מליחות הכנרת בהשפעת מפלסי וספיקות חיצוניות
אלו רימר
חקר ימי ואגמי לישראל בע"מ ,המעבדה לחקר הכנרת.

 .1השפעת מפלסי על שינויי מליחות הכנרת בטווח הקצר

 .1.1מפלס כנגד מליחות
המאזני התקופתיי של כמות המי המלח של הכנרת ה כלי כמותי נוח למעקב אחר השתנות גדלי
אלה בזמ .החישוב הרשמי של המאזני התקופתיי נער כיו ע"י יחידת אג ההיקוות במקורות  חבל
הירד אחת לשנה )מקורות ,משנת  1987עד היו ( .עריכת המאזני על פני רצ %של שני מספקת את
הנתוני הדרושי להכרת המערכת ההידרולוגית של האג וחיונית לקביעת מדיניות תפעול מתאימה
לאור זמ .שיטת חישוב מאזני המי והמלח המבוצעת ע"י מקורות משנת  1987מתוארת ע"י Assouline
) .(1993לכאורה ,על פי נתוני מדודי )תרשי  ,(1.1קיי קשר מובהק בי מפלס האג למליחות – כלומר
מפלס נמו "הוא הסיבה" למליחויות גבוהות .בפועל ,מאזני המי והמלח מראי כי הקשר בי שני
המשתני קיי  ,א מקורו במשתנה שלישי ,ספיקות נחלי ומעיינות לאג  .נית כיו לקבוע בוודאות כי
המאז השנתי בי ספיקות "מתוקות" )מהירד ונחלי רמת הגול והגליל( וספיקות "מלוחות" )ממעיינות
מלוחי בשולי חופי הכנרת( הוא הקובע את מליחות האג .
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תאריך

תמונת ראי טיפוסית של מפלס הכנרת והמליחות במהל  14שני ) 1991)2005נתוני ע"פ מאזני
תרשים 1.1
המי והמלח השנתיי של יחידת אג ההיקוות של מקורות.(.

 .1.2מנגנו המלחת הכנרת
בעבר ייחסו את ההבדלי במשטר המליחות של מעיינות החו %המלוחי של הכנרת לשני מנגנוני המלחה
שוני  :מודל "הפוטנציאל העצמי" ) (self potentialלעומת "מודל השטיפה" ) .(leachingהדגמה סכמטית
של שני המנגנוני  ,ויחס למפלס הכנרת מוצגת בתרשי  .2על פי מודל השטיפה חור %שחו גור
לספיקות נמוכות מהירד ומנחלי האג הישיר ,ואלה גורמות ה למפלס אג נמו וה למיהול קט יחסית
ע ספיקת המעיינות המלוחי  ,ולפיכ מליחות האג גדלה .על פי מודל הפוטנציאל העצמי ,כאשר מפלס
האג נמו קט הלח .המתנגד לכניסת תמלחת לאג  ,קצב הזרימה של מי מלוחי גדל ,וגור לעליית
מליחות האג  .נית לראות הסבר מפורט כולל מראי מקו לנושא מנגנוני ההמלחה השוני אצל
 (2003) Rimmer and Galואצל .(1997) Gvirtzman et al,

Gravity Driven Flow Model

maximal level
Low lake level
low level

Small dilution
with saline
discharge

Dry winter

Low runoff

Internal Over-Pressure Model

Lake
Salinity
increase
תרשים 1.2
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למעלה :מודל השטיפה .למטה :מודל הפוטנציאל העצמי )הסבר בטקסט(

