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אלון רימר

ההידרולוגיה של הכנרת

הקדמה
שטח אגן ההיקוות של הכנרת הוא  2,730קמ”ר ,ומתוכם שטח האגם  165קמ”ר .במהלך העשור
הראשון של שנות האלפיים סיפק האגם כ 30-25-אחוזים מצריכת המים השנתית של מדינת
ישראל .מקור המים העיקרי של האגם הוא אגן הירדן העליון ,ששטחו כ 1,600-קמ”ר ,מתוכם
 920קמ”ר בשטח ישראל ,ושאר השטח בסוריה ובלבנון .החלק המשלים של אגן הכנרת הוא
אגן הניקוז הישיר ששטחו כ 965-קמ”ר ,ומתוכם  577קמ”ר כוללים את החלק הדרומי של רמת
הגולן במזרח ,ו 388-קמ”ר בהרי הגליל המזרחי ממערב לאגם .אגן ההיקוות של הכנרת כולל
ארבע יחידות הידרולוגיות שונות עם הבדלים גדולים בכמות המשקעים היורדת על פני האגן,
ביחסי גשם–נגר ,ובצריכת המים המקומית (איור  )1( ;)1קארסט היורה של הר חרמון; ( )2אגני
הבזלת של רמת הגולן; ( )3קארסט הקנומן-טורון של הרי הגליל המזרחי ,ו )4(-אדמות הסחף
של עמק החולה.

חקר ימים ואגמים לישראל בע”מ,
המעבדה לחקר הכנרת
alon@ocean.org.il

מתוך הספר "הוד הים"
יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל
בעריכת נגה סטמבלר 2014
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אגני משנה
החרמון

מקורות נהר הירדן נמצאים בדרום רכס החרמון – רכס מאורך שבנוי בעיקרו משכבת אבן גיר
קארסטית מתקופת היורה ,שעובייה יותר מ 2,000-מטרים .אורכו של הרכס כ 55-ק”מ ורוחבו
כ 25-ק”מ .האזורים הגבוהים של ההר הם העשירים ביותר במשקעים בישראל (יותר מ 1,300-מ”מ
בממוצע שנתי) .הגשם והשלג על ההר מזינים את שלושת מקורות המים הראשיים של הירדן ,נחל דן
( 255מיליון מ”ק – מלמ”ק בממוצע שנתי) ,נחל שניר (חצבני 118 ,מלמ”ק) ,ונחל חרמון (בניאס107 ,
מלמ”ק) .מעיין הדן ,המעיין הגדול ביותר בישראל ,נובע בתוך שטח אגן ניקוז ששטחו כ 24-קמ”ר
בלבד ,אך למעשה הטיות זרימה מלאכותיות גרמו לכך שזו נביעה ללא שטח אגן .אגן נחל שניר הוא
הגדול ביותר (כ 612-קמ”ר) ,ומקור זרימת הבסיס שבנהר הם מעיינות הוואזאני והחצבני על גבול
ישראל-לבנון ,וכ 20-ק”מ צפונה משם ,בהתאמה .שני המעיינות האלה תורמים כ 45-ו 30-מיליון
מ”ק לשנה ,בהתאמה ( .)1מקור שאר הזרימה הוא בעיקר במעיינות קטנים ונגר עילי .נחל חרמון
(שטח אגן  147קמ”ר) מקבל את מרבית זרימת הבסיס ממעיין הבניאס (כ 67-מלמ”ק) ומבריכת
הקצינים ( 23מלמ”ק) ,ושאר הזרימה ממעיין סער (שישה מלמ”ק) ,נחל שיאון ,ונגר עילי (.)2

