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תקציר
ניטור מדעי של אגם הכנרת ,גוף המים המתוקים הגדול במזרח התיכון ,החל לפני יותר מ40-
שנים במטרה לעקוב אחר איכות מי האגם ,לצפות ולחזות שינויים ארוכי טווח באיכות המים,
וכדי להגדיר את התהליכים הקובעים והמשפיעים על איכות המים .בסקירה זו אנו מתארים
את המרכיבים השונים של תוכנית ניטור הכנרת ,ממערך הדיגום ,דרך הפעילות האנליטית
ועד ליצירת בסיסי נתונים ,ניתוח המידע והעברת המידע והידע המתקבל למקבלי ההחלטות,
האמונים על ממשק האגם ושימור איכות מימיו.

רקע
גופי מים המשמשים כמקור למי שתייה דורשים ניהול מושכל שמטרתו – שמירה על איכות
גבוהה של המים המסופקים .ניהול זה מתבסס על הכרת גוף המים ותפקודו כמערכת אקולוגית,
ושמירה על תפקוד תקין של המערכת האקולוגית לאורך שנים רבות .ניטור שגרתי של גוף
המים מהווה מהלך חיוני בהבנת המערכת האקולוגית ומעקב שוטף אחר איכות המים שלה.
מערך ניטור מחייב תכנון וביצוע של פעולות מורכבות ומגוונות שמבוססות על דיגום ומדידה,
תוך התחשבות ביעדים לטווח הקצר ולטווח הארוך .במערך הניטור כלולים פרמטרים רבים
שמשקפים את האופי הפיזיקלי ,הכימי והביולוגי של המים ( .)1יעדים כלליים של ההערכה
של איכות הסביבה המימית הם :א .קביעת ההתאמה של המים לשימושים יעודיים ,ב .זיהוי
של שינויים באיכות הסביבה המימית לאורך זמן ,ג .איתור מקורות אנתרופוגניים וטבעיים
המשפיעים על המגמות האלה .תוכנית ניטור לסביבה מימית מבוססת על מדידות תקניות
שמבוצעות לאורך זמן בצורה שגרתית ,וכוללת חבילה של פרמטרים (מדדים) שמאפיינים את
הסביבה .בדרך זו אפשר לאפיין את המצב הקיים ולהגדירו ,ולזהות מגמות שינוי במערכת
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האקולוגית.
תוכנית ניטור נבדלת מפעולות אחרות שמיועדות למעקב אחר מערכות סביבתיות .לדוגמה ,תסקיר
סביבתי ( )surveyהוא תוכנית אינטנסיבית שמתקיימת בפרק זמן מוגבל ,ומטרתה למדוד ולבחון
את איכות המערכת הסביבתית למטרה ספציפית .דוגמה אחרת היא פעילות מעקב (,)surveillance
שעיקרה מדידה של מספר מוגבל של פרמטרים שמאפיינים את איכות הסביבה ,על מנת לזהות את
השתנותם בזמן ובמרחב ולעקוב אחריהם ,ולהגדיר צעדים מתקנים כנדרש.
אלמנטים סטנדרטיים מסוימים משותפים לכל סוגי תוכניות הניטור ,כולל אלו של אקוסיסטמות
מימיות כמו הכנרת .הרכיבים האלה כוללים :הגדרת יעדים ,עריכת סקרים הקדמיים ,ותכנון מערך
ניטור .מערך הניטור כולל דיגום שדה ,פעילויות מעבדה ,בקרת איכות נתונים ,טיפול ,דיווח ,ואחסון
נתונים ,ניתוח ופרשנות של הנתונים ,והמלצות לניהול המערכת .העקרונות האלה של מערך ניטור
מופעלים כבר יותר מארבעה עשורים לניטור המערכת האקולוגית של הכנרת ואיכות מימיה.
בפרק זה נסקור את יעדי מערך הניטור של הכנרת ,נתאר את פעולות הניטור ,את אתרי הדיגום,
איסוף המידע ,ניתוחו ,שימורו והפצתו .מערך הניטור בכנרת הוא דוגמה בקנה מידה עולמי לתכנון
ולהפעלה של מערכת ניטור סביבתי שממוקדת במעקב אחר המערכת האקולוגית של האגם ושמירה
על איכות מימיו ,תוך שיתוף פעולה עם גופי מחקר וגיבוש המלצות לפעולות ממשק שמבוססות על
מידע ועל ידע של כלל רכיבי המערכת .סקירה מפורטת ועדכנית על מערך הניטור של הכנרת ואגן
ההיקוות שלה פורסמה לאחרונה (.)2

יעדי מערך הניטור בכנרת
מערך הניטור בכנרת תוכנן ופועל במטרה להעריך את איכות מי הכנרת ,לעקוב אחר שינויים באיכות
המים ,ולאתר את הגורמים הסביבתיים המעורבים בשינויים הנצפים .מערך הניטור מושתת על
הפעילויות הבאות:
•איסוף נתוני תשתית לימנולוגיים.
