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.םיחלוקב שומישו  םילפתומ  םימ 
.62–60 הביבסו 8(4 :) היגולוקא 

םימההרצקב קשמ  לוהינ  ךרכ 8(4 / ) ףרוח 2017 /  2017ןויליג  רבמצדב ,  8

, רכייט ישיבא  םוליצ : םילפתומה | " םימה  לש  הקזח  העפשה  תוארל  ןתינ  ץראב , םיבשומה  םיחלוקהמ  שילשכ  קפסמו  יתבר  ןד  שוג  יכפשב  לפטמה  "ן , דפש ןקתמב 
יקיוויקיפ רתא  ךותמ 

םילפתומ םימ  תכירצ  לש  םייתביבס  םיטביה 
םיחלוקב שומישו 

קפוהש םימה  חפנ  .תיאלקחו  תיתיב  הכירצל  םימה  קשמב  םייזכרמ  םימ  תורוקמ  םה  םיחלוקו  םילפתומ  םימ  ןורחאה  רושעב 
תנשב 2015 .לארשיב  םייתיישעתהו  םייתיבה  םינכרצל  קפוסש  םימה  חפנמ  היה כ-70%  םי  ימ  תלפתה  ינקתממ  תנשב 2015 

םיחלוקהמ .םיחלוקל כ-87%  וכפהו  תינושילש  וא  תינוינש  המרב  ולפוט  םהמ  ש-94%  םייתיב , םיכפש  ןוילימ מ"ק  ורצונ כ-520 
םירדגומ הז  חטשמ   2/3- כו םנוד , ןוילימ  לע כ-1.3  דמוע  םיבשומ  םימב  הקשומה  חטשה  ףקיה  תיאלקח  . היקשהל  םיבשומ 

.םיחלוקב היקשהל  הכומנ  תיגולורדיה  תושיגר  לעב  חטשכ 

השחרתה םייעבט , ויה  רוקמה  ימ  רשאכ  םינש , ךשמב  .םיכפשב  לופיטה  ןפואמו  רוקמה  ימ  תוכיאמ  תעפשומ  םיחלוקה  ימ  תוכיא 
תמגמ תמייק  תונורחאה  םינשב  תאז , םע  .תרניכב  םרוקמש  םיחלוקב  רקיעב  םיחלוקב , וקשוהש  םיחטשב  תועקרק  תחלמה 

תונקת םושיימו  תרניכה  ימב  שומישה  תתחפהמ  הלפתהב , םרוקמש  םימה  תוכיאב  רופישמ  תעבונה  םיחלוקה , תוכיאב  רופיש 
: דירולכ  ) תוחילמה םי , ימ  תלפתה  ךילהת  רמגב  .םיחלמה  יזוכיר  תדיריב  יוטיב  ידיל  אב  םיחלוקה  תוכיאב  רופישה  .היישעת  יכפש 

.ל " גמ לש 0.3–0.4  םיזוכירל  םידרוי  "ל ) גמ  4.5  ) םי ימב  םיהובגה  ( B  ) ןורובה יזוכירו  םייעבט , םימ  לש  וזמ  הכומנ  ( Na ןרתנ : , Cl
. SO )  ) תירפוגו ( Mg  ) םויזנגמ (, Ca  ) ןדיס ןוגכ  םינוי  יזוכיר  לש  תיתועמשמ  התחפה  הנשי  ךכ , לע  ףסונ 

ודרי םיש  " טמב דירולכה  יזוכיר  המגודל , .הדירי  תמגמב  םיאצמנ  םיש ) " טמ  ) םיכפשב לופיט  ינקתמב  םיחלמה  יזוכיר  תאז , תובקעב 
"ל גמ לש כ-235  םיעצוממ  םיזוכירל  תנשב 2010  "ל  גמ לש כ-280  םיעצוממ  םיזוכירמ  תונורחאה –  םינשה  שמח  ךלהמב   16%- כב

תנשב 2015.