רמת הגולן
שטח רמת הגולן הוא כ 1,160 -קמ”ר .אורך הרמה מהר חרמון בצפון ועד הירמוך בדרום הוא כ80-
ק”מ ,ורוחבה נע בין  17ל 23-ק”מ .הרמה מכוסה בזלת ,ונחתכת על ידי קניונים עמוקים שכיוונם
העיקרי ממזרח למערב ,ומשתפלת מרום  1,200מטרים מעל פני הים בקצה הצפוני (מג’דל שמס),
עד רום  350מטר מעל פני הים בקצה הדרומי (מבוא חמה) .ממוצע המשקעים השנתי נע בין 1,200
מ”מ בצפון עד פחות מ 500-מ”מ בדרום .מבחינה הידרולוגית אפשר לחלק את אגן ההיקוות של
הכנרת ברמת הגולן לשני אזורים :האזור הצפוני ששטחו כ 350-קמ”ר ,משתרע בין נחל סער–חרמון
לנחל גילבון (איור  )1ומתנקז לתוך נהר הירדן .תרומת המים העיקרית מהגולן לירדן היא שפיעת
“מעיינות הדופן” ( ,)3שנובעים על המורדות המערביים של הגולן לאורך קו המגע עם עמק החולה.
שפיעת המעיינות השנתית הממוצעת היא כ 30-מלמ”ק לשנה ,ואילו שאר תרומת המים מהגולן
לירדן מקורה בנגר עילי .האזור הדרומי ,ששטחו כ 577-קמ”ר בין נחל משושים בצפון לנהר הירמוך
בדרום ,מתנקז ישירות לאגם הכנרת דרך נחל משושים (  24מלמ”ק לשנה) ,נחל יהודיה ( 17מלמ”ק
לשנה) ,נחל דליות ( 13מלמ”ק לשנה) ,ונחל סמך ( 6.7מלמ”ק לשנה) .השטח הנותר (יותר מ200-
קמ”ר) מתנקז מזרחה ודרומה ,אל הנהרות רוקאד וירמוך ,בהתאמה.
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החולה
הנחלים דן ,חרמון ושניר מצטרפים יחד ליד גשר יוסף (שדה נחמיה) כדי ליצור את נהר הירדן ,אשר
זורם על פני  21ק”מ דרך עמק החולה .העמק משתרע על פני כ 177-קמ”ר ( 25ק”מ אורך על  8-6ק”מ
רוחב) ,ומשמש אגן ניקוז לנגר עילי ולמי תהום מהאקוויפרים בגליל העליון (ממערב) ומרמת הגולן
(ממזרח) .במחקר מוקדם של מי תהום בעמק החולה ( )4נטען כי בשל העומד ההידראולי שמשרים
האקוויפרים מסביב ,יש שטף מי תהום אנכי שמזין חלק מכמות המים בעמק .לעומת זאת ,ב)5(-
הראו המחברים כי זרימת מי התהום הרדודים בעמק מושפעת במידה רבה מרכיב הזרימה האופקית
מתעלת הירדן ,ולפיכך הסיקו כי עיקר העשרת מי התהום בעמק מתבצעת דרך נתיבי זרימה מועדפים
( )macroporesאופקיים שמקורם בתעלת הירדן ,והמרכיב של זרימה אנכית כלפי מעלה ,שמקורה
באקוויפרים אזוריים ,הוא מינורי.
לפני שנת  1958שכן בדרום העמק אגם החולה .גבעות בזלת בגובה כ 200-מטרים שמקורן בפעילות
וולקנית מאוחרת בתקופת הפליסטוקן ,הגדירו את הגבול הדרומי של העמק (ראו גשר הפקק באיור
 .)1ניקוז המים במורד הזרם אל הכנרת היה מוגבל ,וכך נוצר אגם החולה ואזור הביצות ההיסטורי
המקיף אותו .בשנת  1958הושלם ייבוש אגם החולה ,שהושג על ידי העמקת נהר הירדן בסביבת
“פקק” הבזלת והרחבתו ,ובכך התאפשרה זרימת כמויות גדולות יותר של מים דרומה לכנרת (.)6
רוב אזור הביצות של האגם יבש עכשיו ,למעט שמורת החולה ,והירדן הוסט לשתי תעלות – מזרחית
ומערבית .כמות המשקעים השנתית בעמק משתנה בין  400מ”מ בדרום ,עד  800מ”מ בצפון ,אך
תרומת העמק לנגר עילי ולזרימה בנהר הירדן נחשבת זניחה .באזור עמק החולה נצרכת כמות גדולה
יחסית של מים לחקלאות ולשימור ערכי טבע כגון האגמון ,ושמורת החולה.

