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מושב החוג למדעי המים      09:90

 חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל-, המכללה האקדמית תלפרופ' איגי ליטאוריו"ר:                

 חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל-, המכללה האקדמית תלפרופ' איגי ליטאור<  הצגת התכנית,       09:90

 ה האקדמית , המכלליובל שלי< הסרת תרכובות חנקן ממי שפכים באמצעות ביומסה מקובעת,     09:90

 חי ומכון שמיר למחקר-תל                  

 < מידול החלפת קטיונים וספיחה לצמחים של נתרן משפכי רפתות באגן ירוק מבוסס זיאוליט,     60:00
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 < השפעת השקיה במי קולחין על הרכב ואיכות מטבוליטים משניים מצמחי ערבות לטיפול תולעים       60:10
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 , המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראלשלוין-ד''ר ירון בארייו"ר:                

 

 חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל-לה האקדמית תל, המכלפרופ' איגי ליטאור<  דברים לזכרו,     66:00

 חי ומיגל, מכון -, המכללה האקדמית תלפרופ' איגי ליטאור<  הידרוגיאולוגיה של עמק החולה,     66:60

 למחקר מדעי בגליל                   

 טוקסורבחברת , ד"ר רותם שדהממרומי החרמון ועד הכינרת,  -<  התאדות מגופי מים       66:90

   <  הבנת תהליכי הסעת חומר מומס ומרחף באגן היקוות באמצעות ספיקות, אירועי גשם ורטיבות       66:90
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 מושב מצב הנחלים בצפון      69:69

 חי וחברת טוקסורב-ללה האקדמית תל, המכד"ר יותם גונןיו"ר:                

    , רשות הטבע ד"ר עמית דולב, 1062עכברת, קוליפורמים וזיהום נחלים: נקודת מבט של קיץ <        69:69

 והגנים                   

  <  ניטור ביומולקולארי של מקורות זיהום צואתי בנחלי אגן ההיקוות של הכנרת באמצעות שיטת    69:99

                   Microbial Source Tracking  ,יחידת המעבדה המרכזית של מקורותד"ר עודד סוואד , 

 <  שינויים בעומסי נוטריאנטים במי הנחלים באגן ההיקוות של הכנרת במהלך שנות הבצורת     69:99

 , מקורות, יחידת אגן ההיקוות ד"ר מאיר רוםהאחרונות,                     

 , החברה אורית סקוטלסקי ד"רבמעלה אגן הכנרת,  -והחקלאות  -<  מתווה להצלת הנחלים     69:69

 הטבע להגנת                  

 <  האם ניתן להחזיר את שטחי הביצות לתפקידם הטבעי באגן ההיקוות? קליטת תשטיפי זרחן       69:99

 , מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל והאוניברסיטה ברנע עידןמהשדות החקלאיים בפרויקט החולה,                    

 העברית בירושלים                   

 <  פנל: שאלות מהקהל      69:99

 דברי סיכום ותודות      69:69
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מושב החוג למדעי המים  

 טיהור מים מתרכובות חנקן באמצעות ביומסה מקובעת

  1רצבאוםאייל קו,  6, איגי ליטאור6,1יובל שלי

 מכון שמיר למחקר 2, חי-המכללה האקדמית תל 1

המכילים ריכוזים גבוהים  תרכובות חנקן הן מקבוצות המזהמים הבולטות והקשות לטיפול במי שפכים

שלהן, לדוגמא שפכי רפתות ובריכות דגים. תרכובות החנקן המגיעות למקווי מים עלולות לגרום 

בילה לפגיעה אקולוגית. ברמת הגולן הסכנה ממשית כיוון שמתקני לאוטריפיקציה )גידול אצות מואץ( המו

מהשפכים המגיעים אליהם  08%-הטיהור האזוריים מתוכננים לטפל בשפכים סניטריים )ביתיים(, אך כ

מידי שנה הינם למעשה שפכי רפתות. איכותם הירודה של השפכים הגולמיים מורידה את יעילות 

ים במתקני הטיפול וכתוצאה מכך מורידה את איכות מי הקולחין התהליכים הביולוגיים והפיזיקלי

המשמשים להשקיה. הפתרון המוצע להפחתת תרכובות החנקן מהשפכים הינו טיפול ביולוגי על ידי 

ניטריפיקציה ודהניטריפיקציה במטרה להוציא את החנקן מהמערכת. תהליך הניטריפיקציה דורש 

וטוטרופיים אירוביים שאינם צורכים חומר אורגני מהסביבה ואילו אספקת חמצן ומבוצע על ידי חיידקים א

    כמקור פחמן.תהליך הדהינטריפיקציה הינו אנאירובי ומבוסס על צריכת חומר אורגני 

עומס חומר אורגני, רמת הגבה קיצונית, חמצן מומס במים, זמן שהייה הידראולי קצר מידי וכניסת רעלים 

פרמצבטיות(, הם אירועי לחץ המפחיתים את יעילות הניטריפיקציה  אל המדיום )פנולים, תרכובות

והדהניטריפיקציה במתקני הטיפול עקב דילול ופגיעה בחיידקים המעורבים בתהליכים הביולוגיים. 

הפתרון המוצע משלב קיבוע ביומסה )הכנסת האורגניזמים לפולימר או קפסולות ייחודיות( של תרביות 

ה ביולוגית של תרביות אלו במתקני הטיהור. קיבוע הביומסה מאפשר שליטה חיידקים ספציפיות והעשר

במיקומן של התרביות במתקן, בסוגם ובכמותם של האורגניזמים והפחתת דילולם במים וכן מאפשר 

הגנה מפני חלק מתנאי הסביבה. מטרת עבודה זו הינה תכנון ואפיון מערכת להעשרה ביולוגית על ידי 

עת למערכת של ביוריאקטורים במטרה להרחיק תרכובות חנקן מהשפכים. חיידק הוספת ביומסה מקוב

( אשר בודד במעבדנו מביוראקטור לפירוק פנול מגלה יכולות מבטיחות להסרת תרכובות NitroAחדש )

חנקן בכלל וניטראט בפרט בתהליך הדהניטריפיקציה. עבודה זו בוחנת את יכולתו של החיידק לבצע 

