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עיקרי הדו"ח
תמונה כללית :הכנרת בשנת 2016
שנת  2016הושפעה מרצף שנות הבצורת הפוקדות את צפון ישראל שהביאו לירידה במפלס האגם ועליה במליחות.
המפלס בתום שנת  2015היה מספר ס"מ מתחת לקו האדום ולא היווה מרווח בטחון מספק למיעוט במים הזמינים
בשנת  2016שהסתיים עם מפלס מתחת לקו האדום וזאת למרות השאיבות המצומצמות של מים למוביל הארצי.
למעשה נוצר שילוב של תנאים חריגים בכנרת שלא מוכר לנו לפחות ב 50-השנים האחרונות )איור  .(1שנת 2016
הייתה שנה שבה השתלבו תנאים יוצאי דופן במספר רב של פרמטרים שכללו מפלס נמוך מהקו האדום התחתון,
זמן שהות של  28שנים )מחושב על בסיס נפח המים באגם והספיקות בכניסה לאגם( וריכוזי כלוריד גבוהים שלא
נרשמו באגם מאז  .1968בנוסף לתנאים אלו הפריחות החורפיות הגדולות של ציאנובקטריה ממשיכות בהופעתן
במקביל לאי הופעת הפרידניום.

איור  :1בשנת  2016נרשם שילוב יוצא דופן של תנאים חריגים במספר רב של פרמטרים בנוסף ללחצים האנתרופוגניים
השוטפים.

איכות המים בכנרת מכומתת באמצעות מדד ייחודי )"מדד הקיימות של הכנרת"( שפותח במעבדה לחקר הכנרת.
ערך המדד של  2016היה נמוך )פחות טוב( משמעותית מזה של שנת  2015וממשיך להיות מתחת לסף הערך הקביל
המעיד על שמירה של המערכת האקולוגית של האגם בתנאים דומים לאלו שנצפו עד לתחילת שנות ה .90-ערך
המדד בשנה החולפת היה דומה לערכים שנצפו בין השנים  ,2007-2009אבל ערכי המדד סובלים מחוסר יציבות

בולטת ,עם דפוס של עליות וירידות משמעותיות מאז אמצע שנות ה .90-חוסר היציבות מקשה על ניהול נכון של
האגם ועל ההתמודדות עם תופעות מזיקות ובלתי רצויות כגון פריחות של אצות כחוליות.
בשנה שעברה הצגנו לראשונה בדו"ח את המאזן השנתי של החנקן והזרחן ,השנה הוספנו גם את מאזן הפחמן.
המאזנים כוללים את השטפים הנכנסים והיוצאים וכן את השנוי במאגר באגם .בהקשר זה ,מעניין לציין שלמרות
השינוי המזערי במאגר של הפחמן האורגני בין  2015ל 2016-של כ 6%-ושל כ 9%-במאזן החנקן הכללי הרי שבמאגר
של הזרחן הכללי חלה ירידה של כ 50%-במהלך .2016
ברוב המשתנים הכימיים היינו עדים בשנת  2016לריכוזים התואמים את הממוצעים הרב שנתיים .יש לציין
שבחלק מהשנה ריכוזי הזרחן הכללי והחנקן הכללי היו נמוכים ביחס לריכוזים שנמדדו באגם בעשור האחרון.
קצבי הייצור הראשוני וריכוז הכלורופיל המשיכו להיות נמוכים מאוד ב 2016-עם ערכים דומים או רק מעט גבוהים
מאלו שנרשמו בשנת  .2015ב 2016-נפסקה מגמת הירידה בייצור השניוני של החיידקים שנצפתה מאז התחילה
המדידה ,ונמדדו ערכים גבוהים מן הממוצע הרב שנתי של העשור האחרון .השנה התאפיינה ,כצפוי ,בריכוזים
נמוכים של אצת הפרידיניום עקב כמות המשקעים הנמוכה בעונת החורף  .2015/2016במהלך השנה נרשמה בכנרת
נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף ינואר-מרץ .למרות הפיזור המרחבי הניכר של צופת המיקרוציסטיס,
הביומסה לא הייתה גבוהה וריכוז הרעלנים בביומסה שנאספה בצופת היה נמוך בהשוואה לשנים קודמות .בשנת
 2016נמדדו ערכים של קיבוע חנקן הנמוכים בכ 30%-מהערכים שנמדדו בשנת  2015ודומים לאלו שנמדדו ב.2014-
סה"כ קיבוע החנקן לשנת  2016הסתכם ב 51.2-טון לאגם ,בהשוואה ל 78.3-טון בשנת .2015
חלק ניכר מנתוני הניטור מוצגים כיום ב"מרכז מידע כנרת" שבאתר חיא"ל ) www.ocean.org.ilאו בלינק ישיר:
 .(http://kinneret.ocean.org.il/Default.aspxחלק מהנתונים מוצגים בזמן אמת וחלקם כנתונים היסטוריים.
האתר אינטראקטיבי ומאפשר את בחירת הפרמטרים ופרקי הזמן עבורם יוצגו הנתונים.
חוקרי המעבדה לחקר הכנרת פעילים במספר רב של ועדות ובייעוץ למשרדי ממשלה שונים וגופים ממשלתיים
נוספים וכן לגופים מדעים מגוונים .פעילות הייעוץ לפורומים ממשלתיים כוללת בין השאר השתתפות במספר
ועדות של רשות המים וייעוץ לרשות בנושאים רבים הקשורים בממשק הכנרת ,השתתפות במספר ועדות של
משרד החקלאות ,ייעוץ בנושא קידוחי הנפט ברמת הגולן ,מתן חוות דעת לרשות הטבע והגנים ,ועדות של
המשרד להגנת הסביבה ,מתן חוות דעת לרשות ניקוז כנרת ,סיוע לגופים רבים בזהוי רעלנים של אצות בגופי
מים או של רעלים בדגים ובבע"ח אחרים.

טבלה  :1עיקר ממצאי הניטור לשנת 2016

פרמטר

הממצאים

מפלס

מפלס המים באגם ממשיך לרדת בעקבות חורף נוסף שהתאפיין במיעוט של גשמים
וזאת למרות השאיבה המוגבלת למוביל הארצי .השנה התחילה עם מפלס של -213.01
והסתיימה במפלס של  -213.61זאת אומרת כ 60-ס"מ מתחת לקו האדום .העליה
החורפית הייתה מוגבלת בשנה החולפת והגיעה ל  -212.35בלבד.

טמפ' המים

טמפרטורת המים בחודשי הקיץ הייתה דומה לממוצע הרב-שנתי אבל דצמבר היה קר
מהממוצע בעקבות האירועים החורפים שהתרחשו במהלך אותו חודש .טמפרטורת
האוויר הממוצעת שנרשמה במהלך השנה הייתה בד"כ גבוהה במעט מהטמפרטורה
החודשית הממוצעת הרב שנתית.

כלוריד

ריכוזי הכלוריד עלו לעומת השנה הקודמת וחצו לראשונה מאז סוף שנות ה 60-את הסף
של  300מ"ג לליטר והגיעו לערך מקסימלי של  312מ"ג לליטר בתחנה  Aבאוקטובר
ולערך של  301מ"ג לליטר בסוף דצמבר  .2016בדומה לשנת  ,2014שנת  2016התאפיינה
בעליה לאורך כל השנה בערכי הכלוריד באפילימניון.

זרחן

ערכי הזרחן הכללי ,הזרחן המומס והזרחן המומס המגיב באפילימניון של שנת  2016היו
מעט נמוכים מהערכים של הממוצע הרב שנתי .לעומת זאת ,בהיפולמניון הערכים היו
נמוכים מהממוצע הרב-שנתי ונמוכים מהערכים שנצפו בשנת .2015

חמצן

ערכי החמצן בשנת  2016דומים לממוצע הרב שנתי באפילימניון לאורך רב השנה.
העליה בערכי חמצן האופיינית לאביב בעקבות פעילות פוטוסינטטית היתה מתונה
השנה מהרגיל .בהיפולימניון מגמת ההתפתחות של ערכי החמצן דומה למגמת הממוצע
הרב שנתי לאורך כל חודשי השנה.

חנקן

ערכי חנקן כללי בשתי השכבות דומים לממוצע הרב שנתי ברב חודשי השנה אם כי בין
מאי לאוקטובר באפילימניון ערכים אלו נמצאים בקצה התחתון של טווח זה .פרופילי
הניטריט והניטראט בשתי השכבות מראים התנהגות דומה לזו הרב שנתית וכך גם
האמוניום באפילימניון .בהיפולמניון הערכים נמוכים ביחס לשנה שעברה וביחס
לממוצע הרב-שנתי.

פיטופלנקטון

 2016הייתה שנה נוספת )השנה ה 14-מאז  (1996ללא פריחת פרידיניום .מבחינת
ביומסה הפריחה החורפית של המיקרוציסטיס לא הייתה משמעותית אבל הייתה בעלת
נוכחית מרחבית מרשימה .ריכוזי הכלורופיל והייצור הראשוני היו נמוכים ,במהלך רוב
חודשי השנה ,דומים או מעט גבוהים מאלו שנרשמו בשנת .2015

כחוליות רעילות בשנת  2016נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף ינואר עד מרץ.
במהלך העונה נצפו אירועים של הצטברות צופת של מיקרוציסטיס באזורים נרחבים
ורעלנים
באגם כאשר שיא הפריחה היה באמצע פברואר .ריכוז הרעלנים בביומאסה שנאספה
כצופת היה קטן יחסית לשנים קודמות במרבית הדגימות.
זואופלנקטון

בשנה האחרונה נמשכה מגמת העליה בצפיפות הזואופלנקטון אחרי הירידה בשנת
 .2014מקור העליה בצפיפות הזואופלנקטון הייתה עליה משמעותית בריכוזי הקופפודים

בעוד שלא נראו שינויים ברוטיפרים או קלדוצירה.
דגים

צפיפות הדגים הקטנים במהלך  2016הייתה במרכז טווח הערכים שנצפו בין השנים
 .2011-2015לעומת זאת ערכי צפיפות הדגים הבינוניים והגדולים היו נמוכים ביחס
לשנים .2011-2015

חלזונות

גם במהלך שנת  2016התופעה שהחלה בסתיו  2013רק החריפה ונמצא שישנה שליטה
מוחלטת של המין הפולש ,Pseudoplotia scabra ,בכל תחנות הדיגום ,בכל העומקים,
גם במפלסים הנמוכים וגם במפלסים גבוהים.

חומרי הדברה

שנת  2016חלפה כשנה שקטה ,בה ריכוז חומרי ההדברה במים היה נמוך יחסית .מספר
דגימות הדגים שנבדקו ונמצאו עם סימנים של חומרי הדברה היה קטן ביחס לשנה
הקודמת.

אינדיקטורים
לזיהום

כמו בשנים קודמות ,כך גם ב 2016-ניכר כי רוב הזיהום החיידקי מקורו מאגן ההיקוות.
עיקר הזיהום החיידקי שנמדד השנה בכנרת היה בחודשי החורף ינואר ופברואר .ברוב
מדידות הזיהום החיידקי ב  2016נתקבלו ערכים נמוכים מאוד ,ובאופן חריג מדידות
רבות הראו העדר מוחלט של חיידקים אינדיקטורים לצואה.

קצבי שיקוע

בחורף ובאביב ,קצבי הסדימנטציה בתחנות השונות היו גבוהים מאלו שנמדדו בקיץ
ובסתיו .בשנת  2016היו קצבי הסדימנטציה בתחנות  Aו F -מעט גבוהים מהממוצעים
הרב שנתיים שלהם לעומת הקצב בתחנה  Mשהיה רק כ 63% -מהממוצע הרב שנתי.

הנביעה
ברבוטים

טמפרטורת המים במעיין הברבורטים הייתה מעט נמוכה מזו של שנת  2015שבעצמה
הייתה נמוכה משמעותית מהשנים שקדמו לה .במהלך רוב שנת  2016הטמפרטורה
הייתה .26.00C
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 1הקדמה :שילוב פעולות הניטור והמחקר במעבדה לחקר הכנרת
יעדיה העיקריים של המעבדה לחקר הכנרת הם פיתוח כלים מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות בנושא תפעול
הכנרת במערכת אספקת המים הארצית ,שימור המערכת האקולוגית והמשך פיתוח מרכז הידע הלימנולוגי,
מהמובילים בעולם .צוות המעבדה פועל להשגת ידעים אלו ע"י שילוב של תוכנית ניטור מקיפה של האגם ופעילות
מחקרית מדעית.
המעבדה לחקר הכנרת פועלת להבנת מכלול התהליכים הפיסיקליים ,הכימיים והביולוגיים המשפיעים על מצב
המערכת האקולוגית ועל איכות המים בכנרת .באופן ישיר ,המשתנים המשפיעים על מצב המערכת האקולוגית
באגם הם ריכוז והרכב החומרים המזינים באגם ,החומר האורגני המומס במים ,כמות וסוגי האורגניזמים ,והקשרים
ביניהם ,כפי שהם מתבטאים במחזורי הפחמן ,הזרחן והחנקן באגם .באיור  2מחזור הפחמן בכנרת מוצג באופן
סכמתי .סכמות מקבילות ודומות באופן עקרוני המתארות את מחזור הזרחן והחנקן אינן מוצגות כאן .האיור מבטא
את הגורמים המאלצים המשפיעים באופן ישיר על מרכיבים של המערכת האקולוגית הקיימת באגם .לדוגמה,
עוצמת הקרינה ,טמפרטורות ורוחות משפיעים על הזרימה ועל עוצמת הערבול של המים ,וכתוצאה מכך גם על
התפתחות האצות )ייצור ראשוני( ופיזורן במרחב .כמו כן ,נוטריאנטים וגורמי גידול או עיכוב שנכנסים מאגן
ההיקוות משפיעים על התפתחות האצות והחיידקים .באיור  2מוצגים המרכיבים העיקריים של המערכת
האביוטית :נוטריאנטים )בסכמה זו מיוצג/מסומן רק  ,(DICחומר אורגני מומס ,חומר אנאורגני חלקיקי ,ורכיבי
המערכת הביוטית :אצות ,חיידקים ,זואופלנקטון .התהליכים הקושרים בין המרכיבים האלו מסומנים בחצים.

איור  :2תיאור סכימתי של מחזור הפחמן בכנרת ,על מרכיביו הביוטיים והאביוטיים העיקריים והקשרים ביניהם
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עבודות הניטור והמחקרים המתבצעים במעבדה לחקר הכנרת מיועדים בין השאר גם לשפר את המודלים
הכמותיים ולהבהיר מה הם החלקים הקריטיים במערך מסובך זה .בעזרת המודלים ניתן להגיע להבנה מפורטת יותר
של מידת ההשפעה של הגורמים השונים על רמת האיטרופיקציה ועל איכות מים.

 2ניטור הכנרת
 2.1מבוא
תכנית ניטור הכנרת המבוצעת על ידי המעבדה לחקר הכנרת ממומנת על ידי רשות המים )הוצאות ישירות( ומשרד
התשתיות )הוצאות עקיפות( .תודתנו נתונה לחברת מקורות ,לשירות ההידרולוגי ,לשירות המטאורולוגי ולאגף הדיג
על העברת נתוני הניטור הנוספים הנאספים על ידם בכנרת ובאגן ההיקוות ,וכן על שיתוף פעולה .יחידת אגן
ההיקוות של מקורות מבצעת את האנליזות הכימיות של דגימות המים הנאספות במהלך ניטור הכנרת .צוות היגוי
ניטור כנרת בראשותם של פרופ' אורי שמיר מהטכניון ודר' דורון מרקל מרשות המים מלווה לאורך שנים את תכנית
הניטור ותורם לשיפורה ,להכוונת דרכי פעולתה ולעיתים גם להצטיידותה במכשור הנדרש.
מערך הניטור בכנרת פועל כבר  48שנה ,ומטרתו לעקוב אחר איכות מי הכנרת ,לעמוד על שינויים באיכות המים
וללמוד על התהליכים המשפיעים והקובעים את איכותם .צוות המעבדה לחקר הכנרת אחראי לניטור האגם בעוד
שיחידת אגן ההיקוות של חברת "מקורות" פועלת לכימות התרומות המגיעות אליו מאגן הניקוז והשירות
ההידרולוגי אחראי על כימות כניסות המים לאגם .במתכונתה הנוכחית ,תוכנית הניטור השנתית ,אשר התפתחה
במהלך שנות הניטור ,מבוססת על דיגום במספר תחנות בכנרת בעומקים שונים ,ובדיקת מספר רב של משתנים
פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים .ניתוח נכון שלהם מאפשר כימות השטפים של החומרים השונים ,ביטוי של איכות
מי האגם ,קביעת מגמות של 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 שנאספות מעומק עמודת המים בכל תחנת דיגום ואת סוג הבדיקות
שנערך בכל אחת מהדגימות .באיור  3מוצג המיקום של תחנות הניטור העיקריות ,על פי תוכנית העבודה השנתית
של המעבדה לחקר הכנרת .תחנה  ,Aהנמצאת במרכז האגם ,נדגמת בתדירות של אחת לשבוע ובה נבדק מספר רב
של משתנים כמפורט בטבלה  .2בתחנות הדיגום הנוספות  ,G ,Dו ,K-הממוקמות לאורך ציר צפון-דרום ,נבדק
מספר משתנים מצומצם יותר .בתחנה  Hהקרובה לראש היניקה של המוביל הארצי נבדקים רק חלק מהפרמטרים.
תחנות מטאורולוגיות ממוקמות במרכז האגם בתחנה  Aועל החוף בגינוסר ותחנות דיגום אבק ממוקמות על גג
המעבדה לחקר הכנרת ובחוף כינר .ישנם מספר משתנים הנמדדים ברזולוציה גבוהה כגון אלו הנמדדים ע"י
הפרופיילר בתחנה  ,Aוטמפרטורה בעזרת שרשרות התרמיסטורים בתחנות  Aו.F-
נתוני הניטור שנאספו בכנרת במשך קרוב ל 50-שנה מהווים בסיס נתונים ומידע ייחודי באופיו ,הן בשל רמת דיוק
המדידות והן בשל רציפותן ,המשמש לקבלת החלטות תפעוליות ומדיניות סביבתית .יעדי הניטור ואופיו נשקלים
אל מול יכולת הביצוע )תשתיות ותקציב( ,ולעיתים יש צורך בצמצום בתדירות הניטור במספר תחנות הדיגום.
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איור  :3מפה בתימטרית של הכנרת ותחנות הדיגום של תכנית ניטור כנרת

דיגום בתדירות נמוכה מקטין את האמינות של תוצאות המדידה כמשקפות הן את הערכים הממוצעים באגם והן
את התהליכים המתרחשים בגוף המים .יתר על כן ,דיגום במרווחי זמן גדולים אינו מאפשר להבחין בזמן-אמת
בשינויים באיכות המים ,ולכן הוא מקטין את אמינותה של מערכת הניטור ככלי המספק נתונים הכרחיים לתפעול
האגם לצרכי משק המים .משתנים רבים ,ובמיוחד הרכיבים הביולוגיים של המערכת האקולוגית )פיטופלנקטון,
זואופלנקטון ודגים( ,מפוזרים על פני שטח האגם בכתמים ובתבנית בלתי סדורה .לפיכך ,צמצום מספר תחנות
הדיגום פוגע ביכולת מערכת הניטור לשקף נכונה את מצב איכות המים הכוללת בשטח האגם .דיגום בתחנה אחת,
למשל תחנה הנמצאת במרכז האגם ,לרוב לא ישקף נכונה את איכות המים באזורים אחרים של האגם ,ובפרט אינו
מייצג את האזורים החופיים.
השינויים שחלו במערכת האקולוגית בשנים האחרונות ,בעיקר התגברות תדירות ,עוצמה ומשך פריחות
הציאנובקטריה באגם מצריכים שיפור ביכולות הדיגום המרחביות .התקנת תחנת דיגום רציף נוסף בצפון האגם,
האזור שבו מתפתחות לרוב הפריחות ,היא צעד הכרחי .צעדים חיוניים נוספים כוללים הרחבה של אמצעי הדיגום
המרחביים .לשם כך נרכש לאחרונה ,בשיתוף עם רשות המים ,מערכת פלואורפרוב המאפשרת אומדן סוג וריכוז
האצות במספר רחב של תחנות על פני זמן קצר יחסית .אך יש צורך בכלים נוספים כגון רחפן עם אמצעים אופטיים
מתקדמים ועוד .המעבדה לחקר הכנרת תפעל לרכישת והטמעת כלים אלו ונוספים בשנים הקרובות.
טבלה  :2ניטור הכנרת – משתנים ,תחנות ,ותדירות הדיגום .הבדיקות מתבצעות בעומקים שונים לאורך עמודת המים,
מלבד פרמטרים מטאורולוגיים ,פרמטרים ממערכות סינופטיות ,ופרמטרים כמו חיידקים אינדיקטורים ,עומק "סקי"
וחומרי הדברה *) .תחנה  - Kאחת לשבועיים  -בים גדול(.
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תדירות הדיגום

סוג הבדיקה

תחנות דיגום

מטאורולוגיה
טמפרטורת האוויר

גינוסרA ,

כל  10דקות

לחות יחסית

גינוסרA ,

כל  10דקות

טמפרטורת פני המים

A

כל  10דקות

רוח )כיוון ומהירות(

גינוסרA ,

כל  10דקות

קרינה קצרת גל

גינוסרA ,

כל  10דקות

קרינה ארוכת גל

גינוסרA ,

כל  10דקות

לחץ ברומטרי

A

כל  10דקות

קרינת אור PAR

גג המעבדה

רציף )ממוצע שעתי(

פיסיקה
פרופיל טמפרטורה במים

A, D, G, H, K

אחת לשבוע

טמפרטורה במים שרשרת טרימיסטורים ,ברבוטים

F

כל  10דקות

עומק סקי

A, D, G, H, K

אחת לשבוע

פרופיל חדירות האור

A

אחת לשבועיים

קצבי סדימנטציה

A, F, K,M

אחת לשבוע עד שבועיים

כימיה
אלקליניות

A, D, G, H, K

אחת לשבועיים

כלוריד

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

מוליכות חשמלית

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

סידן

A, D, G, H, K

אחת לשבועיים

פחמן דו-חמצני

A, D, G, H, K

אחת לשבועיים

פחמן אורגאני

A

אחת לשבועיים

סולפיד

A, D,H, K

אחת לשבועיים

גופרה
חנקן )קילדל( מסיס

A
D, G, H

אחת לשבוע
אחת לשבועיים

חנקן )קילדל( כללי

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

אמוניה

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

ניטריט

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

ניטרט

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

חמצן

A
D, G, H, K

אחת
אחת לשבועיים

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

pH
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לשבוע

זרחן כללי מומס

A
D, G, H

אורטופוספאט

אחת
אחת לשבועיים

G,D,H

אחת
אחת לשבועיים

זרחן כללי

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

סיליקה

A

אחת לשבועיים

גופרה )סולפאט(

A, D, G, H, K

אחת לשבועיים

מוצקים מרחפים TSS

A, D, G, H

אחת לשבועיים

עכירות

*A, D, G, H, K

אחת לשבוע

חמרי הדברה

 ,A, D, J, Hגשר אריק

אחת לשבועיים

רעלני כחוליות

A

אחת לחודש

A

לשבוע
לשבוע

ביולוגיה
פיטופלנקטון

A

אחת לשבועיים

כלורופיל

A

אחת לשבועיים

יצרנות ראשונית )פוריות(

A

אחת לשבועיים

זואופלנקטון

A, D, G, H, K

אחת לשבועיים

ריסניות )מיקרו-זואופלנקטון(

A

אחת לחודש

דגים
חיידקים ממקור צואתי
חיידקים – ספירה כללית

 10חתכים באגם כולו
 14תחנות במים רדודים
A

אחת לחודש-חודשיים
אחת לחודש
אחת לחודש

יצרנות חיידקית

A

אחת לחודש

נשימה קהילתית

A

אחת לחודש

קיבוע חנקן

A

אחת לחודש בזמן פריחות

ניטור סינופטי
פיזור מרחבי של טמפ'[ ,כלורופיל ועכירות – סינופטי באגם כולו
SISCAL
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אחת ל 16-ימים

 2.2איכות המים
איכות המים בכנרת מכומתת באמצעות מדד ייחודי שפותח במעבדה לחקר הכנרת .המדד המקורי פותח בסוף
שנות ה 90-אך עבר במהלך שנת  2014שינויים לבקשת רשות המים .בדוח השנתי של  2014דווח על השינויים .על
מנת להבדיל בין המדדים שונה שם המדד המעודכן ונקרא עתה מדד הקיימות של הכנרת-

Kinneret

) .Sustainability Index (KSIהשם החדש משקף היטב את משמעות המדד ,דהיינו ,הרצון לשמר את המערכת
האקולוגית בדומה לתקופת ייחוס שנחשבה תקופה יציבה וטובה .מדד הקיימות מתבסס על ערכים מדודים של
תשעה פרמטרים שונים אשר מחושבים ביחס לתחום הערכים הנחשב כקביל .עפ"י מדד הקיימות ,המערכת
האקולוגית של הכנרת בשנת  2014הייתה במצב דומה למצב בשנת  2013וטוב באופן משמעותי ממה שנרשם בשנת
 2012שהייתה השנה עם הערך הנמוך ביותר שנרשם עד כה .למעשה ,החל משנת  2010הייתה הרעה במצב המערכת
האקולוגית ביחס לשנים ) 2007-2009איור  .(4בשנת  2015נצפתה עליה בערך השנתי של המדד והגיע לערך כולל של
 57שרק מעט נמוך מהטווח הקביל )ערך של  .(60הערך של  2016דומה לערכים שנצפו בין השנים  .2007-2009כפי
שניתן לראות ערכי המדד סובלים מחוסר יציבות בולטת עם עליות וירידות משמעותיות מאז אמצע שנות ה.90-
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איור  :4תיאור גרפי של מדד הקיימות של הכנרת  KSIעבור תקופת הייחוס )) 1969-1991בכחול( ועבור התקופה 1992-2016
)באדום( .הקו האופקי השחור מציין את התחום הקביל של הערכים כך שכל ציון הנופל מתחת לערך  60נחשב לערך לא קביל,
מצב לא רצוי ומערכת אקולוגית שרחוקה מהמערכת האקולוגית ששואפים לשמר.

בבחינה מעמיקה יותר של ערכי המדד לשנת  2016ניתן לראות הבדלים גדולים בין שתי תקופות החצי-שנתיות
ולגורמים שהשפיעו לרעה על ערכי המדד )איור  .(5בתקופה ינואר-יוני  2016הערך הכולל היה נמוך ביותר ) (41אשר
נבע מערכים נמוכים מאוד בשני פרמטרים ונמוך בפרמטר שלישי .הערך הנמוך ביותר היה של הכחוליות ונבע
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מריכוזים גבוהים במיוחד של הכחוליות במהלך  4מתוך  6החודשים הראשונים של השנה .למעשה רק בחודש
אפריל ערך המדד עבורם היה מעל  .(68) 60הריכוזים הגבוהים של הכחוליות בשנת  2016אינם תופעה חד-פעמית
אלא המשכה של מגמה שאנו רואים באגם כבר מספר שנים .גם ערך המדד של הזואופלנקטון הטורף היה נמוך
ביותר ) (28ונגרם עקב ריכוזים גבוהים במיוחד ב 4מתוך  6חודשים .הריכוזים הגבוהים מעידים בעיקר על שפע של
מזון ולחץ טריפה נמוך אם כי לא ברור עדיין מה הגורמים לתנאים אלו .גם עבור הפרידניום חושב ערך נמוך )(43
שהגורם הוא הריכוז המאוד נמוך של פרדיניום בתקופה זו .מגמה זאת נמשכה גם לתוך החצי השני של השניה ,ואף
החריפה .בעקבות כך ,ערך הפרמטר היה חריג ) .(32בסיכום שנתי )האיור התחתון באיור  (5ניתן לראות את הביטוי
של ערכי המדד הנמוכים של הכחוליות ,הזואופלנקטון הטורף הפרידיניום שגרר את הערך הכולל אל מתחת לתחום
הקביל.

איור  :5מדד הקיימות של הכנרת ) (Kinneret Sustainability Indexלשנת  .2016ערכי המדד מחולקים לשתי תקופות של חצי
שנה ,ינואר-יוני ,יולי-דצמבר המוצגים באיורים העליונים .הערכים הממוצעים לשנת  2016מוצגים באיור התחתון .במרכז
האיורים ניתן לראות את הערך הכולל כאשר ערכים מעל  60נחשבים בתחום הקביל .צבעי הרקע הינם צבעי רמזור :ירוק עם
ערכים של  60או יותר ,צהוב בין  40-60ואדום מתחת ל .40-הערך הכולל מבוסס על חישוב ערכי  9פרמטרים הנמצאים בהיקף
שערכו של כל פרמטי מוצג מספרית ,בצבע )צבעי רמזור( ועפ"י גודל הפוליגון .ככל שהפוליגון גדול יותר כך ערכו מתקרב לערך
המקסימלי של  .100הקורא מופנה לדוח השנתי לשנת  2014לפרטים נוספים.

למרות ערך המדד שחושב עבור שנת  ,2016ברור שהמערכת האקולוגית אינה במצב יציב או במצב רצוי .חוסר
היציבות במערכת האקולוגית הבאה לידי ביטוי במספר אינדיקטורים כגון ערכי המדד שמוצג כאן מצביעים על
השינוי הגדול שחל במערכת האקולוגית מאז שנות ה .90-חוסר היציבות מקשה על ניהול נכון של האגם ועל
ההתמודדות עם תופעות מזיקות ובלתי רצויות כגון פריחות של אצות כחוליות.
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 2.3מאזני חנקן ,זרחן ופחמן בכנרת
ירון בארי-שלוין ,שירה ניניו וורנר אקרט

מאזני חנקן ,זרחן ופחמן חושבו השנה כדי לבחון את התהליכים השונים המעורבים בשטפים של יסודות אלו פנימה
והחוצה מהאגם ,ולבדוק את רמת אי הודאות לגביהם .המאזנים מוצגים באיור  6כאשר כל המספרים הינם בטונות.
השנה לצורך הפשטת חישוב השטפים והמאגרים בחרנו להתייחס לחנקן כללי ) (TNוזרחן כללי ) (TPבכל המערכת
למרות שעבור שני פרמטרים אלו לא כל השטף זמין לפעילות הביולוגית.
בשנים האחרונות ,החל מ ,2014-עומס הנוטריינטים דרך הירדן והנחלים קטן במידה משמעותית .עבור רב השטפים
פנימה והחוצה ישנה הערכה סבירה לגודל השטף הנובעת ממדידה ישירה של פרמטרים .לגבי זרחן כללי ערכי
הכניסה והיציאה מוערכים בצורה די טובה למעט קבורה לסדימנט )סדימנטציה נטו( .ערך של  88טון עבור פרמטר
זה משלימה את המאזן הכללי .המיחזור פנימי מהסדימנט 21 ,טון ,מתבסס על ערכי מקסימום של זרחן כללי
בהיפולימניון .ערכים אלו מובילים לערכי סדימנטציה של כ 110 -טון בשנה.
מאזן החנקן מורכב יותר .כמות החנקן שעובר דניטריפיקציה בתהליכים חידקיים וחוזר לאטמוספרה מחושב ל-
 718טון בהתבסס על ערכי מקסימום של ניטראט בהיפולמניון בתחילת השיכוב התרמי .המיחזור הפנימי בכנרת,
 688טון ,מבוסס על ערכי מקסימום של אמוניה בהיפולמניון .ערכים אלו מובילים לערכי סדימנטציה בסדר גודל
של  1050טון בשנה.
מאזן הפחמן האורגני ) (OCבכנרת עבור  2016חושב מנתונים דו-שבועיים של יצרנות ראשונית ) (PPנשימה
קהילתית ) ,(CRריכוזי פחמן אורגני מומס ) (DOCוחלקיקי ) ,(POCמהערכות קודמות לגבי כמוסינטזה ,מכניסות
ויציאות )תוך שימוש בריכוזי  (OCומהשינוי בזמן של מקבלי אלקטורונים למינרליזציה של ) OCחמצן מומס,
ניטראט וסולפאט( בתחתית האגם.
בניגוד למחזורי החנקן והזרחן באגם מאזן הפחמן מושפע באופן ניכר מיצרנות אוטיגנית .הערכה של יצרנות
ראשונית ברוטו ) (GPPב 2016 -הינה  101,000טון פחמן .ביחס למספר זה הכניסות והיציאות לאגם ) 1300ו1000
טון  OCבהתאמה( הינן זניחות .בהשוואה לממוצעים של השנים  2001-2011עם יצרנות ראשונית של כ 127,000 -טון
פחמן נראה שישנה ירידה בשנת  .2016כמו כן בהשוואה ל GPP -של  2016תהליכי קיבוע פחמן אחרים )כמוסינטזה
ובקטריות פוטוטרופיות( הינם הרבה פחות חשובים .אקסטרפולציה של ערכים מהספרות ל 2016נותנת סדר גודל
של כ 5,000 -טון  OCעבור תהליכים אלו .כמו בשנים קודמות עיקר המסה של ה GPP-נצרך בתוך האזור הפוטי
בנשימה קהילתית.
בהיפולימניון הידלדלות בחמצן מומס וניטראט תואמת מינרליזציה של  5,900טון  OCבהתבסס על ריכוזים במים
בתחילת השיכוב התרמי באגם .הצטברות של סולפיד בהיפולימניון כתוצאה של חיזור בקטריאלי של סולפאט )(SR
ושל מתאן )כ  70%מחיזור הסולפאט בכנרת( מעידה על פירוק  OCבסדר גודל של  8,600טון .מכיוון ששני
התהליכים מתחילים באזור הסדימנט הם מייצגים חלק משטף שקיעת ה – .POCמאזן ההפחמן שלנו נסגר ע"י
ייחוס שארית של  5,800טון  OCלקבורה בסדימנט תוך התחשבות בעליה במאגר האגם )ממוצע  17,000טון( של
 1000טון .ההערכה הכוללת שלנו עבור שטף השקיעה –  14,400טון פחמן מתאים בצורה טובה לזה המדוד
במלכודות סדימנטים בקרקעית האגם עם  200 gCלמטר רבוע לשנה וזאת בהנחה כי מלכודות אלו מייצגות את
ה 80ק"מ רבוע של האזור הסדימנטרי מתחת לעומק של  28מטר.
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איור  :6מאזני חנקן ,זרחן ופחמן בכנרת עבור שנת  .2016בכחול שטפים פנימה ובאדום שטפים החוצה מהאגם .השטפים הינם
בטונות לשנה.

 2.4מפלס
נתוני המפלס נאספים על ידי השירות ההידרולוגי של רשות המים ולא על ידי המעבדה לחקר הכנרת .אך למידע זה
חשיבות בהתייחסות הכוללת למצב האגם ולשינויים הנצפים בו הן במהלך השנה והן לאורך השנים .רבים
מהפרקים השונים בדו"ח מתייחסים לנתונים אלו ,ולכן הנתונים מוצגים כאן )באדיבות השירות ההידרולוגי( .אחרי
שנים רצופות של מפלסים נמוכים ,אשר רוב הזמן היו מתחת לקו האדום התחתון ,בשנים  2012-2013חלה עלייה
משמעותית במפלס הכנרת ,שהגיע לשיא של  -209.86מ' בתחילת מאי ) 2013איור  .(7העלייה המשמעותית חלה
במהלך שני חורפים עוקבים ,חורף  2011/12עם עליית מפלס נטו ,מעבר למפלס המירבי של השנה הקודמת ,של כ1-
מ' וחורף ) 2012/13עם עלייה של כ 1.5 -מ' נוספים( .במהלך נובמבר  2013המפלס ירד למינימום של  .-211.40עליית
המפלס שהתרחשה במהלך שני החורפים הללו החזירה את הכנרת למצב הרצוי ,של שהייה בין הקוים האדומים
לאורך כל השנה .עם זאת ,שנת הבצורת הקשה של  2013/14החזירה את הכנרת לכיוון הקו האדום התחתון .עליית
המפלס החורפית ב 2014-היתה זעומה 40 ,ס"מ בלבד ,ובאפריל המפלס הגיע לערך מרבי של  -211.01מ' .עם זאת,
עקב צמצום נפחי השאיבה ,מפלס המינימום שנרשם בנובמבר  – 212.87 ,2014מ' ,לא חצה את הקו האדום
התחתון .אך ההמשכיות במיעוט הגשמים בחורף  2014/2015גרר ירידה נוספת במפלס במהלך שנת  .2015מיעוט
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הגשמים בחורף  2015/2016הביא לשינוי מפלס של  0.69מ' בלבד ובעקבות כך ירידת מפלס אל מתחת לקו האדום
במהלך שנת  .2016חורף שחון נוסף יגרור ירידת מפלס הרבה מתחת לקו האדום התחתון וקרוב לקו השחור.

איור  :7מפלס הכנרת ,ינואר  2005עד דצמבר  .2016מוצגים "הקוים האדומים" ,העליון ) -208.80מ'( והתחתון ) -213מ'( ,וכן הקו
השחור ) -214.87מ'( ,המינימום של כל הזמנים שנרשם בכנרת בנוב'  2001ושמתחתיו אין לרדת .הנתונים באדיבות השירות
ההידרולוגי ,רשות המים.

 2.5המטאורולוגיה והפיזיקה של האגם לשנת 2016
אלון רימר ,יורי לצ'ינסקי ,מיקי שליכטר

סיכום שנתי של מדידת פרמטרים מטאורולוגיים
הקדמה
כיום נמצאות באחריות המעבדה לחקר הכנרת ארבע תחנות מטאורולוגיות המודדות סימולטנית כל  10דקות את
המשתנים המטאורולוגיים הבאים :גשם ,טמפרטורת אויר ,לחות יחסית ,מהירות וכיוון רוח ,קרינה קצרת גל )305-
 (nm 2800וקרינה ארוכת גל )  .(µm 5-25תחנה  Aשבמרכז האגם היא התחנה העיקרית לדיגום מטאורולוגי .בה
נמדדים גם הלחץ הברומטרי ,טמפרטורת פני המים ,וקרינה נטו ,באמצעות מדידות ישירות של קרינה ארוכת גל
וקרינה קצרת גל מוחזרת מפני המים .בתחנת הרכבל התחתון בחרמון נמדד השלג )מד גשם מחומם( קרינה ארוכת
גל ,ואלבדומטר .בסיס הנתונים המטאורולוגי של הכנרת כולל כעת נתוני מדידה מטאורולוגית לפי הפירוט הבא:
•

משנת  1996תחנת גינוסר )לשעבר טבחה(.

•

משנת  2003על האקו-ראפט בתחנה ) Aחלקית תחנת השמ"ט(.

•

משנת  2006תחנה מטאורולוגית ליד הרכבל העליון בחרמון.

•

משנת  2008תחנה מטאורולוגית ליד הרכבל התחתון בחרמון.
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סיכום המדידות בשנת 2016
כבשנים קודמות ,סיכום הגשם החודשי )איור  (8כולל את כל השנה ההידרולוגית ) 2015-2016אוקטובר -2015
ספטמבר  (2016ואת חודשי אוקטובר-דצמבר  2016כדי להשלים את תיאור שנת  1.10.2015) 2016עד .(31.12.2016
נתוני הגשם החודשי נלקחו מתוך בסיס הנתונים הפתוח של השמ"ט .הגשם המייצג הוא הממוצע הנמדד בתחנות
אמנון ,צמח ,דגניה א' ,כפר נחום ,קבוצת כנרת ,ובבטיחה .סיכום המדידות המטאורולוגיות לשנת  2016מבוסס על
נתוני התחנה המטאורולוגית בתחנה  Aועל התחנה בגינוסר .איורים  10עד  15מייצגים את הממוצע שעתי )ייצוג
התנודה היומית( ע"פ חודשי השנה )ייצוג התנודה העונתית( של הפרמטרים המטאורולוגיים המדודים .הפרמטרים
שסיכום המדידה השנתי שלהם יוצג הם .1 :טמפרטורת אויר )רום כ 8 -מטר מעל פני האגם(;  .2טמפרטורת המים
)עומק עד  20ס"מ(;  .3קרינה קצרת גל;  .4קרינה ארוכת גל;  .5לחות יחסית;  .6מהירות הרוח .ממוצע המדידות
לשנת  2016הושווה לסיכום הרב שנתי ל 10-השנים האחרונות  .2006-2015ההשוואה נעשתה ע"י חישוב ההפרש בין
ממוצע שעתי לחודש משנת  2016לעומת ממוצע דומה עבור  10השנים שקדמו לשנה זו ,ושרטוט מפת הפרשים בין
שני הממוצעים.
גשם על הכנרת בשנת 2016
בסיכום עונתי ל 2016-2015 -בלבד מתקבלים כ 300 -מ"מ בלבד על פני האגם )כ 48 -מלמ"ק( .כמות זו מהווה בקירוב
כ 72% -מכמות הגשמים הרב-שנתית הממוצעת על פני הכנרת .פריסת הגשמים על פני עונת  2015-2016התאפיינה
בחודש ינואר ממוצע ושאר החודשים שחונים יחסית .עונת  2016-2017נפתחה בסערה עם כמויות גבוהות ביותר
של גשם בדצמבר .נתייחס להשפעת נתונים אלה על הכנרת בהמשך הדו"ח.
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איור  :8גשם חודשי ממוצע מ 6 -תחנות מסביב לכנרת וסטיית התקן בין התחנות ,החל מחודש אוקטובר  2015ועד דצמבר
) 2016עמודות( ,בהשוואה לגשם חודשי ממוצע על הכנרת )קו רציף(.

טמפרטורה ולחות יחסית בדצמבר 2016
חודש דצמבר  2016היה חודש גשום וקר במיוחד ,ולעומתו היה חודש נובמבר  2016יבש וחם יחסית .הנתונים
המפורטים של טמפרטורת האוויר והלחות היחסית )איור  (9מראים כי טמפרטורת דצמבר  2016נפלה בכ 7 -מעלות
ביחס לחודש נובמבר ,והלחות היחסית בדצמבר טיפסה כמה וכמה פעמים ל 100% -בשל מזג האויר הגשום.

22

איור  :9נתונים מטאורולוגיים שנמדדו בתחנה  Aבמהלך חודשים נובמבר-דצמבר )מסומן באדום( -ינואר  .2016למעלה:
טמפרטורת האוויר צונחת מ 24 -מעלות לכ 15-מעלות במהלך חודש דצמבר ונשארת נמוכה בינואר .למטה :לחות יחסית
נמוכה ביותר ) (20%במהלך סוף נובמבר מטפסת ל 100% -בתחילת דצמבר ובמהלכו ,כאשר בחודש ינואר חלה הפחתה ניכרת
בכמות הימים הגשומים.

טמפרטורת המים והאוויר
חודשים ינואר ופברואר הם הקרים ביותר בשנה ,וחודש אוגוסט הוא החם ביותר .בולטת התנודה היומית של
טמפרטורת האוויר )איור  10ימין( ,לעומת התנודה היומית המוגבלת של טמפרטורת פני המים )איור  10שמאל(.
טמפרטורת האוויר הממוצעת שנרשמה במהלך  2016הייתה בד"כ גבוהה במעט בכ 0.5 -עד  2.0מעלות
מהטמפרטורה החודשית הממוצעת הרב שנתית )איור  .(11לעומת זאת בשעות הבריזה הים תיכונית ) 12:00עד
 (20:00בחודשי הקיץ של  2016הטמפרטורה דומה לממוצע הרב שנתי .ייתכן וההסבר לתופעה זו קשור לכך
שטמפרטורת האויר בתחנת גינוסר )ממנה נלקחו הנתונים השנה( בד"כ גבוהה במעט מהטמפרטורה ב .A -חודשים
אפריל ונובמבר היו חמים יחסית לממוצע ,בעוד שחודש דצמבר היה כאמור קר מהממוצע השנתי.
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איור  :10סיכום שנתי של ממוצעים שעתיים וחודשיים של טמפרטורת האוויר ברום של כ 8 -מטר מעל פני האגם )ימין(,
וטמפרטורת פני המים )שמאל(.
)Air Temperature(C
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איור  :11ההפרש בין ממוצע שעתי לחודש משנת  2016לעומת ממוצע דומה עבור השנים  2006-2015מימין :טמפ' אויר );(oC
משמאל :טמפ' פני מים ).(oC

קרינה קצרה וארוכת גל
מדידות קרינה קצרת גל ) (nm 305-2800מראות באופן קבוע על ערך מקסימאלי יומי בשעות הצהריים 13:00-11:00
)לפי שעון חורף( .בסקלה העונתית הקרינה המקסימאלית חלה בחודשים יוני ויולי )איורים  12ו .(13 -הקרינה
ארוכת הגל מראה שיא בקרינה בצהריים של חודש אוגוסט .תחום הקרינה קצרת הגל הוא בין ) 0לילה( לכ900-
 Wm-2בשעות היום .תחום הקרינה ארוכת הגל הוא בין  320ל Wm-2 500 -בקירוב.
ההפרש של מדידות הקרינה ארוכת הגל מהקרינה הרב שנתית הממוצעת )איור  (13במהלך השנה מעיד על קרינה
קצרת גל נמוכה יחסית ביחס לממוצע משעות הבוקר ועד הצהריים ,וקרינה גבוהה יחסית לממוצע משעות
הצהריים ועד השקיעה .התוצאות מעידות אולי על הבדל בין המדידות בגינוסר שמרכיבות את עיקר הממוצע הרב
24

שנתי ,לבין המדידות בתחנה  Aשמבוצעות באמצעות מכשור שונה .הקרינה ארוכת הגל מראה אף היא עודף מסוים
בשעות אחר הצהריים ,וגם כאן ניתן אולי לקשור זאת למכשור שונה.
-

-
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איור  :12סיכום שנתי של ממוצעים שעתיים וחודשיים של קרינה ארוכת גל )  , Wm-2ימין( וקצרת גל )שמאל(.
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איור  :13ההפרש בין ממוצע שעתי לחודש משנת  2016לעומת ממוצע דומה עבור השנים  .2006-2015מימין :קרינה ארוכת גל
) ,(Wm-2משמאל :קרינה קצרת גל ).(Wm-2

לחות יחסית ומהירות רוח
סיכום שנתי של ממוצעי מהירות הרוח והלחות היחסית )איורים  14ו (15-מדגים את רוחות אחר-הצהריים הקיציות
האופייניות לאגם .השעות  16:00 – 15:00הן שעות שיא הרוח לאורך כל השנה )שעון חורף ,שעת השיא בפועל היא
 14:00לפי שעון קיץ( ,והחודשים יוני-יולי-אוגוסט הם החודשים בהם הרוחות הן החזקות ביותר .חודשי החורף
והשעות  00:00עד  10:00הם בהכללה הזמנים שבהם ממוצע מהירות הרוח היא הנמוכה ביותר ועומד על פחות מ3 -
מטר לשנייה .הלחות יחסית ) (%מעל פני האגם מצויה בד"כ בהתאמה שלילית מסוימת עם מהירות הרוח )מהירות
גדלה –לחות פוחתת(.
25

נתוני מהירות הרוח של  2016נלקחו מנתוני תחנה  .Aנראה כאילו קיימים רק הפרשים אקראיים בין נתוני הרוח
השנתיים ) (2016לנתונים ההיסטוריים ) .(2006-2015הלחות היחסית על פני המים )ותחנה  (Aנמוכה מאד יחסית
בנובמבר וגבוהה מאד בדצמבר )כפי שהראינו במפורט בחלקו התחתון של איור .(9
-
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איור  :14סיכום שנתי של ממוצעים שעתיים וחודשיים של לחות יחסית )שמאל( ומהירות רוח )ימין(.
)Humidity (%
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איור  :15ההפרש בין ממוצע שעתי לחודש משנת  2016לעומת ממוצע דומה עבור השנים ) 2006-2015טבחה ותחנה  .(Aמימין:
מהירות רוח ) ,(ms-1משמאל :לחות יחסית ).(%

סיכום שנתי של טמפרטורת האגם
פרופיל טמפרטורת גוף המים נמדד על בסיס שבועי באמצעות  STDבמספר תחנות דיגום )כל  0.1מטר( .הסיכום
מתייחס רק למדידות שנעשו בתחנה  .Aשנת  2016התאפיינה בטמפרטורה ממוצעת הן באפילימניון והן
בהיפולימניון )איור  .(16בולטת במיוחד טמפרטורת מים נמוכה בכ 1-2 -מעלות יחסית לממוצע בחודש דצמבר,
בהתאמה לכל הנאמר לעיל בעניין חודש זה .כמו כן נמדדה טמפרטורה גבוהה יחסית במהלך החודשים מרץ -אפריל
ובהשוואה לשנים קודמות )איור  .(17בדיקת השכוב התרמי במהלך  2016העלתה כי הוא נמשך כ 294 -יום,
26

בהשוואה לממוצע רב שנתי של  46השנים האחרונות  293±18 -יום .בניתוח מגמה רב שנתית ייתכן וקיימת מגמת
התארכות של תקופת השיכוב בשיעור  1/3יום לשנה.
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איור  :16טמפרטורת האגם לשנת .2016
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איור  :17ההפרש בין טמפרטורת האגם לשנת  2016לטמפרטורה הממוצעת בשנים  .2006-2015טמפרטורת המים בשנה זו
גבוהה במידה במעט מהממוצע ב –  10השנים האחרונות בעיקר בחודשי האביב; לעומת זאת גשמי חודש דצמבר הביאו את
האגם לטמפרטורה נמוכה בכ 2 -מעלות מהממוצע.
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איור  :18השכוב התרמי במהלך  2016נמשך כ 294 -יום ,בהשוואה לממוצע רב שנתי העומד על  293יום וסטיית תקן של 18
יום.