הגליל המזרחי
מקור המים העיליים מהאזור הזה הם הנחלים שממערב לבקע נהר הירדן והכנרת .עם הנחלים
התורמים לירדן נמנים נחל עיון בצפון האגן (כ 6-מלמ”ק לשנה) ,נחל דישון במרכזו (כ 4.5-מלמ”ק
לשנה) ,נחל חצור (כ 0.4-מלמ”ק לשנה) ,נחל ראש פינה ונחל מחניים .הנחלים העיקריים המתנקזים
ישירות לכנרת הם נחל עמוד (כ 1.0-מלמ”ק לשנה) ,נחל צלמון ונחל ארבל .מקורות מי התהום
העיקריים של האזור הם מעיינות עינן בדרום-מערב עמק החולה ,ומעיין תאו ,כחמישה קילומטרים
צפונית לעינן .לפני שנת  1960היה מעיין עינן מקור המים העיקרי ממערב לנהר הירדן ,עם שפיעה
שנתית של כ 20-מלמ”ק לשנה ( ,)7ומעיין התאו תרם כ 4.5-מלמ”ק לשנה ( .)8מאז  1962גרם ניצול
מוגבר של האקוויפר באזור הזה (בארות עינן) לירידה הדרגתית של השפיעה הטבעית לנהר הירדן.
כיום התרומה השנתית של כל מעיינות הגליל המזרחי היא רק שישה מלמ”ק לשנה .מעריכים ( )8כי
עובי המערכת ההידרולוגית של אקוויפר חבורת יהודה בגליל המזרחי הוא כ 600-מטר ,אזור
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ההעשרה של מעיינות עינן הוא  85קמ”ר ,ואזור ההעשרה של עין תאו
כ 18-קמ”ר .כמות המשקעים השנתית הממוצעת באזור זה היא בין 400
מ”מ על דרום עמק החולה (~  60מטר מעל פני הים) ל 740 -מ”מ בהר
כנען (כ 900-מטרים מעל פני הים).

מעיינות טבחה ,פוליה וטבריה

איור  .1המערכת ההידרולוגית של אגן ההיקוות של הכנרת ,בחלוקה
לאגני משנה :חרמון ,רמת הגולן ,גליל מזרחי ,ועמק החולה.
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רכיב חשוב בקביעת איכות מי הכנרת הוא המעיינות המלוחים
הממוקמים בעיקר בחוף המערבי של האגם .מודלים הידרולוגיים
פיזיקליים שפותחו בעבר ([ ]10 ,9ורבים אחרים) הצביעו על אקוויפר
חופשי ( )phreaticשמועשר באזורי מחשופים גיאולוגיים בהרי הגליל
המזרחי (החלק המזרחי של רכס מירון ,רכס לבנים ,רמת כורזים),
כאשר במורד הזרימה מזרחה לכיוון הכנרת ,עוברים מי התהום דרך
אקוויפר קרבונטי כלוא ,ומתנקזים לאגם דרך מערכות שברים וסדקים
אנכיים בקירוב .עיקר השפיעה המלוחה לכנרת הידועה כיום מיוחסת
לנביעות החוף המערבי של הכנרת (מעיינות טבחה ,פוליה וחמי טבריה,
איור  .)1שלוש קבוצות המעיינות האלה ממוקמות בנקודות מפגש של
שתי מערכות שברים גיאולוגיים שגרמו לבלוקים מורמים של אקוויפר
חבורת יהודה “קנומן-טורון” להיחשף בפני השטח (.)11
המחשופים האלה הם היחידים שאותרו לאורך החוף המערבי של
הכנרת ,וייתכן שעובדה זו מצביעה על קשר אפשרי בין מיקום המעיינות
ובין הבלוקים המורמים .קידוחי תצפית תת-ימיים באזור טבחה מסוף
שנות החמישים חדרו לשכבת אקוויפר חבורת יהודה מתחת לפני הים,
והעידו על קיום אקוויפר זה גם מתחת לחלקה המערבי של הכנרת.
המבנה הגיאו-הידרולוגי המקובל למנגנון הזרימה של מי תהום לכנרת
(איור  )2מבוסס על מודלים רבים שנעשו על מערכת האקוויפרים בגליל
המזרחי החל ב )9(-דרך ( )14 ,13 ,12וכלה ב .)15(-במערכת הזרימה
הזאת אפשר לזהות יחידה אקוויפרית עליונה פריאטית עם העשרה על
ידי גשם ,ויחידה תחתונה שמופרדת מהיחידה העליונה על ידי שכבה
גיאולוגית חוצצת חלקית (“תצורת דיר חנא”; ראו גם סעיף “קידוחים
בגליל המזרחי”) .ההעשרה נעשית בעיקר באזורי המחשופים של תצורות
חבורת יהודה בגליל המזרחי .בהמשך של אותה מערכת לכיוון מזרח ,שתי היחידות האקוויפריות
נכלאות תחת שכבות צעירות יותר .המים שזורמים באקוויפר מזרחה מגיעים באזור חוף הכנרת

לשכבות מילוי אטימות בבקע ים המלח ,נתקלים באזורים עם מליחות גבוהה שמקורה בתמלחות
עתיקות ,ויוצאים כלפי מעלה דרך סדקים רחבים למעיינות חוף ולמעיינות תת-ימיים באזור קו החוף
של הכנרת.