•יצירת בסיס נתונים רב-שנתי.
•זיהוי ,פענוח ,הבנה וכימות של תהליכים לימנולוגיים בכנרת והשפעתם על איכות המים.
•איתור המקורות של מזהמים המגיעים לכנרת וכימותם (אגן ההיקוות ,משקעים ישירים ,שקיעת
אבק ואירועי זיהום מקומיים).
•דיווח שוטף על מצב הכנרת לרשות המים ולגופים ממשלתיים אחרים.
•התרעה על שינוי באיכות המים או על מגמת שינוי בטווח קצר או ארוך.
•ניתוח נתוני הניטור ליצירת בסיס לקבלת החלטות תפעוליות באגם ,באגן ובמערכות אספקת
המים מהכנרת.
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המבנה הארגוני של מערך ניטור הכנרת
ניטור מתמשך רב-שנתי של הכנרת ואגן ההיקוות שלה מתבצע בידי צוותים של המעבדה לחקר
הכנרת ,חקר ימים ואגמים לישראל ,יחידת אגן ההיקוות ,מקורות – חברת המים הלאומית,
והשירות ההידרולוגי ברשות המים ,במימון רשות המים .מערך הניטור החל לפעול ב .1969-כ30-
שנה מאוחר יותר ,ב ,1998-הוקמה ברשות המים יחידת ניטור כנרת (אגן הכנרת) הפועלת לריכוז
מערכי הניטור ,הפיקוח והממשק ולמניעת זיהום של הכנרת ואגן ההיקוות שלה .היחידה מובילה
ומנחה את פעולות הניטור השונות המתבצעות באגן הכנרת ובאגם ,מובילה שיפור טכנולוגי ולוגיסטי
של הניטור ,ופועלת להנחת הבסיס לשימוש במידע הנצבר במערך הניטור ,לצורך קבלת החלטות
תכנוניות ותפעוליות להשגת המטרה הכללית של שימור בר קיימא של איכות מי הכנרת ( .)3ועדת
היגוי שמורכבת מנציגים של רשות המים ומהאקדמיה ,ומשקיפים מהגופים השונים העוסקים בניטור
ובמחקר של הכנרת ואגן ההיקוות (המעבדה לחקר הכנרת – חיא”ל ,מקורות ,מנהלת הכנרת ,רשות
המים ,השירות ההידרולוגי ועוד) מלווה את תוכנית הניטור ,מקבלת דיווחים מהגופים המנטרים,
ומייעצת ליחידת ניטור כנרת וליושב ראש רשות המים באשר לניהול האגם.

תוכנית הניטור ופרטיה
תוכנית הניטור של הכנרת במתכונתה הנוכחית ,אשר התפתחה במהלך שנות הניטור ,מבוססת על דיגום
בכמה תחנות בכנרת בעומקים שונים ,ובדיקת מספר רב של משתנים פיזיקליים ,כימיים ,ביולוגיים,
ותברואתיים ,אשר ניתוח נכון שלהם משקף את איכות מי האגם ומאפשר קביעת מגמות שינוי באיכות
המים ואיתור מגמות של זיהום המערכת .יעדי תוכנית הניטור קובעים במידה רבה את תדירות הדיגום,
את מספר תחנות הדיגום ומיקומן בגוף המים ,ואת המשתנים הנבדקים .יתר על כן ,אופי גוף המים,
עומקו ,משטר הזרמים שבו והטופוגרפיה של קרקעית האגם (בתימטריה) ,מכתיבים את מספר הדגימות
שייאספו מעומק עמודת המים בכל תחנת דיגום ,ואת סוג הבדיקות שייערך בכל אחת מהדגימות .באיור
 1מוצג המיקום של תחנות הניטור העיקריות בכנרת .תחנה  ,Aהנמצאת במרכז האגם ,נדגמת בתדירות
של אחת לשבוע ובה נבדק מספר רב של משתנים ,כמפורט בטבלה  .1בתחנות דיגום נוספות G ,D ,ו,K-
הממוקמות בציר צפון-דרום ,נבדק מספר משתנים מצומצם יותר .נתוני הניטור שנאספו בכנרת במשך
יותר מ 40-שנות ניטור ,מהווים בסיס נתונים ייחודי באופיו ,הן בשל עוביו (מגוון גדול של פרמטרים
שנמדדים בכמה תחנות ובעומקים שונים) ,הן בשל דיוק המדידות ורציפותן.
