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דבר העורך
ימים ספורים בלבד במהלך ינואר  ,2013סידרו לנו את הכנרת בחורף האחרון .בשל סופת הגשם
הגדולה שהתרחשה בין ה 5 -וה 11 -לינואר  2013שצפו הנחלים )נחל משושים בתמונת השער( ועלה מפלס
הכנרת במהלך חודש ינואר בלבד ב  1.11 -מ' ,עליית המפלס הגבוהה ביותר המתועדת בחודש ינואר .כיום
המפלס גבוה במטר בקירוב לעומת התקופה המקבילה אשתקד .להבדיל מהעשור האחרון ,שהצטיין
במפלסים נמוכים בשל הכרח לשאיבת יתר מן האגם ,מתקני ההתפלה הפעילים והעתידיים הביאו לכך
שבשנים הקרובות ניתן יהיה לתפעל את האגם במפלסים גבוהים יחסית ,וגם העניין המקצועי-תפעולי
בכנרת יפנה בכיוון זה.
בגיליון השנה נביא הסבר קצר על הרוזטה ,המכשיר שפתר )באופן יחסי( את בעיית הדיוק בעומק
דיגום המים בניטור השגרתי ,ומהווה סטנדרט בדיגום אוקינוגרפי .המכשיר הכניס את ימאי המעבדה לעידן
ההייטק ,ושלח אותם )על פי עדותם( לחדר כושר .אחרי שהתמודדנו בעבר עם עלוקות ,יתושים ,חלזון
פולש ודגים מתים ,המאמר הבא עוסק בנושא הכיטרידים  -קבוצה של פטריות ירודות המתפקדות בין
השאר כטפילים של אורגניזמים רבים כגון צמחים ,אצות ובעלי חיים .בהמשך נחרוג מתחום הכנרת ונציג
מאמר שבוחן את ההידרולוגיה ומשטר המים של אגם שמורת החולה .מתברר כי דווקא במהלך השנים
השחונות האחרונות הוכפלה כמות המים שמוזרמת לאגם ,ומטרתנו הייתה לבחון לאן הולכים המים,
והאם הם זורמים לפי ההנחיות של רשות הטבע והגנים ,ורשות המים .תהליך הפיתוח וההפעלה של
מכשיר חדש נוסף  -מד פלואורסנציה דחויה  -יתואר במאמר הבא .המכשיר פועל על עקרונות דומים לאלו
שבאים לידי ביטוי בתוכנית "דייט בחשיכה" :כאשר מעבירים דוגמת פיטופלנקטון מאור לחושך מתרחשת
פליטת פוטונים שניתנת למדידה ,וע"י כך ניתן למדוד את עוצמת הפוטוסינתזה .סקר נרחב של חייהם
הפרטיים והרגלי ההטלה של אמנונים בכנרת יתואר במאמר הבא ,וצילומי פפרצי של אמנונים וצאצאיהם
פזורים על פני הגיליון כולו .נסיים בתיאור הנסיבות שהביאו את איגוד המים "מי רקת" ,המשרת את
טבריה והסביבה ,להשקיע במבצע מורכב שתכליתו הרמת פתחי היניקה של המשאבות בכ 6 -מטר.
התיאור מתקשר ישירות לעניין תפעול מיטבי של הכנרת במפלסים גבוהים יחסית.
שער הגיליון מלווה בצילומי מיקרוסקופ מרהיבים של פיטופלנקטון ואצות מהכנרת .האורגניזמים
המצולמים ואחרים ,יופיעו בעתיד בספר הכנרת החדש ""Lake Kinneret: Ecology and Management
עם שמם המדעי והתייחסות פרטנית .על הספר ,בעריכת תמר זהרי ,אסף סוקניק ,עמי נשרי וטום ברמן
ז"ל ,עמלים בשנתיים האחרונות חוקרים רבים ,ובכללם חוקרי המעבדה.
הגיליון השנה מוקדש לפרופסור טומי ברמן ז"ל שהלך לעולמו באפריל  2013במהלך טיול באיי
הגלפגוס .דברים לזכרו ועל פועלו כאחד ממייסדי המעבדה ,כחוקר בכיר בה וכמנהלה במשך כ 15 -שנים
יובאו בראשית הגיליון ,וקטעים מהביוגרפיה של טומי )באנגלית( יסגרו אותו .טומי כותב על הימים שבהם
התבקש לסייע בהקמה וניהול של המעבדה לחקר הכנרת ,ועל סיור לימודי "לימנולוגיה" שערך באירופה
טרם הקמת המעבדה ,בשנת  .1967סיפורו האישי על ימיה הראשונים של המעבדה משתלב עם האירועים
הדרמטיים של מלחמת ששת הימים ,ועם זיכרונותיו על שרות מילואים בקור המקפיא של קונייטרה.
עבדתי ליד טומי החל משנת הגעתי למעבדה בשנת  ,2001אך מבחינה מקצועית לא נפגשו דרכינו,
למעט מקרים ספורים של העברת נתונים פיזיקליים )ממני אליו( ונתונים על תהליכים ביולוגיים באגם
)ממנו אלי( .את טומי אזכור דווקא בשל המפגש המקצועי הראשון בינינו בתקופה שבה ארגן את כנס
הכנרת הבינלאומי בשנת  .1998טומי הזמין אותי באופן אישי לתת הרצאה בכנס )ההרצאה המקצועית
הראשונה שלי בכנס בנושא הכנרת( ,וסייע לי בכתיבת המאמר המסכם של ההרצאה .יהי זכרו ברוך.
נסיים בתקווה לחורף גשום ,לקיץ נח ,ולעבודה מדעית פורייה,
קריאה נעימה ,אלון רימר

חדשות הכנרת 2013

עמ' 5

חדשות הכנרת 2013

עמ' 6

1934טומי ברמן1934-2013 ,
פרופסור טומי ברמן נפטר באיי גלפגוס בחודש אפריל  2013במהלך טיול .להלן דברים לזכרו בשם צוות
עובדי המעבדה לחקר הכנרת ,חקר ימים ואגמים לישראל.

מ

שפחת חקר ימים ואגמים המומה וכואבת את

אבדנו של טומי .טומי היה אחת מאבני היסוד של המחקר
בחקר ימים ואגמים מהקמתה ועד היום.
טומי הקים את המעבדה לחקר הכנרת ב ,1968 -לאחר
שהגיעו למסקנה שיש לחקור את הכנרת באמצעות מעבדה
ייעודית על שפת הכנרת בדגש מחקרי .טומי ,שהיה בעל
דוקטורט במיקרוביולוגיה מ ,MIT -הוביל את המהלך להקמת
המעבדה וצוות החוקרים.
טומי ניהל את המעבדה כ 15 -שנים בשתי תקופות,
הראשונה מהקמת המעבדה ועד  1971כשיצא לשבתון,
והתקופה השנייה עד סוף  1998אז יצא לשבתון ופרש
לגמלאות .בכך ציין מעגל מלא מהקמת המעבדה ועד פרישה לגמלאות ,למרות שבפועל לא פרש מעולם לא
מהמעבדה ולא מהמחקר .רק לאחרונה ,בעודו בשלבי סיום של פרויקטים בנושא יצירת משטחים
מיקרוביאליים ,הגיש וזכה לפרויקט במימון האקדמיה הלאומית למדעים בנושא השפעתם של חלקיקים
שקופים על השטף האורגני באגם הכנרת ,מחקר שתוכנן להימשך עד סוף שנת  .2015בנוסף לפעילותו
המחקרית האינטנסיבית טומי היה מעורב גם בקידום וביסוס דור העתיד של החוקרים במעבדה ,בקליטה
והדרכה של חוקר חדש ושותף מרכזי בדיונים על כיווני מחקר עתידיים.
עד היום טומי נחשב לאחד המדענים המובילים בעולם במחקר הלימנולוגי ובאקולוגיה
מיקרוביאלית של אגמים וגופי מים אחרים .למעשה הוא זה שהכניס לארץ את נושא המעגל המיקרוביאלי
) .(microbial loopלקח חלק מרכזי בהקמת קבוצת GAP-Group of Aquatic Primary Productivity

וארגון מפגשי הסדנאות .גם לאחר פרישתו לגמלאות היה שותף בארגון הסדנא האחרונה שנערכה באילת
ב 2008 -יחד עם בתו פרופ' אילנה ברמן-פרנק.
טומי היה הראשון שמדד את היצרנות הראשונית לאורך חופי ישראל בים התיכון .מחקריו בים
התיכון היו במסגרת שיתוף פעולה עם מצרים וארה"ב לאחר הסכם השלום .היה פורץ דרך במחקר על
חלקיקים שקופים ) (TEPבכנרת ובים ובהבנת משמעותם והשפעתם על איכות המים .חקר ופיתח את
ההיבטים היישומיים של חלקיקים אלה במערכות טיפול של מים ומתקני התפלה.
לא רק במחקר השאיר טומי את חותמו .כאדם נעים הליכות ,מצאתי בו איש שיחה בכל נושא ובכל
תחום .המעורבות האישית ,האכפתיות וההתמקדות בעיקר והמהותי היו נר לרגליו.
משיחותינו למדתי ונעזרתי.
טומי יחסר לי ולכל משפחת חיא"ל.
ברק חרות ,מנהל כללי ,חיא"ל
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א

ת ההודעה על כך שאבד הקשר עם טומי ברמן שמטייל באיי הגלפגוס ,ויום אח"כ הידיעה המרה

על כך שנמצאה גופתו ,קבלנו בשוק .רק כשבוע קודם טומי ישב אתנו בישיבת צוות עורכי ספר הכנרת,
והכל היה רגיל לגמרי ,למעט העובדה שסיפר לנו בהתרגשות רבה על נסיעתו הקרובה לגלפגוס .הידיעה על
מותו נשמעה הזויה לגמרי ,בלתי סבירה ,כמו שכתב לי קולגה מארה"ב במילה אחתREALLY??? :
טומי היה ממקימי המעבדה לחקר הכנרת – השלוחה בכנרת של חקר ימים ואגמים לישראל .הוא
היה המנהל הראשון של המעבדה ,בשנים  ,1967-1971ושוב מ  1986עד לפרישתו לגמלאות ב .1998-הוא
היה גם חבר הצוות הוותיק ביותר שלנו ,היחיד מה"גברדייה הישנה" שהמשיך לעבוד כחוקר פעיל במעבדה
לאורך כל השנים ,מיום הקמתה .רבים מעובדי המעבדה לחקר הכנרת עבדו עם טומי לאורך עשרות שנים,
מבחינתנו הוא היה כמעט בן משפחה.

טומי ופוזי 1998

טומי בטיול המעבדה

טומי נולד ב 1934-בצ'כיה .רגע לפני פרוץ מלחמת העולם ,כשטומי היה בן  ,5ראו הוריו את הנולד,
והייתה להם התושייה והאומץ לשלוח את בנם ב"קינדר-טרנספורט" האחרון ,רכבת שהובילה מאות ילדים
יהודים מצ'כיה ,למשפחות אומנות בבריטניה .בכך ניצלו חייו של טומי ,הוריו ורוב בני משפחתו נספו
בשואה ,לטומי היה המזל לגדול אצל הורים מאמצים אוהבים בסקוטלנד.
כשבגר הצטרף לתנועת הנוער "הבונים" ,כחבר התנועה עלה לישראל ב - 1952והתיישב בקיבוץ
עמיעד .משם נסע לארה"ב לבקר קרובים בודדים ששרדו את השואה ,ונשאר ללמוד לתאר ראשון
בחקלאות באוניברסיטת רטגר'ס שבניו-ג'רסי ואח"כ לדוקטורט ב .MIT-בזמן שהותו בארה"ב נשא לאישה
את דבי ,אותה הכיר עוד בישראל .עם סיום לימודיו הם חזרו לקיבוץ עמיעד )ב (1964-עם שתי בנותיהן
הצעירות והשלישית שבדרך .טומי היה חבר קיבוץ עמיעד עד יומו האחרון.
כמנהל המעבדה דאג לפיתוח תשתיות מדעיות ,קלט אנשי מקצוע מעולים ,והוביל את המחקר
הלימנולוגי בכנרת להישגים בין-לאומיים מרשימים .הרבה בזכותו המעבדה לחקר הכנרת זכתה להכרה
בעולם כולו כמעבדת מחקר שיושבת לחוף האגם ופועלת להבנת תפקודו כמערכת אקולוגית .הוא דאג גם
לקשרי מחקר עם קבוצות שונות בעולם ועם מוסדות מחקר אחרים בישראל .הוא דאג לקשר רציף עם
נציבות המים )לימים רשות המים( שמימנה וממשיכה לממן את ניטור הכנרת ,מרכיב עיקרי מפעילות
המעבדה .הוא הבין את החשיבות העצומה במאגר נתונים רב-שנתי להבנת תהליכים במערכות אקולוגיות,
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פעל לחיזוק הקשר בין הניטור למחקר במעבדה ,וכיוון לכך שזה הבסיס שעליו בונים מחקר עתידי ובו
משתמשים לביסוס המלצות לגבי תפעול האגם.
לטומי הייתה תרומה משמעותית למחקרי כנרת ולמדע בכלל ,בתחומים שונים ומגוונים שבדרך כלל
קשורים למיקרואורגניזמים בסביבה המימית .טומי תמיד ידע לזהות לאן נושבת הרוח המדעית ולמקם את
עצמו בחזית ,במקום שהולך להתפתח בעתיד הקרוב ,כשרון ייחודי שמעטים נחנו בו .כך למשל חקר
בשנות השמונים את המסלול המיקרוביאלי ,בשנות התשעים את החנקן האורגני המומס כמקור חנקן
לאצות ,ולאחרונה עסק במחקר חלוצי של חלקיקים שקופים במערכות התפלת מים .הוא ניחן גם בכשרון
כתיבה ,שהתבטא לא רק בכתיבת מדע אלא גם בכתיבת שירה באנגלית .לטומי היו קשרים בין-אישיים
מעולים ,עם חוקרים בארץ ובחו"ל .אישיותו הלבבית ונכונות לתרום בנדיבות מיכולותיו זיכו אותו
בכיבודים ממוסדות וארגונים ברחבי העולם וגיוסו כיועץ לגופים לאומיים בנושאים הקשורים בשמירה על
איכות מי השתייה שלנו.
לטומי היו חיוניות ,סקרנות מדעית וחוש הומור שלא השתנו כהוא זה עם הגיל .אחרי פרישתו
לגמלאות המשיך לגייס תקציבי מחקר ולנהל מחקרים מובילים בתחום ,בהצלחה רבה ,תוך הדרכת
סטודנטים לתארים מתקדמים .הוא היה משתתף פעיל בכל תחומי החיים של המעבדה ,ותמיד היה מוכן
להגיש אוזן קשבת ולתת עצה.
טומי נתן לנו דוגמא איך לצאת לפנסיה ולהפיק מכך עוד הרבה הנאה מהחיים משולבת ביצירתיות,
חברות ושמחת חיים .לאחרונה הוא זכה בפרס מפעל החיים של העמותה הישראלית למדעי הימים .הפרס
ניתן לטובי החוקרים בתחום ,כאלו שתרמו לאורך חייהם להתקדמות במדעי הימים והשאירו חותם ברור.
לאחר קבלת הפרס חגגנו את זכייתו בהרמת כוסית במעבדה לחקר הכנרת ,הוא התרגש מאד והשמחה
הייתה גדולה.
טומי השאיר חלל גדול וריק במעבדה ,שמלאה חלק כל כך גדול בחייו הבוגרים לאורך עשרות שנים
רבות .ולמשפחה :צערכם  -צערנו .אנו עצובים מאד על הפרידה הזו מטומי.
תמר זהרי