איור  .2מודל סכמתי של המערכת ההידרו-גיאולוגית במערב הכנרת והשכבות שאינן חדירות במילוי הבקע .A : ,אקוויפרים
פריאטיים (אקוויפר חבורת יהודה) והעשרה בגליל המזרחי;  .Bאקוויפרים כלואים ותמלחת עתיקה באזור חוף הכנרת ,עם
מוצא למעיינות חוף ומעיינות תת-ימיים;  .Cאגם הכנרת“ .שטיפה” :כיוון כניסת המלח לפי מודל השטיפה“ .עצמי” :כיוון כניסת
המלח לפי מודל הפוטנציאל העצמי (ראו סעיף “קידוחים בגליל המזרחי”).

מאזן המים והמלח של הכנרת
המאזנים התקופתיים של אוגר המים והמלח באגם הם כלי כמותי נוח למעקב אחר השתנות מאפיינים
הידרולוגיים של אגן הכנרת בזמן .החישוב הרשמי של המאזנים התקופתיים נערך בידי גורם מוסמך
אחת לשנה ( .)17 ,16מאזן המים (ממדי נפח במלמ”ק [ )]18של האגם מתואר במשוואה :1
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()1
המאזן מבטא את השינוי בנפח האגם (∆VLנמדד על ידי עקום מפלס–נפח) כהפרש בין הספיקות
הנכנסות לאגם  ΣQinלספיקות היוצאות ממנו  .ΣQoutהספיקות הנכנסות הן Qj :ספיקת המים לאגם
דרך נהר הירדן (נמדד בידי השירות ההידרולוגי);  Qyהטיית מי נהר הירמוך לכנרת (מבוצע ונמדד בידי
אגודת המים עמק הירדן);  Qrגשם ישיר על האגם (נמדד בידי כמה תחנות של השירות המטאורולוגי,
השמ”ט ,למדידת גשם בהיקף האגם);  Qmנגר עילי ישיר מדוד מנחלי רמת הגולן ונחלי מזרח הגליל
(נמדד בידי השירות ההידרולוגי); ו Qs-שפיעת מעיינות מלוחים בהיקף האגם ובתשתיתו (מחושב
כשארית הסוגרת את המאזן) .הספיקות היוצאות הן  Qdנפח מים שעזב את האגם דרך סכר דגניה
(נמדד באמצעות מגלש בידי השירות ההידרולוגי);  Qpנפח מים שנשאב מן האגם על ידי משאבות
המוביל הארצי ושאיבות פרטיות בהיקף האגם (מדווח בידי הצרכנים לרשות המים); ולבסוף Qe
ההתאדות מפני האגם.
בצמוד למשוואת מאזן המים (משוואה  )1מחשבים גם את מאזן המלח (משוואה  )2שממדיה טון
כלוריד .מליחות האגם מבוטאת במיליגרם (מ”ג) כלור לליטר ,מאחר שיון הכלור מצוי בכמות גדולה
במים ואפשר למדוד את תכולתו בקלות ובזול; הוא אינרטי ואינו משתתף בתהליכים בפעילות
הביולוגית והכימית באגם; כמו כן הוא מצוי ביחס ישר ליונים אחרים שמצויים באגם (נתרן ,אשלגן
ואחרים) .ריכוז המלח הממוצע באגם נמדד בתדירות דו-שבועית על ידי נטילת דגימות מכ30-
נקודות ברחבי האגם ,בעומקים שונים (סך הכול כ 250-דגימות) .מאחר שריכוז מומסים באגם
מושפע ישירות מהחלוקה השכבתית של טמפרטורת פרופיל המים ,מחולק נפח האגם לשכבות,
בעבור כל אחת מהן מחושבים נפח המלחים הממוצע וריכוזם ,והתוצאה משוקללת לחישוב כמות
המלח באגם .משוואת מאזן המלח באגם מנוסחת בצורה דומה לזו של משוואת מאזן המים.
()2
כאשר  ∆SLהוא השינוי החודשי בכמות המלח (נמדד על ידי מקורות);  Cinריכוז המלח (כלוריד) של
כל אחד מרכיבי כניסת המים ו Cout-ריכוז רכיבי יציאת המים השווה בקירוב למליחות האגם .ריכוז
המלחים ברכיב ההתאדות הוא כמובן אפס.
הממוצע וסטיית התקן של הרכיבים העיקריים במאזן המים והמלח של הכנרת לשנים 2010-1987
מובאים בטבלה  .1מהטבלה עולה כי תרומת המעיינות היא כ 10-אחוזים בלבד מכניסת המים
השנתית ,בעוד שתרומתם לכניסת המלח השנתית היא כ 87-אחוזים.
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טבלה  :1רכיבי מאזן המים והמלח בשנים .2010 -1987

