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רקע  

כנרתבאגןבמיוחדהטבעייםהמיםבמקורותהיצעירידת-האחרוניםבעשורים.

(ש"מלמ25-כ)לחקלאותהשפיריםהמיםהקצאותקוצצובאספקהלעמודכדי.

(שניהק"מ1מפחות-הפקקבגשר)מאדקטנההצפוןבנחליהמיםזרימת.

יגברוביקושטבעיהיצעביןהפערהתחזיותפ"עזאתעם,המצבאתשיפר2018/2019חורף.
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–בחינת הצורך לחיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית 
בהתאם להחלטת הממשלה

החלטות ממשלה

2018-2030תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים 

10.06.2018:פרסוםתאריך , נתניהובנימין , 34-ההממשלה , 3866:מספר החלטה

חיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית. 4

מילאספקתמלאהאמינותיצירתלטובתהארציתלמערכתהמנותקיםהאזוריםלחיבורתכניתלבחוןהמיםרשותאתלהנחות

מעלהאזור-זהבסעיף"המנותקיםהאזורים".אלובאזוריםותיירותטבע,לחקלאותהמיםאספקתאמינותולהגדלתשתייה

המנותקיםהאזוריםחיבורמשמעותאת,היתרבין,תכלולהבחינה.הגולןורמתמזרחייםעמקים,המערביהגליל,כינרת

.האנרגיהשרלפניותוצג31.12.2018מיוםיאוחרלאתסתיים,התועלותמולאלהעלויותוהערכת
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.המנותקיםהאזוריםלחיבורהצורךלבחינתמענהלתתנועדוהנוכחיתבמצגתהממצאים



שיטת הבחינה

.ניתוח מאזני ובחינת סוגיית אמינות האספקה1.

.כלכלי–הגדרת חלופות הנדסיות וניתוחן באופן הנדסי 2.

.התייעצות ציבורית עם בעלי עניין3.

.כלכלי-השלמת ניתוח הנדסי4.

.הגשת מסקנות לשר האנרגיה ולמועצת רשות המים5.
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היסוד כרקע למאזןהנחות –אגן כנרת 

 בביצוענימצא אגן כינרת חיבור -הכינרת כאוגר אסטרטגי.

 בעשורים הקרוביםהקטנת יבולי המים.

 לאגןשמחוץ נוספת מפעילות ירידת היצע .

 ניצפותמגמות , פ החלטות ממשלה"ע–בצריכה באגן גידול.

 המגזר החקלאי למופע המים בטבעהמחסור בין חלוקת  .

 גשר הפקק–

שניה לפחות/ק "מ2-שנים ממוצעות 

ק שנייה"מ1.5-שנים שחונות  

19יולי  בחינת הצורך לחיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית 5



כינרתבאגן המאזן כרקע לבניית –הנחות ביחס להיצע המים 
השירות ההידרולוגינתוניפ "ע

מילוי חוזר ממוצע  

לאגן בניכוי התאדות

ירידה /ק"מלמ
באחוזים

שנה

511 /0% -1990היסטורי
2019

511 /0% 2020

489 /4% 2025

468 /8% 2030

411 /20% 2050
(ש"מלמ511)אחרונותשנה30-בהיסטורילממוצעביחס2050עד20%-כשלירידה.

תרחישים

.בשנהק"מלמ4.3-כממוצעשינויקצב-8.5RCPמחמירתרחיש2030עד

.שנה/ק"מלמ2.8-כממוצעשינויקצב–4.5RCPבינוניתרחיש2050–2030

היסטוריותהמגמותניתוחעל(השנהבסוףיופץ)דוחעלכיוםעובדהמטאורולוגיהשרות.

יחוסלתרחישביחסלהנחותצפויה–(ס"הגמשרדבראשות)לאומיתאקליםשינוימנהלת
.להיערכות



המשך-למאזןהנחות היסוד כרקע –אגן כינרת 

 (.כתלות במצב הכנרת)ש "מלמ10-20זרימת מינימום בהיקף של -ירדן התחתון

 ה פרויקט -אספקה לירדןRSDSבערבה:

 ש"מלמ90-שנים לכ5המים לממלכת ירדן מהכנרת תגדל בתוך אספקת

 ש בערבה "מלמ35-50נקבל( הסכם הSWAP.)

