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תקציר
 שמקורו בזיהום תעשייתי,מסוף שנות התשעים של המאה שעברה חל בעין בוקק שבדרום חבל ים המלח תהליך המלחה בלתי פוסק
 מוזרמים בנחל בוקק באמצעות מערכת הצינורות2015  משנת. המשתרע מדרום לערד ומזרחית לדימונה,של מי התהום במישור רותם
 בדוח. במטרה למהול את המים המזוהמים ובכך לנסות לבלום את המלחת בית הגידול, מים מתוקים בכמות מוגבלת,שהורכבה לשם כך
הנוכחי מוגשים סיכום הנתונים בנושא ספיקת עין בוקק ורמת זיהומו בעשור האחרון ומידע על כמות המים המתוקים המוזרמים ועל
 כאשר לספיקת המעיין הטבעית מוספים באופן מלאכותי, נוסף על כך מוצגות תוצאות הבדיקות של איכות המים בערוץ הנחל.איכותם
 מוגשות. נאמדים התנאים הקיימים בבית הגידול כיום והתנאים הצפויים בו בעוד כשלוש שנים בתסריט הממשק הקיים.מים מתוקים
 ומסוכמות המלצות המומחים לשיקום מי עין,המלצות לשימוש במערכת הצינורות הבנויה בנחל לשיפור מצב המים בערוץ בטווח הקצר
.בוקק בטווח הארוך על ידי ניקוי האקווה
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A ceaseless increase of salinity has been monitored in the water of the Bokek spring )En Bokek(, during the last
two decades. The sharp increase of chloride concentration, from about 550 mgCl/L to more than 4,500 mgCl/L
)2016(, is a result of aquifer contamination by the chemical industry at the Rotem plain )Mishor Rotem( located
about 20 km from the spring. An emergency short-term plan by Israel Nature and Parks Authority for improving
the water quality in the Bokek stream )a kilometer of running water( by artiﬁcial freshwater ﬂow is tested and
discussed. Implementation of the ﬁrst stage of this project – limited freshwater ﬂow from a constructed pipe
system added to the saline spring discharge, has not altered the salinization tendency in the stream. In the
examined scheme, only a maximal catching of the contaminated water near the spring and a permanent artiﬁcial
freshwater ﬂow of around 50 m3/h offers a chance to restore the water quality in the stream to the previous
)before the contamination( level. However, it is a temporary forced solution of a high ecological risk due to
possible interruptions in the water supply, and especially, possible failures in the catching device, including
technical accidents caused by ﬂash ﬂood events. Aquifer rehabilitation by cleaning the ground water – the
source of the Bokek spring – must be applied towards the stream restoration under a long-term perspective. The
recommendations of pumping the contaminated water from the aquifer were given by the hydrogeologists over
seventeen years ago but this suggestion has not been realized until now.

תנאים לשיקום נחל בוקק :האם הם כבר קיימים?

 .1מבוא
 1.1זיהום נחל בוקק כבעיה סביבתית וציבורית
בעבר היה עין בוקק מקור המים האיכותיים היחיד בקטע הדרומי של
חוף ים המלח בין עין גדי לבין עינות הכיכר .לפי המדידות שבוצעו
בשני העשורים שלפני קום המדינה והמצוטטות בספרו של ברסלבסקי
( ,)1950הכילו מי עין בוקק מ 547-עד  620מגכ"ל (מיליגרם כלורידים
לליטר) ,והבדיקות המתועדות במהלך כחמישים השנים הבאות העידו
על יציבות במליחות המעיין (בלכר ובלכר .)2011 ,אולם מסוף שנות
התשעים של המאה ה 20-עובר עין בוקק תהליך המלחה בלתי פוסק,
ומליחות מימיו עלתה במאות אחוזים (בורג ;2011 ,גוטמן ואחרים,
 .)2016הדוח הראשון בנושא זה (בורג ונאור )2000 ,תלה באופן
משכנע את הסיבה להמלחת המעיין בזיהום התעשייתי במישור רותם
שחדר דרך הקרקע למי התהום .מאז פרסום הדוח האמור סוגיית נחל
בוקק אינה נושא מקצועי סביבתי ותו לא ,אלא היא גם עומדת במוקד
עניין ציבורי רב (אדם טבע ודין ;2017 ,כץ ואיש שלום ;2017 ,פרנקל,
 ;2007רינת.)2016 ,2014 ,2011 ,
ההמלחה משפיעה על המבנה ועל התפקוד של מערכות אקולוגיות
המתקיימות במים מתוקים ,ויש הסכמה כללית שהיא אחד הגורמים
העיקריים לאובדן המגוון הביולוגי בבתי גידול לחים ולירידה בשירותי
המערכת הטבעית לאדם ,בייחוד באזורים הצחיחים (Herbert et al.,
 .)2015המלחת בית גידול של מים זורמים דוגמת נחל בוקק גורמת
להרס אקולוגי כי היא פוגעת בפרטים ובאוכלוסיות של צמחים ובעלי
חיים ,בהרכב החברות שלהם ובתהליכים קיומיים באקוסיסטמה כולה
(גזית ובן דודCanedo-Argüelles et al., 2013; Kefford ;2005 ,
 .)et al., 2012רק מעטים מקרב האורגניזמים האופייניים למים זורמים
הם בעלי כושר הסתגלות לתנאים החדשים הנוצרים בעקבות ההמלחה,
ונוסף לכך יש סבירות נמוכה שבעלי חיים אוהבי מלח יאכלסו מים
מלוחים זורמים ,משום שבדרך כלל הם שייכים לבתי גידול של מים
עומדים (.)Kefford et al., 2016
בתחילת שנות האלפיים ,בעת שריכוז הכלורידים במי נחל בוקק
טרם חרג מ 1,500-מיליגרם לליטר ,העריכו ברשות הטבע והגנים,
שעלייה במאות אחוזים במליחות עין בוקק עלולה לגרום לשינויים
בהרכב חברות הצומח והחי המימיים ולהכחדת מינים בבית הגידול של
הנחל האיתן (בלכר .)2003 ,ניטור השינויים בנחל בוקק ,הסביבתיים
(בורג ;2011 ,גוטמן ואחרים )2016 ,והביולוגיים (בלכר ובלכר;2011 ,
 )Blecher, 2011כאחד ,נמשך זה כשני עשורים .תוצאותיו הראו שעין
בוקק הפך ממקור של מים איכותיים יחסית ,אם לא מתוקים לגמרי
אזי מליחים ( )brakishברמה נמוכה מאוד (כ 550-מגכ"ל באמצע
שנות ה )90-ולא מלוחים ( ,)salineהיחיד בעשרות קילומטרים סביבו,
למעיין מלוח מאוד (מעל  4,500מגכ"ל בשנת  ,)2016ושהמגוון החי
והצומח בבית הגידול הולך ומצטמצם.
עין בוקק נובע בשמורת מדבר יהודה ,כקילומטר מהמתחם התיירותי
העיקרי לצד ים המלח ,שהוא מהמבוקשים בארץ .לים המלח מגיעים
כ 51%-מהתיירים המבקרים בישראל ,ועל פי נתוני  2015–2010מדובר
במעל למיליון וחצי אנשים המתארחים באזור בשנה אחת (Wendt,
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 .)2016כ 2,500-חדרים ,הרוב המוחלט של חדרי האירוח בחבל ים
המלח ,נמצאים במתחם המלונות עין בוקק-חמי זוהר (Sztankeler
 ,)et al., 2012שבערוץ החוצה אותו זורמים מֵי עין בוקק בסוף דרכם
(איור  .)1עד לפני כ 20-שנים שימש המעיין מקור המים למלונות ,כי
איכות מימיו באותה עת הייתה סבירה (פחות מ 600-מגכ"ל) בתור מי
שתייה על פי תקנות בריאות העם ( ,)1974שהיו בתוקף עד לשנים
האחרונות .אולם עוד בתחילת שנות האלפיים ,כאשר התברר קצב
ההמלחה של נחל בוקק ,העריכו בחברה הלאומית למים (מקורות)
שלעליית המליחות בעין בוקק יש השלכות סביבתיות על התיירות
באזור ועל אפשרויות ניצול המעיין (גוטמן.)2003 ,

