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הגורמים לירידה המואצת
של מפלס ים המלח
בעשרות השנים האחרונות
נדב לנסקי

[*]1

ואלעד דנטה

מבוא
ים המלח הוא אגם סופי (ללא ניקוז( )terminal lake ,איור  ,)1ולכן
קצב השינוי במפלסו נקבע על–ידי המאזן בין המים הנכנסים
אליו מאגני הניקוז ,ממעיינות וממשקעים ,לבין קצב האידוי וקצב
הצטברות המלח בקרקעיתו [ .]11בעשרות השנים האחרונות נמצא
מפלס ים המלח במגמה כללית של ירידה (איור  )2כתוצאה ממאזן
מים שלילי [ .]11מגמה זו החלה עם הקמת סכר דגניה ב–,1932
והתגברה משמעותית מסוף שנות ה– 50של המאה ה– ,20בעיקר
עם הגדלת השאיבות מהכינרת והטיית המים מהירמוך לתעלת
הע'ור (עבדאללה) .הספיקות השנתיות בירדן הדרומי בקרבת
השפך לים המלח פחתו מלמעלה ממיליארד מ"ק בשנה בתחילת

[]2 ,1

[ ]1המכון הגיאולוגי לישראל
[ ]2המכון למדעי כדור הארץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים
* nadavL@gsi.gov.il

איור  .1אגן הניקוז של ים המלח בחלוקה

המאה ה– 20לעשרות מלמ"ק בעשור האחרון [ .]6שטח אגן הניקוז
של הירדן ,ויובלו העיקרי הירמוך ,הם כמחצית ( )45%משטח אגן
הניקוז הכולל של ים המלח (כ– 43,000קמ"ר ,איור  .)1ברוב שטח
אגן הניקוז של הירדן והירמוך כמויות המשקעים השנתיות הן
 1,000-200מ"מ בשנה (לעומת פחות מ– 200מ"מ ברוב שאר שטח
האגן) .מסיבה זו ,הירדן הוא העורק הראשי של אספקת מים לים
המלח.
שינויים אנתרופוגניים שחלו באגן הניקוז של הירדן באמצע
המאה ה– 20גרמו לירידה דרמטית במפלס ים המלח .אגן הניקוז
של הערבה גם הוא חלק משמעותי משטח אגן הניקוז של ים
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מפלס ים המלח נקבע על–ידי ההפרש בין כניסות המים לאגם לבין היציאות ממנו באידוי .לאחר
סכירת הכינרת והירמוך במחצית הראשונה של המאה ה– 20הופר מאזן המים של ים המלח ,ומאז
הוא מצוי בגירעון הידרולוגי .משנות ה– 60של המאה ה– 20החלו לפעול ברכות האידוי של מפעלי
האשלג בדרום ים המלח ,והגדילו את גירעון המים .על פי מודלים הידרולוגיים ,המניחים שהתנאים
באגן הניקוז של ים המלח לא השתנו לאחר הקמת המפעלים ,ירידת מפלס ים המלח הייתה צפויה
להתמתן לנוכח פיחות בלמעלה מ– 20%באידוי מפני האגם בעשרות השנים האחרונות ,בשל שילוב של
הצטמצמות בשטח האגם ועלייה במליחות מי האגם .בפועל ,ירידת מפלס ים המלח מואצת בעשורים
האחרונים .במאמר זה נבחן את הגורמים להאצה בירידת מפלס ים המלח ,בהתבסס על ניתוח עונתי
של הגורמים והמשתנים ההידרולוגיים באגן הניקוז .מניתוח המגמות העונתיות עולה כי גירעון
המים בים המלח גדל בחודשי החורף בעשורים האחרונים ,שבמהלכם הוקמו סכרים ברחבי אגן
הניקוז שלו.
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למה הגירעון של ים המלח
ממשיך לגדול?

מכתבים למערכת

נהניתי לקרוא את המאמר המקצועי והחשוב "הגורמים לירידה
המואצת של מפלס ים המלח בעשרות השנים האחרונות" בגיליון
בנושא ים המלח [ .]1עם זאת ,בסיום קריאת המאמר עלו בי שתי
תהיות:
נפלא מבינתי איך ייתכן שבפני חוקרי ים המלח בפרט ובפני
הציבור בכלל ,לא נמצאים נתונים כמותיים עכשוויים ביחס למים
הנגרעים מים המלח עקב פעילות מפעלי ים המלח .החוקרים
נאלצו לציין שלושה ערכים אפשריים לכמות זו ,שביניהם ישנה
משרעת של  80מלמ"ק בשנה (בין  330-250מלמ"ק בשנה).
לעניות דעתי ,מפעלי תעשייה שלצורך פעילותם מנצלים משאבי
טבע ציבוריים ,אמורים להיות מפוקחים על–ידי רשויות המדינה
ולדווח באופן שקוף על פעילותם בהקשר זה .אני קורא למפעלי

