


בדיקת הייתכנות של פרויקט מובל השלום ממפרץ אילת לים המלח ()RSDS
ד"ר דורון מרקל  ,רשות המים  ,נציג ישראל בצוות הלווי הבינלאומי

( ) SMUלבדיקת הייתכנות למובל

השלום
רקע
פרויקטמובלהשלוםממפרץאילתליםה מלח ()RSDS נועדלייצבאתמפלסיםהמלחהיורדב יותרמ- 1
מ' מדישנהולספקמיםמותפליםלממלכתירדן

, לרשותהפלשתינאית וכמותקטנה  לישראל. בנוסף,

הפרויקטמהווהפלטפורמהלשיתוףפעולהבינלאומיאזורי . מסגרתהפרויקטהיאשאיבהשל עד כ2-
מיליארדמ "קבשנהממפרץאילת , ניצולהפרשהגובה ביןמפרץאילתליםהמלח

לייצוראנרגיה

הידרואלקטריתושימושבאנרגיהזולהתפלתהמיםשלעד  כ-900 מלמ"קמיםמותפלים בשנה. התמלחת
השאריתית (מיהרכז  שלההתפלה) בכמותשלעדכ - 1.1 מיליארדמ"קבשנה תוזרםליםהמלחותייצב
אתמפלסוואףת ביאלעלייתהמפלסע "פתכנ יתרבשנתית . בעברהוצעוואףנבדקוחלופותשונות 
לפעולהבהקשרלירידתמפלסיםהמלח

(אבנימלךוחוב ' 2007 ו .)Beyth, 2007 מאחרומירבהמים

המותפליםבפרויקטאמוריםלהגיעלרבתעמוןבירדן , בגובהשל 1000 מ' מעלפניהים , ומסיבותנוספות,
החליטוממשלותישראלוירדןלהזמיןמהבנקהעולמיבדיקתייתכנותמקצועיתבינלאומית , לגביחלופת
המובלממפרץאילתליםהמלחבלבד . יתרהמכך , מאחרוהמחסורבמיםשפיריםבמזרחהתיכוןהולך
ומחריף, ברורכיוםכילאכדאייהיהלמלאאתיםהמלחבמיםשפיריםואףלאבמיים , אלארקבמירכז
שלהתפלה.

היציאה לדרך
ב- 9 למאי2005 נחתמהע "יירדן , ישראלוה רשותהפלשתינאית (הצדדיםהנהנים) פנייהמשותפתלבנק
העולמילצאתבמכרזבינלאומישיתבסס עלמפרטאשרהוכןעיצוותיהיגוישל  הצדדיםהנהנים בעבודה
משותפתשהחלהכברב-.2003במכרזזכו2חברותבינלאומיותבמכרזלביצועבדיקתהייתכנות: Coyne et
Bellier הצרפתית()COBמבצעתאתבדיקתהייתכנותהסביבתית-טכנית,ואילוERM הבריטיתמבצעתאת
בדיקתההשפעותהסביבתי ות והסוציו-אקונומיותשלהפרויקט . עלותמתוכננתשלשתיהבדיקות
מסתכמתבכ - 11 מיליוןדולר , אשרגויסוע "יהבנקהעולמי  מהמדינותהתורמות. כפישמתוארבאיור ,1
מורכבת ועדתההיג וי () TSC לבדיקתהייתכנותמ - 4 נציגיםשלכלצדנהנה  (ירדן, ישראלוהרשות 
הפלשתינאית) וכן 2 נציגים של הבנקהעולמי . בראשהצוותהישראליעומדפרופ ' אורישני, מנהלרשות
המים, והשרהממונהעלהפרויקט, עלפיהחלטתהממשלהמ-,2009 הואהשרלשיתוףפעולהאזורי. על
פיה - TOR של הבדיקה, הוקםצוותליווי  לפרויקט ()Study Management Unit - SMU שתפקידולבקראת
התקדמותהבדיקה , לסייעלועדתההיגויבקבלתהחלטותעלכיווניהבדיקהוהצלחתה . צוותזהמורכב
מנציגיםשלירדן , ישראלוהרשותהפלשתינאיתובראשועומדנציגשלהבנקהעולמי . ביולי2008 החלה
בדיקתהייתכנותלהתבצעבאופןרשמי.
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Add. Studies teams