 ירובית תוך הפחתת ניטראט ממי שפכים על ידי ביומסה מקובעת. דהניטרפיקציה אנא

עד כה הוכחה יכולתו של החיידק המבודד לבצע דהניטרפיקציה אנאירובית בניסויים שונים הכוללים ניסויי 

שונים, תיפעול ביוראקטור עם תרחיף חיידקים וחיידקים מקובעים באופן מנתי, וכן  C:Nבקבוקים ביחסי 

רימה רציפה בספיקות שונות במי שפכים סנטטיים. המשך עבודתנו עתידה לאפיין את ביוריאקטור בז

יכולותיו של החיידק המבודד להרחיק תרכובות חנקן על ידי קיבועו ומיקומו במערכות לטיפול בשפכים 

מסוגים שונים )בריכות דגים, שפכי רפתות, שפכים סניטריים(. כמו כן, יפותח שלב של תהליך 

ה על ידי תרביות חיידקים מקובעות )בביוריאקטור אירובי( על מנת להאיץ את תהליך חמצון ניטריפיקצי
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האמוניה בשפכים והפיכתה לניטראט אשר בהמשך יחוזר )בביוריאקטור אנוקסי( לחנקן אטמוספרי ובכך 

  המערכת תביא להפחתה יעילה של תרכובות החנקן שבשפכים.

 
 

 

 

 ת באגן ירוקמשפכי רפתונתרן הוצאת ם לוהחלפת קטיוני קליטה לצמחים מידול

 idomaor24@gmail.com עידו מאור

  - חי, בשיתוף המעבדה להידרוגיאוכימיה, מיגל-סטודנט לתואר שני בתוכנית למדעי המים במכללה האקדמית תל

 איגי ליטאור, ד"ר תמר צמח 'פרופ מנחים:

 

קוב שפכים ליום, מטפלת  48ל בשפכים של רפת כפר בלום, המייצרת ממוצע שנתי של מערכת הטיפו

בחומרים מרחפים, חומרים אורגנים, חנקן וזרחן. אל מערכת זו נוסף מערך ניסויי שנועד להוריד את יחס 

( בקולחים על ידי סילוק נתרן שמקורו בחומרי ניקוי SAR – Sodium Adsorption Ratioספיחת הנתרן )

שכן הם  5-מעל ל SARובתזונת הפרות. תקני ועדת ענבר אוסרים השקיה בחקלאות בקולחים בעלי ערך 

עלולים לגרום לנזק מבני לקרקע. במתקן זה קולחים שעברו טיפול שניוני מלא זורמים דרך סדרה של 

ע של מצהינה באגנים הירוקים סביבת הגידול קוב ביום. מטר  1עד  8.5אגנים ירוקים בספיקה של 

עליו שתולים גרם, קילול סנטימול מטען 218עד  158זיאוליטים, מינרלים בעלי קיבול קטיונים חליפיים של 

צמחים הלופיטים אשר מסוגלים לקבע נתרן לגוף הצמח. מדידות משנת הפעילות הראשונה של המערכת 

שונים בתהליך , אך מידת השתתפותם של האלמנטים הSAR-מצביעות על יעילות מסויימת בהורדת ה

, SAR-טרם הובהרה ותפקידם בטיוב הקולחים לא ודאי. פעילותם של שני המנגנונים, ובפרט שינוי ערכי ה

תלויה במידה רבה בהרכב הקטיונים הכולל של התמיסות בהן הם פועלים, ויחסי גומלין אלה טרם נבחנו 

טת הנתרן אל שורשי ההלופיט לעומת לעומק. בעבודה זו נבצע ניסוי על מנת לאפיין ולכמת את מנגנון קלי

שאר הקטיונים בתמיסת הגידול, ולמדוד את מקדמי החלפת הקטיונים של המצע. פרמטרים אלה מוזנים 

המתארת זרימה בתווך נקבובי, בשילוב עם מודול  HYDRUSלמודל הסעה ריאקטיבית על בסיס התוכנה 

 הליכים בשיווי משקל ובקינטיקות מורכבות., בו ניתן להגדיר תPHREEQCהחישובים ההידרוגיאוכימיים 

. UCODEהערכים שיתקבלו מהרצת המודל יושוו לערכים שנמדדו בשטח תוך שימוש בתוכנת הקליברציה 

בשפכים  SAR-מתוך תובנות אלו יקבע גודל המערכת האופטימלי הדרוש כדי להקטין את ריכוזי הנתרן וה

 כך שהם יעמדו בתקנים לטווח ארוך.

  

mailto:idomaor24@gmail.com
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צבו הטרופי של אגמון החולה בעזרת משוואות מבניות בדגש על ניתוח מ

 הביוגיאוכימיה של זרחן

 שחר רגב

 פרופ' איגי ליטאור וד"ר אסף חן מנחים: - חי-סטודנט לתואר שני בתוכנית למדעי המים במכללה האקדמית תל

 

ות מהמרכזיים אגמון החולה מהווה מוקד משיכה לעשרות אלפי עגורים ועופות אחרים והינו אתר תייר

)ריח, עלול לגרום לירידה משמעותית באטרקטיביות של האגמון  )אוטרופיקציה( בארץ. תהליך העתרה

ומכאן חשיבות הבנת התהליך באגמון החולה. השערות המחקר אסתטיקה, ירידה במגוון המינים ועוד( 

ר האורגני בקרקעית החומ( 2)הזרחן באגמון הוא הגורם המגביל את פריחת האצות. ( זמינות 1) :הן

קרקעית האגמון נמצאת ברוויה ואינה יכולה לספוח את הזרחן אך  ,האגמון מהווה מאגר גדול של זרחן

לשלשת העגורים מהווה מקור משמעותי של זרחן כללי ( 3)המוסף ולכן האגמון רגיש לתהליכי העתרה. 

ספוח זרחן נמוכה, תוספת זרחן זו היות ויכולת הקרקעית ל( 4וזרחן זמין ליצרנים הראשוניים באגמון. 

בנוסף לכך, התהליכים העונתיים נשלטים ( 5)עלולה לגרום לפריחת אצות ולתהליך העתרה של האגמון. 

