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 התכנוןיחידת                 

 מחלקת תכנון כללי                                                                                                     
  2014    בינואר   5

ערבה תיכונה שלב מיידי  :סמננו
 לקראת שיפוט

 

 לכבוד
 מלה שוורץ׳ גב

 אגף הפיתוח תמנהל
 תזכיר לשיפוט                                                לתית למים וביובהרשות הממש

 

 
 .נ. ג

 הספקת מים לערבה תיכונה ונאות הכיכר:הנדון

 מיידי בשל
 2014  מינוארמקורות תזכיר : סימוכין

 

 . אישרה הועדה לשיפוט תוכניות במשק המים את תוכנית אב לערבה תיכונה 17/03/2013ביום  .1

תחזית , מצוקת המים הקיימת באזור הערבה התיכונה ונאות הכיכר בכמות ובאיכות מחדעקב 

ומכיוון  שישום תוכנית האב , הגידול האינטנסיבית המאושרת לחמש השנים הקרובות מאידך

הוחלט יחד עם רשות המים שיש להכין תוכנית להספקת מים לערבה , ייקח לא מעט זמן

 .2020ידי עד שנת התיכונה ונאות הכיכר  לשלב מי

נערך  27/7/2013בתאריך . הופצה מהדורה ראשונה של תזכיר של ב מיידי  26/6/2013בתאריך  

 דיון בוועדה טכנית ברשות המים

בערבה  המציג את המערכת הדרושה מעודכן בהתאם להערות הועדה הטכנית ב תזכיר"מצ

 .2020על מנת לספק את כמויות המים הדרושות עד לשנת  התיכונה 
 

 8.0העברת מים בכמות מוגברת של כ ומתבססת על  ש "מלמ 63 -תספק כ המערכת המוצעת 

ש מהערבה הדרומית ותוספת מים "מלמ 3.0 -כמויות של עד כ, ש מהמערכת הארצית"מלמ

מים בין על מנת לסגור את מאזני המים באזורים השונים יש להעביר . מקידוחים מקומיים

לצורך כך יש להניח שדרת הספקה ולהקים תחנות שאיבה . בהאזורי ההספקה השונים שבער

 .בין אזורית לאורך הערבה התיכונה
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 2קידוחים ולהקים  19לצייד ולקדוח , מאגרים 3להקים , מ קווים"ק 152 -מוצע להניח כ .2

 .ולחזק תחנה אחת קיימת תחנות שאיבה בין אזוריות
 

מ "ח כולל בצ"מלש 587 -עת בעבודה זו עומדות על ככ ההשקעות הדרושות למערכת המוצ"סה  .3

 .ק"למ₪  6.1 -ק עומדת על כ"עלות תוספת מ. 30%פ "ותנ

 
 

 .נא בדיקתך והנחיותייך .4

 

 
 

 

 
 

  2014  מינואר  מקורותתזכיר של  :לוטה
 :העתקים

 שירי. מ
 רשות המים –אגבריה . ר
 ערבה תיכונה –שחם . ע
 ערדום -רמות . א
 ויזנטל. ד
 קספרוק. י ,חמו. א
 רבינוביץ. ת,פרי. ג,  לוי. ס
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 טופס מעקב   
 
 

 
  מקורות   :הלקוח

 הספקת מים לערבה תיכונה ונאות הכיכר שלב מיידי  :שם הפרויקט

 )תכנון עצמי( 10581  :פרויקט אב /מבנה' מס

 תזכיר  :סוג המסמך

 \P:\tomer rabinovich תזכירים\  :מקום הקובץ

  2  :מהדורה

 רבינוביץ תומר   :עורך

 עמי שורק   :מאשר

 
 תיעוד מהדורות

 אישר ערך שם הקובץ תיאור תאריך 'מס

הספקת מים לערבה התיכונה  26/06/2013 1

 ונאות הכיכר שלב מיידי

ערבה תיכונה 
 ונאות הכיכר

 PDF. להפצה

 שורק. ע רבינוביץ. ת

התיכונה הספקת מים לערבה  5/01/2014 2
 ונאות הכיכר שלב מיידי

 שורק. ע רבינוביץ. ת 

      

 

 )אם מצורפים מסמכי משנה(תכולת המסמך המאושר 

' מס

 סידורי

 קובץשם ה תאריך מהדורה תיאור

ערבה תיכונה שלב  מפה ככלית 

 מיידי

1 5/01/2013  

 
 תיעוד האישור

 ____________: תאריך _____________: חתימה  רבינוביץ תומר :העורך

 

 ____________:תאריך  _____________: חתימה         :המאשר
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 תקציר מנהלים

 

 כללי .1

אישרה הועדה לשיפוט תוכניות במשק המים את תוכנית אב לערבה  17/03/2013ביום 

עקב מצוקת המים הקיימת באזור הערבה התיכונה ונאות הכיכר בכמות ובאיכות . תיכונה

תחזית הגידול האינטנסיבית המאושרת לחמש השנים הקרובות מאידך ומכיוון  , מחד

הוחלט יחד עם רשות המים שיש להכין , ייקח לא מעט זמן במלואה שישום תוכנית האב

מטרת  .2020עד שנת  ה התיכונה וכיכר סדום  לשלב מיידי  קריתוכנית להספקת מים לערב

איכות המים לא תקבל מענה מלא במסגרת (התוכנית לתת מענה לכמויות המים הדרושות 

 )השלב המיידי

ונדונה בוועדה טכנית ברשות  26/6/2013 -הופצה במהדורה ראשונה של תוכנית שלב מיידי 

ונדונו עם הרשות ראה  30/7/2013הערות הרשות נתקבלו ביום .  27/7/2013המים ביום 

 .'נספח א

 :התוכנית המוגשת כאן הינה עדכון בהתאם להערות הדיון הטכני עיקר השינוים הם

 והצגת ההשקעות בפריסה לפי שנים. עדכון אומדן העלויות -

לא נכללים     10ועידן , 13עידן , 23,25צופר : וחי הפקה חדשים באזור ירדןקיד -

 ,בעבודה

קיבוע . כל אורך התקופהש מכיוון הערבה הדרומית ל"מלמ 3.0כמות מים של  הקובע -

פשרה לוותר על החיזוק בין צופר לפארן ולבטל את התחנה הבין אזורית כמות זו א

 .שהוצעה בין צופר לפארן

 .לתוכנית 213עין יהב נוסף קידוח  -

 .שרות להשתמש בתחנות השאיבה הקיימות כתחנות העברה בין אזוריותפה האנבדק -

 

 אזור התוכנית .2

. מ"ק 5-10מ וברוחב "ק 80 -אזור הערבה התיכונה משתרע על פני רצועה באורך של כ 

ין ע, עידן , בותועיר א ,נאות הכיכר, עין תמר): מצפון לדרום(באזור התוכנית הישובים 

 .ופארן )מאושר(פארן ב , צוקים, צופר, ספיר, עין יהב, חצבה, חצבה

 

  מערכת המים הקיימת והמאושרת לביצוע .3

  

מערכת אספקת המים הקיימת באזור הערבה התיכונה הינה מערכת עצמאית הניזונה 

ת משתי רשתות אספקת מים לפי איכות המים במערכת המים מורכ. םימקידוחים מקומי

 'מ/ס"דצ 4.0ובכיכר סדום  'מ/ס"דצ 2.4-3.0תחום מוליכות של (ערכת מי קו  מ: בקידוחים

ההספקה לשטחים החקלאים ). 'מ/ס"דצ 3.0-4.0תחום מוליכות (ומערכת מים מליחים  )

 באזור מספר מתפילים מקומיים בנוסף קיימים . מתבצעת באמצעות צמתי מיהול

 .להתפלת מי קו המיועדים לאספקת מים שפירים לבית
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 צריכת מים       .4

במהלך הכנתה התברר כי קצב הגידול  .2040תוכנית האב הוכנה במקורה לשנת היעד 

 במהלך הכנת התוכנית . 2030 -לעודכן באזור הערבה התיכונה מהיר יותר  ואופק התכנון 

תתממש כמעט במלואה כבר בשנת  2030התברר כי תחזית הצריכה לשנת  ילשלב מייד

רו שפלשלב המיידי להציע מתקנים אשר יאלפיכך הוטל על התוכנית , )תנחלו 885( 2020

ש שבתוכנית האב עד לשנת "מלמ 70לעומת ש "מלמ 63.0 -המים כלספק את מלוא כמת 

 .כאשר איכות המים לא תטופל במסגרת השלב המיידי 2020

 

  פילוג צריכה .5

ם ומכלל הצריכה וי 11.5%בחודש שיא עומדת על המים  בהתאם לפילוג הקיים צריכת 

 ).יום בחודש 30בהנחת ( 0.38%שיא על 

 ג הצריכהבעבודה זו מוצע כי פילו. לות של כושר ההפקה הקייםבהפילוג הקיים  נובע ממג 

 .וצג בתוכנית האב לאזורים השוניםהש יהיה כפי החקלאי

 

 פילוגי צריכה  1' מס טבלת

 

 

 יםימקומ מקורות מים .4

באזור ערבה תיכונה קידוחים   58 מהם  , קידוחי מקורות 77יום באזור התוכנית קיימים ה

מהקידוחים  13מרבית הקידוחים פעילים כאשר . באזור נאות הכיכרקידוחים  19 -ו

קידוחים  23 -למפעלי ים המלח ישנם עוד כ  .הפעילים באזור נמצאים בתחום ירדן

ופית ושל האגודה השיתה "של מי מי הקידוחים. בבעלותם המפיקים מים לצורכי המפעל

 .אינם נכללים במאזן המים לצורך עבודה זועין חצבה 

, כורנובאקוויפר חבורת  :מי התהום מופקים משלושה אקוויפרים באכויות שונות

 .אקוויפר המילוי,  אקוויפר חבורת יהודה

 -1.5%ם משתנים שבין יימים סובלים מפחיתה בתפוקות בשיעוריחלק מהקידוחים הק

 .בשנה 5.0%

עין ,  נאות הכיכר: באזור התוכנית קיימת אפשרות מעשית לתוספת שאיבה בשדות 

בתוכנית . ופארן צוואר הבקבוק, מישור רותם, המכתש הקטן. הערבה המרכזית, יםעופר

 נאות הכיכר והערבה המרכזית : חנה האפשרות לפתח את שדות הקידוחים הקרוביםזו נב

 

 סה"כ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 חודש

 נאות הכיכר ועין תמר  
 100.00% 7.70% 9.80% 12.40% 6.40% 7.00% 4.30% 5.10% 8.20% 13.40% 10.30% 7.80% 7.60% (מאגר תמר)

עידן חצבה  
 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% (מאגר עין עופרים)

 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% עין יהב (מאגר שיזף)
 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% צופר (דרך הבשמים)
 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% פארן (מאגר פארן)



- 3 - 
 

אשר חלקם חליפים וצעו מספר קידוחים רדודים ובנוסף ה. בהתאם למוצע בתוכנית האב

 .אינם נכללים בתוכנית האב

פ תוכנית האב "כאשר ע. ק"מלמ 47 -עמדה על כ 2012השאיבה מקידוחי מקורות בשנת 

ש כאשר "מלמ 28.5 -ותוכנית פיתוח אחרות מוצעים עוד קידוחים בתפוקה כוללת של כ

עין (תכנון וביצוע ש  נמצאים בהליכי "מלמ 8.9 -קידוחים בתפוקה כוללת של כ 10מתוכם 

 .)29,129,21,22פארן ,  22צופר , 13,113עין יהב , 117, 7,17יהב 

מרזבה  ,)חליפי(א 7מרזבה :  קידוחים 10וד ע ל בעבודה זו מוצע לקדוח ולצייד"לנבנוסף 

נאות , 42נאות הכיכר , 40נאות הכיכר  , 213עין יהב ,),20חצבה , 19חצבה , )חליפי(א6

 .43נאות הכיכר , 44נאות הכיכר , 45הכיכר 

 

 המערכת הארצית . 5

באמצעות קו צפית  תיכונהפוטנציאל המים שניתן להעביר לערבה ה בתוכנית נבדק  מהו 

משב , איבים, מתחנות השחרהחל הקיימת  ערכת הבדיקה נעשתה על מ. סדום שבביצוע

 . הצירים הקיימיםבשנה בצריכת המים לאורך  3%בהנחת גידול של  והבשור 

 .2016הונח כי קו צפית סדום והקו לנאות הכיכר יחלו לספק מים החל משנת  

שעות ביום במהלך  22.5שתחנות השאיבה הקיימות יעבדו במשך  ובהנחהבהתאם לבדיקה              

ש להעברה לערבה "מלמ 9-8.5כל השנה מתקבל כי בשנים הקרובות קיים  פוטנציאל של 

 .התיכונה

 מים מהמערכת הארצית העברת  ציאלנפוט – 2' טבלה מס

 

ש מהמערכת הארצית לערבה "מלמ 8.0 -בעבודה זו יועברו עד כ ל"מתוך הפוטנציאל הנ 

 .התיכונה

 פוטנציאל יבוא מים מהערבה הדרומית  .6

קו מחבר ערבות חה שנבה פוטנציאל המים ליבוא מהערבה הדרומית בעבודה נבדק מהו

גידול הצריכה הצפוי בערבה הדרומית ות ובהתאם לבדיק. 2015שנת יחל לספק מים מ

 5.6 -עם השנים מכמות של כ קבל כי כמויות המים שניתן ליבא מכוון זה ילכו ויפחתומת

בדיון הטכני שנערך על עבודה זו ברשות המים . 2019בשנת  0 -עד ל 2015ש בשנת "מלמ

 .ומית אל התיכונהש מכיוון הערבה הדר"מלמ 3הוחלט לקבע הערבה של 

לאור הניתוח עולה כי יש לבצע פעולות דחופות על מנת להגדיל את מצאי המים בערבה 

הדרומית לצורך מימוש ההנחיה להעברת מים מהערבה הדרומית לתיכונה וגם לצורך מתן 

 . מענה לצריכת המים הצפויה בערבה הדרומית עצמה

 .נותחו במסגרת עבודות נפרדותפעולות אלו אינם בתחום התכנון של  עבודה זו וי

סה"כ123456789101112
2013-20150

20168377568374358378105658378108378108379,207
20178377568378108378103458378108378108379,363
20188377568378108378101198128108378108379,112
20198377568378108378106018108388108378,783
20208377568378108378103848098358108378,562

פוטנציאל העברת מים מהמפא"ר לנאות הכיכר
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 פוטנציאל מים מהערבה הדרומית – 3' טבלה מס

 

 .מאזן המים .7

תוכנית השלב המיידי תיתן מענה לכמויות השנתיות המאושרות לפי קצב קליטת   

 :המשפחות בישובי הערבה בהסתמך על מקורות המים כדלקמן

-עד כ-ית האביבוא מים מהמערכת הארצית בכמות מוגברת ביחס למוצע בתוכנ .א

 .ק"מלמ 8.0

 .קדיחה וציוד של קידוחים מקומיים .ב

מהערבה הדרומית באמצעות קו מחבר ערבות אשר בשלב   ש"מלמ 3.0העברת  .ג

 .פיתוח סופי יעביר מים מותפלים מאזור אילת

בספיקה שעתית ת מצריכה שנתי  0.4%תוכנית השלב המיידי תיתן מענה ליום שיא של   

 .שעות אספקה בהתאם לפילוגים שבתוכנית האב 16של 

ל ת  המים שמוצע לנצל בשלב מיידי לעומת התמהיומציגה את תמהיל מקור 4' טבלה מס 

 .המוצע בתוכנית האב

 2014-2020מציגה את מאזן המים השנתי בין השנים  5' טבלה מס

 

 ומת התמהיל בתוכנית האבתמהיל מקורות מים מוצע בשלב מיידי לע 4' טבלה מס
 )ש"מלמ(

 

 .ש הפקה מקומית"מלמ 43לולים במסגרת ה ההתפלה המקומית בתוכנית האב מבוססת על קידוחי גלם שאינם כ* 
 יםיתוכנית השלב המיידי לוקחת בחשבון דעיכה בקידוחים המקומ** 

ערבה  הפקה מקומית ר"מפא 
 דרומית

*** 

התפלה 
 *מקומית

 כ"סה
 

 לשנת
קידוחים   

 קיימים
קידוחים 

 חדשים

 2030 70 10 13 43 4 תוכנית האב
 2020 63 0 3 11 41-45 8.0 **שלב מיידי

פוטנציאל העברה 
לערבה התיכונה 

(מלמ"ש)

20124,9513,7179,76318,4314,88411,393
20131,0003098112,1202,1205,9514,02610,57420,5515,9513,52616,14025,6175,066
20141,0003098112,1204,2406,9514,33511,38522,6716,9513,83516,14026,9264,255
20151,0003098112,1206,3607,9514,64312,19624,7917,9514,14318,34030,4345,644
20161,0003098112,1208,4808,9514,95213,00726,9118,9514,45218,84032,2435,333
20171,0003098112,12010,6009,9515,26113,81929,0318,9514,76118,84032,5523,521
20181,0003098112,12012,72010,9515,57014,63031,1518,9514,98018,84032,7711,620
20191,0003098112,12014,84011,9515,87915,44133,2718,9514,98018,84032,771-500

20201,0003098112,12016,96012,9516,18816,25235,3918,9514,98018,84032,771-2,620

*****  נקבע כי משיקולי איכות קידוחי גרופית ויוטבטה יפיקו לפחות 500 אלמ"ק פחות מהצריכה באזור גרופית ויוטבטה והחוסר יושלם מצפון על מנת לשפר את האיכות.

**  כל כמות של עד כ- 8.9 מלמ"ש באזור אילת -אליפז תסופק באמצעות הסבחה והמתקנים המוצעים במסגרת תוכנית השלב המידי לערבה הדרומית כל כמות מעבר לכך יש לספק מצפון.
***   בשנת 2015 יתווספו למערכת קידוחי נוצה  1,11

**** במידה ולא תבוצע שדרת המים המותפלים או תוספת מקורת אחרת לערבה הדרומית לא ניתן יהיה לעביר מים לערבה התיכונה בשנים אלו . יתרה מזו בשנים אלו כבר קיים חוסר בערבה הדרומית    עצמה

תוספת דרושה 
באזור גרופית 

יוטבתה

תוספת דרושה 
באזור יהל- 

קטורה

סה"כ תוספת 
דרושה

מקורת  מים (מלמ"ש)

מקורת מים 
באזור - אילת 

אליפז

קידוחים באזור 
גרופית - יוטבתה

קידוחי צ. הבקבוק 
+ קידוחים באזור 

יהל- קטורה

סה"כ מקורת 
מים

צריכה בערבה הדרומית (מלמ"ש) תוספת שנתית דרושה בערבה הדרומית (מלמ"ש)

שנה
צריכה אזור 
אילת - אליפז

צריכה אזור 
גרופית - יוטבתה

צריכה אזור יהל-
סה"כ צריכה קטורה ושיזפון

תוספת דרושה 
באזור אילת - 

אליפז

תוספת 
שנתימצטברת

*     ע"פ מכתב של אגודת ערדום עד לשנת 2017 דרושה תוספת  של 10.6 מלמ"ש לערבה הדרומית

****

**

****

*

*****
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 מאזן מים שנתי – 5' טבלה מס

 

 מאזן מים שנתי

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
 צריכה

 885 856 827 798 769 740 711 682 מספר נחלות
 63,329 61,299 59,269 57,239 55,209 53,179 51,125 49,119 הקצבה

+ כ צריכה "סה
 63,329 61,299 59,269 57,239 55,209 53,179 51,125 49,119 יתירות

 מקורת מים
 41,241 41,536 42,151 42,781 43,426 44,086 44,762 45,455 קידוחים קימים
                 קידוחים ביצוע

 600 600 600 600 600 600 600 600 29פארן 
 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 129פארן 

 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200   17עין יהב 
 700 700 700 700 700 700 700   117עין יהב 
 700 700 700 700 700 700 700   22פארן 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     21פארן 
 500 500 500 500 500 500     22צופר 

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     7עין יהב 
 1,000 1,000 1,000 1,000         113עין יהב 

 1,000 1,000 1,000 1,000         13עין יהב 
קידוחים נוספים 

 מוצעים
                

קידוח חליפי 
 500 500 500 500 500 500 500   'א7מרזבה 

קידוח חליפי 
 500 500 500 500 500 500     'א6מרזבה 

 500 500 500 500 500 500     19חצבה 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     20חצבה 
 1,000 1,000 1,000 1,000         213עין יהב 

 800 800 800           42כ .נ
 800 800             45כ .נ
 600 600             40כ .נ
 800               43כ .נ
 800               44כ .נ

 57,441 56,136 55,351 55,181 52,826 53,486 49,662 47,255 כ קידוחים "סה
פוטנציאל 
מערבה 

 הדרומית 
    5,644 5,333 3,521 3,000 3,000 3,000 

פוטנציאל 
 8,562 8,782 9,112 9,363 9,207       מהערכת ארצית 

 69,003 67,918 67,463 68,066 67,366 59,130 49,662 47,255 כ מקורות "סה
 הספקה

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000     ערבה דרומית
 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000       מערכת ארצית

 52,329 50,299 48,269 46,239 44,209 50,179 51,125 47,255 קידוחים
 63,329 61,299 59,269 57,239 55,209 53,179 51,125 47,255 כ הספקה"סה

 יתירות במערכת
יתירות בפועל 

באחוזים 
מתפוקת 
הקידוחים 
 הדרושה

0 -3% 12% 27% 23% 17% 13% 11% 

 

 המערכת המוצעת .8
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קטרי הקווים וגודל . המוצע בתוכנית האב תבססת עלהמערכת המוצעת בעבודה זו מ

 . תאם לגודל הסופי כפי שמוצע בתוכנית האבהנקבעו בהמתקנים 

נותנת מענה  ואינה, ת המים הדרושותמטרת המערכת המוצעת היא לספק את כמויו

 . ה לכל הצרכניםלהספקת מים באיכות אחיד

יהוו  המיידי לא ישמשו  כצמתי מיהול אלאבניגוד לתוכנית האב מאגרי המים בשלב 

 ) .למעט מאגר פארן ומאגר נאות תמרים. (מאגרים צפים במערכת

למעט באזור פארן ונאות הכיכר ימשיכו להיות מסופקים הקידוחים בכל אזורי הצריכה 

 .ישירות לצריכה

תוכנית האב מתקנים אשר הוצעו ואושרו במסגרת ב  המערכת המוצעת  משתמשת

הוא שימוש בקווים ובקטרים כפי שהוצעו בתוכנים האב  כאשר בעבודה העיקרון המנחה 

 ,לדוגמא קו אשר היה מיועד לשמש כקו מים מותפלים(בחלק מהמקרים יעוד הקו משתנה 

רים השונים בשלב המיידי ישמש כקו הספקה לצרכנים או כקו להעברת מים בין האזו

 ). וכדומה
 

מוצע להניח שדרת קווים ותחנות אשר תאפשר להעביר מים בין האזורים השונים החל 

 .מנאות הכיכר בצפון ועד לפארן בדרום

לציד  ) עין עופרים, תמר, דרך הבשמים( מאגרים 3 , מ קווים"ק 153 -כ מוצעים כ"סה

ולחזק תחנה אחת  אזוריותבין חדשות תחנות שאיבה   2קידוחים ולהקים  19ולקדוח 

 .קיימת
 

  השקעות  .9

פ  "מ ותנ"ח כולל בצ"מלש  587 -כ ההשקעות שנדרש לאשר בעבודה זו עומדות על כ"סה 

 :פ הפירוט הבא"ע) 1.3* ח "מלש 451.6(  30%

ח שאושרו בעבר ויש להפחיתן מסכום זה מכיוון שנדרש לאשרם "מלש 175,157 -קנים אלו כלולים בתוך המת*  

 מחדש

מגלמת התוכנית המוצעת . רוב ההשקעות המוצעות בעבודה זו משתלבות עם תוכנית האב 

מעבר למה שאושר במסגרת תוכנית ) מ תכנון ופיקוח"בצ 30%כולל ( 32.7  -תוספת של כ

  .האב

חשב בכך שחלק מהמתקנים המופיעים בתוכנית זו הכרחיים גם בתוכנית האב ולא בהת 

מ "בצ 30%כולל ( 10.4ל "נכללו שם מסיבות של רזולוצית התוכנית יש לנקות מהסכום הנ

 )פ"מ ותנ"בצ 30%כולל (ח "מלש 22.1 -עומדת על ככך שהתוספת  ) תכנון ופיקוח

 .עברומת אלו שאושרו בשקעות הדרושות לעמציגה את הה 6' טבלה מס 

 .מציגה את ההשקעות שאינם תואמים את תוכנית האב 7' טבלה מס 

 ח"אלש    175,157 )לתכנון ולביצוע( אושר בעבר 

 ח"אלש    -20,619 )*חדשמדרוש אישור ( 13,113עבר עבור קידוחי עין יהב אושר ב

 ח"אלש    -25,000 )*חדשמדרוש אישור (אושר בעבר עבור מאגר עין עופרים 

 ח"אלש       4,000 ש"מתקנים שיבוצעו מחו

 ח"אלש    451,662 )פ"מ ותנ"ללא בצ מה שמבוקש במסגרת עבודה זו(אישור דרוש 
 ח"אלש    585,200 )פ"מ ותנ"ללא בצ(כ השקעות "סה
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 )פ"מ ותנ"ללא בצ(ח "באלש ש"מאושרות וחו, השקעות דרושות  – 6' טבלה מס

 פ להשקעות שאושרו בעבר "ותנמ "פ ונעשתה רק לרכיב הדרוש אישור מכיוון שלא נראה לנכון להוסיף בצ"מ ותנ"תוספת בצ*                             

 אגר עין עופרים הדורשים אישור מחדש ומ 13,113גם השקעות עבור קידוחי עין יהב  האישור הדרוש כולל בתוכו**                             

אורך המתקן
(ק"מ)

שנת קוטר
הפעלה

אומדן 
עלות 

(אלש"ח)

אישור 
דרוש

הפרש לעומת 
מה שאושר 
בעבר או 
"  

חו"ש
אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור רשות 
הערותהמים לביצוע

בביצוע אושר בעבר20131,670001,670''1.120קו מחבר קידוחי עין יהב 7,17,117 לחצר המסננים

201311,50011,5001,36610,134עין יהב  13  קדיחה בעומק 1,000 מ'
אושרה קדיחה לביצוע ב פברואר 2013 בעלות 10,134 ₪ דרוש אישור 

חדש בהתאם לתזכיר תה"ל המעודכן
אושר העבר20135,397005,397ציוד פארן 29

20138,189008,189פארן 29 קדיחה

201319000190פארן 29 שאבת ניסיון

אושר בעבר20135,374005,374ציוד פארן 129
201320100201פארן 129 שאיבת ניסיון

20134,720004,720פארן 129 קדיחה

20135,081005,081נוצה 1 קדיחה

201332800328נוצה 1 שאיבת ניסיון

20133,500003,500נוצה 11 קדיחה

201341800418נוצה 11 שאיבת ניסיון

201338000380נוצה 1 ש"נ חוזרת

201338000380נוצה 11 - ש"נ חוזרת

20135,502005,502עין יהב 17 - ציוד

בביצוע אושר בעבר20135,571005,571עין יהב 117 - ציוד

אושר בעבר20135,095005,095קדיחה  פארן 22

201347400474פארן 22 שאיבת ניסיון

יאושר במסגרת תזכיר תה"ל בנושא20138,760008,760קדיחה פארן 21
201345500455שאיבת ניסיון פארן 21

73,18511,5001,3660071,819

2014902902902''1.512קו מאסף קידוחי מרזבה 6א' 7א

20142,000002,000מרזבה 7א' (חליפי)

20141,1001,1001,100''1.116שלוחה 1 לשטחי צופר

2014500500-7411,241עין יהב 13 שאיבת ניסיון
אושר ב 2007 קדיחה ו ציוד ב 11,375 ₪, 11375-10134=1241, דרוש 

אישור חדש בהתאם לתזכיר תה"ל המעודכן

20148,2008,200-5449,244עין יהב 113 בעומק 700 מ'
אושר ב 2007 קדיחה ו ציוד ב 9,244 ₪, דרוש אישור חדש בהתאם 

לתזכיר תה"ל המעודכן

דרוש אישור בהתאם לתזכיר תה"ל המעודכן2014500500עין יהב 113 שאיבת ניסיון

500 2קו מקביל לקו מחבר פארן 19  וקו מחבר בריכת עשת 2
מ"מ

20142,3002,3002,300

20142,10002,100הקווים המחברים את פארן 21, 22 מחצר החשמר עד לפארן 19

2014עין יהב 7 - קדיחה

2014עין יהב 7 - שאיבת ניסיון

20144,726004,726ציוד פארן 21, 22 כולל חיבורם עד למבנה החשמל וחצר החשמל

32,32823,50213,0172,00017,3110

ביצוע הסבות קווים באזור נאות הכיכר והתקנת בוסטר זמני בעידן 7 
2015500500500להעברת 500 מקש לכיוון עידן

2015661661661''1.112קו מחבר חצבה 20 למערכת

20154,7004,7004,700קידוח חצבה 19

20154,7004,7004,700קידוח חצבה 20

20152,000002,000מרזבה 6 א' (חליפי)

20150עין יהב 7 - ציוד

20151,500001,500'2.512קו מחבר קידוח צופר 22

מתקן טיפול כ- 4 מלש"ח + 2 מלש"ח עבור קדיחה שאיבת נסיון וציוד20156,0006,0006,000צופר 22 (כולל מערכת טיפול וסינון בחצר קידוח צופר 12)

הקו יעבוד ללחץ בריכות עשת עם פריקה למאגר201564,04764,04764,047''3728קו מחבר ערבות  מקידוחי נוצה עד למאגר פארן

20152,5252,5252,525''2.520קו מחבר קידוחי נוצה לקו פארן
ש לספיקה כוללת של  הוספת יחידה בתחנת מאגר פארן של 500 מק"

כ- 3,000 מק"ש
חישוב האנרגיה רק עבור תוספת מים של כ- 3,500 אלמ"ש לעומת הקיים201588000880

20157,112007,112מתקן טיפול לקידוחי פארן 22,21

20152,650002,650הוספת 3 מסננים בתחנת מאגר פארן לסינון מים מפארן 21, 22

 חצר קידוחי נוצה 1,11 – ציוד הקידוחים + מיכלים לאוורור ושיקוע, 
201525,00025,00025,000מתקן סינון  וטיפול ובוסטר לספיקה של 350 מק"ש וגה"כ של 100 מ'.

