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2011דצמבר31


לכבוד
מנהלת,רולריברכיה"ד

המרכזלמדיניותסביבתית
מכוןירושליםלחקרישראל

ל"באמצעותדוא


,ולרישלום


  והמפורטת המהירה תגובתכם על הכריח.תודה שכתבתם המסמך
לעבודתכם עמדתי את מחדש לבדוק אותי . הראשונה לצערי)גישתי

האיסטינקטיבית לעסוק( הייתה הריקה הכוס ,ח"דובהמתוארתבחצי
"מובלהשלום"מרכיביםחשוביםבפרויקטלעביקורתעסקתיבעיקרבו

ויועציו העולמי הבנק ידי על שנבדק .כפי גישהאולם התעלמהזו
הצורך בהקמת הפרויקט בצורה והיאח"דועמדההחשובהשהובעהבמה

מודולרית ובשלבים זו. לעמדה לב בכל מסכים אני . אבןהיא הייתה
 פרויקט של השלום"היסוד מובל תה" עם במשותף ו"שתוכנן הוצגל

 בשנת ידי על 1999לראשונה מג. של המחקר עם ביחד זו ל"עמדה
"ותה העולמי לבנק שהוגש המלח ים על המובל השפעת על אוגוסט)ל
(2011 ומאפשרים וכלכליתתכנון נכונהסביבתית בצורה .בנייתהמובל

מזה יותר הוודאותוהנזקיםהאפשרייםלמפעליםהפר, אי מכריח קעל
לנושא מתקני העירבוב ( תכנון והפעלה)את המתכננים להיות רגישים 

לשלבי ההזרמה , במפרץ הלשון המזרחי של מי הימים שיוקמו
הנכונים ולקביעת גג להזרמה בהתאם לידע הקיים יבורכו. כך על

.ח"כותביהדו


פותהמשך הערות לגבי בדיקת החלו


 .1 מבחירת הסתייגויות עדיין לי "התפוקה הרעיונית האחידה"יש
ים/שתמלחת"מלמ800– מי דו. ל"תה–ל"חמג"לפי זו  תפוקה,

עלולה להביא לנזקים ניכרים בים המלח . של 600הבחירה
"מלמ הייתה תמלחת ש להיות והיאיכולה היות יותר מוצלחת

העליון בדו)בגבול שנקבע מג"כפי "ח אפשרות(ל"הת–ל של
 פגיעה עם הזרמה ברורהמוגבלת .לא היא כזאת נמוכההזרמה

 תמלחתמההזרמה20%-ברק של המלח ים את 750)המיצבת
 (.שתמלחת"מלמ

 :אנילאמקבלאתהעמדהשלהצוות .2


הנגזרת" לתועלת כספי ערך ייחוס של הפרוצדורה
היא "נכונותלשלם"יםהמלחהמבוססתעלה"הצלת"מ

אבל אין בה כדי לחייב איש להוציא , נם מרתקתאמ
סנט שחוק אחד שאיננה. כוונות הצהרת של הערך על

...."מחייבתולאכלוםנשפכוכברנהרותשלדיו
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אני מניח שעמדה זו איננה מיצגת את עמדת המכון אנילא.

שהעולם העצומים הכספים את לכותבים להזכיר צריך
ו השקיע המטפמשקיע בפרויקטים לאלים בנושאים

 כמו סימבל"מוחשיים אבו הצלת ארל"ו" ימת "הצלת
.למשל

 :אנילאמקבלאתעמדתהצוות .3


ב" שדנים השלום"לפני קידום ערך בקשר" לדון צריך

 השלום"שבין קידום ולבין" בכלל הפרויקט לבין
 של בניהולו הנמנע , הבנק העולמי בפרטהפרויקט

פ בין ישראל "שתבצורה שיטתית מכל נסיון ליצירת 
".לירדן בישום הפרויקט


אני מניח שעמדה זו אינה מיצגת את עמדת המכון ישראל.

חברהבוועדהמשותפתעםירדןוהרשותהפלשתיניתלניהול
הפרויקט בדיקת פוליטית. עמדה מביעים הכותבים כל.

הישראלי לצוות מופנית להיות חייבת בנושא ביקורת
 .בלאתההתיחסותהמתאימהבוועדהואנימניחשהיאתק

 .4 דעתי על עומד המופיעותבבדיקתמנהרותשהוצאות כריית האני
צריכות להיות לפחות כפולותהחלופות ח"בדקתיאתהנושאבדו.

העולמי הבנק הבנק. מומחי לפי מ "הוצאות כריית מנהרות לק,
קוטרם נקבעות בעיקר על ידי אורך המנהרות ולא הוצאות.

