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 מבוא .1

ות למי תוכניות פיתוח הנוגעכגון:  רבות באזור הערבה הצפוניתתמורות  בשנים האחרונות חלות

ועל מנת לעמוד בדרישות אספקת המים  ,סדום. על פי תוכנית האב-תהום בערבה הצפונית וכיכר

סדרת קידוחים של ת הכיכר, נדרש ביצוע באזור נאוהכוללת הרחבת שטחים חקלאיים לחקלאות 

לטובת התפלת מים ייעוד הקידוחים הינו  .עמוקים לאקוויפר המילוי לאורך נחל הערבה הצפוני

 ים אלונושאבהמשך לדיונים שהתקיימו ב. מלמ"ש 5-בהיקף של עד כ, לצורכי חקלאותמליחים 

סיכום למעשה מהווה ה זו אזור. סקירהעדכני ב לוגיגיאוהידרוהמצב הצורך בסקירה של ה על

שהוצגו בדיונים ומפגשים שונים לרבות סיורי כפי  ,נתוני רשות המיםמוניתוח נתונים עדכניים 

פינק,  ;2014נוה,  ;2007נאור וחובריו,  ;1959הרפז,  ;2010ועל בסיס עבודות קודמות )גרניט,  שטח

1994; Sherzer, 2010.)  באזור. םייהידרוגיאולוגבטים הניטור בהיהלהמשך  המלצותכוללת הסקירה 

 :את האזורים הבאים כוללהסקירה הגיאוגרפי של תחום ה

תמרים -י עד אזור מאגר נאותהכיכר, נחל הערבה הצפונ-סדום, נאות-אזור מלחת - בצפון ובמזרח

 בדרום.

 ל אמציהו.אזור נח - במרכז 

 ומצוק ההעתקים.  90לאורך כביש  ,מי"ה(להלן )המלח -שדות ההפקה של מפעלי ים - במערב

הכיכר, צין ונחל -סדום, נאות-שנכללים בסקירה זו הינם: ככר( "מקורות")מי"ה ושדות ההפקה 

יהודה -ם של חבורותצורים לאקוויפרי-עופרים-אדמון-אמציהו לאקוויפר המילוי ושדות תמר

ם לאקוויפרי)מי"ה( המלח -שדות ההפקה של מפעלי ים לשילובהסיבה  .(1)תרשים  וכורנוב

 הכיכר.-סדום ונאות-אזור מלחתהזרימה של ל היותם ממוקמים במעלה האזוריים היא בש

 

 

 התפתחות ההפקה .2

. (2)תרשים  של המאה הקודמת 50-ההפקה באזור הערבה הצפונית החלה באמצע שנות ה

תמר )עין -הסמוכים לעיןבמוצא נחל צין למלחת סדום והמלח -של מפעלי ים 6, 5, 3קידוחי צין 

החל פיתוח של שדה קידוחי תמר  ,אקוויפר המילוי. בהמשךלהפיק מהיו החלוצים באזור  ע'רוס(

שדות והתמקדה ב מלמ"ש 20-לכההפקה התפתחה  90-. עד אמצע שנות השל מי"ה ואדמון

יהודה וכורנוב בשדות תמר -חבורותאקוויפרים האזוריים של מההמלח -ההפקה של מפעלי ים

החל פיתוח מואץ של אקוויפר המילוי בשדות ההפקה של מי"ה  90-ואדמון. החל מאמצע שנות ה

ושדה ההפקה של  , שדה ההפקה של מי"ה בנחל אמציהוסדום )אזור המלחה(-כריבכ "מקורות"ו

 שדה פותחועד השנים האחרונות  2000-. בתחילת שנות ה(2)תרשים  הכיכר-" בנאותמקורות"

צומצמה  ,במקביל אזור עין עופרים.ורנוב ביהודה וכ חבורות יקידוחים חדש של מי"ה לאקוויפר

 ההפקה בשדות תמר ואדמון הצפוניים.
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אזור הסקר ומיקום שדות ההפקה באזור. :1תרשים 

 עין מילכה

 )יסכה(

 )עינות סדום(
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 .סדום-וכיכר ערבה הצפוניתהשאיבה בשדות ההפקה שבאזור ההתפתחות  :2תרשים 

 

 

 .סדום-בה הצפונית וכיכרהפקה השונים בערבשדות ה 2015התפלגות השאיבה בשנת  :3תרשים 

 מלמ"ק( 10)

 מלמ"ק( 5.5) מלמ"ק( 5.5)

 מלמ"ק( 8)

 מלמ"ק( 2)
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מלמ"ק  31-בכ 2015ור הסתכמה בשנת ניתן לראות כי השאיבה בשדות ההפקה באז 3בתרשים 

מלמ"ק, המהווים כמחצית מההפקה, הינם מהאקוויפרים האזוריים של חבורות  15.5 מתוכם

ות מלמ"ק נוספים הינם משד 15.5מלמ"ק בהתאמה(.  10-ו 5.5יהודה וכורנוב במעלה הזרימה )

 8)סדום -מלמ"ש( וכיכר 5.5) הכיכר-, נאותמלמ"ש( 2) נחל אמציהושל אקוויפר המילוי בההפקה 

 מלמ"ש(.

 כורנובחבורת אקוויפר  .3

תמר, צורים, אדמון )קידוחי  מי"ה בלבד מקידוחי הינהזה ההפקה מאקוויפר חבורת כורנוב באזור 

יותר בעשרות מטרים מהקידוחים  . באופן כללי, המפלסים בקידוחים הדרומיים גבוהיםועופרים(

מ'.  25-50רחב של בתחום הכוללת היא ירידת המפלסים  60-מאז שנות ה. (4)תרשים  הצפוניים

גם נובעת כדי יציבות. היציבות לבשנים האחרונות יש התמתנות של ירידת המפלסים עד 

-ס כיום כ. רום המפל1998-שפיתוחו החל ב עופרים-סטת ההפקה דרומה לשדה קידוחי עיןמה

האקוויפר בתחום של ליחות המהצפוניים. מ' בקידוחים  -280-מ' בקידוחים הדרומיים וכ -240

 מגכ"ל והיא יציבה. 600-1,000

 .כורנובחבורת צורים לאקוויפר -אדמון-תמר בשדותהשתנות מפלסי מי התהום  :4תרשים 

 

