 .1מבוא
.1.1

הקדמה ומטרות

עקב צריכת מים גדולה בישראל ,ירדן סוריה ולבנון ,קטנו מאד נפחי הזרימה המגיעה לים המלח,
בעיקר מן הירדן התחתון .מפלס הים יורד בהתמדה ושכבתו העליונה ,המלוחה פחות ,נעלמה
למרבית הזמן .אומדן הזרימה העילית המגיעה לים המלח הנו מרכיב חשוב לביצוע מאזן מים
כולל לים המלח .מאזן המים בים המלח יאפשר תכנון פיסי של הים וחופיו והצגת תחזית לשינוי
מפלסו.
המטרה העיקרית בעבודה הנוכחית הייתה לאמוד את נפחי המים הנכנסים לים המלח בזרימת פני
שטח .במצב הטבעי ,כשני שלישים מנפח המים שהגיעו לים המלח נשפכו אליו מן הירדן )בן-צבי
ושרוני .(1977 ,לכן נראה נכון להעריך תחילה את נפחי הזרימה בירדן התחתון ,שהוא התורם
העיקרי גם כיום .בעתיד בכוונתנו לבצע אומדן מלא לשאר מרחב הניקוז של ים המלח )נחל
הערבה ,צוק ההעתקים של מדבר יהודה והרי מואב( .האומדן המוצג כאן מתבסס על ניתוח
שיטתי של מאפייני אגן הניקוז )פיזיוגרפיה ,גיאולוגיה ומטאורולוגיה( של תחום ההתנקזות של ים
המלח בכלל ושל הירדן התחתון בפרט ,כפי שהם הותוו על בסיס המודל הטופוגרפי הדיגיטלי.
תוצאות הניתוח מסייעים בביצוע מאזן המים של התרומה הנכנסת לים המלח דרך נהר הירדן
התחתון ,תוך שימוש בנתונים הידרולוגיים קיימים )מועטים לדאבוננו(.
שטח אגן הניקוז לים המלח שורטט במספר עבודות והוא בקירוב  40,000קמ"ר );Bentor, 1961
) (Begin et al., 1974 ;Ben Arieh, 1964איור  .(1.1אחת ממטרות המשנה בעבודה הייתה להתוות
מחדש את גבולות אגן הניקוז ,בהתבסס על מודל טופוגרפי דיגיטלי וכלי ממ"ג )מערכת מידע
גיאוגרפית  ,(GIS -ולחלק את אגן הניקוז למרכיביו הראשיים ,לפי כיווני הניקוז )מצפון ,ממזרח,
ממערב ומדרום(.
בעבר הרחוק הייתה לשרות ההידרולוגי תחנה הידרומטרית )למדידת ספיקות מים( בירדן בקרבת
שפכו לים המלח .נתוניה התאימו במישרין לשימוש כרכיב מרכזי במאזן המים של הים .בעשורים
האחרונים אין תחנה זו פועלת ,ואין בקרבת מקום תחנה חליפית לה .לכן היה צורך ליישם שיטות
עקיפות כדי להעריך את גודלו של הרכיב הזה .יישום שיטות עקיפות נתקל בקשיים היות שניצול
המים בתחום ההתנקזות של הירדן גדל והולך עם הזמן ,ונפח המים הנותרים להישפך לים המלח
קטן והולך .מצב זה מחייב התחשבות בשינויי הזרימה עם הזמן.
השיטה העקיפה שנבחרה לעבודה הנוכחית מתבססת על מאזני מים של הירדן בין נהריים לים
המלח .כדי ליישמה ברמת פירוט חודשי נאספו כל הנתונים שאמורים להיכלל במאזן הזה
הנמצאים בשרות ההידרולוגי או בפרסומים שהיה לאל ידינו להשיגם .סייעה בכך רשימת מקורות
מידע שנשלחה ע"י ד"ר אהוד סימון מתה"ל ,ועל כך מובעת לו כאן תודה .איסוף הנתונים צרך את
החלק הארי של תשומת העבודה שהושקעה .מסיבות לוגיסטיות בוצע איסוף הנתונים במשרד
השרות ההידרולוגי בירושלים .סייעו לביצועו הגב' ריטה צ'ודינוב ,יפה צברי ,אולגה מלר ומרינה

נסמלובה .על כך מובעת להן תודה .ד"ר אהוד סימון מתה"ל שלח הערות מועילות לנוסח קודם של
הדו"ח ,וגם על כך מגיעה לו תודה .עותקים מלאים של הנתונים שנאספו ,ושל הנתונים ששוחזרו
במהלך העבודה ,מובאים בסיכום הנוכחי בטבלאות וכן כקבצים על גבי תקליטור מצורף.
המחקר מומן על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל.

.1.2

רקע ועבודות קודמות

ים המלח הוא אגם סגור נמוך שמוצאיו היחידים בהתאדות ובשאיבה .לפי הערכת Neumann

) ,(1958נפח ההתאדות בשנים  1954/55 - 1932/33היה  1600מלמ"ק לשנה בממוצע .לפי הערכת
בן-צבי ושרוני ) ,(1977אשר הסתמכו ,בין השאר ,על התכתבות בין גולדשמידט לנוימן בשנות
החמישים ,אוזן נפח ההתאדות כלהלן:
זרימה מהירדן
זרימת נחלים מדודים במזרח
שפיעת מעיינות מדודים סביב הים
גשם ישיר
זרימות לא מדודות
פחיתת אוגר

 1080מלמ"ק לשנה בממוצע
 80מלמ"ק לשנה בממוצע
 30מלמ"ק לשנה בממוצע
 80מלמ"ק לשנה בממוצע
 260מלמ"ק לשנה בממוצע
 80מלמ"ק לשנה בממוצע

הזרימות שאינן מדודות הגיעו ממעיינות תת-ימיים ומנחלים ומעיינות חוף בלתי מדודים ,והן
נאמדו מתוך מאזן המים של ים המלח .בן-צבי ושרוני ) (1977העריכו כי לשם שמירה על מפלס
הים נדרשה בשנים ההן זרימה מהירדן בשיעור ממוצע של  1150מלמ"ק לשנה.
מאז ועד עתה גדלה מאד צריכת המים בארבע המדינות שתחום ההתנקזות של ים המלח משתרע
בגבולותיהן .לכן פחתה מאד הזרימה בירדן ולפי אומדנים שונים היא עומדת עתה על כ200-
מלמ"ק לשנה בלבד .קרוב וודאי שגם שפיעת המעיינות וזרימת הנחלים סביב הים ובתחתיתו
פחתה אף היא בגלל צריכת מים במעלה הזרם .בעקבות זאת יורד מפלס ים המלח בהתמדה,
ושיעור הירידה עתה הוא כ 1-מ' לשנה .מפלסו הנוכחי מתקרב ל 415-מטרים מתחת לפני הים,
והוא נמוך עשרות מטרים ממפלסו דאז .שטח פני הים הצטמצם מ 1020-קמ"ר אז לכ 600-קמ"ר
כיום .לרגל פחיתת הזרימות המתוקות אל ים המלח ,נעלמה שכבתו העליונה ,המלוחה פחות,
והיא מופיעה רק לתקופות קצרות בעקבות עונות גשומות מאד .כתוצאה מכך קטן עובי ההתאדות
מן הים מכ 1.6-לכ 1.3-מ' לשנה .עובי ההתאדות מבריכות המפעלים ,הישראלי והירדני ,נאמד כ-
 1.1מ' לשנה ושטח הבריכות כ 350-קמ"ר .מתוך מאזן מים ,על פי האומדנים הרשומים בפסקה
זו ,מתקבל כי כלל הזרימות שלא מן הירדן פחתו מ 370-לכ 230-מלמ"ק לשנה בממוצע .לנוכח אי
הודאות הגדולה בכל אחד מרכיבי המאזן הזה ,אין להתייחס לאומדן הפחיתה של כלל הזרימות
שלא מן הירדן כאל נתון מתאים לתכנון ,אלא כאל סימן כי גם הן השתנו.

 .2שיטות עבודה
.2.1

הגדרת שטח אזור העבודה  -תחום ההתנקזות של ים המלח

בשלב מוקדם של העבודה הועתק גבול תחום ההתנקזות של ים המלח ,כפי שהוא מופיע אצל
) (1974) Begin et al.מעובד אחרי  .(Bentor, 1961שטח תחום ההתנקזות ,כפי שהוא מופיע שם,
הינו בקירוב  40,900קמ"ר )מתוך מדידות הממ"ג  -מערכת מידע גיאוגרפית,(1961) Bentor .(GIS ,
 (1964) Ben Ariehו (1974) Begin et al. -קובעים את שטחו בקירוב ל 40,000-קמ"ר .על מנת
להתוות מחדש את תחום ההתנקזות ,באמצעות מודל טופוגרפי דיגיטלי וכלי ממ"ג ,נקבע מרווח
נוסף ,ברוחב של  25ק"מ מסביב לזה שאצל  ,(1974) Begin et al.כשטח המחקר לצורכי הפרויקט
הנוכחי והוא משתרע על פני  73,000קמ"ר )איור .(1.1

.2.2

מודל טופוגרפי דיגיטלי

 .2.2.1איסוף ,איחוד ובניית מודל טופוגרפי דיגיטלי לתחום אזור העבודה
הניתוח הפיזיוגרפי של תחום ההתנקזות של ים המלח התבסס בעבודה הנוכחית על שני מודלים
טופוגרפיים דיגיטליים ) .(DEM - Digital Elevation Modelהמודל הראשון ) (Hall, 1997קיים
כקובץ רסטרי במכון הגיאולוגי והוא ברזולוציה מרחבית של כל  25מטרים )כל תא במודל מייצג
שטח אמיתי של  25מטרים על  25מטרים( .הנתונים במודל זה הינם בהיטל מרחבי GRS 1980
 ,Transverse Mercatorהדומה בכל הפרמטרים שלו לזה של רשת ישראל החדשה ) .(ITMהכיסוי
המרחבי של מודל טופוגרפי זה ביחס לשטח המחקר מוצג באיור  .2.1מאחר שישנם שטחים
נרחבים בתחום ההתנקזות שאינם מכוסים על ידי המודל )בדרום ובמזרח( ,נאסף המידע החסר
מתוך המודל הטופוגרפי של  NASA .(2004) NASAביצעה בשנים האחרונות סקר רדאר מקיף על
פני מרבית שטח כדור הארץ .בסקר נמדד הרום הטופוגרפי של כדור הארץ ברזולוציה של כל 30
מטרים .מודל טופוגרפי זה מכונה  .(Shuttle Radar Tomagraphy Mission) SRTMהמודל אינו
זמין לגופים פרטיים ברזולוציה זו ,אך מודל מנוון שלו )ברזולוציה של  90מטרים( ניתן להורדה
חינם ברשת האינטרנט ) .(edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtmכל קובץ מכיל נתונים עבור מעלת
רוחב אחת על מעלת אורך אחת .לצורכי הפרויקט הנוכחי הורדו  14הקבצים המכסים את הטווח
שבין  29-34מעלות צפון ו  34-37מעלות מזרח .הקבצים נפתחו באמצעות תוכנת Global Mapper
 ,5שם ניתן לאחד מספר קבצים לקובץ רציף אחד ,לשנות היטלים ולדגום מחדש את השטח
ברזולוציה אחרת .במקרה הנוכחי נדגם השטח ברזולוציה מרחבית של  25מטרים ובהיטל UTM
 .zone 36N WGS 1984המרת היטל קובץ  SRTMלהיטל העבודה ) GRS 1980 Transverse
 (Mercatorנעשתה בסביבת הממ"ג בתוכנת  .ArcInfoGISהכיסוי המרחבי של מודל טופוגרפי זה
ביחס לשטח המחקר מוצג באיור  .2.2חשוב לציין כי במודל טופוגרפי זה ) (SRTMישנם מספר
תאים ללא מידע )מופיע ככתמים לבנים באיור  ,(2.2בגלל צורת איסוף המידע ובעיות טכניות בזמן
איסוף המידע בלוויין .קיימות בשוק מספר תוכנות המסוגלות לתקן תאים אלו ,בעיקר
בהסתמכות על תאים שכנים והמגמות הסמוכות לתאים הריקים )עלייה ,ירידה וכ"ו( .בפרויקט
הנוכחי תוקנו ה"חורים" ידנית ,על סמך ערך הרום הטופוגרפי הנמוך ביותר של התאים הסמוכים.