ד

בי ,אילנה רינה אורה וכל משפחת ברמן,

תנחומי העמוקים והשתתפותי בצער המשפחה על מותו הטרגי של טומי.
מאז קבלת הידיעה שטומי לא יחזור מהטיול שכה דיבר עליו לאיי הגלפגוס ,נוצר חלל עמוק בהוויה
היום יומית שלי כחוקר ועמית שעבד באופן קרוב ורצוף עם טומי ב 15 -השנים האחרונות .היכרותי את
טומי מכסה את הפרק האחרון של חייו ,ממועד יציאתו לגמלאות ,כאשר החלפתי אותו בתפקיד מנהל
המעבדה לחקר הכנרת עם יציאתו לשבתון בטרם פרש לגמלאות .בשיחות ודיונים מקדימים עם טומי,
לקראת כניסתי לתפקיד ,פגשתי אדם פתוח ותומך ,והרגשתי זכות גדולה להיות ממשיך דרכו של חוקר
שבנה והוביל מערכת מחקר ייחודית .המעבדה לחקר הכנרת היתה "המעבדה של טומי" .טומי דאג לפיתוח
תשתיות מדעיות ,פיסיות ומקצועיות ,קלט אנשי מקצוע מעולים ,אך בראש ובראשונה הוביל את המחקר
הלימנולוגי של הכנרת להישגים בין -לאומיים אשר הביאו להכרה והוקרה בקרב עמיתים בארץ ובעולם
ולביסוס שיתופי פעולה מדעיים רבים .במקביל ,בראשותו של טומי ,המעבדה לחקר הכנרת פעלה כזרוע
מחקר וגוף מייעץ לגופים שלטוניים מגוונים ובראשם נציבות )לימים רשות( המים.
חיוניותו וסקרנותו המדעית של טומי לא פעלו על פי כללים של גיל .פרישתו לגמלאות הייתה אך
ורק פרישה מניהול המעבדה .המחקר והאתגר המדעי המשיכו להוות יעד וכוח מניע אשר סחף את טומי,
ואתו גם סטודנטים צעירים ,לנושאים חדשים העומדים בחזית הטכנולוגית .מחקרו על תהליכים
מיקרוביאליים בכנרת הביא להבנת מגנונים של התלכדות חיידקים במערכות מים טבעיות ולמחקר מקיף
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עמ' 9

ויישום במערכות התפלת מים .צפיתי בהערצה בטומי ,כיצד בהתלהבות של חוקר צעיר הסביר והדגים את
ממצאי המחקר ואת חשיבותם.
אך טבעי היה שטומי התגייס לצוות העורכים של "ספר הכנרת" שנועד לסכם את הידע הרב במכלול
תחומי הלימנולוגיה של האגם .תרומתו של טומי לעבודת העריכה הייתה ייחודית ומאתגרת .מעבר לכושר
ביטוי וסיכום יוצאים מן הכלל ,טומי הביא אתו לפגישות העורכים השבועיות ניסיון וידע מקצועי רב,
ביקורת בונה ותקשורת מעולה .לקראת נסיעתו לגלפגוס סיכמנו על מספר פעולות שנעשה בהיעדרו ועל
נושאים שנקדם עם שובו .מועד ההגשה של הספר קרוב ותרומתו הסגולית של טומי תחסר לנו מאד.
אבד חבר ,חוקר ,ועמית מוביל דרך ,איש חזון ,אשר הלך לעולמו בטרם עת .זכרו ותרומתו יישמרו
איתנו לעד.
אסף סוקניק

זוג דגי אמנון מצוי שומר על דגיגים באזור בו התשתית האבנית מספקת מסתור .חוף דיאמונד ,אביב .2012
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עמ' 10

הרוזטה – דוגם מים מודרני על ספינת המחקר 'חרמונה'
תמר זהרי
במשך  44שנות ניטור בכנרת ,דוגמאות המים מהעומקים
השונים נדגמו באמצעות כלי דיגום ידני :צילינדר מ PVC-עם
מכסה בעל סגירת אוטמת בשני קצותיו ,שנפחו  5ליטר )איור .(1
הצילינדר מחובר לכבל מתכת שלאורכו סימנים המציינים את
אורכו במטרים מלאים 1 :מ' 2 ,מ' וכו'  -עד ל 45-מ' .הכבל מגולגל
על תוף ועובר דרך גלגלת עם ידית ,סיבוב ידני של הידית מאפשר
הורדה של צילינדר הדיגום למים וכן העלאה שלו .הצילינדר מורד
למים בצורה אנכית ,כשהוא פתוח משני צדדיו .עם הגעה לעומק
הרצוי ,הדוגם שעל הסירה משחרר משקולת "מסנג'ר" שיורדת
לאורך הכבל עד שהיא נוחתת ומפעילה מנגנון שסוגר את שני
המכסים בו זמנית .באופן זה נדגמים מים מעומק רצוי .סיבוב
נוסף של הידית מעלה את הדגימה לסירה ,וחוזר חלילה  -עבור
הדגימה הבאה.
צורת דיגום זו דורשת עבודת שרירים להורדת והעלאת

איור  :1כלי דיגום ידני :צילינדר מ-
 PVCשנפחו  5ליטר ,עם מכסה בעל
סגירת אוטמת בשני קצותיו.

בקבוק הדיגום ,וכאשר יש לדגום מספר גדול של דוגמאות
מעומקים גדולים  -זו יכולה להוות מגבלה .אך המגבלה העיקרית של שיטה זו היא חוסר הדיוק בעומק
הדיגום .העומק נקבע על פי סימנים שהודבקו לכבל הדיגום או צוירו עליו .סימנים אלו נמחקים מדי פעם
או זזים ממקומם .צוות הדיגום צריך לעקוב אחרי סימנים אלו תוך כדי הפעלת הידית והורדת בקבוק
הדיגום ,ויש כאן מקום לטעויות .בנוסף ,כאשר יש זרמי-עומק ,בקבוק הדיגום עלול להיסחף עם הזרם ולכן
זווית ההורדה איננה אנכית אלא משופעת .במקרה כזה האורך של הכבל אינו מציין את עומק הדיגום
האמתי ,ומכניס שגיאה בדיגום.
כדי לפתור את בעיית הדיוק בעומק דיגום המים בניטור השגרתי ,רכשנו לאחרונה מערכת דיגום
מים ממוחשבת מסוג רוזטה )איור  ,(2מערכת שפותחה ומהווה סטנדרט בדיגום אוקיינוגרפי ובדיגום
באגמים גדולים ועמוקים .במערכת זו ששה בקבוקי דיגום מסודרים בצורת רוזטה )ומכאן השם( סביב ציר
מרכזי המחובר לכבל ,הכבל מורד על ידי מנוף לעומק הנמדד במד עומק .לרוזטה מחוברים גם סנסורים
המודדים טמפרטורה ומוליכות חשמלית המשדרים נתונים למחשב שעל הסיפון תוך כדי הורדת המתקן
למים ותוך כדי העלאתו .בקבוקי הדיגום ,מסוג 'ניסקין' ,פועלים על אותו עיקרון של צילינדר הפתוח משני
צדדיו ונסגר בעומק הרצוי כשמופעל אות מסוים .התכנה המפעילה את המערכת מאפשרת לדוגם לבחור
את העומק בו ייסגר כל אחד מבקבוקי הניסקין )אפשר לסגור את כולם באותו עומק או כל בקבוק בעומק
אחר ,או כל שילוב של שתי אפשרויות אלו( .הרוזטה מורדת בשלב ראשון לעומק המרבי בתחנת הדיגום,
כדי שהדוגמים שעל הסיפון יוכלו לצפות בפרופיל הטמפרטורה והמוליכות החשמלית באותה תחנה )איור
 ,(3ולפי הצורך לבחור את העומקים בהם יסגרו הבקבוקים )למשל ,את עומקי הדיגום באיזור
התרמוקלינה ,שאינם עומקים קבועים אלא משתנים מדיגום לדיגום( .הבקבוקים נסגרים תוך כדי העלאת
הרוזטה לסיפון .על הסיפון ,הרוזטה מונפת למקום מושבה הייעודי על קרוסלה המחוברת לשולחן
נירוסטה )איור  ,(2שם מתבצע מילוי בקבוקי הדיגום.
התקנת הרוזטה על החרמונה הצריכה שינוי במבנים שעל הסיפון ,התקנת גנרטור ,התקנת מנוף
ייעודי ,התקנת שולחן נירוסטה עם קרוסלה ,ולימוד תכנת הפיקוח על המערכת .בצד השולחן הותקן צג
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מחשב עם מקלדת שמהם ניתן לפקד על המערכת .שימוש שגרתי ברוזטה לניטור כנרת החל ביולי .2013
צוות הים שמח וגאה על השיפור – אם כי הם מתלוננים ששרירי הידיים שלהם סובלים מחוסר אימון...
תודתנו לשמשון זכאי ,אלקטרונאי המעבדה ,שהוביל לאורך כל הדרך את הרכישה ,ההתקנה
והיישום של מערכת חדשה ומורכבת זו ,ולבועז אברהם ,מנהל האחזקה ,שביצע הרבה מעבודות הריתוך
וההתקנה על החרמונה.

איור  :2ימין – הרוזטה במים כאשר בקבוקי הניסקין פתוחים; שמאל – מוטי והרוזטה על החרמונה.

איור  :3פנל השליטה בתוצאות מדידות הרוזטה על המחשב
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עמ' 12