122,275108,133108,1332,00012,1420

בהתאם לסנ"ת תה"ל מאוקטובר 2,01643,8000043,8002012''18.816קו מחבר צפית סדום לנאות הכיכר
קו מי שתייה לישובי כיכר סדום (במקום הקמת מתפיל וקו רכז שאושרו 
בעבר יש המערכות הדרושות להספקת מים לבית: מיכל , בוסטר ד"ג 

אושרו בעבר ונמצאים בביצוע)
1602,016900900900

2,016200200200מתקן הכלרה  למים לבית באזור נאות הכיר

בהתאם למחירון קווים 2,0161,0751,0751,07528.5.12''0.724קו מקביל לקו ''20 קיים ממאגר תמר לקידוחי נ.כ 27,28
בהתאם למחירון קווים 2,01616,89616,89616,89628.5.12''1124קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן

2,0161,4001,4001,400ביצוע התאמות ועבודות צנרת בתחנת קול אמריקה
קו בקוטר ''30 בהמשך לקו ה ''20 המבוצעה כיום מכיון מאגר עופרים 

2,01615,46215,46215,462''8.530לבריכות חצבה
בהתאם למחירון קווים 28.5.12 . מוצע לבצע חלק מקו ה ''30 המוצע 

בתוכנית האב בהמשך לקו ''20 שבביצוע היום
2,01610,00010,00010,000תחנת מאגר עין עופרים.בגודל 2,000 מק"ש * 70 מ'

אושר בדצמבר 2007 במסגרת תוכנית תלת שנתית של רשות המים2,01630,00030,0005,00025,000מאגר עין עופרים 1 בנפח 300 אלמ"ק
2,0162,0202,0202,020''220קו מחבר מבריכת עין יה לכיוון מאגר שיזף

121,75377,95352,953068,8000

בהתאם למחירון קווים 201728,20628,20628,20628.5.12''936קו מחבר בריכות נאות הכיכר למאגר תמר
תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת מים לאזור עידן בגודל 

1,650 מק"ש * 180 מ'
20178,0008,0008,000

בהתאם להערכה בתוכנית האב201728,59928,59928,599מאגר תמר בנפח 250 אלמ"ק מכוסה ביריעות איטום צף
20171,0001,0001,000ביצוע התאמות גובה בקידוחים קיימים לפעולה מול מאגר תמר

201712,74912,74912,749''8.324קו מצומת קידוחי עין יהב 13,113 עד לצומת העליה לבריכות קצרה

20172,9242,9242,924''2.720קו מחבר קידוחי עין יהב 13,113,3א' לכביש הערבה

20177,6407,6407,640''4.230קו מחבר מאגר דרך הבשמים (במקום קו למי חקלאות )
מאגר דרך הבשמים בנפח 200 אלמ"ק באזור הלולים. בסוללת 

המאגר תתותקן תחנת שאיבה בשלב זה יותקנו שתי יח' בגודל 600 
מק"ש * 40 מ'. כולל קווי כניסה ויצאה מהמאגר (שלושה קווים)

201730,00030,00030,000

20176,5006,5006,500עין יהב 213 (קדיחה)

201700עין יהב 13 ציוד והפעלה (קידוח ארטזי)

201700עין יהב 113 ציוד  והפעלה (קידוח ארטזי)

201719,15019,15019,150 הסדרת חצר, ציוד  הקידוחים  13, 113 ומתקן טיפול

20173,0003,0003,000תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 213

147,768147,768147,768000

בהתאם למחירון קווים 20181,5621,5621,56228.5.12''216קו לשטחים צפונים חדשים של עין תמר ושלטחי הבננה
בהתאם למחירון קווים 20182,0202,0202,02028.5.12''220קו הספקה לשטחים דרומים של נאות הכיכר

תחנת שאיבה בקודקוד הסוללה להעברת מים לשטחים דרומים של 
נאות הכיכר בהרכב 3 יחידות בספיקה של  400 מק"ש * 70 מ' ועוד 

יחידה בגודל 200 מק"ש * 70 מ'
בהתאם להערכה בתוכנית האב20185,5005,5005,500

בהתאם להערכה בתוכנית האב20184,1504,1504,150קידוח נאות הכיכר 42 לעומק 150 מ', לספיקה של 100 מק"ש
בהתאם למחירון קווים 20182,0202,0202,02028.5.12''224קו  לשטחים חקלאים צפונית למאגר עין עופרים  (שטחי קול אמריקה)

אושר בעבר20185,085005,085''4.516 קו מקידוחי עין עופרים עד לצומת עין חצבה
20181,2021,2021,202'212קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים

20183,8403,8403,840''2.524קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 13א'
תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב בגודל 300 מק"ש * 80 מ' 

20184,0004,0004,000כ"א (ספיקה כוללת בתחנה תעמוד על כ- 1,200 מק"ש)

20184,9154,9154,915''3.224קו מחצבה 13א' עד לשיזף 1א'
תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי עין יהב 17, ב בגודל 

1,100 מק"ש * 140 מ'  עד 3 יחידות בפעולה
20187,5007,5007,500

201810,44510,44510,445''6.824קו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת חיבור קידוחי עין יהב 

20181,2001,2001,200''1.216שלוחה 2 לשטחי צופר

20181,1001,1001,100''1.116שלוחה 3 לשטחי צופר

20181,0101,0101,010''120קו למובלעת צופר

20186,1446,1446,144''424קו מצומת מאגר דרך הבשמים עד לשטחים דרומים בצופר

61,69356,60856,60805,0850

בהתאם להערכה בתוכנית האב20194,7004,7004,700קידוח נאות הכיכר 45 לעומק 200 מ', לספיקה של 150 מק"ש
לספיקה של 80 מק"ש בהתאם להערכה בתוכנית האב20193,6003,6003,600קידוח נאות הכיכר 40 לעומק 100 מ' 

8,3008,3008,300000

בהתאם להערכה בתוכנית האב20204,7004,7004,700קידוח נאות הכיכר 43 לעומק 200 מ', לספיקה של 150 מק"ש
בהתאם להערכה בתוכנית האב20204,7004,7004,700קידוח נאות הכיכר 44 לעומק 200 מ', לספיקה של 150 מק"ש

2020781781781''116קו מחזק עידן 6 לעידן 3א'

20205,1935,1935,193''328קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת לבריכות חצבה
2.520''20202,5252,5252,525

152.817,89917,89917,899000
585,200451,662406,0434,000103,33871,819סה"כ כולל

אומדן 
עלות 

(אלש"ח)

אישור 
דרוש*

סה"כ תוספת 
מעבר למה 

שאושר בעבר
"ש חו

585,200451,662406,0434,000
מ תכנון ופיקוח  30% 135,499בצ"

587,160סה"כ כולל בצ"מ

10,00010,00010,000

סיכום עלויות

סה"כ קווים 
(ק"מ)

כ השקעות שאושרו  סה"
בעבר ברשות המים  לתכנון 

ולביצוע

152.8175,157

סה"כ כולל
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 מתקנים שאינם תואמים את תוכנית האב – 7' טבלה מס

 :טבלה זו כוללת

 רזולוציה שלא הוצעו בתוכנית האב מסיבות שלמתקנים  -

 מתקנים  אשר שונים בגודל מהמוצע בתוכנית האב -

 מתקנים חדשים  אשר לא הוצעו כלל בתוכנית האב -

 .מתקנים שהוצעו בתוכנית האב וניתן להחליפם במתקנים החדשים המוצעים בתוכנית השלב המיידי -

 

 

 

מה מוצע בתוכנית האבמתקנים מוצעים

אורך המתקן
(ק"מ)

קוטר
אומדן עלות 
ללא בצ"מ 
(אלש"ח)

המתקן

1,562''216קו לשטחים צפונים חדשים של עין תמר ושלטחי הבננה
 ישמש כקו מחלק לשטחים צפוניים של כיכר סדום שהוצע בתוכנית האב 

מ  ובקוטר ''16 באור 0.8 ק"

2,020''220קו הספקה לשטחים דרומים של נאות הכיכר
בתוכנית האב לא הוצע קו לשטחים אלו אלה רק תחנה קו זה מחויב גם 

בתוכנית האב
לא מוצע בתוכנית האב1,202'212קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים

לא מוצע בתוכנית האב1,100''1.116שלוחה 1 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב1,200''1.216שלוחה 2 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב1,100''1.116שלוחה 3 לשטחי צופר

16,896''1124קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן
ישמש בעתיד במקום וכחלק מקו מי הרכז בקוטר ''10 ובאורך 27 ק"מ 

ממאגר עין עופרים לכיכר סדום המוצע בתוכנית האב
328''5,193

2.520''2,525
קו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת חיבור קידוחי עין יהב 

13,113,3א'
6.824''10,445

ישמש במקום וכחלק מקו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך 
למאגר שיזף בקוטר ''16 ובאורך 14.7 הבשמים" 

12,749''8.324קו מצומת קידוחי עין יהב 13,113 עד לצומת העליה לבריכות קצרה
ישמש במקום וכחלק מקו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך 

למאגר שיזף בקוטר ''16 ובאורך 14.7 הבשמים" 

ביצוע הסבות קווים באזור נאות הכיכר והתקנות 7 להעברת 500 מקש 
לכיוון עידן

500

במקום הקמת מתפיל וקו רכז שאושרו  קו מי שתייה לישובי כיכר סדום (
מיכל , בוסטר ד"ג  בעבר יש המערכות הדרושות להספקת מים לבית: 

אושרו בעבר ונמצאים בביצוע)
160900

200מתקן הכלרה  למים לבית באזור נאות הכיר
תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת מים לאזור עידן בגודל 

1,650 מק"ש * 180 מ'
לא מוצעת העברת מים מנאות הכיכר לעידן8,000

לא מוצע בתוכנית האב781''116קו מחזק עידן 6 לעידן 3א'
לא מוצע בתוכנית האב3,840''2.524קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 13א'

לא מוצע בתוכנית האב661''1.112קו מחבר חצבה 20 למערכת
תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב בגודל 300 מק"ש * 80 מ' 

        
לא מוצעת העברה בין אזורים בתוכנית האב4,000

4,700קידוח חצבה 19

4,700קידוח חצבה 20

עד לשיזף 1א' לא מוצע בתוכנית האב4,915''3.224קו מחצבה 13א' 
לא מוצע בתוכנית האב902''1.512קו מאסף קידוחי מרזבה 6א' 7א

תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי עין יהב 17, ב בגודל 1,100 
        

לא מוצע בתוכנית האב7,500
2,000מרזבה 6 א' (חליפי)
2,000מרזבה 7א' (חליפי)
קדיחה לא מוצע בתוכנית האב10,000עין יהב 7 - 

שאיבת ניסיון עין יהב 7 - 
ציוד עין יהב 7 - 

לא מוצע בתוכנית האב1,500'2.512קו מחבר קידוח צופר 22
כולל מערכת טיפול וסינון בחצר קידוח צופר 12) לא מוצע בתוכנית האב6,000צופר 22 (

קדיחה) לא מוצע בתוכנית האב6,500עין יהב 213 (
לא מוצע בתוכנית האב3,000תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 213

-985

-5,632

-5,193

-5,311

-6,482

-26,769

כ מתקנים שאינם מוצעים בתוכנית האב מסיבות רזולוציה 8,184סה"

כ מתקנים שונים בגודל מהמוצע בתוכנית האב 47,808סה"
כ מתקנים חדשים שאינם מוצעים בתוכנית האב 72,599סה"

כ מתקנים מוצעים בתוכנית האב שניתן להחליפם  סה"
103,373-במתקנים החדשים המוצעים בתוכנית השלב המיידי

כ הפרש מתוכנית האב (ללא בצ"מ ותנ"פ 30%) 25,218סה"
כ הבדל מתוכנית האב בניכוי מתקנים שלא הופיעו בה  סה"

17,034מסיבות רזולוציה (ללא בצ"מ ותנ"פ 30%)

קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת לבריכות חצבה
 ישמש בעתיד כקו מים מהולים מבריכות חצבה לצרכנים בקוטר ''28 באורך 

של כ- 3 ק"מ

מ ממאגר עין עופרים לכיכר סדום המוצע בתוכנית  חלק מקו מי הרכז בקוטר ''10 ובאורך 27 ק"
האב  מוצע להחליפו בקו בקוטר ''24 ובאורך 11 ק"מ (ראה סעיף 7)

למאגר שיזף בקוטר  מ מתוך  קו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך הבשמים"  6.8  ק"
''16 ובאורך 14.7 יוחלפו בקו בקוטר ''24 (ראה סעיף 10)

למאגר שיזף בקוטר  מ מתוך קו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך הבשמים"   8.3 ק"
''16 ובאורך 14.7 יוחלפו בקו בקוטר ''24 (ראה סעיף 11)

מוצע כי קידוחים אלו ביחד עם עיןיהב 213 יבוצעו במקום קידוחי עין עופרים 
20,21 המוצעים בתוכנית האב

-53,000

מוצע כי יבוצעו במקום קידוח עין עופרים 9

ראה סעיפים 20,21) מוצע לא לבצע את קידוח עין עופרים 9 (
ראה סעיפים 25,26) מוצע לא לבצע את קידוח עין עופרים 20 (

ראה סעיפים 25,26) מותע לא לבצע את קידוח עים עופרים 21 (

מוצע ללהמשיך  את קו ההספקה לצרכנים  מבריכות חצבה בקוטר ''28 / 3 קמ"מ  בעוד כ- 2.5 
ראה סעיפים 8,9) ק"מ בקוטר ''20 (

מתקנים אשר לא מוצעים בתוכנית האב מסיבות של רזולוציה

מתקנים שונים בגודל מהמוצע בתוכנית האב

מתקנים חדשים שאינם כלולים בתוכנית האב

מתקנים מוצעים בתוכנית האב שניתן להחליפם במתקנים החדשים המוצעים בתוכנית שלב מיידי

מוצע להאריך את הקו המוצע  0.8 ק"מ/ ''16 לשטחים צפוניים בכיכר סדום בעוד כ- 1.2 ק"מ 
(ראה סעיף 1)
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 אספקת מי שתיה לישובי כיכר סדום -נספח ה

 מפה כללית –נספח ו 
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 ומטרת התוכנית מבוא .1
 

אישרה הועדה לשיפוט תוכניות במשק המים את תוכנית אב  17/03/2013ביום   .1.1

לפיה המים לאזור זה  ה את עקרונות אספקת המיםותוכנית זו מתו. לערבה תיכונה 

, ש מים מותפלים מיובאים מכיוון ערבה דרומית"מלמ 13שיסופקו יהיו תמהיל של 

 נאות הכיכרש של מים שמקורם בהתפלת קידוחים מקומיים האחד ב"מלמ 10

, סדום -ר שיובאו באמצעות קו צפית"ש מי מפא"מלמ 4, חצבה -והשני באזור עידן

יעד המליחות המשוקללת ינוע בהתאם .ם ש של מי קידוחים מקומיי"מלמ 43-ו

 .'מ\דציסימנס  1.8לשלבי הפיתוח של התוכנית ויעמוד על 

בכמות ובאיכות  נאות הכיכרוהתיכונה עקב מצוקת המים הקיימת באזור הערבה   .1.2

 ,מאידךתחזית הגידול האינטנסיבית המאושרת לחמש השנים הקרובות , מחד

רשות המים שיש יחד עם ט חלוה, ט זמןמעשישום תוכנית האב ייקח לא  ון וומכי

עד שנת לשלב מיידי   נאות הכיכרלהכין תוכנית להספקת מים לערבה התיכונה ו

2020. 

 ונדונה בועדה טכנית ברשות המים ביום 26/6/2013 -בתוכנית לשלב מיידי הופצה   .1.3

 'אונדונו עם הרשות ראה נספח  30.7.2013הערות הרשות נתקבלו ביום .  27/7/2013

יגיעו רוב הישובים  2020חשוב לציין כי בהתאם לקצב הפיתוח המאושר כבר בשנת  .1.4

 950לעומת  2020נחלות בשנת  885כ "סה(לפיתוח מלא מבחינת מספר הנחלות 

 )2030נחלות כפי שמצוין בתוכנית האב לשנת 

המים  לשלב המיידי תאפשר להגדיל את היצעבעבודה זו תוכנית הפיתוח המוצעת   .1.5

תוכנית אלה המוצעות בעם ,ככל הניתן , או נגזרות פעולות שמשתלבות י"הקיים ע

תימנע ככל האפשר מהצעת השקעות המוצעת להלן  פיתוח התוכנית . האב

 .שיתייתרו בשלבי פיתוח מאוחרים יותר

 תוכנית השלב המיידי תיתן מענה לכמויות השנתיות המאושרות לפי קצב קליטת   .1.6

 :על מקורות המים כדלקמןהמשפחות בישובי הערבה בהסתמך 

-עד כ-יבוא מים מהמערכת הארצית בכמות מוגברת ביחס למוצע בתוכנית האב .א

 .ק"מלמ 8.0

חלק מהקידוחים המוצעים בעבודה זו  .קדיחה וציוד של קידוחים מקומיים .ב

 .יקדחו במקום קידוחים אחרים המוצעים בתוכנית האב

מהערבה הדרומית  ש באופן קבוע לכל אורך התקופה"מלמ 3.0 -כהעברת  .ג

באמצעות קו מחבר ערבות אשר בשלב  פיתוח סופי יעביר מים מותפלים 

 .מהערבה הדרומית

מצריכה שנתית בספיקה   0.4%תיתן מענה ליום שיא של   המיידי תוכנית השלב .1.7

 .שעות אספקה 16שעתית של 
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ת  המים שמוצע לנצל בשלב מיידי לעומת ומציגה את תמהיל מקור 1.5.1' טבלה מס

הפער העיקרי בין  התמהיל המוצע בעבודה זו לבין  .תמהיל המוצע בתוכנית האבה

, ר"זה המוצע בתוכנית האב מתבטא בהגדלת כמויות המים שיובאו מהמפא

באת מערבה דרומית ובאי ביצוע מתקני התפלה מקומיים ובהקטנת הכמות המי

 70-ביחס ל 2020ש לשלב "מלמ 63לפי תוכנית זו עומד על  הספקהסך . לחקלאות

 .אותם הציעה תוכנית האב 2030ש לשנת "מלמ



- 4 - 
 

  
 תמהיל בתוכנית האבהתמהיל מקורות מים מוצע בשלב מיידי לעומת  15.1.' טבלה מס

 )ש"מלמ(
 

ערבה  הפקה מקומית ר"מפא מקורות המים
 דרומית

התפלה 
 *מקומית

 כ"סה
 

 לשנת
קידוחים   

 קיימים
קידוחים 

 חדשים
 2030 70 10 13 43 4 תוכנית האב

 2020 63 0 3 11 41-45 8.0 **שלב מיידי
ש הפקה "מלמ 43ההתפלה המקומית בתוכנית האב מבוססת על קידוחי גלם שאינם כלולים במסגרת ה  * 

 .מקומית
 יםיתוכנית השלב המיידי לוקחת בחשבון דעיכה בקידוחים המקומ** 

 
 

 גישת התכנון .2
 

 2012אוגוסט המיידי שהופץ ב שלבהתיכונה במתווה רשות המים להספקת מים לערבה  •

 .הינו המנחה לעבודה  2013ואושר במרץ 

 :בחינת יכולת הפקה והספקה ממקורות המים השונים •

ערכת הארצית משניתן להעביר מה וחודשיות כמויות שנתיות,בחינת ספיקות שעתיות -

 .באמצעות קו צפית סדום

ללא   .עביר מכיוון הערבה הדרומיתשניתן להויות שנתיות בחינת ספיקות שעתיות וכמ -

 -ל רשות המים הנחתה את המתכנן לקבע העברה של כ"קשר לתוצאות הבחינה הנ

זו שהנחה  על מנת  .מהערבה הדרומית לתיכונה לכל אורך התקופהש "מלמ 3.0

ההשקעות הדרושות בערבה , ממש יש לבצע השקעות בערבה הדרומית עצמהתת

 .לק מעבודה זוהדרומית יבחנו בנפרד ואינם ח

 .מים וחדשיםיבחינת פוטנציאל ההפקה מקידוחים מקומיים קי -

הוספת (הכמות  ביעדיבחינת חלופות להספקת מים מהמקורות השונים על מנת לעמוד  •

 ).קידוחים והעברת מים מהמערכת הארצית ומהערבה הדרומית

 .2020 שלב הצגת מאזן המים בכל שנה עד ל •

והמתקנים  ניתוח הצורך בהעברת מים בין האזוריםבחינת כל אזור הספקה בנפרד ו •

 .הספקה שוטפת ולאמינותהדרושים לצורך 

 .2020עד ל והצגת הפיתוח הנדרש בכל שנה ניתוח הידראולי של המערכת הקיימת  •

 .ק"הצגת ההשקעות הדרושות וניתוח עלות המ •

 

 מקורות המים . 3
 

 ר "פוטנציאל יבוא מים מהמפא  .3.1

 כללי .3.1.1
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זוהר נווה  –באמצעות קו צפית  נאות הכיכרוצע לספק מים לישובי הב במסגרת תוכנית הא

 -ו 16''בקוטר מצינורות וקו  ) 20"בביצוע מצינורות בקוטר  ( בוקטע ) כבר בוצע ( אקטעים 

עד בריכות נאות ו) קצה קטע ב של הקו שלעיל(עמיעז מ שיונח מצומת "ק 18.8ובאורך  20''

 .עד למאגר נאות תמריםובהמשך יסופקו המים  .1,2הכיכר 

 

  נאות הכיכרלוצפית ר ל"המפאכושר העברה מ .3.1.2

ית סדום ושל הזרוע מציג חתך לאורך מקוצר של קו צפ 3.1.2.1' תרשים מס

ראש הקו בבריכות צפית שברום  . נאות הכיכר לכיווןהמסתעפת ממנו הדרומית 

 יטציוניווהקו הינו קו גר. 'מ -352פו בבריכות נאות הכיכר שברום ווס' מ+ 450

 800 -כצר לחץ סטטי של והוא מפלס המים בבריכות צפית היהמניע  עומד ה כאשר 

לית שניתן להעביר בקו אהמקסימהגרביטציונית הספיקה  .נאות הכיכרבבריכות  'מ

ין בטופוגרפיה יהאחד הוא החתך לאורך של הקו המאופ: נקבעת לפי שני חסמים

את כושר ההעברה מגבילה  ית ואשר רומים הקרובים לרומי בריכות צפו מתונה

 ) 'שנ\מ 3.1(מרבית וחסם שני הוא מהירות הזרימה ה ש"מק 1,200 -כ לספיקה של

החסם הוא הספיקה הנמוכה .שניתן להעביר בצינורות בעלי ציפוי פנימי במלט 

התלול  בקטע  שהקטעאישרה לביצוע רשות המים לפי המלצות מקורות  .מביניהם

 ומ יונח"ק 11.5באורך כולל של כ  'מ מקטע ג"ק 1.6ועוד כ  של קו צפית סדום' ב

/ 20''בקוטר אושר לתכנון מפורט מצינורות הקו המתפצל לנאות הכיכר . 20''בקוטר 

 הקו בקטרים אלוהנחת  .מ"ק 16.7ובאורך  16''בקוטר מצינורות מ והמשכו "ק 2.3

כך הקו ה בקצ) ש"מק 1,200בספיקה של (' מ 260 -של כתאפשר  לחץ נותר 

 .  'מ -280עד למאגר נאות תמרים שברום רביטציה  גלהזרים המים ב שיתאפשר

 

 .תאור המערכת הארצית .3.1.3

ר יכול להעביר לבריכות צפית נבחנה המערכת "על מנת לחשב את כמות המים  שהמפא

 .הארצית במעלה הבריכות בהתאם לתוכנית אב למים שפירים המאושרת ברשות המים

  .במערכת הארצית ימיםימציג את צירי ההספקה הק 3.1.3.1 ' מס תרשים 

על שני  ת מושתתהבריכות צפית נמצאות בקצה מערכת ההספקה שבנגב המזרחי 

המסתעפים מהמערכת בתפרח וצאלים ונפגשים  ציר צפוני ודרומי :צירים ראשיים

 . במאגר דימונה

 וניהציר הצפ

קו תקומה תפרח  ). 37(שמחה ל "מאהיונקת  משה' א תחמקור המים לציר הצפוני הו

ממאגר תפרח וסונקת  תתפרח יונק' תח.  )42 ל"א( למאגר תפרח משה' מחבר בין תח

ש מערב מסתעפות שתי "ומת בצב. ש מערב"דרך צומת ב) 45ל "א( ש "לבריכות ב

באמצעות קו ) 44ל "א(בת ש מערב אל בריכות הרכ"זרועות זרוע אחת מתחנת ב
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זרוע . ש צפון"באמצעות תחנת ב) 50ל "א(ל נבטים "את אאזור זה מזין  ,ש"עוקף ב

ש וסונקת לבריכות רמת חובב "יונקת מבריכות בהש דרום "תחנת בשניה החל מ

בימים אלו מבוצע קו חדש אשר יחליף את הקו מבית אשל לנבטים כך ). 49ל "א(

תחנת נבטים יונקת  .)50ל "א( ש דרום תוכל לפעול גם לבריכת נבטים"שתחנת ב

תחנת כתף אברהם יונקת ). 150ל "א(ת בית פלט ובריכת נבטים וסונקת לבריכמ

 ).55ל "א(דימונה  מאגר ובריכות לוסונקת ת בית פלט ומבריכ

 )הר הנגב מפעל(הציר הדרומי 

) 28ל "א(אגר מפסח הסונקות למ 'שחר ואיבים ג 'מקור המים לציר הדרומי הוא תח

צאלים למאגר –אמצעות קו מפסח תחנת מפסח יונקת ממאגר מפסח וסונקת ב

סונקת יונקת ממאגר צאלים ומצאת בראש הציר הדרומי נתחנת צאלים ה .צאלים

 אלבריכות רביבים וסונקת מבים יונקת תחנת רבי)  51ל "א(ת רביבים ולבריכ

תחנת משאבי שדה לירוחם יונקת מבריכות משאבי ). 52ל "א(בריכות משאבי שדה 

ריכות ירוחם תחנת ירוחם לדימונה יונקת מב) 54ל "א( שדה וסונקת לבריכות ירוחם

 .ומספקת למאגר דימונה ולבריכות דימונה

 

 ציר דימונה צפית

 180ח פנבבמאגר דימונה ו 3בבריכת דימונה נפגשים , רים הצפוני והדרומיישני הצ

לבריכות  40''ממאגר דימונה מסופקים המים באמצעות קו . 'מ+ 600ק וברום "אלמ

באמצעות שני קווים מבריכות דימונה המים מוזרמים . 'מ+ 588רום דימונה שב

ק "מ 17,500שבנפח ) 48ל "א(לבריכות צפית בגרביטציה   28''ו  18''בילים בקוטר מק

 .'מ+ 450וברום 

 

 .בשלב המיידי ערכת הארציתהממלערבה התיכונה  העברה  פוטנציאל  .3.1.4

 

ואת הפוטנציאל  המערכת הארציתמודל של   גותמצי 3.1.4.5 – 3.1.4.1' מס סכימות

סיכום של פוטנציאל  מציגה 3.1.4.7' טבלה מס. שניתן להעביר לערבה התיכונה

טבלה . חודשיבפילוג המים שניתן להעביר לכיוון הערבה התיכונה ברמה השנתית ו

את צירופי התפעול האפשריים בתחנות השאיבה השונות  מציגה 3.1.4.6' מס

 .המתקבלות נכון להיוםשלאורך הצירים והספיקות 

 להעביר לכיוון נאות הכיכר בכל אחת מהשנים עד ל  ןאל המים שניתיצנפוטב ושיח

 :נעשה באופן הבא 2020

 .2016סדום והקו לנאות הכיכר יבוצעו ויחלו לפעול בשנת  -הונח כי קו צפית -
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ל לאורך "תוך התחשבות בכך שכל א 2012נותחה הצריכה הקיימת נכון לשנת  -

, כגון העברת מים לציר שוקת ערד(עביר מים לאזורי לחץ שכנים הצירים מ

 ).ועוד חתירהאורון , ספיח, שבטה , לשדה בוקר העברת מים

השנתית לאורך הצירים כולל גידול בהעברות  בצריכת המים 3%ונח גידול של ה -

 .םיהדרושות לאזורי הלחץ הלטרלי

 .2012וג הצריכה בשנת שאר זהה לפיליהונח כי פילוג הצריכה לאורך הצירים י -

 .נבטים' ש דרום תוכל כבר בזמן הקרוב לעבוד אל מול בר"הונח כי תחנת ב -

ש "מק 21,000 -שמחה תוגדל לספיקה של כ נתתח 2017הונח כי החל משנת  -

 .)לפי תוכנית אב למים שפירים לנגב (ש היום "מק 15,800לעומת 

החודשי המרבי ל הסניקה אלאורך הציר חושב פוטנצי ת שאיבה לכל תחנ -

* שעות עבודה 22.5* ספיקה מקסימלית אפשרית (בהתאם למצב הקיים היום 

 ).מספר הימים בחודש

לכל תחנה לאורך הציר חושבה כמות המים המקסימלית ביניקת התחנה בהתאם  -

 .שבמעלהלסניקה המקסימלית של התחנה הקודמת בשרשרת פחות הצריכה 

ום שבין הפוטנציאל ימיא המינהלהעביר  ןתישנהמקסימאלית כמות המים  -

 .שבסניקת התחנה לפוטנציאל שביניקת התחנה

היא המינימום  נאות הכיכרשניתן להעביר לכיוון  המקסימאלית כמות המים -

שבין כושר העברה של קו צפית סדום לבין כמות המים שניתן להעביר לצפית 

 ).48(ל צפית  "פחות הצריכה בא

כת הארצית הוחלט כי מכיוון זה ייובאו לאחר חישוב פוטנציאל המים מהמער -

 .ש"מלמ 8.0
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 רנאות הכיכ -עמיעז -מקוצר קו צפיתחתך לאורך  1.2.13.' תרשים מס

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"מק 1,200עקום פיאזומטרי 

/ עומד
'רום מ  

'מרחק רץ מ  

 -נאות הכיכר ' בר

 +450צפית ' בר

 -265צומת עמיעז 
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 מפת המערכת הארצית 3.1.3.1' תרשים מס
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חודשי5חודששנתיסוג סכימה
שנתי2017שנה  הקיימת

3%גידול שנתי

4,534
צפון ודרום4,325

בר' הרכבת

5,8076,287
19,194מאגר תפרח

59,25935,11416,42510,89417,18112,886
59,25959,25946,68446,68416,42516,42513,56112,88612,886

לקו צפית סדום27,47120,55220,5529,3639,363
9,363

בר' מ. שדה36,869
36,869

06,88529,98429,98428,28628,28618,64818,64814,58514,585תקומה שפירים 37
העברה לטל אור שפירים 47
העברה ל תח' יזרעם 38

העברה לקו סעד 35
העברה לקידוחי ניר עם 32
העברה לשפדן 537

תח' שחר

יר
דב

ת 
יכ

בר
מ

קה
חר

מו

 לשפדן 525איבים ג'
לספיח 27

10
3,

43
7

36
,8

69

לאורים 33

העברה לבר שוקת 144

48
1

מח
 ש

ח'
ת

48
,0

57

ב"ש מערב 44א"ל מפסח 28 
13,387בריכות ב"ש 11,18945

תח' נבטים

675
בר' נבטים 150בריכת תפרח 42

12,5753,620

העברה לערוער 79

בית פלט 11,57050לשפדן 558

ב"ש צפוןב"ש מערב

בר' בית פלטבר' נבטים

בר' ירוחם5,531בריכות רביביםמאגר צאליםתח' מפסח

בר' צפיתמאגר דימונהמאגר תקומה

50
5

בר' 
רמת חובב

44
,1

78

בר' ב"שמאגר מפסח

תח' כתף 
אברהם 
לדימונה תח' תפרחתח' משה

##
##

#

ב"ש דרום
13,561

תח' ירוחם 
לדימונה

6,91911,189
בר' צפית 48בר' דימונה 55

הערבה לצפית מלוחים 657העברה לאורון 14,58558

הבשור תח' 

36
,8

תח' רביביםתח' צאלים69
תח' מ. שדה רמת חובב 49

לירוחם

העברה לעוער 79
6,8851,6979,6384,064

בר' ירוחם 54בר' משאבי שדה 52בריכות רביבים 51מפסח צאלים 29

העברה לאורון 58

העברה לבר' שדה בוקר 56העברה לבר' שבטה 53העברה לרביבים מליח 621העברה ל בוסטר צאלים 34
העברה לחתירה 107העברה לבר' שדה בוקר 56העברה למושבי הנגב 15

140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+

חודשי1חודששנתיסוג סכימה
שנתי2016שנה  הקיימת

3%גידול שנתי

צפון ודרום

בר' הרכבת

4,6695,150
17,667מאגר תפרח

54,93833,58716,42511,05516,20512,035
54,93854,93842,72944,81916,42516,42512,69012,03512,035

לקו צפית סדום26,78820,07020,0709,2079,207
9,207

בר' מ. שדה38,478
38,478

06,68429,70329,70328,05528,05518,69818,69814,75314,753תקומה שפירים 37
העברה לטל אור שפירים 47
העברה ל תח' יזרעם 38

העברה לקו סעד 35
העברה לקידוחי ניר עם 32
העברה לשפדן 537

תח' שחר

יר
דב

ת 
יכ

בר
מ

קה
חר

מו

 לשפדן 525איבים ג'
לספיח 27

97
,8

29

38
,4

78

לאורים 33

העברה לבר שוקת 144

48
1

מח
ש

ח' 
ת

49
,3

41

ב"ש מערב 44א"ל מפסח 28 
12,997בריכות ב"ש 10,86345

תח' נבטים

656
בר' נבטים 150בריכת תפרח 42

12,2093,515

העברה לערוער 79

בית פלט 11,23350לשפדן 558

ב"ש צפוןב"ש מערב

בר' בית פלטבר' נבטים

בר' ירוחם5,370בריכות רביביםמאגר צאליםתח' מפסח

בר' צפיתמאגר דימונהמאגר תקומה

2
,0

9
1

50
5

בר' 
רמת חובב

42
,8

91

בר' ב"שמאגר מפסח

תח' כתף 
אברהם 
לדימונה תח' תפרחתח' משה

##
##

#

ב"ש דרום
12,690

תח' ירוחם 
לדימונה

6,71710,863
בר' צפית 48בר' דימונה 55

הערבה לצפית מלוחים 657העברה לאורון 14,75358

הבשור תח' 

36
,3

תח' רביביםתח' צאלים88
תח' מ. שדה רמת חובב 49

לירוחם

העברה לעוער 79
6,6841,6489,3573,945

בר' ירוחם 54בר' משאבי שדה 52בריכות רביבים 51מפסח צאלים 29

העברה לאורון 58

העברה לבר' שדה בוקר 56העברה לבר' שבטה 53העברה לרביבים מליח 621העברה ל בוסטר צאלים 34
העברה לחתירה 107העברה לבר' שדה בוקר 56העברה למושבי הנגב 15

140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016פוטנציאל מים במערכת הארצית בשנת  – 3.1.4.1סכמה   

2017פוטנציאל מים במערכת הארצית בשנת  – 3.1.4.2סכמה   
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חודשי10חודששנתיסוג סכימה
שנתי2019שנה  הקיימת

3%גידול שנתי

5,704
צפון ודרום5,441

בר' הרכבת

7,3627,843
21,565מאגר תפרח

63,10037,48516,42510,55718,40013,843
63,10063,10049,75949,75916,42516,42514,56013,84313,843

לקו צפית סדום27,99220,65220,6528,7828,782
8,782

בר' מ. שדה37,790
37,790

07,30430,48630,48628,68528,68518,46018,46014,14914,149תקומה שפירים 37
העברה לטל אור שפירים 47
העברה ל תח' יזרעם 38

העברה לקו סעד 35
העברה לקידוחי ניר עם 32
העברה לשפדן 537

תח' שחר

יר
דב

ת 
יכ

בר
מ

קה
חר

מו

 לשפדן 525איבים ג'
לספיח 27

10
9,

96
9

37
,7

90

לאורים 33

העברה לבר שוקת 144

48
1

מח
 ש

ח'
ת

49
,6

60

ב"ש מערב 44א"ל מפסח 28 
14,202בריכות ב"ש 11,87045

תח' נבטים

717
בר' נבטים 150בריכת תפרח 42

13,3413,841

העברה לערוער 79

בית פלט 12,27450לשפדן 558

ב"ש צפוןב"ש מערב

בר' בית פלטבר' נבטים

בר' ירוחם5,868בריכות רביביםמאגר צאליםתח' מפסח

בר' צפיתמאגר דימונהמאגר תקומה

50
5

בר' 
רמת חובב

46
,8

68

בר' ב"שמאגר מפסח

תח' כתף 
אברהם 
לדימונה תח' תפרחתח' משה

##
##

#

ב"ש דרום
14,560

תח' ירוחם 
לדימונה

7,34011,870
בר' צפית 48בר' דימונה 55

הערבה לצפית מלוחים 657העברה לאורון 14,14958

הבשור תח' 

