
היבטים סביבתיים  

חיבור אזור מעלה הכינרת  בסוגיית 

המים הארצית  למערכת 

של שינוי אקלים  בעידן 

עידן ברנע



אגן  
ההיקוות 

של הכינרת

(2017, רימר)



שנתית של פחיתה מגמה רב •

.במשקעים

בצריכה בגליל העליון  עלייה •

.הגולןוברמת 

משמעותית בצריכת המים  עליה •

.בלבנון

ירידה בכמות המים  
הכינרתהטבעיים במעלה 



תחזית תרחישי האקלים השונים  

שונים  אקלימיים -מודלים הידרו

:המאהכי עד סוף צופים 

עליה בהתאדות•

20%-בכירידה במשקעים •

20-בהזרימה בירדן ירידה בנפחי •

.50%עד 

Givati;2017, גבעתי וטל) et al., 2019)
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(2018יוני -3866)בהחלטת הממשלה 4סעיף 

לחיבורתכניתלבחון"המיםרשותעלהוטלבצורותשנותרצףבעקבות•

לאספקתמלאהאמינותיצירתלטובתהארציתלמערכתהמנותקיםהאזורים

.אלובאזוריםותיירותטבע,לחקלאותהמיםאספקתאמינותולהגדלתשתייהמי

:זהבסעיף " האזורים המנותקים"•

מעלה כינרת▪

רמת הגולן▪

עמקים מזרחיים▪

המערביהגליל ▪



:הכינרת שלושת חלופות התכנון העיקריות לחיבור מעלה 

.למערכת הארצית ללא תוספת איגוםחיבור ישיר א-

.במעלה הכנרתעם תוספת איגוםלמערכת הארצית חיבור ישיר -ב

.חיבור ישיר לכנרת עם תוספת איגוםחלופה אזורית שמשמעותה -ג





?עדיפה-חיבור ישיר בתוספת איגום -( האמצע)מדוע חלופת 

(.אושרה תוכנית תלת שנתית)חשיבות האיגום 1.

.מהאגן אל האגם-מהלך הזרימה הטבעי 2.

.תחלופת המים באגם3.

.מליחות מי הכינרת ואספקתם למעלה עלולה לגרום לנזקים קשים4.

.פוטנציאל גבוה יותר לשחרור מים לטבע5.

.ספיקה רצויה בירדן העליון6.



איגום. 1

התפעוליתהגמישותהגדלתיאפשר-חלופהבכלחשובמרכיבהאיגום

.(יולי)ההשקיהעונתבשיאלחקלאותהאספקהואמינות

מיקום מתוכנן  

למאגר אגם



קידום מאגרים  

במרכז עמק  

,  החולה

במורד הזרימה  

הטבעי בו במרחב

מאגר אגם  .נאגמיםהם 

המתוכנן



איגום במורד  

מאפשר את  

הזרימה  

השיטפונית

החיונית  

לאתחול 

המערכות  

הטבעיות בירדן  

.  ובמקורותיו

במי  מילוי עדיפות 

מערכת בחודשי 

כאשר יש , החורף

עודפי מים  

.מותפלים

כניסת מי  

השיטפונות לכינרת  

חיונית לאקולוגיה  

.  של האגם



מהלך הזרימה הטבעי.2

בהתאם לגראדיינט ההידראולי 
באגן הירדן העליון אל האגם

באזור כניסת המים הטבעי 
של הירדן לאגם

תגדיל  אספקת מים חיצונית לחקלאות

את פוטנציאל הזרימה הטבעי



Lake Kinneret, 2001 (A., Sukenik)

השלמת פרויקט החולה והאגמון  •

.הכנרתוניתוק אגן החולה מאגן 

הפירידיניוםהופעת אצת היעדר•

(Peridinium )  שעד אז הופיעה

.בפריחה אביבית קבועה באגם

באירועים ובעוצמות  עליה•

.בכנרתציאנובקטריהפריחת 

:  1994משנת 

חוסר יציבות אקולוגית באגם הכנרת ↲

1970-1993

1994-2018

יותר מים טבעיים ממעלה האגן אל 

האגם לחיזוק ושימור המערכת  

.האקולוגית של הכנרת



Lake Kinneret, Feb. 2016 (Gidon Tibor)