רכיב

יחידות

ממוצע

סטיית תקן

כניסת מים שנתית

גשם ישיר
ירדן ונחלים
מי תהום
העשרה מלאכותית
סה”כ

מלמ”ק
מלמ”ק
מלמ”ק
מלמ”ק
מלמ”ק

66.7
487.6
71.4
23.3
649.0

18.7
198.8
31.2
11.3
202.4

יציאת מים שנתית

התאדות
שאיבה ושחרור מים
סה”כ

מלמ”ק
מלמ”ק
מלמ”ק

242.2
415.4
657.6

18.2
142.8
144.0

כניסת מלח שנתית

גשם ישיר
ירדן ונחלים
מי תהום
העשרה מלאכותית
סה”כ

טון
טון
טון
טון
טון

333.3
9,140.6
91,712.4
3,145.9
104,332.2

93.3
5,447.2
16,976.8
1,525.0
17,894.6

יציאת מלח שנתית

שאיבה ושחרור מים

טון

98,623.6

33,018.2

אגם

ריכוז כלוריד
מסת כלוריד
זמן שהות

ח”מ
טון
שנה

241.8
920,693.6
10.5

25.0
48,728.3
3.9

הגדרה נוספת שקשורה למאזנים היא מים זמינים ,AW ,המוגדר כסכום כל כניסות המים לאגם אחרי
ניכוי אובדן כתוצאה מהתאדות (משוואה .)3
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()3
ממשוואת מאזן המים ( )1אפשר לראות כי הגדרת מים זמינים תואמת גם את משוואה :4
()4
את משתנה המים הזמינים ,על אף היותו ערך כוללני שמסכם משתנים שקשה למדוד אותם (ספיקה
והתאדות ,משוואה  ,)3אפשר לבדוק ברמת דיוק גבוהה למדי דווקא דרך משוואה  .4משתנה זה
מייצג טוב יותר מכל ערך יחיד אחר את המציאות ההידרולוגית באגן ההיקוות של הכנרת .כמות המים
הזמינים על בסיס חישוב חודשי משנת  1968ועד שנת  2010מתוארת באיור  .3בולטות לעין עונות
 ,1992-1991 ,1968-1969ו ,2003-2002-שהיו קיצוניות בכמות הגשם הרבה ובעוצמת הזרימות
לכנרת .כמו כן החישוב החודשי מראה את השונות הגדולה בכמויות המים הזמינים – סטיית התקן
בחודשי החורף בדרך כלל קטנה במעט מהכמות הממוצעת ,וגדולה ממנה בחודשי הקיץ .אפשר גם
להבחין כי בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר ,כמות המים הזמינים שלילית בדרך כלל ,מאחר ששיעור
ההתאדות גבוה משיעור כניסות המים.

איור  .3מים זמינים חודשי בכנרת מ 1968 -עד  .2010בקטן :ממוצע מים זמינים חודשי.
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ההתאדות מהכנרת
רכיב חשוב במאזן המים והאנרגיה של הכנרת הוא שטף החום הכמוס (ההתאדות) מפני האגם.
לרכיב הזה יש השפעה מכרעת הן על נפחי המים הזמינים בכנרת ,הן על טמפרטורת המים .ההתאדות
מהכנרת מוערכת בכ 240-230-מלמ”ק בשנה בממוצע ,על פי מאזני המים של הכנרת ( .)17להתאדות
גם תפקיד מרכזי בקביעת רמות המליחות באגם .אפשר לחשב את ההתאדות בכמה שיטות שונות
( ,)19על ידי שימוש במשתנים מטאורולוגים מדודים (קרינה ,טמפרטורת אוויר ,טמפרטורת מים,
לחות יחסית ,מהירות רוח) .הנתונים האלו נמדדים בתחנה המטאורולוגית שמפעילה המעבדה לחקר
הכנרת בטבחה (משנת  ,)1996בתחנה המטאורולוגית של השמ”ט במרכז האגם (משנת ,)2003
ובתחנות מטאורולוגיות נוספות בהיקף האגם .סיכום המדידות המטאורולוגיות השנתי מיוצג באיור
 4על ידי ממוצע שעתי (ייצוג התנודה היומית) על פני חודשי השנה (ייצוג התנודה העונתית) בעבור
השנים  .2008-1996הפרמטרים שסיכום המדידה השנתי שלהם מוצג הם:
טמפרטורת אוויר ברום כשמונה מטרים מעל פני האגם; טמפרטורת פני
המים (כחמישה ס”מ עליונים); קרינה קצרת גל; קרינה ארוכת גל; לחות
יחסית; מהירות הרוח.
שיטת חישוב ההתאדות שנחשבת למדויקת ביותר בעבור פרקי זמן ארוכים
של חודש ויותר היא מאזן האנרגיה .סיכום ממוצע ההתאדות החודשית
מהכנרת מתוך מאזנים וביחידות של מ”מ/יום ,מובא להלן בהשוואה
להתאדות יומית ממוצעת ִמגיגית מטיפוס ( Aגיגית סטנדרטית למדידת
התאדות ,איור  .)5בולט לעין שההתאדות מגיגית גבוהה משיעורה בכנרת,
וכן בהתאדות מגיגית שיא ההתאדות חל בחודש יולי והשפל בחודש
ינואר ,בעוד ששיא ההתאדות מהכנרת חל בחודש אוגוסט והשפל בחודש
פברואר .הסיבה להבדלים המהותיים בין התאדות מגיגית להתאדות
מהכנרת היא בקיבול החום של האגם ,שאינו מהווה מרכיב בהתאדות
מגיגית ,והוא שמחליש את עוצמתה (חלק מחום הקרינה נקלט על ידי גוף
המים) ,ומשנה את תקופת השיא של ההתאדות מהכנרת.

