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דבר העורך
חורף  2011-2012החזיר את הכנרת למצב נורמלי ומוכר .בסיומה של השנה ההידרולוגית נמצא
מפלס הכנרת ברום של  -212.3מ' ,לאחר שבמהלך החורף נרשמו כניסות המים הגבוהות ביותר ב 8 -השנים
האחרונות ,ולראשונה מאז שנת  2008לא ירד מפלס הכנרת מתחת לקו האדום ) .( -213יחד עם הסימנים
המעודדים לתחילת סיומו של משבר המים ,במהלך שנת  2012עלו לסדר היום הציבורי מספר נושאים
סביבתיים –תפעוליים הקשורים לכנרת ולאגן ההיקוות ,אך אינם עוסקים ישירות במפלס הכנרת עצמו
)עניין שהעסיק אותנו רבות בשנים האחרונות( .נושא ראשון שזכה להתייחסות מקיפה השנה הוא ניהול
ממשק הדייג בכנרת ,המתאפיין בשנים האחרונות בחוסר יציבות ובהפחתה משמעותית של השלל ,שהגיע
לשפל בשנת  .2008השנה התחלנו במעבדה מחקר משולב גדול לאיתור הגורמים המשפיעים על שלל הדייג,
והיבטים תברואתיים של הדגה .נושא נוסף שעורר תשומת לב הוא הופעת עלוקות שנצפו במי הכנרת
בכמויות גדולות בסוף יוני  ,2012בשני חופים בצפון מערב האגם .מדובר במין שאינו מוצץ דם ואיננו מסכן
בני אדם בשום אופן ,אך עצם הימצאותו במים העלתה את מפלס הדאגה .עליית המפלס הגדולה יחסית
בשנה האחרונה הציפה )תרתי משמע( ביתר שאת גם את שאלת הטיפול בצמחיית החוף .צמחייה זו
מתפתחת בחופים חשופים בכנרת כאשר האגם במפלס נמוך ,ומוצפת כאשר מפלס האגם עולה .רצף שנות
הבצורת אפשר התפתחות רצועת צמחייה רחבה ,שכעת ,לאחר עליית המפלס ,יש בה תועלת אקולוגית
מחד ,אך השארתה מוצפת במים מלווה לעתים בהתפתחות עונתית של מטרדי ריח ,ריקבון ומטרד יתושים
בעוצמה גבוהה מהרגיל .הדיונים בעניין הטיפול המיטבי בצמחיית החוף בכנרת עוררו פולמוס ציבורי
והגיעו לתקשורת הארצית .בשולי משבר המים של השנים האחרונות נמצא גם נושא "קידוחי הבצורת".
אזור הגליל ואצבע הגליל בפרט הפכו במהלך הבצורת של השנים האחרונות ליעד להפקה מוגברת של מי
תהום .לצד התועלת הברורה והמידית של הפקת יותר מים בתנאי יובש ובהתאם לצרכי החקלאות
האזורית ,יש בהפקות אלה נזק פוטנציאלי לכמויות המים הטבעיות שזורמות בנחלי הגליל ,ולכן יש לשקול
את הפעלת תכנית החירום הזו עם הצבת בלמים מתאימים.
המשותף לכל הנושאים לעיל הוא בכך שבעיות סביבתיות הן מעצם טבען מורכבות מאד ,וגם
ההתייחסות אליהן מצדנו איננה אובייקטיבית ,אלא תלויה במידה רבה בעולמו של המתבונן .מכאן שיש
חשיבות ראשונה במעלה להחלפת דעות ,לשמיעת עמדות של בעלי עניין שונים ,ולגיבוש המלצות
תפעוליות על סמך מידע רחב ככל האפשר.
בגיליון השנה יש ביטוי נרחב לבעיות הסביבתיות שהוזכרו לעיל ,לצד מאמרים שעוסקים ב"מדע
בסיסי" – שני תחומים שמשתלבים באופן קבוע בעבודת המעבדה .כרגיל חברו אלינו במחקרי הכנרת
סטודנטים וחוקרים ממיטב המוסדות האקדמיים מהארץ.
באוקטובר  2012המעבדה לחקר הכנרת קלטה חוקר חדש  -דר' פלג אסטרחן -שמומחיותו בתחום
הכימיה האורגנית .פלג יהיה אחראי על ניטור חומרי הדברה ויפעל בנושאים שונים בתחום הכימיה
האורגנית ,בכנרת ובים תיכון .אנו מאחלים לו הצלחה רבה והשתלבות קלה במעבדה.
הגיליון השנה נפתח בדברים לזכר פרופסור אוצה פולינגר שהלכה לעולמה בגיל  88ב 1-לאוקטובר
 .2012אוצה הייתה חוקרת במעבדה לחקר הכנרת מאז הקמת המעבדה בשנת  1969ועד לפרישתה
לגמלאות ב .1989 -גם לאחר פרישתה המשיכה לעבוד כחוקרת במשרה חלקית .יהי זכרה ברוך.
נסיים בתקווה לחורף גשום ,לקיץ נח ,ולעבודה מדעית פורייה,
קריאה נעימה ,אלון רימר
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1924אוצה פולינגר 1924-2012
מאת תמר זהרי
פרופסור אוצה פולינגר הלכה לעולמה בגיל  88ב 1-לאוקטובר 2012
אחרי שנים של סבל מתמשך ממחלה קשה .אוצה הייתה חוקרת במעבדה
לחקר הכנרת מאז הקמת המעבדה ב 1969-ועד לפרישתה לגמלאות ב-
 .1989גם לאחר פרישתה המשיכה לעבוד כחוקרת במשרה חלקית ,שהלכה
והצטמצמה עם השנים עד לפרישתה המוחלטת בשנת .1998
אוצה נולדה בבוקובינה שברומניה בשנים שבין שתי מלחמות
העולם ובצעירותה עברה טלטלות רבות .כנערה בת  17נשלחה עם
משפחתה לגטאות ,מחנות עבודה ומחנות ריכוז בטרניסטריה שבצפון-
מזרח רומניה ,על הגבול עם ברה"מ )כיום אוקראינה( ,שם עבדה בפרך,
סבלה ממחלות ,הורעבה והושפלה במשך קרוב ל 4 -שנים )(1941-1945
והייתה מהמעטים ששרדו את השהות במחנות בחיים .ב 1945-היא חזרה
לרומניה למצוא שביתה איננו עוד .על הסבל הקשה שעבר על אוצה בשנים של מלחמת העולם השנייה לא
סיפרה מילה מעולם ,למעט מילה פה ושם על כך שהאוקראינים שיתפו פעולה עם הנאצים והיו נוראים
בשנאתם ואכזריותם כלפי היהודים.
את בעלה אדולף הכירה ב  1945לאחר שחזרה מהמחנות .אתו חלקה את המשך חייה ,עד יומה
האחרון .לאחר תלאות ואכזריות המלחמה הם בחרו שלא להביא ילדים לעולם שבו מתחוללים אסונות
נוראיים כאלו.
עם חזרתה לרומניה החלה אוצה בלימודים באוניברסיטה .היא סיימה תואר ראשון ב1949-
באוניברסיטת איאסי ותואר שני ב 1951-באוניברסיטת בוקרשט .במהלך לימודי התואר השני ואחריהם
החזיקה במשרת הוראה ומחקר באונ' בוקרשט במחלקה לאנטומיה והיסטולוגיה ,עד שב 1959-הגישה
בקשה לעלייה לישראל .בתגובה היא פוטרה מיד מעבודתה ,ונאסר עליה ללמד ולהופיע כמחברת של
מאמרים מדעיים .מכיוון שהיה צורך במדענים היא קבלה משרת "עובדת מדעית" במכון לאנדוקרינולוגיה
באקדמיה הרומנית למדעים – עד עלייתה לישראל ב ,1963-עלייה שהתאפשרה כנראה עקב התערבות
המעצמות והסכמים כספיים.
בישראל קבלה משרת ביולוגית בתחנה לחקר הדייג בחיפה ,והחלה במחקרים על הפיטופלנקטון של
הכנרת ,בהדרכת פרופ' ברוך קימור .ב 1971-משרתה הועברה למכון לחקר ימים ואגמים והיא הצטרפה
לצוות החוקרים הצעיר של המעבדה לחקר הכנרת ,יחד עם טומי ברמן והזוג קולט וסלוודור צרויה .מקום
מושבה הקבוע היה תמיד במכון בחיפה ,שם הייתה גם ראש המחלקה לביולוגיה בשנים  .1974-1982בכל
שנות עבודתה הייתה מגיעה למעבדה לחקר הכנרת מדי שבוע ,לרוב באוטובוס .משהגיעה למעבדה ,דבר
ראשון יצאה לחוף הכנרת לאסוף דגימה ברשת פלנקטון קטנה שהוציאה מתיקה והתיישבה ליד
המיקרוסקופ להסתכל מה קורה במים.
אוצה בילתה מספר שבתונים ותקופות השתלמות בצרפת ,גרמניה ,שוודיה וארה"ב ויצרה קשרים
מדעיים חמים עם חוקרים רבים בעולם ,בעיקר באירופה .היא פרסמה כ 60-מאמרים בספרות המדעית
המבוקרת ועוד מספר מאמרי סקירה על דינופלגלטים של מים מתוקים ועל הפיטופלנקטון של הכנרת
שפורסמו כפרקים בספרים .יחד עם קולט צרויה היא חיברה ספר על האגמים של הרצועה החמה ויחד עם
ברוך קימור כתבה חוברת להגדרת הפיטופלנקטון של הכנרת שפורסמה ב 1969-ומשמשת אותנו עד היום.
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אהבנו את אוצה מאד .את אישיותה הקורנת ,את שמחת החיים שלה והאנרגיות הרבות ששפעו
ממנה .היא הייתה מבוגרת מרובנו אבל נראתה כבחורה צעירה גם לאחר פרישתה לגמלאות .היא התייחסה
אלינו בחום ובאימהות ,כאל הילדים שלא היו לה .כשהגעתי אליה למשרד לחיפה ,תמיד הכינה מראש
כיבוד עבורי וגם דאגה שאוכל.
אני חייבת לאוצה את רוב הידע שלי על הפיטופלנקטון של הכנרת .בסבלנות ואהבה רבה ,כלפי
וכלפי הפיטופלנקטון ,בילתה איתי שעות רבות ליד המיקרוסקופ בתצפית על דגימות מי כנרת .בעידן
שלפני המחשבים והמצלמות הדיגיטליות הייתה לה שיטת הוראה מיוחדת  -שיטת הכיסא-על-גלגלים.
שתינו יושבות ליד המיקרוסקופ ,כל אחת על כיסא עם גלגלים משלה ,ומתחלפות בהסתכלות במיקרוסקופ
תוך כדי החלקה הצידה עם הכיסא .היא לימדה אותי כללים חשובים במיקרוסקופיה ,למשל ש"מה שלא
מכירים לא רואים" ,וגם שדווקא את אותם הדברים שלא רואים צריך לדעת לחפש ולחקור .למדתי לדעת
שיש דברים שגם היא ,אוצה רבת הניסיון ,לא מזהה וזה עודד אותי לדעת שאינני היחידה שאינה יודעת על
מה היא מסתכלת .אבל בעיקר היא לימדה אותי להכיר אצות ומיקרואורגניזמים אחרים של מי כנרת ,איך
לספור ולנטר אותם ,ואיך לחקור אותם – ותמיד עם המון חיוניות ,התלהבות ,ואנרגיות חיוביות .על כל
אלה אני אסירת תודה.
כולנו חייבים לאוצה על שהניחה את הבסיס להכרת הפיטופלנקטון של הכנרת .בסיס מוצק שכולנו
נשענים עליו כיום בחקר הכנרת כמערכת אקולוגית ,על מרכיביה השונים .אהבנו את אוצה מאד  -את
אישיותה הקורנת ,את שמחת החיים שלה והאנרגיות הרבות ששפעו ממנה.
תהא מנוחתה עדן.
 30לאוקטובר 2012

 .Ceratiumצילום :אלה אלסטר
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תזרים יסודות בוני תא בכנרת – מיקור חוץ אינו אופציה נפוצה
יוסף יעקבי
מרבית החומר האורגני המצוי במי הכנרת וכן זה המרכיב חלק מקרקעית האגם נוצר במקור בייצור
מקומי ,בעיקר הודות לפוטוסינתזה )בעגה האקולוגית – ייצור ראשוני( ,שהיא תוצר פעילותם של מרכיבי
הצומח במערכת .השוואת החומר האורגני המוסף לאגם באמצעות הייצור הראשוני ,לערוץ הייבוא הגדול
ביותר של חומר אורגני – נהר הירדן ,מלמדת עד כמה קטנה התרומה של חומר אורגני המיובא אל האגם,
ומגיעה בשיאה עם בוא השיטפונות הכבדים לכדי מעט יותר מ ,10%-עם ממוצע רב-שנתי שאינו עולה על
) 1%איור .(1

איור  :1הממוצע היומי של ריכוז החומר האורגני המוסף לכנרת דרך הייצור הראשוני וריכוז החומר
האורגני המגיע לאגם עם נהר הירדן.
הצומח המיקרוסקופי המרחף בעמודת המים ,הפיטופלנקטון ,הוא יצרן החומר האורגני החשוב
בכנרת ואת תרומתו למאזן הפחמן אנו מודדים בעקביות זה כארבעה עשורים .קצב הייצור הראשוני תלוי
בהרכב הפיטופלנקטון ,בצפיפותו ,בגורמי סביבה ,ומעל לכל בטמפרטורה ובזמינות האור בעמודת המים.
כשקולה של כל הגורמים המגבילים את הייצור הראשוני ,לקצב הייצור הנמדד עונתיות ברורה ,עם שיא
בחדשים אפריל ומאי ,במידה מסוימת בהקבלה לתנודת צפיפות הכלורופיל ,שמשמש כמדד להערכת
צפיפות הפיטופלנקטון )ראה רשימתי בחדשות כנרת  ,30עמודים  ,(9 -4אם כי ברמת שונות נמוכה מזו של
הצפיפות )איור .(2
גורם מרכזי ביכולת הפיטופלנקטון לייצר ביומסה היא זמינותם של יסודות בוני תא – פחמן ,חמצן,
מימן ,חנקן ,גפרית ,וזרחן המוכללים בפחמימות ,בליפידים ,בחלבונים ובחומצות הגרעין .כמו כן יש שורה
ארוכה של יסודות שנצרכים בכמויות קטנות וזעירות המכונים יסודות קורט .בין אלה נמנים היסודות
ברזל ,נחושת ,סלניום ,יוד ועוד ,ושעל הפיסיולוגיה שלהם אנו יודעים בדרך-כלל מעט מאד .פחמן מזומן
באמצעות הייצור הראשוני ואם זה היה הגורם המגביל הרי שיאי צפיפות הפיטופלנקטון היו צריכים
להקביל לשיאי תשומת האור בחודש יוני .אבל ,ככל שידוע לנו המגבלה של ריבוי הפיטופלנקטון היא
תולדת מחסור של שטף החנקן ויותר מכך – מגבלת זמינות זרחן .ריכוזם של הצורונים המסיסים של
יסודות אלה בעמודת המים בד"כ קטן מאד ,על סף יכולתנו האנליטית למדוד אותם באמינות .כך למשל,
רק לעיתים נדירות עולה ריכוז יון הזרחה על  20מיקרוגרם לליטר ויון החנקה על  200מיקרוגרם לליטר,
ואם גבוה יותר במקרה של החנקה ,אזי עפ"ר כתוצר של כניסות שטפוניות .כנגד נדירות זו של יונים בוני
תא מסיסים בעמודת המים ובעיקר בחלקה העליון החשוף לאור השמש ,כלל ריכוזי החנקן והזרחן ,ז"א כל
הצורונים האפשריים של היסודות – מומסים אי-אורגניים ,מומסים אורגניים וחלקיקיים ,תואמים את
צפיפות הצומח והחי באגם מהטעם הפשוט שיסודות אלה גלומים ברכיבי התא של הביוטה .כך למשל ,יש
יחס )משקלי( קבוע של  0.6בין ריכוז הכלורופיל וריכוז כלל הזרחן בעמודת המים העליונה ,וזה בתנאי
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ע"מ 6

