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הצגת אגודת מים בגליל

ואגודותישובים54כוללתהאגודה❖
.(קיבוצים,מושבות,מושבים)מים



הצגת אגודת מים בגליל

המזרחיהעליוןבגלילהנםהאגודהשטחי❖

המיםפרשתקועדההרשטחיאתוכוללים

.החולהעמק,הכנרתשיפוליעדדרום,למערב



מטרות אגודת מים בגליל

ופיתוחקיוםלצורכימיםהספקת.א

.האגודהשטחבכלהחקלאות



מטרות אגודת מים בגליל
המיםאספקתאמינותהבטחת.ב

שנהוכלהשנהכללאורךלחקלאות
.(בצורתבשנותובעיקרכולל)



שילובים

אגודת מים בגליל רואה צורך❖

.בסינרגיה מיטבית בין החקלאות לסביבה



שילובים
הכינה  , על מנת ליישם עקרונות עיקריים אלו❖

אגודת מים בגליל תכנית פיתוח ארוכת טווח 
.  שתיתן מענה מיטבי לעקרונות אלו



עקרונות תכנית הפיתוח  

איגום מים בחורף במספר מאגרים של מים  1.
שיתפרסו ברחבי שטח האגודה                                                         , בגליל ומקורות

.בעמק ובהר



עקרונות תכנית הפיתוח  

מילוי המאגרים יעשה בחורף והשימוש  .  2
יעשה לאורך כל חודשי  שיאגמובמים 

.הצריכה



עקרונות תכנית הפיתוח  
בחודשי  (מי גולן)תגבור הספקת המים לגולן 3.

המתועש של  החורף של מים שעברו במדגה

זה יביא לשיפור  מהלך(. שתי החוות)קיבוץ דן 

משמעותי באיכות המים הטבעיים הזורמים  

.בנחלי האזור



עקרונות תכנית הפיתוח  

האיחוזערך נוסף למהלך זה ביטול . 4

.  הבניאס לחקלאותבמעין



עקרונות תכנית הפיתוח  
ניצול מי חוות המדגה של קיבוץ דן. 5

(מפעל שניר)לשימוש קבוע בחקלאות 

:  של הישובים הבאים

.  ר'ראג,   מטולה,  כפר יובל, שניר



עקרונות תכנית הפיתוח  

קיימת הסכמה עקרונית לביטול מכוני. 6

התעלה, השאיבה מהתעלה המערבית

הפקק  המזרחית ותעלת הירדן בואכה גשר

.(.נ.השגשר )



עקרונות תכנית הפיתוח  

קיימת הסכמה עקרונית לביטול האיחוזים. 7

.לחקלאותבמעיינות הדופן לצורך הספקת מים



פיתוח
עלות הפיתוח של תכנית . 1

350-בגליל כאגודת מים
.ח"מלש

תכנית הפיתוח של מים . 2
מקצועית על  בגליל אושרה

ידי רשות המים במהלך
2020  .



פיתוח
נשפטה מקצועית  , תכנית הפיתוח של אגודת מים בגליל. 3

.  14.12.2020על ידי מועצת רשות המים בתאריך ואושרה

, ח"מלש180על סך של (חלקית)תכנית הפיתוח התלת שנתית . 4
.20.5.2021-רשות המים באושרה במועצת



פיתוח

על מנת שניתן יהיה לתת מענה לעתות בצורת  . 5
,  מצאי המים הטבעיים באזורקיצוניות וירידת

.מהדרוםיתכן ויבוצע מפעל הספקת מים



אגודת מים בגליל

.פרק ראשון

.נעבור להצגת תכנית הפיתוח



מים בגליל
תכנית אב לפיתוח לאספקת מים

2020נובמבר 
א"תשפ'כסלו ה

מצגת לשיפוט ברשות המים



הנחיות גיורא שחם

20



.ק"מלמ10שלתוספת–אשלב

.ק"מלמ40שללמחסורמענה–2050שלב

המיםלאספקתמענהתיתןאשרבגליללמיםפיתוחתכניתהכנת
בינייםטווח,(חירום)מיידיבטווחבאזורופיתוחההחקלאותלצרכי
.הרחוקובטווח

.ומפעליםמיםמקורותביןגיבויעם,אמינה,יעילהתכניתהכנת

.שניםלאורךואנרגיהתחזוקה,הוןמבחינתמינימליתעלות

פיעלבשלביםפיתוחתאפשראשרוגמישהמודולריתתכנית
.המיםוביקושיהחקלאותפיתוח

.קיימיםומתקניםבתשתיותמירבישימוש

.בצורתבשנותהעליוןבגלילהמיםלצרכניהמיםאספקתהבטחת

.אספקהאמינות

מדדיםלפילמימושביותרהגבוההההיתכנותבעלתתכניתהכנת
סינרגיה,זמיניםושטחיםבתשתיותשימוש,אינטרסיםשילובשל