איור  .4מאפיינים יומיים ועונתיים של פרמטרים מטאורולוגיים בכנרת ממדידות בתחנת
טבחה בשנים  .2008-1996מהירות רוח ( Uמטר/שנייה); לחות יחסית ( RHאחוזים);
טמפרטורת פני המים ( ;)oC ,Tsטמפרטורת האוויר ( ;)oC Taקרינה ארוכת גל ( RLWinוואט/
מ”ר); קרינה קצרת גל ( RSWinוואט\מ”ר);
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איור  .5ממוצע ההתאדות היומית הממוצעת לחודש (מ”מ)
מהכנרת מתוך מאזנים בשנים  2008-1996בהשוואה
להתאדות יומית ממוצעת מגיגית.

דוגמה לסיכום רכיבי מאזן האנרגיה ,שההתאדות (שטף חום כמוס ,וואט/מ”ר) היא חלק ממנו ,מוצגת
על בסיס שעתי באיור  ,6בעבור אחד-עשר ימי קיץ אופייניים ( 30-19ביולי) .הסיכום מבוסס על מאזן
אנרגיה רגעי שחושב באמצעות אלגוריתם לחישוב שטפי שטח פנים ( .)20עיקר חימום פרופיל המים על
ידי קרינת השמש מתרחש כמובן בצהריים ,ואילו עיקר ההתאדות מתרחש לקראת שעות הערב ,כאשר פני
האגם חמים יחסית והרוח חזקה (ראו גם איור  .)4ההתאדות גורמת לקירור ניכר של פני המים ,ולפיכך
שינוי כמות חום באגם מקבל ערכים שליליים בשעות אחר הצהריים והלילה .שטף החום המוחשי קטן
בסדר גודל בהשוואה לשטף החום הכמוס (התאדות) .משרעת השינוי בכמות החום בגוף המים היא
משמעותית ביותר בתוך היממה ,אלא שבמהלך חודש יולי שבדוגמה (איור  )6השינויים האלה אינם באים
לידי ביטוי כאשר מחשבים את השינוי הכללי ביממה ,מאחר שהאינטגרציה היומית של שינוי כמות החום
שווה בקירוב לאפס.

איור  .6סיכום רכיבי מאזן האנרגיה ביחידות וואט/מ”ר
(קרינה בפני המים ,שטף חום כמוס ,שטף חום מוחשי,
ושינוי כמות החום) בעבור  11ימי קיץ אופייניים (30-19
ביולי) בכנרת.
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שינוי רב-שנתי במקורות המים של הכנרת
פחיתת כניסות מים

ערכי הרכיבים הממוצעים של מאזן המים השנתי (טבלה  )1וסטיות התקן שלהם כוללים גם השתנות
רב-שנתית של כמויות המים הזורמות לכנרת .ניתוח רב-שנתי מגלה כי משנת  1951ועד  2010פחתה
כמות המים השנתית הנכנסת לכנרת בשיעור של כ 250-מלמ”ק (ממוצע של כארבעה מלמ”ק בשנה).
במחקר על מגמת הירידה המתמשכת של כניסת מים לכנרת הראו ( )21כי חלק ניכר ממנה הוא
תוצאה של הפחתת כמות המשקעים ברמת הגולן מ 958-מ”מ ב 1975-ל 708-מ”מ בשנת  .2010הם
הציעו כי הירידה בכמות המשקעים גרמה לירידה של  63ו 14-מלמ”ק בנביעה השנתית של מעיינות
הדן ומעיין והבניאס ,בהתאמה .סיבות נוספות לירידה המתמשכת בכמות המים הנכנסים לכנרת
היא הגברת צריכת המים באגן ההיקוות כולו ,מממוצע צריכה של  153מלמ”ק בשנים 1992-1975
עד  220מלמ”ק בשנים  ,)22( 1993-2009הגדלת כושר האיגום ברמת הגולן בכ 30-מלמ”ק ,ושינויים
בשימושי קרקע.