ההשלכות המעשיות הכרוכות בקבלת מודל אחד ודחייתו של האחר היו מרחיקות לכת .ע"פ מודל
"הפוטנציאל העצמי" הנמכת מפלס הכנרת אל מתחת לקו מינימו בלתי ידוע ,עלולה הייתה לתרו
להגדלת הפרש העומד בי התמלחת לבי האג עד להגעה ל) "מפל הידראולי קריטי" ,ופריצת תמלחות
מסיבית ,שתוצאתה שינויי קיצוניי במליחות האג  .על פי אותו מודל תוצאה שלילית דומה תיגר ג
בגלל שאיבת מי תהו באקוויפרי שבהרי הגליל המזרחי .מודל הפוטנציאל העצמי היה מקובל על מקבלי
ההחלטות במשק המי עד אמצע שנות ה) 90וכתוצאה מכ נשללה כל אפשרות להוריד את מפלס האג ,
ולנצל מי קידוחי במעלה )איזור כלנית למשל( .לעומת זאת ע"פ "מודל השטיפה" להנמכת מפלס הכנרת
לבדה אי השפעה ממשית על מליחותה ,ושאיבה בהרי הגליל המזרחי עשויה לגרו דווקא להפחתת
שפיעת המלח מ המעיינות ולכ יש לחייבה.

 .1.3מודל "הפוטנציאל העצמי"
ע"פ מיטב הבנתי ,אי הוכחה מדעית לקיו מודל "הפוטנציאל העצמי" כפי שתואר לעיל ,ואי הוכחות
לאפשרות של פריצת תמלחות מהירה ובלתי נשלטת ,שהייתה המוקד לחשש הגדול להוריד את מפלס
האג מתחת לרו נתו .ג בשני  1999עד  2003שבה היה מפלס האג נמו בהרבה מ –  )213מ' לא
נמצאו עדויות על הגדלה של שפיעת מלח לאג  .במהל השני נאספו עדויות חלקיות ע"י יחידת אג
ההיקוות של מקורות )ברגר ושאו (2003 ,כי הורדת המפלס לתקופה ממושכת )שני ספורות ומעלה(
עלולה לגרו להגדלת ריכוז המלח במעיינות ,א עדויות אלה לא עובדו לכלל הוכחות מוצקות על שינויי
במליחות הכנרת .מודלי מפורטי של מנגנו ההמלחה ) ,(Abbo et al. 2003הראו כי קיי רכיב תור
מלח עיקרי למעיינות שהכוח המניע שלו איננו ידוע ,א ג במקרה זה לא נמצאה זיקה חד משמעית בי
כניסת מלח עודפת לבי מפלס האג בטווחי זמ קצרי .

 .1.4מודל "השטיפה"
לעומת זאת ,קיימות מספר עבודות מחקר וממצאי הידרולוגיי הנותני תוק %לעיקרי הרעיונות של
"מודל השטיפה" :א .עיבוד נתוני הניטור החודשי של מליחות האג על פני למעלה מ )  30שנה ) Rimmer
 (2003 and Galמעיד באופ מובהק כי במפלסי כנרת נמוכי  ,שפיעת המלח לאג דווקא נמוכה מהרגיל.
ב .מודל ההידרולוגי דו)מימדי אנכי ) ,(1997 ,Gvirtzman et al,.המבוסס על ניתוח מפורט של

ההידרוגיאולוגיה של אג הכנרת מראה כי קיימת הצדקה גיאוהידרולוגית לקבלת מודל השטיפה .ג .ניתוח
פיזיקאלי מפורט של מנגנוני השפיעה של מעיינות החו %המערבי מסביר את העקרונות הפיזיקליי של
מנגנוני ההמלחה ) ,(1999, Rimmer et alומצדד א %הוא בעקרונות הפיזיקליי של מודל השטיפה .ד.
מודל פשוט המבוסס על ניתוח שנתי של מאזני מי ומלח באג ) (2006 Rimmer et al.מראה באופ
מובהק כי מליחות הכנרת גדלה במפלסי נמוכי בעיקר כתוצאה ממיעוט כניסות של מי מתוקי )כ) 20
עד  40מ"ג כלור לליטר( ,ולא כתוצאה מהגדלה בכמות המי המלוחי )מעל  700מ"ג כלור לליטר(.