פ החלטת ממשלה"ע–ג"רמה

 2050עד ש "מלמ75-לכלכל השימושים כיום ש "מלמ50-מכתגדל המים הקצאת

 (.  ג"כנד)ג מהכנרת "תשתית הולכה לדרום רמהקיימת

 (.בתכנון)ג"רמהמערכת איגום ותגבור הולכה מצפון הגליל לצפון הקמה

(.חלופות להיקפי הזרמה נדרשיםיוצגו בהמשך )לעמקים מזרחיים ( דרומה)מהכנרת אספקת מים –" המזרחיתשדרה "ה
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מקורות מים

צריכה

קבוע בכל ההרצותמשתנה בכל ההרצות

כנרתמאזן אגן 
תרחישי מילוי חוזר המביאים בחשבון שינוי אקלים30ממוצע 

(.מטר-214.64ביחס למפלס )ש "מלמ278-הוא כ( -213מתחת לקו אדום )גריעה מהאוגר: 2018סוף 

(  כניסות פחות התאדות)אומדן מים זמינים 565: 2019סוף חורף 

.מעל קו אדוםק"מלמ165: בכנרת בסוף שנהאומדן אוגר 

עקב שינויי אקלים( פ השירות ההידרולוגי"ע)עליה בהתאדות צפויה . ש בממוצע"מלמ240התאדות היסטורית בכינרת 

לנפש באזור מביאה בחשבון שונות אזורית צריכה 

(ק לנפש לשנה"מ91הממוצע הארצי הינו )

אלף 60כניסות קבועות לכינרת של 

טון מלח בשנה  ממעיינות מלוחים  

בשנה ומיהול כניסות מים שפירים  

( ארצית' טבעי ומע)

אוכלוסיה, 

אלף נפש

מ"ק/נפש/

שנה
מים לטבעחקלאותתעשיהבית

פחת 

אספקה
ממלכת ירדןמפא"רסה"כ

שאיבה 

מירדן 

תחתון לפני 

סכר אלומות

קו כב"ש

קידוחי 

נטופה, 

חיטין, צ. 

גולני

הטיית 

מעינות 

מלוחים

הפקה 

בלבנון

נהר ירדן - 

הזרמה 

יזומה

גלישה 

מכנרת
סה"כ

2020266129343140311821765211162223321023365547-27520

202529112938315131196799011462223392444376573-52521

20303191294131623121141901159222345243134455510565

2050456129594171312382390118122236023213545920592

שיקום אוגר
סה"כ 

צריכה

ביקוש

שנה

ייצוא מחוץ לאזור

סה"כ 

צריכה כולל 

שיקום אוגר

שנה

אגן כנרת  

כולל  )

(התאדות

הזרמה  

מירמוך  

לכנרת

פיתוח  

קידוחי  

ג"רמה

התאדות
כ  "סה

פוטנציאל

2020751100241519

202572995243500

203070885245476

205065175255408

מעלה, 

סובב ורה"ג

אגם - ציר 

מתוכנן

אגם - ציר 

נוסף

0000519

120121521

1701889565

810373184592

סה"כ סה"כ

הצורך בייבוא לאזור
שנה

היקף ממוצע, כניסות לאגם

אוגר  

באגם 

מעל קו  

, אדום

ממוצע

מים  

זמינים  

באגם

מליחות

  ,

,  ל"מגכ

ממוצע  

כ"סהמלאכותיטבעי

20205390539277298276

202549421515231251271

203046488552250219256

2050378176554255123229



אמינות אספקה

 עומק המחסור,  הסתברות למחסור-הגדרת אמינות.

מדיניותאמינות הינה . מתקיימת תחלופה בין עלות לאמינות.