המודלים הטופוגרפיים ) Hall, 1997ו (STRM-אוחדו בסביבת ה GIS-ונגזרו לתחום אזור העבודה
)איור  .(2.3מאחר שבקובצי ה DEM-המקוריים היו נתונים שגויים )ראה למשל ערך הרום
הטופוגרפי הנמוך ביותר 3210.8 ,מטרים מתחת לפני הים( ,היה צורך לתקן טעויות אלו באמצעות
הפונקציה  .Fill Sinkמתוך למעלה מ 117-מיליון תאי מידע שבאזור המחקר ,תוקנו קרוב לפרומיל
אחד מהתאים ) 140אלף תאים( .תוצאות שלב המילוי מוצגות באיור  .2.4כעת הרום הטופוגרפי
הנמוך ביותר הינו  729מתחת לפני הים והוא מצוי במעמקי ים המלח.

 .2.2.2תוצרים המבוססים על המודל הטופוגרפי הדיגיטלי המאוחד של אזור העבודה
על בסיס המודל הטופוגרפי הסופי המתוקן חושבו מודל של כיווני הזרימה ) ,(Flow directionמודל
של הצטברות השטח התורם ) (Flow accumulationומודל השיפועים; כולם בפורמט רסטרי.
באמצעות מודלים אלו הותוו נתיבי הזרימה )נחלים( ,תחומי ההתנקזות וקווי פרשות המים )כולם
בפורמט וקטורי( בתחום ההתנקזות של ים המלח .בטבלה  2.1מוצגים הרבדים השונים ,סוגם,
מהותם ומקורותם ,כפי שהם מצויים בתקליטור המצורף.

.2.3

איסוף ,בנייה ואיחוד של מפת המסלע לתחום אזור העבודה

הניתוח הגיאולוגי-ליתולוגי )מסלע( יתבסס על המיפוי הגיאולוגי הקיים בישראל ,ירדן ,סוריה
וסיני .בישראל ישנו כיסוי גיאולוגי מלא בקנ"מ ) (Sneh et al., 1998a-d) 1:200,000איור (2.5
וכיסוי חלקי )עבור שטח אגן ההיקוות של ים המלח( בקנ"מ ) 1:50,000איור  .(2.6בירדן ישנו כיסוי
גיאולוגי מלא בקנ"מ ) (Bender and comp., 1968) 1:250,000איור  (2.5וכיסוי חלקי )עבור שטח
אגן ההיקוות של ים המלח( בקנ"מ ) 1:50,000ראה איור  2.6והמקורות המופיעים בו( .בסוריה
ישנו כיסוי מלא בקנ"מ  (Ponikarov and comp., 1964) 1:200,000מתוכם יעשה שימוש בשני
גיליונות בלבד ) .(36-XII, 36-VIwסה"כ בקנ"מ קטן ) (1:200,000 - 1:250,000ישנו כיסוי מלא לכל
אגן ההיקוות של ים המלח ,בעוד שבקנ"מ הגדול יותר ) (1:50,000הכיסוי אינו שלם.
המפה הגיאולוגית של ישראל בקנ"מ  1:200,000זמינה כרובד וקטורי )מצולעים  -לשכבות
הגיאולוגיות; קווים  -קווי שבירה( (2000) Rosensaft .הציג מפת מסלע המבוססת על המפה
החדשה ) .(Sneh et al., 1998a-dהקבצה זו נבחנה מול החלוקה שניתנה אצל ,(1988) Ben-Zvi
לקראת אימוצה לשימוש בפרויקט הנוכחי .במסגרת הפרויקט הנוכחי נלקחה השכבה הדיגיטלית
המקורית של המפה הגיאולוגית ) (Sneh et al., 2001ובוצעה המרת מחדש מיחידות ליתו-כרונו-
סטרטיגרפיות )כפי שמופיע במקור( ליחידות מסלע בלבד ,בהתאם לשיטת ההמרה שהוצעה על ידי
 ,(2000) Rosensaftתוך כדי שימת לב למקומות שבהם קיימים מעברים פציאליים באותה היחידה
הסטרטיגרפית .מפה זו אינה מכסה את כלל תחום ההתנקזות של ים המלח .לשם השלמתה
נסרקו ועוגנו מרחבית המפות הגיאולוגיות של ירדן  -בקנ"מ Bender and comp., ) 1:250,000
 ,(1968סוריה  -בקנ"מ  ,(Ponikarov and comp., 1964) 1:200,000סיני  -בקנ"מ ) 1:500,000אייל
ואחרים (1980 ,ולבנון  -בקנ"מ  .(Dubertret, 1951, 1960a, 1960b) 1:50,000המגעים הגיאולוגיים
הועתקו בדיגיטציה לתוך הממ"ג .איחוד הקבצים )ישראל ושאר המרחב( בוצע לאחר המרת

היחידות הגיאולוגיות ליחידות מסלע גם עבור שכבת ההשלמה של שאר המרחב .מפת מסלע לכלל
תחום ההתנקזות של ים המלח מוצגת באיור .2.7

.2.4

איסוף ,בנייה ואיחוד של מפת המשקעים הממוצעת לתחום אזור העבודה

מפת המשקעים לתחום ההתנקזות של ים המלח )איור  (2.8הורכבה משילוב של שני מקורות
מידע .הראשון  -מפת משקעים לשטח ישראל המבוסס על נתוני תחנות מטאורולוגיות ברחבי
הארץ .המפה שהיא בפורמט רסטרי )גודל תאים  500 -מטרים על  500מטרים( נתנה באדיבות עדי
בן-נון ממעבדת ה GIS-של האוניברסיטה העברית בירושלים .המידע השני  -עבור שטח ירדן ,נלקח
מאתר האינטרנט של השרות המטאורולוגי הירדני ) Jordan Meteorological Department -
 38 .(www.jmd.gov.joתחנות הפזורות ברחבי ירדן זוהו במפה ונתוניהם שמשו ליצירת מפה
רציפה של הגשם הממוצע הרב שנתי באמצעות אינטרפולציה מסוג  Krigingבתוכנת הממ"ג.
תוצאת האינטרפולציה הושוותה למפת ממוצע גשם רב שנתי לשנים  1942-1976המופיעה ב-
 ,(1986) National Atlas of Jordanונמצאה התאמה טובה .שתי המפות )ישראל וירדן( אוחדו ונגזרו
לפי גבול תחום ההתנקזות של ים המלח )איור  .(2.8בשלב זה של העבודה הנוכחית ניתן להצביע
על שתי בעיות עיקריות )א( לא הושגו נתונים עבור השטחים שבסוריה ,בלבנון ובסיני ו)-ב( אזור
החיבור בין שני מקורות המידע ,לאורך הגבול בין ישראל לירדן ,אינו מושלם .השגה של נתוני
התחנות המטאורולוגיות בישראל תאפשר אינטרפולציה של כל המרחב בהסתמך על כלל נקודות
המידע .המשך מאמץ בשני כיוונים אלו עדיין דרוש על מנת לקבל ערכי גשם ממוצע נכונים למרחב
תחום ההתנקזות לים המלח.

.2.5

נתונים הידרומטריים

העבודה הנוכחית התבססה על נפחי זרימה חודשיים של זרימה בנחלים ,שפיעת מעיינות ,שאיבה
בבארות והפקת מים ממעיינות שערכיהם נמצאים במקורות מידע ישראליים ,ועל נפחי זרימה
בנחלים שערכיהם נמצאים במקורות מידע ירדניים .מקורות המידע הם :מערכת המידע של
נציבות המים ,ארכיון השרות ההידרולוגי )תיקי נחלים ,מעיינות ובארות( ,שנתונים הידרולוגים
של השרות ההידרולוגי ושל התחנה לחקר הסחף ,ספרי התפוקה של אגף הקצאות ורישוי )נקרא
כיום אגף ניהול הצריכה( ,שמורק ) ,(1971פולק )Hashemite Kingdom of ,(1939) Ionides ,(1992
 .(1997) Harza JRV Group ,(1964) Jordanחלק גדול של נפחי הזרימה הרשומים כמדודים
במקורות הירדניים אינם מדודים למעשה אלא משוחזרים באמצעות שיטות שאינן מתוארות
מספיק בדוחות .נתונים ישראליים רבים שוחזרו בעבודה הנוכחית ,חלקם באורח שיטתי )כגון
באמצעות הזזה בזמן או העתקה מנתונים למועדים אחרים( חלקם באורח סובייקטיבי ,באמצעות
השוואות במרחב ובזמן של נתונים מדודים ,ומקצתם באמצעות רגרסיה לינארית .המגבלות
באיסוף המידע היו גיאוגרפיות )מעיינות ונחלים שמתנקזים לירדן התחתון ויובליו בלבד( ,תלויות
זמן )עד אביב  (2004וכאלה שיאפשרו חישוב של נפחי זרימה חודשיים .מצויים בארכיון עוד
נתונים על זרימות ושפיעה ,שלא באו לידי ביטוי בסיכום הנוכחי ,היות שמרווחי הזמן ביניהן לבין
הנתונים הבאים היו ארוכים מלאפשר הערכה סבירה של נפחים חודשיים.

 .3אגן הניקוז הכולל של ים המלח
על בסיס המודל הטופוגרפי הדיגיטלי המאוחד שיוצר בעבודה הנוכחית חושב והותווה תחום
ההתנקזות הכולל של ים המלח .התחום שהתקבל הינו בקירוב  43.5אלפי קמ"ר והוא שונה
בשטחו ובפרטיו מזה שהועתק מתוך ) (1974) Begin et al.איור .(3.1
תחום ההתנקזות הכולל של ים המלח מתחלק לשישה מרכיבים )איור  3.2וטבלה .(3.1
 (1ים המלח )כ 2%-מהמרחב(.
 (2כל המרחב המנוקז לאגן הכנרת והיוצא ממנו דרך סכר דגניה )כ 6%-מהשטח(.
 (3כל המרחב המנוקז דרך נהר הירדן התחתון )מסכר דגניה ודרומה( אל עבר צפון ים המלח
)כ 37%-מהשטח(.
 (4כל המרחב המנוקז דרך נחל הערבה אל עבר דרום ים המלח )כ 31%-מהשטח(.
 (5כל המרחב המנוקז ישירות לים המלח ממזרח )ירדן( )כ 19%-מהשטח(.
 (6כל המרחב המנוקז ישירות לים המלח ממערב )מדבר יהודה/צוק ההעתקים( )כ5%-
מהשטח(.

