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המערכת החמישית לירושלים
פרויקט תשתית לאומי

מיקי אלישע, חברת מקורות

15 הנדסת מים מגזין המים הישראלי

בימים אלה משלימה חברת מקורות את 
החלק המזרחי של פרויקט המערכת 
החמישית לירושלים. המערכת שכוללת 
הקמת מנהרה ראשונה מסוגה תאפשר 
להענות לביקוש הגובר למים באזור 
המטרופוליני של עיר הבירה. החלק 
מים  מספק  כבר  שהושלם  המערבי 

לירושלים ואזור בית שמש

המים לירושלים – אז והיום
ירושלים התברכה בנכסים רבים, אולם מקורות מים טבעיים אינם אחד מהם. 
העיר, אשר שוכנת על גובה ההר ועל גבול המדבר, התמודדה לאורך ההיסטוריה 
עם מחסור במים. כדי להתגבר באותם ימים על המחסור הועברו לירושלים 
מים מאזורים סמוכים באמצעות תעלות, אמות מים, נקבות ומנהרות. גם 
בורות המים, שהתמלאו במי הגשמים, שימשו פתרון חלקי למצוקת המים. 

בשנת 1936, בתקופת המנדט הבריטי, הוקמה לראשונה מערכת מסודרת 
לאספקת מים לירושלים. הממשלה המנדטורית הניחה באותם ימים קו בקוטר 
של 18 אינץ', שהזרים מים מראש העין לירושלים הצמאה למים בכמות של 
4 מיליון מ“ק בשנה. במאי 1948 הופסקה זרימת המים בקו עקב חבלות 

חוזרות ונשנות מצד הערבים. 

בעקבות הפסקת זרימת המים נחלצה “מקורות“ לטובת תושביה של העיר. 
עובדי החברה הצליחו  להקים במהלך תקופת המלחמה תוואי חדש, לאורך 
דרך בורמה, שהעביר מים ב“קו השילוח“ )על שם מפעל המים העתיק שהציל 
את ירושלים בימי המלך חזקיהו( אל שער הגיא ואל העיר הנצורה. מערכת 
המים הראשונה לירושלים אותו הקימה “מקורות“, הצילה את העיר הנצורה 

מצמא וחיזקה את עמידת התושבים בימים הקשים. 
בתום המלחמה הוכרזה ירושלים כבירת מדינת ישראל. המערכת הראשונה, 
שהיוותה פתרון זמני לאספקת המים לעיר, לא נתנה מענה לצורכי העיר 
המתפתחת. לכן הקימה “מקורות“ בתחילת שנות ה-50 את “המערכת 
השנייה לירושלים“. המערכת יוצאת מאזור רחובות-נען ומוליכה עד היום 
כ-10 מיליון מ“ק מים בשנה לעיר. בשנת 1979 הגדילה “מקורות“ את כמויות 
המים לעיר באמצעות  “המערכת השלישית לירושלים“. מערכת זו, שהוקמה 
במקביל לחלק מתוואי המערכת השנייה, יוצאת מתחנת כסלון שבהרי יהודה 

לכיוון ירושלים ומספקת כ-14 מיליון מ“ק בשנה.

המערכת החמישית לירושלים
פרויקט תשתית לאומי

את המים המותפלים, שמקורם בים התיכון, נדרשת 

המערכת לקלוט בגובה פני הים ולהעלותם דרך 

תוואי הררי ומבותר עד לגובה של כ-900 מטר. מדובר 

בקליטה של כעשרים אלף מ“ק מי ים מותפלים בשעה 

ובהעלאתם לפסגות ירושלים
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לצורך חיבור העיר למערכת המים הארצית, הקימה “מקורות“ בשנת 1994 
מערכת מים נוספת לירושלים כגיבוי למערכות הקיימות – “המערכת הרביעית 
לירושלים“. המערכת נועדה להמשיך  ולתגבר את אספקת המים לעיר הבירה, 

ומספקת כ-50 מיליון מ“ק בשנה. 
מאז קום המדינה דואגת “מקורות“ לאספקת משאב החיים, המים, לירושלים. 
מערכות המים שהקימה ביססו למעשה את עצמאותה של בירת ישראל 

ובהמשך – את שגשוגה.    