הכר מכונות המנהרההפעלת בקוטר מוגבלת בצורה תלויות .ייה
המנהרה של הכריה שהוצאות בתשובה המוצגת שההנחה מכאן

שגויה היא לקוטר בהתאם הותאמו חברת. באתר הנושא בדקתי

 ARUPההנדסה של, אורך ליחידת הוצאות של מצגת שם יש
ב מנהרות שלעשרות ההנחה את מאמתת והיא שונים פרויקטים

בקוטר קטנה תלות אגב. דרך , קוטרה עקבה מטר5.5מנהרת
 .מטר4.5והמנהרותבבדיקותהן

 .5 דעתי על עומד לא תחפר 1Rשמנהרת עקבה בחלופת אני חלופת.
נבדקה בצינורות הים מי והובלת המפרץ בצפון ותוכננהשאיבה

הבנק ידי על . הירדניJRSPחברת המים משרד של המתוכננת,
"מובלהשלום"לעסוקבבניהשל הציגהמצגתעלהמובלבינואר,

2011 . מופיע עקבההמובלבמצגת מנהרת ללא הוועדה. מתוך
ברור לכולם אך המנהרה את מציג שהבנק לי נודע המשותפת

 .לא תהייה מנהרה" פילוט"שאם יבנה הפרויקט בשלבים עם 

 .6 במיוחדפות בהן יש מנהרות מתייקרות מאדשכל החלומכאן
מנ וקומראןחלופות סוף ים הרות יש. שאן בית בחלופת גם
 של מ"ק17מנהרה . סוף ים –חלופת השלום"–צינורות "מובל

 .משנהאתמעמדהללאמנהרתעקבהבשלבים
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המלצת הצוות לבנות את הפרויקט בשלבים פוגעת מאד בחלופות  .7
ומשנה את מעמדן המבוססות על מנהרות עלויות. התאמת

מוגבל במנהרות בשלביםההשקעה בנייה בנושא מאד ת מכאן.
שהערךהנוכחישלעלויותחלופותהמנהרותיהיהגבוהיותרמזה

 יכולות ההשקעות בהן החלופות ושל מותאמותלהידחות להיות
לשלבים דרךאגב. עובדה זו הביאה את הבנק העולמי בין השאר ,

 .לדחיית חלופות המנהרות מים סוף

 .8 דעתי על עומד ח "של הדו 1Rהתפלה בחלופת שרום מתקן האני
החלופההנבחרתבדו.מטר -053ולא  מטר -49צריך להיות  ח"זו
 :הבנקהעולמי

)High Level Desalination Plant(Pipeline Option with 

 .9 דעתי על עומד שערך המים בעמאן הוא גבוה מדולר אחדאני .
בדוחו נדון בירדן המים מחיר העולמי"נושא הבנק של רבים ת

שלהםו יועצים מהם. מבוטל לא מספר לי יש עם. מסכים אני
הדו מורכב"כותבי שהנושא בחקלאותח המים מחירי ,בגלל

בירדן פנימית פוליטית עדין שהוא כך על ואוסיף העולמי. הבנק
והגיעלמסקנותיו"נכונותלשלם"בחרלבחוןאתהנושאלפי אני.

לצרכנים המים מחירי את לכך הוספתי לא. לכותביאני מציע
"הדו עם לויכוח להיכנס ירדןח ממשלת ואחריםהעולמיהבנק,

פוליטית וטעון מורכב שהוא בנושא . על מתפלא גם המופיעאני
השפיריםשעלויותהמיםח"בדו החלופות מיםשפירים)של כולל

 .מערךהמיםבעמאןותגבוה(מהכנרת



 הערות לנושא תכנון המובל


 .1 במובל לים  ש מי ים"מלמ 0333הזרמת המטרה של לעניותדעתי
ש מים שפירים והזרמת תמלחת "מלמ 933התפלה של , המלח

צריכה להיות בשלב זה היעד של ש לים המלח"מלמ 033של 
צריכיםלהזרים(2020)בשלבראשון.0303לשנת " מובל השלום"

ים"מלמ350 מי ש , ולהזרים"מלמ160להתפיל שפירים מים ש
תמלחת"מלמ190 המלחש .לים השפעת10במשך תבדק שנים

 תמלחת של ההזרמה הערבוב במתקן לכמותמטופלת מעל לים
 .ש"מלמ400המומלצתשל

 .2 לתכנן הקמה והפעלה של מתקני ערבוב מי יםדחוף צורך יש
 .במפרץהלשוןהמזרחי

 .3 נערכת  ,נחושה בשאיפתה להקים את הפרויקטירדן לפיהערכתי

לצולהקמת והקימה בשלבים חברת את זה JRSPורך הפעלת.
 .2022השלבהראשוןמתוכננתלשנת

ידימפעלי האשלג תומכים בהאטת קצב הירידה של המפלס .4 על
סיכונים שמונע להיקף עד ים מי של ומבוקרת הדרגתית הזרמה
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בים מבוקרים מעורבים.לא להיות אותם לשכנע לנסות צריך
 .בפרויקט

 רה מתריסה ופוגעת בירדןח צוות המכון עלול להיתפס בצו"דו .5
ויפריע בגיוס הון בין לאומי למימון הפרויקט אםהייתהישראל.

והייתהמתחרה"מובלהשלום"מתכוונתברצינותלבנותחלופהל
זאת להבין היה ניתן ירדן בחלופת אבל. החלופות, מאחורי אין

ממשלתית תמיכה או ביצוע גורם שום המוצגות הישראליות הן,
ריאליות לא ו, כמתריסות לנתפסותמופיעות שלכאורה כבלימה

הירדנית היוזמה . לכך לא לתרגם את בשלב זה אני מציע אי
.ח לאנגלית ולהפיץ אותו בעולם"הדו


הדו מתוך טבלה "מצורפת הסופי )ח 2011אוגוסט מג( ל"תה-ל"של

.המציגהשינוייםביםהמלחבהתאםלמשטריהזרמהשונים


לש תוכלי אם לך שלאודה ההעתקים למקבלי מכתבי של העתקים לוח
.מכתבך




בברכה


רפיבנבנשתי



 