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איור  .1מפה בתימטרית של הכנרת ותחנות הדיגום של תוכנית ניטור כנרת .צבעים בגוון כחול מיצגים עומקים שונים בהפרשים
של חמישה מטרים.

יעדי הניטור ואופיו נשקלים אל מול יכולת הביצוע (תשתיות ותקציב) ,ולא אחת יש צורך לצמצם בתדירות
הניטור ובמספר תחנות הדיגום ,או בפרמטרים הנמדדים .דיגום בתדירות נמוכה מקטין את מידת
האמינות של תוצאות המדידה ,כמשקפות את הערכים הממוצעים באגם ,ואת התהליכים המתרחשים
בגוף המים .יתר על כן ,דיגום במרווחי זמן גדולים לא מאפשר הבחנה מהירה בזמן אמת בשינויים באיכות
המים ,ומקטין את אמינות מערכת הניטור ככלי שמספק נתונים הכרחיים לתפעול האגם לצורכי משק
המים .משתנים רבים ,ובייחוד הרכיבים הביולוגיים של המערכת האקולוגית (פיטופלנקטון ,זואופלנקטון
ודגים) ,מפוזרים על פני שטח האגם בכתמים ובתבנית לא סדורה .לפיכך ,צמצום מספר תחנות הדיגום
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פוגע ביכולת מערכת הניטור לשקף נכון את מצב איכות המים הכוללת בכל שטח האגם .דיגום בתחנה
אחת ,כמו תחנה  A,שנמצאת במרכז האגם ,לא תמיד ישקף נכון את איכות המים באזורים אחרים של
האגם ,ובוודאי שאינו מייצג את האזורים החופיים .לחלופין ,החסרת פרמטר זה או אחר ממערך הניטור
מסלקת לחלוטין מבסיס הנתונים סוג מסוים של מידע ,וסביר שיהיה חסר בעתיד לצורך ניתוחי מצב
שונים .תוכנית הניטור של הכנרת כוללת מדידה של מספר רב של פרמטרים (טבלה  ,)1כמפורט להלן.
טבלה  .1ניטור הכנרת – משתנים ,תחנות ותדירות דיגום .הבדיקות מתבצעות בעומקים שונים לאורך עמודת המים ,מלבד
הפרמטרים הבאים :חיידקים ממקור צואתי ,עומק “סקי” ומטאורולוגיה *( .תחנה  –Kאחת לשבועיים).
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פרמטרים מטאורולוגים – מדידות רציפות של פרמטרים מטאורולוגיים מתקיימות בשתי תחנות
מדידה (איור  ,)1האחת בתחנה  Aעל רפסודה ,והשנייה תחנה חופית בגינוסר ,בסמוך למזח המעגן
(עד  2006נעשו המדידות החופיות בתחנת טבחה הנמצאת סמוך לחוף אתר ספיר) .התחנות
המטאורולוגיות מצוידות באמצעים סטנדרטיים למדידה של מהירות הרוח וכיוונה ,קרינה גלובלית
ארוכת גל וקצרת גל ,לחץ ברומטרי ,טמפרטורת האוויר והלחות היחסית .מדידה של קרינה זמינה
לפוטוסינתזה ( )PAR, Photosyntheis Available Radiation 400-700nmנמדדת באופן
רציף על ידי מערכת שממוקמת על גג המעבדה לחקר הכנרת.
פרמטרים פיזיקליים – חתכים (פרופילים) של טמפרטורה לעומק עמודת המים נמדדים בכל אחת
מתחנות הניטור בתדירות שבועית .שקיפות המים באותן התחנות נבדקת בעזרת דיסקית (Secchi
 .)depthחדירות האור לעומק עמודת המים נמדדות בתחנה  Aבתדירות של אחת לשבועיים .שטפי
שיקוע של חומר מרחף נמדדים במרווחי זמן של  4-2שבועות בתחנה  Aובתחנות נוספות .לאחר
קליטה והפעלה של מערכות ניטור אוטומטיות ב ,2002-מתבצעת מדידה של טמפרטורת המים
בעומקים שונים בתדירות גבוהה (כל  10דקות) ובשני אתרים .נתוני המדידה המתבצעת על ידי
שרשרת מדי טמפרטורה עוברים בטלמטריה למרכז המידע שבמעבדה לחקר הכנרת.