פטריות ירודות )כיטרידים( בכנרת ותרומתן למארג המזון
תמר לשם ,אורה הדס ,אסף סוקניק
כיטרידים מהווים קבוצה של פטריות ירודות במחלקת הכיטרידימיקוטה )(Chytridiomycota
השייכת לממלכת הפטריות .אלו הם יצורים מיקרוסקופיים בעלי שוטון )איבר תנועה( החיים בסביבות
מימיות מגוונות )מים מתוקים ומים מליחים ובקרקע( .הם מתפקדים הן כמפרקי חומר מת )ספרופיטים(
והן כטפילים של אורגניזמים רבים כגון :צמחים ,אצות ובעלי חיים )בעלי חוליות וחסרי חוליות( ) Ibeling
 .(et al., 2004מחזור החיים של הכיטרידים מתחלק לשניים (1 :הספורנגיות בו מיוצרות זואוספורות
חדשות ולכן נקרא שלב הייצור (2 ,הזואוספורות החופשיות ,אשר שוחות במדיום ומחפשות מארח )אצה,
דו-חיים וכו'( להיצמד אליו ,זהו שלב ההדבקה .תחילה נצמדת זואוספורה חופשיה לדופן תא האצה
המארחת ומקיפה עצמה במאין מעטפת עבה ומתחילה תוך ספיחת נוטריאנטים מהאצה להתפתח
לספורנגיה ,גוף המייצר בתוכו זואוספורות חדשות ברבייה א-מינית .המחזור נגמר כאשר הספורנגיה
משחררת זואוספורות חדשות למים .לרוב הכיטרידים מתרבים ברבייה א-מינית אך קיימים גם מקרים של
רבייה מינית .ברבייה מינית שתי זואוספורות נצמדות אחת לשנייה במקום לדופן האצה ,וסביב שתי
הזואוספורות נבנית מעטפת עבה .אחת הזואוספורות תתנהג כזכר ותתרום את תכולתה לשנייה אשר
תתפתח לספורנגיה דיפלואידית ותייצר זואוספורות חדשות הפלואידיות.
הכיטרידים פועלים כמפרקים ביולוגים של חומרים קשי פירוק כגון כיטין ,קרטין ותאית ,מה שגורם
להם להיות בעלי תפקיד חשוב במעגל הנוטריינטים .בנוסף ,כפרזיטים של אורגניזמים ימיים ,הכיטרידים
לוקחים חלק בשליטה על האוכלוסייה )מבחינת גודל ומבנה( .הכיטרידים ידועים לשמצה גם כמדללי
אוכלוסיית הדו-חיים ויש הטוענים שהכיטרידים אף אחראים להכחדתם של מיני צפרדעים ודו-חיים
אחרים מסביב לעולם .הידועה ביותר היא פטריית הכיטריד ,(Bd) Batrachochytriumdendrobatidis
אשר התגלתה ונחקרה באמצע שנות ה .(Longcore et al., 1999) 90-בשנים  1996-1998נצפתה תמותה
גבוהה של מיני צפרדעים שונים בגנים זואולוגים ובבתי גידול מוגנים מסביב לעולם )אוסטרליה ,פנמה
וארה"ב( ,ובחלק מהמקרים אף נכחדה כליל האוכלוסייה המקומית .התמותה נגרמה ממחלת עור שמקורה
בכיטריד  .Bdהפטריה נמצאה כאחראית למותם של צפרדעים ממינים שונים ודווחה כטפילה של דו-חיים
רבים.
אגם הכנרת מנוטר על בסיס שבועי מאז  .1969בניטור נבדקים התנאים הביוטים )הרכבם ותפוצתם
של הפיטופלנקטון והזואופלקטון( והתנאים הא-ביוטים )טמפרטורה ,pH ,רמת חמצן ,נוטרינטים ועוד( של
האגם )דו"חות המעבדה לחקר הכנרת( .למרות המעקב הקבוע ,מעט מאוד ידוע על תפקידם של הכיטרידים
באגם ונושא זה כמעט ולא נחקר .המחקר היחידי שנעשה בנושא התבסס על חקירת קריסת אצת
הפרידיניום בחורף  ,2000ומעקב אחר אוכלוסיות האצה בשלוש שנים שלאחר מכן ) .(2001-2003בעבודה זו
נמצא שכיטריד מהסוג פליקטוכיטריום ) (Phlyctochytridiumמדביק בעיקר תאי פרידיניום במצב של עקה
או נקשר לתאים מתים של פרידיניום .לפיכך נקבע שפליקטוכיטריום פועל כספרופיט בעל העדפה לתאי
פרידיניום ,אך מאחר ואינו פרזיט ,אינו מעורב בהתמוטטות פריחת הפרידיניום בכנרת & (Alster
).Zohary, 2007
במסגרת מחקר רב תחומי שמטרתו זיהוי הגורמים הביולוגיים המעורבים בהתמוטטות פריחות
פיטופלנקטון באגם אנו מבצעים בשנתיים האחרונות דיגומים קבועים בכנרת במטרה לזהות את נוכחות
הכיטרידים באגם ואת והאצות אותן הם מדביקים .הדוגמאות מסוננות על פילטר ,נצבעות בצבע
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עמ' 13

פלואורסנטי ) (Calcofluor White CFWונצפות תחת מיקרוסקופ פלואורוסנטי .נמצא כי הכיטרידים
בכנרת מדביקים מינים שונים מקהילת הפיטופלנקטון באגם ,בעיקר אצות אאוקריוטיות מקבוצות שונות.

בין המינים שנמצאו נגועים היוקלוסטריום ) ,(Closteriumאאוציסטיס ) ,(Oocystsקואלסטרום
) ,(coelastromסנדסמוס ) ,(Scenedesmusסטאורסטרום ) ,(Staurastrumפדיאסטרום )(Pediastrum
ומוגושיה ) (Mougeotiaהשייכים לקבוצת הירוקיות ,ופרידיניום ) (Peridiniumהמשתייכת לקבוצת
הדינופלגלטים )איור  1ואיור  .(2ממצאים ראשוניים אלו מהווים הוכחה לכך שלכיטרידים תפקיד בעיצוב
הרכב אוכלוסיות הפלנקטון בגופי מים כפי שהוצע ע"י  .(2008) Gleason et al.הכיטרידים הם בעלי תפוצה
רחבה במגוון נישות אקולוגיות ,בהן הם משמשים כגורם בעל השפעה אבולוציונית ואקולוגית .כפרזיטים
וספרופיטים לכיטרידים גם תפקיד חשוב במארג המזון.

איור  :1כיטרידים בשלבי התפתחות שונים .הכיטרידים בודדו במעבדה לחקר הכנרת מתא פרידיניום נגוע שנאסף
מהאגם ביוני  -A-D .2013ספורנגיות בגדלים שונים;  -E-Gמושבות בשלבי התפתחות שונים;  -Hזואוספורה
חופשיה שהתנתקה מהמושבה ,מסומנת בחץ.
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עמ' 14

איור  :2אצות נגועות בכיטרידים .התמונות נלקחו מדוגמאות מי כנרת שנאספו באגם ונצבעו בצבע פלורסנטי .צולם
במיקרוסקופ פלורסנטי (B+A .קלוסטריום ) (C ,(Closteriumפרידיניום ) (D ,(Peridiniumאאוציסטיס ),(Oocycts
 (Eקואלאסטרום ) (G+F ,(coelastromסנדסמוס ) (H ,(Scenedesmusסטאוראסטרום ) ,(Staurastrumפדיאסטרום
) .(Pediastrumהמבנים הבוהקים הם גופי פרי של כיטרידים הדבוקים לאצה.

את יחסי הגומלין בין הרמות הטרופיות נהוג היה לתאר כפירמידת מזון המבוססת על היצרנים
הראשונים ומהם אנרגיה וחומר עוברים אל הצרכנים השניוניים וכן הלאה עד טורפי העל .היום ידוע
שהמערכת מורכבת יותר וכוללת יחסי גומלין מורכבים בין הרמות הטרופיות השונות כאשר חיידקים
מהווים לולאה צדדית ומהותית המעורבת בפירוק חומר אורגני ומיחזור נוטריינטים )המעגל
המיקרוביאלי( .עדויות מדעיות חדשות מראות כי גם לכיטרידים )פטריות( תפקיד חשוב במארג המזון
המתבטא בשני היבטים (1 :פירוק חומר אורגני ומיחזור נוטריינטים בדומה למעגל המיקרוביאלי (2 ,הפיכה
של אצות שאינן זמינות ליצרנים השניוניים )בגלל ממדי התא או דופן בלתי פריקה( לזואוספורות שהן
קטנות יחסית וזמינות לטריפה על ידי יצורים מסננים .לרוב ,אצות מקבוצת הצורניות ) (Diatomsלהן
חדשות הכנרת 2013

עמ' 15

דופן סיליקה ואצות בעלות ממדים גדולים )כדוגמת הפרידיניום או ירוקיות מושבתיות( לא נאכלות על ידי
זואופלנקטון ושוקעות לקרקעית האגם ללא השארת תרומה במארג במזון .כאשר כיטריד נדבק לאצה הוא
שואב ממנה נוטריינטים ועוזר בפירוקה ותוך כך מייצר עשרות ומאות תאי זאוספורות ,תאים אלו של
הכיטרידים הם קטנים ונאכלים על ידי הזואופלנקטון .יחסי גומלין אלו המתווכים על ידי כיטרידים הוגדר
כמעגל מיקוטי )של פטריות( במקביל למעגל המיקרוביאלי כפי שמוצג באיור  .3aהוכחות ראשוניות של
הזנת זאופלנקטון על כיטרידים מוצגות באיור  ,3bבו אנו מדגימים קליטה של כיטרידים על ידי קופפוד
ממשפחת הסריודפניה ) (Ceriodafhniasppשנחשף לתרבית מעבדתית של הכיטריד .הצבע הכחול הממלא
את מעי החיה מעיד על רעיה וקליטה של הכיטריד.

איור  :3הקשר בין זואופלנקטון וכיטרידים (a) .דיאגרמת המארג הפלנקטוני על פי .(2007) Kagami et al.החץ
האדום מיצג את המסלול המיקוטי .אצות גדולות שבגלל מימדיהן לא נצרכות על ידי זואופלנקטון נאכלות על ידי
הכיטירידים הגדלים בהם והופכים את האצה למסה גדולה של תאים קטנים של זאוספורות שנאכלים ע"י
זאופלנקטון (b) .פרט של סריודפניה אשר ניזון על כיטרידים .צביעה פלורוסנטית לכיטרידים מעידה על נוכחותם
במעי הסריודפניה )ניסויי ההזנה בוצע בשיתוף עם שרון מכר( .ניסוי הזנה זה מראה שהכיטרידים מהווים מזון
לזואופלנקטון ובכך תורמים למארג המזון הימי.

לכיטרידים ,כפרזיטים של אצות ודו-חיים ימיים ,השלכות רבות על האקולוגיה של סביבות ימיות:
הם משמשים כבקרים טבעיים של אוכלוסיית הפיטופלנקטון ,הם תורמים למארג המזון הימי בכמה דרכים
) (1כפרזיטים הם הורגים את המארח )אצה או דו-חיים( ,אשר דרך המעגל המיקרוביאלי עובר פירוק
ונוטריינטים רבים מועברים לעמודת המים; ) (2מפרקים אצות גדולות ובלתי אכילות לחתיכות קטנות
שניתנות למאכל; ) (3המעגל המיקוטי .השלכות אלו מדגישות את הצורך בהבנה עמוקה יותר של תפוצת
הכיטרידים באגמים ברחבי העולם ובכנרת בפרט ,השפעתם על מינים מסוימים חשיבותם במארג המזון.

חדשות הכנרת 2013

עמ' 16
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שינויים מבניים באגם שמורת החולה -ניטור ושיפורים בממשק המים
אלון רימר ,עמי נשרי

רקע כללי
גוף המים המרכזי של שמורת החולה ,האגם )איור  ,(1משתרע על כ 1.6×106 -מ"ר ,ועמקו כ 1 -מ'
בלבד .האגם מאופיין בשטח הצפה של כ 1.2×106 -מ"ר )גולן  ;2009ארצי 2011א,ב; רימר ונשרי (2012
בממוצע .חלקים נרחבים מגוף המים מכוסים בצומח מזדקר )כמחצית השטח( שבתוכו מצויות תעלות מים
עמוקות יותר .חלק אחר של האגם ,בעיקר בחלקו המזרחי ,הוא רצף של מים ששטחו כרבע משטח האגם
הכולל.

איור  :1שמורת החולה ,ומבנה סכמתי של גופי המים ורכיבי מאזן המים לאגם .מסומנות כניסות מים בתעלות
) ,(Qinיציאת מים בנקודות מעבר אפשריות אל מחוץ לשטח האגם ) ,(Qoutונקודות מדידה  4 ,1ו .6 -החתך
המסומן ב F -יידון בהקשר של מהירויות זרימה בהמשך.

בשנים האחרונות נעשו שינויים מהותיים בתפעול האגם בהשוואה לשנים קודמות .בראש וראשונה
מקורות המים המיועדים לאגם הם מים מסופקים מהתעלה המערבית וממעיינות\קידוחי עינן ושדה
אליעזר בשיעור  6.8ו 9.4 -מלמ"ק\שנה בשנים שחונות וגשומות בהתאמה ,בהשוואה ל 2.8 -ו4.0 -
מלמ"ק\שנה שהזינו את האגם לפני שנת ) 2010גולן  ;2009סקוטלסקי ואורון  .(2008כמויות מים אלה
מיועדות לזרום באפיק הנחל שבשוליים המערביים של האגם )תעלת הזנה באיור  ,(1ולהזין את האגם
בעיקר בנקודת הכניסה בחלק הדרומי ביותר שלו .שנית ,מתוך מגמה להגדיל את פוטנציאל בתי הגידול,
רשות הטבע והגנים מעוניינת לקדם תכנית של הוספת איים ושבירת רצף המים שבמזרח האגם .שינוי
נוסף שמתוכנן לאגם הוא הוספת נקודת כניסה של המים המסופקים בחלקו הדרום מערבי של האגם.
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עמ' 18

מטרות העבודה
בעקבות השינויים המוצעים במבנה האגם ,תנאי השפה וצורת התפעול ,רשות הטבע והגנים ביקשה
מהחוקרים לבחון ולחוות דעתם בנושאים הבאים:
א .כיצד משתנה מאזן המים ,זמן השהייה ומשטר הזרימה באגם כתוצאה מהכפלה )בקירוב( של כמויות
המים שמתוכננות לעבור בו; הערכת זמני השהות באזורים השונים באגם במפלס יחסית גבוה
ובמפלס יחסית נמוך ,ובתנאי זרימות מהירות ואיטיות.
ב .איזו השפעה עשויה להיות להוספת גושי איים בחלק המזרחי של האגם על משטר הזרימה בו ,על
מהירויות הזרימה ועל פיזור מומסים.
ג .מה יהיה משטר הזרימה באגם בהנחה שמקור כניסת המים היחידי בו ממוקם בנקודה הדרומית
ביותר באגם; האם יש השפעה למיקום מוקדי הכניסה והיציאה של המים המסופקים לתוך האגם על
משטר הזרימה שבו; האם יש צורך בנקודות הכנסה/הוצאה נוספת של מים; האם ניתן לקבוע
נקודות אופטימליות לכניסה ויציאת מים על מנת לקבל פיזור הומוגני יותר של זמן שהות המים
באזורים השונים.
ד .האם נקודות הניטור הקבועות הקיימות באגם עונות על צרכי המעקב השוטף אחר איכות המים,
והאם יש צורך להוסיף נקודות דיגום חדשות ,לשנות את תדירות הדיגום ולהוסיף פרמטרים נוספים
לדיגום.
במאמר הנוכחי נסכם את הנושאים הבאים שבהם עסקנו במחקר .1 :הבתימטריה של אגם החולה;
 .2ההתאדות מהאגם;  .3מאזן מים ,מליחות וחום;  .4אפיון תיאורטי וניסויי של משטר הזרימה.