 אקוויפר חבורת יהודה .4

)שדות תמר, צורים, אדמון  מי"ה בלבד מקידוחי ההפקה מאקוויפר חבורת יהודה באזור הינה

מהמפלסים באזור זה נמוכים יותר באופן כללי המפלסים באקוויפר חבורת יהודה . ועופרים(

למאות מטרים אף עשרות מטרים(. פער המפלסים מגיע פערים של ככורנוב )באקוויפר חבורת 

בעבר בחלק מהקידוחים בעבר  ההגיעבאקוויפר ירידת המפלס עופרים בדרום. -באזור שדה עין

ובחלק מהקידוחים מ'(. בשנים האחרונות יש מגמת התייצבות במפלסים  80לעשרות מטרים )עד 

עופרים. -קידוחי עיןשדה נרשמה אף עליה הנובעת מהפסקת שאיבה והסטת ההפקה דרומה ל
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של חות לימה. (5)תרשים  צפון השדהמ' ב -310-וכדרום השדה מ' ב -260-רום המפלס כיום כ

 מגכ"ל והיא יציבה. 1,400-2,000האקוויפר בתחום 

 .יהודהחבורת צורים לאקוויפר -אדמון-תמר השתנות מפלסי מי התהום בשדות :5תרשים  

 

 המלח-אקוויפר חבורת ים .5
 שדה נחל אמציהו 5.1

באופן כללי, המפלסים לאורך האפיק. וברובה מקידוחי מי"ה  בשדה נחל אמציהו היאההפקה 

 20-במשך כ .(6)תרשים  הדרומיים גבוהים יותר בעשרות מטרים מהקידוחים הצפוניים בקידוחים

מ'. בשנים האחרונות יש התמתנות בירידת המפלסים.  5-20של בתחום שנה חלה ירידת מפלס 

מליחות האקוויפר משתנה מ' בצפון השדה.  -356-מ' בדרום השדה וכ -330-רום המפלס כיום כ

וככל השדה בדרום מתקבלת מגכ"ל. מליחות מים נמוכה יותר  5,000עד  1,500והיא בתחום 

האקוויפר חלקו הדרומי של כי היא יש עליה במליחות. ההערכה עם האפיק שמתקדמים צפונה 

ואילו בצפונו הוא מושפע של מים מהאקוויפרים האזוריים של יהודה וכורנוב מושפע מכניסות 

 מלחת סדום.מתימלחות 

 .ת מפלסי מי התהום בשדה נחל אמציהו לאקוויפר המילויהשתנו :6תרשים  
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 הכיכר-נאותשדה  5.2

לאקוויפר  בלבד "מקורות"חברת מקידוחי  היאבנחל הערבה הצפוני הכיכר -נאותההפקה בשדה 

ניתן לחלק את האקוויפר  ,באופן כללי. נחל הערבה הצפוני אפיקורך רוכזת ברובה לאומ המילוי

  :ייםתתי אקוויפר מרכז 2-באזור ל

 רדודאקוויפר המילוי התת  -הכיכר -שדה נאות 5.2.1

באופן כללי, המפלסים בקידוחים הדרומיים גבוהים יותר מ'.  5-15קיימת ירידת מפלסים בתחום 

בשנים האחרונות יש מגמת התייצבות חלקית . (7)תרשים  בעשרות מטרים מהקידוחים הצפוניים

האקוויפר -תת. מליחות נומ' בצפו -360-וכ מ' בדרום השדה -327-רום המפלס כיום כבמפלסים. 

 130החנקה )עד  ימגכ"ל. קיימת בעיית מים חוזרים מהשקיה עקב עלייה בריכוז 500-700בתחום 

 80%-שהם כ ,מלמ"ש 4.5-כ) ון ליעה בשדה זה מתבצעת מתת האקוויפר המג"ל(. עיקר ההפק

 (. מכלל ההפקה בשדה

 ה נאות הכיכר בנחל הערבה הצפוני לאקוויפר המילוי הרדוד.השתנות מפלסי מי התהום בשד :7תרשים  

 

 מילוי העמוקהאקוויפר תת  -הכיכר -שדה נאות 5.2.2

באופן כללי, המפלסים בקידוחים הדרומיים . (8)תרשים  מ' 2-3קיימת ירידת מפלסים בתחום 

בשנים האחרונות יש מגמת התייצבות גבוהים יותר בעשרות מטרים מהקידוחים הצפוניים. 

מליחות . נומ' בצפו -328-מ' בדרום השדה וכ -313-כ בדרום השדהרום המפלס כיום מפלסים. ב

קים אופ מגכ"ל. 900-1,300גבוהה יותר מתת האקוויפר העליון והיא בתחום העמוק האקוויפר תת 

מגכ"ל. ההפקה מתת  6,000-למעלה מת גבוהה יותר של עמוקים יותר מגיעים אף למליחו

 ( מכלל ההפקה בשדה.בלבד מלמ"ש 1-)כ 20%-מהווה כהאקוויפר התחתון 
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 הכיכר בנחל הערבה הצפוני לאקוויפר המילוי העמוק.-בשדה נאותהשתנות מפלסי מי התהום  :8תרשים  

 

 מפלסים בין תתי האקוויפרמגמות ופערי  -הכיכר -שדה נאות 5.2.3

-ו 27נאות הכיכר  י)קידוחהכיכר -בשדה נאותהחצר  קידוחי הפקה באותה 2מוצגים  9בתרשים 

מליחות התחלתית של עם מ'  90לעומק וון ליעהאקוויפר ה-הינו לתת 28הכיכר -. קידוח נאות(28

. בקידוח יש בעיית מים חוזרים מהשקיה בגלל מבנה (מגכ"ל 770-כיום המליחות כמגכ"ל ) 400-כ

תת הינו ל 27יכר הכ-קידוח נאות ,לעומת זאתמגכ"ל.  130-טכני לקוי, כך שריכוז החנקה מגיע לכ

 מגכ"ל.  1,000-1,300של מים עם מליחות  מ' 165לעומק והאקוויפר התחתון 

זה מפלסים פער האקוויפר העליון.  לעומת תתמ'  12-המפלס בתת האקוויפר התחתון גבוה בכ

נתונים אלו מעידים שקיימת הפרדה ברורה בין תתי בעשור האחרון. נשמר בין תתי האקוויפר ש

 בעלי עומדים גבוהים יותר.הינם כלואים ורים עמוקים יותר יפתי אקוות. האקוויפר

 אקוויפר המילוי בנחל הערבה הצפוני בנאות הכיכר.-בין תתיפער המפלסים  :9תרשים 
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 סדום-שדה כיכר 5.3

. קידוחי מי"הואת  "מקורות"חברת קידוחי כוללת את סדום -ההפקה כיכרבשדה השאיבה 

מזרחי של מלחת סדום. שדה זה ממוקם מעברו הצפוני -ה הדרומיבחלקבעיקר מרוכזת השאיבה 

תהליכי האידוי הגבוהים בה לוגי של המלחה, גיאואופי ההידרוהשל העתק אמציהו. בשל 

מליחות המים באקוויפר המילוי הינה היא מהווה את מוצא ניקוז המים מהערבה, העובדה כי ו

תתי  2-להמלחה באזור המילוי אקוויפר לק את ניתן לח ,באופן כלליגבוהה יותר משאר האזורים. 