 .1.5מסקנות
לפיכ סביר להניח שלהנמכת מפלס המינימו לא תהיינה השלכות יוצאות דופ על מליחות הכנרת.
לדעתי ,הנמכת המפלס מקו המינימו הנוכחי ) )213מ' תחת פני הי ( ל ) )214מ' איננה שונה במהותה
מהורדת המפלס מ –  )212מ' ל –  )213מ' בכל ההיבטי הקשורי למליחות הכנרת .יתר על כ ,הורדת
מפלס האג אל מתחת לקו המינימו הנוכחי תביא את האג למצב תפעולי שהיה כבר כמוהו רק  5שני
קוד לכ ,ואפשר לפיכ להניח במידה רבה של בטחו שאי בכ סכנה למליחות האג בטווח הקצר.

 .2השפעת ספיקות חיצוניות

 .2.1הקדמה
מליחות מי הכינרת לפני כארבעי שנה נעה בתחו של כ)  400 )300מיליגר כלור לליטר )מגכ"ל( .מליחות
זו הייתה גבוהה מדי עבור הגידולי החקלאיי  ,ולפיכ כשתוכנ מוביל המי הארצי ,שמטרתו העיקרית
הייתה לספק מי כנרת לחקלאות היה צור לתת את הדעת כיצד להוריד את מליחות מי האג  .כבר בשנות
ה) 50כתב פרופ' אברה די ליאו )" :(1957בעיית איכות של מי ההשקאה היא בעלת חשיבות מרובה בכל

אר ,.ובעיקר באר .ציה כישראל .לכ קל להבי שבעיית ההשפעה של הטיית מי ירד לנגב על תכולת
הכלורי בי כנרת ,היתה ראשונה בחשיבותה בעת שלמדנו וחקרנו את התכנו של מפעל ההשקאה
הארצי".
הקמת המוביל המלוח והפעלתו בשנת  1965הביאה בתהלי שנמש כ)  25שני להפחתת מליחות הכינרת
מתחו ריכוזי של  400) 300מגכ"ל לתחו של  300 – 200מגכ"ל .מליחות זו עדיי גבוהה )בהשוואה
למשל למליחות אקוות ההר שהיא בד"כ פחותה מ) 100מגכ"ל( וגורמת נזקי קשי למשק המי ולסביבה.
בספרו של גבירצמ ) (2002הוא מונה שלוש בעיות סביבתיות עיקריות שמקור במליחות הכנרת:
הבעיה העיקרית היא ההמלחה המצטברת במרכז האר .ה של הקרקעות וה של מי התהו  .מוביל המי
הארצי הפ ליצוא המלח הגדול ביותר בישראל .המוביל מזרי בשנה ממוצעת כ)  70,000טו כלוריד למרכז
האר ..ייבוא המלח אל מרכז האר .במש  43שני ממליח קרקעות ומי תהו באופ מצטבר ואינטנסיבי.
הבעיה השנייה הנובעת ממליחות הכינרת היא חוסר הכדאיות למחזר את מימיה .השימוש העירוני מוסי%
מלחי למי  ,והטיפול בשפכי מסלק את החומר האורגני בלבד ולא את המלחי  .מי הכינרת שיסופקו
לעיר ייאספו ויטופלו יכילו כ)  350 ) 300מגכ"ל ואינ ראויי למחזור ולשימוש חקלאי .כיו משתמשי
במי כינרת ממוחזרי רק לאחר מיהול במי אחרי  .אילו נית היה להפחית את מליחות מי הכינרת
עצמ הדבר היה מתבטא ברווח של מאות מיליוני מ"ק מי להשקיה בחקלאות.
הבעיה השלישית היא שמי הכינרת אינ ראויי ג כיו להשקיית מטעי כגו אבוקדו ומנגו הרגישי
למי השקיה המכילי מעל  170מגכ"ל.
מבחינה מעשית אי ספק שיש להפחית את מליחות הכינרת יותר ממה שכבר נעשה .הצלחת מפעל המוביל
המלוח בשנות ה)  60יצרה את הרוש כי על מנת להפחית עוד את מליחות הכנרת ,נית פשוט להמשי
ולהטות מקורות מלוחי נוספי  ,או למנוע בדרכי אחרות כניסת מלחי לכנרת )חומר מאל %בנושא זה,
המסכ עשרות שני של דיוני והחלטות ,נמצא בחוברת שער א .ווקשל ) .((2002לאחרונה מממנת
רשות המי מפעל הטיה כזה באמצעות בניית כיפת איסו %מי מלוחי מעל חלק ממעיינות פוליה,
ולעתי קרובות נידונות אפשרויות נוספות כגו הרחבת המוביל המלוח ותפיסה של מעיינות מלוחי
נוספי  .דר פעולה אחרת היא שאיבת מי מתוקי במעלה האקוות המזינות את המעיינות המלוחי
ובכ יש אפשרות שתפחת זרימת המי והמלח דר המעיינות לכנרת.
בשני האחרונות בחנו באמצעות מודלי כיצד תשתנה מליחות הכנרת ה כתוצאה משינויי במערכת
ההידרולוגית המקומית )למשל הפחתה במי שנכנסי לכנרת ,ו\או שינויי בהתאדות( ,וה כתוצאה
ממדיניות תפעול )למשל הפחתת ריכוז המלח במעיינות ,או הטיית מעיינות נוספי ( .מטרת חיבור זה היא
להראות כי בעוד אנו שוקלי מה היא דר הפעולה הנכונה להפחתה נוספת של מליחות הכנרת ,זו איננה
נשארת קבועה אלא הולכת וגדלה לאיטה.