.3.1

פיזיוגרפיה

בעוד שצורת ההתפלגות של הרום הטופוגרפי )טבלה  ,(3.1לכל אחד ממרכיבי תחום ההתנקזות
לים המלח ,דומה )בצורת האות  ;Sמעט אזורים בעלי רום מינימלי או רום מקסימלי ,והרבה שטח
ברומי הביניים( ,התפלגות הערכים במרחבים השונים אינה דומה .למשל :במרכיב המזרחי,
מרבית השטח )כ (90%-ברום העולה על  700מטרים מעל פני הים ,בעוד שבאגן נחל הערבה השטח
שרומו עולה על  500מטרים קטן מ) 40%-איור  3.3וטבלה  .(3.1הבחנה זו מודגשת על ידי ממוצע
הרום הטופוגרפי ,כפי שהוא מחושב ממודל הגבהים עבור כל אגן בנפרד.
דפוס ההתפלגות של השיפועים באגנים השונים דומה גם הוא בצורתו אך שונה בערכיו .האגן
המערבי וזה של נהר הירדן התחתון תלולים יחסית לאחרים )~ 50%מהשטח בשיפוע גבוה מ10-
מעלות ,בעוד שבאחרים רק כ 20%-מהשטח בשיפועים גבוהים מ 10-מעלות; איור  3.4וטבלה .(3.1
להבדלים בהתפלגות השיפועים השפעה על התפתחות הנגר העילי בתחומי ההתנקזות השונים.
הבחנה זו בין האגנים גם כאן מודגשת על ידי ממוצע השיפוע הטופוגרפי ,כפי שהוא חושב ממודל
השיפועים עבור כל אגן בנפרד.

.3.2

מסלע

לצרכי העבודה הנוכחית אוחדה מפת המסלע לחמש קבוצות מסלע עיקריות (1) :וולקני(2) ,
מגמתי אחר ומטמורפי (3) ,קרבונטי/ימי (4) ,קלסטי/יבשתי ו (5)-אחרים )איור  3.5וטבלה .(3.1
קיימים הבדלים מהותיים בתפרוסת המרחבית של יחידות המסלע הנחשפות בכל אחד ממרכיבי
תחום ההתנקזות של ים המלח .באגנים המזרחי ,המערבי וזה של נחל הערבה המסלע הקרבונטי
והמסלע הקלסטי מהווים את מרבית החשיפה הגיאולוגית ,בעוד שבאגנים הצפוניים )נהר הירדן

התחתון ודגניה( המרכיב הוולקני מהווה למעלה משליש מהחשיפה הגיאולוגית .להבדלים בסוגי
המסלע החשוף ישנה השפעה מכרעת לגבי חדירת מים לתת-הקרקע ,לגבי התפתחות נגר עילי וכן
לאופי הזרימה העל-קרקעית בהם.

.3.3

משקעים

מפת הגשם הממוצע הרב שנתי ,כשהיא גזורה לפי תחום ההתנקזות של ים המלח ,מוצגת באיור
 .3.6למרות חוסר המידע בחלק מהמרחב ,מובחנים הבדלים מהותיים בתפזורת הגשם הממוצע
הרב שנתי בכל אחד ממרכיבי תחום ההתנקזות של ים המלח הקובעים במידה רבה את כמויות
המים הזמינים לזרימה על-קרקעית אל ים המלח מכל אחת מהגזרות .הצגה חזותית של הבדלים
אלו מובאת בטבלה  .3.1לכל האגנים דפוס התפלגות דומה הקרוב ללינארי )בין הערכים הנמוכים
ביותר לערכים הגבוהים ביותר באגן( .ככל שמדרימים כמות המשקעים הכללית פוחתת וערכי
המינימום והמקסימום יורדים אף הם .עובי ממוצע לכל האגן ונפח הגשם השנתי על פני האגן
מחושבים ומוצגים בטבלה .3.1
ראוי לחזור לומר כי עבור האגנים ערבה ,ירדן תחתון ודגניה ,המידע בדבר התפלגות המשקעים
אינה מלאה .ישנו מחסור במידע באזור סיני ,סוריה ולבנון ,לכן יש להתייחס לגרפים ולחישובים,
המבוססים על מידע חלקי זה ,באגנים אלו בהתאם.

 .4אגן נהר הירדן התחתון
.4.1

פיזיוגרפיה

שטח ההתנקזות של נהר הירדן התחתון מכסה כ 15,881-קמ"ר )כ 37%-משטח ההתנקזות של ים
המלח( והוא האגן הגדול ביותר המתנקז לים המלח .שטח התנקזות של נהר הירדן התחתון תחום
על ידי הגבולות הבאים )איור  :(4.1במערב  -השוליים המזרחיים של הגליל התחתון ,העמקים,
הגלבוע ושדרת ההר בשומרון ובצפון מדבר יהודה ,בדרום  -קו פרשת המים הצפוני של נחל אוג,
חופי ים המלח וקו פרשת המים שבין ואדי א-טריפה וואדי עזמי .במזרח  -קו פרשת המים של הר
הגעש ג'בל דרוז ,ובצפון  -שולי בקעת דמשק ,שולי הר החרמון ,קו פרשת המים שבין יובלי נהר
הירמוך  -רקאד לרמת הגולן ,חופי הכנרת ומתלול פוריה .שטח זה כולל במרכזו את בקעת כנרות,
עמק בית שאן ובקעת הירדן.
האזור מתנשא מרום טופוגרפי של קרוב ל 1800-מטרים מעל פני הים )לאורך שדרת ההר של ג'בל
דרוז בסוריה( ועד לרום של  405מתחת לפני הים )לאורך חופי ים המלח( )איור  .(4.2בטבלה 4.1
מובאים נתוני הרום הטופוגרפי באגן ונתוני כל אחד משני צידי נהר הירדן בנפרד .התפלגות
הגבהים של שני צידי נהר הירדן הנה בעלת מאפיינים שונים .בעוד שבצד המזרחי רוב השטח ברום
העולה על  500מטרים מעל פני הים ,והרום הממוצע עומד על  644מטרים מעל לפני הים ,בצד
המערבי פחות מ 20%-מהשטח ברום העולה על  500מטרים והרום הממוצע עומד על  109מטרים
מעל לפני הים )איור .(4.2
טווח השיפועים בשטח ההתנקזות של הירדן התחתון נע עד ל 70-מעלות )איור  ,(4.3אך מרבית
השטח )למעלה מ 95%-מהשטח( בשיפוע שאינו עולה על  22מעלות )ממוצע על פני כל האגן ~5
מעלות( .נתוני השיפועים באגן ונתוני כל אחד משני צידי נהר הירדן בנפרד מראים כי בצד המערבי
שיפועים תלולים יותר מאשר בצד המזרחי )ממוצע  8ו 4-מעלות ,בהתאמה; טבלה .(4.1
במרכז תחום ההתנקזות עובר ,מצפון לדרום ,נהר הירדן המנקז את האזורים שמשני צדדיו אל
עבר צפון ים המלח .תחומי ההתנקזות של  45הנחלים שלהם אגן ניקוז הגדול מ 10-קמ"ר )26
ממזרח ו 19-ממערב( המתנקזים לעבר נהר הירדן התחתון מוצגים באיור  .4.4אגני הניקוז של
נחלים אלו מכסים  95%משטח הניקוז הכולל של הירדן התחתון ) 91.1%בצד המערבי; 98.7%
בצד המזרחי( .שאר השטח ) 391קמ"ר;  213קמ"ר בצד המערבי ו 178-קמ"ר בצד המזרחי( מתנקז
ישירות לירדן התחתון בשדרה ארוכה של נחלים קצרים שאין להם אגני ניקוז גדולים בראשם.

.4.2

מסלע

מפת קבוצות המסלע של אגן הירדן התחתון מוצגת באיור  .4.5האזור מורכב בעיקרו מסלעים
וולקניים ) 43%מהשטח( ,סלעים קרבונטיים/ימיים ) 36%מהשטח( ומסלעים קלסטיים/יבשתיים
) 21%מהשטח( )איור  ,4.5טבלה  .(4.1שני צידי נהר הירדן בעלי מאפייני מסלע שונים .בצד
המזרחי חשופים בעיקר סלעים וולקניים ) 50%מהשטח( ,בעוד שבצד המערבי הסלעים

הקרבונטיים/ימיים הם המרכיב העיקרי בחשיפה ) (60%בעוד שסלעים וולקניים מהווים פחות מ-
 10%מהחשיפה.

.4.3

משקעים

מפת תפרוסת הגשמים לתחום ההתנקזות של הירדן התחתון )איור  (4.6אינה שלמה מאחר וחסר
עדיין מידע עבור השטח של האגן המצוי בתחומי מדינת סוריה )כ 27%-מהשטח( .התפלגות
תפרוסת הגשמים במרחב מובאת בטבלה  .4.1אין הבחנה מהותית בדפוס פיזור המשקעים בין שני
צידי נהר הירדן .למרות שבצד המערבי עובי המשקעים הממוצע גדול יותר ,נפח הגשם על פני כל
האגן גדול יותר בצד המזרחי פי ארבע מאשר בצד המערבי .על פני כל האגן יורדים בבמצע קרוב ל-
 5000מלמ"ק גשם כל שנה.

.4.4

יובלי נהר הירדן התחתון

להלן תיאור גיאוגרפי ,פיזיוגרפי ,גיאולוגי ומטאורולוגי של  20הנחלים הגדולים )מעל  100קמ"ר(
המתנקזים לנהר הירדן התחתון משני צדדיו.

 .4.4.1צד מערבי  -צד ישראלי
בין הכנרת לחיבורו של נחל יבנאל לנהר הירדן התחתון קטע באורך של כ 1.5-ק"מ שלאורכו
מתנקזים נחלים קצרים שאין להם אגן ניקוז גדול.
נחל יבנאל )איור  4.7וטבלה  :(4.1נחל אכזב המנקז את בקעת יבנאל הממוקמת בין רכס פוריה
במזרח לרכס של הר יבנאל והר אדמי בדרום-מערב .תחילתו ממזרח לאילניה ובאזור קרני חיטים.
הנחל מנקז בדרכו מספר מעיינות )עין פטל ,עין יבנאל ,עין יעלה( .אורך יובלו הראשי כ 18-ק"מ
ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  106קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  571מטרים,
כשהאזורים התלולים נמצאים בשוליים המערביים של בקעת יבנאל )לרגלי הר יבנאל והר אדמי(
ובחלקים התחתונים ביותר של הנחל ,שם הוא מתחתר לעבר יציאתו לבקעת כנרות .משרעת
הגשמים הממוצעת באגן  401-545מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  458מ"מ לשנה ,שהם כ49-
מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים וולקניים וסלעים
קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( ומעט סלעים קרבונטים/ימיים .מדרום לנחל יבנאל קטע נהר
באורך של כ 11-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים
עד לחיבורו של נחל תבור לנהר הירדן.
נחל תבור )איור  4.8וטבלה  :(4.1מהגדולים בגליל התחתון המתנקזים לנהר הירדן התחתון .הנחל
מנקז חלק ניכר מהגליל התחתון המזרחי )הרי נצרת והר תבור( ,בין רמות יששכר וגבעת המורה
להר יבנאל .באגן הניקוז שלו נמצאים מספר מעיינות ,כשהגדול והשופע במעיינות הינו עין שחל.
בניגוד לעין שחל ,מי רוב המעיינות נתפסים ומוזרמים ליישובי הסביבה .עם זאת כמות מסוימת
מוקצית לנחל )בעקבות מאבק של שומרי איכות הסביבה( ולכן הוא זורם באופן שוטף עד לירדן.