התחממות אגמים ככלל והכנרת בפרט – עדכון נתונים עד 2016
פרטים על התחממות הכנרת מ 1969 -עד  2015מופיעים בדו"ח שנתי קודם ) .(2015להלן עדכון שבוצע עבור שנת
 .2016במהלך  47שנים ) (1969-2016הטמפרטורה הממוצעת של פני המים בכנרת בחודשי הקיץ גדלה בכ1.65 oC-
)קצב של כ 0.036 -מעלות לשנה( .טמפרטורת פני שטח האגם והשינויים במהלך הקיץ נשלטים על ידי שני גורמים.
הראשון הוא עלייה בטמפרטורת האוויר והשני הוא המפלס הנמוך יחסית של האגם בעשורים האחרונים בהשוואה
למפלס בשנים  1969עד .1990
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איור  :19טמפרטורת פני המים בחודשי הקיץ על פני תקופה של  47שנים ) (1969-2016גדלה בכ.1.5 oC-

תוצאות ניתוח סטטיסטי מעודכן ) (1969-2016מראות ששני המשתנים הבלתי תלויים .1 :עליית טמפרטורת האוויר
בחודשי הקיץ ,ו .2 -הפחתה של מפלס האגם ,יכולים להסביר באופן ניכר את השינויים בטמפרטורת פני האגם
) (r2=0.68בחודשי הקיץ )טבלה  ,(3כאשר טמפרטורת האוויר דומיננטית יותר )מבוטאת כטמפרטורת המים
החודשית כנגד טמפרטורת האויר החודשית בהר כנען ) ( r2=0.57; oC/ oCולמפלס האגם השפעה משנית
28

)טמפרטורת המים החודשית כנגד מפלס האגם החודשי ) .(r2 = 0.41 ;oC/ mשינוי נוסף בטמפרטורת פני המים עשוי
להיות מוסבר על ידי פחיתת הספיקות הנכנסות לכנרת ומשתנים מקומיים אחרים ,שההשפעה שלהם פחות
משמעותית מבחינה סטטיסטית.
טבלה  :3תוצאות של תלות טמפרטורת פני המים בטמפרטורת אוויר ושינויים במפלס האגם ).(1969-2016

 2.6ממצאי הניטור הכימי
ירון בארי-שלוין ,מיקי שליכטר

הקדמה
כמו בשנים קודמות מוצגים נתוני הניטור הכימי משכבת ה -אפילימניון וה-היפולימניון בתחנה  Aבשנת 2016
בהשוואה לממוצעים רב שנתיים )עשר שנים (2005-2014 :וכן לשנה הקודמת) 2015 ,איור .(20
תוצאות:
להלן סיכום הממצאים לגבי שנת ) 2016ראה איור :(20
אלקליניות וסידן:
התפתחות ערכי האלקליניות והסידן בשכבת האפילימניון בחצי הראשון של  2016ובעיקר הירידה החריפה בערכים
אלו בין מרץ למאי מבטאת שקיעת קלציט בעקבות פעילות ביולוגית באביב .פעילות זו צפויה כל שנה בתקופת
האביב אולם בשנת  2016הירידה מאוחרת יחסית ,ומאוחרת אף לשנה שלפניה .אם ב 2015-הירידה התייצבה עד
מאי לערכים מתייצבים לממוצע הרב שנתי הרי שב 2016-הירידה מתונה יותר ומתייצבת רק ביוני על ערכים בקצה
העליון של הממוצע הרב שנתי .מחודש מאי והלאה ,עד סוף השנה התפתחות ערכי האלקלניות והסידן באפילמניון
נמצאים בחלק הגבוה של הממוצע הרב שנתי.
אלקליניות בשכבת ההיפולמניון דומה למגמה הרב שנתית ולערכי השנה הקודמת למעט ירידה מאוקטובר עד סוף
השנה .ערכי הסידן מראים מגמה קופצנית יותר מזו של שנת  2015בשכבה זו.
כלוריד:
השנתיים הקודמות החל מ 2014-שהייתה שנה שחונה התאפיינו בעלייה רב שנתית בערכי הכלורידים באפילמניון
ובכנרת בכלל .ב 2014-התבנית השנתית של ירידה בחורף אביב )דומיננטיות של כניסות מתוקות( ואז מעבר לעליה
עד סוף השנה )דומיננטיות של כניסות מלוחות והתאדות( נשברה פעם ראשונה ולאורך כל השנה הייתה עליה
בערכי הכלוריד.
שנת  2015הייתה ברוכה יותר במשקעים ,ואכן הייתה חזרה בשכבה זו למגמה הרב שנתית עם ירידה )קלה( בחורף
אביב ומעבר לעליה בקיץ סתיו .שנת  2016מראה שוב שבירה של התבנית הרב שנתית וכמו ב 2014-עליה לאורך כל
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השנה בערכי הכלוריד בשכבה זו .עליה זו מבטאת כמובן כניסות ירדן נמוכות השנה על אף ש 2016-לא הייתה
שחונה כמו  .2014שילוב העליה הרב שנתית יחד עם מגמות תוך שנתיות רק מחריף את מגמת העליה במליחות
הכנרת .אכן ב 2016הכנרת עברה לראשונה זה שנים את סף ה 300מ"ג כלוריד לליטר.
חמצן:
ערכי החמצן בשנת  2016דומים לממוצע הרב שנתי באפילימניון לאורך רב השנה .גל העליה בערכי חמצן האופייני
לאביב והמוסבר באופן רגיל בפעילות פוטוסינטטית גבוהה באביב נראה מתון בשלב מרכזי באביב – בחודש אפריל.
בהיפולימניון מגמת ההתפתחות של ערכי החמצן דומה למגמת הממוצע הרב שנתי לאורך כל חודשי השנה .ירידה
חדה בערכי החמצן ממרץ והלאה מבטאת את התפתחות השכבתיות באגם ודלדול במאגר החמצן בשכבה
התחתונה .עליה בדצמבר מייצגת את השפעת הערבוב של עמודת המים.
ערך הגבה ) :(pHערכי ההגבה באפילימניון בשנת  2016מעט נמוכים ברב חודשי השנה לעומת ההממוצע הרב שנתי
בדומה לערכי  .2015ערכי ההגבה בהיפולימניון נמוכים גם הם יחסית לממוצע הרב שנתי ולערכי השנה הקודמת.
המגמה היציבה התואמת את תחתית טווח ערכי הממוצע הרב שנתי ממאי ועד ספטמבר נשברת עם עליה
מאוקטובר והלאה .שינוי זה עשוי להיות מוסבר בשינוי קצב פירוק חומר אורגני לקראת סוף הקיץ.
זרחן:
ערכי זרחן כללי ,זרחן מומס וזרחן מומס מגיב באפילימניון של שנת  2016דומים לערכים של הממוצע הרב שנתי.
בהשוואה למגמות השנה הקודמת התפתחות ריכוזי זרחן כללי וזרחן מומס מגיב בשנת  2016פחות קופצניות
מהשנה הקודמת .ריכוזי זרחן כללי דומים לטוח השנה הקודמת .לעומת זאת ערכי זרחן מומס נמוכים רב השנה
מערכי  2015וערכי זרחן מומס מגיב נמוכים מערכי  2015בעיקר מיוני והלאה .ערכים אלו מייצגים כנראה שינוי
מגמה בשחרור זרחן מומס מאזור תחתית הכנרת )פירוק חומר אורגני( מאמצע –סוף הקיץ והלאה.
ריכוזי זרחן כללי מומס וזמין בהיפולימניון נמצאים בחלק הנמוך של טווח הממוצע הרב שנתי בעיקר מיוני והלאה.
שינוי במגמת ההצטברות של מתחילה באוקטובר והיא כנראה קשורה בשינויים בקצב פירוק חומר אורגני .נפילות
חזקות יותר בדצמבר מייצגות את ערבוב עמודת המים.
חנקן:
ערכי חנקן כללי בשתי השכבות דומים לממוצע הרב שנתי ברב חודשי השנה אם כי בין מאי לאוקטובר באפילימניון
ערכים אלו נמצאים בקצה התחתון של טווח זה .כמו כן מגמת הצטברות חנקן כללי בהיפולימניון ממאי מתונה
יחסית לעשור האחרון .בדצמבר נראית ירידה בחנקן כללי בהיפולמניון כתוצאה מערבוב של עמודת המים .חנקן
אורגני באפילמניון מתנהג באופן כללי בדומה למגמת הממוצע הרב שנתי אולם בהיפולימניון המגמה הופכת
לקופצנית/גלית מיולי והלאה בדומה למגמה ב.2015-
ערכי האמוניום באפילימניון דומים רב השנה לממוצע הרב שנתי .בהיפולימניון לעומת זאת תחילת השנה ממשיכה
את מגמת סוף קיץ אל תוך חורף של ) 2015ערכים נמוכים מהמגמה הרב שנתית מספטמבר והלאה עד למעבר
לערבוב עמודת המים( .בנוסף לכך המגמה שנצפתה בסוף  2015נראית שוב השנה אם כי בצורה מעט שונה .ב2015-
מגמת העליה של אמוניום )ממרץ-אפריל( נעצרה בספטמבר וערכי האמוניום נשארו קבועים .בשנת  2016העצירה
במגמת הצטברות האמונים מעט מאוחרת יותר אך במקום להישאר בערכים קבועים ישנה מגמת ירידה .יש לציין כי
העצירה במגמת העליה בהצטברות אמוניום בשתי השנים קורית הרבה לפני העמקת התרמוקלינה .מצב זה עשוי
לייצג ירידה בפירוק חומר אורגני באזור קרקעית הכנרת .אין שום אינדיקציה לחימצון ומעבר זמני לניטריט לפני
סוף דצמבר.
פרופילי הניטריט והניטראט בשתי השכבות מראים התנהגות דומה לזו הרב שנתית.
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עכירות ומוצקים מרחפים:
ערכי עכירות וסך המוצקים המרחפים באפילימניון נמצאים בתוך טווח הממוצע הרב שנתי ,רב הזמן אך כמו בשנה
הקודמת הם נמצאים בקטעי זמן ארוכים )עכירות :קיץ באפולמניון ,חורף בהיפולימניון ,סך מוצקים מרחפים
היפולמניון אפריל עד אוקטובר( בקצה הנמוך של טווח זה .בחינה של כמה שנים אחורה מראה כי ישנה מגמת
ירידה בערכים אלו משנת  2013באפילימניון .הירידה מ 2013ל 2014הוסברה בספיקות נמוכות יותר בחורף 2014
אולם המשך ירידה זו אל  2015ואל  2016קשה להסבר.
גופרית:
ערכי הסולפאט באפילמניון נמצאים מעל ערכי  2015והממוצע הרב שנתי רב השנה כאשר יחד עם עליה קלה
בריכוזי הסולפאט  -ב 2016ההפרש גם הולך ומחריף .גם השנה הקודמת הייתה מאופיינת בערכי מעט גבוהים של
סולפאט בשכבה זו אך לא בצורה בולטת כמו השנה.
ערכי הסולפאט בהיפולימניון עוקבים אחר המגמה הרב שנתית אולם הם גבוהים במעט גם ביחס לטווח זה )בקצה
העליון של הטווח( ובהשוואה לערכי  2015בעיקר מאפריל והלאה .דצמבר מאופיין בעילה חדה בסולפאט שתוצאה
של ערבוב עמודת המים.
ההיפולימניון ב 2016 -מאופיין בעליה /הצטברות סולפיד מאפריל ועד יולי בדומה למגמה הרב שנתית של העשור
האחרון .למרות שלא ניתן לראות עצירה של הצטברות סולפיד בסוף הקיץ כמו בשנת ) 2015עצירה והתייצבות
מספטמבר( הרי שב 2016-ישנו בפירוש שינוי בקצב ההצטברות מיולי והלאה )נמוך יותר( .בדצמבר ישנו ערבוב של
עמודת המים ,חימצון המים והסולפיד לסולפאט .ניתן אם כן לאמר כי בשנתיים האחרונות חלים תהליכים
המערבים פחות פירוק חומר אורגני )שחרור של חנקן ,וזרחן מומס למים( ופחות נשימה של סולפאט לסולפיד.
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איור  :20ממוצעים חודשיים של ריכוזי הפרמטרים השונים בכנרת בשנת ) 2016קו אדום( בהשוואה לשנה הקודמת ) ,2015קו
שחור מרוסק( ולממוצע הרב שנתי  ±סטיית תקן אחת של עשר השנים שלפניה ) ,2005-2014רקע אפור( .הנתונים מוצגים
בנפרד עבור שכבת המים העליונה ) 1-10מ' עומק( והתחתונה ) 30-40מ' עומק(.

 2.7סדימנטציה
איליה אוסטרובסקי וניר קורן

קצבי סדימנטציה נבדקו ב 4 -תחנות ,M ,F ,A :ו .K -המלכודות הסטנדרטיות מורכבות מ 8) 4 -בתחנה (A
צינורות )קוטר  5 -ס"מ ,אורך  50 -ס"מ( .בתחנות  Aו F -מוקמו המלכודות  2.5מ' מעל הקרקעית ,בעוד
שבתחנות  Mו K-המלכודת מוקמו  1.5מ' מעל הקרקעית .חומר שוקע נאסף אחת לשבוע עד שבועיים .דוגמאות
)בדופליקטים( של סדימנט מצטבר סוננו על גבי פילטר  .GF/Fתכולת חומר יבש נקבעה על ידי שקילת הדוגמאות
לאחר חימום ב 800C -למשך  4ש' .קצבי הסדימנטציה השנתיים בתחנות השונות חושבו כממוצעים משוקללים
של תאריכי הדיגום השונים .בנוסף ,החומר שנאסף בתחנה  Aסורכז ,יובש בהקפאה ונשמר עבור אנליזות
עתידיות של ריכוזי נוטריינטים בחלקיקים.
בחורף ובאביב ,במהלך התקופה ההולומיקטית )דצמבר – מרץ( ושקיעת הקלציט ,קצבי הסדימנטציה בתחנות
השונות היו גבוהים מאלו שנמדדו בקיץ ובסתיו )איור  .(21בקיץ ובסתיו ,בתחנות הפריפריאליות הרדודות  FוM-
היו קצבי הסדימנטציה גבוהים מאלו שבתחנות הפלגיות  Aו .K -ממאי עד אוגוסט קצבי הסדימנטציה בתחנה K
היו דומים ,או מעט גבוהים ,מאלו שבמרכז האגם )תחנה  ,(Aבעוד שבסתיו היו קצבי הסדימנטציה בתחנה  Kבעלי
ערכים שבין ערכי תחנות  Aו .F-בדצמבר ובתחילת ינואר קצבי הסדימנטציה בתחנות  Fו K-היו הגבוהים ביותר.
העליה היחסית המהירה ביותר בסדימנטציה התרחשה בתחנה  Aמסוף אוקטובר עד לתחילת דצמבר .הדתופעה
נגרמה עקב העמקת הטרמוקלינה ,וכתוצאה מכך ההשקעה מחדש של חומר חלקיקי טרי שהצטבר מתחת
לטרמוקלינה בחודשים שקדמו.
ב 2016-קצבי הסדימנטציה הממוצעים בתחנות  ,M ,F ,Aו K-היו  8.3 ,10.8 ,3.6ו 7.2-גרם חומר יבש/מ"ר/יום,
בהתאמה )איור  .(22בשנים  1999-2015קצבי הסדימנטציה הממוצעים בתחנות  ,F ,Aו M-היו +/- 0.7 ,3.2+/- 0.3
 9.4ו 13.2 +/- 1.3-גרם חומר יבש/מ"ר/יום ,בהתאמה .ב 2016-היו קיצבי הסדימנטציה בתחנות  Aו F -מעט גבוהים
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מהממוצעים הרב שנתיים שלהם .קצב הסדימנטציה השנתי בתחנה  Mב 2016-היה בערך  63%מהממוצע הרב
שנתי ,המצביע על כך שמפלס האגם הנמוך במהלך השנים האחרונות גרם ל"ניקוי" האזורים הרדודים מחלקיקים
קלים המורחפים מחדש בקלות ,ואשר הושקעו מחדש באזורים העמוקים יותר של אגם הכנרת )איור .(22

איור  :21דינמיקה עונתית של קצבי הסדימנטציה בתחנות השונות ב .2016 -תקופת השקעת  CaCO3באפריל-מאי מודגשת.

איור  :22קצבי סדימנטציה ממוצעים במיקומים השונים ב.2014 – 2016 -
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 2.8זרחן באבק
ירון בארי-שלוין ,אדית ליבוביץ' וניר קורן

הקדמה
מתחילת שנת  2013עברנו למתכונת ניטור שגרתי של הזרחן באבק במסגרת מערך הניטור של האגם ומפברואר 2014
נוספה גם תחנה קבועה במזרח הכנרת )בכינר( .על כן זו השנה השלישית בה קיימות שתי תחנות ניטור זרחן באבק
סביב הכנרת .דיגום האבק מבוצע ע"י הצבת  4דליים מלאים במים מזוקקים מורעלים בסודיום אזיד על גג המעבדה
לחקר הכנרת )תחנת טבחה( וכן עוד  2דליים בחוף כינר )תחנת כינר( במזרח האגם .נפח הדלי המל הוא כ 18 -ליטר
ושטח הפנים העליון שלו  650סמ"ר .הדליים נדגמים למדידת זרחן מומס אחת לשבוע לערך ומים מזוקקים לקיזוז
הפסדי אידוי מוספים בהתאם לעונה ולצורך.
תוצאות ודיון
בתחנת טבחה ניתן להבחין בשתי תקופות עיקריות של שטפי זרחן באבק )איורים  23ו :(24-אביב עם שטפים
גדולים יחסית וקיץ-סתיו-חורף עם שטפים נמוכים יותר .תקופת האביב )אל תוך תחילת הקיץ( מאופיינת לא רק
בשטפים גדולים יחסית אלא גם בתנודתיות רבה והיא נעה בין ערכים של כ 50 -עד כמה מאות ק"ג זרחן מומס זמין
לאגם ליום .השוואה בין שנת  2016לשנים הקודמות )איור  (23מראה כי למרות השינויים בגודל השטפים בתקופת
האביב הרי שמגמת החלוקה העיקרית נשארת וכך גם גודל השטפים בקיץ )סדר גודל של  50ק"ג זרחן מומס מגיב
לאגם ליום( .סך השטף השנתי ל 2016הינו כ 25טון ,דומה מאד לשנה הקודמת  .2015ממוצע השטפים השנתיים
בטבחה בשנים  2013-2016עומד על  4.6±25.8טון.
בחינת התוצאות של תחנת כינר אל מול תחנת טבחה )איורים  23ו (24 -מראה כי התבנית של שטפי זרחן כמו גם
גודל השטף השנתי /עונתי במזרח האגם שונה במעט מזה של מערב האגם .סך השטף השנתי בתחנת כינר ב2016 -
עמד על כ 44.2 -טון כ  160%יחסית לשטף השנתי שנמדד בטבחה .תבנית דומה מאד ביחס בין כינר וטבחה נצפתה
בשנה שעברה.
בעיקרון החלוקה של תקופות בשטפי הזרחן דומה לזו של מערב האגם ,חוץ מתקופת החורף .שטפי הקיץ של תחנת
כינר דומים בגודלם לשטפי הקיץ של טבחה .שטפי האביב בכינר  2016מראים תבנית דומה לטבחה אם כי הערכים
גבוהים בעשרות אחוזים .בולט במיוחד השוני בתקופת החורף בין מזרח האגם למערבו .בתחנת כינר סך שטף
הזרחן בתקופה זו עומד על כ 6 -טון כמעט פי  8מאשר בטבחה.
תחנת כינר גם מאופיינת בואריאביליות בין שנתית לא קטנה – אם כי הטרנד הכללי כמו גם המאפיינים העיקריים
של השוני מתחנת טבחה נשמרו בין השנים  2014ל .2016 -השוני בשטף הזרחן בין שתי התחנות עשוי להיות קשור
לשינויים עונתיים במשטר רוחות ולתרומה שונה של זרחן מומס מאבק ממזרח וממערב לאגם )או מכיוונים אחרים
כגון צפון( לאורך השנה .המשך מעקב בשתי התחנות חשוב לכימות תרומות אלו למאזן העונתי והשנתי אל האגם
עצמו.
בחינה של תרומת האבק לזרחן מומס זמין מאבק מראה כי שטפים בסדר גודל של  6-7טון בתקופת הקיץ )חצי עד 3
טון לחודש( הינה כמות משמעותית המראה כי לאבק תרומה חשובה ועיקרית למאזן הזרחן באגם בקיץ.
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איור  :23השוואת שטפי זרחן מומס עבור השנים  2013-2016בתחנות טבחה )גג המעבדה לחקר הכנרת( והשנים 2014-206
בתחנת כינר.

SRP in dust flux 2016
Tabha vs. Kinnar
March-May

June-Sep

Oct-Dec

700

Jan-Feb

400
300
200
100

KgP/Lake/da

500

Rate of P(SRP) deposition,

600

0
400

350

300

250

150

200

100

50

0

Day # in Year
איור  :24שטפי זרחן מומס בכנרת כפי שנמדדו בתחנות טבחה  -גג המעבדה לחקר הכנרת )קו כחול( וכינר )קו אדום( בשנת
.2016
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 2.9ספירת חיידקים וייצור חיידקי
שירה ניניו ,נחמה מלינסקי רושנסקי

חיידקים הטרוטרופיים הם מרכיב חשוב במארג המזון ,עם תפקיד מרכזי בפירוק חומר אורגני ומיחזור נוטריינטים.
ניטור של חיידקים )מספר כללי וייצור שניוני ב 6-עומקים בתחנה  (Aהחל ב 2001-ונמשך ב 2016-בתדירות של פעם
בחודש .מעקב שגרתי אחר פרמטרים אלה חשוב בכדי לגלות שינויים בתפקוד הלולאה המיקרוביאלית בפרט,
והמערכת האקולוגית של האגם בכלל.
ספירת חיידקים כללית
ספירה כללית של חיידקים מתבצעת בשיטות של מיקרוסקופיה ,לאחר קיבוע הדגימה וסימונה בסמן הפלאורוסנטי
 (DAPI) 4',6-diamidino-2-phenylindoleהנקשר לדנ"א .מאז  2000ועד  2010נצפתה ירידה בממוצע השנתי של
מספר החיידקים בכנרת ,והוא עמד בסוף  2016על  1.57מיליון חיידקים למל׳ מים )איור  .(25ביתר חודשי השנה
נצפו ערכים נמוכים יותר ,אולם במקביל התמודדנו עם בעיות במכשור ,שנפתרו עם שדרוג פילטר ה DAPI -ולפיכך
ישנה אי וודאות לגבי ערכים אלו ,והם אינם מוצגים .הערך שהתקבל בסוף שנת  2016ערך זה קרוב לממוצע הרב
שנתי של ריכוז החיידקים שנמדד בתקופה שבין השנים  1.76) 2008-2011מיליון תאים/מל'( ,בזמן תקופה ארוכה
ללא פריחה של הדינופלגלט פירידיניום באגם .יתכן והערכים הנמוכים של מספר החיידקים הנמדדים בשנים
האחרונות נובעים בין היתר מהעדר של פריחות פירידיניום שבעבר סיפקו חומר גלם לפעילות פירוק חיידקית
באגם ,ופרחו בפעם האחרונה בשנת .2012
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איור  :25ממוצעים וסטיות תקן של ריכוזי חיידקים שנמדדו מ 2001 -עד ) 2016ממוצע מעומקים  1-15מ'(
ייצור שניוני של חיידקים ) (BBPלפי שיטת הקליטה של לאוצין מסומן רדיואקטיבית.
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הייצור החיידקי ( Bacterial Biomass Production (BBPנמדד באופן קבוע מתחילת  2001על ידי מעקב אחר קליטת
החומצה האמינית לאוצין המסומנת רדיואקטיבית .הייצור החיידקי שנמדד ב  2016עלה בהדרגה במהלך השנה
והגיע לשיא בחודשים אוגוסט וספטמבר )איור  .(25בניגוד למה שנצפה בשנתיים האחרונות ,הנתונים שנמדדו ב-
 2016תואמים את מה שתועד עד שנת  – 2013עם פעילות חיידקית מוגברת בחודשי הקיץ .ב 2016-נפסקה מגמת
הירידה בייצור השניוני שנצפתה מאז התחילה המדידה ,ונמדדו ערכים גבוהים מן הממוצע הרב שנתי של העשור
האחרון ) 453מג׳ פחמן/מ״ר/יום( )איור .(26
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איור  :26ייצור חיידקי ) (PBBמג' פחמן/מ"ר/יום לפי חודש בשנת  1-15) 2015מ׳(

Bacterial productivity 2001‐1016
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ינו2001/

איור  :27ערכים רב-שנתיים של ייצור חיידקי ) BBPמג' פחמן/מ"ר/יום(.

mgC/m2/day

2000

 2.10פיטופלנקטון
תמר זהרי ואלה אלסטר

המהלך השנתי של ביומסת הפיטופלנקטון
שנת  2016היתה שנה נוספת דלת משקעים באגן ההיקוות של הכנרת ,עם מפלסים יורדים למרות שאיבה מינימלית.
זה אחרי שגם השנתיים שקדמו היו שחונות ,מתוכן  2014היתה השחונה ביותר במאה השנים האחרונות ,עם
כניסות מים מועטות בלבד מאגן ההיקוות .עקב כך היה צפי של העדר פריחה של פרידיניום גם ב ,2016-ואכן כך
היה .הממוצע החודשי של ביומסת הפרידיניום ב 2016-היה ,בשיאו )מאי( ,רק  24ג' למ"ר ,נמוך בהרבה מערך הסף
של  100ג' למ"ר לפיו אנו מגדירים "שנת פרידיניום" .לפיכך ,שנת  2016עונה להגדרה של שנה "ללא פריחת
פרידיניום" ונוספת ל 13-השנים מאז  1996בהן הפרידיניום לא פרחה )איור  .(28הפריחה האחרונה של פרידיניום
היתה ב 2012-שהיתה גשומה במיוחד ,מאז כבר  4שנים ברצף שפרידיניום לא פורחת בכנרת.

איור  :28השוואת עצמת פריחת הפרידיניום בשנים  .1969-2016עצמת הפריחה מבוטאת כממוצע חודשי של הביומסה בחודש
בו ביומסת הפרידיניום הגיעה לשיאה השנתי )הערך המירבי בכל שנה( .בהתאם לעוצמת הפריחה האביבית השנים חולקו
לשלוש קטגוריות :שנים ללא פריחה )צהוב ,ביומסה שלא עלתה על  100ג' למ"ר( ,שנים עם פריחה ממוצעת )אדום ,ביומסה
בין  100-300ג' למ"ר( ופריחה מאסיבית במיוחד )כחול ,ביומסה מעל  300ג' למ"ר( .בולטת העובדה שעד אמצע שנות ה 90-כל
השנים היו ממוצעות ,ואילו מאז  1994נצפו רק  3שנים של פריחה ממוצעת 6 ,שנים של פריחה מאסיבית ו 14-שנים )כולל
 (2016ללא פריחה.

ללא פריחת פרידיניום ,הביומסה האצתית ב 2016-הייתה נמוכה בהרבה מהרגיל ,עם ממוצע שנתי של  47ג׳ למ2
בלבד )לעומת ממוצע רב שנתי של  78ג' למ"ר( .ערך זה דומה לערך של  42ג׳ למ"ר שנרשם ב ,2015-שניהם בין
הערכים השנתיים הנמוכים ביותר שנרשמו מאז תחילת הניטור .ממוצע זה נע בין מקסימום בינואר לבין מינימום
במרץ ושיא נוסף באוקטובר ,כאשר ביתר חודשי השנה הערכים כמעט קבועים לאורך זמן )איור  28למעלה( .זה
מצב שאופייני לכנרת בשנים ללא פריחת פרידיניום ושונה מאד מהמצב בשנים שפרידיניום פורחת ,בהן קיים שיא
אביבי שלרוב עולה על  200גר למ"ר .בולטת גם העובדה שלמעט שיא קטן במאי ,הדינופלגלטים לא תרמו שיא
משמעותי השנה.
41

איור  :29למעלה :המהלך השנתי ) (2016של ביומסת קבוצות הפיטופלנקטון העיקריות בכנרת וסה״כ הביומסה .למטה :תרומת
כל קבוצה לסך הביומסה .מקרא - Crypto :קריפטופיטה – Chloro+praz+eug ,ירוקיות ועינניות– diatoms + hapt ,
צורניות והפטופיטה - cyan ,כחוליות – dino ,דינופלגלטים.

למרות הביומסות הנמוכות בחורף-אביב ,ולמרות העדר פריחת פרידיניום ,קבוצת הדינופלגלטים הייתה התורמת
העיקרית לכלל הביומסה בין מרץ למאי ,בעוד שמיוני ועד דצמבר התורמות העיקריות היו הכחוליות והצורניות
)איור  29למטה( .לירוקיות הייתה תרומה קבועה יחסית לאורך השנה ,בין  .20-35%בדומה ,גם לאצות מקבוצת
הקריפטופיטה הייתה תרומה יחסית קבועה לאורך השנה של  ,5-10%עם ערכים גבוהים יותר בחורף )דצמבר ,ינואר(

הרכב המינים ודינמיקה עונתית
שנת  2016נפתחה ,כמו רוב השנים בכנרת ,עם נוכחות של אצות מקבוצת הקריפטופיטה )כריפטומונס ,רודומונס(,
והתפתחות פריחה של החוטית הצורנית ) Aulacoseira granulataאיור  30למעלה( .פריחת הצורנית היתה קצרה
42

וקרסה כבר בסוף ינואר ,בשיאה הגיעה לביומסה של  43ג׳ למ״ר .זה היה השיא הגבוה ביותר אליו הגיע מין אחד
בשנה זו .בהשוואה לרגיל בכנרת ,זה שיא זעום.

איור  :30המהלך השנתי של הביומסה של מינים תורמי ביומסה עיקריים .למעלה :האצות הגדולות יחסית )מיני דינופלגלטים
והאצות החוטיות מוגושיה ואאולקוסירה( .באמצע :אצות כחוליות .למטה :צורניות וכריפטומונס.

בסוף ינואר נרשם שיא של הכחולית המושבתית מייצרת הרעלנים ,מיקרוציסטיס )איור  30באמצע( .אך גם שיא זה
היה נמוך יחסית ) 22ג׳ למ״ר( וקצר .מיני פרידיניוםפסיס החלו להתפתח בפברואר ותרמו לביומסת הדינופלגלטים
 5-15ג׳ למ״ר במהלך במרץ עד מאי ,אך לא יצרו שיא משמעותי .פרידיניום נראה במים מתחילת אפריל ,הגיע לשיא
קצר בסוף מאי ודעך ביוני )איור  30למעלה(.
בקייץ הפיטופלנקטון היה מורכב מתערובת של ירוקיות ,כחוליות וצורניות .מבין הכחוליות שלטו מינים חוטיים
)אפניזומנון ,צילינדרוספרמופסיס( ,מבין הצורניות שלטה הסינדרה )איור  3למטה( ,בעוד שבין הירוקיות לא היה מין
שליט אלא מגוון גדול.
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מינים נוספים הגיעו ב 2016-לריכוזים גבוהים ,גם אם ריכוז זה לא התבטא בביומסה גבוהה ,בגלל הגודל הקטן של
מינים אלו :ארקניה ) 3000תאים למ״ל ב 28-לפברואר( ,רודומונס ) 4000תאים למ״ל בינואר( ,הכחולית דמויית
 Romeriaשעדיין לא הוגדרה ) 2000-8000למ״ל באוגוסט-ספטמבר( והכחולית המושבתית ציאנודיקטיון ) 2500עד
 10,000מושבות למ״ל ביוני ויולי( .בעומק הטרמוקלינה בנובמבר נמצאו ריכוזים גבוהים של הכחולית המושבתית
) Merismopediaמעל  2500מושבות למ״ל(.

 2.11רעלני כחוליות
אסף סוקניק ,דיתי ויינר-מוציני

במימון רשות המים
המערך האנליטי לזיהוי ולכימות רעלני ציאנובקטריה בכנרת פועל ברציפות החל משנת  .2000דגימות מים נאספות
בתחנה  Aבכנרת מעומק מטר ,בתדירות של אחת לחודש .כאשר עולה ריכוז הציאנובקטריה במים עולה גם תדירות
הדיגום לרעלנים .באירועים של פריחת מיקרוציסטיס היוצרת משטחים צפים ,נדגמים משטחי הציאנובקטריה בדלי
ונמדד ריכוז הרעלנים בביומאסה .לאחר מיצוי וריכוז ,הדגימות נלקחות לאנליזה איכותית וכמותית לרעלנים משתי
קבוצות :מיקרוציסטינים )שמקורם מיקרוציסטיס( וצלינדרוספרמופסין )שמקורם אפניזומנון( .המדידות מבוצעות
בשיטות  HPLCמתאימות והתוצאות מוצגות כריכוז הרעלן ליחידת נפח מים )בדגימות מים( או כריכוז הרעלן
בביומאסה )ליחידת משקל יבש( .תוצאות הזיהוי והכימות של רעלני ציאנובקטריה בכנרת בשנת  2016מוצגות
בטבלה .4
בשנת  2016נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשי החורף ינואר עד מרץ .במהלך העונה נצפו אירועים
של הצטברות צופת של מיקרוציסטיס באזורים נרחבים באגם כאשר שיא הפריחה היה באמצע פברואר .באיור 31
מוצגת מפת הפיזור המרחבי של אוכלוסיית המיקרוציסטיס כפי שצולמה מלוויין בתחילת פברואר  ,2016וכן
תמונות מייצגות של הפריחה במועדים שונים .ריכוז הרעלנים בביומאסה שנאספה כצופת היה קטן יחסית לשנים
קודמות במרבית הדגימות ,בין  10ל  100מיקרוגרם לגרם חומר יבש ,מלבד בדגימה של אמצע מרץ בה ריכוז
מיקרוציסטינים היה כ  340מיקרוגרם לגרם חומר יבש )טבלה  .(4בביומאסה נמצאו מיקרוציסטינים  YRו LR
ולקראת סוף העונה גם  .RRממצאים אלו מצטרפים לתוצאות שהתקבלו בשנים האחרונות ומעידים על
דומיננטיות של אוכלוסיית מיקרוציסטיס עם רעילות מוגבלת .בחורף  2016ריכוז מיקרוציסטינים במים היה לרוב
מתחת לסף הגילוי ,מלבד במספר מועדים ,אחד בפברואר ומאוחר יותר בחודשי הקיץ והסתיו .בדגימות אלו נמצאו
חומרים בעלי חתימה ספקטרלית דומה למיקרוציסטינים )מופיע בטבלה כ  .(Mic likeאין לנו ידיעה מה הוא
החומר ואם אכן שייך לקבוצת המיקוציסטינים ואם כן מדוע הופיע בדגימות אלו כאשר נוכחות של אוכלוסיית
המיקרוציסטיס באגם היא זניחה לחלוטין.
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טבלה  :4ריכוז רעלני כחוליות )צלינדרוספרמופסין ומיקרוציסטינים( בדגימות מים וביומאסה של פיטופלנקטון שנאספו
מהכנרת במועדים שונים במהלך שנת  .2016הדגימות נאספו בתחנה  Aמעומק מטר בתדירות של אחת לחודש או
בתדירות גבוהה יותר במידה ונצפתה התפתחות של ציאנובקטריה באגם .באירועים אלו רוכזה הביומאסה של
הפיטופלנקטון על ידי סינון או איסוף ברשת ונקבעה נוכחות הרעלנים בביומאסה .במועדים מסוימים בהם נצפתה באגם
צופת של מיקרוציסטיס נאספה דגימת צופת ובוצעה אנליזה על בסיס משקל יבש של החומר שנאסף .תס"ג – תחת סף
גילוי .לא נבדקו ריכוזי הרעלנים בביומאסה במועדים בהם לא נצפתה אוכלוסייה של ציאנובקטריה מייצרות רעלנים.

תאריך דיגום

ריכוז
צלינדרוספרמופסין
במים )(µg/L

ריכוז
מיקרוציסטינים
במים )(µg/L

Mic. YR=4.7
Mic. LR=3.9
Mic. YR=37.6
Mic. LR=38.5

5.1.16
10.1.16
25.1.16

תס"ג

תס"ג

Mic. YR=5.46
Mic. LR=4.97

1.2.16
8.2.16

ריכוז מיקרוציסטינים
בביומאסה
)(µg/g dw

תס"ג

Mic Like=0.23
Mic. YR=29.21
Mic. LR=52.24
Mic. RR=19

16.2.16
תס"ג

21.2.16
25.2.16
13.3.16

תס"ג

תס"ג

10.4.16
8.5.16
13.6.16
10.7.16
24.7.16
7.8.16
22.8.16
5.9.16
25.9.16
10.10.16
30.10.16
20.11.16
18.12.16

תס"ג
תס"ג
0.5
תס"ג
0.7
0.4
1
0.8
0.8
0.7
0.9
0.8

תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
Mic Like=0.83
Mic Like=1
Mic Like=0.9
תס"ג
Mic Like=0.81
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Mic. YR=26.88
Mic. Like=0.74
Mic. YR=51.5
Mic. LR=106.3
Mic. RR=181.8

איור  :31עיבוד ספקטרלי של צילום לווין של הכנרת במהלך אירוע פריחה של מיקרוציסטיס 3 ,בפברואר ) 2016משמאל(
המציג את התפוצה המרחבית של כלורופיל בכנרת .התמונה מציגה אוכלוסייה צפופה של מיקרוציסטיס בחלקו הצפוני של
האגם )צבע ירוק( ,ותצלומים ממועדים שונים המציגים משטחי צופת של מיקרוציסטיס במהלך אירוע הפריחה בכנרת ,דצמבר
 – 2015פברואר ) 2016מימין(.

בחודשי הקיץ והסתיו של שנת  2016נצפתה בכנרת אוכלוסייה של אפניזומנון ששיאה היה מאוגוסט ועד דצמבר
 .2016כבר באמצע יוני נמדד צלינדרוספרמופסין במים ) 0.5מיקרוגרם לליטר( כאשר בחודשים אוגוסט -נובמבר
ריכוז צלינדרוספרמופסין בדגימות מי כנרת היה בין  0.4ל  1מיקרוגרם לליטר .

 2.12כלורופיל וייצור ראשוני
תמר זהרי ודייב קמינגס

שנת  ,2016שנה רביעית ברצף ללא פריחת פרידיניום ,התאפיינה בריכוזי כלורופיל נמוכים מה״רגיל״ ממרץ עד יולי
)איור  ,(32כאשר באופן בולט חסר שיא כלורופיל אביבי שאופייני לכנרת .בהתאמה ,גם ערכי ביומסות
הפיטופלנקטון לא הראו בשנה זו שיא אביבי )ראו פרק פיטופלנקטון( .בחודשים אלו הממוצעים החודשיים של
הכלורופיל נפלו בתחתית טווח סטיות התקן לעשור הקודם .2005-2014 ,הדגם השנתי היה דומה מאד לזה שנצפה
שנה קודם ב 2015-וגם לזה של  ,2014שתיהן שנים ללא פריחת פרידיניום ,אם כי ב 2014-הריכוזים הקייציים היו
באופן עקבי יותר גבוהים מאשר ב 2015-ו .2016-בחודשים אוגוסט עד דצמבר  2016ריכוזי הכלורופיל היו באמצע
טווח סטיות התקן ,כלומר קרובים לממוצע הרב שנתי.
בממוצעים החצי-שנתיים )טבלה  (5בולט שהכלורופיל הממוצע בחודשים ינואר עד יוני היה גבוה אך במעט מאשר
בחודשים יולי עד דצמבר ,בהשוואה לממוצעים הרב שנתיים בהם ריכוזי הכלורופיל בחצי הראשון של השנה
גבוהים בכ 50%-מאלו של החצי השני .הממוצע השנתי של הכלורופיל 182 ,מג׳ למ"ר ,היה דומה מאד לזה של ,2015
 194מג׳ למ"ר ונמוך מעט מהממוצע הרב-שנתי 221 ,מג׳ למ"ר.
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איור  :32ממוצעים חודשיים של ריכוזי אינטגרל הכלורופיל בשכבת המים העליונה ) 0-15מ׳( ,בשנת ) 2016עיגולים אדומים ,ב-
) 2015קו שחור מקוקו( על רקע תחום סטיות התקן של ריכוזי אינטגרל הכלורופיל החודשיים בעשור הקודם ).(2005-2014

קצבי הייצור הראשוני ב 2016-היו נמוכים ,במשך רוב חודשי השנה הם היו בחלק התחתון של תחום סטיות התקן
של העשור הקודם ,אם כי לא נמוכים כמו ב) 2015-איור  .(33מעניין שבשנה זו הייצור הראשוני במחצית השניה של
השנה היה כמעט זהה לזה של המחצית הראשונה ,ולכן גם הממוצע השנתי היה זהה להם )טבלה  ,(5וזאת בניגוד
לדגם הרב שנתי של שנות ה 70-עד שנות ה ,90-בהן הייצור הראשוני בחצי השנה הראשון היה תמיד גבוה יותר
באופן משמעותי מאשר בחצי השנה השני .התופעה שבה הייצור הראשוני בקייץ דומה או אפילו גבוה מזה של
החורף מאפיינת שנים ללא פריחת פרידיניום .בסה״כ הייצור השנתי היה נמוך ב) 2016-וגם ב (2015-בהשוואה
לממוצע הרב שנתי )טבלה .(5
טבלה  :5ממוצעים ) ±סטיית תקן( חצי-שנתיים ושנתיים של ריכוזי כלורופיל וייצור ראשוני בכנרת :השוואה של  2016עם
 2015ונתוני העשור שקדם.2005-2014 ,
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איור  :33כמו איור  32עבור ייצור ראשוני.

תופעה אופיינית אחרת לכנרת היא מתאם טוב בין ריכוזי הכלורופיל והייצור הראשוני בחצי הראשון של השנה,
אבל קשר רופף יותר בין שני פרמטרים אלו בחצי השני של השנה )איור  .(34בדיקת הרצף הרב שנתי מעידה שזו
תופעה טיפוסית לכנרת ,לאורך שנים רבות וכנראה קשורה לחילופים העונתיים בהרכב במינים :בחורף שולטים
מינים גדולים יחסית )בעבר פרידיניום ,בהווה שולטים דינופלגלטים אחרים ,או מיקרוציסטיס או מוגשיה( עם
יעילות פוטוסינטטית נמוכה יחסית ולכן הייצור הראשוני הוא תלוי ביומסה .בקייץ שולטים מינים קטנים יותר עם
יעילות פוטוסינטטית גבוהה ולכן גם ביומסה נמוכה מייצרת קצבי פוטוסינתיזה גבוהים(.
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איור  :34המהלך השנתי של ריכוזי כלורופיל וייצור ראשוני בתחנה  Aבכנרת .הערכים המוצגים הם לאחר אינטגרציה של
מדידות ב 8-עומקים בין  0-15מ׳.
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 2.13קיבוע חנקן
שירה ניניו ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי רושנסקי

תופעת פריחות של ציאנובקטריה מקבעות חנקן בכנרת כמו אפניזומנון וצילינדרוספרמופסיס ,מעלה שאלה לגבי
היכולת להעריך את השינויים באוגר החנקן ומשמעותו לגבי התהליכים הביו גיאוכימיים באגם .ללא מדידה אמינה
של רכיב קיבוע החנקן במאזן האגמי ,תחזיות עונתיות ושנתיות לוקות בהערכה חסרה .לפיכך יש חשיבות רבה
לבחון את התרומה היחסית של קיבוע החנקן במאזנים העונתיים במדידות סדירות של קיבוע חנקן בכנרת .בדיקות
של פוטנציאל קיבוע החנקן בתרביות של אפניזומנון במי כנרת שהודגרו בעומקים שונים  in situהחלו בקיץ של
שנת  2001ומאז מהווים חלק מהניטור באגם בקיץ ובסתיו .המדידה מסתמכת על פעילות האנזים ניטרוגנאז המצוי
בתאים מיוחדים הקרויים הטרוציסטים ,והאחראי על קיבוע החנקן האטמוספרי .המעקב במעבדה נעשה ע"י תהליך
חיזור גאז האצטילן לאתילן ע"י הניטרוגנאז ,ומדידת שעורי האתילן הנוצרים על ידי כרומטוגראף גזים .מצאנו
שקיבוע החנקן תלוי באנרגיית אור ,עולה עם הזמן ,מעוכב על ידי אמוניה ובחושך הוא אינו מתקיים.
קיימת תלות בין הפריחות של ציאנובקטריה מקבעות חנקן באגם לבין ההרכב הכימי של עמודת המים .עונת
הקיבוע מתחילה באופן טיפוסי בחודש יוני כאשר אוגר הניטראט באגם מגיע לערכים נמוכים מאוד כתוצאה
מתהליכי דניטריפיקציה המתרחשים בחורף ובאביב .הקיבוע מפסיק כאשר מגיע לאגם חנקן מקובע מאגן ההיקוות,
בדרך כלל עם השיטפונות הראשונים .גם בשנת  2016נצפתה תלות זו )איור .(35

Nitrogen Fixation Rate and Dissolved
Inorganic Nitrogen at 1m, 2016
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איור  :35קיבוע חנקן )טון ליום לאגם( וריכוזי חנקן איאורגני מסיס ב1-מ' )מיקרוגרם לליטר( ב .2016

ב  2016נמדדו ערכים ממוצעים של קיבוע חנקן )איור  .(36הקיבוע החל ביוני ונמשך עד אוקטובר כשסה"כ קיבוע
החנקן לשנת  2016הסתכם ב  51.2טון לאגם ,בהשוואה ל  78.3טון בשנת  2015ו 50.5 -טון בשנת ) 2014טבלה .(6
הקיבוע התחיל ביוני ,עם העלייה במספר הפילמנטים של הציאנובקטריה מקבעות החנקן .באותה תקופה גם ירד
באופן משמעותי ריכוז הניטראט באגם )איור  (35מערכי חורף-אביב גבוהים לערכים נמוכים מאוד של  0.002מ'ג
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לליטר ,מה שנתן יתרון לציאנובקטריה מקבעות חנקן ,ואיפשר תנאים פיזיולוגים המעודדים קיבוע .בספטמבר
נמדדו הערכים הגבוהים ביותר של קיבוע חנקן 0.79 ,טון לאגם ליום .עונת הקיבוע נפסקה באוקטובר עם העלייה
בערכי האמוניה באגם ,והקיבוע שנמדד בסוף אוקטובר כבר היה אפסי .לסיכום ,ערכי הניטראט והאמוניה תחמו ב
 2016את עונת הקיבוע משני צידיה ,מה שמצביע על הקשר הישיר בין ההרכב הכימי של עמודת המים לבין תהליכי
קיבוע החנקן באגם )איור .(35
טבלה  :6קיבוע חנקן בכנרת בשנים .2001-2016
N2 Fixed,
tons per lake

Year

97.5
12.5
0.5
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35.1
1.6
59
81.1
21
6.9
79
5.3
50.5
78.3
51.22

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

N2 fixation in Lake Kinneret 2001‐2016

איור  :36קיבוע חנקן ) 2001-2016טון ליום לאגם(.
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 2.14ציליאטים
חמי מלינסקי-רושנסקי וגדעון גל
במימון רשות המים

במהלך שנת  ,2016בדומה לשנים האחרונות ,נערך ניטור הציליאטים פעם בחודש בתחנה  Aמשלוש שכבות של
עמודת המים :פני המים ,האפילימניון )עומק  1מ'( ,אזור המטהלימניון ) 20מ'( והשכבה העמוקה ,ההיפולימניון )34-
 40מ'( .בזמן השיכוב נלקחת דגימה נוספת מאיזור התרמוקלינה .הספירה נעשית לפי סוגים טקסונומיים עבור
הסוגים המוכרים לנו כמו  ,Tintinidium, Coleps ,Vorticella,ולפי הצורות הגיאומטריות )כדור ,גליל ,ספרואיד(
עבור ציליאטים שאיננו בטוחים בהגדרתם.
צפיפות כלל הציליאטים בשכבת האפילימניון ומטאלימניון הייתה נמוכה יחסית באביב )אפריל – יוני( .הערכים היו
גבוהים יותר בחורף ובקיץ )למעט באפילימניון בחודש פברואר( ,והצפיפות הגיע לשיא בסתיו )אוקטובר – דצמבר(.
הצפיפות בהיפולימניון היתה נמוכה בין החודשים מאי – ספטמבר ,אך היתה גבוהה יחסית בחורף )בדומה ל .(2015
הצפיפות הגיעה לשיא בדצמבר ,לעומת ערכים נמוכים מאוד שנמצאו ב  ,2015כתוצאה מכך שהדיגום נעשה לפני
ההיפוך וכניסת מים מהירדן לשכבה התחתונה של עמוד המים .לעומת זאת ,בדצמבר  2016הדיגום נעשה כאשר
התרמוקלינה ) 34מ'( היתה קרובה מאוד לעומק הדיגום ) 35מ'( וייתכן שהמים התערבבו .נצטרך לעקוב אחרי
הצפיפות בינואר  2017על מנת לבחון אם תוצאה זו נקודתית או באה בעקבות ההיפוך או מראה על מגמת עלייה
)איור .(37
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איור  :37ריכוז הציליאטים החודשי הממוצע בתחנה  Aב  ,2016בשלושת שכבות עמודת המים :האפילימניון ,המטהלימניון,
וההיפולימניון.