ים המלח למלא את חובתם הציבורית ,ותוהה  -איפה המאסדר
(רגולטור)?
בחינת השינויים באגן הניקוז של ים המלח התעלמה
מהגירעון הגדל בכמות המים הזמינים הזורמים מהכינרת
ומהאגנים המזרחיים של ישראל .סכירת הכינרת והקמת המוביל
הארצי (בשנות ה– )60לא ניתקה לחלוטין את אספקת המים לים
המלח מהצפון .מ– 1977עד  1994/5גלשו לירדן הדרומי בממוצע
 66מלמ"ק בשנה [ ,]2רובם בחורפים גשומים .אך מאז חורף 1994/5
עודפי מים אינם גולשים מעל סכר דגניה ,ואינם זורמים בירדן
הדרומי לים המלח .כמובן שלכך יש השפעה על הגירעון הגדל
הּפחיתה בכמות המים הזמינים בכינרת נובעת
במאזן ים המלחְ .
גם מהגברת ניצול המים במעלה האגן וגם משינויים בתפרוסת
המרחבית ובמשטר העיתי של הגשם .כותבי המאמר הנדון פסלו
את השפעת השינוי במשטר הגשם רק על סמך הכמות השנתית
בירושלים.
כשנבחנו השינויים במילוי החוזר לכינרת ובכלל האגנים
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המתנקזים לירדן ולים המלח ממערב ,נמצאה הפחתה של 137
מלמ"ק בשנה בין ממוצע השנים  848( 2009-1993מלמ"ש) לבין
אותם אגנים בשנים  985( 1992-1973מלמ""ש) [ .]3הפרש זה
שלעצמו מסביר חלק ניכר מהגדלת הגירעון במאזן ים המלח.
ד"ר יובל ארבל
רכז ים וחופים ,עמותת צלול

הגורם העיקרי להאצה בירידת מפלס
ים המלח הוא סכירת האגנים
תגובה למכתבו של יובל ארבל
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Jordan River. Jerusalem: Israel Hydrological Service.

במאמר התייחסנו גם לאפשרות שישנה מגמת הפחתה ,לא
מובהקת סטטיסטית ,במשקעי הגשם .כך או כך ,להערכתנו,
השפעת פעילות האדם בעשורים האחרונים ,וסכירת שטח הולך
וגדל באגן הניקוז של ים המלח בפרט ,ממסכת את השפעת
השינויים האפשריים בכמויות המשקעים ובמשטר המשקעים על
קצב ירידת מפלס ים המלח.
ד"ר נדב לנסקי ,המכון הגיאולוגי לישראל
אלעד דנטה ,המכון הגיאולוגי לישראל והאוניברסיטה העברית
בירושלים
מקורות
[	]1לנסקי נ ודנטה א .2015 .הגורמים לירידה המואצת של מפלס ים המלח
בעשרות השנים האחרונות .דו"ח המכון הגיאולוגי .GSI/16/2015
[2]	Enzel Y, Bookman R, Sharon D, Gvirtzman H, Dayan U, Ziv
B, Stein M. 2003. Late Holocene climates of the Near East
deduced from Dead Sea level variations and modern regional
winter rainfall. Quaternary Research 60(3): 263– 273.
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אנו מודים לד"ר יובל ארבל על תגובתו .להלן התייחסותנו:
שאלת המחקר הייתה מה הם הגורמים להאצה בירידת מפלס
ים המלח בארבעת העשורים האחרונים .על שאלה זו ניתן לענות
רק באמצעות נתונים רציפים שנמדדו בעקביות לאורך תקופה
זו  -מדידות מפלס ים המלח .לצערנו ,אין נתונים מספקים על
הספיקות הנכנסות והיוצאות בתקופה זו ,ולכן פיתחנו את הגישה
שהוצגה במאמר ,על בסיס המגמות העונתיות והרב–שנתיות של
שינוי המפלס והאוגר .נתונים עכשוויים לגבי גריעת המים על–ידי
המפעלים הישראליים והירדניים יהיו מבורכים ,אך לא יוכלו לסייע
במענה על שאלת המחקר.
בעקבות התגובה ביצענו ניתוח ראשוני של השינוי בספיקות
שהוזרמו לירדן הדרומי לאחר סכירת סכר דגניה .הניתוח מראה
שגריעת המים בסכרים הירדניים בלבד (לא כולל את הסכרים
הסוריים) גדולה פי חמישה מההפחתה בהזרמה מסכר דגניה .עם
זאת ,נציין שניתוח מגמות בסדרת נתונים בעלת ערכי קיצון ,על
בסיס השוואת ממוצעים של שתי תקופות עוקבות (כפי שמוצע
בתגובתו של ד"ר ארבל) ,עלול להיות מטעה .יעיד על כך חישוב
פשוט ,המתבסס על סדרת הנתונים שמוצעת בתגובה למאמרנו:
העברת נתוני שנת  1992הקיצונית ,המופיעה בסוף התקופה
הראשונה ,לתחילת התקופה השנייה ( )2009-1992גורמת
לממוצע לגדול בכ– 8מלמ"ק בתקופה השנייה ,לעומת הפחתה
של  137מלמ"ק בסדרת הנתונים שהציע ארבל.
בחינת השינוי במשקעים התבצעה על סמך דו"ח השירות
המטאורולוגי (כמצויין במאמרנו) ועל סמך מד גשם שנמצא
במתאם גבוה ליתר התחנות באגן הניקוז של ים המלח [.]2 ,1
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