איור  :1נחל בוקק לצד מתחם המלונות עין בוקק-חמי זוהר בדרום ים המלח

המלחת עין בוקק מתרחשת בד בבד עם צמצום אתרי הנופש
הנגישים למבקרים באזור ים המלח ,כגון הסגירה של חוף עין גדי ושל
חוף מינרל בגלל בעיית הבולענים .התוצאה היא עומס מבקרים רב
יותר במתחם בוקק-זוהר ,וביקוש גובר לטיול במסלול של מים זורמים
הנמצא בקרבתו .אולם הערך התיירותי של הערוץ הזורם שמניב
עין בוקק נפגע באופן ניכר בגלל הזיהום (כץ ואיש שלום,)2017 ,
למרות העובדה שרשות הטבע והגנים מתחזקת את נחל בוקק לשירות
המבקרים ,והביקור בו הוא ללא תשלום .מלבד אורחי המלונות פוקדים
את האתר בימי החופשות מאות מטיילים שאינם שוהים בבתי המלון
(מ' בלכר ,מידע אישי; ראו את כלי הרכב באיור  .)1לירידה באיכות
הטיול בנחל בוקק עקב זיהומו יש אפוא גם היבט חברתי חשוב.
 1.2הדחייה המתמשכת בטיפול במקור הזיהום
על פי הערכות המומחים ,כ 75-מיליון מ"ק של מי פסולת (בורג ונאור,
 )2000עם ריכוזי כלורידים שאינם פחותים מ 40,000-מגכ"ל (בורג,
 )2011חדרו דרך הקרקע באזור מפעלי התעשייה שבמישור רותם
לאקווה של תצורת צפית (תת-אקווה בחבורת יהודה) .אמנם לפני
כעשור דווח שננקטה פעולה לאיטום הבריכות הדולפות שגרמו לזיהום
(אדם טבע ודין ,)2017 ,למרות זאת גם כעת יש חשד לחלחול מבריכות
הפסולת שבשימוש מפעלי רותם אמפרט נגב (בן-דוד ,)2017 ,וכיוון
שכך – עולה חשש מפני המשך הזיהום של הקרקע ושל מי התהום
במישור רותם.
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מ' בלכר

לתצורת צפית מוצא סמוך למצוק ההעתקים :עין בוקק הנובע בבסיס
התצורה ומנקז יחידה אקוויפרית זו (בורג .)2011 ,על סמך סדרת
נתונים מקיפה שהופקה מהקידוחים במישור רותם (גוטמן ואחרים,
 ,)2016אנשי מקצוע מכל הגופים הרלוונטיים (השירות ההידרולוגי של
רשות המים ,המכון הגיאולוגי ,החברה לתכנון המים בישראל וחברת
מקורות) הסיקו שהזיהום התעשייתי מרוכז בתצורת צפית בלבד .אולם
המומחים סוברים (גוטמן ואחרים ,)2016 ,שלא ניתן לקבוע אם שיא
הזיהום נמצא עדיין במעלה הזרימה במישור רותם ,או שהוא התקדם
הלאה לעבר עין בוקק.
זיהום מי התהום במישור רותם התגלה לפני שני עשורים (נאור,
 .)1996שנים אחדות אחר כך הומלץ לנקות את האקווה בשאיבת
מקור הזיהום בעזרת קידוח (בורג ונאור .)2000 ,נוספה להמלצה זו
החלטת בית הדין למים משנת  2007שדנה בפרשת הזיהום במישור
רותם ,ולפיה יש לשאוב את המים המזוהמים מהקידוח הקיים אפעה
 13כדי לנקות את הזיהום התעשייתי שבאקווה (גוטמן ואחרים;2016 ,
פרנקל .)2007 ,הידרוגיאולוגים שבו וחזרו על המלצתם לפעול באופן
נמרץ לניקוי ,אפילו חלקי ,של האקווה המזוהם ,וגם ציינו שהתעלמות
מהמצב הקיים תחריף את הזיהום (בורג .)2011 ,גם אקולוגים השמיעו
את קולם והצטרפו להמלצה זו מטעמים של שימור המגוון הביולוגי
(בלכר ובלכר .)Blecher, 2011 ;2011 ,אולם ההליכים להפעלת
הקידוח לניקוי האקווה נתקלו בסבך ביורוקרטי והתפרסו על פני שנים
רבות (גוטמן ואחרים .)2016 ,לבסוף ,לאחר שהתקבלו כל האישורים,
התברר כי מצבו של הקידוח אפעה  13אינו מאפשר עוד שאיבה ,ולכן
הוחלט בוועדות הרלוונטיות של רשות המים לקדוח קידוח חלופי –
אפעה 13א' ,ולסתום את קידוח אפעה  13הישן (גוטמן ואחרים.)2016 ,
קידוח אפעה 13א' לאקווה תצורת צפית נקדח בהצלחה (גוטמן
ואחרים ,)2016 ,והוא מיועד לשאוב בקרוב את המים המזוהמים
(רשות המים .)2017 ,מרשות המים נמסר לציבור כי החברה האחראית
לזיהום ,חברת כימיקלים לישראל ,התחייבה לקלוט את המים שקידוח
אפעה 13א' יפיק .על פי הודעת רשות המים ,רכישת המים המלוחים
על ידי כימיקלים לישראל ,למרות איכותם הגרועה ,מכסה את עלות
ההפקה ,ולפיכך בסופו של דבר הגורם המזהם נושא בעלות הטיפול
(רינת .)2016 ,עם זאת המומחים גורסים שלא די בקידוח אפעה 13א'
כדי לפתור את בעיית הזיהום עצום-הממדים .לשם כך מומלץ לשקול
קדיחת שניים או שלושה קידוחי הפקה נוספים לתצורת צפית על נתיב
הזרימה של מי התהום ,במרחב המשתרע בין המפעלים שבמישור רותם
לבין עין בוקק (גוטמן ואחרים .)2016 ,לאחרונה פורסם מכרז לבחינת
היקף הזיהום באקווה כתוצאה מהפעילות התעשייתית במישור רותם
(רשות המים.)2017 ,
יש לקוות שהמלצות המומחים ייושמו ,וימומשו התוכניות שמטרתן
לנקות את האקווה באמצעות קידוחים ולמנוע חלחול נוסף מבריכות
הפסולת שבמישור רותם ,כל זאת כדי לתת פתרון ארוך-טווח לבעיית
הזיהום של נחל בוקק.