.ומימונייםסטטוטורייםהיבטים,אחרותבתכניותותלות

מטרות

21

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:נתונים ועקרונות מנחים

22

.מקידוחיםהפקהשלק"מלמ10מתוכו,ק"מלמ90קייםביקוש

.דלתון2,עינן2,ברעםמשגב2:ק"מלמ6קייםאוגר

.(לדונםק"מ600עד800)קשיחביקושהכבולשטחי

.(להפחתהניתןאינו)מחייבביקושהמטעיםשטחי

.ישירלא–שמירבקידוחישימוש

90%-להנחה,לדונםק"מ710החקלאותמשרדתקן

הפעלהלייצרלא,דרושותבשניםרקוהפעלהגמישותאיפשור
.מיותרת

קיצוןבשנות,שנייה\ק"מ2.5שלהפקקבגשרלזרימהבביקושעמידה
.ההשקייהבחודשישנייה\ק"מ2.0-ו

בגלילמיםכאשר–התכניתלהכנתהמיםרשותראששלהנחייה
חברתי"ענוספיםאיגוםק"מלמ10-ו,ק"מלמ10-כשלאוגרתקים

.מקורות

ק"מלמ40שללמסחורלמענהחלופותבדיקת–עדכניתהנחייה

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:נתונים ועקרונות מנחים

23

:במרחבהעיקרייםהמיםמקורות

.להשקייהמזרחיודןדן-חצבניי"עניצול-הדןמעיינות

.הבניאסמעיינות

.(חצבני)שנירנחל

.הדופןמעיינות

,שמירקידוחי

ק"מלמ10-כמקורותחברתי"עניצול–ההרוקידוחיעינן,חולהקידוחי

אשרוהמערביתהמזרחיתמהתעלותהמיםניצול–העמקודרוםבמרכז
.במעלהל"הנמהמקורותניזונות

.הגולןעםפ"שת

.החולהעמקבכלשיטפונותבעתגאויותריסון

מתייחסתהמוצגתהתכנית.ק"מלמ90שלבהיקףלצריכהביקוש
.ק"מלמ80שלבהיקףהעילייםהמיםשללביקוש

.ובתעלותבנחליםמירביתזרימה

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:2030מאזן ולוח מים 

24

.י"מק270,000-כ.ק"מלמ8.1-כיוליבחודשהמחסורשיא

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



.מיםתוספתק"מלמ10-ראשוניתהגדרה

.ק"מלמ6שלנוסףאיגוםלהקיםמקורותשליכולתחוסר

.80%אמינות,2050בשנתק"מלמ40שללמחסורלמענהדרישה

.הטבעייםהמיםמקורותבמצאילהקטנההמיםרשותתרחיש

יעדיםעידכון

25

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:2050מאזן ולוח מים 

26

בשנת80%שלבאמינותהמחסור,המוצעהמיםמאזןפיעל
.החקלאיתמהצריכהנובעהבדל.ק"מלמ50הוא2050

.י"מק350,000-כ.ק"מלמ10.5-כיוליבחודשהמחסורשיא

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



27

:תנוחהתכנית
החולהעמקבתוך

ומתוכנניםקיימיםקווים

מאגרים

שאיבהתחנות

מתקנים

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



28

:תנוחהתכנית
חיצונייםמיםייבוא

ומתוכנניםקיימיםקווים

מאגרים

שאיבהתחנות

מתקנים

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

29

להבותמאגר

לאדגיםבריכותעלמאגר
.בשימוש

.זמינהקרקע

וקידוחימזרחימדןמילוי
.שמיר

מזרחילדןמהמאגרשאיבה
.שמירבריכת\

.+75המאגררום

במרכזתעלהלהסדירנדרש
.השטח

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



30

עמירמאגר

לאדגיםבריכותעלמאגר
האחרונותבשנים.בשימוש
.ש"גדבשימוש

.זמינהקרקע

.מזרחימדןמילוי

מזרחילדןמהמאגרשאיבה
.שמירבריכת\

+80המאגררום

המאגרהרחבתלבדוק
.מזרחיתהצפוןלפינה

אתרים לאיגום

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



31

מנסורהמאגר

,דגיםבריכותעלמאגר
וחלקן(דן)בשימושחלקן

.חלקיש"גד\בשימושלא

וקידוחימזרחימדןמילוי
.שמיר

לדןמהמאגרשאיבה
.מזרחי

.+95המאגררום

מביןביותרהגבוההמאגר
.בעמקהמוצעיםהמאגרים

אתרים לאיגום

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

32

תפעולי(נוטרה)אגםמאגר