Coyne et. Bellier
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Appoints

מהלך הבדיקה
בדיקתהייתכנותנחלקתלארבעהמרכיביםעיקריים(איור:)2
.1( )Sub-Study A תהליכיםצפוייםבמפרץאילת הנובעיםמשאי בתכמויותמייםגדולותשלעדכ - 2000
מלמ"קבשנה(כוללהשפעותעלהמערכתהאקולוגיתהימיתועלהאלמוגיםהרגישים).
.2()Sub-Study B תהליכיםצפוייםבערבה(כוללהערכתסיכונירעידותאדמהולדליפותמיהיםהמוזרמים,
למיהתהום).
.3( )Sub-Study C השלכותתהליכיערבוב ביןמייםאורכזהתפלהלמייםהמלח  הצפוייםלהתרחש בים
המלח(כולל היווצרותמשקעיםכגוןגבסוהשלכותיההסביבתיותוהכלכליות).
.4()Sub-Study D בחינתהמערכתההנדסית/כלכלית(כוללבדיקתחלופותלתוואיםשונים ,חישוביאנרגיה,
עלויותהקמ תהמובלומערכתההתפלהוהמערכתהה ידרו-אלקטרית, וכן עלויותהובלתהמיםותפעול
שוטף).

החברההצרפתית COB התקדמהבאופןמשמעותיבמרכיבהרביעישלהבדיקה

, דהיינוהבדיקה

ההנדסית/כלכלית. בדו"חשהוגשל - SMU ול- TSC במרץ ,2009 הוצגהבחינהשלתוואיםשוניםלמובל ,
מאזניאנרגיהלכלתוואיוחישוביעלותהק מה (.)Coyne et. Bellier, 2009 כךלמשלנבחנו 3 תוואימנהרה
ותוואיאחדלצינור . למנהרהקיימיםיתרונותהקשוריםבמזעורהסיכוניםהסביבתייםהקשוריםברעידות
אדמהושטפונות (.)Coyne et. Bellier, 2009 בנוסף, התבצעהבדיקתמאזןאנרגיהוהשוואהביןחלופת
"התפלהגבוהה " המאפשרתרקלרכז ההתפלה להגיעלמתקןההידרואלקטרי , לביןחלופת "התפלה
נמוכה" המאפשרתלכלמיהיםלהגיעלמתקןההידרואלקטריאךמצריכההרמהשלהמיםהמותפלים
מגובהשל-400מ'ל+ 1000מ'.מביןשתיחלופותאלוהתברריתרוןברורלחלופת"התפלהגבוהה".

עםזאת , לאהיתההת קדמות מספקת במרכיביםהאחריםשלהבדיקה , וזאתבשלחילוקידעותעםה -
SMU וה-TSC לגביתוכניתהעבודה , והגישהלבדיקתההשפעותהסביבתיותעלמפרץאילת , הערבהוים
המלח. בעודשהחברההצרפתיתשמהדגשעלבדיקההנדסיתוכלכלית

, עמדוה - SMU וה- TSC על

הצורךבביצועמחקרמד עיאשריבחןאתכללהתהליכיםהצפוייםבעזרתכליםמדעיים

, דהיינומודל
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אוקיינוגרפיפיסיקלי-אקולוגיבמפרץאילת,מודללימנולוגיפיסיקלי-גיאוכימיביםהמלחובחינהגיאולוגית
והידרולוגיתשלההשפעותהצפויותעלהערבה.

לאורחילוקיהדעות, הוחלטבנובמבר,2008לגייס תקציבנוסףשלכ-2.5 מיליוןדולראשרייועדלבדיקות
הספציפיותבמפרץאילתוביםהמלחאשרהוגדרוכ"בדיקותנוספות".אתבדיקתההשפעותבערבההוטל
עלהחברההצרפתיתלבצע ללאקשרל "בדיקותהנוספות " (איור .)2 במרץ2009 פורסםמכרזבינלאומי
פתוח (ע"פדרישתהמדינההתורמ ת) לביצועה "בדיקותה נוספות" במפרץאילתויםהמלח . ה- TOR של
המכרזהגדירבאופןמפורטאתהדרישותמ

"הבדיקותה נוספות", כוללהשימושבכליםמדעייםכגון

מודליםאוקיינוגרפייםולימנולוגיים /גיאוכימיים. המכרז הסתיים באוקטובר ,2009 בבדיקהבמפרץאילת
זכתהקבוצהשלהמכון הבינ-אוניברסיטאיבאילתבניהולחברתתטיסהאיטלקית , ואילובבדיקהבים
המלחזכתהקבוצהשלהמכוןהגיאולוגיבניהול  של תה"ל. העבודה עלשתיה "בדיקותהנוספות" החלה
למעשהבתחילתמרץ2010 והיאאמורהלהסתייםביוני.2011לכן, גםהדו"חהסופישלבדיקתהייתכנות
הכוללתאמורלהיותמוגשב יוני.2011 בדיקתההשפעותהסביבתיותשלהמובלעלפיתוואיםצפוייםעל
הערבההחלה להתבצעבחודשיםהאחרונים שלשנת .2009 גיאולוגיםוהידרוגיאולוגיםצרפתיםמבצעים
אתהבדיקהתוךיצירתקשרעםגיאולוגיםוהידרוגיאולוגיםישראליםוירדנייםלביצועבקרהוייעו

ץ.