 :אקוויפר מרכזיים

 אקוויפר המילוי הרדוד -סדום -שדה כיכר 5.3.1

נמדדה לפני מ'  5-של כ. ירידת מפלסים (10)תרשים במפלסים יציבות קיימת בשנים האחרונות 

כללי, המפלסים באופן  (.11מערבי של שדה ההפקה )מח ככר סדום ת/-כעשור באזור הדרומי

 מזרחיים-מהקידוחים הצפונייםמ'  17-כבכיום גבוהים יותר מערביים -קידוחים הדרומייםב

-בצפוןמ'  -375-השדה וכ מערב-מ' בדרום -358-כהאקוויפר -בתתרום המפלס כיום כיום . במלחה

הגבוהים  מפלסי מי התהוםמגכ"ל.  1,500-2,500בתחום האקוויפר -תתהשדה. מליחות  מזרח

מהווים בעיה קשה לחקלאות כמו גם, המליחות הגבוהה, באזור המלחה בשטחים החקלאיים ש

 ניקוז מים.ומחייבים  האזורית

 

 סדום לאקוויפר המילוי הרדוד.-השתנות מפלסי מי התהום בשדה כיכר :10תרשים 

 

  

הנובעת, ככל מי התהום במפלס  ס"מ 20-ניתן לראות כי קיימת תנודתיות של כ 11בתרשים 

 ות בהשקיה.הנראה, מעונתי
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 סדום לאקוויפר המילוי הרדוד.-השתנות מפלסי מי התהום בשדה כיכר :11תרשים 

 

 אקוויפר המילוי העמוק -סדום -שדה כיכר 5.3.2

נמדדה לפני מ'  3-4בתחום . ירידת מפלסים (12)תרשים  מפלסים בשנים האחרונותקיימת יציבות 

באופן  (.עמוק 8,ת/5,ת/1כר סדום ת/מערבי של שדה ההפקה )מח כ-באזור הדרום למעלה מעשור

. מזרחיים-גבוהים יותר מהקידוחים הצפוןבמלחה מערביים -כללי, המפלסים בקידוחים הדרום

 מזרח-בצפוןמ'  -375-השדה וכ מערב-מ' בדרום -358-כהאקוויפר -בתתרום המפלס כיום כיום 

 מגכ"ל. 1,500-2,500בתחום האקוויפר תת השדה. מליחות 

 סדום לאקוויפר המילוי העמוק.-תנות מפלסי מי התהום בשדה כיכרהש :12תרשים 

 

 במפלס, הנובעת, ככל הנראה, ס"מ 20-ניתן לראות כי קיימת תנודתיות של כ 13בתרשים 

 .האקוויפר העליון-הידראוליים עם תת וקשרים מעונתיות בהשקיה
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 .עמוקהסדום לאקוויפר המילוי -השתנות מפלסי מי התהום בשדה כיכר :13תרשים  

 

 

 בין תתי האקוויפרמגמות ופערי מפלסים  -שדה כיכר סדום  5.3.3

-מח ככר. קידוח שטוח ועמוק( 1מח ככר סדום ת/)תצפית סמוכים קידוחי  2מוצגים  14בתרשים 

עמוק הינו  1מח ככר סדום ת/קידוח  .מ' 30לעומק והינו לתת האקוויפר העליון שטוח  1סדום ת/

 מ'. 70לעומק וקוויפר התחתון לתת הא

-אלה מעידים על קשרים בין תתיקידוחים המים בת מפלס ומליחוהרומי  הדומה של תנודתיותה

מבנה טכני לקוי של מ הקשרים יכולים לנבוע לא בהכרח מסיבות טבעיות אלא .האקוויפר

רם גם הוא איזון לא טוב של נקודות היחס בקידוחים גו .הגורם לקשרים הידראולים קידוחיםה

 לסטייה בערכי רומי המפלס.

  

 סדום שבמלחת סדום.-כיכרפער המפלסים בין תתי אקוויפר המילוי ב :14תרשים 

 
 

 

 שנים

)'
מ
( 

ס
פל

מ
ם 

רו
 

 שנים

)'
מ
( 

ס
פל

מ
ם 

רו
 



  

11 

 

 

 מפת מפלסים .6

(. בשל פערי המפלסים בין 15)תרשים הכיכר -נאותבמסגרת עבודה זו הוכנה מפת מפלסים לאזור 

האקוויפר העליון -תתהמייצגת את לסים הוכנה מפת מפ, האקוויפר השונים באקוויפר המילויתתי 

אופן כללי ניתן לראות כי רומי המפלס . ב2015המפה מייצגת נתוני מפלס עדכניים משנת בלבד. 