שהפיטופלנקטון אינו נשלט ע"י מין שמסוגל לבנות מאגרים פנימיים של היסוד ) Yacobi and Nishri,
 .(2008כאשר האספקה החיצונית של היסודות בוני התא מוגבלת ,המקור העיקרי לזרחן בעמודת המים
העליונה הוא בביוטה שמסיימת את חייה וממוחזרת ,אם כתוצאה מרעייה וטריפה ואם כתוצאה מתמס
) (lysisתאים .חלק מהביוטה אינה ממוחזרת בעמודת המים העליונה אלא שוקעת אל עבר הקרקעית
בעודה בשלמותה או כחלקיקם מכילי יסודות בוני תא .מחזור החנקן מסובך יותר ,שכן יש חיידקים
המקבעים חנקן מולקולרי ויש חיידקים המפרקים תרכובות חנקניות עד לרמה של חנקן המשתחרר אל
האטמוספרה ,כך שמנת החנקן הזמינה בכל רגע נתון אינה מוגבלת לכניסות דרך הנחלים ,בתוספת למה
שמשתחרר כתוצאה מהרס תאים ובניכוי מה ששוקע אל עבר הקרקעית .מקור נוסף של יסודות בוני תא
בא מלמטה ומקורו באותם חלקיקים ממקור אורגני ששקעו עד לקרקעית והתפרקו שם .חלק מן החומר
השוקע אל הקרקעית נקבר בה )והופך ברובו לא זמין לחיים שמעל( ,אבל חלק ניכר ממוחזר עוד בעמודת
המים התחתונה ובמי החללים של חלקה העליון של הקרקעית ,ויוצר בה ריכוזים ניכרים של יסודות בוני
תא ) .(Serruya et al., 1974חלק זה חשוב ביותר ל"תדלוק" הביוטה בעמודת המים העליונה .אלא
שתזרים היסודות בוני התא מהקרקעית אל עבר עמודת המים העליונה מוגבל בגלל השיכוב החומני
) (thermal stratificationשל האגם ובא לידי ביטוי בעוצמה רבה רק כאשר השיכוב החומני בטל ,עפ"ר
החל במחצית דצמבר ועד מרץ .זהו פרק הזמן בו לרשות הביוטה עומד מאגר גדול של יסודות בוני תא וזו
ככל הנראה הסיבה ליכולת לבנות אוכלוסיות צפופות ,שבמקרה הפיטופלנקטון מגיעות לשיאן באפריל.
מנקודת השיא ואילך יש מחסור ביסודות בוני תא ,והביוטה מתקיימת על מה שנצרך בסמיכות מקום
ועיתוי לפירוק תאים קיימים ,ומטבע הדברים במגמת ירידה עד לסבב הבא של הרס השיכוב באגם .צריך
לציין שגם במהלך השיכוב יש מעבר מים מוגבל מהקרקעית כלפי מעלה ,ואתם מעבר חלקיקים ומומסים.
מעבר זה מיוחס הן לפעולת הגלים הפנימיים באזור המגע עם קרקעית האגם ,והן לעובדה שבמהלך
השיכוב המטלימניון נע כלפי מטה ושכבות מים היפולימנטיים עוברות באיטיות לאפילימניון .זו קבוצת
תהליכים פיסיקליים מורכבים שתוארה בכנרת בפירוט רב )ראה למשל ; Rimmer et ,Eckert et al., 2003
.(al 2005
מקובל בכנרת לחלק את השנה לתקופת חורף-אביב ,דהיינו מינואר ועד יוני ולתקופת קיץ-סתיו,
מיולי ועד דצמבר .בתקופת החורף-אביב צפיפות הכלורופיל והייצור הראשוני גבוהים יותר מאשר בתקופת
הקיץ -סתיו )טבלה  .(1יש קשר סטטיסטי ברור בייצור הראשוני של שתי התקופות )איור  (3כאשר משווים
את כל בסיס הנתונים שברשותנו ) .(2011 – 1972אנו משערים שקשר סטטיסטי זה משקף תהליכים :הוא
משקף את התפיסה של יסודות בוני תא בתקופת הערבול המלא ו"הורשתם" לפיטופלנקטון הקיצי-סתווי.
אולם צריך להביא בחשבון שיכולת תפיסת היסודות בוני התא אינה אחידה ותלויה בהרכב הביוטה .יש לנו
נתונים מוצקים לגבי הפיטופלנקטון; מסתבר שפרידיניום אוגר פי  2-3יותר זרחן בממוצע ליחידת כלורופיל
מאשר מרכיבי פיטופלנקטון אחרים בכנרת ) .(Yacobi and Nishri, 2008ב 26-שנות הניטור הראשונות
של הכנרת ,הפרידיניום יצר אוכלוסיות צפופות )למעלה מ 100-גר' חומר רטוב למ 2של עמודת המים(
בטווח הזמן שבין פברואר ליוני ,באורח סדיר מידי שנה .החל מ 1996 -נוצר מצב בו הפרידיניום אינו יוצר
אוכלוסיות כאלה בכל שנה ,ומין מחליף כערכו אינו מופיע בשנות חסר אלה .התוצאה היא שנים עם ייצור
ראשוני בחורף-אביב נמוך מזה של קיץ-סתיו )איור  (3ושינוי הדגם העונתי של קצב הייצור הראשוני ,אם
כי לא בכל שנות החסר של פרידיניום.
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ע"מ 7

איור  :2ממוצעים חודשיים של תכולת כלורופיל )למעלה( ופוריות בכנרת )למטה( ,מתחילת הפעילות
בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת ועד סוף  .2011השיטה בה אנו נוקטים כדרך שגרה להערכת
קצב הייצור הראשוני באגם מבוססת על קליטה של פחמן  ,14שהוא איזוטופ רדיואקטיבי.
טבלה  :1ממוצעים ) ±סטיית תקן( שנתיים וחצי-שנתיים של כלורופיל וייצור ראשוני בכנרת.
חודשים

כלורופיל* )מג'/מ(2

ייצור ראשוני** )מג' פחמן/מ/2יממה(

ינואר -יוני

295± 133

1817±425

יולי -דצמבר

120 ±30

1465±282

ינואר-דצמבר

207±73

1644±319

*כלורופיל** ;2011 – 1970 :ייצור ראשוני2011 -1972 :

איור  :3הצבה של ערכי ייצור ראשוני של תקופת חורף-אביב )ינואר-יוני( כנגד ערכי הייצור הראשוני של
תקופת קיץ-סתיו )יולי-דצמבר( ,באותה שנה .הנקודות המוקפות בעיגול שחור מציינות שנים בהם ממוצע
הייצור הראשוני בתקופת הקיץ-סתיו עלה על זה של ממוצע תקופת החורף-אביב .הצבה הפוכה ,כלומר
תקופת קיץ-סתיו של שנה נתונה כנגד תקופת חורף אביב מניבה יחס המסתכם בy=0.6134+901 -
;.r2=0.1871; n=39
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ע"מ 8

כאמור ,חלק מן היסודות בוני התא אינם ממוחזרים בעמודת המים העליונה ,בה מתרחש הייצור
הראשוני ,אלא שוקעים מטה בתאים המגיעים בשלמותם אל הקרקעית ,כשברי תאים או בפרשם של דגים
וחסרי-חוליות .אנו מודדים את החלקיקים השוקעים באמצעות מלכודות סדימנטים ומכמתים את קצב
ההצטברות של כלל החומר השוקע ,ושל מרכיבו האורגני .באמצעות מדידה של פיגמנטים פוטוסינתתיים
יש ביכולתנו גם להעריך את התרומה הישירה של הפיטופלנקטון ומרכיביו .מאחר ויבוא החומר האורגני
אל האגם מהווה רק אחוז קטן מהמצאי הקיים )איור  (1ניתן בכנרת לאפיין את היחס שבין שיעור ההוספה
של חומר אורגני באמצעות הייצור הראשוני לסילוקו אל עבר הקרקעית .התנודה העונתית של קצב
השקיעה נמוכה מזו של הייצור הראשוני ומאופיינת ע"י ירידה מתונה ,אך יציבה בין אפריל לאוקטובר
)איור  4למעלה( .בחינת היחס בין שני הקצבים מורה על יציבות בפרק הזמן הזה ,אך לעומת זאת התגברות
יחסית ניכרת בפרק הזמן שבין ינואר למרץ ובנובמבר-דצמבר )איור  4למטה( .מניתוח נתוני המבנה
הפיסיקלי של עמודת המים ,מבדיקת היחסים שבין החומר האורגני למרכיב המינרלי ומאבחון הפיגמנטים,
בעמודת המים ובמלכודות ,הגענו למסקנה שערכי היחס הגבוהים אינם משקפים רק את החומר השוקע
ישירות מעמודת המים העליונה אלא גם תוספות הנובעות מהרחפה של חומר שכבר הגיע אל הקרקעית
או לכידה של חלקיקים שעשויים להיות מוסעים חזרה אל עמודת המים העליונה ) Ostrovsky and
 .(Yacobi, 2010בעת הערבול של עמודת המים )מדצמבר או ינואר עד מרץ( חלק מהחלקיקים הנתפסים
במלכודת עשויים לחזור לעמודת המים העליונה ,אם לא ההפרעה המלאכותית של המלכודת והדבר נכון
במיוחד לתאים גדולים וכבדים ביחס ,בעלי כושר ציפה מוגבל ,כמו אלה של הצורניות .בפרק הזמן הזה
עשויה לבוא לידי ביטוי גם ההשפעה הקטנה של יבוא חומר אורגני במי-השיטפונות .אם מביאים בחשבון
אך את פרק הזמן בו המבנה החומני באגם יציב וההשפעה החיצונית מזערית ,היחס הממוצע שבין קצב
הצטברות החומר האורגני במלכודות לזה של הייצור הראשוני עומד על כ .0.23-זה בסך-הכל מניב קצב
שקיעה של  378מג' פחמן/מ/2יום בממוצע או כ 138-גר' פחמן/מ/2שנה.

איור  :4השוואת קצב הייצור הראשוני ) (PPבכנרת לקצבי הסדימנטציה של החומר האורגני החלקיקי
) (OMSRבאגם .ההשוואה מבוססת על ממוצעים חודשיים בשנים  .2010 – 2005קצבי הסדימנטציה נמדדו
באמצעות מלכודות סדימנטים שהוצבו במרכז האגם ,כ 11-מ' מעל הקרקעית .הקו בחלק התחתון עומד על
ערך של  0.23שהוא היחס הממוצע "נטו" )ראה טקסט( בין קצב שקיעת החלקיקים האורגניים לקצב הייצור
הראשוני.
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ע"מ 9

החומר האורגני השוקע במרכז האגם מהווה כ 45%-מכלל המשקע ואילו שיעור החומר האורגני
הקבור בקרקעית נמוך כדי רבע ופחות )איור  .(5מכאן ,שמרבית החומר האורגני השוקע לעבר הקרקעית
נתון לתהליכי בלייה המושלמים טרם סילוקו מעמודת המים ומרבית היסודות בוני התא ממוחזרים ויגיעו
בשלב מסוים אל עבר עמודת המים העליונה .צריך לציין שחלק מהחומר האורגני השוקע אינו פרי הייצור
הראשוני המיידי אלא כולל גם חומר מורחף ,אבל גם בהתחשב בהטיה זו שיעור החומר האורגני הנקבר
בסדימנט אינו עולה על  31%מכלל החומר האורגני השוקע אל הקרקעית ) .(Sobek et al., 2011בהנחה
שיחס היסודות בוני התא בחומר האורגני השוקע דומה למה שנמצא בתא החי )יחס רדפילד( וששיעור
היסודות בוני התא המגבילים )חנקן ,זרחן( דומה לזה של שיעור הפחמן האורגני שנקבר בסדימנט ,אזי
קבורת החלקיקים גורמת לסילוק של כ 55-טון זרחן בממוצע שנתי .אבל יש עדות ברורה לכך שהחומר
האורגני הנקבר אינו זהה לחומר השוקע לעבר הקרקעית .תהליך הפירוק של התאים השוקעים וחלקיהם
נמשך עם המעבר של החלקיקים מעמודת המים אל הקרקעית ועם הפירוק יסודות בוני תא מומסים
ושבים אל עמודת המים .עדות להמשך הפירוק נשענת על ריכוז הפיגמנטים הפוטוסינתתיים בחומר
השוקע כנגד זה הנמצא בחומר הקבור .הפיגמנט היציב ביותר הוא בטא-קרוטן ) (β-caroteneשנמצא בכל
הפיטופלנקטון )להוציא את קבוצת הקריפטופיטים שחלקם בפיטופלנקטון הכנרת קטן( .בטא-קרוטן
בחומר השוקע מצוי בריכוז ממוצע של כ 0.6-מיליגרם לגר' חומר אורגני ואילו בחומר הקבור ריכוזו יורד
לכ 0.2-מיליגרם לגר' חומר אורגני .ההבדל בפיגמנטים אחרים הרבה יותר גבוה ,עד למצב של היעדר
מוחלט של פיגמנטים אחדים בחומר הקבור ,אף כי בעמודת המים ריכוזם עשוי להיות גבוה ,כדוגמת
פרידינין ) ,(peridininהפיגמנט הסמן של הדינופלגלטים.

