
חשיבה אסטרטגית על משאבי  

המים הטבעיים במעלה כנרת  

ל"קק-עמדה מקצועית 

סקוטלסקיר אורית "ד

ל"יחידת המדען הראשי בקק



ארץ פלגי המים
"היהלום שבכתר"זה ... מבחינת בתי גידול לחים ונחלים  

עמית דולב, לוטרה

שחור גחוןעגולשון



בשנות הבצורת  
(2013-2018)

ירידה דרמטית

בשפיעת המעיינות

מעלה אגן הכנרת מנותק  

.ממערכת המים הארצית

החקלאות נסמכת רק על מי  

המעיינות ומייבשת את 

.הנחלים



עשרות משאבות ממוקמות  

.  בנקודות הנביעה של המעיינות

מי המעיינות נשאבים לחקלאות 

.במעלה האגן

מיליון  90-החקלאות צורכת כ

=  בשנים ממוצעות . קוב בשנה

יותר מרבע משפיעת המעיינות  

. במקורות הירדן

.  המים נשאבים בחודשי הקיץ



:  מחמירה הפגיעה בטבע

;  חוסר יציבות בשפיעת המים

, קיטוע רצף והתייבשות נחלים

.פגיעה באיכות המים

ככל שהשפיעות הטבעיות  

התחרות על משאבי  , יורדות

!  המים מתעצמת



סכירה הנחלים מתחילה ממעלה האגן



עדיין תפוסים להשקיה  –מעיינות הדופן 
"(מעיינות אחוזים)"

עיינות נוטרה 
(עין תינה)



תנודות וקיטוע רצף זרימת המים בטבע

בגשר הפקקהבולדריםסכר 



(2018, גשר הפקק)על הירדן הבולדריםסכר 



בשנים יבשות אפיק הירדן מעל הסכר

(מים עומדים)מתפקד כמאגר 



(קיטוע/ פגיעה באיכות מי הנחלים )בריכות לגידול דגים 



צמצום השטחים המוצפים–ייבוש בריכות דגים 



לחץ גובר של תיירות המים על הנחל 



.  צמצום הגמישות–נטיעות בעמק החולה .   החקלאות מתרחבת

מדובר על הרחבת  ": מים בגליל"אב לפיתוח לאספקת מים של בתכנית

(.  בשנהק"מלמ110לפחות )ק"מלמ20-30-צורכי החקלאות ב
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?מה ניתן לעשות

ולטבע-לתיירות , לחקלאות–תכנון משותף 

(ניהול אגני של מי המעיינות)ברמה המקומיתתוכנית 

ברמה הלאומית  ותוכנית  

(הבאת תוספת מים חיצוניים למעלה האגן; חיבור הכנרת למערכת הארצית )



שטחים  , ל מנהלת יערות"קק

פתוחים רבים במעלה אגן הכנרת

הירדןותוואיהכבולאדמות;החולהאגמון:למשל

יערות;התעלותמפגשבאזורנרחביםשטחים;הקדום

;החולהעמקשלהדופןובמעיינותהגולןבמורדות

הריבמורדותיערות;המזרחיתהתעלהלאורךרצועה

.עינןבמעייןהנביעותובאזורנפתלי



.  נדרש תהליך קידום משותף של פרוגרמה למשאבי המים הטבעיים

נדרשת היוועצות עם כל הגופים המנהלים שטחים פתוחים במעלה אגן  

.ל"קקכולל -הכנרת 



ל  "נושאים בעמדת קק

.החולהבעמקמאגריםוהקמתדגיםבבריכות(בחורף)מיםאיגום•

.(?המיםמקוריהיהמה)הארציתהמיםלמערכתכנרתמעלהחיבור•

.צלמוןנחלבאפיקלכנרתהארציתמהמערכתמיםהזרמת•

.הירדןמקורותלנחליהמיםתכניתהשלמת:לטבעמים•

.החולהבעמקהמוצפיםהגידולבתיהרחבת•



:החולהבעמקמאגריםוהקמתנטושותדגיםבבריכות(בחורף)מיםאיגום

(המיידיהטווח–"בגלילמים"–לחקלאותמיםלאספקתלפיתוחהאבלתוכניתהתייחסות)

.זותוכניתשלההיגויבתהליכילהשתלבמבקשתל"קק.א

.התעלותמפגשלפרוגרמהקידום:החולהעמקבמורדלמאגריםקדימותלתת.ב

.דןקיבוץשלמנסורהבבריכותמיםמאגרמהקמתלהימנעיש.ג

.מהירדןמשאבותופירוקהדופןמעיינותלשחרורזמניםולוחתכניתלקדםחיוני.ד

.האגןבמעלהנחליםבאפיקיגיאמאגרימהקמתלהימנעיש.ה



מנסורהבריכות 
(מדגה דן)