לע םיחלוקב  היקשהה  תעפשה  לש  יונישל  לאיצנטופ  רצוי  םיחלוק  ימב  לודג  היקשה  חפנו  הלפתהב  םרוקמש  םימ  ןיב  בולישה 
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וא םילפתומ  םימ   ) היקשהל םישמשמה  םיחלוקה  לש  ריפשה  רוקמל  .םייאלקחה  םילודיגה  תוחתפתה  לעו  עקרקה  תונוכת 
חותינ עצוב  ןאכ , גצומה  רקחמה  לש  ןושארה  בלשב  .םילודיגה  תוחתפתה  לעו  עקרקה  תונוכת  לע  העפשה  הנשי  םייעבט )

(. רויא 1  ) "ש טמל םיעיגמה  םימ  לש  ירקיעה  רוקמה  תא  ןוחבל  ידכ  םיש  " טמב םיחלוקה  ימ  תוכיא  לש  יטסיטטס 

רויא 1
םיש " טמב םיחלוקה  תוכיא  לע  םילפתומ  םימ  תעפשה 

, םיריפש םימ  ןיב  סחיה  תא  תיתוכיא  ךירעהל  תלוכיה  הנחבנ  םינשב 2004–2014  םיחלוקהו  םיכפשה  ירקס  ינותנ  סיסב  לע 
.ש " טמל םהיכפש  תא  םימירזמה  םיבושייב  םימה  ינכרצל  וקפוסש  םילפתומ  םימל  םוהת , יממו  תרניכהמ  תוביאשמ  םרוקמש 

םויזנגמה דירולכה , יזוכירב  יונישה  תומגמ  לש  ( p ךרע  ) תוקהבומה תמר  לעו  ( R  ) םאתִמה לדוג  לע  ססבתה  יטסיטטסה  ןחבמה 
יבחרב םיש  " טמ וחקלנש מ-43  םינותנ  לע  השענ  חפסנ 1 )  ) יטסיטטסה חותינה  .הלא  םינשב  םיש  " טמה יחלוקב  ןמזה  םע  ןורובהו 

(. רויא 1 הפוקתה , ךרואל  םיחלוקה  תוכיא  לע  םינותנ  לעמ 10  םהב  ויהש   ) ץראה

תיירק םיש  " טמב האצמנ  תטלוב  המגמ  .םינשה  ךרואל  םויזנגמהו  דירולכה  יזוכירב  הדירי  לש  תקהבומ  המגמ  האצמנ  םורדה  רוזאב 
תיצראה תכרעמהמ  םיקתונמה  םירוזאב  .םילפתומ  םימ  לש  הכירצל  תודע  (, p<0.0001, R>0.90  ) עבש ראבו  הנבי  ןג  – רוצח תג ,

םיש " טמה תמגודכ  תונורחאה , םינשב  םויזנגמהו  דירולכה  תומגמב  םאתמ  רסוח  תוארל  ןתינ  ץראה , ןופצב  ומכ  םילפתומ ) םיממו  )
םוהתה ימ  ביכר  רועישב  תויולתש  תונוש , תומגמ  םיש  " טמב שי  הלפשבו  ףוחה  רושימב  (. p>0.7, R<0.09  ) הנומש תיירקבו  תפצב 
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הדימב תססובמ  םהב  םימה  תקפסא  הלפתה , ינקתמל  הלא  םירוזאב  םירעה  תברִק  תורמל  .םינכרצל  םיקפוסמה  םיימוקמה 
, םינשה ךרואל  םויזנגמהו  דירולכה  תומגמב  םאתמ  רסוח  תוארל  ןתינ  הלא  םירע  לש  םיש  " טמב .תויטרפ  תוראב  לע  תרכינ 

רתוי תצק  תוקהבומ  תומגמ  תוארל  ןתינ  םתמועל , (. p>0.7, R<0.12  ) הילצרהו הננער  הינתנ , םיש  " טמה ןה  ךכל  תוטלוב  תואמגודו 
.םינינת – ןוקרי יחודיקו  םילפתומ  םימ  לש  בוליש  תעפשהב  הארנכ  (, p=0.04, R=0.48  ) רשנ – ןולייא "ש  טמ המגודל  הלפשב ,