 1.3פתרון קצר-טווח שאינו מטפל במקור הבעיה
לנוכח העלייה המתמדת במליחותו של עין בוקק (בורג )2011 ,והדחייה
בטיפול במקור הזיהום שלו (ראו סעיף  ,)1.2פועלים עובדי רשות
הטבע והגנים להציל את מה שניתן מעולם החי והצומח של בית הגידול
הנדיר (בלכר ואטרש ;2013 ,מ' בלכר ,מידע שטרם פורסם) .הרשות
בשיתוף פעולה עם מפעלי ים המלח מקדמת תוכנית שתכליתה לבלום
את הידרדרות המצב בנחל וגם לשקמו בעתיד במידת האפשר (הסכם,
 ;2014קשת.)2014 ,
רשות הטבע והגנים בדקה באמצעות חברת אפיק (הנדסת סביבה
והידרולוגיה) דרכים שונות לטיפול דחוף בבעיה ,ולבסוף הוחלט על
הליך שבו יוזרמו אל הנחל בצינור מים מתוקים שתספק חברת מקורות
(רינת .)2014 ,שתי פעולות מתוכננות להתבצע על פי התוכנית שנקבעה
בהסכם ( )2014עם מפעלי ים המלח )1( :הובלת מים מתוקים למעלה
הנחל )2( ,תפיסת מי המעיין המזוהמים ,איסופם והזרמתם בצינור
למורד הנחל .מטרת הפעולות האלה להביא לכך שבנחל עצמו יזרמו
מים באיכות דומה למי המעיין המקוריים .הוחלט שהפרויקט יתבצע
בשלבים ,ושבשלב הראשון כמות המים המתוקים שתובל למעלה
הנחל לא תשמש תחליף מלא למי הנחל המלוחים ,אלא תימהל עם מי
המעיין הזורמים בערוץ (הסכם .)2014 ,ההערכה הייתה שמיהול מי
חברת מקורות עם מי המעיין המזוהמים יסייע להורדת המליחות בנחל
(קשת .)2014 ,לציבור נמסר (רינת ,)2014 ,שרשות המים וחברת
מקורות הבטיחו שעד סוף שנת  2015תוזרם בערוץ כמות המים הנחוצה
לתחילת השיקום של בית הגידול ,ושמפעלי ים המלח (חברת כימיקלים
לישראל) יהיו אחראים למימון ההפעלה השוטפת של המערכת .הוסכם
שבשלב הראשון יסופקו לנחל בוקק מים בספיקה של  15מק"ש
במליחות של כ 40-מגכ"ל (קשת.)2014 ,
בסוף שנת  2014ובתחילת  2015הותקנה בנחל בוקק מערכת
צינורות שנועדה להזרים מים מתוקים וגם לתפוס את מי המעיין
המזוהמים (איור  .)2בהתאם לתכנון (אפיק )2013 ,הונחו בקרקע
ובדופן המצוק שני קווי מים בקוטר של "( 6כ 15-ס"מ) ובאורך כולל
של כ 2,500-מ' ,נקבע מתקן תפיסה במעלה הנחל (מתקן אחוז) והותקנו
מגופים ושסתומי אוויר .באמצע שנת  2015החל שימוש חלקי במערכת
הצינורות שהורכבה בנחל בוקק ,אולם כפי שמציינים כץ ואיש שלום
( ,)2017הנתונים על ממדי שאיבת המים מהנחל וממדי הזרמת המים
לנחל לא היו זמינים עד כה לציבור .העבודה המוגשת כאן משלימה את
המידע החסר ,וזאת על מנת להפיק לקחים מהניסיון שהצטבר בשלב
הראשון של מימוש התוכנית .בהתאם לכך ,אלה הן שתי מטרותיו של
הדוח הנוכחי:
 .1אמידת התנאים הקיימים בנחל בוקק כיום והתנאים הצפויים בו
בעוד כשלוש שנים ,מבלי שייעשה שינוי עקרוני בטיפול הניתן
למים המזוהמים.
 .2הערכת היתכנות של שימוש יעיל במערכת הצינורות והמתקנים
שהוקמה באתר עין בוקק לשיפור מצב המים בנחל בטווח הקצר.

תנאים לשיקום נחל בוקק :האם הם כבר קיימים?