מיקום בין פלגי נחל דן ונחל חרמון

מרחב ערכי ביותר לשמירת טבע

פ למיזם חקלאות  "מקודם שת

משולבת במתחם צפרות ותיירות  

שמורת  

נחל 

חרמון

,  פלגי הדן

חורשת טל



בחורפים שחונים איגום חורפי יפגע בנחלים 

...  השמיכה קצרה 

תחייב פגיעה בהקצאות החקלאיות–שמירה על ספיקה מינימלית בירדן ההררי 

: רשות המים מקדמת תוכנית לאומית לטווח הרחוק

,  חיבור אגן הכנרת למערכת המים הארצית

. וחיבור עמק החולה לתוספות מים חיצוניות
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מקור המים  

לתגבור  

מעלה כנרת 

הזרמה לאגם  
דרך נחל צלמון



הזרמת מים מותפלים לכנרת דרך אפיק נחל צלמון

ויזרמו דרך אפיק , המים המותפלים ישוחררו במתקן וויסות באפיק נחל צלמון

.  הנחל לכנרת

.  בפעימות, (מותפלים)כמויות גדולות של מים 

.  ל"בניהול קק–אגן נחל צלמון תחתון 

ל לא תיקח אחריות על בטיחות המבקרים והמטיילים בנחל צלמון במידה  "קק

.  ויוזרמו בו מים ממתקן מקורות
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?  מה יהיה מקור המים–חיבור מעלה האגן לתוספות מים חיצוניות 

לחיבור עמק החולה למי כנרת השלכות שליליות משמעותיות

.הידרדרות באיכות המים והקרקע בעמק החולה= מליחות גבוהה של המים 

.  ובמערכות האקולוגיות בנחלים, סכנה לפגיעה בגידולים חקלאיים

.עודפי המלחים עלולים לזרום לכנרת; (במים טבעיים)המליחות תחייב במיהול המים 

עדיפות לחיבור ישיר למערכת המים הארצית  

.  ממעלה האגן לאגם-חיזוק מהלך המים הטבעי = מים חיצוניים ושחרור מי מעיינות תוספת 

.  מערכת האקולוגית של האגםחיוניים למי הנחלים שישוחררו יובילו לכנרת חומרי הזנה 

. אמינות באספקת המים לחקלאות גם בשנים שחונות= ר"למפאחיבור ישיר 

.  ולא לכנרת–עדיף חיבור מעלה כנרת ישירות למערכת המים הארצית 



לטבעמים

מקורותלנחלימיםתוכנית

הירדן



26

?  מה נדרש לנחל בריא

קישוריות הידרולוגית  
(רצף זרימת מים מהנביעות עד לאגם)

יציבות בזרימת המים  
( זרימה טבעית)

איכות מים טובה
(תשטיפים/ מניעת זיהום מוקדי )

שטחים מוצפים  
(חיבור לפשטי הצפה בחורף)
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. שחרור מי המעיינות לנחלים

תפיסת מים לחקלאות בנקודות  

איגום ותפעול במורד עמק 

.החולה

הסרת חסמים הידרולוגיים

שמירה על רצף זרימת המים 

עד לכנרת–בירדן ההררי 

2.5נקבע מינימום של )

.שניה/קוב3נדרש , (שניה/קוב

הרחבת השטחים המוצפים  

(.בחורף)



.  סקר והמלצות לטיפול: במערכת הירדן העליונההידרוביולוגיםחסמים 

ג "רט, יפעת ארצי: ביצוע הסקר וכתיבת הדוח.  2019, ג"רט

. חסמים הידרולוגיים במערכת הירדן העליונה240נמצאו 



.  סקר והמלצות לטיפול: במערכת הירדן העליונההידרוביולוגיםחסמים 

ג "רט, יפעת ארצי: ביצוע הסקר וכתיבת הדוח.  2019, ג"רט
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Dam Removal!
Free the River – Let it Flow 

נדרש מאמץ  -ב ובאירופה "כמו בארה

.משותף להסרת החסמים מהנחלים
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"  ןתכנית המים לנחלי מקורות הירד"רשות המים קידמה 

:  עקרונות סביבתיים לניהול הנחליםהתוכנית שקודמה בוחנת יישום

שחרור המעיינות•

הסרת חסמים מיובלי הירדן•

איגום לחקלאות במורד עמק החולה•

(הגדרת ספיקות מינימום דרושות)שמירה על רצף זרימת המים בירדן ההררי •

גאויות חורף/ שטפוניותשמירה על זרימות •

.  הרחבת שטחים מוצפים•

.   יש לחדש את תהליך התכנון.   הכנת התוכנית נעצרה

.התוכנית תהווה חלק מתוכנית האב לפיתוח משאבי המים במעלה האגן



יכולים להוות בית גידול מתאים לציפורי  -וגם מאגרים –בריכת דגים 

מים

הרחבת השטחים המוצפים במעלה האגן 



שיקום רצף שטחים 

מוצפים בעמק 

החולה

שימושיים-תכנון מאגרים רב