ידי הביוטה, הם מאד משמעותיים ומקשים על אבחנה של תהליכים רב שנתיים. זמינות הזרחן -על

 – (Structural Equation Modeling)  בניותמושפעת מגורמים שונים ולכן קשה לניתוח. מידול משוואות מ

SEM  משתני, שמיועד לאמוד מערכת קשרים מורכבת ולכן זהו כלי מתאים למטרה -הינו ניתוח נתונים רב

: נתונים כימיים, וכוללים השנים האחרונות 16 -ניטור האגמון מ מפרויקטהנתונים למחקר נאספו  זו.

פותח קירוב לריכוז אצות  Landsat 5,7,8ים. מניתוח הדמאות לוויין ספירות העגורוביולוגיים,  , פיסיקליים

באגמון כדי לעבות את מדידות האצות בפועל. כמו כן פותח אלגוריתם לחישוב השהיית הזמן של 

-המחקר בעיצומו אך תוצאות מניתוח התהליכים הרב נוטריינטים המגיעים מכניסות האגמון עד ליציאתו.

העלייה בכמות העגורים המגיעים לאגמון יכולה להסביר את העלייה בזרחן שנתיים מעידות על כך ש

במידה וימצא מודל תקף המסביר את מאזן  עלייה בצפיפות האצות.הכללי באגמון ועליית הזרחן גורמת ל

, ניתן יהיה להשתמש בו ככלי עזר לניהול המצב הטרופי באגמון SEMהזרחן באגמון החולה בעזרת 

 .ועוד שינוי תנאי חימזור ,ים כגון שינוי עומסי זרחן מהמקורות השוניםבעזרת הרצת תרחיש
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השפעת השקיה במי קולחין על הרכב ואיכות מטבוליטים משניים בצמחי ערבות 

 לטיפול בתולעים פרזיטיות בבעלי חיים

 ספאא עואד

 חי-סטודנט לתואר שני בתוכנית למדעי המים במכללה האקדמית תל

 

מי קולחין שמתקבלים לאחר  .מהשפכים העירוניים ממוחזרים ומשמשים להשקיה 05%-בישראל, יותר מ 

טיפול שניוני ועדיין לא עומדים בתקנות ענבר להשקיה בלתי מוגבלת אז חלקם משמש להשקיית עצים 

שלא משמשים למאכל של בני אדם. מי קולחין אלה למרות שישנה הרחקה משמעותית של חומר אורגני 

כילים מינרלים וגם חומר אורגני שיכולים  להיות מועילים לצמחים. לכן, זה אתגר למצוא אבל עדיין הם מ

שימוש מיקומי וזמין עבור מי קולחין אלה למרות שהם יחסית באיכות נמוכה. שימוש בעצי ערבה 

הנחשבים כצמחי מרפא אשר מכילים מטבוליטים משניים בעלי ערך רפואי וגם יכולים לשמש כתחמיץ 

יים, ולכן ההשקיה במי קולחין מטופלים בטיפול שניוני יכול להיות פתרון בר קיימא. והרעיון הוא לבעלי ח

לשלב גידול שיחי ערבה כצמחי מרפא המושקים במי קולחין במטרה להפיק יותר ביומסה שתשמש 

 כמספוא או כתחמיץ בריא להזנת בע"ח.

טים משניים שונים שנמצאים בצמחי ערבה לכן מחקר זה יספק הערכה לכמות, איכות וההרכב של מטבולי

מאיקוטיפים שונים הגדלים בהשקיה במי קולחין לעומת מים רגילים, כאשר המטבוליטים המשניים 

שיופקו מצמחי הערבה ישמשו לבדיקת יכולתם לעכב את ההתנשלות של תולעים פרזיטיות בבעלי חיים.  

ם להשקיה על כמות המטבוליטים המשניים לסוג המים המשמשיתוצאות ראשוניות מראות שיש השפעה 

  .וגם על היכולת שלהם לעכב את תהליך ההתנשלות
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מושב לזכרו של ד"ר אלון רימר ז"ל  

 הידרוגיאולוגיה של החתך הרדוד של עמק החולה

 פרופ' מיכאל )איגי( ליטאור

 חי, מיגל מכון למחקר מדעי בגליל-המכללה האקדמית תל

 

בשיתוף פעולה עם ד"ר אלון רימר ז"ל.  Journal of Hydrologyבעיתון  2880עבודה זו פורסמה בשנת 

התובנות לגבי אופי הזרימה בחתך הרווי בקרקעות עמק החולה שנגזרו מעבודה זו אפשרו הסקת 

תיירותי הקשור להאכלת  –מסקנות לגבי ממשק חקלאי שהכתיב דישון עודף בזרחן וממשק אקולוגי 

יון הזרימה בקרקעות החולה בוצע בעזרת אנליזה הידרוכימית אופקית העגורים באגמון החולה. אפ

ואנכית, אנליזה של איזוטופים יציבים, מבחני שאיבה ומבחני נטל לכימות המוליכות ההידראולית, אפיון 

( לאפיון וכימות שטפים מהקרקע km2 < 1העומד ההידראולי בזמן ובמרחב, ניסויי שדה בקנ"מ גדול )

. 2813 -נליזה סטוכסטית לאפיון הקשר בין ההידרוגיאולוגיה וממשק חקלאי שנערכה בלדרכי המים, וא

הממצא המרכזי של עבודה זו מעיד שמי התהום בחתך הרדוד אינם זורמים ישירות מעומד הידראולי 

גבוה בצפון עמק החולה לעומד הידראולי נמוך בדרומו אלא הזרימה מתאפיינת כזרימת מעקפים 

הניקוז ומהתעלות לחתך הקרקע וחוזר חלילה. המוליכות ההידראולית של החתך מהקרקע לתעלות 

מ/יממה ואילו ערכי המוליכות ההידראולית  108מ' עליונים( עשויה להגיע לערכי קיצון של מעל  5העליון )

מ/יממה. התבנית  8.80 -ל 8.886מ' מתחת לפני השטח( נעים בין  15עד  7בעומק החתך הרדוד )

( משמעותי ומהיר בין העומד ההידראולי connectivityהייחודית הזו יוצרת קשר הידראולי ) ההידראולית

בירדן ובתעלות הניקוז לבין גובה מי התהום בעמק החולה. קשר זה חשוב בהרבה ומאפיל על פוטנציאל 