מעלה הכינרת

.  צריכת המים השפירים בחקלאות תקובע•

.ש"מלמ25-והיקף מחסור מרבי של כ( שנים האחרונות30שנות קיצוץ ב 7)75%-בכמוערכת –" נוכחית"אמינות •

.ללא נקיטה של פעולה כלשהי2050ב 50%-האמינות צפויה להידרדר  לרמה של כ •

ג"ורמהעמקים מזרחיים 

.היקף המים השפירים כולל מי כינרת לחקלאות יגדל•

(בפתרוןכתלות )או במערכת הארצית /הכינרת ומצב הקידוחים המקומיים ומצב , בהיצע הטבעיתהיה תלויה האמינות •

.מהקצאות המים השפירים25%-באזור חל קיצוץ קבוע של כ-נמוכה " הנוכחית"האמינות •

(לאיכות מי כינרת)תגבור הכינרת ממערב הזרמת המים דרומה אמור לשפר באופן מהותי את האמינות באזור •

.מים באיכות מי שתייה יכולים להגיע מהמערכת הארצית בחיבור ישיר•
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ש"מלמ130-כ–כושר העברה שנתית 

:  הערות
.בהתאמה2030,2040,2050ש בשנת "מלמ274, ש"מלמ210, ש"מלמ168לאגם ר"מהמפאאמינות נדרש להזרים 80%עבור  1.

.ש בהתאמה"מלמ344ו 289, 258יש להעביר ( אמינות100%)על מנת שלא יהיה מחסור כלל 2.

(.יוצגו חלופות בהמשך)בכל מקרה נדרש לתגבר את החיבור לאגן כינרת ועמקים מזרחים 3.



1911יולי 21

: הערות

.תרחישים מדובר על תרחיש קיצוני30מתוך -" 100%" , "0%" ה-

(.משמעותו תוספת גלישותהעלתו)מתנהלים בחציון סביב קו ירוק -
.  נתון לבחינה כלכלית הנדסית. שנים3תוך –קריטריון הגעה לקו ירוק -

.אך איינו חוצים את הקו השחור בשום תרחיש. לרדת מהקו האדום20%–קיימת הסתברות של כ -
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'מ

בסוף השנה בהסתברויות שונות, רום מפלס המים בכנרת

0% 10% 20% 50% 90% 100% קו שחור קו אדום קו ירוק קו סגול
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"
ק

אחוזון

ש איגום"מלמ20–כנרת ייבוא למעלה 

2030 2040 2050

. להגדיל את האגירה באזוראו ( מאגם הכינרת או מהמערכת ארצית)ק"מלמ12נדרש לייבא לאזור 2030על מנת לעמוד במלוא הביקוש במעלה הכינרת בשנת 

אמינות אספקה–מעלה הכינרת 

ש איגום"מלמ20עם –למחסוריםהסתברות -מעלה הכנרת 

ללא פיתוח נוסף–למחסוריםהסתברות -מעלה הכנרת 



לבניית המאזן בעמקים מזרחיים -עקרונות מרכזיים

מיליון איש ב 15.7-ס"הלמארצי של ( בינוני)פ תרחיש "גידול אוכלוסייה ע
. 2050אלף איש ב 106ל 62גידול אזורי מ . 2050

 ק לנפש לשנה ברמה הארצית  "מ91)-קיבוע על ציר הזמן –צריכה לנפש
(.ק לנפש"מ181וברמה אזורית 

קולחים  . מ.מ.ה-חקלאות הגדלה באמצעות התפלת מים מליחים מקומיים
.והמרות מים( בעיקר)הזרמת מים מהכינרת 

כתוצאה מהגברת  , ירידה בכושר ההפקה של הקידוחים הפרטיים באזור
שינוי  )ההפקה הפלשתינית במעלה האקוויפר האזוריים וירידת היצע טבעי 

(.אקלים

התפלת מים מקומית והמרות מים בתוך  , תגבור מהכינרתגישור הפער בין היצע וביקוש נעשה באמצעות -הנחת המוצא

.   חיבור מהמערכת הארציתהאזור ו

19יולי 21 13



שנה

בית
תעשיה  

שפירים

טבעחקלאות
פחת  

אספקה
פ"רש

כ  "סה

שפירים

ייצוא  

לגליל  

תחתון

כ  "סה

שפירים  

כולל ייצוא
,  אוכלוסיה

אלף נפש

שנ/נפש/ק"מ

ה
ירדן תחתוןכ"סהקולחיםמלוחיםמליחיםשפיריםכ"סה

חרוד  .נ

מליחים

20206218111276428821227100191112112

2025681811231105614930345244291602162

20307418113311761157363712443101702172

205010618119412761163463982343131914194

שנה

הפקת שפירים

ירדן תחתון  

הזרמה  -

יזומה

התפלהש"קו כב
כ  "סה

שפירים

ייצוא לגליל  

תחתון

כ  "סה

שפירים  

כולל  

ייצוא

מקורותפרטי

כ"סה

מקומית"ירגמקומינחל ירמוךירדן תחתון

202010141714385101501112112

2025101416040802445111602162

2030101414139782457111702172

2050101414139782378111914194

ביקושים והעברות–בעמקים מזרחיים תחזית מאזני המים 
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צריכה לנפש באזור מביאה בחשבון שונות אזורית : הערה*

