
משרדי-כינוס צוות היגוי בין

2021אפריל 5

ים המלח 
מסמך מדיניות ארוכת טווח



סדר יום  

רקע ומטרת המסמך. 1

המפלסירידת . 2

המפלסלייצוב מהלכים . 3

ולשימור  לפיתוח קוים . 4

90תפקודית של כביש רציפות . 5

סיכום. 6

2



ונושאים מרכזייםמטרת המסמך , 3742' מסממשלה החלטת 
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:  מתוך החלטת הממשלה

ידוןאשרהמלחיםשלהצפוניהאגןלאזורטווחארוכתמדיניותלגיבושצוותלהקים"
בשאלתלרבות,המרחבובשימורבפיתוחהיתרוביןהמרחבשלעתידולגבירוחבבסוגיות

."המלחיםבאזורהעתידיוהפיתוחהמפלסגובה

מטרת המסמך

.תיאור וכימות התהליכים המתרחשים באגן בעקבות הירידה המהירה במפלס ים המלח•
.הצגת חשיבותו ומאפייניו הייחודיים של האגן•
. כולל עלויות שיאפשרו מיצוי הפוטנציאל הגלום באגן לצד השינויים המתחוללים בו, התוויית חזון ודרכים להתמודדות•

נושאים מרכזיים בהם מתמקד המסמך

.חלופות למיתון קצב ירידת מפלס הים וייצובו•
.חופים ציבוריים ומסלולי טיולים, תוך שימור הטבע והנוף לצד פיתוח תיירות, העצמת ייחודו של אגן ים המלח•
.ככביש גישה נופי וכעורק חיים להתנהלות באגן, 90שדרוגו ותחזוקתו המאתגרת  של כביש •
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חברי צוות ההיגוי ומשקיפים

הסביבהלהגנתהמשרדר"יו, גלית כהן1

מ"רוהמשרדחוברהיונתן 2

האוצרמשרד,הראשיהכלכלןריטובמיכאל 3

הגיאולוגיהמכוןאיתי גבריאלי4

המיםרשותליבשיץיעקב 5

האוצרמשרד,תקציביםאגףבן חוריןעומרי6

התכנוןמינהלאריאלה חדד7

והגניםהטבערשותשקדייהושע 8

התיירותמשרדסיגל גבאי9

החקלאותמשרדאלון אורון10

האנרגיהמשרדקליבנסקישרית ברנד 11

והשיכוןהבינוימשרדאסנת קמחי12

אזוריפעולהלשיתוףהמשרדפיקסלרעודד 13

האוצרמשרד,ל"חשכפודשיבלובדריה 14

משרד האוצר, ההון הביטוח והחיסכוןאגף שוק בתיה מור15

ישראלמקרקעירשותאלמליחרפי 16

האזרחיהמינהלערן גרוס17

התחבורהמשרדאושרית קלפוס18

מגילותז"המואראשאריה כהן19

תמרז"המואראשניר ונגר20

הטבעלהגנתהחברהניר פפאי21



גילוץגלית כהן וסתיו : המשרד להגנת הסביבה

ברקן-מושקטימית נפתלי ואמיר , עמיר אידלמן, עמוס ביין: למחקרי מדיניותמכון ירושלים 

ואבי בורגאבלסוןמאיר , גידי בר, לירן בן משה, לנסקינדב , איתי גבריאלי: המכון הגיאולוגי

קוסומנואיתי פרימן ומוריאל : רשות ניקוז ים המלח

מתן בידרמן, איתמר הלפרין, ברונראילן : אקולוג

אלי רז: סביבה

שטיינגהאוזמרק , מוטי קפלן: תכנון 

דורון לביא ויוגב גרוס: כלכלה
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צוות הכנת המסמך



עתיד מפלס ים המלח
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מרבית  בגריעת בעיקר , ירידת המפלס המתמשכת מבטאת את גרעון המים הנוכחי של ים המלח שמקורו בהתערבות אנושית•
.סוריה וירדן, ידי ישראל-על, המים השפירים שהתנקזו אליו בעבר

(.Arab Potash Company+ מפעלי ים המלח )המפעלים הכימיים : גורם משמעותי נוסף•

ש"מלמ750-משקף גרעון מים ממוצע של כ, בשנה' מ1.15-העומד על כ, קצב ירידת המפלס בעשור האחרון•

ס 
פל

מ
ם 

רו
(

'מ
)

השירות ההידרולוגי

כיום-B; במחצית הראשונה של המאה ועשרים-A: מאזן המים בים המלח

הירידה המתמשכת במפלס הים



חלקם של המפעלים בישראל ובירדן בגרעון המים  1.
(  לאחר גריעת מרבית המים השפירים)העכשווי 

. בשנה' מ0.5-ש כלומר כ"מלמ300-עומד על כ
25%-בשנה שהם כ, מ"ס28-כה"מיחלקה של 

.מירידת המפלס

,  במצב העכשווי שבו המפעלים ממשיכים לפעול2.
.מפלס הים ימשיך לרדת גם במאות השנים הבאות

תביא  , 2050-למשל ב, הפסקת עבודת המפעלים3.
עד -500ברום של  , בהדרגה לייצוב מפלס הים

כתוצאה מצמצום שטח האידוי וירידה  )מטר -550
(.בקצב האידוי בעקבות עלייה במליחות
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השפעת הפעילות התעשייתית על ירידת המפלסמשמעות הפעילות התעשייתית בירידת המפלס