מ'. כיווני  -375מ' ובצפון מלחת סדום סביב  -320סביב הינם תמרים( -)אזור מאגר נאות בדרום

 מזרח.-כלפי צפוןמערב -מדרוםזרימת מי התהום הינם 

 סדום-ות באזור כיכרמעיינ .7

כביש המחבר בין כביש ולאורך הממוקמים בסמיכות ה באזור מלחת סדום קיימים מספר מעיינות

ביש הינו לאורך העתק (. הסיבה נעוצה בכך שתוואי הכ2499הכיכר )כביש מספר -נאותוהישוב  90

 וחלק יבשונובעים  חלק מהמעיינותכיום רק (. 1)תרשים  מכונה "העתק אמציהו"גדול ופעיל ה

נתונים המעט לעיתים לא קיים. ושל המעיינות דל ביותר ההידרולוגי . התיעוד השנים במהלך

, Sherzer ;1959כגון: הרפז,  ,ובמספר דוחו"ת מצומצם בארכיון השרות ההידרולוגינמצאים קיימים ש

חות(. הקושי מיעוט הנתונים מקשה על אבחון הידרולוגי )מגמות בספיקות, במלי. 2014 נוה, ; 2010

 נביעה.כל רומי המעיינות כלל אינם מאוזנים ומדויקים, לרבות נ.צ. מדויק של נובע מהעבודה ש

מדידה ישירה. מולא  (מראית עין)בגדר הערכה בלבד  מרבית מהספיקות הרגעיות הינןכמו כן, 

ות באותו של נביענרחב , פיזור צמחייה סבוכההספיקות הרגעיות בשל  ישנו קושי רב במדידתכיום 

יודגש  חשש למיקוש בחלק מהאתרים.ו מאוד , צינורות ניקוז ישנים(ללא תעלה מנקזת אחת) אתר

, כיום מעידים על נביעת מים על פני השטח, אינם בהכרח גדולאתרים בהם סבך הצמחייה כי 

 .מפלס מי תהום גבוההימצאות אלא על 

של  המחקרעבודת ( ו2014"ח נוה )מרכזיים המוזכרים בדומעיינות מוצגים רומי  16בתרשים 

Sherzer (2010ביחד עם מפלסי מי תהום ,)  בקידוחים סמוכים. יודגש כי רומי המעיינות שנלקחו

 נקודות היחס של השוואה עם רומיתוך זאת לתרשים זה הינם מהמפה הטופוגרפית בלבד, 

 יש צורך לבצע איזון של המעיינות הרלוונטים.. סמוכיםהקידוחים ה
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 אקוויפר המילוי באזור נאות הכיכר. ללתת האקוויפר העליון ש 2015ם לשנת מפת מפלסי :15תרשים 

 

  

 מעינות נאות הכיכר

 מעיין בריכות הדגים

 )עיינות סדום(

 עין פלוטית

 עין הכיכר

 ללא שם

 )יסכה(

-360  

-350 

-350 

 יבש

-360 

 360- עין מילכה
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 הן כדלקמן: 15התובנות ההידרולוגיות מתרשים 

 6המפלס בקידוח פ צין . מ' -360-( היה ככיום יבשמעיין ) /ע'רוסנביעה של עין תמרהרום  .א

שנת לפני , כבר בתקופה . כלומרמ' נמוך יותר( 10) מ' -370.56 1984בשנת היה  אליו(סמוך )

הפקה הא ם שהשפיע באופן ישיר על הנביעה היהתייבש. ההערכה היא כי הגורמעיין ה 1984

 .6צין  והסמוך למעיין הישןבקידוח השאיבה 

מי מפלס גבוה כיום מרום מ'. רום זה  -350-הוא כ( כיום יבשמעיין הכיכר )-רום מעיין נאות .ב

כלומר מפלס מי התהום האזורי נמוך  .(2011-2015) ג1-ו 4ים הסמוכים נ.ה. בקידוחהתהום 

 יותר מרומי מעיינות אלו.

נמוכים מרומי  שנובעים כיום, (,Sherzer, 2010לפי  ללא שםיסכה )ומילכה  ,רום מעיינות פלוטית .ג

מי מפלס מי התהום האזורי גבוה מרו ,כלומר .(11, כ.ס. ת/7, 8הקידוחים הסמוכים )נ.ה. 

 מעיינות אלו.

 .(2010) 8והכיכר נמוך מהמפלס בקידוח מק נ.ה. סדום( -עינות)רום מעיינות בריכות הדגים  .ד

 מפלס מי התהום האזורי גבוה מרומי מעיינות אלו. ,כלומר

ל נחשל מצפון למוצא מו המעיינות המרכזיים. המעיינות שמוק 15במפת המפלסים שבתרשים 

 ,הכיכר המרוחקים התייבשו, ככל הנראה-עיין נאותמתמר ו-ןאמציהו למלחת סדום נובעים. עי

 השוואתם לרומי המפלס האזורי.הינו הכרחי לצורך איזון רומי המעיינות  .שנים רבותלפני 

בשל מורכבות האזור מבחינת ניטור המעיינות ולאחר דיונים במפגשים שונים התקיים סיור בנושא 

 בנספח המצורף לתסקיר זה.סקר מעיינות שסיכומו והמלצותיו מובאים 

 

 הכיכר ומפלסי מי תהום בקידוחים סמוכים.-רומי מעיינות באזור נאות :16תרשים 
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 מילוי ערבהקופסא לתרחיש תוספת הפקה עבור מתקן התפלה במודל  תוצאות .8

בוצע  ,צפונית-פרויקט מודל מאזן מים ומלח לאקוויפר המילוי בערבה מרכזיתבמסגרת 

. (2016)לומלסקי וחובריה,  באזור נחל הערבה הצפונימלמ"ש  5.7ל הפקה שתרחיש 

באזור כיכר סדום באקוויפר בערכי המליחות המתקבלים מראה כי השינויים התרחיש 

 (שנים 24) 2016-2040תקופה טברת לחושבת ומצהממפלס ירידת הכי וזניחים הינם 

הינו תא כל בו שטח א מדובר במודל קופסיודגש כי . (17)תרשים  בלבד מ' 2-א כיה

כי ירידת להניח הינה ממוצעת לכל התא. סביר המחושבת ירידת המפלס ומאוד  גדול

 .המתוכננים צפויה להיות גבוהה יותר בסמיכות לקידוחי ההפקההמחושבת המפלס 

צפויה להיות  ירידת המפלס )המרוחקים מספר ק"מ מצפון(באזור המעיינות מנגד, 

החדרת מי מאגרים במעלה והפחתת תרחיש של וסף לכך, בנ. , אם בכללנמוכה יותר

מייצבת את המערכת  ,בכל התאים, הנובעת משיפור איכות מי ההשקיה 15%-הפקה ב

 .ההידרולוגית

 

 5-)כצריכה להיות מעט קטנה יותר עבור מתקן ההתפלה בהתחשב בכך שההפקה 

להערכתנו לא צפויה שכמעט ואינו מנוצל,  ומליחעמוק אקוויפר -מתתמלמ"ש( ו

על המעיינות וזאת בתנאי שהשאיבה תהיה מפוזרת להיות השפעה בתנאים אלו 

ס"מ/שנה בסמיכות  10 בקצב שלירידת מפלס מנגד, לאורך האפיק ולא מרוכזת בצפון. 

