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ע" מ 2

דבר העור
המלחמה שנפלה עלינו בקי(  ,2006דחקה למש מספר חודשי לקר זווית ענייני פחות דחופי
כגו מעקב וניטור אחר איכות מי הכנרת ,וענייני "שוליי" כמו מחקרי באיכות הסביבה .ע זאת ,חזרנו
לשגרה המבורכת מהר מאד ,וכבר כדאי להתחיל לדאוג למעקב אחר איכות מי הכנרת בעקבות שריפות
הענק שאירעו במהל המלחמה באג הירד  ,כמו ג למפלס האג שהול ויורד בהדרגה משנה לשנה )מי
זוכר את אמצע שנות ה*.(?90
בשני האחרונות התעצמה באר( ובעול התודעה של שימור מקורות מי מתוקי קיימי ,פיתוח
מקורות מי חלופיי ,ושימוש בטכנולוגיות מי חדשות .הדגש העיקרי של פעילות המעבדה היה ונשאר
ניטור רצי" ומחקר לימנולוגי באג הכנרת ,א לאור שינויי תודעתיי אלה חלק מפעילות חוקרי
המעבדה חורגת מתחו האג ,ועוסקת ג בטכנולוגיות התפלה ,מחקר הידרולוגי ,ולימנולוגיה של מאגרי
מי מתוקי בכל רחבי האר( .חלק מנושאי אלה בא לידי ביטוי בחוברת הנוכחית.
בשנה שעברה פרסמנו בחדשות הכנרת שלושה מאמרי שסיכמו את עבודת של שלושה
סטודנטי ,שעשו תארי גבוהי בהנחיית של חוקרי המעבדה .ג השנה ממשיכי חוקרי המעבדה
להנחות סטודנטי בעבודות לתארי גבוהי ,א אלו נמצאות בשלבי התחלה .לפיכ השנה החוברת היא
רובה ככולה עבודה עצמית ,והמאמרי שנכתבו ע"י חוקרי המעבדה ,משקפי את פעילות במגוו
נושאי :יוסי יעקבי וארקדי פרפרוב דני בשיטות להערכת תהליכי קיבוע הפחמ האורגני בכנרת ) "ייצור
ראשוני"(; תמר זוהרי ואלה אלסטר מספרות אי השתלבו היצורי החיי בכנרת )פיטופנקטו ,
זואופלנקטו ( באטלס עולמי ממוחשב ליצורי החיי במערכות אקווטיות ,באוקינוסי וגופי מי
יבשתיי; אורה הדס מסכמת את מחזור החנק בכנרת ,ומציגה אותו דר מדידות מפורטות שנעשו במהל
השנתיי האחרונות; טומי ברמ נדד עד מתק ההתפלה באשקלו וכתב על פיתוח מדד ביולוגי כמותי
שנועד לקבוע את הפוטנציאל של מי לגרו להתפתחות ביופיל לא רצוי על ממברנות; אס" סוקניק
ועמי נשרי פורשי לפנינו את השיקולי בקביעת שיטת הניטור בזמ ובמרחב; עמי נשרי מסכ היבטי
גיאוכימיי של מנג בכנרת; והח"מ עוסק בהידרולוגיה ,ומציע דר שונה לניתוח שפיעתו של מעיי הד *
מקור המי העיקרי של נהר הירד והכנרת .לבסו" ,התמונות המלוות חוברת זו ,ושאינ שייכות למאמרי,
נלקחו ממאגר הנתוני שהכינו תמר זוהרי ואלה אלסטר על מגוו היצורי החיי בכנרת.
לא נסיי לפני שנציי שתיי מעמודות התוו של המעבדה .הראשונה היא תמר זוהרי .בי יו
כנרת אחד למשנהו הספיקה תמר להחליק בקלילות לכסא הניהול של המעבדה ,ישבה עליו במש שנה,
העבירה אותנו בהצלחה יתרה בדר עתירת מהמורות ,ויצאה מהכסא באותה קלילות שבה נכנסה אליו.
תודות רבות מגיעות לה על פועלה בשנה האחרונה.
השנייה היא בינה קפל שעבדה במעבדה במש  31שני ופרשה לגמלאות .לבינה אי צור להסביר
מה לעשות בזמנה הפנוי – היא מאז ומתמיד ידעה לנצל אותו בדר הטובה ביותר .אנו מאחלי לה הרבה
נחת וימי טובי ,ובטוחי שהזמ שעומד לרשותה כעת יאפשר לה לחשו" חלקי מהגלובוס ,שבה
טר דרכה כ" רגלה.
קריאה מהנה !
אלו רימר

Gomphonema acuminatum
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ע" מ 3

ייצור ראשוני בכנרת :השוואת שיטות
יוס" יעקבי וארקדי פרפרוב
הפחמ המקובע ע"י צמחי בתהלי הפוטוסינתזה הוא המקור החשוב ביותר להוספת חומר אורגני
לכנרת ,כמו ג במרבית גופי*המי הגדולי .היות וקיבוע של פחמ מלווה בפליטת חמצ  ,נית להגדיר את
קצב התהלי במונחי של שינוי תלוי*זמ של ריכוז הפחמ או ריכוז החמצ  .מכל מקו ,קיבוע הפחמ
האורגני במערכת הוא שזיכה את התהלי בכינוי "ייצור ראשוני" בעגה האקולוגית ,מהיותו אב הייסוד
בהתמרה של חומרי פשוטי למולקולות אורגניות עתירות אנרגיה .במערכת כמו הכנרת הצומח
המיקרוסקופי הצ" חופשית בעמודת המי – הפיטופלנקטו – הוא היצר הראשוני הגדול ביותר ואת
תפוקתו מודדי באג זה כבר למעלה מ* 50שנה .השיטה הראשונה שיושמה בכנרת למדידת ייצור ראשוני
מבוססת על מדידת השינוי תלוי*זמ של ריכוז החמצ בבקבוקי המוחזקי במקביל באור ובחוש; חמצ
נוצר בתהלי הפוטוסינתזה ,אבל הוא ג נצר בו זמנית ע"י היצרני וג ע"י שותפי אחרי לקהילה
הפלנקטונית )חיידקי ,זואופלנקטו ( .צריכת החמצ – הנשימה – נמדדת בבקבוק החשו ) .(CRבבקבוק
המואר נמדדת פליטת החמצ ובו*זמנית ג צריכתו ע"י שוכני בקבוק ובס*הכל התוצר הוא הייצור
הראשוני הנקי ) .(net primary productivity = NPPע"י הוספת ער הנשימה הקהילתית ) (CRלער
 NPPמקבלי את הייצור הראשוני הכולל ) ,(gross primary productivity = GPPהמגדיר את כלל
החמצ שנפלט ,או בהמרת ערכי ,את כלל הפחמ שקובע במערכת .א כ ,מדידת ייצור ראשוני
המבוססת על מדידת שינויי בריכוז החמצ מפיקה ערכי חד*משמעיי ,ערכי זמיני לעריכת מאזני
מסות באג .אול שיטה זו לוקה במגבלה של רגישות נמוכה ביחס ואי*לכ רק מעט שימוש נעשה בה
במסגרת תכנית הניטור השגרתית של הכנרת ,מה עוד שעד לשני האחרונות מדידת ריכוז החמצ הייתה
תהלי ידני מייגע.
שיטת המדידה של הייצור הראשוני בה אנו נוקטי כדר שיגרה להערכת הייצור הראשוני באג
מבוססת על קליטה של פחמ רדיואקטיבי ) (14C14ואי*לכ הקצב מוגדר בערכי של קיבוע פחמ ביחידת
זמ  .השיטה הזו ,להל  ,14CPפורסמה לראשונה בשנת  1952והיא משמשת חוקרי בכל הטיפוסי של
מקווי*מי ,ברחבי העול כולו ,עד עצ היו הזה .התכונה שללא ספק זיכתה את השיטה באריכות הימי
המרשימה היא רגישותה המופלגת .דא עקא ,הער המתקבל אינו זהה ל* GPPאו ל* ,NPPהיות ופחמ
המקובע בעת המדידה עשוי לשמש מיידית לנשימה וא" עשוי להיפלט מתאי הפיטופלנקטו בסמו לעיתוי
הקיבוע .היות ומסד נתוני הייצור הראשוני של הכנרת מבוסס על CP

14

סביר להניח שהשיטה תמשי

לשמש בכנרת לאור שני .אול ,ראינו לנכו לערו השוואה בי  14CPובי ממצאי המדידות המבוססות
על מטבוליז החמצ  ,כדי להבהיר את ערכו של CP

14

בתנאינו ,וניצלנו לש כ מכשיר אוטומטי מדוייק

ואמי לקביעת ריכוז החמצ " .תוצר לוואי" של העבודה היא המדידה של הנשימה הקהילתית  – CRער
בעל חשיבות רבה להבנת הכנרת כמערכת אקולוגית ושהוא יחסית חדש בעבודה השגרתית של הכנרת.
פרק הזמ המקי" את העבודה המדווחת נתח בי אוקטובר  2005ליוני  .2006בפרק זמ זה ,נעה
תנודת ביומסת הפיטופלנקטו  ,כפי שנמדדה ע"י ריכוז הכלורופיל ,בטווח מצומצ למדי בהשוואה למצב
המוכר משני עברו .בלט במיוחד הריכוז הנמו יחסית של כלורופיל בפרק הזמ שבי פברואר למאי )איור
 ,(1תולדה של היעדר פרידיניו כפיטופלנקטו שולט בפרק זמ זהCP .

14

* הייצור הראשוני הנמדד

כקליטת פחמ באמצעות סמ רדיו*איזוטופי * היה נמו מעט מהממוצע הרב*שנתי בפרק זמ מקביל ,א
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ע" מ 4

לא רחוק מהממוצע במרבית המקרי .לאור כל העונה הנסקרת עלה הייצור הראשוני הכללי *  *GPPעל
14

CP

במידה ניכרת .הערכי מוצגי באיור  .1ההשוואה היא של ערכי משקליי ,א ג בהשוואה

הולמת – של ערכי מולריי *  GPPהיה בממוצע פי  1.48גדול מ* ) 14CPאיור .(2
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איור  :1ריכוז הכלורופיל ) (Chlוקצב הייצור הראשוני בכנרת ,מאוקטובר  2005עד יוני  .2006הייצור
הראשוני נמדד כקליטת פחמ באמצעות סמ רדיו*איזוטופי ) (14CPומחישוב בשינוי ריכוז החמצ בבקבוקי
אור וחוש ).(GPP
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CP, mol C m -2 d-1

איור  :2השוואה של קצבי הייצור הראשוני שנקבעו באמצעות סמ רדיו*איזוטופי ) (14CPומחישוב בשינוי
ריכוז החמצ בבקבוקי אור וחוש ) .(GPPמוצגות כל ההשוואות הזוגיות של מדידות שנערכו בעומקי
שבי  0ל*  5מ' ,מאוקטובר  2005ליוני  .2006הקו מציי את ערכי  1:1של השוואת שתי השיטות .היחס בי
שתי השיטות מסוכ כGPP = 1.48* 14CP + 0.003 , (r2= 0.66, n= 64, p<0.01) :
בטבלה  1מוצגי הערכי המשוקללי לעמודת המי העליונה ובממוצע המשוקלל היחס  GPPל*
14

CP

היה  .1.67בשתי ההשוואות היחס המתקבל גבוה מהיחס המצופה של  ,1:1כנובע מנוסחת הסיכו

של הפוטוסינתזה ,של פליטת מול חמצ כנגד כל מול נקלט של פחמ  ,א איננו חריג מהממצאי
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המתקבלי מהשוואות כאלה בגופי מי שוני ומגווני .הגורמי החשובי ביותר לערכו הנמו יחסית
של CP

14

ביחס ל* GPPה איבודי פחמ תו כדי תהלי ההדגרה של הדוגמאות בניסוי .אי בידינו

הערכות ישירות על שיעורו של מיחזור הפחמ המקובע בניסוי ,א השוואה של הדגרות  14CPלמש הזמ
התקני של  3שעות ,ע הדגרות ארוכות של  24שעות מורות על הכפלה של הפער מ* GPPבהדגרה
הארוכה .למעשה בהדגרה הארוכה של CP

14

קיבלנו ער קרוב מאד ל* ) NPP 0.084מול מ/2יו( ,כ

שההדגרה התקנית של  3שעות מפיקה נתו שהוא בי  NPPל* .GPPלהלכה נית להתקרב למדידת GPP
בשיטת ע"י קיצור זמ ההדגרה והקטנת האובדני הכרוכי במיחזור של חומר מקובע .טכנית ,נית לקצר
את זמ ההדגרה לסדר גודל של דקות ,במי פוריי כמי הכנרת ,אבל ספק א העלות של הגדלת מנת
הסמ הרדיואקטיבי מצדיקה את שינוי שיטת העבודה המקובלת .המתא בי  GPPל*  14CPגבוה דיו כדי
להשתמש בשיטה השגרתית באמצעות הסמ הרדיואקטיבי לצור הערכת הפוריות הכללית באג .כמו*כ ,
יש גורמי סביבתיי וגורמי תלויי הפעילות הפיסיולוגית של הפיטופלנקטו שג לה השפעה על
סטיית ערכי הייצור ראשוני של  14CPמ* GPPוהדברי נידונו בספרות המקצועית בהרחבה רבה ,כגו אצל
וויליאמס ורוברטסו ).(Williams and Robertson, 1991
טבלה  :1ערכי הייצור הראשוני נמדד כקליטת פחמ באמצעות סמ רדיו*איזוטופי ) (14CPומחישוב בשינוי
ריכוז החמצ בבקבוקי אור וחוש ) (GPPוהנשימה הקהילתית ) ,(CRבכנרת ,ביו אוקטובר  2005ליוני
 .2006הערכי מוצגי כממוצע המשוקלל ליחידת שטח ומובעי כיחידת משקליות ובערכ המולרי.

משתנה
GPP
CP

14

CR

g O2 or C m-2 d-1

mol O2 or C m-2 d-1

6.67

0.208

1.50

0.125

4.12

0.129

בהסתמ על היחס שבי שתי השיטות )איור  (2ועל סמ הרישו של קצב קיבוע הפחמ בממוצע הרב*
שנתי ,חישבנו שהייצור הראשוני הכללי  GPPבכנרת הוא  7.12 :ג' חמצ מ/2יו .ער זה דומה למדי
למדידה הישירה העולה מהעבודה המדווחת בזאת )טבלה  (1וג דומה לערכי שנמדדו בעבר הרחוק
בכנרת .יש לסייג ,אבל ,את התקפות של גזירת הייצור הראשוני הכללי בהסתמ על מדידות של  14CPשל
התקופה המדווחת בעבודה והחלתה על ממוצעי הכנרת הרב*שנתיי .בעונה בה ביצענו את המדידות
בכנרת לא הייתה הופעה מסיבית של פרידיניו באג וידוע לנו מעבודות בעבר שדווקא במצב של הופעת
14

פרידיניו היחס  GPPל*CP

נוסק לערכי גבוהי מאד ) .(Luz et al., 2002מ הראוי א כ להמשי

ולבדוק את היחס בי השיטות להערכת ייצור ראשוני כאשר הפרידיניו יופיע שוב באג.
הנשימה הקהילתית  CRנמדדה בעבודה שלנו ויכולנו להשוותה לקצב הייצור הראשוני .ממעקב
אחר היחס  GPP/CRעולה בעליל שהמאז הביוטי של עמודת המי העליונה של  0*5מ' בכנרת הוא חיובי
לאור כל תקופת העבודה )איור  .(3ראוי לציי את העוד" הגדול של ייצור החמצ בהשוואה לצריכתו
בראשית החור" ,תופעה שוודאי מאפשרת את הקטנת מלאי החומרי המחזרי העולי מההיפולימניו
ע שבירת השיכוב החומני באג .יחד ע זאת יש לזכור שהנשימה הקהילתית מתקיימת במר( רב ג
בשכבות שתרומת לייצור הראשוני קטנה או א" שלילית וס המאז הביוטי של עמודת המי עשוי להיות
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 תופעה לה היינו עדי לעיתי מאז התחלנו את המחקר השיטתי של מטבוליז החמצ,שלילי לפרקי
.2001 בכנרת בשנת
6
5

GPP/CR
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* בעמודת המי העליונהCR – * לנשימה הקהילתיתGPP–  היחס בי כלל הייצור הראשוני:3 איור
. בי שני המדדי1:1  הקו האופקי מציי יחס של.בכנרת
:רשימת ספרות
Luz, B., E. Barkan, Y. Sagi, and Y.Z. Yacobi. 2002. Evaluation of community respiratory
mechanisms with oxygen isotope: A case study in Lake Kinneret. Limnology and
Oceanography, 47: 33-42.
Williams PJ leB, Robertson JE. 1991. Overall planktonic oxygen and carbon dioxide
metabolisms: the problem of reconciling observations and calculations of photosynthetic
quotients. Journal of Plankton Research 13 (suppl.):153-169.