פרמטרים כימיים – סדרה ארוכה של פרמטרים כימיים נמדדת מדגימות מים שנאספות בעומקים
שונים בכמה תחנות ניטור בכנרת (טבלה  ,1איור  .)1הפרמטרים הכימיים הנמדדים כוללים ריכוז
נוטריינטים (צורונים של זרחן וחנקן) ,פחמן אי-אורגני ,פחמן אורגני (מסיס וחלקיקי) ,pH ,חמצן
מומס ,סולפיד וסולפאט ,כלוריד ,מוליכות חשמלית ,כלל החומר המרחף ,ועכירות .האנליזות
מתבצעות לפי שיטות סטנדרטיות ( ,)APHA 2002בשנים האחרונות חלק מהפרמטרים האלה (,pH
מוליכות חשמלית ,חמצן מומס ועכירות) נמדדים באופן אוטומטי ממערכות שמופעלות בשליטה
מרחוק וממוקמות ברפסודת מחקר שעוגנת סמוך לתחנה .A
פרמטרים ביולוגיים –פרמטרים ביולוגיים נמדדים באופן סדיר מדגימות שנאספות מעומקים שונים
בתחנה ( Aטבלה  )1על פי שיטות שמפורטות ב .)4(-ריכוז אוכלוסיות הפיטופלנקטון והזואופלנקטון
נמדד על פי הרכב המינים והביומסה שלהם בעומקי דיגום שונים (ראו פרק  40בספר הזה על השינויים
באוכלוסיות הזואופלנקטון בכנרת) .ריכוז הכלורופיל משמש כמדד נוסף להערכת הביומסה של
הפיטופלנקטון .מידע נאסף על תפוצת חיידקיים בשכבות המים השונות .כמו כן נערך מעקב אחר
תפוצת הדגים בכנרת ,תוך ביצוע סקרים הידרואקוסטיים בעזרת ציוד ייעודי שמאפשר הערכה של
כלל הדגים וסיווגם לקבוצות גודל .קצבים של פעילויות ביולוגיות עיקריות כמו פוטוסינתזה (יצרנות
ראשונית ,ראו בפרק תפוצת פיטופלנקטון ופוריותו בכנרת :הממד האנכי ,המרחבי והעיתי) ,נשימה,
יצרנות שניונית (חיידקים) וקיבוע חנקן על ידי ציאנובקטריה נמדדים גם הם.
פרמטרים שקשורים לבריאות הציבור – הצורך במדידה ובהערכה של הפרמטרים האלה התפתח
עם הזמן ,וכיום נמדד הריכוז של חיידקים אינדיקטורים לזיהום ממקור צואתי בכמה אתרים סביב
הכנרת ,כמו כניסת הירדן ונחלים אחרים לאגם ,אתרי שאיבה מקומיים ואתרי קיט ונופש (בסך
הכול  14נקודות דיגום) .התפוצה של חומרי הדברה מסוגים שונים נמדדת במי הכנרת כשגרה,
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בגלל האופי החקלאי של אגן הניקוז והשימוש בחומרי הדברה לגידולים חקלאיים שונים .בשנים
האחרונות ,עם העלייה בתפוצה של ציאנובקטריה רעילות בכנרת ,נבנה ותוגבר מערך הניטור ביכולות
אנליטיות לזיהוי ולכימות של רעלנים מקבוצת המיקרוציסטינים (מיוצרים בעיקר בידי מינים שונים
של מיקרוציסטיס [ ]Microcystisושל צלינדרוספרמופסין [מיוצר על ידי אפניזומנון אובליספורום
(( )]Aphanizomenon ovalisporumסוקניק וגורדון פרק  8בספר הזה) .