איור  :5שיעור החומר האורגני בסדימנט ) (%בעומק  5ס"מ ,ב 8-תחנות בכנרת .מיקום התחנות באגם
בימין האיור.
מאחר ואין עדות על הידלדלות מצאי הזרחן הזמין לטווח ארוך בכנרת בעשורים האחרונים ,ברור
שההשלמה של החסר הזה נובעת מהשבה של חומר שוקע ומיבוא ממקורות חיצוניים .גם אם ניקח את
המספר הנגזר המתון ביותר המבוסס על מבטא-קרוטן ,ז"א ששני-שליש של החומר התאי מתפרקים בטרם
קבורה ,נמצא שאובדים למערכת כ 18-טון זרחן .המשקל הכולל של הזרחן )לא רק הצורונים הזמינים
לביוטה( בשטפי הנחלים עולה כמה מונים על מה שעל-פי חישובי נקבר בקרקעית ,אך רק חלקו הקטן של
זרחן זה זמין מיידית ) .(Eckert et al., 2003מרבית הזרחן המוכלל בביוטה הפעילה בעמודת המים מקורו
אם כך פנימי  -בתהליכי עיבוד מיקרוביאליים ,של מיחזור החומר האורגני השוקע או מהשבת חומר שעבר
מינרליזציה .יסודות בוני תא מצטברים בעת השיכוב בעמודת המים התחתונה ובמי החללים בקרקעית
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ע"מ 10

 זו כנראה הסיבה לכך שיש.והופכים לזמינים בעבור הביוטה עם בוא הערבול המלא של עמודת המים
אביב לבין הייצור הראשוני- בין כלל הייצור הראשוני בתקופת החורף, אם כי ברמה נמוכה,מתאם חיובי
 שכמו שמרבית הפחמן האורגני הוא תוצר של פעילות, מכאן.(3 סתיו העוקבת )איור-בתקופת הקיץ
. ויש להניח שהדבר נכון גם לגבי יסודות בוני תא אחרים, גם הזרחן האורגני כך,ביולוגית באגם
, כיצד מתאזן.רק מיעוט מהפחמן השוקע אל נקבר בקרקעית ויוצא ממחזור הפחמן הזמין בכנרת
. הייצור הראשוני? מיעוטו מוצא בשאיבות ובגלישה דרך הירדן הדרומי וכן בדגה הנשללת מהאגם,כך-אם
הכל נשמר בכנרת האיזון בין הייצור לשל הפחמן- בסך.רובו של הפחמן ננשם ע"י כל מרכיבי הביוטה
.(6 האורגני וכלייתו והדבר נראה בבירור ביציבות היחסית של הפחמן האורגני המצוי בעמודת המים )איור
4
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שנתית של ריכוז הפחמן האורגני בחלקיקים המרחפים בקרבת פני המים בכנרת- השוואה רב:6 איור
 מגמות דומות התקבלו גם לגבי תכולת הפחמן האורגני בחלקיקים.(Particulate organic carbon =POC)
 הם פרי2010  הנתונים עד שנת. הקווים האנכיים מציינים את שגיאת התקן.בכל העומקים שנבדקו
.עבודתו של ד"ר ארקדי פרפרוב
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תמותת דגי לבנון מאסיבית בטבחה ) 2012האם חזר נס הדגים והלחם?(
תמר זהרי ,אלון רימר ועמינדב נשרי
החל משעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי ה 31-למאי  2012החלו להגיע עדויות על תצפיות
בדגי לבנון מתים רבים שהצטברו לחופי הכנרת בחוף אתר ספיר וחוף חוקוק .מבדיקה שנעשתה בשעות
הצהרים על ידי אנשי מנהלת הכנרת דווח שפיזור הדגים המתים מוגבל לשני חופים אלו .אך ביום ששי
בבוקר מוטי דיאמנט מהמעבדה לחקר הכנרת דיווח על כמות עצומה של דגים מתים בחוף גינוסר )איור .(1
הדגים המתים ,באלפיהם ,היו כמעט כולם דגי לבנון אבל בגינוסר נצפו גם קרפיונים ושפמנונים מתים.

איור  .1תמותה מאסיבית של דגי לבנון בחוף קיבוץ גינוסר ,יום ו' ה 1-ליוני  2012בשעות הבוקר .צילום:
מוטי דיאמנט.
הסיבה לתמותה איננה של הרעלה בחומרי הדברה או רעלים אחרים וגם לא מחלה מסתורית.
מדובר בתופעה טבעית ,המתרחשת אחת למספר שנים ,בעיקר בשנים בהן מתקיימת באגם פריחה
מאסיבית של פרידיניום .הפעם הקודמת בה צפינו בתמותת דגי לבנון מאסיבית הייתה באפריל  ,2007שנת
פריחת פרידיניום נוספת שגם בה התמותה נצפתה באזור אתר ספיר.
הסיבה לתמותה היא תנודה קיצונית של גל פנימי ) (Internal waveבתוך עמודת המים ,המעלה
מים עמוקים חסרי חמצן לפני השטח וכולאת להקות דגים שאח"כ מתים מחוסר חמצן .הלבנונים חיים
בלהקות ו"נתפסים" במים חסרי החמצן בהמוניהם .התנודה הקיצונית נגרמת עקב רוחות חזקות שנושבות
ממערב ודוחפות את מאסת המים העליונה ממערב למזרח .כתוצאה מכך ,המים המחומצנים והחמים יותר
של השכבה העליונה )אפילימניון( נערמים במזרח הכנרת בעוד שהמים חסרי החמצן והקרים יותר של
השכבה התחתונה )היפולימניון( עולים ומתקרבים לפני השטח בצד המערבי .במקרים קיצוניים ,כמו שקרה
ביום רביעי ) 30למאי( בערב ושוב למחרת ,ביום חמישי ) 31למאי( בערב ,גל של מים היפולימנטיים מגיע
ממש קרוב לפני האגם ולדגים אין מפלט .התופעה מוכרת וטיפוסית בעיקר באזור טבחה ,בו המורפומטריה
של האגם מתאימה להתפתחות גלים פנימיים בעלי אמפליטודה גבוהה ,ובעיקר בסוף האביב-תחילת הקיץ,
תקופה בה שכבת האפילימניון דקה ) 8-10מ'( יחסית .מאוחר יותר בקיץ ,כאשר שכבת האפילימניון עבה
יותר ) 15-20מ'( ,עצמת הגלים הפנימיים אינה מספקת על מנת לדחוק את המים ההיפולימנטיים עד לפני
האגם ולפיכך אין תמותות דגים מהסוג הנ"ל .בנוסף ,התופעה מאפיינת שנים בהן יש פריחה אביבית
מאסיבית ,התורמת חומר אורגני רב ששוקע לכיוון ההיפולימניון ,שגורם לצריכת חמצן גבוהה ולהעלמות
חדשות הכנרת 2012

ע"מ 12

מהירה של החמצן בהיפולימניון .גלים פנימיים בעצמה דומה מתפתחים בכנרת גם בשנים ללא פריחה
אביבית ,אך בשנים כאלו העלמות החמצן מההיפולימניון איטית יותר ועליית מי היפולימניון לפני השטח
באביב לא בהכרח תגרום לתמותת דגים.
בלילה שבין ה 30-וה 31-למאי יצא צוות המעבדה לחקר הכנרת של חקר ימים ואגמים לישראל,
בראשותו של מוטי דיאמנט ,לסקר אקוסטי שגרתי .ביציאה מהמעגן באתר ספיר הצוות צפה בתופעה
נדירה :אלפי דגי לבנון שנמצאים בפני המים ,פותחים פיותיהם לאוויר .חלקם כבר מתים ,אחרים נראים
גוססים ,או חשים ברע.
פרופיל הטמפרטורה של עמודת המים ,שנמדד ב 30-למאי במרחק של מאות מטרים ספורים מהמעגן
של אתר ספיר ,העיד שאכן לפני המים באותה שעה ) (21:33הייתה טמפרטורה נמוכה ב  3-4 -מעלות מזו
הטיפוסית למים העליונים של הכנרת בתקופה זו )איור  .(2נתונים אלה מעידים על עליית גל פנימי אל פני
האגם ,ומתאימים במועד גם לגל הפנימי שנצפה בתחנה ) Fראו בהמשך( באמצעות שרשרת טרמיסטורים
שמוצבת שם באופן קבוע .שעות ספורות לאחר מכן המים בפני האגם חזרו למצבם הרגיל ,של טמפרטורה
סביב  24מעלות צלסיוס ) ,Normalאיור  .(2גם המוליכות החשמלית שנמדדה בשעה  21:33הייתה שונה
מזו שטיפוסית לפני האגם ,ונמדדה שעות ספורות לאחר מכן.

איור  .2פרופילי טמפרטורה בקרבת אתר בספיר ב 30-למאי  2012בשעה  21:33ושוב מספר שעות מאוחר
יותר ) .(normalהפרופיל המאוחר מתאר את המצב הטיפוסי לעמודת המים בעונה זו ,כאשר טמפרטורת
האפילימניון כ ,24oC-בעוד שהפרופיל של  21:33מעיד על נוכחות מים מטלימנטיים בפני האגם,
בטמפרטורה של .21oC
ה 30-למאי היה היום הראשון עם רוחות אחר-צהרים מערביות חזקות ,אחרי מספר ימי חמסין בהן
עצמת הרוח הייתה חלשה )איור  .(3נתונים רציפים של טמפרטורת עמודת המים בתחנה  ,Fשנמצאת כ2-
ק"מ דרום-מזרחה לאתר ספיר )איור  (4מעידים על פעילות גלים פנימיים חזקה בלילה שבין ה 29 -ל30 -
במאי ושוב בלילה שבין  30ל 31-למאי ,אחרי מספר ימים של פעילות גלים פנימיים מינימלית .בתחנה זו
המים ההיפולימניים לא הגיעו עד פני השטח ,אך ידוע לנו ממדידות קודמות וממודלים שבדרך כלל הגל
הפנימי מגיע קרוב יותר לפני האגם ככל שהוא נמדד קרוב יותר לחוף.
לפי הנתונים שבידנו ,מתועדת כאן תופעת עליית שכבת המים התחתונה לפני השטח וכליאת דגים
שמתים כתוצאה מחוסר חמצן .התזמון )סוף מאי( ,המיקום )אזור טבחה( והשנה )שנה של פריחת
פרידיניום מאסיבית( – כולם מתאימים לתופעה זו.
יש שמייחסים את אותה תופעה )תמותת דגים מסיבית כתוצאה מעליית גל פנימי לפני המים( לנס
הדגים )והלחם( המפורסם של ישו ,לפני יותר מ 2000-שנה .סביר מאד שהדגים שישו הציע אז לרעבי העם
היו דגי לבנון שמתו באירוע גלים פנימיים קיצוני דומה .האזור היה אזור טבחה ,כפי שמצוין על המוזאיקה
המפורסמת בכנסיית הלחם והדגים .עם זאת ,התופעה איננה מסבירה את חלקו של הלחם בנס...
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איור  .3עצמת הרוח )מ' לשנייה( וכיוון הרוח )מעלות( במהלך  4יממות שבין ה 28-למאי עד ה 1-ליוני .2012
ביומיים שקדמו לתמותת הדגים עצמת הרוח הייתה נמוכה כל הזמן )שרב( .ב 29-למאי ,החל מהשעה 13:00
עצמת הרוח עלתה בבת אחת והגיעה ל 9-מ' לשנייה .למחרת שוב נשבו רוחות מערביות חזקות במשך כל
שעות אחה"צ והערב .רוחות אלו תרמו להתפתחות גלים פנימיים חזקים.
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איור  .4נתונים רציפים ) 29-31למאי  (2012של טמפ' עמודת המים בתחנה  Fעד עומק  13מ'
)התרמיסטורים העמוקים יותר אינם פעילים באופן זמני( .בעומק גדול מ 13 -מ' בערך נמצאים מים
היפולימנטיים קרים יחסית .בשעות אחה"צ והערב של ה 30-למאי ושוב ב 31-למאי התרוממו גלים פנימיים
בעלי אמפליטודה של כ 7 -מטר לתוך האפילימניון.
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ע"מ 14

מציאת פתרון משמר לבעיית ההצפה של צמחיית חופי הכינרת ,תוך איזון בין צורכי משק
המים ותיירות
3

דורון מרקל ,1תמר זהרי ,אלי גבאי ,2אביטל גזית
1רשות המים2 ,רשות הטבע והגנים הלאומיים3 ,אוניברסיטת תל אביב
ברוב אגמי העולם צמחייה טבולה או מזדקרת מתפתחת בחלק הרדוד ) (littoral zoneוהיא חלק
קבוע מהמערכת האקולוגית .לצמחייה זו תפקיד חשוב ביצירת בית גידול מגוון המשמש מקום התפתחות
מוגן יחסית מפני טורפים וכן ומקור מזון עשיר עבור מיני חסרי חוליות )סרטנים ,חרקים ,רכיכות ,תולעים(
ועבור דגים ממינים שונים ) .(Wetzel RG. 1983בית גידול זה הוא גם אזור הטלה ומקום להגנה ולמתן
תנאים מתאימים לגדילת הדגיגים לאחר בקיעתם )"אימון דגיגים"( של מיני דגים שכבוגרים חיים במים
העמוקים יותר .בכנרת חסרה צמחייה טבולה או מזדקרת ,ואת תפקידה האקולוגי ממלאת צמחייה חופית
המוצפת לסירוגין עם שינויי המפלס.
אגם הכינרת ,המוגדר בחוק כמקור מים חיוני למדינת ישראל ,סבל ב 15-השנים האחרונות מתנודות
מפלס קיצוניות ומירידת מפלס דרסטית בבצורת של השנים  2001–1999וכן בשנים  .2011–2008מאז שנות
ה 90-סובלת המערכת האקולוגית של הכינרת מחוסר יציבות כתוצאה מפעילות אדם ,הבאה לידי ביטוי
במופעים אקולוגיים שונים :אצות כחוליות ) (Cyanobacteriaהמייצרות רעלנים פלשו לכינרת ,והן
פורחות מדי שנה בקיץ; הפריחה האביבית של אצת הפרידיניום ) ,(Preidinium gatunenseשחזרה על
עצמה מדי שנה ,מתרחשת רק בשנים גשומות; שלל הדייג הגיע ב 2008-לשפל של כל הזמנים; אוכלוסיות
הזואופלנקטון קרסו בשנת  1993ושוב ב 2004-וב ;2010-חילזון פולש מסוג  Thiara Scabraהשתלט על
חופי הכינרת תוך דחיקת המינים הטבעיים .לאור כל אלה ,ברור כי המערכת האקולוגית של הכינרת מצויה
במצב רגיש ביותר.