בקצב ירידה של 2070-וב2040-מפלסי הים הצפויים ב1.
,  מטר-493-ו-458-יעמדו על כ, מטר בשנה1.15-כ

.שנה50-ב' מ58-ירידה מצטברת של כ; בהתאמה

נסיגת קו המים מזרחה תהיה פחותה משמעותית ביחס 2.
וזאת בעקבות העלייה החדה בשיפוע  , לשנים קודמות

.שתיחשף בהדרגה, קרקעית הים

השפעת ירידת המפלס על היפערות בולענים והתחתרות  3.
נחלים תמשך זמן רב לאחר מיתון ירידת המפלס ואף 

בשל ההפרה העמוקה של מערכות  , זאת. ייצובו
. התשתית הקרקעית והזמן הרב הנדרש לחזרתן לאיזון
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עתיד מפלס הים ללא התערבות



750-ייצוב המפלס מחייב הזרמת מים ממקור חיצוני בנפח של כ1.
.רכז-מי/ים-שחלקה לפחות יהיה תמהיל של מי, ש"מלמ

,  התוצאה שתתקבל בתמורה לאותן העלויות, ככל שהייצוב ידחה2.
.ייצוב המפלס יושג ברום נמוך יותר, דהיינו; תהייה גרועה יותר

ש לא תפגע  "מלמ400-הזרמה של עד כ, על פי המכון הגיאולוגי3.
אך , בהזרמה כזו המפלס אומנם ימשיך לרדת. באופיו של ים המלח

.בקצב איטי יותר

ש כרוכה באי ודאות באשר "מלמ400-הזרמת מים מעבר ל4.
השלכות שיש בהן כדי לגרום לשינוי , להשלכותיה הסביבתיות

:במרכזן; מהותי באופי הים

.מיהול ושינוי ההרכב הכימי הייחודי של המים העליונים, שיכוב•

(.'וכוציאנובקטריה, שינויי צבע)פוטנציאל לפריחה ביולוגית •

. פוטנציאל להלבנת הים כתוצאה מהתגבשות גבס•
10

ייצוב מפלס הים
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השלבים

.(ש/'מ0.7-מיתון ירידת המפלס לכ)ש "מלמ400הזרמת -' שלב א•

מעקב צמוד באזור הערבוב ובמרכז הים שמטרתו להבין  -( שנים10~)בקרה ומחקר , ניטור-שלב ביניים •
וזאת על דעת  , המנטרהמכון הגיאולוגי יהיה הגורם . את מנגנון הערבוב ואת ההשפעה על הרכב הים

(.  שותפים למימון)ובעידוד הבנק עולמי והבנק האירופאי להשקעות , ממלכת ירדן

.בכפוף לתוצאות שלב הביניים, (ייצוב מפלס)ש "מלמ750-השלמה הדרגתית ל–' שלב ב•

הרציונל לשלביות

או , או שינוי בסביבה התפעולית, שיש בהן תהליכים חדשיםגישה מקובלת ליישום תכניות גדולות 
.השלכות סביבתיות מהותיות

החשש מהתערבות שתביא לשינויים מהותיים בים -עקרון הזהירות המונעת המיושם בתנאי אי וודאות
.המלח שיש להם השלכות סביבתיות שליליות

שלבים לשינוי במאזן המים

ההתערבות תוביל  דחיית . היעד המרכזי הוא ייצוב מפלס ים המלח מוקדם ככל הניתן
.לקיבוע מפלס ים נמוך באופן משמעותי
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חלופות להזרמת מים ממקור חיצוני

יישומן מותנה  . בחינת החלופות מחייבת התייחסות למעמדו הגיאופוליטי של ים המלח ולמצוקת המים האזורית
.  והקהילה הבינלאומית( ירדן והרשות הפלשתינאית, ישראל)בהבנות עם הגורמים הרלבנטיים 

להתפלת  , "להצלת ים המלח"דור ידוע ונבחן מזה שנות " מובל ימים"-הרעיון להזרמת מים לים המלח המוכר כ
:כוללות, ולמגבלותבהתייחס לאילוצים , במסמך הנוכחי החלופות הנבחנות. מים ולרווח אנרגטי

.החייאת הירדןבשילוב , (RSDS)בסיס מתווה הבנק העולמי לייצוב המפלס על חלופה דרומית מים סוף •

.  החייאת הירדןבשילוב , עם ירדןמתווה ההבנות בסיס בלבד על ' מים סוף לשלב אחלופה דרומית •

.בשילוב החייאת הירדן', התיכון לשלב אמהים צפונית חלופה •

.היעד של ייצוב המפלס ניתן להשגה בשילוב בין החלופות*



הירדןהחייאת + RSDSעל בסיס מתווה חלופה דרומית 

, 2011-ונבחנה בנפרד ב2010-שהוסכמה ונבחנה בניהול הבנק העולמי בRSDS-מסגרת ה
.למצוקת המים החריפה בירדןייצוב המפלס עם מענה משלבת את 

:כוללתהמפלס החלופה במלואה לייצוב 

ים-מיש"מלמ1,000מובל צינורות בערבה הירדנית של 1.

לצורךלמתקן התפלה בקרבת ים המלח עם אפשרות לאתרי התפלה נוספים בהתאם הכנה 2.

(242GWh/year-עודף של כ)יצור חשמל 3.