זו הזרימה הארטזית מעומק החתך הפדולוגי/גיאולוגי בעמק. על סמך הנתונים הרבים שנאספו בעבודה 

(  מודל קונספטואלי כללי המתאר pattern recognition analysisנבנה בעזרת אנליזת זיהוי תבניתית )

את זרימות מי התהום מהקרקע, לדרכי המים ובחזרה והשפעת זרימות אלה על תנועת מלחים, חומרי 

 הזנה ומזהמים
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 ממרומי החרמון ועד הכינרת -התאדות מגופי מים 

 רותם שדה

 טוקסורבחברת 

היא רכיב משמעותי במאזן המים באקלים ים תיכוני, כאשר במקרים רבים רכיב זה גדול מרכיב התאדות 

מ"מ לעומת התאדות שנתית ממוצעת  418המשקעים. לדוגמה, בכינרת ממוצע המשקעים השנתי הוא 

 מ"מ. הערכת קצבי האידוי במערכות טבעיות, דורשות הבנה של הפיזיקה המעורבת בתהליך. 1478של 

ההרצאה הקצרה במושב לזכרו של אלון אנסה להדגים את מורכבות התהליך של ההתאדות על במהלך 

של  תידי שימוש בשתי עבודות בהם אלון היה מעורב. עבודות אלה מציגות דוגמאות לא טריוויאליו

 התאדות מגופי מים: שלג במרומי החרמון ואגם הכינרת.

עוזבות את פני המים ועוברות לאטמוספירה  H2Oהתאדות היא התופעה הפיזיקלית בה מולקולות 

שמעל. כאשר התופעה ההפוכה מתרחשת, כלומר מולקולות מים עוברות מהאטמוספירה אל פני המים 

התופעה מכונה התעבות. כיוון המעבר וקצבו תלויים בהפרשים בלחץ האדים בין פני הנוזל לאטמוספירה. 

ם מעל משטח המים וביציבות האטמוספרית קצב המעבר תלוי גם בעוצמת הרוח המסיעה את האדי

 בקרבת גוף המים.

באחת העבודות בחן אלון ביחד עם חוקרים נוספים, את קצבי ההתאדות מהכינרת תחת תנאי חום קיצוני 

)כשחם יותר ההתאדות גדלה( דווקא  תהמופיעים בעת שרב התמוכחות. בניגוד לתפיסה האינטואיטיבי

שניה \מטר 1 -שוואה לתנאים השכיחים. מהירויות רוח נמוכות בכבתנאים אלו קצב ההתאדות ירד בה

במהלך השרב היוו את הגורם העיקרי לירידה בקצב האידוי מפני האגם. הירידה במהירות הרוח מוסברת 

על ידי החלשות האפיק הפרסי והנמכת גובה האינברסיה אל מתחת לגובה פסגות ההרים בגליל 

 וגרפי לתנועת הרוח המערבית מהים התיכון אל הכינרת.התחתון. פסגות המהוות מחסום טופ

כדי לבחון התאדות מפני שלג בדומה להתאדות מפני אגם, ניתן להסתכל על השלג כגוף מים, אמנם הוא 

, המסוגלות לעבור אל האטמוספירה H20אינו במצב נוזלי אך פני השטח מורכבים ממולקולות של 

ג בתהליך ההתעבות. כשבוחנים את מעבר האדים בין השלג בהתאדות או המראה, ולחזור אל פני השל

פברואר( תהליך מעבר המסה  -לאטמוספירה בחרמון, ניתן לראות כי במהלך חודשי החורף )דצמבר 

העיקרי בין השלג לאטמוספירה הוא תהליך של התאדות. תהליך זה צורך אנרגיה ומקרר את פני השלג 

יולי( למרות התחממות האוויר דווקא -חודשי האביב )מרץ בדומה לתהליך ההזעה בגוף האדם. במהלך

מוצאים כי לרוב אדי מים מתעבים על פני השלג. תהליך זה פולט אנרגיה שתורמת להמסת השלג. כדי 

להבין מדוע דווקא כאשר האוויר מתחמם ישנה ירידה בקצבי האידוי ואף מתרחש עיבוי על פני השלג יש 

. זאת בשונה מטמפרטורת פני המים 0oCסומה על ידי נקודת ההמסה, לזכור כי טמפרטורת פני השלג ח

בכינרת שיכולה להתחמם כתלות בתנאי הסביבה. חסם זה על הטמפרטורה מציב גם חסם על לחץ 

מיליבר. לעומת זאת לחץ האדים באוויר שמעל פני השלג  6.2האדים בפני השלג שמגיע למקסימום של 

מיליבר.  18מיליבר ומגיע גם לערכים של  6.2ודשי האביב עד מעל עולה עם התחממות האוויר במהלך ח

תופעה זו גורמת לכך שגופי השלג הגדולים הנמצאים במרומי החרמון נמסים כמעט במלואם, ורק אחוזים 

 בודדים מהם אובדים כאדים לאטמוספירה.
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 גשם אירועי ,ספיקות באמצעות היקוות באגן ומרחף מומס חומר הסעת תהליכי ניתוח

 בוחן כמקרה ציידה-בית בקעת נחלי- קרקע ורטיבות

 ןפורמ אלכס , 1,2נוסבוים שולמית
 2 ויןשל-בארי-ירון ,1

 הכנרת לחקר המעבדה ,לישראל ואגמים ימים חקר 2 ,וסביבתית אזרחית להנדסה הפקולטה ,הטכניון 1

 

 ,לכן .היקוות אגן של קיימא בר וניהול מים איכות של לבעיות חשובים ומרחף מומס חומר של הסעה תהליכי

 קשורים היקוות באגן הסעה תהליכי .היקוות אגן ובתפעול בניהול לסייע עשויה אלו תהליכים של הבנה

 .באגן הזרימה ונתיבי בנחל בספיקה שינויים כמו באגן המתקיימים הידרולוגיים לתהליכים ישיר באופן

 :אופייני גיאוכימי הרכב בעל הוא גשם אירוע בעקבות הנוצרים השונים הזרימה מנתיבי אחד כל ,לדוגמה

