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ואתגרים מרכזיים"  שולחן התכנוןעל "פרויקטים מרכזיים 

חיבור אזורים מנותקים❑

קליטת מתקני התפלה❑

פיתוח המערכת הארצית ❑

('המובל המערבי', 'המוביל ההפוך')

אב לנגבתוכנית ❑

(סדוםככר , תיכונה, דרומית)–ערבות ❑

ן  "פיתוח השפד❑

מטשיםשדרוג והרחבת ❑

ניתוב עודפי קולחים לאזורי צריכה❑

תכנון משק המים

היערכות לגידול בביקוש בכל המגזרים ❑

היערכות לירידת היצע טבעי  ❑

מים לטבע❑

הכנרת כאוגר אסטרטגישימור ❑

שימור מקורות המים הטבעיים❑

גיל תשתיות ואמינות אספקת מים❑

מזעור עלויות פיתוח  ❑

צמצום סבסוד, תעריפיתודאות ❑



תכנית פיתוח כושר התפלת מי ים

כושר ההתפלה הנדרש גדל עקב  

גידול בצריכת המים וגם עקב 

.ההנחה לגבי שינוי האקלים

600

1,600

:2005פיתוח כושר התפלת מים משנת 

595 695 895

2021 2024 2025

:2025כושר התפלה מאושר עד 

וגליל מערבי' שורק ב

2050הנדרש עד ,כושר התפלת מי הים 

2024מ ש"מלמ200

עמק חפר: 2030מתקן התפלה ב 



קליטת מי מיתקן התפלה בגליל מערבי

5

שיפור מופע המים בטבע, שיקום מפלסים, היערכות לירידת פוטנציאל ההפקה-

קליטת מי מיתקן התפלה בגליל מערבי



אזורים מנותקים ממערכת ארציתחיבור 

לכנרתהמערכת מי והולכת 
ספיקה בגשר הפקק ומים זמינים  

לכנרת

:  בזרימות טבעיותפחיתה •

באירוע שסיכן את המערכות האקולוגיות ופגע  , שניה/ק"מ1-הזרימות בגשר הפקק ירדו מתחת ל2014קיץ 

.  בפעילויות פנאי ונופש

וביתר המצבים  , שנייה בערכי קיצון/ק"מ2-שלמזערית נקבעה זרימה (  2019יולי )היוועצות ציבורית בעקבות 

.שנייה/ק"מ2.5למעל 

שנה\ק"מלמ10-ירידה של כ



החלטת ממשלה

למערכת הארצית לטובת יצירת אמינות מלאה  חיבור האזורים המנותקים החלטה לגבי ❑

טבע ותיירות באזורים  , לאספקת מי שתייה ולהגדלת אמינות אספקת המים לחקלאות

מזרחיים ורמת  עמקים , אזור מעלה כינרת-בסעיף זה " האזורים המנותקים. "אלו

.הגולן

:2018-2030אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשניםתכנית -( 2018יוני )3866' ממשלה מסהחלטת 

:2014-2018בעקבות רצף שנות הבצורת בשנים 



ש"מלמ90החקלאות במעלה הכנרת על כ קיבוע -מעלה הכנרת •

.הקרובותק בשנים "מלמ40-של כתוספת -ירדן ממלכת •

.ק"מלמ25תוספת של כ –( 2014מינואר , 1170)ממשלה החלטת -רמת הגולן •

.2040לפחות עד שנת ג"ברמהמבדיקה מאזנית לא צפוי מחסור במים : הערה

2050עד מיידיהחל מהטווח ש"מלמ40-80-מזרחיים בהיקף של כהגדלת החקלאות בעמקים -המובל המזרחי •

.חקלאיותעל פי פרוגרמות 

גידול צפוי בצריכה  באגן כנרת



תרחישים הידרולוגיים30ניתוח –לכנרת צורך ליבוא מים 

.ק"מלמ110הכמות המקסימאלית הנדרשת ליבוא היא ; אין צורך ביבוא מים( 30מתוך 6)מהתרחישים 20%-ב: 2030שנת •

(.90%אמינות ) ש"מלמ240יש צורך ביבוא של כ 2050–2040שנת  •



חלופות הנדסיות לתגבור מעלה הכינרת

נטופה

מ"ק20\"64קו נחל צלמון

מאגר עינן



הכינרתתלוי מפלס תפעול -הכנרת 

.  לכנרת בציר אשכול צלמון64"מונח קו נוסף של 2038החל משנת 

(.חודש דצמבר בלבד)הגלישות קורות בחודשי החורף והאביב ולא מוצגות על הגרף 

תרחישים הידרולוגיים30סיכום 



תרחישים הידרולוגיים30ניתוח –צורך ליבוא מים למעלה הכנרת 

:2050בשנת •

;אין צורך ביבוא מים( 30מתוך 15)מתרחישים הידרולוגיים 50%-ב•

ש"מלמ40-יש צורך ביבוא יותר מ( 30מתוך 3)מתרחישים הידרולוגיים 10%-ב•

.ש"מלמ48הכמות גדולה ביותר של היבוא הינה •



(משגב וברעם, דלתון, עינן)ק "מלמ6–של כקיים בהיקףאיגום נפח 

: באמצעות המאגרים הבאיםק"מלמ20-השלמה לאיגום  של כ
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מנסורה

שניר

משגב

  ,

ברעם

עמיר

עינן

מפגש  

התעלות

להבות הבשן

דלתון

: 'מ+155. ל.א

מאגר שנירק"מלמ1.8

מנסורהק"מלמ3.2

ק"מלמ5כ "סה

: 'מ+125. ל.א

ק"מלמ2.2עמיר 

ק"מלמ2.7להבות הבשן 

ק"מלמ4.3( אגם)מפגש התעלות 

ק"מלמ9-כ כ"סה

איגוםק"מלמ14-כ: כ תוספת איגום בתוכנית הנוכחית"סה

באתרים שוניםק"מלמ10-כ: פוטנציאל נוסף אפשרי

:  עקרונות
יצירת אמינות אספקה1.

ניצול זרימות חורפיות למילוי מאגרים2.

שחרור תפיסות במעלה3.

תגבור ממקור חיצוני במצבי קיצון4.
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:יתרון בחיבור לכנרת

חסכון בהשקעה  -

.מצלמוןבקו 
אי העמסת צריכת  -

השיא על המערכת  

הארצית

יתרון בחיבור למערכת  

:הארצית

יתרון אנרגטי-

איכות מים מסופקים-



תודה



מאזן מים ממוצע בעמקים מזרחיים

כ שימושים"סה

כ היצע"סה

.2050בשנת , (ש"כב)בית שאן –מים דרך קו כנרת ק"מלמ78-צורך בתוספת של כ: סגירת הפער בין הביקוש להיצע

יבוא מים מכנרת