בהתפלגות הערכים בין השכבות ,ריכוזי הציליאטים באפילימניון היו דומים לאלו בשנת  .2015ערכי צפיפות
הציליאטים באפילימניון הראו יציבות מאז שנת  .2010באפילימניון צפיפות הצילאטים היתה גבוהה במיוחד וקרובה
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לערכים שקיבלנו ב  .2008-2009במטהלימניון הצפיפות ירדה מעט לעומת  ,2015אך נשארה גבוהה כמו בשנים 2006-
 ,2011למעט שנת  2007שהיתה חריגה בערכים הנמוכים בכל שכבות המים .הערכים בהיפולימניון ב  2016היו
גבוהים יותר מאשר ב  ,2015וניתן לראות מגמת עליה מאז ) 2014איור  .(38באופן כללי ,ניתן לראות שצפיפות
הצליאטים במטהלימניון והיפולימניון דומים למה שנצפה בשנת .2011
מתוך ספירת דגימות הציליאטים במהלך שנת  2016נמצאה ירידה בערכי הצפיפות )מספר הציליאטים ליחידת נפח(
לעומת הערכים שנצפו בשנת ) 2015איור  .(39ייתכן שערכים אלו מסמנים תחילתה של מגמת ירידה כפי שקרה בין
 2009ל ,2014-אך זאת נדע רק אחרי שנקבל את תוצאות הצפיפות של .2017
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איור  :38הצפיפות הממוצעת של ציליאטים )מספר למ"ל( בשכבות העומק השונות עבור התקופה .2006-2015
הקווים האנכיים מבטאים שגיאת התקן.

14
12

8
6
4

)Ciliates (cells/ml

10

2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
איור  :39ריכוז הציליאטים השנתי הממוצע ) (2006-2016על בסיס דיגום של שלושת שכבות עמודת המים :האפילימניון,
המטהלימניון ,וההיפולימניון .מספר הדגימות בשנה נע בין  .35-45הקווים האנכיים מבטאים שגיאת התקן.
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קיימים קשיים בדיגום הציליאטים העלולים להשליך על איכות האומדנים שלנו .הדיגום שאנו עורכים מתבצע
משלושה עומקים ספיציפיים בלבד בעזרת דוגם מים .ידוע לנו שהציליאטים לעיתים קרובות מרוכזים בשכבות
צרות וצפופות .על כן ,דיגום בשלושה עומקים ספיציפיים עלול ליצור מצב שבו אנו דוגמים מים שמעט עמוקים או
רדודים מהשכבה הצפופה של הציליאטים ובכך כנראה "מפספסים" את אותה שכבה צפופה .למרות השגיאה
האפשרית ,מגמת הירידה שנצפתה בריכוז הציליאטים מאז שנת  2009ועד  2014והעליה החדה ב  2015איננה
משאירה מקום לספקות לגבי עצם קיום השינויים באוכולוסיה.
השוואה בין אוכלוסיות הציליאטים והרוטיפרים )איור  ,(40מעידה לרוב על מגמות דומות .מגמת העלייה במספרי
הציליאטים והרוטיפרים ,שהחלה אחרי הערכים הנמוכים בשנת  ,2007המשיכה עד שנת  .2009מאז חלה מגמת
ירידה  ,אך ב  2012-2013לא נמצאה התאמה בין שני האוכלוסיות .לא ברור בשלב זה מה היה הגורם לניתוק
במגמות בין הציליאטים והרוטיפרים לאור העובדה שרוטיפרים ניזונים מציליאטים  .בשנת  ,2014חלה ירידה ברורה
בריכוז הרוטיפרים לעומת שמירה על יציבות בריכוז הציליאטים .בשנים  2015-2016אנו רואים התייצבות הן
במספרי הרוטיפרים והן בציליאטים .יחד עם מגמות הירידה והעליה בריכוז הציליאטים בין השנים ,2006-2015
מעניין לציין שהשינויים בין השנים אינם גדולים כל כך .הממוצע הרב שנתי ) (2006-2016עומד על  9.2פרטים למ"ל
אם לוקחים בחשבון את שנת  2007החריגה ו 9.8-פרטים למ"ל ללא שנה זאת .השינויים הרב-שנתיים בצפיפויות
של יתר מרכיבי הזואופלנקטון גדולים הרבה יותר ובמקרה של הרוטיפרים ,שינויים של מעל  30ו 40%-אינו חריג
בשתי שיטות הדיגום )פרופילים ומיקס(.
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איור  :40צפיפות הציליאטים )תאים למ"ל ( והרוטיפרים )תאים לליטר( בכנרת בתחנה  Aבין השנים  2006ל .2016

ב  2016נמשכה העלייה שנצפתה כבר ב  2015במספרי ציליאטים המקוטלגים בקבוצת  Prolate spheroidלאחר
מגמת ירידה ברורה ומתמשכת בשש השנים האחרונות )איור  .(41נצפתה עלייה במספר המינים הנספרים בקטגוריה
של ) Sphereמינים בעלי צורת כדור( אחרי ערכים יציבים יחסית בשנים  .2015 – 2011אנו עדים למגמת ירידה
ברורה ומתמשכת בריכוז של פרטים מהסוג  .Colepsב  2016מספרי ה  Tintinidesירדו לעומת הערכים ב .2015
מספרי ה  Vorticellaממשיכים להיות נמוכים באגם.
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יש לציין שבמהלך התקופה המוזכרת הייתה תחלופה בכח האדם המבצע את הספירה של דוגמאות הציליאטים
שעלולה להיות ההסבר לחלק מההשינויים שנראו בריכוזים של הציליאטים.
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איור  :41השינויים בצפיפויות השנתיות הממוצעות של קבוצות הציליאטים השונות בעמודת המים עבור התקופה .2006-2016

 2.15ניטור הזואופלנקטון
גדעון גל ושרה צ'ווה
במעקב אחר השינויים בצפיפות הכוללת של הזואופלנקטון באגם מאז  ,2003בעזרת דגימות הפרופילים )איור  ,(42ניתן לראות
שבשנה האחרונה חלה עליה בצפיפות הזואופלנקטון אחרי הירידה בשנת  2014למרות שהערכים נותרו נמוכים מהערכים
שנצפו באגם ברוב השנים מאז שנת  .2004מקור העליה בצפיפות הזואופלנקטון הינו העליה בריכוזי הקופפודים בעוד שלא
נראו שינויים ברוטיפרים או קלדוצירה .יחד עם זה השינויים בשנים האחרונות מעידים על המשך חוסר יציבות באוכלוסיית
הזואופלנקטון במבט רב שנתי.
בניתוח חודשי רב-שנתי על בסיס עשורים ניתן לזהות מספר מגמות )איור  .(43בחודשי החורף ובעיקר באביב ערכי הצפיפות
החודשית הממוצעת של סך כל הזואופלנקטון בשנים  2010-2016היו גבוהים יותר מהעשורים המוקדמים יותר למעט העשור
הראשון בניטור הזואופלנקטון ) .(1969-1979בחודשי קיץ-סתיו המגמה התהפכה ובשנים  2010-2016הערכים היו מהערכים
הנמוכים ביותר שנרשמו בעשורים האחרונים .הסיבות למגמות הללו לא ברורות אבל יתכן וישנו קשר לשינויים שחלו
באוכלוסיית האצות מאז אמצע שנות ה 90-והעליה הדרמטית בתדירות ובעוצמת פריחות הכחוליות באגם .יש לציין שהערכים
לא היו נמוכים מטווח סטיית התקן לתקופה  1970-2003בגלל השונות הרבה שנצפתה בתקופה הזאת.
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איור  :42צפיפות שנתית ממוצעת של כלל הזואופלנקטון באגם והחלוקה עפ"י קבוצות טקסונומיות ,על פי דיגום הפרופילים,
בין השנים  .2003-2016ערכי הצפיפות של קבוצות הקלדוצירה מופיעים בציר האנכי הימיני.

בבחינה של צפיפות הקבוצות הטקסונומיות העיקריות של הזואופלנקטון במהלך שנת  2016ביחס לשנת 2015
ולממוצע הרב-שנתי בין השנים  2005-2014ניתן להבחין במגמות הפוכות )איור  .(44צפיפות הקופפודים הייתה
גבוהה מאוד במהלך רוב השנה )תואם את ערכי מדד הקיימות החריגים -ראה פרק איכות המים( ביחס לשנת 2015
וגם ביחס לממוצע הרב שנתי ועם ערכים חריגים בסוף השנה .יש לציין שלא היו הבדלים בולטים בין שני מיני
הקופפודים .בניגוד לערכים הגבוהים של הקופפודים ,צפיפויות הקלדוצירה והרוטיפרים במהלך השנה היו נמוכות
ביחס לשנת  2015וביחס לממוצע הרב-שנתי .למעט מספר חודשים קטן צפיפויות שתי הקבוצות האלו היו בטווח
הנמוך ,או אף מתחת ,לתחום של הממוצע הרב-שנתי פחות סטיית התקן .יש להניח שהצפיפויות הנמוכות של
קלדוצירה והרוטיפרים נגרמו בין השאר ע"י הצפיפויות הגבוהות של הקופפודים.
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איור  :43צפיפות חודשית ממוצעת של זואופלנקטון עבור עשורים שונים בשנים ) 1969-2016עמודות( והממוצע החודשי הרב
שנתי לשנים  1970-2003וסטיות התקן )קו אנכי( .הנתונים מבוססים על דיגום המיקסים.

במהלך השנה ,שני מינים היו המינים הדומיננטים בקבוצת הקלדוצירה ואלו היו הציריודפניה והבוסמינה .האחרון
הציג פיזור אחיד יותר בזמן ועם ערכים גבוהים ) >90פרטים לליטר( בחודשים מרץ ואפריל בעומקים רדודים של עד
 5מ' .לעומת זאת ,נמצאו ערכי צפיפות גבוהים של הציריודפניה ) 46-122פרטים לליטר( במספר מקרים במהלך
החודשים פברואר-מאי ובטווח עומקים רחב יותר )בעיקר  3-10מ'( אבל עם צפיפויות  0במהלך חודשי הסתיו
)אוקטובר-דצמבר( .ברוטיפרים ,הקראטלה היה המין הדומימנטי עם ריכוזים גבוהים בעיקר בחודשי החורף-אביב
עם ערכים של מאות פרטים לליטר ) (200-350בעיקר בחודשים ינואר ומרץ בכל עמודת המים.
אם בוחנים את הפיזור של קבוצות הזואופלנקטון בעמודת המים בעונות השונות ניתן לראות את ההטרוגניות
שבפיזור האנכי שלהם )איור  .(45בין השאר בולט שהזואופלנקטון הטורף והצמחוני )מיני הקלדוסירה ושלבי
הביניים של הקופפודים( מתרכז בעיקר בחלק העליון של עמודת המים לעומת המיקרו-זואופלנקטון )הרוטיפרים
והשלבים הצעירים ביותר של הקופפודים( שמופיע בצפיפויות גבוהות גם בחלקים עמוקים יותר של עמודת המים,
בעיקר באביב ,עם יצירת השיכוב.
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איור  :44צפיפות חודשית ממוצעת של שלושת הקבוצות הטקסונומיות העיקריות של הזואופלנקטון באגם :הקופפודים )איור
עליון( ,הקלדוצירה )איור אמצעי( ,וההרוטיפרים )איור תחתון( בשנים )קו אדום( ) 2015 ,2016קו שחור מקוקו( וביחס לממוצע
הרב-שנתי וסטיות התקן )שטח אפור( בעשור  2005-2014על פי דיגום הפרופילים.

יחד עם זאת ,הערכים היו נמוכים יותר מאשר בשנים קודמות והמין של הרוטיפר  Anuraeopsis fissaשבשנת
 2015הגיע לשיא של  630פרטים לליטר ובשנים קודמות לאלפי פרטים לליטר הרי שבשנת  2016שיא הצפיפות היה
 469פרטים לליטר במקרה בודד ופרט לכך ריכוזים נמוכים בלבד של עשרות פרטים לליטר .הערכים הגבוהים ביותר
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היו של המין  Keratella cochlearisעם ריכוזים ממוצעים על פני כל עמודת המים ,בחודשים ינואר-מרץ ,של 138
פרטים לליטר וערך מקסימלי של  513פרטים לליטר ב 27.3.2016-בעומק של  7מ' .במהלך החודשים הללו הפיזור של
מין זה היה פחות או יותר אחיד לאורך עמודת המים .בהשוואה של הפיזור האנכי של המינים והקבוצות השונות,
בין שנת  2016לשנת  2015ושנים מוקדמות יותר ניתן לראות ריכוז נמוך יותר בכל הקבוצות למעט הקופפודים
והזואופלנקטון הטורף )איור .(45

איור  :45ערכי הצפיפות החודשיים הממוצעים בעמודת המים על בסיס דיגום הפרופילים החל פברואר  2003ועד סוף שנת
 2016שהצבעים כחולים מבטאים ערכים נמוכים וצבעים אדומים מיצגים צפיפויות גבוהות .הערכים הם של )א( קופפודים) ,ב(
זואופלנקטון טורף) ,ג( קלדוצירה) ,ד( זואופלנקטון צמחוני) ,ה( רוטיפרים) ,ו( מיקרו-זואופלנקטון .יש לשים לב שהבדלים
בטווחי הערכים בכל איור והשימוש בסקאלה לוגוריתמית באיורים התחתוניים.

ניתן לבחון את אוכלוסיית הזואופלנקטון כקבוצות פונקציונאליות הכוללות את הטורפים )קופפודים בוגרים(,
הצמחוניים )קלדוצירה והקופפודיטים( והמיקרו-זואופלנקטון )רוטיפרים והנאופליי( ,במקום כקבוצות טקסונומיות.
אם בוחנים ,את ההבדלים בין הצפיפויות החודשיות ,עבור השנתיים האחרונות ) (2016 ,2015ביחס לממוצע של
השנים  ,2005-2014על פי החלוקה לשלשת הקבוצות הפונקצינאליות ניתן להבחין במספר מגמות )איור  .(46ראשית,
במהלך רוב השנה ,צפיפויות הזואופלנקטון הטורף היו גבוהות יותר מאלו שנצפו בשנת  2015ומערכי הממוצע הרב-
שנתיים ) (2005-2013ובחלקו העליון של טווח סטיות התקן .מגמה זאת תואמת את העליה שנצפתה בריכוז סך כל
הזואופלנקטון בשנת  2016ביחס לשנת  .2015במקרה של הזואופלנקטון הצמחוני ,הערכים שנצפו במהלך שנת 2016
היו דומים לאלו שנצפו בשנת  2015וקרובים לממוצע הרב שנתי .יש לציין שרוב הפרטים בקבוצה זאת היו
קופפודים צעירים .במקרה של המיקרו-זואופלנקטון ,הערכים החודשיים במהלך שנת  2016היו דומים או נמוכים
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לאלו שנרשמו בשנת  2015ובמהלך רוב השנה בטווח הנמוך של הממוצע הרב-שנתי פחות סטיית התקן .מגמה זאת
בלטה בעיקר בין החודשים אפריל ונובמבר.

איור  :46צפיפות חודשית ממוצעת של שלושת הקבוצות הפונקציונאליות של הזואופלנקטון באגם :הזואופלנקטון הטורף
)איור עליון( ,הצמחוניים )איור אמצעי( ,והמיקרו-זואופלנקטון )איור תחתון( בשנים  2016 ,2015ביחס לממוצע הרב-שנתי
)וסטיות התקן( בעשור  2005-2014על פי דיגום הפרופילים.
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 2.16דגים  -סקרים הידרואקוסטיים
איליה אוסטרובסקי וסמיון קגנובסקי

סקרים אקוסטיים ,שמטרתם הערכה כמותית של מספרי הדגים וגודלם באגם ,בוצעו באקוסאונדר מדעי בעל
אלומה מפוצלת  ,120kHzדגם  .Simrad EY60הסקרים נערכו לאורך  14חתכים בשעות הלילה ,כיון שבלילה
הדגים מפוזרים על פני עמודת המים לעומת שעות היום בהן הם מקובצים בלהקות .לפני כל סקר כויל
האקוסאונדר בעזרת כדור סטנדרט .האקוסאונדר המדעי צויד במערכת  GPSשמאפשרת רישום דגמים מרחביים
דו-מימדיים של פיזור המטרות האקוסטיות .מכיון שאקוסאונדר מפוצל אלומה מאפשר זיהוי מהחיישן לכל מטרה,
הרי שניתן לאפיין מיקום תלת-מימדי של המטרות בגוף המים .דיגום הדגים נעשה בטווח שמעבר ל 2-מ' מהחיישן.
חשובי צפיפויות הדגים נעשו בעזרת תוכנת עיבוד הנתונים ההידרואקוסטיים (S5, Sonar5, Lindem Data
) Acquisition, http://folk.uio.no/hbalk/sonar4_5/index.htmטווח המטרות האקוסטיות חולק לקבוצות:
מטרות קטנות מ ‐50dB -משויכות ללרוות ולדגיגים ,מטרות  ‐50‐ ‐40dBהינן ככל הנראה בוגרים של לבנון
) (Mirogrex terraesanctaeושל רוב הדגים האחרים ,ומטרות  >‐40dBמשוייכות לדגים גדולים ,חלקם מינים
בעלי ערך מסחרי.
הדינמיקה העיתית של הדגים משלוש קבוצות הגודל הציגה דגמים דומים למדי בעלי עונתיות ברורה )איור .(47
דמיון גדול בדינמיקה העונתית של קבוצות גודל שונות עשוי ככל הנראה להיות מוסבר על ידי התרומה הגדולה של
הלבנון לכמות הדגים הכוללת ב .2016-צפיפות מינימלית של דגים באזור העמוק מאפיינת את החורף והסתיו
המאוחר ,כאשר דגי הלבנון הבוגרים נודדים אל קירבת החופים לשם רביה .הצפיפויות הגדולות ביותר של דגים
בגדלים  -60 - -50 dBו -50 - -40 dB-זוהו באמצע מאי ,בעוד צפיפויות הדגים הגדולים יותר ) (> -40 dBהיו
מכסימליות באזור העמוק ביוני.
בפברואר  2016נמדדה הצפיפות הגדולה ביותר באזורים הפריפריאליים של הכנרת .במאי יוני התרכזו הדגים
בחלקים המערביים והצפוניים של האגם .בדצמבר היתה תפוצת הדגים דומה לזו של פברואר )איור  .(48הצפיפות
הממוצעת של דגים הגדולים מ -60 dB-היתה  3.3פרטים למטר מרובע ב ,2016-ערך הקרוב למדי לזה של – 2015
 2.7פרטים למטר מרובע ולזה של  3.5 – 2014פרטים למטר מרובע.
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איור  :47הנקודות השחורות המלאות מייצגות את הערכים ב ,2016-הנקודות הכחולות הריקות מייצגות
את הערכים של  .2011-2015השטחים מייצגים את גבול השונות ב.2011-2015-
הנתונים מראים שבעוד צפיפות הדגים הקטנים יותר ) (-60 – -50 dBנכללים באמצע הטווח של
 ,2015 – 2011הרי שצפיפות הדגים הגדולים יותר ) (> -50 dBקרובה לגבול התחתון של ערכי שונות
הצפיפות.
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איור  :48תפוצה מרחבית של דגים באגם הכנרת ב .2016-צפיפות דגים ניתנת במספר פרטים למטר מרובע.

 2.17חלזונות וצדפות
תמר זהרי ,בני סולימני

ניטור שגרתי של מולוסקה )= רכיכות ,חלזונות וצדפות( מתבצע פעמיים בשנה ,בתקופת מפלס המינימום ושוב
בתקופת מפלס המקסימום ,בחמש תחנות חופיות )חוקוק ,גינוסר ,חמי טבריה ,גופרה ,שיטים( ובכל תחנה בשלש
נקודות לאורך חתך מהחוף לכיוון מרכז האגם ,בנקודות בהן עומק הקרקעית 0.3 :מ׳ )דיגום מהחוף( 2.5 ,מ׳ ו 5 -מ׳
)דיגום בצלילה מסירה( .עקב שינויי מפלס מיקום נקודות הדיגום משתנה מדיגום לדיגום .במסגרות של  20על 20
ס״מ ,דוגמים חלזונות מעשר משבצות קרקעית הנדגמות באופן אקראי .התכולה נאספת לתוך דלי ,האבנים והחול
מסולקים במקום והרכיכות נלקחות למעבדה לזיהוי וספירת כלל הפרטים החיים )קונכיות וצדפות ריקות לא
נספרות( .התוצאות מוצגות כמספר פרטים למ״ר מכל מין ,תחנה ועומק .המינים מזוהים לפי הקונכיות )איור .(49
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איור  :49מיני החלזונות הנפוצים בכנרת :המין הפולש) Pseudoplotia scabra ,משמאל למעלה( ושלשת המינים הטבעיים:
סהרונית ,שחריר ומגדלית ) 2תמונות תחתונות(.

כמו בכל השנים מאז  2013גם ב 2016-התופעה הבולטת ביותר היא שליטה מוחלטת של המין הפולש,
 ,Pseudoplotia scabraבכל חמש תחנות הדיגום ,באביב-קיץ ובסתו ,בעומקים  2.5מ׳ )לא מוצג( ו 5 -מ׳ )איור .(50
ב 2.5-מ׳ מספר החלזונות של המין הפולש נע בין  665ל 13,100-פרטים למ״ר ,ב 5-מ׳ חלזונות אלו היו רבים עוד
יותר ,בין  4000ל (!) 32,000-פרטים למ״ר .במקביל ,ריכוז סך כלל החלזונות+צדפות מהמינים הטבעיים לכנרת ב2.5-
מ׳ נע בין  33ל ,400 -כלומר רק  0.3עד  13אחוז מכלל הרכיכות .וב 5-מ׳ הריכוז של סך המינים הטבעיים נע בין 23
ל  110פרטים למ״ר ,שהיוו  0.3עד  1.5אחוז מכלל הרכיכות .בעוד שלאחר עליית המפלס הגדולה בחורף ב2012-
נדמה היה שנעצרה ההשתלטות המאסיבית של מין פולש זה ,השתלטות שנצפתה בשנים  ,2010-2011הרי שהשנים
שבאו אח"כ של מפלסים נמוכים יחסית הוכיחו שוב את יתרונו הגדול של המין הפולש בתנאים אלו בכנרת ודחיקת
המינים הטבעיים.
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איור  :50ריכוזי החלזונות מהמינים השונים )מס׳ פרטים למ״ר( בחמש תחנות דיגום במפלסי מינימום ומקסימום ובעומקים
שונים ) 0.4מ׳ – למעלה 2.5 ,מ׳ – למטה( בשנים  .2012-2016משמאל – המינים הטבעיים לכנרת .מימין – פסאודופלוטיה,
המין הפולש )שימו לב לסקלה לוגריתמית( .המספרים לאורך ציר איקס מציינים את מספר הדיגום )מ 1-עד  (10כאשר
המספרים הזוגיים נדגמו במפלסי מינימום והאי-זוגיים במפלסי מקסימום ,האותיות הן קיצור לשם התחנה .תאריכי הדיגום:
=1מאי ) 2012מפלס גבוה(=2 ,נוב-דצמ ) 2012מפלס נמוך( =3 ,אפריל ) 2013גבוה( =4 ,נוב-דצמ ) 2013נמוך( =5 ,מאי 2014
)גבוה( =6 ,דצמ ) 2014נמוך( =7,מאי ) 2015גבוה( =8 ,דצמ ) 2015נמוך(=9 .מאי ) 2016גבוה( = 10 ,נוב ) נמוך  .(2016שמות
התחנות =GI :גינוסר =HA ,חמי טבריה =SH ,שיטים =GO ,גופרה =HU ,חוקוק.

במים הרדודים המין הפולש היה פחות נפוץ )איור  .(50ב 4-מתוך  8דיגומים הוא לא נמצא כלל ) 0פרטים למ״ר(.
בארבעה דיגומים נוספים נמצאו בין  950 -23פרטים למ״ר .בדיגום הקייצי נמצאו בכל התחנות מאות פרטים למ״ר
של סהרונית .בחוף גופרה בדיגום נובמבר  2016לא נמצאו כלל חלזונות.
מגדלית המשיכה להיות נדירה .במים הרדודים היא לא נמצאה כלל .במים העמוקים יותר נמצאו מדי פעם פרטים
בודדים .גם שחריר היה נדיר יחסית ,ונמצא רק בכרבע מנקודות הדיגום בריכוזים של עד עשרות בודדות של פרטים
למ״ר.
כמו בשנים הקודמות ,צדפות משני המינים המוכרים בכנרת )אוניו וקורביקולה( נעדרו כמעט לגמרי מהמים
הרדודים )איור  .(51לעומת זאת ב 2.5-מ' )לא מוצג( וב 5-מ׳ נמצאו עשרות צדפות למ״ר משני המינים בכל תאריכי
הדיגום והתחנות.
לסיכום ,החלזון הפולש ממשיך להיות המין הדומיננטי בכנרת ,מין שדחק את מיני החלזונות הטבעיים .הוא כנראה
מעדיף את המים העמוקים יותר ואת התשתית החולית ,אם כי ניתן למצוא אותו גם על אבנים.
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איור  :51ריכוזי הצדפות מהמינים השונים )מס׳ פרטים למ״ר( בחמש תחנות דיגום במפלסי מינימום ומקסימום ובעומקים
שונים ) 0.4מ׳ משמאל 5 ,מ׳ מימין( בשנים  .2016 – 2012הקודים לתאריכי הדיגום ושמות התחנות שעל ציר איקס כבאיור .50

 2.18אינדיקטורים לזיהום צואתי
שירה ניניו ,ריקי פנקס ונחמה מלינסקי רושנסקי
במסגרת הניטור השגרתי נבחנים סמנים )אינדיקטורים( חיידקים לזיהום צואתי המצביעים על זיהום בקטריאלי של
מי האגם .מצורפות תוצאות הבדיקות ב  14 -אתרים סביב הכנרת טבלה  (1-15) 7הכוללים:
אתרי שאיבה
חופים מייצגים
מקום כניסת הנחלים לכנרת
התוצאות ניתנות כמספר חיידקים ל 100-מל' מים .הבדיקות נעשו בשיטת ה Membrane filter -והחיידקים
שנבדקו :קוליפורמים צואתיים ) ,(Fecal coliformאשריכיה קולי ) (Escherichia coliואנטרוקוקי ).(Enterococci
כמו בשנים קודמות ,כך גם ב 2016-ניכר כי רוב הזיהום החיידקי מקורו מאגן ההיקוות .עם הגשמים הראשונים
נשטף אגן ההיקוות וכשמתחילות זרימות חזקות בנחלים מגיע הזיהום החיידקי לכנרת ,בעיקר לשפך הירדן .לפי
נתוני השרות ההידרולוגי ,ב  2016לא נמדד אף אירוע של ספיקות שיטפוניות בירדן ,אולם נתונים על חומר מרחף
בירדן )באדיבות חברת מקורות( מצביעים על מספר אירועים במהלך השנה בהם הגיע חומר חלקיקי מאגן ההיקוות
ונשטף אל הירדן .לדוגמא ,בחודש ינואר  2016החומר המרחף שנמדד בירדן היה בריכוז גבוה מאוד של מעל  900מג׳
לליטר )איור  .(52אכן נמצא שעיקר הזיהום החיידקי שנמדד השנה בכנרת היה בחודשי החורף ינואר ופברואר עם
ערכים של  3700חיידקי קולי ל 100 -מל׳ בנקודת הדיגום מול שפך הירדן )טבלה  .(7נתונים אלה מצביעים גם השנה
על אגן ההיקוות כמקור העיקרי לזיהום החיידקי בכינרת .מלבד אירועים אילו ,ברוב מדידות הזיהום החיידקי ב
 2016נתקבלו ערכים נמוכים מאוד ,ובאופן חריג מדידות רבות הראו העדר מוחלט של חיידקים אינדיקטורים לצואה
)טבלה  .(7יתכן ותוצאות אלו נובעות מכך שלא היו זרמים שיטפוניים ופחות חיידקים הגיעו אל הכינרת מאשר
בשנים עברו .בנוסף ,יש לבחון אפשרות שהמפלס הנמוך מקשה על הדיגום ומכתיב תוואי דיגום מרוחק יותר
מהחוף ,שם ריכוז החיידקים המזהמים נמוך יותר.
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אינדיקטורים חיידקיים לצואה בשפך הירדן וחומר מרחף בירדן 2016
7000

1600

חומר מרחף בירדן )מג׳ לליטר(

1200
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400
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איור  :52חומר מרחף בירדן  -גשר הפקק )מ"ג לליטר( וערכי אידיקטורים לצואה ב .2016
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חיידקים אינדיקטורים לצואה )חיידקים ל  100מל׳(

1400

Fecal C.

6000

2016  מל' מים( בתחנות שונות ב100  אינדיקטורים חיידקיים לזיהום צואתי )מס' ב:(1-14) 7 טבלה
1-

JORDAN

4-

TIBERIAS INTAKE

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
3700 1600
465
3700
650
560
84
80
48
1
0
0
4
2
0
4
3
0
2
1
1
11
9
4
481
105
108
18
7
1
7
0
2
1012
537
200

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
3
3
2
4
7
13
1
1
1
2
2
0
2
0
3
1
0
1
40
5
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
2
0

2 - WATERCARRIER INTAKE

5 - JORDAN VALLEY INTAKE

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
19
10
7
78
26
20
0
0
0
12
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
6
1
4

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
19
13
2
6
5
6
4
2
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
3
4
1

3-

GOLAN INTAKE

6-

KURSY

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
23
10
15
13
5
2
0
0
1
3
0
0
6
0
1
7
1
0
3
1
1
0
0
0
2
0
0
6
2
1
32
5
5
5
1
0

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
6
5
3
5
5
0
12
2
1
10
2
3
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
3
0
0
6
2
0
24
4
14
4
0
0
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7-

AMNUN

10 -

MASUDIA

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
40
17
17
460
280
180
2
0
0
8
4
5
1
0
0
4
3
0
1
0
1
3
1
0
3
1
0
2
2
0
5
4
4
23
3
7

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
23
8
13
290
78
177
2
2
5
2
1
5
2
0
0
4
2
1
2
2
2
1
1
0
4
0
1
1
0
1
2
1
1
4
2
0

8-

DUGIT

11 -

MAAGAN

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
4
4
12
6
4
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
2
1
2
4
2
1
1
0
0
4
0
0
6
0
0
0
0
0
4
1
0

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
61
40
27
17
6
7
11
5
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
14
4
1
2
1
3

9-

ZACHI

12 -

ALUMOT

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
46
32
17
825
370
615
6
6
13
2
2
1
1
0
0
2
1
2
3
1
2
2
1
0
11
1
1
1
0
1
6
2
1
31
27
8

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
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Fecal C. E.Coli Enteroc.
91
74
40
62
33
26
4
3
3
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0

3

YARMUCH

14 -

AMUD

13 -

Fecal C. E.Coli Enteroc.
42
30
19
32
22
20
6
4
6
1
0
0
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
2
2
2
0

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C. E.Coli Enteroc.
12
6
2
14
3
66
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
9
4
3

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

 2.19ניטור חומרי הדברה
פלג אסטרחן ואדית ליבוביץ'

שנת  2016חלפה כשנה שקטה ,בה ריכוז חומרי ההדברה במים היה נמוך יחסית ) .(<0.01ppbהחומרים העיקריים
שנמצאו היו . Endosulfan alpha, DDE, DDT, DDD, Terbutryne :שלושת הראשונים הינם חומרי הדברת
מזיקים ואילו האחרון הינו חומר הדברת צמחים .עיקר חומרי ההדברה הללו מזוהים בעונות אביב -קיץ בעיקר
בתחנות  Kו  .Hגם השנה אובחנו הרעלות דגים תוך שימוש ב  Endosulfanוכחומר רקע המצוי במרבית הדגים גם
הפעם נמצאו נגזרות ה  DDTברקמות הדגים בריכוזים של עד . 40ppbעם זאת מספר דגימות הדגים שהובאו
למעבדה היה קטן ועד כה בשנת  2017מספר דגימות הדגים המגיעות למעבדה קטן אף יותר.

 2.20הערכת שפיעת המלח במעיין הברבוטים
גדעון טיבור ,תמי זילברמן )מכון גאולוגי( ועמי נשרי

מטרת המדידות
מדידות לקביעת ספיקות נוזלים ושטפי מומסים מהבורות באזור טבחה .המחקר ינסה לענות על השאלות הבאות:
מהם קצבי השפיעה מהבורות? האם וכיצד משתנים קצבים אלו במהלך השנה? מהם הגורמים המשפיעים על
השינויים?
רקע
הניטורים מפתח צינור הברבוטים החלו ב 13-בדצמבר  2007עם סנסור מסוג  Aandderaשהוחלף בחודש מרץ 2011
בסנסור מסוג  SonTeckוכוללים כיום (1 :דיגום מים חודשי מבסיס צינור הברבוטים ואנליזה של כלורידים
וניטראט במעבדת הכינרת .אנליזות לפרמטרים אחרים )יונים עקריים והרכב איזוטופי( מבוצעות במכון הגאולוגי
לפי הצורף (2 ,מדידה שעתית של מהירות הזרימה והטמפרטורה באמצעות מד זרימה אקוסטי של חברת SonTek
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המותקן בתוך הצינור .דו"ח זה מסכם את המדידות שבוצעו בצינור הברבוטים מדצמבר  2007ועד נובמבר 2016
)בחודש דצמבר הסנסור לא היה תקין(.

תוצאות:
טמפרטורת המים בצינור הברבוטים
נתוני הטמפרטורה בקצה הצינור נמדדים בתדירות שעתית .בשנים  2007-2010הטמפרטורה בצינור )טמפרטורת
הנביעה( ירדה מ 280C -עד  .270Cהשתנות הטמפרטורה ממרץ ) 2011התקנת סנסור ה (SonTeck-ועד נובמבר
 2016מוצגת באיור  .53ניתן לראות שהטמפרטורה בצינור התייצבה ממאי  2011עד דצמבר  2013סביב ה26.10C-
במהלך  2014הטמפרטורה נעה סביב ה .26.50C-מסוף ינואר  2015הייתה ירידה חדה לטמפרטורה של 26.10C
שנשארה קבועה עד סוף אוקטובר  .2015במהלך דצמבר עד סוף ינואר  2016הטמפרטורה עלתה ל 26.50C-ולאחר
מכן ירדה בחדות עד לכ 26.00C -ונשארה קבוע עד סוף ספטמבר .הורדת הסנסור בסוף ספטמבר עד  1.5מ מעל
הקרקעית של הצינור גרמה לעלייה של כ .0.50C -השינויים בטמפרטורה תואמים את השינויים במליחות הנביעה,
כאשר המליחות גבוהה הטמפרטורה גדלה.

איור  :53מדידות שעתיות של טמפרטורת הנביעה בצינור )נקודות כחולות( מה 7-במרץ  2011ועד סוף נובמבר .2016

ספיקות בצינור הברבוטים
בתחילת מרץ  2011החלה מדידה שעתית של מהירות הזרימה באמצעות מד זרימה אקוסטי של חברת SonTek
שהותקן בתוך צינור הברבוטים .מהירות הזרימה מהצינור )בס"מ/שנייה( הנמדדת בתדירות שעתית מוצגת באיור
 .54בנתונים אלו ניתן לראות מחזוריות שבה בחודשי החורף מהירויות הזרימה הם הגבוהות ביותר )עד ~ 4.2
ס"מ/שנייה( ואילו בחודשי הקיץ הם הנמוכות )עד ~ 2.7ס"מ/שנייה( .מהירויות אלו שקולות לספיקות של 32-45
ליטר/שנייה )~ קצת יותר ממיליון קו"ב לשנה( .בסוף ספטמבר הורד הסנסור עד  1.5מטר מקרקעית צינור
הברבוטים דבר שגרם לעליה במהירות הזרימה עד לערכים של כ 16-ס"מ/שנייה )פי  4מהמהירות בחלק העליון של
הצינור( .ההסבר הראשוני לכך היה שבבסיס הצינור יש מספר נביעות והסנסור כנראה מוקם מעל אחת מהן .בדיקת
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מהירויות נעשתה בתחילת  2017ע"י הצלבה בין השיטה ה"רגילה" באמצעות סנסור מהירות שמותקן בתוך צינור
הברבוטים לבין שיחרור רודמין בקרקעית הצינור ומדידה של זמן הגעתו ל  2עומקי שאיבה בתוך הצינור )עומקים
 8מטר ו 14-מטר מעל לקרקעית( .התוצאות היו חד-משמעיות בדיקת הרודמין הצביעה על מהירות של 4.21 ± 0.02
ס"מ לשניה בדומה למהירויות באמצעות הסנסור .תוצאות הרודמין גם אפשרו להגדיר את הזרימה כדמוית piston -
 ,flowדהיינו ללא ערבליות חזקה תוך כדי עליה בצינור .תוצאות בדיקת השדה הוכיחו אם כך שסנסור המהירות
) (Son-Tekאמין לא רק בתנאי כיול במעבדה אלא גם בשדה ונשאלת השאלה מה פשר השונות הרבה שמאפינת
מדידות מהירות "בשדה" )איור  .(54בשלב הנוכחי אנו רק משערים שקימות  2אלטרנטיבות להסבר התופעה:
שזו תופעה טבעית ושהמים פורצים מתחתית הצינור בפולסים בעלי משך קצר ביותר )סדר גודל של דקות( ,שזוהי
תופעה שמושפעת מהאינטראקציה שבין הפיזיקה של האגם לצינור הברבוטים .ולכך קימות מספר אפשרויות
וביניהן .I :שזרמים הוריזונטליים בכינרת משתנים תדירות ופתח הצינור שממוקם  7מטר מתחת לפני המים מושפע
מיניקה יותר )בזרמים חזקים( או פחות מזרמים אלו .II .שינויים לוקליים במפלס האגם בסדרי גודל של
סנטימטרים ספורים שמשנים את הגרדיאנט ההידראולי שבין הנביעות בקרקעית לגוף מי הכינרת באופן תדיר.
איננו יודעים כרגע באיזו אופציה לבחור )אם בכלל( וזו שאלה קריטית שנוגעת להערכת הספיקה של הברבוטים
לכינרת )כולל תרומת המליחות( וכמו כן האם התקיימה מגמה כלשהיא בספיקה מאז השדרוג האחרון של סנסור
המהירות המותקן בברבוטים.
אלמנט פיזיקלי שנראה קשור לריכוזי המליחות הוא הירידה הסימולטנית בטמפרטורה של מי הברבוטים .בכל חורף
)פברואר-מרץ( מתקימות  2תופעות ברורות האחת עליה במליחות של הברבוטים )איור  (55וירידה מקבילה
בטמפרטורה של המים בצינור )איור  .(53לא מצאנו קשר בין הטמפרטורה של המים בצינור לבין מי הכנרת
הסמוכים לצינור ומכאן שאין מעבר חום משמעותי בין שני "גופי המים" ושהטמפרטורות שמדדנו משקפות את
התערובת שבין מים חמים מלוחים לבין מים מתוקים קרים יותר .בשנת  2016הטשטשה מגמה זו אולי בגלל מיעוט
גשמים.
המגמה הכללית של תלות בין מליחות המים בברבוטים לבין מפלסי מי התהום ניכרת בין  2009לבין  .2010ככל
שמפלס מי התהום היה גבוה יותר )לפני השאיבות הניכרת במעלה הזרימה( המליחות בברבוטים היתה גבוהה יותר
)כ 3500-מג כלוריד לליטר( .אם כך גם שינויים עונתיים בגשמים )ומכאו קרוב לודאי במפלס מי התהום( שבאו
אחרי תקופה זו משפיעים באופן דומה על מליחות הברבוטים ועל הטמפרטורה שלהם .באופן כללי ניתן להגיד
שנפילה של  0.4מעלות צלסיוס בברבוטים )מ 26.2-ל 25.7-מעלות( מלווה בעלית מליחות מ 900 -מג"ל ל 1300-מג"ל.
ממצאים אלה בהחלט תומכים ברעיון שהעומד ההידראולי של המאגר המלוח העמוק מוקנה לו באמצעות לחץ
המים המתוקים שבאקוויפרים ה"מתוקים" שמעל .בהנחה שמרכייב הקצה המלוח הוא במליחות של  18000מג"ל
כלוריד ושהסיפיקה של הברבוטים קבועה עם הזמן מתקבל שלפני  2009התמלחת תרמה  19.5%ב 7% 2010-וב2016-
 5%מספיקת המים בצינור .הטמפרטורה המחושבת של תמלחת הקצה בתנאים אלה הייתה בסביבות  70מעלות
צלסיוס.
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איור  :54מהירות הזרימה )מרץ  -2012נובמבר  (2016מצינור הברבוטים )ס"מ/שנייה( הנמדדת בתדירות של שעה .קו המגמה
חושב בתדירות של  36שעות .העלייה במהירות הזרימה מסוף ספטמבר נגרמה עקב הורדת הסנסור קרוב לקרקעית הצינור
)הנביעה(.

אנליזות מים מהצינור  -ריכוזי כלורידים ,ניטראט ומוליכות חשמלית
תוצאות אנליזות המים ) 1.1.12עד  (26.12.16מוצגות באיור .55

איור  :55מוליכות חשמלית ,ריכוז ניטרט וכלוריד בבסיס צינור הברבוטים.
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18

Del H2O in Barbutim
-5.0
-5.2

Avg. -5.90+/-0.12

-5.6
-5.8
-6.0

del 18 H 2 O

-5.4

-6.2
-6.4

date

D u te r iu m in B a r b u tim
-2 0
-2 2

Avg . -3 0 .6 7 + /- 1 .0

-2 4

-2 8
-3 0

del 2H 2O

-2 6

-3 2
-3 4

9 .2 .1 4

1 6 .7 .1 3

2 2 .4 .1 3

4 .1 2 .1 2

3 0 .8 .1 2

2 8 .5 .1 2

8 .2 .1 2

1 1 .1 2 .1 1

3 0 .8 .1 1

2 1 .6 .1 1

1 7 .3 .1 1

1 6 .1 1 .1 0

2 9 .6 .1 0

2 4 .2 .1 0

2 2 .1 .0 9

-3 6

Da te

איור  :56הרכבים איזוטופיים של חמצן  18ודאוטריום בברבוטים

תוכנית להמשך הניטור בשנת 2017
המשך מדידות מצינור הברבוטים של טמפרטורה ,מליחות ,ספיקות ,כלורידים וניטראטים.

 2.21הפעלת מערכת  PhytoPAMלמדידה בזמן אמת של הרכב ופעילות אוכלוסיות הפיטופלנקטון
אסף סוקניק ,שמשון זכאי ,דיתי ויינר-מוציני ,יורי ליצנסקי

מערך ניטור הכנרת כולל רפסודת ניטור ) (EcoRaftהעגונה במרכז הכנרת בתחנה  Aוממנה מופעלת מערכת מדידה
המבוססת על הערכת התגובה הפוטוסינתטית של אצות במים בשיטה של פלואורסנציה מאופיינת מערכת זו
שמאפשרת מדידה בזמן אמת של ריכוז הכלורופיל במים וחלוקתו לקבוצות שונות של אצות על פי פיגמנטי עזר
אופייניים ,ובמקביל מודדת פרמטרים של המערכת הפוטוסינתטית באותן קבוצות של אצות .המערכת ניזונה במים
הנשאבים מעומק נתון באגם ומבצעת סידרה של מדידות תוך שליטה דרך רשת האינטרנט .המערכת על מכלול
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המרכיבים שלה מוצגת באיור  57ומורכבת ממשאבת דיגום הנשלטת ע"י בקר ממוחשב ,מערכת מדידה אופטית–
 PhytoPAMמתוצרת  Walzגרמניה ומחשב בקרה המחובר לרשת האינטרנט הניתן להפעלה ולהעברת נתונים מכל
מחשב ,או טלפון חכם.
מערכת ה  PhytoPAMהמותקנת ברפסודת המחקר ,מבצעת מדידות של מים שנשאבים אל תא המדידה מעומק
של  1מ' .המדידות מבוצעות אחת ליממה בשעות הלילה וזאת באמצעות הפעלה מרחוק .באירועים של פריחה
תדירות הדיגום עולה .במהלך שנת הפעילות  2016המערכת סיפקה מידע על תפוצת הכלורופיל על פי קבוצות
טקסונומיות והפעילות הפוטוסינתטית של קבוצות אלו לאורך כל השנה.

איור  :57מימין  -מערך השאיבה ,הבקרה ,המדידה והשליטה של מערכת ה  PhytoPAMשמותקנת ברפסודת המחקר בתחנה A
ומופעלת בשליטה מרחוק .רכיבי המערכת מצוינים ומוסברים באיור .משמאל  -צילום מסך מחשב ההפעלה של מערכת ה
 PhytoPAMוהמשאבה .בחלק הימני מסך ההפעלה של המשאבה ובמרכז מסך ההפעלה של ה  .PhytoPAMהפסים הצבעוניים
האנכיים מיצגים את ריכוז הכלורופיל שמקורו בקבוצות אצות שונות.

בעזרת מערכת ה  PhytoPAMנערך מעקב מפורט אחר התפתחות אוכלוסיית המיקרוציסטיס באגם בחורף 2016
)איור  .(58אותות ספקטרליים אופייניים למיקרוציסטיס נרשמו כבר באמצע ינואר  2016אבל שיא הפריחה נמדד
באמצע פברואר  2016כאשר ב  14וב  17לחודש נרשם שיא של כ  50מיקרוגרם כלורופיל לליטר .חשוב לציין
שהדיגום למדידות מבוצע מעומק של  1מ' מפני המים ואינו מיצג את כלל עמודת המים .אוכלוסיית המיקרוציסטיס
נעה במרחב הכנרת עם הזרמים והגלים וגם מבצעת נדידה אנכית על ידי הגברת הציפה של המושבות במהלך שעות
האור בהם יש ייצור מוגבר של חמצן בתהליך הפוטוסינתזה .ימים חמים ללא עננות מגבירים את התופעה שבאה
לידי ביטוי בעליה בריכוז המושבות בשכבת המים העליונה וביצירת צופת על פני המים .הערכים הגבוהים של
כלורופיל נמדדו באמצע פברואר בימים בהם נמדדו תנאים המעודדים ציפת מושבות.
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איור  :58תפוצת כלורופיל כללי )נקודות שחורות מלאות( וכלורופיל שמקורו באוכלוסיית מיקרוציסטיס העשירה בפיגמט
פיקואריתרין – ) PEריבועים כתומים פתוחים( על פי מדידות פלורוסנציה  in situשבוצעו על ידי מערכת מדידה מסוג
 .PhytoPAMהמדידות מייצגות שכבת המים של  1מ' בתחנה  Aבכנרת במהלך חורף  2016במועד פריחת מיקרוציסטיס באגם.