 הינם הסעה תהליכי ,זאת עם .עילי ונגר השטח לפני מתחת זרימה ,תהום למי הקשורה ,הבסיס זרימת

 בתחילת ,גמהלדו .בלבד בספיקה שינויים באמצעות בריכוזים השינויים את להסביר ניתן ולא מורכבים

 מרחפים( בנחל הגיאוכימיים מהמרכיבים גדול חלק עבור משמעותיות ריכוזים עליות ישנם החורף

 ,השיטפונות בעת ,החורף בהמשך .משמעותית ספיקה בעליית מלווים אינם אלו שינויים אך ,)ומומסים

 אחרת צהקבו ואילו שיטפון בעת בריכוז ירידה מראה דווקא גיאוכימיים מרכיבים של קבוצה

 תהליכי כמו ,באגן נוספים תהליכים בחשבון לוקחים כאשר .השיטפון בעת גם בריכוז עליה להציג ממשיכה

 שלימה תמונה לקבל ניתן ,השונים הגיאוכימיים המרכיבים תכונות את וכן לרוויה והגעה הקרקע הרטבת

 הריכוזים שינויי ועיקר במעט אך משתנים הריכוזים הקיץ לאורך .באגן המתרחשים התהליכים של יותר

 לאורך לריכוז הספיקה בין היחס משתנה כיצד לבחון גם זו בעבודה מציעים אנו כך לשם .בחורף מתקיימים

 .הגשמים עונת

 לאורך ההסעה שתהליכי מגלה הגשמים עונת לאורך הקרקע לחות שינויי לאור התהליכים של בחינה

 :קבוצות בשתי המשושים נחל באגן להבחין ניתן ,בנוסף .יגיאוכימ מרכיב אותו עבור אפילו ,משתנים העונה

 ,החורף בתחילת ריכוזים עליית מציגות הקבוצות שתי .הניטרט וקבוצת )כללי מרחף חומר( TSS -ה קבוצת

 אין ועדיין הקרקע עמודת של והשטיפה ההרטבה בשלבי הקרקע זה בשלב .זניחה בספיקה כשהעליה

 נשטפים בקרקע הקיץ במשך שהצטברו ,הניטרט מקבוצת חומרים זה שבשלב משערים אנו .לרוויה הגעה

 לנחל השטיפה .רוייה לא שהקרקע בשעה נגר אין עדיין כי ,השטח מפני ולא הקרקע דרך לנחל ומגיעים

 ,בנחל הספיקה את מעלים לנחל בהגיעם ,אלו מים .החורף בתחילת משמעותית ריכוזים בעליית מתבטאת

 בהמשך .המרחף החומר בריכוז העליה ניכרת ואז הנחל קרקעית של הרחפה יכילתהל וגורמים ,במעט ולו

 שגורמים ההיקוות אגן מרחבי נוסף וחומר קרקע איתם מסיעים והשיטפונות לרוויה מגיעה הקרקע ,החורף

 .הקרקעית להרחפת ,כמובן ,בנוסף , TSS -ה קבוצת של הריכוז לעלית

 הבסיס בספיקת הקיים הקבוע הריכוז וגם מידלדלת וכמותו מהקרקע להישטף מוסיף הניטרט ,זאת לעומת

 הללו התהליכים השתקפות את .יותר נמוך הריכוז ,הנראה ככל ,בהם השיטפונות מי הגעת עם מדלדל

.הגשמים עונת לאורך ריכוז-ספיקה יחסי של בחינה דרך גם לראות ניתן הקבוצות בשתי
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 באזורים יבשים ותחקלאבף למוחאגמים שטח האנתרופוקן תקופת הב

 (6) .(, לרון, י6וויין, מ. )

 john@bgu.ac.il( אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1)  wine@post.bgu.ac.il  אוניברסיטת בן גוריון בנגב( 1)

 

ביטחון מים , מערכות אקולוגיות ימיות, מנקודות מבט של מקורות מים כדור הארץבאגמים וימות חשיבות מרכזית ל

בכדור הארץ במשך התקופה  כל האגמים הגדולים ביותרבמחקר הנוכחי בחנו את השינויים בשטח של . ובילוי

של שטח זו הקטנה . 33%-נמצא כי שטח האגמים על פני כדור הארץ קטן בכ, 2815 נכון לשנת. היסטורית

על פי תוצאות . םמיהאקולוגי של האג םהאגמים יכולה לגרום לירידה משמעותית באיכות המים ולפגיעה במצב

המחקר נראה כי הסיבה העיקרית לירידה בשטח האגמים הינה הגידול בשטח החקלאי המושקה באגני ניקוז 

מכלל  10%-הינו כאלה השטח הכולל של אגני הניקוז התורמים מים לאגמים . סגורים המצויים באזורים יובשניים

אי המושקה הקיים באגני ניקוז אלו יכול נמצא שבאזורים רבים השטח החקל כן. בכדור הארץ יבשתיהשטח ה

ואף , אנו חוזים כי במהלך המאות הבאות, על פי הממצאים שהתקבלו במחקר. להוביל להקטנה נוספת בשטחם

תוצאות אלו , לכן .08%-ב יגדלעל פני כדור הארץ  המצטמצם שטח האגמים, במקרים רבים בעשורים הקרובים

 .ה של כדור הארץ ביחס לגודל ומיקום האוכלוסייה האנושיתמעלות שאלות חשובות לגבי כושר הנשיא

סיבות מבעיקר  תשהוכיח שהיא מתייבש ,הכינרתעל עם אלון רימר ז"ל  תנומעבוד רו תוצינה הנוכחימחקר ה

שינויים  עקבולא —גידול בשטח חקלאי מושקה, בניית מאגרים, שאיבת מי תהום והסטת זרימה - אנטרופוגניות

. מהמחקר כדור הארץלכן ביצענו בדיקה על כל האגמים בו מקובלות על רשות המים אלה לא מסקנות  ם.יאקלימי

בתקופת  בעולם המתייבשים רוב אוכלוסיית האגמיםעולה בקנה אחד עם  עולה כי מסקנתנו לגבי הכנרת

 קן.והאנטרופ
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 מושב מצב הנחלים בצפון

 1062 קיץ של מבט נקודת: נחלים וזיהום רמיםוליפקו ,עכברת

 עמית דולב, רוני קינג, חוה גולדשטיין ודנה מילשטיין

 הטבע והגניםרשות 

 

 התבררלאחר בירור פרטני,  .(leptospirosisחלו מספר לא מבוטל של אנשים במחלת העכברת ) 2810בקיץ 

ביניהם בקשר שמקושרים זאכי בנחל המשושים וה בריכת, ביקרו בPomona-של העכברתשהחולים בזן האלים 

, נסגרו רבים מהנחלים בצפון לביקורי מטיילים והוחל במגוון פעולות לשיפור המצב מקרים אלה,כתוצאה ממים. 