אורך יובלו הראשי כ 28-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  209קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי
באגן הינו  830מטרים ,כשהאזורים התלולים מצויים בשולי הרי נצרת ,הר תבור וגבעת המורה וכן
לאורך החלקים התחתונים של הנחל ,לקראת יציאתו לבקעת כנרות .משרעת הגשמים באגן 365-
 647מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן כ 500-מ"מ לשנה ,שהם כ 104-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל
האגן( .זהו האגן עם עובי גשם ממוצע הגבוה ביותר מבין כל יובליו המערביים של נהר הירדן
התחתון .באגן חשופים בעיקר סלעים קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( .סלעים קרבונטיים/ימיים
וסלעים וולקניים מכסים כל אחד כ 20%-מהשטח .מדרום לנחל תבור קטע נהר באורך של כ10-
ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים וכן נחל יששכר
) 66קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  (4.9עד לחיבורו של נחל חרוד לנהר הירדן.
נחל חרוד )איור  4.10וטבלה  :(4.1אגן הניקוז של נחל חרוד משתרע בין הגלבוע בדרום ובין שלוחת
צבאים וגבעת המורה בצפון והוא כולל חלק נרחב מעמק יזרעאל ועמק בית שאן .הנחל מתחיל את
דרכו בעין יזרעאל ,לרגלי הגלבוע .בדרכו לירדן קולט את מימי יובלים רבים היורדים מגבעת
המורה ,הגלבוע ,שלוחת צבאים ובית שאן .מעיינות המצויים באגנו זורמים ישירות אליו )עין
חרוד ,עין אלות ,עין תל יוסף ועוד( .בהתקרבו לירדן קולט את מימי עין חוגה השופעים .אורך
יובלו הראשי כ 30-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  194קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן
הינו  789מטרים ,כשהאזורים התלולים מצויים בשיפולי גבעת המורה והר הגלבוע .משרעת
הגשמים  325-514מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  421מ"מ לשנה ,שהם כ 82-מלמ"ק נפח גשם לשנה
על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( .סלעים
קרבונטיים/ימיים )הר הגלבוע( וסלעים וולקנים )שלוחת צבאים וגבעת המורה( מכסים כל אחד כ-
 20%מהשטח .מדרום לנחל חרוד קטע נהר באורך של כ 12.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים
מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים עד לחיבורו של נחל בזק לנהר הירדן.
נחל בזק )איור  4.11וטבלה  :(4.1נחל הזורם מדרום וממזרח לגלבוע ומנקז את הר הגלבוע והרי
צפון-מזרח השומרון וחלק נכבד מבקעת בית שאן .הנחל מהווה גבול גיאוגרפי בין הגלבוע והרי
השומרון .אורך יובלו הראשי כ 20-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  163קמ"ר .הפרש הרום
הטופוגרפי באגן הינו  999מטרים ,כשהאזורים התלולים מצויים לאורך כל חזית הר הגלבוע.
משרעת הגשמים  258-421מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  334מ"מ לשנה ,שהם כ 54-מלמ"ק נפח
גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים )הר הגלבוע(
וקלסטיים/יבשתיים )קרקעות בקעת בית שאן( ומעט סלעים וולקנים )לרגלי הר הגלבוע( .מדרום
לנחל בזק קטע נהר באורך של כ 5.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים
שלהם אגני ניקוז קטנים וכן נחל אל ח'שנה ) 47קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  (4.12עד לחיבורו של
נחל מלחה לנהר הירדן.
נחל מלחה )ואדי מליח( )איור  4.13וטבלה  :(4.1ראשיתו באזור טובס .אגן הניקוז שלו מוגבל
בדרום על ידי הר גדיר ובמזרח על ידי רכס אום זוקה .הנחל קולט בדרכו את מימי המעיינות
החמים של חמם אל-מליח .אורך יובלו הראשי כ 25-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני 127
קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1011מטרים ,כשהאזורים התלולים מצויים בשולי הר

גדיר .משרעת הגשמים  207-452מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  281מ"מ לשנה ,שהם כ 36-מלמ"ק
נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים
קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( .במרכז האגן חשופים מעט סלעים וולקניים .מדרום לנחל מלחה
קטע נהר באורך של  35ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז
קטנים ושלושה נחלים גדולים )אל-עריר  11 -קמ"ר ,אבו סידרה  69 -קמ"ר ,אום חרובה 19 -
קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  4.14למאפייני הנחלים הללו( עד לחיבורו של נחל תרצה לנהר הירדן.
נחל תרצה )ואדי פריעה( )איור  4.15וטבלה  :(4.1הגדול והשופע מבין כל יובליו המערביים של נהר
הירדן התחתון .מקור מימיו במעיינות הנובעים ביובלו הראשי  -ואדי בידן .הנחל קולט את מימי
המעיינות שממזרח לעיר שכם )עין דפנה ועוד( .בהגיעו לבקעת הירדן משנה הנחל את כיוונו לדרום
והוא זורם כ 7-ק"מ במקביל לנהר הירדן עד שהוא מתנקז לירדן התחתון ממזרח לפצאל .אורך
יובלו הראשי כ 54-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  330קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן
הינו  1270מטרים ,כשהאזורים התלולים הנם בשולי הר כביר ,ג'בל טמון ואזור הסרטבה .משרעת
הגשמים  150-639מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  353מ"מ לשנה ,שהם כ 116-מלמ"ק נפח גשם
לשנה על פני כל האגן( .זהו האגן עם נפח הגשם השנתי הגדול ביותר מבין כל יובליו המערביים של
נהר הירדן התחתון .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים
קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( .מדרום לנחל תרצה קטע נהר באורך של כ 1.5-ק"מ )קו אווירי(
בלבד עד לחיבורו של נחל אל-אחמר לנהר הירדן.
נחל אל-אחמר )איור  4.16וטבלה  :(4.1מנקז את אזור מעלה אפרים ופצאל .אורך יובלו הראשי כ-
 28ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  195קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו 1231
מטרים .זהו האגן עם ממוצע השיפועים הגבוה ביותר מבין כל יובליו המערביים של נהר הירדן
התחתון )כ 11-מעלות בממוצע( .משרעת הגשמים  148-518מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  326מ"מ
לשנה ,שהם כ 64-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים
קרבונטיים/ימיים ומעט מאד קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( .מדרום לנחל אל-אחמר קטע נהר
באורך של כ 11-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים
עד לחיבורו של נחל ייטב לנהר הירדן.
נחל ייטב )ואדי עוג'ה( )איור  4.17וטבלה  :(4.1ראשיתו כנחל אכזב מדרום-מזרח להר בעל חצור.
בעבר קלט את מימי עין סמיה המשמשים כיום כמי שתייה לעיר רמאללה .בהמשך קולט הנחל את
מימי עין אל-עוג'א ,ומשם והילך זרימתו קבועה יחסית .אורך יובלו הראשי כ 29-ק"מ ואגן הניקוז
שלו משתרע על פני  260קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1390מטרים .משרעת הגשמים
 142-529מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  277מ"מ לשנה ,שהם כ 72-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני
כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט מאד סלעים קלסטיים/יבשתיים
)קרקעות( .מדרום לנחל ייטב קטע נהר באורך של כ 5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר
נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים וכן נחל אל-מסידת ) 25קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור (4.18
עד לחיבורו של נחל מכוך לנהר הירדן.

נחל מכוך )ואדי א-נעימה( )איור  4.19וטבלה  :(4.1ראשיתו כנחל אכזב בין בית אל לעופרה.
בהתקרבו ליריחו קולט את מימי עין דוך ,עין א-נעימה ועין טחונת אל חרבה ,ומגיע עד לירדן
בזרימה קבועה .אורך יובלו הראשי כ 37-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  115קמ"ר .הפרש
הרום הטופוגרפי באגן הינו  1390מטרים .משרעת הגשמים  117-574מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן
 353מ"מ לשנה ,שהם כ 41-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים
קרבונטיים/ימיים ומעט מאד סלעים קלסטיים/יבשתיים )קרקעות( .מדרום לנחל מכוך קטע נהר
באורך של כ 10-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים
וכן נחל יונס ) 21קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  (4.18עד לחיבורו של נחל קלט לנהר הירדן.
נחל קלט )נחל פרת( )איור  4.20וטבלה  :(4.1ראשיתו בין אל בירה לבית אל )נחל מכמש( ובין נווה
יעקב ופסגת זאב )נחל פרת( .בדרך כלל נחל אכזב ,למעט בימי החורף .לאורכו שופעים שלושה
מעיינות )עין פארה ,עין פואר ועין קלט( אשר נשאבים למטרות שתייה .אורך יובלו הראשי כ42-
ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  147קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1290מטרים.
משרעת הגשמים  91-671מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  394מ"מ לשנה ,שהם כ 58-מלמ"ק נפח
גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים .מדרום לנחל קלט
קטע נהר באורך של כ 7-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני
ניקוז קטנים וכן הנחלים חור אל-מרר ) 43קמ"ר( וקטיף ) 35קמ"ר ( )ראה טבלה  4.1ואיור 4.21
למאפייני הנחלים הללו( עד לחיבורו של נהר הירדן התחתון לים המלח.

 .4.4.2צד מזרחי  -צד ירדני
בין הכנרת לחיבורו של נהר הירמוך לנהר הירדן התחתון קטע באורך של כ 8-ק"מ שלאורכו
מתנקזים נחלים קצרים שאין להם אגן ניקוז גדול.
נהר ירמוך )איור  4.22וטבלה  :(4.1הגדול והעשיר במים שביובלי הירדן התחתון .ראשיתו בבקעת
דמשק ,שולי הר החרמון וג'בל דרוז .נהר הירמוך מהווה גבול גיאוגרפי בין הגלעד והגולן וגבול
מדיני בין ירדן וסוריה ובין ירדן וישראל .הירמוך ניזון בעיקר ממי נחלים היורדים אליו מן הבשן,
הגלעד והגולן .לפיכך מתמעטת בו הזרימה בקיץ והיא עולה בימי גאויות החורף .אורך יובלו
הראשי כ 177-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  7247קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו
 2039מטרים .רוב האגן ברום מעל  500מטרים מעל פני הים והאזורים התלולים בו מרוכזים
בסמוך לתוואי הזרימה של הערוצים הגדולים .לאגן נהר הירמוך מידע חלקי על פיזור הגשמים.
מתוך הנתונים הקיימים ,משרעת הגשמים  139-1182מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  301מ"מ
לשנה ,שהם כ 2179-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .זהו האגן עם נפח הגשם השנתי
הגדול ביותר מבין כל יובליו המזרחיים של נהר הירדן התחתון .באגן חשופים בעיקר סלעים
וולקניים ) ,(~75%מעט סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים קלסטיים/יבשתיים .מדרום לנהר
הירמוך קטע נהר באורך של כ 5.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים
שלהם אגני ניקוז קטנים עד לחיבורו של ואדי ערב לנהר הירדן.