Anabaena Spiroides
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2006 חדשות הכנרת

קטלוג ממוחשב לאצות כנרת
תמר זהרי ואלה אלסטר
אצות הפלנקטו של הכנרת מנוטרות באופ שוט" ושיטתי מאז  .1969הניטור נעשה על ידי איסו"
דגימות מי מעומקי שוני במרכז האג אחת לשבוע או שבועיי ,שימור הדגימות ,הסתכלות
מיקרוסקופית ביצורי שבמי ,זיהוי המיני השוני וספירת מספר הפרטי מכל מי ומי  .ניטור זה
הוביל ליצירת בסיס נתוני מפורט על הפיזור בזמ ובעומק של מיני הפיטופלנקטו בכנרת .בשני
האחרונות אנו מודדי ומתעדי ג את התפלגות גדלי האצות.
בניגוד גמור לאינטנסיביות של תיעוד זה ,מעט מאד נעשה במהל  4העשורי האחרוני באשר
לתיעוד בכתב של הטקסונומיה והמורפומטריה של אצות הכנרת .תלמידי ,סטודנטי ואנשי מקצוע
שמתענייני באצות הכנרת מופני לחוברת היחידה לזיהוי אצות כנרת שמשמשת ככלי עבודה עד היו
) ,(Pollingher & Kimor 1965חוברת שפורסמה לפני יותר מ*  40שנה ומאז לא עודכנה .החוברת
כוללת תיאור מילולי וציורי יד של מיני אצות הכנרת העיקריות .התיאורי והציורי אינ מקוריי ,ה
הועתקו מהספרות הטקסונומית העולמית.
נכו להיו ,יעילות כלי זה מוגבלת .ב*  ,1965עוד לפני תחילת הניטור השוט" ,מיני לא מעטי של
אצות עוד לא היו מוכרי ,ה זוהו ותוארו רק מאוחר יותר )כמו רוב האצות הדינופלגלטיות( .שמ
המדעי של מיני אחרי הוחל" במהל השני )למשל  Peridinium westiiשבחוברת הוגדר מחדש
מאוחר יותר כ *  .(Peridinium gatunenseבעשור האחרו נוספו לכנרת מיני לא מעטי של אצות שלא
תוארו בחוברת ,בחלק מיני יוצרי פריחות ודומיננטיי חלק מהשנה ,כמו Debarya sp.,
 .Aphanizomenon ovalisporum, Cylindrospermopsis cuspisכמו כ  ,חלק מהציורי סכמתיי בלבד
וללא הפירוט הדרוש להגדרה מדויקת.
מטרתנו היא ,בשלב ראשו לתת מענה לחסר בולט זה ולייצר כלי חדשני ,מעודכ  ,זמי לכל ונוח
לשימוש שיסייע לזיהוי אצות כנרת על ידי מומחי ,תלמידי וחובבי .לש כ אנו מייצרי קטלוג אצות
כנרת ממוחשב וזמי באינטרנט .עבור כל מי הקטלוג יכיל תמונות דיגיטליות באיכות גבוהה ,ש מדעי
ושמות ישני בא יש כאלו ,תיאור טקסונומי ,מידע אקולוגי לגבי מי זה בכנרת ,וקישורי למקומות
אחרי באינטרנט בה מופיעה אינפורמציה על המי הזה
בשלב הבא כוונתנו להרחיב את האינפורמציה בקטלוג ולהפו אותו לאטלס ממוחשב שיכיל
אינפורמציה נרחבת ומעודכנת על כל מי ומי  .האינפורמציה המורחבת תתבסס על מידע שהצטבר
במעבדה במהל השני ,ותכלול לכל מי סדרת גרפי המבוססי על נתוני מבסיס הנתוני.
עומד לרשותנו כיו ידע מצטבר על המיני השוני ,כתוב ושבעל*פה .ג הכלי להצגת המידע
משוכללי בהרבה משהיו בעבר .לרשותנו מיקרוסקופ אור אולימפוס*  BX 50מצויד במערכת עדשות
 ,(differential interference contrast) DICומצלמה דיגיטלית צבעונית  PixeLINK A662המאפשרי
תיעוד דיגיטלי של האצות במקו ציור ידני .התמונה הדיגיטלית עוברת עיבוד תמונה בתכנת Photoshop
המאפשרת מחיקת פרטי שאינ קשורי לנושא )כמו כתמי ,אצות וחלקיקי אחרי( והוספת סרגל
המדידה ולוגו של חיא"ל .באיור  1מופיעות דוגמאות של תמונות אצות כנרת לאחר עיבוד שכזה.
לרשותנו האינטרנט ע גישה למאגרי מידע בעול כולו .ולרשותנו מידע מורפומטרי ואקולוגי שאספנו
במהל השני.
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Scenedesmus acuminatus

Pediastrum simplex

Dictyosphaerium pulchelum

איור  .1מבחר אצות ירוקיות מהכנרת.
לצור התיעוד האינטרנטי חברנו לקבוצת מחקר בינלאומית ,Plankton*Net ,שלקחה על עצמה
משימה דומה א בקנ"מ בינלאומי – של יצירת קטלוג פלנקטו ממוחשב ליצורי החיי במערכות
אקווטיות ,באוקינוסי וגופי מי יבשתיי .הקבוצה כבר ייצרה את תוכנות המחשב הנחוצות לבניית
קטלוג כזה והזמינה אותנו להשתת" כיחידה המספקת נתוני לאתר ,במקרה זה תמונות ופיסקאות טקסט
על אצות הכנרת .הצטרפות לקבוצה זו חסכה מאיתנו הצור "להמציא את הגלגל" בנושא התוכנה,
ואפשרה לנו לצאת מיד לדר.
את החומר שכבר קיי בקטלוג אצות כנרת נית לראות באתר:
http://starcentral.mbl.edu/microscope/portal.php
בד" זה יש לבחור מצד שמאל מתחת ל* ’ ‘browse collectionבאפשרות ’ ,‘alphabeticallyבאות
’ ,‘Lוברשימה שנפתחת לבחור.‘Lake Kinneret planktonic life forms’ :

בשלב זה יפתח חלו

שבשמאלו תמונה של הכנרת ,סוערת ,ע ספינת המחקר של המעבדה לחקר הכנרת ,מימינו פיסקת טקסט
ע תיאור כללי של הכנרת ,ומתחתיה ד" ראשו בסדרת דפי ע תמונות האצות שבקטלוג .הקלקה על
כל אחת מהתמונות תפתח ד" ע אותה תמונה מוגדלת המכילה ג סרגל מדידה ,ותיאור של המי או
הפרט שהופיע בתמונה .מימי למעלה מופיע תיאור טקסונומי של המי ומתחתיו קישוריות לאתרי
אינטרנט רלוונטיי אחרי.
איור  2נות דוגמא של ד" מהאתר לגבי הדינופלגלט  ,Ceratium hirundinellaמי שתפוצתו כלל
עולמית .בכנרת הוא מופיע לרוב בזמ דעיכת פריחת הפרידיניו ,ביחד ע מיני נוספי מקבוצת
הדינופלגלטה .התמונה צולמה בתאורת  darkfieldומופיעי בה  3תאי אופייניי של אצה יחסית גדולה
זו ,סרגל המדידה מאפשר הערכה מדוייקת של גודלה.
העבודה על הכנת הקטלוג מתבצעת בשלבי ,ה לאור )מיני נוספי( וה לרוחב )הוספת
אינפורמציה ותמונות נוספות לגבי מיני שכבר מופיעי בקטלוג ,תיקו שגיאות ועדכו מידע( .בכל שלב
האינפורמציה העדכנית מועלית ברשת כ שנית לעקוב אחר התקדמותנו בארגו הקטלוג .תמונות האצות
המפוזרות בחוברת זו כול תמונות שכבר נמצאות בקטלוג או שה מיועדות להופיע בו.
מימו לפרוייקט זה התקבל מאגודת הידידי של חיא"ל.
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איור  .2ד" מהאתר לגבי הדינופלגלט  .Ceratium hirundinellaמתחת לתמונה מופיע טקסט המתייחס
לתמונה .מימי למעלה מופיע תיאור טקסונומי של המי ומתחתיו קישוריות לאתרי רלוונטיי ברשת.
ספרות
Pollingher, U. and Kimor, B. 1965. The Plankton Algae of Lake tiberias. Contribution #78
Ser. A of the Sea Fisheries Research Station, Haifa.
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על הגאוכימיה של מנג בכינרת
עמי נשרי ,לודביק הלי( )מכו גאולוגי י*( ומירה שטילר )לשעבר מכו וייצמ (.
במש  6שני האחרונות במימו נציבות המי אנו )המכו הגיאולוגי ומעבדת הכינרת( מנטרי
מגוו של מתכות קורט בכינרת ,וביניה מנג וברזל .אלו מתכות שמצויות בגופי מי בטבע במצבי חמצו
שוני ,כשהצורוני המחוזרי שלה )הדו*ערכיי( מצויי לרוב בפאזה המומסת ואילו המחומצני )ברזל
התלת*ערכי ולמנג הארבע ערכי( בפאזה המוצקה .בסביבות מחזרות עתירות סולפיד תתכ ג יצירת ברזל
סולפיד חלקיקי .בספרות גיאוכימית נהוג לדו בשתי המתכות ביחד בגלל התנהגות הדומה.
קצב החמצו של הצורוני המומסי של מנג )וברזל( בסביבות מימיות מחומצנות מהיר מאוד.
קצב זה תלוי בי השאר ברמת ה*  pHשל התמיסה ,ובתנאי ה*  pHששוררי באפילימניו של הכינרת
מהירות החמצו גבוהה מאוד ,והיא בסדר גודל של דקות .לכ בשכבת מי זו נית בקושי )אנליטית( לאתר
צורוני מומסי של מתכות אלו .הצורוני הזמיני לצריכה ביולוגית של מתכות אלו ה הדו*ערכיי.
נוכחות מסוימת של הצורוני הדו*ערכיי במי מחומצני נובעת מקיו מנגנוני מגווני ש"שומרי"
על המתכות בפני חמצו  .בסקירה הנוכחית אנו מתייחסי לדינמיקה של המנג בכינרת.
השיטות האנליטיות שבה אנו משתמשי במסגרת הניטור בעמודת המי בכינרת ובירד ,
מבחינות בי מנג מומס )מסתנ דר פילטר של  0.45מיקרו( לבי מנג חלקיקי שמתמוסס בחומצה
חנקתית בריכוז של  2מול .מאיד ריכוזי המנג בקרקעית האג נמדדו לאחר המסה בתערובת של חומצות
חזקות ).(Aqua Regia
המקור העיקרי של המנג לכינרת ה הנחלי .ג בה למנג אסוציאציה ע חלקיקי ואי לכ דג
עונתי מובהק של כניסות מנג לכינרת .בגלל התדירות הנמוכה שבו מבוצע הניטור ) 2*4פעמי בשנה(
קשה לעקוב אחרי דג עונתי זה .בכדי להערי את העומס השנתי של כניסות המנג לכינרת יש צור
בגישה חישובית עקיפה .באביב ,קי( ,וסתיו ריכוזי המנג המסיס בירד )גשר הפקק( ה בסדר גודל של 2
מיקרוגר לליטר ואילו ריכוזי המנג החלקיקי כ* 20מיקרוגר לליטר .אילו היינו מחשבי מנתוני אלה
את עומס המנג השנתי לכינרת היה מתקבל ער של כ* 10טו לשנה .בחור" ריכוזי המנג עולי באופ
ניכר כתלות במידת השטפוניות שבאג ההיקוות .בהנחה שקיי קשר ליניארי בי ריכוז החלקיקי לבי
ריכוז המנג החלקיקי ובהסתמ על מידע של ניטור חברת מקורות אודות ריכוזי המרחפי בירד נית
להערי שכניסות המנג ה בסדר גודל יותר ,דהיינו בער*  100טו לשנה ,רוב הגדול בחור" .מדידות
שביצענו באבק מצביעות על שט" של בי  1ל* 3טו מנג לשנה .היציאות מ האג באמצעות שאיבה ה
בסדר גודל של  3*4טו לשנה .סילוק המנג באמצעות שאיבה ג הוא קט יחסית ובסדר גודל של טונות
בודדות.
ריכוזי המנג בסדימנטי שבקרקעית מרכז הכינרת ) (St.Aה די קבועי ובער  .400ppmאול
הפירוס המרחבי של ריכוזי המנג בסדימנטי מצביע על הטרוגניות ניכרת ,והריכוזי בקרקעית שמצויה
בי עומק מי  12ל* 22מטר ה הגבוהי ביותר .בהערכה גסה הריכוז הממוצע הוא  800 ppmומכיוו
שהסדימנטציה השנתית הכוללת ) (Bulk sediment sedimentationהיא בסדר גודל של  80.000טו לשנה
אזי הסדימנטציה של המנג מוערכת בקרוב ל*  100טו לשנה .במצב תמידי ובגלל היציאות הזניחות זה
אמור להיות ג ביטוי מקורב לכניסות הכוללות של המנג למערכת .א כ בשתי מסלולי חישוב בלתי
תלויי אבל מקורבי מתקבלת הערכה דומה של כניסות מנג  ,קרוב ל*  100טו לשנה.
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הדג המרחבי של ריכוז המנג בסדימנטי )חת ממערב למרכז הכינרת( מפתיע בדמיונו לדג
המרחבי של ריכוז הטיטניו )איור  .(1ריכוזי הטיטניו בסדימנטי של הכינרת ה גבוהי יחסית ובסדר
גודל של ) 0.55%כטיטניו אוקסיד( .אנו מתייחסי לטיטניו כמאפיי של דטריטי אלוכטוניי אינרטיי
שגורל ההסעה שלה במערכת הוא תולדה של גודל הגרגר שלה )וצפיפותו( ושל האנרגיה ששוררת במי
ולא של תהליכי כימיי )המסה/שקיעה/ספיחה(.
Bed sediments Manganese concentration, West
transect,0-0.5 cm . March 97, Aqua regia: Data from:
I.Ostrovsky, D. Garbe-Shonberg & A.Nishri

Correlation betw een Titanium and manganese in the
bed sedimants (Lake center,St.A) along a core of 26cm
depth
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איור  1ריכוז המנג )ימי למעלה( והטיטניו
)ימי למטה( בסדימנטי בחת ממערב למרכז
הכינרת .התאמה בי מנג וטיטניו לאור
דגימה ) 26ס"מ( שנלקחה בסדימנטי שבתחנה
) Aלמעלה