 . לנחלים בכלל זה הזרמה של מיםו

 ניטורקשר לאיכות המים בנחלים. הבחינה התבצעה באמצעות  ניסינו למצואו העכברתהגורמים להפצת  בחנו את

נחלי באינטנסיבי באופן  ובוצעהבדיקות . ( כסמן לאיכות בקטריאלית של המיםFCריכוז חיידקי מעיים צואתיים )

גנטית  שיטתחיידקי מעיים ספציפיים לבקר, חזירים ואדם ב נבדקה עדות לנוכחותבנוסף,  עמק החולה.בהגולן ו

(MST.)שיטה בפיתוח שעדיין אינה סטנדרטית ,  

שמשמש מקור מים עיקרי לבקר  ,ושיםרועה באזור נחל מששהעלה שעדר בקר תחלואה בעכברת הבירור מקורות 

התחלואה באדם היה הפרשת שתן של בעלי  רמקומחלה באותה תקופה. נראה שזן זה של ההיה נגוע ב ,באזור זה

העכברת במים, בוצע שימוש בשיטות לניטור חיידקי מעיים את קיים קושי לנטר מאחר ו. נחלמי החיים נגועים ל

 הפרשות של יונקים למים. הפתוגנים המגיעים מאת צואתיים, מתוך הנחה שהם מייצגים 

שונים בצפון הארץ ולמשך תקופה של ומעיינות ( בין נחלים FCתוצאות ניטור של קוליפורמים צואתיים )ואת והש

  נקיים שבהם אין רעייה ואין כניסת אנשים למים. בנחליםגם  קיימים יםצואתי . חיידקי קולי1 מעל עשור, הראתה:

. 2. וירידה בחודשי החורף במהלך חודשי הקיץ  FCשכולל עליה בריכוז ,שונים נחליםדומה בין קיים דפוס עונתי  .2

 בצפון הארץ. רעיית בקר איןבהם נחלים בין רעיית בקר לבהם יש בין נחלים  FC-בריכוז המשמעותי הבדל לא היה 

בין נחלי הצפון לנחלים המזוהמים בקולחים באזורים אחרים בארץ, הראתה ששם יש הבדלים  FCהשוואת תוצאות 

  .FC-ריכוז התרמה לדעיכה בלא בחלק מהנחלים הוספת מים . 3. בולטים

יש רעיית בקר לבין  בהםבין נחלים בסמנים הגנטיים,  נמצאו הבדלים ברורים ,MST-בבדיקות באמצעות שיטת ה

 נחלים בהם אין רעיית בקר. 

(, איננה מאפשרת לזהות בצורה FCמי נחלים ) בקטריאלית של השיטה הרווחת לניטור איכותהתוצאות מלמדות ש 

להבנתנו, השיטה לא  ,לכן. טבעייםבנחלים בקר ו/או חיות בר אחרות שמקורו בהפרשות זיהום  נוכחות של ברורה

ככלי ניטור משמעותי, יכולה לתרום מאוד  MSTלי עיקרי לקביעת הנחיות ממשק. פיתוח שיטת מתאימה לשמש ככ

 . בנושא לגיבוש החלטות ניהוליות

חיות משק בערוצי נחלים  ן שלבהעברת מחלות, נדרש לצמצם פעילות ןהסיכו בכדי לצמצםבכל מקרה, עולה ש

  מהפרשותיהם אל מימי הנחלים והמעיינות. םפתוגנייומעיינות, ובכך להקטין הסיכון להעברת 
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ניטור ביומולקולארי של מקורות זיהום צואתי בנחלי אגן ההיקוות של הכנרת 

 Microbial Source Trackingבאמצעות שיטת 

 זילכה, גלי נדיר, רם פורת-ארנון, כרמית עודי-אוחיון, דן גלעד, מאיר רום, תהילה אשרי-עודד סוואד, דלית ויזל

 יחידת המעבדה המרכזית ואגן ההיקוות, חבל הירדן, מקורות

 

זיהום צואתי בארבעה נחלים באגן ההיקוות מבצעת סקר עונתי לאפיון מקורות חברת מקורות בשנתיים האחרונות 

בוצע בשיטת מ. הסקר לכנרת ובגשר אריק בשפך הירדן ,, נחל משושיםנחל חרמוןנחל שניר, : של הכנרת

Microbial Source Tracking  ((MST, מעבדת בריאות עם בשיתוף  שהוטמעה במעבדה המרכזית של מקורות

של חיידק המעיים  הומאנייםשל זנים  DNAרית זו, זיהוי רצפי אהבריאות. בשיטה ביומולקולהציבור של משרד 

Bacteroidales  על זיהום מרפתות או מעדרי מרעה,  –מאפשר להצביע על זיהום בשפכים עירוניים, זנים של פרות

על זיהום שמקורו מלולים או  –על זיהום ממשקי חזיריות או מחזירי בר, וזנים של עופות  –זנים של חזירים 

, בעוד רמות סמני הצואה ממקור של חזירי בר היו גבוהות ברוב מועדי הדיגום ר,הסקלפי תוצאות מעופות מים. 

רמות הסמנים של צואת אדם השתנו מנחל לנחל וממועד  .יותר בד"כ נמוכותרמות סמני הצואה של פרות היו ש

 למועד. 