איור  :2קווי הצנרת (משמאל) שהותקנו בנחל — האחד להזרמת מים מתוקים
והאחר להוצאת מים מזוהמים
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המים המתוקים מוזרמים בשתי נקודות :בקרבת הנביעה (איור ,3
נקודה א') ובחלקו התחתון של הנחל (איור  ,3נקודה ב') .מטרת ההזרמה
בנקודה ב' היא עריכת ניסויים ,שישמשו לגיבוש תוכנית לַשיקום
האקולוגי של נחל בוקק כאשר מצב המים יאפשר זאת .התוכנית צפויה
לכלול גם השבות של מיני צמחים ובעלי חיים שתועדו באתר בעבר
(בלכר ובלכר ;2011 ,בלכר ואטרש ;2013 ,מ' בלכר ,מידע שטרם
פורסם) .שתי תחנות לבדיקת איכות המים נקבעו במורד הנחל (איור ,3
תחנות  2ו ,)3-והן ממוקמות לאחר הנקודות של הזרמת המים שמספקת
חברת מקורות .יש לציין ,שחלוקת המים בין שתי נקודות ההזרמה לא
הייתה קבועה במשך שנת הבדיקה ( ,)2017–2016ונתונים כמותיים
לגביה לוקים בחסר .תחנה נוספת לדיגום המים נקבעה בקרבת המקור
המזוהם ,והיא ממוקמת לפני הנקודה שבה מוזרמים המים המתוקים
(איור  ,3תחנה  .)1בכל יום של איסוף דגימות מים בערוץ נחל בוקק
נדגמו גם המים המסופקים ביציאתם מהצינור (איור  ,3נקודה א').

 .2שיטות
בדוח הנוכחי סוכמו נתוני ספיקת עין בוקק בהסתמך על המדידות
שעשה השירות ההידרולוגי (רשות המים) בעשור האחרון (–2008
 .)2017נתונים אלה משמשים בדיון כחומר רקע לצד הנתונים על ריכוז
הכלורידים במי המעיין באותן שנים ,שנלקחו מהבדיקות האנליטיות
שבוצעו במכון הגיאולוגי .מדידות ספיקת המעיין בתקופה המדוברת,
שנעשו כולן בקרבת הנביעה של עין בוקק ,החלו בתדירות של פעמיים
בשנה (בשנת  )2008ונמשכו בתדירות של ארבע עד שש פעמים בשנה
(בשנים  .)2017–2009בשנים  2017–2016התחשבו אנשי השירות
ההידרולוגי בעובדה שיש גם הזרמה מלאכותית של מים מתוקים בנחל,
והיא אינה נכללת במדידות ספיקת המעיין (צ' שוורץ ,מידע בעל פה).
הדגימות לבדיקות הכימיות של מי עין בוקק במעבדת המכון הגיאולוגי
נאספו בעשר השנים האחרונות בידי עובד רשות הטבע והגנים פעמיים
בשנה מהמקור המזוהם בלבד (י' הראל ,מידע בעל פה) .נתוני הבדיקות
במכון הגיאולוגי נמסרים לרשות הטבע והגנים באופן שוטף ,ורובם
פורסמו ונותחו במסמכים מקצועיים (בורג ;2011 ,גוטמן ואחרים,
.)2016
הזרמת המים המתוקים בנחל בוקק החלה ב 7-ביולי  .2015מאותו
יום ובמשך שנה תמימה לא הועברו לרשות הטבע והגנים נתונים
יומיומיים על כמות המים שמספקת חברת מקורות ,אך לפי התצפיות
של עובדי הרשות בנחל בוקק אפשר לציין שאספקת המים לא הייתה
יציבה ,ולעיתים לא הייתה הזרמה כלל .מ 1-באוגוסט  2016מופעלת
באתר מערכת ניהול ובקרה סיטימיינד של חברת ארד טכנולוגיות
מדידה ,והיא מנפיקה דוחות מקוונים יומיים על אספקת מים מתוקים
לנחל בוקק .הדוחות המופיעים באתר החברה (www.city-mind.
 )comמציינים את מספר המטרים המעוקבים ליממה ,והם זמינים
לבעלי תפקידים ברשות הטבע והגנים .מערכת סיטימיינד ניפקה דוחות
סדירים עד לתאריך  ,16.06.2017אולם תקלה בשעון שנמשכה 74
ימים ,עד  ,28.08.2017מנעה קבלת נתונים יומיים על אספקת המים
המתוקים לנחל בוקק .כדי להשלים את החסר נעשה בדוח הנוכחי
שימוש בחתך לא רציף של  365יממות ,מ 1.08.2016-ועד ,9.11.2017
שנתוניהן קיימים במערכת סיטימיינד.

איור  :3נקודות הזרמת המים המתוקים בנחל בוקק (א' ,ב') ,ותחנות דיגום
איכות המים לבדיקה במעבדות בקטוכם — 1 :בקרבת המעיין (לפני
ההזרמה) — 3 ,2 ,במורד הנחל (לאחר ההזרמה)
הדיגום בכל התחנות בוצע פעמיים בחודשי הקיץ של שנת 2016

ופעמיים בחודשים החמים של שנת  .2017עונת החום המרבי באזור
נבחרה לצורך הדיגום ,מאחר שזו התקופה הקריטית באספקת המים
המתוקים .כיוון שכמות המים המתקבלת ביום הדגימה לא הייתה
ידועה מראש ,בחירת יום הדיגום היא אקראית מבחינה זו .בדיקות של
שני המדדים הבסיסיים – ריכוז כלורידים ( ,mg/Lמגכ"ל) ומוליכות
חשמלית ( – )microsiemens/centimeter, μS/cmבוצעו במעבדות
בקטוכם ( ,)Bactochemהמספקות שירותי בדיקה אנליטיים בתחומי
הכימיה והמים.