37
,7

תח' רביביםתח' צאלים90
תח' מ. שדה רמת חובב 49

לירוחם

העברה לעוער 79
7,3041,80110,2254,311

בר' ירוחם 54בר' משאבי שדה 52בריכות רביבים 51מפסח צאלים 29

העברה לאורון 58

העברה לבר' שדה בוקר 56העברה לבר' שבטה 53העברה לרביבים מליח 621העברה ל בוסטר צאלים 34
העברה לחתירה 107העברה לבר' שדה בוקר 56העברה למושבי הנגב 15

140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+

חודשי5חודששנתיסוג סכימה
שנתי2018שנה  הקיימת

3%גידול שנתי

4,534
צפון ודרום4,325

בר' הרכבת

6,5837,063
20,371מאגר תפרח

61,16136,29216,42510,72817,79113,367
61,16161,16148,20848,20816,42516,42514,06313,36713,367

לקו צפית סדום27,76320,63620,6369,1129,112
9,112

בר' מ. שדה37,348
37,348

07,09230,25730,25728,50828,50818,58118,58114,39614,396תקומה שפירים 37
העברה לטל אור שפירים 47
העברה ל תח' יזרעם 38

העברה לקו סעד 35
העברה לקידוחי ניר עם 32
העברה לשפדן 537

תח' שחר

יר
דב

ת 
יכ

בר
מ

קה
חר

מו

 לשפדן 525איבים ג'
לספיח 27

10
6,

66
4

37
,3

48

לאורים 33

העברה לבר שוקת 144

48
1

מח
ש

ח' 
ת

48
,8

72

ב"ש מערב 44א"ל מפסח 28 
13,789בריכות ב"ש 11,52445

תח' נבטים

696
בר' נבטים 150בריכת תפרח 42

12,9523,729

העברה לערוער 79

בית פלט 11,91750לשפדן 558

ב"ש צפוןב"ש מערב

בר' בית פלטבר' נבטים

בר' ירוחם5,697בריכות רביביםמאגר צאליםתח' מפסח

בר' צפיתמאגר דימונהמאגר תקומה

50
5

בר' 
רמת חובב

45
,5

03

בר' ב"שמאגר מפסח

תח' כתף 
אברהם 
לדימונה תח' תפרחתח' משה

##
##

#

ב"ש דרום
14,063

תח' ירוחם 
לדימונה

7,12611,524
בר' צפית 48בר' דימונה 55

הערבה לצפית מלוחים 657העברה לאורון 14,39658

הבשור תח' 

37
,3

תח' רביביםתח' צאלים48
תח' מ. שדה רמת חובב 49

לירוחם

העברה לעוער 79
7,0921,7489,9274,186

בר' ירוחם 54בר' משאבי שדה 52בריכות רביבים 51מפסח צאלים 29

העברה לאורון 58

העברה לבר' שדה בוקר 56העברה לבר' שבטה 53העברה לרביבים מליח 621העברה ל בוסטר צאלים 34
העברה לחתירה 107העברה לבר' שדה בוקר 56העברה למושבי הנגב 15

140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018פוטנציאל מים במערכת הארצית בשנת  – 3.1.4.3סכמה   

2019במערכת הארצית בשנת  פוטנציאל מים – 3.1.4.4סכמה   
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חודשי10חודששנתיסוג סכימה
שנתי2020שנה  הקיימת

3%גידול שנתי

5,704
צפון ודרום5,441

בר' הרכבת

8,2908,770
22,918מאגר תפרח

65,22238,83816,42510,38119,15114,458
65,22265,22251,48151,48116,42516,42515,19614,45814,458

לקו צפית סדום28,34820,78820,7888,5628,562
8,562

בר' מ. שדה38,241
38,241

07,52330,71830,71828,86328,86318,33118,33113,89113,891תקומה שפירים 37
העברה לטל אור שפירים 47
העברה ל תח' יזרעם 38

העברה לקו סעד 35
העברה לקידוחי ניר עם 32
העברה לשפדן 537

מח
 ש

ח'
ת

11
3,

49
7

12,226

העברה לבר שוקת 144

48
1

50
,4

67

ב"ש מערב 44א"ל מפסח 28 
14,629בריכות ב"ש 45

תח' שחר

יר
דב

ת 
יכ

בר
מ

קה
חר

מו

 לשפדן 525איבים ג'
לספיח 27

תח' נבטים

738
בר' נבטים 150בריכת תפרח 42

13,7413,956

העברה לערוער 79

בית פלט 12,64350לשפדן 558

38
,2

41

ב"ש צפוןב"ש מערבלאורים 33

בר' בית פלטבר' נבטים

בר' ירוחם6,044בריכות רביביםמאגר צאליםתח' מפסח

בר' צפיתמאגר דימונהמאגר תקומה

50
5

בר' 
רמת חובב

48
,2

74

בר' ב"שמאגר מפסח

תח' כתף 
אברהם 
לדימונה תח' תפרחתח' משה

##
##

#

ב"ש דרום
15,196

תח' ירוחם 
לדימונה

7,56012,226
בר' צפית 48בר' דימונה 55

הערבה לצפית מלוחים 657העברה לאורון 13,89158

הבשור תח' 

38
,2

תח' רביביםתח' צאלים41
תח' מ. שדה רמת חובב 49

לירוחם

העברה לעוער 79
7,5231,85510,5314,440

בר' ירוחם 54בר' משאבי שדה 52בריכות רביבים 51מפסח צאלים 29

העברה לאורון 58

העברה לבר' שדה בוקר 56העברה לבר' שבטה 53העברה לרביבים מליח 621העברה ל בוסטר צאלים 34
העברה לחתירה 107העברה לבר' שדה בוקר 56העברה למושבי הנגב 15

140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+ 140+

190+

180+

158+

280+

295+

418+ 387+

355+

387+

350+550+

610+455+
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 )ק "אלמ( ר לנאות הכיכר"פוטנציאל העברת מים מהמפא - 3.1.4.7' טבלה מס

 כ"סה 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
2013-2015                         0 

2016 837 756 837 435 837 810 565 837 810 837 810 837 9,207 
2017 837 756 837 810 837 810 345 837 810 837 810 837 9,363 
2018 837 756 837 810 837 810 119 812 810 837 810 837 9,112 
2019 837 756 837 810 837 810   601 810 838 810 837 8,783 
2020 837 756 837 810 837 810   384 809 835 810 837 8,562 

 

, ספיקה יחידות בעבודה צירוף שם תחנה
 ש"מק

מקסימום 
שנתי 

 )ק"אלמ(

מקסימום 
יומי 

 )ק"מ(

מקסימום 
שעתי 

 )ש"מק(

מקסימום 
 חודשי

 ציר צפוני

 תפרח

 3,000 3או2או1 1
60,750 168,750 

7,500 5,231 

     6,000 'שתי יח 2

     7,500 יחידות 3 3

 ש מערב"ב

 1,200 2או1 1

36,450 101,250 

4,500 3,139 

2 3 2,400     

3 1+3 3,400     

4 1+2+3 4,500     

 ש צפון"ב
1 4+5+1 4,200 

34,020 94,500 
4,200 2,930 

  5 1,900     

2 4+5 3,000     

 נבטים
 4,200 יחידות 3 3

34,020 94,500 
4,200 2,930 

2 1+2 3או  2,400     

     1,800 3או2או1 1

כתף 
 אברהם

 1,550 3או2או1 1
33,210 92,250 

4,100 2,860 

2 1+2 3+או  2,750     

     4,100 יחידות 3 3

תחנת 
 משה

1 1 4,500 
89,100 247,500 

11,000 7,673 

2 1+2 8,000     

3 1+2+3 11,000     

   ציר דרומי

 מפסח
      

52,650 146,250 
6,500 4,534 

          
          

 איבים ג
1 1 890 

12,798 35,550 
1,580 1,102 

     1,580 1+3או  1+2 2

3         

תחנת 
 שחר

1 1+2 8,350 
87,480 243,000 

10,800 7,533 

2 1+2+3 10,800     

3         

תחנת 
 שמחה

4 4+7 9,000 

127,980 355,500 

15,800 11,021 

5 4+5+7 13,000     

6 6 6,500 
21,000, 
 החלמ
2017 

  
  

5+4,4+6, 
4+6 12,000 

  5+6+4+7 15,800 

7 5+6+4 15,000     

 רביבים

1 1 1,100 

29,970 83,250 

3,700 2,581 

2 2,3 1,600     

3 2+3 2,500     

4 5 3,000     

5 5+3 3,700     

 צאלים

1 5 1,800 

36,450 101,250 

4,500 3,139 

2 6 2,200     

3 2 2,300     

     3,000 ח1+6 4

     4,500 6+2+ח2 5

שדה .מ
 לירוחם

 1,300 5או 1/2יחידה  1
18,630 51,750 

2,300 1,604 

4 
יחדה לשדה +2+3

     2,300 בוקר

ירוחם 
 לדימונה

 1,300 4או 3 1
17,820 49,500 

2,200 1,535 

2 3+4 2,200     
 1,395 2000 45000 16,200       ש דרום"ב

 טבלה 3.1.4.6 – ספיקות בתחנות השאיבה (מצב קיים)
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 מהערבה הדרומית)עודפי מי קידוחים (פוטנציאל יבוא מים  .3.2

 

 כללי .3.2.1

מוצעת שדרה להולכת מים מותפלים שראשה במתקן  בתוכנית האב לערבה דרומית

במסגרת  .)'מ+255(שתמשיך צפונה עד למאגר נוצה  או באזור אילת  התפלה באילת

רת המים ה נבחנה האפשרות לחבר את שד נאות הכיכרתוכנית האב לערבה תיכונה ו

 .28''בקוטר  באמצעות קו) 'מ+88(ממאגר נוצה אל מאגר פארן " מתוקים"

המוצגת כאן מוצע לקדם את חיבור לערבה התיכונה  יבתוכנית השלב המייד

מי קידוחים  במידה ויש הערבות  על מנת לאפשר להעביר כבר בשלב המיידי עודפי 

 .ערבה התיכונהכאלה מהערבה הדרומית ל

 

 ת הקיימת והמתוכננת בערבה הדרומיתתאור המערכ .3.2.2

 .הדרומיתבאזור הערבה  יימתמציגה את המערכת הק 3.2.2.1' סכימה מס

ברשות המים כוללת את הרכיבים בעבר תוכנית האב לערבה הדרומית אשר אושרה 

המערכת כוללת . להולכת  מים ממתקן התפלה באילת  אל מאגר נוצההנדרשים 

 :רכיבים עיקריים הארבע

 .וקווי הצינורות המחברים אל מתקן הסבחה  )מתוכנן( 2, ) קיים( 1אילת  מאגרי -

י צינורות וממאגרי אילת צפונה עד מאגר נוצה וקושדרת מים מותפלים  -

 .המסתעפים אל המאגרים והבריכות באזורים השונים

 תחנות שאיבה לאורך הציר הראשי -

ליות ביוטבתה נוצה והבריכות התפעו, יטבתה, תמנע: מאגרים מצפון לאילת  -

 .ולוטן

שהמאגרים בערבה הדרומית בניגוד לאלו המוצעים בערבה התיכונה  חשוב לציין

 .הינם מאגרים למים מותפלים בלבד

להספקת  ה אושרה ברשות המים תוכנית שלב מיידי הנגזרת מתוכנית האבלאחרונ

עיקרה של התוכנית הינה ביצוע וקידום מתקנים שאושרו . מים לערבה הדרומית

 .מסגרת תוכנית האב על מנת לנצל את פוטנציאל היצור העודף בסבחהב

מים מותפלים ממתקן ההתפלה סבחה יסופקו לחקלאות באזור  ל"על פי התוכנית הנ

הקו יונח לאורך . אליפז באמצעות קו ראשי למים מותפלים-אילות וסמר –אילת 

ק מים עד אזור קו פארן אילת יספ .הערבה ממאגר אילת ועד למאגר תמנע המתוכנן

 .יטבתה בלבד
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בהתאם למתוכנן והקיים באזור הערבה הדרומית ניתן יהיה להפנות חלק מהקידוחים 

קיימים במידה ו גם לטובת הערבה התיכונה) ל בסכימההקידוחים המסומנים בסגו(

 .כאלו
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 מבנה ערבה הדרומית – 2.2.13.סכמה 
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 המערבה דרומית לערבה התיכונ העברת המיםפוטנציאל  .3.2.3

 

יאל המים שניתן להעביר מהערבה הדרומית אל הערבה התיכונה בוצע חישוב פוטנצ

 :באופן הבא

 : אזורים עיקריים 3אזור הערבה הדרומית חולק ל  -

הכלול בתוכנית השלב המיידי  אליפז -אילת ועד סמרהאזור הדרומי  •

 .לערבה הדרומית

חים באזור יתן לנצל את הקידונלא . טבתהוגרופית וי של מרכזיה אזורה •

ד ממעו ונה מכיוון שהעומד בקו פארן גבוהלטובת הערבה התיכ זה

 .הבריכות האזוריות

הקידוחים באזורים אלו ניתן מי את . לוטן ויהל , קטורה הצפוני אזורה •

שיעבוד את אזור קטורה מתוכנן לחבר באמצעות בוסטר . לספק לקו פארן

 )3ויעלון , 4ח קטורה ומת הסינון של קידובמסגרת תכנון צ( לבריכת לוטן

 .את קידוחי אזור זה ניתן לספק לקו פארן כך שגם

ונקבע פילוג הצריכה  2012נאספו נתוני צריכת המים בכל הערבה הדרומית בשנת  -

 .בכל אחד משלושת האזורים המתוארים לעיל

 .ישאר קבוע בשנים הקרובותיהונח כי פילוג זה  -

 10.6 -דרושה תוספת מים של כ  5.3.12 -מ  " ערדום"בהתאם למכתב של אגודת  -

תכנון הונח כי קצב לצורכי . ש בשנה"מלמ 2.12 -כ 2012-2017ש בין השנים "מלמ

 1.0 -אליפז על כ –באזור אילת ויעמוד  2020ידול זה יישאר קבוע עד לשנת ג

  .ש בשנה"מלמ 1.12יוטבתה על  -יהלש בשנה ובאזור "מלמ

 -ש תסופק כל שנה מאזור יהל"אלמ 500 -לצורכי תכנון הונח כי כמות של כ -

 .קטורה לאזור גרופית ויוטבתה לצורך שיפור איכות המים באזורים אלו

הונח כי ביצוע שלב מידי  .2015קו מחבר ערבות יחל לפעול החל משנת הונח כי  -

  .2014 שנת סוףבים יבערבה הדרומית יסת

לאזור . ומיתלערבה הדר יבהתאם למאזני המים המוצגים בתוכנית השלב המייד -

לצורכי תכנון הונח . ש"מלמ 9.0 -אילת אליפז ניתן מענה מלא עד לכמויות של כ

 . ון באמצעות תחנת יוטבתהפת מים מעבר לכך תועבר לאזור מצפכל תוס

ונותח פוטנציאל ההפקה בשנים  דרומיתהקידוחים  באזור הערבה ה נאספו נתוני -

 .)3.2.3.1ראה טבלה (הקרובות 

מים לערבה התיכונה הינו  פוטנציאל ההפקה הקיים באזור  פוטנציאל העברת -

מטבלה זו  .)3.2.3.2' ראה טבלה מס( פחות הצריכה הצפויה בערבה הדרומית
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אפס בשנת ש ל"מלמ 5.6-עולה שפוטנציאל ההעברה מכיוון ערבה דרומית ירד מ

2019.  

ש "לממ 3בדיון הטכני שנערך על עבודה זו ברשות המים הוחלט לקבע הערבה של  -

 .כיוון הערבה הדרומית אל התיכונהמ

ע פעולות דחופות על מנת להגדיל את ניתוח המוצג לעיל עולה כי יש לבצלאור ה

ת מים מהערבה ברמוש ההנחיה להעילצורך מ ערבה הדרומיתמצאי המים ב

הדרומית לתיכונה וגם לצורך מתן מענה לצריכת המים הצפויה בערבה 

 . הדרומית עצמה

 .עבודה זו וינותחו במסגרת עבודות נפרדות בתחום התכנון של ינם אלו אפעולות 

 

 ש מכיוון הערבה הדרומית לכל אורך התקופה איפשר "מלמ 3.0קיבוע כמות של  -

לצמצם האת השקעות הדרושות במתקני העברה בין האזורים עיקר הושני הוא 

תחנת  בכך שאין צורך לחזק את הקו המחבר בין צופר לפארן ואין צורך בהקמת

תחנות השאיבה הבין אזוריות האחרות המוצעות . שאיבה חדשה בין צופר לפארן

 .קטנו במידה מסוימת
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 בערבה הדרומית קידוחים - 2.3.13.טבלה 

  

קידוחים 
בצהוב 

נים יזמ
להעברה 
לצפונית 
לערבל 
 תיכונה

הפקה 
בשנת 
2012 

 )ק"אלמ(

פוטנציאל 
הפקה 

 )ק"אלמ(

ספיקה 
 שעתית

זמינות 
 תבמערכ

2013 
)ק"אלמ(  

2014 
)ק"אלמ ) 

2020 
)ק"אלמ(  

אזור 
 יהל

 1,200     2015 200 1,200   1נוצה 
 1,000     2015 150 1,000   11נוצה 
 850 850 850   180 850 957 'א1יעלון 
 500 500 500   100 500 511 'א 6יעלון 
 240 240 240   150 240 241 116יעלון 
 350 350 350   60 350 188 117יעלון 

 1,000 1,000 1,000 עובדים 200 1,000   9קטורה 
 1,200 1,200 1,200 עובדים 200 1,200   19קטורה 

אזור 
קטורה 

 לוטן

 600 600 600   140 600 252 8יעלון 
קטורה 

115 490 600 130   600 600 600 
 1,000 1,000 1,000   195 1,000 1,312 5קטורה 
 400 400 400   100 400 334 6קטורה 
 400 400 400   100 400 277 7קטורה 

 650 650 650   150 650 376 א3יעלון 
 700 700 700   140 700 467 14קטורה 
 1,000 1,000 1,000   160 1,000 819 א4קטורה 
 500 500 500   100 500 463 4קטורה 
 1,000 1,000 1,000   180 1,000 72 1שיזפון 
 700 700 700   120 700 58 11שיזפון 

פארן 
צוואר 
 קהבקבו

פארן 
 650 650 650   110 650 681 א115
 500 500 500   80 500 521 119פארן

 500 500 500   80 500 207 120פארן 
 211פארן 

 700 700 700   120 700 844 א
 1,000 1,000 1,000   180 1,000 1,354 215פארן 
 900 900 900   160 900 968 217פארן 
 700 200 200   120 700   216פארן 

 18,840 16,140 16,140   3,605 18,840 11,393 כ "סה  
                  

אזור 
יוטבתה 
 גרופית

 540 540 540   140 540 457 1גרופית 
גרופית 

2** 650 100 220   100 100 100 
גרופית 

4** 199 290 150   290 290 290 
 400 400 400   125 400 478 3יוטבתה 
יוטבתה 

12 628 1,000 190   1,000 1,000 1,000 
 400 400 400   150 400 131 2יוטבתה 
יוטבתה 

10 574 550 170   550 550 550 
יוטבתה 

11 1,721 1,200 260   1,200 1,200 1,200 
יוטבתה 

13 48 500 120 
 

500 500 500 
 4,980 4,980 4,980   1525 4,980 4,884 כ"סה  
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 תסיכום פוטנציאל המים מהערבה הדרומי – 2.3.23.' טבלה מס

 

 

ש מכיוון הערבה הדרומית לתיכונה בהתאם להנחיית "מלמ 3.0למרות המוצג לעיר המערכת המוצעת בעבודה זו לקחה בחשבון הערבה קבוע של 

רשות המים

פוטנציאל העברה 
לערבה התיכונה 

(מלמ"ש)

20124,9513,7179,76318,4314,88411,393
20131,0003098112,1202,1205,9514,02610,57420,5515,9513,52616,14025,6175,066
20141,0003098112,1204,2406,9514,33511,38522,6716,9513,83516,14026,9264,255
20151,0003098112,1206,3607,9514,64312,19624,7917,9514,14318,34030,4345,644
20161,0003098112,1208,4808,9514,95213,00726,9118,9514,45218,84032,2435,333
20171,0003098112,12010,6009,9515,26113,81929,0318,9514,76118,84032,5523,521
20181,0003098112,12012,72010,9515,57014,63031,1518,9514,98018,84032,7711,620
20191,0003098112,12014,84011,9515,87915,44133,2718,9514,98018,84032,771-500

20201,0003098112,12016,96012,9516,18816,25235,3918,9514,98018,84032,771-2,620

*****  נקבע כי משיקולי איכות קידוחי גרופית ויוטבטה יפיקו לפחות 500 אלמ"ק פחות מהצריכה באזור גרופית ויוטבטה והחוסר יושלם מצפון על מנת לשפר את האיכות.

**  כל כמות של עד כ- 8.9 מלמ"ש באזור אילת -אליפז תסופק באמצעות הסבחה והמתקנים המוצעים במסגרת תוכנית השלב המידי לערבה הדרומית כל כמות מעבר לכך יש לספק מצפון.
***   בשנת 2015 יתווספו למערכת קידוחי נוצה  1,11

**** במידה ולא תבוצע שדרת המים המותפלים או תוספת מקורת אחרת לערבה הדרומית לא ניתן יהיה לעביר מים לערבה התיכונה בשנים אלו . יתרה מזו בשנים אלו כבר קיים חוסר בערבה הדרומית    עצמה

תוספת דרושה 
באזור גרופית 

יוטבתה

תוספת דרושה 
באזור יהל- 

קטורה

סה"כ תוספת 
דרושה

מקורת  מים (מלמ"ש)

מקורת מים 
באזור - אילת 

אליפז

קידוחים באזור 
גרופית - יוטבתה

קידוחי צ. הבקבוק 
+ קידוחים באזור 

יהל- קטורה

סה"כ מקורת 
מים

צריכה בערבה הדרומית (מלמ"ש) תוספת שנתית דרושה בערבה הדרומית (מלמ"ש)

שנה
צריכה אזור 
אילת - אליפז

צריכה אזור 
גרופית - יוטבתה

צריכה אזור יהל-
סה"כ צריכה קטורה ושיזפון

תוספת דרושה 
באזור אילת - 

אליפז

תוספת 
שנתימצטברת

*     ע"פ מכתב של אגודת ערדום עד לשנת 2017 דרושה תוספת  של 10.6 מלמ"ש לערבה הדרומית

****

**

****

*

*****
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 יםימקומ מקורות מים  .3.3

 :כללי    3.3.1

י "ע בוצעשועל ניתוח מגמות בקידוחים   לערבה התיכונה תוכנית האב על פרק זה  מבוסס

 .מרחב הדרום במקורות

 

באזור ערבה תיכונה קידוחים   58 מהם  , קידוחי מקורות 77באזור התוכנית קיימים היום   3.3.2

מהקידוחים  13ים כאשר מרבית הקידוחים פעיל. באזור נאות הכיכרקידוחים  19 -ו

קידוחים  23 -למפעלי ים המלח ישנם עוד כ  .הפעילים באזור נמצאים בתחום ירדן

ה ושל האגודה "הפרטיים של מי מי הקידוחים. בבעלותם המפיקים מים לצורכי המפעל

 . אינם נכללים במאזן המים לצורך עבודה זועין חצבה ופית השית

 

 :כויות שונותיקוויפרים באמי התהום מופקים משלושה א  3.3.3

המים של אקוויפר זה מכילים ריכוזים גבוהים של גופרית  :כורנובאקוויפר חבורת  -

 800- 650ריכוז כלורידים נע בין  .וברזל המחייבים סינון וטיפול לפני הגיעם לצרכן

 .ל"מגכ

. פוןבאקוויפר זה קיימת מגמה של עלית המליחות מדרום לצ: אקוויפר חבורת יהודה -

ל באזור "מגכ 400 ביןונעה שונות גבוהה  מאופינת  בליחות הקידוחים באקוויפר זה מ

המים הנשאבים . ל בשדה תמר של מפעלי ים המלח"ועד לאלפי מגכ 18,19קידוחי פארן 

המחייבים סינון , ינים גם בריכוזים גבוהים של גופרית וברזלימאקוויפר זה מאופ

 .וטיפול

באקוויפר הקידוחים . של מילוי הערבה וחצבה וויפריםמדובר באק  :אקוויפר המילוי -

רוב הקידוחים . יה בריכוז הניטרטיםזה סובלים מעליה ברמות המליחות וכן על

 . הקיימים באזור התוכנית נקדחו לאקוויפר זה

 

ם מאגרי יבאזור התוכנית מצוי. מים עיליים באזור  נתפסים במאגרי השיטפונות באזור   3.3.4

ברוב המאגרים מותקן ציוד . נאות תמרים, עידן, חצבה, נקרות, צוקים, שתע: השיטפונות

טפונות ישרות להשתמש במי השאין אפבגלל בעיות של הצטברות סחף  .לשאיבה ישירה

 .השטחים ומים אלו לא נלקחו בחשבון כמקור מים תלהשקיי

 

לדעיכה  הסיבות. ושעתית תיתמדעיכה שנ הקידוחים הקיימים שבאזור התוכנית סובלים .3.3.5

בעבודה זו הנחנו כי הקידוחים הקיימים ימשיכו לסבול  .מכניות והידרולוגיות: משולבות 

ני שנערך במרחב דרום על נתו השנתית והספיקה השעתית בהתאם לסקרמדעיכה בתפוקה 

 ).3.3.5.1ראה טבלה ( 1994-2012הקידוחים בין השנים 
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 ויפר ואזורלפי אקו  דעיכת קידוחים צפויה -3.5.13.טבלה 
       

דעיכה שנתית  אקוויפר אזור צריכה
 ממוצעת באחוזים

 פארן
 2.0% מילוי

 0.4% חבורת יהודה וכורנוב

 צופר
 5.2% מילוי

חבורת יהודה וצור 
 0.1% מישאש

 עין יהב
 1.8% מילוי
כורנוב , חבורת יהודה

 0.7% וצור מישאש

 1.9% חצבה/ מילוי חצבה
 0.0% מילוי עידן

 0.0% כונרוב עין עופרים
 1.7% מילוי נאות הכיר

 

  .באזור התוכנית קיימת אפשרות מעשית לתוספת שאיבה  .3.3.6

וכנית פ ת"כאשר ע. ק"מלמ 47 -עמדה על כ 2012כ השאיבה מקידוחי מקורות בשנת "סה 

ש "ממל 28.6 -האב ותוכנית פיתוח אחרות מוצעים עוד קידוחים בתפוקה כוללת של כ

 נמצאים בהליכי תכנון וביצוע ש "מלמ 8.9 -קידוחים בתפוקה כוללת של כ 9כאשר מתוכם 

 .3.3.6.1ראה טבלה  .)29,129,21,22פארן ,  22צופר , 13,113עין יהב , 117, 7,17עין יהב (
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U .נתוני הקידוחים הקיימים והמוצעים באזור הערבה התיכונה 3.6.13.' טבלה מס

EC סטטוסמיקוםאקוויפרקידוח
(דצ"ס/מ')

ספיקה 
קיימת 
 2012
(מק"ש)

ספיקה 
חזויה 
2020

תפוקה 
שנתית  
 2011
(אלמ"ק)

תפוקה 
שנתית 
 2012

(אלמ"ק)

פוטנציאל 
הפקה ללא 

חריגה 
מההמלצות 

ההידרולוגיות 
(מלמ"ש)

דעיכה 
שנתית 
צפויה

פוטנציאל 
הפקה בשנת 

2013 (אלמ"ק)

פוטנציאל 
הפקה 

בשנת 2014 
(אלמ"ק)

פוטנציאל 
הפקה בשנת 

 2020
(אלמ"ק)

ECסטטוסמיקוםאקוויפרקידוח
(דצ"ס/מ')

עומק 
הקידוח

ספיקה 
(מק"ש)

תפוקה 
שנתית 

משוערת 
(אלמ"ק)

מוצע במסגרת מילוינ.כ 5.22017.4361201281281.7%12612311140קייםמילוינ.כ 1
510080600תוכנית האב

מוצע במסגרת מילוינ.כ 5.66052.3093533483481.7%34233630441קייםמילוינ.כ 1ב
5150100800תוכנית האב

מוצע במסגרת מילוינ.כ 4.3150130.777748478471.7%83381873842קייםמילוינ.כ 1ג
4.2150100800תוכנית האב

מוצע במסגרת מילוינ.כ 3.47565.3876164314311.7%42341637643קייםמילוינ.כ 2
4.2200150800תוכנית האב

מוצע במסגרת מילוינ.כ 3.41210.46210699991.7%98968644קייםמילוינ.כ 3א
4.2200150800תוכנית האב

מוצע במסגרת מילוינ.כ 4.63328.772733233231.7%31731228145קייםמילוינ.כ 7
4200150800תוכנית האב

מוצע במסגרת מילוינ.כ 44135.7453434124121.7%40539835946קייםמילוינ.כ 7א
4200150800תוכנית האב

48069.7464223973971.7%390384346קייםמילוינ.כ 20

2.510894.1577496006001.7%590580523קייםמילוינ.כ 21

3.1108.718253331.7%222קייםמילוינ.כ 22

3.22320.0521141351351.7%132130117קייםמילוינ.כ 23

3.1119.596557571.7%565550קייםמילוינ.כ 24

3.3150130.778238248241.7%810796718קייםמילוינ.כ 25

3.2120104.625246946001.7%590580523קייםמילוינ.כ 26

4.2120104.628265765761.7%566556502קייםמילוינ.כ 27

2.911095.97775575571.7%547538486קייםמילוינ.כ 28

2.3130113.346297607601.7%747734662קייםמילוינ.כ 29

מילוינ.כ 30

החל לפעול 
במהלך 2012 

תפוקה משוערת 
בשנה 800 

אלמ"ש

2.5125108.983023021.7%297292263

מילוינ.כ 31

החל לפעול 
במהלך 2012 

תפוקה משוערת 
בשנה 800 

אלמ"ש

2.5125108.982682681.7%264259234

נאות הכיכר

3.41,4831,2937,5677,7597,6657,5347,4066,6824.38805,400סה"כ

1.53001501,000אושר בעברבירדןמילויעידן 1.510087.1827877307301.7%71770563610קייםבירדןמילויעידן 5

כורנובעין עופרים 2.2150130.779668838831.7%8688547709קייםמילויעידן 6
אושר בעבר, 

מוצע בתוכנית 
האב

4.59501501,000

מוצע בתוכנית ח. יהודהעין עופרים 1.5180156.931,4311,5521,2001.7%1,1801,1601,35320קייםבירדןמילויעידן 4
3.33501801,350האב

מוצע בתוכנית ח. יהודהעין עופרים 2.24438.362221831831.7%17917615921קייםמילויעידן 3
4.54001501,350האב

מוצע בתוכנית כורנובעין עופרים 1.75043.5917633713711.7%36535932424קייםמילויעידן 8
4.56001801,350האב

2.7130113.349439769761.7%960943851קייםמילויעידן 3א
2.9175152.571,1631,1351,1351.7%1,1151,096989קייםמילויעידן 2א
3.2200174.361,0341,0951,0951.7%1,0771,058955קייםמילויעידן 7

3.2250248.011,5761,5261,5260.1%1,5251,5231,514קייםכורנובעין עופרים 5

עין עופרים 
15

כורנוב

קיים. פעל רק חצי 
שנה ב 2011 

פוטנציאל הפקה 
בשנה 1 מלמ"ש

3.2200198.414096531,0000.1%999998992

מילויעידן 11

החל לפעול 
במהלך 2012 

תפוקה משוערת 
בשנה 700 

אלמ"ש

1.8120104.623007001.7%688676610

מילויעידן 12

החל לפעול 
במהלך 2012 

תפוקה משוערת 
בשנה 700 

אלמ"ש

1.8120104.624467001.7%688676610

2.51,7191,5539,2939,85010,49910,36110,2269,7643.78106,050סה"כעידן

2.0300100500מילויחצבה 1.82824.4112719191.7%18181619קייםמילויחצבה 10
21601501,000מילויחצבה 3.511095.95966506501.7%63962856620קייםמילויחצבה 7א'
3.58069.7466145855001.7%492483436קייםמילויחצבה 17
37565.3875485485481.7%538529477קייםמילויחצבה 11

2.8115100.266185715711.7%562552498קייםמילויחצבה 10א'
1.910087.1826948037501.7%737725654קייםמילויחצבה 13א'
2125108.989664797501.7%737725654קייםמילויחצבה 12
2130113.341,0671,0141,0141.7%997980884קייםמילויחצבה 6ב'
2.39078.4645477827821.7%769756682קייםמילויחצבה 3א'
2155135.131,2171,1701,0001.7%983966872קייםמילויחצבה 15
5.210087.18231.7%קייםמילוישיזף 5

3.67565.3874685497001.7%688676610קייםמילוישיזף 10

מילויחצבה 18
קיים (החל לעבוד 

לקראת אמצע 
2011

211095.93607337331.7%721709639

2.71,2931,1277,7247,9038,0177,8807,7466,9892.02501,500סה"כחצבה

ח.יהודהעין יהב 16
לא פעל במשך כל 

השנה בשל 
תאונת עבודה.