:מאפייניה כוללים

, מצד אחד( ש"מלמ750)שיאפשר ייצוב מפלס ים המלח יישום מודולרי בשני שלבים •
. מצד שני( ש"מלמ400עד )וסיפוק צרכי ההתפלה הדחופים והמתפתחים של ירדן 

ש לים "מלמ400הזרמה של עד הראשון בשלב ; ש"מלמ500-הזרמה של עד כ, בכל שלב•
ההתפלה והובלת המים )ש שיסופקו לירדן "מלמ100המלח ואפשרות של התפלה של 

(. שיטופל נפרד, למרכזי הצריכה היא אינטרס ירדני

הופך אותה למטרה  , הסכמה לקיבועה של המערכת כמקור מים שפירים לירדן בעיקר•
.קיומית ומבטיח את פעולתה לטווח הארוך

מי התפלה מהים התיכון להחייאת  ש"מלמ100הזרמה של , בנפרד, בחלופה זו משולבת
לצרכים  והשמשתםאחיזתם לפני השפך לים המלח , (הגדלת מיזם רשות המים)הירדן 

. מקומיים
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:ירדן כוללההבנות עם ממלכת יישום מתווה 

.ש מים סוף"מלמ300מתקן בעל כושר שאיבה של 1.

ש יסופקו  "מלמ35שמהם , ש"מלמ65-מתקן התפלה בעקבה של כ2.
מתווה זה הוא חלק מהסכם מים עם ממלכת הירדן הכולל הגדלת  . לישראל

(.  ש"מלמ50-כתוספת של עד )מכסת המים המסופקת לירדן מהכינרת 

ים  -ש בערבה הירדנית שיזרים לים המלח תמהיל מי"מלמ235-מובל של עד כ3.
.  רכז-ומי

14

הירדןהחייאת + ' חלופה דרומית לשלב א

ומתוך הבנה שאין בו מענה  RSDS-המקודם כשלב פתיחה במסגרת המתווה 
סביר  . מהותי למצוקת המים בירדן וגם אין בו כדי להביא לייצוב מפלס ים המלח

למקם את עיקר תישקל האפשרות , המסגרתההרחבה הנדרשת של להניח שבעת 
.RSDS-הההתפלה בקרבת ים המלח בהתאמה למתווה המקורי של 

ש מים מותפלים מהים התיכון  "מלמ100בחלופה זו משולבת בנפרד הזרמה של 
להחייאה חלקית של הירדן ולהשלמת ההזרמה לים ( הגדלת מיזם רשות המים)

(.ספק אם תתקיים, השלמה שבמצוקת המים האזורית)ש "מלמ400-להמלח 



:'חלופה א-תת

.מהים התיכון לבית שאן, ים-מיש"מלמ400מובל 1.

.שיוזרמו לירדן ולים המלח, ש"מלמ100מתקן התפלה בבית שאן של 2.

.רכז יוזרם לים המלח בצנרת מקבילת ירדן-ים ומי-ש מי"מלמ300תמהיל של 3.

15

הירדןהחייאת + ' צפונית לשלב אחלופה 

:'חלופה ב-תת

.בחוף הים התיכוןש"מלמ400התפלת 1.

.  והזרמתם לים המלח( כינרת, בית שאן)הובלת המים המותפלים אל הירדן 2.

.  לבדן לא יביאו לייצוב המפלסאלה חלופות -תת•

.תת חלופות אלה אין מענה למצוקת המים בירדן•

.חלופות אלה עם החלופה הדרומית-ניתן לשקול שילוב של תת•
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ומשמעותןלמפלס ים המלח סיכום החלופות 



שיקולים לחיוב

הוא נכס טבע עולמי שיש שבתוכו אגן ים המלח והים 
מפני הצטמקות וירידת מפלס משמעותית נוספת לשמור עליו 

.המטרים שכבר התרחשה40על 

,  הזרמה מוגבלת של מים שפירים בערוץ הירדן הדרומישילוב 
צלייני  /אקולוגי ותהווה מנוף לפיתוח תיירותיתאפשר שיקום

.בסביבתו ובאגן כולומשגשג

הצטמקות גוף המים וירידת המפלס המהירה יוצרת תחושה 
תחושה  ;אוזלת יד ואף אסון, אי ביטחון, ציבורית של אובדן

אך קשה , שהיא נחלת הרבים והנשמעת בתדירות גבוהה
.לתת לה ביטוי כמותי

שמשמעותה פיתוח העונה 'אחריות בין דורית'מתבקש ברוח 
לצרכי ההווה שאינו מעמיד בסיכון את יכולתם של הדורות  

הסכמה על שילוב ייצוב המפלס . ליהנות מים המלחהבאים 
הופך את , RSDS-עם מענה לצורכי המים של ירדן במתווה ה

.לטווח ארוךקיומי לאינטרס לייצוב המפלס היעד

ייצוב המפלס יאפשר היערכות לפיתוח יציב של חופי הים  
זאת בשונה מהמצב ; ולקיבוע צירי גישה והתנהלות קבועים

המתאפיין ברדיפה ופיגור מתמשך אחרי חופים ותנאי  הקיים 
.המשתנים במהירות, תשתית

שיקולים לחיוב ושלילה–ריסון וייצוב המפלס 
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שיקולים לשלילה

מורכבת וכבדה בעלת פרישה  , מערכת הנדסית יקרה
התפלה והולכה  , הכוללת מתקני שאיבהמרחבית גדולה 