הדבר מחייב ניטור רציף בקידוחים ובמעיינות . מעיינותלמעיינות יכולה להשפיע על ה

קידוחי תצפית  2בקדיחת  מותניתההתפלה  עבור מתקןבאזור. ההפקה המתוכננת 

מקדימים. על פי תוצאות הקידוחים שעתידים לברר תמונה הידרוגיאולוגית, תינתן 

לקדוח קידוח ניטור רדוד היא , המלצתנו בנוסף לכךהמלצה על קדיחת קידוחי הפקה. 

את הקשר בין גם שיבהיר )עומק מספר מטרים בודדים(, בסמיכות למעיינות סדום 

 10למעיין. במידה ותהיה ירידת מפלס בסמיכות למעיינות בקצב של בקידוח לס המפ

 ץ על צמצום הפקה.ס"מ/שנה אז יומל
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 לתא כיכר סדום תרחיש הפקה בנחל הערבה הצפוניתוצאות  :17תרשים 

 .(2016)לומלסקי וחובריה, 

 

 

 
 

 ומסקנות סיכום .9

 

מלמ"ק הם  15.5מלמ"ק.  31-תה כיה 2015בשנת הערבה הצפונית באזור ההפקה  .א

צורים -אדמון-)שדות תמר יהודה וכורנוב הרחק במעלהשל חבורות מהאקוויפרים האזוריים 

המילוי בנחל אמציהו, נחל  מלמ"ק( הינם מאקוויפר 8, 5.5, 2מלמ"ק נוספים ) 15.5. עופרים(

 בהתאמה. ,הערבה וכיכר סדום

חרף זאת ות באקוויפרי יהודה וכורנוב, התמתנות עד יציבות במפלסים בשנים האחרונקיימת  .ב

מהסטת ההפקה דרומה  ,ככל הנראה ,נובע . הדברבעברהיו המפלסים הגדולות ש ירידות

 .)קידוחי מי"ה( ואדמון , צוריםעל חשבון ההפקה בשדות תמר עופרים-לאזור עין

קצב  .מ'/שנה 0.25-1בתחום הינו בשדה נחל אמציהו אקוויפר המילוי למפלסים הירידות  קצב .ג

)קידוחי מי"ה וחב'  , באזור מוצא נחל אמציהו למלחת סדוםןצפו ן כלפיהירידות מתמת

 .מקורות(

האקוויפר  הינו מתת שבנחל הערבההכיכר -בשדה נאותעיקר ההפקה כיום מאקוויפר המילוי  .ד

מגכ"ל(  500-700). תת אקוויפר זה מאופיין במליחות נמוכה יחסית ("מקורות" חב') העליון

עד  ואהבשדה זה ירידות המפלסים קצב  .מג"ל( 130)ריכוז חנקה עד  חוזרים מהשקיהובמים 

 .במפלסים עשרות ס"מ בשנה עם מגמת התייצבות חלקית
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תת האקוויפר העליון המפלסים בתתי האקוויפר העמוקים שבנחל הערבה גבוהים בהרבה מ .ה

ס"מ/שנה ובמגמת  20-30ו הינירידת המפלסים קצב מגכ"ל(.  5,000-מליחותם גבוהה )עד כגם ו

 ."מקורות"ע"י חב'  מלמ"ש בלבד 1 -ההפקה מתת אקוויפר מליח ועמוק זה היא כ התייצבות.

 מפלסי המים באקוויפר המילוי שבכיכר סדום גבוהים ויציבים. באזורים מסוימים עליית .ו

 1,500-2,500גבוהה והיא בתחום מליחות המים  .סים גורמת לבעיות בשדות החקלאייםהמפל

 ומי"ה. "מקורות" ההפקה היא מקידוחי חברות מגכ"ל.

תוספת הפקה ע"י צפונית -מרכזיתהאקוויפר המילוי בערבה הרצת תרחיש במודל קופסא ל .ז

קצב  .זניחיםהינם אקוויפר בבמליחות המתקבלים השינויים מראה כי  ,התפלהעבור מתקן ה

)אם ירידת המפלס . שנים 24לתקופה של מ' בלבד  2-כ ירידת המפלס המצטבר המחושב הינו

מפאת גודל התא במודל  נמוכה יותר בסמיכות לאזור המעיינותאף צפויה להיות בכלל( 

בכל התאים,  15%-החדרת מי מאגרים במעלה והפחתת הפקה ב. והריחוק ממרכז השאיבה

להערכתנו, מערכת ההידרולוגית. מסייעת בייצוב ההנובעת משיפור איכות מי ההשקיה 

לא צפויה להיות השפעה על המעיינות וזאת בתנאי שהשאיבה תהיה מפוזרת  בתנאים אלו

ס"מ/שנה בסמיכות  10לאורך האפיק ולא מרוכזת בצפון. עם זאת, ירידת מפלס בקצב של 

 למעיינות יכולה להשפיע על המעיינות. הדבר מחייב ניטור רציף בקידוחים ובמעיינות באזור.

ידוחי תצפית מקדימים. על פי תוצאות הקידוחים ק 2בקדיחת  מותניתהמתוכננת ההפקה  .ח

כמו כן,  קידוחי הפקה. תינתן המלצה על קדיחת ,שעתידים לברר תמונה הידרוגיאולוגית

)עומק מספר מטרים  בסמיכות למעיינות סדוםנוסף מומלץ לקדוח קידוח ניטור רדוד 

/שנה אז יומלץ על ס"מ 10. במידה ותהיה ירידת מפלס בסמיכות למעיינות בקצב של בודדים(

 צמצום הפקה.