נקדח, ציוד ח. יהודהעין יהב 3.2200195.251,2564441,2000.3%1,1961,1931,17217
3.45101801,200בביצוע

נקדח, ציוד מישאשעין יהב 3200198.411,4011,4101,4100.1%1,4091,4081,399117קייםכורנובעין יהב 6
2.8322100700בביצוע

ח. יהודהעין יהב 2.510598.4656286366000.8%5955905637קייםמישאשעין יהב 116
אושר 

במסגרת 
תכנון כללי

4.58501501,000

3.0300100500חליפימילוימרזבה 6א'2.13026.1552282202201.7%216212191קייםמילוימרזבה 9

3.0300100500חליפימילוימרזבה 7א'3.55043.5913704104101.7%403396357קייםמילוימרזבה 10
3.66052.3094525145141.7%505497448קייםמילוימרזבה 4

3.2130113.341,0211,0517501.7%737725654קייםמילוימרזבה 4א'
3.47061.0287496066061.7%596585528קייםמילוישיזף 4א'
3.5200174.361,5561,6481,0001.7%983966872קייםמילוישיזף 1א'
2.69582.8236358007001.7%688676610קייםמילוישיזף 2א 3.11,1401,0468,2957,7387,4107,3297,2496,7953.46303,900סה"כעין יהב

2.28579.713525117000.8%694689656קייםמישאשעין יהב 3א
צופר 

122/123
בירדןמילוי

מוצע ליד 
צופר 22 או 

23
3.01501501,000

1.05102001,200ח.יהודהעין יהב 1.6159.78496085855.2%807655213קייםמילויצופר 5

בציוד עדין לא בירדןמילויצופר 2.53019.57782282285.2%21620514922קייםבירדןמילויצופר 8
2.024080500חובר למערכת

מוצע צפונית בירדןמילויצופר 2.712078.2798578777005.2%66462945723קייםמילויצופר 15
2.02401501,000לצופר 22

3.97001501,000ח. יהודהעין יהב 1.28555.4487016886885.2%652618449113קייםבירדןמילויצופר 10א

4.51,0001501,000כורנובעין יהב 1.34529.3556312812815.2%26625218313קייםבירדןמילויצופר 10ב

מישאשעין יהב 2.43724.1362741375.2%115קייםבירדןמילויצופר 11

השרות 
ההידרולוגי 

מתנגד 
לקידוח זה

2.3260100600

3.99001501,000ח. יהודהעין יהב 2.49079.754356001.5%59158253215קייםבירדןמילויצופר 11א
4.51,1001501,000כורנובעין יהב 5א3.85032.6164384194195.2%397377274קייםמילויצופר 12
2.92013.0471331071075.2%1029770קייםמילויצופר 4א
1.72516.3082712362365.2%224212154קייםבירדןמילויצופר 6א
1.72516.308922142145.2%203192140קייםבירדןמילויצופר 7

2.5205200.131,3501,3401,3400.3%1,3361,3321,308קייםח.יהודהצופר 220
2.9195190.377091,0861,0860.3%1,0831,0801,060קייםח.יהודהצופר 221
2.29084.3994964726000.8%595590563קייםמישאשצופר 24
9.5001885.2%קייםמילויצופר 20 2.41,1179296,4627,1247,2847,1046,9326,0493.01,2808,300סה"כצופר

נקדח, ציוד כורנובפארן 37061.0285165475001.7%49248343629קייםבירדןמילויפארן 15
3.780600בביצוע

נקדח, ציוד ח. יהודהפארן 3.78069.7465245595591.7%550540487129קייםבירדןמילויפארן 16
4.22001,200בביצוע

נקדח, ציוד ח. יהודהפארן 2.1153133.391,2151,2737001.7%68867661021קייםבירדןמילויפארן 17
2.58501501,000בביצוע

ח. יהודהפארן 1.65043.5913533233231.7%31731228222קייםבירדןמילויפארן 23
מוצע בסמוך 
לקידוח פארן 

21
2.5400120700

2.4199194.271,5851,2881,0000.3%997994976קייםח.יהודהפארן 19
2.6207202.081,4871,3781,2000.3%1,1961,1931,172קייםח.יהודהפארן 18
3.5195193.451,1461,0071,0070.1%1,0061,005999קייםכורנובפארן 20 2.79548986,8266,3745,2895,2465,2034,9623.35503,500סה"כפארן

סה"כ בכל 
7,7066,84546,16646,74846,16445,45544,76241,2414,40028,650האזורים

סה"כ

אזור פארן

סה"כ

סה"כ

אושר 
במסגרת 
תכנון כללי

נאות הכיכר
אזור עין יהב

סה"כ

אזור צופר

פוטנציאל הפקה נוסףקידוחים קיימים

סה"כ

אזור חצבה
אזור עידן
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 צריכת המים . 4

 
 כללי 4.1

אישור משרד החקלאות לקליטת משפחות  עלמתבססת  צריכה לאזור העבודה תחזית ה

לצורכי תכנון הונח כי . ונאות הכיכר השנים הקרובות באזור הערבה התיכונה 5במהלך 

 . 2020קצב זה ימשך עד לשנת 

 

 תחזית צריכה .4.2

 :התחזית נערכה בהתאם להנחות הבאות

 , שנה/ק"מ 70,000ההקצאה הקיימת לנחלה  -

 .2020ת היעד של התוכנית היא שנ -

כל ב נחלות 4ד עוערבה התיכונה וב 2020בכל שנה עד ל  נחלות 25קצב הגידול הינו  -

 .שנה באזור נאות הכיכר ועין תמר

) עין תמר ונאות הכיכר, פארן, צופר, עין יהב, חצבה, עידן(ישובים חקלאיים ל -

 . הקצבה לנחלהבהנחלות  כפלת מספר שווה למהצריכה תחזית 

צריכת המים של אגודת  עין חצבה  שבבעלותה קידוחים פרטיים לא נלקחה  -

 בחשבון בהתאם להנחית רשות המים

 שווההצריכה תחזית ) מתוכנן( בפארן  ) קיימים (צוקים , לישובים קהילתיים ספיר -

  .לתחזית המאושרת בתוכנית האב

 לסדר הטבלה .  את תחזית הצריכה באזורמציגה  4.2.1טבלה 

 

 פילוג צריכה  4.3

ט זהה עפילוג זה כמ. לתכנון הינו פילוג הצריכה שנקבע בתוכנית האב פילוג הצריכה  

 .מציגה את פילוג הצריכה המתוכנן 4.3.1טבלה . לפילוג הצריכה הקיים

 

 ספיקות תכן  4.4

יות השנתיות תוך וכמגידול בפ מתווה רשות המים מטרתה של עבודה זו לתת מענה ל"ע

בהתאם לזאת   . המצב הקייםג ימי שיא ומקדמי ספיקה שעתית כמו פילשמירה על 

 :ים הבאים ין המינימאלומקדמי אי השווי על פי בעבודה זו נקבעו  ספיקות התכן

 .נתיתפרומיל מהצריכה הש 4.0צריכת יום שיא  •

 .שעות כאשר אין מאגר 22.5כאשר יש מאגר ו  צריכה שעות 16צריכה שעתית לפי  •
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 )לא כולל פחת במערכת( 2020תחזית צריכה באזור הערבה התיכונה עד שנת  – 1.24.טבלה  
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 )קיים( 2012  

  

מספר 
 נחלות

 הקצבה 
 )ק"אלמ(

מספר 
 הקצבה נחלות

מספ
ר 

נחלו
 ת

 הקצבה 
 )ק"אלמ(

מספר 
מספר  הקצבה נחלות

 נחלות
 הקצבה 

 )ק"אלמ(
מספר 
 נחלות

  הקצבה
 )ק"אלמ(

מספר 
 נחלות

 הקצבה 
 )ק"אלמ(

מספר 
 נחלות

 הקצבה 
 )ק"אלמ(

מספר 
 נחלות

 הקצבה 
 )ק"אלמ(

 עין תמר
 נאות הכיכר 10,290 147 10,010 143 9,730 139 9,450 135 9,170 131 8,890 127 8,610 123 8,330 119 8,050 115

כ נאות "סה
 הכיכר

115 8,050 119 8,330 123 8,610 127 8,890 131 9,170 135 9,450 139 9,730 143 10,010 147 10,290 

 9,660 138 8,750 125 7,980 114 7,350 105 6,720 96 6,090 87 5,530 79 5,180 74 4,830 69 עידן
 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,220 146 9,870 141 9,520 136 חצבה

                                     עין חצבה
כ עידו "סה

 חצבה
205 14,350 215 15,050 225 15,750 237 16,590 246 17,220 255 17,850 264 18,480 275 19,250 288 20,160 

 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,360 148 10,010 143 9,660 138 עין יהב
כ אזור עין "סה

 יהב
138 9,660 143 10,010 148 10,360 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 150 10,500 

 10,500 150 9,660 138 8,890 127 8,330 119 7,770 111 7,210 103 6,790 97 6,440 92 6,090 87 צופר
 32   32   32   32   32   32   32   32   32   צוקים
 715   715   715   715   715   715   715   715   715   ספיר

כ אזור "סה
 צופר

87 6,837 92 7,187 97 7,537 103 7,957 111 8,517 119 9,077 127 9,637 138 10,407 150 11,247 

 10,500 150 10,500 150 10,290 147 9,730 139 9,170 131 8,610 123 8,260 118 7,910 113 7,560 108 פארן
 24   24   24   24   24   24       24   24   פארן ב

 o   608   608   608   608   608   608   608   608   608אחרי
כ אזור "סה

 פארן
108 8,192 113 8,542 118 8,868 123 9,242 131 9,802 139 10,362 147 10,922 150 11,132 150 11,132 

 63,329 885 61,299 856 59,269 827 57,239 798 55,209 769 53,179 740 51,125 711 49,119 682 47,089 653 כ"סה
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 פילוגי צריכה באזור הערבה התיכונה בהתאם לתוכנית האב - 3.14.טבלה 
 

 כ"סה 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 חודש

 נאות הכיכר ועין תמר  
 100.00% 7.70% 9.80% 12.40% 6.40% 7.00% 4.30% 5.10% 8.20% 13.40% 10.30% 7.80% 7.60% )מאגר תמר(

 עידן חצבה 
 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% )מאגר עין עופרים(

 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% )מאגר שיזף(עין יהב 
 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% )דרך הבשמים(צופר 

 100.00% 6.00% 8.90% 12.10% 12.50% 8.60% 4.80% 4.10% 9.40% 10.50% 10.40% 7.20% 5.50% )מאגר פארן(פארן 

                            
ביתר האזורים הפילוגים  .כר ועין תמר שונה מאשר בשאר האזורים בערבה התיכונהיפילוגי הצריכה באזור נאות הכ

 .זהים
 .מהצריכה השנתית 12.5% -חודש שיא לתכנון בכל האזורים עומד על כ     

כיוון שהצריכה הביתית מהווה חלק קטן מאוד מכלל הצריכה באזור הונח כי פילוג הצריכה החקלאית זהה יחסת הן לצריכה הביתית והן לצריכה החקלאית מיתחזית הצריכה מת
 .לפילוג הצריכה הביתית
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 מאזן מים.        5
 

 שנתי מאזן  5.1

 .2020מאזן המים בכל שנה עד לשנת  מציגה את 5.1.1טבלה מספר 

 :מאזן המים נבנה בהתאם להנחות הבאות

 .ש בכל שנה"מלמ 3עד ויעביר    2015יחל לעבוד החל משנת קו מחבר ערבות  •

 .ש בכל שנה"ממל 8.0ויעביר עד  2016קו צפית סדום יחל לעבוד החל משנת  •

 .קידוחים בשנה 3 -יכולת ביצוע של כ •

 .מתפוקת הקידוחים השנתית 10%יתירות במערכת של לפחות  •
 

חות בשנה רוב הישובים משפ 25גידול של קצב ממאזן המים ניתן לראות כי בהתאם ל

 .2020מגיעים לפיתוח מלא  המאושר להם כבר בשנת 
 

 .מאזן חודשי ושעתי  5.2

 .2020מציגה את מאזן המים החודשי והשעתי לשנת היעד  5.2.1 טבלה 

 :בהתאם לעקרונות הבאים  ן נבנהאזהמ

כך שיעשה ניצול מלא של כל מקורות המים העומדים נקבע  2020מאזן המים לשנת  -

). ארציתהמערכת אספקה מה, ערבה דרומיתהעברה מ, םיקידוחים מקומי(נו לרשות

תהיה  2020נה כך שהעברת המים הנדרשת בין האזורים בשנת המערכת תוכנ

אלו המוצעים לפי שאינם משתלבים עם  מתקנים במאלית על מנת לחסוך ימינ

  .תוכנית האב

 :מספר אילוצים נבנה כך שיענה עלהמאזן  -

 .אספקה בכל אזורהקידוחים  של ספיקה השעתית המקסימלית אין לעבור את ה •

חים בכל אזור בהתחשב ואין לעבור את התפוקה שנתית המותרת והצפויה לקיד •

 .בדעיכה

מסופקים במהלך השנה  בכל במים ה  EC - 1אין לאפשר הבדלים העולים על   •

 .אזור

קדמות בשנים מו(שעות  16 -מקומות בהם קיימים מאגרים ההשקיה תתבצע ב •

 ) .שעות 22.5יותר במקומות בהם לא קיימים מאגרים ההשקיה תתבצע ב 

 . כפי שאושרו בתוכנית האב אין לחרוג מנפח המאגרים המתוכננים •

הכמות . ש"מלמ 8.0כמות המים השנתית מהמערכת הארצית לא תעלה על  •

והספיקה השעתית לא תעלה על  3.1.4.7החודשית לא תעלה על המופיע בטבלה 

 .ש"מק 1,200

 .ש"מלמ 3.0רבה הדרומית לא תעלה על כמות המים השנתית מהע •
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 סיכום מאזן המים השנתי – 5.1.1' טבלה מס

 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
שנתי 

 )ק"אלמ(
 הצריכ

 885 856 827 798 769 740 711 682 מספר נחלות
 63,329 61,299 59,269 57,239 55,209 53,179 51,125 49,119 הקצבה

 63,329 61,299 59,269 57,239 55,209 53,179 51,125 49,119 יתירות+ כ צריכה "סה
 ת מיםומקור

 41,241 41,536 42,151 42,781 43,426 44,086 44,762 45,455 מיםיקידוחים קי
                 בוצעו\ביצועבקידוחים 

 600 600 600 600 600 600 600 600 29פארן 
 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 129פארן 

 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200   17עין יהב 
 700 700 700 700 700 700 700   117עין יהב 
 700 700 700 700 700 700 700   22פארן 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     21פארן 
 500 500 500 500 500 500     22צופר 

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     7עין יהב 
 1,000 1,000 1,000 1,000         113עין יהב 

 1,000 1,000 1,000 1,000         13עין יהב 
                 קידוחים נוספים מוצעים

 500 500 500 500 500 500 500   'א7קידוח חליפי מרזבה 

 500 500 500 500 500 500     'א6קידוח חליפי מרזבה 

 500 500 500 500 500 500     19חצבה 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     20חצבה 
 1,000 1,000 1,000 1,000         213עין יהב 

 800 800 800           42כ .נ
 800 800             45כ .נ
 600 600             40כ .נ
 800               43כ .נ
 800               44כ .נ

 57,441 56,136 55,351 55,181 52,826 53,486 49,662 47,255 קידוחים  פוטנציאל 
פוטנציאל מערבה 

 3,000 3,000 3,000 3,521 5,333 5,644     ית הדרומ

ערכת מפוטנציאל מה
 8,562 8,782 9,112 9,363 9,207       ארצית ה

 69,003 67,918 67,463 68,066 67,366 59,130 49,662 47,255 כ מקורות "סה
 הספקה

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000     ערבה דרומית
 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000       מערכת ארצית

 52,329 50,299 48,269 46,239 44,209 50,179 51,125 47,255 קידוחים
 63,329 61,299 59,269 57,239 55,209 53,179 51,125 47,255 כ הספקה"סה

 יתירות במערכת
יתירות בפועל באחוזים 

מתפוקת הקידוחים 
 הדרושה

0 -3% 12% 27% 23% 17% 13% 11% 
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יומי3
שעת צריכה4
5
סה"כ123456789101112חודש6
7EC0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.8

62118475600083700081000049081681000003840008090008350008100008370008000000תפוקה אלמ"ק8

20038270002700027000158332700001238726967269352700027000יומי9

89112001200120070412000551119911971200120022.5שעתי10123456789101112

11312831303130313130313031
12

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC סה"כ123456789101112חודשטולרנס

EC2.632.001.951.962.302.033.082.932.282.501.982.121.11,274,606600,000600,000600,000600,000622,461600,0001,390,057963,3101,390,057600,000819,08010,059,571קימים

7828031,0601,3798445254427206591,2761,00879210,290EC3.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.523.5203.52צירכה (אלמ"ק)16
1,274,606600,000600,000600,000600,000622,461600,0001,390,057963,3101,390,057600,000819,08010,059,571סה"כ25,22728,66534,18945,96227,21917,49314,27323,23521,95241,16033,61425,559יומי (מ"ק)

41,11621,42919,35520,00019,35520,74919,35544,84132,11044,84120,00026,422יומי1,5771,7922,1372,8731,7011,0938921,4521,3722,5732,1011,597שעתי (מק"ש)
1,8279528608898609228601,9931,4271,9938891,17422.5שעתי

סה"כ123456789101112חודש
0123456789101112חודש-1,113,750303,380627,13031,140-2,964907,671407,5301,053,7571,113,750890,802209,8751,113,750העברה  לעידן חצבה

0250,000-250,0000250,0000-250,0000058,295191,705-250,000יוצא -/ נכנס+35,92710,83520,2301,038-9630,25613,14633,99237,12528,7366,99635,927יומי (מ"ק)
00250,00000250,000250,00000058,295250,0000נפח מצטבר1,59748289946-41,3455841,5111,6501,2773111,597שעתי (מק"ש)22.5

008,929-8,06508,0650-8,065001,8806,390-8,065יומי+EC 000030000000 קבלה מעידן 
0-455-121-976-830-133-316-616-420-396-660-323-82016.0שעתי צריכהEC 2.632.001.951.960.002.033.082.932.282.501.982.12 העברה לעידן 

01,1211,6711,1612,0431,5687772761,0339761,9131,7787786.5שעתי אי צריכה-+שעתי (מק"ש)

EC1.122.632.001.951.962.302.033.082.932.282.501.982.12

סה"כ123456789101112חודש

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 805,050574,4812,043,6901,977,7652,043,6900507,83301,916,2502,043,6901,977,765013890215קימיםטולרנס

EC2.592.672.422.602.542.162.622.972.492.522.482.160.8EC2.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.53
805,050574,4812,043,6901,977,7652,043,6900507,83301,916,2502,043,6901,977,765013890218סה"כ1,1091,4522,0972,1171,8958279681,7342,5202,4391,7941,21020,160צירכה (אלמ"ק)16

25,96920,51765,92565,92565,925016,382063,87565,92565,9250יומי35,76851,84067,63470,56061,13027,55231,21555,92884,00078,68959,80839,019יומי (מ"ק)
1,1549122,9302,9302,930072802,8392,9302,930022.5שעתי2,2353,2404,2274,4103,8211,7221,9513,4955,2504,9183,7382,439שעתי (מק"ש)

-
0123456789101112חודש

0235,820-235,820195,785-195,785300,000-129,997129,997-300,000300,000-300,0000יוצא/ נכנס

00235,8200195,7850300,000170,003300,0000300,00000נפח מצטבר+123456789101112חודש

08,422-7,6076,526-6,31610,000-4,1934,193-10,0009,677-10,0000יומי810,000-809,478810,000-303,680341,472-218,88977,680-810,000810,000195,132693,400-95,850העברה  לעין יהב

646-562-1,559-984-1,384-53-750-823-1,961-991-1,524-70516.0-שעתי צריכה-+26,129-28,91026,129-10,12311,015-7,2962,506-26,12927,0006,29523,113-3,092יומי (מ"ק)

1,5902,6782,6683,4262,4361,6691,2012,6723,2893,9272,2141,7346.5שעתי אי צריכה1,161-1,2851,161-450490-324111-1,1611,2002801,027-137שעתי (מק"ש)22.5
EC0.003.020.003.140.002.700.003.100.000.000.002.62EC2.412.592.672.422.602.542.162.622.972.492.522.482.16 קבלה מעין יהב

EC2.590.002.420.002.540.002.620.002.492.522.480.00 העברה לעין יהב
סה"כ123456789101112חודששעתי (מק"ש)

660,0001,055,7091,024,5001,131,1171,168,82033,2101,168,8201,168,8201,131,1171,168,820983,600010,694,534קימים

EC3.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.24

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 660,0001,055,7091,024,5001,131,1171,168,82033,2101,168,8201,168,8201,131,1171,168,820983,600010,694,534סה"כטולרנס

EC2.883.022.893.143.082.703.153.102.933.122.932.620.521,29037,70433,04837,70437,7041,10737,70437,70437,70437,70432,7870יומי
9461,6761,4691,6761,676491,6761,6761,6761,6761,457022.5שעתי5787561,0921,1039874315049031,3131,27193563010,500צירכה (אלמ"ק)16

-18,62927,00035,22636,75031,83914,35016,25829,12943,75040,98431,15020,323יומי (מ"ק)
1,1641,6882,2022,2971,9908971,0161,8212,7342,5611,9471,270EC3.242.883.022.893.143.082.703.153.102.933.122.932.62שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש

150,00000-150,000150,00000-150,000150,000-150,00000יוצא/ נכנס+
0150,000150,000150,0000150,000150,000150,0000150,000000נפח מצטברסה"כ123456789101112חודש

4,83900-5,0004,83900-4,8395,000-4,83900יומי-+742,500-509,769742,500-125,064373,293-616,179742,500-394,180478,617243,453742,500-725,850העברה  לצופר

121-488-636-886-360-259-294-741-568-955-562-36716-שעתי צריכה23,952-18,20623,952-4,16912,042-20,53923,952-12,71515,9547,85324,750-23,415יומי (מ"ק)
1,0431,2001,5661,4111,6306387231,0802,1671,6061,3849036.5שעתי אי צריכה1,065-8091,065-185535-9131,065-5657093491,100-1,041שעתי (מק"ש)22.5

EC0.002.590.002.590.002.570.002.660.000.000.002.62 קבלה מצופר
סה"כ123456789101112חודשEC2.880.002.890.003.080.003.150.002.933.122.930.00 העברה לצופר

244,835950,803795,938937,2491,052,6751,018,71801,052,6751,018,7181,052,675372,1301,052,6759,549,093קימיםשעתי (מק"ש)
EC2.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.55

244,835950,803795,938937,2491,052,6751,018,71801,052,6751,018,7181,052,675372,1301,052,6759,549,093סה"כ

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 7,89833,95725,67531,24233,95733,957033,95733,95733,95712,40433,957יומיטולרנס

EC2.802.592.712.592.692.573.152.662.672.662.812.620.63511,5091,1411,3891,5091,50901,5091,5091,5095511,50922.5שעתי

-6198101,1701,1811,0574615409671,4061,3611,00167511,247צירכה (אלמ"ק)16
19,95428,92137,73239,36534,10415,37117,41531,20146,86343,90033,36621,768EC2.812.802.592.712.592.692.573.152.662.672.662.812.62יומי (מ"ק)

0123456789101112חודש1,2471,8082,3582,4602,1319611,0881,9502,9292,7442,0851,361שעתי (מק"ש)

200,000-200,000200,000-200,000200,000-200,000200,000-200,00087,060-87,060200,000-200,000יוצא/ נכנס+

0200,0000200,0000200,0000200,000087,0600200,0000נפח בסוף החו

6,452-7,1436,452-6,6676,452-6,6676,452-6,4522,902-2,8086,667-6,452יומי-+

74-840-395-1,007-329-574-28-850-717-917-306-68016.0-שעתי צריכהסה"כ123456789101112חודש

1,1749681,9641,4531,8023871,0611,1002,2121,8261,7796816.5שעתי אי צריכה168,750-168,750168,750-168,750168,750141,4122,644-108,7464,39922,301-86,353-147,995העברה  לפארן

5,444-6,0275,444-5,6255,4444,71485-3,508147719-2,878-4,774יומי (מ"ק)

סה"כ123456789101112חודש242-268242-2502422094-156732-128-212שעתי (מק"ש)22.5
343,510529,254285,728865,110604,4080646,692966,098977,1011,009,671977,101930,9158,135,587קימיםEC0.002.590.002.640.000.000.002.860.000.002.862.86 קבלה מפארן

EC2.800.002.710.002.692.573.150.002.672.660.000.00EC2.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.94 העברה לצופר

343,510529,254285,728865,110604,4080646,692966,098977,1011,009,671977,101930,9158,135,587סה"כשעתי (מק"ש)

11,08118,9029,21728,83719,497020,86131,16432,57032,57032,57030,030יומי

4928404101,28286709271,3851,4481,4481,4481,33522.5שעתי-

+
123456789101112חודש

סה"כ צריכה/ 
EC טולרנס

EC2.732.592.492.642.582.472.832.862.712.842.862.860.40123456789101112חודש
00-215,0000215,000-215,000215,00000-215,0000215,000יוצא/ נכנס612,260801,5041,157,7281,168,8601,046,408456,412534,336957,3521,391,5001,346,972990,748667,92011,132צירכה (אלמ"ק)16

215,000215,000215,00000215,0000215,000215,000215,00000215,000נפח מצטבר19,75028,62537,34638,96233,75515,21417,23730,88246,38343,45133,02521,546יומי (מ"ק)
00-6,93506,935-7,1676,93500-6,93506,935יומי1,2341,7892,3342,4352,1109511,0771,9302,8992,7162,0641,347שעתי (מק"ש)

357-517-983-703-301-593-3-558-837-1,093-596-8116-שעתי צריכה
8781,2721,3521,7321,8083581,0741,3732,0611,6231,4681,2666.5שעתי אי צריכה
ec2.642.732.592.492.642.582.472.832.862.712.842.862.86

0123456789101112חודש255+

יוצא/ נכנס3,6994,6216,5766,9485,8292,6992,9885,2827,2887,6945,7293,97563,329סה"כ צריכה

נפח מצטבר

יומי4,0494,9076,0756,7946,4492,5843,0235,0627,2257,6005,8213,74063,329סה"כ מקורות
שעתי צריכה

שעתי אי צריכה

סה"כ123456789101112חודש
EC2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1

100,000441,000488,250472,500488,250100,000100,000100,000410,000100,000100,000100,0003,000,000תפוקה אלמ"ק
3,22615,75015,75015,75015,7503,3333,2263,22613,6673,2263,3333,226יומי

14370070070070014814314360714314814322.5שעתי

מספר ימים בחודש

צריכה באזור צופר

מאזן מאגר תמר

קידוחי נאות הכיכר

קידוחי צופר

צריכה באזור נאות הכיכר

אל אזור עידן חצבה העברה מאזור / 

מאזן מאגר שיזף

קידוחי שיזף ועין יהב

מאזן מאגר עין עופרים

קידוחי עידן חצבה

צריכה באזור עין יהב

אל אזור עין יהב העברה מאזור / 

אל אזור צופר העברה מאזור / 

יבוא מהמפא"ר

צריכה באזור עידן - חצבה

יבוא מהערבה הדרומית

מאגר תמר

מאזן מאגר נוצה

מאגר דרך הבשמים

מאגר נוצה

מאגר עין עופרים

מאגר שיזף

אל אזור פארן העברה מאזור / 

צריכה באזור פארן
מאזן מאגר פארן

מאגר פארן

קידוחי פארן

מאזן מאגר דרך הבשמים

2020 שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020שעתי לשנת , יומי, מאזן מים חודשי 5.2.1'מס טבלה  
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 המערכת הקיימת. 6

הניזונה  מנותקתמערכת אספקת המים הקיימת באזור הערבה התיכונה הינה מערכת 

ת משתי רשתות אספקת מים לפי איכות המים במערכת המים מורכ. םימקידוחים מקומי

ההספקה לשטחים החקלאים מתבצעת . כת מי קו ומערכת מים מליחיםמער: בקידוחים

 :קיימת אפשרות מוגבלת לנייד מים בין אזורי ההספקה .באמצעות צמתי מיהול

ש "מק 500 -ימים עד כלעביר בקווים הקי לעידן ניתן בין נאות הכיכר -

, יצריך הסבות קווים זמניות באזור נאות הכיר והתקנת בוסטר זמני(

 .() 7 בחצר עידן  ממקום אחר ועברשי

 .ש"מק 650ביר היום עד בין אזור חצבה לעין יהב ניתן להע -

 ש"מק 200 -להעביר הים עד כ ןבין עין יהב לצופר נית -

 ש"מק 250 -בין צופר לפארן ניתן להעביר כ -

בנוסף קיימים באזור מספר מתפילים מקומיים קטנים להתפלת מי קו המיועדים לאספקת  

 .םים בקווים רצופיימנים הקיבמפה שבגב בכריכה מסומנים המתק .מים שפירים לבית

 

 המערכת המוצעת. 7

 כללי 7.1

המערכת המוצעת לא תיתן . יות המים הדרושותומטרת המערכת המוצעת היא לספק את כמ-  

 . מענה להספקת מים באיכות אחידה לכל הצרכנים

בניגוד לתוכנית האב מאגרי המים בשלב המיידי לא ישמשו  כצמתי מיהול אלה יהוו מאגרים  -

 ) .פארן ומאגר נאות תמריםלמעט מאגר . (צפים במערכת

ר ימשיכו להיות מסופקים ישירות כילמעט באזור פארן ונאות הכ(ם בכל אזורי הצריכה יהקידוח -

 .לצריכה

העיקרון  .במתקנים אשר הוצעו ואושרו במסגרת  תוכנית האב משתמשת  המערכת המוצעת   -

כאשר בחלק מהמקרים  הוא שימוש בקווים ובקטרים כפי שהוצעו בתוכנים האב כאן המנחה 

לדוגמא קו אשר היה מיועד לשמש כקו מים מותפלים בשלב המיידי ישמש (יעוד הקו משתנה 

 . )כקו הספקה לצרכנים או כקו להעברת מים בין האזורים השונים וכדומה

 

 אזור נאות הכיכר 7.2

חים וקידו  EC = 0.8מערכת ארצית (בשל השוני הגדול באיכות המים מהמקורות השונים   

במאגר לפני הספקתם ימהלו מוצע כי באזור נאות הכיכר המים )    EC = 3.5ם ימקומי

המים  וליכותמברמת  EC=  1העולה על לצרכנים וזאת על מנת שהצרכנים לא יסבלו משוני 

 .המסופקים לגידולים

תאמו לעבוד מול מאגר נאות ויחלקם אשר  והמוצעים מיםימהקידוחים הקייסופקו מים     

 . ' מ - 280ברום המתוכנן רים תמ

מים לבית . ריסופקו באמצעות קו מחבר צפית סדום לנאות הכיכ ערכת הארציתממים מה 

מ ובאורך "מ 5160 בקוטר באמצעות קו הספקה לישובי כיכר סדום רות מקו  יסופקו ישיולחצר 
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בנוסף יש , ני לצורכי הבית באזור נאות הכיכרקו זה יבטל  הצורך בהקמת מתפיל זממ"ק 1.5

 .צורך במתקן להכלרת המים לבית

הקיים ויחד עם הקידוחים הקיימים  28''ר יחובר לקו ה כקו מחבר צפית סדום לנאות הכי     

 . והמוצעים יוזרמו אל מאגר נאות תמרים

שיונח מהמאגר עד לבריכות נאות מוצע  36''מהמאגר יסופקו המים אל הצרכנים באמצעות קו  

 .הכיכר

ם של נאות ילשטחים דרומי: תוקם תחת שאיבה לשני אזורי לחץ או לידה המאגרבסוללת  

 .הכיכר ולהעברת מים לאזור עידן חצבה

 .יונחו שלוחות הספקה לשטחים החדשים המתוכננים 

 מציגה את המערכת המוצעת 7.2.1' מס סכימה 

 .רכמציגה את המתקנים המוצעים באזור נאות הכי 7.2.2' טבלה מס    
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םייק 

הקפסה  תכרעמ 
םינכרצל 

הכלוה  תכרעמ 
רגאמל 

הכירצ) אלל  )

םלג  תכרעמ ימ 
רצח ימו 

החילמ  תכרעמ 

וגנמ  יחטשל  וק 

םילפתומ  םימ 

עצומ

 28 רככה נ.
 

 27 רככה נ.
 

רככה30  תואנ 

 31 תואנ רככה

 29 תואנ רככה
 

תואנ 
1ג  רככה

רככה נ.
 7
 

 8 רככה נ.
 

רככה 4  נ.
 

רככה1  נ.
 

רככה נ.
1ב
 

 2 רככה נ.

 22 רככה נ.
 

 24 רככה נ.
 

 23 רככה נ.
 

  20 רככה נ.

 26 רככה נ.
 

 21 רככה 25 נ. רככה נ.
 

רככה נ.
3א

ןדיע 7  

םודס3  כ.
 

חת'
רככה  נ.

8''

 

225mm   

12''

8''

10''

24'' 

 

225mm

 

10'' 

3 רככה נ.
2000m³ 
322-m

1 רככה נ.
2000m³ 
352-m

2 רככה נ.
2000m³ 
352-m

ןיעמ
רככה נ.
 