1

4

דרך  שיעברו הגברת הזרמת מים טבעיים 

(2020, ל"חיאדוח )לכינרת החולה 



המים באגםתחלופת . 3

2020, וגלבועפרידלר



.הכנרת בקטגוריה של אגמים בהם בזמני שהות הם של שנים ולא חודשים▪

.על פי מדד הקיימות של הכינרת לא מובטח שיפור בבריאות האגם▪

(.שנים1-1.5)שוליתהשפעת החלופות על גיל המים ▪

אחוז מהמים  10עד 5כמות המים שתסופק מהכינרת תעמוד רק על ▪

.בתרחישים השונים

אפשר לספק לפחות את  < =המים המים השפירים חשובה ולא מקור כמות ▪

.אותה כמות של מים טבעיים



מי הכנרת ואספקתם למעלהמליחות . 4

:  מספר גורמים ותהליכיםהשלכות על 

.דוגמא מדרום הגולן–המלחת מעיינות (1)

.החולהבמערכות האקולוגיות הייחודיות של עמק פגיעה (2)

.התהוםמי המלחת מאגרי לחשש(3)

. הכינרתהמלח דרך מי התהום הרדודים בעמק החולה בחזרה אל סחרור (4)

.  ישירה באיכות הקרקע ובגידולים החקלאייםפגיעה (5)



(  מדד למליחות)מוליכות חשמלית 

2020בסקר מעיינות 

מגמה של המלחת מעיינות בדרום רמת  

כתוצאה  ( על פני כעשור2פי )הגולן 

.מהשקיה במי כינרת

המלחת מעיינות ( 1)

Dafny et al., 2006



פגיעה במערכות האקולוגיות ( 2)
המימיות הייחודיות של עמק החולה

עמית דולב



עלתההאחרונותהשניםחמישיםבמהלך

100-מהחוףבאקוותהתהוםמימליחות

כתוצאההיתרביןל"מגכ200-לכל"מגכ

.(2019,גבירצמן)כנרתבמימהשקיה

מי התהוםהמלחת ( 3)

מוביל מלח ארצי= מוביל המים הארצי 

מלחטון 250,000יצוא שנתי של 

2019, גבירצמן



האקוויפריםחשש להמלחת 

ש"מלמ20-עינן מספק כ–520תא 

2014, השירות ההידרולוגי



החולהמי התהום הרדודים בעמק חזרה לכינרת דרך המלח סחרור ( 4)

Litaor et al., 2006, 2008; Sade, 2010

.לדרכי המיםגבוהה בין הקרקע ( Connectivity)קישוריות 

Macropores



פגיעה ישירה באיכות הקרקע ובגידולים החקלאיים( 5)

גורם לאיטום הקרקעהניתרוןתהליך ▪

עמק החולה  מנגנון המלחה שונה בקרקעות ▪

< =המלחים הנדרשת לדחיקת השקיית יתר ▪

.2כמויות המים הנדרשות לחקלאות עד פי הגדלת 

<=הטבעיים חשבון מקורות המים על -הכנרת מי נדרש של מיהול ▪

.לא ייתן את המענה הנדרש למצבי המחסור



גורם לאיטום הקרקעהניתרוןתהליך 

-קרקע חסרת מבנה 
אבקה כהה על פני 

הקרקע

תופחתנתרניתקרקע •
אובדן המבנה  •
חלחול נמוךכושר •
איטום הקרקע•
קרקעי-פגיעה בניקוז תת•

ויותר נתרן ל"מג150-כינרת במי •

(Rimmer and Nishri, 2015)

נתרןל"מג7-הירדן במקורות •

(Litaor et al., 2010)