 .3תוצאות ודיון
 3.1המעיין המזוהם :הספיקה ומליחות המים
במדידות של ספיקת עין בוקק בעשור האחרון (מעודכן עד )25.10.2017
ניכרת תנודה במדד זה מ 39.2-ועד  96.4מק"ש (מטר מעוקב בשעה;
זו המרה מהמדידות המקוריות בליטר/שנייה) ,והממוצע לעשור הוא
 59.3מק"ש (טבלה  .)1ירידה ועלייה של יותר מ 100%-נמצאו גם
בחתכים תקופתיים-עונתיים של הנתונים (טבלה  ,)1ולא נמצא שוני

מ' בלכר
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מהותי בספיקה הממוצעת בין תקופת הקרירּות היחסית לבין תקופת
החום ( .)ANOVA, f = 0.031, ns, p < 0.05ערכי הספיקה הגבוהים
(יותר מ 70-מק"ש) לצד ערכיה הנמוכים יחסית (פחות מ 50-מק"ש)
מתפרסים על פני רוב שנות העשור הנידון (טבלה .)1
טבלה  :1סיכום נתוני ספיקת עין בוקק* בשנים 2017–2008
המדד הנבחר

הנתון המחושב

ממוצע כללי לעשר השנים ( 49מדידות)

 59.4±13.9מק"ש

ממוצע לחודשים נובמבר–אפריל ()n=24

 59.8±13.3מק"ש

ממוצע לחודשים מאי–אוקטובר ()n=25

 59.1±14.8מק"ש

פריסת ספיקות גבוהות ( 96–71מק"ש )n=12 ,לפי השנים

2017–2016 ,2014–2011

פריסת ספיקות נמוכות ( 49–39מק"ש )n=16 ,לפי השנים

2016–2015 ,2013–2009

* הנתונים הגולמיים של השירות ההידרולוגי ,רשות המים

המומס העיקרי בשפכים התעשייתיים שחדרו לקרקע במישור רותם
הוא הכלוריד ,ולכן זיהום מי התהום ועין בוקק בא לידי ביטוי ראשית
לכול בשינוי חד בריכוז הכלורידים (בורג .)2011 ,בדיקות המליחות
של עין בוקק שבוצעו במכון הגיאולוגי מראות שהתחזית שניתנה לפני
 17שנים (בורג ונאור )2000 ,לגבי העלייה המתמדת הצפויה במדד זה
– מתממשת הלכה למעשה (איור  .)4בחודש יולי של שנת  2017הגיעה
מליחות המעיין ל 4,720-מגכ"ל.

המתוקים המוזרמים בנחל בוקק 6,782 :מ"ק .כמות המים אומנם גדולה
מאוד ,אולם היא אינה מגיעה ל 10,951-מ"ק ,הכמות שאמורה הייתה
להתקבל בחישוב שהתבסס על  15מק"ש .הממוצע השעתי המחושב
לכל הימים שיש לגביהם נתונים הוא  9.3מ"ק (המרה ממטר מעוקב
ליממה) .רק ב 16-ימים ( 4.4%בחישוב שנתי) סופקו לנחל בוקק מ14-
עד כ 15-מק"ש (טבלה  )2של מים מתוקים ,כפי שתוכנן להתבצע
במשך כל השלב הראשון של הפעלת המערכת שנבנתה .ב 109-ימים
( 29.9%בחישוב שנתי) נעה אספקת המים מ 0.1-עד  7.5מק"ש (טבלה
 ,)2כלומר בכשליש מהימים לא עלתה אספקת המים על חצי הכמות
שהובטחה .יש להפנות תשומת לב מיוחדת לכך שבשישה ימים לא
סופקו המים כלל ,וזאת עולה לא רק מנתוני מערכת סיטימיינד ,אלא
גם מתצפיות ישירות של עובדי רשות הטבע והגנים .עוד ראוי לציין,
שהנתונים של מערכת סיטימיינד מופיעים לפי יממות ,ולכן לא מתועדים
בהם השינויים החלים באספקת המים בשעות השונות של היממה ,ושאת
קיומם מאשרות התצפיות הישירות בעוצמת הזרם מהצינור.
טבלה  :2סיכום נתוני אספקת מים מתוקים לנחל בוקק ב 365-ימים
()2017–2016
		
הנתון המחושב

המדד ויחידת המדידה
מספר הימים שבהם הוזרמו מ 14-עד כ 15-מק"ש

16

שיעור הימים שבהם הוזרמו מ 14-עד כ 15-מק"ש

4.4%

מספר הימים שבהם הוזרמו מ 0.1-עד  7.5מק"ש

109

שיעור הימים שבהם הוזרמו מ 0.1-עד  7.5מק"ש

29.9%

מספר הימים שבהם לא הוזרמו מים כלל

איור  :4מליחות עין בוקק המזוהם (במגכ"ל) בשנים  2017–2008על פי הנתונים
של המכון הגיאולוגי (בורג ;2011 ,גוטמן ואחרים ;2016 ,א' בורג ,מידע
שנמסר לרשות הטבע והגנים)

 3.2כמה מים מתוקים מוזרמים ומה איכותם?
לעיסוק בשאלה הפותחת את תת-הפרק הנוכחי יש גם היבט ציבורי ,אך
חשוב להדגיש שהיבט זה אינו לב הדוח הנוכחי .העניין המקצועי ממוקד
כאן בגורם סביבתי ,שהוא כמות המים ואיכות המים המוזרמים באופן
מלאכותי לשיפור מצבה של המערכת הטבעית שנפגעה מפעילות האדם
(ראו מטרות הדוח ,תת-פרק  .)1.3השוואת מספרי הצפי (שהובטחו
בהצהרות) לנתוני הביצוע (שהתקבלו במדידות) נחוצה לא רק להבנת
מצב המים הקיים בנחל בוקק ,אלא גם להפקת לקחים לשם תכנון
מציאותי של הפעולה בעתיד.
לפי כמות המים הכללית שנמדדה במשך  365יממות ,ובהתאם
לנתונים שתועדו במהלך תקופה זו במערכת ניהול ובקרה סיטימיינד
(טבלה  ,)2ניתן לחשב את הכמות החודשית הממוצעת של המים

6

הממוצע השעתי של אספקת המים להזרמה ,מק"ש

9.3±2.8

כמות המים השנתית שסופקה להזרמה ,מ"ק

81,380

תוצאות בדיקות המעבדה של דגימות המים שסופקו להזרמה בנחל
בוקק בשנים ( 2017–2016טבלה  ,)3מעידות שהמים היו מי שתייה
ברמה טובה הן לפי ריכוז הכלורידים והן לפי המוליכות החשמלית,
שמעידה בעקיפין על ריכוז מלחים בכלל .אולם לצורך הדיוק בדוח
הנוכחי ,יש לציין שריכוז הכלורידים הממוצע לחמש הבדיקות (158.2
מגכ"ל) גדול פי ארבעה מהערך שהובטח ( 40מגכ"ל) .על פי תוצאות
הבדיקות ,במים המוזרמים תועדה תנודה גבוהה בריכוז הכלורידים
( 193–109מגכ"ל) ,אך לעומתה התנודה במוליכות החשמלית הייתה
נמוכה יחסית (.)680–876 μS/cm
טבלה  :3תוצאות של בדיקות איכות המים המתוקים המסופקים
להזרמה בנחל בוקק
		