ואדי ערב )איור  4.23וטבלה  :(4.1ראשיתו באזור העיר אירביד .אורך יובלו הראשי כ 39-ק"מ ואגן
הניקוז שלו משתרע על פני  282קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1149מטרים .משרעת
הגשמים  348-509מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  450מ"מ לשנה ,שהם כ 127-מלמ"ק נפח גשם
לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים
קלסטיים/יבשתיים .מדרום לואדי ערב קטע נהר באורך של כ 9.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו
מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים וכן שלושה נחלים גדולים )ואדי אל חרוב
  19קמ"ר ,ואדי קציבה  26 -קמ"ר ,ואדי א-טייבה  58 -קמ"ר ,ראה טבלה  4.1ואיור 4.24למאפייני הנחלים הללו( עד לחיבורו של ואדי זיקלב לנהר הירדן.
ואדי זיקלב )איור  4.25וטבלה  :(4.1אורך יובלו הראשי כ 33-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני
 117קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1349מטרים .משרעת הגשמים  323-581מ"מ לשנה
)ממוצע לכל האגן  507מ"מ לשנה ,שהם כ 59-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן
חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים קלסטיים/יבשתיים .מדרום לואדי זיקלב
קטע נהר באורך של כ 12-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני
ניקוז קטנים וכן חמישה נחלים גדולים )ואדי אבו זייד  33 -קמ"ר ,ואדי אבו צלח  31 -קמ"ר ,ואדי
אל מליי  27 -קמ"ר ,ואדי חמם  21 -קמ"ר ,ואדי זע'  20 -קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור 4.26
למאפייני הנחלים הללו( עד לחיבורו של ואדי יבוס לנהר הירדן.
ואדי יבוס )יבש-גלעד( )איור  4.27וטבלה  :(4.1אורך יובלו הראשי כ 26-ק"מ ואגן הניקוז שלו
משתרע על פני  130קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1469מטרים .זהו האגן עם ממוצע
השיפועים הגבוה ביותר מבין כל יובליו המזרחיים של נהר הירדן התחתון )כ 13-מעלות בממוצע(.
משרעת הגשמים  255-598מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  540מ"מ לשנה ,שהם כ 70-מלמ"ק נפח
גשם לשנה על פני כל האגן( .זהו גם האגן עם עובי משקעים ממוצע הגבוה ביותר מבין כל יובליו
המזרחיים של נהר הירדן התחתון .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים .מדרום לואדי
יבוס קטע נהר באורך של כ 15-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם
אגני ניקוז קטנים וכן ארבעה נחלים גדולים )ואדי אבו צפיד  14 -קמ"ר ,ואדי אל-קרן  22 -קמ"ר,
ואדי סליחת' –  ,21ואדי א-צרר  25 -קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  4.28למאפייני הנחלים הללו(
עד לחיבורו של ואדי כפרנג'ה לנהר הירדן.
ואדי כפרנג'ה )איור  4.29וטבלה  :(4.1ראשיתו באזור העיר עג'לון .אורך יובלו הראשי כ 27-ק"מ
ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  113קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1559מטרים.
משרעת הגשמים  201-598מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  504מ"מ לשנה ,שהם כ 57-מלמ"ק נפח
גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים .מדרום לואדי כפרנג'ה
קטע נהר באורך של כ 2.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני
ניקוז קטנים עד לחיבורו של ואדי רג'יב לנהר הירדן.
ואדי רג'יב )איור  4.30וטבלה  :(4.1אורך יובלו הראשי כ 28-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני
 104קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1560מטרים .משרעת הגשמים  195-555מ"מ לשנה

)ממוצע לכל האגן  450מ"מ לשנה ,שהם כ 47-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן
חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים קלסטיים/יבשתיים .מדרום לואדי רג'יב
קטע נהר באורך של כ 14.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני
ניקוז קטנים וכן ואדי אל-כפר ) 37קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  (4.31עד לחיבורו של ואדי זרקא
לנהר הירדן.
ואדי זרקא )נחל יבוק( )איור  4.32וטבלה  :(4.1מנקז את כל אזור עיר הבירה רבת-עמון )עמאן(.
אורך יובלו הראשי כ 188-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  4067קמ"ר .הפרש הרום
הטופוגרפי באגן הינו  1939מטרים .משרעת הגשמים  96-544מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן 224
מ"מ לשנה ,שהם כ 912-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים
קרבונטיים/ימיים .סלעים קלסטיים/יבשתיים וסלעים וולקניים מכסים כל אחד כ 25%-מהשטח.
מדרום לואדי זרקא קטע נהר באורך של כ 20-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים
קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים וכן ואדי אל מנטר ) 54קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  (4.33עד
לחיבורו של ואדי אל-מלחה לנהר הירדן.
ואדי אל-מלחה )איור  4.34וטבלה  :(4.1מנקז את אזור העיירה סלט .אורך יובלו הראשי כ20-
ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  192קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1461מטרים.
משרעת הגשמים  138-456מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  296מ"מ לשנה ,שהם כ 57-מלמ"ק נפח
גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים קרבונטיים/ימיים וסלעים
קלסטיים/יבשתיים .מדרום לואדי אל-מלחה קטע נהר באורך של כ 13.5-ק"מ )קו אווירי(
שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים וכן ואדי נימרין ) 13קמ"ר; ראה
טבלה  4.1ואיור  (4.35עד לחיבורו של ואדי שועיב לנהר הירדן.
ואדי שועיב )איור  4.36וטבלה  :(4.1מנקז את אזור העיירה סלט ושוליה המערביים של רבת-עמון.
אורך יובלו הראשי כ 42-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני  465קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי
באגן הינו  1480מטרים .משרעת הגשמים  93-504מ"מ לשנה )ממוצע לכל האגן  379מ"מ לשנה,
שהם כ 176-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר סלעים
קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים קלסטיים/יבשתיים .מדרום לואדי שועיב קטע נהר באורך של כ1-
ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים עד לחיבורו של
ואדי חסבן לנהר הירדן.
ואדי חסבן )איור  4.37וטבלה  :(4.1אורך יובלו הראשי כ 33-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על פני
 106קמ"ר .הפרש הרום הטופוגרפי באגן הינו  1320מטרים .משרעת הגשמים  87-472מ"מ לשנה
)ממוצע  325מ"מ לשנה ,שהם כ 34-מלמ"ק נפח גשם לשנה על פני כל האגן( .באגן חשופים בעיקר
סלעים קרבונטיים/ימיים ומעט סלעים קלסטיים/יבשתיים .מדרום לואדי חסבן קטע נהר באורך
של כ 4.5-ק"מ )קו אווירי( שלאורכו מתנקזים מספר נחלים קצרים שלהם אגני ניקוז קטנים וכן
ואדי א-טריפה ) 61קמ"ר; ראה טבלה  4.1ואיור  4.38למאפייני ואדי א-טריפה( עד לחיבורו של
נהר הירדן לים המלח.

 .5מאזן מים לירדן התחתון
.5.1

מבוא

קטע הירדן בין הכנרת לים המלח נקרא הירדן התחתון .כמעט כל מימיו נשפכו אליו בעבר מן
הכנרת ומיובלו העיקרי שנקרא נהר הירמוך ) 46%מתחום הניקוז ,טבלה  .(4.1שפך הירמוך לירדן
נמצא במקום סמוך לכנרת ונקרא נהריים .לאור חשיבות אתר נהריים ,פעלו בקרבתו תחנות
הידרומטריות אחדות והוכנו מאזני מים למתרחש בו .מאזן כזה הוכן גם בעבודה הנוכחית .שאר
היובלים של הירדן התחתון קטנים יחסית בשטחי התנקזותם ובנפחי המים שהם מוליכים.
הירדן התחתון והזרימה בו מושפעים הרבה מפעולות אנוש .בשנת  1932נבנו סכרים במוצא הכנרת
ליד דגניה ועל הירמוך בנהריים ,הירדן הוטה אל מעלה סכר הירמוך ונבנתה תחנת כוח לייצור
חשמל )"תחנת רוטנברג"( בה הופלו מים ממאגר הירמוך אל הירדן התחתון .מבנים אלה וויסתו
בעיקר את יציאת המים מן הכנרת .ההתיישבות היהודית בתחום ההתנקזות של הירדן הגדילה
בהדרגה את צריכת המים שם .שיעורי גידול משמעותיים נצפו בשנות השלושים והחמישים-
שישים של המאה העשרים ,ושיעור מתון נצפה לאחר מכן .בעקבותיה גדלה בהדרגה גם צריכת
המים של היישובים הערביים ממערב וממזרח לירדן .בשנת  1964הוקם מוביל המים הארצי
הישראלי שמפיק נפחים גדולים מן הכנרת .בשנת  1967הוקמה תעלת הע'ור הירדנית שמפיקה את
מרבית המים מהירמוך ומהיובלים המזרחיים של הירדן .לאחר מכן הוקמו סכרים בגולן הסורי
שמפיקים חלק גדול מהמים הזורמים ביובלים הצפוניים של הירמוך.
כתוצאה מהפקות המים רבות העוצמה ,נותרו בירדן זרימת בסיס דלה מאד וזרימה אקראית של
מי גאויות שגולשים ממתקני התפישה .חלק מזרימת הבסיס מקורו במי המעיינות המלוחים
המוטים מן הכנרת ,במי נביעות באפיק ובקרבתו ובמים חוזרים מצריכה חקלאית ועירונית.

