השפעות אקולוגיות  
מעיינות , הטיית נחלים, בורות כרייה)

(ח וצומח"בע, חוף

התחתרות נחלים  
,  עשהאל, חבר, ישי, דוד, ערוגות)

('מצדה וכו, צאלים, מפלט, משמר

השפעה על תשתיות  
, כבישים, חקלאות, ן"נדל, תיירות)

בריכות  , מים, תקשורת, חשמל
(אידוי

הערכת השפעות סביבתיות 
(השפעות חיצוניות ועוד, מים/זיהום אוויר)

השפעה על נהרות וימים 
(תיכון, ירדן)
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תועלות שוקיות/עלויות

,נכסים,תשתיות)הנדסיותעלויות➢

('וכוימיםמובל,מובילים,גשרים

עלות'שיטת-סביבתיותעלויות➢
(נחלים,תשתיות)'הנזקשיקום

תוספת/מאובדןעלויות/תועלות➢
-ן"נדלנכסיאו/וחקלאיםשטחים

'האלטרנטיביהשוקיהערך'שיטת

שלדמוגרפייםכלכלייםערכים➢
האזורתושבי

עלות'שיטת-אקולוגיותעלויות➢
הטיית,כרייהבורותשיקום)'הנזקשיקום

('וכומעיינות,נחלים

תרומה-מתעסוקהתועלות➢
(עובדיםתוספת/אובדן)ג"לתמ

כלכלייםערכים-מתיירותתועלות➢
נכסיםשלמקיומםהנגזרים

למלונותפדיוןאובדן/תוספת)תיירותיים

(נסיעה/תעופהוחברותהארחהומקומות

(ימיםמובלתרחיש)מהתפלהתועלות➢

תועלות לא שוקיות/עלויות

'הנזקעלות'שיטת-סביבתיותעלויות➢
,פסולת,מיםזיהום,חופיםזיהום,אווירזיהום)

(וגודשרעשכמוחיצוניותהשפעות

מוצריםשלצריכה-שימושערכי➢
שיטת-בוביקוראוטבעממשאב

מוכןשהפרטהעלות)TCM’ההגעהעלות'

ערכועלבעקיפיןמעידהלאתרבנסיעהלהשקיע
(בעיניו
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