Bed sediments Titanium concentration, West transect,00.5 cm . March 97, Aqua-Regia: Data from:
I.Ostrovsky, D. Garbe-Shonberg & A.Nishri
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נוס" לזה הפיזור האנכי של המנג ג כ דומה לזה של הטיטניו בגלעי סדימנט שנדג בתחנה A
)איור  .(1המשמעות של אפיוני דומי אלה היא שהחלק הגדול של המנג הדטריטי הוא ג כ בקרוב טוב
אינרטי לתנאי עמודת המי והוא מגיע כנראה יחד ע הטיטניו בפזות זהות ומתפזר באופ דומה.
איור  2מתאר ריכוזי המנג המומס במי חללי ) (Pore waterשל עמודת הסדימנט בתחנה A
שנדגמה באפריל  2002כאשר המי שמעל הכילו מעט חמצ  .עומק עמודת הסדימנט מתאפיי ע"י ריכוזי
יחסית גבוהי וקבועי ואילו פני הסדימנט ) 6*7הס"מ העליוני( בריכוזי יורדי עד למי שמעל .ברור
א כ שבסדימנט מתרחשי תהליכי דיאגנטיי של המסת מנג )או אולי חיזור תחמוצות( מינרלי זהו
פרופיל דיפוזיה מובהק שבו החלק העליו של הסדימנט )ו/או המי שמעל( מהוה מבלע למנג אול
חישוב מקורב מצביע על כ שהשט" הדיפוזיבי מעלה נמו יחסית )גרדיאנט ריכוזי מתו יחסית( .בהנחה
של מצב תמידי נית להסיק ג שקצה השחרור מהסדימנט למי החללי הוא נמו יחסית .אי לכ נית
להזניח את שכבת הקרקעית כתורמת משמעותית של מנג מומס למי האג שמעל.
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ע"מ 12

M nII pore wate r profile , sample d on
April 6 2002 St.A LK
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איור  :2ריכוזי המנג המומס במי חללי ) (Pore waterשל עמודת סדימנט בתחנה  Aשנדגמה באפריל
2002
למנג במי הכינרת התנהגות עונתית אופיינית שתלויה בתנאי הרדוקס ששוררי במי .באופ
כללי ,בחלקה הראשו של תקופת השכוב ,ע התחלת העלמות החמצ מההיפולימניו  ,מתחולל חיזור
מהיר של תחמוצות מנג והצטברות  MnIIבהיפולימניו  .המקור לתחמוצות הוא בעיקר פני הקרקעית
העמוקה אול ג חלקיקי ששוקעי מלמעלה עשויי להתחזר ולתרו למאגר נג מומס זה .באופ
ממוצע בעונה זו ריכוזי המנג המומס בהיפולימניו ה בסדר גודל של  50*60מיקרוגר לליטר .בד בבד
נעל המנג החלקיקי מעמודת המי ,קרוב לודאי כתוצאה משקיעה לקרקעית ו/או חיזור בעמודת המי.
תופעה בולטת אחרת היא הופעת ריכוזי שיא של מנג חלקיקי ומומס )איור  (3באזור שכבת
המטלימניו  .תופעה זו נתגלתה כבר בעבר )שני  (1969*1971בעבודת הדוקטורט של מירה שטילר )איור (4
והיא מבטאת מחד הצטברות חלקיקי דקי באופק מי שמאופיי ע"י גרדיאנט תרמי חרי" ,ומאיד
בחיזור המהיר של אות חלקיקי או אגרגטי ששוקעי מטה.
Manganese in LK, August 2001:
)soluble (circle), particulate (square
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איור  :3ריכוזי מנג חלקיקי ומומס בפרופיל המי בכנרת במדידות מקי( .2001
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ע"מ 13

Manganes profile across the chemocline
October 26, 1971: Mira Stiller pHD thesis
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איור  :4ריכוזי מנג חלקיקי ומומס בפרופיל המי בכנרת במדידות מעבודת הדוקטורט של מירה שטילר,
.1971
עובדת מציאות פרופילי אלה מצביעה על כ שהערבול האנכי במטלימניו הוא מוגבל .אול אחד
מהמקורות החשובי ביותר של החלקיקי שמצטברי בשכבה זו הוא כנראה הזר האופקי התו*
מטלימנטי שקיי בכינרת ושנע מקרקעית הליטורל והסוב*ליטורל לכיוו מרכז האג .תנועה זו היא תוצר
לוואי של הסיישי הפנימיי .תוצר אחר של סיישי אלו הוא הרחפה מחדש של הקרקעית ,כ המי
פלוס הרחופת נעי משולי האג למרכזו במהירויות גבוהות )סדר גודל של  30*40ס"מ לשניה ,יורג
אימברגר(.
אזור של הצטברות יחסית של מינרלי דטריטיי בקרקעית ,מצוי בי  12ל* 22מטר עומק .סדרה
שלמה של יסודות שקשורי למינרלי דטריטיי מצויי באזור קרקעית זה בריכוזי גבוהי יחסית.
האזור הרדוד יותר ,בכיוו החו" ,בד"כ עני יותר ביסודות אלו והסיבה לכ עשויה להיות ארוזיה נמרצת
יותר בכיוו מרכז האג בגלל משטר הזרמי במי .הרחפה מחדש ע"י הסיישי הפנימיי כנראה גורמת
למיו גרביטטיבי של חלקיקי כאשר הכבדי יותר )ואולי מועשרי במתכות( מצטברי "יחסית" באזור
הקרקעית שבי  12ל*  22מטר עומק.
הפרופילי של המנג המומס מתחת למטלימניו מראי שבהיפולימניו העליו קיימת נקודת
מינימו ריכוז יחסית לשכבה שמתחת ולמטלימניו  .מכא שמתו ההיפולימניו התחתו לא קימת דיפוזיה
של מנג מומס מעלה ,למטלימניו  ,והמקסימות הגבוהות של מנג מומס במטלימניו ה תוצאה של חיזור
 in-situשל חלקיקי ששוקעי מלמעלה או מוסעי מהצד.
בהמש הקי( ממשיכה הצטברות של מנג מומס בהיפולימניו עד לרמות של בער 80*90
מיקרוגר לליטר .זוהי תוצאה מתמשכת של אספקת חלקיקי מלמעלה וחיזור כאשר חלק מחלקיקי
אלו מקור בחמצו מחדש של מנג דו*ערכי עקב העמקת התרמוקלינה ובהמש שקיעה מטה וחוזר
חלילה .לקראת נובמבר*דצמבר .ולפני מועד תחילת ההעמקה המהירה של התרמוקלינה נית למצוא במי
האג כ*  150טו מנג  ,על צורותיו השונות )איור .(5
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ע"מ 14

Soluble

Mn, November 2005

Manganese November 2001
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איור  :5ריכוזי מנג חלקיקי ומומס בפרופיל המי בכנרת במדידות מנובמבר  2001ו* .2005
בחור" ,ע ההיפו וחדירת חמצ לשכבות הנמוכות יותר ,חל חמצו מהיר של מנג דו*ערכי ויצירת
מנג אוקסיד חלקיקי .תופעה זו מתחוללת די במקביל לכניסות דטריטי מהירד ולכ ריכוזי )ושטפי(
המנג החלקיקי שאנו אוספי במלכודות סדימנטי ברחבי האג ה ריכוזי שיא וה גבוהי בסדר גודל
ויותר מריכוזי הקיציי של מנג במלכודות )איור  .(6למעשה חלק מהמנג ששוקע לקרקעית הליטורל
הוא מנג שנסח" כבר בקי( הקוד למרכז האג בתהלי של  focusingאבל חוזר לקרקעית הליטורל
ומש הוא עשוי שוב להיסח" למרכז העמוק של הכינרת.
תחמוצות המנג והמנג האלוכטוני שוקעי לקרקעית ובחודשי מר(*שבה בדר כלל המי עדיי
מחומצני מתאפייני בריכוזי מינימו של מנג חלקיקי ומומס .כמות המנג שמצויה אז במי היא בסדר
גודל של  15*25טו בלבד.
Manganese in LK, March 2001
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איור  :6ריכוזי מנג חלקיקי ומומס בפרופיל המי בכנרת בחור" )ימי ומרכז( ובמלכודות סדימנטי
)שמאל(.
סכמה של התהליכי העיקריי במחזור המנג בחור" ,אג מעורבב ומחומצ  ,ע כניסות אלוכטוניות
ובתקופת השכוב מוצגת באיור  7שבעמוד הבא.
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ע"מ 15

Stream Inflow
Mostly MnOx*, MnOx,
Mn-CO3(?), Little MnII

חור" – כניסת מנג אלוכטוני ,ערבוב מי הכינרת .חדירת חמצ
לכל אור עמודת המי ,חמצו מנג דו*ערכי מומס )(MnII
ושקיעת
לארבע ערכי חלקיקי )תחמוצות מנג *,(MnOx
התחמוצות בכל רחבי האג כולל בליטורל.

MnO

"הצטברות יחסית" של
מינרלי דטריטיי
Mixi

Focusing of both
detritus and
authochthnoas

בקי(*סתיו כניסות
מועטות של מנג
מהנחלי

MnO

תקופת השכוב*חיזור תחמוצות מנג מהקרקעית ההיפולימנטית ומחלקיקי
שוקעי מטה)חיצי ירקרקי*צהובי(  ,הצטברות בעמודת המי המחוזרת כ*
 ,MnIIמירכוז  Focusingשל חלקיקי תחמוצות מקרקעית הליטורל עקב פעילות
הסייש הפנימי ,חלק מתהלי זה מתבצע בתו המטלימניו  .הצטברות חלקיקי
באזור המטלימניו ומיד מתחת הצטברות  MnIIברדוקסקלינה הרלוונטית.
שקיעת חלקיקי מנג שלא נתקפי ע"י התנאי המחזרי )ח( שחור עבה(

 Focusingאופקי
בעיקר של תחמוצות
מהליטורל
מטלימניו
MnII
Seich induced transport- direct
effect of benthic boundary layer
(BBL) almost vertical motion
איור  :7התהליכי העיקריי במחזור המנג בחור" ,ובתקופת השכוב
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ע"מ 16

מחזור החנק בכינרת
אורה הדס
פעילות אנושית גרמה לשינויי במעגל החנק בעשורי האחרוני והכפילה את קלט החנק
המקובע בביוספרה .הדבר גר לעליה בכמויות החנק  ,בעיקר ניטראט ,שנשטפו מקרקעות ,ודר נהרות
הגיעו לאגמי ,ימי ,וחופי אוקיינוסי ,וזו האצה תהליכי של אאוטריפיקציה ,התפתחות אנוקסיה,
ותהליכי שייתכ וה קשורי בפריחות של אצות מזיקות .נהרות משמשי כמלכודות ) (sinkלחנק א
חנק אנאורגני מסולק מהמי ע"י קליטה והטמעה של צמחי וחיידקי וספיחה לסדימנטי .בנוס",
שקיעה של חנק אורגני חלקיקי ,ודניטריפיקציה ,ה התהליכי העיקריי הגורמי להפחתה תמידית של
חנק .
בכנרת ,הופיעה לראשונה בסתיו של שנת  1994אצה כחולית חוטית ,רעילה ,מקבעת חנק  ,שזוהתה
כ *  Aphanizomenon ovalisporumומאז היא מופיעה מדי שנה .בשני האחרונות הופיע מי נוס" של
ציאנובקטריה שזוהה כ*  Cylindrospermopsis cuspisשגר לפריחה בשנת  .2005שינוי דרמטי זה
באקולוגיה ובביוגיאוכימיה של האג יכול לנבוע מהירידה בעומסי החנק  ,וזו עלולה לאיי על האיזו של
המערכת האקולוגית ומכא לפגיעה באיכות המי.
תהליכי המפתח המעורבי במעגל החנק בכנרת )ניטריפיקציה ,דניטריפיקציה ,קיבוע חנק (
מופרדי במרחב ובזמ  ,א כי באזור הכמוקלינה ובפ הביני ) (interfaceמי * סדימנט ,יכול להיות
צימוד ) (couplingבי תהליכי הניטריפיקציה והדניטריפיקציה .תהלי הניטריפיקציה )חמצו אמוניה(
מתרחש בעיקרו ע היעלמות התרמוקלינה וערבוב מלא של האג )"היפו"( בתחילת החור" )סו" חודש
דצמבר* תחילת ינואר( ,הדניטריפיקציה מתרחשת בתחילת הקי( ע התמוטטות פריחת הפרידיניו
ומסלקת כ  60%מהחנק בכנרת ,וקיבוע החנק חל בקי( בסתיו.
ניטריפיקציה
תהלי הניטריפיקציה כלומר חימצו האמוניה הוא תהלי דו שלבי כאשר בשלב הראשו אמוניה
מחומצנת להידרוקסילאמי באמצעות האנזי אמוניה מונואוקסיגנאז ).(AMO
+

−

NH 3 + O2 + 2e + 2 H → NH 2 OH + H 2O
(1
בשלב השני הידרוקסילאמי מחומצ לניטריט ע"י האנזי הידרוקסילאמי אוקסידורדוקטאז.
NH 2 OH + H 2 O → HNO2 + 4e − + 4 H +
(2
הניטריט מחומצ בהמש לניטראט .התהליכי עד שלב הניטריט מבוצעי על ידי חיידקי

הניטרוזומונס והשלב מהניטריט לניטראט מבוצע על ידי חיידקי מקבוצת הניטרובקטר.
רוב תהליכי הניטריפיקציה מתרחשי לאחר ההיפו בתקופת החור" )ינואר( .כדוגמא לתהלי
הניטריפיקציה בחור" מוצגי ריכוזי של צורוני החנק בסתיו ובחור" של שנת ) 2004 *2005איור  .(1החל
מנובמבר ריכוזי הניטראט והניטריט בשכבות המי האפילימנטיות ה  ,µM N-NO3 1.5 – 5ומתחת ל *
 ,µM N-NO3 1.0בהתאמה ,בעוד שההיפולימניו עשיר באמוניה ע ) µM N-NH4 116איור  .(1בינואר,
לקראת ההיפו ,ערכי הניטריט עולי א בניגוד לשני קודמות ,שבה חלה עליה מקבילה בניטראט משו
שהניטריט מתחמצ מיידית ,בינואר  2005הניטריט הצטבר בעמודת המי ונשאר למש כשבועיי על ער
מקסימלי של  ,µM N-NO2 18ע פעילות של חיידקי הניטרוזומונס .רק לאחר מכ הושל השלב השני
בחימצו האמוניה ,כלומר מעבר מניטריט לניטראט על ידי חיידקי הניטרובקטר .מכא שב *  2005היתה
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הפרדה בי שני שלבי הניטריפיקציה .במקביל לעליה בניטריט ,ריכוזי האמוניה ירדו בצורה חדה בכל
עמודת המי .הניטריפיקציה באג )ככלל( נמשכת כחודש מאמצע דצמבר ועד סו" ינואר ,כשבסו" ינואר
ריכוז הניטראט גבוה בכל עמודת המי ומקורו בניטריפיקציה ובמי שטפונות שהגיעו מאג ההיקוות.
ריכוזי הניטריט והאמוניה נמוכי.
Nitrification 2004 -2005 KLL
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איור  :1ריכוזי האמוניה ) ( µM N-NH4וריכוזי הניטראט והניטריט )  ( µM N-NO2, NO3בעמודת המי
בתחנה  Aבכנרת מנובמבר  2004עד פברואר . 2005
יש לציי שאמנ תהליכי הניטריפיקציה בכנרת חלי בעיקר לאחר ההיפו בתחילת החור" ,א
פעילות של חיידקי ניטריפיקציה מתרחשת לאור כל תקופת השיכוב ,ה בכמוקלינה שבי אמוניה לחמצ
במרכז האג ,וה בפ הביני שבי הסדימנטי העשירי באמוניה לבי עמודת המי העשירה בחמצ ,
באזור הליטוראל של האג .כמו כ בזמ תהליכי הדניטריפיקציה ,בתחילת הקי( ,חלק מ החנק עובר
מניטראט לאמוניה )בנוס" ליצירת  (N2ואמוניה זו יכולה להתחמצ חזרה לניטראט ,כ שיש צימוד בי
תהליכי ניטריפיקציה ודניטריפיקציה .צימוד כזה בי התהליכי יהיה ג בשכבת הכמוקלינה בסתיו.
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תהלי הניטריפיקציה הוא תהלי כמואוטוטרופי  ,ובמהלכו תו כדי חימצו האמוניה יש קיבוע של
פחמ אנאורגאני והפיכתו לחומר אורגאני.
מהמדידות בתחנה  Aהמייצגת את מאפייני השיכוב התרמי והכימי במי העמוקי ,נית לראות
שבדצמבר השיכוב התרמי חד ,התרמוקלינה והכמוקלינה מצויות באותו עומק ,ומי עשירי באמוניה
וסולפיד מצויי בקרבה למי אפילימנטיי עשירי בחמצ  .באזור העליו של הכמוקלינה חלי תהליכי
ניטריפיקציה ,ובמהל חימצו האמוניה מקובע פחמ  .את תהלי קיבוע הפחמ נית למדוד בעזרת תוספת
של  NaH14CO3רדיואקטיבי לדגימות מי שנלקחו מעומק זה )איור  .(2פוטנציאל חימצו האמוניה נבדק
על ידי תוספת המעכב  .N- serveבעומק של  20.5מ' נמדדו ערכי קיבוע פחמ גבוהי ) mg C m-3 14.29

