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מאגר עשת מאגר חצבה



משטחה של מדינת ישראל 6%

מיליון דונם 1.5

אלף דונם שמורות טבע 800

דונם חקלאות 30,000-כ

תושבים 4,000-כ

משפחות 1,000-כ

משקים חקלאיים 580-כ

מועצה אזורית הערבה התיכונהמועצה אזורית הערבה התיכונה

בשנה₪   יצוא של כמיליארד 



".מקורות"ספקית המים בערבה היא חברת •

.אזור הערבה מנותק ממערכת המים הארצית•

.קידוחים מקומיים 65 -כל המים באזור מופקים מ•

.מהמים נשארו בתחום ירדן לאחר הסכם השלום 17%•

.מי הקידוחים אינם ראויים לשתייה•

.  כמות המים מוגבלת ובעייתית מבחינת האיכות•

מחייב פיתוח ותחזוקה עד להגעת מים חיצוניים בכמות  •

.ובאיכות

רקע כללי -המים בערבה  רקע כללי -המים בערבה 



תוצאות הקדיחה  . 1954נקדחו בשנת  4, 3, 2קידוחי ההפקה צופר •

אך בשל ריחוק הקידוחים  , אומנם הניבו תוצאות טובות

מההתיישבות המתוכננת בעין יהב וסמיכות הקידוחים לגבול הם 

.שנים מאוחר יותר' סיפקו מים רק מס

צופר -'מ 26הקידוח הרדוד ביותר בערבה תיכונה נקדח לעומק של •

פארן  –' מ 1,536ואילו הקידוח העמוק ביותר נקדח לעומק של  3

20.

, חלקם לא מתחדשים וחלקם, בערבה מספר אקוויפרים מרכזיים•

.הרדודים שביניהם מתמלאים בעקבות שיטפונות

.מאקוויפרים אלו שואבים את המים בעזרת קידוחים•

אישור רשות  , לפני שמתחילים בקדיחה מסמנים את מיקום הקידוח•

הזמנת ציוד מיוחד העמיד לתנאי  , הכנת תכנית לקדיחה, המים

.הקרקע

קידוחיםקידוחים



.שנים 3-5תהליך מהחלטה על קדיחה ועד לאספקת מים יכול לקחת •

.לעיתים הקידוח לא מצליח או לחילופין מוצאים שכבות חדשות בדרך –אי וודאות •

קידוחיםקידוחים



.  בתקופות שיא הצריכה הדרישה לכמות מים עולה על כושר תפוקת הקידוחים•

).  בלילה למשל(בשל כך נוצר הצורך לאגור את המים העודפים בשעות שצריכת המים מועטה •

ולא יכלו לקלוט את כמות ) ק בודדים"אלפי מ(אולם קיבולן היה קטן , בעבר היו מופנים מים אלו לבריכות אגירה מבטון•

.דבר שגרם להפסקת פעולתם של הקידוחים עם מילוי הבריכות, המים שסיפקו הקידוחים

:  לצורך זה ניבנו שני מאגרים אופרטיביים•

2004-ליד עין יהב ב) מאגר למי שיטפונות(ק בתוך מאגר נקרות "מ 150,000מאגר שיזף בנפח של 1.

.2011-ק ליד מושב פארן ב"מ 210,000מאגר פארן בנפח 2.

המאגרים ממוקמים בשטח המאפשר  . למאגרים איטום תחתון למניעת חלחול וכיסוי צף למניעת התאדות וזיהום המים•

.הזרמת מים בגרביטציה גם במצבי חירום

איגום מיםאיגום מים



.ק"מלמ 40-כ צריכת המים השנתית כ"סה

,  כל החקלאים מגדלים באותה תקופה –צרכים חקלאיים מיוחדים עונתיים 

.אותם הגידולים ובאותו מזג אוויר

צריכת מיםצריכת מים



איכות המיםאיכות המים

.בלבד מהמים אותם צורכים באזור הנם מים באיכות טובה יחסית 7%-כ

.כל שאר המים הנם מים מליחים בדרגות מליחות שונות ואינם באיכות מים שתייה



על מנת למזער את הנזקים לשימושים בשדות החקלאיים ובבתי התושבים  •

.ועוד יש צורך לטפל באיכות המים) מכונות כביסה, דודי שמש, צנרות(

ויש צורך  ) 20מעלות בפארן  60(ישנם קידוחים שהטמפרטורה בהם גבוהה •

.בקירור המים

טיפול במיםטיפול במים

מתקן לנידוף גופרית
"פיג"ניקוי צנרות באמצעות 



.המים בערבה אינם ראויים לשתייה על כן הוקמו בכל היישובים מתקני התפלה•

מי שתייהמי שתייה



מאגרי מי שיטפונותמאגרי מי שיטפונות



פיתוחפיתוח

. ק מים לחקלאות''מלמ 50 -לאזור דרושה תוספת של כ 2030לשנת 

: מקורות מים אפשריים

קידוחים מקומיים

מי ים מותפלים מאשקלון

מי ים מותפלים מאילת

.ח"מיליארד ש 3 -ההשקעה הדרושה הינה כ

:הוצע פיתוח בשלבים לפי פיתוח הצריכה

חיבור המערכות  -מיידישלב 

התפלת מי ים באילת -שלב ביניים

התפלת מים מליחים  -שלב פיתוח מלא

תכנון וביצוע המתקנים נמצא בשלבים מתקדמים



חיבור המערכות-שלב מידי חיבור המערכות-שלב מידי

:  ישנם שני קוים•

האחד מצפון שיוביל  

מים לערבה  

ממתפיל אשקלון  

המתוכנן לפעול  

 2018במהלך 

והשני מדרום  

מהמתפיל באילת  

הנחת  -)הסבחה(

קוים אלו הסתיימה  

.והקו פועל



שלב פיתוח מלאשלב פיתוח מלא