אקוויפר המילוי בתת האקוויפר העליון להכיכר -לאזור נאות( 2015מפת מפלסים מעודכנת ) .ט

 מזרח.-לצפוןמערב -מדרוםעל כיווני זרימה צביעה מ

 פלוטית, עין עשרות שנים.לפני  ,ככל הנראה ,הכיכר התייבשו-תתמר ונאו-מעיינות עין .י

, הממוקמים בסמיכות למוצא נחל אמציהו, (בריכות הדגים)עיינות סדום ומילכה, יסכה 

 הגדול ביותר באזור.הכולל בעלי נפח השפיעה הינם, ככל הנראה, עיינות סדום  .נובעים כיום

המדידות חלק מ. לרבות איזון לצורך מדידה ודיגום בחלק מהמעיינות נדרשת עבודות הסדרה .יא

 ד.בלב ם בהם משועריםהספיקות, המגמות והרומיו שנעשו בעבר בעייתיות

 

 

 



  

17 

 

 

 המלצות להמשך .10

 

בות , לר(הנטוש 8מק נ.ה. )כולל קידוח  הסבת קידוחי הפקה ישנים למערך הניטור של השה"ד .א

 .שילוב של קידוחי תצפית חדשים

תי שנ-בעין פלוטית ותמר מומלץ לקדוח ביבש קידוחים רדודים צרי קוטר שיאפשרו מעקב דו .ב

 שנתי לאנליזה גיאוכימית )המלצות מפורטות בנספח(.-אחר מפלסי מי התהום ודיגום חד

זאת לאחר ו ות בהתאם להמלצות המפורטות בנספחבעינות מילכה ויסכה ניתן לבצע מדיד .ג

 הסדרה באמצעות חפירה קלה.

נקודות לצורכי  4-פעמיים ב-דיגומי מים חד 4בשלב ראשון לבצע סדום מומלץ בעיינות  .ד

למדוד ספיקת גם מומלץ קבע בהתאם לתוצאות. תתדירות הניטור הכימי אנליזה מלאה. 

שנתית לצורכי בקרה ומעקב ראשוניים. לאחר -צינורות בבריכות בתדירות דומהמינימום 

העברת תחום שטח הבריכות בעתיד לרשות רט"ג, ניתן יהיה להסדיר את השטח ולנקז את 

 המים, ובכך לאפשר מדידות טובות בהרבה.

לרבות קידוחי התצפית  כל המעיינות וקידוחים נבחריםמומלץ לבצע סקר גיאוכימי של  .ה

 לצורך הבנת המערכת ההידרוגיאולוגית.זאת  ,המקדימים

על משפיע סדום -באזור ככרמומלץ לבחון כיצד פרויקט מערך הניקוז החקלאי המתבצע כיום  .ו

 .באזורמי התהום והמעיינות 

 

 מקורות  .11

מלחה )סבחה( מודל כיכר סדום, ישראל, עבודת מוסמך,  , ניצול וניהול משאבי מים בתנאי2010גרניט, י., 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

 , מעינות ככר סדום, סקר הנביעות שבין נחל אמציה ונחל הערבה, תהל.1959הרפז, י., 

, מאזן המים והמלחים באקוויפר חבורות ים המלח וחצבה בתת 2016לומלסקי, ס., מטמון, ד., יצחק, י., 

 ני בערבה, תהל )בהכנה(.האגן הצפו

, שדה שאיבה נאות הכיכר, עדכון המצב ההידרוגיאולוגי והניהולי 2007נאור, ה., גרניט, י., צוריאלי, א., 

, הצעות להמשך פיתוח ותחזיות תפעול לחמש השנים 2006של אקוויפר המילוי ושל הקידוחים לשנת 

 , תל אביב.15127-ד 182-07הקרובות, תהל, מס' 

ריכוז מידע הידרולוגי קיים ותכנית ניטור, אפיק הנדסת סביבה  -, אזור כיכר סדום 2014 ,נוה, ע.

 עמ'. 67והידרולוגיה, 

, סקר הידרוגיאולוגי באיזור עין עופרים ונאות הכיכר, בדיקת אפשרות הגדלת ניצול משאבי 1994פינק, מ., 

 , תל אביב.01/94/37תהל  Jמי תהום, דו"

Sherzer, Z., 2010, Deterioration of the springs in the Arava Valley: Evaluation of each spring in 

environmental and Anthropogenic context, ben Gurion University of the Negev. 



  

 

 

 

 

 נספח

 (6.6.2016)סיכום סיור סקר מעיינות באזור נאות הכיכר 

 

 

 

 



  

  03-7605651 Arikz@water.gov.il  פקס' 2302-64425טל'  91360, י"ם 36118השירות ההידרולוגי, ת.ד.  שות הממשלתית למים ולביובהר

 

10/1 

 
 

 2016יולי  07 

 א'.תמוז.תשע"ו 

 
 

 

 6.6.2016 - סיכום סיור סקר מעיינות באזור נאות הכיכר
 משתתפים:

 ד"ר ב. רופא, א. צוריאלי, א. גלילי, ל. וולין -השרות ההידרולוגי 

 נ. קשת, ה. בן שחר, ג. נורקין -רשות הטבע והגנים 
 

נחל לאורך נוספים מליחים דיון במשרדי חברת מקורות בנושא פיתוח מקורות מים  במסגרת

מטרת באזור נאות הכיכר. הקיימים מעיינות של ה הריסקמיפוי והערבה, עלה הצורך בביצוע 

 עתידיובקרה האפשרות של ניטור ובחינת באזור הסיור הינה כאמור סקירה ומיפוי של המעיינות 

ברשות המים התקיים סיור משותף של נציגי השרות ההידרולוגי  6.6.2016בתאריך שלהם. 

להלן המצורף.  1אתרי הסקר מסומנים על גבי תרשים ורשות הטבע והגנים באזור נאות הכיכר. 

הנקודות ו (2499)כביש מספר  שנסקרו לאורך כביש הגישה לנאות הכיכר אתרי המעיינות

 :שעולות מהסקרוההמלצות המרכזיות 

 עומקה עשרות ס"מ בלבדיחסית ש מדובר בבריכת מים קטנה -( 234680/540590) עין פלוטית .1

 למי תהום רדודים )תמילה(.  מדובר בחפירה עמוקה ,למשתתפי הסיור ככל הידוע .(1 תמונה)

 בריכת עין פלוטית :1 תמונה
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 האתרים שנסקרו במסגרת הסיורם של מפת מיקו :1תרשים 
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 ,, אך היא התייבשה ככל הנראההייתה יציאת מים מהדופן העליון והדרומי של הבריכהבעבר 

למדוד ספיקה מאחר אין אפשרות כיום ס"מ מבעבר.  40עד  30-כיום מפלס המים בבריכה נמוך בו

שמטיילים גם  ציאת מים. מאחר ומדובר במים עומדים ללא ניקוזואין בה יבריכה סגורה וה

ואינם מייצגים בהכרח את מי מתרחצים בה, לא ניתן לבצע בה דיגום מים לצורכי אנליזה, זאת 

 ודיגום מיםמים מפלס רום של הבריכה )הטבעיים קורות המים על מנת לנטר את מ המקור.