תפעול ותחזוקה שוטפת נאמדת  , שעלותה הישירה לכינון
.במיליארדי דולר

ולא יעצור את התופעות  , לא יתקן את נזקי העבר העיקריים
נדידה ויבוש  , התחתרות נחלים, כמו בולעניםהנגזרות 
, אלה ימשכו בכל מקרה בטווח הנראה לעין; נאות חוף/מעיינות

.ומעבר לו

ים  -עלויות עקיפות וסביבתיות גבוהות הנגזרות משאיבת מי
וההתפלה היוצרות לחצים מהותיים על הסביבה הימית 

לחצים המתווספים לאלה הקיימים והצפויים בגין ; והחופית
ים מסכנת את מי -הובלת מי. העיור והתפלת מים למרחב כולו

.התהום והסביבה בכל תוואי

ההשלכות השליליות וההפרות הסביבתיות עשויות להיות 
בעוד שהתמודדות  , תיקון/גדולות מהנזק המיועד לריסון

בהתאמה  , מיטבית תאפשר להמשיך ולמצות את מכמני האגן
.לגוף המים הנסוג

ואי ודאות באשר  צפי לשינוי באופיו הייחודי של ים המלח
,  פריחה ביולוגיתכמו, הנלוויםלעוצמת השינויים והסיכונים 

פגיעה  , מיהול, שקיעת גבס, שינויי גוון, ריחות רעים, רעלנים
.בתעשייה

הזכור מתחילת  ( -400--398)ים המלח במפלסו הגבוה 
שבו האגן הדרומי היה יבש  הוא חריג בנוף, המאה הקודמת

היסטוריות ארוכות בתגובה לשינויי אקלים  -לאורך תקופות פרה
.חוזרים ונשנים

שיקולים לחיוב ושלילה–ריסון וייצוב המפלס 



קווים לפיתוח ולשימור
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סגולותיו של אגן ים המלח

אקולוגיתמבחינה(ובעולם)בישראלהרגישיםביןהואהמלח-יםמרחב1.

.וסביבתית

הגידולבתי,והיםההרריהמצוקביןמיקומו,החוףמישורשלהצריםממדיו2.

.שינויילכלרגישיםעצמוהמלחיםמרחבוברקע,המורשתוערכיהייחודיים

חייב,הטבעיהסובבאתומפרמשנהמהותומטבעאשרפיתוחמיזםכל3.

.הנדרשתובזהירותעמוקהבמחשבהלהישקל

20

סגולותיו של אגן ים המלח



מועצה אזורית מגילות

.אלף דונם750-שטח המועצה האזורית מגילות כ•

, שטחים איכותיים של רצועת חוף, שטח רצועת הבולענים•

.  אלף דונם20-בתחום המועצה כ

מועצה אזורית תמר

.מיליון דונם1.55-תמר כהמועצה האזורית שטח •

,שטחים איכותיים של רצועת חוף, שטח רצועת הבולענים•

. אלף דונם50-בתוך המועצה כ

תכנון ובולענים

ישובים וחקלאות צריך לקחת , תכנון מיזמי פיתוח כגון כבישים

.בחשבון את תחום אזורי הבולענים והשלכותיהם האפשריות

21

על רקע שטחי המועצות האזוריותהבולעניםשטחי 



על ייחודיות  , על רכסי ההרים המשתקפים במים, שמירת על נראות הים1.
הנחלים על הדלתאות הטבעיות על מעיינות החוף ומעיינות  , המצוקים

.המדבר

צמצום טביעת הרגל האקולוגית והנופית של אזורי הפיתוח  2.
.האינטנסיביים

.מיזוג ההתיישבות בנוף וצמצום צריכת משאבי קרקע ומים3.

.מיקוד שטחי חקלאות המשתלבים בנוף4.

.עידוד טיילות שומרת וחוקרת5.

חופי רחצה מוסדרים המתאימים  , תיירות נופש ופנאי, פיתוח מלונאות6.
.לכושר הנשיאה ולרוח המקום

.נופיככביש 90שמירה על כביש 7.

בקנה מידה , המלח-הנגזרת מתוך מקומו הייחודי של ים, קיימא-רצויה ובת, החזון מציג תמונת עתיד ארוכת טווח

:והוא נשען על העקרונות הבאים, וערכיו של הים והמרחב הסובב, החזון נשען על סגולותיו. עולמי

22

חזון לעתיד ים המלח



קווים לתכנון

ותחייב   " רוח המקום"שפה שתשקף את –גיבוש שפת תכנון לים המלח .1

.פעולות תכנון עתידיות במרחב

.  ייחודייםדרכים יעשה בקווי עיצוב למלונאות ותכנון , בנייה למגורים–פיתוח .2

.טיילות, חופים ציבוריים, גניםכך גם 

על חשבון ללא הרחבה תתבסס על שטחים שאותרו עד היום –חקלאות .3

.שטחים טבעיים לא מופרים

23

Genius Loci–רוח המקום 



:כוללהמלחיםמרחב

ערכים,נחליםושפכידלתאות,טבעשמורות–לפיתוחגבוההרגישותבעליאזורים.1

.לפיתוחגבוההרגישותבעליוצומחחיערכי,ייחודייםמורפולוגיים

מיזמימוטהלשיקוםוחלקםלטבעוהחזרהלשיקוםנדרשיםחלקם,מופריםאזורים.2

.פיתוח

.תמריםמטעיבעיקר,חקלאותאזורי3.