רככה נ.
7ב
 

רככה נ.
א7

 
10'' 

 

10'' 

12''
28''

16''

1
2''

2
8''

1
6''

12''
28''

16''

1
2

''
28''

16''

12''
28''

16''

28''

10''

28''

12''

20''
20''

20''

3''

רככה נ.
42

רככה נ.
43

רככה נ.
44

רככה נ.
45

רככה נ.
40

1
6''

3
6''

3
6''

3
6''

3
6''

2
4''

2
4''

16''

2
4''

2
0''

 סכימה מס' 7.2.1 – מערכת מוצעת באזור נאות הכיכר
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 מתקנים מוצעים באזור נאות הכיכר – 27..2' טבלה מס

 אורך  המתקן
שנת  קוטר )מ"ק(

 הפעלה
אומדן עלות 

 )ח"אלש(
         קווים

ביצוע הסבות קווים והתקנת באזור נאות הכיכר והתקנת 
 500 2015   ש לכיוון עידן"מק 500לצורך העברת  7בוסטר זמני בעידן 

 43,800 2016 ''16 18.8 אושר-אות הכיכרקו מחבר צפית סדום לנ
במקום הקמת מתפיל וקו (קו מי שתייה לישובי כיכר סדום 

רכז שאושרו בעבר יש המערכות הדרושות להספקת מים 
 900 2016 160  )ג אושרו בעבר ונמצאים בביצוע"בוסטר ד, מיכל : לבית

 200    מתקן הכלרת מים לבית באזור נאות הכיכר
 1,562 2018 ''16 2 פונים חדשים של עין תמר ושטחי הבננהקו לשטחים צ

 28,206 2017 ''36 9 קו מחבר בריכות נאות הכיכר למאגר תמר
 1,075 2016 ''24 0.7 27,28כ .קיים ממאגר תמר לקידוחי נ 20''קו מקביל לקו 

 2,020 2018 ''20 2 ים של נאות הכיכריקו הספקה לשטחים דרומ
         תחנות

נת שאיבה בקודקוד הסוללה להעברת מים לשטחים תח
יחידות בספיקה של   3ם של נאות הכיכר בהרכב ידרומי
 70* ש "מק 200ועוד יחידה בגודל ' מ 70* ש "מק 400

 כולן פועלות לרשת סגורה, 'מ

  

2018 5,500 

תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת מים לאזור 
 8,000 2017   'מ 180* ש "מק 1,650עידן בגודל 

         מאגרים
 28,599 2017   ק מכוסה ביריעות איטום צף"אלמ 250מאגר תמר בנפח 

, שאיבת ניסיון, כולל הכנת משטח עבודה(קידוחים 
 )והתקנת ציוד שאיבה

        

 100לספיקה של ', מ 150לעומק  42קידוח נאות הכיכר 
 4,150 2018   ש"מק

 150לספיקה של ', מ 200 לעומק 43קידוח נאות הכיכר 
 4,700 2020   ש"מק

 150לספיקה של ', מ 200לעומק  44קידוח נאות הכיכר 
 4,700 2020   ש"מק

 150לספיקה של ', מ 200לעומק  45קידוח נאות הכיכר 
 4,700 2019   ש"מק

 80לספיקה של ' מ 100לעומק  40קידוח נאות הכיכר 
 3,600 2019   ש"מק

 1,000 2,017   ידוחים קיימים לפעולה מול מאגר תמרביצוע התאמות בק
 143,212       כ אזור נאות הכיכר"סה
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 הבאזור עידן חצ 7.3

מחבר נאות הכיכר לצומת עידן  מוצע אזור עידן חצבה יחובר לאזור נאות הכיכר באמצעות קו

מים מאזור נאות הכיכר שר להעביר פקו זה יא. במקביל לקו הקיים מ"ק 11ובאורך  24''בקוטר 

 . )מאגר נאות תמרים מהוליםהיו מים ימים שיעברו . (לאזור עידן

 . ק"אלמ 300פח בנעופרים יוקם מאגר עין 

-והתחנה מנאות הכיכר יעבדו מול מאגר עין עופרים המתוכנן ברום  7,8,11,12,5,4ן דקידוחי עי

שולט על השטחים ין עופרים עמאגר (ת תחנת קול אמריקה ובריכות עידן ויעקפו א 'מ 140

ולהניח קו מקביל לקווים ' א3לעידן  6דרוש לחזק את הקטע שבין עידן  . )הנמצאים מזרחית לו

שני הקיים יעודי  10''קו , קיים יעודי לתמרים   10''קו ( מ"ק 1.0ובאורך  16''הקיימים בקוטר 

 אשר יש 12''נותר קו . הגלם והחצרת מערכת מי הקיים ילקח לטוב 14''קו ה , י המנגולשטח

 ).לחזקו

ם לשמש כמי גלם למתפיל המתוכננים להיכנס למאגר לא יכולי, 5,15קידוחי עין עופרים 

עידן המתוכנן  יוגדרו כקידוחי גלם למתפיל 6', א3, 3', א2קידוחי עידן מי חצר לכן המקומי וכ

לשני  קיימת תופרדמריקה הקול אתחנת . מריקה ויסנקו לבריכות עידןא לבסמוך לבריכות קו

  :כדלקמן חלקים

בריכת קול . הקיים 14''ה יחידה אחת תסנוק לבריכות קול אמריקה  באמצעות  קו  )1

 . תהפוך לבריכת מי גלם למתפיל  הזמניאמריקה 

קידוחי הגלם למאגר עין חנת קול אמריקה יעבירו את עודפי שתי היחידות הנותרות בת )2

 .למאגר עין עופרים מסניקת התחנה ועדצוע הנמצא בבי 24''עופרים באמצעות קו ה 

על . חדש אשר אושר בעבר 16''צעות קו יזרמו למאגר עין עופרים באמ 5 ,15 קידוחי עין עופרים

מנת לאפשר להמשיך לספק את קידוחי עין עופרים ישירות לתמרים  ובכך לשפר את איכות 

המתוכנן עד  16''מקצה קו ה  מ "ק 2.0ובאורך  12''המים הכללית מוצע להניח שלוחה בקוטר 

 .לראש שטח התמרים

יחידות  בשלב המיידי מוצע להתקין. נית האבתוקם תחנת מאגר עין עופרים כפי שמוצע בתוכ

' מ 70ו מול בריכות חצבה לגובה הרמה של כל היחידות יפעל. ש "מק 2,000לתפוקה כוללת של 

 .ויספקו מים לשטחים שמצפון ומדרום למאגר עין עופרים

רך ואוב  24''פרים דרושה שלוחה בקוטר לצורך הספקת מים לשטחים שצפונית למאגר עין עו

 .מ"ק 2.0 -של כ

 . המונח כעת 20''אשר ימשיך את קו ה  30''לשטחים הדרומים מוצע להניח קו בקוטר 

ה על מנת בדרוש לחזק את הקווים המחברים בין תחנת עידן לחצבה הקיימת ועד לבריכות חצ

 28''מכיוון זה בקו טלסקופי בקוטר  .ש"מק 1,000רת מים בספיקה של עד כ בלאפשר הע

 .מ "ק 2.5באורך  20''מ כפי שמוצע בתוכנית האב ולהמשיכו בקו "ק 3.0ובאורך 

קו זה יהוו קו יניקה לתחנת , מ"ק 2.5אורך וב 24''ר ריכות חצבה מוצע להניח קו  חדש בקוטבמ

בה לעין יהב הקיימת מותקנות יחידות לספיקה כוללת בתחנת חצ. המשודרגתחצבה לעין יהב 

תחנת . כל אחת' מ 80* ש"מק 300ש  מוצע להתקין שתי יחידות נוספות בגודל "מק 600של כ 
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 1,200ין יהב בספיקות של עד פשר להעביר מים מאזור חצבה לעהמשודרגת תא חצבה לעין יהב 

 )'מ -55( 1תחנה תעבוד לרום בריכת מרזבה ה, ש"מק

 )'ג חראה נספ( 20וחצבה  19חדשים באזור זה חצבה צע לקדוח שי קידוחים רדודים מו

 מציגה את המערכת המוצעת באזור עידן חצבה 7.3.1' סכימה מס

 .ת המתקנים הדרושים באזור עידן חצבהמציגה א 7.3.2' טבלה מס
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םייק 

תכרעמ הקפסה 
םינכרצל 

הכלוה  תכרעמ 
רגאמל 

הכירצ) (אלל 

תכרעמ ימ םלג 
רצח ימו 

החילמ  תכרעמ 

יחטשל וגנמ  וק 

םילפתומ  םימ 

עצומ

ןדיע 11 
 

ןדיע 12 
 

הבצח 10א 
הבצח 10  

 
ןדיע 8 

 

הבצח 18 

ףזיש 1א 
 

הבצח 12 
 

הבצח 17 
 

ףזיש 2א 
 

ףזיש 10 
 

הבצח11 
 

ןדיע 3 
 

ןדיע 3א 
 

ןדיע 4 
 

הבצח 13א 
 

ןדיע 2א
 

הבצח
 7א 
 

ףזיש 4א 
 

ףזיש 5 
 

ןדיע 6 

ןדיע 5 
 

ןדיע 7  

הבצח 3א 

הבצח 15 

הבצח 6ב 
 

 ןדיע
הבצחל
תמייק
 

הבצח םייברעמ 

תנחת
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 סכימה מס' 7.3.1 – מערכת מוצעת באזור עידן חצבה
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 .מתקנים מוצעים באזור עידן חצבה – 37..2טבלה מספר 

 

 אורך  המתקן
שנת  קוטר )מ"ק(

 הפעלה
אומדן עלות 

 )ח"אלש(
         קווים

 16,896 2016 24'' 11 קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן       
ביצוע התאמות ועבודות צנרת בתחנת קול 

 1,400 2016   אמריקה

קו  לשטחים חקלאים צפונית למאגר עין 
 2,020 2018 24'' 2 )שטחי קול אמריקה(עופרים  

המבוצע  20''בהמשך לקו ה  30''טר קו בקו
 15,462 2016 30'' 8.5 ון מאגר עופרים לבריכות חצבהוכיום מכי

 5,085 2018 16'' 4.5 קו מקידוחי עין עופרים עד לצומת עין חצבה 
 1,202 2018 12' 2 קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים 

 781 2020 16'' 1 ' א3לעידן  6קו מחזק עידן 
חנת עידן  לחצבה הקיימת קו מחזק מת

 לבריכות חצבה
3 ''28 2020 5,193 

2.5 ''20 2020 2,525 
 3,840 2018 24'' 2.5 'א13קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 

 661 2015 12'' 1.1 למערכת 20קו מחבר חצבה 
         תחנות

תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב 
ספיקה (א "כ' מ 80* ש "מק 300בגודל 

 4,000 2018   )ש"מק 1,200 -כוללת בתחנה תעמוד על כ

ש "מק 2,000בגודל .תחנת מאגר עין עופרים
 10,000 2016   'מ 70* 

, כולל הכנת משטח עבודה(קידוחים 
 )והתקנת ציוד שאיבה, שאיבת ניסיון

      0 

 4,700 2015   19קידוח חצבה 
 4,700 2015   20קידוח חצבה 

 0       מאגרים
 30,000 2,016   ק"אלמ 300בנפח  1מאגר עין עופרים 

 108,465       כ איזור עידן חצבה"סה
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 אזור עין יהב 7.4

 24''מים מאזור חצבה יועברו לאזור עין יהב באמצעות תחנת  חצבה לעין יהב שתסנוק לקו 

. 'א1לשיזף ' א13ין חצבה הקיים ב 14'' -מ שיונח במקביל וכחיזוק לקו ה"ק 3.2באורך המוצע 

 . הקיים 24''שך יעשה שימוש בקו ה מהב

הנמצא בביצוע לחצר מסנני  עין יהב  20''יצוידו  ויסנקו באמצעות קו  17,117, 7קידוחי עין יהב 

 ).שטרם אושר 7וחים נמצאים בביצוע למעט קידוח עין יהב קו זה והקיד( 6,116,116

מקביל באורך  20''הקיים בקו  24''יש לחזק את קו ה  1בה בין חצר מסנני עין יהב ועד לבר מרז

חיבור הספיקות ( ש"מק 2,000 -להעברת ספיקות של מעל ל כפי שמוצע בתוכנית האב מ"ק 2.0

 .)ש מכיוון חצבה"מק 1,200ועוד  6,16,116,7,17,117של קידוחי עין יהב 

ולחברם למערכת '  א7בה מרז', א6מוצע לקדוח שני קידוחים רדודים חליפים חדשים מרזבה 

 . מ"ק 1.5ובאורך  12''באמצעות קו בקוטר 

וישמשו כמי גלם וחצר למתפיל עין  1קידוחי מרזבה והקיימים ימשיכו לעבוד לבריכת מרזבה 

 .עודפי קידוחים יגלשו למאגר שיזף. יהב

יהב  עין"תוקם תחנת שאיבה חדשה  117,7, 17בסמוך למאגר שיזף או בסמוך לקידוחי עין יהב 

על מנת להעביר מים מאזור עין יהב לאזור  הבפעול' מ 75*  ש "מק 1,100בגודל כולל של לצופר 

 .צופר

 .מציגה את המערכת המוצעת באזור עין יהב 7.4.1' סכימה מס

 מציגה את המתקנים הדרושים באזור עין יהב  7.4.2' טבלה מס
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 סכימה מס' 7.4.1 – מערכת מוצעת באזור עין יהב
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 הבמתקנים דרושים באזור עין י – 47..2' טבלה מס

 אורך  המתקן
שנת  קוטר )מ"ק(

 הפעלה
אומדן עלות 

 )ח"אלש(
         קווים

 4,915 2018 24'' 3.2 'א1עד לשיזף ' א13קו מחצבה 
 2,020 2016 20'' 2 קו מחבר מבריכת עין יה לכיוון מאגר שיזף

 1670 2013 20'' 1.1 לחצר המסננים  7,17,117קו מחבר קידוחי עין יהב 
 902 2014 12'' 1.5 א 7' א6י מרזבה קו מאסף קידוח

         תחנות
תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי עין יהב 

יחידות  3עד '  מ 140* ש "מק 1,100ב בגודל , 17
 7,500 2018   בפעולה

         קידוחים
 2,000 2015   )חליפי(' א 6מרזבה 
 2,000 2014   )חליפי(' א7מרזבה 
 2015   קדיחה - 7עין יהב 

 2015   שאיבת ניסיון - 7עין יהב  10,000
 2015   ציוד - 7עין יהב 
 5,502 2014   ציוד - 17עין יהב 
 5,571 2014   ציוד - 117עין יהב 

 42,080       כ אזור עין יהב"סה
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  צופראזור  7.5

קידוחי צופר וביחד עם  יקת תחנת עין יהב לצופרמים מאזור עין יהב יועברו לאזור צופר  מסנ 

מוצע  .ם יעבדו אל מול בריכות קצרה ועודפים יגלשו אל מאגר דרך הבשמים המתוכנןיקומיהמ

מ עד לצומת "ק 6.8ובאורך  24''בקוטר   מסניקת תחנת עין יהב לצופר המוצעתקו להניח 

קו זה ישמש כקו מים מותפלים  תוכנית האבימוש בעתיד עם מ. 13,113',א3,קידוחי עין יהב 

מ "ק 8.3ובאורך  24''ח קו בקוטר יונ  13,113',א3מצומת קידוחי עין יהב . המוצע בתוכנית האב

יה לבריכות קצרה ועד לתחנת  צופר לפארן ימצומת העל .יה לבריכות קצרהיעד לצומת העל

ים המוצע בתוכנית מ  אשר ישמש בעתיד כקו מים מותפל"ק 7.1ובאורך  24''יונח קו  בקוטר 

קו , קו מחבר קידוחים(או יחליף את אחד הקווים האחרים המוצעים בתוכנית האב  .האב

 )מותפלים או את קו ההספקה

באמצעות אל הקו המתואר לעיל ולחברם למערכת  213 13,113מוצע  לצייד את קידוחי עין יהב 

  -.20''קו 

א בביצוע כולל ביצוע מערכת הטיפול הנמצ 22מוצע לצייד ולחבר למערכת את קידוח צופר 

 ..12בחצר צופר במים

זו הינה וחה של(מ "ק 1.0 -ובאורך של כ 20''קוטר ב 7יש לבצע שלוחה עד לאזור קידוח צופר 

על מנת לאפשר הספקה לשטחי החקלאות באזור מהמאגר ) בתוכנית האב חלק מקו המוצע

 .בספיקה גבוהה יותר יחסית להיום

 . באזור צופר חות לשטחים החקלאיים המתוכנניםיש להניח שלוש שלו

 221ור הלולים בסמוך לקידוח צופר ק יוקם באז"אלמ 200 -של כ דרך הבשמים בנפחמאגר 

על סוללת  .מ"ק 4.2ובאורך   30''ויחובר למערכת באמצעות קו בקוטר ' מ+ 50 -ברום של כ

בשלב זה יתקנו . ק"מ 5,000אשר תסנוק לבריכת קצרה שבנפח  המאגר תוקם תחנת שאיבה

  .'מ 40* ש "מק 600שתי יחידות בגודל 

 םמי גלם למתפיל ומים לחצר ולמנוע מצב בו מיכעל מנת להבטיח את איכות המים המסופקים 

מוצע להגדיר את   ,יל או לחצריגיעו למתפ 220, 20, 221או צופר ' א3ו  13,113מקידוחי עין יהב 

ים לגלם ולחצר ולעבוד בדומה למתכונת העבודה באזור כקידוחים יעוד הקיימיםצופר  קידוחי

ק אשר תשמש כבריכת מי גלם "מ 2,000פח קידוחי הצופר יסנקו אל  בריכת קצרה שבנ, עין יהב

תחנת עין יהב לצופר הקיימת תשמש כגיבוי למי  . עודפים מהקידוחים יגלשו אל המאגר ,וחצר

 .לים שבאזור צופריהגלם למתפ

 ציגה את המערכת המוצעת באזור צופרמ 7.5.1' סכימה מס

 מציגה את המתקנים הדרושים באזור צופר 7.5.2' טבלה מס
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 סכימה מס' 7.5.1 – מערכת מוצעת באזור צופר
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 מתקנים דרושים באזור צופר – 57..2' טבלה מס
 

 אורך  המתקן
שנת  קוטר )מ"ק(

 הפעלה
אומדן עלות 

 )ח"אלש(
         קויים

ת חדשה עד לצומהקו מתחנת עין יהב לצופר 
 10,445 2018 24'' 6.8 'א13,113,3חיבור קידוחי עין יהב 

עד לצומת  13,113קו מצומת קידוחי עין יהב 
 12,749 2017 24'' 8.3 ה לבריכות קצרהיהעלי

 213' א3 ,13,113קו מחבר קידוחי עין יהב 
 2,924 2017 20'' 2.7 לכביש הערבה

 7,640 2017 30'' 4.2 קו מחבר מאגר דרך הבשמים 
קו מצומת מאגר דרך הבשמים עד לשטחים 

 6,144 2019 24'' 4 ם בצופרידרומי

 1,100 2014 16'' 1.1 לשטחי צופר  1שלוחה 
 1,200 2018 16'' 1.2 לשטחי צופר 2שלוחה 
 1,100 2018 16'' 1.1 לשטחי צופר 3שלוחה 

 1,500 2015 12' 2.5 22קו מחבר קידוח צופר 
 1,010 2018 20'' 1 קו למובלעת צופר

         מאגרים
ק באזור "אלמ 200מאגר דרך הבשמים בנפח 

בסוללת המאגר תותקן תחנת שאיבה . הלולים
* ש "מק 600בגודל ' בשלב זה יותקנו שתי יח

כולל קווי כניסה ויצאה מהמאגר . 'מ 40
 )שלושה קווים(

  2017 30,000 

         קידוחים
בחצר כולל מערכת טיפול וסינון ( 22צופר 

 6,000 2015   )12קידוח צופר 

 6,500 2017   )קדיחה( 213עין יהב 
 11,500 2014   'מ 1,000קדיחה בעומק   13עין יהב  
 500 2014   שאיבת ניסיון 13עין יהב 
 0 2017   ) קידוח ארטזי(ציוד והפעלה  13עין יהב 
 8,200 2014   'מ 700בעומק  113עין יהב 
 500 2014   ת ניסיוןשאיב 113עין יהב 
 0 2017   )קידוח ארטזי(ציוד  והפעלה  113עין יהב 

 113, 13ציוד  הקידוחים  , הסדרת חצר 
 19,150 2017   ומתקן טיפול 

 3,000 2017    213תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 
 131,161       כ אזור עין יהב"סה
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 אזור פארן 7.6

מים מכיוון צופר יכנסו ם וימי הקידוחים המקומי: מתשאר במתכונת הקיייי תפעול  אזור זה

י פארן המזרחיים ימשיכו לשמש כמי קדוח. ניםלמאגר פארן ומשם לאחר מיהול  יסופקו לצרכ

המשמשת  2מיכל שבחצר המאגר ומשם יסנקו לבריכת עשת גלם למתפיל וכמי חצר ויעבדו מול 

 21,22קידוחי פארן . פארן המזרחיים גולשים למאגרדוחי עודפים מקי. גלם וחצר כבריכת מי

יחד עם קידוחי פארן  )ל"י תה"ויאורו במסגרת תוכנית כללית שהוגשה ע( צאים בביצועהנמ

 המיםמאגר פארן מ. שבחצר המאגר ומשם למאגר פקו לאתר הסינוןיסו 20 -ו 18, 29,129

בגודל יש צורך להוסיף יחידה   2016החל משנת  . יסופקו באמצעות תחנת השאיבה הקיימת

 -כך שהספיקה הכוללת בתחנת המאגר תעמוד על כ בתחנת מאגר פארן'  מ 90* ש "מק 500

ל לשילוב "תוספת היחידה ומסננים  במאגר פארן יאושרו במסגרת תוכנית תה(ש "מק 3,000

 )21,22קידוי פארן 

 -בספיקה של עד כ הקימתן לאזור פארן באמצעות תחנת צופר לפאר יועברו  מים מאזור צופר

 . ש"מק 200

. מ כפי שהוצע ואושר בתוכנית האב"ק  37ובאורך  28''בקוטר  "קו מחבר ערבות"מוצע להניח 

ר בעיקר מי קידוחי פארן צווא(מהערבה הדרומית קו זה ישמש להעברת מים לערבה התיכונה 

תחנת המאגר כך  סניקתבר לות עשת ויחוחץ בריכלהקו יעבוד ל. )1,11הבקבוק ומי קידוחי נוצה 

ללא צורך צפונה מפארן לאזור צופר את מי הערבה הדרומית  ניתן יהיה להעביר שבמידת הצורך

 .ת המים המסופקים מהערבה הדרומיתבאיכו הבשאיבה וולא פגיע

 מציגה את המערכת המוצעת באזור פארן 7.6.1' סכימה מס

 פארן מציגה את המתקנים הדרושים באזור 7.6.2 'טבלה מס
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 סכימה מס' 7.6.1 – מערכת מוצעת באזור פארן 
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 מתקנים דרושים באזור פארן – 67..2' טבלה מס

 

 אורך  המתקן
שנת  קוטר )מ"ק(

 הפעלה
אומדן עלות 

 )ח"אלש(
         קווים

קו מחבר ערבות  מקידוחי נוצה עד למאגר 
 64,047 2015 28'' 37 פארן

 2,525 2015 20'' 2.5 קו מחבר קידוחי נוצה לקו פארן 
וקו מחבר   19ו מקביל לקו מחבר פארן ק

 500 2 2בריכת עשת 
 2,300 2014 מ"מ

         תחנות
 500הוספת יחידה בתחנת מאגר פארן של 

 880 2015   ש"מק 3,000 -ש לספיקה כוללת של כ"מק

         קידוחים
 5,397 2013    29ציוד פארן 

 8,189 2013   קדיחה 29פארן 
 190 2013   וןשאבת ניסי 29פארן 

 5,374 2013    129ציוד פארן 
 201 2013   שאיבת ניסיון 129פארן 
 4,720 2013   קדיחה 129פארן 

 5,095 2014   22קדיחה  פארן 
 474 2014   שאיבת ניסיון 22פארן 

 8,760 2014    21קדיחה פארן 
מחצר  22, 21הקווים המחברים את פארן 

 2,100    19עד לפארן  להחשמ

 455 2014   21שאיבת ניסיון פארן 
כולל חיבורם עד למבנה  22, 21ציוד פארן 

 החשמל וחצר החשמל
  2015 

4,726 
  2014 

 7,112 2015   22,21מתקן טיפול לקידוחי פארן 
מסננים בתחנת מאגר פארן לסינון  3הוספת 

 2,650 2015   22, 21מים מפארן 

+ וד הקידוחים צי – 1,11חצר קידוחי נוצה  
מתקן סינון  וטיפול , מיכלים לאוורור ושיקוע

כ של "ש וגה"מק 350ובוסטר לספיקה של 
 .'מ 100

  2015 25,000 

 5,081 2013   קדיחה 1נוצה 
 328 2013   שאיבת ניסיון 1נוצה 
 3,500 2013   קדיחה 11נוצה 
 418 2013   שאיבת ניסיון 11נוצה 
 380 2013   נ חוזרת"ש 1נוצה 
 380 2013   נ חוזרת"ש - 11נוצה 

 160,282       כ לאזור פארן"סה
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 שלביות ביצוע. 8

גידול (את המתקנים הדרושים על מנת לענות עד דרישות המים במלואם עבודה זו מציגה  

 )בנאות הכיכר בשנה משפחות 4+ משפחות בשנה  בערבה התיכונה  25של 

 :וצים הבאיםשלבי הביצוע נקבעו בכפוף לאיל  

מ "ללא בצ(ח "מלש 150כ ההשקעות לביצוע בשנה נתונה לא יעלו על "סה -

 . )תכנון ופיקוח

 2015קו מחבר ערבות יושלם עד שנת  -

 2016קו מחבר צפית סדום לנאות הכיכר יושלם עד שנת  -

  2016עד לשנת עין עופרים  ביצוע מאגר -

 .2017עד לשנת   ומאגר דרך הבשמים ביצוע מאגר תמר -

 5.1.1קידוחים כל שנה כפי שמוצג בטבלה  2-3וע של בין ביצ -

המתקנים המוצעים בכל שנה יתנו מענה מלאה לתחזית הצריכה הצפויה  -

 באותה שנה 

העברות המים בין האזורים יהיו בהתאם ליכולות הקימות כל עוד לא חוזק   -

 .החיבור בין האזורים

הצבע בהתאם ( שנים לביצוע פ"מציגה את המתקנים המוצעים בחלוקה ע 8.2' טבלה מס

 -סגול, צופר -אדום, עין יהב -כחול, עין חצבה -ירוק, נאות הכיר -כתום: לאיזור 

 ).פארן

מאזן מים לשנת ( 2015-2019בין השנים מאזני המים מציגים את  8.2.5 -8.2.1תרשימים  

 )5מוצג בפרק  2020

 .2015-2020השנים  צוע בין המתקנים המוצעים לבימציגות את  8.2.6.1 – 8.2.1.1סכמות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
 

 

 

 השקעות על  פי שנים 8.2טבלה 

 

 
 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות 

 2013 5,397  29ציוד פארן 

 2013 8,189 קדיחה 29פארן 

 2013 190 שאבת ניסיון 29פארן 

  129ציוד פארן 

5,374 2013 

 2013 201 שאיבת ניסיון 129פארן 
 2013 4,720 קדיחה 129פארן 

 2013 5,081 קדיחה 1נוצה 

 2013 328 שאיבת ניסיון 1נוצה 
 2013 3,500 קדיחה 11נוצה 
 2013 418 שאיבת ניסיון 11נוצה 
 2013 380 נ חוזרת"ש 11נוצה 
 2013 380 נ חוזרת"ש 1נוצה 

 2013 8,200 'מ 700בעומק  113עין יהב 
 2013 5,095 22קדיחה  פארן 

 2013 474 סיוןשאיבת ני 22פארן 

  21קדיחה פארן 
8,760 2013 

 2013 455 21שאיבת ניסיון פארן 

 2013 1,670 לחצר המסננים  7,17,117קו מחבר קידוחי עין יהב 

 2013 5,502 ציוד - 17עין יהב 
 2013 5,571 ציוד - 117עין יהב 

   69,885 2013כ ל "סה
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 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות   
 2015 4,700 20דוח חצבה קי

 2015 661 למערכת 20קו מחבר חצבה 
 7הסבת קים באזור נאות הכיכר והסדרת חצר עידן 

 2015 500 ש"מק 500להעברת 

 2015 4,700 19קידוח חצבה 
נכלל בעליות  ביחד עם סעיף (ציוד  - 7עין יהב 

 2015   )2014 -הקדיחהב

 2015 2,000 )חליפי(' א 6מרזבה 
כולל מערכת טיפול וסינון בחצר קידוח ( 22צופר 
 2015 6,000 )12צופר 

 2015 1,500 22קו מחבר קידוח צופר 

מסננים בתחנת מאגר פארן לסינון מים  3הוספת 
 22, 21מפארן 

2,650 2015 

ש "מק 500הוספת יחידה בתחנת מאגר פארן של 
 2015 880 ש"מק 3,000 -לספיקה כוללת של כ

 2015 7,112 22,21וחי פארן מתקן טיפול לקיד

 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות   

 2014 902 א 7' א6קידוחי מרזבה קו מאסף 
 2014 2,000 )חליפי(' א7מרזבה 
 2014 1,100 לשטחי צופר  1שלוחה 

 2014 11,500 'מ 1,000קדיחה בעומק   13עין יהב  
 2014 500 שאיבת ניסיון 13עין יהב 
 2014 500 שאיבת ניסיון 113עין יהב 

וקו מחבר בריכת  19קו מקביל לקו מחבר פארן 
 2014 2,300 2עשת 

כולל חיבורם עד למבנה החשמל  21,22ציוד פארן 
 וחצר החשמל

4,726 2014 

מחצר החשמל עד  22 21קווים מחברים את פארן 
 19לפארן 

2,100 2014 

 קדיחה - 7עין יהב 
10,000 

2014 
 2014 שאיבת ניסיון - 7עין יהב 

   35,628 2014 -כ ל"סה
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 2015 64,047 קו מחבר ערבות  מקידוחי נוצה עד למאגר פארן
 2015 2,525 קו מחבר קידוחי נוצה לקו פארן 

מיכלים + ציוד הקידוחים  – 1,11חצר קידוחי נוצה  
מתקן סינון  וטיפול ובוסטר , לאוורור ושיקוע

 .'מ 100כ של "ש וגה"מק 350לספיקה של 
25,000 2015 

   122,275 2015כ ל "סה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות   
 2016 43,800 קו מחבר צפית סדום לנאות הכיכר

במקום הקמת (קו מי שתייה לישובי כיכר סדום 
מתפיל וקו רכז שאושרו בעבר יש המערכות 

ג "בוסטר ד, מיכל : הדרושות להספקת מים לבית
 )אושרו בעבר ונמצאים בביצוע

900 2016 

 2016 200 מתקן הכלרת מים לבית באזור נאות הכיכר
כ .קיים ממאגר תמר לקידוחי נ 20''קו מקביל לקו 

27,28 1,075 2016 

 2016 16,896 קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן 
 2016 1,400 ביצוע התאמות ועבודות צנרת בתחנת קול אמריקה

 2016 30,000 ק"אלמ 300בנפח  1מאגר עין עופרים 
יחידות 1בשלב זה יותקנו . תחנת מאגר עין עופרים

 2016 10,000 'מ 70* ש "מק 2,000לספיקה כוללת של 

המבוצעה כיום  20''בהמשך לקו ה  30''קו בקוטר 
 2016 15,462 מכיון מאגר עופרים לבריכות חצבה

 2016 2,020 קו מחבר מבריכת עין יהב לכיוון מאגר שיזף
   121,753 2016כ שנת "סה
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 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות   
 2017 28,206 קו מחבר בריכות נאות הכיכר למאגר תמר

ביצוע התאמות גובה בקידוחים קיימים לפעולה מול 
 2017 1,000 מאגר תמר

ק מכוסה ביריעות "אלמ 250מאגר תמר בנפח 
 2017 28,599 איטום צף

 תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת מים
 2017 8,000 'מ 180* ש "מק 1,650לאזור עידן בגודל 

כלול בסעיף ) (קידוח ארטזי(ציוד  13עין יהב 
 2017 0 הסדרת החצר

כלול בסעיף ) קידוח ארטזי(ציוד  113עין יהב 
 2017 0 הסדרת החצר

 2017 6,500 )קדיחה( 213עין יהב 
 2017 3,000 213תוספות בחצר עבור קידוח עין יהב 

הסדרת + ' א3ו  13,  113טיפול עין יהב מתקן 
 2017 19,150 חצר

לכביש ' א13,113,3קו מחבר קידוחי עין יהב 
 2017 2,924 הערבה

עד לצומת  13,113קו מצומת קידוחי עין יהב 
 2017 12,749 העליה לבריכות קצרה

במקום קו למי (קו מחבר מאגר דרך הבשמים 
 2017 7,640 )חקלאות 

ק באזור "אלמ 200ים בנפח מאגר דרך הבשמ
בסוללת המאגר תותקן תחנת שאיבה . הלולים

 40* ש "מק 600בגודל ' בשלב זה יותקנו שתי יח
 )שלושה קווים(כולל קווי כניסה ויצאה מהמאגר . 'מ

30,000 2017 

   147,768 2017כ שנת "סה
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 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות  
תמר ושלטחי קו לשטחים צפונים חדשים של עין 

 2018 1,562 הבננה

לספיקה של ', מ 150לעומק  42קידוח נאות הכיכר 
 2018 4,150 ש"מק 100

תחנת שאיבה בקודקוד הסוללה להעברת מים 
יחידות  3לשטחים דרומים של נאות הכיכר בהרכב 

ועוד יחידה בגודל ' מ 70* ש "מק 400בספיקה של  
 'מ 70* ש "מק 200

5,500 2018 

 2018 2,020 לשטחים דרומים של נאות הכיכר קו הספקה
קו  לשטחים חקלאים צפונית למאגר עין עופרים  

 2018 2,020 )שטחי קול אמריקה(

 2018 5,085 קו מקידוחי עין עופרים עד לצומת עין חצבה 
 2018 1,202 קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים 
 2018 3,840 'א13קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 

תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב  בגודל 
ספיקה כוללת בתחנ (א "כ'  מ 80* ש"מק 600