מדרום או )רדוד צר קוטר בצמוד לבריכה ניטור (, מומלץ לקדוח ביבש קידוח לצורכי אנליזה

המים. יש צורך  ימול אופקבמסננים מס' מטרים בודדים בלבד ולצנר ( לעומק של לבריכה פוןמצ

קידוח הניטור יאפשר מעקב אחר מפלס מי התהום . הניטור קידוחשל ראש איזון כמו כן לבצע 

, לרבות דיגום לאנליזת מים )אביב וסתיו( שנתית-בתדירות דו המזינים את הבריכה הרדודים

פחות )כולל גם איזון(. חלופה זו מד מפלס בבריכה ניתן לחילופין להתקין . אחת לשנה מלאה

 .מים מים בלבד ללא דיגוםתאפשר ניטור מדידת מפלס טובה מאחר ו

עצי צפצפה  לרבותמדובר באתר בו יש ריכוז צמחיה גדול  –( 233536/543935) עין תמר .2

יתה נביעה יה ,בעבר ומנתוני השה"ד .(2 תמונה) המעידים על הימצאות מי תהום רדודים

 6. עומק מפלס המים בקידוח פ צין מ"ק/שעה 60-70בשפיעה של זה ובאזור גדולה יחסית 

מדויק של המיקום ה. מתחת לפני השטח מ' 8-כ ,1984הצמוד לנביעה היה בשנת הישן ו

יקום יתכן והמלא ברור ולפי מערכת המידע ברשות המים  הקידוח והנביעה )היבשה כיום(

על מנת לבצע , מצפון למטע התמרים. מצפון לנ.צ. המצויןמספר עשרות מטרים המדויק הינו 

י קוטר רדודים צרניטור  קידוחי 2זה מומלץ לקדוח ביבש מי התהום הרדודים באתר של ניטור 

מול מ'. יש לצנר במסננים  15 -ממערב ומצפון למטע התמרים. עומק קדיחה משוער הינו כ

וחי הניטור יאפשרו קיד .הניטור קידוחשל ראש איזון כמו כן לבצע יש צורך המים.  יאופק

 מלאה , לרבות דיגום לאנליזת מיםשנתית-בתדירות דו מי התהום הרדודיםמעקב אחר מפלסי 

 .שנהל אחת

 עין תמר :2 תמונה 
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לכביש נאות מדובר בנביעת מים היוצרת בריכה קטנה ממערב  -( 234059/542056) *מילכהעין  .3

 0.5-הינה כ ,במראית עין בלבד ובהערכה גסה מאוד ,השפיעה המוערכת. (3 תמונה) הכיכר

מזרחה המים מתנקזים ל'/שניה. לטענת נציגי רט"ג, המעיין נובע במשך כל ימות השנה. 

מ' ממזרח לכביש  10 -כ ה העוברת מתחת לכביש. ניתן למדוד את שפיעת המעייןבתעל

עם קטנה . לצורך כך יש צורך בהסדרת תעלת מדידה שנתית-ירות דובתד ובמורד הזרימה

יש לתאם את העבודות בשטח עם הפקח . לתעלה מחפרון ולנקות מעט את הקנים שמסביב

 .אחת לשנה דיגום מים ניתן לבצע בסמיכות לנביעה, בצדו המערבי של הכביש .האזורי ברט"ג

 מילכהעין : 3 תמונה

 

 

מס' נביעות אתר בו יש מדובר ב - 234473/541148( בנ.צ. 2010שרזר, לפי  ללא שם) *עין יסכה .4

 . המים מתנקזים במורד לתעלה(4 תמונה) , ממערב וממזרח לכביש נאות הכיכרקטנות מים

. בשלב זה בשטח החשוד במיקוש ולכן מדידת הספיקה אינה אפשריתאחת. התעלה נמצאת 

צורכי לבלבד ניתן לדגום מים לב זה לצורך כך נדרשת עבודת פינוי המוקשים באתר. בש

 .אחת לשנה חפירה קלה עם מעדרמאחת הנביעות באמצעות מלאה אנליזה 
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 עין יסכה :4 תמונה

 

מדובר  - 234678/539913בנ.צ.  (2010לפי שרזר, ) צפוןבריכות הדגים  מעיינות/עיינות סדום .5

לפי . (5-6 תמונות) גדול וסבוךבאזור בו ריכוז הצמחייה הוא במספר נביעות מים השופעות 

מראית עין בלבד ובהערכה גסה מאוד נראה כי מדובר במספר נביעות שנפח הזרימה הכולל 

מדובר באתר בו ריכוז הנביעות  ,ככל הנראהגיע למספר ליטרים בודדים לשנייה. יכול לה

המנקזים ובורות קיימת מערכת צינורות הצמחייה בתוך סבך . ביותר באזור יםהגדולוהשפיעה 

. בשלב זה לא ניתן למדוד את (7תמונה ) לכיוון בריכות הדגים שבמורדמנותבים וחלק מהמים 

של ניקוי רבות הסדרה ונדרשות פעולות ולצורך תיעול הזרימה הספיקה באזור הסבך מאחר 

לצורך לאנליזה ו מאזור הנביעותבלבד לדגום מים ראשון מומלץ בשלב . הסבך והצינורות

 .ח גיאוכימיניתו

ריכוז  ישנו /מעיינות בריכות הדגים צפוןסדום מדרום לאתר מעיינותמספר עשרות מטרים 

ביעות באשר להימצאות נלא ברור  .(2010)מעיין בריכות הדגים דרום לפי שרזר ,צמחיה נוסף 

זה דרומי ריכוז צמחיה אזור נביעות בבמידה ויש  בחלק דרומי זה מאחר והגישה למקום קשה.