 (h-1בחוש )בניגוד לקיבוע פחמ פוטוסינתטי באור( עקב פעילות חיידקי מחמצני סולפיד וחיידקי
מחמצני אמוניה )השפעת  ,(N- Serveכש*  40%תרמו חיידקי מחמצני אמוניה .תהלי חימצו האמוניה
מתרחש בתקופה זו של השנה כשהכמוקלינה חדה וצרה )עוביה כמטר בלבד( ,ועובדה זו מצביעה על
החשיבות של דיגו נכו  .בנוס" ,נמצא הרכב איזוטופי קל של חנק ופחמ בחומר האורגאני בשכבת מי
זו ,דבר המאפיי חידקי כמואוטוטרופי.
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איור  : :2קיבוע פחמ פוטוסינתטי וכמוסינתטי באיזור הכמוקלינה בתחנה  Aבדצמבר  2004ע תחילת
הניטריפיקציה.
תהליכי הדניטריפיקציה.
בשנת  2005לא הייתה פריחה של פרידיניו א הופיעה פריחה של אצה ירוקית  , Debariaושיא
הביומסה נמדד בחודש מאי *  156.3מג' למ"ר .הביומסה המצטברת מתפרקת על ידי חיידקי הטרוטרופיי
אארוביי וצורכת חמצ  ,א כמות החמצ איננה מספקת לפירוק של כל החומר האורגאני .לאחר היעלמות
החמצ ונוכחות של ניטראט בעמודת המי מתחילה פעילות של חיידקי הטרוטרופיי בדר כלל
אנארוביי פקולטטיביי המשתמשי בניטראט ובניטריט כאקספטור לאלקטרוני תו חימצו חומר
אורגאני ויצירת  ,NO ,N2או .N2O

→ N2O 
→ N2
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שיעורי הדניטריפיקציה תלויי ב  .1ריכוזי החמצ ) .2 (redoxריכוזי הניטראט  .3זמינות חומר
אורגאני לבילי ,ו*  .4טמפרטורה .דוגמא לתהלי הדניטריפיקציה בחודש מאי  2005מוצגת באיור .3
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איור  .3פעילות האנזי ניטראט רדוקטאז וריכוזי הניטראט והניטריט בעמודת המי בתחנה  Aבכנרת
במאי . 2005
הפיכת הניטראט לניטריט ב*  2005החלה כבר בסו" חודש מר( בהיפולימניו ע פעילות של 5.04
 µg N l-1 h-1של האנזי ניטראט רדוקטאז בעומק  30מ' ,והגיעה לשיא של  µg N l-1 h-1 34.04בעומק
 35*40מ' בתחילת מאי .הפעילות נמשכה עד יולי ועד להיעלמות הניטראט .בהסתכלות על פיזור תצורות
 Nע העומק )איור  (3נית להבחי שהאנזי הדיסימילטורי מתחיל לפעול בשכבות התחתונות של
ההיפולימניו  .מאחר ותהלי הדניטריפיקציה הוא תהלי אנארובי ,בנוכחות ניטראט ובהיעדר חמצ ,
חיידקי דניטריפיקציה מתחילי את המסלול מ*  NO3ל*  N2וסילוק החנק מהמערכת .שיא הפעילות נמדד
ב*  9-5-04ע פעילות גבוהה בכל שכבת ה  .(Benthic Boundary Layer) BBL-קורה שבעומקי שבי
 20-30מ' יש שכבה בה פעילות האנזי נמוכה ,למרות המצאות ניטראט .בשכבה זו נית להבחי בריכוזי
חמצ גבוהי יחסית המעכבי את הדניטריפיקציה .בנוס" ,ייתכ שהחומר האורגאני שמקורו באפילימניו
עובר במהירות ישירות אל ההיפולימניו התחתו .
בניתוח הפרופילי של הפרמטרי הכימיי של ניטראט וניטריט ,הופעת ריכוז שיא של הניטריט
תואמת לשיא הפעילות של האנזי ניטראט רדוקטאז והעלמות הניטראט .החל מחודש מאי מתחילה
להצטבר אמוניה בשכבת המי התחתונה ,ופעילות האנזי כמו העלמות הניטראט עוברי לשכבת
המתלימניו  .בסו" יוני ,הניטראט מתחיל להעל ג משכבת המי האפילימנטית וביולי נמדדו ריכוזי

נמוכי של ניטראט וניטריט וכ פעילות נמוכה של האנזי ניטראט רדוקטאז .תהלי הדניטריפיקציה
הושל.
קיבוע חנק
בקי( של שנת  2001בדקנו לראשונה את פוטנציאל קיבוע החנק בתרביות של אפניזומנו שהודגרו
במעבדה ובמי כנרת בעומקי שוני  .in situהניסויי בוצעו בהסתמ על פעילות האנזי ניטרוגנאז
המצוי בתאי מיוחדי הקרויי הטרוציסטי ,והאחראי על קיבוע החנק האטמוספרי.
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בשנת  2005נמדדו ערכי קיבוע חנק הגבוהי ביותר מאז התחלת המדידות בשנת  .2001כבר
בחודש יוני נצפו ריכוזי נמוכי של חנק אי אורגאני באזור האאופוטי וכ ג בחודשי יולי ואוגוסט,
ובמצבי חסר כאלה יש יתרו לאורגאניזמי מקבעי חנק אטמוספרי.
בשנת  2005נצפתה פריחה מסיבית של אצות ציאנובקטריה חוטיות מקבעות חנק  .ב*  30לאוגוסט
 ,2005נספרו מספרי שיא של  ,Cylindrospermopis cuspisכ*  27049פילמנטי למל' מי.
הצילינדרוספרמופסיס שלטה באג החל מחודש יוני )  1137פילמנטי למל' מי( כשאפניומנו מגיעה רק
ל*  251פילמנטי למל' מי .המעניי הוא שבספטמבר היתה קריסה של פריחת הצילינדרוספרמופסיס ,א
עדיי נשארי פילמנטי בעמודת המי ,מה שאפשר לאפניזומנו להגדיל את הביומסה שלו עד ל* 394
פילמנטי למל' מי בנובמבר )איור  .(4בספטמבר  2005בניגוד ל  2004יש כ * 12מיקרומול אמוניה באזור
האאופוטי כ שאי צור לא בדיפרנציאציה להטרוציסטי ולא בקיבוע חנק כפי שיוסבר להל .
במקביל להופעת הצילינדרוספרמופסיס והאפניזומנו בעמודת המי בחודש יוני התחיל קיבוע
חנק  ,שהגיע לשיא בסו" חודש אוגוסט ע  ,umoles N2 h-1 m-2 174.7בהתאמה למספרי הפילמנטי
בעמודת המי .מסו" חודש ספטמבר ואיל לא היה קיבוע חנק  ,בהתאמה לתצפיות שהראו היעדר
הטרוציסטי )התאי המתמחי בקיבוע חנק ( וירידה דרסטית במספר הפילמנטי של הציאנובקטריה.
בחישובי פר אג קיבוע החנק ב* 2005הגיע ל כ* 100טו בהשוואה ל  70טו חנק ב*  ,2004ל 1.1
טו חנק ב*  10.2 ,2003טו ב *  2002ו*  80 *120טו ב*  .2001כ שהשנה דומה מבחינת ערכי קיבוע החנק
לשנת .2001
אחרי חמש שנות ניטור קשה עדיי להצביע על מגמה ,א בשנתיי האחרונות יש עליה בערכי
קיבוע החנק באג ,כלומר * ” . “New Productionיש להוסי" שקיבוע החנק בכינרת תלוי ,בי יתר
הגורמי ,בכמויות החנק המקובע המגיעות אל האג בזרימות השטפוניות מאג ההיקוות ובריכוזי שלו
בקי( ובסתיו.
N2 Fixation in Lake Kinneret in 2001 - 2005
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איור  : 4קיבוע חנק ליו באג בחודשי יוני * נובמבר ,באיזור האאופוטי ,בשני .2005*2001
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השאלה הנשאלת היא איזה חלק מדרישות הביומסה בתקופת הופעת הכחוליות בכנרת מספק
קיבוע החנק  .באשר ליחס  ,Redfieldולערכי קיבוע הפחמ  ,מצאנו שכאשר האצות הכחוליות מהוות בי
 10 *50 %מכלל הביומסה ,קיבוע החנק מספק רק כ * 10%מהחנק הדרוש לה כשהביומסה שלה גבוהה
ועד  50%כשהביומסה נמוכה .כ שיש מרכיבי נוספי המספקי את דרישות החנק ומעמד אפשרי הוא
החנק האורגאני המסיס ).(DON
בדיקת ההרכב האיזוטופי של חנק בחומר האורגאני )(POM
התהליכי השוני הקשורי במעגל החנק בכנרת מטביעי סמ איזוטופי אופייני של חנק .
בתקופת הניטריפיקציה ,בסו" דצמבר ותחילת ינואר ,החומר האורגאני "צבוע" קל וה* N

15

 δנע בי ‰

 –5.5עד  .6.4 ‰יש להדגיש שע תחילת הופעת הפירופיטה )פרידיניו  δ 15N 11.51של  (‰יש הכבדה
ב*  δ 15Nשל החומר האורגאני העושה מיסו לחיידקי מחמצני האמוניה )ניטריפיקציה( .תקופת הפריחות
ע הייצור הראשוני הגבוה בחור" ובאביב מלווה בעליה ב N
בעליה ב N
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δ

כתוצאה מתהליכי קיבוע החנק האטמוספרי .יש לציי  ,שכאשר מתקיימי תהליכי ניטריפיקציה באזורי
הכמוקלינה בסתיו ,נית לעקוב אחרי שכבת מי זו באמצעות הירידה ב ) δ 15Nאיור .(5
15
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איור  :5ההרכב האיזוטופי של חנק ) (δ 15Nבחומר האורגאני בעומקי שוני באג בשני 2004*2005

Botryococcus braunii
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 – MSCמדד ביולוגי להערכת היעילות של טיפול מקדי לפני ממברנות  ROו* .NF
טומי ברמ ובוריס ליברמ )חברת .( .I.D.E
בזמ האחרו עסוקי אנשי המעבדה לחקר הכנרת בבדיקות של מי מהמכו להתפלת מי*י
באשקלו  .למה ומדוע? במאמר זה נית הסבר לדבר ונכיר לכ את מדד .MSC
הכל התחיל במחקר שביצענו משנת  1998ועד שנת  2001בנושא" :חלקיקי שקופי במי*כנרת".
בעבודה זו ,גילינו שמי*כנרת מלאי בחלקיקי שקופי קטני שנקראי Transparent exopolymer

 particlesאו בקיצור .TEP :מההכרות שלנו ע  TEPבכנרת הגענו למסקנה שחלקיקי אלה עשויי
לשחק תפקיד מרכזי בהיווצרות של אילוח ביולוגי על פני משטחי מכוסי מי .לכ  ,אנו סבורי ש*TEP

חשובי בהתפתחות של ביופיל על פני ממברנות אוסמוזה הפוכה ) (ROאו ננופילטרציה ) ,(NFשבה
משתמשי בשלב הסופי להתפלת מי ,טיפול במי קולחי וכ"ו .היווצרות ביופיל על פני ממברנות פוגע
קשות בתפקוד ומהווה בעיה רצינית במפעלי אלה )איור  .(1הרעיו הזה הביא לפיתוח גישה חדשנית של
מדד "ביולוגי" ,שעשוי להיות מועיל למתכנני ומפעלי מכוני להתפלה וטיפול במי.
מי הגל במפעלי אלה עוברי תהליכי שוני של טיפול קד )כגו שיקוע ,סינו  ,או הקרנה ב*
 (UVלפני שה מגיעי לשלב הממברנות .עד כה ,נמדדה היעילות של שלבי טיפול הקד במדדי
סטנדרטיי ,כמו ") TSSחומר מרח""() NTU ,עכירות( ו*) SDIמהירות סינו דר דסקית סינו תקנית(.
חשוב לציי  ,שבדיקות אלה אינ מספקות מידע על הפוטנציאל של המי המטופלי לגרו להתפתחות
של ביופיל על הממברנות במורד הזרימה.
לאור המצב הזה ,התחלנו לפתח מדד "ביולוגי"  , Microbial Support Capacity MSC,להערכת
היעילות של טיפולי מקדימי לפני ממברנות  ROו*  .NFהמדד מורכב מסדרת בדיקות "ביולוגיות",
שביחד מהוות מדד כמותי לפוטנציאל של
המי הנבדקי לגרו להתפתחות של
ביופיל.
אי קובעי את מדד ה* ? MSCבאיזה
בדיקות

"ביולוגיות"

למטרה זו?

אפשר

להשתמש

בשלב ראשו  ,אנו מציעי

להרכיב מדד  MSCמהפרמטרי הבאי:
פרמטרי עקריי:
) TEP .1חלקיקי שקופי(
 .2פעילות של חיידקי
 .3כלורופיל.
פרמטרי משניי
 .4ספירה כללית של חיידקי
 .5תצרוכת חמצ ביולוגי ) (BOD
 .6חנק וזרח כללי.
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) TEP .1חלקיקי שקופי(
מכיוו שהמאפיי  TEPהוא מושג חדש וכמעט לא מוכר בתחו מחקר הביופיל ,להל הסבר קצר
על מהות הפרמטר הזה .כאמור ,חלקיקי אלה נפוצי בכל גופי מי טבעיי ,ג במי מלוחי וג במי
מתוקי .למשל ,במקורות מי באר( ,גילינו  TEPבמי כנרת ,במי המוביל הארצי ובמי בריכות דגי )2001

 ,Berman and Viner-Mozziniברמ  , 2001ברמ ושות'  ,.(2003הכמויות של  TEPבמי טבעיי
גדולות מאד ,למשל ,נצפו בממוצע כ* 20מיליו חלקיקי /TEPליטר במי כנרת.
 TEPמורכבי מתרכובות אורגניות ,בעיקר פוליסכרידי )סוכרי(; גודל מ  1או  2מיקרו עד כ*
 300מיקרו ; וה מופעי בכל מיני צורות מורפולוגיות ,גושי ,שרוכי ,רבדי ,ענני ,וכ"ו )איור  .(2במי
טבעיי ,חלקיקי  TEPיכולי להיווצר מהחומר הרירי שעוט" תאי חיידקי ואצות מסוימי ,מחלקיקי
דטריטיאליי ומשאריות של אצות וזואופלנקטו מתי ,וג מהפרשות של אצות וחיות במי .חשוב לציי
שחלקיקי  TEPג נוצרי ע'י תהלי של קואגולציה ) (coagulationשל חומר אורגני מומס וקולוידיאלי
) ,(colloidsכנראה שזה מקור העיקרי של  TEPבמי*י.