 2.22הפעלת פרופיילר אוטונומי מדגם  Autoreel-mantaבתחנה  Aכחלק מתוכנית הניטור של
אגם הכנרת
ורנר אקרט ,בני סולימני ומיקי שליכטר

רקע
ב  - 2002החלה המעבדה לחקר הכנרת לנטר את עמודת מי האגם בעזרת ציוד אוטומטי המופעל מדוברת
האקוראפט בתחנה  .Aבשנת  2009הוחלפה יחידת ה  – RUSS/YSY -שפעלה במקום בשנים 2002-2008
במכשיר המופעל על ידי כננת ומורכב מדוגם רב חיישנים מדגם )MANTA (Eureka, Austin, Texas
ומפרופילר עצמאי מותאם למקום ,אשר פותח על ידי Instrumental Solutions Inc, Vicksborg Mississippi
)איור .(59
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איור  :59יחידת הפרופיילר האוטונומי ISI-AutoReel

דיגום הפרופילים החל בסוף דצמבר  2009במדידות טמפרטורה ,עומק ,חמצן מומס ,pH ,מוליכות,
פוטנציאל חימצון/חיזור ,עכירות וכלורופיל  aפעם אחת עד  4פעמים ביממה לאורך עמודת המים
ברזולוציה של  0.5מטר.
תוצאות מ2016-
במהלך חורף  2015-16התרחש ערבוב מלא של עמודת המים ב 1-לינואר )איור  .(60טמפרטורת המים הנמוכה ביותר
היתה  15.1 Cב 10.2.16-כשהמוליכות החשמלית היתה  1230 µS/ cmלאורך כל עמודת המים .התקופה שבין
פברואר למאי התאפיינה בריכוזים אפילימנטיים גדלים של חמצן מומס )איור  (61ו) pH -לא מוצגים( עקב התגברות
פעילות הפיטופלנקטון.ערכי ה DO-המכסימליים –  20.73מ"ג לליטר נמדדו ב 18.2.16-כאשר ערכי הכלורופיל היו 54
מיקרוגרם לליטר ,מלווים בערכי  pHגבוהים ) (8.9ודעיכה גדולה בערכי המוליכות החשמלית )מ 1226-לµS/ 1173-
 ,(cmקרוב לודאי עקב שיקוע פחמן )איור .(62A
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איור  :60איזוטרמות של זמן ומרחב בעמודת המים של אגם הכנרת במהלך 2015-2016

ב 2016-דעיכת החמצן המומס באזור הקרוב לקרקעית החלה במחצית מרץ ונמשכה עד  8.5.16כאשר דעיכת
פוטנציאל החימצון חיזור גרמה להצטברות סולפיד בשכבת הגבול הבנטית – איור  62התופעה הזו התרחשה חודש
יותר מאוחר מאשר בשנת  .2015לקח חודש נוסף עד שהכמוקלינה הגיעה למטהלימניון – איור  .62הטרמוקלינה
והכמוקלינה נשארו בעומק  20מטר עד מחצית נובמבר )איורים  60ו (62 -לפני שצנחו בדרמטיות לעומק  33מטר ב1-
לדצמבר במהלך מספר ימים של סערת רוח מזרחית .ערבוב מלא התרחש ב 15-לדצמבר ,דהיינו חצי חודש מוקדם
מאשר במעגל האגם הקודם.
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איור  :62תרשים קונטורים של ריכוזי חמצן מומס בעמודת המים של אגם הכנרת במהלך .2015-2016
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איור  :63פרופילים מאפיינים של עמודת המים של טמפרטורות ,חמצן מומס ,כלורופיל ומוליכות במהלך תהליך השיכוב של
.2016

 2.23איכות מי הכנרת באמצעות צילומי לוויין המשולבים במערכת SISCAL
גדעון טיבור )המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה( ,חמי רושנסקי-מלינסקי  ,מיקי שליכטר  ,לנא אשקר )מכון גיאולוגי(

הקדמה
מטרות .1 :בניית בסיס מידע סינופטי רב-שנתי של כל האגם;  .2אספקה שוטפת של נתוני טמפרטורה ,כלורופיל
וחומר מרחף סינופטיים מהאגם כולו כנתוני בסיס לניתוח אירועים חריגים )פריחות ,זיהומים ,ירידת המפלס(
וכנתונים לכיול המודלים הלימנולוגיים של הכנרת;  .3הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז
המידע הימי הלאומי ) (ISRAMARואתר רשות המים.
רקע :השימוש בלווינים למיפוי איכות המים בכנרת נעשה באמצעות מערכת  (www.siscal.net) SISCALשפותחה
במסגרת מחקר של התוכנית האירופאית החמישית וכיום מוטמעת ע"י חברת  Informusוהמכון לחקר ימים
ואגמים .הניטור כיום מתבסס על שני לווינים ) (MODIS Aqua & Terraשלהם רזולוציה מרחבית של  1X1ק"מ ועל
לווין ה Landsat 8-שיש לו רזולוציה של  30מטר בערוצי הצבע ו 60-מטר בערוץ התרמי .הלווין מצלם את הכנרת
פעם ב 16-יום .מחודש ספטמבר  2015החל תהליך של כיול האלגורתמים לריכוזי כלורופיל ,חומר מרחף וטמפרטורת
פני המים של לווין זה הנעשים ע"י איסוף נתונים בשטח ע"י המעבדה בזמן מעבר הלווין .כמו כן נתוני
הטמפרטורה והכלורופיל הנאספים ע"י המעבדה לחקר הכנרת בתחנות הקבועות משמשים להמשך כיול ובדיקה של
האלגוריתמים של לווין ה.MODIS-
שלבי הניטור
– הורדת צילומי הלווין קרוב ל"זמן אמת" ויצירת מפות של טמפרטורת פני המים ) ,(SSTריכוזי
כלורופיל ) ,(Chl aריכוזי חומר מרחף ) (TSMועומק סקי )(Secchi depth
 בדיקה וכיול אלגוריתמים קיימים מול נתונים מהשטח שנאספים ע"י המעבדה לחקר הכנרת.– אנליזה סינופטית של נתוני כל האגם
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– הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי )(ISRAMAR
ואתר רשות המים
דו"ח זה מסכם את הפעילות שנעשתה במהלך :2016
שלב א :קליטת צילומי לווין
במהלך  2016נקלטו ושולבו במערכת ה 238 SISCAL-צילומי לווין מסוג  MODIS AQUAמתוכם נשלחו 158
נתוני  90 , SSTנתוני  SECו 85 -נתוני  CHLלאתר  .ISRAMARכמו כן עובדו  8צילומי לווין מסוג Landsat8
ונערכו שישה איסופי נתונים יעודים בזמן חליפת הלווין .בגלל תנאים אטמוספריים רק שלושה מצילומי לווין היו
טובים.
שלב ב :כיול מוצרי הלווין השונים מול נתוני in situ
במהלך  2016נמשכו הכיול והבדיקה של האלגוריתמים מול הנתונים הנמדדים ע"י המעבדה לחקר הכנרת
בתחנות ) A, D, G, H, Kאיור  63א '( וכן שישה איסופי נתונים יעודים ) 15תחנות בכול פעם( בזמן חליפת לווין
ה .Landsat TM8-כיול תחנות אלו מול נתוני הלווין  TM8מוצגים באיור  63ב'.

איור  :63נתוני כלורופיל שנמדדו ע"י המעבדה לחקר הכנרת במהלך 1 . 2016א( קרוב לזמן חליפת לווין ה MODIS-בתחנות
הניטור ) (A, D, G, H, Kו1-ב( כיול הערכים שנמדדו בשטח בזמן חליפת לווין ה Landsat TM8-לערכים שחושבו מצילום
הלווין.

שלב ג – אנליזה סינופטית של האגם
 .1טמפרטורת פני המים )(SST
טמפרטורת פני המים )מיקרונים עליונים( החודשית הממוצעת בשנת  2016חושבה על בסיס  127צילומי לווין
מסוג  MODISשאין בהם עננות או הפרעות אטמוספריות אחרות .בגלל תופעות של השפעת היבשה +
השתקפות באגם על ערכי הפיקסלים בוצעה מסכה נוספת על נתונים חריגים אלו .נמשכת המגמה של התחממות
פני המים של הכנרת כפי שניתן לראות באיור  64שמציג את הטמפרטורה החודשית הממוצעת של פני השטח
בשנת  2016ואת הטמפרטורה החודשית הממוצעת בשנים  .2006-2015חודש אוגוסט הוא החם ביותר עם
טמפרטורה ממוצעת של  33.60וחודש ינואר הוא הקר ביותר עם טמפרטורה ממוצעת של .17.090
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איור  :64טמפרטורת פני המים ) (SSTהחודשית הממוצעת בשנת ) 2016כחול( יחסית לממוצע הרב שנתי בין השנים 2006-

) 2015אדום(.
עומק הסקי )(Secchi
עומק הסקי )מדד לשקיפות המים( חושב על בסיס  73צילומי לווין מסוג  MODISשאין בהם עננות או הפרעות
אטמוספריות אחרות .עומק הסקי החודשי הממוצע לשנת  2016ועומק הסקי החודשי הממוצע בשנים 2008-2015
מוצג באיור  .65בשנת  2016עומק הסקי הממוצע נע בין מינימום של  1.6מ' בחודש פברואר ועד מקסימום של 3.7
מ' בחודש דצמבר.

איור  :65עומק סקי ) (SECהחודשי הממוצע בשנת ) 2016כחול( יחסית לממוצע הרב שנתי בין השנים ) 2008-2015אדום(.

ריכוזי כלורופיל
אנליזה חודשית של ריכוזי הכלורופיל התבססה על  63צילומי לווין מסוג  MODIS-AQUAעם רזולוציה של 1x1
ק"מ .ריכוז הכלורופיל החודשי הממוצע לשנת  2016וריכוז הכלורופיל החודשי הממוצע בשנים  2013-2015מוצג
באיור  .66בשנת  2016הריכוזים הממוצעים מעל  30 mg/lהתקבלו בחודשים ינואר-אפריל ואוקטובר )מעל
הריכוזים שנמדדו בתחנות הניטור הקבועות(.
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איור  :66ממוצע חודשי של ריכוזי כלורופיל באגם בשנת ) 2016כחול( יחסית לממוצע הרב שנתי בין השנים
) 2013-2015אדום( .בחודשים פברואר ,מרץ ודצמבר היו רק  2צילומים טובים בחודש.

שלב ד – הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי ) (ISRAMARואתר רשות
המים הפצת המידע לרשויות ולציבור נעשית היום דרך האתר במרכז המידע הלאומי )(http://isramar.ocean.org.il
באמצעות ממשק המאפשר הצגת מוצרי הלווין השונים מהכנרת.
תוכנית העבודה לשנת 2017
א .המשך האנליזות הסינופטיות
ב .המשך שילוב לווין Landsat TM8
ג .המשך אספקת נתונים סינופטיים בזמן כמעט אמיתי במהלך אירועים חריגים )לדוגמא :פריחות ,זיהומים(
ד .המשך פיתוח יישומים בממשק של מרכז המידע הלאומי . http://isramar.ocean.org.il

 2.24בסיס הנתונים ומערכת מידע גיאוגרפית – מרכז מידע כנרת
מיקי שליכטר

מרכז המידע  -תאור כללי
מטרותיו של מרכז המידע הקיים במעבדה לחקר הכנרת הנן לרכז את המידע הנאסף מתוכנית הניטור של הכנרת,
לתעדו לעבד אותו ולהפיצו .מרכז המידע הנו מערכת הכוללת את מאגר נתוני הניטור ,תיעוד הנתונים ,תוכניות
מחשב הנכתבות לצורך קליטה ועיבוד הנתונים ,יישומים הנכתבים לשימוש חוקרי המעבדה .במרכז המידע משולבת
מערכת מידע גיאוגרפית המשמשת לתצוגה עיבוד וניתוח של הנתונים הגיאוגרפיים .חלק מהמידע מוצג בצורה
גרפית באתר האינטרנט של חיא"ל.
מאגר הנתונים במרכז המידע כנרת מבוסס על תוכנית ניטור הכנרת המתבצעת ע"י המעבדה החל משנת .1969
וכלולים בו נתונים מתחומי המטאורולוגיה ,פיסיקה ,כימיה וביולוגיה של האגם .המידע נאסף ברציפות ובשיטתיות
בתחנות דיגום קבועות ובתדירות קבועה .בנוסף לגוף מידע זה נמצאים במאגר נתונים הקשורים לאגן ההיקוות
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המתעדכנים מגופים חיצוניים )מקורות ,השרות ההידרולוגי( ,נתונים מפרויקטים המתבצעים במעבדה ושאינם
כלולים בתוכנית הניטור ונתונים ממקורות אחרים שנאספו למטרות מוגדרות באופן חד-פעמי.
מאגר הנתונים מהווה את הבסיס לניתוח ממצאי הניטור :באמצעותו ניתן לזהות ולבדוק מגמות רב שנתיות
המתרחשות באגם ,המאגר מאפשר את בדיקת הקשר והאינטראקציה בין מרכיביה השונים של המערכת האקולוגית
בכנרת לאורך זמן ומשמש בסיס לבניית מודלים לחיזוי תהליכים בכנרת .בנוסף מאגר נתוני הכנרת משמש ככלי
מחקרי בו עושים שימוש אינטנסיבי חוקרים במעבדה ובמוסדות מחקר אחרים.
תכולת מאגר נתוני הכנרת מסוכמת בטבלה  .8תאור מפורט של מאגר הנתונים תכולתו ,ארגונו ותפעולו מופיע
בדו"ח "מאגר נתוני כנרת" )דו"ח חיא"ל  (T20/06שיצא לאור בדצמבר .2006

סכום העבודה בשנת 2016
ניהול שוטף של מאגר הנתונים
 .1קליטת הנתונים המתקבלים מהחוקרים ,ממכשירי מדידה שונים או מגורמי חוץ :חברת מקורות ,שרות
מטאורולוגי ורשות המים ,בדיקתם וקליטתם לבסיסי הנתונים.
 .2בקרה על התוכניות לקליטה אוטומטית של נתונים .לבסיס הנתונים נקלטים נתונים באופן אוטומטית ע"י
תוכניות מחשב בתחומים הבאים :נתוני  5תחנות מטאורולוגיות מאזור הכנרת ושתי תחנות מטאורולוגיות
בחרמון ,נתוני הפרופילים ממערכת הדוגם האנכי ,Manta -נתוני מערכת הטרמיסטורים מתחנה  .Aמערכות
קליטת הנתונים דורשות פיקוח ובקרה שוטפים.
 .3ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים וקליטתם לטבלאות .לדוגמא-חישובי ביומסה של פיטופלנקטון מתוך
נתוני ספירות ומדידות התאים ,חישוב של מספר הפרטים בקבוצות הטקסונומיות השונות של זואופלנקטון ,חישוב
עומק התרמוקלינה ועוד.
 .4עיבוד נתונים לצורכי המחקר בפרויקטים שונים .השנה המשיכה עבודת עיבוד נתונים וניפוי ערכים שגויים
לצורך בדיקת התופעה של עונתיות בגודל התא ובגודל מושבה במיני פיטופלנקטון שונים ,ובדיקת הקשר בין
העונתיות בגודל התא למשתנים סביבתיים )עבור ת .זהרי(.
 .5העברה רבעונית של בסיס הנתונים המעודכן לרשות המים.
 .6העברת נתונים לגורמי חוץ )המשרד לאיכות הסביבה ,הלשכה לסטטיסטיקה ,חוקרים וסטודנטים במוסדות
מחקר בארץ ובחו"ל(.
 .7גיבויים שוטפים ותקופתיים של מאגר הנתונים.
 .8פיתוח ותחזוקה של היישום "כנרת" יישום המשמש את כלל החוקרים לגישה לבסיס הנתונים ,עיבוד הנתונים
ותצוגה גרפית .היישום מתפתח במשך השנים בהתאם להתרחבות מאגר הנתונים והתחומים החדשים המתווספים
אליו.
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טבלה  :8סוגי המידע במאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכנרת

תכולה

שנת
התחלה

מידע גלמי

הנתונים המקוריים ,בפורמט המקורי ,במצב דחוס ,ללא שינוי ועבוד) .עד – 1992
על גבי מדיה מגנטית( .מאורגנים ע"פ נושאים בספריות מחשב.

1969

נתוני ניטור

בסיסי נתונים הכוללים טבלאות נתונים בתחומים :בתימטריה ,מטאורולוגיה,
טמפרטורות ,זרמים ,כימיה ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ,דגים ,ירדן ,ירמוך,
ליטורל .

סוג המידע

1969

בסיס נתונים ) (kin_infoהכולל את טבלאות התיעוד בהן מצויה האינפורמציה
שנאספה אודות טבלאות הנתונים ,תיעוד תחנות הדיגום ,טבלאות  Infoייחודיות 1992

תיעוד

לנושאים שונים.
אוסף הקבצים המעובדים במערכת הממ"ג :קובצי מפות ,תלת ממדshape files ,
נתוני ממ"ג

 ,personal geodatabase ,coveragesותמונות בנושאים :בתימטריה ,תחנות 2001
ניטור ,סקרים מרחביים ,אגן היקוות ,גיאולוגיה ,דגום כלורופיל רב-ערוצי.

תצלומי לווין

אוסף תצלומי לווין של הפרמטרים :טמפרטורת פני המים ,כלורופיל ,סקי,
עכירות

2004

סקרים מרחביים:
נתוני
הנגררת

המערכת

נתוני המפר"ע

נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים שהתבצעו החל משנת . 2001

2000

נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים חודשיים בשנים . 2004-2000

2000

נתונים גולמיים
פרויקט המודלים

ובסיסי נתונים :טמפרטורות נחלים) LDS ,מטאורולוגיה

וטמפרטורות() RUSS ,נתונים איכות מים(.

2002

נתונים מעובדים :נתוני קלט ונתוני אימות למודל.
נתונים
חוץ:

מגורמי

השרות
נתוני
המטאורולוגי

נתונים מתחנות מטאורולוגיות צמח ,בית צידא , A ,חרמון

2004

נתוני אגן היקוות נתוני כימיה מתחנות גשר חורי וגשר אריק בירדן  .מתקבלים מחברת "מקורות"

1970

מערכת מידע גיאוגרפיתGIS -
עבוד המידע הגיאוגרפי במערכת המידע הגיאוגרפית והפקת מפות לפרויקטים שונים .השנה המשכנו להשתמש
בכלי האינטרנט של  ArcGIS Onlineוהוספנו תצוגה של שכבות מידע מתוך מערכת המידע הגיאוגרפית של
המעבדה .השנה נקלטו כל תצלומי הלוויין החל משנת  2009ממערכת סיסקל למערכת
במעבדה.
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המידע הגיאוגרפית

פיתוח ועדכון יישומים
 .1בעקבות הכנסתה לשימוש של גרסה חדשה של תוכנת הפלנטומטריקס ,המשמשת לספירות ומדידות של
פיטופלנקטון וזואופלנקטון ,נמשך התהליך של התאמת התוכניות המשמשות לקליטת נתונים אלו.
 .2נמשך פיתוח יישום האינטרנט לנתוני מדידות גודל תאי האצות וגודל המושבות .היישום מאפשר צפייה גרפית
בשינויים בממדי התא והמושבה בפרקי זמן נבחרים .היישום משמש ככלי לניפוי ערכים שגויים בתוצאות
המדידות.
 .3בוצעה עבודה של ניפוי ותיקון שגיאות בנתוני ספירות ומדידות הפיטופלנקטון של תוצרי תוכנת
הפלנקטומטריקס בגרסה הקודמת והנוכחית .נכתבו תכניות מחשב לאיתור השגיאות.
עידכון היישום המאפשר גישה לבסיס הנתונים באינטרנט
עודכן היישום המאפשר לחוקרי המעבדה ,גישה דרך האינטרנט לטבלאות המרכזיות של בסיס הנתונים .היישום
מאפשר צפייה ,בחירת נתונים ,ביצוע חישובים וייצוא הנתונים לקובצי אקסל .ממשק המשתמש דומה לממשק של
היישום "כנרת" הפועל ברשת הפנימית של המעבדה.

 2.25אתר האינטרנט של מרכז המידע
מיקי שליכטר  ,יורי לשינסקי ,תמר זהרי ואלון רימר

בנובמבר  2011נפתח אתר האינטרנט של מרכז המידע לציבור .האתר משולב באתר האינטרנט של חיא"ל .
מטרת האתר להציג לציבור מידע אודות הכנרת בנושאים שונים:
•

מידע אודות מרכז המידע  -מטרות מרכז המידע ומקור הנתונים.

•

המערכת האקולוגית בכנרת  -הצגה של נושאים שונים בתחומי הפיסיקה ,כימיה וביולוגיה של הכנרת.
כל נושא מיוצג ומוסבר בטקסט בליווי גרפים ,תמונות ,מאמרים ועוד.

•

תוכנית הניטור של הכנרת  -הצגת מערך הניטור המתבצע בכנרת-המכשור הקיים ,תחנות הדיגום,
הפרמטרים הנמדדים ועוד.

•

תצוגת נתונים בזמן אמת  -תצוגה גראפית אינטראקטיבית של נתונים מטאורולוגיים )ראה סעיף
הניטור הפיזיקאלי( .בעתיד תורחב התצוגה לנתונים נוספים :נתונים הנמדדים ע"י הדוגם האנכי
ונתוני טמפרטורת המים ממערכות הטרמיסטורים.

•

נתוני עבר  -תצוגה גרפית של נתונים פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים הנמדדים במסגרת תוכנית הניטור
החל מראשיתה בשנת . 1969

•

מדדי איכות מים  -תצוגת תרשימים שנתיים של מדדי איכות המים בכנרת.

•

תצוגת קטלוג אצות הכנרת.

•

פרסומי המעבדה לחקר הכנרת  -דוחות שנתיים ,דוחות בנושאים שונים ,מאמרים נבחרים.

במהלך שנת  2016נמשכה עבודת העדכון השוטף של האתר בנתוני הניטור המוצגים בגרפים:


נתוני הדוגם האנכי.



נתוני מטאורולוגיים מתחנה .A
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נתוני ממוצעים חודשיים של פרמטרים מתחום הכימיה ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ומטאורולוגיה.

האתר עודכן בדוחות חדשים ובמאמרים.

 2.26שילוב מערכת ה flowCAM-בתכנית ניטור הפלנקטון והזואופלנקטון באגם
נאוה כרמל ,גדעון גל ותמר זהרי

הקדמה
מכשיר ה FlowCAM -הינו מכשיר שפותח לאפיון כמותי ואיכותי של חלקיקים בטווח הגדלים של מיקרופלנקטון
בדגימת מים ) .(2μm-2mmשמו נגזר מתכנונו ככלי המאחד יכולות פעולה ,הן של ציטומטר ,הן של מיקרוסקופ והן
של מצלמה לאנליזה של הרכב מיני הפלנקטון ואומדן נתוני הגודל שלהם.
ניטור אוטומטי באמצעות מכשיר ה FlowCAM-הינו מהיר יותר ומאפשר לבצע אנליזה בו זמנית של ריבוי פרטים,
דבר שיסייע להרחבה משמעותית של נתוני מופעי אוכלוסיית הפלנקטון ,הרכבם וגודלם באתרים שונים ובעומקים
שונים .מחקרים אלו יתרמו להבנה רבה ומקיפה יותר של התהליכים המתרחשים באגם ומכלול הגורמים הביוטיים
המשפיעים על איכות המים בכנרת.
בהמשך לתוצאות הבדיקות והשילוב של מערכת הפלוקאם במסגרת הניטור כפי שהוצג בדוח השנתי לשנת 2015
המשכנו במהלך שנת  2016בשימוש של הפלוקאם בעיבוד דגימות ניטור וכן המשכנו בבחינת יעילות המכשיר .לשם
בחינת יעילות המכשיר ערכנו מספר בדיקות בהם השווינו את התוצאות המתקבלות מניתוח דגימות פיטופלנקטון
וזואופלנקטון במספר חזרות ובנפחי אנליזה שונים .המטרה הייתה למצוא את מספר החזרות האופטימלי וכן את
הנפח הרצוי להרצת דגימות פיטופלנקטון ודגימות זואופלנקטון.
מתוצאות הבדיקה עולה כי השונות הקטנה ביותר בין חזרות של אנליזות של פיטופלנקטון וזואופלנקטון היה תוך
שימוש בנפח דגימה של  2מ"ל )איורים  .(67-69אך השימוש בנפח זה גורר זמן עבודה ממושך על כל דגימה ומקטין
את היתרונות שבשימוש בפלוקאם .לעומת זאת ,בשימוש בנפח של רק  0.5מ"ל עבור הפיטופלנקטון הירידה בדיוק
היא קטנה אך החסכון בזמן הוא גדול .במקרה של הזואופלנקטון ,נדרש שימוש בנפח של  2מ"ל על מנת להבטיח
מספר פרטים מספק לניתוח התוצאות.
במהלך שנת  2016התחלנו בעיבוד דגימות זואופלנקטון שנאספו בתחנות ההיקפיות באגם )ולא בתחנה  Aשבמרכז
האגם( .דגימות אלו נאספות באופן שוטף כל שבועיים במסגרת דיגום הזואופלנקטון אבל עם המעבר לדיגום
ואנליזה של שיטת הפרופיל המחייב ספירה של מספר רב של דגימות נפסקה למעשה ספירת דגימות התחנות
ההיקפיות .עתה בסיוע מערכת הפלוקאם אנו מבצעים אנליזה של דגימות אלו .תוצאות ניתוח דגימות אלו יוצגו
בדוח השנתי לשנת .2017
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A

B

איור  :67תוצאות בדיקת ההבדלים באומדני ריכוזי פיטופלנקטון בנפחי הרצה שונים ,בכל נפח הרצה נעשו  5חזרות.

איור  :68מספר תאים )או מושבות( הפיטופלנקטון על בסיס  5חזרות ב 5-נפחים שונים ,קו הרגרסיה הלינארית והמתאם ניתן
עבור כל מין.
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איור  :69בדומה לאיור  68אבל עבור קבוצות הזואופלנקטון העיקריות
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 3מחקרי כנרת
 3.1מתכות קורט
ירון בארי-שלוין ,גלית שרעבי ,לודוויג הליץ )המכון הגיאולוגי(

במימון רשות המים
הקדמה
ניטור זה אשר מטרתו הכרת התנהגות המתכות וריכוזיהן בכנרת ובאגן ההיקוות מבוצע מזה כ  -15שנה במסגרתו
נדגמים בכנרת  3-4פרופילים לשנה לאנליזה של יסודות קורט .האנליזות מבוצעות במכון הגיאולוגי בירושלים.

תוצאות ודיון
במהלך  2016בוצע פרופיל אחד לאורך עמודת מי הכנרת בתחנה  Aבמרכז האגם בחודש ספטמבר ובנוסף נדגמו מי
שפכי הירדן )גשר אריק( ונחל משושים )גשר משושים( ,כמו בדוחות קודמים ,אנו מצרפים דיון קצר בהתנהגות של
מספר מתכות לאורך פרופיל העומק בכנרת.

איור  70מציג את השתנות הריכוז הכללי ,הריכוז של המומס והריכוז בפרקציה החלקיקית )מחושב( של היסודות
מנגן ,בריום ,אורניום ומוליבדן בכנרת בפרופיל ספטמבר .ניתן לראות כי מנגן ובריום ,ובמידה מסוימת מוליבדן,
מראים תלות חזקה בתרמוקלינה ובאוקסיקלינה שהיו בתאריך הדיגום בעומק  18ו 14.5 -מטר בהתאמה .עבור
בריום ומנגן ישנו שיא בריכוז הכללי סביב האוקסיקלינה והתרמוקלינה בהתאמה .עבור בריום ברור כי שיא זה נובע
ברובו המוחלט מהצטברות חלקיקים באיזור שמעל לתרמוקלינה סביב  16מטר עומק .מתחת לאזור זה נצפית ירידה
חדה בריכוז החלקיקי כמעט לרמות של אזור האפילמניון ועליה קלה בריכוז המומס ככל הנראה כתלות במעבר
לסביבה מחזרת .מנגן מראה התנהגות דומה אך כאן השיא של מנגן כללי מפוזר יותר על פני מספר מטרים ומלווה
בעליה קלה בפרטיקולרי ועליה חזקה במומס .מכיוון שבאיזור זה יש בתקופה זו תנאים מחזרים ברורים הרי שניתן
להסביר את השיא באזור זה בשילוב של הצטברות חלקיקית באזור המתלימניון ואף מעט מתחתיו ,יחד עם תהליך
מעבר מפאזה של ממנגן תלת -או ארבע-ערכי מוצק למנגן דו-ערכי מומס .מתחת לאזור זה  -בהיפולמניון יש רמה
קבועה ,גבוהה מריכוזי האפילמיניון של מנגן מומס אשר מכתיב את הרמה הכללית .תופעות דומות נצפו בשנים
עברו לגבי מנגן ובריום ,אם כי בשנים  2014ו 2015-דיגומי הקיץ היו מוקדמים יותר )סביב יולי( והשיא של מנגן היה
בעומק מעט יותר רדוד.
פרופיל מוליבדן מראה שינוי חד עם המעבר דרך המתלימניון אולם הוא חסר שיא באזור זה .אכן פרופילי הכללי
ומומס יורדים במקביל ואין שינוי כלל בפרטיקולרי המחושב .פרופיל האורניום מראה התנהגות דומה עם שינויים
חלשים עוד יותר במעבר בין האפילמניון להיפולמניון .בשני המקרים הירידה בריכוז המומס מתחת לאוקסיקלינה
תוך שמירה על ריכוז חלקיקי קבוע יחסית עשויה להעיד על תהליך מעבר מפאזה מומסת לחלקיקית המלווה
בשקיעת חלקיקים מעמודת המים אל הסדימנט.
השוואה לשנתיים האחרונות  2014-2015מצביעה לא רק על התנהגות דומה של יסודות אלו אלא גם כי בסה"כ סדר
הגודל של ריכוזי היסודות )מומס וכללי( נשמרו דומים לאורך השנים.
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איור  :70פרופילי עומק של בריום ,מנגן ,אורניום ומוליבדן בכנרת ,תחנה  Aבספטמבר  .2016קו אדום  -ריכוז כללי ,קו כחול-
ריכוז מומס ,קו ירוק מקווקו  -ריכוז חלקיקי )מחושב כהפרש בין כללי למומס( .התרמוקלינה והאוקסיקלינה בתאריך הדיגום
היו בעומק  18ו 14.5 -מטר ,בהתאמה.

 3.2חומר אורגני מומס וחלקיקי וחומר מרחף
ורנר אקרט ובני סולימני
במימון רשות המים

מדדנו את ריכוזי הפחמן המומס בעמודת המים של הכנרת ב 8-עומקים וזה במקביל למדידה של החומר החלקיקי
באותם העומקים .הדיגום בוצע במקום העמוק באגם ,בתחנת הדיגום השגרתית של תחנה  .Aהחומר החלקיקי
נאסף ע"ג פילטר סיבי זכוכית ) ,(GF/Fבעל קוטר נקב ממוצע של  0.7מיקרון ואילו התסנין של דוגמאות אלה שימש
לקביעת הריכוז של הפחמן האורגני ) (DOCוהאי-אורגני המומס במים ) .(DICהמדידה בוצעה באמצעות מכשיר
של חברת

 SHIMADZUהמודד את ערכי הפחמן ע"י חיישן אינפרא אדום .השתמשנו בפילטרים שקולים

ושרופים מראש על מנת לקבוע את סך כמות המוצקים המרחפים ) (ׂTSSלאחר ייבוש ב 110°C-למשך הלילה ,ולשם
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קביעת תכולת החומר האורגני לפי איבוד המשקל לאחר  4שעות שריפה ב .540°C-לפי זה כמות הפחמן האורגני
החלקיקי ) (POCתואמת למחצית החומר השרוף.

תוצאות מ2016-
כפי שמוצג בממוצעים החודשיים של מרץ ואוקטובר )איור  (71ישנה שונות קטנה בתפוצה האנכית של הפחמן
האורגני המומס ,עם ממוצע שנתי של  0.64±3.24מ"ג פחמן לליטר ,אולם יש לציין שהריכוזים היו גבוהים ב0.2-
מ"ג פחמן לליטר מאשר ב .2015-פרופילי ריכוזי הפחמן האנאורגאני המומס הציגו שוני בין חורף לקיץ ,כפי שדווח
בעבר ,עם ריכוזים בהיפולימניון הגדלים מכ 30-ל 40-מ"ג פחמן לליטר ,וזאת עקב שטף השקיעה של חומר חלקיקי
המלווה בתהליכי המסה ומינרליזציה .ההסבר נתמך גם בריכוזים הגבוהים יחסית של כלל המוצקים המרחפים
באביב בהשוואה לאלו הנמדדים בסתיו .ריכוזי כלל המוצקים המרחפים היו הגבוהים ביותר באפילימניון העליון,
עם ערכים של עד  6מ"ג לליטר באביב ודעכו עם ההעמקה עד לכ 2-מ"ג לליטר .באוקטובר היו ריכוזי כלל המוצקים
המרחפים בסביבות  3.5מ"ג לליטר בקרבת פני השטח ו 2-מ"ג לליטר בקרבת קרקעית האגם .ריכוזי הפחמן האורגני
החלקיקי הדגימו את אותה מגמה ,אך עם ערכים אשר היוו בממוצע  40%מאלו של כלל המוצקים המרחפים.
במהלך האביב היו הממוצעים החודשיים של הפחמן האורגני המומס אחידים למדי לאורך עמודת המים ) 2.8מ"ג
פחמן לליטר( ,כאשר בקיץ הגיעו לשיא של  5מ"ג לליטר פחמן באפילימניון ו 4-מ"ג לליטר פחמן בהיפולימניון )איור
 .(72בהמשך ,בין אוגוסט לדצמבר ,שוב נצפו ריכוזים אחידים בסביבות  3מ"ג לליטר פחמן.
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איור  :71ממוצעים חודשיים של  POC ,DIC ,DOCו TSS -בעמודת המים של הכנרת שנמדדו .a:במרץ  .b;2016באוק' .2016

ההבדלה בריכוזי הפחמן האנאורגאני המומס לאורך עמודת המים החלה מיד עם תהליך השיכוב ,כאשר הממוצעים
החודשיים בעומק עשרה מטר החלו לדעוך מ 30-מ"ג פחמן לליטר ל  25מ"ג ביוני ,ולאחר מכן חלה עליה הדרגתית
עד לתקופת החורף .בעוד שבעומק  35מטר הם גברו באופן משמעותי במהלך עונת השיכוב ,בהגיעם למכסימום של
 40מ"ג פחמן לליטר באוגוסט ,לפני הדעיכה בסתיו .מגמות הפוכות ניצפו ביחס לריכוזי כלל המוצקים המרחפים
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והפחמן האורגני החלקיקי באפילימניון ובהיפולימניון כאשר הריכוזים באפילימניון היו מינימליים בפברואר ועלו
עד לריכוזי שיא שנתיים במאי ויוני ) 2מג"ל פחמן אורגני חלקיקי ו  5.5מג"ל כלל המוצקים המרחפים( שלאחריהם
חלה ירידה עד לסוף השנה )איור  .(72הריכוזים בהיפולימניון ירדו באופן קבוע מ  1.3מג"ל פחמן אורגני חלקיקי ו
 3.5מג"ל כלל המוצקים המרחפים ,למינימום של  0.7מג"ל ו  1.5מג"ל בהתאמה בספטמבר .לאחר מכן חלה עליה
בריכוזים לקראת החורף.
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איור  :72שינוי עיתי של ממוצעים חודשיים של (a) DOC and DIC and (b) POC and TSS
במהלך  2016בעומקים  10ו 35-מטר.

בהשוואה למגמה הרב שנתית של הריכוזים הממוצעים החודשיים של הפחמן האורגני המומס בעמודת המים של
אגם הכינרת )איור  ,(73הציגה שנת  2016ערכים מתחת לממוצע הרב שנתי רוב השנה .בדומה לתקופה יולי-אוגוסט
 ,2015במאי ויוני ריכוזי הפחמן האורגני המומס עלו בצורה משמעותית והגיעו לשיא של  4.5מג"ל פחמן ועברו את
ערכי הממוצע הרב שנתי.
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איור  :73ממוצעים חודשיים של ריכוזי פחמן אורגני מומס בעמודת המים במרכז האגם בהשוואה לערכי הממוצעים הרב
שנתיים.

91

 3.3חנקן אורגני מומס בכנרת -זיהוי המקורות והערכת השפעתו על אוכלוסיות הפיטופלנקטון
פלג אסטרחן ואסף סוקניק בהשתתפות שרון מכר ,חמי רושינסקי ,ריקי פנקס ,דיתי וינר מוציני ,אדית ליבוביץ' ושירה ניניו

במימון רשות המים
כהמשך לניסויי  2015הכוללים מעקב אחר תרומת רכיבי החנקן אורגני באגם והשפעותיהם על אוכלוסיות
הפיטופלנקטון באגם ,בוצעו הניסויים המפורטים בהמשך.
אנליזה כימית של דוגמת מי כנרת )Solid phase extraction (SPE
לאחר פרקציונציה של רכיבי החנקן האורגני ממי הכנרת שנדגמו בשלהי הקיץ )מחסור ב  (NO3נתקבלו
התוצאות המוצגות באיור  74המראות כי קצב הגידול מושפע מפולריות הפרקציה .לדוגמה ,פרקציה המסיסה ב-
 30%מתאנול מכילה מולקולות חנקן אורגני הידרופוביות אך בעלות פוטנציאל גידול אפניזומנון נמוך .גידול מהיר
יחסית נתקבל בפרקציות  2 ,1ו  , NO3פרקציות אלו מכילות חומרים שהינם מסיסים יחסית במי הכנרת )פולריות
יחסית גבוהה ומסיסות בריכוזי אתנול נמוכים( .ניתן להבחין כי בפרקציות הדרופוביות יחסית )פרקציות  (3-6נוצר
גורם מעכב המונע את הגידול המהיר )איור  .(74יש לציין כי מבדיקה ראשונית בכל תאי התרבית המטופלים נוצרו
הטרוציסטים )בריכוזים שונים( .בחינה בעזרת מיכשור  FTIRהראתה כי פרקציית  1מכילה רכיבים אורגניים שונים
המתורגמים לפי הסדר הבא :חומר פולימרי ,חומצות אמינו )או חלבון( ,ושתי קבוצות לא מזוהות ) =wavenumber
 1137, 1640,1421,1475cm-1בהתאמה(  .פרקציה  2הכילה רק את אותן קבוצות לא מזוהות )(1421, 1475cm-1
וכן קבוצה נוספת באזור ה ) 1600תואם קבוצות אמיניות( .מרכיב ספקטרלי זה זוהה גם בפרקציות הבאות שלהן
הייתה השפעה מעכבת על תרביות אפניזומנון )איור  .(74לסיכום ,ניתן לזהות מספר חומרים פולריים יחסית
הקיימים בדגימת מי הכנרת ,ועשויים לתמוך בגידול האפניזומנון בעוד הנוכחות של מרכיבים פחות פולריים גורמים
לעיכוב ברור של אפניזומנון.
1.2
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איור  :74בליעה ספקטרלית באורך גל ) 680כלורופיל( בפרקציות השונות כפי שהופרדו מדוגמת מי כנרת.

השפעת מקורות חנקן אורגני מוגדרים על גידול תרביות פיטופלנקטון
מטרת ניסויים אלו הייתה הערכת החשיבות של מרכיבי ) DONחנקן אורגני מומס( מבודדים ומוגדרים לגידול
מינים של פיטופלנקטון בתנאי מחסור בחנקן אי-אורגני .
בניסויי מעבדה נבדקה ההשפעה של מרכיבי  DONמוגדרים על הגידול של שני מינים של ציאנובקטריה בהיעדר
מקור חנקן מקובע .המינים שנבחנו היו מיקרוציסטיס ואפניזומנון .החומרים שנבחנו היו :ליזין )ח' אמינית(,
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אדנוזין )נוקלאוזיד( ) BSA ,(DNA) salmon sperm DNA,חלבון מודל( ,גלוקוז אמין ,חומצה הומית ,הקסילאמין
וטריפטופן.
מיקרוציסטיס – היעדר מקור חנקן לא אפשר גידול של מיקרוציסטיס )שכידוע חסר יכולת קיבוע( .השינויים
במספר התאים ובריכוז הכלורופיל במהלך תקופת הניסוי היה מזערי .הערכים שנמדדו בתרבית ללא חנקן שימשו
כרפרנס להשוואת ההשפעה של חנקה ומקורות חנקן אורגני על הגידול )איור  .(75אספקה של  100מיקרומולר N
כחנקה תמכה בגידול משמעותי הן בריכוז התאים והן בריכוז הכלורופיל .אספקה של מקורות חנקן אורגני כמו
 ,DNAח' הומית ,גלוקוז אמין ו  BSAאפשרו עליה מתונה יחסית בריכוז התאים והכלורופיל ) 10עד 50%
בהשוואה לתרבית ללא חנקן( .לעומת זאת הוספה של ליזין או אדנוזין כמקור חנקן אורגני גרמה לתמותה של
תרבית המיקרוציסטיס .התאים התפרקו ברובם בתוך  24-48שעות וריכוז הכלורופיל פחת בהתאמה .ההשפעה
הדרסטית הזו של מרכיבים אלו מקורה ככל הנראה בהשפעתם על תהליכים מטאבוליים בתא שמביאים לתמותה.
דיווחים על תצפיות דומות קיימים בספרות.
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איור  :75יבול תאים )ריכוז התאים בתום הניסוי יחסית לריכוז ההתחלתי( ) (Aויבול כלורופיל )ריכוז כלורופיל בתום הניסוי
יחסית לריכוז ההתחלתי( ) ( Bבתרביות מיקרוציסטיס שגודלו עם תוספת חנקן ממקורות שונים למצע  BG11ללא מקור
חנקן .הערכים הנתונים מייצגים את התרבית בסיום הניסוי )יום .(9

מעקב אחר כלל החנקן המסיס הראה ירידה הדרגתית בריכוזו .הירידה המהירה ביותר הייתה בתרבית עם חנקה ,וכ-
 80%מהחנקן נצרכו בתוך שבוע .בתרביות שלהן סופק  DNA ,BSAוגלוקוזאמין נמצאה ירידה של בין 50-60%
בחנקן המסיס הכללי –  .TDNבתרבית עם ח' הומית לא נמדדה ירידה ב  TDNואילו בתרביות עם ליזין ואדנוזין
הירידה הייתה מתונה .מאחר ובניסוי זה לא בוצעו אנליזות מפורטות של צורוני החנקן לא ניתן לבחון מעברים של
חנקן מהמקור האורגני לצורונים אנאורגניים.
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אפניזומנון – תרביות אפניזומנון נבחנו בשני ניסויים נפרדים ובריכוזי חנקן דומים .ניתן לסכם כי גם בהיעדר מקור
חנקן ,תרביות האפניזומנון גדלו .בתרבית ללא חנקן התפתחו הטרוציסטים שאפשרו קיבוע חנקן אטמוספרי וגידול
של הביומאסה שהוכפלה במהלך הניסוי )שנמשך  10ימים( כפי שמיוצג באיור  A 76ו  Bבגרף העליון .התרבית
שהועשרה בחנקה )ריכוז התחלתי של כ  2.3מג"ל  ( Nהראתה גידול רב יותר במדדי הביומאסה וכלורופיל,
בהשוואה לתרבית ללא חנקן .גם בתרבית זו התפתחו בסוף תקופת ההדגרה הטרוציסטים אך בריכוז נמוך יותר
)איור  .(76במספר תרביות שהועשרו במקורות  DONשונים גידול הביומאסה היה בשיעור גבוה מזה שנצפה הן
בתרבית הביקורת ללא חנקה ) (-Nוהן בתרבית שהועשרה בחנקה .בתרביות אלו גם נצפה ריכוז גבוה יותר של
הטרוציסטים .מדד הכלורופיל הראה מגמה קצת שונה )איור  .(76ניתן לזהות כי למרות שתכולת החנקן בליזין
גבוהה )יש כמות כפולה של חנקן שמקורו בליזין( לא נראה אפקט רעילות כלשהו ושלא כמו בתרביות
המיקרוציסטיס ,תרביות האפניזומנון צורכות חנקן אורגני זה ואף לא נדרשות לקיבוע במהלך כל הניסוי)איור .(77
לעומת זאת ניתן לראות כי אפקט רעילות מתקיים בתרביות האפניזומנון לאחר טיפול בהקסיל אמין ,מתקיימת
ירידה ברמת הכלורופיל ,עיכוב בהתפתחות התרבית וירידה במספר הפילמנטים )איור  76אמצעי ותחתון( .כפי
שנראה ביום  10בלבד מתקיים קיבוע מאסיבי של חנקן תרבית זו )ראה איור  ,(78תופעה זו אינה ברורה עדיין ויש
לבצע חזרה על הניסוי בכדי לבסס את התצפית הנ"ל .הקסיל אמין הינו אלקיל אמין פשוט ודומה מאוד לשייר
הליזין שנצרך ע"י התרבית .לכן תופעה זו מפתיעה ,מעניינת ותבחן בהמשך .עליה משמעותית במספר הפילמנטים
נצפתה בין השאר תחת טיפול בגלוקוז אמין )ראה איור  (76המסוגל לספק חנקן זמין וכן סוכר בו זמנית ,לכן ניתן
לשער כי אפניזומנון המסוגל לקבע חנקן ופחמן אטמוספריים נעזר גם בחומרים אורגניים מומסים אלו ולכן מראה
גדילה משמעותית.
ניתן לראות כי ריכוז ה  TDNבכל התרביות עם תוספות החנקן האורגני ירד בימים הראשונים )כנראה נצרך( .החל
מיום  3נצפתה עליה מתונה בריכוז כלל החנקן המסיס שככל הנראה הופרש ע"י התאים )איור  .(76עליה דומה
נצפתה גם בתרבית הביקורת .בתרבית שהועשרה בחנקה נצפתה ירידה מהירה בריכוז ה  TDNוכ  96%ממנו נצרכו
בתוך  3ימים .בהמשך נצפתה גם כאן מגמה של הצטברות  .TDNגם בניסוי זה לא בוצעו אנליזות מפורטות של
צורוני החנקן ולא ברור אם העליה ב  TDNבשלב המאוחר של הניסוי מקורה בהפרשה של  DONאו אמוניה
מהתרבית הגדלה .נוכחות ועליה בתפוצה של הטרוציסטים מעלה את האפשרות שמדובר בהפרשה של אמוניה.
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איור  :76ניסויי אפניזומנון )גרף עליון(  bio-volumeהמחושב כנפח פילמנט ממוצע המוכפל במספר הפילמנטים למ"ל ,
מוצג באפן יחסי לריכוז ההתחלתי ) ,(Aריכוז הטרוציסטים ) (Bויבול כלורופיל יחסי לריכוז ההתחלתי ) (Cבתרביות
אפניזומנון .התרביות גודלו במצע נטול חנקן והועשרו בחנקן ממקורות שונים .תרבית הביקורת ) control(-Nנותרה ללא
תוספת חנקן .הערכים היחסיים מיצגים את התרביות בסיום הניסוי )יום  (10יחסית להתחלת הניסוי .גרפים תחתונים מציינים
חזרה  2על ניסוי האפניזומנון :כלורופיל יחסי להתחלה )גרף אמצעי( ומספר פילמנטים בימים  ,10,5,0ריכוז חנקן =  0.3מג"ל
למעט דוגמת ליזין בה הריכוז כפול )גרף תחתון(.
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איור  :77קיבוע חנקן בימים  10 ,5מתחילת הניסוי )ביום  0רמת הקיבוע הייתה אפסית( .מולקולת ליזין בעלת ריכוז חנקן כפול
משאר הדוגמאות ,משרה קיבוע אפסי במהלך כל הניסוי.
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איור  :78שינויים בהרכב אוכלוסיית החיידקים שנמצאים בתרבית חד-אצתית של הציאנובקטריה מקבעת החנקן אפניזומנון.
דוגמאות מהתרבית נאספו לפני הרעבה לחנקן ) ,(Day 1ולאחר עשרה ימי הרעבה ללא מקור חנקן ) .(Day 10הדוגמאות עברו
סינון דיפרנציאלי והחיידקים שגודלם בין  0.2לבין  2מיקרון עברו אנאליזה של ריצוף מתקדם לקביעת הרכב האוכלוסייה
החיידקית .התוצאות מוצגות כגרף  Pieכאשר כל צבע מסמל מין אחר של חיידקים ,וגודל החלקים מסמל את אחוז כל מין
מתוך האוכלוסייה כולה .לצורך הפשטות מוצג הזיהוי הטקסונומי רק של שני המינים העיקרים ביום .10

בבדיקה של תרביות מעבדה של האפניזומנון שגודלו עם מקורות שונים של חנקן אורגני )וכן ביקורות ללא חנקן או
עם ניטראט כמקור חנקן( ניתן לזהות מספר רב של מיני חיידקים )איור  (78שזהותם וכמותם היחסית לא היו
ידועים עד כה .בעזרת שיטות ריצוף מתקדם נערך מעקב אחר האוכלוסיות החיידקיות המצויות בתרבית
האפניזמנון ,ונמצא שלאחר  10ימים של הרעבה לחנקן משתנה מבנה האוכלוסייה הנלוות באופן דרמטי .בעקבות
ההרעבה לחנקן מוצאים ששניים ממיני החיידקים הופכים דומיננטיים ביותר ,ומהווים יחדיו כ 50%-מכלל
אוכלוסיית החיידקים )איור  .(78בתרביות אפניזומנון שגודלו עם מקורות חנקן אורגני שונים נמצא השפעה ברורה
על הרכב ותפוצת החיידקים המלווים את הציאנובקטריה )תוצאות לא מוצגות כאן( .מניסוי מבוקר זה ניתן להסיק
שהרכב אוכלוסיית חיידקים מגיב באופן ברור ומדיד לשינויים לאופי הנוטריינטים בסביבה ועשוי להוות מדד טוב
למעקב אחר שינויים דומים בסביבה הטבעית.
מסקנות:
 .1תרביות הציאנובקטריה מסוגלות להשתמש במקורות ה  DONהמוספות להן כמקור חנקן יחידי .התגובה
הינה שונה בין מקור חנקן אחד למשנהו וכן שונה בין הקבוצות הטקסונומיות השונות )אפניזומנון
ומיקרוציסטיס(.
 .2מיקרוציסטיס ,מסיבות שדורשות בירור מעמיק ,רגישה לנוכחות ליזין ואדנוזין בריכוז של כ  100מיקרוגרם
 .Nאפניזומנון לא רגיש לליזין אך רגיש להקסילאמין.
 .3הטרוציסטים יתפתחו גם בתרבית שהועשרה בחנקה או בחנקן אורגני וזאת לאחר מיצוי מקור חנקן זה.
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 .4תוספת של  DONממקורות שונים מאפשרת גידול משמעותי של אפניזומנון תוך ניצול מקור חנקן זה
בנוסף ליכולת קיבוע חנקן על ידי הטרוציסטים.
 .5בכל התרביות נצפתה עליה בריכוז ה  TDNבשלבים מאוחרים של התרבית ,ככל הנראה כתוצאה מקיבוע
יתר של חנקן )אין עדיין תוצאות לניסוי האפניזומנון השני(.
 .6מולקולות חנקן אורגני הידרופליות מהאגם מסוגלות לתמוך גם הן בגידול האפניזומנון ,מולקולות חנקן
אורגני הידרופוביות מעכבות את הגידול.
המשך פעילות בהמשך השנה
תגובת אצות/ציאנובקטריה )פרידיניום ,מיקרוציסטיס ,אפניזומנון( למקטעים עשירי  DONשבודדו מהכנרת.
בדיקת תגובת פיטופלנקטון למולקולות  DONנוספות המצביעות על רעילות.