המערכת החמישית לירושלים
הגידול באוכלוסייה וקצב הפיתוח המואץ של ירושלים הציבו אתגר חדש: מתן 
מענה לעלייה התלולה בצריכת המים בעיר, אשר צפויה להגיע עד שנת 2065 
ל-1.65 מיליון מ“ק ביום. צריכת המים בירושלים ובסביבותיה עומדת כיום על 
כ-340 אלמ“ק ביום. כדי לענות על צרכיה העתידיים של העיר ולאפשר את 
המשך פיתוחה, מוקמת “המערכת החמישית לירושלים“. מדובר בפרויקט 
אסטרטגי ובשל חשיבותו הוא הוגדר על ידי הממשלה כמפעל תשתית לאומי.

“המערכת החמישית לירושלים“ תצטרף למערכות הקיימות ותאפשר להגדיל 
באופן משמעותי את כמויות המים המסופקות לעיר, במקביל לתגבור אספקת 
המים למפעלים שכנים ולרשות הפלסטינית, בהתאם להסכמים מדיניים. 

המערכת  תאפשר את השגת היעדים הבאים:
לתחזיות 	  בהתאם  ירושלים  לאזור  המסופקות  המים  כמויות  הגדלת 

הצריכה
יאפשר 	  אשר  שונים  ממקורות  המים  באספקת  תפעולית  גמישות 

ראיה  מתוך  ובשוטף,  בצורת  בתקופת  בחירום,  המים,  משק  את  לנהל 
אינטגרטיבית רחבה תוך שיקום ושמירה על האוגר הטבעי במדינה.

שיפור אמינות אספקת המים לירושלים וסביבותיה ביובל הקרוב	 
צמצום שאיבת המים מקידוחים באזור ההר והשבת המים לטבע ושיקום 	 

אקוויפר ההר.
חיסכון רב באנרגיה באמצעות תחנות משנה לאספקת חשמל	 

תוואי המערכת החמישית 
שני קטעים מרכיבים את “המערכת החמישית לירושלים“ – מזרחי ומערבי. 
בשלב ראשון השלימה “מקורות“ במהלך שנת 2013 את בניית הקטע המערבי, 
היוצא מחולדה, שבאזור רחובות ומסתיים בצומת אשתאול שבהרי ירושלים. 
קטע זה כולל קו בקוטר 80 אינץ' וקו רוחב בקוטר 54 אינץ', המחבר בין מערכות 
המים השנייה והרביעית לירושלים, בציר שער הגיא-צומת אשתאול.  לאורך 

הקטע הקימה “מקורות“ בריכות אגירה למים, שתי תחנות שאיבה מרכזיות 
ותחנת משנה לאספקת חשמל. בנוסף, כדי להתגבר על תוואי השטח, הוקמה 
מערכת מיוחדת להפרדת אזורי לחץ בהר בתוואי אבו גוש-הר אדר-מבשרת 
ציון, הכוללת קווי מים ובריכת מים. עם השלמת הקטע המערבי נמשכת הקמת 
הקטע המזרחי של המערכת החמישית. קטע זה יתחיל בחיבור לקטע המערבי 
בצומת אשתאול ויסתיים בעמק מוצא, מקום החיבור למערכת העירונית 
של ירושלים.  הקטע המזרחי כולל גם הקמת מנהרת מים באורך 13 ק“מ, 
ראשונה מסוגה בארץ, והקמתו תושלם בשנת 2021. המערכת החמישית 
לירושלים תחובר ל“מוביל הארצי החדש“ )לקליטת המים המותפלים והעברתם 
למערכת המים הארצית( ותספק ממנו מים מותפלים גם לירושלים. את 
המים המותפלים, שמקורם בחמישה מתקני ההתפלה שלאורך ים התיכון 
– אשקלון, אשדוד, שורק, פלמחים וחדרה - תקלוט המערכת ותעלה אותם 

לבתים בירושלים בטכנולוגיה חדשנית. 