הגישה האקולוגית לניהול חופי הכינרת
צמחיית חוף מתפתחת בחופים חשופים בכנרת ונעלמת מאותם חופים כאשר הם מוצפים .עוצמת
התפתחות הצמחייה החופית מושפעת מעוצמת תנודות המפלס ,ומכאן שרצף שנות בצורת מאפשר
התפתחות רצועת צמחייה רחבה .בצמחייה זו יש תועלת אקולוגית אך לעיתים היא מלווה בהתפתחות
עונתית של מטרדי ריח כתוצאה מריקבון של חומר צמחי שהצטבר ומטרד יתושים בעוצמה גבוהה מהרגיל.
לפני כעשור נבדקו השפעות צמחיית החוף הצפופה בעת עליית המפלס )גזית וגפני  ;2002גזית וחובריו
 .(2003החוקרים קבעו שהסרה מוחלטת של הצמחייה בקטעים נרחבים מסכנת באופן משמעותי את מבנה
המערכת האקולוגית של האגם ואת תפקודה ,ולפיכך גם את איכות מי האגם ,הן בשל הסרת בית גידול
חשוב ,והן בשל העובדה שכיסוח צמחייה בעזרת כלים כבדים יביא לשחרור חומרים מזינים )(nutrients
מהקרקעית שהופרה .בכמות העולה משמעותית על זו הטמונה בצמחייה .סוקניק ופרפרוב )(2008 ,2004
שעקבו אחר פירוק הצמחייה בקיץ  ,2003קבעו שפירוק הצמחייה התבצע תוך חודש עד שלושה חודשים,
ושכמות הזרחן שנכנסה לכנרת בעקבות הפירוק עמדה על  4טון בלבד לעומת ממוצע של כ 100-טון
שנכנסים מאגן ההיקוות בשנה .משמעות הדבר היא שפירוק צמחיית החוף עקב הצפתה אינו מסכן את
איכות המים של האגם ,וכאשר מתפתחים בעקבותיו מטרדי ריח או יתושים הם מוגבלים לתקופת האביב
בלבד.
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גישת הפיתוח של חופי הכנרת
לכנרת שימוש נוסף המוגדר אף הוא בחוק ,כאגם תיירות וקיט .בכנרת חופי רחצה רבים וחניוני
נופש שהרחצה בהם אסורה ,אך הציבור הנופש בהם נכנס למים על אחריותו .מבחינת 'איגוד ערים כנרת'
)גוף שהוקם ב 2008-כדי להסדיר את הטיפול בחופי הכינרת( ,יש לאפשר לנופשים לראות את המים ואף
להגיע אליהם ,וצמחיית החוף מפריעה למימוש דרישות אלה במלואן .לדעתם של אנשי הפיתוח ב'איגוד
ערים כנרת' יש להסיר את הצמחייה באופן מוחלט מחופי הרחצה ,מחניוני הנופש ומחזיתות היישובים
בשיעור לטענתם של מעל ל כ 35%-מהיקף הכינרת אך בפרופורציה גבוהה בהרבה ביחס לחופים בהם יש
צמחיית חוף .הסרת צמחייה בהיקף זה תחייב שימוש באמצעות בכלים כבדים ,שיפעלו בזמן שהמפלס
עדיין נמוך ויגרמו להפרה קשה של קרקעית הליטוראל.

פתרון המשלב את שתי הגישות
לאור הקונפליקט הברור ,יש צורך לפתור את בעיית הצמחייה בחופי הכינרת בצורה הולמת ,כדי
שיתאפשרו גישה למים לנופשים מחד גיסא ,ומאידך גיסא – פעולה על פי עקרון "הזהירות המונעת" בכל
הקשור לשמירת הכינרת כמאגר מי גלם איכותיים לשתייה .באביב  2012נערכו סיורים ודיונים רבים
בצוותים משותפים של רשות המים' ,איגוד ערים כינרת' ,חקר ימים ואגמים לישראל )המעבדה לחקר
הכינרת(ִ ,מנהלת הכינרת ,המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע והאקדמיה.
הדיונים נערכו במטרה למצוא פתרונות הולמים ולסכמם במסמך עקרונות מנחה .המסמך יצורף בעתיד
לתכנית המתאר הארצית למרחב הכינרת וחופיה )תמ"א  (13/13הנמצאת בשלבי גיבוש ,ותאושר
סטטוטורית בקרוב .עקרונות הפתרון המשולב הם:
א.

חלוקת הכינרת לשלוש רמות טיפול בצמחייה
 (1מעגנות וחופי רחצה – הצמחייה תוסר בהם באופן מוחלט באמצעים לא-פוגעניים והם ישמרו
נקיים מצמחייה ,כפי שהם כיום.
 (2חניוני נופש וחזיתות היישובים – באזורים אלה תותר ברצועת תנודות המפלס הסרה מוגבלת של
צמחיית החוף עד  30%מרוחב רצועת החוף באמצעים לא-פוגעניים .ועדת חריגים מוסכמת
תחליט לגבי בקשות החורגות מקביעה זו.
 (3שאר חופי הכינרת – באזורים אלה תיאסר הסרת הצמחייה .הצמחייה הנותרת בחופי כנרת )בעקר
בחופים חוליים( דרושה לאספקת שירותים אקולוגיים .במקרים מיוחדים תאשר ועדת החריגים
קצירה חלקית גם בשטחים אלה.

ב.

שימוש בסירה הקוצרת – כלי זה מאפשר הסרת צמחייה מוצפת באופן משמר ,ללא פגיעה
בקרקעית האגם ,ומכאן גם ללא פגיעה באיכות המים )איור  .(1הסירה הקוצרת שנרכשה מהולנד
עבור פרויקט החולה בשנת  ,1994פעלה בכינרת לאחר עליית המפלס באביב  2003ובאביב ,2012
והניבה תוצאות טובות .את החומר הקצור יש לאסוף ולסלק מהכינרת ,והסירה יכולה לסייע לכך
באמצעות דחיפתו אל החוף.

ג.

טיפול בזחלי יתושים – בכל אביב יש התפתחות של יתושים בחופי הכינרת ,ופירוק צמחיית החוף
יכול לתמוך בהתפתחות זו .בחודש מאי  2012אכן התפתחו מפגעי יתושים בחופי הכינרת .עם זאת,
התברר כי חלק מזחלי היתושים מתפתחים בגופי מים רדודים מחוץ לכינרת )שלוליות ברפתות,
מערכות לטיפול בביוב ,וכד'( .בכל מקרה ,מדובר במצב זמני ,החולף תוך חודש ,בשל הפירוק המהיר
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יחסית של הצמחייה )סוקניק ופרפרוב  (2008 ,2004וכן בשל התייבשות ונסיגת המפלס .מעבר לכך,
הטיפול בזחלי יתושים באמצעות חומר ידידותי לסביבה ) (BTIהמותר לשימוש במקווי מים ,פוגע
בזחלי יתושים בלבד ואינו פוגע במערכת האקולוגית ,הוכיח עצמו הן באביב  2003הן בטיפולים
בכינרת במאי–יוני  .2012סיכום של מצב מפגעי היתושים שהכינה ִמנהלת הכינרת )גרין  (2012מראה
כי ברוב החופים ירדה רמת המפגע באופן משמעותי מיד לאחר הטיפול.
ד.

הכנת תכניות נקודתיות לכל חוף – הוכנו תכניות פעולה ממוקדות לחופי רחצה ,לחניוני נופש
שונים ולחזיתות המושבה כנרת והקיבוצים גנוסר ,מעגן ,האון ועין גב .תכניות אלה כוללות הסרת
צמחייה בשיטות שונות וטיפול בבעיית היתושים באמצעות .BTI
לסיכום ,פעולה משולבת של חישוף מבוקר בהתאם למסמך העקרונות המוסכם ,תוך שימוש

באמצעים שאינם פוגעים בקרקעית האגם ,היא פתרון משמר לבעיות שנוצרו עקב מצב חריג של עליית
מפלס והצפת צמחיית החוף לאחר רצף ארוך של שנים שחונות .פתרון זה מאזן בין השימושים השונים
בכינרת ומאפשר ליישם את עקרון הזהירות בכל הנוגע לשמירה על הכינרת כמקור מים חיוני עבור מדינת
ישראל.

איור  .1הסירה הקוצרת בעבודה בחוף שיזף-רותם) 6.5.2012 ,צילום :דורון מרקל(
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מודל פשוט ופתרון אנליטי לבעיית זרימת מי תהום באמצעות משוואות מאגר – מעיינות
פוליה כדוגמא
1

אלון רימר ,אנדריאס הרטמן
1אוניברסיטת פרייבורג ,המכון להידרולוגיה ,גרמניה

הקדמה
בסדרת בעיות טיפוסיות בהידרולוגיה של מי תהום ניתן להשתמש במשוואות מאגר פשוטות עבור
מודלים שמתארים השתנות מפלסי מי תהום ו\או מפלסי מי התהום בזמן .עבור כל בעיה ניתן לתאר את
השימוש במערכת משוואות מאגר ליצירת מודל זרימה .יתר על כן ,בדרך כלל ניתן לבחון פתרון אנליטי של
מערכת המשוואות המוצעת עבור תחום בעל גיאומטריה פשוטה .היתרון של פתרונות אנליטיים על פני
פתרונות נומריים הוא בכך שמשוואות הפתרון האנליטי מציעות תשובות מהירות למנגנון ההידרולוגי
המוצע עבור הבעיה ,כאשר פתרון כזה מבוסס על כמה פרמטרים בסיסיים .פתרונות אנליטיים מאפשרים
הבנה מיידית של המערכת ההידרולוגית ,ומספקים ערך ומשמעות פיזיקלית לכל פרמטר או קבוצה של
פרמטרים.
סדרת בעיות כאלה כוללת לדוגמה את ) (1) :(2012 , Rimmer and Hartmannהבעיה הקלאסית של
מאגר ליניארי המתאר אקוויפר שמתנקז על ידי מעיין יחיד; ) (2ספיקת מעיין שניתן לדמותה לסכום
ההתנקזות משני מיכלים )אקוויפרים( במקביל; ) (3ספיקת מעיין שניתן לדמותה להתנקזות משני מיכלים
)אקוויפרים( בטור; ) (4ספיקת מעיין מיוצגת ע"י מוצא ממיכל )אקוויפר( שיש לו מוצא נוסף ונמוך יותר,
) (5ספיקת מעיינות ומפלסי מי תהום מאפיינים של מיכל )אקוויפר( המתנקז במקביל אל תוך אגם ,ולמעיין
חוף שליד האגם; ) (6שינויים ארוכי טווח ברום מי תהום וספיקות מעיין שנתיות; ) (7שני מיכלים
)אקוויפרים( מקבילים עם חילופי מים ליניאריים וספיקה ליניארית.
מודלים מסוג זה אינם ספציפיים למיקום מסוים ,אלא יכולים לשמש כמודלים אופייניים של
מערכות מי תהום רבות .בתקציר להלן נציג פתרונות אנליטיים רק לשתיים מן הבעיות לעיל :בעיה מס1 .
תהווה מסגרת להצגת משוואות המאגר ופתרונן האנליטי ,ובעיה מס 5 .תסקור את הפתרון המוצע עבור
התנקזות אקוויפר סימולטנית למעיינות חוף ולמעיינות תת ימיים כשמעיינות פוליה לחוף הכנרת מהווים
דוגמא.

מאגר ליניארי המתאר אקוויפר שמתנקז על ידי מעיין יחיד
על פי ההידרולוגיה הקלאסית ,ספיקת מעיין ניתנת לעתים קרובות לתיאור באמצעות דגם של מאגר
ליניארי פשוט )איור  .(1את תיאור המערכת אפשר להתחיל על ידי רישום ספיקת המעיין  (L3 T-1) Qלפי
חוק דארסי:

] [h (t ) − H 0
∆x

⋅ Q(t ) = − kG

(1
במשוואה זו ) hיחידות אורך (L ,מייצג את העומד ההידראולי באקוויפר ו  H0 -הוא העומד
ההידראולי הקבוע במוצא המעיין כך שההפרש ביניהם מייצג את מפל העומד ההידראולי בין שתי נקודות
הממוקמות במרחק  (L) ∆xזו מזו;  kמייצג את המוליכות ההידראולית הרוויה )יחידות אורך לזמן ,(L T-1
ו) G-יחידות  (L2מייצג את ה"חתך האקויולנטי" לזרימה .לצרכים פרקטיים אנו מניחים כי עבור מעיין
נתון  ,G ,kו  ∆x -הם קבועים ,ולכן:
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kG
∆x

(2

α=−

] Q(t ) = α ⋅ [h(t ) − H 0

;

אם נניח כי  ,H0=0הפשטה נוספת של משוואה  2אפשרית כאשר מניחים כי האקוויפר המתנקז הוא
מאגר בעל נפח  (L3) Vשמשתנה בזמן ,כאשר שטח ההעשרה של המאגר הוא  (L2) Aונקבוביותו ) nללא
מימד(.

) V (t ) = A ⋅ n ⋅ h (t
(3
ממשוואות  2ו 3 -עולה כי ספיקת המעיין פרופורציונלית לנפח האקוויפר ולכן:

) (A ⋅ n

(4

α

=K

;

) V (t ) = KQ out (t

כאן ) Kנתון ביחידות של זמן (T ,ידוע כקבוע המאגר ,מייצג את אזור ההעשרה ,נקבוביות ,מוליכות
הידראולית רוויה ,חתך הזרימה בתוך האקוויפר ,וארכו .בדרך כלל שינוי  Kבזמן או מעונה אחת לאחרת
אינו מוצדק מבחינה פיזיקלית ,והוא אמור להיות בלתי תלוי בתקופת המודל ו\או בתנאי השפה )כמות
המשקעים(.
משוואת שימור המסה במיכל כנ"ל נתונה ע"י:
(5

) dV(t
= Q in (t ) − Q out (t ) ; Q out (t = 0) = Q 0 .
dt

איור  .a :1תיאור סכמתי של מערכת מי התהום;  .bמודל מיכל ליניארי המתאר אותה.
שילוב משוואה  4במשוואה  5נותן את המשוואה הדיפרנציאלית האופיינית למיכל ליניארי:
) dQout (t
(6
= Qin (t ) − Q out (t ) ; t 0 ≥ t ≥ 0
dt
יישום ידוע בהידרולוגיה הוא קביעת  Kהמאפיין את המעיין .משימה זו נעשית קלה יותר בתקופה
K

יבשה שאחרי עונת הגשמים ,כיוון שספיקת המעיין בתקופה זו היא תהליך חד כיווני ,ללא הפרעות
אקראיות )כגון גשם( .בשלב זה  Qin(t)=0ולפיכך משוואה  6נעשית פשוטה יותר:

(7

Q out (t = 0) = Q 0

;

) dQ out (t ) Q out (t
+
=0
dt
K

זו משוואה קלה לפתרון הן עבור הספיקה והן עבור נפח המיכל:
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ע"מ 19

 t 
a. Q out (t ) = Q 0 exp − 
 K

(8

 t 
b. V (t ) = KQ out (t ) = KQ 0 exp − 
 K

במשוואה  8מסמן  Vאת נפח המאגר )נניח מלמ"ק( t ,הוא זמן )נניח יום( Qout ,שטף הזרימה מן
המאגר החוצה )מלמ"ק ליום( K ,הוא קבוע המאגר עם יחידות זהות ליחידות של ) tיום( ,ו) Q0 -מלמ"ק(
כמות הספיקה המדודה ביום שבו החלה התקופה היבשה של השנה.
ניתוח ספיקת מעיין בדרך זו ידוע בשם פתרון  .Mailletיישום השיטה הבסיסית מוצג באיור  2עם
ספיקה מדודה ממעיינות כרכרה בגליל המערבי בעונה היבשה של שנת  .1981ערך  K=117יום מתאים גם
לשנים אחרות .המשמעות של מספר זה היא שספיקת המעיין דועכת לכ 5%-מערכה ההתחלתי במהלך
כשנה.
14
10

Model
Measured

8

K=117 days

6
4
2

)Qout (1000 m3 day-1

12

0
240

180

120
days

0

60

איור  :2ספיקת מעיינות כרכרה החל מאביב  K ;1981כויל ל  117ימים.