 3.4תהליכים ביו-גיאוכימיים של סלניום בכנרת
ירון בארי-שלוין ,אסף סוקניק ,ועמי נישרי

במימון רשות המים
הקדמה:
מחקר זה מתמקד בהיבטים גיאוכימיים וביולוגיים של היסוד סלניום ) (Seבכנרת ומבוסס על שני מרכיבים
משלימים .המחקר הגיאוכימי של סלניום בכנרת עוסק במחזור הסלניום על צורוניו השונים ובאפיון ההתפלגות
והמעברים בין צורונים אלו באגם לאורך כמה שנים הידרולוגיות .כמו כן נבחנים שטפי סלניום אל האגם והחוצה
מגוף המים והמקורות העיקריים התורמים סלניום לכנרת .החלק העוסק באספקטים הביולוגיים של סלניום בכנרת
מתמקד בהשפעה של סלניום על רכיבי הפיטופלנקטון תוך התמקדות בחשיבותו )ריכוז וצורונים( לפריחה האביבית
של האצה פרידניום גטוננזה באגם והבנת התהליכים בהם משמש סלניום באצה זו.
האפיון של מחזור הסלניום באגם וכן אפיון מקורות פוטנציאליים שונים מתמקד בריכוז כללי וכן בהתפלגות
הצורונים המומסים העיקריים ) SeVI ,SeIVוסלניום אורגני( .דגימה תלת חודשית באגם לאורך עמודת המים
מאפשרת לאפיין מאגרים כגון האפילימניון – היפולמניון ואת אזור המעבר -המתלימניון .הירדן נדגם לפני ואחרי
אזור החולה כדי לאפיין תרומה פוטנציאלית מכבול החולה אל הירדן ומכאן לכנרת .כמו כן דגימה של מספר
מקורות פוטנציאליים נוספים )משושים ,עמוד בזרימה ,מעיינות מלוחים( מתבצעת כדי לכמת את התרומה של
מקורות אלו לאגם ביחס לכבול החולה.
בנוסף לאפיון מחזור הסלניום באגם ומקורות הסלניום ,מספר דוגמאות נוספות משמשות חלק ממחקר
פרהלמינרי של שטפי סלניום החוצה מגוף המים .כך ,בנוסף לדיגום עמודת המים נאספים דוגמאות של מים מספר
ס"מ מעל הסדימנט וכן מי חללים מהסדימנט תוך שימוש בקורים קצרים )כ  50-60ס"מ( כדי לאפיין את
האינטראקציה בין עמודת המים לסדימנט .כמו כן נבדקים מים מעומקים שונים לבחינת ריכוזי סלניום וולטילי
) DMSeו .(DMSSe
תוצאות ודיון
באיור  79מוצגים פרופילי סלניום כללי ינואר ,אפריל וספטמבר  2016בהשוואה לארבעת הפרופילים של השנה
הקודמת .באופן כללי ניתן לאמר כי טווח ערכי סלניום כללי ברב עמודת המים )ללא אזור המגע מים -סדימנט(
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נמצא בטווח יחסית מצומצם בין כ 120 -ל 180 -ננוגרם לליטר .בשנת  2015פרופיל הסלניום הכללי התפתח לאורך
השנה עם הבדלים ברורים בין האפילימניון להיפולימניון למשל בפרופילי אפריל וספטמבר  .2015לעומת זאת
מנובמבר ) 2015לפני ההיפוך( ועד אפריל ) 2016אחרי ההיפוך ואף התחלת יצירת שיכוב מחדש( ישנה יציבות
בפרופיל סלניום הכללי לאורך רב עמודת המים .המשמעות של תצפית זו היא שלא היה שינוי משמעותי באביב –
וזאת בתאמה לחוסר עליה בריכוז הסלניום הכללי באפריל  .2016בקיץ ) 2016ספטמבר( ישנה התפלגות ברורה בין
ההתנהגות בשכבות השונות ,אך לא נצפתה עליה משמעותית בריכוז הסלניום הכללי בהיפולימניון כמו בתקופה
המקבילה ב.2015 -
בכל הפרופילים של שנת  2015וכן בפרופיל אפריל  2016בולטת ירידה חדה בריכוז סלניום כללי באזור המגע מים
סדימנט )דגימה נעשתה כ 10 -ס"מ מעל הסדימנט( .ירידה זו עשויה לייצג מעבר חומר אל הסדימנט )אולי מעבר
לפאזה של  .(Se0בפרופיל ינואר  ,2016ירדה זו בולטת פחות .כמו כן בספטמבר  2016ישנה עליה ולא ירידה בכיוון
המגע אל הסדימנט.

איור  :79פרופילי סלניום כללי עונתיים בתחנה  Aבמרכז הכנרת .פאנל עליון  .2015פאנל תחתון .2016

התפלגות צורוני סלניום אנאורגני מומס בפרופילי  2016מוצגת באיור  .80להשוואה מוצגים גם פרופילי ינואר
ואפריל של  .2015ניתן לראות כי תבנית הפרופילים של חודשי ינואר בשתי השנים דומה .לעומת זאת התפלגות
הצורונים בחודש אפריל  2016שונה מזו של אפריל  .2015בפרופיל אפריל  SeVI 2015דומיננטי  SeIVכמעט לכל
אורך עמודת המים ולעומת זאת באפריל  2016ריכוזי  SeIVו SeVI -כמעט זהים לכל אורך עמודת המים .ישנן כמה
סיבות לשוני זה .אמנם ההשוואה נעשית על תאריכי דיגום קלנדריים דומים מאד ) 19.4.2015ו (17.4.2016 -אולם
מבחינת התפתחות הטרמוקלינה והשיכוב באגם ישנו שוני ניכר .אמצע אפריל  2015היה מאופיין בשיכוב מבוסס
יחסית עם טרמוקלינה בעומק  13.5מ' וערבוב בעומקים  10מ' ומעלה ו 20 -מ' ומטה כפי שמתבטא למשל בערכי
חמצן מומס )איור  ,80פאנל תחתון( .לעומת זאת אמצע אפריל  2016היה מאופיין בשיכוב מבוסס פחות עם
טרמוקלינה בסביבות  5.5מ' בלבד .ניתן לשער כי פרופיל אפריל  2016הדומה לזה של ינואר באותה השנה מייצג
98

תנאים של חורף )אין שיכוב( ולעומתו פרופיל אפריל  2015מייצג תנאי אביב בהם יש שיכוב ויש התפתחות בלתי
תלויה של סלניום כללי והתפלגות צורונים בהיפולמניון ובאפילימניון.

איור  :80פרופילי סלניום כללי וצורונים אנאורגניים מומסים לחודשים ינואר ואפריל ) 2016פאנל עליון( ועבור ) 2015פאנל
תחתון( .פרופילי האוקסיקלינה לתאריכי הדיגום מופיעים מימין לצורך השוואה .קוים אופקיים מקווקוים – עומק
התרמוקלינה.

בשנה זו ביצענו  2סטים של אנליזות על מי חללים ממרווחי עומק סדימנט של  5ס"מ .ניתן לראות כי פרופילי
סלניום כללי במי חללים בתוך הסדימנט מאופיינים בעליה עד לעומק  20-30ס"מ ואז בירידה )איור  .(81כמו כן
בפרופיל ינואר  2016ריכוזים גבוהים יותר של סלניום כללי בכל העומקים יחסית לאפריל  .2016מגמה דומה נצפתה
בין ינואר לאפריל  ,2015אולם מכיוון שנדגם עומק אחד בלבד )ומוצו מי חללים ממרווח של כ  10ס"מ( קשה לקבוע
האם אכן ישנה מגמה שנתית כזו .בכל מקרה ריכוז סלניום כללי במי חללים בסדימנט גבוה בהרבה )פי  1.5עד פי (3
מהריכוזים האופייניים לעמודת המים.

איור  :81פרופילי סלניום כללי במי חללים בסדימנט )גלעינים בתחנה  (Aבחודשים ינואר ואפריל  .2016להשוואה ערכי עומק
 20עד  30ס"מ בארבעת חודשי הדיגום של .2015
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כאמור ,בשנה התמקדנו בהמשך דיגום של הירדן כדי לאפיין שינויים במקור חשוב זה לאורך השנה .בתקופה
המדווחת התבצעו ארבע נסיעות דיגום )במקביל לדיגום באגם( להמשך מעקב אחר השפעת החולה על תכולת
סלניום ותפלגות צורוניו בירדן )דיגום בגשרים יוסף וחורי לפני ואחרי החולה בהתאמה( .עבור  2016מוצגות
תוצאות )איורים  82ו (83 -עד ספטממבר )כולל(.

איור  :82ריכוז סלניום כללי בנהר הירדן בגשרים יוסף וחורי במתחילת  2015ועד ספטמבר .2016

באיור  82ניתן לראות כי ריכוזי סלניום בגשר חורי ,אחרי החולה ,במחצית ) 2016ינואר ואפריל( היו נמוכים
משמעותית לעומת אותם חודשים ב .2015 -ריכוזי סלניום בגשר יוסף לעומת זאת היו דומים בינואר ואפריל של
שתי השנים .ספטמבר של שתי השנים נראה זהה .ניתן להסביר את הבדלים בגשר חורי בזרימות שטפוניות קטנות
יותר בשנת  2016ועל כן בשטיפה מועטה יותר של כבול החולה אל תוך הירדן.
איור  83מציג את עומסי הסלניום ב 2015ו) 2016מחושב ממדידות גשר חורי( כאשר עומסים בחודשים שלא נמדדו
חושבו ע"פ היחס לספיקה .בולטת מאד הירידה בספיקות הירדן המלווה בירידה חזקה של עומסים בחודשי החורף
ואביב .2016
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איור  :83עומסי סלניום כללי )קו סגול( וספיקות )קו כחול עם עיגולים( בנהר הירדן בגשר חורי בשנים  2015ו.2016 -

בדיקה של חשיבות סלניום להתפתחות מיקרוציסטיס או פרידיניום כללה גידול תרביות של מינים אלו במצעי
במצע גידול מתאימים המכיל ריכוז סלניום בטווח שבין  0ל  200%מריכוז הסלניום הסטנדרטי ) 55 ng/Lסלניום(.
כאינוקולום לניסוי שמשה תרבית מיקרוציסטיס שמקורה בכנרת ) (Mic Gשנשטפה מספר פעמים במצע ללא
סלניום והורחפה מחדש במצע ללא סלניום או תרבית פרידיניום שעברה תהליך שטיפה דומה .התרבית חולקה
לכלי גידול שלכל אחד הוספה מנה מדודה של סלניום .התרביות גודלו בתנאים סטנדרדים של אור (25 umol
) quant m-2 s-1וטמפרטורה ) (20 °Cלמשך  21ימים )מיקרוציסטיס( או  35יום )פרידיניום( .התרביות נדגמו
בתדירות של  7 – 3ימים  .בתום תקופת גידול של  3שבועות נאספו התאים ,חלק נשלח לאנליזה של תכולת
סלניום למעבדה בצרפת וחלק אחר קובע ועובד להמשך אנליזה מיקרוסקופית ואלמנטירית של התאים.
מעקב אחר גידול התרביות כלל ספירת ריכוז התאים ותכולת כלורופיל בתרביות המיקרוציסטיס הוכפל בכל
התרביות בפקטור של  6.5בממוצע ,מערך התחלתי של  46.6מיקרוגגרם לליטר לכ  300מיקרוגרם לליטר בתוך 3
ימים )איור  .(84בהמשך העליה בריכוז הכלורופיל היתה מתונה ובמרבית התרביות של מיקרוציסטיס הגיעה לערך
מרבי שבין  400ל  570מיקרוגרם לליטר .בתרבית מיקרוציסטיס ללא תוספת סלניום ,ריכוז הכלורופיל המרבי לאחר
 21ימי גידול היה נמוך משמעותית מזה שנמדד בתרביות המקבילות )עם סלניום( .למעשה ,בתרבית זו נמדדה ירידה
מתונה בריכוז הכלורופיל מיום  3ועד יום  .21תוצאה חריגה של ריכוז כלורופיל נמוך נמדדה ביום  15בתרבית עם 10
ננוגרם לליטר סלניום ,אולם גם בתרבית זו נמדד ערך מרבי של כ  475מיקרוגרם כלורופיל לליטר בתום הניסוי.
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באנליזה של תכולת הסלניום בתאים של מיקרוציסטיס שנאספו בתום הניסוי לאחר  3שבועות גידול ,נמצא
שתכולת הסלניום בתאים עלתה ככל שזמינותו במצע עלתה עד לערך רוויה של כ  80-ננוגרם  Seלגרם ביומאסה
) .(80 ug/Kgריכוז הסלניום התאי הנמוך ביותר ) 17ננוגרם לגרם ביומאסה( נמדד בתרביות במצע ללא תוספת
סלניום )איור  .(85בהשוואה ,בתרביות פרידיניום טווח הריכוז התאי נע בין  100ל  9000ננוגרם לגרם ביומאסה
בתרבית ללא סלניום ובתרבית עם  100%סלניום ,בהתאמה.
איור  86מציג את השינוי בריכוז התאים והכלורופיל בתרביות השונות במהלך הגידול .מעניין לציין שבריכוזים
גבוהים של סלניום ריכוז הכלורופיל בתרבית נמוך יותר .עם זאת מחסור בסלניום גורם להאטה בגידול התאי
במיוחד בשבועיים הראשונים של הגידול .לאחר שבועיים ,אין תוספת בריכוז התאים ובחלק מהתרביות אף חלה
ירידה .התופעה בולטת במיוחד בתרבית עם הריכוז הגבוה של סלניום ובתרביות עם הריכוזים הנמוכים .במהלך
השבועיים הראשונים של הגידול תכולת הכלורופיל בתאים עלתה במיוחד בתרביות עם הריכוזים הנמוכים של
סלניום ,תופעה שדיווחנו עליה בעבר ריכוז הסלניום בתאי פרידניום עלה עם העליה בריכוז הסלניום במצע הגידול
)איור  (89בדומה לתוצאות שהתקבלו עם תרביות המיקרוציסטיס )איור  (87אלא שתכולת הסלניום בפרידיניום
)ליחידת מאסה( גדולה בין פי  2.7לפי  .5.7יתר על כן בתחום ריכוזי הסלניום שנבדקו ,ריכוז הסלניום בפרידניום
עלה לינארית עם הריכוז במדיום בעוד בתרביות המיקרוציסטיס הריכוז התאי הגיע לרוויה מה שעשוי להצביע על
מנגנוני הטמעה שונים.
מתוצאות ניסויים אלו עולה שהדרישה של מיקרוציסטיס לסלניום היא מזערית .גם ריכוז של כ  3ננוגרם לליטר
סלניום מאפשר גידול ותכולת הסלניום בתנאים אלו היא כ  20ננוגרם לגרם חומר יבש משמעותית נמוך מהריכוז
המינימלי של סלניום שנמצא בתאי פרידיניום.
אנליזה מיקרוסקופית ואלמנטרית בתאים
דגימות תאי מיקרוציסטיס שנאספו בתום הניסוי קובעו ועובדו להמשך אנליזה מיקרוסקופית ואלמנטירית של
התאים .דגימות אלו עברו חיתוך במיקרוטום לקבלת פרוסות תא בעובי אחיד .פרוסות אלו נבחנו במיקרוסקופ
אלקטרוני חודר ) TEMאיור  (88אולם הניסיון לצילום ב  SEMואח"כ אנליזה אלמנטרית במיקרופרוב ),(EPMA
נכשל ככל הנראה בגלל שהחומר ששימש להכנת המדגמים ועובי הפרוסות לא התאימו לתנאי הבדיקה
במיקרוסקופים אלו .המדגמים קרסו כאשר נחשפו לאלומת האלקטרונים ב  SEMותופעה דומה התקבלה באנליזה
ב .EPMAבשלב זה אנו שוקלים פתרון טכני לבעיה זו.
בין הפתרונות הטכניים שבחנו היה פרוטוקול המבוסס על החדרת תאים מקובעים לשרף איפוקסי ,הקשיית השרף
וליטושו לקבלת שטח פנים חלק ובו תאים שנחשפו עם מישורי חשיפה )חיתוך( שונים .דוגמה לתכשיר כזה מוצגת
באיור  89עם תא פרידיניום .בתכשיר זה ניתן לראות בבירור את הדופן האופינית לתא הפרידיניום עם החלוקה
לקשוות והתעלה של השוטונים .הדופן מקיפה את הפרוטופלסט שבו ניתן לראות מבנים תת תאיים .מדגמים אלו
ומדגמים נוספים של מיקרוציסטיס ממתינים לאנליזה אלמנטרית מיקרוסקופית.
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איור  :84שינוי בתכולת כלורופיל במהלך גידול של תרביות מיקרוציסטיס במצעים עם ריכוז התחלתי שונה של סלניום )ריכוז
הסלניום בין  0ל  110ננוגרם לליטר(.

איור  :85השפעת ריכוז התחלתי של סלניום במצע על תכולת סלניום בתאי מיקרוציסטיס .התאים נאספו לאנליזה לאחר
גידול במשך  21יום.

איור  :86שינויים בריכוז הכלורופיל )משמאל( והתאים )מימין( במהלך גידול תרביות פרידיניום במצעים המכילים ריכוזים
שונים של סלניום ,מ  0ועד  110ננוגרם לליטר ) 0עד  200%מריכוז הסלניום במצע לינדסטרום(.
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איור  :87השפעת ריכוז התחלתי של סלניום במצע ,על תכולת סלניום בתאי פרידיניום .התאים נאספו לאנליזה לאחר גידול
במשך  36יום.

איור  :88תמונת מיקרוסקופ  TEMשל תא מיקרוציסטיס מניסוי גידול במצע עם סלנים בריכוז של  5.5ננוגרם לליטר.

איור  :89תמונת מיקרוסקופ  SEMשל תא פרידיניום שקובע לשרף איפוקסי .השרף לוטש לקבלת שטח פנים חלק ובו ניתן
למצוא תאים שנחשפו לאחר הליטוש עם מישורי חשיפה )חיתוך( שונים .בתמונה נראה דופן התא והפרוטופסט עם מבניים
תאיים.

 3.5תרדמה ונביטה של ציאנובקטריה
אסף סוקניק ,עכסה לופו ודיתי וינר מוציני
במימון הקרן הישראלית למדע
פריחה של ציאנובקטריה חוטית ,רעילה ומקבעת חנקן  Aphanizomenon ovalisporumנצפתה בכנרת לראשונה
באוגוסט  1994ומאז היא מופיעה מדי קיץ .במהלך הפריחה מספר תאים על פני פילמנט האפניזומנון מתמיינים
לאקינטים .האקינט שנוצר ניתק מהפילמנט ושוקע אל קרקעית האגם ,שם ישהה עד שתנאי הסביבה יתאימו
לנביטה ולגדילה מחודשת .מעט מאוד ידוע היום על התהליך הפיזיולוגי ועל האות הגורם לנביטה .המטרה הכללית
של מחקר זה היא להבין תהליכים תוך תאיים המתרחשים במהלך היווצרות תאי קיימא ,בתרדמה ובמהלך הנביטה.
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במחקר ,שזו היתה שנתו האחרונה ,הראנו שב A. ovalisporum -ניתן להשרות ההתמיינות לאקינטים בתרביות
מעבדה במצע ללא אשלגן (BG11/-K) ,אך הגבלת אשלגן אינה מספקת להשריית התמיינות אקינטים ודרושים
תנאים נוספים כמו אור גבוה ,טמפרטורה בתחום שמתחת למיטבי וזמינות של זרחה להבטחת יצירה של מספר רב
של אקינטים .בשנה זו ,נמשך מחקר התהליכים התאיים המעורבים בהתמיינות התאים לאקינטים ובמיוחד במעקב
אחר שינויים ברמת הביטוי של גנים במהלך ההתמיינות .מאחר ומדובר בציאנובקטריה חוטית ,הנחת העבודה היא
שלאורך הפילמנט לא כל התאים הווגטטיביים באותו שלב התפתחותי ולכן יש מקום לעקוב אחר הביטוי בכל תא
ותא במקביל .השאלות שעולות הן האם ביטוי גנים מסוימים אופייני לכל התאים לאורך הפילמנט? מה ההבדל
בביטוי גנים בין אקינטים לתאים ווגטטיביים ומה תבנית הביטוי של גנים אלו במהלך התפתחות האקינט? לשם כך
יושמה שיטת ISFRT

 ,In situ fluorescent reverse transcriptionהמתבססת על שילוב של נוקלאוטידים

נושאי סמן פלורוסנטי לגדיל ה cDNA -במהלך  reverse transcriptionעל מנת להגביר את זיהוי הגן המשועתק.
תוצאות המחקר הוצגו בכנס בין לאומי בנושא  (ICTC10) Toxic Cyanobacteriaשהתקיים בסין באוקטובר
השנה ,וחלקן מוצגות באיורים  90ו  .91המסקנות העיקריות מהעבודה שהוצגה הן (1 :שיטת ה  ISFRTישימה
למחקר ביטוי גנים ב  Aphanizomenon ovalisporumובציאנובקטריה באופן כללי (2 .שיטה זו מייצגת ומסבירה
את התפלגות התעתיק בתאים הווגטטיביים ובאקינטים (3 .שימוש בנוקלאוטידים בעלי  quencherמאפשר להפחית
את משך הזמן הנדרש עבור ביצוע הצביעה לפני ההסתכלות המיקרוסקופית ולצמצם את שלבי השטיפה ובכך
לתרום לשיפור איכות התוצאה המתקבלת.
נושאי המחקר השונים וההתקדמות שחלה בהבנת חשיבות יצירת תאי הקיימא והתהליכים התאיים המעורבים
סוכמו ב  4מאמרים שפורסמו בכתבי עת מקצועיים ובספרים ,במאמר טכני המתווה את הדרכים לבידוד וניקוי
אקינטים בתרביות של אפניזומנון ובמספר מאמרים המכסים היבטים רחבים של התמיינות של אקינטים
בציאנובקטריה ודנים בהתפשטות הגלובלית של ציאנובקטריה רעילות ושאינן רעילות ובפלישתם לאזורים נרחבים
בעולם תוך דיון ביתרונות שיש למינים המייצרים תאי קיימא.

איור  :90צילום במיקרוסקופ פלורוסנטי של אקינטים ) (A1ושל פילמנט של אפניזומנון ) (B1לאחר יישום שיטת ISFRT
לזיהוי מיקום ועוצמת הביטוי של הגן  aoaJהמעורב בסינתזה של צלינדרוספרמופסין .האותות הפלורוסנטיים שנאספו
מהמדגמים עובדו לתמונת  3Dהמציגה את השונות בעוצמת הפלורוסנציה באתרים שונים באקינטים ) (A2ובתאי הפילמנט
) .(B2ניתן לראות שעוצמת פלורוסנציה גבוהה המשקפת את ביטוי הגן נמצאת באזורים מוגדרים סמוך לשולי התא )מסומן
בחיצים(.
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איור  :91התפוצה היחסית של תאים המציגים רמת פלורוסנציה שונה בעקבות יישום שיטת  ISFRTלזיהוי מיקום ועוצמת
הביטוי של הגן  aoaJבאקינטים ובתאים וגטטיביים של אפניזומנון .התפוצה הגבוהה יחסית של אקינטים עם פלורוסנציה
בתחום הגבוה מעידה על רמת שעתוק גבוהה יותר באקינטים מאשר בתאים וגטטיביים.

 3.6כיטרידים ) (Chytrid fungusופירוק אוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת
תמר לשם )סטודנטית( ,עכסה לופו ,דיתי וינר-מוציני אסף סוקניק בשיתוף עם דני צ'רנוב אוניברסיטת חיפה

במימון מלגת דוקטוראט  -קרן יוחאי בן-נון לתמר לשם.
כיטרידים מהווים קבוצה של פטריות ירודות במחלקת הכיטרידימיקוטה ) (Chytridiomycotaהשייכת לממלכת
הפיטריות .אלו הם יצורים מיקרוסקופיים בעלי שוטון )איבר תנועה( החיים בסביבות מימיות מגוונות )מים
מתוקים ,מים מליחים ובקרקע( .הם מתפקדים הן כמפרקי חומר מת )ספרופיטים( והן כטפילים של אורגניזמים
רבים כגון :צמחים ,אצות ובעלי חיים )בעלי חוליות וחסרי חוליות( .הכיטרידים פועלים כמפרקים ביולוגים של
חומרים קשי פירוק כגון כיטין ,קרטין ותאית ,מה שגורם להם להיות בעלי תפקיד חשוב במיחזור נוטריינטים.
לכיטרידים תפקיד חשוב במארג המזון המתבטא בשני היבטים (1 :פירוק חומר אורגני ומיחזור נוטרינטים בדומה
למעגל המיקרוביאלי (2 ,הפיכה של אצות שאינן זמינות ליצרנים השניונים )בגלל מימדי התא או דופן בלתי פריקה(
לזואוספורות )תאים בעלי כושר תנועה המשמשים להפצת המין( שהן קטנות יחסית וזמינות לטריפה על ידי יצורים
מסננים ,מעגל זה נקרא המעגל המיקוטי.
בדוחות קודמים סיכמנו תוצאות של זיהוי ומעקב אחר נוכחות כיטרידים בעמודת המים בכנרת בדגש על יחסי
הגומלים עם אצות המאחסנות את הטפיל ,בעיקר פרידיניום והכיטריד  Dinochytrium kinnereticumתוצאות
עבודה זו פורסמו ביולי  2016בכתב העת  .MICOLOGIAבשנה האחרונה נעשה מאמץ לזהות ולאפיין כיטרידים
בסדימנטים של הכנרת .עדות ראשונית לנוכחות כיטרידים בקרקעית הכנרת נמצאה במיצויי  DNAמסדימנטים
שנאספו מאתרים שונים בכנרת .הנוכחות של  Dinochytrium kinnereticumבסדימנטים אלו הוכחה בשיטת
PCRעם תחלים ספציפיים ל  28S rDNAשל הכיטריד הספציפי .בנוסף ,דגימות  DNAשהתקבלו מסדימנטים
שימשו להגברת הגן ל  28S rDNAבעזרת תחלים התואמים לרצף כללי של פטריות .תוצרי ההגברה עברו ריצוף
לזיהוי הרכב המינים של פטריות ובכללם כיטרידים .ריצוף תוצרי ה  PCRהראה נוכחות של כיטרידים ממגוון סוגים
)איור  .(92המגוון הגדול ביותר של אוכלוסיית הכיטרידים נמצא בדגימות מהפן הביני מים סדימנט וכן בדגימת מים
מתחנה  .Aהמגוון הנמוך ביותר נמצא בדגימות סדימנט מעומק של  5ס"מ מהתחנות השונות )איור .(92
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איור  :92התפוצה היחסית של סוגי כיטרידים שונים בדגימות סדימנט מהכנרת .דגימות נאספו מאתרים בעומק מים שונה
) ,(20m, 30m, 40mמשתי שכבות סדימנט )הפן הביני מים סדימנט  flועומק סדימימנט של  5ס"מ  ,(5cmכמו גם דגימת מים
מתחנה  Aמעומק  1מ' ) .(Aw1mדיגומים נערכו בחורף ) (Wובקיץ ) .(Sכל עמודה מורכבת מהתפוצה היחסית של כל אחד
מהסוגים שזוהה ובראש העמודה סיכום של כלל המינים ) (OTUשזוהו בכל אחת מהדגימות.

לזיהוי פוטנציאל הגידול וההתפתחות של כיטרידים מדגימות סדימנטים בוצעו ניסיונות ל"דוג" את הכיטרידים ע"י
שימוש באבקנים ממקורות צמחיים שונים ולאחרונה נעשה שימוש באבקנים של

Liquidambar styraciflua

) .(sweet gumמסדימנטים שנאספו מהקרקעית מאתרים שונים בכנרת הצלחנו לבודד תרביות של כיטרידים
שהראו שוני מורפולגי )צורתי( בינם לבין ה ) Dinochytrium kinnereticumאיור  .(93כמו כן מרקם המושבה "רך"
יותר ,מה שמעיד על מין שונה .דוגמא של תרבית מתבדיד זה נשלחה לארה"ב וזוהתה ע"י  Dr. P. Letcherכ
 .Globomyces pollinis-piniזהו מין של כיטריד בעל תפוצה עולמית רחבה שתזונתו מתבססת על פירוק חומר
אורגני )ספרופיט(.
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איור  :93תמונות מיקרוסקופ פלורסנטי של מושבה של  (A) Dinochytrium kinnereticumושל מושבה של התבדיד שהתקבל
מקרקעית הכנרת ) (Bוזוהה כ .Globomyces pollinis-pini

ממצאים אלו וזיהוי רצפי  DNAשל כיטרידים בדגימות קרקעית הכנרת מעלים את האפשרות ש Dinochytrium
 kinnereticumכמו גם סוגי כיטרידים אחרים יכולים לשרוד בקרקעית האגם תוך פירוק חומר אורגני המצטבר
בקרקעית או כתאי קיימא ,ולחזור ולהדביק את תאי המאכסן כאשר אלו מופיעים בעונה המתאימה או לצרוך חומר
אורגני שמקורו בתאים מתפרקים או דטריטוס השוקע לקרקעית האגם .המגוון הגדול של מיני כיטרידים שנמצא
בדגימות הכנרת במים ובסדימנטים תואם לרצף סגנון חיים שבין פרזיטים מלאים לספרופיטים וביניהם מינים
פרזיטים "לעת מצוא" כפי שמתואר באיור .94

איור  :94מיקום מינים שונים של כיטרידים בסקאלה שבין פרזיטים מלאים ) (obligateלספרופיטים מלאים .משמאל לימין:

Z. melosirae parasitising Aulacoseira granulata (Kensuke Seto), R. megarrhizum parasitising Planktothrix rubescens
(Thijs Frenken), D. kinnereticum parasitising Peridinium gatunense (left) and growing on pollen (right) (Tamar
Leshem), P. planicorne parasitising an unindentified diatom (left) and growing on pollen (right) (Martha J.Powell), G.
haynaldii growing on pollen (Kensuke Seto), R. aurantiacum growing on chitin (Martha J. Powell), U. harderi
growing on agar (Martha .J. Powell and Peter Letcher).

האיור לקוח ממאמר בהשתתפות החוקר הראשי שהוגש לפרסום.
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 3.7פריחת מיקרוציסטיס בכנרת והמיקרוביום המלווה אותה
אסף סוקניק ,אורנה שוייצר-נתן )סטודנטית( ,דיתי וינר-מוציני ,בשיתוף עם שמואל כרמלי – א .תל-אביב ודניאל שר  -א.
חיפה

במימון משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
פריחות ציאנובקטריה בכנרת מוכרות ואופיינו לאורך השנים כאשר לקראת סיום עונת החורף מתרבה אוכלוסיית
המיקרוציסטיס לכדי פריחה עונתית .במחקר זה ,העוסק בדינמיקה בזמן ובמרחב של אוכלוסיות חיידקים
)מיקרוביום( בסביבה הימית ,אנו מתמקדים באיפיון המיקרוביום של פריחות רעילות של מיקרוציסטיס בכנרת.
במהלך שנת ) 2016השנה השלישית למחקר( נאספו דגימות מהאגם ונערכו אנליזות למדידת רעלנים ,זיהוי וכימות
מטבוליטים משניים ואפיון גנטי של אוכלוסיות החיידקים המלוות את הפריחה .עבודת איסוף הדגימות התמקדה
בחודשים פברואר מרץ במטרה לאמוד את השינויים באוכלוסיית המיקרוביום המתקיימים במרחב האגם .במקביל
נמשך ניתוח נתוני המיקרוביום שנאספו במהלך שנת הפעילות הקודמת במטרה לאפיין את הדינמיקה של
אוכלוסיית המיקרוציסטיס והחיידקים ההטרוטרופים הנלווים לה בממד הזמן.
הזיהוי הגנטי של מיני החיידקים ההטרוטרופיים הנפוצים במערכת נערך ע"י הפקת דנ"א מהדוגמאות והגברת הגן ל
 .16S rRNAריצוף תוצרי ה PCRהראה דינמיקה בהרכב חברת החיידקים במהלך התפתחות הפריחה וקריסתה
)איור  .(95מעל  25%מהרצפים שהתקבלו בדגימות מעמודת המים ) (depth integrated samplesבחלקיקים
הגדולים מ  5מיקרון זוהו כסוג מיקרוציסטיס .אוכלוסיית החיידקים הנלווית לחלקיקים (particle associated
) bacteriaנשלטה על ידי  4מחלקות עיקריות-proteobacteria, -proteobacteria, -proteobacteria and :
 .Flavobacteriaשינויים במיגוון ובתפוצה היחסית של המינים בלטו במהלך הדעיכה של פריחת המיקרוציסטיס עם
גידול בתפוצה היחסית של סוגים ממחלקת  -proteobacteriaוירידה בתפוצה היחסית של -proteobacteria
)איור  .(96מעניין לציין את ההופעה של  proteobacteria -בשיא הפריחה של מיקרוציסטיס והעלמות נציגי
מחלקה זו לאחר מכן .אנליזה של התפוצה היחסית של המחלקות השונות מצביעה על שונות נמוכה במהלך
הפריחה שהולכת ועולה עם קריסת אוכלוסיית המיקרוציסטיס.
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איור  :95תפוצה יחסית של חיידקים הטרוטרופים ע"פ מחלקות ) (classesבדגימות מים אינטגרטיביות מעומק  15עד  0מ'
מתחנה  Aבכנרת במהלך תקופת פריחת מיקרוציסטיס חורף  .2015האנליזה הגנטית בוצעה על מקטע הגדול מ  5מיקרון
ומייצגת מושבות של מיקרוציסטיס וחיידקים נלווים .רצפים של מקטעי  16S rDNAהתקבלו מאנליזה שבוצעה במערכת
אילומינה  .MiSeqהרצפים נותחו באמצעות חבילת  .Qiimeהקו המלא מציג השתנות עונתית בתפוצה היחסית של מושבות
מיקרוציסטיס והעמודות מייצגות את התפוצה היחסית של החיידקים ההטרוטרופים ברמת המחלקה.

ניתוח של אוכלוסיית החיידקים ה  heterotrophicהקשורים לחלקיקים )מקטע גודל מעל  5מיקרון( בדגימות מים
שנאספו בתחנה  Aבכנרת מעומק של  5מ' מצביע על תפוצה נמוכה של חיידקים ממחלקת ה -proteobacteria
)איור  .(96בדגימות אלו מעומק של  5מ' נמצאה אוכלוסייה מוגבלת יחסית של מיקרוציסטיס כאשר ריכוז המושבות
נע בין  20ל 180 -מושבות למ"ל .הריכוז הגבוה ביותר של מושבות מיקרוציסטיס נרשם ב  15במרץ ,וככל הנראה
מיצג דעיכה של פריחת המיקרוציסטיס שהגיעה לשיא שבוע קודם ב  8במרץ )איור .(95
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איור  :96תפוצה יחסית של חיידקים הטרוטרופים ע"פ מחלקות  classesבדגימות מים מעומק  5מתחנה  Aבכנרת במהלך
תקופת פריחת מיקרוציסטיס חורף  .2015האנליזה הגנטית בוצעה על מקטע הגדול מ  5מיקרון ומייצגת מושבות של
מיקרוציסטיס וחיידקים נלווים .רצפים של מקטעי  16S rDNAהתקבלו מאנליזה שבוצעה במערכת אילומינה .MiSeq
הרצפים נותחו באמצעות חבילת  .Qiimeהקו המלא מציג השתנות עונתית בתפוצה היחסית של מושבות מיקרוציסטיס
והעמודות מייצגות את התפוצה היחסית של החיידקים ההטרוטרופים ברמת המחלקה.

 3.8פיתוח ויישום טכניקות אקוסטיות למעקב אחר התפתחות ופיזור של אוכלוסיות
מיקרוציסטיס באגמים
איליה אוסטרובסקי ,אסף סוקניק ,בשיתוף עם פרופ' סונג ).(IHB, China
במימון הקרן הישראלית למדע – ISF

מטרה :איפיון הדנימיקה העונתית והמרחבית של פריחת מיקרוציסטיס בשיטות הידרואקוסטיות ואמצעים גנטיים.
רקע/התקדמות :מינים שונים של  Microcystisנפוצים בגופי מים ברחבי העולם ואחראים ליצירה של פריחות
רעילות הפוגעות באפשרות לאספקת מים לצריכה ביתית ולשימושים אחרים במקורות מים אלו .לתאי ה-
 Microcystisתכונת ציפה ,ובשילוב עם יצירה של מושבות המאגדות מספר רב של תאים האוכלוסיה מקיימת
תנועה אנכית בעמודת המים תוך ניצול של משאבי האור המזינים והתמודדות עם מתחרים .במחקר זה אנו
מיישמים טכנולוגיות לא פולשניות ללימוד הדינמיקה של פריחת ה Microcystis-תוך מעקב אחר גורמים ביוטיים
וא-ביוטיים השולטים בהיווצרות הפריחה של  Microcystisוהתבססותה בגופי מים .למחקר ארבע מטרות(1 :
התאמה ויישום של שיטה הידרואקוסטית וטכניקות לייזר למעקב אחר הפיזור האנכי של מושבות של
 (2 ;Microcystisזיהוי ההשפעה של פרמטרים סביבתיים )ריבוד תרמי ,עוצמת ועומק ערבוב ,שדה אור ,ריכוזים
מזינים וכו'( על התפוצה של אוכלוסיית ה Microcystis-ועל מגוון החיידקים ההטרוטרופים המלווים את הגירת
המושבות;  (3חקירת ההשפעה של תנאים סביבתיים )רמה טרופית ,מיקום גיאוגרפי ,מאפייני אגמים ודינמיקה של
פרמטרים פיסיקו-כימיים( על המאפיינים הפיסיולוגיים והגנטיים של אוכלוסיית ה ,Microcystis-עיתוי הפריחה,
משך הפריחה ועוצמתה ועל חילופי מיני המיקרוציסטיס במהלך הפריחה;  (4פיתוח ,אימות ויישום מודל/ים לחיזוי
של פריחות רעילות של ציאנובקטריה באגמים בישראל ובסין .הפרויקט מבוסס על שיתוף פעולה בין מדענים סינים
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וישראלים ,בעלי מומחיות מגוונת בתחומי האקולוגיה של פיטופלנקטון ,טוקסיקולוגיה והידרו-אקוסטיקה ,והוא
יתרום להבנת התהליכים האקולוגיים העומדים מאחורי התפתחות פריחות רעילות ויאפשר יישום שיטות לניהול
גופי מים בהגנה על משאב טבע זה.
בשנת הפעילות הראשונה נרכשה מערכת  LISST 100Xשמאפשרת מדידה של ריכוז חלקיקי הססטון במים ושל
התפלגות גודל החלקיקים .המערכת מתוצרת  Sequoia Scientific, Inc, USAנקלטה ונבחנה בתנאי שדה ובניסויי
מעבדה עם תרביות של מיקרוציסטיס ועם מדגמים שנאספו במועד מוקדם של הופעת אוכלוסיית המיקרוציסטיס
בחורף  .2016/17מדידות אלו משמשות לאימות וכיול המידע ההידרואקוסטי שנאסף במקביל ,במהלך פריחה של
מיקרוציסטיס בכנרת .המידע שנאסף בעזרת ה  LISSTמאומת גם מול ספירות של מושבות בעזרת מערכת ה
.FlowCam
איור  97מציג את פוטנציאל הציפה של אוכלוסיית הפיטופלנקטון שנאספה מהכנרת בתחילת הופעת אוכלוסיית
המיקרוציסטיס באגם .מדידות אלו מדגישות את הפיזור השונה של אוכלוסיית הפיטופלנקטון בעמודת המים
ומרמזות על המיקום של מושבות המיקרוציסטיס )קרוב לפני המים( .במועד מוקדם של פריחת המיקרוציסטיס
תפוצת המושבות היא נמוכה אבל מדידות ישירות של אוכלוסיית הפיטופלנקטון במערכת ה  FlowCamמדגימות
את התרומה של המושבות לנפח הכולל ) (biovolumeשל הפיטופלנקון בעמודת המים )איור  .(98למושבות בעלות
קוטר גדול יותר תרומה רבה יותר לנפח הכולל של האוכלוסייה .חשוב לציין שבמועד מוקדם של התפתחות
אוכלוסיית המיקרוציסטיס התרומה של המושבות לכלל האוכלוסייה היא קטנה יחסית )לא עולה מעל  1%באיור
 .(98בנוסף ,במהלך הפריחה החורפית של מיקרוציסטיס בכנרת נאספו דגימות מנקודות שונות באגם בהם נצפתה
אוכלוסייה צפה של .Microcystis

הדגימות משמשות לאנליזה גנטית ולקביעה של השונות הגנטית באוכלוסיית

ה  Microcystisבמהלך הפריחה .תוצאות האנליזה הגנטית בשלבים שונים של עיבוד ויהוו בסיס לזיהוי הפיזור
המרחבי של השונות הגנטית באוכלוסיית המיקרוציסטיס באגם ובמיקרוביום הנלווה אליה.
במסגרת מחקר דו לאומי זה התקיים השנה מפגש עם החוקרים הסיניים השותפים למחקר ובמהלכו נערכה סדנה
בין לאומית בנושא  Cyanobacteria Diversit - from Aquatic Ecosystems to Soil Crustsבהשתתפות חוקרים
מאיטליה מסין ומישראל.

איור  :97שיעור החלקיקים בעלי יכולת ציפה )בעיקר מושבות תיכונית( כתלות בגודל החלקיקים בדגימות מים שנאספו
בעומקים שונים בעומקים  1 10מ' ומפני המים )עומק  .(0התפלגות גודל החלקיקים בדגימות נמדדה במערכת ה .LISST
הדגימות הודגרו במעבדה במשורות של  1ליטר למשך  24שעות ונפח עליון של  100מ"ל המיצג את אוכלוסיית הפיטופלנקטון
שצפה נאסף .התפלגות גודל החלקיקים נמדדה במערכת ה  LISSTלפני ואחרי הציפה.
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איור  :98התרומה של מושבות מיקרוציסטיס לנפח הכולל של רכיבי הפיטופלנקטון כתלות בגודל החלקיקים בדגימת מים
המייצגת את עמודת המים מ  10עד  0מ בכנרת במועד מוקדם של פריחת מיקרוציסטיס בחורף .2016/17

 3.9גן הפלנקטון
תמר זהרי

במימון קרן קימת לישראל ,סניף אוסטרליה
הקדמה
פלנקטומטריקס היא תכנת מחשב שפותחה במעבדה לחקר הכנרת במטרה להקל על ספירות פלנקטון
מיקרוסקופיות .באמצעות מצלמה דיגיטלית המחוברת למיקרוסקופ ולמחשב ,תמונת המיקרוסקופ מועברת למסך
מחשב ועליו מתבצעות הספירות והמדידות באמצעות הקשות על העכבר .התכנה מאפשרת ביצוע בו זמני של
שלשת השלבים של ספירות מיקרוסקופ רגילות (1) :זיהוי וספירה של מס׳ הפרטים מכל מין (2) ,מדידת גודל של
מספר )שנקבע מראש( של פרטים מכל מין ) (3העלאת הנתונים למחשב וביצוע חישובים שונים )נפח של פרט בודד,
ביומסה לכל מין ועוד( .בכך התכנה חוסכת זמן ,מכניסה את העבודה המיקרוסקופית לדרך עבודה אחידה ,מצמצמת
את האפשרויות לטעויות רישום והקלדה ,מאפשרת תיקוני טעויות ,ומאפשרת איסוף נתוני גודל באופן שגרתי  -מה
שבשיטה הידנית נוטים לא לעשות עקב השקעת הזמן הנוספת הרבה הנדרשת לכך .התכנה נכנסה לשימוש שגרתי
בניטור אצות ,זואופלנקטון וציליאטים ב .2006-ב 2013/14-נכתבה גרסה חדשה של התכנה ,שהחליפה את הגרסה
הקודמת בניטור השגרתי בינואר .2015
ב 2016-מטרות המחקר היו :
א .להמשיך ולשפר את תוכנת פלנקטומטריקס )תיקון באגים ,הוספת תיפקודים(
ב .להפיץ בארץ ובעולם את השימוש בתכנה ,כדי ליצר קהל משתמשים שישתתף במימון שדרוגים עתידיים.
תיקון באגים ובעיות שנמצאו בתיפקוד התכנה:
משימת תיקון באגים ובעיות בתכנה היא משימה נמשכת ,שמטופלת תוך כדי שת״פ עם מוטי שניאור מחב׳ סומאק,
כותב התכנה .באגים שהקשו על הפעלת התכנה – טופלו כולם ,עד להבאת התכנה למצב בו היא נוחה לשימוש
יומיומי .תיקון אחרון הוכנס לפעולה בפברואר  .2016לאחרונה נמצא באג נוסף שלא שמנו לב אליו בעבר .הבאג
הוא בשלב של בדיקת התוצאות לאחר סיום הספירה המיקרוסקופית בו יש אפשרות לתקן נתונים שברור שיש בהם
טעות )כמו למשל שגיאה בבחירת המין שאליו מתייחסים הנתונים ,כפי שנראה ברור מגודל התא שנמדד או ממספר
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התאים במושבה( .תיקון בעיה זו הוא חיוני ויתבצע ב .2017-לאחר התיקון ניתן יהיה לבצע מחדש חישובים על
דוגמאות עבר ולעדכן את בסיס הנתונים.
הוספת פונקציות למשתמש:
תוספת חשובה שהוכנסה לפלנקטומטריקס ב 2016-היא היכולת לייבא מאקסל רשימת מינים עם כל האינפורמציה
הדרושה לתכנה כדי לכלול אותם ברשימת המינים הזמינה למשתמש .ניתן לייצר את רשימת המינים בתוך
פלנקטומטריקס ,אך כשהרשימה ארוכה )למשל כאשר רוצים ליישם את התכנה לאגם חדש עם מינים חדשים
שרובם לא מופיעים ברשימות הקיימות ,או לקבוצות טקסונומיות חדשות( – מהיר ונוח יותר להכניס את
האינפורמציה בקובץ אקסל ואח״כ ליבא אותו בשלמותו לפלנקטומטריקס.
תוספת נוספת שנרצה לכלול בקרוב היא האופציה לייצא מפלנקטומטריקס נתונים ממספר גדול של דוגמאות
כקובץ אחד) .כיום ניתן לייצא נתונים רק מכל דוגמא בנפרד(.
המשך כתיבת מדריך למשתמש
זוהי משימה נמשכת נוספת .כתיבת מדריך למשתמש )באנגלית( דורשת עבודה יסודית ,לשון ברורה ,דיוק והקפדה
על פרטים .כתיבת המדריך מתקדמת בעיקר מסדנה לסדנה ,כאשר ההדרכה בסדנאות והתמודדות עם הבעיות
והשאלות שעולים בהן מתווים את הקו ומדריכים אותי בכתיבה.
סדנאות משתמשים
ב 2016-העברתי שלוש סדנאות משתמשים לתכנה .הראשונה – סדנה בינלאומית בת  4ימים שהתקיימה במעבדה
לחקר הכנרת בפברואר  2016בהשתתפות  8תלמידים 4 ,מישראל ו 4-מחו״ל )הונגריה ,יוון ,סין ,שוודיה( )איור .(99
השנייה התקיימה במרכז לאקולוגיה והידרולוגיה בלנקסטר ,אנגליה במשך  3ימים ביוני  .2016השתתפו  5תלמידות
מהמכון המארח ומסקוטלנד .הסדנה השלישית התקיימה בנובמבר  2016במכון Fondazione Edmund Mach
 Instituto Agrario di San Micelle All’Adigeבאיטליה ,בו אני נמצאת בשבתון מאז אוגוסט ,למשתמשים
מקומיים בלבד .סדנה זו מתקיימת בהמשכים ,לפי דרישת המשתמשים במקום ,כאשר אני זמינה לתת מענה לבעיות
שמתעוררות תוך כדי יישום התכנה.