איור  .2דוגמאות לחלקיקי  TEPבמי הכנרת .צד שמאל *TEP :בעיקר משרידי אצות פרידיניו )הקו
השחור= 3מיקרו ( .צד ימי  :חלקיקי  TEPיחד ע חלקיקי אנ*אורגניי )הקו השחור= 10מיקרו (.
ל* TEPתפקידי חשובי באקולוגיה של מי טבעיי TEP .משמשי אתרי התיישבות לחיידקי
ופרוטוזואה שפעילי במיחזור נוטריאנטי ,וכ נוצרות מיקרו*סביבות מיוחדות )"נקודות חמות"( שבה
מתרחשי תהליכי ביוכימיי חשובי כמו דה*ניטריפיקציה וחיזור סולפאט .כמו כ  ,חומר אורגני
ומתכות קור( כמו ברזל ,אב( ,ומנג  ,נוטי להיספח ולהידבק לחלקיקי אלו .חלק מהחלקיקי מהווה
מזו לפרוטוזואה ,זואופלנקטו ודגיגי לרוואליי ,וחלק שוקע וכ גור להעברת חומר אורגני
ואנאורגני מהמי העליוני לעומקי.
 TEPוהתפתחות ביופיל :ה* TEPשמרחפי במי משמשי ג כ"פלטפורמה" וג כמזו
למיקרואורגניזמי שמתיישבי וגדלי עליה .התפתחות הביופיל על ממברנות מתחילה כאשר חלקיקי
 TEPבמי מתחילי להידבק על פני משטח נקי .על ה* TEPמתחילי לגדול חיידקי הביופיל .כאשר
קיימת שכבה ראשונית של הביופיל ,נמשכי ונתפסי עליו עוד חלקיקי  TEPוכ יוסיפו להתפשטותו.
תיאור סכימאטי המראה השתתפות  TEPבתהלי היווצרות והתפתחות ביופיל על פני ממברנה מוצג

באיור .3
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איור  .3תהלי התפתחות של ביופיל על פני ממברנה .ראשית ,נדבקי כמה חלקיקי של ) TEPכחול
בהיר( ,חלק נושאי חיידקי )אדו( .על ה* TEPהנדבק מתפתחת אוכלוסית מיקרו*אורגניזמי של
הביופיל )אדו( כאשר היא ניזונה מחומר אורגני מומס וקולואידי ) (colloidsבמי )תכלת ע קו
מרוסק( ,ומחלקיקי  TEPנוספי שמגיעי לפני הביופיל .כמוב ג חיידקי בודדי במי )אדו(
משתתפי בתהלי זה.
 .2פעילות של חיידקי
ע הפרמטר הזה אנו מודדי באופ ישיר את קצב הגידול של אוכלוסיית החיידקי בדגימת מי.
השיטה שפותחה למדידת קצבי גידול של חיידקי במי*י ואגמי רגישה מאד ונפוצה בשימוש מחקר
אקולוגי .מדידת הפעילות )בצורת קצב הגידול( של החיידקי נותנת הערכה ישירה ביכולת דגימת המי
הנבדקת לגרו לגידול ולהתפתחות נוספת של מיקרואורגניזמי במורד הזרימה.
 .3כלורופיל
לעיתי קרובות מי גל של מתקני טיפול במי והתפלה מכילי כמויות לא מבוטלות של אצות
שיכולות לגרו באופ ישיר לבעיות זיהו ואילוח ביולוגי במערכות טיפול הקד במפעלי האלה .מדידת
ריכוז הכלורופיל ,הפיגמנט הירוק שנמצא בכל תא אצתי ,היא שיטה קלה לעקוב אחר נוכחות של אצות
במי .כאשר משתמשי בגלאי פלואורומטרי ,השיטה רגישה מאד ונית למדוד בקלות עד מאיות
מיקרוגר כלורופיל לליטר ) .( 0.01 ug/L
 .4ספירה כללית של חיידקי
הבדיקה מבוססת על צביעה של ה*  DNAשל חיידקי ע צבע פלואורוצנטי DAPI ,וספירת
התאי הצבועי במיקרוסקופ אפיפלואורצנטי ) .(epifluorescent microscopeשיטה זו נהוגה במחקרי
אקולוגיה מימית ומאפשרת ספירה של כל החיידקי בדגימת המי) .שיטה קודמת ,המבוססת על ספירת
מושבות של חיידקי שגדלו על צלחות אגר ,נותנת מספרי נמוכי בכמה סדרי גודל( .בדיקה זו משלימה
את הבדיקה של פעילות החיידקי )ראה למעלה (.
 – BOD .5תצרוכת חמצ ביולוגי
בדיקה זו נהוגה באופ שגרתי במכוני לטיהור מי כמדד של זיהו אורגני במי .מבחינתנו ,בדיקת
ה* BODמשקפת את הזמינות של החומר האורגני לחיידקי בדגימת המי הנבדקת ,והיכולת של
המיקרואורגניזמי להתפתח ממקור זה.
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כתחלי" לבדיקה  BODהקלאסית ,אפשר למדוד את קליטת )תצרוכת( החמצ בדגימות מי ע"י
חייש חמצ רגיש .מכשיר כזה מאפשר לכמת את קליטת החמצ באופ ישיר במש זמ קצר יחסית )שעה
עד מספר שעות( אפילו במי טבעיי "דלי" כמו מי*י חופיי.
 .6זרח כללי וחנק כללי
מדידות אלה אינ בדיוק "ביולוגיות" אבל ה מצביעות באופ כללי על היכולת של המי לספק את
שני היסודות הכימיי העיקריי שנצרכי ע"י מיקרואורגניזמי לפעילות וגידול .השיטות האנאליטיות
הקיימות לבדיקת זרח וחנק רגישות מאוד ואפשר למדוד ריכוזי נמוכי )חלקי ביליו ( בדיוק רב .
מה עתידו של מדד ה ?MSC-במפעל להתפלת מי*י באשקלו התחלנו )בשיתו" ע אנשי
חברת  (I.D.Eלהשתמש במדד  MSCכדי להשוות את היעילות של שלבי שוני בטיפול הקד בהורדת
הרמות של  ,TEPפעילות של חידקי ,כלורופיל ,וכ"ו .בעתיד אנו רוצי להפו את  MSCלמדד יותר
כמותי .דהיינו ,לבדוק באופ כמותי את הזיקה בי הפרמטרי העיקריי של  MSCובי הפוטנציאל
להתפתחות של שכבת אילוח על פני ממברנות שונות .לש כ ,נרי( סוגי שוני של מי גל )מי*י
חופיי ,מי*כנרת ,מי קולחי וכ"ו( במערכות התפלה ניסיוניות שבה המי מוזרמי מעבר לחתיכות
קטנות של ממברנות ונית למדוד את מהירות של היווצרות של ביופיל על פני הממברנה .נמדוד את
הפרמטרי של  MSCבמי בהתחלת כל ניסוי ואת מהירות ההתפתחות של הביופיל .למשל ,נערו
סידרת ניסויי ע מי*י חופיי במיהולי שוני כאשר המי עוברי דר ממברנות  ROבמערכות
התפלה הנסיוניות .בצורה דומה ,נשתמש במקורות מי אחרי ,למשל ,מי קולחי ע ממברנות  .NFכ
נוכל לכמת את הזיקה בי הפרמטרי העיקריי של  MSCובי מהירות היווצרות של הביופיל על
ממברנות.
השאיפה היא לצמצ למינימו מספר הפרמטרי שידרשו להיכלל במדד  .MSCלש כ נבח בא
נחוצי כל הפרמטרי הנ"ל או אולי רק חלק מה ,בכדי להגיע למדד  MSCאמי  .כמו כ נבדוק באיזו
מידה נית לפשט ולהתאי את הבדיקות לשימוש שגרתי במפעלי מי .מטרתנו להגיע בסו" למדד MSC

כמותי וסטנדרטי.
סיכו
אילוח ביולוגי גור לבעיות רציניות במפעלי להתפלה וטיפול במי .טיפול קד יעיל לפני שהמי
מגיעי לממברנות יכול להאט את התפתחות הביופיל באופ משמעותי .בדיקות מי לפי הגישה של
 MSCעשויות לתת הערכות מדויקות יותר לגבי היעילות של כל אחד משלבי טיפול הקד ,ולאפשר
הערכת הפוטנציאל של מי הגל לגרו לבעיות של היווצרות של ביופיל על ממברנות .לכ  ,אנו סבורי
שמדד  MSCעשוי להיות כלי שימושי למנהלי ולמפעילי במתקני המשתמשי בממברנות  ROאו
 .NFבנוס" ,השימוש במדד  MSCבשלבי פיילוט ) (pilotג יכול לספק מידע חשוב למתכנני ולעזור
בבחירת האמצעי היעילי ביותר לטיפול קד לפני ממברנות.

Chodatella citriformis
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מגמות שינוי ושדרוג במער ניטור הכנרת – מער הניטור לא ?
אס" סוקניק ועמי נשרי
מער ניטור הכנרת עבר בעשור האחרו מהל מעמיק ונמש של בחינה ,ובעקבותיו ננקטו פעולות
לשיפור הניטור .יעדי הניטור הוגדרו מחדש ,שוכללו הכלי העומדי לרשות מער הניטור ,נבחנו
הפרמטרי הנמדדי כמו ג שאלת תדירות המדידה .כל זאת מתו מגמה לשפר את היכולת לאיתור
מגמות שינוי באיכות המי בכנרת ,להביא להבנה מעמיקה יותר של התהליכי המשפיעי על איכות
המי ולחזק את יכולות החיזוי של שינויי בעקבות פעילויות ממשק שונות.
מודל כנרת שפותח ויוש במהל השני האחרונות הוא כלי אחד מיני רבי אשר הוכנסו לשימוש
מער ניטור .במסגרת פיתוח מודל כנרת נבנתה והוכנסה לשימוש רפסודת מחקר/ניטור ה"אקורפט",
המהווה אב דר מרכזית בשיפור ושדרוג פעילות הניטור בכנרת .עקרונות הפעלת ה"אקורפט" ואיכות
המידע הנאס" נסקרו בעבר .לפיכ ,לא נחזור כא על פרטי אלו ,א נדגיש את הצור הברור להגדרת
האיזו הנכו בי ניטור מרחבי מפורט )במרחב הכנרת( ובי ניטור מרכזי ברזולוצית זמ גבוהה )כפי
שמבוצע על ידי ה"אקורפט"( שמשק" את התהליכי הכלליי באג .מבחינה לוגיסטית הניטור המרחבי
המפורט יכול להתבצע רק במרווחי זמ של שבועות ) 2עד  ,(4ויית מידע )א הפעילות נערכת במועד
נכו ( על תהליכי בשולי האג ועל מצבי מעבר כמו מיהול כניסות ירד  ,התפתחות פריחת אצות וכדומה.
מעקב מרחבי כזה מתבצע כיו על ידי מערכת הניטור הנגררת ובמידה רבה נתמ על ידי נתוני לווי
הנאספי בעזרת מערכת ה*  SISCALשהותאמה לכנרת )איור  .(1לעומת זאת ,הניטור הרצי" של
ה"אקורפט" מיצג אינטגרציה של מגוו התהליכי הלימנולוגיי באג ברזולוציית זמ גבוהה .מזה שני
ברור לחוקרי ,שתחנה  Aבמרכז הכנרת ,מייצגת היטב את התהליכי הלימנולוגיי העיקריי באג.
התופעות/פרמטרי שנמדדות/י בתחנה זו אינ משקפי במדויק את הער של "הממוצע האגמי" ,א
מיצגי נכונה איכותית וחצי כמותית את המתרחש באג כולו .למשל ,הופעת פריחת אצות כחוליות
בכנרת או עליה/ירידה במליחות המי נית למדוד ברמת דיוק סבירה בעזרת תחנה יחידה במרכז האג.
מיקומה של תחנה  Aבמרכז הכנרת אינו משפיע על הפרמטרי הנמדדי כפי שנית היה לצפות במקרה
של תחנות ליטוראליות ,אשר אינ יכולות לשמש לצורכי ניטור כל האג ,מכיוו שהסיגנלי
הביולוגיי/כימיי שלה מלווי ב"רעש" חזק שמקורו בשינויי מפלס עונתיי ותפעוליי .ברור ע כ
שברוב ימות השנה ,תחנה  Aמשקפת נכונה את האג כולו ואת התהליכי העיקריי המתקיימי בו,
בעוד אירועי קיצוניי של שטפונות ופריחה כיתמית של פרידניו לא ישתקפו במרכז האג במועד
האירוע.
בדיו המתקיי לא אחת בנושא מער הניטור בכנרת עולה השאלה הא נכו ורצוי לקד ולייש
ניטור מרחבי המתבצע במרווחי זמ גדולי יחסית ,על פני ניטור נקודתי ברזולוצית זמ גבוהה ,כפי שנית
להפיק מה"אקורפט" .מגוו נושאי הנוגעי לניטור המרחבי נותרו פתוחי לדיו והחלטה ,ביניה יעדי
הניטור ,היק" המאמ( הנדרש מול התועלת שתושג וכדומה .להערכתנו יש להגדיר את יעדי הניטור
המרחבי עתה ,ובינתיי למצות את פירות ההצלחה ,ולהפיק את המיטב ממערכת הניטור ה"אקורפט" .זהו
האמצעי המתקד ביותר העומד לרשות מער הניטור בכנרת .מערכת זו מספקת ,ברזולוציית זמ גבוהה,
חלק מהנתוני הנדרשי לכיול ואימות מודל כנרת בגרסתו הנוכחית ) (DY-CD 1D Modelובוודאי
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תתאי לאימות תוצאות מודל מרחבי שפיתוחו מתוכנ להתבצע במהל השני הבאות כהמש לפרויקט
המודלי.
)Turbidity (normalized
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תמונה  :1מימי * פיזור מרחבי כתמי של פריחת פרידניו בכנרת מאי  .2003הנתוני נאספו מ  20תחנות
דיגו במרחב האג בעזרת מערכת מדידה פלאורוסנטית .במרכז – תפוצת כלורופיל בכנרת מר( 2004
כפי שחושבה ותועדה במערכת  .(http://isramar.ocean.org.il/siscal/) SISCALמשמאל –.הפיזור
המרחבי של עכירות בשכבת מי בעומק של  3מ' .נתוני חושבו מתו מדידות שנערכו יולי  2005בעזרת
מערכת ניטור נגררת.
להל אנו מביאי סקירה של מצב הידע הקיי על הפיזור המרחבי בכנרת ,הא ואי הגברת הניטור
המרחבי תשפר או תספק לנו מידע שאי בידינו כרגע ,או מידע שאנו עשויי להזדקק לו בעתיד )לדוגמה
שילוב מידע מרחבי במודל תלת*ממדי( .באותו אופ נבח איזה מידע התקבל עד כה ממערכת ה*
 ECORAFTואיזה מידע מערכת זו עשויה לספק בעתיד.
פרמטרי לימנולוגיי עיקריי המתאפייני בשונות מרחבית בכנרת
פיטופלנקטו * הפיזור המרחבי של אוכלוסיות הפיטופלנקטו )תפוצה והרכב המיני( בכנרת לא
נחקר ביסודיות .מאיד הפיזור המרחבי של הכלורופיל נחקר מספר פעמי :ברמ ) ,(1973גייפמ )בסו"
שנות התשעי( ולאחרונה על ידי יוסי יעקבי .המסקנות אליה הגיעו כל החוקרי ה די דומות .יעקבי
בדו"ח המסכ את הפיזור המרחבי של הכלורופיל בכנרת )דו"ח חיא"ל  (T3/2003מציי  :בתקופת
הפירידיניו קיימת הטרוגניות מרחבית בגלל תופעת ה*  patchinessומאיד בקי( ובסתיו ,פיזור
הכלורופיל במרחב האג הומוגני ,להוציא את אזור כניסת הירד לכנרת ,בו נצפו רמות כלורופיל גבוהות
יותר .למעשה דו"ח זה קובע שבמונחי של ריכוז הכלורופיל ,להוציא את דלתת הירד  ,תחנה  Aבמרכז
האג מהווה ייצוג טוב של כלל הכינרת במרבית חודשי השנה .השונות המרחבית במספר פרמטרי
כימיי בי מרכז האג )תחנה  (Aואזור שפ הירד לכנרת )תחנה  ( Gמוצגת בטבלה  1כערכי ממוצעי
לחודש אפריל  .2005חשוב לציי שהמיצוע האריתמטי מנטרל הבדלי קיצוניי.
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פרמטרי כימיי – ככלל ,שונות מרחבית גבוהה של פרמטרי כימיי מאפיינת את עונת
שיטפונות החור" .בתקופה זו נית למצוא מאסות של מי מתוקי יחסית ,עשרי בחומר מרח" ובמזיני
הנעי בתבנית מוכרת פחות או יותר במרחב הכנרת ,עד למיהול המלא בכלל נפח האג .בעונות אחרות
הוגדרה שונות מרחבית מובהקת רק למספר מוגבל של פרמטרי כמו מליחות הנמדדת על פי ריכוז
הכלוריד .ריכוז גבוה יחסית של כלוריד נמדד בסביבת המעיינות המלוחי של פוליה .אול חשוב לציי
שסיגנל המליחות דוע במהירות וכמה מאות מטרי מהנביעות התת*ימיות של פוליה  Aו*  Bלא נית
להבחי בו .יתכ שהסיגנל הזה נשאר עד לאזורי יותר מרכזיי באג בסמיכות לקרקעית או בשכבה דקה
במטלימניו )בסיגנל המטלימנטי נית להבחי רק במאמ( מיוחד ,באמצעות בדיקת רמת האקטיביות של
רדיו* .(226ריכוזי כלוריד גבוהי יחסית לאלו שנמדדי במרכז הכנרת )בסדר גודל של ~ ,(1%נמדדי
בדרו האג בקי( .הסיבה לכ עשויה להיות צרימה מוגבלת בי דרו וצפו האג )ע מקורות המי
המתוקי שלו( בגלל המערבלי הנפרדי.
טבלה  :1השוואת מדדי כימיי בי אזור המי העמוקי )תחנה  (Aואזור סמו לכניסת הירד לכנרת
)תחנה  .(Gהמספרי מיצגי ממוצעי לאפריל  2005בשכבת המי העליונה  10 – 0מ' )הערכי בסוגריי
ה סטיית תק (.