מאפיינים הידרולוגיים של אקוויפר מתנקז במקביל לאגם ,ולחוף שליד האגם
בפיתוח המשוואות המתאימות למערכת של אקוויפר מתנקז במקביל לאגם ולחוף )איור (3
השתמשנו באותם שיקולים שהראינו בדוגמא קודמת ,אך הפתרון האנליטי הוחל על המחזור השנתי כולו,
על מנת להמחיש את המצב שבו ספיקת המעיין מוכתבת על ידי העומד באגם שנמצא למעשה במורד
הזרימה באקוויפר .המודל הפשוט המוצע נועד לקשור את ספיקת המעיינות לעומד ההידראולי באקוויפר
התורם וכתלות בתנודות מפלס האגם .תנודות אלה אינן תלויות באקוויפר ,והשפעתן על זרימת המעיין
היא בשל היותן תנאי שפה קרוב למעיין .כאן אנו מניחים כי הזרימה הנכנסת לאקוויפר  Qinהיא קבועה
ומתמדת ,ואילו הספיקות היוצאות ) Qout1(tו Qout0(t) -תלויות בהפרשי המפלס בין האקוויפר לחוף,
ולרום המפלס בהתאמה.
(9

] Q out1 (t ) = α1 ⋅ [h (t ) − z1

]) Q out 0 (t ) = α 0 ⋅ [h (t ) − H L (t

אם נקבע שרירותית כי  ,z1=0ומפלס האגם ) HL(tמשתנה כפונקציה מחזורית שנתית סביב ממוצע ,נקבל:

) Q out1 (t ) = α1 ⋅ h (t

(10
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)]) Q out 0 (t ) = α 0 ⋅ (h (t ) − [b 0 + b1 sin (β1 t + γ

ע"מ 20

כאן ) b0מ'( הוא מפלס האגם הממוצע מתחת למוצא המעיין ) b0שלילי() b1 ,מ'( משרעת תנודות האגםβ1 ,
תדר זוויתי ברדיאנים שעבור מחזוריות שנתית ערכו  β1 = 2 × π 365.25ו  γ -פאזת ההזזה בזמן
)רדיאנים(.

איור  .a :3תיאור סכמתי של מערכת מי התהום ,בה האקוויפר מתנקז בעת ובעונה אחת למעיינות תת
ימיים ומעיינות חוף .b .מודל שבו המאגר מתנקז דרך יציאה אחת ) (Qout1בעומד קבוע ) (z1של מעיין
חוף ,ודרך יציאה אחרת ) (Qout0בעומד משתנה בזמן )) (HL(tשל מעיין תת ימי .העומד ההידראולי במרחק
קצר )עד כמה מאות מטרים( מן האגם הוא ).h(t
עם שיקולים דומים כמו בבעיה הקודמת ,משוואת מאזן המאסה של המאגר היא:
) dV (t
= Q in − Q out 0 − Q out1
dt

(11

כאשר משלבים את משוואה  10במשוואה  11ומארגנים את המשוואה מחדש בהתאם לשיקולים
שהובאו במשוואות  3 ,2ו 4 -מקבלים את המשוואה הדיפרנציאלית עבור העומד באקוויפר ):h(t
b
Q
b
dh (t )  1
1 
])  h (t ) = in + 0 + 1 [sin (β1t + γ
+ 
+
dt
A⋅ n K 0 K 0
 K1 K 0 
with :
h (t = 0 ) = H 0

(12
והפתרון האנליטי של משוואה זו הוא:

(13

b0
Q in
) β cos(β1t + γ ) + q sin (β1t + γ
+
− b1 1
K 0q A ⋅ n ⋅ q
K 0 β12 + q 2

)

(

h (t ) = H 0 exp(−qt ) +
1
1
=q
+
K 0 K1

בבדיקה ראשונית של הפתרון עולה כי אם ∞ →  , tואנו מניחים כי מפלס האגם קבוע בזמן
) ,(b1=0ואין ספיקה נכנסת ) (Qin=0אזי:
(14

b0
b0
=
) K 0 q (1 + K 0 K1

= ) h (t

כלומר -ניתן להסיק כי אם הקשר ההידראולי בין האקוויפר והאגם משמעותית חזק יותר מהקשר
למעיין חוף ) ,(K0 << K1אז העומד ההידראולי באקוויפר יתייצב על מפלס האגם ,אבל אם הקשר עם
מעיין החוף חזק יותר ) (K0 >> K1העומד ההידראולי באקוויפר יתייצב על מפלס השפיעה של מעיין החוף.
אם  Qin>0אז ) h(tגדל ,וכתוצאה מכך יציאת המים גדולה יותר במעיינות .ספיקת מעיין חוף Qout1
נמדדת באופן ישיר ,ולכן ,ניתן להעריך אותה לפי משוואות  10ו 13 -ולכייל את  .α1לעומת זאת ספיקת
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ע"מ 21

מעיין תת ימי  Qout0מסובכת למדידה ולכן קיימות אינסוף אפשרויות להעריך אותה מאחר ו α0 -נשאר
בלתי ידוע.
לדוגמה ,ניתן להחיל את הפתרון האנליטי למעיינות פוליה במערב הכנרת )איור  .(4תצפיות מראות
כי העומד ההידראולי המדוד של האקוויפר ,וספיקת מעיינות החוף עוקבים אחר תנודות )עליה או ירידה(
של מפלס האגם .כאמור ,את ספיקת המעיינות התת ימיים לא ניתן למדוד באופן ישיר .עם זאת יש ראיות
ברורות כי ספיקה זו מתנהגת כמו "תמונת ראי" של מפלס האגם .בפתרון האנליטי הנוכחי )משוואה (13
אנו יכולים לבדוק את הפתרון האנליטי ע"י שינוי ערכו של  α0ובחינת התוצאות שמתקבלות מהמודל
)איור .(5
)Head in aquifer (model
)Head in aquifer (measured
Lake Level model
)Lake Level (measured
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איור  :4יישום של פתרון אנליטי )משוואה  (13ל .a -מפלס הכנרת ועומד הידראולי נמדד באקוויפר כ100 -
מ 'מהאגם ,וכן  .bספיקת מעיין חוף .הספיקה נעצרת כאשר העומד ההידראולי יורד אל למטה מרום
הנביעה של מעיין החוף.
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איור  :5יישום של פתרון אנליטי )משוואה  (13לספיקת מעיין חוף ומעיין תת ימי ,כאשר אנו מניחים
שלושה ערכים שונים של .(a: α0=-2, b: α0=-10, c: α0=-20) α0

ספרות
Rimmer, A. and A. Hartmann. 2012. Simplified conceptual structures and analytical
solutions for groundwater discharge using reservoir equations InTech Open Access book,
"Hydrology", ISBN 979-953-307-369-8
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ע"מ 22

מערכת הפלואו-קאם
אלה אלסטר
המידע על הרכב המינים של פיטו -וזואופלנקטון ,מספר האורגניזמים בעמוד המים וביומסה של
האורגניזמים מהווה בסיס לכל מחקר של מערכת אקולוגית מימית .תצפית מיקרוסקופית הנה שיטה
שמספקת מידע מפורט ביותר בנושאים הנ"ל ,אבל ,למרבה הצער ,דורשת זמן רב .אוטומציה של חלק
מהעבודה מיקרוסקופית עשויה להגביר את יעילות המחקרים הביולוגים והאקולוגים של המים.
פלואו-קאם הינו מכשיר לבדיקות כמותיות ואיכותיות מהירות של חלקיקים במים .המכשיר משלב
יכולות של מיקרוסקופ ,פלואו-סיטומטר ופלואורומטר .המכשיר מגלה את החלקיקים בדוגמת המים,
מצלם אותם ,סופר את כמותם ,מודד את גודלם ורושם את הנתונים של הפלואורסצנציה.
באופן כללי המכשיר עובד כך )איור  :(1דוגמת מים מוזרמת בתוך תא הזרימה ע"י המשאבה.
למכשיר יש שני אופני עבודה :מצב צילום מדורבן ומצב צלום אוטומטי .במצב צלום מדורבן המכשיר
משתמש בקרן לייזר ,צינורות מכפילי אור וגלאי הפיזור ע"מ לנטר את הפלואורסנציה ואת פיזור האור
הנגרם ע"י החלקיקים החולפים .החלקיק שעובר דרך שדה קרן הלייזר גורם לשינוי פיזור אור הלייזר
ומדרבן את המצלמה לצלם תמונה של שדה הראייה .נתוני הפלואורסנציה ו/או פיזור האור יחד עם מספר
מאפיינים נוספים של החלקיק נשמרים בתוכנת מחשב .Visual Spreadsheet

איור  :1ציור סכמתי של מערכת הפלואו-קאם
המחשב ,מעבדי אותות דיגיטלי ומעגלי הדק פועלים ביחד ע"מ ליצור ולעבד את התמונה של שדה
הראייה .קבוצות פיקסלים המייצגים את החלקיקים נגזרים מכל תמונת גלם ונשמרים כדפי קולאז' נפרדים
)איור  (2יחד עם כל המדידות הנלוות .הפעלת המכשיר במצב צילום אוטומטית דומה להפעלה מדורבנת,
מלבד לכך שתמונות הגלם מצולמות אוטומטית בקצב המוגדר ע"י המשתמש .משתמשים בצילום אוטומטי
כאשר הדגימה עם ריכוז חלקיקים גבוה ,ואילו בצילום מדורבן משתמשים כאשר הדוגמה מדוללת או
מכילה חלקיקים פלואורוסצנטיים.
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ע"מ 23

בסיום האנליזה התוכנה שומרת עבור כל חלקיק תמונה דיגיטלית יחד עם רשימה של  22מאפיינים
של החלקיק )איור  .(3תמונות של כל החלקיקים מהדוגמה מוצגים כדפי קולאז' לפי סדר בו התקבלו
התמונות .ניתן גם למיין אותן לפי מאפייני החלקיק .ניתן גם לבחור ולבודד קבוצה של חלקיקים לפי
מאפיין מסוים או שילוב מאפיינים.
התוכנה סופרת גם את מספר החלקיקים בדוגמה ומחשבת את ריכוז החלקיקים כמספר החלקיקים
בדוגמה חלקי נפח הדוגמה .ניתן להציג את מספר החלקיקים ואת ריכוזם עבור כל קבוצת חלקיקים מסוג
מסוים.

איור :2דף קולאז' של דוגמת זאופלנקטון מהכינרת

איור  :3פלט תוצאות של אנליזת דוגמת מים - a :חלון של Visual Spreadsheetעם גרף פיזור החלקיקים
לפי גודל ותוצאות ספירת חלקיקים;  - bרשימת  22מאפייני החלקיק.
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התוכנה מסוגלת לשייך את החלקיקים לקבוצות אורגניזמים ,כלומר לבצע זיהוי אוטומטי של מין
האורגניזם ויש לה שני אלגוריתמים לביצוע משימה זו :סינון ישיר ) (Value Filteringוסינון סטטיסטי
) .(Statistical Filteringבסינון ישיר מתבצעת השוואה ישירה של ערכי המאפיינים הקיימים לערכי הסף,
לדוגמה :לסנן את כל החלקיקים בעלי קוטר בתחום  50-70מיקרון .לצורך סינון סטטיסטי בהתחלה בונים
את "חלקיק היעד האידאלי" מנתוני קבוצת חלקיקים מייצגים ) .(training setלאחר מכן כל החלקיקים
במאגר הנתונים מושווים ל"חלקיק היעד" ולכל חלקיק ניתן ציון המבטא את מידת הדמיון שלו ל"חלקיק
היעד" .הגישה האופטימאלית לזיהוי מינים של פיטו וזואופלנקטון באגם כנרת היא סינון סטטיסטי תוך
שימוש במסנן שנבנה בנפרד עבור כל מין על בסיס קבוצת תמונות מייצגת .במקרים מסוימים )למשל,
הבדלה בין שני מינים בעלי מורפולוגיה דומה( ניתן להיעזר בסינון ישיר לפי גודל/צבע/פלואורוסצנציה
ועוד .לצורך בניית מסנן סטטיסטי אמין דרוש מספר רב של תמונות )יותר מ ,60 -איור  (4המראות את
הווריאציות האפשריות במורפולוגיה בזוויות צילום שונות .את מספר התמונות הדרוש בונים בהדרגה ע"י
בידוד חלקיקים מאותו סוג ,שנמצאו בדוגמה מסוימת ,ל'קבוצה' ) ,(Classואז מחברים מספר קבוצות
ממספר דוגמאות ל'ספריה' ).(Library

איור  Visual Spreadsheet filter dialog box :4ואוסף תמונות של  ,Peridinium gatunenseמיועדים
לבניית פילטר חדש.
בשלב הנוכחי העבודה עם המכשיר הפלואו –קאם בכנרת )איור  (5דורשת זמן ומאמץ רב כי יש
לאמת את הספירות שבוצעו ע"י המכשיר בעזרת הספירה המקרוסקופית )שזהו ,בעצם ,כיול המכשיר( .עם
זאת ,כאשר תושלם עבודת הכיול ,השימוש בפלואו-קאם יאפשר לצמצם משמעותית את הזמן הדרוש
לביצוע בדיקה שגרתית ולכן יאפשר להגדיל את מספר הבדיקות .אנו מצפים כי כבר בעתיד הקרוב יהיה
ניתן לבצע את הבדיקות השגרתיות של זואופלנקטון וציליאטים עם המכשיר .דוגמאות הפיטופלנקטון
מכילות לרוב עשרות מינים שונים ולכן קשות יותר לבדיקות אוטומטיות .עם זאת ,יש לצפות כי יהיה ניתן
לבדוק את מיני פיטופלנקטון החשובים ביותר ) Peridinium, Microcystis, Aulacoseiraועוד( בעזרת
המכשיר.
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 דף קולאז' של דוגמת פיטופלנקטון מהכינרת:5 איור