בתימטריה של אגם שמורת החולה
מפת אוטוקאד שהתקבלה מהרט"ג עובדה לקבצי מערכת מידע גיאוגרפי )ממ"ג( מתאימים )חברת
סתיו( .הממ"ג מאפשרת חישובים מדויקים של יחסי מפלס -שטח – נפח )איור  ,(2שטחים מכוסי צמחייה,
שטח ורוחב תעלות ,וכן ניתוח מהיר ויעיל של שינוי נפחים ושטחים הצפוי כתוצאה מהוספת איים בשטח
האגם .הממ"ג תוכל גם לשמש כנתוני יסוד לבניית תשתית של מודל הידרודינמי תלת-מימדי ,במידת
הצורך ,בעתיד.
Lake volume - from STAV GIS map
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איור  :2ימין -מפת קווי גובה של שטח האגם בשמורת החולה .שמאל  -עקום מפלס -שטח  -נפח של האגם מבוסס
על נתוני המפה.
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עמ' 19

)Area (m^2); Volume (m^3

Area STAV

1600

התאדות בשיטת Penman-Monteith
הערכת ההתאדות לפי שיטת  Penman-Monteithבוצעה באמצעות אלגוריתם שנבנה ע"פ מסמך ה
–  (1998 Allen et al.) "Crop Evapotranspiration" FAOולפי  .(2006) Valiantzasההתאדות היומית
מאגם החולה מודגמת עבור נתוני שנת  2010שנמדדו בתחנה המטאורולוגית "תחנת הכבול" .כדי להגיע
לערך התאדות מדויק ככל האפשר חילקנו את שטח האגם לשני חלקים :שטח צמחייה קבוע )כ 584 -דונם,
מחושב מתוך איור  1באמצעות כלי ממ"ג( ,ושטח פני מים משתנה כתלות במפלס האגם .באיור  3חושבה
ההתאדות הכוללת ביחידות של )מ"ק\יום( עבור שטח הצמחייה לחוד ושטח המים לחוד ,עבור מפלס אגם
מוחלט בשיעור  65.8מטר מעל פני הים.
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איור  :3הערכת התאדות משטח האגם לפי  Penman-Monteithביחידות של )מ"ק\יום( .1 :ההתאדות מפני המים;---
 .2ההתאדות משטח הצמחייה  .3 ;----ההתאדות הכוללת  ;---שטח האגם ,שטח הצמחייה לחוד ושטח המים לחוד.
מפלס האגם  65.8מטר כאשר שטח פני המים  742דונם.

מאזן מים ,מליחות )כלוריד( וחום )התאדות(
באגם החולה קיימים נתוני מדידה המאפשרים הערכה גסה של המאזנים האלה על סמך מדידות
קיימות ,אך מערך המדידות הקיים עדיין איננו שלם ואיננו ערוך לביצוע מיטבי של חישובי מאזן .להלן נציג
את שיטת החישוב שבה נקטנו על סמך הנתונים הקיימים .איור  4מתאר את ריכוזי הכלוריד בשלוש
נקודות דיגום בשמורה .הריכוז הגבוה יחסית ביציאת המים מן האגם )"שמורה  ("6נוצר כתוצאה
מהתאדות .נתונים אלה יעזרו לנו בחישוב מאזני המים והמלח ,וכן נשתמש גם בחישובי התאדות.
משוואות מאזן המים ,המלח )יון כלור( של אגם החולה בכל חודש מסתכמות למערכת הבאה:

a. St = S t −1 + (Qin Cin − Q out C out )∆t
b. Vt = Vt −1 + (Qin − Q out − E )∆t
c. Qin = QinE + QinW + Q rain
d. Qin Cin = QinE CinE + QinW CinW + Q rain C rain
)(1
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e. C t = St Vt
עמ' 20

במשוואות אלה  .aמאזן המלח )כלוריד(;  .bמאזן המים ,כולל התאדות;  .cרכיבי כניסת מים כאשר
 Wתעלה מערבית ו E -עינן ,כולל גשם  .d ;Rainרכיבי כניסת מלח;  .eריכוז מלח באגם .כמות המלח
באגם ,St ,היא ביחידות של גרם כלור;  St-1כמות המלח באגם בחודש הקודם;  Vtנפח האגם )מ"ק(;  Eנפח
מתאדה )מ"ק(; ) Qinמ"ק\חודש( מציין את כלל ספיקת המים הנכנסת; ו) Qout -מ"ק\חודש( כלל ספיקת
המים היוצאת את האגם בחודש .שטף המלח הנכנס )גרם כלוריד\חודש( מתואר ע"י מכפלת הספיקה
הנכנסת בריכוז ) Cinחלקי מליון(; שטף המלח היוצא )גרם כלוריד\חודש( מתואר ע"י מכפלת הספיקה
היוצאת בריכוז האגם  ∆t ;Coutמרווח הזמן  -חודש.
חישוב מאזני המים ,המלח )כלוריד( והחום )התאדות( בוצע על בסיס חודשי בין יולי  2010לדצמבר
 .2011לצורך החישוב הנחנו שמפלס האגם נשאר קבוע מחודש לחודש .מאחר ויציאת מים חודשית איננה
נמדדת ,במהלך החישוב נעריך את שיעור היציאה ככמות הסוגרת את מאזני המים והמלח.
מאזן המים שחושב מוצג באיור  .5כמות המים היוצאת מחושבת דרך מאזן הכלוריד ,והיא מכילה
שגיאות ,אך מאחר ואין נתונים באיכות סבירה על כמות המים היוצאת זו הייתה הברירה הטובה ביותר.
על פי חישוב מאזן המים בשנת  2011הוזרמו לשמורה כ 8.8 -מלמ"ק;  0.77מלמ"ק נוספו בגשם ישיר; 2.4
מלמ"ק התאדו באגם החולה; ו 7.7 -מלמ"ק יצאו את שטח האגם )לפי מאזן הכלוריד עזבו את האגם פחות
מים ,אך הנתונים הקיימים אינם מאפשרים את חיפוש הגורם לחוסר ההתאמה( .יציאת המים מחולקת ל-
 1.7מלמ"ק שהתאדו משטחי השמורה שאינם נכללים בשטח האגם ,וכ 6 -מלמ"ק שזרמו מהשמורה לתעלה
המערבית ולירדן .היחס בין כ 9.5 -מלמ"ק בכניסה ו 6.0 -מלמ"ק ביציאה כאשר כ 3.5 -מלמ"ק מתאדים
מעלה את המליחות הממוצעת באגם מכ 20-30 -מגכ"ל בכניסות לכ 50-70 -מגכ"ל ביציאות.
כלוריד בכניסה -עינן

כלוריד בכניסה  -שמורה 1

כלוריד ביציאה  -שמורה 6
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איור  :4ריכוזי הכלוריד בשלוש נקודות דיגום בשמורה; יולי  2010עד דצמבר .2011
התאדות מאגם בלבד

יציאת מים
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איור  :5מאזן מים חודשי לאגם החולה במ"ק :כניסות מים כוללות הזרמה מלאכותית בתעלות וגשם ישיר; התאדות
מחושבת בשיטת פנמן ,ויציאת מים מחושבת על סמך מאזן הכלוריד באגם.
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עמ' 21

זמן השהות של המים באגם מחושב לפי נפח האגם  Vtמחולק בספיקת היציאה החודשית .Qoutt
יחידות הזמן מתקבלות לפיכך בחודשים .ספיקת היציאה החודשית חושבה לפי המאזנים לעיל ,והיא
כוללת לא רק את הזרימה בתחנה  6אלא גם את אותן כמויות מים שעזבו את האגם והתאדו בשטח
השמורה מחוץ לאגם.
)(2

) Tt = Vt Q out t = Vt (Q 6 + E out

ממשוואה  2מגיעים לפי בסיס חישוב חודשי לזמן שהות –  Tt=1.7±0.95חודש ,ועל בסיס חישוב
שנתי ) (2011מקבלים  Tt≅12*750,000/7,700,000=1.16חודש.

אפיון של משטר הזרימה באגם
המטרה כאן היא הערכת מהירויות וכיווני זרימה במקטעים שונים של האגם ,והסקת מסקנות לגבי
זמן השהות ) (residence timeהממוצע באגם בחישוב על בסיס הידרודינמי .השתמשנו בשני כלים
עיקריים .האחד ,כללי אצבע פשוטים יחסית שבעזרתם ניתן להעריך בקירוב את מהירות הזרימה באגם
בהשפעת הזרימות הנכנסות ויוצאות בלבד )מאזן המים(; השני ,מדידות מהירות זרימה באגם באמצעות
מד זרם .SonTek/YSI 10-MHz ADV -
מהירות זרימה ממוצעת בהשראת מאזן המים
מתוך נתוני מאזן המים ואיור  1אפשר להעריך כי הספיקה השנתית ) ,Qכ 7 -מלמ"ק( עוברת במעבר
המים הממוצע באגם ) Fבאיור  (1ששטחו  ,Aכ 1200 -מ"ר ) 1200מ' אורך ו כ 1 -מ' עומק( .מכאן שניתן
להעריך כי מהירות הזרימה הממוצעת  Q/Aבהשראת הספיקות החיצוניות בלבד היא  2×10-4מ'\שנייה
) 0.02ס"מ\שנייה או שתי עשיריות מילימטר לשנייה(.
בצורה דומה ,נניח שהזרימה מנקודת הכניסה אל האגם נעשית רק בתעלות מאחר שמהירות
הזרימה בשטחים עם צמחייה צפופה היא זניחה .אם אותה ספיקה השנתית עוברת לרוחב התעלות )G

באיור  (1ששטח הזרימה דרכן  Aכ 40 -מ"ר בלבד ) 40מ' רוחב כולל ו כ 1 -מ' עומק( נמצא שמהירות
הזרימה הממוצעת בתעלות ,בהשראת הספיקות החיצוניות בלבד היא  0.006מ'\שנייה או  480מ'\יום .אם
נניח שהמים צריכים לעבור מרחק של כ 1000 -מ' בממוצע מכניסה ליציאה )כ 400 -מ' דרך התעלות ו 600-
מ' באגם הפתוח( נקבל שפרק זמן הזרימה )זמן שהות( הוא כ 35 -יום )קצת למעלה מחודש( .אין זה מקרי
שערך זה דומה לזמן השהות ) 1.1עד  1.7חודש( שחישבנו בסעיף קודם על פי שיקולים של מאזני מים.
מהירות זרימה מדודה במד זרם
בין ה 13 -ל –  24ביוני  2011מיקמנו מד זרם  SonTek/YSI 10-MHz ADV -במרחק כ 150 -מטר
ממערב לנקודת היציאה ) 6באיור  .(2מדידות הזרם העלו את הממצאים הבאים )איור :(6
•

משעות הלילה המאוחרות ) 23:00 – 22:00בערך( ועד  12:00בצהריים למחרת האגם בד"כ רגוע
ומהירות הזרימה הממוצעת בו היא כ  1-סמ'\שנייה.

•

בשעות הצהריים מתגברת הרוח ומהירותה יכולה להגיע לכ 10 -מ'\שנייה בשעות אחר הצהריים
) 16:00 – 14:00בערך(.

•

הרוח משרה מהירויות זרימה באגם שעשויות להגיע לכ 10 -סמ'\שנייה בשעות אחר הצהריים.

•

מהירות זרימת המים הממוצעת שנרשמת בשעות שיא הרוח היא כ 3 -סמ'\שנייה.

•

כיוון הזרימה המדוד הממוצע משתנה במידה רבה ,ואינו בהכרח תוצאה מובהקת של כיוון הרוח או
של כיווני זרימת המים מכניסה ליציאה.
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עמ' 22

בהשוואה למהירות הזרימה הממוצעת באגם שאותה ניתן לייחס להשראת הזרימות החיצוניות,

•

מהירות הזרם בגלל הרוח גדולה בשני סדרי גודל.
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איור  :6מהירות הרוח בתחנת הכבול במטר\שנייה ומהירות הזרם )בסמ'\שנייה ,ממוצע נע על פני  30דקות( שנמדדה
באגם החולה במהלך הימים  14.06.2012עד  24.06.2012בכל  5דקות.

הערכה ניסיונית של משטר הזרימה
המים באגם סומנו באמצעות הזרקת רודמין ) Bחומר פלואורסנטי אינרטי שמשתמשים בו לעיתים
קרובות בקביעת מסלולי זרימה של מים בטבע( ומעקב אחרי ריכוזי הרודמין במהלך התפזרותו במרחבי
האגם כאינדיקציה למסלולי הזרימה ולזמן השהות של המים .המעקב נערך בתדירות שמותאמת לזמן
השהות האופייני של המים באגם ,באמצעות דיגום מסלולים באגם בתדירות גבוהה )מספר דקות( מיד
לאחר הוספת החומר ובתדירות הולכת ופוחתת עם הזמן )שעות( על מנת לקבל את מפת הפיזור המרחבי
של הרודמין בזמנים שונים .אנליזות הרודמין נערכו במכשור שמצוי במעבדה לחקר הכינרת.
ניסוי רודמין מספר  1החל בשעה  09:24בתאריך  .12.12.2011נקודת שפיכת הרודמין הייתה באזור
נקודת דיגום ) 4איור  (1בתעלה המוליכה לאגם .נקודות הדיגום באותו יום נערכו לאורך ה"תעלות"
שמובילות מנקודת הכניסה לאגם )איור  ,7ימין( .למחרת ) (13.12.2011דגמנו את התעלות לנוכחות רודמין
)איור  ,7שמאל( .מצאנו על פי הריכוזים המדודים שמרחק הנדידה של כתם הרודמין העיקרי היה כ 400 -עד
 600מ' .תוצאה זו נמצאת בהתאמה להערכת מהירות הזרימה בתעלות של כ 480 -מ'\יום בקירוב )ראה
לעיל(.