.ולפיתוחלשימורוהנחיותגבולותהגדרתנדרשתאזורלכל

24

איזור



לשלושה אזורי משנה שהם בסיס  13/חופו המערבי של ים המלח חולק בתמא

.  למסגרת רעיונית למהלך התכנון

:כמפורט להלן, וכך יתקבלו ארבעה אזורים, נוסף אזור תכנוןהנוכחית במסגרת 

25

מרחבי תכנון
השער 

לים  

המלח

הליבה  

השמורה

'מיצר לינץ

המרחב

הדרומי



השער הצפוני לים המלח 

.לבאים מכיוון ירושלים ומרכז הארץ

ובו מרוכזים יישובים ושטחי חקלאות נרחבים , מישור החוף כאן רחב למדי

.וכן חופי ים מוסדרים, יחסית

אתרי תיירות ועיבוד חקלאי , האזור מיועד לפיתוח מתון של יישובים כפריים

.במגבלות סביבתיות

26

(המשך)מרחבי תכנון 
השער 

לים  

המלח

הליבה  

השמורה

'מיצר לינץ

המרחב

הדרומי



(המשך)מרחבי תכנון 
השער 

לים  

המלח

הליבה  

השמורה

'מיצר לינץ

המרחב

הדרומי

27

השמורההליבה

.בדרוםלמצדהבצפוןקדרוןנחלבין

.יחסיתצר,החוףלקוההעתקיםמצוקבין,החוףמישור

.הקיימיםהפיתוחמתחומיחורגואינו,כפרינקודתי,הפיתוחאופי

.גדי-ועיןשלםמצפה,במרחבקיימיםבלבדיישוביםשני

.יחסיתמצומצמיםהחקלאותשטחי

.במיטבםומורשתנוף,טבעערכישמוריםכאן

.דופןוצמודמכונסיהיההיישוביםפיתוח,והמורשתהטבעערכיבקפדנותיישמרוזהבמרחב



.מפרידים בין האגן הצפוני לאגן הדרומי-' מיצרי לינץ

30-עם נסיגת הים נחשפה כאן קרקע בוצית ומישורי מלח בלתי יציבים בשטח של כ

. ר"קמ

בחלקו המזרחי עוברת תעלת ההזנה בה מובלת תמלחת ים המלח מהאגן הצפוני אל 

לאורך התעלה מתוכנן לקום מסוע קציר המלח שיובל מן האגן הדרומי  . בריכות האידוי

. לצפוני

.  המיצריםערוץ נחל ערבה עובר בחלק המזרחי של 

. לאחרונה התגלו במקום תופעות טבע ייחודיות המחייבות התייחסות ממוקדת לשימורו

.נדרש לתכנון עדכני. ללא כל מסגרת תכנונית קודמת'' חדש''מרחב 
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(המשך)מרחבי תכנון 
השער 

לים  

המלח

הליבה  

השמורה

'מיצר לינץ

המרחב

הדרומי



.וברכות האידוי של מפעלי ים המלח, המוקד התיירותי-המרחב הדרומי 

.עין בוקק ונווה זוהר, לחופי הברכות שני מוקדי תיירות

מפעלי התעשייה הכבדה של ים המלח שוכנים בחלק הדרומי של הברכות 

עין  , חקלאי של ככר סדום ובו שני יישובים כפריים-בקצה הדרומי של המרחב נפרש השטח המישורי
.תמר ונאות הכיכר

.רכס הר סדום על נופיו הייחודיים, במערב

:המתווה התכנוני

. מ בין שני מוקדי התיירות הקיימים"ק3-המשך פיתוח המלונאות ברצועת החוף בת כ•

.מפעלי ים המלח יהיו תחומים באתרם והשטח הפגוע סביבם ישוקם•

.טבע ומורשת, יתרת שטח המרחב הדרומי מיועד לשמירה על ערכי נוף•
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(המשך)מרחבי תכנון 
השער 

לים  

המלח

הליבה  

השמורה

'מיצר לינץ

המרחב

הדרומי



קווים לפיתוח

30



מבנים  'מהכביש לים ותימנע מהוספת ' חלונות'תכנית שתשאיר מספיק לפי 90המטעים לאורך כביש הגבלת •
.'השמורהלב 'במרחב במיוחד , (פלסטיק ומתכות)' חקלאיים

למינים לא ' קרש קפיצה'המהווים בית גידול משני ו, סילוק גלי עפר וגזם סביב המטעים-היגיינה חקלאית •
.  שמשנים את הרכב החברה הטבעי לאזור, מקומיים

31

אל הים צפוי להיסגר בתוך שנים ספורות בגין נטיעה צעירה" החלון"

קווים לפיתוח חקלאות



התיישבות

. המלח תישמר באופייה הכפרי-תצורת ההתיישבות בחוף ים

. דופן ליישובים הקיימים-פיתוח יהיה צמודכל 

32



.העולמיתהחורףתיירותמפתפניעלהמלחיםמרחבהצבת•

.לפסוריאזיסהריפויסגולותדוגמתהבריאותייםהיתרונותהדגשת•

.הירדןומעלההצפונייםהחופיםלאורךוטבעצליינותבנקודותימוקמולינהואתרימלונות•

.דרומיבאגןולהתפתחלהתקייםימשיך,חדריםאלפילעשרותתגיעשקיבולתו,המרכזיהתיירותמוקד•

.המערביהחוףלגבולותמעברהתיירותחבילותהרחבת•

ובפטרהבכללבירדןמשולבתתיירותלקידום,ירדןלממלכתסדוםבכיכריבשתימעבראוימימעברפיתוח•

.בפרט

33

קווים לפיתוח תיירות



המגילות הגנוזות-סובב קומראן 

אחד  , המגילות הגנוזות, עם זאת. המגילות הגנוזות-המחשות והדרכות לסיפור המרכזי , כולל מוזיאון עתיקות, גן לאומי קומראן