.5.2

זרימה בנחלים  -תחנות הידרומטריות

בתחום ההתנקזות המערבי של הירדן התחתון מצויות  29תחנות הידרומטריות )איור  5.1וטבלה
 .(5.1תחומי ההתנקזות של חלק מהתחנות מופיעים באיור  .5.1מהארכיון הממוכן של השרות
ההידרולוגי העתקו נפחי הזרימה בנחלים בשנים ההידרולוגיות  1949/50ועד  .2000/01הנתונים
הושלמו באמצעות העתקה והקלדה מתוך ריכוז הנתונים עד אוקטובר ) 1967שמורק (1971 ,ומתוך
תיקי התחנות ההידרומטריות ,לשם כך נסרק ארכיון התיקים עד תומו .נתוני הזרימה החודשית
של התחנות הללו מצויים בקובץ "נתוני_זרימה" )קובץ  (Excelבתקליטור המצורף .הנפחים
החודשיים של הזרימה בנחלים בתחום ההתנקזות של הירדן התחתון סוכמו לפי שנים
הידרולוגיות )המספרים מעוגלים למיליון מ"ק( והם מפורטים בטבלה .5.2

.5.3

שפיעת מעיינות

בתחום ההתנקזות המערבי של הירדן התחתון מספר רב של מעיינות .איור  5.2וטבלה  5.3מציגים
חלק מהמעיינות שבתחום ,שעבורם נאסף מידע לעבודה הנוכחית .למרבית מעיינות איו"ש נמצאו

נפחים לתקופה שבין  1975/76ועד  1999/00בלבד .הנתונים הושלמו באמצעות העתקה והקלדה
מתוך ריכוז הנתונים עד אוקטובר ) 1967שמורק (1971 ,ומתוך תיקי המעיינות .לשם כך נסרק
ארכיון התיקים עד תומו .מאחר שישנה קורלציה בולטת לעין בין נתוני השאיבה לנתוני השפיעה
במעיינות ,סודרו נפחי שפיעת המעיינות בקבצים לפי תאי הדיווח הנהוגים בשרות ההידרולוגי
עבור מקורות מי התהום )טבלה  .(5.4סדור זה של המעיינות הקל על לימוד ההשפעה של שאיבת
מים מאקוות על שפיעת המעיינות .נתוני השפיעה שלוקטו מהווים את מירב הנפחים החודשיים
הניתנים לליקוט ,ונמצאים ביניהם גם כאלה שחושבו במסגרת העבודה הנוכחית .הנתונים
החודשיים מצויים בקובץ "נתוני_שפיעה" )קובץ  (Excelבתקליטור המצורף .הנפחים החודשיים
של השפיעה מהאקוות המתנקזות ממערב אל הירדן התחתון סוכמו לפי שנים הידרולוגיות
)המספרים מעוגלים למיליון מ"ק( והם מפורטים בטבלה  ,5.5וכן לפי תאי הדיווח של מי התהום
)טבלה .(5.6

.5.4

שאיבה בבארות

בתחום ההתנקזות המערבי של הירדן התחתון מספר רב של בארות מים .איור  5.3וטבלה 5.7
מציגים חלק מהקידוחים שבתחום ,שעבורם נאסף מידע לעבודה הנוכחית .נפחי השאיבה בבארות
סודרו גם הם בקבצים לפי תאי הדיווח עבור מקורות מי התהום .נתוני השאיבה בבארות שלוקטו
מהווים את מירב הנפחים החודשיים הניתנים לליקוט ,ונמצאים ביניהם גם כאלה שחושבו
במסגרת העבודה הנוכחית .הנפחים החודשיים של השאיבה מהבארות מהאקוות המתנקזות
ממערב אל הירדן התחתון מצויים בקובץ "נתוני_שאיבה" )קובץ  (Excelבתקליטור המצורף.
הנפחים החודשיים סוכמו לפי שנים הידרולוגיות וכן לפי תאי הדיווח של מי התהום )טבלה .(5.8
המספרים מעוגלים למיליון מ"ק.

.5.5

הפקת מים עיליים

הנפחים החודשיים של מי נגר הגשמים ומי השפיעה של מעיינות המופקים לצריכה ,בתחום
ההתנקזות המערבי של הירדן התחתון ,סוכמו לפי שנים הידרולוגיות )מצויים בקובץ
"נתוני_הפקה" ,קובץ  ,Excelבתקליטור המצורף( וכן לפי גזרות בתחום ישראל )טבלה  .(5.9גזרת
העמקים כוללת את עמקי יזרעאל ,חרוד ובית שאן .אין כאן מידע על הפקות מהירדן התחתון
ומיובליו באזור יהודה ושומרון )איו"ש(.

.5.6

מאזנים

 .5.6.1מאזן בנהריים
נקודת המוצא למאזן הירדן התחתון נמצאת בנהריים ,שם משתלבות הזרימות המגיעות מהכנרת
ומהירמוך .המידע על נפחי הזרימות האלה מגוון ואינו אחיד .כדי להעריך באורח המיטבי את
נפחי הזרימה היוצאת מנהריים ,יש לערוך מאזן מים לצומת הזה כשלעצמו .לשם כך סוכמו נפחי
הזרימה היוצאים מהכנרת לירדן בדגניה עם אלה העוברים בירמוך בעדסיה ומהסכום חוסרו
הפקות המים במורד התחנות האלה .התוצאות מושוות עם נפחי הזרימה היוצאים מנהריים.

מקרים של עודפים קטנים בנהריים יכולים להיזקף לזכות נגר וזרימה בנחל יבנאל ומשאר תחום
ההתנקזות של קטעי הירדן והירמוך שנמצאים בין שלוש התחנות הנ"ל .מקרים אחרים נזקפים
לחובת אי דיוקים במדידות ובהערכות של נפחי הזרימה בתחנות .לנטרולם הותאמו הערכות
הזרימה בתחנות ,ונוצרה סדרה חדשה של נפחי הזרימה היוצאת מנהריים .התוצאות מפורטות
בטבלה  .5.10לתקופות  1978/79 ,1925/26-1945/46הסדרה הנבחרת של נתוני נהריים היא כמדוד
או כמחושב ע"י השרות ההידרולוגי .לתקופה  1946/47-1977/78חושב נפח הזרימה השנתי לפי
הנוסחה:
Vn = Vj – Cj + Vy – Cy

)(1

כאשר  Vnנפח הזרימה בירדן נהריים במורד שפך הירמוך Vj ,נפח הזרימה בירדן דגניה Cj ,נפח
הצריכה מהירדן בין דגניה לנהריים Vy ,נפח הזרימה בירמוך עדסיה Cy ,נפח הצריכה מהירמוך בין
עדסיה לנהריים ,כל הנפחים במלמ"ק.

 .5.6.2מאזן בירדן התחתון
עד שנת  ,1962/63עת הפקת המים בתחום ההתנקזות של הירדן התחתון לא הייתה גדולה ,נמצא
קשר טוב ,עם רבוע מקדם מתאם של  ,0.86בין נפחי הזרימה בירדן בתחנות נהריים ואלנבי )איור
 .(5.4נוסחתו:
Va=1.30Vn-135

)(2

כאשר  Vaנפח הזרימה השנתי בגשר אלנבי ו Vn -נפח הזרימה השנתי בנהריים .באמצעות משוואה
 2נאמדו נפחי הזרימה החסרים בגשר אלנבי משנת  1926/27עד שנת  .1977/78אל הנפחים
המדודים והמיוצרים נוספו נפחי הזרימה בנחלים כפרין וחסבן שנשפכים לירדן במורד גשר אלנבי,
ונתקבלו נפחי הזרימה לים המלח לתקופה .1977/78 - 1926/27
החל באמצע שנות השבעים ניכר שינוי גדול במאזן הירדן התחתון ,ונראה צורך להעריך את נפחי
הזרימה לים המלח באופן אחר .האופן שנבחר הוא מאזן מים .אל הזרימה היוצאת מנהריים ,כפי
שהוערכה בפרק הקודם ,נוספה תרומת היובלים המזרחיים והמערביים ונגרעה ההפקה .הונח כי
נפחי הזרימה ביובלים המזרחיים ,כפי שרשומים בפרסומים ,הנם התרומה הנקייה של היובלים
האלה .כדי לקבל את התרומה הנקייה ממערב ,סוכמו נפחי הזרימה בנחלים עם נפחי השפיעה של
המעיינות )ללא כפילויות( בניכוי נפחי ההפקה ממעיינות ומהירדן .הונח כי כל שפיעת המעיינות
הנובעים בתחומי ההתנקזות תרצה עד קלט מופקת לשם ניצול .בחישוב לטווח ארוך ,נפח
השאיבה בבארות גורע מנפח השפיעה של מעיינות .לשם בדיקה ,מפורטים בטבלה  5.11נפחי
השאיבה והשפיעה השנתיים ונמצא כי הגריעה מתקיימת כבר בטווחי זמן קצרים ,משמע הכרייה
מן האוגר אינה רבה .למקצתם של תאי הדיווח אין מעיינות ,וממקצת התאים האחרים אין
שאיבה .יציבות הסכום הכולל מעידה על קשרים הידרוליים חזקים בין תאי הדיווח המתנקזים
מזרחה אל הירדן התחתון )איור .(5.5
התברר כי התוספת הנקייה של מים ממזרח וממערב נמצאת בקשר טוב ,בעל רבוע מקדם מתאם
של  ,0.94עם נפח הזרימה בנהריים )איור  .(5.6נוסחתו:
Vs=0.0002Vn2+0.315Vn+114

)(3

כאשר  Vnנפח הזרימה השנתי בנהריים ,ו Vs -נפח הזרימה מהגדות .הצבתו במשוואת מאזן המים
של הירדן התחתון
(4) Vj=Vs+Vn

כאשר  Vjנפח הזרימה מהירדן לים המלח ,נותנת
Vj=0.0002Vn2+1.315Vn+114

)(5

באמצעות נוסחה  5הוערכו נפחי הזרימה החסרים בשפך הירדן לים המלח מאז שנת  .1978/79עיון
באיור  5.6מגלה כי כאשר נפח הזרימה השנתי בנהריים גדול מ 150-מלמ"ק ,קו הקשר משחזר
היטב את נפח התוספת הנקייה ,אך בשנים השחונות יותר אין השחזור טוב והקו עשוי להיות
מרוחק מהנתונים עד כדי  30מלמ"ק .נפחי הזרימה מהירדן לים המלח לשתי התקופות מפורטים
בטבלה .5.12