סיכום ומסקנות
המערכת ההידרולוגית וההידרודינמית של אגם החולה נבחנה במהלך המחקר באופן מקיף .חידשנו
ועדכנו את העקום ההיפסוגרפי של האגם )יחסי מפלס -שטח -נפח(; הערכנו באופן יסודי את ההתאדות
משטח האגם ,ובנינו יישום המאפשר להשתמש בנתוני תחנה מטאורולוגית לחישוב ההתאדות; הערכנו
את מאזן המים של האגם ,ומצאנו את נקודות התורפה העיקריות שאותן יש לשפר בדרך לחישוב מאזנים
מדויקים יותר בעתיד; חישבנו את מהירויות הזרימה במספר שיטות שונות ,חלקן תיאורטיות וחלקן
אמפיריות ,ובעזרתן יכולנו להעריך כי הרוח המקומית היא הגורם הדומיננטי בקביעת מהירות הזרימה,
וכמובן גם בתהליכי ערבוב המים באגם .עבודת המשך הנעשית בימים אלה ,מביאה את הידע הקיים לידי
ביטוי ע"י יצירת יישום לחישוב מאזני מים של האגם בפרט והשמורה בכלל.
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איור  :7ימין :נקודת שפיכת הרודמין בניסוי מספר  1בתעלה המוליכה לאגם ,בשעה  09:24בתאריך ,12.12.2011
ונקודות הדיגום באותו יום לפי שעות .שמאל :ריכוזי הרודמין בניסוי מספר  1ב"תעלות" שבדרום האגם ,ובאגם
הפתוח ,בתאריך .13.12.2011
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עמ' 24

פיתוח מכשיר חדשני למדידת פעילות פוטוסינטטית באוכלוסיות פיטופלנקטון במים
אייל קורצבאום ,יוסף יעקבי ,וורנר אקרט
משנות ה 80-של המאה ה 20-החלו להיכנס לשימוש שיטות להערכת הרכב האוכלוסייה ,הביומסה
והיצרנות הראשונית ,על ידי מכשור המנצל את תופעת הפלואורסנציה הנפלטת מהפיטופלנקטון.
הפוטנציאל של שימוש בפלואורסנציה לחקר פיטופלנקטון הוא רחב מאוד .בין השיטות הפלואורסנטיות
המקובלות ניתן למצוא שיטות להפרדה בין חטיבות הפיטופלנקטון במיקרוסקופ פלואורסנטי ,שיטות
להערכת ריכוזי כלורופיל הנמדדים בעזרת פלואורימטר )מכשיר המודד רמת פלואורסנציה( ושיטות חישה
מרחוק באמצעות לוויין .היתרונות הנמנים עם המעבר לשימוש בשיטה המנצלת את תופעת
הפלואורסנציה הם .1 :המדידה יכולה להתבצע בתנאים הטבעיים של בית הגידול ,ואין צורך בהעברת
הדוגמא למעבדה והכנתה לפני המדידה .2 .המדידה מהירה ועל כן ניתן לעשות מדידות רבות בזמן קצר.3 .
ישנם מכשירים המיועדים לעבודה רציפה ולאורך זמן ,כך שניתן לנטר אוכלוסיות פיטופלנקטון במקווי
מים לאורך היממה ולאורך השנה.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטה אשר כמעט ולא נחקרה בהשוואה לשיטות האחרות למרות
הפוטנציאל הגלום בה .שיטה זו עושה שימוש בתופעה הנקראת "פלואורסנציה דחויה" .מדידת
הפלואורסנציה הדחויה ) (Delayed Fluorescenceמתבססת על התופעה של פליטת פוטונים מתאי
הפיטופלנקטון המתרחשת לאחר העברת דוגמת פיטופלנקטון מאור לחושך .כתוצאה מכך מתרחש למעשה
היפוך בכיוון זרימתם של אותם אלקטרונים שלא השלימו את הדרך אל מעגל קלווין וקיבוע פחמן בתהליך
הפוטוסינתזה .פליטת הפוטונים מתרחשת בחושך למשך עד כדקה ואף יותר ולכן נקראת התופעה
פלואורסנציה דחויה )בניגוד לפלואורסנציה ישירה שנפלטת בפרקי זמן של ננו ומיקרו-שניות מרגע
ההארה( .עוצמת הפלואורסנציה הדחויה תלויה כמובן בתזרים האלקטרונים שהתרחש מלכתחילה .מכאן
נובעת הנחת העבודה שלנו ,שמדידת אותו שטף אלקטרונים הפוך עשויה לשקף כמותית את הקצב
הפוטוסינטטי.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש במכשיר העוקב אחר השינויים בפליטת הפלואורסנציה הדחויה אשר
פותח במקור כמכשיר מעבדתי ,שמטרתו הייתה לקבוע את ריכוזו של הכלורופיל הפעיל .בנוסף ,המכשיר
סיפק מידע על הרכב הפיטופלנקטון על פי קבוצות צבע .מטרת עבודתנו היא לתכנן ,לבנות ולכייל מכשיר
חדש אשר מיועד לרדת לעומק עמודת המים מסיפון ספינת המחקר )איור  .(1במסגרת המחקר הנוכחי,
בשיתוף פעולה עם חוקרים מגרמניה ,פותח אב טיפוס של מכשיר שמצויד במד אור ומד עומק ,וביכולתו
למדוד את רמת הפלואורסנציה הדחויה של דוגמאות בכל עומק רצוי באמצעות תוכנה אשר נכתבה כחלק
מהפרויקט .המטרה העיקרית של המחקר ,אם כן ,היא לרתום את תופעת הפלואורסנציה הדחויה לשם
מדידה של רמת הפעילות הפוטוסינטטית בעומק עמודת המים בזמן אמת.
רמת הפלואורסנציה הדחויה יכולה להימדד אך ורק בחושך מוחלט ולשם כך מערכת משאבות
וצינורות תוכננה לשאיבת דוגמא היישר מהמים אל תא חושך בתוך המכשיר .הפלואורסנציה ,הנפלטת
מהפיטופלנקטון מועצמת על ידי פוטו-מולטיפלייר )אמצעי הקולט פוטונים ומייצר זרם חשמלי הניתן
למדידה( ונרשמת עם זמן המדידה ,כמות האור והעומק בו נמצא המכשיר.
במסגרת המחקר אנו עורכים ניסויים מעבדתיים ,לצורך הבנת מנגנון הפלואורסנציה הדחויה )איור
 ,(2וכן מתבצעות מדידות בתחנה  ,Aבמרכז האגם ,של רמת הפלואורסנציה הדחויה בעומקים שונים
במקביל למדידות היצרנות הראשונית בשיטת הפחמן המסומן  ,14C -לצורך כיול )איור .(3
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בהמשך המחקר ניצור אלגוריתם אשר יעשה שימוש במידע המתקבל ממדידות הפלואורסנציה
הדחויה להערכת היצרנות הראשונית של אוכלוסיות הפיטופלנקטון בעומקים השונים של האגם .השלב
היישומי של הפרויקט יגיע כאשר המכשיר יפעל עצמאית )מותקן למשל על גבי רפסודה( לאורך זמן רב
ויבצע מדידות תכופות ,כך שניתן יהיה להשתמש בו ככלי רב עוצמה לצורך ניטור ומחקר של הפעילות
הפוטוסינטטית של אוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת ובסביבות אקווטיות אחרות.

איור  :2פרופיל יממתי )מדידות של מספר דקות לאורך יממה שלמה(
המתאר השתנות מספר מדדים כתוצאה משינויים באור השמש
בתרבית של האצה החד תאית . Chlorella

איור  :1אב-טיפוס של מד פלואורסנציה
דחויה שתוכנן ונבנה במהלך המחקר על פני
סיפון ספינת המחקר של המעבדה לחקר
הכנרת .המכשיר מכיל מד אור ומד עומק
בחלקו העליון ומערכת משאבות וצינורות
אשר דוגמות על פי פקודת מחשב דוגמת מים
ובהמשך מודדת את רמת הפלואורסנציה
הדחויה הנפלטת מאוכלוסיית הפיטופלנקטון.
רמת הפלואורסנציה הדחויה שאוכלוסיה זו
פולטת מאפשרת את כימות קצב
הפוטוסינתזה.
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הקו הצהוב )מסומן ב (PAR-מתאר את השתנות עוצמת אור השמש
לאורך היממה .ניתן לראות את העלייה בעוצמה עם הזריחה ב5:00-
בבוקר ,הגעה למקסימום בצהריים ולאחר מכן ירידה עד שקיעת
השמש ב 20:00בערב .השינויים בעוצמת האור במהלך הצהריים
מקורם בעננות חלקית .השינויים בעוצמת האור משפיעים על
הפעילות הפוטוסינטטית כפי שזו נראית בעוצמת הפלואורסנציה
הדחויה )-DFהקו הירוק( כפי שנמדד כל  5דקות על ידי האב טיפוס
של המכשיר שפותח במהלך המחקר.
הקו הסגול ) (Chl aהמייצג את ריכוז הביומסה של אוכלוסיית
הפיטופלנקטון )כפי שנמדדה על ידי מיצוי כלורופיל  (aמראה כי
האוכלוסייה הייתה חיונית ביותר וגדלה היטב בזמן הניסוי .את
הפעילות הפוטוסינטטית של האוכלוסייה ניתן לראות בקו האדום
) (PPאשר מתאר את רמת היצרנות הראשונית כפי שזו נמדדה
בפחמן  .C14היצרנות הראשונית מראה ערכים אופייניים לניסוי
יממתי שכזה )היצרנות הראשונית עולה עם העלייה בעוצמת האור
עד למקסימום מסוים כאשר עודף אור גורם לירידה ביצרנות
הראשונית עקב חשיפת תאי האצה לאור חזק מידי כפי שניתן
לראות בין השעות  11:00ל.(16:00 -

עמ' 26

איור  :3פרופיל עומק בתאריך  25.8.13בשעות  9:00-12:00בתחנה  Aבמרכז הכנרת .הקו הסגול אשר מייצג את
עוצמת האור ) (PARשנמדד בכל עומק מראה ירידה אופיינית בעוצמת האור עם הירידה בעמודת המים .הקו הירוק
אשר מייצג את ריכוז הביומסה של אוכלוסיית הפיטופלנקטון )כפי שנמדדה על ידי מיצוי כלורופיל  (aמראה כי ריכוז
האוכלוסייה היה אחיד למדי בכל העומקים שנבדקו .הקו הכחול אשר מייצג את רמת היצרנות הראשונית כפי שזו
נמדדה על ידי פחמן מסומן רדיואקטיבית מראה ערכים אופייניים לכנרת בתקופה זו של השנה בעומקים השונים
)ישנו מקסימום של יצרנות ראשונית בעומק מטרים בודדים כאשר מעליו ישנה ירידה עקב חשיפה לאור חזק מידי
ובעומק עמוק יותר ישנה ירידה כתוצאה של עוצמות אור הולכות ויורדות עם העומק( .הקו האדום מייצג חישוב
שביצענו על פי הרמה של הפלואורסנציה הדחויה ,מוכפלת בכמות האור ובריכוז הכלורופיל הפעיל )נמדד אף הוא
במכשיר אך ניתן גם להשתמש בריכוז הכלורופיל שנמדד במיצוי במעבדה( שנמדדים בכל עומק .כפי שניתן להתרשם
הפרופיל הנמדד על ידי המכשיר החדש שפותח במחקר דומה מאוד לפרופיל היצרנות הראשונית.

אמנוני גליל בסבך הצמחייה .חוף צינברי ,אביב .2013
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סקר הטלות אמנונים בכנרת 2012 – 2013
1

דוד קמינגס ,תמר זהרי ,מנחם גורן 1ואביטל גזית
1המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

הקדמה
בכנרת ישנם כיום חמישה מיני דגים ממשפחת האמנונים ) :(Cichlidaeאמנון הגליל
) ,(Sarotherodon galilaeusאמנון הירדן ) (Oreochromis aureusאמנון מצוי ) (Tilapia zilliiטברנון
סימון ) (Tristramella simonisואמנונית יוסף ) .(Astatotilapia flavijosephiiמין נוסף  ,טברנון ליסתני
) (Tistramella sacraשהוא אנדמי לכנרת ,לא נצפה למעלה מ 15-שנים .עבודה זו מתרכזת בעיקר
באמנון הגליל ובנוסף באמנון ירדן ואמנון מצוי .אמנון הגליל נתפס כתורם חשוב לאיכות המים בשל
תזונתו המתבססת בעיקר על סינון אצות .למין זה גם חשיבות כלכלית גדולה לציבור הדייגים בכנרת .ב-
 2008התמוטט שלל הדייג של אמנון הגליל והתאוששותו הייתה איטית .כדי לנסות ולספק תשובות לגבי
הסיבות לירידה בשלל הוחלט על ביצוע פרויקט רחב שסקר הטלות אמנונים זה הוא חלק ממנו.
הסקר נערך בשתי עונות הרבייה )אפריל – ספטמבר( של  2012ו .2013-בעונת הרבייה בונים
האמנונים קן בקרקעית באזור של מים רדודים ,בצורת גומה ,בור או מחילה ,שם הם מטילים ומפרים את
ביציהם .לאחר ההפריה המינים השונים מטפלים בביצים המופרות באסטרטגיות שונות )איור  1א'-ג'(.
אמנון מצוי הוא דוגר מצע דו-הורי ,כלומר שני ההורים שומרים על הביצים המופרות עד לבקיעתן בתוך
הקן .לאחר הבקיעה הלארוות נשארות בקן עד שהן מתחילות לאכול בעצמן ואז הן עוזבות אותו .גם
בתקופה זו ההורים ממשיכים להגן על הדגיגים עד לגיל של כשבוע עד  10ימים )איור -1א'( .אמנון הגליל
הוא דוגר פה דו-הורי .לאחר ההפריה ,המתבצעת בגומה שטוחה על הקרקע כדי למנוע את פיזור הביצים,
שני ההורים אוספים את הביצים המופרות לפיהם עד לבקיעת הלארוות .גם כאן ההורים ממשיכים לספק
הגנה לצאצאים אחרי הבקיעה )איור -2א'-ד'( .אמנון הירדן הוא דוגר פה חד-הורי .הזכר בונה גומה גדולה
ועמוקה כדי למשוך נקבות .ההטלה והפרייה מתבצעת בגומה שחפר הזכר ולאחריה הנקבה אוספת את
הביצים המופרות לפיה וממשיכה לטפל בהן כמו נקבה של אמנון גליל אך ללא עזרה מהזכר אשר נשאר
בקן ומנסה למשוך נקבות נוספות )איור  -1ב' -ג'(.

