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9079/7192/
לכבוד
אלהנחמה
מהנדסתאיכותסביבה
מקורות-מרחבדרום

הנדון :חוות דעת הידרולוגית לקידוחי נאות הכיכר בעקבות אירוע זיהום
בנחל אשלים
כללי
בתאריך  0979/7192/נפרץ קטע מסוללה של בריכת אידוי במעלה אפיק נחל אשלים במישור
רותם.עלפימידעשהגיעמגורמיםשוניםובהםהשירותההידרולוגי,שפכיםחומצייםמאודזרמו
מזרחהלכלאורכושלנחלאשליםולעברמפעלייםהמלחעדלמפגשעםכביש09ומשםזרמוכ-0
ק" מנוספיםבכיווןדרוםעדלבורכרייהישןשלמפעלייםהמלחהמנקזזרימותטבעיותשלמים
מאפיקיהנחליםהסמוכים(אשלים,חמריתואדמון)שמכונהגם"אגםהברבורים"(איור.)2
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מהנדסיאיכות הסביבהשלמרחבדרום ביקשומהמחלקהלהידרולוגיה חוותדעת הידרולוגית,
וזאת עקב חששם של חקלאים ותושבים בנאות הכיכר ועין תמר שמא מי התהום שבסביבתם
יפגעומאירועהזיהוםשבנחלאשלים.

הידרולוגיה
גרדיאנטהזרימההכלליבערבההתיכונהובנאותהכיכרהינומדרוםלצפוןכאשרמתארקוהחוף
הדרומישלים-המלחמהווהאתהגבול הצפונישלהאקוויפר(איור.)2במערב,ישנהכניסתמים
במגע של אקוויפר המילוי עם האקוויפרים הרגיונלים של חבורת יהודה וחבורת כורנוב עקב
מערכתהשבירהשלשוליהבקע,שגורמתלמגעלטרליביןסלעיחבורתיהודהוכורנובלביןסלעי
המילויהקלסטייםשלהערבה.במזרח,נחלהערבהמהווהגבולהידרולוגיפתוחואקוויפרהמילוי
משתרע ככל הנראה באופן רציף בכיוון זה .האקוויפר שבאזור המלחה ניזון ממי שטפונות
שזורמים בנחלים מערביים ומזרחיים לרבות נחל הערבה ,מכניסות לטרליות מחבורות יהודה
וכורנובוממיםחוזריםמהשקיה.
הקמרים והקערים של הנגב הצפוני ובקע ים-המלח מעצבים את הטופוגרפיה ואת המערכת
ההידרולוגיתשלהנגבהצפוני.מבנההקימוטהא-סימטרישלהקמריםבנגבהצפוני(תלולבאגף
הדרום-מזרחי ומתון באגף הצפון-מערבי) מנתב ככל הנראה את עיקר הזרימה באקוויפרים של
חבורת יהודה וכורנוב לרצועה צרה לרגלי המתלולים הדרומיים של אנטיקלינות חצרה וחתירה
ובסמוך למבני הקימוט של חלוקים ובוקר (איור  .)2כמות מים גדולה זורמת באקוויפרים
הרגיונלייםשלחבורותיהודהוכורנובבסינקלינהשמצפוןלמבנההאנטיקלינרישלהרמון.המים
מתנקזיםדרךבקעתצין>שדותהשאיבהעין-יורקעםומכתש-קטן>הערבההצפונית>מלחת
נאותהכיכרודרוםיםהמלח(גוטמן,2000;איור.)2נתיבזרימהזהאינועוברתחתמישוררותם
ואינומקושראליומבחינההידראולית.מיהתהוםשזורמים דרךסינקלינתאפעהעובריםתחת
מישוררותם(בכללזהתחתאזורהתעשייהובריכותהאידוי)>נווהזוהרועיןבוקק(איור.)2
תואיהזרימהבנחלאשליםמתחילבאזורמישוררותם(סמוךלבריכותהאידוי)ומשםמזרחהעד
לאזורכביש 09והואמתנקזבאופןמלאכותי דרומה באמצעותתעלהל"אגםהברבורים"."אגם
הברבורים"ממוקםכ - 8ק"מצפונית מערבית לקידוחינאותהכיכרוכיכרסדוםאשרממוקמים
במלחתכיכרסדום.מלחתכיכרסדוםמהווהמוצאטבעילמיהתהוםשזורמיםבערבההתיכונה
ובנאותהכיכרוגבולההצפוני הינומתארקוהחוףהדרומישליםהמלח.לאידועעלקיומושל
קשר הידראולי כלשהו בין "אגם הברבורים" לבין אזור מלחת סדום ,ויתרה מכך ,בריכות ים
המלח מאופיינות במפלס גבוהה יחסית ומהוות חסם שמפריד בין האזור שהזדהם לבין מלחת
סדום.לאסבירשמיתהוםמזוהמיםמאזורזהימצאודרךטבעיתויזהמוגםאתאזורהמלחה.
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פעולות והמלצות
במצבהנוכחילאסבירשמזהמיםמהאירועהנ"ליגיעואלקידוחינאותהכיכרו7אולכיכרסדום.
הזיהוםשלקידוחאפעה20אשמקורובחלחולמבריכותהאידוי ואשרפגעקשותבעיןבוקקאינו
קשורהידרולוגיתלאירועשלזרימתהשפכיםהתעשייתייםבנחלאשלים .המחלקה להידרולוגיה
בשיתוף עם מהנדסי איכות המים של מרחב דרום ויחידת איכות מים במטה יבצעו הערכות
סיכוניםותוכניתניטורתוךשיתוףפעולהביןמשרדיעםרשותהמים,השירותההידרולוגיוגורמי
ענייןנוספים.

העתקים
ג.מלאכי

י.גוטמן

א.נחמה

ע.בןחמו

א.פרקש

מ.מגל

ש.עזרא


ש.זמורה-נחום


בברכה,
רועישפירא
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