בדיקתההשפעותהאקולוגיותובדיקתההשפעותהסוציו-אקונומיותשלהפרויקטהמוצעעלאזורהערבה
יתבצעוע"יחוקריםישראליםוירדניים,ביןהשארע"ימכוןהערבהוהמרכזלחקריםהמלחוהערבה.
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הצורך בפיילוט
בישיבותה - TSC במהלך 2009 הוצע ע"יפרופ ' אורישני , מנהלרשותהמים , לבדוקאפשרותלהקמת
המובלבשלביםתוךשימושבשלבהראשוןכמעיןפיילוט . חלופהזומחייבתתוואישלצינוראשרבשלב
הראשוןיע בירכ - 300-400 מלמ"קמייםממפרץאילת בשנה, יספק כ- 130-180 מלמ"קמיםמותפלים
בשנהויעבירכ - 170-220 מלמ"קרכזשאריתי שלהתפלה ליםהמלח . בדרךזו אפשר יהיהלספק  מים
מותפליםבזמןקצריותר , וכןלבחוןבאופןישיראתההשפעותהסביבתיותעלמפרץאילת , הערבהוים
המלח (הנבדקותכיוםרקבעזרתמודליםוכליםתאורטיים ). במהלך2009 הנחתהועדתההיגוי ( הTSC )
את החברההצרפתית COB לבצע בדיקהכלכליתראשוניתשלכדאיותאפשרותזו , כמוגםהמלצות
מעשיותלביצועה (תוואי, קוטרצינור , מיקוםתחנתההתפלהוכו '). לגישהזויתרונותבצמצום הזמן
הדרוש לבצוע התפלתמיםבעיקר עלמנתלהתגברעלמחסורהמיםהחמורבירדן , ובמזעור הסיכונים
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הסביבתייםהפוטנציאליים. עםזאת , לגישהזוקיימיםגםחסרונותבשלהעדיפותלביצועהבצינורולא
במנהרה,אשרלהכאמור,ישיתרונותסביבתיים.

הפרויקט הירדני
במאי2009פרסמו הירדניםעליציאתםלתכנוןוביצועשלפרויקטמיםבמפרץעקבה( JRSWP – Jordan Red
.)Sea Water Project פרויקטזהמובלע "י חברתMontgomery Watson Harza האמריקאית, שבצעהאתבדיקת
הייתכנות למובלהימים בשנותה.90- מסגרתפרויקטהמיםהירדני היא שאיבהשלכ -400 מלמ"קמי  ים
בשנהממפרץאילתהתפלתםואספקתמיםלעקבה , עמאןוצרכניםנוספים  באזור. בשלבהראשוןהעיב
פרסוםזהעלבדיקתהייתכנות וגרםלעיכובנוסףבלוחהזמנים . אולם, לאחרמאמץשלהבנקהעולמי
והמדינותהתורמות , הובהר לועדתההיגוי ,TSC שהירדניםתומכיםבהמשךבדיקתהייתכנות לפרויקט
מובלהשלום ללאקשרלפרויקט הירדני המתוכנן. יתרהמכך , לטענתהירדניםהפרויק טהירדנימתוכנן
להעביראתרכזההתפלהליםהמלח, ובכךלהתאיםלמתווההפיילוטשהוצעע"יפרופ'אורישני. האתגר
העומדבפניועדתההיגוילבדיקתהייתכנותהואליצוראתההתאמותהנדרשותביןהפרויקטהירדנילבין
פרויקטהפיילוט. אםהתאמותאלויושגו , ובהנחהשבדיקתהייתכנותהתיאורטית לאתפסולעלהסףאת
הפיילוט, סבירש בסופושלדבר יבוצע פרויקטאחדעבורשתיהמדינות , שיעביר אתרכז  ההתפלה לים
המלחלשםבדיקתתהליכי הערבוב ומזעורהסיכוניםהסביבתיים, וגםיספקמיםמותפליםלממלכתירדן
ולערבההישראלית.
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