איור  :99סדנת פלנקטומטריקס שהתקיימה במעבדה לחקר הכנרת ,פברואר  ,2016בהשתתפות  4תלמידים מישראל ו 4-מחו״ל.

באמצעות סדנאות משתמשים אלו אני מפיצה את השימוש בתכנה .הגדלת מאגר המשתמשים תאפשר בעתיד
איגום משאבים להמשך פיתוח התכנה.
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 3.10שימוש במודל אקולוגי-מרחבי לשיפור ממשק הדייג בכנרת
גדעון גל ,טל סילבר ,אייל אופיר

במימון משרד החקלאות
רקע
הדיג בכנרת מתאפיין ,בחוסר יציבות קיצוני של שלל הדיג בעיקר של המינים בעלי הערך המסחרי הגבוה ביותר
שהמשמעותי ביניהם הוא אמנון הגליל .על פי נתוני אגף הדיג חלה ירידה בשלל הדיג הכולל מ 2163 -טון בשנת
 1998לכמות של  840טון בשנת  .2007בשנת  2008הגיע שלל אמנון הגליל ל 8-טון בלבד ,ירידה של  98%ב 10-שנים
וב 90%-ביחס לשלל שנרשם רק ב) 2004-נתוני אגף הדיג ,ועדת אכלוס כנרת  .(5.7.2009אולם החל משנת 2010
החלה עלייה הדרגתית בשלל אמנוני הגליל ובשנת  2014השלל היה  274טון )נתוני אגף הדיג( .תנודות אלו בשלל
מעידות על חוסר יציבות של המערכת האקולוגית .בשל חוסר היציבות של המערכת יש חשיבות רבה בניהול
מושכל של הדיג באגם ,כיוון שהתנהלות לא נכונה עלולה לגרום לקריסה של אוכלוסיות דגים באגם ועקב כך שינוי
משמעותי במארג המזון ופגיעה בענף הדיג.
תשתית וצמחיית החוף וכן גובה המפלס ידועים כגורמים המשפיעים על אוכלוסיית הדגים באגם הכנרת .כאשר
מפלס האגם עולה הצמחייה ,שמתפתחת בחוף ,מוצפת ויכולה לשמש את אוכלוסיית הדגים למקומות מסתור
ולאזורי הטלה .ניהול האגם מורכב מגורמים סביבתיים הניתנים לניהול ,וכוללים את מפלס המים וצמחיית החוף
וכן גם אזורי הדיג ,אכלוס דגים ומאמץ הדיג.
עקב מורכבות המערכת האקולוגית באגמים בכלל ,ובכנרת בפרט ,קשה לחזות את התגובה של מרכיבי המערכת
לצעדי ממשק שונים ללא כלי עזר כגון מודל אקולוגי .היום קיימות תוכנות רבות לבניית מודלים לניהול דיג ואחת
המוכרות והנפוצות ביותר היא התוכנה ( .Ecopath with Ecosim (EwEבבסיסה ,תוכנת  EwEיוצרת מודל מאזני
של מערכת אקולוגית מורכבת ,בעיקר על בסיס קשרי המזון של כלל הרכיבים במערכת כולל גם מרכיבים כגון לחץ
דייג וטריפה ע"י עופות .לאחר שנוצר המאזן והתוכנה בדקה כי אכן המערכת מאוזנת והקשרים בין הפרטים הם
הגיוניים ,ניתן לבחון תוצרי בסיס של המערכת כמו :רמות טרופיות ,צריכה ,קשרי מזון ,זרימת האנרגיה ועוד .על
בסיס מודל זה ניתן ליצור שינויים במערכת ולבחון את השפעתם של שינויים אלו על המערכת האקולוגית בכלל,
ואוכלוסיות הדגים בפרט ,לאורך זמן .כמו כן ,ניתן לבחון תרחישי ניהול שונים ומורכבים לאורך זמן.
תוכנת  EwEכוללת גם את האפשרות לכלול אלמנט מרחבי ) (Ecospaceהמבצע חלוקה דינאמית של ביומסה על
פני רשת המייצגת את שטח האגם ,בעלת רזולוציה נתונה המוגדרת ע"י המשתמש .חלוקת הביומסה מתא מסוים
לכלל התאים השכנים היא אחידה פרט למקרים שבהם אזורים מסוימים מוגדרים כהביטטים מועדפים או הביטטים
שיש להימנע מהם .ברמה המעשית ,רכיב  Ecospaceמפעיל את הרכיב הדינאמי בזמן ) (Ecosimבכל אחד מהתאים
ברשת ומפעילה מנגנון העברת ביומסה מתא לתא ,כולל שחיה ומעבר אקטיבי של דגים .בגלל היכולות המרחביות
ניתן לבחון ,למשל ,את השפעתם של אזורים סגורים לדייג )למשל הבטיחה בצפון הכנרת( וכן מהם האזורים בכנרת
הנדרשים לצורך שיקום ושמירה על אוכלוסיות הדגים השונות.
מטרת הפרויקט היא ,אם כן ,פיתוח של כלי ניהול מתקדמים על מנת לספק למקבלי ההחלטות כלים שייסעו
בשיקום הדיג המסחרי בכנרת ובקביעת מדיניות ניהול בת קיימא.
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פיתוח ויישום המודל המרחביEcospace -
פיתוח ויישום המודל המרחבי כוללים מספר שלבים .חלק מרכזי בפיתוח המודל כולל את הצורך להגדיר שכבות
מידע מרחביות רלוונטיות לרכיבים השונים במארג המזון ,ובעיקר לדגים .שכבות המידע יכולות לכלול כל סוג של
מידע אשר יכול להשפיע על התפוצה או האקולוגיה של בעל החיים ,כגון תנאים סביבתיים וסוגי הביטטים שונים.
תחילה הוכנסו למודל שכבות מידע של תשתית ,צמחייה ,עומק ,ומעיינות חמים והוגדר העדפת בתי הגידול )ראה
דוח שנתי  .(2015בנוסף לשכבות אלה הוספו נמלי הדייג באגם ונבנתה שכבת טמפרטורה חודשית לארוך כל הרצת
המודל )שנים  (1996-2012המייצגת את הממוצע החודשי של טמפרטורה בעשרת המטרים העליונים של עמודת
המים והוגדרו העדפות המינים.

אימות המודל
על מנת לבדוק את איכות תוצאות המודל בכל הקשור לפיזור המרחבי של הדגים הושוו תוצאות המודל לתוצאות
סקר האקוסטי שבוצע ע"י המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל )איור  .(100ההשוואה נעשתה על ידי חיבור מפות של כלל
קבוצת הדגים במודל בחודש מסוים לעומת תוצאות סקרים אקוסטיים מתאריכים ספציפיים שונים .בשני המקרים
הערכים נורמלו לערכים הגבוהים ביותר בכל איור כדי שיהיו בסקאלה יחסית ויהיה ניתן להשוותם.
מכיוון שבסקר האקוסטי אין אפשרות לכלול את אזור הליטוראל ,ההשוואה כללה רק את האזור הפלאגי .מהשוואה
זו ניתן לראות שעבור האזור הפלאגי ,יש התאמה טובה בין תוצאות המודל לבין הסקרים המבוצעים ואזורי מוקד
הימצאות הדגים .בתוצאות מאי  2012ניתן לראות שהאזור הצפון מערבי של הכנרת מרכז בתוכו הן במפה מהסקר
והן מהמודל את ריכוז הדגים הגבוה ביותר והערכים בו הם  0.7-1כלומר  100-70%מביומסת דגים ביחס לביומסת
הדגים באגם ואילו במרכז ובדרום האגם ערכים נמוכים ב-שתי המפות ,ערכים של  20%-0%מביומסת הדגים ביחס
לביומסה בכלל באגם .בתוצאות חודש דצמבר  2012שוב ניתן לראות התאמה של ערכים גבוהים באזור הצפון
מערבי של האגם ,ערכים של  80%-70%אך בבדיקה זו ניתן לראות גם התאמה גבוהה יותר באזור הצפוני והצד
המערבי של האגם .באזור הצפוני במפה מהמודל הערכים נעים בטווח של  60%-30%ובמפת הפיזור מהסקר
האקוסטי הערכים נעים בטווח ערכים מעט נמוך של  ,50%-20%בצד המערבי של האגם התאמת הפיזור דומה עם
טווח של  60%-30%בשתי מפות הפיזור.
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איור  :100השוואה בין הפיזור המרחבי של כלל הדגים בכנרת על בסיס סקרים אקוסטיים )איורים מימין( ותוצאות המודל
)משמאל( .הצבעים מבטאים את הערכים המנורמלים של פיזור הדגים .ההשוואה היא בין תוצאות של סקר בתאריך מסוים
לתוצאות המודל באותו חודש מכיוון שהמודל אינו מספק תוצאות יומיות .ההשוואה היא עבור ) 30.5.2012שורה עליונה( ו-
) 28.12.2012שורה תחתונה(.

תרחישי ניהול
המטרה העיקרית בבניית המודל הייתה לבחון תרחישי ניהול מרחביים שונים .כדאי לבנות תרחישי ניהול במודל יש
אפשרות להגדיר אזורים סגורים לדיג .לשם בחינת תרחישים הגדרנו מספר תרחישים אשר כללו את סגירת
הליטוראל והבטחה וסגירת כל האגם לדיג .לשם כך נבנתה במודל שכבה המייצגת את אזור הליטוראל והבטחה.
האזור שבין קווי הגובה  -209לבין  -213נבחר לייצג את הליטוראל .לאחר שנבנו אזורים הסגורים לדיג היה צורך
להגדיר את הזמן שבו כל אזור סגור כאשר יש אפשרות לסגור לפי חודשים .יש לציין שאזור המוגדר כסגור לדיג
בחודש או בחודשים מסוימים בשנה יהיה סגור באותם חודשים בכל אחד משנות ההרצה .מלבד מפות הפיזור של
הקבוצות השונות במודל ,נעשה חישוב של הביומסה של כל קבוצה לפי שנים .כדי לבחון את ההרצות לפי
התרחישים השונים נעשה עיבוד לפלט והפיכת הנתונים ליחסיים להרצת הבסיס -ללא סגירה כלל .כלומר כל
הנתונים המראים שינוי בביומסה או בשלל הם יחסיים.
בעבודה זו נבחרו מספר תרחישים של סגירת הליטוראל והבטחה ,ביחד ,לפי החודשים השונים מאי-סגירה עד
סגירה לשנה שלמה תוך דגש על סגירה לתקופה של  3חודשים 6 ,חודשים ושנה שלמה .תרחישים אלו נבחרו עקב
הבנה שאלו אזורים ותקופות המשפיעים על מיני הדגים ועל רבייתם.
מתוצאות סגירת הליטוראל והבטחה ל 3-חודשי סגירה ול 6-חודשי סגירה )איור  (101ניתן לראות שמגמות השינוי
דומות בשני התרחישים .יחד עם זה מגמת העליה במקרה של סגירה ל 6-חודשים היא תלולה יותר ביחס לסגירה ל-
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 3חודשים בשנה .למשל ,בשיא ,באמנון ירדן העליה מגיעה לכ 20%-בסגירה ל 6-חודשים לעומת עליה של כ13%-
בסגירה ל 3-חודשים .באמנון גליל ישנה עליה של כ 19%-בסגירה ל 6-חודשים לעומת עליה של כ 11%-בסגירה ל3-
חודשים .בשאר המינים העליה מזערית ולא עולה על  .2%עוד ניתן לראות שלאחר  12שנות הרצה השיפוע הופך
לשלילי באמנון ירדן וקטן באמנון גליל.
א
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איור  :101השינוי היחסי בביומסה ביחס להרצת הבסיס כאשר סוגרים את אזור הליטוראל והבטחה לדיג  3חודשים )א( או 6
חודשים )ב( לאורך  17שנות ההרצה.

כאשר בוחנים את השלל בתרחישים אלו ניתן לראות גם הבדל בשלל בין סגירת הליטוראל והבטחה לדיג ל3-
חודשים לעומת  6חודשים .גם כאן ,בדומה לבדיקת הביומסה המגמות בין התרחישים דומות .סיכום התרחישים
השונים בסוף תקופת ההרצה ) 17שנים( מראה שסגירת הליטוראל והבטחה לאורך כל השנה דומה לסגירה של אזור
הליטוראל והבטחה ל 3-חודשים הן בביומסה והן בשלל )טבלה  .(9לעומת זאת ,ההשפעה של סגירת הדיג ל6-
חודשים הינה משמעותית יותר וישנה עליה הן בביומסה והן בשלל.

טבלה  :9היחס שבין השינוי היחסי בביומסה לאורך תקופת ההרצה )שנה  17לעומת שנה  (1בתרחישים לעומת היחס
בהרצת הבסיס .לדוגמא ,ערך של  1.19מבטא יחס גבוה יותר בין סוף ההרצה לתחילת ההרצה בתרחיש )ב (19%-לעומת
הרצת הבסיס.

ביומסה

שלל

ליטוראל ובטחה  3חודשים

1.11

1.19

ליטוראל ובטחה  6חודשים

1.19

1.32

ליטוראל ובטחה  12חודשים

1.12

1.18

המטרה העיקרית בפיתוח המודל המרחבי הייתה פיתוח כלי לבחינת תרחישי ממשק דיג מרחביים .במסגרת
הפרויקט נבחנו מספר תרחישים ,במקרה של תרחישי סגירת אזור הבטחה והליטוראל אפשר לראות את היתרונות
שבשימוש במודל המרחבי .מתוך התוצאות עולה כי סגירת הליטוראל בעלת השפעה חיובית גדולה יותר על אמנון
הגליל במקרה של סגירה של  6חודשים .אך ,גם בסגירה של  3חודשים ניתן לראות יתרונות הבאים לידי ביטוי
בביומסה ובשלל ושהתקופה עם ההשפעה הגדולה ביותר על אמנון הגליל היא  12-13שנים ולא כל  17השנים
בהרצה .יש לציין שאמנון גליל ואמנון ירדן הם המינים הרגישים לסגירת אזור הליטוראל והבטחה ובשאר המינים
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אין כמעט השפעה .ההבדל נובע מחשיבות הליטוראל למינים אלו המשמש אותם להטלות ומסתור מטורפים בזמן
אימון הדגיגים וששאר המינים הם מינים שנמצאים יותר בפלאגי.

 3.11חיזוי שינויים במערכות אקווטיות בתגובה לשינויים חיצוניים על בסיס מודלים בזמן כמעט
אמת
גדעון גל ,נעם שחר בשיתוף דורון מרקל )רשות המים( ,דון פירסון )אונ' אופסלה( ,אלינור ג'ניניגס )מכון דנדלק לטכנולוגיה(,
אלוירה דה איטו )מכון ימי אירלנד( ,אריק יפסן ודניס טרולה )אונ' ארהוס( ,ראול קונטור ואיזבל סייפרט )ניב"ה( ,וקארסטן
בולדינג ויורן ברוגמן )בולדינג וברוגמן בע"מ(.
במימון משרד התשתיות הלאומיות והאיחוד האירופאי המסגרת תוכנית JPI-Water Works

רקע
משאבי המים המתוקים מספקים לחברה שורה ארוכה של שרותי מערכת אקולוגיים אבל אלו נמצאים בסכנה לאור
הלחצים האנתרופוגניים והשינויים הסביבתיים המתחרשים כיום בעולם .יצור של חומרים מזיקים לסביבה
ופריחות של אצות רעילות הינם רק שניים מהאתגרים העומדים בפני מנהלי משאבי המים .השינויים האקלימיים
בהם אנו נתונים מחריפים את הקושי להתמודד עם הבעיות השונות .שינויים בעוצמות ובתדירות שינויי
טמפרטורה ,רוחות ואירועי גשם משפיעים וצפויים להמשיך להשפיע על משטר הערבוב באגמים ,השכוב התרמי
ועומסים של חומרים הנכנסים לאגמים .אלו ,ישפיעו על עוצמות פריחות האצות ,תמותת דגים ,וצבע ועכירות
המים.
בשנים האחרונות החלו להטמיע ,באירופה ,מערכות מדידה אוטומטיות בתדירות גבוהה )לדוגמא
 .(www.netlake.orgבזכות הנתונים הנאגרים ברצף ,בתדירות גבוהה ולאורך זמן ניתן יהיה בעתיד לבחון את
ההשפעה של שינויים על המערכות האקווטיות .אבל זה לא מספק .על מנת לנצל את הנתונים הללו בצורה מיטבית
עליהם ,ראשית ,להיות מסופקים למנהלי משאבי המים בזמן כמעט אמת ,ושנית יש צורך לפתח כלים שיכולים
לחזות בטווח המידי ובטווח זמן קצר השפעות של אירועים על איכות המים .מטרת הפרויקט לפתח ולבחון כלים
מבוססי מודלים המסוגלים לקלוט נתונים ממערכות מדידה אוטומטיות בזמן כמעט אמת ולתרגם אותם למידע
רלוונטי מנהלי משאבי המים )איור .(102

מטרות השנה הראשונה של הפרוייקט כוללות:
פיתוח מערכת  FABMעבור הכנרת שתכלול ותפעיל מודל הידרודינאמי חד-מימדי
פיתוח ויישום תהליך של כיול אוטומטי למודלים שייושמו באתרים השונים.
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איור  :102ביטוי גרפי למטרות ורכיבי הפרויקט הכוללים קליטה של מידע הנמדד בתדירות גבוהה ומועבר לשרת מרכזי ויחד
עם נתונים נוספים משמשים כנתוני קלט למודל אקולוגי .המודל יחזה שינויים בטווח הקצר )ימים( אשר יתרחשו במערכת
האקולוגית.

שיטות
מטרות הפרויקט מיושמות ל 5-אתרים ברחבי אירופה וישראל במטרה לאפשר השוואה ישירה בין האתרים )טבלה
 .(10האתרים כוללים טווח רחב של תנאים אקלימיים ואתגרים ממשקיים .על מנת לעמוד במטרות הפרויקט אנו
מיישמים מסגרת מודלים בשם  (Framework for Aquatic Biogeochemical Models) FABMהמאפשר שילוב של
מודלים ומודולים ממודלים שונים .השימוש בכלי זה מגדיל את מרחב האפשרויות העומדות בפני מפתח מודלים
עבור גוף מים כלשהוא .השלב הראשון של העבודה כלל שימוש במודל הידרודינאמי חד-מימדיGeneral ) GOTM ,
 ,(Ocean Turbulence Modelלכל האגמים .המודל ההידרודינאמי הינו מודל שפותח במקור לסביבות ימיות והוסב
בשנים האחרונות לשימוש באגמים .המודל מאפשר סימולציה של שינויי טמפרטורה ומליחות יומיים ,עונתיים ורב-
שנתיים וכן מעקב אחר התפתחות השכוב התרמי באגם ושינויי צפיפות של המים .לשם כך נדרשים נתוני קלט
שונים כגון התנאים המטאורולוגיים לאורך תקופת הרצת המודל ,מידע על הכניסות והיציאות מאגם .הרצת המודל
כולל קליטת נתוני הקלט ויצירת קבצי הפלט נעשה במסגרת  FABMעל מנת ליצור את ההקשרים הנדרשים לחיבור
המודל ההידרודינאמי למודל אקולוגי אשר יתבצע במהלך שנת .2017
הרצת מודל  GOTMלכנרת נעשתה עבור התקופה ינואר  1997ועד דצמבר  ,2004תקופה מקבילה לתקופה שבה
הרצנו בעבר מודלים הידרודינאמיים אחרים לכנרת .נתוני הקלט כללו משתנים מטאורולוגיים )טמפרטורת אויר,
מהירות רוח ,לחות יחסית ,קרינה קצרת גל ,כיסוי עננים וגשם( ברזולוציה שעתית ,ספיקות וטמפרטורת המים
בכניסות העיקריות לכנרת וכן נפחי המים הנשאבים מהאגם .תוצאות ההרצה הושוו לנתונים שנאספו בתחנה ,A
במרכז האגם .ההשוואה בוצעה על בסיס טמפרטורת ברזולוציה אנכית של  1מ' וברזולוציה עתית יומית.
בנוסף ,על מנת לשפר את ביצועי המודל בוצע כיול של מספר פרמטרים מרכזיים בעזרת כיול אוטומטי המתבסס
על אלגוריתם גנטי .תהליך הכיול האוטומטי מבצע סדרה של איטרציות של המודל תוך שינוי ערכי הפרמטרים בתוך
טווח ערכים המוגדר ע"י המשתנה .הפרמטרים שנכללו בכיול האוטומטי כללו בין השאר פרמטרים הקשורים
לחדירת האור )כגון עומק חדירת האור הנראה והאור הבלתי-נראה( ולאנרגיה הקינטית.
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טבלה  :10רשימת האתרים הכלולים בפרויקט
שם ,מדינה ,מיקום

לחצים/אתגרים

אגם לנגרטן ,נורבגיה

עומס פחמן אורגני
מומס ,שינוי אקלימי

כלורופיל ,כחוליות,
עכירות ,יצרנות
ראשונית ונשימה
קהילתית ,פלנקטון

בורישהול ,אירלנד

שינוי אקלימי ,פירוק
אדמות כבול ,ייעור

יצרנות ראשונית
ונשימה קהילתית,
פלנקטון ,אוכלוסיות
דגים

נוטריינטים ושינויי
אקלימי

כלורופיל ,כחוליות,
עכירות ,יצרנות

60°3 N, 9°7 E

53°5 N, 9°3 W

אגמים
שבדיה

ארקן

ומאלארן,

הכנרת
32.8° N,35.6°E

56°1 N, 9°3 E

חמצן מומס ,טמפ',pH,

ראשונית ונשימה
קהילתית

59°8 N, 18°6 E

מזוקוזמים
סיקלבורג ,דנמרק

משתני מצב עיקריים

נתוני מדידה תדירות
גבוהה

ניסויים,

שאיבה ומפלס,
שינויי אקלימי

כלורופיל ,כחוליות,
עכירות ,יצרנות
ראשונית ונשימה
קהילתית

נוטריינטים ,שינויי
אלקימי ,עומסי
פחמן אורגני מומס,
גלי חום

כלורופיל ,כחוליות,
עכירות ,יצרנות
ראשונית ונשימה
קהילתית ,פלנקטון

מוליכות ,אולרטה סגול,
חומר מומס
חמצן מומס ,טמפ',pH,
עכירות ,כלורופיל,
חומר מומס
חמצן מומס ,טמפ',pH,
מוליכות ,חומר מומס,
עכירות ,כלורופיל

חמצן מומס ,טמפ',pH,
מוליכות ,עכירות,
כלורופיל
חמצן מומס ,טמפ'pH,

תוצאות
במהלך השנה הראשונה למחקר בוצעו מספר שלבים:
 .1במסגרת המודלים  FABMהופעל מודל  GOTMעבור הכנרת לתקופה  .1997-2004המודל הצליח לשחזר בצורה
טובה את השינויים היומיים ,עונתיים ורב-שנתיים של טמפרטורת המים כולל ההתפתחות והדעיכה העונתית
של השיכוב התרמי )איור  .(103ניתן לראות בברור את ההתפתחות העונתית של השיכוב בתקופת האביב,
ההעמקה וההתייצבות של התרמוקלינה עד לתהליך ההיחלשות של השכוב והערבוב המלא בתחילת החורף.
כמו כן ,בולטת ההתקררות היחסית של המים באגם בשנים  2003-2004בעקבות החורפים הגשומים והספיקות
הגבוהות של הכניסות לאגם שגם הביאו איתם כמויות גדולות של מים קרים .על פי תוצאות המודל בסוף
ינואר ובתחילת פברואר  2004טמפרטורת המים בשכבה העמוקה של עמודת המים הייתה כ .14°-ואכן ,ב-
 29.1.2004נרשמו במים העמוקים של אגם טמפרטורות של  14.2°צלסיוס.
 .2תהליך הכיול האוטומטי בוצע בהצלחה ולמעשה התוצאות הינם תוצאות שלאחר הכיול האוטומטי .הפעלת
הכיול האוטומטי שיפר במידה מסוימת את תוצאות המודל ביחס לנתוני האגם.
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איור  :103תוצאות הרצת מודל  GOTMלכנרת עבור התקופה  .1.1.1997-31.12.2004הציר האנכי הוא עומק והצבע מבטא את
טמפרטורת המים.

במהלך השנה הקרובה נרחיב את הרצת המודל ההידודינאמי לתקפה של  2010-2016בנוסף נתחיל בהפעלת מודל
אקולוגי ,PC-Lake ,שיופעל בצימוד למודל ההידרודינאמי ויאפשר סימולציות גם של הרכיבים הכימיים
והביולוגיים באגם .לאחר תהליך הכיול של המודל הביולוגי ייעשה נסיון להדמות אירועים חריגים באגם כגון
הפריחה הגדולה של מיקוסיסטיס בינואר-מרף .2016

 3.12איתור וניטור מעיינות תת-ימיים בכנרת בדגש על אזור חמי טבריה
גדעון טיבור ,עמי נישרי וירון בארי-שלוין

במימון רשות המים
מטרת העבודה
היא איתור מעיין תת-ימי מלוח באזור חמי טבריה אשר יכול להיות ראוי להטייה עתידית למוביל המלוח וניטורו
במשך כשנתיים על מנת ללמוד על הספיקות ,הליחות ועומס המלח הנפלט מהמעיין.
רקע
הכוונה לבצע דיגום של שני בורות שהתגלו במיפוי המולטיבים בשנת  2006הנמצאים מול חמי טבריה ולבדוק האם
הם יש בהם נביעות מלוחות .בכל אחד מהבורות יבוצע דיגום סדימנט ומים ,יתבצעו אנליזות שונות לפיענוח
ההרכב הכימי .במידה והבורות פעילים תמדד הספיקה ויוצבו מדי טמפרטורה במרכז הבור לניטור ארוך טווח של
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פרופיל הטמפרטורה בסדימנט ובפני הסדימנט ,דבר שיאפשר מעקב ארוך טווח על התנהגות המעיין המלוח .מאחר
והדיגום של הבורות באזור חמי טבריה לא הראו אנומליות במליחות הורחבה מסגרת המחקר לאיתור ודיגום
ראשוני של בורות נוספים שהתגלו במיפוי המולטיבים שבוצע בשנת  .2008מיקום הבורות שנדגמו מופיע באיור
.104

איור  :104מיקום הבורות שנדגמו והגלעינים שנלקחו במסגרת העבודה ב .2016-קווי ההפלגה מוצגים בקו מקוקו.

תוצאות )דו"ח מפורט של התוצאות הוגש לרשות המים בינואר  ,2017דו"ח חיא"ל ( H1/2017
בדיגום שנעשה בבורות ניתן לראות שקיים מתאם מעולה )איור  (105בין המוליכות החשמלית לבין ריכוז הכלוריד
ולכן על מנת לאפיין את הפרופיל האנכי של המליחות ניתן להסתפק במדידות המוליכות ולא היה צורך באנליזות
של כלוריד.
בורות מול חמי טבריה
תוצאות דיגום קורים קצרים )עד ~  40ס"מ( מוצגות באיור  104ובטבלה  .11ניתן לראות שקיים מתאם מעולה
) (R2=0.99בין המוליכות החשמלית לבין ריכוז הכלוריד ולכן על מנת לאפיין את הפרופיל האנכי של המליחות ניתן
להסתפק במדידות המוליכות ולא היה צורך באנליזות של כלוריד .הפרופילים בשני הקורים הם למעשה זהים.
המוליכות החשמלית במי האגם הייתה  1,245מיקרוסימנס לס"מ ואילו בעומק של  34ס"מ היא הייתה כפולה.
דהיינו אם ריכוז הכלוריד באגם היה  275מג"ל אזי בעומק של  34ס"מ הוא היה כ 550-מג"ל .שני הפרופילים
מאפיינים תנועה מעלה בדיפוזיה מולקולרית ללא מרכיב אדבקטיבי משמעותי .פרופילים דומים נמצאים באזורים
שונים של האגם .ותרומת המילחות שלהם לאגם היא שולית.
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איור  :105התאמה בין המוליכות החשמלית לריכוזי הכלורופיל שנמדדו בגלעינים של הבורות.

איור  :106גרדיאנט המליחות בגלעינים באזור בור 18

הבורות שנדגמו באזור האון עד עין גב
הדיגום כלל לקיחת גלעין קצר ומדידת מהירות הקול במים קרוב לקרקעית הבור .מדידות המוליכות החשמלית
נעשו במעבדה .התוצאות מוצגות בטבלה .12
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טבלה  :11המוליכות החשמלית במי החללים ) (pore-waterשחולצו מגלעיני סדימנט שנקדחו בבורות מול חמי
טבריה .גרדיאנט המוליכות )=מליחות( עם העומק טיפוסי לקרקעית הכינרת ואיננו חריג.
Core 1

core 2
conductivity

depth

conductivity

depth

µS/cm

) ( cm

µS/cm

) ( cm

1243

Bottom water

1240

Bottom water

1466

0-5

1520

0-5

1662

5-10

1698

5-10

1803

10-15

1812

10-15

1976

15-20

1948

15-20

2120

20-25

2100

20-25

2270

25-30

2230

25-30

2470

30-36

2470

30-38

טבלה  :12אפיונים כימיים )מוליכות חשמלית וריכוז כלוריד( בקרקעית בורות שנדגמו באזור קיבוץ האון )בהתאם
לקוארדינטות שמצוינות במפה המצ"ב(.
מהירות הקול

מוליכות

כלורידים mg/L

)מיקום

בקרקעית הבור

חשמלית

)מחושב על בסיס הקשר

איור (1

)מ/שניה(*

)(μS

שנמדד בצינור הברבוטים(

16-17

האון

1476.2

2000

374

מי כנרת

15

 2.5ק"מ

1476.1

1868

323

מי כנרת

בור #

אזור

הערה

צפונית
להאון
11

מול נחל

1475.0

2100

413

מי כנרת

13

תמרה

1466.0

2380

521

מי כנרת

1475.0

1634

232

מי כנרת

8

עין גב

1476.0

-----------

9

חומר
מהגלעין לא
מספיק

5

 1ק"מ

1475.1

1399

141

מי כנרת

4

צפונית

1474.8

1508

183

מי כנרת

לעין גב

* מהירות הקול קרוב לפני המים הייתה  1491.9מ/שניה
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הבורות שנדגמו באזור מול טבריה
בכל הבורות שנדגמו נצפה שחרור מסיבי של בועיות מתאן שנראו היטב בתמונת הסונאר ,בפרופיל מד העומק ועל
פני המים .דיגום הבורות כלל הוצאת שני גלעינים קצרים מכול בור .בספינה נמדדה המוליכות החשמלית במים
מעל הגלעין ובמעבדה נמדדה המוליכות החשמלית מתוך הסדימנט )טבלה .(13
טבלה  :13מוליכות חשמלית שנמדדה בקרקעית במים שנדגמו בקרקעית בורות מול טבריה וכן במי חללים
מעומק של כ 20-ס"מ בגלעינים שנדגמו בבורות אלו .גרדיאנט המוליכות שנמצא דומה לגרדיאנט השכיח במי
חללים של קרקעית הכנרת.
בור #

מוליכות חשמלית

מוליכות חשמלית ) (μSבמי

)ראה מיקום איור
(1

) (μSבמים מעל

החללים של הגלעין

הגלעין

24_1

1289

1765

24_2

1284

1732

23_2

1285

1754

26_1

1289

1645

26_2

1300

1917

הערה

מי כנרת

תוכנית להמשך הניטור בשנת 2017
תוצאות דיגום הגלעינים מבור  59מקבוצת מעגן ותוצאות מיפוי המולטיבים המפורט של הבורות שערכנו ב2016 -
והשוואתו למיפוי המולטיבים שנעשה בשנת  2008מצביעים על כך שהבורות כמעט ולא שינו את ממדיהם למרות
קצבי הסדימנטציה היחסית גבוהים ולכן הם כנראה עדיין פעילים.
תכנית העבודה לשנת  2017היא לבדוק האם הם הבורות של קבוצת מעגן והבורות מול פולייה )בורות  ,54-62איור
 (107פעילים ויש נביעות מלוחות מהם.
הדיגום יכלול:
 .1מדידת פרופילים של  +CTDדגימות מים קרוב לקרקעית הבורות
 .2מדידת פרופילים של מהירות הקול במים
 .3הוצאת גלעינים ממרכז הבור ומהשוליים שלהם וביצוע אנליזה של כלורידים והמוליכות חשמלית.
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איור  :107מפת שיפועים באזורי הבורות של קבוצת מעגן והבורות מול פולייה כפי שהתקבלה מאנליזה של מיפוי המולטיבים
שבוצע בסוף  .2016מספרי הבורות נלקחו ממיפוי המולטיבים שנעשה ב .2008-קווי עומק הם באינטרוול של  50ס"מ.

 3.13מיפוי אזורי צמחייה מוצפת בליטורל וחיזוי הצלחת רבייה
תמר זהרי ,גדעון גל ,דייב קמינגס ,טל סילבר ואייל אופיר ,בשיתוף עם פרופ' אביטל גזית מאונ' ת"א

במימון משרד החקלאות
הקדמה
כדי לשמר את אוכלוסיות אמנוני הכנרת יש להבטיח את ריבויים הטבעי ואת שרידות צאצאיהם .לשם כך תוקנה
תקנת איסור הדייג בבטיחה .אך עקב הגדלת טווח שינויי המפלס ,בשנים רבות לגונות הבטיחה היו יבשות והדגים
קננו באתרים אחרים בהם לא היו מוגנים מדייג ,מה שפגע בפוטנציאל הריבוי הטבעי ותרם לקריסת הדייג ב.2008-
יש לשנות את תקנת איסור הדייג ולהתאימה לתנאים משתנים הדורשים עדכון משנה לשנה .המחקר בא לתת
בסיס מדעי לשינוי כזה.
מחקר קודם הראה שאמנוני הכנרת מעדיפים לקנן באזורים בהם קיימת צמחייה מוצפת על פני אזורים חשופים
מצמחייה .הצמחייה מתפתחת בחופי הכנרת ,מחוץ למים ,בתקופות של מפלסים נמוכים ואח"כ מוצפת כשהמפלס
עולה .רק אז היא מהווה חלק מהליטורל ומספקת אזור קינון והטלה לדגים ובית גידול לדגיגים .בשנים שבאות
אחרי רצף שנים בהן מפלס המינימום יורד משנה לשנה ,למשל ב 2009-וגם השנה ב (2016-כמעט ואין כלל צמחייה
מוצפת בליטורל .ככל שתקופת המפלסים הנמוכים נמשכת שנים רבות יותר ,כך גדולה יותר ביומסת הצמחייה
החופית שמתפתחת מחוץ למים ,וכן גדולה יותר כמות הצמחייה שמוצפת בשנה גשומה עוקבת .עובי הצמחייה
החופית שהוצפה בשנת  ,2012שנה גשומה שבאה אחרי בצורת של  6-7שנים ,היה גדול בהרבה מאשר בשנים 1995
או  ,1998גם הן שנים גשומות ,אבל שנים שלא עקבו בצורת ממושכת .שנים בהן הליטורל עשיר בצמחיה מוצפת הן
שנים בהן הצפי להצלחת הרבייה גדול מאשר בשנים ללא צמחייה מוצפת.

מטרת המחקר :מיפוי אזורי צמחייה מוצפת בליטורל וחיזוי הצלחת רבייה לצורך קיום ממשק לחיזוק רבייה טבעית
של אמנונים בכנרת.
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כדי להשיג מטרות אלו דגמנו את חברות הדגים בתחנות שונות סביב הכנרת שמתאפיינות באזורים עם ובלי
צמחייה חופית מוצפת ,באמצעות מכשיר דייג חשמלי – אלקטרושוקר.
שיטות
מיפוי תכסית הצומח בליטוראל ובחופי הכנרת מתבצע על ידי ארגון ופיענוח תצלומים מארבעה מקורות וחיבור
שלהם לשכבת  GISאחת .המקורות (1 :תצלומי אויר מיושרים )״אורטופוטו״( לאזור הכנרת הניתנים לרכישה
ממרכז מיפוי ישראל .בידינו תצלומים כאלו לחופי הכנרת לשנים  .2014 ,2012 ,2010 ,2008לתצלומי האורתופוטו
מגבלה שהתאריך בו צולמו אינו אחיד :סדרת תצלומי האורתופוטו לכנרת של כל שנה ושנה בנויה מתמונות
שנלקחו במועדים שונים וחוברו למפה אחת .אבל התצלומים מדויקים ,מיושרים ,ומהווים את הבסיס שעליו
״מלבישים״ אינפורמציה ממקורות אחרים (2 .סדרת תצלומי אויר אלכסוניים )לא מיושרים( של חופי הכנרת
שמצולמת מדי שנה בתקופת המפלס המרבי )אפריל-מאי( על ידי פקחי רט״ג .סדרת צילומים מתוארכת זו ,הכוללת
צילומים של כל חופי האגם ,מאפשרת מיפוי של תכסית הצומח באותו תאריך .בדרך כלל )אך לא תמיד( ניתן גם
להבחין בין שני מיני הצמחים העיקריים :אשל וקנה .צילומים אלכסוניים אלו כוללים גם נקודות ציון סביב הכנרת
)כמו מבנים ,עצים בולטים ,מתקנים חופיים( המשמשות לזיהוי מדויק של המיקום של כל גוש צמחייה לשם
העתקתו לשכבת האורתופוטו (3 .שכבת  GISעם מיפוי טופוגרפי של קווי הגובה בחופי הכנרת .מכיוון שידוע
המפלס בתאריך שבו צולמו התצ״א הלא מיושרים ,ניתן להשתמש בקווי הגובה כקווי ייחוס (4 .תמונות שצולמו
מפני השטח והכרת החופים מסיורים ודיגומים ברבים מהם .אלו מסייעים לזיהוי האתרים בתמונות ולהגדרת מיני
הצומח בכל אתר .תוך שילוב כל המקורות הללו בנינו מפות צומח חופי בכנרת ,הכוללות  5קטגוריות :אשל צפוף,
אשל לא צפוף ,קנה צפוף ,קנה לא צפוף ,ללא צומח .המיפוי לשנים  2012 ,2010 ,2009הסתיים .המיפוי לשנה 2011
בשלבים מתקדמים.
תוצאות ודיון
בשנת המחקר הראשונה נקלטה ,נלמדה ויושמה מערכת  GISלשימוש במחקר זה .עובדו נתוני צמחיה בחופים
מתקופת האביב )מפלס מרבי ועונת הקינון העיקרית בכנרת( של שלוש שנים שונות .2012 ,2010 ,2009 :עבור כל
שנה הושלמה יצירת שכבת  GISשכוללת פירוט של כתמי הצמחייה סביב האגם כולו ,לפי  5הקטגוריות .מוצג כאן
מיפוי של חוף נבחר אחד ,חוף שיזף שבצד המזרחי של הכנרת בתקופת המפלס המרבי )מאי( של ) 2010שנה שחונה
חמישית ברצף ,עם מפלס אביבי נמוך של  -212.66מ׳( ו) 2012-שנה גשומה לאחר  6שנים שחונות ,עם עליית מפלס
משמעותית ומפלס אביבי של  -211.32מ׳ ,כלומר  1.30מ׳ מעל מפלס האביב של  .(2010בחוף שיזף )איור  (108בולט
בדרום ות האשלים ב 2012-הייתה דלילה יותר .החוף ״ג׳ונגל״ אשלים שהיה קיים ב 2010-ונשאר כמעט ללא שינוי
בעצמה ב ,2012-למעט פוליגון אחד בו צפיפות האשלים ב 2012-הייתה דלילה יותר.
ההבדל העיקרי בין השנים בחוף שיזף הוא שב 2010-יער האשלים היה כולו מחוץ למים )ראו את קו המים המסומן
באיור( בעוד שב 2012-חלק ניכר ממנו היה מוצף )עד קרוב לקו הגובה  -211מ׳ המסומן כקו ירוק באיור( וזמין
לפעילות של דגים .החלק הצפוני של אותו חוף ,ב ,2010-היה מכוסה צמחיית קנה לא-צפופה ,גם היא כולה מחוץ
למים .ב 2012 -רוב הקנה שהוצף נעלם .הסיבה להעלמות הקנה המוצף – ריקבון הצמחים שנמצאים לאורך זמן
מתחת למים שמוביל בהמשך גם לעקירתם על ידי פעולת הגלים .עדין נותרו מקבצי קנה מוצף .בחלק הצפוני של
החוף ניתן לראות שבמהלך השנתיים שחלפו בין  2010ל 2012-צמחיית הקנה שנותרה מחוץ למים התעבתה ,כפי
שניכר בנוכחות הקטגוריה של קנה צפוף ב 2012-לעומת העדר שלה ב.2010-
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מיפוי כפי שנעשה לעיל עבור כל חוף וחוף הביא ליצירת מפת צומח חופי בכנרת לכל שנה )איור  .(109מפות אלו
נותנות בפעם הראשונה ביטוי כמותי לצמחייה בחופים השונים ,ומאפשרות לזהות בקלות אזורים עשירים
בצמחייה לעומת אזורים דלי צמחייה .כאן שמסת הצומח הגדולה ביותר מרוכזת בצפון-מזרח הכנרת באזור
הבטיחה .אזורים נוספים הם חופי מגדל ועמק גינוסר ,והקטע שבין צמח עד האון .אזורים אלו כולם מאופיינים
בשיפוע טופוגרפי מתון ודומיננטיות של תשתית חולית .לעומתם ,האזורים דלי הצמחייה הם בחופים עם שיפוע
תלול ודומיננטיות של תשתית אבנית וסלעית .כאלו הם חופי טבריה ועין גב.
הבדלים בין השנים בפיזור המרחבי של הצמחייה ושל החלק ממנה שמוצף באביב עקב עליית המפלס יתורגמו
בהמשך לאלגוריתמים לחיזוי הצלחת רבייה כפונקציה של המפלס.

איור  :108דוגמא של מיפוי צמחייה חופית בחוף שיזף) 2010 ,משמאל( לעומת ) 2012מימין( .על תמונת אורתופוטו של החוף
מולבשים קווי גובה טופוגרפי )אדום -213 :מ׳ ,כחול -209 :מ׳( .הפוליגונים הצבעוניים שבין קווי גובה אלו מציגים את הפיזור
המרחבי של הצמחייה כפי שמופו על סמך תצלומי אויר אלכסוניים .ירוק כהה – אשל צפוף ,ירוק בהיר – אשל לא-צפוף ,חום-
כתום – קנה צפוף ,קרם בהיר – קנה לא-צפוף .במפת  2010ניתן לראות את קו המים )ראו חץ שמצביע על הגבול שבין
תשתית חולית בצבע בהיר לאזור עם תשתית כהה יותר במפת האורתופוטו המקורית( .במפת  2012קו ירוק מציין את קו
גובה  -211מ׳ ,שקרוב מאד לקו המים באותו זמן ) -211.32מ׳(.
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איור  :109מפות צמחייה לכל הכנרת במאי  2010ושוב במאי  .2012פירוט צבעי הפוליגונים כמו באיור .108
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 4מחקרי אגן ההיקוות של הכנרת וגופי מים אחרים
 4.1אפיון היציבות ההידרולוגית-סדימנטולוגית של התא הליטורלי בבקעת בית ציידא
ירון בארי-שלוין ,אלון רימר ,נועם גרינבאום )אוניברסיטת חיפה( ,נתי ברגמן ,שולמית נוסבויים ורותם רוטשטיין

במימון משרד המדע
רקע
מחקר זה מתמקד בהיבטים הידרולוגיים וסדימנטולוגיים של בקעת בית ציידא .המחקר הינו תלת שנתי וזו השנה
הראשונה של המחקר .המחקר מחולק לשלוש תתי מחקרים :א( מידול הידרולוגי של היחס בין מומסים ומרחפים
לספיקות וגשם בנחלי בקעת בית ציידא בהובלת אלון רימר ,ב( הדינמיקה של אגירה זמנית של תוצרי בליה במעלה
הנחלים התורמים לבקעת בית ציידא בהובלת ירון בארי-שלוין ג( איפיון דינמי וסטטי של תוצרי בליה המגיעים
לבקעת בית ציידא בהובלת נועם גרינבאום.
תוצאות ודיון
א( מקדמי דעיכת ספיקה טיפוסיים והסעת מרחפים )(TSS
הקדמה :זרימת המים באגן היקוות לאחר אירועי גשם עשויה להתקיים במספר נתיבי זרימה :על פני השטח ,באזור
הרווי שמתחת לפני השטח וכזרימת הבסיס מהמעיינות ;(Ogunkoya & Jenkins 1992; Hangen et al. 2001
) .Tardy et al. 2004מכיוון שמי הגשמים שהגיעו לקרקע זורמים בנתיבים שונים ,נצפה שיהיה הבדל בחומרים
המוסעים בכל נתיב ובתהליכים המתרחשים בו .כדוגמה נתייחס להסעת החומר המרחף )Total Suspended TSS
; (Solidsבזרימת הבסיס ובאירועי שיטפון בנחל המשושים.
חישוב עומסי  TSSהמוסעים בנחל משושים :מדידת הספיקות בנחל וריכוז החומר המרחף בנחל מאפשרת לקבוע
את הצטברות הסדימנטים בבקעת בית ציידה .מבדיקת המדידות עולה כי ריכוז החומר המרחף גדול יותר בחודשי
החורף .בחודשים אלו הן הספיקות בנחל והן הריכוזים של החומר המרחף גבוהים יותר .כמו כן ייתכן שחלק מריכוז
החומר המרחף שנמדד בקיץ מבטא נוכחות של ביומסה שמתפתחת בפריחת האצות בעונה זו ,ואינו קשור
לסדימנטים שמוסעים בנחל .השערה זו תיבדק בהמשך המחקר .את הכמות השנתית או החודשית הכוללת של
חומר מרחף המוסע בנחל ) (Liנקבע על ידי מכפלת הספיקה המצטברת החודשית/השנתית

 Qבריכוז הממוצע

בתקופה זו ) (Tardy et al. 2004וסכימה על כל הימים בחודש/חודשים בשנה :i
∑

(1

הספיקה המצטברת לאורך פרק זמן )שעה ,יום ,שבוע ,חודש ,שנה( מבוטאת

באמצעות מכפלת הספיקה הרגעית באורכו של פרק הזמן הרצוי .באמצעות אינטרפולציה שעתית של הספיקות
הרגעיות )נתוני השרות ההידרולוגי( נקבעו הספיקות בכל שעה ונעשה שימוש בשיטת הטרפז:
(2

∆

כאשר Q :היא הספיקה הרגעית המחושבת מהאינטרפולציה בזמן .j

הספיקה נתונה במ"ק\שניה ,ו t-הוא משך הזמן בשניות בין שני נתונים ידועים )מאינטרפולציה או ממדידות(.
איור  110מתאר את העומס המצטבר של חומר מרחף )טון  (TSSלשנה הידרולוגית ,בחלוקה ל"חורף" )אוקטובר-
אפריל( ו"קיץ" )מאי – ספטמבר( ,וממנו עולה בבירור כי כניסת חומר מרחף לאגם מתרחשת רובה ככולה במהלך
עונת הגשם.
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סיכום :ניתן לראות חלוקה ברורה בין "חורף" ל"קיץ" ביחס לכמות הסדימנטים המוסעים בנחל .בהמשך נרצה
לבדוק מי ממרכיבי הזרימה )בסיס או נגר( מסיע את רוב החומר המרחף והאם אלו נתיבי הזרימה העיקריים ,או
שקיימים נתיבים משמעותיים נוספים .נרצה גם לבדוק האם ישנו חומר מרחף שמוסע בקיץ או שהחומר המרחף
שנמדד קשור לפריחת אצות בעיקר ולא לסדימנטים.
5000
Winter Loads
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איור  :110עומסי ) TSSטון( במהלך השנים .מרבית העומסים מהכמות השנתית הכוללת )חום( מוסעים בנחל בחורף )כחול(.