ברמת הגולן, מטיילים שביקרו בנחלים של מחלת העכברת )לפטוספירוזיס( אצל  אירעה התפרצות 2810קיץ ב

היה  החשד חולים במחלה, בדרגות חומרה שונות.כ אובחנו 36ם כ, מתואנשים 688 -כ פנו לבתי החולים במהלכה

חלים זאכי, יהודיה, נהר הירדן שפרות מרעה או חזירי בר זיהמו בשתן נגוע בחיידק הלפטוספירה את ערוצי הנ

בעקבות ההתפרצות, חברת מקורות הרחיבה זור פארק הירדן, שפך נחל דליות באזור המג'רסה ונחל ג'ילבון. בא

. גשר יוסף וגשר הפקק -אורך הירדן העליון יגום נוספות ללמורד נחל יהודיה ולשתי נקודות ד MST -את סקר ה

סמני צואה של פרות נמצאו בנחלים משושים ויהודיה, וסמנים של חזירים נמצאו בנחלים שניר, משושים, יהודיה 

  ובתחנות גשר הפקק וגשר אריק בירדן.

שנות בצורת  בקיץ הנוכחי קשורה ברצף של חמש ת הגולן ובירדןיתכן שהתפרצות חיידק הלפטוספירה בנחלי רמ

. מיעוט מקורות המים ברמת הגולן ובגליל העליון בקייצים האחרונים עשוי היה 2814מאז שנת  ,בצפון הארץ

ולחזירי בר להתרכז בערוצים המעטים שבהם עדיין זורמים מים, ולזהם בשתן הנגוע בחיידק  מרעה לגרום לפרות

בנוסף, יתכן ותחלופת המים המועטה בערוצי הנחלים בקיץ הלפטוספירה את הנחלים ואת הבריכות הטבעיות. 

 האחרון תרמה לשיעור ההזדהמות בבריכות הטבעיות, בנחלים אלו. 
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שינויים בעומסי נוטריאנטים במי הנחלים באגן ההיקוות של הכנרת במהלך שנות 

 הבצורת האחרונות

 זילכה-, כרמית עודי, גלי נדיראחיה לחמניארנון, -מאיר רום, תהילה אשרי

 יחידת המעבדה המרכזית ואגן ההיקוות, חבל הירדן, מקורות

 

מבין חמשת מקורות המים העיקריים של מדינת ישראל: אקוויפר החוף, אקוויפר ההר, אגם הכינרת, מים מותפלים 

סיפקה הכינרת בממוצע, עד לא מכבר, שנתי חשוב של מים שפירים. -ומים מושבים, מהווה הכינרת מאגר רב

מיליון מטרים  458 -הכינרת כמפא"ר( ובשאיבה מקומית סביב  -באמצעות המוביל הארצי )המפעל הארצי 

מצריכת המים הכוללת של מדינת ישראל. גם בעידן ההתפלה ישמר מקומה  25% -מעוקבים בשנה )מלמ"ש(, כ

 אם בדרכי אספקה סדירה ואם כגיבוי של מערכות אחרות. באיכות גבוהה השתיימי גלם למי של הכינרת כמקור ל

האגם מושפעים מאד מתהליכים טבעיים ומתהליכים מעשה ידי איכות מי הכינרת וכמויות המים שניתן לשאוב מ

מתייחסת ה יאדם בכינרת ובאגן ההיקוות של האגם. שמירה ברת קיימא על איכות מי הכנרת כמי גלם למי שתי

 כאל מערכת אחת בעלת קשרי גומלין בין מרכיביה. עצמואגם ל לפיכך גם לאגן ההיקוות וגם 

עומסי  כמויותה וניתוח של גן ההיקוות באמצעות הצגשנתית של מערכת א-רבבהרצאה נסכם פעילות ניטור 

רות בדגש על התמו בשלושים השנים האחרונות האיתן השונים בנחליכנרת המוסעים אל ההשונים  הנוטריינטים

  שחלו בהן בשנות הבצורת האחרונות.
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 במעלה אגן הכנרת –והחקלאות  –מתווה להצלת הנחלים 

 ד"ר אורית סקוטלסקי

 orit.skutel@gmail.com  רכזת תחום מים ונחלים, החברה להגנת הטבע

 

הוא "היהלום שבכתר" מבחינת בתי גידול המימיים בישראל. המערכות  מקורות הירדן ועמק החולהאזור 

האקולוגיות של בתי הגידול המימיים כאן הן העשירות ביותר בישראל במיני צמחים ובע"ח המאפיינים מים 

במקורות במעיינות השנתית הממוצעת פיעת המים ש, למרות החורף האחרון )הגשום במיוחד(, אולם מתוקים.

מדידות הידרומטריות בתחנת גשר הפקק מראות שנפח הזרימה כך למשל, ת במגמת ירידה מדאיגה. נמצאהירדן 

 מלמ"ק בשנה כיום.  328-, לכ78-מלמ"ק בשנה בממוצע בשנות ה 528-ירד מכהממוצע בירדן העליון השנתי 

מי המעיינות הוא השימוש בוגם להתפתחות החקלאות, לשמירה על זרימת המים בנחלי הצפון, גם חסם מרכזי 

 מתקנים להפקת מים 05-הירדן העליון. כמאפיק ישירות מאתרי נביעת המעיינות, ו -לחקלאות במעלה האגן 

ות החקלאמאחר ובמעלה האגן.  -המעיינות והנחלים  –פזורים על מרבית מקורות המים הטבעיים , לחקלאות

חקלאית גורמת  להשקיהמי המעיינות שאיבת , שבה שפיעת המעיינות נמוכה ,בעונת הקיץצורכת את המים 

יתרה מכך, בשנים שחונות, גם  ובאפיקי הנחלים.נביעות לירידה, לחוסר יציבות, ולקיטוע של זרימת המים ב

 החקלאות וגם הנחלים מתייבשים. 

ראינו  כךנקטע רצף זרימת המים בין הנחל לכנרת.  -לראשונה בהיסטוריה של הירדן העליון  -האחרונות  בשנים

הופכת לזרימה בנחלי מקורות הירדן כיצד זרימת המים  נחל איתן לנחל אכזב;עשוי להפוך מיצד הירדן ההררי כ

    . קורסות זו לצד זו –וכצד המערכת הטבעית והמערכת החקלאית  ;מקוטעת ולא יציבה

שחרור  כולל .מחייב שינוי מהותי באופן שבו מנוהלים משאבי המים הטבעיים במעלה אגן הכנרתמצב זה 

ים הפרטיים במעלה מרבי של מי המעיינות לזרימה בנחלים, צמצום למינימום של נקודות השאיבה של המפיק

פיסת המים לחקלאות ות - לשיקום רצף זרימת המים ותחנות השאיבה מהנביעות ומהנחליםהסכרים האגן, פירוק 

למערכת המים הארצית ותגבור אספקת המים בנוסף, נדרש חיבור האזור בנקודות איגום מרכזיות במורד האגן. 