השאיבה בגליל המזרחי

מדיניות השאיבה בגליל המזרחי מהאקוויפרים המתנקזים לכנרת השתנתה באופן מהותי באמצע
שנות התשעים .השינוי הזה נובע בעיקר מממצאים שקשורים למנגנון המלחת הכנרת .מליחות
הכנרת משפיעה על איכות מי המוביל הארצי ,ועל מליחות קרקעות ומי תהום במישור החוף ,שבו
המים משמשים להשקיה ,בעיקר כמים מושבים .כניסת מלחים לאגם נגרמת כאמור (ראו סעיף
“מאזן המים והמלח של הכנרת”) ִמשפיעה של מעיינות מלוחים בשולי האגם ,מעל ומתחת לפני
המים .שמירה על איכות המים ,ובכלל זה הקטנת המליחות ,היא אינטרס לאומי חיוני של מערכת
אספקת המים הארצית.
בעבר נחלקו הדעות לגבי מנגנון הההמלחה של הכנרת בין שני מנגנוני המלחה שונים :מודל “הפוטנציאל
העצמי” ( )25 ,24 ,23לעומת “מודל השטיפה” (( )9ראו גם איור  .)2ההשלכות המעשיות הכרוכות
בקבלת מודל אחד ודחייתו של האחר היו מרחיקות לכת .על פי מודל “הפוטנציאל העצמי” ,המלחת
המעיינות לחוף הכנרת נגרמת בידי מקור תמלחת שהכוח המניע שלה כלפי מעלה הוא עצמאי ,בעוד
שמי התהום מן הגליל המזרחי מהווים לחץ נגדי שמקטין את ההמלחה .לפי גישה זו ,שאיבת מים
בהרי הגליל המזרחי והנמכת מפלס הכנרת עלולים להקטין את הלחץ הנגדי ולגרום להמלחה נוספת
של המעיינות ,ולכן יש לשלול פעילות זו .לעומת זאת ,על פי “מודל השטיפה” ,כמות המלח שנכנסת
לאגם תלויה בכמות המים שמתנקזים דרך אקוויפר חבורת יהודה ,ולפיכך שאיבה בגליל המזרחי
תגרום דווקא להפחתת כמות המלח המוזרמת מן המעיינות לכנרת ,ולכן יש לחייבה.
במהלך עשרות השנים שבהן היתה הכנרת למקור מים מרכזי של משק המים הישראלי ,הוכתבה
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מדיניות נציבות המים (כיום רשות המים) בגליל המזרחי על ידי מודל “הפוטנציאל העצמי” ,וכתוצאה
מכך נאסרה הפקת מי קידוחים מסיבית בגליל המזרחי .החל באמצע שנות התשעים פורסמו כמה
מחקרים (למשל [ )]13 ,12שצידדו במנגנון השטיפה ,והטילו ספק בסכנות המיוחסות לאגם בהשראת
הנחות מודל “הפוטנציאל העצמי” כפי שנוסחו בעבר .לאור המחקרים האלה הכירה רשות המים
בגישה ששוללת את סכנות מודל “הפוטנציאל העצמי” ,אפשרה שאיבת מים מהאקוויפרים בגליל
המזרחי ,והמליצה לפתח את שדה הקידוחים כלנית .הגישה היתה להגדיל בהדרגה את נפח השאיבה,
תוך נקיטת זהירות מרבית וניטור קפדני ,שיבחן לאורך שנים כיצד משפיעה פעילות זו על המעיינות
המלוחים שבמערב הכנרת.
במהלך השנים  2007-1995נחפרו והופעלו שמונה בארות חדשות בשדה כלנית שבגליל המזרחי,
המפיקות כ 9-מלמ”ק בשנה ,בעיקר מאקוויפר חבורת יהודה .רוב הבארות נמצאות כ 10-7-ק”מ
מהחוף המערבי של הכנרת .הנחת התכנון בהקמת הבארות האלה היא שהמים הנשאבים יהיו מים
שפירים ,מאחר שהקידוחים נמצאים מספיק רחוק במעלה האקוויפר ,לפני האזור שבו מתחילה
חדירה של תמלחת לתוך האופק התחתון של האקוויפר .עם זאת הניחו המתכננים ,שמיקום הבארות
האלה הוא קרוב דיו להשפיע לאורך זמן על מפלסי המים באקוויפרים באזור הנביעה בטבחה ובפוליה,
ולגרום להקטנה של כמות המלח הנכנסת לאגם.
במהלך הקמת קידוחי לבנים  1וכחל  1אכן נמצאו מים שפירים (כ 30-מיליגרם כלור בליטר ,מגכ”ל)
ומפלסי הבארות עומדים על כ 120-מטרים מתחת לפני הים .המפלסים האלה דומים למפלסים
בקידוחי כלנית שממערב להם ,ולפיכך מצביעים על אזור נרחב בעל מפלס אחיד .המשמעויות
התפעוליות של הממצא הזה הן שבאקוויפר של הרי הגליל המזרחי ,מערבית למעיינות טבחה ,יש
אוגר מים גדול ולא מנוצל במלואו ,שיכול לשמש כמקור מים נוסף למערכת הארצית ,בטרם המלחתם
במוצא לכנרת.