 )ש"מק 1,200 -תעמוד על כ
4,000 2018 

 2018 4,915 'א1עד לשיזף ' א13קו מחצבה 
תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי עין 

 2018 7,500 ' מ 140* ש  "מק 1,100בבגודל של , 17יהב 

ו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת חיבור ק
 2018 10,445 213 'א13,113,3קידוחי עין יהב 

 2018 1,200 לשטחי צופר 2שלוחה 
 2018 1,100 לשטחי צופר 3שלוחה 

קו מצומת מאגר דרך הבשמים עד לשטחים 
 2018 6,144 ם בצופרידרומי

 2018 1,010 קו למובלעת צופר
   61,693 2018כ שנת "סה
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 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות  
לספיקה של ', מ 200לעומק  45קידוח נאות הכיכר 

 2019 4,700 ש"מק 150

לספיקה של ' מ 100לעומק  40קידוח נאות הכיכר 
 2019 3,600 ש"מק 80

   8,300 2019כ שנת "סה
 שנת הפעלה )ח"אלש(עלות   

קה של לספי', מ 200לעומק  43קידוח נאות הכיכר 
 2020 4,700 ש"מק 150

לספיקה של ', מ 200לעומק  44קידוח נאות הכיכר 
 2020 4,700 ש"מק 150

 2020 781 ' א3לעידן  6קו מחזק עידן 
קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת לבריכות 

 חצבה
5,193 2020 
2,525 2020 

   17,899 2020כ שנת "סה
      

   585,200 כ כולל"סה
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471,385269,154780,046754,883780,04675,614685,686380,552754,883780,046754,883780,0467,267,226סה"כ

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 15,2069,61325,16325,16325,1632,52022,11912,27625,16325,16325,16325,163יומיטולרנס

EC2.492.592.442.442.402.712.372.572.482.452.392.370.36764271,1181,1181,1181129835461,1181,1181,1181,11822.5שעתי
4385738288357483263826849959637084777,957צירכה (אלמ"ק)22.5

14,11720,46126,69427,85024,12810,87512,32122,07433,15431,05823,60615,401EC2.812.492.592.442.442.402.712.372.572.482.452.392.37יומי (מ"ק)

0123456789101112חודש627.434909.3711186.41237.81072.3483.31547.58981.081473.521380.351049.1684.4731שעתי (מק"ש)
000000000000יוצא/ נכנס

0000000000000נפח בסוף החוד
000000000000יומי

00000000000022.5שעתי צריכהסה"כ123456789101112חודש

0000000000000.0שעתי אי צריכה168750-168750-2E+05-2E+05-1E+05-1E+05168750-2E+05-168750-168750-55333167626.2-781,242העברה  לפארן

5443.5484-6026.786-5443.5-5625-3319.7-3854.15443.55-5443.5-5625-5443.548-1844.45407.297יומי (מ"ק)

סה"כ123456789101112חודש241.93548-267.8571-241.94-250-147.54-171.29241.935-241.94-250-241.9355-81.975240.32431שעתי (מק"ש)22.5
69,560605,3451,033,747869,160486,660224,5454,866908,562839,0001,017,032607,871356,8947,023,242קימיםEC02.67398682.755542.736812.656622.4768602.739852.7298632.7558782.674720 קבלה מפארן

EC2.490.000.000.000.000.002.370.000.000.000.002.37EC2.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.93 העברה לצופר
69,560605,3451,033,747869,160486,660224,5454,866908,562839,0001,017,032607,871356,8947,023,242סה"כשעתי (מק"ש)

2,24421,61933,34728,97215,6997,48515729,30827,96732,80720,26211,513יומי
1009611,4821,28869833371,3031,2431,45890151222.5שעתי

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC טולרנס

EC2.342.672.762.742.662.482.212.742.732.762.672.720.50123456789101112חודש

041171.4878173828.5120-21500000215000-215000000יוצא/ נכנס5086659619708693794447951,1551,1188235559,242צירכה (אלמ"ק)16
0041171.48782150002150000002150000000נפח מצטבר16,39723,76531,00532,34728,02412,63114,31025,63938,50836,07427,41817,888יומי (מ"ק)

01470.410285607.371360-6935.48387006935.483871-7166.6667000יומי1024.821485.321937.82021.71751.5789.42894.391602.42406.772254.61713.61117.984שעתי (מק"ש)
296-364-311-584-814-228-258-155-1,014-651-495-32316-שעתי צריכה

7291,1221,6271,4389375616361,4481,3931,6031,2197956.5שעתי אי צריכה
ec2.642.342.672.762.742.662.482.212.742.732.762.672.72

0123456789101112חודש255+

יוצא/ נכנס3,1123,8825,5225,8424,8922,2692,5084,4316,1056,4614,8133,34253,179סה"כ צריכה

נפח מצטבר

יומי3,2623,9235,5465,8424,6772,4192,3584,7965,8636,3394,8133,34253,179סה"כ מקורות
שעתי צריכה

שעתי אי צריכה

סה"כ123456789101112חודש
EC2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1

270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,00030,0003,000,000תפוקה אלמ"ק
8709.6779642.8578709.6774290008709.677490008709.677428709.6774290008709.677429000967.741935יומי

387.0968428.5714387.096774400387.09677400387.096774387.096774400387.09677440043.010752722.5שעתי

מספר ימים בחודש

צריכה באזור צופר

מאזן מאגר תמר

קידוחי נאות הכיכר

קידוחי צופר

צריכה באזור נאות הכיכר

אל אזור עידן חצבה העברה מאזור / 

מאזן מאגר שיזף

קידוחי שיזף ועין יהב

מאזן מאגר עין עופרים

קידוחי עידן חצבה

צריכה באזור עין יהב

אל אזור עין יהב העברה מאזור / 

אל אזור צופר העברה מאזור / 

יבוא מהמפא"ר

צריכה באזור עידן - חצבה

יבוא מהערבה הדרומית

מאגר תמר

מאזן מאגר נוצה

מאגר דרך 
הבשמים

מאגר נוצה

מאגר עין 
עופרים

מאגר שיזף

אל אזור פארן העברה מאזור / 

צריכה באזור פארן
מאזן מאגר פארן

מאגר פארן

קידוחי פארן

מאזן מאגר דרך הבשמים

2015 שנה

-

+

+-

 מקרא
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יומי3 

שעת צריכה4
5
סה"כ123456789101112חודש6
7EC0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.8

3000003000002200003000003000002600002200002200002200002200002200002200003000000תפוקה אלמ"ק8

96771071470971000096778667709770977333709773337097יומי9

43047631544443038531531532631532631522.5שעתי10123456789101112

11312831303130313130313031
12

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC סה"כ123456789101112חודשטולרנס

EC2.612.622.762.732.341.941.932.482.752.862.732.560.9726,920741,833724,510928,780451,940207,670174,310421,900696,880917,080678,660486,0907,156,573קימים

6977159451,2297524683946425871,1378997069,170EC3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.3603.36צירכה (חודשי)22.5
726,920741,833724,510928,780451,940207,670174,310421,900696,880917,080678,660486,0907,156,573סה"כ22,48125,54530,46840,95924,25615,58912,72020,70619,56336,68029,95522,777יומי (מ"ק)

23,44926,49423,37130,95914,5796,9225,62313,61023,22929,58322,62215,680יומי9991,1351,3541,8201,0786935659208691,6301,3311,012שעתי (מק"ש)
1,0421,1781,0391,3766483082506051,0321,3151,00569722.5שעתי

סה"כ123456789101112חודש
0123456789101112חודש330,000326,573000000330,000000986,573העברה  לעידן חצבה

000000000000יוצא -/ נכנס+10,64511,66300000011,000000יומי (מ"ק)
0000000000000נפח מצטבר473518000000489000שעתי (מק"ש)22.5

0000000000000יומיEC 000000000000 קבלה מעידן 
000000000000022.5שעתי צריכהEC 0.800.800.000.000.000.000.000.000.800.000.000.00 העברה לעידן 

00000000000000.0שעתי אי צריכהשעתי (מק"ש)

EC1.122.612.622.762.732.341.941.932.482.752.862.732.56

סה"כ123456789101112חודש

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 617,100913,2671,950,8802,086,0061,411,329706,020826,5601,480,9202,027,2412,155,5391,532,5801,033,20016,740,642קימיםטולרנס

EC1.932.072.532.532.532.532.532.532.292.522.532.530.6EC2.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.5332.53
617,100913,2671,950,8802,086,0061,411,329706,020826,5601,480,9202,027,2412,155,5391,532,5801,033,20016,740,644סה"כ9471,2401,7911,8081,6197068271,4812,1532,0841,5331,03317,220צירכה (אלמ"ק)16

19,90632,61762,93269,53445,52723,53426,66347,77267,57569,53451,08633,329יומי30,55244,28057,77060,27052,21523,53426,66347,77271,75067,21451,08633,329יומי (מ"ק)
8851,4502,7973,0902,0231,0461,1852,1233,0033,0902,2701,48122.5שעתי1,9092,7683,6113,7673,2631,4711,6662,9864,4844,2013,1932,083שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
000207,351-207,35100088,081-88,08100יוצא/ נכנס

0000207,351000088,081000נפח מצטבר123456789101112חודש
0006,912-6,6890002,936-2,84100יומי00160,00070,5540000116,660160,00000507,214העברה  לעין יהב

552-800-1,043-781-1,240-425-481-863-1,165-1,340-922-60216.0-שעתי צריכה005,1612,35200003,8895,16100יומי (מ"ק)

1,3581,9682,5682,9862,0231,0461,1852,1233,3192,8612,2701,4816.5שעתי אי צריכה00229105000017322900שעתי (מק"ש)22.5
EC0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00EC2.411.932.072.532.532.532.532.532.532.292.522.532.53 קבלה מעין יהב

EC1.932.072.532.532.532.532.532.532.292.522.532.53 העברה לעין יהב
סה"כ123456789101112חודששעתי (מק"ש)

577,500756,000932,0001,161,946987,000430,500504,0001,053,0001,161,9461,200,677934,50063000010,329,068קימים

EC2.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.24

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 577,500756,000932,0001,161,946987,000430,500504,0001,053,0001,161,9461,200,677934,500630,00010,329,068סה"כטולרנס

EC2.242.242.282.262.242.242.242.242.242.272.242.240.018,62927,00030,06538,73231,83914,35016,25833,96838,73238,73231,15020,323יומי
8281,2001,3361,7211,4156387231,5101,7211,7211,38490322.5שעתי5787561,0921,1039874315049031,3131,27193563010,500צירכה (אלמ"ק)16

18,62927,00035,22636,75031,83914,35016,25829,12943,75040,98431,15020,323יומי (מ"ק)
1,1641,6882,2022,2971,9908971,0161,8212,7342,5611,9471,270EC3.242.242.242.282.262.242.242.242.242.242.272.242.24שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
0000000150,000-150,000000יוצא/ נכנס

00000000150,0000000נפח מצטברסה"כ123456789101112חודש

00000004,839-5,000000יומי000130,0000000116,10590,17700336,283העברה  לצופר

336-488-636-664-575-259-294-311-1,012-740-562-36716-שעתי צריכה0004,33300003,8702,90900יומי (מ"ק)
8281,2001,5661,6331,4156387231,5101,7221,8221,3849036.5שעתי אי צריכה000193000017212900שעתי (מק"ש)22.5

EC2.722.742.760.002.762.672.702.750.000.002.752.73 קבלה מצופר
סה"כ123456789101112חודשEC0.000.000.002.260.000.000.000.002.242.270.000.00 העברה לצופר

318,435463,224735,768614,285650,598199,197258,816582,462941,271847,629608,013361,0206,580,717קימיםשעתי (מק"ש)
EC2.762.762.762.762.762.762.762.762.762.762.762.762.76

318,435463,224735,768614,285650,598199,197258,816582,462941,271847,629608,013361,0206,580,717סה"כ

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 10,27216,54423,73420,47620,9876,6408,34918,78931,37627,34320,26711,646יומיטולרנס

EC2.722.742.762.692.762.672.702.752.702.722.752.730.14577351,0559109332953718351,3941,21590151822.5שעתי
4686138868948013494097321,0651,0317585118,517צירכה (אלמ"ק)22.5

15,11121,90128,57329,81025,82611,64013,18823,62835,48833,24425,26716,485EC2.812.722.742.762.692.762.672.702.752.702.722.752.73יומי (מ"ק)
0123456789101112חודש6729731,2701,3251,1485175861,0501,5771,4781,123733שעתי (מק"ש)

000000000000יוצא/ נכנס

0000000000000נפח בסוף החו
000000000000יומי

00000000000022.5שעתי צריכהסה"כ123456789101112חודש

0000000000000.0שעתי אי צריכה150,000-150,000-150,000-150,000-150,000-150,000-150,000-150,000-7,249-92,751-150,000-150,000-1,600,000-העברה  לפארן

4,839-5,357-4,839-5,000-4,839-5,000-4,839-4,839-242-2,992-5,000-4,839-יומי (מ"ק)

סה"כ123456789101112חודש215-238-215-222-215-222-215-215-11-133-222-215-שעתי (מק"ש)22.5
439,110605,744919,408929,210821,388301,882370,496742,972982,4991,028,793772,378488,1208,402,000קימיםEC2.632.692.752.752.742.552.602.722.762.772.732.65 קבלה מפארן

EC0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00EC2.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.932.93 העברה לצופר

439,110605,744919,408929,210821,388301,882370,496742,972982,4991,028,793772,378488,1208,402,000סה"כשעתי (מק"ש)

14,16521,63429,65830,97426,49610,06311,95123,96732,75033,18725,74615,746יומי
6309611,3181,3771,1784475311,0651,4561,4751,14470022.5שעתי

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC טולרנס

EC2.632.692.752.752.742.552.602.722.762.772.732.650.20123456789101112חודש
000000000000יוצא/ נכנס539,110705,7441,019,4081,029,210921,388401,882470,496842,9721,225,2501,186,042872,378588,1209,802צירכה (אלמ"ק)16

0000000000000נפח מצטבר17,39125,20532,88434,30729,72213,39615,17727,19340,84238,25929,07918,972יומי (מ"ק)
000000000000יומי1,0871,5752,0552,1441,8588379491,7002,5532,3911,8171,186שעתי (מק"ש)

314-455-594-619-537-242-274-491-737-691-525-34316-שעתי צריכה
7731,1201,4621,5251,3215956751,2091,8151,7001,2928436.5שעתי אי צריכה
ec2.642.632.692.752.752.742.552.602.722.762.772.732.65

0123456789101112חודש255+

יוצא/ נכנס3,2294,0305,7336,0635,0802,3552,6044,6016,3426,7084,9963,46855,209סה"כ צריכה

נפח מצטבר

יומי3,2294,0305,7336,2704,8722,3552,6044,7516,2806,6204,9963,46855,209סה"כ מקורות
שעתי צריכה

שעתי אי צריכה

סה"כ123456789101112חודש
EC2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1

250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0003,000,000תפוקה אלמ"ק
8,0658,9298,0658,3338,0658,3338,0658,0658,3338,0658,3338,065יומי

35839735837035837035835837035837035822.5שעתי

מספר ימים בחודש

צריכה באזור צופר

מאזן מאגר תמר

קידוחי נאות הכיכר

קידוחי צופר

צריכה באזור נאות הכיכר

אל אזור עידן חצבה העברה מאזור / 

מאזן מאגר שיזף

קידוחי שיזף ועין יהב

מאזן מאגר עין עופרים

קידוחי עידן חצבה

צריכה באזור עין יהב

אל אזור עין יהב העברה מאזור / 

אל אזור צופר העברה מאזור / 

יבוא מהמפא"ר

צריכה באזור עידן - חצבה

יבוא מהערבה הדרומית

מאגר תמר

מאזן מאגר נוצה

מאגר דרך 
הבשמים

מאגר נוצה

מאגר עין 
עופרים

מאגר שיזף

אל אזור פארן העברה מאזור / 

צריכה באזור פארן
מאזן מאגר פארן

מאגר פארן

קידוחי פארן

מאזן מאגר דרך הבשמים

2016 שנה

-

+

+-

 מקרא
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יומי3
שעת צריכה4
5
סה"כ123456789101112חודש6
7EC0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.8

5000005000005000005000005000005000005000005000005000005000005000005000006000000תפוקה אלמ"ק8

161291785716129166671612916667161291612916667161291666716129יומי9

71779471774171774171771774171774171722.5שעתי10123456789101112

11312831303130313130313031
12

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC סה"כ123456789101112חודשטולרנס

EC1.761.762.052.402.482.462.481.762.462.212.031.820.7300,000300,000300,000918,782949,408918,782949,408300,000918,782579,749300,000300,0007,034,911קימים

7187379731,2667754824066626051,1729267289,450EC3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.3603.36צירכה (חודשי)16
300,000300,000300,000918,782949,408918,782949,408300,000918,782579,749300,000300,0007,034,911סה"כ23,16826,32531,39842,21024,99716,06513,10821,33920,16037,80030,87023,473יומי (מ"ק)

9,67710,7149,67730,62630,62630,62630,6269,67730,62618,70210,0009,677יומי1,4481,6451,9622,6381,5621,0048191,3341,2602,3631,9291,467שעתי (מק"ש)
4304764301,3611,3611,3611,3614301,36183144443022.5שעתי

סה"כ123456789101112חודש
0123456789101112חודש81,80062,900-423,350402,482674,508936,8321,043,058138,500813,982-92,051-376,100322,3503,584,911העברה  לעידן חצבה

00250,000-250,000000000250,000-250,000יוצא -/ נכנס+2,6392,246-13,65613,41621,75831,22833,6474,46827,133-2,969-12,53710,398יומי (מ"ק)
000250,0000000000250,0000נפח מצטבר117100-6075969671,3881,4951991,206-132-557462שעתי (מק"ש)22.5

0008,065-8,3330000008,333-8,065יומיEC 003000000330 קבלה מעידן 
0-418-475-208-1,132-451-290-237-385-364-683-187-78216שעתי צריכהEC 1.761.760.002.402.482.462.481.762.460.000.001.82 העברה לעידן 

01,0301,1701,7541,5061,1117145839488961,6801,7426856.5שעתי אי צריכהשעתי (מק"ש)

EC1.121.761.762.052.402.482.462.481.762.462.212.031.82

סה"כ123456789101112חודש

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 663,7001,452,3002,126,8621,204,083932,86525,01801,160,3501,647,2682,126,8622,028,500212,40013,580,207קימיםטולרנס

EC2.612.502.602.572.542.462.482.562.512.572.602.470.1EC2.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.5332.53
663,7001,452,3002,126,8621,204,083932,86525,01801,160,3501,647,2682,126,8622,028,500212,40013,580,210סה"כ9821,2851,8561,8741,6787328571,5352,2312,1601,5891,07117,850צירכה (אלמ"ק)16

21,41051,86868,60840,13630,092834037,43154,90968,60867,6176,852יומי31,66945,90059,88462,47554,12624,39527,63949,51974,37569,67352,95534,548יומי (מ"ק)
9522,3053,0491,7841,3373701,6642,4403,0493,00530522.5שעתי1,9792,8693,7433,9053,3831,5251,7273,0954,6484,3553,3102,159שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
0081,127-81,127000000300,000-300,000יוצא/ נכנס

00081,1270000000300,0000נפח מצטבר123456789101112חודש
002,617-2,70400000010,000-9,677יומי236,250230,000-234,015-186,558-70,527230,000186,258-236,250230,000-125,040-236,250-236,250-684,882-העברה  לעין יהב

572-829-965-1,248-977-440-499-894-1,343-1,258-512-1,05416-שעתי צריכה7,6218,214-7,549-6,219-2,2757,6676,008-7,6217,667-4,034-7,875-7,621-יומי (מ"ק)

1,4082,0402,7782,6562,4061,0841,2282,2013,3063,0972,7981,1056.5שעתי אי צריכה339365-336-276-101341267-339341-179-350-339-שעתי (מק"ש)22.5
EC3.130.003.213.173.240.000.003.150.003.183.193.13EC2.412.612.502.602.572.542.462.482.562.512.572.602.47 קבלה מעין יהב

EC0.002.500.000.000.002.462.480.002.510.000.000.00 העברה לעין יהב
סה"כ123456789101112חודששעתי (מק"ש)

678,750541,0001,192,5271,154,0581,192,52765,500602,7421,004,2501,154,0581,192,5271,154,05866366110,595,658קימים

EC3.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.24

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 678,750541,0001,192,5271,154,0581,192,52765,500602,7421,004,2501,154,0581,192,5271,154,058663,66110,595,658סה"כטולרנס

EC3.132.953.213.173.242.583.063.153.123.183.193.130.721,89519,32138,46938,46938,4692,18319,44332,39538,46938,46938,46921,408יומי
9738591,7101,7101,710978641,4401,7101,7101,71095122.5שעתי5787561,0921,1039874315049031,3131,27193563010,500צירכה (אלמ"ק)16

18,62927,00035,22636,75031,83914,35016,25829,12943,75040,98431,15020,323יומי (מ"ק)
1,1641,6882,2022,2971,9908971,0161,8212,7342,5611,9471,270EC3.243.132.953.213.173.242.583.063.153.123.183.193.13שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
0150,000-150,000000150,0000-63,442-86,55867,589-67,589יוצא/ נכנס

00150,0000000150,000150,00086,558067,5890נפח מצטברסה"כ123456789101112חודש

05,357-4,8390004,8390-2,115-2,7922,253-2,180יומי135,000-135,00016,512-135,000135,000-135,000135,000-135,000135,000-116,455-84,281-135,000-589,224-העברה  לצופר

336-249-851-664-575-259-78-526-884-864-462-46416-שעתי צריכה4,355-4,821533-4,5004,355-4,5004,355-4,3554,500-3,757-2,809-4,355-יומי (מ"ק)
8281,4381,3511,6331,4156389381,2951,8501,6971,4858066.5שעתי אי צריכה194-21424-200194-200194-194200-167-125-194-שעתי (מק"ש)22.5

EC2.552.550.002.550.002.460.002.580.002.562.552.55 קבלה מצופר
סה"כ123456789101112חודשEC0.000.003.210.003.240.003.060.003.120.000.000.00 העברה לצופר

970,121990,1581,096,2461,060,884359,206338,407131,946946,8721,060,8841,096,2461,060,884848,3709,960,224קימיםשעתי (מק"ש)
EC2.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.55

970,121990,1581,096,2461,060,884359,206338,407131,946946,8721,060,8841,096,2461,060,884848,3709,960,224סה"כ

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 31,29435,36335,36335,36311,58711,2804,25630,54435,36335,36335,36327,367יומיטולרנס

EC2.552.552.562.552.672.462.762.582.612.562.552.550.31,3911,5721,5721,5725155011891,3581,5721,5721,5721,21622.5שעתי
4996549449538533724367811,1351,0988085459,077צירכה (אלמ"ק)16

16,10423,34130,45231,77027,52412,40514,05525,18137,82135,43026,92817,568EC2.812.552.552.562.552.672.462.762.582.612.562.552.55יומי (מ"ק)
0123456789101112חודש1,0071,4591,9031,9861,7207758781,5742,3642,2141,6831,098שעתי (מק"ש)

167,13632,8640-9,718-190,28200200,0000-200,00000יוצא/ נכנס

0167,136200,000200,000190,282000200,000200,000000נפח בסוף החו
5,3917,1436,4526,3430006,4526,667000יומי

51-369-550-588-770-224-254-168-683-926-486-31716-שעתי צריכהסה"כ123456789101112חודש

9551,0901,3531,3989505516251,4061,6811,2881,1977816.5שעתי אי צריכה168,750168,750168,750-17,483-168,750-168,750-168,750-168,75061,25981,474168,750168,750294,000העברה  לפארן

5,4446,0275,444-583-5,444-5,625-5,444-5,4442,0422,6285,6255,444יומי (מ"ק)

סה"כ123456789101112חודש242268242-26-242-250-242-24291117250242שעתי (מק"ש)22.5
537,4740635,648417,993654,528121,092456,1261,023,910990,8811,023,910968,468237,9707,068,000קימיםEC0.000.000.002.512.582.272.682.770.000.000.000.00 קבלה מפארן

EC2.552.552.560.000.000.000.000.002.612.562.552.55EC2.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.94 העברה לצופר

537,4740635,648417,993654,528121,092456,1261,023,910990,8811,023,910968,468237,9707,068,000סה"כשעתי (מק"ש)

17,338020,50513,93321,1144,03614,71433,02933,02933,02932,2827,676יומי
77109116199381796541,4681,4681,4681,43534122.5שעתי

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC טולרנס

EC2.852.342.572.512.582.272.682.772.882.822.882.810.60123456789101112חודש
136,314-136,314215,000-215,000000215,000-215,0000215,000-215,000יוצא/ נכנס569,910746,0641,077,6481,088,010974,028424,842497,376891,1321,295,2501,253,802922,218621,72010,362צירכה (אלמ"ק)16

0136,3140215,0000000215,00000215,0000נפח מצטבר18,38426,64534,76336,26731,42014,16116,04428,74643,17540,44530,74120,055יומי (מ"ק)
4,397-4,8686,935-7,1670006,935-7,16707,167-6,935יומי1,1491,6652,1732,2671,9648851,0031,7972,6982,5281,9211,253שעתי (מק"ש)

137-697-319-973-567-256-290-211-1,098-730-237-67016-שעתי צריכה
1,0139681,8531,2931,3966297131,5861,6001,7981,6855836.5שעתי אי צריכה
ec2.642.852.342.572.512.582.272.682.772.882.822.882.81

0123456789101112חודש255+

יוצא/ נכנס3,3474,1785,9436,2845,2672,4412,7004,7716,5786,9545,1793,59557,239סה"כ צריכה

נפח מצטבר

יומי3,6504,2246,3405,7285,0772,4412,8505,1866,3006,6686,0122,76257,239סה"כ מקורות
שעתי צריכה

שעתי אי צריכה

סה"כ123456789101112חודש
EC2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1

0441,000488,250472,500488,250472,500210,000250,97228,111148,418003,000,000תפוקה אלמ"ק
015,75015,75015,75015,75015,7506,7748,0969374,78800יומי

0700700700700700301360422130022.5שעתי

2017 שנה
יבוא מהמפא"ר

צריכה באזור עידן - חצבה

יבוא מהערבה הדרומית

מאגר תמר

מאזן מאגר נוצה

מאגר דרך 
הבשמים

מאגר נוצה

מאגר עין 
עופרים

מאגר שיזף

אל אזור פארן העברה מאזור / 

צריכה באזור פארן
מאזן מאגר פארן

מאגר פארן

קידוחי פארן

מאזן מאגר דרך הבשמים

מספר ימים בחודש

צריכה באזור צופר

מאזן מאגר תמר

קידוחי נאות הכיכר

קידוחי צופר

צריכה באזור נאות הכיכר

אל אזור עידן חצבה העברה מאזור / 

מאזן מאגר שיזף

קידוחי שיזף ועין יהב

מאזן מאגר עין עופרים

קידוחי עידן חצבה

צריכה באזור עין יהב

אל אזור עין יהב העברה מאזור / 

אל אזור צופר העברה מאזור / 

-

+

+-

 מקרא
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יומי3
שעת צריכה4
5
סה"כ123456789101112חודש6
7EC0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.8

1000007560007333288100008370008100001190008120008100006009168100008017578000000תפוקה אלמ"ק8

3226270002365627000270002700038392619427000193842700025863יומי9

14312001051120012001200171116412008621200114922.5שעתי10123456789101112

11312831303130313130313031
12

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC סה"כ123456789101112חודשטולרנס

EC2.611.741.722.142.201.492.322.062.202.372.201.501.1300,000305,802300,000970,6631,003,018300,000376,430732,850970,6631,003,018970,663300,0007,533,106קימים

7397591,0021,3047984964186816231,2079547499,730EC3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.3603.36צירכה (חודשי)16
300,000305,802300,000970,6631,003,018300,000376,430732,850970,6631,003,018970,663300,0007,533,106סה"כ23,85427,10532,32943,46125,73716,54113,49621,97120,75738,92031,78524,168יומי (מ"ק)

9,67710,9219,67732,35532,35510,00012,14323,64032,35532,35532,3559,677יומי1,4911,6942,0212,7161,6091,0348441,3731,2972,4331,9871,511שעתי (מק"ש)
4304854301,4381,4384445401,0511,4381,4381,43843022.5שעתי

סה"כ123456789101112חודש
0123456789101112חודש589,480552,862-218,862726,8431,042,158363,77077,0401,113,750907,943647,414827,123352,5475,803,106-העברה  לעידן חצבה

250,000-250,000250,000-250,0000250,0000-250,000250,000-250,00000יוצא -/ נכנס+19,01519,745-7,06024,22833,61812,1262,48535,92730,26520,88427,57111,372-יומי (מ"ק)
0250,0000250,00000250,000250,0000250,000000נפח מצטבר845878-3141,0771,4945391101,5971,3459281,225505-שעתי (מק"ש)22.5

08,065-8,9298,065-8,33308,3330-8,0658,333-8,06500יומיEC 303000000000 קבלה מעידן 
0-72-886-225-1,155-46572-244-755-4-1,061-574-43616.0שעתי צריכהEC 0.001.740.002.142.201.492.322.062.202.372.201.50 העברה לעידן 

01,4198081,7951,5611,1441,1066006181,2931,3711,4131,0746.5שעתי אי צריכהשעתי (מק"ש)

EC1.122.611.741.722.142.201.492.322.062.202.372.201.50

סה"כ123456789101112חודש

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC #######02,098,6662,030,9671,386,25900260,5022,030,9672,098,6661,627,59717,66313,649,955קימיםטולרנס

EC2.532.532.542.432.392.082.952.432.432.492.422.570.9EC2.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.5332.53
#######02,098,6662,030,9671,386,25900260,5022,030,9672,098,6661,627,59717,66313,649,957סה"כ1,0161,3311,9221,9401,7377588871,5892,3102,2361,6451,10918,480צירכה (אלמ"ק)16

67,699067,69967,69944,718008,40367,69967,69954,253570יומי32,78747,52061,99764,68056,03625,25628,61451,26777,00072,13254,82435,768יומי (מ"ק)
3,00903,0093,0091,987003733,0093,0092,4112522.5שעתי2,0492,9703,8754,0433,5021,5791,7883,2044,8134,5083,4272,235שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
000118,702-118,70200300,0000-300,00000יוצא/ נכנס

0000118,702000300,000300,000000נפח מצטבר123456789101112חודש
0003,957-3,829009,6770-9,67700יומי492,786-777,698-42,116698,708810,000-393,910-810,000-515,028628,910810,000810,000-738,590973,061העברה  לעין יהב

592-858-1,119-992-1,182-456-517-496-1,390-1,732-990-64616.0-שעתי צריכה15,896-27,775-1,35923,29026,129-13,130-26,129-16,61420,96426,12927,000-23,825יומי (מ"ק)

1,4572,1122,7553,0512,3201,1221,2722,7093,4222,7762,4371,5906.5שעתי אי צריכה707-1,234-601,0351,161-584-1,161-7389321,1611,200-1,059שעתי (מק"ש)22.5
EC0.003.093.190.000.002.633.013.180.000.000.003.09EC2.412.532.532.542.432.392.082.952.432.432.492.422.57 קבלה מעין יהב

EC2.530.000.002.432.390.000.000.002.432.492.420.00 העברה לעין יהב
סה"כ123456789101112חודששעתי (מק"ש)

827,2141,069,8731,184,5021,146,292081,910980,3601,184,5021,146,2921,184,502011845029,989,949קימים

EC3.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.24

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 827,2141,069,8731,184,5021,146,292081,910980,3601,184,5021,146,2921,184,50201,184,5029,989,949סה"כטולרנס

EC3.003.093.192.952.482.633.013.182.952.932.443.090.726,68438,21038,21038,21002,73031,62538,21038,21038,210038,210יומי
1,1861,6981,6981,69801211,4061,6981,6981,69801,69822.5שעתי5787561,0921,1039874315049031,3131,27193563010,500צירכה (אלמ"ק)16

18,62927,00035,22636,75031,83914,35016,25829,12943,75040,98431,15020,323יומי (מ"ק)
1,1641,6882,2022,2971,9908971,0161,8212,7342,5611,9471,270EC3.243.003.093.192.952.482.633.013.182.952.932.443.09שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
0-150,000150,0000-150,0000150,000-150,00018,498-18,4980######יוצא/ נכנס

150000150,0000150,000150,00000150,000018,49800######נפח מצטברסה"כ123456789101112חודש

0-5,3574,8390-4,83904,839-4,839617-59704,839יומי742,500-313,826-99,614742,500-27,000-742,500-483,640-83,526444,204742,500-124,500-334,088463,010העברה  לצופר

336-726-421-664-790-259-78-741-763-767-562-15216-שעתי צריכה23,952-11,208-3,21324,750-871-24,750-15,601-2,69414,80723,952-4,150-10,777יומי (מ"ק)
8289621,7811,6331,2006389381,0801,9721,7951,3841,1186.5שעתי אי צריכה1,065-498-1431,100-39-1,100-693-1206581,065-184-479שעתי (מק"ש)22.5

EC0.002.632.570.002.622.562.552.550.000.002.622.55 קבלה מצופר
סה"כ123456789101112חודשEC3.000.000.002.950.000.000.000.002.952.930.000.00 העברה לצופר

0976,4401,018,654638,135764,1281,046,1851,081,0581,081,058924,449592,327613,4431,081,0589,816,936קימיםשעתי (מק"ש)
EC2.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.55

0976,4401,018,654638,135764,1281,046,1851,081,0581,081,058924,449592,327613,4431,081,0589,816,936סה"כ

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 034,87332,86021,27124,64934,87334,87334,87330,81519,10720,44834,873יומיטולרנס

