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 ליהנות מכל טיפה :  בישראל מאגרי מים 

יוסי שרייבר  מנהל אגף הנדסה בקק"ל ו ד"ר דורון מרקל המדען הראשי של קק"ל מאת
 2020נובמבר 

230  .להשקיה חקלאיתמטופלים    להשיב מי קולחים  ,טפונותימי שלאגום  הם מאפשרים לנו  

את  שהקימה  מים  המאגרי   מקשטים  לה    ,ישראלקק"ל  קיימא מסייעים  בת  חקלאות  לקיים 

ןומה  . מדוע הוחלט על הקמתםשהולך ומחמיר בשנים האחרונותמים  ה  ולהתמודד עם משבר

 .הסיפור של מאגרי המים בישראלזהו התוכניות לעתיד? 

, )2020(עד היום  .  מיםשבהם משובצים מאגרי    שונים  פיםנו  מטייליםל  ןהארץ מזמטיול בנתיבי  

רק לאחרונה,  ( חדשים  הקים ולחנוך מאגרים והיא ממשיכה ל , מאגרי מים 230-כקק"ל  הקימה

המאגרים המלאים משמחים את העין   ,בחורף.  נחנך מאגר בראון ברמת הגולן)  ,2020ביוני  

המים ועופות  הציפורים  הוב  ,ואת  אט  מתרוקניםהם  קיץ  שלהי   משמשיםבעצם  למה    . אט 

התפל  שלהםהחשיבות    יהמו  המאגרים של  פתרונות  יש  כשכבר  והיום,  מים  טיפולשל  ת 

במים רבים  שימוש  מאפשרים    המים  מאגריהיא שהקצרה  התשובה    ?שפכיםמפעלים לטיהור  ב

מי מדובר בשבין  ומדובר במי גשמים  ש, בין  אם לא היו נאספים ונאגרים   שהיו הולכים לאיבוד

 התשובה הארוכה יותר.להלן  .מטופלים ומטוהרים  שפכים

 : מתחילים למחזר מים20-של המאה ה שמוניםשנות ה

אקליםוהטבעיים  ממקורות  המים  צמצום היצע    , גובריםהגדלה, הצרכים והביקוש  ההאוכלוסייה  

ו המדינה, רשות המים    20-לכך שכבר בשנות השמונים של המאה ההביאו    תחמםהשהלך 

חו בעיה    –   חקלאותלבמיוחד  ,  מים  תוספת ליצור    יצירתיותדרכים    ו פשיקק"ל  בפני  שעמדה 

 .  הלך וגדל הצורך לטפל במי שפכים ולהפסיק להזרימם לנחלים ולים ,בנוסף לכך .קשה

לצורך שימוש לקולחים  ועשייתם  במי שפכים  טיפול  היה  שהוצע  אחד הפתרונות המרכזיים  

וצמצום השקיית השדות  לחקלאות  הגדלת היצע המים  רבים:  זה    פתרון שבהיתרונות  .  חוזר

התאפשר עיבוד שדות שננטשו   מטוהריםבקולחים  ולשימוש    הודות למאגרים;  םם שפיריבמי

מניעת  –תרומה משמעותית לאיכות הסביבה  לצד כל אלה קיימת גם  ו;  עקב קיצוץ מכסות המים

   .ומשם לים ואף לכנרת הזרמת שפכים לנחליםהפסקת קרקע עקב מים ו זיהום 

ו הצלחתו להתמודד עם המחסור במשאב  את  כיום, כאשר בוחנים את משק המים הישראלי 

אי אפשר שלא   קולחים  להתייחס להמים הטבעיים,  (מאגרי שיטפונות, מאגרי  מאגרי המים 

מיליוניכולל  ה  םנפחשועוד)   במים    מאות  קיצי  שימוש  תפעולית,  גמישות  המאפשרים  מ"ק, 

 הסביבה.של הים ושל שימוש בשפכים מטוהרים ומניעת זיהום של הנחלים,  חורפיים,
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 ישנם שני סוגים עיקריים של מאגרים בישראל: 

 מאגרים לאיסוף מי נגר עילי .1

מצמצמים את סיכוני ההצפות בערי  ואוספים את הנגר הטבעי  לאיסוף מי נגר עילי  מאגרים  

ברמת הגולן ש רוב המאגרים  במהלך הקיץ.    להשקיהמשמשים  חורף ובנאספים  . המים  החוף

משמשים כמאגרי תפיסה והחדרה של מי שיטפונות  שיטפונות    חלק קטן ממאגריהם מסוג זה.  

יפה    המאגרי הערבה עידן וחצבה. דוגמ  למשל  להעשיר את כמות המים שבו,  כדי   לאקוויפר

 י מאגרהם שלושת  שסביבם  חקלאי  האגרים כמקור מים משמעותי לאזור  מבמשולב  לשימוש  

השיטפונות    ונועדש  ,הבשור מי  את  מטוהרים    הבשורמנחל  לאגור  קולחים  לקלוט  ובנוסף 

ומאפשרים השקיה של כשבעה מיליון מ"ק מים בשנה  מספקים    אלו ממפעל השפד"ן. מאגרים

 . ים נוספים בכל האזורדונם פרדסים, מטעי רימונים וגידולים רב 10,000-כ

 מאגרים לאיגום קולחים (מי שפכים מטוהרים)  .2

שוהים בהם בדרך כלל . מי הקולחים  במשך כל השנהמאגרים אלו מקבלים את מי הקולחים  

להשקיה.   בקיץ  ומנוצלים  החורף  אלו    אפשר כל  מאגרים  הפולילפי  לזהות    טילן איריעות 

השחורות המחפות את הקרקעית למניעת חדירת הקולחים למי התהום. כאמור, מאגרים אלו  

משפרים את מאזן המים הארצי בהוספה של מאות מיליוני מ"ק בשנה להשקיה חקלאית. יתרה 

בעבר.  ממכך,   זרמו השפכים  ישראל שאליהם  נחלי  של  ושיקום  ניקוי  מאפשרים  אלו  אגרים 

שטוהרו במכון טיהור  מנחל שכם ומיישובי הסביבה    הקולחיםת  מאגר עמק חפר קולט אלמשל,  

, מאגר הגומא קולט  בדומה  להשקיית גידולים חקלאיים.  –חוזר  מנוצלים לשימוש  והם  נתניה  

 את קולחי קריית שמונה, מאגרי אשר את קולחי עכו ומאגר כפר ברוך את קולחי העיר חיפה. 