רובן  והן נמצאות , בואכה ים המלח, יהודהממערות מדבר הוצאו , בקנה מידה עולמי, הממצאים הארכיאולוגיים הראשונים במעלה

.ככולן בהיכל הספר במוזיאון ישראל

ולו מקצת  , ראוי להשיבו לים המלח. נעקר ממקומו ונקבע בירושלים, אחד הסיפורים המרתקים של ים המלח ומדבר יהודה

.מאוצרותיו

וכן שחזור של מגילות , בו יוצגו חלק מן המגילות הגנוזות, אשר יוקם באזור קומראן, קרקעי-הוא מוזיאון תת, המקום הראוי להם

.הנמצאות במוזיאון ישראל
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קווים לפיתוח תיירות  



קווים לפיתוח

?המלחביםלספנותהד.במצדהבטיחשנמצאה,ההליניסטיתהתקופהמןעתיקהספינהתחריטשיחזור
רזאלי,המלחיםספר:מקור

המלחביםשייט

.והסובבהיםממרחביוהנאהחוויהשיאפשרותייריםספינותהשקת

וסירותספינותלעגינתניידיםמזחיםהקמת
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קווים לפיתוח תיירות



טיוליםמסלוליפיתוח

.הצפוניבאגן•

.'לינץבמיצרי•

.הבריכותסוללותלאורך•

.הבולעניםפארקמסלול•

36

חופי רחצה ומסלולי טיול–קווים לפיתוח תיירות 

רחצהחופיפיתוח

.הקיימיםהחופיםעלנוספיםרחצהחופי4-2איתור•

.שאטליםבאמצעותלחופיםהגישה;90לכבישבסמוךחוףלחניוניתנועההבטחת•

.החזוייםהיםמפלסימיקוםפי-עלחוףמתקנילהעתקתמראשתכנון•

.לשמורותהמוצעיםובאזוריםבשמורותיתוכננולאהחופים•

.צףחוףלהקמתהייתכנותבחינת•



.אל כיכר סדום, הצפוניבאגן , המלח הצפוניים משער ציר מרכזי לאורך האזור 

.למוקדי תיירות ולחופי רחצה, מהציר המרכזי מסתעפות דרכים לישובים

.מקומי ולא עורק תחבורה בין אזורי" כביש נופי"

מסמך המדיניות מייחד פרק להשקעות הנדרשות להבטחת תפקודו של  

.הכביש לטווח הארוך
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כביש נופי בדגם שדרת דג–90כביש 



הנוף והסביבה, קווים לשמירה על הטבע
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הרחבת שטח השמורות מזרחה בתיאום עם המועצות האזוריות  .1
.  ומוסדות התכנון

פיתוח ארגז כלים למימוש הרחבת השמורות כך שיתאפשרו 2.
:הגורמים הבאים

.חילופי שטחים ורכישת שטחים בעלי ערכיות גבוהה•

.הבטחת אפשרות מעבר לחוף•

תמיכה במערכות אקולוגיות לרבות שיקום והשבת מיני צומח מקומי  3.
.שניזוק עקב ירידת המפלס ונדידת הנביעות

באזור נבי מוסא בצפון  1הקמת מעבירים אקולוגיים מעל כביש 4.
.ובאזור צומת הערבה בדרום

39

שמורות טבע



הרחבת גבול השמורה לכיוון נדידת  : שמורת עינות צוקים1.
הנביעות המתפתחות עקב ירידת מפלס הים על פי תחזיות  

.המכון הגיאולוגי

גיבוש מהלכים לממשק חלופי השומר על ערכי  : שמורת סמר2.
הטבע במקום מחד ומאידך מאפשר קליטת קהל באופן 

.מוסדר

אישור שמורה שתהווה מסדרון אקולוגי מרכזי  : שמורת נחל אוג3.
המחבר את המרחב הטבעי של מצוק ההעתקים מדרום עם  

ועם ערבות יריחו ונהר הירדן  , מערב-מרחב נחל פרת בצפון
.מזרח-בצפון

אישור שמורות במניפות  . שמורות במניפות צאלים וחבר4.
הסחף

40

(המשך)שמורות טבע 



שאגן ים המלח מהווה  , גיבוש מהלכים לשימור אוכלוסיית צבי הנגב1.
. גבול התפוצה הצפוני העולמי שלהם

עריכת סקרים להעמקת הידע על בתי גידול ומינים ייחודיים בחוף ים 2.
.המלח

דגש על צומח  –גיבוש מהלכי שימור וניטור מינים אנדמיים ואדומים 3.
.  סודני

41

מינים ובתי גידול ייחודיים



שיקום ושימור מלחות

הטבעשמירתצורכיביןלאיזון,סדוםלכיכרהמתארתכניתהשלמת1.

.המלחהשמורתהכרזתתהליךוקידוםהיישוביםלצורכי

.  הרחבת שמורת רמת מזר כך שתכלול את מלחת סדום2.

.וחימרשיקום ושימור מלחות זהר ":  וחימרנחלי לוט "הרחבת שמורת 3.

מוקד . אתר מים מלאכותי-" אגם הברבורים"פיתוח מוקדי תיירות כמו 4.