 מזו שבאתר הצפוני., נמוכה בהרבה ובהערכה בלבד ככל הנראהשפיעתן, ש הרי
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. (234900/539850)נ.צ. למעיינות הצפוניים מזרח -מ' מדרום 200-כ ממוקםבריכות הדגים אתר 

בריכות כיום מוזרמים מים  2לתוך מלאות במים. אינן הבריכות כיום נטושות ורובן כלל 

בשלב . (9-ו 8 תמונות) שבמעלההצפוניים מהמעיינות  ,הככל הנרא ישנה שמקורה,מצנרת 

לצורכי בקרה ומעקב הדגים בריכות הצינורות שב 2-דוד ספיקת מינימום מלממומלץ  ראשון

 2-ב)בבריכות נקודות  3-לדגום את המים במומלץ  ,. כמו כןשנתית-ובתדירות דו ראשוניים

חד פעמיים מים דיגומי  (.קרקעיתמצנרת תת נוספת ויציאת מים יציאות המים לבריכות 

לאחר השוואה ניתן יהיה יאפשרו השוואה גיאוכימית בין מקורות המים. מוצעות בנקודות ה

 להמליץ על משך ניטור כימי של המים.

שטח כל לאחר העברת תחום שטח הבריכות לרשותם ניתן יהיה להסדיר את  ,לטענת רט"ג

לנקודה אחת ברת המים ולנקז/לתעל את  הבריכות, לפרק את מערכת הצינורות והבורות

 מהמצב כיום. בהרבה ובכך לאפשר מדידות טובותמדידה 

 

 (2010לפי שרזר, ) בריכות הדגים צפוןעיינות סדום/אתר : 5 תמונה 
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 עיינות סדוםיציאות מים מתועלות באתר  :6 תמונה

 

 עיינות סדום )מעיינות בריכות הדגים(באתר מערכת צינורות ובורות המנקזים חלק מהמים  :7 תמונה 
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  1הזרמת מים בצנרת ישנה מהמעיינות לבריכה מספר  :8 תמונה

 

 

 2הזרמת מים בצנרת ישנה מהמעיינות לבריכה מספר  :9 תמונה
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  לסיכום:

 -זיות וההמלצות שעולות מסיור סקר המעיינות בנאות הכיכר שהתקיים בלהלן הנקודות המרכ

 :ות הטבע והגניםנציגי השרות ההידרולוגי ורשבנוכחות  6.6.16

מומלץ בריכת מים קטנה המייצגת, ככל הנראה, העמקת חפירה למי תהום.  -עין פלוטית  .1

לקדוח ביבש קידוח רדוד צר קוטר בצמוד לבריכה לעומק של מס' מטרים בודדים ולצנר מול 

אחר מפלס מי התהום )אביב וסתיו( שנתי -דוקידוח הניטור יאפשר מעקב המים.  יאופק

 לאנליזת מים מלאה.חד שנתי הרדודים המזינים את הבריכה, לרבות דיגום 

ר ם רדודים. בעבאתר בו יש ריכוז צמחיה גדול המעיד על הימצאות מי תהו -עין תמר  .2

קידוחים רדודים צרי קוטר ממערב ומצפון  2מומלץ לקדוח ביבש הייתה נביעה שהתייבשה. 

המים. קידוחי הניטור יאפשרו מעקב  ימ' ולצנר מול אופק 15-למטע התמרים, לעומק של כ

 .מלאה לאנליזת מיםחד שנתי אחר מפלס מי התהום הרדודים, לרבות דיגום שנתי -דו

דיגום מים מומלץ ימות השנה.  , ככל הנראה, כלהשופעתנביעת מים קטנה  - *מילכהעין  .3

מומלץ כמו כן, . שנהבתדירות של אחת לו בסמיכות לנביעה, בצדו המערבי של הכבישלבצע 

לצורך כך יש צורך  .פעמיים בשנה ממזרח לכביש במורד הזרימהלמדוד את השפיעה 

יש צורך  נקות מעט את הקנים שמסביב לתעלה.בהסדרת תעלת מדידה קטנה עם מחפרון ול

 עבודות מול הפקח האזורי ברט"ג. לתאם

בשטח החשוד אחת הנמצאת  מתנקזים במורד לתעלהקטנות ה מס' נביעות מים - *עין יסכה .4

. בשלב זה לא ניתן למדוד ספיקה מאחר ונדרשת עבודת פינוי מוקשים באתר. מומלץ במיקוש

מאחת הנביעות באמצעות מלאה אנליזה צורכי לשנה אחת ללדגום מים בשלב ראשון 

 חפירה קלה עם מעדר.

מספר נביעות מים שנפח הזרימה הכולל הינו,  - צפוןבריכות הדגים  מעיינותעיינות סדום/ .5

ככל הנראה, הגדול ביותר באזור )מספר ליטרים/שנייה(. בסבך הצמחייה קיימת מערכת 

המקשים על  שבמורדהנטושות המים לכיוון בריכות הדגים את צינורות ובורות המנקזים 

דיגומי מים חד פעמיים לצורכי אנליזה מלאה  4. מומלץ בשלב ראשון לבצע הספיקהמדידת 

ותדירות באתר בריכות הדגים לצורכי השוואה ובקרה(. המשך  3-)אחד באתר הנביעות ו

הצינורות  2-ספיקת מינימום מכימי יקבע בהתאם לתוצאות. כמו כן, מומלץ למדוד הניטור ה

חר העברת תחום שטח לצורכי בקרה ומעקב ראשוניים. לא שנתית-בתדירות דובבריכות 

ובכך לאפשר  ,ח ולנקז את המיםניתן יהיה להסדיר את השט הבריכות בעתיד לרשות רט"ג,

 בהרבה. מדידות טובות
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בתוכניות המוצעת הניטור תכנית את חן את האפשרות לשלב השרות ההידרולוגי יב .6

לשלב את קידוח מקורות חברת מקורות מול תיבדק האפשרות כמו כן,  באזור. המדידה

 .)ניטור מרחוק( הנמ"ר ניטור, למערך 8מק נאות הכיכר הסמוך, הנטוש 

 רשות הטבע והגנים תבחן את האפשרות לקדוח קידוחי ניטור רדודים באתרים המוצעים. .7

 .ג"של רט בשטח עם הפקח האזורייש לתאם את כל העבודות  .8

של כל המעיינות וקידוחים נבחרים לצורך הבנת המערכת  מומלץ לבצע סקר גיאוכימי .9

 ההידרוגיאולוגית.

 

 
 .* בראשית פרק י"א פסוק כ"ט

 

 
 אריק צוריאלי: סיכם
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 מנהל השירות ההידרולוגי -ינברגר ו"ר ג. ד

 השרות ההידרולוגי -י. ליבשיץ ד"ר 

 ערבה צפונית, מעיינות: יםתיק

 