םימה לש  הקזח  העפשה  תוארל  ןתינ  ץראב , םיבשומה  םיחלוקהמ  שילשכ  קפסמו  יתבר  ןד  שוג  יכפשב  לפטמה  "ן , דפש ןקתמב 
ןמזב דירולכה  תמגמב  טעמב  ךומנ  םאתמו  (, p<0.0001, R=0.82  ) םויזנגמהו דירולכה  ןיב  דואמ  קהבומו  קזח  םאתמב  םילפתומה ,

, םייתועמשמ ןורוב  יזוכיר  ףיסומ  יתיבה  שומישהש  חינהל  ריבס  .תוחפ  תורורב  ויה  תומגמה  ןורובה  יזוכירב  (. p<0.0001, R=0.56)
הלא םימב  וזוכיר  הלפתהה , ינקתמב  ןורובב  ףסונה  לופיטה  תורמל   ) םילפתומ םימב  שומישמ  תעבונה  היילעה  תא  םיכסממש 

םאתמהו תוקהבומה  תמר  ןכלו  םילפתומ , םימב  שומישה  בחרתה  םינשב 2015–2016  יכ  ןייצל  שי  םוהתה .) ימב  רשאמ  הובג 
.הלא םינש  ינותנ  תא  ןובשחב  איביש  המוד  חותינב  תולעל  היופצ  םילפתומ  םיממ  םיעפשומה  םיש  " טמב

םיחטשב דירולכה  תמושת  .חטשה  ינפב  םיחלמה  תמושת  הכרעוה  םיחלוקה  ירגאמב  םימה  תויוכיא  חותינו  יופימה  סיסב  לע 
םיחלוקב םיקשומה  םיחטשב  ןרתנה  תמושת  .הנשב  תונוט   152,000- כב תכרעומ  "ן ) דפשה יחלוק  ללוכ   ) םיחלוקב םיקשומה 

.תינוניב – הכומנ תיגולורדיה  תושיגר  ילעב  םירוזאב  תעקשומ  םיחלמה  תמושתמ  .הנשב כ-98%–92  תונוט   94,000- כב תכרעומ 
, תאז םע  .םיחלוקה  חפנב  לודיגל  סחיב  טעמב  ולדג  םיחלוקב  םיקשומה  םירוזאב  חטשה  ינפב  םיעקשומה  םיחלמה  תומושת 

ינותנל 2012. האוושהב  המאתהב , םיחלוקב , םיקשומה  םיחטשב  ןרתנהו  דירולכה  תומושתב   4.3%- כו לש כ-15%  היילע  המשרנ 
םלוא ןרתנהו , דירולכה  תומושתב  הדירי  תויהל  היופצ  התייה  הכומנ , תוחילמב  םינייפואמה  םילפתומ  םימב  שומישב  לודיגה  לשב 

.ןתיילעל המרג  םיריפשה  םימב  היקשהה  ןובשח  לע  םיקשומה  םיחלוקה  חפנב  היילעה 

םילחנל םיחלוק  "ק  מלמ עצוממב כ-115  ומרז  רושעכ  ינפל  .םילחנל  םימרזומה  םיחלוקה  יפדוע  םוצמצב  םג  תרכינ  רופיש  תמגמ 
ביבס 40 ענה  חפנב  םיחלוק  יפדוע  םילחנל  םימרזומ  םויכ  .ףרוחה  תופוקתב  שוקיבב  רסוחו  םוגיא  רדעיה  לש  בצמב  הנשב ,

.םיחלה לודיגה  יתב  לע  תמייקה  תילילשה  העפשהה  תא  םצמצמ  םיחלוקה  תויוכיאב  רופיש  .הנשב  "ק  מלמ

תורוקמ

, תיאלקח היקשהל  םיחלוק  לוצינו  םיכפשב  לופיטו  ףוסיא   . 2016 .נ רלוקו  ילארשי מ  ןמייפ ד , ןהכ א ,  .1
.םינגהו עבטה  תושרו  םימה  תושר  . 2014 יצרא –  רקס 

Yerimiyahu U, Tal A, Ben-Gal A, et al. 2007. Rethinking desalinated water quality and  .2
.agriculture. Science 9: 920–921

( רתאב םינימז   ) םיחפסנ
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