תאריך הדיגום

ריכוז כלורידיםmg/L ,

מוליכות חשמליתμS/cm ,

3/03/20160

163

754

28/06/2016

191

876

28/08/2016

169

795

30/07/2017

159

780

14/09/2017

109

680

ממוצע

158.2±30.2

777.0±70.8
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במשטר הלא יציב של אספקת המים המתוקים ,אפילו בכמות
מוגבלת (ראו לעיל) ,ובתנאים של ספיקת המעיין התנודתית (ראו תת-
פרק  ,)3.1לא הופעל הקו השני במערכת הצינורות שהותקנה ,הקו
להוצאת המים המזוהמים (מתקן אחוז).
 3.3האם הזרמת המים המתוקים גרמה לשיפור המצב?
בטבלה שלהלן מוצגות תוצאות הבדיקות של איכות המים בנחל בוקק
בשנים  2017–2016בשתי התחנות במורד הערוץ ,הנמצאות לאחר
הנקודות של הזרמת המים המתוקים (איור  ,)3ולצידן מוצגות התוצאות
של בדיקת איכות המים בקרבת המקור המזוהם ,לפני הוספת המים
המתוקים (טבלה .)4
טבלה  :4תוצאות בדיקות איכות המים בשלוש תחנות הדיגום*
לאורך נחל בוקק ()2017–2016
		
תאריך
הדיגום

המדד
ויחידת המדידה

בקרבת
בריכת
בקרבת
המעיין ( )1המדרגות ( )2כביש )3( 90

 28/06/2016כלורידים ,מגכ"לCl, mg/L ,

4,530

4,066

3,977

מוליכות חשמליתμS/cm ,

12,760

11,600

11,570

 28/08/2016כלורידים ,מגכ"לCl, mg/L ,

4,646

4,585

נתון חסר

מוליכות חשמליתμS/cm ,

12,620

12,640

12,490

 30/07/2017כלורידים ,מגכ"לCl, mg/L ,

4,534

4,741

4,973

מוליכות חשמליתμS/cm ,

13,170

13,410

13,550

 14/09/2017כלורידים ,מגכ"לCl, mg/L ,

4,734

4,826

4,570

מוליכות חשמליתμS/cm ,

13,610

13,600

13,760

28/06/2016

28/08/2016

30/07/2017

14/09/2017
* ראו איור .3

על פי הנתונים הללו לא נראה שחל שיפור במצב הנחל בעקבות
הזרמת המים המתוקים או שינוי מגמה בתהליך ההמלחה שלו ,אם כי
ייתכן שהושגה בלימה מסוימת .ריכוז הכלורידים הנמוך ביותר שנמדד
בנחל בשנתיים האחרונות –  3,977מגכ"ל בחודש יוני  2016בקרבת
כביש ( 90טבלה  ,4איור  – )3קטן רק ב 6.6%-מריכוז הכלורידים
שנמצא במקור המזוהם שנה קודם לכן ,ב 25-ביוני 4,260 – 2015
מגכ"ל (נתון המכון הגיאולוגי) .בבדיקות של הדגימות הנוספות שנאספו
בשתי התחנות במורד הנחל (בתאריכים 30.7.2017 ,28.8.2016
ו )14.9.2017-היה ריכוז הכלורידים גבוה יותר מאשר ריכוזם במקור
המזוהם ביוני  ,2015החודש שבו החלה הפעלת מערכת ההזרמה.
ברוב ימי הדגימות של איכות המים נמצאו ערכי המוליכות החשמלית
בתחנות השונות עקביים בהשוואה לריכוז הכלורידים (טבלה  .)4מוטב
להדגיש כאן שהמוליכות החשמלית של מי עין בוקק ,שהייתה באמצע
שנות התשעים בסביבות ( μS/cm 2,500גוטמן ,)2003 ,עלתה מאז פי
חמישה ויותר והגיעה לרמה שמעל ( μS/cm 13,600טבלה .)4
בטבלה  4מוצגת תמונה מורכבת מאוד .היא משקפת בעקיפין גם את
המשתנים שערכם המדויק לא ידוע ביום הספציפי או בשעת הדיגום
– ספיקת המעיין ביום מסוים שאינו אחד מימי מדידתה ,כמות המים
המתוקים המוזרמים בשעה מוגדרת והחלוקה הכמותית בין נקודות
ההזרמה א' ו-ב' (איור  .)3נתוני טבלה  4משקפים באופן עקיף גם את
הגורמים שהשפעתם על איכות המים אינה בת מדידה .דוגמה לכך הם
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שינויים בזרימה התת-קרקעית :כמויות המים הנכנסים לזרימה מתחת
לפני הקרקע ושוב חוזרים לזרימה בערוץ ,ומסלוליהם בנדבכים בעלי
שונּות פיזית וכימית .דוגמה נוספת של השפעה על איכות המים שלא
ניתנת למדידה היא פעילות של מאות מבקרים כמעט מדי יום ביומו,
שלא זו בלבד שהם הולכים במים או טובלים בהם וגורמים בכך לסחף
בערוץ ,אלא שלעיתים הם אף בונים סכרים ומעמיקים בריכות .לכן
אין זה מפתיע שחלק מהדגימות מראות תוצאות (טבלה  )4שבהן ריכוז
הכלורידים והמוליכות החשמלית במורד הנחל אפילו גבוהים במידת-
מה מערכי הדגימה בקרבת המקור המזוהם באותו היום .בהקשר זה
ראוי לציין ,שהשוואת נתוני חברת בקטוכם לנתוני המכון הגיאולוגי
מראה קרבה בערכי מליחות המעיין המזוהם .לדוגמה ,על פי בדיקות
בחודשים יולי–ספטמבר שנת  2017ריכוז הכלורידים בקרבת המעיין
היה  4,734מגכ"ל (מעבדות בקטוכם) ,ובמקור המזוהם נמדדו 4,720
מגכ"ל (המכון הגיאולוגי).
 3.4הזרמת מים מתוקים כפתרון בטווח הקצר :מהן הדרישות?
בשתי תחנות במורד נחל בוקק נאספו כאמור דגימות מים לבדיקת
המליחות בפועל בממשק הקיים (ראו תת-פרק  .)3.3לעומת נתוני
המליחות למעשה שהוצגו בטבלה  ,4בטבלה שלהלן מוצגות תוצאות
להלכה :החישובים של ריכוז הכלורידים הצפוי במי הנחל במצב הקיים
ובמצב החזוי בעוד כשלוש שנים באומדן המשוער לתרחיש הממשק
הנוכחי (טבלה  .)5הבסיס לחישובים הוא מערך הנתונים שהובאו לעיל
(תת-פרקים  3.1ו :)3.2-ספיקת עין בוקק ,מליחות המעיין ,כמות המים
המוזרמים ואיכותם.
טבלה  :5המליחות הצפויה בנחל בוקק בשילובים כמותיים שונים
של ספיקת המעיין והזרמת מים מתוקים*
		