מדד

יחידות

תחנה A

תחנה G

טמפרטורה

°C

)18.3 (0.5

)19.3 (0.8

כלוריד
חמצ

מג"ל
מג"ל

)230 (1.1
)11.2 (0.5

)228 (1.1
)9.3 (1.5

חנקה
מרחפי

מג"ל
מג"ל

)0.227 (0.07
)4.9 (0.6

)0.197 (0.9
)5.1 (0.9

חשיבות איסו" מידע קרוב לזמ אמת בתחנה מייצגת * יישומי ה ECORAFT

הפעלת מערכת הניטור המשולבת ברפסודת המחקר/ניטור ה"אקורפט" במרכז הכנרת הפיקה מידע
על מספר תהליכי עקרוניי במערכת הלימנולוגית של הכנרת .מניתוח הממצאי שנאספו במהל השני
האחרונות עולה ששלוב אמצעי הדיגו והמדידה המוצבי כיו על ה*  ECORAFTחיוני להבנת
תהליכי שוני שמתרחשי באג .תהליכי אלו אופיניי לגו" המי ומיצגי לא רק את האירועי
במרכז האג אלא ג ברחבי האג ,לדוגמה אירועי כמו חילופי באוכלוסיית האצות השלטת באג,
שקיעת התרמוקלינה וערבול תרמי של המערכת ,מעקב צמוד אחר שינויי בפעילות הביולוגית על פי
מדידות חמצ ו .pH
שילוב הפעלת דוג רב*חישני ,ה*  ,RUSSע אנליזות כימיות של ניטראט* ניטריט בדגימות מי
שנאספו על ידי הדוג האוטומטי המשולב ב"אקורפט" ,ובדיקות של ריכוזי סיליקה במי מאפשרי
להגדיר שכבת ביניי של היפולימניו עליו  ,בי  20ל* 30מטר עומק ,שמתאפיינת במקדמי דיפוזיה אנכיי
נמוכי יחסית לשכבות השכנות )היפולימניו עליו ומטלימניו ( א בכארבעה סדרי גודל גדולי יותר
מאלה המולקולריי .בשכבה זו כמעט ולא מתפרק חומר אורגני בגלל זמ השהות הקצר של החלקיקי
אורגניי בשכבה .לפיכ קצבי העלמות החמצ  ,הצטברות פחמ דו*חמצני ודה*ניטריפיקציה בשכבת ביניי
זו ,ה איטיי מאוד יחסית לשכבות המי השכנות.
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מלכודות אבק שמוצבות על הרפסודה ה"אקורפט" הביאו אותנו למסקנה שהמקור העיקרי של זרח
לכינרת הוא באמצעות שיקוע אבק אטמוספרי )ראה דוח חיא"ל  .( T15-2005אנו רואי חשיבות בהמש
מדידת שטפי אלו ,כדי לאמוד נכו את רכיבי מאז הזרח בכנרת.
מד הזר מאפשר מעקב רצי" אחרי אירועי הידרודינמיי )כוו ועצמת הזרמי( בעומק עמודת
המי .מהנתוני שאספנו אנו יודעי כיו בוודאות מה ה מהירויות הזרמי האופייניות וכיווניה
)במישור  (Y*Xבאפילימניו  ,מטלימניו  ,היפולימניו עליו והיפולימניו תחתו בכל עונות השנה .למשל
הסתבר שברוב ימות השנה ההיפולימניו מסתובב בכיוו השעו בתדירות של עד פעמיי ביממה וזאת
כנראה בהשפעת הסייש הפנימי .נתוני שנאספו בעזרת מד הזר מסיעי להתאמת מודל פיסיקאלי
לתיאור משטר הזרמי החורפיי באג.
נתוני ההידרולב המופעל קרוב לפני המי בשילוב ע מדידות ה*  RUSSבעמודת המי מאפשרי
להערי את היחס בי ייצור חמצ לצריכת  CO2על פי האמפליטודות היומיות של רמת החמצ וערכי ה*
 pHבפני המי .המדידות הרציפות המתבצעות במרכז הכנרת אפשרו זיהוי מסות מי עשירות חמצ *
מדולדלות  CO2המגיעות בשעות הלילה של תקופת האביב למרכז האג .במקרה זה נית היה לתעד
תופעה מרחבית בעזרת אמצעי ניטור מתקדמי המוצבי בתחנה קבועה במרכז האג.
שיפור ושדרוג מער הניטור
ככלל ,מער ניטור סביבתי מבוסס על פעילות מתמשכת לאור זמ המתבצעת באופ אחיד ותדיר
באמצעי אמיני המאפשרי מעקב אחר איכות הסביבה הנמדדת .שינויי במער ניטור נתו מוכנסי
לאחר שיקול דעת ובדיקה מעמיקה של היעדי ,הצרכי והאמצעי .לפיכ ,כל דיו בשיפור ושדרוג מער
הניטור בכנרת חייב לצאת מהגדרות ברורות של מטרות הניטור באג.
יעד מרכזי של מער הניטור הוא לעקוב ולאפיי את התהליכי הלימנולוגיי בכנרת ,ולאתר
שינויי ארוכי טווח המשפיעי על איכות המי .מטרות אלו מושגות בחלק הגדול בעזרת מערכת הניטור
הקיימת והשידרוג המשמעותי שנעשה ע הכנסת ה"אקורפט" לפעולה .תוצאות הניטור הרצי" המתקבלות
ממערכת ה"אקורפט" לא צריכות לשרת את "מודל כנרת" בלבד ,אלא לספק מידע לגבי תהליכי או
תופעות שלא בהכרח נכללי במודל החד*ממדי .מודל כנרת אינו מטרה אלא אמצעי להדמיה של המערכת.
מערכת הניטור הרצי" היא כלי המשרת את מער הניטור הכולל שבו ג יכולת לאיסו" נתוני לכיול
ואימות המודל.
זיהוי מוקד של אירועי פריחת אצות מהווה יעד חשוב של מער הניטור .למטרה זו קיימות
ומופעלות כיו מערכות למעקב מרחבי )מערכת ניטור נגררת ,ושיטות לחישה מרחוק –.(SISCAL
הפעלת מוגבלת בזמ ובכח אד )מערכת ניטור נגררת( או שהתאמת לכנרת דורשת מחקר ופיתוח
).(SISCAL
הא מעקב דחו" אחר כל אזורי הכנרת )איסו" נתוני ברזולוציה גבוהה של זמ ומקו( הוא יעד
מועד" למער ניטור הכנרת? שאלה זו צריכה לעלות לדיו מעמיק .הנושא מורכב ודורש התיחסות
מקצועית.
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היכ וכיצד נית להמשי ולשפר את מער הניטור בכנרת?
להל מספר נקודת למחשבה ולדיו לא בהכרח על פי סדר חשיבות או עדיפות ביצועית:
 .1שיפור הניטור הרצי" בנקודות קריטיות ,באזורי הליטורל ,המשמשות אתרי שאיבה למערכות
אספקת מי* נית לתכנ ולבנות יחד ע ספקיות המי מער ניטור רצי" מתאי שיופעל
במשולב ע מערכות השאיבה ומודלי תפעוליי.
 .2יש לבחו את מער הניטור הכימי )חלק מהעבודה בוצע על ידי יחידת אג ההיקוות ,מקורות(
ולעדכנו על פי קריטריוני של מספר ואתרי דיגו וסוג הפרמטרי הנמדד )איכות וחשיבות
המידע המתקבל(.
 .3יש להגדיר מהי מטרת הניטור המרחבי .על פי הגדרה זו נית יהיה לקבוע את הרזולוציה הנדרשת
בזמ ובמרחב.
 – SISCAL .4מערכת ניתוח של נתוני חישה מרחוק הניזונה מנתוני לוויי ועשויה לספק נתוני
)כלורופיל טמפרטורה ועכירות( כמעט בזמ אמת מכל מרחב האג .המערכת בשלבי מתקדמי
של פיתוח והתאמה לכנרת ועשויה לענות למגוו יעדי של מער הניטור.
 .5תכנו והקמה של תחנות מדידה רציפות באזורי מוגדרי באג )בכניסת הירד לכנרת ובדרו
הכנרת( שיבצעו מדידות פיזיקליות ומדידות כלורופיל ומליחות באופ רצי" ויספקו מידע קרוב
לזמ אמת מאזורי קריטיי באג.

Pediastrum simplex
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לכמה שני יספיק מעיי הד ?
אלו רימר
הקדמה
מקורות המי באג הירד העליו ה ג מקור המי העיקרי של הכנרת .בשל חשיבות למשק
המי הישראלי נדרשת הבנה של התהליכי ההידרולוגיי השולטי בזרימת .אג הניקוז של הירד
העליו כולל כ –  1,700קמ"ר ,שמתוכ כ*  920קמ"ר בשטח ישראל והשאר בשטח של סוריה ולבנו .
מקורות הירד נמצאי בדרו רכס החרמו * רכס מאור הבנוי בעיקרו משכבת אב גיר קרסטית מתקופת
היורה ,שעובייה גדול מ*  2,000מ' .אורכו של הרכס כ –  55ק"מ ורחבו כ –  25ק"מ ,והוא מהווה בחלקו את
רכס ההרי הגבוה ביותר בישראל .רק  7%משטח ההר מצוי בשטח ישראל והשאר מחולק בי סוריה
ללבנו  .הפסגה ברו  2,814מ' נמצאת בשטח סוריה .האזורי הגבוהי של ההר ) 1,000מ' מעל פני הי
ומעלה( ה עשירי המשקעי ביותר בישראל )מעל  1,300מ"מ בממוצע שנתי( ,ואלה מוגבלי לתקופת
הגשמי שבי אוקטובר לאפריל .שלג יורד על הר חרמו בד"כ בי דצמבר למר( ,ונותר בפסגתו )< 1400מ'(
עד מאי – יוני ,כתלות במזג האויר של אותה שנה .הגש והשלג על ההר מזיני את שלושת מקורות
המי הראשיי של הירד נחל ד ) 255מליו מ"ק – מלמ"ק * ממוצע שנתי( ,נחל שניר )חצבני118 ,
מלמ"ק( ,ונחל חרמו )בניאס  107מלמ"ק(.
רכיב מי התהו בשלושת מקורות המי האלה הוא משמעותי ביותר .מעיי הד  ,המקור היחיד של
הזרימה בנחל ד ) 255מליו מ"ק( נובע בתו שטח אג ניקוז ששטחו כ*  24קמ"ר בלבד .זהו המעיי הגדול
ביותר בישראל .אג נחל שניר הוא הגדול ביותר )כ*  600קמ"ר( ,ומקור זרימת הבסיס שבו נמצא במעיינות
הוואזאני והחצבני על גבול ישראל*לבנו  ,וכ* 20ק"מ צפונה מש בהתאמה .שני מעיינות אלה תורמי כ*
 45ו –  30מליו מ"ק לשנה בהתאמה )גלעד ושוור(  ,(1978ומקור שאר הזרימה בעיקר במעיינות אחרי
ובנגר עלי .נחל חרמו )שטח אג  158קמ"ר( מקבל את מרבית המי ממעיי הבניאס )כ*  67מלמ"ק( ,ושאר
הזרימה ממעיי סער ) 6מלמ"ק( ,מבריכת הקציני ) 23מלמ"ק  ,(Gur et al. 2003מנחל שיאו  ,ומנגר עלי.
במחקר של  (1990) Gilad and Bonneה העריכו כי תרומתו היחסית של השלג למאז המי של
אקוויפר החרמו מסתכ ב*  15עד  182מלמ"ק )ממוצע  50מלמ"ק ,או  (12%על בסיס שנתי ,כתלות בכמות
המשקעי במהל עונת החור".
מחקרי רבי עסקו בסוגיית שפיעתו של מעיי הד  .מודל של שפיעת המעיי נועד כדי לבדוק את
הקשר שבי כמות הגש והשלג בחור" לבי כמות השפיעה במעיי ; לאפיי את השתנות השפיעה העונתית
והרב שנתית; וכ לתת תחזיות על התנהגות המעיי בעתיד הקרוב )שני ספורות( .כל זאת על מנת
להערי את כמות המי הצפויה בתרחישי של רצ" שני גשומות ושני שחונות .מטרת חיבור זה היא
לתאר את הבעיות בניתוח ספיקת מעיי הד  ,ולהציע מודל חדש לסוגיית השפיעה העונתית והרב שנתית
של המעיי .
מעיי הד ומאגרי ליניאריי במקביל
אחד היישומי הידועי ביותר בהידרולוגיה הוא חישוב מקד הדעיכה  Kשל שפיעת מעיי
) .(Sugawara 1995; Singh 1988היישו מבוסס על ההנחה כי נית לדמות את האקוויפר המזי את
המעיי למיכל פשוט ,שתחתיתו מנוקבת בנקודה יחידה ,ולכ הוא משחרר מי באופ פרופורציונלי לעומד
המי שמעל הנקב .התיאוריה המתמטית של מבנה קונספטואלי זה ,הידוע בש מאגר ליניארי ,משמשת
לעתי קרובות בניתוח מאפייני זרימת מי תהו ונגר עלי ,ובמודלי שתכלית ניהול ובקרת כניסות
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ע"מ 32