(ק לנפש לשנה"מ91הממוצע הארצי הינו )

היצע–בעמקים מזרחים  תחזית מאזני המים 



ניתוח משמעויות באגן כינרת מתוך המאזנים  
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גליל מערבי

.באזורשל אמינות אספקה לא צפויה בעיה –( 2025צפוי לעבוד עד )עם הקמת המיתקן בגליל מערבי •

אגן כינרת

(. חיבור המתבצע כיום)לתגבר את חיבור אגם כינרת בעתיד ידרשככל הנראה •

(.  ' מ1להעלאת ש "מלמ30-כ)תוחלת הגלישות מהכנרת מגדיל את ( מעבר לקו ירוק הנוכחי)הגדלת נפח המים בכינרת •

.  המים מהמערכת הארציתש ידרוש הרחבת כושר הולכת "מלמ90מעבר ל תגבור אספקת המים לממלכת ירדן •

ג"רמה

.  אין צפי למחסור במי שתיה אך ייבדק באופן מפורט יותר בהמשך. ממשלה להגדלת נחלותלהחלטת נערכים •

עמקים מזרחיים, מעלה הכינרת 

טבע ותיירות  , פתרונות הנדסיים יצירת אמינות מלאה לאספקת מי שתייה והגדלת אמינות אספקת המים לחקלאותבאמצעות •

.  באזורים אלו
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לחיבור מעלה הכנרתחלופות 

:החלופות הבאות3הוגדרו 

איגוםהארצית ללא תוספת למערכת ישירחיבור -א

ק"מלמ14איגום של למערכת הארצית בתוספת ישירחיבור -ב

במעלה

14איגום של חיבור למערכת הארצית באמצעות הכנרת בתוספת -ג

במעלהק"מלמ



אשכול

צריכה

חקלאית

"108

"64

למערכת הארציתישירחיבור . א

ללא תוספת איגום 

גשר  

הפקק

170+

145+

75+

המשך הקו מנחל צלמון לקצה קו לחץ ספיר ובהמשך הנחת קו  

.למעלה הכנרת עד למאגר עינן

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kinneret-moshava.jpg&imgrefurl=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)&docid=RynmV0hcnwd3JM&tbnid=AfSqU1lgZr-VeM:&vet=1&w=1000&h=700&bih=444&biw=1093&ved=0ahUKEwjoy5io9sLjAhWSLlAKHSUsAAMQMwhTKAEwAQ&iact=c&ictx=1


אשכול

צריכה

חקלאית

"108

"64

הארציתלמערכת ישירחיבור . ב

מקומיאיגום בתוספת 

איגום מקומי

גשר  

הפקק

170+

145+

75+

המשך הקו מנחל צלמון לקצה קו לחץ ספיר ובהמשך הנחת קו  

הזרמה לכנרת באמצעות קו לחץ . למעלה הכנרת עד למאגר עינן

.ספיר

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kinneret-moshava.jpg&imgrefurl=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)&docid=RynmV0hcnwd3JM&tbnid=AfSqU1lgZr-VeM:&vet=1&w=1000&h=700&bih=444&biw=1093&ved=0ahUKEwjoy5io9sLjAhWSLlAKHSUsAAMQMwhTKAEwAQ&iact=c&ictx=1


אשכול

צריכה

חקלאית

"108

"64

חיבור למערכת הארצית. ג

באמצעות הכנרת בתוספת איגום

איגום מקומי

גשר  

הפקק

170+

145+

75+

40+

והנחת קו מקצה קו לחץ ספיר ועד  ( מקורות)מתחנת ספיר שאיבה 

.הזרמה לכנרת בזרימה חופשית בנחל צלמון. למאגר עינן

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kinneret-moshava.jpg&imgrefurl=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)&docid=RynmV0hcnwd3JM&tbnid=AfSqU1lgZr-VeM:&vet=1&w=1000&h=700&bih=444&biw=1093&ved=0ahUKEwjoy5io9sLjAhWSLlAKHSUsAAMQMwhTKAEwAQ&iact=c&ictx=1