תחזית לסוף שנת 2020

שילובים שונים של על פי המצב הקיים ()2017
ספיקה והזרמה
ספיקה
ספיקה גבוהה
ספיקה גבוהה
והזרמה
מדדים נמדדים
והזרמה נמוכה
והזרמה נמוכה
ממוצעות
ומחושבים

ספיקה
והזרמה
ממוצעות

ספיקת עין בוקק,
מק"ש

79.1

59.4

79.1

59.4

מליחות המעיין ,מגכ"ל

4,720

4,720

5,651

5,651

הזרמת מים מתוקים,
מק"ש

3.6

9.3

3.6

9.3

איכות המים המוזרמים,
מגכ"ל

158.2

158.2

158.2

158.2

4,102

5,412

4,907

המליחות הצפויה
בנחל ,מגכ"ל

#

4,521

* על פי בסיס הנתונים המעודכן עד שנת  ,2017ובהנחת עבודה שמשטר אספקת
המים המתוקים לא ישתנה בשלוש השנים הבאות.
 #דוגמה לנוסחת החישוב)]158.2*3.6[+]4720*79.1[( / )79.1+3.6( = 4,521 :

אלה הם המדדים בטבלה  5המשמשים בסיס הנתונים לחישוב
המליחות הצפויה של מי הנחל:
·ספיקת המעיין הממוצעת לעשור האחרון ,כמוצג בטבלה .1
·ספיקה גבוהה של עין בוקק – הממוצע ל 12-הערכים הגבוהים
שתועדו בעשר שנות המדידה (טבלה .)1
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מ' בלכר

·מליחות המעיין (ריכוז הכלורידים) בחודש יולי  ,2017על פי הנתון
של המכון הגיאולוגי.
·מליחות עין בוקק הצפויה בסוף שנת  2020בחישוב המתבסס על
מגמת ההאצה בהמלחת המעיין (גוטמן ואחרים ,)2016 ,ובפרט על
העלייה ב 233-מגכ"ל לשנה בממוצע (.)2016–2010
·הזרמת המים המתוקים הממוצעת ל 365-יממות בשנים 2017–2016
כמוצג בטבלה .2
·הזרמה נמוכה של מים מתוקים – הממוצע ל 15-יממות בשנים
( 2017–2016פרק  )2שבהן סופקו לנחל בוקק מ 0.1-ועד  5מק"ש
של מים.
·איכות המים המוזרמים – הממוצע של ריכוז הכלורידים בחמש
בדיקות בשנים ( 2017–2016טבלה .)3
חשוב להדגיש ,שהמצב הקריטי של המים בנחל אינו השילוב
המשוער של הממוצעים (טבלה  ,5העמודות השמאליות לשנת 2017
ולשנת  ,)2020אלא השילוב בין ספיקה גבוהה של המעיין המזוהם לבין
הזרמת מים מתוקים נמוכה (טבלה  ,5העמודות הימניות לשנת 2017
ולשנת  .)2020על פי נתוני ספיקת המעיין ונתוני הזרמת המים המתוקים,
בממשק המים הנוכחי קיימת סבירות גבוהה לכך שאותו שילוב מכריע
עלול להימשך יממות אחדות ברצף .כפי שפורט לעיל ,החישובים למצב
הקריטי לא התבססו על ספיקת שיא חד-פעמית או על הזרמת שפל שקרתה
פעם אחת בלבד .הם נעשו על פי התרחשויות חוזרות ונשנות (למשל,
הספיקות הגבוהות הן כרבע מכלל המדידות) ,ובאמצעות ממוצעים
לקבוצת נתונים ,שבוצע בהם טשטוש מסוים של ערכי מקסימום בספיקה
ושל ערכי מינימום בהזרמה .יתר על כן ,לא הובא בחשבון מצב הקיצון
שתועד – הפסקות מוחלטות בהזרמת המים המתוקים .ראויה לתשומת
לב הקִרבה בערכים של ריכוז הכלורידים בבדיקת המים במורד הנחל
בספטמבר ( 2017תחנה  4,570 – )3מגכ"ל (טבלה  ,)4וריכוז הכלורידים
הצפוי במי הנחל (המחושב) על פי המצב בשנת  2017בשילוב ספיקה
גבוהה והזרמה נמוכה –  4,521מגכ"ל (טבלה .)5
מהנתונים שהובאו בטבלה ( 5כולל השילובים של ספיקה והזרמה
ממוצעות) עולה שלא צפוי שיפור באיכות המים בנחל בוקק בשנת
 2017לעומת שנת  ,2015השנה שבה החלה הזרמת מים מתוקים,
והמציאות מאששת זאת (ראו טבלה  .)4מעבר לכך ,בסוף שנת 2020
צפויה מליחות המים בנחל להיות גבוהה יותר מאשר מליחות המעיין
כיום ,וזאת בכל מצב המחושב על פי המשטר הנוכחי של אספקת מים.
הרחבת הדיון לשילובים משוערים נוספים של ספיקה והזרמה ,כגון
ספיקת מינימום והזרמת מקסימום ,לא תניב תועלת .במצב של תנודות
טבעיות בספיקת המעיין (ראו את תיעודן בטבלאות  )5 ,1ושל תנודתיות
תפעולית באספקת המים המתוקים ,כפי שתועדה בממשק הקיים
(טבלאות  5 ,3ובטקסט שלעיל) ,מיהול המים בנחל באופן מתוכנן אינו
בר-ביצוע .שני גורמים הופכים את המשימה הזאת לבלתי מעשית :מצב
של אי-ודאות לגבי כמות המים המתוקים המסופקת בשעה נתונה (תת-
פרק  ,)3.2והעדר בסיס לחיזוי ספיקת המעיין אפילו לתקופה עונתית
(תת-פרק  .)3.1במערכת הצינורות שהורכבה בנחל בוקק אין אמצעי
טכני לממשק דינמי שעתי של כמויות מים בעלי איכות שונה (הוספת
מים מתוקים והוצאת מים מלוחים) ,ויש ספק רב אם מנגנון יישומי מסוג
זה אפשרי בתנאים הקיימים בשמורת הטבע.