EC3.002.632.572.772.622.562.552.552.682.752.622.550.501,5501,4609451,0961,5501,5501,5501,3708499091,55022.5שעתי
5306941,0021,0129063954638291,2051,1668585789,637צירכה (אלמ"ק)16

17,09824,78132,33133,73029,22213,17114,92226,73540,15437,61528,59018,652EC2.813.002.632.572.772.622.562.552.552.682.752.622.55יומי (מ"ק)
0123456789101112חודש1,0691,5492,0212,1081,8268239331,6712,5102,3511,7871,166שעתי (מק"ש)

200,000-200,0000200,0000-200,00000200,0000-200,0000יוצא/ נכנס

0200,00000200,000200,000000200,000200,00000נפח בסוף החו
6,452006,6676,4520006,6676,45200יומי

22-765-584-313-528-534-269-483-429-679-813-33716.0-שעתי צריכהסה"כ123456789101112חודש

1,0477841,4371,7951,2992896631,1882,0811,6729748296.5שעתי אי צריכה12,465168,750-83,208168,750-168,750108,568134,842168,750-35,972168,750-168,750168,750642,946העברה  לפארן

4026,027-2,6845,625-5,4443,6194,3505,444-1,1995,444-5,6255,444יומי (מ"ק)

סה"כ123456789101112חודש18268-119250-242161193242-53242-250242שעתי (מק"ש)22.5
564,87901,019,096986,222787,256139,2340785,542986,222952,812986,22271,5707,279,054קימיםEC0.000.002.800.002.770.000.000.002.790.002.710.00 קבלה מפארן

EC3.002.630.002.770.002.562.552.550.002.750.002.55EC2.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.94 העברה לצופר

564,87901,019,096986,222787,256139,2340785,542986,222952,812986,22271,5707,279,054סה"כשעתי (מק"ש)

18,222032,87432,87425,3954,641025,34032,87430,73632,8742,309יומי
81001,4611,4611,12920601,1261,4611,3661,46110322.5שעתי

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC טולרנס

EC2.722.352.802.792.772.472.222.742.792.792.712.510.60123456789101112חודש
176,634-176,6340208,162-208,16200215,000-215,0000215,000######יוצא/ נכנס600,710786,3841,135,8881,146,8101,026,668447,802524,256939,2921,365,2501,321,562972,058655,32010,922צירכה (אלמ"ק)16

0176,63400208,162000215,00000215,0000נפח מצטבר19,37828,08536,64238,22733,11814,92716,91130,30045,50842,63132,40221,139יומי (מ"ק)
5,698-6,30806,939-6,715006,935-7,16707,167-6,935יומי1,2111,7552,2902,3892,0709331,0571,8942,8442,6642,0251,321שעתי (מק"ש)

97-787-662-382-896-270-305-239-1,140-770-267-69016-שעתי צריכה
1,1149681,6292,0071,1736637521,6551,7041,8951,7596316.5שעתי אי צריכה
ec2.642.722.352.802.792.772.472.222.742.792.792.712.51

0123456789101112חודש255+

יוצא/ נכנס3,4644,3266,1546,5055,4552,5272,7964,9416,8157,2015,3633,72259,269סה"כ צריכה

נפח מצטבר

יומי4,0913,5496,5546,7824,9782,5772,9465,0567,0696,6325,3783,65759,269סה"כ מקורות
שעתי צריכה

שעתי אי צריכה

סה"כ123456789101112חודש
EC2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1

200,000441,000200,000200,000200,000200,000389,414200,000200,000200,000369,586200,0003,000,000תפוקה אלמ"ק
6,45215,7506,4526,6676,4526,66712,5626,4526,6676,45212,3206,452יומי

28770028729628729655828729628754828722.5שעתי

2018 שנה
יבוא מהמפא"ר

צריכה באזור עידן - חצבה

יבוא מהערבה הדרומית

מאגר תמר

מאזן מאגר נוצה

מאגר דרך 
הבשמים

מאגר נוצה

מאגר עין 
עופרים

מאגר שיזף

אל אזור פארן העברה מאזור / 

צריכה באזור פארן
מאזן מאגר פארן

מאגר פארן

קידוחי פארן

מאזן מאגר דרך הבשמים

מספר ימים בחודש

צריכה באזור צופר

מאזן מאגר תמר

קידוחי נאות הכיכר

קידוחי צופר

צריכה באזור נאות הכיכר

אל אזור עידן חצבה העברה מאזור / 

מאזן מאגר שיזף

קידוחי שיזף ועין יהב

מאזן מאגר עין עופרים

קידוחי עידן חצבה

צריכה באזור עין יהב

אל אזור עין יהב העברה מאזור / 

אל אזור צופר העברה מאזור / 

-

+

+-

 מקרא



- 61 - 
 

 2018מפת מתקנים מוצעים עד  8.2.4.1סכימה 

 



- 62 - 
 

8 

יומי3
שעת צריכה4
5
סה"כ123456789101112חודש6
7EC0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.8

83700063784383700081000083700081000004389498100008380006442085000008000000תפוקה אלמ"ק8

27000227802700027000270002700001416027000270322147416129יומי9

12001012120012001200120006291200120195471722.5שעתי10123456789101112

11312831303130313130313031
12

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC סה"כ123456789101112חודשטולרנס

EC1.982.211.992.082.082.103.082.582.132.072.252.321.1700,000797,757700,000800,000800,000800,000700,000800,000800,000800,000800,000700,0009,197,757קימים

7617811,0311,3418215114307016411,24198177110,010EC3.413.413.413.413.413.413.413.413.413.413.413.4103.41צירכה (חודשי)16
700,000797,757700,000800,000800,000800,000700,000800,000800,000800,000800,000700,0009,197,757סה"כ24,54127,88533,25944,71126,47817,01713,88522,60321,35540,04032,69924,864יומי (מ"ק)

22,58128,49122,58126,66725,80626,66722,58125,80626,66725,80626,66722,581יומי1533.791742.812078.72794.51654.91063.6867.81412.71334.72502.52043.71553.972שעתי (מק"ש)
1,0041,2661,0041,1851,1471,1851,0041,1471,1851,1471,1851,00422.5שעתי

סה"כ123456789101112חודש
0123456789101112חודש548,750904,820##########################################396,760######406,7207,187,757העברה  לעידן חצבה

227,490-250,000250,000-250,0000237,75412,246-139,360-110,6400022,510יוצא -/ נכנס+17701.61332314.9998257.117288.726328.428724.58300.7721858.43600012798.7115440.913120יומי (מ"ק)
22,510250,0000250,00000237,754250,000110,64000022,510נפח מצטבר786.738351436.2222366.982768.3851170.151276.65368.923971.4831600568.8315686.263583.11111שעתי (מק"ש)22.5

07,338-8,9298,065-8,33307,925395-4,495-3,68800726יומיEC 000000000000 קבלה מעידן 
0-117-900-242-1,178-47845-233-608-549-723-590-41716.0שעתי צריכהEC 1.982.211.992.082.082.103.082.582.132.072.252.32 העברה לעידן 

01,4178431,8371,6171,1771,1096358057851,7801,4531,1376.5שעתי אי צריכהשעתי (מק"ש)
EC1.121.982.211.992.082.082.103.082.582.132.072.252.32

סה"כ123456789101112חודש

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 0991180152059020041410000200414120709452004141155828012153416קימיםטולרנס

EC2.712.422.592.452.522.342.922.862.412.462.482.490.6EC2.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.532.53
0991,1801,520,5902,004,14100002,004,1412,070,945#######1,558,28012153419סה"כ1,0591,3862,0022,0211,8107899241,6562,4062,3291,7131,15519,250צירכה (אלמ"ק)16

035,39949,05166,805000066,80566,80566,80550,267יומי34,15349,50064,58167,37558,37126,30829,80653,40380,20875,13757,10837,258יומי (מ"ק)

01,5732,1802,96900002,9692,9692,9692,23422.5שעתי2134.583093.754036.34210.93648.21644.31862.93337.750134696.073569.32328.629שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש
300000-300000300000-7897.51391-292102.4863000000-167890.527-132109.4741773.6-417740יוצא/ נכנס

03000000300000292102.4860300000300000132109.4731041773.600נפח מצטבר123456789101112חודש
9677.41935-10714.28579677.41935-263.250464-9422.66084100000-5415.82345-4403.64911347.53-1392.50יומי810000810000-5E+05509448-7E+05-2E+05-7E+05-8E+0581000096681.679589281000091,174-העברה  לעין יהב

187-1,370-736-1,228-1,473-31-538-1,205-1,644-1,297-1,093-67316.0-שעתי צריכה26129.0328928.571-1695016981.6-22620-7583.8-21506-26129270003118.76326529.726129.032-יומי (מ"ק)
1,9481,7243,3002,9832,1751,6141,3252,1333,3693,3992,4761,6566.5שעתי אי צריכה1161.291285.7143-753.32754.738-1005.3-337.06-955.81-1161.31200138.61171179.11161.2903-שעתי (מק"ש)22.5

EC3.2135303.068603.0773.243.11883.0790000EC2.412.712.422.592.452.522.342.922.862.412.462.482.49 קבלה מעין יהב
EC0.002.420.002.450.000.000.000.002.412.462.482.49 העברה לעין יהב

סה"כ123456789101112חודששעתי (מק"ש)
1176601379708117660111386461176601113864610886661176601113864611766010010,767,314קימים

EC3.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.24

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 1,176,601379,7081,176,6011,138,6461,176,6011,138,6461,088,6661,176,6011,138,6461,176,6010010,767,314סה"כטולרנס

EC3.212.683.073.003.083.243.123.082.893.132.582.490.837,95513,56137,95537,95537,95537,95535,11837,95537,95537,95500יומי
1,6876031,6871,6871,6871,6871,5611,6871,6871,6870022.5שעתי5787561,0921,1039874315049031,3131,27193563010,500צירכה (אלמ"ק)16

18,62927,00035,22636,75031,83914,35016,25829,12943,75040,98431,15020,323יומי (מ"ק)
1164.311687.52201.62296.91989.9896.881016.11820.62734.42561.491946.91270.161EC3.243.212.683.073.003.083.243.123.082.893.132.582.49שעתי (מק"ש)

0123456789101112חודש

150000150000-150000150000-1500000150000-15000032411.9592117588-150000150000-יוצא/ נכנס
1500000150000015000000150000032411.95921500000150000נפח מצטברסה"כ123456789101112חודש

4838.709685357.14286-4838.709685000-4838.7096804838.71-4838.709681080.398643793.16-50004838.71-יומי60899.4283708-3E+05395594-4E+05480632-2E+05-4E+05603734-1148061139230000358,488-העברה  לצופר
551-249-851-441-790-259-78-741-742-571-785-15216-שעתי צריכה1964.49810132.442-9381.913186.5-1166516021.1-7484.2-1246420124.5-3703.414379.729967.74194-יומי (מ"ק)

6131,4381,3511,8561,2006389381,0801,9921,9901,1621,1186.5שעתי אי צריכה87.31103450.33075-416.97586.065-518.45712.047-332.63-553.98894.42-164.596216.876843.010753-שעתי (מק"ש)22.5
EC2.6369302.573902.579602.552.573302.5858400 קבלה מצופר

סה"כ123456789101112חודשEC02.683844802.9971703.24002.8945102.579332.4870512 העברה לצופר
464,534600,5961,066,5461,032,1411,066,54601,066,546912,6511,032,1411,066,546946,081425,6709,679,999קימיםשעתי (מק"ש)

EC2.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.55

464,534600,5961,066,5461,032,1411,066,54601,066,546912,6511,032,1411,066,546946,081425,6709,679,999סה"כ

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC 14,98521,45034,40534,40534,405034,40529,44034,40534,40531,53613,731יומיטולרנס

EC2.642.602.572.672.583.242.552.572.682.592.582.580.76669531,5291,5291,52901,5291,3081,5291,5291,40261022.5שעתי
5727491,0821,0939784275008951,3011,25992662410,407צירכה (אלמ"ק)16

18,46426,76134,91436,42531,55714,22316,11428,87143,36340,62130,87420,143EC2.812.642.602.572.672.583.242.552.572.682.592.582.58יומי (מ"ק)

0123456789101112חודש11541672.552182.12276.51972.3888.931007.11804.42710.22538.81929.61258.911שעתי (מק"ש)
00-200000200000-2000000200000-200000200000-2000002000000יוצא/ נכנס

20000020000020000002000000020000002000000200000200000נפח בסוף החוד
6451.61297142.8571406666.66667006451.6106666.6666706666.676451.61יומי

333-483-917-361-857-257-4-808-487-1,020-261-36416.0-שעתי צריכהסה"כ123456789101112חודש

8211,1891,2651,9151,1166321,0039962,2241,5191,6688956.5שעתי אי צריכה168750135000-1E+05135000-7332953945135000-2E+05135000-107507-2E+05-168750-368,513-העברה  לפארן

5443.5484821.4286-3439.44500-2365.51798.164354.84-5443.54500-3467.964-5625-5443.5484-יומי (מ"ק)

סה"כ123456789101112חודש241.9355214.28571-152.86200-105.1379.9183193.548-241.94200-154.1317-250-241.93548-שעתי (מק"ש)22.5
531,010631,5041,014,350568,860869,737152,467364,336876,102981,6291,014,350981,629514,5398,500,513קימיםEC2.671117402.7614802.75246002.7272202.7715482.769492.6743053 קבלה מפארן

EC0.002.600.002.670.003.242.550.002.680.000.000.00EC2.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.942.94 העברה לצופר
531,010631,5041,014,350568,860869,737152,467364,336876,102981,6291,014,350981,629514,5398,500,513סה"כשעתי (מק"ש)

17,12922,55432,72118,96228,0565,08211,75328,26132,72132,72132,72116,598יומי
7611,0021,4548431,2472265221,2561,4541,4541,45473822.5שעתי

123456789101112חודש
סה"כ צריכה/ 
EC טולרנס

EC2.672.692.762.702.752.522.592.732.762.772.772.670.30123456789101112חודש

02150000-215000002150000-24871.045-19012972131-72131יוצא/ נכנס6128021,1581,1691,0464565349571,3921,34799166811,132צירכה (אלמ"ק)16
00215000215000000215000215000190128.9550721310נפח מצטבר19,75028,62537,34638,96233,75515,21417,23730,88246,38343,45133,02521,546יומי (מ"ק)

07678.571430-7166.66667006935.480-829.03485-6133.22404.37-2326.8יומי1234.41789.072334.12435.12109.7950.861077.31930.128992715.672064.11346.613שעתי (מק"ש)
357-176-674-1,022-609-275-3-558-874-1,057-489-49216-שעתי צריכה

8781,6131,6601,4131,5006761,0741,3732,0251,6591,5758546.5שעתי אי צריכה
ec2.642.672.692.762.702.752.522.592.732.762.772.772.67

0123456789101112חודש255+

יוצא/ נכנס3,5824,4746,3656,7275,6422,6132,8925,1127,0527,4475,5463,84861,299סה"כ צריכה

נפח מצטבר

יומי3,9594,2896,5656,6045,0003,1513,4704,4547,0177,2165,6263,94861,299סה"כ מקורות
שעתי צריכה

שעתי אי צריכה

סה"כ123456789101112חודש
EC2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1

250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0003,000,000תפוקה אלמ"ק
8064.5168928.5718064.516138333.3338064.51618333.333338064.516138064.516138333.333338064.516138333.333338064.51613יומי

358.4229396.8254358.422939370.3704358.42294370.37037358.422939358.422939370.37037358.422939370.37037358.42293922.5שעתי

2019 שנה
יבוא מהמפא"ר

צריכה באזור עידן - חצבה

יבוא מהערבה הדרומית

מאגר תמר

מאזן מאגר נוצה

מאגר דרך 
הבשמים

מאגר נוצה

מאגר עין 
עופרים

מאגר שיזף

אל אזור פארן העברה מאזור / 

צריכה באזור פארן
מאזן מאגר פארן

מאגר פארן

קידוחי פארן

מאזן מאגר דרך הבשמים

מספר ימים בחודש

צריכה באזור צופר

מאזן מאגר תמר

קידוחי נאות הכיכר

קידוחי צופר

צריכה באזור נאות הכיכר

אל אזור עידן חצבה העברה מאזור / 

מאזן מאגר שיזף

קידוחי שיזף ועין יהב

מאזן מאגר עין עופרים

קידוחי עידן חצבה

צריכה באזור עין יהב

אל אזור עין יהב העברה מאזור / 

אל אזור צופר העברה מאזור / 

-

+

+-
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 השקעות. 9

 השקעות   9.1

 מציגה סיכום ההשקעות  9.1.1' טבלה מס

 פ שנים"סיכום השקעות ע מציגה 9.1.2' טבלה מס

 פ אזורי צריכה"מציגה השקעות הדרושות ע 9.1.3' טבלה מס

 ש ומה שאושר בעבר"חו, מציגה את ההשקעות הדרושות לפי פיתוח דרוש 9.1.4' טבלה מס

 בשלב המיידי למוצע בתוכנית האבמציגה את ההבדלים בין המוצע  9.1.5' טבלה מס

 פ אזורים"ין המוצע בשלב המיידי למוצע בתוכנית האב בחלוקה עמציגה את ההבדלים ב 9.1.6' טבלה מס

            

תחנות  3 –קידוחים ו  18, מאגרים 3, מ קווים"ק 153: למימוש התוכנית המוצעת דרושים 

 .שאיבה בין אזוריות

פם הפירוט "ע) פ"מ וותנ"ללא בצ( ח"מלש 585 -כ דרושות השקעות בהיקף כולל של כ"סה             

 :הבא

 סיכום השקעות 9.1.1טבלה 

 ח"אלש    175,157 אושר בעבר 

 ח"אלש    -20,619 ודרוש אישור חדש 13,113אושר בעבר עבור קידוחי עין יהב 

 ח"אלש    -25,000 אושר בעבר עבור מאגר עין עופרים ודרוש אישור חדש

 ח"אלש       4,000 ש"מתקנים שיבוצעו מחו

 ח"אלש    451,662 )במסגרת עבודה זומה שמבוקש (אישור דרוש 

 ח"אלש    585,200 כ השקעות "סה

 

לצורך מימוש המערכת המוצעת בעבודה זו דרושות השקעות נוספות לאלו שאושרו בעבר    

מ תכנון ופיקוח בשיעור "ח בתוספת בצ"מלש 451(  ח"לשא 587,160 -בהיקף כולל של כ

30%( 

  

 :2020ההשקעות יפרסו עד לשנת    

 )פ"מ ותנ"ללא בצ( פ שנים"השקעות ע 9.1.2טבלה 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 שנה

 17,899 8,300 61,693 147,768 121,753 122,275 32,328 73,185 ח"אלש

 585,200 כ"סה

 

ון מ תכנ"בצ 30%כולל  32.7 (ח "מלש 25.2  -כ התוכנית המוצגת כאן מגלמת תוספת של            

  .שר במסגרת תוכנית האבמעבר למה שאו) ופיקוח

ם גם בתוכנית האב ולא ייהמתקנים המופיעים בתוכנית זו הכרחבהתחשב בכך שחלק מ 

 10.4(ח "מלש 8.1  -ל כ"נכללו שם מסיבות של רזולוצית התוכנית יש לנקות מהסכום הנ
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ח כולל "מלש 22.1( ח"מלש 17 -כך שהתוספת  עומדת על כ) מ תכנון ופיקוח"בצ 30%כולל 

 )פ"מ ותנ"בצ 30%

  .מציגה את ההבדלים והתוספות הנדרשות ביחס לתוכנית האב 9.1.2' טבלה מס  
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 לפי אזורי צריכה  השקעות דרושות  3.9.1' טבלה מס

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אזור נאות הכיכר

אורך המתקן
(ק"מ)

שנת קוטר
הפעלה

אומדן עלות 
(אלש"ח)

חו"שאישור דרוש
אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

הוצאות החזר הוןקייםאחזקה
אחזקה

כמות  מים ג.ה.כ
שנתית אלמ"ש

הוצאות 
אנרגיה

סה"כ 
הוצאות 
שנתיות 

כולל 
אנרגיה

קווים
ביצוע הסבות קווים באזור נאות הכיכר 

והתקנות בעידן 7 להעברת 500 מקש לכיוון 
עידן

20155005002.50%155713404002392

201643,800043,8000.75%403,4783293,806''18.816קו מחבר צפית סדום לנאות הכיכר
קו מי שתייה לישובי כיכר סדום (במקום 
הקמת מתפיל וקו רכז שאושרו בעבר יש 
המערכות הדרושות להספקת מים לבית: 
ג אושרו בעבר ונמצאים  מיכל , בוסטר ד"

בביצוע)

16020169009000.75%4071778

20162002002.50%15235מתקן הכלרה  למים לבית באזור נאות הכיר
קו לשטחים צפונים חדשים של עין תמר 

ושלטחי הבננה
216''20181,5621,5620.75%4012412136

00

201728,20628,2060.75%402,2402122,451''936קו מחבר בריכות נאות הכיכר למאגר תמר

קו מקביל לקו ''20 קיים ממאגר תמר 
20161,0751,0750.75%4085893''0.724לקידוחי נ.כ 27,28

20182,0202,0200.75%4016015176''220קו הספקה לשטחים דרומים של נאות הכיכר

תחנות
תחנת שאיבה בקודקוד הסוללה להעברת 

מים לשטחים דרומים של נאות הכיכר 
בהרכב 3 יחידות בספיקה של  400 מק"ש * 
ועוד יחידה בגודל 200 מק"ש * 70 מ' 70 מ' 

20185,5005,5002.50%25493138702,000200831

תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת 
מים לאזור עידן בגודל 1,650 מק"ש * 180 

מ'
20178,0008,0002.50%257182001809,0212,3233,241

0מאגרים
ק מכוסה  מאגר תמר בנפח 250 אלמ"

ביריעות איטום צף
201728,59928,5990.75%252,56621402,780

קידוחים (כולל הכנת משטח עבודה, שאיבת 
0ניסיון, והתקנת ציוד שאיבה)

קידוח נאות הכיכר 42 לעומק 150 מ', 
לספיקה של 100 מק"ש

20184,1504,1502.50%15470104110800126700

קידוח נאות הכיכר 43 לעומק 200 מ', 
לספיקה של 150 מק"ש

20204,7004,7002.50%15532118110800126776

קידוח נאות הכיכר 44 לעומק 200 מ', 
לספיקה של 150 מק"ש

20204,7004,7002.50%15532118110800126776

קידוח נאות הכיכר 45 לעומק 200 מ', 
לספיקה של 150 מק"ש

20194,7004,7002.50%15532118110800126776

קידוח נאות הכיכר 40 לעומק 100 מ' 
לספיקה של 80 מק"ש

20193,6003,6002.50%154089011060094592

ביצוע התאמות גובה בקידוחים קיימים 
20171,0001,0002.50%15113250138לפעולה מול מאגר תמר

143,21299,41243,800012,6031,72284015,2213,14417,442סה"כ אזור נאות הכיכר
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אזור עידן - חצבה

המתקן
אורך 
(ק"מ)

קוטר
שנת 

הפעלה
אומדן עלות 

(אלש"ח)
"שאישור דרוש חו

אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

החזר הוןקייםאחזקה
הוצאות 
ג.ה.כאחזקה

כמות  מים 
שנתית אלמ"ש

הוצאות 
אנרגיה

סה"כ 
הוצאות 
שנתיות

קווים

201616,89616,8960.75%401,3421271,468''1124קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן

ביצוע התאמות ועבודות צנרת בתחנת קול 
20161,4001,4002.50%4011135146אמריקה

קו  לשטחים חקלאים צפונית למאגר עין 
שטחי קול אמריקה) עופרים  (

224''20182,0202,0200.75%4016015176

קו בקוטר ''30 בהמשך לקו ה ''20 המבוצעה 
כיום מכיון מאגר עופרים לבריכות חצבה

8.530''201615,46215,4620.75%401,2281161,344

20185,08505,0850.75%4040438442''4.516 קו מקידוחי עין עופרים עד לצומת עין חצבה

20181,2021,2020.75%40959104'212קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים
20207817810.75%4062668''116קו מחזק עידן 6 לעידן 3א'

328''20205,1935,1930.75%4041239451
2.520''20202,5252,5250.75%4020019219

20183,8403,8400.75%4030529334''2.524קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 13א'
20156616610.75%4052557''1.112קו מחבר חצבה 20 למערכת

0תחנות
תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב 

בגודל 300 מק"ש * 80 מ' כ"א (ספיקה 
כוללת בתחנה תעמוד על כ- 1,200 מק"ש)

20184,0004,0002.50%25359100804,692537996

תחנת מאגר עין עופרים.בגודל 2,000 מק"ש 
* 70 מ'

201610,00010,0002.50%25897250704,0004011,548

קידוחים (כולל הכנת משטח עבודה, שאיבת 
0ניסיון, והתקנת ציוד שאיבה)

20154,7004,7002.50%15532118230500165814קידוח חצבה 19
20154,7004,7002.50%155321182301,000329979קידוח חצבה 20

00מאגרים

201630,00030,00025,0000.75%252,6912252,916מאגר עין עופרים 1 בנפח 300 אלמ"ק

כ איזור עידן חצבה 108,465103,38030,08509,3841,24761010,1921,43112,063סה"

קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת 
לבריכות חצבה
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אזור עין יהב

המתקן
אורך 
(ק"מ)

קוטר
שנת 

הפעלה
אומדן עלות 

(אלש"ח)
"שאישור דרוש חו

אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

החזר הוןקייםאחזקה
הוצאות 
ג.ה.כאחזקה

כמות  מים 
שנתית אלמ"ש

הוצאות 
אנרגיה

סה"כ 
הוצאות 
שנתיות

קווים
עד לשיזף 1א' 20184,9154,9150.75%4039037427''3.224קו מחצבה 13א' 

20162,0202,0200.75%4016015176''220קו מחבר מבריכת עין יה לכיוון מאגר שיזף

קו מחבר קידוחי עין יהב 7,17,117 לחצר 
המסננים

1.120''20131670016700.75%4013313145.124

20149029020.75%4072778''1.512קו מאסף קידוחי מרזבה 6א' 7א
0תחנות

תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי 
עין יהב 17, ב בגודל 1,100 מק"ש * 140 מ' 

 עד 3 יחידות בפעולה
20187,5007,5002.50%256731881404,7729561,816

0קידוחים
20152,00002,0002.50%152275012050086362מרזבה 6 א' (חליפי)

20142,00002,0002.50%152275012050086362מרזבה 7א' (חליפי)

קדיחה 2015עין יהב 7 - 
שאיבת ניסיון 2015עין יהב 7 - 

ציוד 2015עין יהב 7 - 
ציוד 20145,50205,5022.50%15623138751,003108868עין יהב 17 - 

ציוד 20145,57105,5712.50%15631139165700165936עין יהב 117 - 

כ אזור עין יהב 42,08025,3374,000012,7434,26888684510,4781,7236,661סה"

10,0002.50%15250751,000 10,0001,1331071,490

0אזור צופר

המתקן
אורך 
(ק"מ)

קוטר
שנת 

הפעלה
אומדן עלות 

(אלש"ח)
"שאישור דרוש חו

אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

החזר הוןקייםאחזקה
הוצאות 
ג.ה.כאחזקה

כמות  מים 
שנתית אלמ"ש

הוצאות 
אנרגיה

סה"כ 
הוצאות 
שנתיות

קויים

קו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת 
חיבור קידוחי עין יהב 13,113,3א'

6.824''201810,44510,4450.75%4082978908

קו מצומת קידוחי עין יהב 13,113 עד 
לצומת העליה לבריכות קצרה

8.324''201712,74912,7490.75%401,012961,108

קו מחבר קידוחי עין יהב 13,113,3א' 
לכביש הערבה

2.720''20172,9242,9240.75%4023222254

במקום קו  קו מחבר מאגר דרך הבשמים (
למי חקלאות )

4.230''20177,6407,6400.75%4060757664

קו מצומת מאגר דרך הבשמים עד לשטחים 
דרומים בצופר

424''20196,1446,1440.75%4048846534

20141,1001,1000.75%4087896''1.116שלוחה 1 לשטחי צופר
20181,2001,2000.75%40959104''1.216שלוחה 2 לשטחי צופר
20181,1001,1000.75%4087896''1.116שלוחה 3 לשטחי צופר

20151,50001,5000.75%4011911130'2.512קו מחבר קידוח צופר 22

20181,0101,0100.75%4080888''120קו למובלעת צופר

מאגרים
מאגר דרך הבשמים בנפח 200 אלמ"ק 

בסוללת המאגר תתותקן  באזור הלולים. 
תחנת שאיבה בשלב זה יותקנו שתי יח' 

כולל קווי כניסה  בגודל 600 מק"ש * 40 מ'. 
שלושה קווים) ויצאה מהמאגר (

201730,00030,0000.75%252,691225403,3001893,105

קידוחים

כולל מערכת טיפול וסינון בחצר  צופר 22 (
20156,0006,0002.50%15680150170500122951קידוח צופר 12)

קדיחה) 20176,5006,5002.50%157361631701,0002431,142עין יהב 213 (

201311,50011,50010,1342.50%151,3032882401,0003431,934עין יהב  13  קדיחה בעומק 1,000 מ'

20145005002.50%15עין יהב 13 שאיבת ניסיון

קידוח ארטזי) 2017002.50%15עין יהב 13 ציוד והפעלה (

20148,2008,2002.50%15עין יהב 113 בעומק 700 מ'
20145005002.50%15עין יהב 113 שאיבת ניסיון

קידוח ארטזי) 2017002.50%15עין יהב 113 ציוד  והפעלה (

ציוד  הקידוחים  13, 113   הסדרת חצר, 
201719,15019,1502.50%152,1694792401,0063452,994ומתקן טיפול

תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 
213

20173,0003,0002.50%15340752401,007346761

131,161129,66111,98510,13412,2031,8651,3408,8101,93015,998סה"כ אזור צופר

3441,478

1,24157132401,001344413

9,2449292052401,003
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 סיכום עלויות

  

כ "סה
 קווים 

 )מ"ק(

אומדן 
לות ע

 )ח"אלש(

אישור 
 *דרוש

הפרש 
לעומת 

מה 
שאושר 

 בעבר

 ש"חו

כ "סה
השקעות 
שאושרו 

בעבר ברשות 
המים  לתכנון 
 כללי ומפורט

 החזר הון 
מחושב על (

כל ההשקעות 
כולל אלו 
שאושרו 

 )בעבר

הוצאות 
 אחזקה 

הוצאות 
 אנרגיה

כ "סה
הוצאות 
 שנתיות

כ "סה
 כולל

152.8 585,200 451,662 406,04
3 4,000 175,157 51,490 7,911 10,160 69,318 

מ "בצ
תכנון 

ופיקוח  
30% 

    135,499             20,795 

כ "סה
כולל 

מ "בצ
 פ"ותנ

    587,160       
        90,113 

                           
 2012כ תוספת המים יחסית ל "סה

 )ש"אלמ(
  

14,840            

 )ק"מ/ ₪ (ק "עלות תוספת מ
  6.1           

 

 ומאגר עין עופרים 13,113האישור הדרוש כולל אישור מעודכן עבור קידוחי עין יהב * 

אזור פארן

המתקן
אורך 
(ק"מ)

קוטר
אומדן עלות 
לפי המרחב

שנת 
הפעלה

אומדן עלות 
(אלש"ח)

אישור דרוש 
"ש  (ללא חו
וללא מה 

שאושר בעבר)

הפרש 
לעומת מה 

שאושר 
בעבר או 

"ש יבוצע מחו

"ש חו
אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

החזר הוןקייםאחזקה
הוצאות 
ג.ה.כאחזקה

כמות  מים 
שנתית אלמ"ש

הוצאות 
אנרגיה

סה"כ 
הוצאות 
שנתיות

קווים
קו מחבר ערבות  מקידוחי נוצה עד למאגר 

פארן
3728''64,047201564,04764,04764,0470.75%405,0854805,566

2,52520152,5252,5252,5250.75%4020019219''2.520קו מחבר קידוחי נוצה לקו פארן

קו מקביל לקו מחבר פארן 19  וקו מחבר 
בריכת עשת 2

5002,00020142,3002,3002,3000.75%4018317200 מ"מ2

תחנות

הוספת יחידה בתחנת מאגר פארן של 500 
ש לספיקה כוללת של כ- 3,000 מק"ש 3,0002015880008802.50%257922903,500451552מק"

0קידוחים
5,39720135,397005,3972.50%15611135245600210957ציוד פארן 29

8,18920138,189008,189פארן 29 קדיחה
190201319000190פארן 29 שאבת ניסיון

5,37420135,374005,3742.50%156091341001,200172915ציוד פארן 129
201201320100201פארן 129 שאיבת ניסיון

4,72020134,720004,720פארן 129 קדיחה
5,09520145,095005,0952.50%15577127705קדיחה  פארן 22

474201447400474פארן 22 שאיבת ניסיון
8,76020148,760008,7602.50%159922191271,0001821,393קדיחה פארן 21

הקווים המחברים את פארן 21, 22 מחצר 
החשמר עד לפארן 19

2,10002,100

455201445500455שאיבת ניסיון פארן 21
3,0002015
3,00020142.50%1500130700130130

8,60020157,112007,1122.50%15806178983מתקן טיפול לקידוחי פארן 22,21
הוספת 3 מסננים בתחנת מאגר פארן לסינון 

מים מפארן 21, 22
1,50020152,650002,650

ציוד הקידוחים +   חצר קידוחי נוצה 1,11 – 
מתקן סינון  וטיפול  מיכלים לאוורור ושיקוע, 

ובוסטר לספיקה של 350 מק"ש וגה"כ של 
100 מ'.