מטרות הסקר
 (1לאתר את אתרי ההטלה הבולטים של האמנונים )גליל ,ירדן ומצוי( בכנרת ,כדי לראות האם יש
הבדל בין המצב כיום לידע ההיסטורי האומר כי אזור הרבייה העיקרי שלהם נמצא בבקעת הבטיחה(2 .
לקבוע את עונתיות הרבייה ולברר את הקשר בין עוצמת הרבייה והתקדמות העונה (3 .לנסות לברר האם
בחירת האתר לבניית הקן מושפעת מגורמים כגון סוג תשתית או צפיפות הצמחייה .נתוני סקרים מסוג זה
עשויים גם לסייע בבחירת מיקום מתאים לייסודה של שמורה אגמית בכנרת אך בשלב המחקר הנוכחי אין
זו מטרה מוצהרת של העבודה .לגבי סוגיית ממשק הצמחייה הטבולה ,לעומת זאת ,הסקר עשוי להניב
נתונים רלוונטיים ביותר .בעוד שלגבי תקופת הרבייה של האמנונים בכנרת וסוגי המצע השונים בהם
נבנים הקינים יש ידע היסטורי ,צמחייה טבולה בליטורל האגם בכמויות מאסיביות היא תופעה חדשה
יחסית הקשורה בתנודות המפלס הקיצוניות של הכנרת בשנים האחרונות .כאשר המפלס נמוך מאד
מתפתח סבך של קנה ואשל על שטחי כנרת שנותרו מחוץ למים .ככל שהמפלס נשאר נמוך זמן רב יותר כך
הסבך הופך למפותח וצפוף יותר .הסבך ממשיך להתפתח עד שהמפלס עולה חזרה ומציף אותו .בשנה עם
עליית מפלס גדולה ,כמו שהיה בשנתיים האחרונות ,נוצר שטח גדול של סבך מוצף .הצמחייה המוצפת
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נתפסת על ידי הרשויות כמטרד לנופשים וליישובים סביב האגם וישנו לחץ גדול מצד גורמים רבים
להסירה .היעדר ידע מדעי לגבי השפעת הצמחייה המוצפת על האקולוגיה של האגם בכלל ועל רביית
האמנונים בפרט ,במיוחד לאור התמוטטות אוכלוסיית אמנון הגליל ,גורם לחוסר וודאות גדול סביב שאלת
הממשק של סבך הצמחייה בליטורל הכנרת .לכן ,המטרה השלישית של הסקר ,המנסה לענות על חלק
משאלות אלה ,מקבלת משנה חשיבות.

א

ב

ג

איור  :1קיני אמנונים בצורות שונות .א' קן של אמנון בצמחייה מוצפת בשמורת כורסי  -מאי  .2012ב' אמנון מצוי
מגן על דגיגים בפתח מחילה בקרקעית טינית בחוף צינברי  -יוני  .2012ג' אמנון ירדן מושך נקבות לקן שבנה
בקרקעית חולית בינות לצמחייה מוצפת בחוף שיזף  -מאי .2013

ב

ד

א

ג

איור  :2סדרת תמונות המראה את שלבי ההטלה של זוג אמנוני גליל )הפרטים אינם נראים( על קרקעית חצצית
בינות לצמחייה מוצפת בחוף צינברי – אפריל  .2013א' מיקום ההטלה )מסומן בחץ אדום( ביחס לשאר החוף .ב'
מבט מקרוב על אתר ההטלה .הביצים נמצאות במרכז העיגול האדום ,ובמבט מקרוב יותר  -ג' הביצים )כדורים בצבע
ירוק( לפני האיסוף לפה ההורים .ד' הקן לאחר איסוף הביצים ,ניתן לראות שאריות ביצים אשר לא נאספו.
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שיטת העבודה
תחנות הדיגום נבחרו כך שייצגו אופי מסוים או שטח ניכר מליטורל האגם ,בנוסף נבחרו גם תחנות
בשטחי רבייה היסטוריים )אזור הבטיחה( .התחנות סווגו לראשיות ומשניות בהתאם לגודל השטח אותו הן
מייצגות .בתחנות משניות נעשתה תצפית לצורך אבחון איכותי-השוואתי של עוצמת הרבייה ביחס לסוג
השטח .בתחנות הראשיות נערך ,בנוסף לתצפית ,דיגום כמותי ע"י חתכים ישרים )טרנסקטים( הניצבים
לחוף .החתכים התחילו בקו המים ונמשכו עד לעומק של שני מטרים במידה והראות אפשרה זאת
ומיקומם נבחר באקראי בתוך שטח התחנה .במהלך ביצוע החתכים נספרו קיני האמנונים לאחר כל מטר
של התקדמות ברוחב של מטר אחד לכל כיוון .בנוסף אופיין סוג המצע וצפיפות הצמחייה ונמדדו עומק
וטמפרטורה .מועדי הדיגום היו אחת לשבועיים לפחות בתחנות הראשיות ובהתאם למשאבים ומגבלות
מזג אוויר נדגמו גם התחנות המשניות.
מתוך ניתוח ראשוני של תוצאות הסקר עולות המגמות הבאות (1 :נראה כי האמנונים מתרבים בכל
ליטורל האגם ולא מרכזים את פעילות הרבייה באזור גיאוגרפי אחד )טבלה  ,1איור  .(3עם זאת ,ישנם
הבדלים בעוצמת הרבייה המתרחשת באתרים שונים בהתאם לאופיים .כשמשווים את נתוני  2012ו2013-
ניכר כי מפלס האגם בתחילת עונת הרבייה משפיע על עצמת הפעילות במהלך העונה – במפלסים
הגבוהים של אביב  2013עצמת הרבייה בחופי הכנרת היתה נמוכה יותר לעומת עצמת הרבייה באותם
מקומות במפלסים הנמוכים יותר של אביב  (2 .2012עונת הרבייה מתאימה לידע ההיסטורי .שיאה
בחודשים אפריל – יוני לגבי המינים גליל וירדן ובחודשים יוני – ספטמבר לגבי אמנון מצוי )טבלה (3 .(1
ניתוח העדפת הבחירה של אתר הקינון מורכב יותר .נראה כי האמנונים )שלשת המינים( מעדיפים לבחור
אתר קינון בו יש סוג כלשהו של מבניות במצע בשילוב עם תשתית דקה בה הם יכולים לחפור .מבניות כזו
יכולה להיות בצורה של סלעים בגדלים שונים או צמחייה טבולה שלצדם חול )איור .(4
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איור  :3צפיפות קיני האמנונים ) 3המינים( ל 100-מטר מרובע במהלך עונות הרבייה של  2012ו 2013-בתחנות שיזף
)חוף מזרחי( וצינברי )חוף מערבי( .הערכים המוצגים הם ממוצעים שחושבו ממספר חתכים ניצבים אשר בוצעו
בתחנות כל שבועיים .סטיות התקן הגדולות מצביעות על שונות גבוהה בפיזור קיני האמנונים במרחב .הנקודות
הריקות בצינברי  2013נובעות מראות לקויה שהשפיעה על המדגם באותם תאריכים.
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עמ' 30

טבלה  :1פרישה בזמן ובמרחב של פעילות הקינון ורבייה של שלשת מיני האמנונים העיקריים בכנרת :אמנון גליל
)כחול( ,אמנון ירדן )אדום( ואמנון מצוי )ירוק( ,במהלך עונת הרביה של ) 2012למעלה( ושל ) 2013למטה( .העמודות
מציינות את מספר השבוע בשנה ,שבוע  14הוא השבוע הראשון באפריל ,שבוע  38הוא סוף ספטמבר .חמש תחנות
הדיגום הקבועות מצויינות בשורות ,עם ממוצע ל 5-התחנות לכל מין .עצמת פעילות הרבייה מוצגת ביחידות
יחסיות - 0 :אין פעילות רביה;  -1פעילות רביה קלה;  - 2פעילות רביה בינונית;  - 3פעילות אינטנסיבית .משבצות
לבנות ללא מספר  -לא נדגם .נראה כי האמנונים מתרבים בכל ליטורל האגם ולא מרכזים את פעילות הרבייה באזור
גיאוגרפי אחד .נראים גם הבדלים בעוצמות הרבייה בין האתרים השונים ,והבדל בתזמון בין אמנון גליל ואמנון ירדן
)מוקדם בעונה( לבין אמנון מצוי )מאוחר יותר(.
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עמ' 31

איור  :4למעלה :התפלגות משבצות הדיגום לפי סוגי התשתית והצמחייה בכלל חתכי הדיגום בחופי הכנרת ב .2012 -
למטה :ממוצעי ריכוזי הקינים ב 100-מטר מרובע עבור כל סוג תשתית או צמחיה .קטגוריות המצע =S :דק גרגר,
 =Mגודל בינוני =L ,אבנים גדולות וסלעים .בשילובים מופיע האלמנט הנפוץ יותר ראשון משמאל .קטגוריות
הצמחייה =0 :ללא צמחיה =1 ,צמחיה מוצפת דלילה =2 ,צמחיה מוצפת בינונית =3 ,צמחיה מוצפת עבותה=4 ,
צמחיה מכוסחת ללא נוף מעל המים.

דיון
להצלחת הרבייה והגיוס חשיבות רבה להישרדותו של כל מין ,כך גם לאמנונים בכנרת .סקר זה נועד
לשפר את הבנתנו בתחום התנהגות הרבייה של אמנוני הכנרת בכלל ובפרט בהינתן המצב החדש הקיים
באגם – תנודות מפלסים קיצוניים והימצאות שטחים נרחבים של צמחייה מוצפת בליטורל .שיקום מפלסי
הכנרת בשנים האחרונות יצר מצב בו באופן זמני הליטורל מכיל צמחייה סבוכה מוצפת .צמחייה זו
משמשת מקום עשיר במזון ומהווה מסתור לדגים מפני טורפים ודייגים ,ומקום אימון בטוח יחסית
לדגיגים.
ניתוח הנתונים המוצג כאן הוא עדיין חלקי בלבד אך אפילו ממנו ניתן ללמוד לא מעט .ראינו שעונת
הרבייה של האמנונים בכנרת תואמת את הידע ההיסטורי מבחינת התיזמון .עם זאת ,בניגוד לידע
ההיסטורי בסקר הנוכחי מצאנו שפריסת הרבייה במרחב היא רחבה הרבה יותר וכוללת אזורים נרחבים
מהיקף האגם בנוסף לאתר הרבייה ההיסטורי )והמוגן(  -הבטיחה .בנוסף ,עוצמת הרבייה באתרים היקפיים
אלה עולה כאשר המפלסים נמוכים .האם ניתן לשער שהאמנונים מתרבים באתרים היקפיים אלו פשוט
חדשות הכנרת 2013

עמ' 32

מפני שהבטיחה מיובשת? ואם כך הדבר ,מה ניתן לומר על יעילות התקנה האוסרת דייג בבטיחה בעונת
הרבייה של האמנונים בשנים של מפלס נמוך?
ראינו גם העדפה מסוימת בקרב האמנונים לקינון במקומות עם מבניות – סלעים או צמחייה
מוצפת .בנוסף ,ידוע מהספרות שבמקומות רבים בעולם אזורי מים רדודים עם צמחייה מוצפת ,כגון
מנגרובים ,מהווים אתרי אימון חשובים ללארוות ודגיגים של מיני דגים רבים .אם המצב דומה גם בכנרת
אזי הצמחייה המוצפת ,שבמימדיה הנוכחיים היא תופעה חדשה יחסית ,מקבלת חשיבות רבה בכל הנוגע
לגיוס של דגיגים .מגמות אלה הן בעלות חשיבות אקטואלית רבה מפני שמצד אחד אוכלוסיית האמנונים
במצוקה ומצד שני הצמחייה המוצפת נתפסת בעיני רבים כמטרד שיש להסירו .לסיכום נאמר שעבודה
מסוג זה עשויה ללמדנו רבות על הדרכים בהן מנצלים האמנונים את משאבי הליטורל בכנרת למען רבייה
ומתוך כך נוכל אולי גם לעזור לאוכלוסייתם להשתקם.
שלל הדייג של אמנון הגליל בשנת  2012היה  166טון ,לעומת  8טון בלבד ב .2008-בשנת  2013שלל
הדייג גבוה עוד יותר .תוצאות סקר זה מצביעות על כך שנוכחות צמחייה מוצפת בליטורל תרמה
להתאוששות אוכלוסיות האמנונים בכנרת.