ויציאות ממאגרי מי .הפתרו המתמטי של מודל המאגר הליניארי כאשר אי זרימה נכנסת למאגר הוא
דעיכה אקספוננציאלית בזמ  ,ה של הספיקה היוצאת  QOUTוה של האוגר :V
 t 
(1
Q OUT (t ) = Q 0 exp − 
 K
) V(t ) = KQ OUT (t
(2
3
3
במשוואות  1ו* V 2הוא נפח המאגר )  10מ"ק(;  tהזמ )יו(;  QOUTהספיקה היוצאת )  10מ"ק
ליו( Q0 ,מציי את הספיקה היוצאת ) 103מ"ק ליו( שנרשמה ביו שבו פסקה כניסת המי למאגר ,ו*K

הוא מקד האוגר ,שיחידותיו יחידות זמ הזהות ליחידות של  .tלעתי קרובות מניחי כי נית לייצג את
האקוויפרי המזיני את המעיי ע"י שני מאגרי ליניאריי המחוברי במקביל )תרשימי  1ו* ,(2ולפיכ
מיוצגת שפיעת המעיי ע"י:

 t 
 t 
 + Q 02 exp −

Q OUT (t ) = Q OUT1 (t ) + Q OUT 2 (t ) = Q 01 exp −
(3
K
K


1 
2 
) V(t ) = K 1Q OUT1 (t ) + K 2 Q OUT 2 (t
(4
במערכת האקוויפרית המיוצגת ע"י מאגרי ליניאריי ,מקדמי  Kמייצגי למעשה את המבנה
הפנימי של המערכת הפיזיקלית המיוצגת ע"י המאגרי .כאשר  Kקט דעיכת הספיקה מ המעיי מהירה,
ושואפת ל* 0תו פרק זמ קצר ,וכמוה ג האוגר במאגר )האקוויפר( .לעומת זאת כאשר  Kגדול דעיכת
הספיקה מ המעיי איטית ,והאוגר המזי את המעיי יישמר לאור זמ רב.
במהל שנה הידרולוגית בישראל עונת הגשמי מוגבלת לחודשי אוקטובר עד אפריל .במונחי של
מודל מעיי כפי שהוצג לעיל ,העשרת מי התהו בחרמו נמשכת כ*  6עד  8חודשי לכל היותר )כתלות
בכמות השלג( ,ובכל שנה קיי פרק זמ של כ* 4עד  6חודשי של תקופה יבשה ,שבה אי העשרת מי
תהו ,ונית לייש את המודל )משוואות  1ו* 2או  3ו* (4עבור נתוני מדודי של ספיקת מעיינות
החרמו  .ניתוח של ספיקות מדודות מגלה כי קיי שוני מהותי בהידרוגר" הספיקה במהל התקופה היבשה
בי שלושת מקורות המי )תרשי  .(3ספיקת מעיי הבניאס ומעיינות נחל שניר היא פונקציה קעורה
בזמ  ,כלומר פוחתת במהירות מייד בסו" עונת הגש ,וקצב דעיכת הספיקה הול וקט לקראת החודשי
ספטמבר*אוקטובר .זהו מצב המתאר דעיכה אקספוננציאלית בקירוב ,ומתאי לקירוב ע"י משוואות  1ו*2
או  3ו* .4לעומת זאת ספיקת מעיינות הד היא פונקציה קמורה בזמ  .במלי אחרות ,קצב דעיכת ספיקת
מעיינות הד הוא איטי בתחילת תקופת היובש )לפעמי ספיקתו א" גדלה במקצת( ,והוא הול וגדל
לקראת תקופת הסתיו .יתרה מכ ,במהל שני שחונות ,קצב הדעיכה של ספיקת הד גדול יותר מאשר
קצב הדעיכה בשני מרובות גשמי )ראה לדוגמא שנת  1999בתרשי  .(2הנתוני האלה מצביעי על כ
שניתוח ספיקות מעיי הד באמצעות משוואות  1ו* 2או  3ו* ,4הנו מלאכותי ,ואינו מתאי למציאות
הפיזיקלית.
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60
40
20

t

K2

פני הקרקע

80

K1=50
Q01=480
K2=1000
Q02=110

measured
LR 1
LR 2
Total

0

500
400
300
200

K1

100

1.0

Qout (t) = Q01 exp

t

מי תהום

−t
−t
+Q02 exp
K1
K2

0.5

300

100

200

0

)Discharge (1000 m3

Qin1(t) = 0

600

0

days

0.0

תרשי  :1תאור סכמטי של מבנה מודל שני מאגרי תרשי  :2הדגמה סכמטית של מודל שני
ליניאריי במקביל.
מאגרי ליניאריי במקביל ) (LR1, LR2לתאור
ספיקה בנחל בתקופה היבשה.
במחקרי של מעיינות החרמו שנעשו בעבר חושבו מקדמי ) Kחודש( של דעיכת ספיקת מעיי הד
לפי משוואה  1ו* 2בתקופה היבשה של חדשי הקי( )טבלה  (1על פני מספר שני .ה אצל Gur et al.

) ,(2003וה אצל  (1983) Simpson and Carmiבולטת העובדה שערכי  Kמשתני מעונה לעונה ,ועשויי
לקבל ערכי שבי  300ל* 800יו ,ואילו אצל מיכלסו ) (1975וגלעד ושוור( ) ,(1978ערכי  Kשחושבו ה
ערכי ממוצעי .בבדיקה שערכנו )טבלה  1ותרשי  (4חילצנו את ערכי  Kמתו נתוני שפיעה עונתית של
הד בתקופה היבשה ,והתוצאות מאשרות את הטענה כי ערכי  Kמשתני מאד מעונה לעונה ,ולכ
המודלי של משוואות  1ו* 2או  3ו* 4אינ מתאימי במקרה זה.
טבלה  :1ערכי  Kמתו משוואת המאגר הליניארי היחיד )  exp(− t Kכפי שיושמו למעיי הד בעבר
ובעבודה הנוכחית.
מקור
Gur et al.
)(2003
Gilad and
)Shwartz (1978
Michelson,
1979
Simpson and
)Carmi (1983
עבודה נוכחית

חדשות הכנרת 2006

שני
1990–2000

) Kימי(
בי ) 300שנת  ( 1991ל*
) 810שנת (1992
600

1970-1978

678

1962-1980

585±117

1991-2001

בי ) 333שנת  ( 2001ל*
) 2500שנת (1992

1968-1975

הערות
חישוב מקד  Kעבור כל עונה בנפרד
שיטת  Master depletion curveשהיא
חישוב ממוצע של מספר שני
חישוב ממוצע של מספר שני
חישוב מקד  Kעבור כל עונה בנפרד
חישוב מקד  Kעבור כל עונה בנפרד בי
מאי לאוקטובר.

ע"מ 34

2000

a. Hermon

1500
500
2000

b. Snir

1500
1000
500
1000
900
800
700
600
500
400
300

c. Dan
BFS
FNF
1999

2000

1998

1997

1995

1996

1994

1993

1992

)Discharge (1000 m3

1000

date
תרשי  .3זרימה טבעית מלאה של נחלי החרמו  ,השניר והד  ,ויישו טכניקה של הפרדת זרימות בסיס,
מאפשרת הבחנה ברורה בי פונקציית הדעיכה הקעורה של מעיינות השניר והחרמו לעומת פונקציית
הדעיכה הקמורה של הד .
1000

3000

900

2500

2500

2000

700
600

1500

1667
1000
500
333 416

909

714 625 769

500

833
discharge
LR approximation
K

0

400

476

)discharge (1000 m^3

800

300
200

01/90 01/91 01/92 01/93 01/94 01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01

date

תרשי  .4חישוב מקדמי  Kשל שפיעת הד באמצעות משוואה  ,1בי השני  .1991*2001הריבועי 
מצייני את ערכו של  Kבימי בכל עונה יבשה.
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ע"מ 35

מעיי הד ומאגרי ליניאריי בטור
עקו הדעיכה הייחודי של הד זכה להתייחסותו של קסלר ) ,(1999שהעדי" לתאר את הד כמאגר
קוני ששטחו הול וקט כלפי מטה ,וע"י כ הצליח לתאר את ספיקת המעיי בצורה טובה יותר מאשר
בטכניקה המוכרת של מאגרי ליניאריי במקביל .להל נציג גישה שונה שבה דימינו את המערכת
ההידרולוגית המזינה את מעיי הד לשני מאגרי ליניאריי בטור )תרשי  5ו* .(6המאגר התחתו מייצג
את רכיב מי התהו ,והמאגר העליו מייצג את רכיב שכבת הביניי ) .(vadose zoneעל פי הנחתנו שכבת
הביניי היא תוו בעובי מאות מטרי משכבת פני הקרקע ועד מי התהו ,שבו מתקיימת זרימה מהירה
דר סדקי בגדלי שוני – זרימה אופיינית לסביבה קרסטית .ההצדקה הפיסיקלית המלאה לשימוש
במודל מסוג זה היא מחו( לתחו המאמר הנוכחי ומופיעה בחלקה אצל .(2006) Rimmer and Salingar

40
20

K1

t

Oct
1997

K2

0

Oct
1996

1.0
0.5

Qout1 (t ) = C1 exp

0.0

Oct
1996

Q01=1748
Q02=2572

 −t 

 C1K1 

t Qout 2 (t ) =  (K1 − K2 )exp K1  − exp K2  + C2 exp K2 
Q02K1

) (K1 − K2

= C2

;

Oct
1997

Oct
1996

400

Dan
K1=71.5 day
K2=300 day

מי תהום

 −t 

600

1.0

0.5

 − t 

800

שכבת ביניים

−t
K1

t

Oct
1997

1992-93

200

50
100
150
)Days (01/05-30/10

0.0

)Discharge (1000 m3

Qin1 (t ) = 0

60

פני הקרקע

80

1000

0

C1 = Q01

תרשי  :5תאור סכמטי של מודל שני מאגרי ליניאריי
במקביל .המאגר העליו מייצג את רכיב שכבת הביניי
) (vadoze zoneוהמאגר התחתו מייצג את רכיב מי
התהו .המשוואות מייצגות רק את המצב שבו ספיקת
הכניסה למאגר העליו היא .0

תרשי  :6תאור רכיבי במשוואה  ,5עבור  K1ו*
 K2המאפייני את מעיי הד לכל השני .שני
תנאי התחלה  Q 01ו*  Q 02אופייניי לשנת
 1992*93בלבד  .חלק מספיקת המעיי
שמקורו בכניסה ממאגר עליו  ▬ ▬ ▬ .החלק
שמקורו בתנאי ההתחלה של מאגר תחתו .
▬▬▬ ספיקה מלאה●●● .נתוני מדודי

השתנות ספיקת היציאה בזמ )שפיעת המעיי ( ,מתו המערכת הידרולוגית המתוארת ע"י שני
מאגרי בטור )תרשי  5ו* (6נתונה ע"י המשוואה הבאה:

(5




 + C 2 exp − t 

K 

 2 

  − t 
 −t
 − exp
 exp
)   K 1   K 2
Q 02 K 1

C1 = Q 01

) − K2
האיבר הראשו בחלק הימני של משוואה  5הוא החלק של ספיקת המעיי שמקורו בתרומת שכבת
1

(K

= C2

 C1 K 1
Q OUT (t ) = 
 (K 1 − K 2

;

הביניי )מאגר עליו ( למי התהו )מאגר תחתו ( .רכיב זה מסומ ע"י קו מנוקד בתרשי  .6האיבר
השמאלי במשוואה  5מציי את אותו חלק מספיקת המעיי  ,שמקורו בתנאי ההתחלה של מאגר מי התהו,
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ע"מ 36

כלומר הוא מייצג את זרימת המעיי בתנאי ששכבת הביניי יבשה ואינה מעשירה את מי התהו )קו
מקווקו בתרשי  .(6הביטוי כולו מציי את שינוי ספיקת המעיי במהל התקופה היבשה ,וכתלות בתנאי
ההתחלה בשני המאגרי )קו רצי" בתרשי .(6על ידי הפעלת משוואה  5הערכנו את ערכ של הפרמטרי
 Q01 ,K2 ,K1ו*  Q02עבור מעיי הד לכל עונה .תהלי הכיול התבצע בכפו" למספר מגבלות שנועדו לבסס
את המודל על התנאי הפיסיקליי של ההידרולוגיה של החרמו  .ראשית ,הקפדנו שהערכי של  K1ו* K2