25,000201525,00025,00025,0002.50%152,8326252502,2007874,244

5,08120135,081005,0812.50%15576127703נוצה 1 קדיחה
3282013328003282.50%1537845נוצה 1 שאיבת ניסיון

3,50020133,500003,5002.50%1539788484נוצה 11 קדיחה
4182013418004182.50%15471058נוצה 11 שאיבת ניסיון

380201338000380נוצה 1 ש"נ חוזרת
380201338000380נוצה 11 - ש"נ חוזרת

כ לאזור פארן 161,614160,28293,87293,87217,46848,94213,0322,1909429,2001,93117,153סה"
585,200451,662406,043103,33871,81969,318סה"כ כולל

04,726 4,7260
ציוד פארן 21, 22 כולל חיבורם עד למבנה 

החשמל וחצר החשמל
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 ש"חו, מאושרות, השקעות דרושות  9.1.4' מסטבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורך המתקן
(ק"מ)

שנת קוטר
הפעלה

אומדן עלות 
(אלש"ח)

אישור דרוש

הפרש 
לעומת מה 

שאושר 
בעבר או 

"ש יבוצע מחו

חו"ש
אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

הערות

קו מחבר קידוחי עין יהב 7,17,117 לחצר 
המסננים

בביצוע אושר בעבר20131,670001,670''1.120

201311,50011,5001,36610,134עין יהב  13  קדיחה בעומק 1,000 מ'
אושרה קדיחה לביצוע ב פברואר 

דרוש אישור  2013 בעלות 10,134 ₪ 
ל המעודכן חדש בהתאם לתזכיר תה"

אושר העבר20135,397005,397ציוד פארן 29
20138,189008,189פארן 29 קדיחה

201319000190פארן 29 שאבת ניסיון
אושר בעבר20135,374005,374ציוד פארן 129

201320100201פארן 129 שאיבת ניסיון
20134,720004,720פארן 129 קדיחה

20135,081005,081נוצה 1 קדיחה
201332800328נוצה 1 שאיבת ניסיון

20133,500003,500נוצה 11 קדיחה
201341800418נוצה 11 שאיבת ניסיון

201338000380נוצה 1 ש"נ חוזרת

201338000380נוצה 11 - ש"נ חוזרת

47,32811,5001,3660045,962

2,014902902902''1.512קו מאסף קידוחי מרזבה 6א' 7א

2,0142,000002,000מרזבה 7א' (חליפי)

ציוד 2,0145,502005,502עין יהב 17 - 
ציוד בביצוע אושר בעבר2,0145,571005,571עין יהב 117 - 

2,0141,1001,1001,100''1.116שלוחה 1 לשטחי צופר

2,014500500-7411,241עין יהב 13 שאיבת ניסיון

אושר ב 2007 קדיחה ו ציוד ב 
 ,1241=11375-10134 ,₪ 11,375
דרוש אישור חדש בהתאם לתזכיר 

ל המעודכן תה"

2,0148,2008,200-5449,244עין יהב 113 בעומק 700 מ'
אושר ב 2007 קדיחה ו ציוד ב 9,244 
דרוש אישור חדש בהתאם לתזכיר   ,₪

ל המעודכן תה"

2,014500500עין יהב 113 שאיבת ניסיון
דרוש אישור בהתאם לתזכיר תה"ל 

המעודכן

קו מקביל לקו מחבר פארן 19  וקו מחבר 
בריכת עשת 2

5002,0142,3002,3002,300 מ"מ2

אושר בעבר2,0145,095005,095קדיחה  פארן 22
2,01447400474פארן 22 שאיבת ניסיון

יאושר במסגרת תזכיר תה"ל בנושא2,0148,760008,760קדיחה פארן 21
הקווים המחברים את פארן 21, 22 מחצר 

החשמר עד לפארן 19
2,0142,10002,100

2,01445500455שאיבת ניסיון פארן 21
20140

43,45913,5023,0172,00012,58525,857
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ל מאוקטובר 2,01643,8000043,8002012''18.816קו מחבר צפית סדום לנאות הכיכר בהתאם לסנ"ת תה"

קו מי שתייה לישובי כיכר סדום (במקום 
בר   ר ב ל  רכ  מת מתפ ה

1602,016900900900

2,016200200200מתקן הכלרה  למים לבית באזור נאות הכיר
קו מקביל לקו ''20 קיים ממאגר תמר 

בהתאם למחירון קווים 2,0161,0751,0751,07528.5.12''0.724לקידוחי נ.כ 27,28

בהתאם למחירון קווים 2,01616,89616,89616,89628.5.12''1124קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן

ביצוע התאמות ועבודות צנרת בתחנת קול 
2,0161,4001,4001,400אמריקה

קו בקוטר ''30 בהמשך לקו ה ''20 המבוצעה 
כיום מכיון מאגר עופרים לבריכות חצבה

8.530''2,01615,46215,46215,462

בהתאם למחירון קווים 28.5.12 . 
מוצע לבצע חלק מקו ה ''30 המוצע 

בתוכנית האב בהמשך לקו ''20 
שבביצוע היום

תחנת מאגר עין עופרים.בגודל 2,000 מק"ש 
* 70 מ'

2,01610,00010,00010,000

2,01630,00030,0005,00025,000מאגר עין עופרים 1 בנפח 300 אלמ"ק
אושר בדצמבר 2007 במסגרת תוכנית 

תלת שנתית של רשות המים

2,0162,0202,0202,020''220קו מחבר מבריכת עין יה לכיוון מאגר שיזף

121,75377,95352,953068,8000

ביצוע הסבות קווים באזור נאות הכיכר 
והתקנת בוסטר זמני בעידן 7 להעברת 500 

מקש לכיוון עידן
2015500500500

2015661661661''1.112קו מחבר חצבה 20 למערכת

20154,7004,7004,700קידוח חצבה 19

20154,7004,7004,700קידוח חצבה 20

20152,000002,000מרזבה 6 א' (חליפי)

קדיחה 201510,00010,00010,000עין יהב 7 - 
שאיבת ניסיון 20150עין יהב 7 - 

ציוד 20150עין יהב 7 - 
20151,500001,500'2.512קו מחבר קידוח צופר 22

כולל מערכת טיפול וסינון בחצר  צופר 22 (
קידוח צופר 12)

20156,0006,0006,000
מתקן טיפול כ- 4 מלש"ח + 2 מלש"ח 

עבור קדיחה שאיבת נסיון וציוד
קו מחבר ערבות  מקידוחי נוצה עד למאגר 

פארן
3728''201564,04764,04764,047

הקו יעבוד ללחץ בריכות עשת עם 
פריקה למאגר

20152,5252,5252,525''2.520קו מחבר קידוחי נוצה לקו פארן

הוספת יחידה בתחנת מאגר פארן של 500 
ש לספיקה כוללת של כ- 3,000 מק"ש 201588000880מק"

חישוב האנרגיה רק עבור תוספת מים 
ש לעומת הקיים של כ- 3,500 אלמ"

ציוד פארן 21, 22 כולל חיבורם עד למבנה 
החשמל וחצר החשמל

20154,726004,726

20157,112007,112מתקן טיפול לקידוחי פארן 22,21
הוספת 3 מסננים בתחנת מאגר פארן לסינון 

מים מפארן 21, 22
20152,650002,650

ציוד הקידוחים +   חצר קידוחי נוצה 1,11 – 
מתקן סינון  וטיפול  מיכלים לאוורור ושיקוע, 

ובוסטר לספיקה של 350 מק"ש וגה"כ של 
100 מ'.

201525,00025,00025,000

137,001118,133118,1332,00016,8680

אורך המתקן
(ק"מ)

שנת קוטר
הפעלה

אומדן עלות 
(אלש"ח)

אישור דרוש

הפרש 
לעומת מה 

שאושר 
בעבר או 

"ש יבוצע מחו

חו"ש
אישור רשות 
המים לתכנון 

מפורט

אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

הערות
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בהתאם למחירון קווים 201728,20628,20628,20628.5.12''936קו מחבר בריכות נאות הכיכר למאגר תמר

תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת 
מים לאזור עידן בגודל 1,650 מק"ש * 180 

מ'
20178,0008,0008,000

ק מכוסה  מאגר תמר בנפח 250 אלמ"
ביריעות איטום צף

בהתאם להערכה בתוכנית האב201728,59928,59928,599

20171,0001,0001,000ביצוע התאמות גובה בקידוחים קיימים 

קו מצומת קידוחי עין יהב 13,113 עד 
לצומת העליה לבריכות קצרה

8.324''201712,74912,74912,749

קו מחבר קידוחי עין יהב 13,113,3א' 
לכביש הערבה

2.720''20172,9242,9242,924

במקום קו  קו מחבר מאגר דרך הבשמים (
למי חקלאות )

4.230''20177,6407,6407,640

מאגר דרך הבשמים בנפח 200 אלמ"ק 
בסוללת המאגר תתותקן  באזור הלולים. 
תחנת שאיבה בשלב זה יותקנו שתי יח' 

כולל קווי כניסה  בגודל 600 מק"ש * 40 מ'. 
שלושה קווים) ויצאה מהמאגר (

201730,00030,00030,000

קדיחה) 20176,5006,5006,500עין יהב 213 (
קידוח ארטזי) 201700עין יהב 13 ציוד והפעלה (

קידוח ארטזי) 201700עין יהב 113 ציוד  והפעלה (

ציוד  הקידוחים  13, 113   הסדרת חצר, 
201719,15019,15019,150ומתקן טיפול

תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 
213

20173,0003,0003,000

147,768147,768147,768000

 

קו לשטחים צפונים חדשים של עין תמר 
בהתאם למחירון קווים 20181,5621,5621,56228.5.12''216ושלטחי הבננה

בהתאם למחירון קווים 20182,0202,0202,02028.5.12''220קו הספקה לשטחים דרומים של נאות הכיכר

תחנת שאיבה בקודקוד הסוללה להעברת 
מים לשטחים דרומים של נאות הכיכר 

בהרכב 3 יחידות בספיקה של  400 מק"ש * 
ועוד יחידה בגודל 200 מק"ש * 70 מ' 70 מ' 

בהתאם להערכה בתוכנית האב20185,5005,5005,500

קידוח נאות הכיכר 42 לעומק 150 מ', 
לספיקה של 100 מק"ש

בהתאם להערכה בתוכנית האב20184,1504,1504,150

קו  לשטחים חקלאים צפונית למאגר עין 
שטחי קול אמריקה) עופרים  (

בהתאם למחירון קווים 20182,0202,0202,02028.5.12''224

אושר בעבר20185,085005,085''4.516 קו מקידוחי עין עופרים עד לצומת עין חצבה

20181,2021,2021,202'212קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים
20183,8403,8403,840''2.524קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 13א'

תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב 
בגודל 300 מק"ש * 80 מ' כ"א (ספיקה 

כוללת בתחנה תעמוד על כ- 1,200 מק"ש)
20184,0004,0004,000

עד לשיזף 1א' 20184,9154,9154,915''3.224קו מחצבה 13א' 
תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי 
עין יהב 17, ב בגודל 1,100 מק"ש * 140 מ' 

 עד 3 יחידות בפעולה
20187,5007,5007,500

קו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת 
חיבור קידוחי עין יהב 13,113,3א'

6.824''201810,44510,44510,445

20181,2001,2001,200''1.216שלוחה 2 לשטחי צופר
20181,1001,1001,100''1.116שלוחה 3 לשטחי צופר

20181,0101,0101,010''120קו למובלעת צופר

55,54950,46450,46405,0850

קידוח נאות הכיכר 45 לעומק 200 מ', 
לספיקה של 150 מק"ש

בהתאם להערכה בתוכנית האב20194,7004,7004,700

קידוח נאות הכיכר 40 לעומק 100 מ' 
לספיקה של 80 מק"ש

בהתאם להערכה בתוכנית האב20193,6003,6003,600

קו מצומת מאגר דרך הבשמים עד לשטחים 
20196,1446,1446,144''424דרומים בצופר

14,44414,44414,444000
קידוח נאות הכיכר 43 לעומק 200 מ', 

לספיקה של 150 מק"ש
בהתאם להערכה בתוכנית האב20204,7004,7004,700

קידוח נאות הכיכר 44 לעומק 200 מ', 
בהתאם להערכה בתוכנית האב20204,7004,7004,700לספיקה של 150 מק"ש

2020781781781''116קו מחזק עידן 6 לעידן 3א'

קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת 
20205,1935,1935,193''328לבריכות חצבה

2.520''20202,5252,5252,525
152.817,89917,89917,899000

585,200451,662406,0434,000103,33871,819סה"כ כולל

אורך המתקן
(ק"מ)

שנת קוטר
הפעלה

אומדן עלות 
(אלש"ח)

אישור דרוש

הפרש 
לעומת מה 

שאושר 
בעבר או 

"ש יבוצע מחו

חו"ש
אישור רשות 
המים לתכנון 
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אישור 
רשות 
המים 
לביצוע

הערות
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 מתקנים שאינם תואמים את תוכנית האב  9.1.5טבלה 

 

 

 

 

 

 

מה מוצע בתוכנית האבמתקנים מוצעים

אורך המתקן
(ק"מ)

קוטר
אומדן עלות 
ללא בצ"מ 
(אלש"ח)

המתקן

1,562''216קו לשטחים צפונים חדשים של עין תמר ושלטחי הבננה
 ישמש כקו מחלק לשטחים צפוניים של כיכר סדום שהוצע בתוכנית האב 

מ  ובקוטר ''16 באור 0.8 ק"

2,020''220קו הספקה לשטחים דרומים של נאות הכיכר
בתוכנית האב לא הוצע קו לשטחים אלו אלה רק תחנה קו זה מחויב גם 

בתוכנית האב
לא מוצע בתוכנית האב1,202'212קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים

לא מוצע בתוכנית האב1,100''1.116שלוחה 1 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב1,200''1.216שלוחה 2 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב1,100''1.116שלוחה 3 לשטחי צופר

16,896''1124קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן
ישמש בעתיד במקום וכחלק מקו מי הרכז בקוטר ''10 ובאורך 27 ק"מ 

ממאגר עין עופרים לכיכר סדום המוצע בתוכנית האב
328''5,193

2.520''2,525
קו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת חיבור קידוחי עין יהב 

13,113,3א'
6.824''10,445

ישמש במקום וכחלק מקו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך 
למאגר שיזף בקוטר ''16 ובאורך 14.7 הבשמים" 

12,749''8.324קו מצומת קידוחי עין יהב 13,113 עד לצומת העליה לבריכות קצרה
ישמש במקום וכחלק מקו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך 

למאגר שיזף בקוטר ''16 ובאורך 14.7 הבשמים" 

ביצוע הסבות קווים באזור נאות הכיכר והתקנות 7 להעברת 500 מקש 
לכיוון עידן

500

במקום הקמת מתפיל וקו רכז שאושרו  קו מי שתייה לישובי כיכר סדום (
מיכל , בוסטר ד"ג  בעבר יש המערכות הדרושות להספקת מים לבית: 

אושרו בעבר ונמצאים בביצוע)
160900

200מתקן הכלרה  למים לבית באזור נאות הכיר
תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת מים לאזור עידן בגודל 

1,650 מק"ש * 180 מ'
לא מוצעת העברת מים מנאות הכיכר לעידן8,000

לא מוצע בתוכנית האב781''116קו מחזק עידן 6 לעידן 3א'
לא מוצע בתוכנית האב3,840''2.524קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 13א'

לא מוצע בתוכנית האב661''1.112קו מחבר חצבה 20 למערכת
תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב בגודל 300 מק"ש * 80 מ' 

        
לא מוצעת העברה בין אזורים בתוכנית האב4,000

4,700קידוח חצבה 19

4,700קידוח חצבה 20

עד לשיזף 1א' לא מוצע בתוכנית האב4,915''3.224קו מחצבה 13א' 
לא מוצע בתוכנית האב902''1.512קו מאסף קידוחי מרזבה 6א' 7א

תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי עין יהב 17, ב בגודל 1,100 
        

לא מוצע בתוכנית האב7,500
2,000מרזבה 6 א' (חליפי)
2,000מרזבה 7א' (חליפי)
קדיחה לא מוצע בתוכנית האב10,000עין יהב 7 - 

שאיבת ניסיון עין יהב 7 - 
ציוד עין יהב 7 - 

לא מוצע בתוכנית האב1,500'2.512קו מחבר קידוח צופר 22
כולל מערכת טיפול וסינון בחצר קידוח צופר 12) לא מוצע בתוכנית האב6,000צופר 22 (

קדיחה) לא מוצע בתוכנית האב6,500עין יהב 213 (
לא מוצע בתוכנית האב3,000תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 213

-985

-5,632

-5,193

-5,311

-6,482

-26,769

כ מתקנים שאינם מוצעים בתוכנית האב מסיבות רזולוציה 8,184סה"

כ מתקנים שונים בגודל מהמוצע בתוכנית האב 47,808סה"
כ מתקנים חדשים שאינם מוצעים בתוכנית האב 72,599סה"

כ מתקנים מוצעים בתוכנית האב שניתן להחליפם  סה"
103,373-במתקנים החדשים המוצעים בתוכנית השלב המיידי

כ הפרש מתוכנית האב (ללא בצ"מ ותנ"פ 30%) 25,218סה"
כ הבדל מתוכנית האב בניכוי מתקנים שלא הופיעו בה  סה"

17,034מסיבות רזולוציה (ללא בצ"מ ותנ"פ 30%)

קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת לבריכות חצבה
 ישמש בעתיד כקו מים מהולים מבריכות חצבה לצרכנים בקוטר ''28 באורך 

של כ- 3 ק"מ

מ ממאגר עין עופרים לכיכר סדום המוצע בתוכנית  חלק מקו מי הרכז בקוטר ''10 ובאורך 27 ק"
האב  מוצע להחליפו בקו בקוטר ''24 ובאורך 11 ק"מ (ראה סעיף 7)

למאגר שיזף בקוטר  מ מתוך  קו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך הבשמים"  6.8  ק"
''16 ובאורך 14.7 יוחלפו בקו בקוטר ''24 (ראה סעיף 10)

למאגר שיזף בקוטר  מ מתוך קו מים מותפלים שיספק מים מכיוון מאגר דרך הבשמים"   8.3 ק"
''16 ובאורך 14.7 יוחלפו בקו בקוטר ''24 (ראה סעיף 11)

מוצע כי קידוחים אלו ביחד עם עיןיהב 213 יבוצעו במקום קידוחי עין עופרים 
20,21 המוצעים בתוכנית האב

-53,000

מוצע כי יבוצעו במקום קידוח עין עופרים 9

ראה סעיפים 20,21) מוצע לא לבצע את קידוח עין עופרים 9 (
ראה סעיפים 25,26) מוצע לא לבצע את קידוח עין עופרים 20 (

ראה סעיפים 25,26) מותע לא לבצע את קידוח עים עופרים 21 (

מוצע ללהמשיך  את קו ההספקה לצרכנים  מבריכות חצבה בקוטר ''28 / 3 קמ"מ  בעוד כ- 2.5 
ראה סעיפים 8,9) ק"מ בקוטר ''20 (

מתקנים אשר לא מוצעים בתוכנית האב מסיבות של רזולוציה

מתקנים שונים בגודל מהמוצע בתוכנית האב

מתקנים חדשים שאינם כלולים בתוכנית האב

מתקנים מוצעים בתוכנית האב שניתן להחליפם במתקנים החדשים המוצעים בתוכנית שלב מיידי

מוצע להאריך את הקו המוצע  0.8 ק"מ/ ''16 לשטחים צפוניים בכיכר סדום בעוד כ- 1.2 ק"מ 
(ראה סעיף 1)
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 פ אזורי צריכה"ע אמים את תוכנית האב תקנים שאינם תומ 9.1.6טבלה 

אזור נאות הכיכר

אורך המתקן
(ק"מ)

אומדן עלות קוטר
(אלש"ח)

הפרש יחסית קוטראורךהמתקןהערות
לתוכנית האב

ביצוע הסבות קווים באזור נאות הכיכר 
והתקנות בעידן 7 להעברת 500 מקש לכיוון 

עידן
500500

קו מי שתייה לישובי כיכר סדום  ומתקן 
במקום הקמת מתפיל וקו רכז  הכלרה (
     

1601,1001100

קו לשטחים צפונים חדשים של עין תמר 
ושלטחי הבננה

576.6''0.816קו מחלק לשטחים צפוניים של כיכר סדםבהתאם למחירון קווים 1,56228.5.12''216

בתוכנית האב לא הוצע קו לשטחים אלו בהתאם למחירון קווים 2,02028.5.12''220קו הספקה לשטחים דרומים של נאות הכיכר
אלה רק תחנה ככל הניראה בטעות

2,020

תחנת שאיבה בסמוך למאגר תמר  להעברת 
מים לאזור עידן בגודל 1,650 מק"ש * 180 מ'

8,000
לא מוצעת העברת מים מנאות הכיכר 

לעידן
8,000

12,197סה"כ אזור נאות הכיכר

אזור עידן - חצבה

אורך המתקן
(ק"מ)

אומדן עלות קוטר
(אלש"ח)

הפרש יחסית קוטראורךהמתקןהערות
לתוכנית האב

בהתאם למחירון קווים 16,89628.5.12''1124קו מחבר נאות הכיכר  לצומת עידן

ישמש בעתיד במקום וכחלק מקו מי 
הרכז בקוטר ''10 ובאורך 27 ק"מ 

ממאגר עין עופרים לכיכר סדום המוצע 
בתוכנית האב

1110''11,264

1,202לא מוצע בתוכנית האב1,202'212קו מצומת עין חצבה לשטחי התמרים
781לא מוצע בתוכנית האב781''116קו מחזק עידן 6 לעידן 3א'

328''5,193
2.520''2,525

3,840לא מוצע בתוכנית האב3,840''2.524קו מבריכות חצבה עד לקידוח חצבה 13א'
661לא מוצע בתוכנית האב661''1.112קו מחבר חצבה 20 למערכת

תוספת שתי יחידות בתחנת חצבה לעין יהב 
ספיקה כוללת  בגודל 600 מק"ש * 80 מ' כ"א (

בתחנה תעמוד על כ- 1,200 מק"ש)
4,000

לא מוצעת העברה בין אזורים בתוכנית 
4,000האב

4,700קידוח חצבה 19
4,700קידוח חצבה 20

6,904סה"כ איזור עידן חצבה

אזור עין יהב

אורך המתקן
(ק"מ)

אומדן עלות קוטר
(אלש"ח)

הפרש יחסית קוטראורךהמתקןהערות
לתוכנית האב

עד לשיזף 1א' 4,915לא מוצע בתוכנית האב4,915''3.224קו מחצבה 13א' 
902לא מוצע בתוכנית האב902''1.512קו מאסף קידוחי מרזבה 6א' 7א

תחנת עין יהב לצופר חדשה בסמוך לקידוחי 
עין יהב 17, ב בגודל 1,100 מק"ש * 140 מ'  

עד 3 יחידות בפעולה
7,500לא מוצע בתוכנית האב7,500

2,000מרזבה 6 א' (חליפי)
2,000מרזבה 7א' (חליפי)
קדיחה 10,000לא מוצע בתוכנית האבעין יהב 7 - 

25,683-סה"כ אזור עין יהב

אזור צופר

אורך המתקן
(ק"מ)

אומדן עלות קוטר
(אלש"ח)

הפרש יחסית קוטראורךהמתקןהערות
לתוכנית האב

קויים

קו מתחנת עין יהב לצופר חדשה עד לצומת 
חיבור קידוחי עין יהב 13,113,3א'

6.824''10,445
ישמש במקום וכחלק מקו מים מותפלים 
שיספק מים מכיוון מאגר דרך הבשמים" 

למאגר שיזף בקוטר ''16 ובאורך 14.7
5,134

קו מצומת קידוחי עין יהב 13,113 עד לצומת 
העליה לבריכות קצרה

8.324''12,749
ישמש במקום וכחלק מקו מים מותפלים 
שיספק מים מכיוון מאגר דרך הבשמים" 

למאגר שיזף בקוטר ''16 ובאורך 14.7
6,267

1,100''1.116שלוחה 1 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב בגלל רזולוצית 

אך חייב להיות התוכנית, 
1,100

1,200''1.216שלוחה 2 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב בגלל רזולוצית 

אך חייב להיות התוכנית, 
1,200

1,100''1.116שלוחה 3 לשטחי צופר
לא מוצע בתוכנית האב בגלל רזולוצית 

אך חייב להיות התוכנית, 
1,100

1,500לא מוצע בתוכנית האב1,500'2.512קו מחבר קידוח צופר 22

כולל מערכת טיפול וסינון בחצר  צופר 22 (
6,000קידוח צופר 12)

מתקן טיפול כ- 4 מלש"ח + 2 
ח עבור קדיחה שאיבת נסיון  מלש"

וציות
6,000לא מוצע בתוכנית האב

קדיחה) 6,500לא מוצע בתוכנית האב6,500עין יהב 213 (

3,000לא מוצע בתוכנית האב3,000תוספות בחצר וציוד  עבור קידוח עין יהב 213

31,801סה"כ אזור עין יהב

אזור פארן

אורך המתקן
(ק"מ)

אומדן עלות קוטר
(אלש"ח)

הפרש יחסית קוטראורךהמתקןהערות
לתוכנית האב

קווים
קו מחבר ערבות  מקידוחי נוצה עד למאגר 

פארן
3728''64,047

הקו יעבוד ללחץ בריכות עשת עם 
פריקה למאגר

כלול בתוכנית האב רק החל ממאגר נוצה 
0באורך של 23 ק"מ

0שייך לערבה הדרומית2,525''2.520קו מחבר קידוחי נוצה לקו פארן

קו מקביל לקו מחבר פארן 19  וקו מחבר 
בריכת עשת 2

2
 500
2,300מ"מ

קו מחבר קידוחי פארן 21,22 לחצר 
קידוחי פארן 19 בקוטר ''16 ובאורך 5 

0ק"מ
תחנות

הוספת יחידה בתחנת מאגר פארן של 500 
ש לספיקה כוללת של כ- 3,000 מק"ש 880מק"

חישוב האנרגיה רק עבור תוספת 
ש לעומת  מים של כ- 3,500 אלמ"

הקיים

הגדלת תחנת מאגר פארן בכ- 500 
ש לספיקה כוללת של 3,000 מק"ש מק"

0
קידוחים

0אושר העבר5,397ציוד פארן 29
8,1890פארן 29 קדיחה

1900פארן 29 שאבת ניסיון
0אושר בעבר5,374ציוד פארן 129

2010פארן 129 שאיבת ניסיון
4,7200פארן 129 קדיחה
0אושר בעבר5,095קדיחה  פארן 22

4740פארן 22 שאיבת ניסיון
8,7600קדיחה פארן 21

הקווים המחברים את פארן 21, 22 מחצר 
החשמר עד לפארן 19

2,100
0

4550שאיבת ניסיון פארן 21
0
0

7,1120מתקן טיפול לקידוחי פארן 22,21
הוספת 3 מסננים בתחנת מאגר פארן לסינון 

מים מפארן 21, 22
2,650

0
ציוד הקידוחים +   חצר קידוחי נוצה 1,11 – 
מתקן סינון  וטיפול  מיכלים לאוורור ושיקוע, 

ובוסטר לספיקה של 350 מק"ש וגה"כ של 100 
מ'.

חלק מתוכנית האב לערבה הדרומית25,000

0
5,0810נוצה 1 קדיחה

3280נוצה 1 שאיבת ניסיון
3,5000נוצה 11 קדיחה

4180נוצה 11 שאיבת ניסיון
3800נוצה 1 ש"נ חוזרת

3800נוצה 11 - ש"נ חוזרת
0סה"כ לאזור פארן

כ הפרש מתוכנית האב 25,218סה"

מה מוצע בתוכנית האב

קו מחזק מתחנת עידן  לחצבה הקיימת 
לבריכות חצבה

קו מים מהולים מבריכות חצבה לצרכנים 
בקוטר ''28 באורך של כ- 3 ק"מ

2,525

מתקנים השונים מהמוצע בתוכנית האב

מוצע כי יבוצעו במקום קידוח עין עופרים 
9

-17,369

מוצע כי קידוחים אלו ביחד עם עיןיהב 
213 יבוצעו במקום קידוחי עין עופרים 

10,000

-49,000

ציוד פארן 21, 22 כולל חיבורם עד למבנה 
החשמל וחצר החשמל

4,726

יאושר במסגרת תזכיר תה"ל 
בנושא

קדיחה וציוד שלקידוחי פארן 21,22
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  ק"עלות מ 9.2

 :ק הונחו ההנחות הבאות"לצורך חישוב עלות המ 

 

 

 

 

 

 

 )2012יחסית ל (ש "מלמ 14.8 -תוספות המים  מסתכמת בכ

 .ח בשנה"מלש 90.1 -כ הוצאות שנתיות  מסתכמות בכ"בה

 . ק"למ/ ₪  6.1 -ק עומד על כ"עלות תוספת מ  

 .עלות זו חושבה לתוספות המים 

  

 

 

 מהשקעות 0.75%  :קידוחים ומאגרים, עלות אחזקה צנרת
 מהשקעות 2.50% :שאיבה וציוד . עלות אחזקה ת

 שנה 40 :קיים צנרת  
 שנה 25 :מאגרים   קיים

 השנ 15 :קיים תחנות שאיבה 
  0.8 :נצילות משאבות 

ש"קווט/ ₪  0.42 :ש "טעלות קוו  

  7.5% : שנתית ביתיר
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 סיכום ומסקנות .10

ללא  2013י רשות המים אושרה בפברואר "תוכנית האב לערבה התיכונה אשר הוזמנה ע 10.1

 2020שרשימת המתקנים הדרושים לביצוע עד לשנת  רשימת מתקנים מתוך הבנהפרוט 

 .תגובש במסגרת תוכנית שלב מיידי

 

המשפחות  גידולצב תברר כי קבמהלך הכנתה ה .2040לשנת היעד תוכנית האב הוכנה   10.2

הכנת  ךבמהל. 2030 אופק תכנוןל ויתממש  באזור הערבה התיכונה מהיר יותר בפועל 

תתממש כמעט במלואה כבר  2030התברר כי תחזית הצריכה לשנת  יהתוכנית לשלב מייד

לספק  פשרולהציע מתקנים אשר יא ימיידב הלפיכך הוטל על התוכנית לשל, 2020בשנת 

 2020ד לשנת ש שבתוכנית האב ע"מלמ 70ש לעומת "מלמ 63.0 -ת המים כומא כואת מל

 . ופל במסגרת השלב המיידיכאשר איכות המים לא תט

 

את כל כמויות המים ולספק  2020 -2014לסגור את מאזן המים בין השנים על מנת   10.3

קידוחים  19ד ולקדוח ילצי ,מאגרים 3להקים , מ קווים"ק 153 -להניח כ הדרושות מוצע

 . ולחזק תחנה אחת קיימת תחנות שאיבה בין אזוריות 2ולהקים 

 

ש מהמערכת "מלמ 8.0של כ  כמות מוגברתבעל העברת מים  תמתבססהמערכת המוצעת   10.4

מהערבה הדרומית ותוספת מים מקידוחים  ש"מלמ 3.0 -כמויות של עד כ, תהארצי

שונים יש להעביר מים מנאות הכיכר מנת לסגור את מאזני המים באזורים העל . םימקומי

פארן שבדרום לצורך כך יש להניח שדרת הספקה ולהקים תחנות שאיבה בין שבצפון ועד 

 . אזורית לאורך כל הערבה התיכונה

 

 21.7.13התוכנית המוצגת כאן עודכנה בהתאם להערות דיון טכני שנערך ברשות המים ב   10.5

 :עיקר השינויים הם            

 והוצגה פריסה לפי שנים .ן אומדן העלויותעודכ -

   לא נכללים  10ועידן , 13עידן , 23,25צופר  :קידוחי הפקה חדשים באזור ירדן -

 ,בעבודה

קיבוע . ש מכיוון הערבה הדרומית לכל אורך התקופה"מלמ 3.0כמות מים של  הקובע -

אזורית  פשרה לוותר על החיזוק בין צופר לפארן ולבטל את התחנה הביןכמות זו א

 .שהוצעה בין צופר לפארן

 .לתוכנית 213נוסף קידוח עין יהב  -

 .נבדק ה האשרות להשתמש בתחנות השאיבה הקיימות כתחנות העברה בין אזוריות -
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 מ"כולל בצ ח"לשמ  587 -עומדות על כ שנדרש לאשר בעבודה זוכ ההשקעות "סה 10.5

 :פ הפירוט הבא"ע) 1.3* ח "מלש 451.6(  30% פ "ותנ

 

 טבלת סיכום עלויות

  

מ "פ הוסף רק  להשקעות הדורשות אישר מכיוון שאין להוסיף בצ"מ ותנ"בצ(          

 ).להשקעות שאושרו בעבר

 

 -העלות השנתית מסתכמת בכ ,ש "אלמ 14.8  -כ תוספת המים מסתכמת בכ"סה 10.6

 .ק"מ/₪ 6.1ק היא "עלות תוספת מ ח "מלש 90.1

 

 

 ח"אלש    175,157 אושר בעבר 

ודרוש אישור  13,113אושר בעבר עבור קידוחי עין יהב 

 חדש

 ח"אלש    -20,619

 ח"אלש    -25,000 אושר בעבר עבור מאגר עין עופרים ודרוש אישור חדש

 ח"אלש       4,000 ש"מתקנים שיבוצעו מחו

 ח"אלש    451,662 )מה שמבוקש במסגרת עבודה זו(אישור דרוש 

 ח"אלש    585,200 )פ"מ ותנ"א בצלל(כ השקעות "סה
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