 עתיד פנים לעם ה

אמצע   עד  כי  הוא  הנוכחיתהצפי  בכ  ת העולםאוכלוסיי  ,המאה  אנשים,   1.5-תגדל  מיליארד 

מודלים אקלימיים    ,מזרח התיכוןבנוגע ל  . והעולם יהיה עד להתחממות כדור הארץ בהיקף נרחב

 שנים הקרובות.ה 50-על התחזקות מגמת הפחיתה במשקעים טבעיים במצביעים 

מטוהרים,  מקולחים    יםמגיעהחקלאית בישראל  ההשקיה  מי  מכשני שלישים    ,2020ת  בשנ כיום,

ורק שליש  מים  מומי שיטפונות  מ מהשפכים הביתיים    אחוז  90-כ.  מים שפיריםהם  מליחים 

הקולחים    ,. מהמט"שיםמזהמיםבהם מסולקים הש(מט"שים)  מתקני טיפול  בישראל מטופלים ב

השהייה במאגרים משפרת את איכות   .קק"ל   הקימהלמאגרי קולחים אשר את חלקם  מוזרמים  

  מהקולחים  אחוז   15  ,נכון להיום  חקלאיים.שדות  של  נשאבים להשקיה    והם  הקולחים (ליטוש)

השקיה   למטרות  משמשים  הקולחים  אינם  לכמות  ביחס  קולחים  אגירת  בנפח  מחסור  בשל 

 . המיוצרת במט"שים
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והפער בין    ,טרות השקיהממי השפכים למאחוזים    95למחזר  מתכננת  ישראל   ,2025עד סוף  

כדי  . לכן,  כמות הקולחים המיוצרת במט"שים לבין נפח האגירה במאגרי הקולחים צפוי לגדול

 הקימה קק"ל  בדומה למאגרי הקולחים ש  ,יש להקים מאגרי קולחים נוספים   ,לסגור את הפער

  .ברחבי ישראל

  מאגריםהאל שמהם ניתן לצפות  אתרים  – בדרךמנוחה רגע של 

משפיע על הף  בנובולט  מרכיב    םנושא מאגרי המים, שה  בטיולים אתאנחנו ממליצים לשלב  

  כולנו.

 ברמת הגולן –מאגר בראון 

צפון רמת  מקולט את הניקוז המזרחי    ,) 2020(יוני  שבנייתו הסתיימה לאחרונה    ,מאגר בראון

.  בעבר לנחל הרוקאד ומשם לירמוך  יםניגר  ואשר הי  ,יליון מ"קמ  2.5-הגולן ומאפשר ניצול של כ

 בנטל  מהרבנקודת תצפית  אפשר לחקלאי הגולן לנצל את המים להשקיה חקלאית.  בכך הוא מ

 מאגר בראון החדש.את מאגר בנטל הישן ואת לראות  ראפש

 בעמק בית שאן   –מאגר קלח 

 . שמנקים את המיםמכיל דגים    ,באזורששקיית המטעים והשדות  לה  , שנועדםמאגר מי הקולחי

  , המזרחי  ודיבצ  ציד מובחר לציפורים הנודדות.מקום  אתר מנוחה והוא    ,בשל כך ובשל מיקומו

חרכי הצצה אל הציפורים, ספסלי ישיבה ופרגולה. המבנה הסמוך הוא מכון  ובו  מצפור    הוקם

 טיהור מים. ל

 הנצי"ב וכפר רופין. ירדן, בית שאן, שדה אליהו, עין לכיוון התצפית יפה נקודת יש  ,מהמצפור

  בעמק חפר במאגר משמר השרון –מצפור ויקר 

גדולה המתנשאת מעל מאגר משמר השרון. המאגר, שנפחו ומצפור ויקר הוא מרפסת מוצלת 

ואף למילוי מאגרים    ,אלכסנדרמנחל  טפונות  יכמיליון מ"ק, קולט את מי הש משמש לאגירה 

מאות לצפות ממנו אל  אפשר    ,בחודשי הנדידהצפייה בעופות מים.  נהדר לאתר    נוספים והוא

 שקנאים. 

 מצפור מאגרי הבשור 

נסיעה מגשר החבלים שמעל נחל הבשור,  במרחק   שלושה  ל  אמשקיף  ה  מצפורכמה דקות 

איגום מי השפד"ן שעברו  לנחל הבשור וגם  מלאיגום מי שיטפונות    מים שהקימה קק"ל  מאגרי

 מימיהם משמשים להשקיית השדות החקלאיים בנגב המערבי.  שו טיהור
חשוב לציין ולהדגיש שהמאגרים מגודרים מבחינה בטיחותית ואין להיכנס אליהם בשום מקרה.    הערה:[

היריעות חלקות והמים עמוקים ואינם ראויים למגע  , אין בו מציל,  מאוד  מקום מסוכןעלול להיות  מאגר  
 . ] אדם