שינויים אקלימיים
תחזית שינויים אקלימיים באגן ההיקוות לשנים  2060-2015מתבססת על סיכום תרחישים של
ארבעה מודלים אקלימיים ( .)27נתוני משקעים יומיים שהתקבלו מהמודלים האקלימיים באזור אגן
הירדן עברו התאמה ( )downscalingוסיכום שנתי ,והוכנסו כקלט למודל הידרולוגי (רגרסיה מרובת
משתנים) לקבלת ספיקות שנתיות נכנסות לכנרת ( .)Qinבמקביל הוכנסו הנתונים המטאורולוגיים
מהמודלים האקלימיים כקלט למודל התאדות הכנרת שמבוסס על משוואת פנמן ,והכמות המתאדה
היומית מן האגם סוכמה על פני כל שנה הידרולוגית ( .)Eyשיעור כניסת המלח השנתית לאגם ()Sin
חושב כפונקציה ליניארית של מים זמינים ( .)AWאנו מניחים כי שיעור שאיבת המים מן האגם
בעתיד ( )Qoutיהיה שווה לשיעור המים הזמינים ,ולפיכך מפלס האגם יישמר.
לאורך רצף רב-שנים ,לכל מודל אקלימי יש תחזית שונה של גשם ונתונים מטאורולוגיים .על אחת
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כמה וכמה התחזית מתבדרת משנה לשנה .לפיכך ,מהות הניתוח הרב-שנתי שנעשה אצל ( )27הוא
לזהות מגמות רב-שנתיות על סמך ערכים ממוצעים של אוסף תוצאות כל המודלים ביחד“ .תחזית
האוסף” ( ,Ensemble predictionאיור  )7לשנים  ,2060-2015כאשר רק שינויי אקלים נלקחים
בחשבון היא .1 :ירידה ממוצעת בכניסת המים לאגם בשיעור של כ 2.6-מלמ”ק לשנה;  .2עלייה
ממוצעת של האידוי בשיעור כ 0.41-מלמ”ק לשנה;  .3הפחתה בכמות הכלוריד הנכנסת לאגם בשיעור
של כ 100-טון כלוריד לשנה.

איור “ .7תחזית האוסף” –  – Ensemble predictionלשנים ( )2060-2015כאשר רק שינויי אקלים נלקחים בחשבון היא:
 .1כניסת המים לאגם;  .2אידוי מהאגם;  .3כמות כלוריד נכנסת;  .4מליחות האגם (.)26

לפי מיטב הידע העומד כיום לרשותנו ,השינויים ההידרולוגיים הצפויים באזור אגן הכנרת בעקבות
מגמת ההתחממות הגלובלית קטנים במידה ניכרת מהשינויים האנתרופוגניים הישירים המשפיעים
על כמות המים באגן (הגברת השאיבה והאיגום ,הנמכת מפלסי הכנרת ,ועוד) .האצת המגמה של בניית
מתקני התפלה בשנות האלפיים במשק המים הישראלי ,תאפשר בעתיד את הורדת הלחץ ממקורות
המים הטבעיים כמקור מים יחיד .אם תימשך מגמה חיובית זו ,ייתכן שכבר בשנים הקרובות יתפסו
הכנרת ומקורות המים הטבעיים בכלל את מקומם הראוי כמקור מים חשוב ,אך לא בלעדי ,של מדינת
ישראל .בכך יתאפשר לנו להשתמש בהם במידה ,תוך שמירה על מאזני מים יציבים ,ואף להשאיר
קצת מים לטבע ולנוף.
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