ב( הדינמיקה של אגירה זמנית של תוצרי בליה במעלה הנחלים התורמים לבקעת בית ציידא
הקדמה :תת פרוייקט זה מתייחס למעלה הנחלים המגיעים לבקעת בית ציידא )משושים ,יהודיה ,דליות( ,ולתהליכי
בליה והסעת החומר בקטעים אלו .בפרט ,התתמקדות של תת הפרוייקט הזה היא באיחסון זמני של סדימנט
במאגרים )בריכות פשטי הצפה בנחלים וכו'( ואפיון זמן השהות האופייני במאגרים הללו ).(Belmont et al 2014
הפרוייקט כולל מיפוי גיאומורפולוגי ושימוש בסט סמנים איזוטופים רדיואקטיביים קצרי חיים בסדימנטים ובאזורי
הבליה.
מיפוי  GISוחתכי נחל אופייניים :נחל משושים מהווה את הנחל העיקרי המגיע לבקעת בית ציידא ועל כן רב
העבודה בשלב הראשוני מתבצעת בו .שנת המחקר הראשונה התמקדה במיפוי  GISשל אגן ההיקוות של נחל
משושים על בסיס תצ"א וסיורים בשטח וחלוקת האגן למקטעים .הוגדרו מספר מקטעי נחל שבהם יש לבצע איפיון
מפורט יותר בסיור בשטח ובוצעה חלוקה ראשונית של אגני משנה והשוני בחתכי נחל רוחביים במקטעים אלו.
בוצעו שני סיורים בהם נבחנו הן חתכי נחל אופיינים והן שינוי באופי הסדימנט .נדגמו דוגמאות לאיפיוטן
התפלגות גודלי גרגר במעבדה .הכוונה בהמשך היא לבחון את התפלגות המאפיינים הגיאומורפולגיים במקטעים
השונים של אגן נחל המשושים .חלק זה יהווה את הבסיס לעבודת התיארוך תוך שימוש באיזוטופים
הרדיואקטיביים אשר תאפיין את דינמיקת ההאיחסון ,ההסעה ומתוך כך זמן השהות במאגרים.
ג( איפיון דינמי וסטטי של תוצרי בליה המגיעים לבקעת בית ציידא:
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הקדמה :תת פרוייקט זה עוסק בניתוח סטטי ודינמי של הסעת חומר בליה בתוך בקעת בית ציידא ומטרתו בין
היתר לשקלל את מאזן הסדימנטים באזור המחקר בסקלות זמן שונות ובהתייחסות לשינויים בתקופת המחקר.
איפיון דינמי :במהלך השנה הראשונה הותקנו סטים של מדי רחופת דינמיים בארבעה אתרים )תחנות מדידה(
בדלתא של בקעת בית ציידא :שתי תחנות מדידה בזאכי – מוצא המשושים ובזאכי מוצא היהודיה וכן לאחר
החיבור בין שני יובלים אלו בבית הבק .כמו כן הותקנה תחנת מדידה במג'רסה )מוצא הדליות( .התחנות משדרות
נתונים באופן רציף .ניתוח ראשוני של תוצאות מדי הרחופת מראה כי הפרעות מטיילים הינן מקומיות ולא
מוסעות מטה לכיוון האגם .כמו כן הפרעות של רכבים ,חקלאות גורמות למופע קצר וזמני מאד של רחופת .במהלך
השנה הוכנה תשתית להתקנת מדי גרופת במעלה הבקעה בנחל משושים )התחנה הידרומטרית של נחל משושים(.
בתחנה יותקנו  3מדי גרופת מתקדמים )גאופונים( ונתוני התחנה ישודרו ברציפות .נתוני תחנה זו יתנו לאחר
קליברציה מתאימה הן את השטפים והן את התפלגות של הגרופת בנחל.
איפיון סטטי :חתכי אורך ורוחב בבקעת בית ציידא אופיינו מבחינת התפלגות גודל גרגר – בעבודת דיגום )וולמן(
והפרדה במעבדה .כמו כן בוצע חתך טופוגרפי רוחבי מפורט של הבקעה מבית הבק דרך נחל משושים ולכיוון נחל
דליות .אופיין חתך סטרטיגרפי מפורט של מספר מטרים באזור בית הבק ,כולל התפלגות גודלי גרגר ודיגום של
קונכיות שבלולים לאפיון שלבי רגרסיה וטרנסגרסיה של פאונה אגמית לאזור זה.

ספרות:
Belmont et al., 2014. Toward generalizable sediment fingerprinting with tracers that are conservative
and nonconservative over sediment routing timescales. Journal of Soils Sediments, 14, pp.
1479–1492.
Hangen, E. et al., 2001. Investigating mechanisms of stormflow generation by natural tracers and
hydrometric data: A small catchment study in the Black Forest, Germany. Hydrological
Processes, 15 (2), pp.183–199.
Ogunkoya, O.O., & Jenkins, A., 1992. Analysis of storm hydrograph and flow pathways using a
three-component hydrograph separation model. Journal of Hydrology, 142, pp.71–88.
Tardy, Y., Bustillo, V. & Boeglin, J.L., 2004. Geochemistry applied to the watershed survey:
Hydrograph separation, erosion and soil dynamics. A case study: The basin of the Niger River,
Africa. Applied Geochemistry, 19 (4), pp.469–518.

 4.2שילוב מידע מאנטנות סלולריות לניתוח משקעים על פני שטחים מורכבים
יורי לצ'ינסקי ואלון רימר ,בשיתוף פנחס אלפרט מאת"א ,הפקולטה למדעי הטבע ,המחלקה לגיאו-פיסיקה

במימון Helmholtz Association of German Research Centers
הקדמה
רוב המחקרים שפורסמו בנושא כיול והערכת הגשם מתוך נתוני אנטנות סלולריות ,מתייחסים בעיקר לפרקי זמן
קצרים ,כלומר לאירועים אשר נבחרו על ידי עורכי המחקר ,ובהם המרת הפרעת האות הסלולרי לגשם בוצעה ע"י
משוואות סטנדרטיות ,אך ללא ניסיון של בקרה ממשית על איכות הערכת הגשם שהתבצעה .בעבודתנו ננסה
לראשונה להתייחס לניתוח של סדרות נתונים ארוכות ושלמות ללא ניסיון לסנן ולבחור נתונים "נוחים יותר".
הכיול של האות הסלולרי ייתבצע בשיטות דומות ,אך לא זהות ,לתהליך שבו מחושבות עקומות עצמה-משך-תדירות
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) (Intensity-Duration-Frequency, IDFYשל אירועי גשם בתחנת מדידה .עקומי  IDFYהם הביטוי המקובל
שבאמצעותו מודדים את נדירות סופת הגשם )תקופת חזרה( עבור עצמת גשם נתונה ,לטווחי זמן נתונים ,והיא
נמדדת בשנים .תקופת החזרה מבטאת את מספר השנים בממוצע שסופת גשם בעצמה מסוימת )או גדולה ממנה(,
לפרק זמן נתון ,עלולה להתרחש .כך למשל ,סופה ש"תקופת החזרה" שלה  20שנה צפויה לחזור על עצמה בממוצע
כל  20שנה .לחליפין ,מקובל גם להשתמש במונח "הסתברות" של הופעת סופת גשם השווה ל  1-חלקי תקופת
החזרה .כך למשל ,ההסתברות באחוזים של סופת גשם בעלת תקופת חזרה של  20שנה היא  5אחוזים .הסתברות
נמוכה מתאימה לסופת גשם נדירה יותר ,ולהיפך .בעבודתנו נבנה ונסתמך על עקומות  IDFEשל אירועי גשם.
עקומות אלה תיקחנה בחשבון אוכלוסייה של אירועי גשם ) ,(rain eventsשיוגדרו בהמשך ,ובכך הן שונות מה -
 IDFYהמיועד לניתוח של עוצמות גשם שנתיות.
בישראל קיימת רשת תחנות מטאורולוגיות אשר מופעלת על ידי שירות המטאורולוגי ומספר גופי מחקר עצמאים,
נתונים מהחברות סלולריות אשר נגישות לנו כוללות נתונים של שלושת החברות המסחריות .מבחינת נוחות
השימוש והשוואה לנתוני מדי גשם בחרנו להשתמש בנתוני חברת סלקום.
ניתוח אירועי גשם
אחד הכלים החשובים בניתוח נתוני גשם לצרכים הנדסיים והידרולוגיים הוא עקומי עצמה ) – (Intensityמשך
) – (durationתדירות ) ,(frequencyהידועים בספרות כעקומי ) IDFYאו  IDPYכאשר הסתברות - probability-
מחליפה את התדירות( .את ה (year) Y -הוספנו בשם העקומות על מנת להבדילן מעקומי  IDFEשבהם נשתמש
בעבודה זו ,ומבוססים על סטטיסטיקה של אירועי גשם ) .(E, eventכלי סטטיסטי זה מאפיין דפוס גשמים של אזור
כפי שבא לידי ביטוי בתחנת מדידה .על ידי ניתוח אירועי גשם לאורך היסטוריה ארוכה ,ניתן לקבוע נתונים
סטטיסטיים על מאפייני כמויות משקעים ,ולהעריך את סיכוייהם להתרחש בעתיד בתקופות שונות של חזרה.
למשל ,על פי עקומות המבוססות על אירועי גשם בלבד )  (IDFEניתן לקבוע את הסבירות הסטטיסטית לעוצמה
נתונה כל  50 ,25 ,10 ,5 ,2או  100אירועי גשם.
עקומת  IDFמיוצרת לאחר ניתוח רשומות גשמים במרווחי זמן קצרים ) 10דקות למשל( שנאספות בנקודת ניטור
מסוימת .עוצמת הגשם ) (Iבעקומת  IDFהיא העובי הממוצע של גשמים ) ,Qמ"מ( שנופל ליחידת זמן ) ,Dדקות(,
ונתונה בדרך כלל ביחידות של מ"מ\שעה .המֵ ֶשך של אירוע הגשם נתון בדרך כלל בדקות ) 20 ,15 ,10עד  240דקות(,
ותקופת החזרה  Rמיוצגת ע"י התדירות האירועים )כל  ,5 ,2עד  100אירועים לעקומה על בסיס אירועים  (Eאו ע"י
הסתברות  Pב 1% ,20% ,50%) % -בהתאמה לסוגריים הקודמים(.
אירוע גשם מוגדר כך (1 :בין סופות בודדות לא יורד גשם במשך  3שעות לפחות (2 .כסופות גשם יוגדרו רק
אירועים שבהם ירד גשם במשך  240דקות ) 4שעות( ללא הפסקות של  3שעות כבסעיף .1
שילוב נתוני אותות מרשת אנטנות סלולאריות עם עקומי IDF
נניח כי קיימים ברשותנו עקומי משך-עצמה-הסתברות ) (IDPEשל מספר נקודות גיאוגרפיות שבהן נמדד הגשם
באופן רציף .בכל נקודה ניתן למצוא את היחס עצמה  Iעצמת הגשם )מ"מ\שעה( ,כנגד משך הסופה ) Dדקות() ,לפי
משוואה הקרויה על שם  Talbotאו  (Kimijimaוהסתברות :P

a  Dc
(1

Pb
134

I

כאשר  b ,aו c -קבועים עבור אזור\אגן ניקוז נתון .בעזרת ניתוח אירועי הגשם לעיל קיבלנו טבלאות  IDPEעבור
איזור גיאוגרפי נתון ,שכולל את תחנות המדידה בחרמון )רכבל תחתון( ,מטולה ,הר אודם ואורטל )איור .(111

איור  :111מפת האזור שבו נאספו הנתונים

כאשר מניחים את מפת אנטנות התקשורת הסלולארית על פני מפות עוצמת הגשם אפשר לבצע מיצוע של עצמת
הגשם לאורך לינק בודד בין אנטנה סלולארית אחת לשכנתה ,לכל  Dו P-נתון:

(2

xL
1  a  Dc 
I D, P, x    b dx
L x0  P 

במשוואה זו  xמציין את ציר הלינק ,ו L -את אורכו .תוצאת האינטגרציה שמוצגת במשוואה  2היא עצמת גשם
ממוצעת בהסתברות נתונה ולמשך זמן נתון המאפיינת את התווך שלאורכו משתרע הלינק .משוואת הקשר בין
נתוני החברות הסלולאריות לעצמת הגשם היא:

1

 A T n
I D , P   

 m  L  (3

כאשר גם כאן  Iעצמת הגשם הממוצעת )מ"מ\זמן( כתלות ב D -משך הסופה )דקות( ,והסתברותה  Pניתנים לחישוב

מתוך AT

)הפחתת דציבלים בזמן ,( db / dur ,אורך הלינק  Lוהמקדמים  mו .n -אנו מניחים כי אם ברשותנו

סדרה עתית ) (time seriesארוכה מספיק של נתוני הפחתת דציבלים בלינק מסוים )  ,( ATניתן לייצר עבורו גם כן
טבלה של עצמה-משך-הסתברות ,ואת הקשר בין טבלה זו לטבלת הסתברויות נתוני הגשם המדוד ניתן לכייל ע"י
השוואה בין משוואה  2למשוואה  ,3כך ש:
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1

x L

 A T D, P   n 1 



I
D
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P
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x
dx

 



m
L
L



 x 0
 (4

ומכאן:

n

 x L

 m    ID, P, x dx 


 x 0
 (5

A T D, P   L

1 n

במשוואה  5הסוגריים בצד ימין הם תוצאה של אינטגרציה ליניארית של נתוני עצמת הגשם לאורך לינק בפרק זמן
והסתברות נתונים L ,הוא אורך הלינק ,ו –  nו –  mהם מקדמי כיול .ניתן לכייל את המערכת כאשר מקדמי הכיול
קבועים או משתנים .לאחר כיול פרמטרים אלה ניתן להשתמש במשוואה  5ולחשב עבור כל הפרעה סלולארית את
עצמת הגשם המשויכת לה.
אם נניח שעקומות עצמה – משך -הסתברות בכל תחום הלינק הן ללא שינוי מרחבי בקירוב )ללא שינוי לאורך ציר
 ,(xהרי שמשוואה  5מתכנסת לביטוי פשוט בהרבה .המשמעות המידית של ממצא זה היא שקיים קשר ברור של
שני פרמטרים בין עקומות עצמה – משך -הסתברות של הגשם לבין עקומות עצמה – משך -הסתברות של הפחתת
האות הסלולרי כתוצאה מהגשם )איור .(112

איור  :112אינטרפולציה של עצמה נתונה  Iעבור הסתברויות שונות  Pומשך  .Dימין – גשם בחרמון; שמאל – הנחתת אות
סלולרי

כיול נתוני קישורי מיקרוגל באזור המחקר
אנו מציעים לפתח שיטת כיול )הגדרת מקדמי  nו –  mבמשוואה  (6עבור נתוני קישורי מיקרוגל באזור המחקר,
המבוסס על מספר קטן קיים של עקומות  IDPמקומיות.
A D,P   L  m  ID,P n (6
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הבסיס לשיטת הכיול יהיה באמצעות התכונות הסטטיסטיות ארוכות הטווח של אירועי גשם ,להבדיל משיטות
הכיול ה"סטנדרטיות" המבוססות על מדידת הגשם עצמו .על פניו נראה ששיטת הכיול הפרטני לפי מדידות גשם
מקומי היא מוגבלת בהשוואה לשיטה המוצעת ,שיתרונותיה הם :א .הכיול יהיה בהתאמה עם הסטטיסטיקה של
הגשמים שנמדדו בפועל; ב .בעקבות הכיול נוכל לייצר כמויות משקעים מפורטות במרחב על בסיס נתוני ה,AT -
ולכן נוכל לקבל חיזוי טוב יותר בהפעלת מודלים הידרולוגיים בכל עת.
דוגמה להפעלת הכיול המוצע מתוך משוואה  ,6כאשר  21.6=Lק"מ;  .1.02 = n ; 0.38 = mמוצגת באיור .113
עצמה  -גשם

20

עצמה  -אנטנה

10
5

9/ 12/ 2012

8/ 12/ 2012

7/ 12/ 2012

תאריך

6/ 12/ 2012

5/ 12/ 2012

גשם  -ממ\שעה

15

0
4/ 12/ 2012

איור  :113עצמת הגשם )ממ\שעה( .עצמה –גשם )שחור( :מבטא את העצמה שנמדדה בתחנת הרכבל התחתון .עצמה – אנטנה
)אדום( :מבטאת את העצמה שחושבה מתוך ההפרעות הסלולריות של הלינק שבין מטולה לרכבל העליון )איור  ,(111לאחר
כיול משוואה  ,6כאשר  21.6=Lק"מ; .1.02 = n ; 0.38 = m

 4.3אפיון שכבת המיקרו בגופי מים גדולים  -אגם הכנרת
פלג אסטרחן

במימון משרד התשתיות האנרגיה והמים
הקדמה
שכבת המיקרו הינה השכבה העליונה ביותר בכל מערכת אקווטית ובכללה גם אגם הכנרת ,שכבה זו הינה בעלת
עובי מיקרומטרי .חומרים רבים כגון חומרים אי אורגניים ואורגניים ,מרוכזים בשכבה זו ובכללם חומרים טבעיים
ומזהמים אנטרופוגניים .מבחינה כימית ,רובם בעלי אופי הידרופובי או סמי-הידרופובי ולכן מסיסותם במים נמוכה.
לחלק מחומרים אלו יכולת ספיחה לחומר חלקיקי ולכן יכולים להמצא גם בשכבות מים אחרות .שכבה זו יוצרת
מתח מים שונה כתלות בעובייה והרכבה הכימי ,מתח מים שונה בפני שטח המים מזוהה עם קצבי כניסה ויציאה
שונים של גזים ממקור המים לאטמוספירה וההיפך .בנוסף על כך ,ארוסול הנוצר משכבה זו בעזרת רוחות ו/או
בועות העולות לפני השטח ,מכיל חומרים רבים המרוכזים בשכבה זו ובכללם גם חיידקים ווירוסים )בנוסף על
החומים המוזכרים לעיל( .עבודות קודמות הראו כי מספר חומרים טבעיים ומזהמים שונים אכן מרוכזים בשכבה זו
באגם .להקדמה מעמיקה יותר ראה/י דוחות קודמים.
במהלך התקופה הנתונה נדגמו מי אגם הכנרת באופן זהה לתהליך העבודה בחופי שקמונה -נמל חיפה )מתואר
בדוחות קודמים(.
שיטות עבודה
הדיגום בוצע כמתואר בדוחות קודמים ,דוגם שכבת המיקרו הועמס על ספינת המחקר ליליאן והופעל במספר
תחנות החל ממוצא הירדן הצפוני ) (st1ודרומה לכיוון מרכז האגם ) ( …st3, st2במרווחים של  500מטר בממוצע
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בין תחנה לתחנה .בכל תחנה נדגמו מים בעומק  1מטר ) (SSLומשכבת המיקרו ) ,(SMLכל דוגמה אובחנה לפני
) (crudeולאחר סינון ע"י פילטר  0.2מיקרון ) .(filteredבכדי לאמוד את ריכוזי החומרים הספוחים לחומר חלקיקי
או במצב מסיס בהתאמה.
תוצאות ודיון
התמריץ לדיגום זה היה הניסיון לעמוד את תרומת החומר האורגני )הצף בשכבת המיקרו( של הירדן הצפוני לכנרת.
בנובמבר עם בוא הגשמים הראשונים נבחנו מספר פרמטרים כמצוין מטה.
אלקאנים פשוטים :אלו הן שרשראות פחמנים ומימנים ישרות )ללא הסתעפות( והן המולקולות האורגניות
הפשוטות ביותר .באיור  114ניתן לזהות בקלות יחסית כי קיים מפל ריכוזים של פחמימנים מאזור כניסת הירדן
לאגם ודרומה .בנוסף ,נראה כי אלקאנים אכן מצויים ביתר בשכבת המיקרו )בהשוואה ל  1-מטר( עובדה שאינה
מפתיעה כשלעצמה נוכח הצפיפות הנמוכה של כל שרשראות הפחמנים הללו ) (<1והמסיסות הנמוכה ולכן הינם
בעלי יכולת ציפה גבוהה .כפי שנראה בתמונה אין שוני מובהק בין ריכוזי החומר במצב מסיס או גס ) filtered ,
 ( crudeלמעט בתחנה .1
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איור  :114ריכוזי סך אלקאנים בתחנות הדיגום ) 1שפך הירדן הצפוני( בשחור ,תחנה ) 3כ  1000מטר דרומית לשפך(
בירוק ותחנה  3) 6קילומטר דרומית מהשפך( באדום .הגדלה פרטנית של ממצאי תחנות  3ו  6מוצגת מעלה.

לחומרים אלו שני מקורות עיקריים :מקור טבעי כגון ממברנות תאי מיקרואורגניזמים המצויים באגם ואו זיהום
אנטרופוגני שמקורו בדלקים ושמנים שונים .הסיכוי למצוא חומרים אלו בפאזה גאזית קטן במקביל לאורך
השרשרת הפחמנית )לחץ אדים נמוך יותר( וכך גם המסיסות ,אך חומרים אלו נמצאים גם בדוגמאות ארוסול ואבק
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)חומר אווירני חלקיקי( .מפל הריכוזים הברור מכניסת הירדן הצפוני )ראו סד"ג ריכוזים בתחנות השונות שבאיור
 (114מהווה סמן לתרומת אגן ההיקוות לאוגר החומרים הנ"ל בכנרת.
 : BTEXקבוצת חומרים נוספת שמקורה אנטרופוגני בלבד )דלקים( היא קבוצת ה  BTEXהכוללת בתוכה את
החומרים הבאים:
) .Benzene, Toluene, Ethyl-benzene, xylenes (3 typesחומרים אלו בעלי מסיסות גבוהה יותר אם כי נמוכה
באפן כללי ,ולחץ אדים גבוה המאפשר את הימצאותם במצב גזי .אלו נמצאו בדוגמאות ארוסול ואבק בצורה
משמעותית יותר )כפי שנמדד מספר פעמים במתקן ייעודי המצוי על גג המכון בחיפה( .במדידות שבוצעו בכנרת
בתחילת עונת הגשמים )נובמבר( נמצא כי חומרים אלו מצויים גם הם במפל ריכוזים מאזור הירדן הצפוני ולתוך
האגם .תצפיות אלו נתמכות ע"י הירידה בסד"ג בריכוזי ה  BTEXבאגם לעומת נחלי הצפון )איור  .(115בנוסף,
נראה כי בעונה זו ,הינם מתרכזים בשכבת המיקרו .תוצאות אלו ראשוניות בלבד ובקרוב יערך ניתוח מעמיק סופי
לכלל הנתונים.
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איור  :115ריכוזי  BTEXראשוניים המראים מפל ריכוזים מכניסת הירדן הצפוני לתוך האגם )למעלה( וריכוזי החומרים הללו
בנחלי הצפון)למטה( כל הדוגמאות הללו= ללא סינון.

כלורופיל:
כידוע כלורופיל המשמש כמדד לנוכחות פיטופלנקטון מצוי ביתר בשכבה העליונה בייחוד בזמן פריחה מאסיבית.
ריכוזי הכלורופיל שנמדדו במהלך שלושת ההפלגות שבוצעו בכנרת מכניסת הירדן ודרומה מובאות באיור .116
חודשי האביב מאופיינים בנקודות באגם בהן נצפים כתמי פריחה צפים ,דוגמה לכתם כזה נצפתה באפריל 2016
בתחנה  .(st3) 3בכדי לקבל תמונת מצב מייצגת ומכיוון שמרבית האגם ביום זה לא כוסה כתמי פריחה ,בוצע
הדיגום מחוץ לכתמי הפריחה גם בתחנה זו .למרות זאת ניתן לראות בדיגום אפריל ,שגם מחוץ לכתם הפריחה
שנצפה בקרוב לתחנה  ,3קיימת עליה בריכוז הכלורופיל בשכבת המיקרו בלבד ,וכמו כן גם בנקודת כניסת הירדן
לאגם )איור  116למעלה(.
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איור  :116מדידות כלורופיל בדגימות המים השונות החל משפך הירדן הצפוני ) (st1ודרומה לכיוון מרכז האגם בחודשים אפריל
)למעלה( יולי )אמצע( ואוקטובר )מטה(.

לעומת זאת בחודש יולי ניתן להבחין כי ריכוזי הכלורופיל דומים בשכבת המיקרו וב 1 -מטר מלבד בכניסת הירדן.
תמונת מצב ייחודית נצפתה בנובמבר ) 2016עם תחילת עונת הגשמים( ,נראה כי התקיים מפל ריכוזי כלורופיל ברור
בשכבת המיקרו בלבד )מכניסת הירדן ודרומה( .עם ההתקרבות למרכז האגם התבטל גם השוני בין שכבות המים-
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מיקרו ו 1-מטר .לכן ניתן להניח כי כניסת הירדן הצפונית מהווה מקור חומרי הזנה לכנרת כל השנה והתגובה
המידית של אוכלוסיות הפיטופלנקטון מורגשת בשכבת המיקרו במיוחד שם בנוסף לחומרי ההזנה קיימת קרינת
שמש לה הם זקוקים .מזהמים אורגניים דוגמת  BTEXגם הם מוצאים את דרכם לכנרת מנחלי הצפון אך ככל
הנראה לא רק בדרך זו ,נושא זה ייחקר בהמשך לקבלת תמונה כוללת.
ביאור מונחים:
*  Surface Micro Layer=SMLאו מי שכבת המיקרו.
*  Sub Surface Layer= SSLאו מים מעומק  1מטר בניסויים אלו.

 4.4ניתוח גנטי של תהליך יצירת ביופילם בחיידק הימי ליגיונלה
שירה ניניו ,בשיתוף חוקרים מהטכניון ומאוניברסיטת דרקסל שבארה״ב.

במימון קרן BSF
מטרות :אפיון התהליכים הגנטים שבבסיסו של תהליך יצירת הביופילם בחיידקי מים מתוקים תוך שימוש בשיטות
גנטיות מתקדמות.
רקע והתקדמות:
מיקרואורגניזמים רבים מסוגלים לחיות בקהילות הנמצאות קשורות לפני השטח בסביבות מימיות וקרויות
ביופילם .הביופילם מגן לעיתים קרובות על החיידקים והאורגניזמים האחרים החיים בו ,ומאפשר להם לשרוד
בתנאים קשים .ביופילם יכול לתרום לסכנה לבריאות הציבור מחיידקים אלימים על ידי הקניית שרידות מוגברת
לחיידקים .תופעת הביופילם מהווה גם בעיה בתעשיה בכלל ,ובתעשית התפלת המים בפרט .תהליך יצירת
הביופילם בחיידקים הינו תהליך מכוון הנשלט באופן גנטי על ידי החיידק .מעט ידוע על התהליכים הביולוגים
והגנטים השולטים ביצירה ובפרוק של ביופילם .פרוייקט זה נועד לאפיין את התהליכים הגנטים שבבסיס תהליך
יצירת הביופילם בחיידק הליגיונלה הנפוץ בסביבות מימיות .העבודה מנצלת ידע גנטי ושיטות מפותחות הקיימות
בתחום חקר הליגיונלה ,תוך שימוש בשיטות גנטיות מתקדמות הכוללות שיטות הדור הבא לריצוף חומצות גרעין.

תוצאות:
) (1יצירת ספריית מוטנטים וגידולם בתנאי ביופילם – ספריות של מוטנטים של ליגיונלה יוצרו בהתאם לשיטת ה-
 Tn-seqונבדקו בעזרת שיטות ריצוף מתקדם .התוצאות מראות שתהליך יצירת ספריה בשיטה זו בליגיונלה שונה
מאשר בזנים אחרים של חיידקים כגון אשריכיה-קולי ,ומתרחש ביעלות מצומצמת .במקביל שיטות של ריצוף
מחדש של גנומים חיידקיים מלאים התייעלו מאוד ,ורכשנו ניסיון רב בביצוען ,ולפיכך הוחלט לזהות מוטנטים
טבעיים לאחר סלקציה בביופילם ללא צורך בשלב יצירת ספריה .התוצאות מראות שגידול ליגיונלה בביופילם על
גבי פילטר המונח על מצע מוצק משמש כמודל מוצלח מאוד לתהליך הביופילם בחיידק זה.

) (2חישוב השרידות בזמן הגדילה בביופילם  -כתלות בגיל הביופילם מצאנו שהעמידות הכללית של אוכלוסיית
החיידקים למליחות גבוהה משתנה באופן קיצוני כאשר החיידקים המבודדים מביופילם בוגר מראים רגישות יתר
לנתרן בריכוז  .100mMהתופעה נובעת ככל הנראה מרגולציה של גנים הקשורים לפתוגנזה ,ומצביעה על מצב
פיזיולוגי תקין של החיידקים במודל ביופילם זה.
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) (3בדיקת רמת הביטוי של כל הגנים בזמן יצירה ופירוק ביופילם בעזרת  - RNA-seqהחיידיקים גודלו בתנאי
ביופילם שונים ,עם ובלי נתרן ,ולתקופות זמן שונות ,על מנת לדמות התנהגות של האוכלוסיות החיידקיות בתנאי
ביופילם צעיר ,בוגר ,וכזה הנמצא תחת לחץ פיזיולוגי של נתרן גבוה .דוגמאות הופקו מאוכלוסיות הביופילם
השונות ונשמרות בהקפאה לצורך אנליזה מרוכזת במרכז הגנומי של הטכניון ,שתתבצע בסיום תהליך איסוף
הדוגמאות.

 4.5פיתוח ויישום מערך לבדיקת יעילות קטילה של אצות על ידי תכשירים מסחריים
אסף סוקניק ,אורה הדס ,דיתי ויינר-מוציני ,ריקי פנקס

במימון IMI (TAMI) Institute for R&D Ltd
בעבודה זו נבדקה יעילות חומרים מחטאים )ביוצידים( מבוססי ברומיד ,המיוצרים בכי"ל ,בקטילה של אצות
וציאנובקטריה בהשוואה למחטאים מקובלים כמו היפוכלוריט ונחושת גופרתית ,המשמשים לצורך חיטוי אצות
במקורות מים שונים .נבדקו האורגניזמים הפוטוסינתטים הבאים Scenedesmus sp. (1 :מהירוקיות
)Nitszchia sp. (2 ,(Chlorophyta

מהצורניות ) Microcystis sp. strain G (3 ,(Diatomeaמהכחוליות

) .(Cyanobacteriaכל האורגניזמים שנבדקו בודדו מהכנרת ומהמוביל הארצי במהלך העשורים האחרונים.
החומרים מבוססי ברום שהשפעתם נבחנה הם(3 ,Bromosol (2 ,(Ammonium Bromide) Fuzzicide (1 :
 .(Bromo-Urea) Bactebromבנוסף נבדקה ההשפעה של היפוכלוריט ושל נחושת גופרתית) ,חומרי חיטוי מקובלים
ובשימוש נרחב( על האורגניזמים שנבדקו .להלן הממצאים העיקריים:
 - Fuzzicideנמצא היעיל מכל חמשת החומרים שנבדקו משום שפוגע יותר מהאחרים בפעילות הפוטוסינתטית
ובגידול של כל האורגניזמים שנבדקו ,הן האצות והן הציאנובקטריה .הפעילות הפוטוסינתטית של כל המינים
שנבחנו נפגעת בטווח הריכוזים שבין  0.25ל  0.75מג"ל פוזיסייד ,כבר כעבור  3שעות ממתן החומר) .טבלה .(14
 -Bromosolנמצאה פעילות סלקטיבית .ברומוסול לא השפיע על הגידול של הירוקית סצנדסמוס ,אך בריכוז של
 2מג"ל ברומוסול ,נמצאה השפעה על הפעילות הפוטוסינתטית של אצה זו כעבור  72שעות ממועד החשיפה.
חשיפה של מיקרוציסטיס )ציאנובקטריה( לברומוסול בריכוז של  2מג"ל גרמה להפסקת גידול ,ופגיעה בפעילות
הפוטוסינתטית נצפתה בחשיפה לריכוז זה כבר כעבור  3שעות .בריכוז של  2מג"ל הברומוסול פוגע בגידול ומסלק
לחלוטין את הרעלנים מסוג מיקרוציסטינים ,האופייניים למיקרוציסטיס .לברומוסול השפעה חזקה על הגידול של
הצורנית ניטשיה כבר בחשיפה לריכוז של  0.75מג"ל .את הפגיעה בגידול אפשר לאתר כבר  3שעות לאחר החשיפה
בעזרת מדידה של הפעילות הפוטוסינתטית )טבלה .(14
 - Bactebromיעילות הבקט-ברום בקטילת האצות והציאנובקטריה והפעילות הפוטוסינתטית דומה לזו של

ברומוסול .כמעט ואין השפעה על הירוקית סצנדסמוס אך יש השפעה על הצורנית והציאנובקטריה) .טבלה .(14
ההשפעה של ריכוזים שונים )בין  0ל  2מג"ל( של היפוכלוריט ונחושת גופרתית מוצגת בטבלה  .14המעקב אחר
כלור חופשי או כלור כללי בתרביות לאחר יישום החומרים נעשה בשיטות מעבדתיות סטנדרטיות ובחלק מהמקרים
התוצאות אינן בהכרח מייצגות כלור חופשי/כולל אלא תהליכים או מרכיבים אחרים בתרבית שמגיבים עם מרכיבי
ראקציית המדידה ,או שהם עצמם בעלי בליעה באורך גל של  550ננומטר.
מסקנות
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נמצא שחומרים מחטאים )ביוצידים( מבוססי ברום המיוצרים בכי"ל יעילים בקטילה של אצות וציאנובקטריה.
יעילותם דומה או טובה יותר בהשוואה לביוצידים סטנדרטיים שנבדקו ,היפוכלוריט ונחושת גופרתית .מדידה של
הפעילות הפוטוסינתטית לאחר הוספת הביוצידים לתרבית האצות ,מהווה כלי אמין ומהיר להערכת פעילותו
והשפעתו של הביוציד.
לחלק מהחומרים השפעה סלקטיבית על האורגניזמים שנבחנו ולכן יש צורך בהתאמה של הביוציד לאורגניזם
המטרה .לגבי סצנדסמוס )ירוקית( יש להשתמש בהיפוכלוריט או ב פוזיסייד .ברומוסול ובקטברום יעילותם נמוכה
יותר .ברומוסול מסלק מיקרוציסטינים בחשיפה של תרבית מיקרוציסטיס לריכוזים של  2מג"ל .רמת הסילוק של
הרעלנים דומה לזו שנצפתה בחשיפה של מיקרוציסטיס להיפוכלוריט .בחשיפה לנחושת גופרתית ,גידול התרבית
מעוכב .לא נמדדה עליה עם הזמן בריכוז הרעלנים אך לא ניתן להסיק שחשיפה לנחושת גופרתית גורמת לפירוק
מיקרוציסטינים.
טבלה  :14מינון מינמלי )מג"ל( וזמן התגובה להרביצידים :היפוכלוריט ונחושת גופרתית )טבלה עליונה( ולה רביצידים
המיוצרים על ידי כי"ל )טבלה תחתונה( בחשיפה של שני מיני אצות ומין מיצג של ציאנובקטריה.

CuSO4

NaOCl
Species

PAM

Chlorophyll

PAM

Chlorophyll

No effect
)0.25 (24 h

)1 (48 h stationary
)0.25 (3h

)0.5 (24 h
)2 (3 h

)0.5 (24 h
)2 (48 h

Scenedesmus sp.
Microcystis sp.

Minor effect

2

)0.75 (3h

0.5-0.75

Nitzschia sp.

Bactebrom

Fuzzicide

PAM

Chlorophyll

PAM

Bromosol
PAM

Chlorophyll

Minor effect

0.25 (3 h) Minor effect Minor effect

0.25-0.75

)0.75 (3 h

0.75-1.0

)2 (3 h

0.75-2.0

)0.75 (3 h

)2 (3 h
0.75-2.0
)(3h

2
0.75-2.0

0.5-2.0 (3
)h

at 2 mg L-1
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Species

Chlorophyll
No effect

Scenedesmus sp.

2

Microcystis sp.

0.75

Nitzschia sp.

 4.6מדדים ספקטרליים פלואורסנטיים לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות רעילות של אצות
בסביבה הימית ובמקורות מים מתוקים
אסף סוקניק ,מיכאל בוריסובר )מנהל המחקר החקלאי –מרכז וולקני( ,מתן בן יונה בשיתוף עם ולנטינה רימונדי וסטפנו
ונטורה )פירנצה איטליה(

במימון משרד המדע ,טכנולוגיה וחלל ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים  -לשכת המדען הראשי

בסביבה הימית כמו גם במערכות מים מתוקים בתנאים מסוימים ובעונות מסוימות חל שגשוג פתאומי של אצות
וציאנובקטריה ,ריכוז הפיטופלנקטון עולה ומתרחשת תופעה המכונה "פריחה" .תופעה זו עלולה לגרום נזק לבעלי-
חיים שבמים ואף לפגוע במערכות חיוניות של אספקת מים וחקלאות ימית ,בעיקר בגלל כושרן של מיני אצות
וציאנובקטריה מסוימים לייצר רעלנים )טוקסינים( .התפתחות פריחות מזיקות של פיטופלנקטון ) HAB – Harmful
 (algal bloomsבגופי מים היא תהליך מהיר יחסית הדורש זיהוי ומעקב קרוב ככל האפשר בזמן אמת .בעוד איסוף
מדגמי מים מאתרים שונים הוא מהלך שניתן לבצע בקלות יחסית ,זיהוי של מיני הפיטופלנקטון וספירתם דורש
מיומנות ,ניסיון מקצועי וידע רב והיכרות עם מגוון רב של מיני אצות וציאנובקטריה .בנוסף ,זיהוי וכימות רעלנים
שמקורם באצות וציאנובקטריה דורש כלים אנליטיים מתקדמים מיומנות מקצועית וזמן .מגבלות אלו מעלות את
הצורך בפיתוח גישות משלימות המבוססות על כלים פיסיקאליים המאפשרים אנליזה מהירה יחסית וזיהוי אמין של
אצות רעילות ושל הרעלנים אותם הן מייצרות.
מטרת המחקר היא פיתוח ויישום של גישה ספקטרלית המבוססת על מדידת מטריצות עירור-פליטה של
פלואורסנציה ) (excitation-emission matrices of fluorescence, EEMsשל ציאנובקטריה רעילות וניתוח
 EEMsלגיבוש אמצעי לזיהוי מהיר וברגישות גבוהה של פריחות רעילות .מאפיינים אלו עשויים לשמש לזיהוי
וכימות פריחות רעילות של אצות וציאנובקטריה בכנרת ובמימי הים התיכון.
בעבודה זו יושמה גישה ספקטרלית המבוססת על מדידת מטריצות עירור-פליטה של פלואורסנציה

excitation-

) (emission matrices of fluorescence, EEMsשל אצות וציאנובקטריה רעילות וניתוח  EEMsלגיבוש שיטה
אנליטית לזיהוי מהיר וברגישות גבוהה של פריחות של ציאנובקטריה .במהלך המחקר נאספו מטריצות עירור-
פליטה של תרביות מיקרוציסטיס )זן רעיל וזן שאינו רעיל( ומינים נוספים של ציאנובקטריה ואצות .הנתונים
שנאספו נותחו בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לזיהוי רכיבים ספקטרליים אופייניים למינים השונים.
במקביל במסגרת השת"פ עם קבוצת המחקר האיטלקית ועל בסיס המידע הספקטרלי שנאסף מתרביות שונות,
פותחה על ידי האיטלקים מערכת שדה למדידת תכונות ספקטרליות של דגימות מים ) .(SFIDAהמערכת
שתכונותיה הבסיסיות מוצגות באיור  117נבחנה בעבודה משותפת שבוצעה בכנרת .תחילה נבחן ספקטרום
הפליטה של תרביות מיקרוציסטיס )איור  (118ובהמשך ,דגימות מים שנאספו מהכנרת מעומקים שונים במועד בו
היתה פריחה של מיקרוציסטיס .הדוגמאות נבחנו לזיהוי שונות בתבנית הספקטרלית )איור .(119
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איור  :117תצוגה סכמתית של מערכת ה  SFIDAהמשודרגת  -פלורומטר נייד למדידה של מאפיינים ספקטרליים של
אוכלוסיות פיטופלנקטון בדגימות מים .למערכת שני מקורות לייזר המאפשרים ערעור כלורופיל באורך גל  405 nmוערעור
פיקובילינים )מאפיינים של ציאנובקטריה( באורך גל של .532 nm

איור  :118ספקטרום פליטה מנורמל של תרבית מיקרוציסטיס ) Gהקו הירוק( ושל תרבית מיקרוציסטיס) B -קו כחול(.
התרביות עורערו בלייזר  405ננומטר )משמאל( ובלייזר  532ננומטר )מימין( .יש לציין לתרביות מיקרוציסטיס  Bשיא פליטה ב -
 575 nmשמקורו ב  phycoerythrinפיגמנט המצוי רק בזן זה ולא בזן  Gהירוק.
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איור  :119ספקטרום הפליטה עבור דגימות מים שנאספו בתחנה  Fשל הכנרת מעומק מים שונה ) 5 ,1 ,0ו 10 -מ'( .דגימות
נאספו ב 3-במרץ  .2016הדגימות עורערו בלייזר  405ננומטר )משמאל( ובלייזר  532ננומטר )מימין( .יש לציין ששיא הפליטה
בדגימה מפני המים )עומק  0מ'( נמדד באורך גל של  570 nmכאשר הערעור בלייזר  ,532 nmמעיד על נוכחות גבוה של
ציאנובקטריה עם תכולה גבוהה של  phycoerythrinבדומה למיקרוציסטיס מזן .B

 4.7סטטוס אקולוגי ושרותי המערכת האקולוגיים של אגן ההקוות של הכנרת
גדעון גל ,ניר קורן ,תמר זהרי ,בשיתוף עם דניאל הרינג ,קריסטיאן פלד ,ארמין לורנץ וירון הרשקוביץ )אונ' דויסברג-אסן(,
אביטל גזית ותמר דיין )אונ' ת"א(.

במימון קרן GIF
רקע
הכנרת הינה האגם הטבעי היחיד בישראל והגדול ביותר במזרח התיכון ומהווה מקור חשוב למי שתיה ולשורה
ארוכה של שרותי מערכת אקולוגיים רבים נוספים כגון דיג ,נופש ופנאי ותיירות .איכות המים באגם וכן מאפיינים
הידרולוגיים באגם מנוטרים באופן שוטף כחלק ממערכת הניטור שחל לפעול באגם בשנת  .1969מערך הניטור כולל
גם את ההידרולוגיה של אגן ההקוות .אך בניגוד למקובל במסגרת האיחוד האירופאי ,ניטור אגן ההקוות אינו כולל
מאפיינים ביולוגיים .במסגרות תקנות שנקבעו באיחוד הארופאי ) (Water Framework Directiveנקבע שיש צורך
להשתמש במדדים ביולוגיים על מנת לקבוע את הסטטוס האקולוגי של מערכות אקולוגיות אקווטיות .הסטטוס של
מערכת אקולוגית יכול להיות בטווח שבין סטטוס "רע" ) (badלסטטוס "גבוה" ) (highכאשר הסטטוס נקבע ע"י
השוואה בין מצב המערכת האקולוגית הנבחנת לבין מערכת ייחוס שדומה במאפיניה למערכת הנבחנת אך )כמעט(
ללא השפעה אנושית.

המטרות העיקריות של הפרויקט כוללות:

* פיתוח ,ויישום ,מערכת לניטור ואמידה של הסטטוס האקולוגי של הנחלים באגן ההקוות של הכנרת.
* קביעת הסטטוס האקולוגי של הנחלים.
* זיהוי מקורות הלחצים האנתרופוגניים על מערכת הנחלים באגן ההקוות.
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תוצאות והתקדמות
במהלך השנה השניה של הפרויקט דגמנו בעוד כ 10-אתרים שחלקם היוו חזרה על אתרים שנדגמו בשנת 2015
וחלקם היו אתרים חדשים שמטרתם הייתה להרחיב את הכיסוי הגיאוגרפי והטיפולגי של הדגימות .בסה"כ נדגמו
בפרויקט  31תחנות מ 12-נחלים שונים )טבלה  ,15איור  .(120תחנות אלו כללו  14אתרים בגליל המזרחי 8 ,באגן
החרמון 5 ,בעמק החולה ו 4-לאורך הירדן ,דרומית לעמק החולה .הדגימות מוינו ,זוהו ונספרו לרמה הטקסונומית
הנמוכה ביותר אפשרית בעזרת מומחים שונים .בסך הכל זוהו יותר מ 130-קבוצות טקסונומיות של חסרי חוליות.
תוצאות הספירות ישמשו לחישוב מדדים ביולוגיים שונים כגון מגוון מינים ,נפיצות ,עושר מינים ,והחלק יחסי של
מינים רגישים .מדדים אלו יושוו לגורמי העקה אפשריים כגון כמות ואיכות המים באתר והשפעות אנתרופוגניות
שונות.
חלק נוסף של הפרויקט כולל ניתוח ארוך טווח של איכות המים והספיקות בנחלים השונים באגן ההקוות )איור
 ,120טבלה  .(16מידע זה ישמש לצורך אומדן מידת ההשפעה האנתרופוגניות על הנחלים השונים ויסייע בזיהוי
הגורמים העיקריים המשפיעים על הסטטוס האקולוגי של אגן ההקוות.
תכניות להמשך
במהלך שנת  ,2017השנה השלישית והאחרונה של הפרויקט ,נסיים את עיבוד הדגימות ,זיהוי וספירה .עם סיום
הספירות נוכל להשלים את תהליך חישוב המדדים הביולוגיים השונים ולבחון את הקשר בין המדדים השונים לבין
משתנים סביבתיים וגורמי ההעקה מהאתרים השונים .במקביל יתבצע פיתוח מודל שיתאר את הקשרים שבין
הטיפולוגיה ,גורמי ההעקה ומאפייני האוכלוסיות באתרים השונים .לסיום נאמוד את הסטטוס האקולוגי של
הנחלים השונים באגן ההקוות של הכנרת.
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.2015-2106  האתרים והתאריכים בהם בוצע דיגום במהלך השנים:15 טבלה
FID

Region

Stream

Site

Type

EG1

E. Galilee

Amud

Amud/Ein‐Poem

L1

510

May 2015

EG2

Arbel

Upper_Arbel

L1

‐49

May 2015

EG3

Arbel

Lower_Arbel

L1

‐132

May 2015

EG4

Azri'el ('En Zahav)

Azriel_Q.Shemona

L1

94

May 2015

EG5

Gush‐Halav

Ein‐Alva

L1

670

May 2015

EG6

Gush‐Halav

Gush‐Halav/Ein‐Alva

L1

611

May 2015

EG7

Dishon

Dishon/Gush‐Halav

L1

570

May 2015

EG8

Dishon

Dishon/Ein‐Aravot

L1

547

May 2015

EG9

Meron

Meron/Ein‐Meron

L1

640

May 2015

EG10

Rosh Pina

Rosh Pina_Resv.

L1

543

May 2015

EG11

Zalmon

Zalmon/Ein‐Zalmon

L1

168

May 2015

EG12

'Iyyon

Iyon/Tanur

L1

378

May 2015, June 2016

EG13

'Iyyon

Iyon_Kfar‐Yuval

L1

249

May 2015

EG14

'Iyyon

Iyon_Q.Shemona

L1

113

May 2015

Dan

Dan/Tel‐Dan(side)

B1

196

June 2015, May 2016

HR2

Dan

Dan/Tel‐Dan(main)

B2

187

June 2015

HR3

Dan

Dan/Forell_Dn.

B1

163

June 2016

HR4

Dan

Dan/P‐Dafna

B1

122

June 2015, June 2016

HR5

Dan

Dan/P‐Senir

B1

156

June 2015

HR9

Senir (Hazbani)

Snir/Nat.Res‐N

J1

156

June 2015, June 2016

HR10

Senir (Hazbani)

Snir/Nat.Res‐S

J1

107

June 2015

HR11

Senir (Hazbani)

Snir/B.Hillel

J1

82

June 2016

Jordan

Jordan/Yosef_Brd

J1

75

June 2015

HU2

Jordan

Jordan/Old‐Ch.‐K.Blum

O1

73

June 2015

HU3

Jordan

Jordan/Old‐Ch.‐Neot

O1

70

June 2016

HU4

Jordan

Jordan/Lehavot_Rd.

J1

28

June 2016

HU5

Jordan

Jordan/HaPkak_Brd

J2

64

June 2015

Jordan

Mezad Ateret

J3

61

June 2016

JO2

Jordan

K.Hanashi_Brd

J3

‐22

June 2015

JO3

Jordan

Hadodot_Brd

J3

‐163

June 2015

JO4

Jordan

Park Hayarden

J3

‐200

June 2016

HR1

HU1

JO1

Hermon

Hula valley

Jordan valley
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Altitude

Sampling date

איור  :120הפיזור המרחבי של אתרי הדיגום.
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טבלה  :16הנפיצות של המינים הדומיננטיים ) (>90%עפ"י החלוקה הטיפולגית של הנחלים ) (JO‐Jordan, EG‐ Eastern

.(Galilee, HR‐ Hermon, HU‐ Hula Valley

 4.8פיתוח מודל אקולוגי וכלכלי להערכה של כלי מדיניות במרחב הימי של ישראל
דפנה בן יוסף ,אייל אופיר ,גדעון גל בשיתוף עם שירי צמח-שמיר ,מוטי שכטר ,יואב פלד )אונ' חיפה(.