ספרות
FlowCAM manual. Version 3.0. 2011. Fluid Imaging Technologies, Inc. Yarmouth. USA.
Jakobsen H. & J. Carsten. 2011. FlowCAM: Sizing cells and understanding the impact of
size distributions on biovolume of planktonic community structure. Aquatic
Microbiological Ecology, 65: 75-87.
See J. H., L. Campbell., T. L. Richardson., J. L. Pinckney., R. Shen & N. L. Guinasso. 2005.
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פיתוח מודל אקולוגי לכנרת המאפשר קבלת החלטות מושכלת לניהול הדיג
3

איל אופיר ,1גדעון גל ,ג'ימי שפירו ,2מנחם גורן

1אוניברסיטת חיפה2 ,אגף הדייג3 ,אוניברסיטת תל אביב

מבוא
במהלך שני העשורים האחרונים התרחשו באגם הכנרת מגוון רחב של שינויים אשר השפיעו על
איכות המים ומארג המזון .אחד השינויים העיקריים היה באוכלוסיית הפיטופלנקטון שעברה תמורות
בהרכב המינים .אצת הפרידיניום שהיוותה מרכיב מרכזי במזונם של אמנון הגליל והלבנון ,חדלה מלפרוח,

את מקומה החלו לתפוס אצות אחרות כמו אצה דינופלגלטית אחרת ,צרטיום )(Ceratium hirundinella
הפורחת באביב ,והירוקית החוטית מוגושיה ) (Mougeotia spמין פולש בכנרת שפרח לראשונה בשנת
 .2005במקביל החלה להתרבות פריחתן של אצות כחוליות המייצרות רעלנים .בזואופלנקטון במהלך
השנים האחרונות אנחנו עדים לשונות רב שנתית רבה וחוסר יציבות .בשנת  2010נרשמו ערכי מינימום
של כל הזמנים בצפיפות הזואופלנקטון ,בעיקר עקב קריסת אוכלוסיות המינים הטורפים )שטרגליים -
 (Copepodaוהצמחוניים )דפנאים  .(Cladocera -גם הדיג בכנרת מתאפיין בשנים האחרונות בחוסר
יציבות ובהפחתה משמעותית של השלל )איור .(1

איור  – 1שלל הדגים בכנרת על פי נתוני אגף הדיג הנאספים ע"י ג'ימי שפירו .ניתן לראות כי שנת 2008
הייתה שנת שפל קיצונית בשלל הדיג.
על פי נתוני אגף הדיג חלה ירידה בשלל הדיג הכולל מ 2163 -טון בשנת  1998לכמות של  840טון
בשנת  .2007השלל של אמנון הגליל ,דג בעל ערך אקולוגי וכלכלי גבוה ,הגיע בשנת  2008שלל ,ל 8-טון
בלבד ,ירידה של  98%ב 10-שנים וב 90%-ביחס לשלל שנרשם רק ב) 2004-נתוני אגף הדיג( .הגורמים
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לשינויים במארג המזון ,בכלל ,ובאוכלוסיות הדגים ,בפרט ,אינם ידועים ,אך קיימות השערות שונות
לגביהם בקרב החוקרים ,והן:
 .1דיג יתר באגם הפוגע ביכולת אוכלוסיות הדגים לקיים את עצמם ומשפיע על הביומסה והשלל.
 .2שינויים ביוטיים באגם הנובעים ממגוון רחב של גורמים :תנודות מפלס ,שינוי בהרכב החומר האורגני
הזורם לכנרת ,שינויי טמפרטורה ,ועוד ,שבעקבותיהם חל שינוי בהרכב וזמינות המזון לדגים.
 .3עלייה בכמות הטורפים הטבעיים בהם נמנים הקורמורנים אשר חורפים לשפת הכנרת בין החודשים
נובמבר – פברואר ,והשפמנונים אשר ניזונים בין היתר מדגים ולא מהווים חלק משלל הדיג המסחרי.
על מנת להבין את המתרחש בכנרת ולאור מורכבות התהליכים ,יש צורך בשימוש במודל אקולוגי
מתאים על מנת שניתן יהיה לאפיין את הקשרים בין הגורמים השונים במארג המזון ,לבחון צעדי ממשק
שונים העשויים לסייע בשימור יציבות אוכלוסיות הדגים באגם ובסופו של דבר לקבל החלטות מושכלות
לגבי אופן ניהול האגם והדיג.

המודל
בעולם קיימות כיום תוכנות רבות לבניית מודלים לניהול דייג ,ואחת המוכרות שבהן היא התוכנה
 .(EwE) Ecopath With Ecosimהתוכנה ניתנת לשימוש בחינם ,היא מתפתחת ומתעדכנת במקביל ע"י
מספר רב של משתמשים וחוקרים ,נמצאת בשימוש במקומות רבים בעולם ,וזוכה לפופולאריות גוברת
)ראה אתר התוכנה .(www.ecopath.org -
במסגרת תוכנת  EwEיש לבנות תחילה מודל סטטי ,מאזני) ,מודל מהסוג  (Ecopathועל בסיסו ניתן
לפתח מודל דינאמי )מודל מהסוג  (Christensen et al. 2005 ;Ecosimהמאפשר לבחון סימולציות שונות
לאורך זמן .כמו כן על בסיס המודל המאזני ) (Ecopathניתן לפתח מודל מרחבי בעל אוריינטציה
גיאוגרפית ) (Ecospaceאשר יכול לבחון סוגיות כמו השפעת סגירת אזורים לדיג ועוד .לתוכנה קיימות
מספר הרחבות ) (Pluginsבמספר תחומים שונים אשר יכולות לסייע בהבנת וניתוח המודלים
ותוצאותיהם.
התחומים המרכזיים בהם התוכנה עוסקת הם:
 .1תיאור המערכת האקולוגית ויחסי הגומלין בין הרכיבים במערכת.
 .2תיאור וכימות אופן זרימת האנרגיה במערכת.
 .3הערכה של ההשפעות הסביבתיות על המערכת.
 .4הערכה של השפעת הדיג על המערכת האקולוגית.
 .5בחינה של מגוון אפשרויות לניהול ממשק דיג בשילוב שיקולים כלכליים ,סוציאליים ואקולוגים.
 .6המלצה על מיקום שטחים מוגנים לדיג והערכת השפעתם על המערכת.

מודל דיג לכנרת
מבנה המודל בכנרת תואם את המערכת האקולוגית ונקבע על בסיס מארג המזון המוכר בכנרת קרי:
חומרי רקב ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ,דגים וקורמורן )ראה איור .(2
קבוצות הדגים שנקבעו במודל הם :שפמנונים )מכונה במודל  ,(Catfishביניות ) ,(Barbelקרפיונים
) ,(Carpioקיפונים ) ,(Mugilidsכסיפים ) ,(Silver carpאמנון גליל ואמנון גליל צעיר

Sarotherodon

 galilaeusו ) j. S. galilaeusביצענו חלוקה של אמנוני הגליל בין דגיגים לדגים על מנת לנסות להבין את
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השפעת האכלוס( ,אמנון מצוי ) (zilliiאמנון ירדן ) (Oreochromis aureusלבנון כנרת ) (Lavnunוכל
השאר )) (all the restקבוצת דגים המביאה לידי ביטוי את יתרת הדגים באגם המשפיעים על מארג המזון(.
לצורך קביעת הפרמטרים של המודל עבור הרכיבים של הפיטופלנקטון והזואופלנקטון השתמשנו
בחלוקת הקבוצות על פי "מודל כנרת" .על פי חלוקה זו הפיטופלנקטון מורכב מחמש קבוצות עיקריות:
הפרידיניום ) ,(Peridinium gatunenseקבוצת כחוליות מקבעת חנקן המיוצגת ע"י ה, Aphanizomenon-
קבוצה של כחוליות שאינן מקבעות חנקן המיוצגת ע"י ה ,Microcystis -קבוצת צורניות המיוצגות ע"י ה-
 ,Aulacoseiraוקבוצה כללית המייצגת בין השאר את מיני הירוקיות ונקראת  .Nanoplanktonאת
הזואופלנקטון חילקנו לשלוש קבוצות פונקציונאליות :טורפים ,צמחוניים ,ומיקרוזואופלנקטון .נקבעו שני
סוגים של ציי דיג :האחד של רשתות הקפה )סקלבה( והשני של רשתות עמידה.

איור  – 2מבנה מודל כנרת )תוצר של התוכנה( על פי הרמות הטרופיות שלו ובהתאמה לביומסה .ברמה
הראשונה הפיטופלנקטון ,מעליו הזואופלנקטון ומעליהם הדגים והקורמורנים.

בסיס הנתונים למודל
השלב הראשון היה שלב בניית בסיס הנתונים .שלב זה מרכזי מאוד בבניית המודל ועליו נשענים כל
יתר השלבים .בסיס נתונים איכותי יכול לשמש לבניית תרחישים איכותיים ובחינה טובה של מארג המזון
וניהול הדיג.
לצורך שימוש בתוכנה ובניית המודל הסטטי ,ביצענו שיכלול של הנתונים ויצרנו שנה וירטואלית.
בשל השינויים הרבים המתרחשים בכנרת בעשור האחרון החלטנו על בניית מודל המתייחס לתקופה
העדכנית ומשקלל את נתוני השנים בין  ,2000-2005שנים בהן כמעט ולא הייתה פריחה של אצת
הפרידניום .בניית המודל לשנים אלו וכיולו מאפשרת לנו להפעיל את המודל על תקופה אחרת על מנת
לאמת את יכולותיו .תקופת האימות כללה את שנים .2006-2010
המחקר נשען הן על נתוני הניטור הנאספים במעבדה לחקר הכנרת הכוללים נתוני ביומסה של
אצות ,זואופלנקטון וייצור ראשוני ,והן על נתוני הדגה הנאספים ע"י אגף הדיג )ג'ימי שפירו( הכוללים את
שלל הדיג ,המחירים ,מאמץ הדיג ומדידות של גודל הדגים .בנוסף בוצע שימוש במודלים אחרים על מנת
לחשב ולהשלים פערים בבסיס הנתונים הנדרש לתוכנה כמו נתוני הצריכה וההתרבות של הדגים.
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איזון המודל והשוואת תוצאותיו למחקר אחר
במקרה של מחסור במידע אודות אחד הפרמטרים התוכנה יודעת לחשב את הערך החסר .על בסיס
הערכים שסופקו למודל וכן חישוב הערכים החסרים ,במקרה הצורך ,המודל מחשב מאזן אנרגטי בין רכיבי
מארג המזון השונים הכלולים במודל .רק אם כל הרכיבים וערכיהם שסופקו למודל תואמים מעברי אנרגיה
צפויים תוכל התוכנה לחשב את המאזן .למשל ,במקרה שבו צריכת הדגים עולה על הביומסה ברמות
הטרופיות הנמוכות יותר המודל לא יגיע לאיזון .על כן בחינת הגעת המודל למאזן אנרגטי יציב הוא צעד
ראשון הכרחי להמשך השימוש בו .לאחר בנייתו המודל הצליח לחשב מאזן יציב ,ולספק תמונה של מארג
המזון על בסיס המאזן ומעברי האנרגיה השונים ,כולל את מיקום המינים השונים ברמות טרופיות .על
מנת לבחון את תוצאות המודל ביצענו השוואה למחקר שבוצע במעבדה לחקר הכנרת במסגרתו נבחן
מבנה מארג המזון של הכנרת בעזרת איזוטופים יציבים )גודווין וחובריו  .(2011בין השאר נבחנו הרמות
הטרופיות של  4מיני דגים באגם )בינית גדול קשקש ,קיפון טובר ,אמנון הגליל ולבנון( והזואופלנקטון.
תוצאות המודל מראות כי קיימת תאימות רבה בין הרמות הטרופיות שחושבו במודל )איור מס'  (3לבין זו
שנבדקה במסגרת מחקר האיזוטופים היציבים )איור מס'  ,(4ובכך יש אימות מסוים לחישובי המודל.

איור  .3תוצאות מודל ה .Ecopath -המספרים בעמודה הראשונה מייצגים את הרמה הטרופית של
הרכיבים השונים במערכת כפי שחושבו ע"י המודל .ניתן לראות מתוצאות הביומסה שחושבו ע"י המודל
כי הדג המרכזי באגם הוא הלבנון .המספרים בכחול הם אלו שחושבו ע"י המודל.

איור  .4חישוב הרמה הטרופית של דגים וזואופלנקטון על סמך הרכב האיזוטופים היציבים על פי מחקר
שנערך במעבדה לחקר הכנרת )מתוך גודווין ואחרים .(2011
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דוגמא ללימוד על המערכת מתוך התוכנה
לאחר הרצת התוכנה והגעה לאיזון של המודל הסטטי ,ניתן להשתמש בנתונים שחושבו לצורך
בחינת כלל המערכת ולימוד של תהליכים המתרחשים בה .לדוגמא :אם מתבוננים בטבלת הצריכה באיור 5
ניתן לראות כי הצרכן המרכזי של הזואופלנקטון הטורף הוא הלבנון והצרכן המרכזי של הזואופלנקטון
הצמחי הוא הזואופלנקטון הטורף .מצב זה יוצר משולש טרופי או מצב המוכר כintra guild predation-
) .(IGPזהו מצב שהטורף )הלבנון במקרה זה( גם טורף וגם מתחרה עם הנטרף )הזואופלנקטון הטורף(.
מכאן ניתן להבין שלא מדובר על שרשרת מזון עם יחסים ליניאריים בין הרמות הטרופיות השונות אלא
מארג מזון .המסקנה היא כי צמצום כמות הלבנונים באגם )איור  (6לא תוביל בהכרח לירידה בכמות
האצות .מצב זה תואר גם בעזרת מודל כנרת-דגים אשר הצליח לדמות את אוכלוסיית הלבנון באגם ואת
יחסי הלבנון-זואופלנקטון ).(Makler-Pick et al. 2011

איור  – 5טבלת צריכת המזון כפי שחושבה ע"י המודל .העמודה משמאל כוללת את כלל מרכיבי המערכת
האקולוגית )במודל( והשורה למעלה את הטורפים האפשריים המתויגים ע"י מספר הזהה למספר המין
בעמודה השמאלית .כך למשל ,מין מספר  2הוא השפמנון הניזון מכל המינים הכלולים בעמודה שלו.
המספרים בטבלה הם סה"כ הביומסה ביחידות של טון שהם צורכים בממוצע בשנה )לקמ"ר( .בריבועים
האדומים מסומנת הצריכה של הלבנון והזואופלנקטון הטורף.