בסיס נתוני ניטור כנרת – כל נתוני ניטור כנרת מרוכזים במסד נתונים אחד שמתוחזק ושמור במעבדה
לחקר הכנרת .מידע רקע על מגוון המדדים השמור במאגר הנתונים ,שיטות הדיגום והאנליזה מצורף
לבסיס הנתונים .נתוני ניטור כנרת שמורים גם במאגר המידע של רשות המים .הנתונים מהווים אוסף
ייחודי בשל איכותם ,מספר הפרמטרים הגדול המנוטר ,ורצף הזמן הממושך שאותו הם מכסים .חלק
גדול מנתוני מאגר נתוני כנרת זמין בצורה אינטראקטיבית באתר “מרכז מידע כנרת” שכתובתו
.http://kinneret.ocean.org.il/Default.aspx

השימוש בנתוני הניטור
נתוני ניטור הכנרת מהווים בסיס לדיווח שוטף על מצב הכנרת לרשות המים ולגופים ממשלתיים אחרים.
על מנת לפשט וליעל ,פותח ערוץ התקשורת והדיווח הזה במעבדה לחקר הכנרת אינדקס איכות מים
ייעודי לכנרת ( ,)5המחושב מדי חודש על סמך נתוני הניטור .האינדקס הזה ,שמשקלל פרמטרים שונים
של איכות מים לערך יחיד על סקלה שבין ( 0איכות מים גרועה) ובין ( 100איכות מים מצוינת) מאפשר
גם ללא מומחים “לקרוא את המפה” ,ומשמש את רשות המים וגופים אחרים בקבלת החלטות תפעוליות.
נתוני הניטור שימשו ומשמשים גם נדבך חיוני בפיתוח מודל אקולוגי לכנרת .במודל הזה נתוני הניטור
משמשים לכיול המודל מחד גיסא ולאימותו מאידך גיסא ( .)6המודל משמש כלי תפעולי (תומך-
החלטות) חשוב ,וכן כלי לבדיקת השערות מחקר ,כולל כאלו שאי אפשר לבדוק בדרכים אחרות .לאחרונה
הוסף למודל פלט במתכונת של אינדקס איכות המים ,שמאפשר לייצר תוצאות סימולציה שקל למקבלי
החלטות להבינן.
נתוני הניטור מהווים תשתית רחבה של מידע על הכנרת ,ומשמשים לא פעם גם בסיס תמיכה למחקר
נלווה שמטרתו הבנת התהליכים המתקיימים באגם .המחקר ניזון ממידע שנצבר בבסיס נתוני הכנרת
ומהווה מקור מידע וידע משלימים לניטור שמתבסס על סקרים סביבתיים ,ניסויי שדה ומעבדה,
ובניית מודלים .מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות ונסמכו על בסיס נתוני ניטור כנרת ,מקיפים
מגוון נושאים ותחומים :מתחום הפיזיקה – ניתוח של מגמות רב-שנתיות בעומק התרמוקלינה
באגם ( ,)7מתחום הכימיה – הקשר בין ייבוש החולה לתהליכים בכנרת ( ,)8מתחום הביולוגיה –
תופעת היעלמות פריחות הפרידיניום וניסיון להבינה ( ,)4והופעת ציאנובקטריה מקבעות חנקן
בכנרת ( ,)9כמו גם הניסיון לקשר בין שינויים גלובליים ,השפעות אנתרופוגניות אחרות ,ותהליכים
בכנרת (.)10
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הערת סיכום

 המידע.מערך הניטור לכנרת יצר מאגר נתונים שכולל מידע שמתפרש על פני יותר מארבעה עשורים
, מהווה סדרת נתונים לימנולגיים מבין הארוכות והמפורטות ביותר מסוגן,השמור בבסיס נתוני כנרת
ומקור מידע אמין וחיוני לקבלת החלטות תפעוליות של הכנרת כגוף מים המהווה מקור בר קיימא למי
 שכן רק מעט מאוד אגמים באזור אקלימי, למידע שנאסף ייחודיות עולמית, יתר על כן.גלם למי שתייה
 תוכנית ניטור.טרופי וסובטרופי כמו זה של הכנרת מנוטרים שגרתית באותה תדירות והדירות כמו הכנרת
 רציפות ואורך, איכות, מבחינת כמות,כנרת מספקת נתונים יחודיים על אגם סובטרופי בהיקפם העולמי
 כל עוד הכנרת ממשיכה להיות מקור אסטרטגי של מי שתייה בעבור.הזמן של הפרמטרים המנוטרים
 ותהווה בסיס ראשוני לקבלת, תוכנית הניטור תמשיך להפיק נתונים וידע על תפקוד האגם,מדינת ישראל
.החלטות תפעוליות של גוף המים החשוב והייחודי הזה
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