ממצאים הידראוליים מבדיקות חיבור מעלה הכנרת

הטבלה שלהלן מפרטת את כמויות המים הדרושות להעברה למעלה הכנרת עבור אמינות  

:ואת קוטר הקו הדרוש, בחלופות השונות, 80%-ו100%של 

בדיקות הבסיס
חיבור למערכת הארצית  -חלופה א 

וללא תוספת איגום

14תוספת איגום של -' ג-ו' חלופות ב

ק"מלמ

203020352040203020352040'יח

4.96.89.01.22.53.9ש"מלמכמות שנתית ממוצעת

14.520.526.20.05.411.4ש"מלמ80%כמות שנתית אמינות 

26.832.339.012.418.024.7ש"מלמ100%כמות שנתית אמינות 

5.46.77.70.00.54.4ש"מלמ80%חודש שיא אמינות 

7.89.010.24.96.17.1ש"מלמ100%חודש שיא אמינות 

8,11510,11311,65028136,643ש"מק80%ספיקה שעתית אמינות 

11,76413,59115,4857,4129,31010,793ש"מק100%ספיקה שעתית אמינות 

545460-2448"80%קוטר אמינות 

606064485454"100%קוטר אמינות 



שיקולים עיקריים בבחירת החלופות-מעלה כינרת 

19יולי  בחינת הצורך לחיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית 22

חיבור למערכת  . ג
הארצית באמצעות  

שאיבה  + איגום)הכנרת 
(מהכינרת

אין צורך לבנות את -
הקטע שבין נחל צלמון 

לאתר ספיר

תחלופה גדולה יותר -
של מי כנרת

העברות מלח למעלה  -
(?כמה חוזר לכינרת)

צורך במיהול המים-

מסניקתשאיבה נוספת -
ספיר

ר"למפאחיבור . ב
איגום  +

ניצול זרימה חורפית לאיגום -
והקטנת תשתית הובלה  

ר"מהמפא

-כיווני אספקה נוספים -
אמינות גדולה יותר

את כמות המים -
הנתפסת במעלה יש 

להשלים בהזרמת מים 
(  התפלה)ישירות לכינרת 

בניית -ישימות -
המאגרים

ר"למפאחיבור.א

תוספת מים לכינרת  -
מאגן ההיקוות

במאגריםאיבודיםאין -

ישימות  -

היקף חיבור גדול  -
.יותר

יתרונות

חסרונות

:  הערה

,  תחרותיות על אספקת מים)תחת כללי האסדרה של משק המים ( גורם אזורי/מקורות)בכל אחת בחלופות ישנם יתרונות וחסרונות לגבי זהות המבצע 

(.ועוד' גובה התעריף וכו, עלויות ביצוע



העמקים המזרחייםלתגבור חלופות 

:בדיקת רגישות+ חלופות 2הוגדרו 

הנדרשת לתגבור העמקים כל כמות המים אספקת –חלופת השדרה המזרחית 

.  המזרחיים מהכנרת דרומה

הנדרשת לתגבור  כמחצית מכמות המים אספקת -חלופת החיבור למערכת הארצית 

.באופן ישיר מהמערכת הארציתהיתרהאספקת . העמקים המזרחיים מהכנרת דרומה

בשתי  )שילוב מערכת אספקה מתפוח למרכז בקעת הירדן : בדיקת רגישות 

(.ל"החלופות הנ



אשכול

"108

"64

השדרה המזרחיתחלופת . א

תל אור

תגבור מוגבל

מכיוון חרוד

מחולה

יפית

170+

רכיבים מרכזיים  

.אורתל ' תחחופשית בירדן עד זרימה –

הנדרשהתחנה לקוטר בסניקתש "כבהגדלת קו -

הירדןהמשך המערכת עד לבקעת -

בחמש  שנים ציר אספקה נוסף מהמערכת הארצית לכנרת קידום-

מערכת האספקה של אגודת המים  דרך ר"מהמפאמוגבל חיבור -

.עמק חרוד להבטחת אמינות אספקה של מים באיכות מי שתייה

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kinneret-moshava.jpg&imgrefurl=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)&docid=RynmV0hcnwd3JM&tbnid=AfSqU1lgZr-VeM:&vet=1&w=1000&h=700&bih=444&biw=1093&ved=0ahUKEwjoy5io9sLjAhWSLlAKHSUsAAMQMwhTKAEwAQ&iact=c&ictx=1