ג נתרן  "ק350-של כהצטברות •

לדונם כתוצאה מהשקיה במי 

( 2012, וחובריונאור )כנרת

X20



עמק החולה  בקרקעות מנגנון ההמלחה 

גידול נפוץ  , השפעת המלחה על בוטנים
.החולהבמרכז עמק ורווחי בקרקעות 

בקרקעות האורגניות   תהליכי ההמלחה 

יותר שונים ומורכבים 

הגבס בקרקע בעיקר מהתמוססות נובעים 

קשורים להמלחה אופיינית  אינם 

הנתרן והכלור שמגיעים  שמקורה מיוני 

.מהכינרת

(Litaor et al., 2006; 2008; Brand, 2015)



יתר לדחיקת המלחים  השקיית 

בגידול בננות בהשקיה  

עם מי כינרת  

לדונםקוב 2200•

מנוצלים  55%-כ•

י הצמח  "ע

נדרשים 45%-כ•

לדחיקת המלחים  

(.  2012, וחובריונאור )

2פי עד לחקלאות הגדלת כמויות המים 

לצורך דחיקת המלחים במהלך הגידול



המיהול הנדרש למי הכינרת  

.ל"מגכ130ליעד מליחות של ל"מגכ300-מכמיהול •

ביחס למים שסופקו עד כה  ויותר 6לאחר מיהול המליחות עדיין גבוהה  פי  •

(. בממוצעל"מגכ25עד 15-כ)לחקלאות 

.תוספת המים נדרשת בשנים שחונות בהן מליחות הכינרת עולה•

.הטבעייםמים גדולה על חשבון מקורות המים כמות תדרשלמיהול •

. הנדרשתמכמות המים לשליש התגבור מהכינרת הגבלת יכולת •

בחלופת הכינרת לא יינתן מענה מלא 

. למצבי המחסור הצפויים



:במעלה כנרת2019מעיינות בסקר 269מתוך 

באופן מלאמאוחזיםמעיינות 41•

חלקיתמאוחזיםמעיינות 10•

לטבעמעיינות שוחררו 11רק•

ואיחוזיםשחרור מעיינות .5

לחקלאותאספקת מים חיצונית 

תגדיל את פוטנציאל השחרור  

.מים טבעיים באגן הכינרתשל 
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הדופן המזרחייםשחרור כלל מעיינות ני



ספיקת סף בירדן העליון.6

2019, גור ואילת

2014שחונה הפקק בשנה ספיקות חודשיות בגשר 
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אחוז הזמן שהספיקה שווה או עולה על המצוין

2019-2000הפקק  בין השנים  בגשר ספיקה יומית ממוצעת 

,שניה\ק"מ3סף של  
מהזמן87%כ 

2020, אוזן

ערך ספיקת  

המינימום  

שנקבע

ק שניה  "מ2.5



של מי מעיינות  ( מוחלטכמעט)מירבישחרור •

.  לזרימה טבעית בנחלים

(  כולל חקלאות)הספקת מים לצרכים נוספים •

.  על בסיס מקורות חיצוניים

, כולל שיטפונות, השפיעה והזרימה הטבעית•

חיונית לקיום המערכות האקולוגיות במהלך  

.  כל השנה

אקולוגית והידרולוגית בריאה באגן  מערכת•

הכינרת משרתת מגוון תועלות לכלל  

למטיילים  , לתיירות, לחקלאות-הצרכנים 

.  ועוד

!של שינויי אקלים במיוחד בעידן•

לניהול המים העקרונות

הטבעיים באגן הכינרת



,  בחקלאות, בקרקע ובמיםלפגוע חלופת החיבור דרך הכינרת עלולה 

הייחודיות  המימיותהמערכות האקולוגיות בתפקוד 

.  תוכל לענות על מצבי המחסור הצפוייםולא 

לספק את המענה הטוב ביותר עשויה ( איגום+ חיבור ישיר )חלופת האמצע 

,  לכלל צרכני המיםוהארוך הקצר לטווח 

שחרור משמעותי של  ותאפשר את התחרות בין הטבע והחקלאות תצמצם 

.  המים לטבע עוד בימינו ולטובת הדורות הבאים



2017, אסף סלומון

...תודה