איור  .6דילול אוכלוסיית הלבנון בכנרת שבוצעה במשך כעשור ,במסגרתה הוצאו אלפי טונות של לבנונים
מחוץ לאגם ונקברו במזבלות .הפרויקט הופסק כאשר התגבשה ההבנה כי הוא לא משיג את מטרתו.
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סיכום
המערכת האקולוגית בכנרת נתונה לשינויים רבים הן בשל גורמים ביוטיים והן בשל פעילות האדם.
על מנת לנסות להבין את המתרחש את המתרחש במערכת ואף להיות מסוגלים לקבל החלטות הקשורות
לניהול הדיג והאגם השתמשנו במודל אשר מסוגל להתמודד עם מבחר רחב של משתנים .המודל מותאם
לניהול הדיג ,תוצאותיו תואמות למחקרים אחרים בלתי תלויים אשר בוצעו בכנרת ולהבנתנו הוא מסוגל
לתאר את המתרחש בכנרת .בהמשך בכוונתנו להשתמש במודל על מנת לחפש תשובות לסיבות
להתמוטטות הדיג בכנרת בשנת  ,2008לבחון את השפעות מדיניות ניהול דיג ועוד.
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 .Tetraedron trigonumצילום :אלה אלסטר
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עלוקות בכנרת
עדינה דולב ,1,2גדעון גל ותמר זהרי
1רשות ניקוז ונחלים כינרת – מנהלת הכינרת; 2איגוד ערים כינרת
המילה "עלוקה" גורמת לרוב האנשים להצטמרר .קל וחומר היתקלות בתולעת עצמה .עלוקות חיות
בחופי הכינרת מזה שנים רבות .רוב המבקרים בחופים לא רואים אותן מאחר שהן מעטות ,קטנות
ונסתרות .התפרצות של עלוקות שאירעה ביולי  2005בחוף גינוסר ,הרחיקה מתרחצים מהחוף והעלתה
חששות אצל מפעיליו .גם הנהלת "איגוד ערים כנרת" כאשר הוקם נדרשה לנושא ,והחליטה לממן את
בדיקתו .בשנים  2011 – 2010נערך במסגרת המעבדה לחקר הכינרת ,סקר מקיף לאיתור עלוקות בחופי
הכינרת ולמחקר ראשוני שלהן .עם סיום הסקר האינטנסיבי ,הוחלט על המשך מעקב אחר העלוקות
במספר מוגבל של תחנות דיגום במסגרת תכנית ניטור כנרת שמבצעים חוקרי המעבדה לחקר הכנרת.
בסוף יוני  2012בעקבות דיווחים של מתרחצים ,נצפו כמויות גדולות של עלוקות בשני חופים בצפון
מערב הכנרת .התופעה נמשכה עד תחילת אוגוסט .בכל אחד משני החופים העלוקות נמצאו במוקד
ששטחו עשרות מטרים רבועים בלבד ,ולא נמצאו כלל במרחק קצר מהמוקד .כמו ב ,2005-גם עתה מדובר
במין  Helobdella stagnalisשאינו מוצץ דם ואיננו מסכן בני אדם בשום אופן .הוא נצמד באופן אקראי
לרגלי מתרחצים באמצעות אברי הצמדה ,באותו אופן בו הוא נצמד לאבנים ולכל מצע אחר בסביבתו ,כמו
למשל לכלי פלסטיק שהוכנס למים .עם זאת ,למרות שמין זה אינו מסוכן לאדם ,עצם היצמדות העלוקות
לרגלים ,מרתיעה נופשים.
עלוקות ) (Hirudineaהן תולעים טבעתיות שגופן פחוס ,ובקדמתו פה ועיניים ,שמספרן משתנה בין
המינים השונים .הן שוחות במים או מתקדמות על מצע בתנועת מודד ,באמצעות שני משטחי הצמדה,
שממוקמים בקדמת הגוף ובחלקו האחורי .כ 600-מינים של עלוקות מוכרים ברחבי העולם .מינים רבים
ניזונים מרקב ,אחרים  -טורפים בעלי חיים קטנים )תולעים ,זחלים ,חלזונות( ,ישנם מינים שנצמדים
לבעלי חיים גדולים יותר )דגים ,עופות ,יונקים( ומוצצים מדמם עד ששובעים וניתקים ,ויש גם מינים
טפילים שחודרים לגוף של בע"ח אחר וחיים בו .העלוקות שוחרות מזון רק כשהן רעבות ,וארוחה משביעה
עשויה לספקן למשך מספר שבועות .לכל עלוקה מערכת רביה נקבית וזכרית .הן מזדווגות ומחליפות
ביניהן תאי זרע .העוברים מתפתחים בתוך שקים קרומיים ) (Cocoonsשאצל מינים מסוימים נשמרים
בצמוד לגוף ובאחרים  -מוצמדים למצע.
בכנרת נצפו עלוקות בריכוזים נמוכים מזה עשרות שנים .רובן זעירות ונצמדות לתחתית אבנים.
שלושה מינים נצפו באגם באופן קבוע וחזרנו ומצאנו אותם במסגרת המחקר האחרון:
)) Dina lineata concolor (Erpobdellidaeאיור  - (1המין השכיח ביותר .נפוץ לאורך בקעת
הירדן ,מהנחלים דוד וערוגות בדרום ועד נחל דן בצפון .בכנרת נמצא בעבר בבקעת הבטיחה ,ואז וגם
בשנתיים האחרונות נמצא בטבחה ומדרום לטבריה ,מתחת לאבנים ,בעומק  20–0ס"מ .מופיע בחדשים
אוגוסט עד מרס .אורך התולעת ,במצב מתיחה  50–30מ"מ .המין מתרבה באמצעות הטלה של Cocoons
על אבנים ,שמתוכם בוקעות התולעים הצעירות .התפריט שלו כולל חלזונות ובכללם חלזונות הכינרת –
שחריר ,סהרונית והמין המועדף ,טיארה .בשבי ,בתנאי מעבדה ,שרד כ 10-חודשים ) 294ימים(.
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איור  .Dina :1א  -ביוטופ אופייני ; ב  -מקבץ של בוגרים בתחתית אבן שנהפכה לצורך הצילום )חמי
טבריה ,ספט ;( 2010 .ג ) Cocoons -גופים עגולים( בכלי במעבדה )מרס .(2011
)) Helobdella stagnalis (Glossiphoniidaeאיור  - (2נמצא בעבר בבטיחה ,ומוכר גם מאזור
החולה וממקווי מים נוספים בצפון ישראל .בשנתיים האחרונות ,החל מחודש מאי ועד נובמבר ,נמצא
בכמויות קטנות במים הרדודים ,מתחת לאבנים ,בגינוסר ,טבחה ,חוף אמנון ובחוף צינברי .בחודשים מרס
עד נובמבר נמצאו פרטים של המין בתוך התשתית ,בעומק  5ו 8-מ' ,מול חופים שונים בכל רחבי הכינרת
ואף מול כניסת הירדן אל הכינרת .אורך הבוגרים ,במצב מתיחה 25–15 ,מ"מ ,והצעירים –  6עד  10מ"מ.
מתרבה באמצעות  Cocoonsשהוא נושא על גחונו ומתוכם משתחררים עשרות צאצאים .במעבדה ,רוב
הצעירים מתו מיד אחרי השחרור .בוגרים שרדו  180ימים .לא התגלתה העדפה לאור או לחושך ,אך כן
הסתמנה העדפה להיצמדות לחלקן התחתון של אבנים .התפריט שלו כולל חלזונות ,עם העדפה ל.Thiara

איור  . Helobdella :2א  -בוגר ) ;(X8.5ב  -בוגר ) ;(X50ג  -עוברים על הגחון.
)) Batracobdelloides tricarinatus (Glossiphoniidaeאיור  - (3נמצא בעבר בבטיחה ,וגם
בבריכות הדגים בגינוסר ובירדן הדרומי )כ 30-ק"מ מדרום לאגם( .בשנתיים האחרונות ,החל מאפריל עד
נובמבר ,נמצא במים הרדודים מתחת לאבנים ובין צמחים בחופים כינר ,אמנון ,טבחה וגינוסר ,ובתשתית
בעומק  5ו 8-מ' מול גינוסר וחוף שיטים .אורך הפרטים הבוגרים ,במתיחה 20–15 ,מ"מ ,והצעירים 10–5
מ"מ .מתרבה באמצעות  Cocoonsשהוא נושא על גחונו ומתוכם משתחררים עשרות צאצאים .משך
החיים המרבי של בוגר בשבי היה  72ימים אחרי הלכידה .משך זמן דומה שרד אחד מהצעירים שהושרצו
במעבדה .התפריט מבוסס על מציצת דם מדגים חיים .עם התמלאותה של התולעת בדם )שצובע אותה
באדום( ,היא ניתקת מקורבנה ופוסקת לנוע .גם במהלך יום רגיל ,נכנסים הפרטים למצב של "דום-תנועה",
למשך פסקי זמן ארוכים .הצעירים רגישים מאד לטמפרטורה :בטמפ'  , 250 - 200שורדים לאורך זמן.
בטמפ'  ,350 – 300מתים תוך  13 – 5ימים.
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איור  .Batracobdelloides :3א  -ביוטופ אופייני )טבחה,יוני  ;(2010ב,ג – בוגרים; ד,ה – התעלקות על
דגיג ; ו – התעלקות על זנב ראשן
שלושת מיני העלוקות שאותרו ברחבי הכינרת במהלך ,Dina lineata concolor - 2011–2010
 Helobdella stagnalisו ,Batracobdelloides tricarinata-נמצאו בכמויות קטנות ,שאין בהן כדי
להשפיע על המערכת האקולוגית של כלל הכינרת .התפרצות של עלוקות ,תלויה הן בשחרור של צאצאים
רבים והן בשרידות שלהם .רבות מהעלוקות שנאספו מהשטח ,שיחררו עשרות צאצאים בכלים בהם
הוחזקו במעבדה .רוב הצעירים מתו תוך ימים ספורים .התפרצות בטבע ,כמו זו שארעה ביולי  2005בחוף
גינוסר והיתה אחד המניעים למחקר ,וכמו זו שארעה בקיץ זה ,נובעת משרידות הצעירים.
בתנאי מעבדה ,מצאנו רגישות של צעירי  Batracobdelloidesלטמפרטורה .יתכן שגם לצעירי ה-
 ,Helobdellaהמין המתפרץ ,רגישות דומה .בשלב זה לא ניתן לקשור זאת לתופעה ,בשל היעדר מדידה
רציפה של טמפרטורת המים בחופים הנ"ל .בתנאי מעבדה מצאנו גם העדפה ברורה של בוגרי וצעירי
 Helobdellaלשהות מתחת לאבנים קטנות .גם בטבע ,במים הרדודים ,הם נמצאו צמודים לאבנים .בעבר
פוזר חצץ במספר חופים ,כחלק מהפעולות שננקטו לשם התאמתם לקליטת נופשים .בשלושת החופים
בהם דווח ב 2005-וב 2012-על התפרצות עלוקות פוזר חצץ בעבר.
סיכום :עלוקות בוגרות מהמין  ,Helobdellaשמצויות באופן קבוע בחופי הכינרת בריכוזים נמוכים,
נוהגות לשחרר צאצאים רבים .גורם סביבתי מסוים או צירוף של מספר תנאים תרמו לשרידות הצאצאים
במים הרדודים והאבנים במקום שימשו לאחיזה וסייעו להארכת משך חייהם .כתוצאה מכך התהוו מוקדים
שבם כמויות גדולות של עלוקות .העלוקות נדבקו לרגלי מתרחצים וגרמו לבהלה – למרות שאין סיבה
מוצדקת לכך ,שכן עלוקות ממין זה לא מזיקות לבני אדם .כדי לצמצם את הסיכוי להתפרצות עלוקות,
מומלץ להימנע מפיזור חצץ בחופי רחצה.
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מדידות גזים בכינרת באמצעות מערכת הMIMS -
עמי נשרי
ריכוזי החנקן הגזי והארגון בכינרת אינם נמדדים באופן שגרתי בעיקר בגלל סיבות אנליטיות .החנקן
הגזי שותף פעיל במערכת הביולוגית .כמו למשל בתהליך דה-ניטריפיקציה חנקן ניטרטי מומס הופך לחנקן
גזי .דוגמא אחרת היא בתהליך של קשירת חנקן ע"י אצות כחוליות מקבעות חנקן :החנקן הגזי שבמים
נלקח מהם ונקשר לחיידקים/אצות .לפיכך ריכוז החנקן הגזי במים עשוי לסטות מעלה או מטה מערך שיווי
הרוויה שלו בגלל פעילות ביולוגית .למרות מסיסותו החלשה יחסית ובגלל ריכוזו האטמוספרי הגבוה
במיוחד )כ 79%-מהאוויר( ריכוז החנקן הגזי במים ,ברוויה ,הוא גבוה ביותר ,כ 15-16 -מיליגרם לליטר.
עובדה זו מקשה על מדידת שינויים שחלים בריכוזו בגלל תהליכים ביולוגיים שלהם בדרך כלל אפקט שולי
על הריכוז .אי לכך נצרכת טכניקה אנליטית משופרת בכדי לאתר קיום תהליכים אלו.
הארגון הגזי מאידך איננו משתתף בתהליכים ביולוגיים אולם ריכוזו באטמוספירה )בערך (0.5%
ומסיסותו הגבוהה יחסית במים מבטיחים ריכוזים מדידים של ארגון במים ,בקלות יחסית .אולם הארגון,
בדומה לשאר הגזים ,כולל החנקן ,מושפע משינויים פיזיקליים שחלים במים .למשל קירור עונתי של
המים ,כאשר הם חשופים לאוויר ,מביא אותם לרוויה בגזים כולל בארגון .חימום עונתי שיבוא לאחר מכן
יגרום לפליטת גזים מהמים בהתאם לשיווי המשקל התרמי החדש שלהם .השינויים בתכולת הגזים במים
שיחולו בגלל קירורם ו/או חימומם אופייניים לגזים שונים .מכיוון שהחנקן חשוד בשינויים שנובעים
מפעילות ביולוגית ניתן לבודד את הפקטור הפיזיקלי באמצעות תיקון שמתקבל עבור הארגון .השיטה
המקובלת היא מדידה סימולטנית של חנקן וארגון והתייחסות ליחס שבין גזים אלה .דוגמא אחרת היא
האפשרות שגז מתאן שנפלט מהקרקעית בצורות בועות עולה מעלה "וסוחב אתו" גם גזים אחרים שנעים
בדיפוזיה אל תוך הבועית המתרוממת .אולם לארגון נטייה "להיקשר לבועיות בצורה מועדפת" .תהליך כזה
עשוי להביא לפחיתה בריכוזי הגזים השונים בשכבות מים עמוקות שחשופות לתנועה מעלה של בועיות
מתאן.
בשנתיים האחרונות התחלנו במדידת ריכוזי חנקן וארגון בעמודת המים של הכינרת באמצעות
מכשיר הקרוי  .MIMSמערכת זו מפרידה בין הגזים בדוגמאות מים ומאפשרת לגזים נבחרים להגיע למונה
מסות שקובע את ריכוזם בדיוק גבוה )איור .(2 ,1
N 2(g), Nov.15,2011: St.A

Ar2 (g), Nov.15,2011: St.A
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איור  .1פרופילים של חנקן )משמאל( וארגון )מימין( גזיים ב 15-לנובמבר  ,2011כאשר התרמוקלינה הייתה
בין  25ל 26-מטר עומק .סך השגיאה האנליטית  +שגיאת הדיגום בפרופילים אלה היא בסדר גודל של 5%
מהממוצע .ממוצע הסטנדרטים לאורך ההרצה נפל בדיוק על התוצאות שהתקבלו מדוגמת המים שנלקחה
מעומק של  2מטר ודוגמא זו סומנה בעיגול וריבוע מלאים .בעומק של  25מטר מצוינות  2חזרות )מ2-
בקבוקי דגום שונים( שבוצעו בבוקר ההרצה ו 3-שעות לאחר מכן.
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למערכת ה MIMS -יתכנו יישומים נוספים בניסיונות מעבדה למדידת יחסי איזוטופים של חמצן או חנקן
בגזים וזאת בתנאי שבסביבת הניסוי האיזוטופים הכבדים מועשרים באופן מלאכותי בכדי ליצור ניגודי
מסות שניתן לזהות אותם במכשיר  .Quadrupoleהמערכת איננה מסוגלת לזהות הבדלי מסות בין
איזוטופים בריכוזים הטבעיים שלהם.
N2/Ar2 (g) ratio, Nov.15,2011: St.A
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איור  :2יחסי הגזים שבין חנקן לארגון ב 15-לנובמבר  .2011עודפי החנקן בהיפולימניון מצביעים על
האפשרות של השפעת דניטריפיקציה ו/או על הרחקת ארגון באמצעות בועיות מתן.