יישארו קבועי בכל  35העונות שנבדקו ,מאחר וה מייצגי את המבנה הפיסיקלי של אג מי התהו
המזי את המעיי  .כמו כ ההיגיו מחייב שתהיה התאמה טובה בי  Q01לבי  Q02בכל עונה מאחר ושניה
נקבעי בסופו של דבר בעיקר ע"י הגש של העונה שחלפה .ביצענו התאמת עקומי של משוואה 5
לספיקות המדודות בי התאריכי  01/05-30/10של כל עונה ע"י תוכנית  MATLABשנכתבה במיוחד
לצור זה ,ובמהל זה נקבעו ערכיה של  Q01 ,K2 ,K1ו*  Q02עבור מעיי הד בכל העונות .תוצאה סופית
ו"מבוססת פיסיקלית" לערכי  K1ו*  K2נקבעה לאחר שהתקבלה התאמת עקומי טובה ,וג נמצאה
קורלציה גבוהה בי ערכי  Q01ו*  Q02של  35העונות שנבדקו .הערכי המיטביי שנמצאו עבור הד
בתהלי זה ה  K1 = 71.8יו ,ו* .K2 =300,
תרשי  7מציג את התאמת העקומי של משוואה  5לספיקת הד במהל ארבע עונות יבשות ,החל
מהעונה שהחלה בעקבות החור" הגשו של שנת  ,1991/2דר העונות הפחות גשומות  1992/3ו* ,1995/6
ועד לעונה שבאה בעקבות שנת גשמי יבשה יחסית  .1998/9המסקנה בכל המקרי היא שבעקבות עונת
הגשמי ה שכבת הביניי וה שכבת מי התהו בדרגת מילוי המתאימה לכמות הגש שירדה באותה
עונה .אבל ,בעוד דעיכתו של כל מאגר מי תהו איננה משתנה משנה לשנה ושווה ל* )  exp(− t K 2בכל
תנאי שפה ,תוספת הזרימה שמקורה בשכבת הביניי משנה באופ משמעותי את מהל השפיעה של
ספיקת המעיי במהל התקופה היבשה .כתוצאה מכ ההפחתה בשפיעתו של הד במהל  180ימי התקופה
היבשה של שנת ) 1991/2כאמור בעקבות עונה גשומה ביותר( הייתה רק ~ 70,000מ"ק\יו ,בהשוואה ל*
 ~300,000מ"ק\יו בשנת  1998/9השחונה.
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תרשי  .7יישו משוואה  5לספיקות בד במהל התקופה היבשה של השני  1995/6 ,1992/3 ,1991/2ו*
 .1998/9בכל המקרי  K1 = 71.8יו ,ו*  .K2 =300,ערכי  Q01ו*  Q02עבור כל שנה רשומי על כל
תרשי בנפרד.
עתה נחזור לשאלה הראשונית שהצגנו בכותרת .ער  Kשל מאגר מעיי הד הוא  300יו בלבד,
אבל השפעתו של מאגר זה ניכרת היטב רק לאחר שני שחונות ,בעוד שאחרי שני גשומות דעיכת האוגר
מטושטשת ע"י תרומת שכבת הביניי .בחישוב מתמטי פשוט נית להראות כי בשל דעיכתו של רכיב מי
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5%* אוגר הד מגיע ל,(התהו כאשר אינו מועשר ע"י רכיב שכבת הביניי )ייצוג שני שחונות מאד
 לממצא זה יש.( יו בלבד )כשנתיי וחצי900  כלומר אחרי,3K *מערכו ההתחלתי אחרי פרק זמ השווה ל
 שני5 *( שלפיה אוגר הד מספיק לכK≅600) חשיבות עליונה כאשר משווי אותו להערכות קודמות
 תוצאות אלה מסבירות היטב את הספיקות הנמוכות שנמדדו בירד אחרי שתי שני שחונות.שחונות
; ה נתמכות ע"י מודלי סטטיסטיי המראי כי הספיקה השנתית1998*1999 * ו1989*1990 ברצ" בשני
של הד תלויה בספיקתו בשתי שני קודמות; ונתמכת ג ע"י נתוני רב שנתיי ארוכי טווח שנמדדו
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דברי שנאמרו במסיבת היציאה לגמלאות של בינה * תחילת תשס"ז ,אוקטובר 2006
חרזה וכתבה :אורה הדס
בינה
האומנ חלפו כבר 31שנה
כשהתייצבת במעבדה בפע הראשונה
ואי אפשר לסכ במבט לאחור
תקופת חיי שהיא יותר מדור
תקופה של תהפוכות ומעברי
באר( ,במעבדה ובחיי האישיי
אנסה לתאר במספר מלי
את חיינו במעבדה באות ימי
בחדר הפנימי בינה דיוויד ואני
טומי ורבקה בחדר השני
וכל המתרחש בחדר האחד
נשמע כמוב בחדר שבצד
כ שחו( מכלורופיל פרודוקטיביות
אנזימי וספירת אצות
מתלבטי בחדר שלנו – אי עושי בנות
כי עד הקטע הזה בחיי
שלושתנו הצלחנו להוליד רק בני
ואז מעבר לדלת לאחר דקת השהיה
נשמע קולו של טומי
בנות – מה הבעיה ?!
מכא ברור שחו( מייצור ראשוני
ייצרנו ג את תמר יעל ולי
בינה שלנו היא יחידה ומיוחדה
נדיבות ,לב רחב ומדיניות של דלת פתוחה
מצוקה כלשהי רגעית או קבועה
זוכה לתשומת לב ואוז קשובה
ויש הטועני מקרב ידידיה הרבי
שטעתה במקצוע ויעודה היה * עבודה ע אנשי
א אי יכולנו לוותר עליה ועל שרותיה
וע לכתה ברור לכול
שהמעבדה משנה פניה
יש להדגיש בי יתר הדברי
שהיא גורמת לכולנו הרעה בתנאי
מי כל בוקר יספק לכול גבינת צא
הנעלמת מהשולח במהירות הסילו
מי יקד פנינו לאחר עבודה בלילות
ע חיו ,חרי( גבינה וצלחת פרות
מי יעדכננו על מסעדות ,הצגות וארועי מחול
כי בינה חברתנו ידה בכל
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א בעיקר עליה יש להמלי( ולהעיד
כמצטיינת במועדוני הנוסע המתמיד
מספרי על מרקו פולו הנוסע הנודע
הגשש לא הכירו את חברתנו קפל בינה
כי בגרוזיה וארמניה וג קצת אוזבקיסטא
אוסטריה ,שווי( וג רומניה –עליה זה קט
ג תוניסיה ומרוקו* מה יאמרו הספרדי
קפיצה קטנה לברצלונה* נשיקות לנכדי.
כשבב גוריו היא נוחתת לבסו"
דידי –אתה בירושלי? טוב
עוד אספיק למסיבת בנות
בבית ינאי על החו".
זהו אנחנו נפרדי
וג א בשער זרקה השיבה
וג הגזרה לא בדיוק מה שהיתה
לא נס ליח ולא פסה רוח הנעורי
ע מסעדות ,טיולי ואי סו" ארועי
ורק שתמשיכי כ ע בריאות וחיוכי
לעבר העשורי הבאי.
וכעת למשהו יותר רציני
קטע שמבטא את מה שאני מרגישה כלפי
מתו "הנביא" – ח'ליל גוברא
אל נא יפרידו גלי הי בינינו
והשני שהיית עמנו לא יהיו א זיכרו .
רוח התהלכה בינינו
וצל היה אור על פנינו.
אהבתנו ל רבה היתה א ללא מלי
מוסתרת ומצועפת.
א כעת קוראת היא אלי ועומדת גלויה
כי לא נדע את עומק האהבה עד רגע הפרדה.

Scenedesmus acuminatus
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מאת טומי ברמ
בינה קפל עוזבת את המעבדה,
לאחר  31שנה של עבודה במעבדה לחקר הכנרת ,בינה ,מעמודי התוו של המוסד הזה ,יוצאת
לגימלאות 31 .שני בוודאי לא "הולכות ברגל" ,אפילו א אנחנו ,הותיקי ,עדיי ממשיכי ללכת ברגל
לפעמי ג בימי אלה.
אישית ,ברצוני להודות לבינה עבור כל כ הרבה דברי שעשתה במש התקופה הלא קצרה
שעבדה עימי כטכנאית; על העזרה ,העבודה המסורה ,האיכפתיות ומעל לכל ,היחס הח לי ולכל מה
שעשינו ביחד.
בנוס" בש כולנו ,כמי שקשור למעבדה זו מאפילו לפני הגעתה של בינה ,אני רוצה להודות לבינה
עבור התרומות הרבות שהעניקה למעבדה במש  31השני שעבדה בה.
והנה מניי חלקי בלבד של הספקי בינה בשני מ*  1975עד היו.
* בינה רשמה ב*  3862דפי חוברת :ניסויי ,תוצאות ,מרשמי ,שיטות וכו'.
* בינה הכינה  842מצעי לגידול אצות )לא כול הצליחו !(.
* בינה סיננה  105,238סינוני.
* בינה עשתה  16,284בדיקות פרודוקטיביות )ג לאצות וג לחיידקי(.
* ועוד ,ועוד ,ועוד.
א הסטטיסטיקה הזו לא מגלה את התרומות העיקריות והמיוחדות של בינה לצוות עובדי המעבדה.
ברשימה זו ,צריכי להירש כל הטיולי שתכננה ) כמוב  ,יחד ע ריקי ואחרי( את כל המסיבות הרבות
שארגנה ,וכמוב  ,את הקילוגרמי של גבינת העיזי לארוחות הבוקר והעוגות למסיבות שהייתה מביאה...
אבל מעל לכל ,יש לציי ולהדגיש את "הרגשת הבית" ואת החברות הטובה שבינה הקרינה לכול
סביבה במש כל כ הרבה שני.
מכולנו ,אני מאחל לבינה – את כל הדברי הטובי :הרבה טיולי ,הרבה נחת מהמשפחה הגדלה
והולכת ,בריאות ומצב*רוח טוב .בינה ,תזכרי שתמיד נשמח בא תבקרי במעבדה )...אני מצידי מבטיח
לאפשר ל להרבי( כמה בדיקות כלורופיל לטובת הנוסטלגיה(.

Ceratium cyst
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חרזה וכתבה :בינה קפל
א החודש הראשו הוא סימ לבאות,
אז המלצתי לכולכ  " :רוצו מהר לגימלאות".
שבועיי ברומניה המדהימה,
עוד חופשונת בירושלי הקסומה,
ובי לבי קצת מתאקלמת בראש פינה,
והרי לכ חודש בחיי הפנסיונרית בינה.
א באמת יש תוכניות בלי סו" והמלאכה מרובה,
נדמה לי שלא יספיקו עוד שישי שנה.
שלושי ואחת שנות עבודה,
במקו מופלא כמו המעבדה,
ה מאגר בלתי נדלה של זיכרונות,
מפגשי חברויות והרבה חוויות,
אז חשבתי שקצת היסטוריה עשויה לעניי *
את הותיקי שזוכרי ,והאחרי שיוכלו לדמיי .
קולט האגדית שהיתה ידידת משפחה,
ביו בהיר של  1975אל טומי אותי שלחה,
אמרה לי – "הוא פרופסור קצת מפוזר",
ואני פגשתי אד קצת מוזר.
"הא הוא מדבר אלי סינית?" חשבתי בנאיביות,
כי כל הזמ הוא הזכיר מילי כמו כלורופיל
ופרודוקטיביות.
וכ התחיל רומ שנמש עשרות שני,
ונדמה לי שהסתדרנו – כמעט כמו זוג יוני.
אהבתי את המעבדה ממבט ראשו ,
ואל אורה התחברתי עוד לפני לי ואו ,
כל שבוע יו ניטור ערכנו,
ואת השפיצי של האמפולות לפח השלכנו.
וכשרבקה ודוויד הצטרפו בסו" אותה שנה,
המאז האנגלו*סקסי של המעבדה לגמרי השתנה.
חקר ימי ואגמי הייתה אז חברה קטנה
ונמרצת,
ולעול לא אשכח את טיול החברה לנחל בצת,
ביו קיי( לוהט ע בט הריונית,
מטפסת עוד ועוד,
יד ביד ע יוחאי ב נו במעלה המונפורט.
ביחד ע ההשקעה המרבית בחלק המחקרי,
החלק החברתי של המעבדה היה תמיד חלק מאד
עיקרי,
וספר עב*כרס נית לכתוב,
ע רומנטיקה ,טרגדיות ודרמות לרוב.
והרבה יותר מדי שכול שעלינו נחת,
והדגיש כמה אנחנו בעצ משפחה אחת
ומי זוכר את גרי שהתאהב בגיתה ,ואת הילרי
שביואל בחרה?
ומה ע הנרי וולוכונסקי שהפ מחוקר למשורר
והיגר לגרמניה הקרה.
והיו ג ימי של משבר ע מעבדה אפלה שעוד
רגע נסגרת,
ע שמועות על שנוי לשלוחה אוניברסיטאית או
סני" של מנהלת הכנרת.
אבל יותר כיי" לספר על מוסה )אבו מאיר( הספ
המדהי,
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שביו דיגו בתחנה  Aהיה מדומ מנועי,
ולילדי שהיו ביו כיי" על החרמונה * היה
אומר:
יאללה ,ילדודס ,קפצו אל החצר מהר!!
ובמקו לחזור לשלוש שעות אינקובציה
במעבדה,
מוסה היה משיט אותנו לעי *גב למסעדה,
קוני ארטיקי ,מלקקי ,רובצי על הסיפו ,
וחוזרי ל* Aלהוציא את הבקבוקי ללא שו
ייסורי מצפו
תופעה משונה ,אולי קשורה לעבודה
הרדיואקטיבית,
במעבדה מתחילה ילודה מאד מאד אקטיבית.
ולאט לאט מתחילי לגלות,
שלכל אלה שיש רק בני – נולדות בנות.
דוויד ,אורה ,בינה ומזל
לכול יש סו" סו" בת – איזה מזל.
ואפילו לטומי אבי הבנות,
התחילו בקצב להיוולד נכדות.
ואולי בכלל הכול קרה בגלל ה –,METAL MIX
שעודד בטרו" יצירת כרומוזומי . X
כשמדברי איתי בדר כלל על פריחות,
אני רואה מול עיני עוצמה של צבע ושדות,
אבל פה במעבדה קיבלתי פריחה ממש,
וקשה היה להתרגל למצב החדש,
שבו כל אצה שמתרבה בקצב,
ממלאה ליבו של כל חוקר בעצב,
ובמקו פריחה של רקפת ,נרקיס או יקינטו
ל תלמד להגיד פרידיניו ,מיקרוציסטיס או
אפניזומנו .
נושא הטיולי אצלנו הוא נושא מאד מעורר
עניי ,
והשאלה האקטואלית תמיד היא – איזה הרכב,
מתי ולא .
וג ריקי מודה שקשה לזכור,
מי עכשיו הבא בתור:
כלל העובדי ,כל הבנות,
או אולי בכלל טיול משפחות.
ארוחת הבוקר הינה מאז ומתמיד מוסד,
פרלמנט אמיתי יחיד ומיוחד,
כל נושא אקטואלי נידו לפני ולפני,
א כשמדובר בפוליטיקה – מוטב לשתוק
ולהפני,
וא קורה שהענייני מתלהטי,
וקולו של בועז מרקיע עד חדר הכלי,
אז את הישועה הביאו מראש פינה העזי,
פרוסת גבינה – לכל אחד ,ומיד משתתקי
ולועסי.
יכולתי עוד אי ספור סיפורי לספר,
וכידוע לכולכ ,אני מאד אוהבת לדבר,
א הגיע הרגע ,כמה חבל,
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פרידה מ המעורב הישראלי הזה המתובל,
המשתרע מחצור הגלילית עד עמק בית שא ,
ומחיפה ועד רמת הגול .
אז הנה מאז רב*שנתי ראשו ,
לא מספיק מדויק בשביל יוסי דישו :
יש טברייני – ורבקה היא הדוגמא הקלאסית,
ויש קהילה מכובדת אנגלוסקסית,
יש קיבוצניקי – וכל המעבדה כמעט שבתה,
כשדגניה א' עברה את תהלי ההפרטה,
יש חילוניי ,ודתיי ויש שומרי מסורת,
שמביאי ניחוח אקטואליה למעבדתנו
הקטנטונת,
יש הרבה עולי
כבר לא כל כ חדשי
ותמיד תמיד אזכור,
אי בוריס התאהב בפינתו של אבשלו קור.
ארבעה מנכלי חברה ,ארבעה מנהלי מעבדה,
והגיל הממוצע קצת גבוה – זאת עובדה.
ולסיו המאז שלי האישי,
שפתאו הפ להיות כל כ מוחשי.
אספתי לי את כלל העובדי בשקית,
והכנסתי אות לצנטריפוגה ענקית,
סירכזתי אות במהירות של מיליו , RPM
והפלא ופלא – ראו מה קרה לה.
טבעת אחת הכי קרובה – כולה של בנות,
כול מקסימות ומיוחדות,
ולכל אחת אישית ,אני מרגישה קרובה ורוצה
להודות.
טבעת נוספת – כולה בחורי,
חלק ותיקי וחלק צעירי,
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לחלק אני מחוברת יותר ולחלק פחות
אבל את כולכ אני אוהבת ורוצה להודות.
טבעת שלישית של עובדי מקורות,
שלעתי מעוררת קנאה בגלל המשכורות,
וג בגלל התלבושות האופנתיות של הבנות.
א בתור שכנה ותיקה – חייבת אני להודות,
שיהיה משעמ בלי חיפושי "לא נעלמו
העגלות?",
או" :תור מי להביא חלב?" ו– "שהפע ה
יביאו גליל נייר לחדר האוכל!"
אי ספק שבלעדי המקורותי האלה ,היה חסר
לנו קצת תוכ .
ואני מרגישה מחוברת מאד,
ג אל הטבעת הזאת.
וטבעת אחרונה שיצאה מסורכזת,
טבעת קצת צרה לטעמי ופחות מדי מרוכזת,
אלה כל הצעירי החדשי והחדשות,
שחוברי אלינו לעיתי מזומנות,
עבודות גמר או לקראת תואר,
כול חמודי להפליא – מיטב הנוער,
וע חלק יצא לי לעבוד
ונהניתי מה מאד מאד.
אז את כל הטבעות האלה מחברת אני לשלשלת,
ולכול מעומק ליבי מאחלת,
שתשמרו חזק חזק על זו הגחלת,
כי מקומות עבודה שכאלה אי הרבה בעול,
אוהבת מאד מאד את כול.
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