.בילוי ותצפיות על ציפורים
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בין , זוהרלנוהלשיקום מפגעי התעשייה מדרום ה"מיעריכת תכנית פעולה עם 1.
.90בריכות האידוי לכביש 

.מהלכים להטמנת בתת הקרקע של שדרות עמודי המתח הפוגעים בנוףקידום 2.

.מצדה דרומהש"תחמבחינת האפשרות להעתיק את 3.

הוונדליזם והחזות הסביבתית הקשה במתקנים ובשטחים  , שיקום העזובה4.
.  בולעניםחקלאיים באזור עין גדי שננטשו עקב הופעת 

והתגוננות בפני איומי משבר ( מיטיגציה)הפחתה ים המלח כמודל עולמי לצעדי 5.
.האקלים
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שיקום סביבתי



בכמות ובאיכות אשר תאפשר שיקום  , השבת מים שפירים לירדן1.
.וחידוש החי והצומח

.חידוש סטטוס השמורה המנדטורית בשפך הירדן2.

.שיקום גדות הירדן ובכללם שיקום והתחדשות החי והצומח3.

. המאפשרות רחצה בנהר '' נהר-חוף''רצועות 4.

בתי  –ביסוס מוקדי תיירות חדשים בדומה לאתר הטבילה 5.
.הארחה ושיתוף הגורמים במרחב בסמיכות לארץ המנזרים

.  פיתוח חקלאות מקיימת מודרנית לצד הדגמת חקלאות מסורתית6.

המיזם  –הקמת גשרים ושיתוף פעולה עם ממלכת ירדן ומיתוג 7.
כמוקד שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי
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החייאת הירדן
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.היםקביעת אופק וחלופה לייצוב מפלס 1.

.החייאת הירדן כמיזם משותף עם ממלכת ירדן2.

.פיתוח מיזמי תיירות לאורך נהר הירדן3.

:פי העקרונות הבאים-קידום ואישור תכניות אב ומתאר ותכניות מקומיות על4.

.דופן הנשענים על ערכי ורוח המקום-צמודיתיירות וחקלאות , פיתוח התיישבות–

.דג-כביש נופי בדגם שדרת–90תחזוקת כביש –

.'לינץבמיצרימסלולי טיול לאורך החופים ואולי אף , פיתוח חופי רחצה ציבוריים–

.תנועה לחוף הירדני, שייט סירות וספינות, פיתוח המרחב הימי עצמו–

.שמירה על מסדרונות אקולוגיים, מניפות הסחף ונאות החוף, הרחבת שמורות הטבע במלחות–

.ומהישובים90שיקום נופי ובכלל זה הסרת חסמים למבט אל הים מכביש –

סיכום הקווים לפיתוח ולשימור מרחב ים המלח



90רציפות תפקודית של כביש 
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חציות נחלים באגן הצפוני

.אגני הנחלים הראשיים המתנקזים לאגן הצפוני של ים המלח

47
המכון הגיאולוגי : מקור



:חומרי רקע

התרחקות מתגברת של נחלי  , 2020, .נ, לנסקי, .ל, בן משה1.
ים המלח משיווי משקל והמלצות לתכנון תשתיות בתנאים  

.  GSI-XX-2020דוח המכון הגיאולוגי , משתנים

. מר ל, י"בנתמצגות ופגישות עם מנהל תחום אחזקת ניקוז 2.
.תחזוקה ואומדניםתכניותבדבר , נר'קירז

הגנה מתפתחים במורדמתקני 
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מצב קיים-הגנה ומתקני חציית נחלים 

49

מעבר קייםשם הנחלד"מס
הגנה מתקן 

(לא/כן)קיים 

לאמעביר בוקסאוג1

לאמעביר בוקסקומראן2

לאמעביר בוקסקדרון3

לאמעביר בוקסתמרים4

כןמעביר בוקסדרגה5

לאמעביר בוקסחצצון6

לאמעביר בוקסקדם7

לאמעביר אירידוד8

כןמעביר איריערוגות9

לאמעביר אירי'חבר צפ10

לאמעביר אירימשמר11

לאמעביר איריצאלים12

לאמעביר אירירחף13



הקמה ותחזוקה שנתית–הגנה בערוצים ראשיים מתקני 

.הנחלהגנה במורד מתקני יש צורך מידי בשני ; נדרש להגנה על השמורה ותשתיות:נחל דוד* 
.בערך50%-הוגדל קצב ההתחתרות בשנים אלו ב, 2030בשל אי וודאות בתחזית מעבר לשנת **

.צריך להוסיף מתקן במורד-מתקן קיים בנחל *** 

מיקום מגלש הגנה  שם הנחלד"מס
הקמה  
עד שנה

הקמה  
2025עד 

(ח"מלש)

הקמה
2040-2025

(ח"מלש)

הקמה   
2070-2040

(**ח"מלש)

הקמה ותחזוקה
2040-2025

(ח"מלש)

הקמה ותחזוקה
2070-2040

(**ח"מלש)

2030-552864ליד היםאוג1

5-29--2050ליד היםקומראן2

20253372768ליד הכבישקדרון3

3-48--2040ליד היםתמרים4

20255-103469***ליד הים דרגה5

20255-52953ליד היםחצצון6

2030-331020ליד היםקדם7

20255151662ליד הכביש*דוד8

202555102959***ליד היםערוגות9

21224-בביצוע2022מוקם'חבר צפ10

לא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשמשמר11

לא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשצאלים12

לא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשלא נדרשרחף13

231665186496כ"סה
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2040תחזוקה עד , הקמה, שדרוג–מעבירים על הערוצים הראשיים 
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שדרוג מוצעמעביר קייםשם הנחלד"מס
מועד ביצוע  