.5.7

השוואה עם הערכות קודמות

מירו ואחרים ) (1970חזו את המפלסים הצפויים בים המלח באמצעות מודל הידרומטאורולוגי
שמייצר את יבול המים הטבעיים בתחום ההתנקזות של הים .מיבול זה יש לחסר את הצריכה כדי
לקבל את יבול המים המעשי .להערכתם נפח ההפקה מהירדן התחתון ,מהירמוך וממעיינות
בתחום ההתנקזות גדל מ 40-מלמ"ק לשנה בשנות השלושים המוקדמות לכ 160-מלמ"ק לשנה
בשנים  .1967/68 - 1965/66נפח השאיבה של מי תהום ממערב לירדן התחתון גדל באותה תקופה
מ 1-מלמ"ק לשנה לכ 25-מלמ"ק לשנה .בעבודה הנוכחית נמצאו לאמצע שנות השישים נפחי
הפקה דומים )טבלה  ,(5.9אולם נפחי השאיבה נמצאו מעל  40מלמ"ק לשנה )טבלה  .(5.11יתכן
שההפרש נגרם ע"י אי התחשבות מירו ואחרים ) (1970בשאיבה באיו"ש.
בן-צבי ושרוני ) (1977ערכו מאזן מים לירדן התחתון בשנים  .1954/55 - 1932/33במאזן זה נפח
הזרימה השנתי הממוצע בנהריים היה  971מלמ"ק ,כניסה מיובלים מזרחיים  143מלמ"ק ,כניסה
נקייה מיובלים מערביים  103מלמ"ק ,יציאה בגשר אלנבי  1066מלמ"ק ,התאדות מגאון הירדן
וצריכה נקייה  151מלמ"ק )לאחר תיקון טעות העתקה פנימית בדו"ח ההוא( .בנתוני העבודה
הנוכחית נמצא לאותה תקופה נפח זרימה שנתי ממוצע בנהריים  964מלמ"ק ,בגשר אלנבי 1128
מלמ"ק ,ותרומת יובלים מזרחיים  203מלמ"ק )כולל כפרין וחסבן שנמצאים במורד הזרם מגשר
אלנבי והוליכו  20מלמ"ק לשנה( .הנתונים לעבודה ההיא הועתקו משנתוני השרות ההידרולוגי
ומדו"ח  (1964) Hashemite Kingdom of Jordanשחלק מנתוניו מדודים וחלק מיוצרים .חלק גדול
של הנתונים ששמשו כאן הועתקו מדו"ח  ,(1997) Harza JRV Groupוגם הם מיוצרים בחלקם.
יתכן שלנתונים המאוחרים על אודות הזרימה ממזרח בשנים ההן נוספו  40מלמ"ק לשנה של מים
חוזרים או שהנתונים המוקדמים תוקנו בעבודה המאוחרת .ההבדל של  58מלמ"ק לשנה בין
הנפחים הממוצעים בגשר אלנבי בשתי העבודות נגרם בגלל הבדלים בין הנתונים לשנים - 1948/49
 1953/54שבעבודה הקודמת היו נמוכים יותר וברובם מעוגלים עד  100מלמ"ק .הנתונים הנכללים
כאן נראים נכונים יותר.
בן-צבי ושרוני ) (1977מצאו קשר ליניארי בין ההפרש השנתי של מפלס ים המלח )) (∆hס"מ( לבין
נפח הזרימה השנתי בגשר אלנבי )) (Vaמלמ"ק( .נוסחתו:

)∆h=0.098(Va-1095

)(6

מכאן הסיקו כי נפח הזרימה השנתית הממוצעת בגשר אלנבי הייתה  1100מלמ"ק לשנה.
בהתייחס לטבלה  ,5.12נראה כי נפח הזרימה מאז אמצע שנות השמונים )להוציא את השנה
הקיצונית  1991/92והשנה העוקבת אחריה( נמוך בכ 900-מלמ"ק לשנה מנפח הזרימה הממוצע
בעבר.
סימון ויתיר ) (1979העריכו ,באמצעות מודלים ,את נפח נגר הגשמים בנחלי השומרון שמתנקזים
אל הירדן התחתון כדי  5-8מלמ"ק לשנה בממוצע .מבין הנחלים להם הוערך הנגר ,רק נפחי נחל
קלט נכללים בחישוב התרומה מהיובלים שנעשה כאן .לכן התחשבות בהערכתם מוסיפה,
בממוצע ,כ 5-מלמ"ק לשנה לנפחי הזרימה מהגדות הרשומים בטבלה  .5.12סימון ויתיר )(1979
העריכו גם את שפיעת המעיינות הגדולים באותו אזור .היות שמקור הנתונים שלהם זהה לנוכחי,
אין עניין לבדוק את ההבדלים ,אם ישנם ,בין ההערכות.
 (1992) Bilbeisiהציג את פוטנציאל המים בממלכת ירדן .לפי נתוניו מוליך הירמוך בעדסיה 285
מלמ"ק לשנה בממוצע ותרומת היובלים המזרחיים לירדן התחתון  161מלמ"ק לשנה .תרומת
היובלים המזרחיים דומה לזו שהוערכה ע"י בן-צבי ושרוני ) (1977וגם לנפח הזרימה הממוצע
לשנים  1994/95 - 1978/79שמופיע בעבודה הנוכחית ) 167מלמ"ק לשנה( .לעומת זאת נפח הזרימה
בירמוך נמוך אצלו בכ 200-מלמ"ק לשנה מזה שאצל בן-צבי ושרוני ) ,(1977אשר נקבע מתוך
מיצוע נתונים ישנים ,ובכ 90-מלמ"ק לשנה מהנפח הממוצע לשנים  1990/91 - 1978/79שנמצא
בעבודה הנוכחית .ככל הנראה ,חיסר  (1992) Bilbeisiמנתוני הזרימה הישנים בירמוך את נפח
ההפקה בסוריה ,שלפי  (1997) Harza JRV Groupעומד על  210מלמ"ק לשנה.
קסלר ) (1995שיחזר ,באמצעות מאזני מים ומודלים הידרולוגים ,את נפחי הזרימה החודשיים
בירדן התחתון בין נהריים לטירת צבי )נחל יבש גלעד במזרח( לשנים  .1993/94 - 1988/89תמצית
ממצאיו מוצגת בטבלה  .5.13נפחי הכניסה בנהריים זהים לאלה שנמצאו בעבודה הנוכחית .נפחי
המים החוזרים אינם מוערכים בעבודה הנוכחית .נפחי הגאויות לגזרה הנסקרת אצלו מוערכים
אצל קסלר ) (1995למספר נחלים גדול יותר מזה המופיע בעבודה הנוכחית .לכן נפחי הגאויות
הרשומים בטבלה  5.13גדולים פי  2-3מאלה הנכללים במאזני העבודה הנוכחית .גם ממצאי קסלר
) (1995תומכים בהגדלת נפחי הזרימה של נגר גשמים ביובלים המערביים של הירדן התחתון
בשיעור של מלמ"ק אחדים לשנה .נפחי ההפקה הרשומים אצל קסלר קטנים משמעותית מאלה
שנמצאו בעבודה הנוכחית ,כנראה בגלל ההיקף הקטן יותר של שטח העבודה שלו.
 (1997) Harza JRV Groupערכו מאזני מים שנתיים ממוצעים של הירדן והירמוך .להערכתם זרמו
בעבר בירמוך  475מלמ"ק ,הצריכה בסוריה  210מלמ"ק ,בגולן הישראלי  10מלמ"ק ,עוד 25
מלמ"ק מוטים לישראל במורד עדסיה ,ונותרים  230מלמ"ק לשנה בממוצע כפוטנציאל לממלכת
ירדן .ההערכה של זרימת הירמוך בעבר מתאימה להערכה של בן-צבי ושרוני ) (1977שנשמרה
בעבודה הנוכחית.

לפי  (1997) Harza JRV Groupהנפח השנתי של הזרימה הטבעית מהירדן העליון לכנרת ,בניכוי
ההתאדות ממנה ,הוא  660מלמ"ק ,ואליו נוספים  25מלמ"ק מהירמוך .הצריכה בלבנון 20
מלמ"ק ,בחולה  150מלמ"ק 380 ,מלמ"ק נשאבים למוביל הארצי הישראלי 80 ,מלמ"ק לצרכנים
מקומיים בכנרת ונותרים  55מלמ"ק כגלישה לירדן התחתון .לפי הנתונים בטבלה  ,5.9הפקה
ישראלית של כ 25-מלמ"ק לשנה התקיימה בשנים  1962/63 - 1958/59בלבד )וגם בשנים הגשומות
מאד  1992/93 - 1991/92כאשר הכנרת הייתה מלאה( .בשנים המוקדמות,1957/58 - 1956/57 ,
ובשנים שלאחר הקמת המוביל הארצי ,1979/80 - 1965/66 ,עמדה ההפקה הישראלית מהירמוך
על כ 15-מלמ"ק לשנה ,אך מאז  1983/84היא נמצאת בדרך כלל בתחום  40-80מלמ"ק לשנה.
 ,(1997) Harza JRV Groupהעריכו את נפחי הזרימה לירדן התחתון מהיובלים המזרחיים
והמערביים בכ 130-מלמ"ק לשנה .נפח זה קטן ב 74-מלמ"ק לשנה מהנפח הרשום אצל בן-צבי
ושרוני ) (1977לשנים  1954/55 - 1932/33ובו חסרה הכניסה מהנחלים המערביים באזור בית שאן.
 (1997) Harza JRV Groupהעריכו את פוטנציאל המים של הירדן התחתון בכללותו כדי 1340
מלמ"ק לשנה .בתוכו נכללים  75מלמ"ק לשנה של מים חוזרים .אין אצלם התחשבות בהתאדות
שהתרחשה בעבר מאגם החולה וביצותיו ,כפי שעשו ביחס להתאדות מהכנרת .לעומת זאת,
הצריכה בחולה ובאזורים אחרים רשומה בטבלתם הכללית ואינה נכללת בסיכום הפוטנציאל .אם
נחסר מהפוטנציאל הזה את נפח ההתאדות מאגם החולה וביצותיו ,שהוערך ע"י (1955) Neumann
כ 60-מלמ"ק לשנה ,ואת  75המלמ"ק של מים חוזרים ,נקבל יבול מים טבעי נקי של  1205מלמ"ק
לשנה .נפח זה דומה מאד לנפח הזרימה הממוצע לתקופת הדיווח אצל בן-צבי ושרוני ),(1977
שעמד על  1217מלמ"ק לשנה )לאחר תיקון הטעות( .הוא גבוה ב 100-מלמ"ק לשנה מ1100-
המלמ"ק לשנה שהתאים בעבר לאי שינוי שנתי של מפלס ים המלח )בן-צבי ושרוני.(1977 ,
קסלר ) (1995העריך את נפחי המים החוזרים לירדן בין נהריים לטירת צבי בשנים - 1988/89
 1993/94כדי  72מלמ"ק לשנה ,מהם  45מלמ"ק לשנה מהשקיה חקלאית במערבHarza JRV .
 (1997) Groupהעריכו את נפח הקולחים הגולשים לירדן מאזור בית שאן בכ 20-מלמ"ק לשנה,
ואת נפח המים החוזרים מהשקיה חקלאית בשני צדי הירדן בכ 50-מלמ"ק לשנה .אם נזניח את
נפח המים החוזרים מהשקיה דרומה מאזור בית שאן ונמזער את נפח המים החוזרים מהשקיה
במזרח ,תשווינה שתי ההערכות זו לזו.
 (2005) Holtzman et al.מדדו את זרימת הבסיס בירדן התחתון בין נוה אור לטירת צבי בשנת
 2000/01והעריכו אותה בכ 0.5-1.1 -מ"ק לשנייה .הם העריכו כי  20-80%של הספיקה הזו מקורה
במי תהום (2004) Farber et al. .ניתחו את איכויות מי הירדן התחתון בשנים  .1999-2001הם
העריכו כי מצויים בהם רכיבים שמקורם במים חוזרים מחקלאות ובמי תהום שעברו בתווך
בזלתי וגרגרי .תרומת מי התהום בקטע בין נווה אור לטירת צבי הגיעה להערכתם לכדי 20-50%
של זרימת הבסיס .בקטעים דרומיים יותר נמצאה תרומה גדולה של מים חוזרים מחקלאות ושל
מי תהום שחלקם מליחים וחלקם תמלחות .תרומת מי התהום שם נאמדת אצלם בכ 10%-של
ספיקת הירדן.