.ש"גדשטחיעלמאגר

.זמינהקרקע

מערביתמתעלהמילוי
.ומזרחית

ספיקותשלותפיסהויסות
.שבועובסוףרגעיותשיא

+70המאגררום

דונם100תפעולימאגר

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

33

איגום-(נוטרה)אגםמאגר

.ש"גדשטחיעלמאגר

.זמינהקרקע

מערביתמתעלהמילוי
.ומזרחית

שיאספיקותשלותפיסהויסות
.שבועובסוףרגעיות

לגשרמיםלשחרוראפשרות
.הפקק

+70המאגררום

מאגרשללהקמהאפשרות
בשלבק"מלמ0.5עד,קטן

.גדולמאגרמכןולאחרראשון

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



34

משגבמאגר

דגיםבריכותעלמאגר
.בשימוש

.דןחצבנימקומילוי

לקומהמאגרשאיבה
.דןחצבני

כברחלקיכאוגרמשמש
.כיום

כמאגרישמשהנראהככל
.ש"קלקולחיעתידי

מתוכנןהרכבתתוואי
.המזרחיבחלקו

.+75המאגררום

אתרים לאיגום

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

35

ברעםמאגר

דגיםבריכותעלמאגר
.בשימוש

.דןחצבנימקומילוי

חצבנילקומהמאגרשאיבה
.דן

כברחלקיכאוגרמשמש
.כיום

בחלקומתוכנןהרכבתתוואי
.המזרחי

לגביג"רטשלד"חווקיימת
מעיינותעלהשפעה
.(נתקבלהלא)בסביבה

+75המאגררום

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

36

חולתהמאגר

לאדגיםבריכותעלמאגר
.בשימוש

.זמינהקרקע

מערביתמתעלהמילוי
.קיימתשאיבהמנקודת

גאויותלריסוןאפשרות
.אליעזרבנחל

מיםלשחרוראפשרות
שמורת\המערביתלתעלה
.החולה

ליסודלאספקהאפשרות
דןחצבניוקוהמעלה
.העתידי

עלהנראהככלהמאגר
.פעילסייסמיהעתק

+75המאגררום
תכנית הפיתוח–מים בגליל 

2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

37

דןחצבנימאגר

.בורבשטחמאגר

חצבנימקובשאיבהמילוי
דרךלמילויואפשרותדן

.+184דפנהבריכת

חצבנילקומהמאגרריקון
.מזרחידןלקוואפשרותדן

בתהליךהגושריםקיבוץ
למטעהשטחלקבלת
.אבוקדו

.+175המאגררום

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

38

התעלותמפגשמאגרי

שימושיםלבחוןיש
אתולבחוןואינטרסים
,טבע,חקלאות:ההסכמות

.ניקוז,תיירות

.ההשקעותבחלוקתתלות

.הניקוזחוקשלהליךלבחון

נפח,התעלותמפגשמאגר
.ק"מלמ1.5לחקלאות

נפח,(נוטרה)אגםמאגר
.ק"מלמ3.1לחקלאות

נפח,האפסמאגר
.ק"מלמ2.2לחקלאות

+67עד+61המאגריםרום

שאיבהתחנתי"עניצול
.מרכזיתאחת

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



אתרים לאיגום

39

:לבדיקהנוספיםומתקניםאתרים

.נוחיילהמאגרי

.האםמאגר

.ק"מ130,000–70,000,+125בשמירתפעולימאגר

.ק"מ60,000–30,000,+125(תינהעין)בנוטרהתפעוליתבריכה

.השחרבאיילתהמיםאספקתמפעלשלהדרומיבקצהתפעוליתבריכה

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:חלופות עיקריות

40

:1חלופה

.קייםק"מלמ6-לבנוסף,איגוםק"מלמ14שלהקמה-אשלב

.שנתיק"מלמ20-כשלמדרוםמיםייבואמערכתשלהקמה–בשלב

:2חלופה

ק"מלמ6-לבנוסף,המקוריהמתווהפיעלאיגוםק"מלמ10שלהקמה-אשלב
.קיים

.שנתיק"מלמ12-כשלמדרוםמיםייבואמערכתשלהקמה–בשלב

.(24כ"סה)שנתיק"מלמ12-בכמדרוםמיםייבואמערכתשלהגדלה–גשלב

:3חלופה

ק"מלמ6-לבנוסף,המקוריהמתווהפיעלאיגוםק"מלמ6שלהקמה-אשלב
.קיים

.שנתיק"מלמ15-כשלמדרוםמיםייבואמערכתשלהקמה–בשלב

.(28כ"סה)שנתיק"מלמ13-בכמדרוםמיםייבואמערכתשלהגדלה–גשלב

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:השוואת חלופות

41

נותנת,2חלופההיאשוליתועלותביצועשלביות,היתכנותמשיקוליהמומלצתהחלופה
.הבאותשנים20-להצרכיםלכללמענה