במימון קרן פילנטרופית
רקע
מזרח הים התיכון הוא ים אולטרה-אוליגוטרופי החשוף לפעילות אנתרופוגנית משמעותית הפוגעת במערכת
האקולוגית .המגוון הביולוגי גדול ובחלקו ייחודי והוא מאוים על-ידי מינים פולשים רבים ועל-ידי הפעילות
האנושית המתגברת .פלישת המינים מים סוף לים תיכון ,המכונה גם "הגירה לספסיאנית" החלה כמה שנים לאחר
פתיחתה של תעלת סואץ )בשנת  (1869אולם התגבר בעשורים האחרונים .כיום אפשר למצוא במזרח הים התיכון
כמעט  700מינים פולשים שמקורם בים סוף .בנוסף ,ניהול לקוי של פעילות הדיג במרחב הישראלי תרם אף הוא
להידלדלות הדגה ולפגיעה קשה במשאבי סביבה חיוניים.
למרות ההתפתחות הניכרת במיפוי ובמחקר של המרחב הימי בעשורים האחרונים ,הידע על המרחב הימי הישראלי
בים התיכון ,ובפרט על הים העמוק המהווה את רובו ,מוגבל .בעשורים האחרונים הפך אזור הים התיכון הישראלי
למרחב רב שימושים ופעילויות ועתיר קונפליקטים .לחצי התשתית והפיתוח העירוני והכפרי לאורך החופים
ומכלול השימושים בים רבו מאוד עם גילוי הגז הטבעי.
למרות ההבנה שהיוזמות במרחב הימי וסביבו ילכו ויתרבו והלחצים המופעלים על הסביבה הימית עקב שינויים
גלובליים כמו שינויי אקלים הרי שטרם נתגבשה מדיניות מרחבית ברורה ולכלי רגולציה אפקטיביים לתכנון המרחב
ולניהולו .במצב זה עלולות רבות מההזדמנויות לחמוק או להתעכב ,והאיומים – להתממש .על רקע אתגרים דומים,
ברבות מהמתוקנות שבמדינות העולם ,פותחו בעשורים האחרונים מנגנונים של תכנון וניהול המרחב הימי
ומשאביו ,המבוססים על מידע וידע מדעי .מנגנונים אלה קוראים לפיתוח מאוזן וזהיר ,שומרים על חוסנה ועל
בריאותה של הסביבה הימית ומגנים על משאבי הים לדורות הבאים .דוגמאות למנגנונים או לגישות אלה הן
תכניות (Marine spatial planning) MSP -תכנון מרחבי ימי – שהתפתח מאוד בשנים האחרונות בעיקר בצפון
אמריקה ,באירופה ובאוסטרליה ,וכן גישת ה - -Ecosystem Based Management-ניהול מבוסס מערכות אקולוגיות
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– המדגישה את הצרכים והמטרות של בעלי העניין השונים ,ומאזנת ביניהם תוך שמירה על מערכת אקולוגית
חסונה ,בריאה ויצרנית .יישום והתאמת הידע והמתודולוגיות שפותחו בעולם למרחב הימי של ישראל הם מחויבי
המציאות.
ככלל מערכות אקולוגיות ימיות הן דינמיות ומורכבות ,מכילות אינטראקציות ,לולאות משוב והשפעות סביבתיות
בלתי צפויות לעיתים .פעילות דיג משפיעה על המבנה והתפקוד של המערכת האקולוגית הימית בכך שמשנה
רכיבים מסוימים ומשפיעה על מכלול האינטראקציות של כלל המרכיבים הביולוגיים של המערכת .חיזוי שינויים
כאלו לאורך זמן והשפעתם על המאזן האקולוגי הימי הינו אתגר לא פשוט .לצורך התמודדות עם אתגר זה נעזרים
במודלים אקולוגים המתארים תהליכים המתרחשים במערכת האקולוגית ומאפשרים בחינה של תופעות ושל
השפעות של שינויים סביבתיים או צעדי ממשק על המערכת האקולוגית .אחת התוכנות הנפוצות ביותר לבניית
מודלים אקולוגיים ימיים היא  EwE- Ecopath with Ecosimששימשה לבניית מאות רבות של מודלים של אזורים
ימיים ואגמים סביב לעולם.
מודלי ה -EwEטובים יותר בניתוח מערכות אקולוגיות וקבלת החלטות באשר לניהול הדיג ,מאשר מודלים הבוחנים
מין אחד .המודלים עשויים לסייע בניתוח מדיניות ניהול הדיג אשר ברצוננו לנהל ,או אשר מנוהלת בפועל .השימוש
בכלים המובנים במודל ,וביצוע חיפוש אחר נקודות האופטימום בניהול הדיג ,לאור מטרות שניתן לקבוע את
משקלן היחסי )שימור המערכת האקולוגית ,מצב כלכלי ומצב סוציאלי( משפר מאוד את ההבחנה לגבי בחירת
דרך הניהול הנכונה לאור המטרות.
על מנת לגשר בין כל הצרכים השונים בניהול המערכת האקולוגית הימית של ישראל יש צורך בהבנה של התועלות
העולות משימוש במשאבי המערכת השונים .הבנה זו צריכה לכלול מדידה והערכה כמותית של
שימושים שונים ,על בסיס מרחבי וכלכלי והימצאות קונפליקטים אפשריים בין שימושים אלו .במחקר זה ,מיושם
שילוב של מודל אקולוגי ומודל כלכלי )  ,ARIES-Artifical Intelligence for Ecosystem (Servicesהנותן מענה
באמצעות "ארגז כלים" לבחינת תרחישי ניהול שונים בהתאם לכלי מדיניות אפשריים.
שיטות
נבחרו שלושה תרחישים מתוך רשימת כלי המדיניות של "התוכנית הימית לישראל" בהם יתמקד המחקר .תחומים
אלו נבחרו כמתאימים בשל מאגר הנתונים והידע הקודם הקיים בהם ובשל היותם מתאימים לקליטת הפלט על ידי
שני המודלים האקולוגי ) (EWEוהכלכלי ) (ARIESבשני הכיוונים.
הנושאים שנבחרו הם:
 .1מדיניות דיג מקיימת
 .2אזורים ימיים מוגנים
. 3שינויי האקלים
מדיניות הדיג המיושמת באזורים שונים בעולם שואפת על פי רוב להגיע למקסום תועלת כלכלית תוך שמירה על
יכולת התחדשות משאב הדגה ) .(Maximum Economic Yieldלצורך קביעת מאמץ דיג כולל המתחשב בכלל
הקבוצות הקיימות באזור מדף היבשת הישראלי ,השתמשנו בתוצאות המודל הדינאמי בזמן ) (Ecosimעל מנת
לחשב בשלב ראשון אופטימום כלכלי לדייגי המכמורת תוך שימוש בשתי שיטות כלכליות שונות (1 :אמידת
פונקציית הייצור (2 ,נקודת האופטימום הכלכלית  .(Multi-species Maximum Economic Yield) MMEYהמאמצים
האופטימליים שהתקבלו בשיטות אלו הוזנו לתרחיש הדינאמי בזמן כך שנבחנו שלושה תרחישים עם מאמצים
שונים לתקופה שבין השנים  2010עד  .2030בתרחיש הראשון מאמץ הדיג נשאר בהיקפים של שנת  4321) 2010יום
בשנה( ,מאמץ הדיג של התרחיש השני והשלישי נקבעו על בסיס תוצאות שתי הגישות הכלכליות .השוואה בין
תוצאות התרחישים מלמדת על השפעת שינוי המאמץ על המערכת האקולוגית.
תוצאות
מאמץ הדיג המומלץ על פי מודל ה MMEY -הנו כ 4,900-ימי דיג )לעומת ממוצע של כ 5,600-ימים לשנה בשנים
האחרונות )איור  .(121מאמץ דיג זה צפוי להניב הכנסות שנתיות של כ 89-מיליון ש"ח המתבססות על שלל שנתי
ממוצע של  475ק"ג לקמ"ר )בהשוואה להכנסות של כ 82-מיליון ש"ח ושלל של  427ק"ג לקמ"ר תחת תרחיש
"עסקים כרגיל"( .מאמץ הדיג האופטימלי שהתקבל לאחר הרצת פונקציית הייצור הוא  1400ימי דיג בשנה.
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איור  :121תוצאות מודל ה MMEY-כפי שהתקבלו מהמודל הדינמי בזמן )  (EWEלשנים  .1994-2010בקבוצות המסומנות
באדום המאמץ המומלץ ל MSY-קטן מהמאמץ ל MMEY -המומלץ על פי המודל.

ההשפעה של הפחתת מאמץ דיג המכמורת על המערכת האקולוגית הוא לא אחיד ,משתנה מקבוצה אחת לשנייה
ובחלק מהקבוצות אף חלה ירידה בביומסה .הביומסה של קבוצות הסרטנים ,שרימפסים ותמנונים יורדת ככל
שמקטינים את מאמץ דיג המכמורת זאת עקב עלייה בביומסה של הטורפים שלהם .מאידך הפחתת מאמץ דיג
המכמורת משפר את הביומסה של מגוון מיני דגים )מקומיים ופולשים( ושל טורפי העל.
השוואה של הרמה הטרופית הכוללת של השלל ) (TLCבתרחישים השונים לעומת התרחיש "עסקים כרגיל" )איור
 (123הראתה כי במאמץ המופחת של  1400ימים קיימת מגמת עליה ברמה הטרופית הכוללת של השלל .זאת
לעומת מגמת ירידה ב 4920-ימי דיג מכמורת .בשלל השנתי הממוצע של דיג המכמורת בתרחישים השונים )איור
 (124המגמה היא הפוכה .השלל גדל בתרחיש של  4920ימים בהשוואה ל"עסקים כרגיל" ) 0.43 ; 0.47טון /קמ"ר/
שנה בהתאמה( וקטן ביותר מ 50%-בתרחיש של  1400ימי דיג.
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איור  :122מוצגים השינויים בביומסה )ביחס ל"עסקים כרגיל"( של הקבוצות הפונקציונליות במודל הדינאמי בזמן לשנים
 2010-2030בתרחישים השונים ) 1400ו 4920-ימי דיג( .בקבוצות המסומנות באדום המאמץ המומלץ ל MSY-קטן מהמאמץ ל-
 MMEYהמומלץ על פי המודל.
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איור  :123הרמה הטרופית השנתית של השלל ) (TLCבתרחישים השונים  2010-2030עבור הרצת "עסקים כרגיל" ),(BAU
ועבור מאמץ אופטימלי של  1400ימים ושל  4920ימים.
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איור  :124השלל השנתי הממוצע של דיג המכמורת לשנים  2010-2030על פי התרחישים השונים.

דיון ומסקנות
התוצאות מצביעות על מדיניות דיג בעלת פוטנציאל להגדלת הכנסות הדיג של ענף המכמורתנים אשר תבטיח
לאורך זמן את המשך קיומן של הקבוצות הנידוגות .עדכון המודלים בנתונים עדכניים של ענף המכמורתנים וכן
שכלולם לצורך קביעת מאמץ דיג דינמי בזמן ,יתרמו להסדרת מדיניות דיג מקיימת אשר תבטיח את ההכנסות
העתידיות בענף לצד שמירה על משאב הדגה הקיים.
הפחתת מאמץ דיג המכמורת משנה את פני המערכת האקולוגית .עם זאת לא כל הקבוצות "מרוויחות" משינוי זה
והיקף ההשפעה הוא לא אחיד ומשתנה מקבוצה אחת לשנייה .על כן לפני שמחליטים על צעדי ממשק כדאי להגדיר
את המטרות שלאורן יש צורך בביצוע הצעדים )על מי רוצים להגן? באיזה היקפים? וכו'( ולבחון האם מטרות אלו
הושגו .שימוש במודל האקולוגי מאפשר בחינה של מגוון תרחישים על מנת לאתר את התרחיש האופטימלי מבחינה
כלכלית ואקולוגית.

תוכניות לשנה הקרובה:
 .1מדיניות דיג מקיימת -חישוב ה MMEY-ופונקציית הייצור עבור שיטות דייג נוספות )דיג הקפה ,דיג חופי
ודיג ספורטיבי( ובחינת התרחישים השונים לגבי כל השיטות במודל האקולוגי.
 .2שטחים מוגנים -יבחנו תרחישים במודל האקולוגי המרחבי ) (Ecospaceשל מדף היבשת של ים תיכון.
 .3שינויי אקלים -כל התרחישים לעיל ייבחנו במודל האקולוגי בשילוב של תרחישים של שינויי טמפרטורה
אפשריים ל 20-השנה הבאות.

 4.9פיתוח מערכת תומכת החלטות לניהול סביבה ימית בים התיכון
איל אופיר ,גדעון גל ,חוויאר קוראלס ,ונעם שחר בשיתוף מנחם גורן )אונ' ת"א( ,דפנה דיסני ,שילה היימנס ) SAMS,
 (Scotlandמרתה קול וירון סטיינבק )(ICM, Spain

במימון קרן פילנטרופית
רקע והתקדמות
מזרח הים התיכון הינו אזור בעל מערכת אקולוגית ייחודית במאפייניה ובלחצים בה היא נתונה .האזור הינו בעל
יצרנות מהנמוכות בעולם יחד עם רמות מאוד גבוהות של טמפרטורה ומליחות .האזור נחשב עני במיוחד במגוון
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מיני הדגים ובביומסה של דגים .אוכלוסיות הדגים ,והמערכת האקולוגית בכללותה נתונים זה מספר שנים ללחצים
אנתרופוגניים הולכים וגדלים הנגרמים ממכלול סיבות .אלו כוללות ,בין השאר ,חדירה של מינים פולשים דרך
תעלת סואץ ,שינוי אקלים המשפיעים על טמפרטורת המים ,דיג מסחרי וספורטיבי מעל ליכולת הנשיאה של
המערכת האקולוגית ,פיתוח חופי מואץ ,פיתוח תשתיות כמו מתקני התפלה ,נמלים ועוד .בעשור האחרון לחצים
אלו אף גברו לאחר מציאת מאגרי גז ניכרים למול חופי ישראל והצורך בביצוע קידוחים ובניית תשתית הולכה.
השילוב של הגורמים והתהליכים השונים הביא לקריסה של הדיג המסחרי והעלמות של מיני דגים וחסרי חוליות
ושינויים במערכת האקולוגית .חלק מהתופעות הנצפות במימי חופי ישראל אינן ייחודיות לארצנו ונצפו לאורך
חופיהם של מדינות נוספות בים התיכון.
בעולם קיים מגוון של כלים המאפשרים ניתוח והבנה של התהליכים הגורמים לנזקים שתועדו בשנים האחרונות,
אך אחד הקשיים העיקריים בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מנהלי מערכות אקולוגיות אלו הוא הצורך
בבחירה בכלים מתאימים ובממשק הנכון שיאפשר לא רק טיפול והתמודדות עם הנזקים אלא גם בחינת חלופות
להמשך אספקת שרותי המערכת האקולוגיים הנדרשים.
על מנת לספק מענה ארוך טווח ובר קיימא למגוון הבעיות ,יש צורך בפתרונות מערכתיים הלוקחים בחשבון את
כלל המערכת האקולוגית תוך התחשבות בצרכים של בעלי העניין ושרותי המערכת המסופקים ע"י אותה מערכת.
ניתוח ומתן מענה מערכתי שכזה ניתן לעשות אך ורק בעזרת מסגרת של מודל מתאים שמאפשר איגום של כלל
הידע למערכת אחת שבה ניתן יהיה לבצע אינטגרציה של המידע ובחינת השפעתם של צעדי ממשק על כלל
המערכת האקולוגית .ואכן ,השימוש במודלים אקולוגיים כלל מערכתיים הפך לאחד מכלי הממשק העיקריים
המשמשים כיום מנהלי מערכות אקולוגיות ,אקווטיות וימיות ,ומקבלי ההחלטות.
מודלים מהסוג  (EwE) Ecopath with Ecosimמשמשים מזה כשלושים שנים בניתוח המערכות האקולוגיות
בסביבות ימיות מגוונות .עד כה ובעיקר בשנים האחרונות פותחו כ 40 -מודלים של מערכות אקולוגיות שונות בים
התיכון )בעיקר במערב(.
במסגרת המחקר הנוכחי אנו מפתחים סדרה של מודלים עבור מרחב המים הכלכליים של מדינת ישראל זאת תוך
שימוש בתוכנות  EwEהמאפשרות פיתוח מודל מאזני ,מודל דינאמי עם הזמן ומודל מרחבי .המודל המאזני והמודל
הדינמי עומדים בבסיס המודל המרחבי כך שיש צורך לפתח את המודלים משלושת הסוגים.
במהלך השנה הראשונה למחקר נבנה המודל המאזני במספר שלבים )להרחבה ראה דו"ח שנתי  .(2014מאמר הבוחן
בעזרת המודל את ההבדלים בין המערכת האקולוגית בשנים  2008-2010והמערכת האקולוגית בתחילת שנות ה90-
פורסם בכתב עט מדעי.
במהלך השנה השנייה למחקר  2015נבנה המודל הדינאמי בזמן )להרחבה ראה דו"ח שנתי  .(2015בין השאר נעשה
שימוש נרחב במודל הדינאמי לצתורך בחינת השפעת המינים הפולשים על המערכת האקולוגית של מזרח ים
התיכון .מאמר בנושא זה נשלח לכת עט מדעי ונמצא כעת בסקירה.
במהלך שנת  2016נבנה המודל המרחבי במספר שלבים:
 .1בניית הפונקציות המקשרות בין הקבוצות השונות במודל למשתנים סביבתיים )איור  (125על מנת לאמוד את
ההשפעה של הגורמים הסביבתיים על הקבוצות השונות במודל ביצענו מספר תהליכים (1 :ניתוח הגורמים
המשפיעים על כל אחת מהקבוצות (2 .איסוף מידע הקיים על הקשר שבין המין לגורם הסביבתי (3 .קיימנו
ועדת מומחים בראשותו של פרופסור מנחם גורן ובהשתתפות מרבית חוקרי הדגים והים .בתחילת הכינוס
הועבר למומחים כל המידע הסביבתי והם התבקשו להתייחס אליו ולהעיר .בתום הכינוס בוצע תיקון של
המידע שהיה קיים ברשותנו כך שהוא יכיל את הערות המומחים.
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בעקבות תוצאות השלבים השונים הוחלט לשלב במודל מספר משתנים סביבתיים (1 :נתוני עומק (2 ,נתונים
לגבי סוג התשתית (3 ,נתוני טמפרטורה של  30המטרים העליונים )משפיעים על הקבוצות הפלגיות((4 ,
טמפרטורת מי הקרקעית )משפיעים על הקבוצות הבנטוניות( (5 ,ייצור ראשוני .עבור כל משתנה נבנתה
פונקציה המגדירה את הקשר בינו לבין הקבוצה במודל כך שהיא תבטא את הידע שנאסף .לדוגמה :איור 125
מראה את תיאור פונקציית ההשפעה של העומקים על התפוצה של ) Hakeבקלה( במודל.

איור  :125צילום מסך של חלק מהפונקציות שהוזנו למודל .החלק השמאלי מראה את הקשר שבין חלק מהפונקציות לחלק
מהקבוצות במודל .החלק הימיני מראה את הפונקציה של העדפות העומק של קבוצה במודל ).(Hake

 .2הזנת המודל בשכבות סביבתיות המשפיעות על פיזור המינים:
 .2.1שכבת אופי התשתית הקרקעית )חול וסלע( התקבלה ממאגר המידע של חקר ימים ואגמים באדיבותו של
דר' מור כנרי.
 .2.2שכבות נתוני הטמפרטורות והייצור הראשוני הורדו מאתר  ,Copernicusכחלק מהשרות שמציע פרויקט
זה .עבור המודל שלנו הורדנו נתוני טמפרטורה בממוצעים חודשים בין השנים  1987עד  2014בשכבות של
כל מטר עומק .נתוני הטמפרטורה והיצור הראשוני שהתקבלו הועברו למתכנת המודל לצורך פירוק
המידע ,ביצוע ממוצע של שכבות העומק הנדרשות למודל )פלגי ובנתוני( והכנה של קבצים בפורמט
 ASCIIלשימוש במודל המרחבי .איור  126מראה כדוגמה את שכבות הטמפרטורה לאוגוסט  2014כפי
שהוזנו למודל .במקביל לכך ,נכתבו סדרת סקריפטים במאטלב אשר מבצעים את תהליך פירוק הנתונים
הגולמיים המתקבלים מהמודל הפיסיקאלי והתאמתו למודל המרחבי.

איור  :126דוגמה לשכבות טמפרטורה שהוזנו למודל .שתי השכבות הן נכונות לאוגוסט  2014כאשר  Aזו שכבת הטמפרטורה
בקרקעית בה הערכים נעים בין ) 29.9האזורים האדומים יותר( ל ) 13.3האזורים הכחולים( מעלות צלזיוס B .זו שכבת
הטמפרטורה ב  30המטרים העליונים )האזור הפלאגי( והערכים בה נעים בין  29.9ל  27.2מעלות צלזיוס.
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 .3כיול ואימות ומודל
כיול המודל בוצע במספר שלבים:
 .3.1הסרת כל השכבות הסביבתיות והפונקציות המקשרות ובדיקה כי מגמות שינויי הביומסה שהתקבלו
במודל הדינאמי בזמן נשמרות גם במודל המרחבי
 .3.2הוספה הדרגתית של השכבות הסביבתיות והפונקציות המקשרות וכיול המודל כך שמגמות השתנות
הביומסה נשארת כמו במודל הדינאמי.
 .3.3הגדרה של פרמטרים אקולוגים שונים המשפיעים על מהירות השינוי של תפוצת המינים במודל המרחבי.
לאחר הכיול ,מתקבלות מהמודל ,עבור כל קבוצה ,שכבות של הביומסה )ניתן לראות דוגמאות באיורים  127ו
 (128והשלל בצעדי זמן חודשיים ומפות של מאמץ הדיג על פי הסוגים במודל )מכמורת ,דיג חופי ,דיג הקפה
ודיג ספורטיבי( .זאת עבור תקופת הרצת המודל בין השנים  1994עד לסוף .2014

איור  :127מפת הביומסה של שרימפסים מקומיים ) (Aופולשים ) (Bבחודש מאי  .1998סרגל הצבעים מראה את הביומסה בטון
רטוב לקמ"ר.
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איור  :128מפת הביומסה של ) Hakeבקלה( בשנת  (A) 1994ובשנת  (B) 2014סרגל הצבעים מראה את הביומסה בטון רטוב.

אימות המודל התבצע למול נתונים גיאוגרפים של השלל בשנת  2014שהתקבלו מאגף הדיג )באדיבותם של דר' דור
אדליסט ודר' אורן סונין( הנתונים עובדו כך שהם יתאימו לקבוצות המוגדרות במודל וחולקו לפי חודשי השנה.
לאחר העיבוד נבחרו מספר קבוצות דומיננטיות ובוצעה השוואה בין המקום בו נתפסו הדגים בפועל לבין תחזיות
המודל לגבי המיקום של השלל .במרבית המקרים ההתאמה בין הנתונים לתחזיות המודל היא גבוהה .הגם כי זה לא
מדד כמותי ,עדיין יש בידו להעיד על מידת הקרבה בין חישובי המודל לנתוני השלל.
בשנה הקרובה והאחרונה של הפרויקט נתמקד בשיפור היכולות של המודל המרחבי .בנוסף ,נעשה שימוש במודל
לבחינת מספר תרחישים הכוללים צעדי ממשק שונים ,למשל השפעת אזורים מוגנים ,והשפעות של שינויים
סביבתיים כגון עליה בטמפרטורת המים.

 4.10גליליום – מיזם העשרה ומצויינות במדעים אשכול גליל-מזרחי
רות נ .קפלן-לוי

במימון גליליום
הקדמה
"גליליום"" -השותפות האזורית להעשרה ומצוינות במדעים וטכנולוגיה" ,הוקם במטרה לאפשר לילדים ובני הנוער
החיים בגליל המזרחי לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ללימודי חקר ,מדע וטכנולוגיה .ייחודה של התכנית היא
התגייסותם של  17רשויות מקומיות ואזוריות )אשכול רשויות גליל-מזרחי( ,מכוני מחקר )המעבדה לחקר הכנרת
חיא"ל ,מיג"ל ,המכון לחקר הגולן( ,אוניברסיטאות )ביה"ס לרפואה בצפת ,בר-אילן( ומכללות )המכללה האקדמית
תל-חי ,המכללה האקדמית כנרת ,המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו( ,מעבדות ומפעלים
לטובת המיזם שבמסגרתו ילמדו כחמישים אלף ילדים מדעים ומחקר ברמה הגבוהה והנגישה ביותר.
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המעבדה לחקר הכנרת -חיא"ל הינה שותפה פעילה במיזם גליליום דרך מרכז הידע "תחנת חקר במדעי המים".
פעילות תחנת חקר במדעי המים
מרכז הידע  -תחנת החקר במדעי המים מאגדת בתוכה שותפות בין המעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל ,המכללה
האקדמית כנרת ,רשות ניקוז כנרת ,איגוד ערים כנרת ,חברת מקורות ,מפעלים :א.ר.י ,עמיעד ,ארקל ,נטפים ,גולן
פלסטיק וחוליות ,אגודת המים מי-גולן ,קולחי גולן ,רשות המים ,המכון לחקר הגולן ומכללה אקדמית תל-חי.
במסגרת תחנת החקר למדעי המים מתקיימות פעילויות רבות אשר מפורטות בהמשך )איור  .(129ביום 8/06/2016
התקיים יום חשיפה לצוות גליליום על פועלה של תחנת החקר למדעי המים ותרומתה לפעילות השותפת של
המרכזים האקדמים לנוער במכללות האקדמיות השונות )תל-חי ,כנרת וצפת(.

איור  :129מצד ימין  -סיכום של הפעילות המתרחשת בתחנת חקר למדעי המים .מצד שמאל – יום חשיפה לפעילות תחנת
חקר למדעי המים לצוות גליליום ) ,(08/06/2016בפעילות במעבדה של הנדסת כימיה במכללה האקדמית כנרת.

התחנה נותנת היום תמיכה במספר תהליכים מרכזיים:

ליווי אקדמי לתוכנית פרחי מים
תכנית פרחי הנדסת מים ,הינה תוכנית מצוינות תלת שנתית ,בה שותפים גליליום ועמותת עתידים .התוכנית
פועלת במרכז האקדמי לנוער כנרת ,מרכזת התוכנית גב' עדנה פיחטמן בליווי אקדמי של דר' רם שפינר  -ראש
מסלול הנדסת מים במכללה אקדמית כנרת ושל דר' רות נ .קפלן-לוי – מנהלת תחנת החקר במדעי המים של
גליליום ועמיתת מחקר במעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל.
תכנית פרחי הנדסת מים מעניקה לתלמידיה מבואות במדעי המים ובהנדסת מים .התוכנית כוללת בתוכה ביצוע
עבודת גמר בהיקף של  5יחידות בגרות .הלימודים בתוכנית משלבים הרצאות ,מעבדות ,סיורים לימודיים ,הצגת
מחקריהם בכנס עבודות גמר של מחוז צפון ,השתתפות בתחרויות ארציות ומשלחת לחו"ל .ביניהם ביקרו השנה
התלמידים של מחזור ב' במעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל ,ולמדו על תוכנית ניטור הכנרת ופעילות המחקר במעבדה.
הרכב התוכנית היום:
מחזור א'  -המחזור מונה  24תלמידים ותלמידות )כיתה יב'( מבתי ספר שונים בגליל מזרחי ורמת הגולן .עבור
תלמידים אלה זוהי השנה האחרונה בתוכנית והיא החלה במשלחת לימודית לברלין .במחזור זה הוגשו למשרד
החינוך  15עבודות מחקריות עיוניות ו  3עבודות הנדסיות טכנולוגיות .תרומתה של המעבדה לחקר הכנרת בעבודות
הגמר אלו מפורט בהמשך.
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מחזור ב'  -מחזור ב' )כיתה יא'( מונה  26תלמידים מבתי ספר שונים בגליל מזרחי ורמת הגולן .התלמידים החלו
לכתוב את הצעות המחקר לעבודות גמר עיוניות ולפרויקטים טכנולוגיים .הצפי הוא שיוגשו  14הצעות מחקר
מחקריות עיוניות ו  4הצעות לעבודות הנדסיות טכנולוגיות.
מחזור ג'  -מחזור ג' )כיתה י'( החל את השנה הראשונה בתוכנית בטקס פתיחת שנה בשיתוף ההורים בו ניתנה
הרצאה מרתקת בנושא החיים בכנרת על ידי דר' רות נ .קפלן-לוי ,היועצת האקדמית של התוכנית .המחזור מונה 29
תלמידים מבתי ספר שונים בגליל מזרחי ורמת הגולן.

עבודות גמר במסגרת התחנה
עבודת גמר הינה פרוייקט מחקר בהיקף של  5יחידות בגרות .בביצוע עבודה זו תלמיד מתמודד עם סוגיה מדעית
מוגדרת ,ומעמיק בה .התלמיד מבצע מחקר בנושא ,ומסכם אותו לאורך כשנה וחצי של הפרוייקט .פרוייקט המחקר
מתחיל בכיתה יא' והתלמיד מגיש את העבודה למשרד החינוך באמצע כיתה יב' .ביצוע עבודה זו מהווה הזדמנות
לתלמידי יא' להתמחות בתחומי מדע שאינם במסגרת בית ספרית או להעמיק בתחומים הנלמדים בבית הספר.
בשנת  2016הוגשה עבודת גמר אחת בלבד במסגרת תחנת החקר במדעי המים .העבודה בוצעה על ידי התלמידה
שירה שוחט במעבדה לחקר הכנרת בהנחייתה של דר' רות נ .קפלן-לוי .נושא העבודה "האם ביוסינטיזה של הרעלן
מיקרוציסטין ,מקנה לציאנובקטריה  Microcystisיתרון בהסתגלות לתנאי עקה אביוטית ".שירה סיימה את עבודתה
בהצטיינות.
בנוסף במסגרת פרחי מים הוגשו  15הצעות מחקר עיוניות ו  3הצעות מחקר הנדסיות טכנולוגיות ,מתוכן  5עבודות
הונחו על ידי חוקרים מהמעבדה לחקר הכנרת:
 .1שם העבודה" :בדיקת ההשפעות של אצת הפרידיניום על מארג המזון בכינרת על ידי שימוש במודל אקולוגי".
מגיש :אופק לוי ,ישיבה תיכונית אורט טבריה .מנחה :דר' אייל אופיר ,חקר ימים ואגמים לישראל.
 .2שם העבודה" :השפעתן של הציאנובקטריה בכנרת על מארג המזון" .מגישה :דנה נוח שק"ד דרכא שדה אליהו.
מנחה :דר' אייל אופיר ,המעבדה לחקר הכנרת—חיא"ל.
 .3שם העבודה" :טמפרטורה ומליחות במעיינות החוף של הכנרת ".מגישה :איווית עראידה ,מקיף ב' מג'אר .מנחה:
דר' ירון באר שלוין ,המעבדה לחקר הכנרת—חקר ימים ואגמים לישראל )חיא"ל(.
 .4שם העבודה" :הדינמיקה של שינוי מליחות הכנרת כתוצאה מהוספת מים מותפלים לאגם ".מגישה :אדווה בלום,
אולפנית אורט אמונה טבריה .מנחה :דר' אלון רימר ,המעבדה לחקר הכנרת— חקר ימים ואגמים לישראל
חיא"ל) .איור 130א(.
שם העבודה" :מיקרו-אצות ממשפחת ה  Scenedesmaceaeכביואינדיקטורים להמלחת הכנרת ".מגיש :אקאיי הנו,
מקיף א' מג'אר .מנחה :דר' רות נ .קפלן-לוי ,המעבדה לחקר הכנרת—חיא"ל).איור 130ב(.
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איור  :130תלמידי עבודות גמר מבצעים את מחקריהם במעבדה לחקר הכנרת ומציגים בתחרויות .א .התלמידה של דר' אלון
רימר  -אדווה בלום; ב .התלמיד של דר' רות נ .קפלן-לוי – אקאי הינו .ג .התלמיד מהישיבה התיכונית חיספין אלחנן בלום
מציג את עבודתו בפוסטר בתחרות "אדם וים  ,"2016בהנחייתה של דר' עכסה לופו מהמעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל.

בשנה זו גייסנו  14מנחים ,אשר ינחו לאורך שנת  2017סה"כ  26תלמידים בעבודות גמר בנושאים שונים הקשורים
למים ,מתוכם  9עבודות יונחו על ידי עובדי המעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל.

השתתפות בתחרויות:
תחרות אדם וים 2016
השנה התלמיד אלחנן בלום מהישיבה התיכונית חיספין ,שביצע עבודת גמר במעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל ניגש
לתחרות "אדם וים  ."2016עבודת הגמר שלו היתה בנושא "השפעת משך אינדוקציה לאקינטים על רמת ביטוי הגנים
המעורבים בסינתזה ובפירוק של ציאנופיצין ובסינתזה של פיקוציאנינים באצה הכחולית

Aphanizomenon

 "ovalisporumתחת הנחייתה של דר' עכסה לופו מהמעבדה לחקר הכנרת.
בקטגוריית עבודות במדעי הים :באוקיינוגמר  -זכה אלחנן בלום במקום הראשון )איור 130ג(.
כמו כן הוגשו לתחרות "אדם וים  "2016שתי עבודות אקוטופ )יחידת בגרות אחת( מתיכון בית ירח בהנחיית
המורים תום ברכר ודני גלעד בליווי אקדמי של המעבדה לחקר הכנרת .בנושאים "השפעת ריכוזי דשן חקלאי על
קצב הגידול של  "Aphanizomenon ovalisporumו" -השפעת כיסוח צמחיית הליטורל על התפשטות החילזון
פסאודופלוטיה" .התלמידות נוי מלוסיאן ,ליה אטינגר ושני נגר מבית ירח זכו בציון לשבח בקטגורית מדעי הים.
כנס עבודות גמר מחוז צפון
ביום חמישי ה  22/12/2016התקיים כנס עבודות הגמר האזורי במדעים וטכנולוגיה של מחוז צפון .הארוע התקיים
במכללה האקדמית כנרת .הכנס אורגן על ידי צוות רכזי עבודות גמר של גליליום בניצוחה של גב' אורית חריטן יחד
עם צוות המרכז האקדמי לנוער של המכללה אקדמית כנרת.
בכנס הציגו  61תלמידי י"ב מכל מחוז צפון את עבודותיהם .התלמידים חולקו ל  10מושבים בתחומי דעת שונים.
בכל מושב כל תלמיד הציג את עבודתו מול שלושה שופטים וקהל תומך ואוהד.
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מסך  61עבודות 54 ,היו של גליליום ,מתוכם  16עבודות מתוכנית "פרחי הנדסת מים" .ביניהם הציגו גם  5תלמידים
שהונחו על ידי עובדי המעבדה לחקר הכנרת – חיא"ל )ראה פירוט העבודות בסעיף הקודם( .אדווה בלום תלמידתו
של דר' אלון רימר זכתה בכנס כמצטיינת מושב פיזיקה.
למעבדה לחקר הכנרת – חיא"ל היה גם ייצוג מכובד בין צוות השופטים ,וברצונינו להודות להם על התגייסותם:
פרופ' אסף סוקניק ,דר' עכסה לופו ,דר' רות נ .קפלן-לוי וגב' שולמית נוסבאום.
תמיכה אקדמית במורים
חלק מתפקיד תחנת החקר היא לתת מענה ותמיכה אקדמית למורים הנדרשים לפתח מחקר משמעותי עם תלמידים
באמצעים שיש בבתי הספר .בתשע"ו ליוותה תחנת החקר את הפעילויות של המורה תום ברכר מביה"ס תיכון בית
ירח ,עמק הירדן ,בביצוע עם תלמידיו של יחידת האקוטופ .אקוטופ ,יחידת בגרות אחת ,הינה התנסות בתהליך של
מחקר קצר בתחום מדעי הסביבה.
השתלמויות
בשנת  2016התקיימו  2השתלמויות:
 .1השתלמות מדריכי גליליום ורשות ניקוז כנרת על גיאוכימיה .ההרצאות ניתנו ע"י דר' עמי נשרי על
הידרוגיאוכימיה ודר' ורנר אקרט לימד על ביוגיאוכימיה באגם.
 .2העברת יום פעילות בהשתלמות מוחו"ת )מורים חוקרים ותעשיינים( מורי מדעים בחטיבות ביניים.
ההשתלמות התקיימה במרכז פסג"ה שבמכללה האקדמית אוהלו .השתתפו בפעילות כ  19מורי מאזור רמת
הגולן .הפעילות כללה הרצאה מאת דר' רות נ .קפלן-לוי " -ברקוד לא רק בסופר ,גם בכנרת :סמנים גנטיים
של פיטופלנקטון באגם" ואחריה פעילות ב  7תחנות בהם המורים קיבלו מים ממקורות שונים והתנסו
בבדיקות מעבדה שונות כגון ,pH :עכירות ,הסתכלות מיקרוסקופית ועוד.
שיתוף פעולה עם הזרוע החינוכית של מכון ויצמן ,מכון דודסון
בשנה זו החל שיתוף פעולה בין המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל והקבוצה של פרופ' ניר אוריון במחלקה להוראת
המדעים של מכון ויצמן למדע .פרופ' ניר אוריון הינו המפמ"ר )מפקח מרכז מקצוע( של מגמת "מדעי כדור הארץ
וסביבה" במשרד החינוך .במסגרת שיתוף הפעולה ,תלמידי יא' – יב' הלומדים בכיתה הארצית למדעי כדור הארץ
וסביבה ,הגיעו למעבדה לחקר הכנרת לבצע את עבודת הגיאוטופ שלהם )יחידת בגרות אחת(.
שתי עבודות גיאוטופ בוצעו השנה במסגרת זו:
גיאוטופ " :1השפעת שיכוב עמודת המים והסיישים בכנרת על בחירת מיקום עומק צינורות יניקת מים באגם"
גיאוטופ " :2חיפוש אחר נביעות מלוחות לא מוכרות בקרקעית הכנרת".

בניית ימי העשרה
תעלומת המים – בפעילות זאת )יום העשרה( התלמידים מתחלקים לזוגות ,כאשר כל זוג מקבל מים ממקור שונה:
מי כנרת מהיפולימניון או אפילימניון ,מעיין מלוח כגון חמי טבריה ,ירדן הררי ,ירדן דרומי ומי ים תיכון .מטרת
הפעילות היא לגלות מהוא מקור המים אותו קיבלו על ידי ביצוע מספר בדיקות אשר תוצאותיהן מאפשרות לאפיין
את מקור המים .הבדיקות כוללות :מוליכות חשמלית ,ערך הגבה ,הסתכלות מיקרוסקופית ,עכירות ,ריכוזי חנקן
במים ועוד .יום העשרה זה מופעל כשיעור בפרחי מים שנה א' וגם במחנה מיון לעבודות גמר – תודה לכל נותני
הנתונים והדוגמים – צוות הים של המעבדה לחקר הכנרת ולאפרת שוהם וירון גרטנר מהמכון לאוקיאנוגרפיה –
חיא"ל )איור .(131
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איור  :131דיגום מים לפעילות מים תיכון על ידי אפרת שוהם פרידר וירון גרטנר בחוף שקמונה ,חיפה.

על מנת שהתלמידים יוכלו לזהות את מקור המים שלהם בנינו טבלת ייחוס אליה משווים את התוצאות שלהם.
טבלה זו נבנתה בעזרתם האדיבה של:
-

דר' גיל רילוב ,המכון לאוקיאנוגרפיה -חיא"ל ,עבור נתוני ים תיכון.

-

דר' ירון בארי-שלוין ,המעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל ,עבור נתוני כנרת ,תחנה A

-

דר' גדעון טיבור ודר' עמי נשרי ,המעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל עבור נתוני הברבוטים

-

דר' מאיר רום ,חברת מקורות בחבל הירדן ולמעבדת אגן ההיקוות באתר ספיר עבור נתוני גשר אריק
גב' נעה הילל ,אוניברסיטת בן-גוריון והמעבדה לחקר הכנרת-חיא"ל עבור נתוני גשר נחום

ימי קהילה:
מדען בגן 2016
בתחילת במרץ  2016בסמוך ליום ההולדת של המדען הנודע וזוכה פרס נובל לפיזיקה אלברט איינשטיין ז"ל ,יצאנו
אל גן נווה שבמושב נאות גולן ,דרום רמת הגולן .שם חשפנו את הילדים לעולם האצות.
ליל מדענים 2016
ביום חמישי ה  22/09/2016התקיים ליל המדענים  2016בסימן מישחוק ומשחקים .הארוע התקיים בתוך מתחם
צמח כחלק מהיריד החקלאי בעמק הירדן משעה  .20:30 -17:00המרכז האקדמי לנוער המכללה האקדמית כנרת
)מיזם גליליום( ,יחד עם המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל הקמנו את מתחם ליל המדענים בתוך היריד .הדוכן של
המעבדה לחקר הכנרת בהובלה של דר' רות נ .קפלן-לוי יחד עם שרון וורולקר כלל פעילות בנושא מארג המזון
בכנרת.

ספרות:
Goldman M., Gvirtzman H. and Hurwitz S. (2004). Mapping saline groundwater beneath the Sea of
Galilee and its vicinity using time domain electromagnetic (TDEM) geophysical technique. Isr.
J. Earth Sci.; 53: 187–197
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 5נספחים
 5.1סטודנטים לתארים מתקדמים בהנחיית חוקרי המעבדה לחקר הכנרת – 2016
מס'

שם ומשפחה

תואר

אונ'

נושא

מנחה בחיא"ל

.1

אופיר א'

פוסט

חיפה

מודל דייג בכנרת

ג' גל

דוקטורט
.2

אופיר א'

מסטר

חיפה

.3

ברגמן נ'

פוסט

חיפה

.4

לופו ע'

הערכה

כלכלית

של

שרותי ג' גל

המערכת בכנרת
דוקטורט
פוסט

איפיון היציבות הסדימנטולוגית י' בארי-שלוין
בנחלי בקעת בית ציידא

חיפה

א' סוקניק

בקרת כחוליות

דוקטורט
.5

ליבוביץ' ח'

דוקטורט

בן-גוריון

.6

לצ'ינסקי י'

מוסמך

תל-אביב

מנגנוני חיזור ברזל בסדימנטים ו' אקרט
של מדף היבשת בים התיכון
מדידות גשם באמצעות אנטנות א' רימר
סלולאריות

.7

לשם ת'

דוקטורט

חיפה

זיהוי וכימות ציאנובקטריה

א' סוקניק

.8

מכר ש'

מוסמך

חיפה

רעיית אצות על ידי זואופלנקטון

ג' גל

.9

נוסבויים ש'

דוקטורט

חיפה

חיזוי ריכוזי מומסים וחומר מרחף א' רימר,

.10

סילבר ט'

מסטר

חיפה

.11

סנטוסו א'

דוקטורט

אונ' ויקאטו השפעת פליטת גזי

.12

קוראלס ח'

דוקטורט

.13

שוויצר א'

דוקטורט

חיפה

.14

שבתאי ינאי ע'

דוקטורט

טכניון

.15

זילברמן ת'

דוקטורט

מכון גיאולגי

במוצא נחלים על סמך נתוני י' בארי-שלוין
ספיקות ואירועי גשם
יישום של מודל אקולוגי מרחבי ג' גל
לכנרת
חממה על א' אוסטרובסקי

ניו-זילנד

אגם Rotorua

אונ'

פיתוח מודל אקולוגי למערכת ג' גל

טכנולוגית

האקולוגית של ים-תיכון

בקטלוניה
דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים א' סוקניק
המלוות פריחה של מיקרוציסטיס
תשתיות מאובטחות לאורך חוף ג' גל
הים התיכון הישראלי-ערך או נטל
לסביבה הימית?
חקר

מחזור

איזוטופיים
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 5.3דו"חות המעבדה 2016
דו"ח חיא"ל מס'

שם הדו"ח  /המעבדה לחקר הכנרת

T01/2016

גל ,ג' ,דיסני ,ד' ,שפירו ,ג' .2016 .שימוש במודל אקולוגי-כלכלי לשיפור ממשק
הדיג בכנרת .מוגש לקרן המדען הראשי ,משרד החקלאות.
גורן ,מ' ,גזית ,א' ,זהרי ,ת' ,קמינגס ,ד' ,רובינשטיין ,ג' ,אופק ,ת' .2016 .הקשר
בין שרידות דגים לצמחייה חופית בליטורלSurvival of fish and littoral .
 .macrophytic vegetationמוגש לקרן המדען הראשי ,משרד החקלאות.
בארי-שלוין ,י' ,סוקניק ,א ,נשרי ,ע' .2016 .תהליכים ביו-גיאוכימיים של
סלניום בכנרת והשפעתם על הפריחה העונתית של הדינופלגלט פרידיניום
גטוננזה בכנרת .מוגש ליחידת המחקרים ברשות המים.
סוקניק ,א' ,רייקל ,ס' ,וינר-מוציני ,ד' ,בן יונה ,מ' ,בוריסובר ,מ' .2016 .מדדים
ספקטרלים פלואורסנטיים לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות רעילות של אצות
בסביבה הימית ובמקורות מים מתוקים .דו"ח שנתי ,מוגש למדען הראשי,
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
אסטרחן ,פ' .2016 .אפיון שכבת המיקרו ,בגופי מים גדולים .דו"ח ביניים ,מוגש
למדען הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.

T06/2016

אסטרחן ,פ' ,סוקניק ,א' .2016 .חנקן אורגני מומס בכנרת -אפיון המרכיבים,
זיהוי המקורות והערכת השפעתו על אוכלוסיות הפיטופלנקטון ואיכות מי
האגם .דו"ח שנתי  ,1.1.2015-31.12.2015מוגש לרשות המים.

T07/2016

סוקניק ,א' ,רייקל ,ס' ,וינר מוציני ,ד' ,בן יונה ,מ' ,בוריסובר ,מ' .מדדים
ספקטריאלים לזיהוי איכותי וכמותי של רעלנים של ציאנובקטריה במקורות
מיםFlouorescence Based Indices for Early Detection of .2016 .
Harmful Algal Blooms (toxic cyanobacteria) in Freshwater
 .Ecosystemsדו"ח סופי ,מוגש למשרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל ,התוכנית
לשיתוף פעולה תעשייתי ,מדעי וטכנולוגי בין איטליה וישראל.

T08/2016

בארי-שלוין ,י' ,הליץ ,ל' ,שרעבי ,ג' .2016 .ניטור מתכות כבדות .דו"ח שנתי
מאוחד של המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון חקר ימים ואגמים לישראל
ושל המכון הגיאולוגי .מוגש לרשות המים.

T09/2016

גל ,ג' ,חוקרים ועובדי המעבדה לחקר הכנרת .2016 .דו"ח ניטור ומחקרי כנרת,
דו"ח פעילות המעבדה לשנת  .2015מוגש למנהל המחקר למדעי האדמה והים,
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ולרשות המים.

T10/2016

הדס ,א' ,סוקניק ,א' ,וינר-מוציני ,ד' ,פנקס ,ר' .2016 .הערכת יעילות של
נגזרות ברום מתוצרת כי"ל לקטילה של אצות וציאנובקטריה ,דו"ח מסכם שלב
א' ,מוגש ל.IMI (TAMI) Institute for R&D Ltd -

T11/2016

אסטרחן ,פ' .2016 .אפיון שכבת המיקרו ,בגופי מים גדולים .דו"ח ביניים לשנת
 ,2016מוגש למשרד המדען הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים.

T12/2016

סוקניק ,א' ,רייקל ,ס' ,ויינר-מוציני ,ד' ,בוריסובר ,מ' .2016 .מדדים ספקטרלים
פלואורוסנטיים לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות רעילות של אצות בסביבה
הימית ובמקורות מים מתוקים .דו"ח חצי שנתי ,מוגש למשרד המדען הראשי,
במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.

T13/2016

בארי-שלוין ,י' ,סוקניק ,א' ,נישרי ,ע' .2016 .תהליכים ביו-גיאוכימיים של
סלניום בכנרת והשפעתם על הפריחה העונתית של הדינופלגלט פרידיניום
גטוננזה בכנרתBio-geochemical processes of selenium in Lake .
Kinneret and their control on the spring blooms of the dinoflagellate
 .Peridinium gatunenseדו"ח חצי שנתי ,שנה ב' ,מוגש לרשות המים ,יחידת

T02/2016
T03/2016

T04/2016

T05/2016
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המחקרים.
T14/2016

אסטרחן ,פ' ,קציר ,י' ,סוקניק ,א' .2016 .חנקן אורגני מומס בכנרת אפיון
המרכיבים ,זיהוי המקורות -והערכת השפעתו על אוכלוסיות הפיטופלנקטון
ואיכות מי האגם .דו"ח חצי שנתי ,1.1.16-1.6.16 ,מוגש לרשות המים.

T15/2016

צוות הניטור וחוקרי המעבדה לחקר הכנרת .2016 .דו"ח חצי שנתי לתכנית
ניטור הכנרת .מוגש לרשות המים.

T16/2016

אסטרחן ,פ' ,נשרי ,ע'Steroidal hormones degradation using an .2016 .
asvanced bio-augmentation process: Small Bioraactor Platform
 .(SBP) technologyדו"ח מסכם ל .2016-מוגש למשרד המדע.

T17/2016

גל ,ג' ,דיסני ,ד' ,שפירו ,ג' .2016 .שימוש במודל אקולוגי-כלכלי לשיפור ממשק
הדיג בכנרת .מוגש לקרן המדען הראשי ,משרד החקלאות.

T18/2016

Dormancy and germination in Nostocales
סוקניק ,א'.2016 ,
(Cyanobacteria) and its impact on perennial blooms in lakes and
 .reseryoirs.דו"ח סופי מוגש לקרן הישראלית למדעS.
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