אתגרים טכנולוגיים והנדסיים
“המערכת החמישית לירושלים“ הינה מגה פרויקט בשרשרת של פרויקטים 
בקנה מידה עולמי, שאותם מתכננת ומנהלת “מקורות“. עלותו נאמדת 
בלמעלה מ-2.5 מיליארד ₪ ומורכבותו מחייבת תכנון הנדסי מדויק, שימוש 
בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, מערכות משוכללות לקליטה ולאספקה 
של המים, ורמת ביצוע גבוהה. מדובר בין השאר באתגר טכנולוגי-הנדסי, 
שכמוהו טרם יושם בישראל. במסגרת הקטע המזרחי של המערכת נחצבת 
בהר בימים אלו  מנהרה ראשונה מסוגה בארץ להולכת מים הכרייה נעשית 
באמצעות מכונת  )TBM (Tunnel Buring Machine אשר תוכננה ויוצרה 
במיוחד לצורך הפרויקט. מנהרה זו, באורך של כ-13.5 ק“מ ובקוטר של כ-4 
מטר שבתוכה יותקן צינור פלדה בקוטר  102 אינץ', . כריית המנהרה תתבצע 
משני כיוונים. האחד מכיוון מערב )אשתאול( והשני מכיוון דרום, באמצעות  
“מנהרת צד שורק“, מנהרה זמנית אשר תתחבר לציר המנהרה הראשית 
ותכליתה לשמש כמנהרת מילוט בזמן הכרייה וכן לקצר את לוח הזמנים של 
הפרויקט. המנהרה נכרית בשיפוע הנע בין 1%-3% ונמצאת בעומק משתנה 
בין 30 מטר בחלק הרדוד ועד 350 מטר בחלק העמוק. במהלך הכרייה נתקלו 
הכורים בשתי מערות נטיפים אשר גרמו לעיכוב בלוח הזמנים של הפרויקט.

המנהרה החדשה מוגדרת כ“מנהרת לחץ למים“. ההחלטה על הקמתה 
התקבלה  כדי למזער את הפגיעה בשמורות הטבע שבסביבה.  לצורך תכנון 

מאגרים בהקמה במסגרת הקמת המערכת החמישית

הכניסה למנהרה
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הנדסי מדויק ומזעור הפגיעה ביצעה בין השאר “מקורות“ סקר גיאו-טכני 
לאורך תוואי המנהרה, אשר כלל כ-18 קידוחים בעומקים של עד 370 מטר. 
אתגר טכנולוגי-הנדסי אחר שעמו מתמודדת “מקורות“ מתייחס לתוואי 
המערכת החמישית. את המים המותפלים, שמקורם בים התיכון, נדרשת 
המערכת לקלוט בגובה פני הים ולהעלותם דרך תוואי הררי ומבותר עד לגובה 
של כ-900 מטר. מדובר בקליטה של כעשרים אלף מ“ק מי ים מותפלים בשעה 
וגם בהעלאתם לפסגות ירושלים, באופן שיבטיח חיסכון רב באנרגיה.  עם 
אתגר זה ניתן להתמודד באמצעות ניידות טכנולוגית ושילוב מערך מורכב של 
תחנות שאיבה, קווים, בריכות איגום, תחנות משנה לאספקת חשמל ואמצעים 
מתקדמים נוספים. בעזרת מערך זה תקלוט ותספק המערכת החמישית את 

המים המותפלים לירושלים במהירות, באיכות וביעילות אנרגטית. 
בעקבות הצטרפותה העתידית של “המערכת החמישית לירושלים“ למערכות 
הקיימות שמספקות כיום מים לירושלים, פיתחה “מקורות“ אף מודלים חדשים 
לניהול מיטבי של משאבי המים לירושלים ושינועם בין מערכות האספקה. 
נדבך טכנולוגי זה הינו נדבך נוסף בשרשרת האתגרים המורכבים שבפניהם 

ניצבת החברה כדי לספק מים לעיר הבירה.