אשכול

"108

"64

החיבור למערכת הארציתחלופת . ב

תל אור

מחולה

יפית

צומת

נבות
כפר עפולהפ

יהושע

170+

130+

בקעות

רכיבים מרכזיים  

תל אור או המשך שימוש בקו ' תחחופשית בירדן עד זרימה -

.הקיים

.התחנה עד בקעת הירדןבסניקתש הנוכחי "בקו כבשימוש -

.שניםל בעוד עשר "הקו הנהחלפת -

הגדלת קטרים במערכת המתוכננת מהמוביל לאזור עפולה ועד -

.מחולה' המשך מערכת זאת עד בר, צומת נבות

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kinneret-moshava.jpg&imgrefurl=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)&docid=RynmV0hcnwd3JM&tbnid=AfSqU1lgZr-VeM:&vet=1&w=1000&h=700&bih=444&biw=1093&ved=0ahUKEwjoy5io9sLjAhWSLlAKHSUsAAMQMwhTKAEwAQ&iact=c&ictx=1


אשכול

"108

"64

בדיקת רגישות–הירדן חלופת שילוב מערכת אספקה מתפוח למרכז בקעת 

תל אור

תגבור מוגבל

מכיוון חרוד

מחולה

יפית

אלישמע תפוח

170+

130+

690+

מרכזיים  רכיבים 

שניםיפית בשבע -ביצוע מקטע מחולה דחיית -

ל"הנמידי של שתי החלופות ללא המקטע ביצוע -

.  תפוח למרכז הבקעה' חיבור המערכת בין ברביצוע -

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kinneret-moshava.jpg&imgrefurl=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)&docid=RynmV0hcnwd3JM&tbnid=AfSqU1lgZr-VeM:&vet=1&w=1000&h=700&bih=444&biw=1093&ved=0ahUKEwjoy5io9sLjAhWSLlAKHSUsAAMQMwhTKAEwAQ&iact=c&ictx=1


שיקולים עיקריים בבחירת החלופות-עמקים מזרחיים

27בחינת הצורך לחיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית19יולי 

ר"למפאחיבור.ב
(ציר דרומי)

אספקה בגרביטציה  -
ר"ממפא

.איכות המים גבוהה יותר-

אמינות לטווח ארוך ביחס -
לאספקת מי שתייה  

ואופציה לחיבורים נוספים

צריך להזרים ישירות -
לצרכנים ללא תלות במצב  

.הכינרת

מזרחיתשדרה.א

יותר מים מוזרמים דרך הכנרת-

הזרמה מוגדלת בירדן דרומי  -
בין הכינרת לתל אור ושיפור  

איכות המים בקטע זה

נדרש לתגבר הגדלת חיבור-

אגן הכינרת 

ש "נדרש להרחיב את קו כב-
ויכולת העברה אליו 

יתרונות

חסרונות

:  הערה

,  תחרותיות על אספקת מים)תחת כללי האסדרה של משק המים ( גורם אזורי/מקורות)בכל אחת בחלופות ישנם יתרונות וחסרונות לגבי זהות המבצע 

(.ועוד' גובה התעריף וכו, עלויות ביצוע



השפעות כלכליות

מים-הכוללתהמיםאספקתעלות.(עקיףאוישירבאופן)מהתפלהמיםתוספתעלבעיקרמבוססתהאספקה

לתוספתתרומההנבחניםהפרויקטיםלשניולכן,לחקלאותמיםהממחירגבוההפרויקט/במפעלוהעלותבמקור

.המיםבתעריף

(בנחליםהזרימהשמירתי"ע)סביבתיותלתועלותחיוביתתרומהפרויקטיםל,המיםלמשקבעלויותהתוספתלמול

בהגדלתהשפעהלהיותעשויהגבוההאספקהאמינותולאבטחתלחקלאותהמיםלתוספתכאשר,ולחקלאות

.החקלאיתהתפוקה

לביצועםהמיטביהפתרוןלמציאתחשיבותוקיימתהמיםלמשקמימוניאתגרומהוויםהוןעתיריהפרויקטים.
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