למצבובהתאםהדרךאבןלפנישנים5תתקבל2030-2040דרךאבניהפעלתעלהחלטה
.אחרותתשתיותופיתוחהמיםביקושי,הידרולוגי

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



:התכנית העקרונית

42

.לחורףבהתאםחירוםלאגירתדגיםבריכותהשמשת–מיידישלב
.(בדיקותדרוש)סאלדכפר,חולתה,מנסורה,עמיר,להבות,וברעםמשגב

.איגוםק"מלמ10-כשלותוספתשנירמפעל–4'א-1'אשלבים

ומאגרהדגיםבבריכותק"מלמ10לפחותשלבנפחאוגרהקמת
.אגם

מהתעלותהשאיבהביטול,ראשייםקווים–החלוקהמערכתהקמת
.שולטותבריכות

קווישלוהארכהההולכהמערכתהקמתנדרשתהחלופותבכל
.שולטומאגרחיבורים,מזרחיודןדןחצבני

ק"מלמ10מדרוםמיםייבואמערכתהקמת–'בשלב

14שלתוספתמדרוםמיםייבואמערכתהשלמת–'גשלב
ק"מלמ

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 



מפעל שניר: 1'שלב א

43

הקיימיםהבניאסלצרכנימענהלמתןשנירמפעלהקמת
.נוספיםוצרכנים

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 

0.3דןבריכותמאגר
שאיבהותחנתק"מלמ

מאגרמילוי\להשקייה
.שניר

עדשלבנפחשנירמאגר
פוטנציאל)ק"מלמ1.8
.(עי"תב

לצרכניםאספקהקווי
\לשטחיםוקוויםקיימים
.חדשיםצרכנים

בחורףמיםאספקת
.לגולן



הקמת המערכת: שלב א
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:1'אשלב

.והגולןהבניאסלצרכנישנירמפעלהקמת

ק"מלמ2.7להבותמאגרהקמת

:2'אשלב

.ק"מלמ1.8שנירמאגרהקמת

ק"מלמ2.2עמירמאגרהקמת

:3'אשלב

ק"מלמ3.2מנסורהמאגרהקמת

:4'אשלב

.הדןמפעליוחיבוראגםממאגרמיםחלוקתמערכתהקמת

.ונוטרהבשמירשולטתבריכהשלהקמה

.מפעליםמחברוקוהתעלותלמפגשעדמזרחיודןדןחצבניקוויהארכת

:התעלותבמפגשוהאיגוםהשאיבהמערךשלהקמה

.'מ10\ש"מק10,000למילוישאיבהתחנת

.ק"מ500,000'מינבנפחהתעלותמפגשבאזור(אגם)תפעולימאגר

.להשקייהשאיבהתחנתשלהקמה

.התעלותמפגשמורדלצרכנימחלקקו
תכנית הפיתוח–מים בגליל 

2020שיפוט ברשות המים 



:2חלופה –פירוט אומדנים 
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-ק"מלמ10מאגרים
.ח"מלש110-כ

-החלוקהמערכת
.ח"מלש141-כ

מדרוםמיםייבוא
.ק"מלמ10–בשלב
.ח"מלש111

מדרוםמיםייבוא
.ק"מלמ14–גשלב
.ח"מלש98

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
9.07.2020דיון טכני פנימי ברשות המים 



:אבני דרך להמשך
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יציאה,מנסורה,עמיר,להבותומאגרישנירמפעלהקמת
התעלותמפגשמאגרישלהנדסיתסטטוטוריתלבדיקה

.נוספיםומאגרים

.החולהלעמקמכחלקולתוואיומפורטסטטוטוריתכנון

.הפרוייקטרכיביבשלותפיעללביצועהתקדמות

:סטטוטוריקידום
תכנוןנערךאלובימים.המקומיתהוועדהמולראשוניתהליךבוצע

.מתקדםסטטוטורי

?הניקוזחוקשלבהליךהמשותפיםהתעלותמפגשמאגרי

המיםברשותהתכניתאישור

:סטטוטורייםגופיםעםהתכניתתיאום
,י"רמ,החקלאותמשרד,הניקוזרשות,והגניםהטבערשות,המיםרשות
,הבריאותמשרד,הסביבההגנתמשרד,ל"צה,ל"קק,העתיקותרשות
.ועודאזוריותמועצות,מחוזיתועדה,מקומיותועדות

:תשתיתבעליעםהתכניותתיאום
.ועודהיישובים,ע"גקולחי,י"חח,סלקום,הוט,בזק,מיםאגודות,מקורות

תכנית הפיתוח–מים בגליל 
2020שיפוט ברשות המים 