 ממקורות חיצוניים לאגן.

עלה אגן המים במ למאזני ציג תרחישיםשת – הכנרת אגן למעלה אב תכנית המים מקדמת רשות בימים אלה

 המים זרימת על לשמירה, לכנרת המים זרימת על חלופות לשמירההכנרת )כיום ובעתיד(, ושאמורה להציע 

 משאבי לניהול הנוגעות מהותיות תכניות מספרבמקביל  מקודמות במסגרת זו. לחקלאות מים ולאספקת, םבנחלי

לאור , בניהן תכנית מים לנחלי מקורות הירדן, ותכנית לאספקת מים לחקלאות. הכנרת אגן במעלה הטבעיים המים

החברה  הררי,ובירדן הבנחלי "ארץ פלגי המים" שחווינו בשנים האחרונות תהליכי ההתייבשות המדאיגים 

 לשמירה על זרימת המים בנחלים. פועלת  להגנת הטבע

 : במסגרת זו אנו דורשים

את המים  תפוסל, בנחלים לזרימה המעיינות מי את לשחרר: שאנו מציעיםשהמתווה הסביבתי והציבורי  .א

ייושם כחלק מהותי בכל התכניות ההררי;   בירדן רצופה מים זרימת על ולשמור, הנחלים לחקלאות במורד

 לאספקת מים המקודמות במעלה האגן. 

אגן מעלה אספקת המים לחקלאות במעלה אגן הכנרת יסתמכו על חיבור  ייצוב ולהרחבה שלתכניות לכל הש .ב

מי הניצול של ולא על העמקת  - למרכז עמק החולהמים מותפלים והבאת  ,הכנרת למערכת המים הארצית

   . המעיינות והנחלים

 ,לטובת הטבע, הנוף - ובירדן ההררי ארץ פלגי המים"בנחלי " רק כך נוכל לשמור על זרימת המים הרציפה

 . וגם לטובת היציבות והעתיד של המערכת החקלאית במעלה אגן הכנרת -והתיירות 
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 האם ניתן להחזיר את שטחי הביצות לתפקידם הטבעי באגן ההיקוות? 

 קליטת תשטיפי זרחן מהשדות החקלאיים

 9,1 וטוביה יעקובי 9,6, איגי )מיכאל( ליטאור 1,6ברנע עידן 

 הסביבההאוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות . 2   מכון למחקר יישומי בגליל ,מיגל .1

 "מס טוב ייעוץ חקלאי בענ .4   חי-המכללה האקדמית תל .3

 

פגיעה באיכות המים במורד הנחלים ל גבוה קיים פוטנציאל ממשק חקלאי אינטנסיבי מתקיים בהם היקוותבאגני 

 ולהגדלת  פוטנציאל   (N/Pיחס חנקן לזרחן ) להקטנת לגרום . בעייתית במיוחד פליטת הזרחן שעלולהובאגמים

של גופי המים ולפגיעה ביכולת השימוש במים לצרכים שונים. אף על פי  (Eutrophication/איטרופיקציה) ַהַהֲעָתָרה

 כן, אין עדיין מענה טוב למניעת הזיהום מהשטחים החקלאיים בעיקר מפני שמקור הזיהום אינו נקודתי. 

נועד בעיקרו למנוע את שטיפת הנוטריינטים במורד האגן, אולם לאחרונה נטען  1994-החולה שהושלם ב פרויקט

אגם , ניכרת חוסר יציבות אקולוגית בהעליון הירדןאגן כי מאז הפעלת פרויקט החולה והאגמון כאגן ניקוז מופרד מ

ירועי תרומת החנקן על פני עודף בזרחן המגביר את אמחסור באחת הטענות העיקריות מתייחסת לכנרת. ה

פריחת האצות הכחוליות. כתוצאה מכך עולה הצורך לבחון דרך שתאפשר הזרמת מי הניקוז מקרקעות החולה 

 למורד האגן תוך בקרה על שטיפת הזרחן.

 - VADDs) יישום של אגנים ירוקים מבוססי צומח בתעלות הניקוז החקלאיותנטען כי  העיקרית עבודהה בהשערת

Vegetated Agricultural Drainage Ditches)  ביצה כפילטר את התפקיד ההיסטורי שמילאו שטחי עשוי להחזיר

שיטה זו  על ידי קליטת תשטיפי הזרחן מהשדות החקלאיים. ('the kidney of nature')היקוות  ניהטבעי באג

אל המקור תוך שימוש בתעלות קיימות הסמוכות לשדה החקלאי כמערכת לביסוס בזיהום מקרבת את הטיפול 

 מזדקרת. ה מחייהצה

 VADDs -כמודל ל שהוקמהאגנים הירוקים מערכת ( בLarge scale experimentבסדרת ניסויים בקנה מידה גדול )

 .בתרומת החנקן מאידך מבלי לצמצםמחד זרחן הפליטת את למנוע  ניתן של זרחן במצב של פליטת בסיסנמצא כי 

gr P m 6.8 -גיע להצומח הבאמצעות אחת הממוצע לעונת גידול  הזרחן סילוק
gr P m 9.8 -ול המצוי בסוף 2-

-2 

יתר על כן,  אופיינית. ת ניקוזתעל 100mלכל  Kg P 2-3השופע אשר ניתן לתרגום לפוטנציאל סילוק של  בגומא

 5 של פיחריג  פליטה באירוע גם הזרחן פליטות את להקטין ניתן הירוקים האגנים מערכת כי באמצעותנמצא 

בבחינת פוטנציאל יישום השיטה במערכת התעלות בשטחי כבול החולה עולה כי ניתן יהיה לסלק  .הרקע מפליטת

 זרחן בעונת גידול אחת מבלי להפחית משמעותית את תרומת החנקן. ton 2 -כ
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