אמנון מצוי מעל מערכת מחילות ,בינות צמחייה שנקצרה ע"י הסירה הקוצרת .חוף שיזף ,אביב .2012
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איכות מים ירודה בתחנת השאיבה בטבריה – היכן למקם את רום נקודת השאיבה
אלון רימר

הקדמה – תופעות של איכות מים ירודה במתקני שאיבה בכנרת
מכוני שאיבה וסינון לאורך חופי הכנרת )כולל המוביל הארצי( מספקים כמה מאות מליון מ"ק
לשנה .בדרך כלל ,בכל מתקן ,מי הגלם נשאבים מצינור הטובל בנקודת כניסת מי-גלם קבועה מעל קרקעית
האגם .בשנים בהן המפלס גבוה )חודשים מאי -יוני  2004למשל( מתרבות התלונות על תופעות של איכות
מים ירודה במתקני שאיבה בשעות מסוימות של היממה  -תופעות שאינן שכיחות בשאיבת המים מהכנרת
בשנים שבהן המפלס נמוך .במהלך השנים הבאות צפוי המפלס להיות גבוה יותר מזה של השנים
האחרונות ,ולפיכך ביקש תאגיד המים מי רקת )המספק מים לטבריה ולסביבה( המלצות לגבי גובה נקודת
כניסת מי הגלם במתקן אספקת המים לטבריה ,שיפחית ככל האפשר את אירועי איכות המים הירודה
במתקן השאיבה.
תופעות של ירידה באיכות המים ועכירות גבוהה במתקני שאיבה נרשמות בד"כ בחודשי האביב
המאוחר ותחילת הקיץ )מאי  -יוני -יולי( .בתקופה זו משטח התרמוקלינה נע מעומק של  12עד עומק של
כ 17 -מטר בממוצע .מים באיכות טובה ובטמפרטורה המאפיינת את השכבה העליונה ) 26-28מעלות(
נמצאים כ 2 -עד  3מטר מעל התרמוקלינה ,ומים באיכות ירודה נמצאים כ  2 -עד  3מטר מתחתיה.
איור  1מדגים באופן סכמטי את היחס שבין המפלס ,הגלים הפנימיים ,ומיקום ראש יניקה )"נקודת
השאיבה"( .ראשי היניקה של הצינורות המזינים את מתקני השאיבה בכנרת נמצאים בד"כ ברום קבוע של
כ -216 -עד  -220מ' .בשנים בהן מפלס הכנרת גבוה ותהליכי השיכוב מתחילים מוקדם יחסית )שנת 2003
ו 2004 -למשל( ,המרחק האנכי של ראשי היניקה במתקני השאיבה קרוב יותר לתרמוקלינה )כ 3 -או  4מטר
הפרש לעומת השנים  2002 -2000למשל שבהן המפלס היה נמוך מאד( .מאחר וקיימת גם פעולה של הגלים
הפנימיים ,נמצא שבמפלסים גבוהים קיימת חדירה גדולה יותר של מים היפולימנטיים מאיכות ירודה
לתחום שבו נמצא ראש היניקה ,ולכן תדירות השאיבה של מים באיכות נמוכה עולה על תדירותה בשנים
נמוכות מפלס ,והיא מצטיינת במחזוריות המאפיינת את הגלים הפנימיים .בשנים האחרונות הייתה הכנרת
רוב הזמן במפלס נמוך ,ולפיכך המרחק האנכי של סלי היניקה היה רחוק יחסית ממישור התרמוקלינה ולכן
תופעות של שאיבת מים באיכות נמוכה היו מעטות יחסית .בשנים  ,2012-2013כאשר המפלס היה גבוה
יחסית התרבו התופעות של שאיבת מים באיכות ירודה.
מפלס אגם גבוה
מפלס אגם נמוך
אפילימניון-שכבה עליונה
תרמוקלינה
תרמוקלינה ללא גלים פנימיים
נקודת שאיבה

מטאלימניון-
שכבה אמצעית

היפולימניון-שכבה תחתונה

איור  :1חלוקת האגם לשכבה עליונה ,אמצעית ותחתונה בזמן פעילות גלים פנימיים .נקודת השאיבה נמצאת
בנקודה קבועה ביחס לתשתית האגם ,בעוד המבנה השכבתי במפלסים גבוהים יזוז כלפי מעלה )ראה קו "מפלס אגם
גבוה"( ,ויגרום לנקודת השאיבה להתקרב להיפולימניון.
חדשות הכנרת 2013
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מכון השאיבה בטבריה
מכון השאיבה והסינון של העיר טבריה נמצא בקואורדינטה ) 745.429 ,250.352קואורדינטות ישראל
חדשות ,תרשים  ,(2ומספק לעיר כ 6 -מיליון מ"ק לשנה .המים למכון נשאבים מצינור באורך  260מ'.
ממדידות שערכנו בנקודת השאיבה בתאריך  ,12.06.2002שבו מפלס הכנרת היה  -213.29מטר ,עומק גוף
המים עד לקרקעית היה  11.45מטר ,ומכאן שהרום המוחלט של קרקעית האגם בנקודת השאיבה עומדת
על  -224.74מטר )נמוך בהרבה מראשי יניקה אחרים בכנרת( .על פי מידע מתאגיד מי רקת עד קיץ 2013
הגובה של ראש היניקה מעל הקרקעית היה כ 1.5 -מטר.

איור  :2מקומו של מכון השאיבה ,הצינור וראש היניקה בטבריה

איכות מים גרועה ביניקה  -דוגמה
איור  3מדגים באופן סכמטי כיצד מיקום ראש היניקה היה אמור להשפיע על איכות המים במהלך 3
ימים  29 -עד  31למאי  2012כאשר מפלס האגם עמד על  .-211.35נתוני הטמפרטורה בפרופיל המים נלקחו
מנקודה שנמצאת מספר קילומטרים מצפון מזרח למתקן טבריה ,אך סביר להניח שמבנה הגלים הפנימיים
היה דומה בנקודת השאיבה עצמה ,אם כי בשינוי זמנים קל .התאריכים  29עד  31למאי  2012אינם
מתוארים כאן במקרה :החל משעות הבקר המוקדמות של יום חמישי ה 31-למאי  2012החלו להגיע עדויות
על תצפיות בדגי לבנון מתים רבים שהצטברו ליד חופי צפון הכנרת בחוף אתר ספיר חוף חוקוק ,וחוף
גינוסר .הסיבה לתמותת הדגים בתאריכים אלה היא תנודה קיצונית של גל פנימי )סייש( בתוך עמודת
המים ,המעלה מים היפולימנטיים עמוקים ,באיכות ירודה וחסרי חמצן ,אל פני האגם .כאשר להקות
לבנונים נכלאות במים באיכות ירודה כזו הדגים מתים בהמוניהם מחוסר חמצן.
על פי החישוב שלנו ראש היניקה היה בתאריכים אלה בעומק  11.89מטר )איור  ,3ראה כיתוב( .סביר
מאד להניח שבמהלך ימים אלה ראש היניקה היה למשך מספר שעות בתחום ההיפולימניון ,ואיכות המים
בשאיבה הייתה נמוכה ביותר .אם נקודת היניקה הייתה ממוקמת ב"מיקום עדיף" )איור  ,(3כ 6 -מטר גבוה
יותר )כ 7.5 -מטר מעל קרקעית האגם ,ברום מוחלט  ,(-217.24הייתה השאיבה מתחום ההיפולימניון
מתרחשת מספר פעמים מועט יותר ובמהלך פרק זמן קצר יותר ,ולכן סביר שאיכות המים בשאיבה הייתה
נפגעת פחות .במפלס אגם גבוה ,כפי שמסתמן לשנים הבאות ,הגלים הפנימיים עתידים היו לפגוש את
מקומו של ראש היניקה לעתים תכופות מאד.
מנתונים שאספנו במהלך השנים על הקשר שבין מיקום התרמוקלינה לבין איכות המים הסקנו שיש
חשיבות גדולה להרים את ראש היניקה .שיעור ההרמה יידון בפרק הבא.
חדשות הכנרת 2013
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איור  .3ניתוח השפעת מיקום נקודת היניקה על איכות המים במהלך  3ימים במאי  .2012נתוני הטמפרטורה נלקחו
מנקודה שנמצאת מספר קילומטרים מצפון מזרח למתקן טבריה" .ראש היניקה" בתאריכים אלה היה בעומק 11.89
מטר .ב"מיקום עדיף" )בעומק  5מטר בלבד( סביר שאיכות המים בשאיבה לא תיפגע לעתים תכופות.

חישובים ,מסקנות והמלצות
בדקנו לדוגמה כיצד ישפיע שינוי הגובה המוחלט של ראש היניקה על העומק של המטאלימניון
העליון )השכבה שתחתיה ישנה אפשרות סבירה לשאוב מים באיכות ירודה( ביחס לראש היניקה .הבדיקה
נעשתה עבור ראש יניקה בגובה  1.5מטר מעל לקרקעית ,לעומת גובה  8מטר מעל לקרקעית .הבדיקה
נעשתה עבור נתוני מפלס שנקבעו על סמך מאזני המים היפותטיים בין שנת  2012לשנת  .2017בכל השנים
הנחנו שאיבה בשיעור  330מלמ"ק; התאדות בשיעור  230מלמ"ק; וכניסת מים ממקורות שונים בשיעור
 1000מלמ"ק ל 300 ;2012-2013 -מלמ"ק ל 300 ;2013-2014 -מלמ"ק ל 650 ;2014-2015 -מלמ"ק ל;2015-2016 -
ו 650-מלמ"ק ל.2016-2017 -
בבדיקת המפלסים הצפויים ראינו בבירור כי בהשארת המצב שלפני קיץ ) 2013ראש יניקה  1.5מטר
מעל לקרקעית( קיימת אפשרות של שאיבת מים באיכות ירודה במשך  4 -3חודשים )אפריל – יולי( בכל
שנה .לעומת זאת ,הרמת ראש היניקה לגובה  8מטר מעל לקרקעית האגם תביא לכך שרק במהלך חודש
אחד  -אפריל  -תיתכן שאיבה של מים באיכות ירודה.
הפתרון לבעיה הוא ,אם כן ,הרמת ראש היניקה קרוב יותר לפני המים .אין זה פשוט להמליץ על
גובה שאיבה מדויק משום שבקרבת פני המים )עומק עד  10מטר( חלים תהליכי הפריחה של מיני אצות,
שגם הן מהוות מגבלה לאיכות המים .ניתן לקבוע שעומק  13מטר הוא גדול מדי ואינו משרת את מטרת
שאיבת מים באיכות טובה .בסופו של דבר המלצנו:
א .להגביה את רום ראש היניקה בכ 6.5 -מטר.
ב .לבנות ראש יניקה שיכול לשנות את מקומו האנכי בהתאם לתנודות המפלס ,ובהתאם לעונות השנה.
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בעקבות הדו"ח שהוגש לתאגיד מי רקת ,הוציא התאגיד לפועל מבצע מורכב להגבהה ולהגדלת
הגמישות האפשרית של קביעת רום ראש היניקה של מתקן השאיבה בטבריה )איור .(4

איור  .4כתבה בחדשות טבריה  16-08-2013המתארת את מבצע הגבהת הצינורות וראש היניקה.

הצמחייה המוצפת בליטורל משמשת אתר אימון לדגיגי לבנון .מימין -חוף צינברי ,אביב  .2013משמאל – חוף שיזף,
אביב .2012
חדשות הכנרת 2013
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(מתוך האוטוביוגרפיה הבלתי גמורה של טומי ברמן )אנגלית
טום ברמן
“……..My tenure at the Mer Lab or Rosh Pina Regional Agricultural Research Centre (I invented
some name such as this for our official headed notepaper, although we never had any real official
standing) lasted from about the summer of 1965 until spring 1967. It was a difficult period.
Despite the fact that I had 1 PhD student1, and several projects running at the lab, we had almost
no real funding and the prospects were not encouraging. It was at this point, in early 1967, that I
began to hear rumors of plans to build a new, modern lab on the shores of Lake Kinneret. I found
out that one of the people behind this scheme was a Professor of Microbiology at the Hebrew
University called Moshe Shilo, with whom I was slightly acquainted and who knew my MIT
mentor, Boris Magasanik quite well. So one day I went to meet Shilo at his lab in Jerusalem. I
told him what I was trying to do at Rosh Pina and suggested that it did not make sense to set up
two “modern” labs focused on various aspects of microbiology/biochemistry in a remote region
like the Galilee. So I proposed that he consider combining “his” lab with mine at Rosh Pina. Shilo
agreed with the first part of my presentation, but explained that the proposed Kinneret lab was to
focus on Limnology and therefore should most logically be located on the lakeside. Rosh Pina
was totally out as far as he was concerned. But then, in the next sentence, he offered me the job of
setting up and heading the new limnological lab. I was quite taken aback and told him that I
would have to consider this proposition. On returning home the first thing that I did was to look
up the definition of “limnology”, this being a totally new scientific field to me. Then I had to
decide; either to continue the uphill struggle for funds and recognition at the Mer Lab or to
abandon all that we had managed to create as a “Regional Agricultural Research Centre” together
with ideas of locating a Northern Regional College at Rosh Pina and to start a new, albeit with
what seemed adequate initial funding for a building, staff and equipment, in an unknown field.
Moshe Shilo had suggested that I meet with someone called Yochai Ben Nun who was to be the
Director of a new organization (Israel Oceanographic and Limnological Research) under whose

1

More exactly, Uri Mar Haim was enroled at the Hebrew U. Faculty of Agriculture with Prof. Yehudit

Birk as his superviser and with me as a kind of local superviser. I had become friendly with Yehudit because she
had begun to use a new technique called gel electrophoresis which I had also learned about at MIT and wanted
to use at Rosh Pina. Yehudit became interested in my ideas and wanted to help me establish the lab at Rosh
Pina. So this arrangement with Uri who came fromKfar Giladi was an excellent way of putting these ideas into
practice. Uri did his thesis (from 1965-1970) on the impact of saponins on cotton seed germination. This way,
Uri was my first graduate student. When he finished he worked for a year or so as a post-doc at the Kinneret
lab. Later he became involved in Bio-Gas as well as having a lot of input on science education at Tel Hai and
the Upper Galilee.
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aegis the new lab would be established. So before coming to a decision I arranged to meet the guy
who was to be my new boss.