נראה שהדרך לשימוש יעיל במערכת הצינורות שהורכבה בנחל היא
תפיסה מְרבית של ספיקת עין בוקק המזוהם בד בבד עם הזרמת כמות
קבועה של מים מתוקים שתואמת את ספיקת המעיין הממוצעת (ראו
טבלה  .)1הקו הבנוי לתפיסת המים המזוהמים בנחל בוקק (מתקן אחוז)
מאפשר להרחיק עד  108מק"ש מים מקטע הנחל הנמצא מערבית לכביש
( 90אפיק ;2013 ,מהנדס א' אבישי ,מידע בעל פה) ,כמות גדולה בכ10%-
מהספיקה המרבית של עין בוקק שתועדה בעשר השנים האחרונות.
הניסוי להפעלת קו התפיסה של מי עין בוקק נערך ב 26.2.2018-ועבר
בהצלחה (ד' לקס ,א' אבישי ומ' בלכר ,מידע שטרם פורסם).
לשלב השני של הפעלת מערכת הצינורות שהוקמה בנחל בוקק
מתוכננת הספקת מים שפירים מחברת מקורות בכמות של כ 50-מק"ש
(נ' קשת ,מידע בעל פה) ,כמות קרובה לרצוי בהשוואה לספיקה הטבעית
הממוצעת של המעיין בעשור האחרון .באספקה עתידית של מים בכמות
שכזו יש מקום לתנודתיות מינימלית בלבד ,ושני תנאי סף הם הכרחיים:
מניעת הפסקות ההזרמה (בכל האמצעים הטכניים הזמינים) וכמות
שעתית שאינה יורדת מ 40-מ"ק בכל עת .איכות המים המסופקים
יכולה להישאר ברמה הקיימת היום או להיות במליחות נמוכה יותר ,אך
יש לצמצם את התנודתיות גם במדד זה.
הנחת העבודה היא שגם בהפעלה המרבית של המתקן ושל הקו
לתפיסת המים המזוהמים ,לא ניתן להוציא את כל המים המלוחים
הנובעים בעין בוקק .מלבד זאת יש בנחל נביעות משניות זוטרות (איור
 ,)5שמימיהן מלוחים כעת כמו עין בוקק עצמו (מ' בלכר ,מידע שטרם
פורסם) .הנביעות הקטנות האלה לאורך הנחל ושאריות מי המעיין
עצמו שלא ייתפסו צפויות לגרום לעלייה במליחות המים המתוקים
המוזרמים .על כן ניתן לשער שבמימוש תוכנית זו תגיע מליחות המים
בנחל בערך לרמה שהייתה בעין בוקק לפני זיהומו ,וייתכן שאף תעלה
עליה .עם זאת על פי הערכת העבודה ,היא צפויה להישאר בסדר גודל
של מאות מגכ"ל .לאחר שהתוכנית תופעל לתקופת ניסיון ובליווי ניטור
סדיר ,אפשר יהיה לעדכנה בהתאם לתוצאות.

איור  :5נביעה זעירה במעלה נחל בוקק ,שמיקומה בנפרד מעין בוקק
ובמרחק של כמאה מטרים ממנו

תנאים לשיקום נחל בוקק :האם הם כבר קיימים?

חשוב להבהיר ,שמערכת הצינורות שנבנתה והתוכנית המעודכנת
שהוצעה כאן חשופות לתקלות תפעוליות ולנזקי טבע בעלי השלכות
מרחיקות לכת .למשל ההסתברויות של שיטפונות בספיקות שנעות
מעשרות עד מאות מ"ק/שנייה בנחל בוקק דומות מאוד להסתברויות
אלה בנחל דוד (גבעתי ועצמון ,)2015 ,שגם שטח ההתנקזות שלו כמו
שטח ההתנקזות של נחל בוקק הוא כ 20-קמ"ר .ב 25-השנים האחרונות
תועדו בנחל דוד פגיעות הרסניות בתשתיות כתוצאה משיטפונות עזים,
שדרשו עבודות שיקום נרחבות ביותר (מ' בלכר ,מידע אישי) .לפיכך
פגיעת השיטפון העוצמתי האפשרי במערכת הצינורות והמתקנים
שנבנתה בנחל בוקק יכולה למחות את כל הניסיונות לשיקום בית
הגידול ,אם המערכת לא תקבל את הטיפול המיידי ,פשוטו כמשמעו,
הדרוש לתיקונה.
למימוש השלב השני של התוכנית קצרת-הטווח נחוץ לעשות את
הפעולות האלה:
 .1הגדלה הדרגתית של הזרמת המים המתוקים בנחל עד ל 50-מק"ש
באספקה קבוע ויציבה,
 .2תפיסת המים המזוהמים במעיין ,שצריכה לעלות גם כן בהדרגה,
עד למקסימום האפשרי,
 .3קביעת נהלים המחייבים את הגופים המעורבים בכל האמור
לבקרה ,לתחזוקה ולטיפול חירום מיידי בתקלות.
לסיכום ,יש להדגיש פעם נוספת שהדברים המוצגים לעיל הם פתרון
מאולץ לטווח הקרוב בלבד .הפתרון האמיתי הוא טיפול במקור הבעיה.

תודות
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בורג ,א' ,נאור ,ה' .2000 ,קידוח אפעה  ,13ממצאים המצביעים על
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