“אלרגיה כנרתית"  -היקף התופעה וגורמים אפשריים
אסף סוקניק

מהי אלרגיה?
אלרגיה היא תגובה חיסונית של הגוף לחומרים ,שבדרך כלל אינם מעוררי מחלות .בעוד תגובה
חיסונית כנגד גורמים מעוררי מחלות היא מהלך רצוי המגן מפני התפתחות והתפשטות מחלות ,הרי
שאלרגיה הינה "שיבוש" מערכת החיסון ,ומהווה תופעה שלילית .אחת הסיבות לתופעת האלרגיה היא
רגישות יתר של מערכת החיסון לחומרים הנמצאים בסביבה ומוגדרים כ"אלרגנים" או מחוללי אלרגיה.
חשיפה לאלרגן יכולה לגרום לתסמינים כמו נזלות ,עיטושים ודלקות עיניים ,פריחות מסוגים שונים ,כאב
בטן ,שלשול והקאות ,התקף של אסתמה ,ירידת לחץ הדם עד כדי הלם אנפילקטי ,אובדן הכרה ,ובמקרים
קיצונים גם מוות .אלרגנים נפוצים הם אבקני פרחים עונתיים ,חומרים המועברים בעקיצת דבורים או
צרעות ,מזונות כגון חלב ,ביצים ,אגוזים ,תותים או בוטנים ,הפרשות של קרדית אבק הבית וחרקים
אחרים או של חיות בית כמו גם תרופות מסוימות ותמרוקים .האלרגנים הם חלבונים המעוררים את
המערכת החיסונית .האלרגיה הנפוצה היא האלרגיה המיידית הקשורה בנוגדנים מסוג אימונוגלובולין E
) .(IgEכאשר האדם נחשף לראשונה לאלרגן ,התוצאה היא יצירת נוגדנים מסוג  IgEהמופיעים בדם.
נוגדנים אלו נצמדים לדופן תאי פיטום ) (mast cellsהנמצאים בכל הרקמות בגוף ,בעיקר ברקמות
החשופות לסביבה )דרכי נשימה ,מערכת העיכול ועור( .כאשר האדם נחשף בפעם השנייה לאותו אלרגן,
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הדבר גורם לקישור של שני נוגדנים מסוג  IgEעל פני תאי הפיטום ולהפעלת מערכת תאית הגורמת
להפרשה של היסטמינים ,המעוררים תגובה אלרגית ודלקתית כגון פריחה ,גרד ,אודם ,נפיחות ונזלת.

מה לכנרת ולתופעות אלרגיה?
בשנים האחרונות הולכות ומתרבות תלונות בריאותיות של קייטנים ונופשים לאחר פעילות פנאי,
רחצה ,שחייה וגלישה באגם הכנרת .מדובר לרוב בתסמינים המשויכים לתחום התגובות האלרגיות,
המתחילות מספר שעות לאחר רחצה וגלישה באגם הכנרת ונמשכות מספר ימים עד שחולפות מאליהן
וחוזרות עם החשיפה הבאה .תלונות אלה כוללות :גירויי עור כמו אדמומית ,פריחה ,שלפוחיות ,צריבה
בעיניים ודמעת ,גודש באף ונזלת מימית ,התעטשויות ,גירוי בגרון ,קשיי נשימה ,כאבי ראש ועייפות .סוג
אחר של תלונות כולל תגובות של גרד ואדמומיות בעור לאחר חשיפה מתמשכת למי הכנרת ועבודה במים.
התלונות הגיעו לחוקרי המעבדה לחקר הכנרת ולרופאים באזור הכנרת אך גם מאזורים אחרים ,כאשר
המכנה המשותף לכולם היה :עבודה במים )כפעילות דיג( ,רחצה או פעילות ספורט מים )בעיקר גלישת רוח
בגלשן מפרש או עפיפון( בחופים שונים בכנרת .לפיכך ניתן לתופעה כינוי לא רשמי "אלרגיה כנרתית" .עם
התגברות מספר התלונות ומידע עקיף נוסף שהגיע ממקורות שונים ,עלתה אפשרות שאלרגן ,אחד או
יותר ,מצוי במי הכנרת וגורם לתגובה אלרגית אצל חלק מאוכלוסיית הרוחצים באגם .התגובה האלרגית
חזקה במיוחד ובתפוצה גבוהה יחסית אצל העוסקים בגלישה בכנרת ,שכן הגולשים חשופים לנתז המגיע
לדרכי הנשימה ולעיניים ,פעילותם במים היא למשך שעות ,והם חוזרים לפעילות זו בתדירות רבה ,במיוחד
בתקופה שבין אפריל לספטמבר  -חודשים בהם מתפתחת בכנרת רוח מערבית חזקה בשעות אחר הצהרים.

מדוע בשנים האחרונות גדל מספר הדיווחים על "אלרגיה כנרתית"?
בשנים האחרונות חלה עליה במספר הדיווחים על תגובות אלרגיות הקשורות לחשיפה למי הכנרת.
ניתן ליחס מגמה זו להגדלת מספר הנופשים בכנרת ,אך בעיקר להגברת פעילות הנופש הפעיל בכנרת,
הגברת המודעות והפתיחות של העוסקים בספורט ימי באגם ,והגברת ערוצי התקשורת בין ובתוך פלחים
שונים של האוכלוסייה .אך האם התופעה קשורה גם לתמורות ושינויים שחלו בכנרת בשני העשורים
האחרונים? תמורות אלה התבטאו בעיקר בהופעה והתבססות של מיני פיטופלנקטון שלא נמצאו בכנרת
בעבר ותפוצתם משתנה משנה לשנה ובעונות השונות .מבין מיני הפיטופלנקטון שהתבססו בכנרת ניתן
להצביע על מינים שונים של ציאנובקטריה )"אצות כחוליות"( ,שחלקם מייצרים רעלנים .האם אורגניזמים
מיקרוסקופיים אלה ,המפוזרים במים ואף מפרישים למים מגוון חומרים ,הם הגורמים המעורבים בהגדלת
כמות הדיווחים על תגובות אלרגיה בין הקייטנים בכנרת? תשובה לשאלה זו דורשת מחקר אפידימיולוגי
וקליני ושיתוף פעולה בין חוקרי הכנרת ,רופאים המתמחים באלרגיה ואימונולגיה קלינית וכמובן את
המעורבות והנכונות של הציבור הסובל מ"אלרגיה כנרתית".

ציאנובקטריה כאלרגנים
ציאנובקטריה מהווים מרכיב מהותי של אוכלוסיות הפיטופלנקטון בגופי מים רבים ויכולים להגיע
לכלל "פריחה" ,דהיינו ,ריכוז גבוה של תאים ודומיננטיות באוכלוסייה .פריחה של ציאנובקטריה עלולה
להוות סכנה לבריאות הציבור שכן מינים מסוימים של ציאנובקטריה מיצרים רעלנים .שתיה של מים בהם
ריכוזים נמוכים של רעלני ציאנובקטריה ) 10 - 1מיקרוגרם לליטר( הוגדרה כמסוכנת ,ולכן רשויות
הבריאות וספקי המים עוקבים ומנטרים את ריכוזי הרעלנים במי השתייה .דיווחים שונים תעדו תגובות
אלרגיות לרעלנים של ציאנובקטריה .חשיפה של העור למים בהם מצויים ציאנובקטריה המייצרים רעלנים,
גרמה לגירוי העור ,לגרד ולדלקות עור .בניסויים בבעלי חיים נמצא שתכשירים שהוכנו מציאנובקטריה
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שונים גרמו לתגובות אלרגיה בעור ברמות שונות של חומרה .התכשירים כללו מיצויים כלליים ורעלנים
מבודדים .הציאנובקטריה שנבחנו היו  cylindrospermopsis raciboskiiו

Aphanizomenon

 ovalisporumשמיצרים את הרעלן צלינדרוספרמופסין ,צלינדרוספרמופסין מבודד ,וכן מיצויים
מ  Microcystisהמייצרת מיקרוציסטינים ו  Anabaenaהמיצרת סקסיטוקסין ] .[1ציאנובקטריה רעילים
אובחנו כמחוללי אלרגיה במבחנים שונים בבעלי חיים ובבני אדם אולם בעבודה שפורסמה לאחרונה נמצא
שלא רק הרעלנים ,אלא גם מרכיבים חלבוניים אחרים בתאי הציאנובקטריה יכולים לעורר תגובה אלרגית
].[ 2

ציאנובקטריה בכנרת
ציאנובקטריה מהווים מרכיב כמעט קבוע באוכלוסיית הפיטופלנקטון בכנרת .מצאי המינים שבכנרת
עבר שינויים מהותיים ב 20 -השנה האחרונות כאשר האוכלוסייה הקיצית שינתה את אופיה וריכוזים
גבוהים של ציאנובקטריה מהמין הרעיל אפניזומנון אובליספורום מתפתחים באגם מידי קייץ .הרעלן
המיוצר ע"י ציאנובקטריה זו הוא אלקלואיד )צלינדרוספרמופסין( ולו מסיסות גבוהה במים .הרעילות שלו
נחקרה והוגדרו ערכי  LD50בעכברים .לאוכלוסייה הקייצית של אפניזומנון בכנרת הצטרף לאחרונה מין
נוסף מהסוג צלינדרוספרמופסיס )מין זה שבודד מהכנרת אינו מיצר רעלנים ,למרות שבידודים של אותו
מין מגופי מים אחרים הם רעילים( .[3,4,5] .בחודשי החורף והאביב מתפתחת בכנרת אוכלוסייה של
ציאנובקטריה מהסוג מיקרוציסטיס .מינים שונים של מיקרוציסטיס בודדו מהכנרת ,חלקם מיצרים רעלנים
וחלקם לא .המינים הרעילים מיצרים רעלן אחד או יותר ,מהקבוצה שנקראת מיקרוציסטינים .אלו הם
רעלני כבד ,שהמבנה הכללי שלהם הוא של פפטיד ציקלי ) 7חומצות אמינו( ] .[6במעבדה לחקר הכנרת
עוקבים באופן קבוע אחר מצאי הציאנובקטריה באגם ,תפוצת המינים וגודל האוכלוסייה ,ובמקביל
מבצעים בדיקה כימית לנוכחות וריכוז רעלנים )צלינדרוספרמופסין ומיקרוציסטינים(.

כיצד מתמודדים עם הבעיה?
היקף התופעה של "אלרגיה כנרתית" אינו ידוע ונדרשת עבודת שטח לזיהוי גודל ומאפייני
האוכלוסייה הרגישה ,אופי ומגוון התסמינים ,רקע אישי ובריאותי של הפרטים הרגישים .לשם כך תוכנן
יחד עם הרופאה הראשית במחוז צפון של משרד הבריאות ,דר' מיכל דר-כהן וסגנה ,דר' חיים רוטברט,
סקר אפידמיולוגי ראשוני שינסה לקשור בין תחלואה בקרב גולשים בכנרת ומצאי ציאנובקטריה באגם.
הסקר נערך בשלהי הקיץ האחרון והמידע שנאסף מנותח .במהלך הסקר נאסף גם מידע ספציפי על גולשים
שדיווחו על תגובות אלרגיות בחשיפה למי הכנרת .המידע הגיע בעקבות הודעה שנשלחה לאתר הגולשים,
ולמעלה מ 40 -גולשים וגולשות פעילים ,אשר סובלים מתסמיני אלרגיה ,הביעו נכונות להשתתף בסקר
האפידמיולוגי ובמבדק קליני.
מבדקים קליניים לזיהוי האלרגנטים המופיעים בכנרת יבוצעו במהלך החודשים הקרובים ע"י קבוצת
המחקר של דר' רונית קונפינו-כהן ופרופ' ארנון גולדברג מהמחלקה לאלרגיה ואימונולגיה קלינית בביה"ח
מאיר בכפר סבא .מיצויים ראשוניים מתרכיזי פלנקטון שנאספו מהכנרת במספר מועדים במהלך אוגוסט
וספטמבר  2012ישמשו כחומר מוצא לבדיקות ראשוניות עם מתנדבים ,שדיווחו בעבר על רגישות ותגובה
אלרגית ועם מתנדבים ללא רגישות .המטרה הסופית של מחקר זה היא זיהוי אלרגנטים שמקורם
בציאנובקטריה או באצות הכנרת או במרכיבים ביולוגיים אחרים של אוכלוסיות הפלנקטון באגם.
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איתור היקף הבעיה ומציאת הגורמים הסביבתיים המעורבים ב"אלרגיה הכנרתית" יאפשר להגדיר
 אך מפתח סימני תחלואה ותגובת יתר,נוהל התראה ודרכים לטיפול נאות לציבור המגיע ליהנות מהכנרת
.למי האגם
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