If I remember correctly we met somewhere in Tel Aviv and sat in Yochai’s car in some
side street. I was enormously impressed by this man, who I had been informed was a former
naval Commander (Admiral) and a heroic figure from Israel’s War of Independence. Later on
I found out that he had been one of a select group of navy people who had sunk the Egyptian
warship “The King Farouq” using 2-man torpedoes during the Independence War. Yochai
was the first commander of the Naval Special Forces Unit and later became the Commander
of the Navy. Now he had been given the task of establishing what became Israel
Oceanographic and Limnological Research. One of the first people that he recruited in the
early months of 1967 was me. During that talk in his car, he held out a glowing future for the
new research organization. The focus would be “using funds for recruiting the best people
and adequate infrastructure and equipment to allow them to do top rate research. Money
would not go for fancy buildings or other useless things”. When I said that I had no
background in Limnology, he promised that I would have a chance to travel the world to
many limnological research labs and centers in order to learn what it was all about.
After this meeting with Yochai, I decided that I would accept his and Moshe Shilo’s offer,
even though this meant giving up all my hopes and ambitions for the Regional Agricultural
Centre at Rosh Pina. In retrospect this was certainly a wise decision, for I doubt if would have
been possible to continue at Rosh Pina for too much longer. And the Kinneret Lab would have
been established in any event. But at the time, I remember that I had serious pangs of conscience,
especially towards Nahum. Indeed, the Rosh Pina lab did not survive my departure for long.
Then, after many years of neglect it was finally cleaned up in the 1990’s and made into a museum
(upstairs) and a restaurant (downstairs) as part of the Old Rosh Pina restoration effort.

As part of the enticement to take on the job at the Kinneret, I was promised that I would
have an opportunity to make a European tour of Limnology Institutes and labs. In this manner
I would begin my learning about lake science and would obtain some background for my new
career. The route of my trip and the people and places that I was to visit were planned for me
by Prof. Wilhelm Rodhe, an eminent Swedish limnologist who had been to Israel, initially at
the invitation of Mekorot (the national water company), and who was the principal consultant
to the newly formed Israel Oceanographic and Limnological Research in matters concerning
the lake and the projected lab. I first met with Rodhe in the spring of 1967 and I remember
drinking a toast of very good whiskey with him to my success as the Director of the yet to be
built lab.So in May 1967, I flew off to Sweden to begin my tour and my education as a
limnologist.
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The first stop was at Uppsala where Rodhe headed a Limnological Institute at the
University. After the first couple of days, when I was given a tour of the Institute and met
faculty and students and even went to an evening party, I was sent off to a field station on
Lake Erken. At that time this was one of the oldest active field stations in Europe. A very
jolly bunch of junior faculty and students were there when I arrived. We all had a great time
going out in small motor boats for sampling, running analyses in the lab and in the evenings
imbibing beer and good cheer. Most of the time people were laughing at all kinds of things
and I was enormously impressed by the comradely atmosphere during the few days that I was
there.
When I came back to Uppsala, Wilhelm Rodhe greeted me with the news that things
were looking grim for Israel. There had been mobilization and exchange of threats with
Nasser’s Egypt. He suggested that I continue on my “learning trip” but that I keep an eye on
the news.
The next stop was Oslo where I was to meet with a man called Aanderaa who had
recently invented and built (in his garage) very rugged set of instruments for measuring and
recording wind and water current speeds and directions that had been purchased by NATO.
Moshe Shilo had persuaded Yochai and some other Israeli limnological “experts” that all that
was needed for the new lab was a network of Aandera meters in the lake. So I went to look at
these wonders in the Aandera garage (and they were actually top of the line for their day2) but
of course, I soon realized that equipment other than current meters would also be necessary
for our new lab. After a couple of days I flew to Glasgow to visit family and friends.
On the 6th June 1967 I took an early flight from Glasgow to London. That day I was due
to meet and have lunch with a world-renowned expert on algal physiology, Prof. G.E. Fogg.
In the tube (London Underground) going to my hotel, I became aware of the newspaper
headlines “War Breaks Out in the Middle East”. It was the first day of the Six Day War.
So I never did have my lunch with Prof. Fogg. I phoned him to explain that I was not
exactly in the mood to talk about algae that day; as it turned out I only met him many years
later. Instead I rushed off to the Israeli Embassy where there was utter chaos with mobs of
people milling around and no one having a clue as to what was going on. At one point, one of
the officials came out and asked if there were any doctors in the crowd. I joined 4 or 5 others
who came forward (as a PhD, I was in that category) but when asked to which hospital I was

2

Subsequently Aandera Instruments became a major company manufacturing instrumentation used in Marine

Transportation, Oil and Gas, Aquaculture, Environmental and Oceanographic Research, Road and Traffic and
Construction.
40 'עמ

2013 חדשות הכנרת

affiliated, I had to admit that I did not qualify. Anyway we were informed that all civilian
flights to Israel were cancelled and told to come back next day. So for the next few days I,
together with many others kept returning to the Embassy trying to obtain flights. Finally, on
Day 4 of the war, some of us were given tickets and told to report that evening to the El Al
stand at Heathrow.
Other than going to the Embassy each morning to check out the possibility of a flight
back I have little recollection of how I spent those anxious days in London. I do remember
going to lunch with the some of the Marks and Spencer “nobility” (Lord and Lady Sieff and ?
Spencer) in their rather posh (white gloved waiters) private dining room at the M&S
headquarters. Originally I had made an appointment to see Lord Sieff about sponsoring my
ideas for a Regional College at Rosh Pina but of course, given the circumstances, all that was
talked about was the War. I was asked my opinions as an Israeli with “military experience”!
The only other event that I remember from the time that I was wandering around
London in a sort of daze was meeting up with Hilary Furlong at the Embassy. Hilary who
was Australian, had been an early volunteer at Amiad some years before and was looking for
a way to come back to Israel to help. Amazingly she was able to get on the same flight and so
it came about that we came back to Amiad together.
The flight back on the fourth day of the war was uneventful but one that I shall always
remember. About half of the seats were used for passengers; the rest of the plane was filled
with all kinds of emergency equipment and material shrouded with tarpaulins. We had a long
conversation with a young South African doctor sitting next to Hilary and me who was
coming as a volunteer. There was understandably great excitement as we approached the
Israeli coast and flew over Tel Aviv. At Ben Gurion Airport there was quite some chaos, we
had to collect our own baggage from a big pile that was dumped on the runway and most of
the usual passport checks were absent.
Since it was already late in the afternoon and there was no chance of going anywhere
that day, Hilary and I decided to stay over at the kibbutz flat in Tel Aviv and invited our
South African plane companion (who was to report to one of the city hospitals) to come with
us. On the radio that evening we heard that the war in the south and Jerusalem was essentially
over.
Early next morning Hilary and I made our way to the Egged bus station where to our
amazement we had no problem in catching an early 801 Kiryat Shmoneh bus. There were no
problems all the way to Affula. However, this was Day 5, the day in which the army had
turned its attention to the conquest of the Golan. As a result all the roads north of Affula were
jammed with army vehicles and tanks. Fortunately for us it transpired that our bus driver was
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a member of one of the northern kibbutzim and knew of all kinds of side roads and farm
tracks that he could use to evade the main roads. I don’t have a clue how he managed but
somehow we reached Tiberias where most of the bus passengers descended, leaving Hilary
and me and the father of someone at Amiad and our intrepid driver. Immediately north of
Tiberias there was an army road block. A burly mustachioed military policeman stopped us,
announcing that no civilian vehicles could proceed further. However, by coincidence our
driver was a buddy of the military policeman blocking our way. After some heated
discussion, the MP gave up, and told our driver that he could take his chances between all the
army vehicles and Syrian shells. So off we went at a snail’s pace, sandwiched between tank
carriers and other military vehicles across the Ginnosar plain winding up on the narrow road
to Rosh Pinna and the North. As we passed Vered Hagalil we could see pillars of smoke in
the sky, later we found out that just about then the Syrians had started to shell the road that
we were on. Again, fortunately for us, they were not very accurate and when we descended at
the Amiad bus stop all was quiet. We walked into what appeared to be a totally deserted
kibbutz. Then suddenly someone appeared shouting at us that didn’t we know that there was
shelling going on and that we should get into the nearest shelter immediately. Once in the
shelter, I was able to speak by internal phone to Debby, who was with the girls somewhere
else. Since she thought that I was still in London, she was more than somewhat surprised to
hear my voice from a shelter nearby.
Amiad emerged almost unscathed from the shelling; only a distant barn was hit. At
Rosh Pinna there were some casualties. Shortly after the war ended I found myself with my
Reserve unit in the captured and deserted town of Kuneitra on the Golan where we spent
some weeks. That winter was extremely cold and damp and we again spent about 2 months of
Reserve duty in Kunetra, part of the time under snow. Because the Israeli army was totally
unprepared for the extreme winter conditions of the Golan, we had completely inadequate
clothing and equipment that winter, with the result that these were a very difficult and
uncomfortable two months. Luckily we had “liberated” some Syrian army stoves that gave
off foul fumes but also considerable warmth in the ramshackle quarters where we were
housed. We also tried, with only partial success, to use some Soviet-built Syrian army
vehicles adapted for work in snow and cold; mostly these would breakdown and be more
trouble than they were worth.
Once or twice Debby and the girls were able to visit me in Kuneitra driving up through
the snow in our faithful Hillman Imp. At some point I received a weekend leave which got
extended because the roads were blocked with a heavy snowfall and there was no way that I
could not get back. I continued to do my army reserve service in the Golan for several
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subsequent winters but with each year there was an improvement in material conditions. But
that first winter was certainly the most memorable.
Planning and building the new lab on the shores of the Kinneret was a new and exciting
experience for me. Actually in the beginning both Israel Oceanographic and Limnological
Research (IOLR) and Mekorot were partners in the enterprise on a 2/3 and 1/3 basis
respectively. This meant that in practice I had mainly to deal with Mekorot people (architects,
builders, acquisition people, etc) on a day to day basis. The regional headquarters of Mekorot
were in Nazeret Illit and I had to make many trips there to straighten out all kinds of
administrative problems, mostly with the Regional Head of Mekorot, Avram Shemtov. I
remember a furious argument with the guy in charge of requisitions about purchasing an
electronic calculator that would also be able to do square roots. He could not understand why
a hand powered calculator wasn’t quite adequate for our purposes.
I also began to recruit staff for the new lab. Two important members, Mussa Hatab, the
skipper of our brand new research vessel the Hermona, and Victor (Mizrahi) Harel, the
general maintenance guy, had been working for Mekorot and were “transferred” to IOLR.
(This was very much to their financial disadvantage but they did not realize that at the time).
We recruited some technicians (among those I remember, Miriam Edelstein for chemistry,
Aggie Kaufman for counting algae, Yehuda Edelstein (no relation) for electronics and other
technical stuff). My secretary from the Rosh Pinna lab, Yvonne Maiman came with me after
a year or so; she was followed by Dvorah Beth and then Noreen Levinson, both from Amiad.
We had a colorful cleaning lady Aziza (probably from Morocco) who used to treat me with
special food (vine leaves stuffed with spicy meat and other delicacies). There was also a
Mekorot retiree, M’lachi from Kibbutz Ginnosar who worked part-time as Administrator.
As Scientific staff, we were fortunate to find Colette and Salvador Serruya who were
living in France but interested in coming permanently to Israel. Both were experienced
limnologists, Salvadore who was originally from Tangiers had a PhD and experience working
in physical limnology while Colette, who was French had 2 PhD’s, I think in hydrology and
chemical limnology. They were quite an exceptional couple. They had worked as
hydrologists in Turkey, at some point had already spent time in Israel and had been involved
in projects with Tahal, a semi-governmental water planning agency. So the Serruyas appeared
on the scene here at just the right time. When Yochai Ben Nun showed me their applications
and CV’s I was impressed and enthusiastic at the prospect of having professional
limnologists on our initial team from whom I could learn what it was all about. However, in
retrospect, I am very glad that I convinced Yochai that they should first go to a Hebrew
Ulpan for 4 or 6 months before beginning to work at the lab. Of course, finding the Serruyas
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was an amazing stroke of good fortune; the three of us had complementary interests so that
we “covered” disciplines of biological, chemical and physical limnology from the beginning
of our work on Lake Kinneret. Even before the lab was built, Utsa Pollingher, an expert on
phytoplankton, at that time still working at the Fisheries Research Dept. of the Ministry of
Agriculture in Haifa, had become part of our scientific team. Although Utsa never moved to
the lab she would make weekly visits, usually traveling by bus. Her unfailing enthusiasm for
the algae that she would observe under the microscope was legendary and long lasting and
was maintained until illness forced her to stop working in 1998. Shortly after we started, I
took on Moshe Gophen who had just finished his PhD, to work on zooplankton, and a year or
so later, Benzion Cavari, as a biochemist/microbiologist.
Despite delays caused by the Six Day War, the lab officially opened in the Fall of 1968
with a staff of about 12 and high hopes and dreams for the future.

. דויד וטומי, טליה, רבקה,מימין לשמאל– בינה
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