 פיתוח בר קיימא
“מקורות“ מחויבת לספק מים באמינות ובאיכות לכלל הצרכים במדינית 
ישראל, תוך הובלת מדיניות “פיתוח בר קיימא“, שתשמור על משאבי המים 

והסביבה למען הדורות הבאים. 
מדיניות זו ושמירה על ערכי הטבע והנוף, באים לידי ביטוי בהקמת “המערכת 
החמישית לירושלים“.  תוואי המערכת עובר בשטח בעל רגישות נופית גבוהה 
– חורש טבעי, גנים לאומיים ועתיקות. כדי לא לפגוע בערכים חשובים אלה 
משתפת “מקורות“ פעולה עם ארגונים ירוקים-סביבתיים, בראשם קק“ל 

ורשות הטבע והגנים, ומשלבת בעבודות אדריכל נוף המלווה את ביצוען.  
ארבעה עקרונות מרכזיים מנחים את פעילותה של “מקורות“ כחלק משמירתה 

על ערכי הסביבה והנוף לאורך תוואי המערכת:  
מזעור הפגיעה הטבע וצמצום הפגיעה רק למשך הביצוע	 
שימוש בחומרים, בטכנולוגיות ובשיטות ידידותיים לסביבה	 
קביעת רצועת עבודה מצומצמת באזורים רגישים	 
כיסוי הנחת הקווים בנטיעות והסרת מפגעים באזור	 

אותם עקרונות תורגמו הלכה למעשה לפני, במהלך ואחרי השלמת הקטע 

המערבי של המערכת החמישית. כך, עוד טרם ביצוע העבודות והנחת הקווים 
סקרה “מקורות“ את השטח לאיתור ומיפוי האזורים הרגישים וערכי טבע 
העלולים להיפגע, לרבות עצים, צמחייה ובעלי חיים.  בהמשך הוגדרה רצועת 
העבודה באופן שיאפשר עמידה בדרישות איכות סביבה מחמירות. בוצעו 
העתקת עצים למקומות חלופיים, סומנו והושארו במקומם עצים שנועדו 
לשימור. כמו כן  הוצאו גיאופיטים ) פקעות ובצלים של צמחי בר( והועברו 
לשימור בחווה ייעודית עד לתום העבודות והשבתם לקרקע. במהלך העבודות 
המשיכה “מקורות“ והקפידה על שימור מעטה הקרקע, שבה מצויים החומר 
האורגני, הזרעים ובעלי החיים, ודאגה במקביל לטיובה וחיזוקה.  עם סיומן 
ביצעה החברה שורה ארוכה של פעולות לשיקום נופי והחזרת השטח לקדמותו. 
בין אותן פעולות: פיזור אדמת חיפוי, שיקום דרכי יער, ייצוב מדרונות באמצעות 
יצירת מסלעות וטרסות, העתקת גיאופיטים שנשמרו בזמן העבודות ונטיעת 
עצים חדשים וכן טיפוח ותמיכה בעצים שהוחזרו וניטעו בשטח.  האתגר 
הסביבתי המורכב שאיתו התמודדה החברה במהלך העבודות בקטע המערבי 
של המערכת החמישית, ילווה אותה בביצוע הקטע המזרחי של המערכת.  
אתגר זה הינו חלק בלתי נפרד מביצוע  מגה-פרויקטים רבים שמקדמת 

החברה בכל רחבי הארץ.   

עבודות המתבצעות בתוך הקו  שבמנהרה החדשה
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