קסלר ) (2005העריך את השינויים במאזן ההידרולוגי של ים המלח .בדו"ח שהוגש לנציבות המים
אין פירוט של אופן הכנת המאזנים ושל מקורות הנתונים ,לכן קשה לעמוד על הגורמים להבדלים
בין ממצאיו לממצאים אחרים .נפח הזרימה הטבעי מהירדן לים המלח רשום אצלו  1385מלמ"ק
לשנה .נפח זה גדול מ 1340-מלמ"ק לשנה המופיע אצל  ,(1997) Harza JRV Groupועליו נכתב
לעיל .יתכן שההפרש נוצר מהוספת ההתאדות בחולה בשיעור של  50מלמ"ק לשנה )כרשום אצלו(,
אל פוטנציאל הזרימה שהועתק מ  .(1997) Harza JRV Groupנפח הזרימה הטבעי המוערך ע"י
קסלר ) (2005גבוה בכ 300-מלמ"ק לשנה מהנפח המוערך ע"י בן-צבי ושרוני ) (1977כשומר על
מפלס יציב של ים המלח במצבו הטבעי.

.5.8

הערכת סדרות חסרות

העבודה הנוכחית מתבססת על סדרות של נתונים שניתן היה להשיגם ,ועל השלמות שלהן בשיטות
שונות ,בחלקן סובייקטיביות ,שמסתמכות על הנתונים הקיימים בשכנות מרחב וזמן לנתונים
החסרים .אין בה הערכה של סדרות חסרות .על כן אין מופיעות בה הערכות נפחים של מים
חוזרים ,נגר מנחלים בלתי מדודים ,נביעות בלתי מדודות ,צריכה בלתי מדווחת ,התאדות ודיות
מהירדן מגאון הירדן וגשם על פני גאון הירדן .המחסור בסדרות אלה אינו משפיע על נפחי הזרימה
אל ים המלח המוערכים עד שנת  ,1977/78היות שהם מבוססים על נפח הזרימה המדוד בגשר
אלנבי ועל שחזור נתונים חסרים בסדרתו לפי הקשר שלו עם נפח הזרימה בנהריים .לא כן הדבר
בהמשך הסדרה מאז שנת  .1978/79נפחי הזרימה בשנים האלה הנם סכום הנפחים בנהריים
והתרומה הנקייה משתי הגדות .במקרה כזה ,כל מחסור בסדרת נתונים גורע במישרין מתוצאת
הסיכום.
מתוך ההשוואה עם סימון ויתיר ) ,(1979הנפח של נגר הגשמים החסר ביובלים המערביים עשוי
להגיע לכדי  5מלמ"ק לשנה בממוצע .מתוך ההשוואה עם קסלר ) ,(1995הנפח של נגר הגשמים
החסר ביובלים המערביים גדול יותר במלמ"ק אחדים לשנה בממוצע .מתוך היציבות של סכום
השפיעה והשאיבה במערב )טבלה  ,(5.11נראה כי לא חסרות שם סדרות של שפיעה משמעותית .על
סמך סיורים בשטח ,אפשר להסיק כי גלישת מי מעיינות מערביים אל הירדן מתקיימת בנחלים
תרצה ומליח בלבד .גלישת מליח נכנסה לחישוב .לאור היקף העבודות שנעשו עבור ממלכת ירדן,
לא נראה כי חסרות סדרות משמעותיות של נגר גשמים ושפיעת מעיינות ממזרח .על כן אפשר
לקבל כי סדרות חסרות של שפיעת מעיינות שאינם מנוצלים עשויות להשתייך למעיינות נחל
תרצה ,למעיינות מליחים קטנים בלתי מזוהים כאן ולנביעות בגאון הירדן ובאפיקו .מתוך
התרשמות מעבודתם של  ,(2004) Farber et al.נאמדת כאן תרומת הנביעות כגדולה מ 10-מלמ"ק
לשנה.
העדר הערכות של מים חוזרים נראה משפיע יותר על הערכת נפחי הזרימה בירדן התחתון .קסלר
) (1995העריך את נפח המים החוזרים לקטע הירדן בין נהריים לנחל חרוד כ 19-מלמ"ק לשנה ,אך
מתוך  (2005) Holtzman et al.אפשר להסיק כי נפח המים החוזרים בין נווה אור לחמדיה הוא כ8-
מלמ"ק לשנה בלבד .מתוך  (2005) Holtzman et al.אפשר להסיק כי זרימת הבסיס של הירדן ליד

חמדיה בשנת  2001הייתה כ 30-מלמ"ק לשנה ,ואצל קסלר ) (1995מוערכת הזרימה הכוללת בירדן
במורד נחל חרוד בשנות הבצורת  1990/91 - 1988/89כ 40-50-מלמ"ק לשנה .בהתחשב בהבדל
הגיאוגרפי בין שתי הגזרות ,יתכן שהערכות קסלר ) (1995מוגזמות יחסית רק מעט.
לפי קסלר ) (1995ולפי  (1997) Harza JRV Groupנפחי המים החוזרים לירדן התחתון מגיעים לכדי
 70מלמ"ק לשנה .למרות הדמיון בין שתי ההערכות האלה ,אין הן מיוחסות לאותה גזרה של
הירדן ,אלא אם נזניח את נפח המים החוזרים מדרום לטירת צבי .השוואה של נפחי הזרימה
בנחלים המזרחיים הרשומים בעבודה הנוכחית ,שעמדה ,בממוצע ,על  203מלמ"ק לשנה בשנים
 1954/55 - 1932/33לעומת  167מלמ"ק לשנה בשנים  ,1994/95 - 1978/79תומכת בהשערה כי
הנפחים המאוחרים מושפעים מההפקה של  40מלמ"ק לשנה הרשומה אצל Harza JRV Group
) (1997ואינם כוללים מים חוזרים .הגדלת ההפקה ל 80-מלמ"ק לשנה ,הרשומה בטבלה אחרת
שלהם ,אינה מלווה שם בהגדלת נפח המים החוזרים .מכאן אפשר להסיק כי תוספת של נפחי
המים החוזרים אל הירדן התחתון היא לפחות  70מלמ"ק לשנה.
ההתאדות והצריכה הישירה בעבר מן הירדן התחתון הוערכה ע"י בן-צבי ושרוני ) (1977כ151-
מלמ"ק לשנה )לאחר תיקון הטעות אצלם( .קסלר ) (1995וגם  (1997) Harza JRV Groupאינם
מתייחסים להתאדות מהירדן .מתוך עיון בנתוני  (2005) Holtzman et al.לקטע שאורכו כ 8-ק"מ,
ההתאדות והדיות מהירדן נאמדות בעבודה הנוכחית כ 8-מלמ"ק לשנה .באקסטרפולציה לכל
הירדן התחתון ,שאורכו כ 100-ק"מ ,ההתאדות והדיות מסתכמות ל 100-מלמ"ק לשנה .נפח
הגשם הישיר על פני גאון הירדן מוערך כאן כדי מלמ"ק לשנה אחדים .נפחי הצריכה הישירה מן
הירדן בגזרת איו"ש חסרים בעבודה הנוכחית ,ולא נמצא מקור מידע לאמוד אותם ,אולם נראה כי
הם קטנים יחסית.
הסדרות החסרות כוללות תוספת מים חוזרים בנפח גדול מ 70-מלמ"ק לשנה ,תוספת מי גאויות
)נגר גשמים( בנפח גדול מ 5-מלמ"ק לשנה ,תוספת גשם ישיר בנפח של מלמ"ק לשנה אחדים,
גריעת נפח התאדות ודיות בסביבת  100מלמ"ק לשנה ,וגריעת צריכה ישירה מהירדן בנפח של
מלמ"ק אחדים לשנה .סיכום המספרים הרשומים בפסקה זו נראה כגריעה קטנה .אולם לנוכח אי
הודאות הגדולה הכרוכה באומדן כל אחת מן הסדרות החסרות ,עדיף להעריך כי התוספות
והגריעות מאזנות ,בקירוב ,אלו את אלו.

.5.9

תוצאות

העבודה הנוכחית נועדה להעריך את נפחי הזרימה מהירדן אל ים המלח .תוצאת ההערכה ,לכל
אחת מהשנים  ,1999/00 - 1926/27רשומה בטבלה  5.12ומועתקת לטבלה  .5.14נפחי הזרימה
השנתית לים המלח מוצגים באיור  .5.7הנפחים המוערכים עד שנת  1977/78מבוססים על נפח
הזרימה המדוד בגשר אלנבי ועל שחזור נתונים חסרים בסדרתו לפי הקשר שלו עם נפח הזרימה
בנהריים .המשך הסדרה ,מאז שנת  ,1978/79מוערך באמצעות מאזני מים מדודים ומשוחזרים
לפי הקשר בין נפח הזרימה הנקייה משתי הגדות לבין נפח הזרימה בנהריים .השחזורים נעשו
להשלמת נתונים חסרים בסדרות מדודות .סדרות נתונים חסרות לא נאמדו .סכומן ,שככל הנראה
מתבטא בגריעה קטנה ,עשוי להשפיע מעט על תוצאות ההערכה.

 .6סיכום ומחשבות להמשך המחקר
במסגרת העבודה הנוכחית נאסף כל המידע ההידרומטרי הקיים עבור תחום ההתנקזות של הירדן
התחתון לים המלח .כל המידע הזמין בדבר זרימות חודשיות במדי זרימה לאורך הנחלים ,שפיעות
חודשיות במעיינות ,שאיבות חודשיות בבארות ,הפקת מים עיליים והחזרות מחקלאות ,נאסף
וקובץ על מנת לאפשר סיכומים שנתיים ,לפי גזרות ולפי תאי דיווח של מי התהום .הסיכומים
השנתיים איפשרו עריכת מאזנים לקטעי נחל שונים ואמדן עבור המידע שהיה חסר לחלק
מהתחנות במקצת הזמנים.
במהלך שנות התשעים של המאה העשרים נכנסו מנהר הירדן התחתון לים המלח כ 330-מלמ"ק
לשנה בממוצע .השנים הגשומות )למשל  (1992/93 ,1991/92משפיעות חזק על חישוב הממוצע
ובשנים גשומות הזרימה מתגברת עד לכדי  1000מלמ"ק לשנה .ולכן יש להעריך כי במרבית השנים
עומדת הזרימה בירדן התחתון אל ים המלח על כ 150-מלמ"ק לשנה.
הניתוח המפורט שנעשה עבור תחום ההתנקזות של הירדן התחתון ,הן ברמת האגן כולו והן ברמת
אגני הניקוז של יובלי נהר הירדן ,ישמש יחד עם נתוני הזרימה שנאספו בעבודה הנוכחית לגיבוש
מודל ,הקושר פרמטרים פיזיוגרפיים-גיאולוגיים-מטאורולוגיים )רום ,שיפוע ,מסלע ,משקעים(
לזרימות שנמדדו באגנים השונים ,או לסדרות שלהן .המודל שיתקבל יבחן מול נתוני תחנות
הידרומטריות נוספות ,כדוגמת העבודות שנעשו על ידי  ,(1988) Ben-Zviינוביץ ואחרים ),(1996
מאירוביץ ואחרים ) ,(1996מאירוביץ ואחרים ).(1998
המודל ישמש לאומדן הכניסות משאר המרחב המקיף את ים המלח ,המאופיין בכך שרובו אכזב
וצחיח ובדרך כלל חסר מידע הידרומטרי ,על מנת להשלים את האומדן הרב שנתי לזרימות העל-
קרקעיות לים המלח מאגן הניקוז שלו.
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