מומלץ

עלות  
חלופה א

(ח"מלש)

עלות  
חלופה ב

(ח"מלש)

20304141החלפה לבוקס חדשבוקסאוג1

11-תחזוקה בלבדבוקס גדולקומרן2

11-תחזוקה בלבדבוקס גדולקדרון3

20303131נדרשת החלפה לבוקס חדשבוקס ישןתמרים4

11-תחזוקה בלבדבוקס גדולדרגה5

11-תחזוקה בלבדבוקס גדולחצצון6

20304646גשר חדש\החלפה לבוקסבוקסקדם7

20256262נדרש גשר חדשזמני-אירי דוד8

זמני-אירי ערוגות9
מעביר אירי בתוואי חדש או  

גשר בתוואי חדש
202527203

חבר צפון10
י"בנתאושר –בוקס 

ותוקצב לביצוע
11-רק תחזוקה

11-רק תחזוקהאירימשמר11

203011256תחזוקה או גישור על עמודיםאיריצאלים12

2030146גשר\תחזוקה או מעביר בוקסאירירחף13

226692כ"סה

מעבירי  :חלופה א
דוד חלמים וגשר על נ

.בלבד

מעבירי  : 'חלופה ב
מים כולל גשרים על 

, דוד, הנחלים קדם
.צאלים, ערוגות



90שיפור גיאומטרי וערוצים משניים לאורך כביש 
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עד שנה

מקטעים

לשיפור גיאומטרי  

)*(ולתחזוקה 

מספר מעבירי מים
עלות 

(ח"מלש)

202523224

20301296

20401296

227417כ"סה

:מקטעי הכביש לטיפול* 
.ח"מלש50: אומדן. מעבירי מים ומניעת פגיעה מדרדרת, הסדרת גאומטריה–מ  "ק3.6, צוקיםמקטע עינות . א
.ח"מלש150: אומדן. הגנות מפני בולענים שהתפתחו סמוך לסוללת הכביש–מצפון לנחל דוד 246מ "מקטע כביש בק. ב

(י"נת)לפי חברת נתיבי ישראל 



פרישת תקציב בשתי חלופות
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₪ מיליוני כמותהנושאסוג מתקן

הכלסך 2030-20202040-20302070-2040

2379103496677תחזוקה+הקמההגנהמתקני 

62002שדרוג(חשמל, בזק, מים)תשתיות 

2941700417שיפור ותחזוקהגיאומטריה וערוצים משניים

41981029237תחזוקה+שדרוגדוד. מעבירי מים כולל גשר נ

6961125251,334כ"סה

₪ מיליוני כמותהנושאסוג מתקן

הכלסך 2030-20202040-20302070-2040

2379103496677תחזוקה+הקמההגנהמתקני 

62002שדרוג(חשמל, בזק, מים)תשתיות 

2941700417שיפור ותחזוקהגיאומטריה וערוצים משניים

7676514694תחזוקה+שדרוגגשרים3+מעבירי מים

1,1741075101,790כ"סה

חיונית לביצוע: 'חלופה א

(צאלים, ערוגות, דוד)גשרים 3מתוכם , מעבירים7שדרוג : 'חלופה ב



כולל תחזוקה שוטפת  , 90ההגנה ממזרח לכביש מתקני 5של ( 2025עד לשנת )ביצוע מידי 1.
.לפי התוכנית המוצעת, הגנה נוספיםמתקני ביצוע , בהמשך. של המתקנים לאחר הביצוע

.נדרש בהקדם–בנחל דוד ונחל ערוגות 90פתרון חציית כביש 2.

, 2%החלפת מעבירי מים ישנים במועדים הנקובים ושדרוגם בהתאמה לספיקות תכן של 3.
.תמרים וקדם, אוג: בנחלים

במקטעי כביש המושפעים מנסיגת המפלס  , תכנון תפעולי וטיפול ככל שיידרש, ניטור, מעקב4.
(.246מ "דוגמת ק, והתחתרויותבולענים)

90לכביש המלצות 
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אוגוסטיולייונימאי'אפרמרץ'פבר'ינו'דצמ'נוב'אוק'ספטאוגוסטיולייונימאיאפרילמרץהנושאד"מס

איגום תקציבים וחתימה על חוזים1

הכנת חומרי רקע וגיבוש תרחישים מפורט2

הכנת תכנית העבודה המפורטת3

4
תוכנית  , הצגת תרחישים-כינוס צוות היגוי ממשלתי 

עהודה ולוח זמנים להגשת מסמך מדיניות  

21.07.2020

הכנת דוח עסקים כרגיל5

הצגת דוח עסקים כרגיל  -כינוס צוות היגוי ממשלתי 6

הכנת דוח ריסון ירידת המפלס7

ריסון ירידת המפלס-כינוס צוות היגוי ממשלתי 8

הכנת דוח הקמת מובל ימים9

עריכת הדוח המסכם כולל מסקנות והמלצות10

11
כינוס צוות היגוי ממשלתי להצגת הדוח המלא כולל  

מסקות והמלצות

עריכה והגהות12

הגשת הדוח לממשלה13

20202021

סטטוס ביצוע תכנית העבודה-סיכום 



תודה
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