 .2.2מודל מליחות הכנרת
מודל שפותח לאחרונה ) (Rimmer et al. 2006נועד לבחו את השתנות מליחות הכנרת על בסיס שנתי
ורב שנתי ,בהינת הערכות לגבי המשטר ההידרולוגי והתפעולי באג  .בעזרת המודל נית למשל לבחו את
שינויי המליחות הצפויי כמה שני קדימה כתוצאה מהתרחישי הבאי  :א .מצב המליחות לאור שני
כאשר מפלס האג קבוע ברו נתו )למשל מפלס גבוה  )210מ' ,או נמו  .()214ב .מה תהיה השפעת
ההגדלה בהטיית המעיינות המלוחי על מליחות הכנרת ,ובאיזה קצב יחול השינוי במליחות כתוצאה מכ.
ג .כיצד תשתנה מליחות הכנרת א תופעל תכנית "עוק %כנרת" .ד .כיצד משפיעה ותשפיע הפחתה
בכמויות המי הנכנסות לאג מהירד ומנחלי רמת הגול והגליל על מליחות הכנרת .כיו משמש המודל
את השרות ההידרולוגי )רימר ולצ'ינסקי  (2007לצור מת הערכות על השינויי הצפויי במליחות הכנרת.
ניתוח מדידות המליחות משנת  1965עד  2008בעזרת המודל מעלה כי כיו האג מצוי בתהלי איטי של
המלחה .הסיבות לכ תוסברנה להל.

 .2.3תוצאות ניתוח נתוני מליחות בעבר
נבח את השינויי שחלו במליחות הכנרת עבור רצ %הזמ שעבר בי שנת  1965ל) .2004מחד ,הוכנס
למודל השינוי בכמות המלח שנכנסת לאג כהפחתת מדרגה שחלה בשנת  1965כתוצאה מהפעלת המוביל
המלוח ,כאשר בתו פרק זמ קצר הופחתה כמות המלח הנכנסת הממוצעת מ – 160,000טו כלוריד לשנה
לכ)  107,000טו בממוצע רב שנתי .מאיד הוז המודל בנתוני המתארי ירידה ההדרגתית ליניארית
בכמויות המי ששטפו את הכנרת בממוצע רב שנתי )הפחתה של למעלה מ ) 2מלמ"ק בשנה ,תרשי .(2.1
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תרשים  2.1הפחתה מקבילה במי זמיני ומי יוצאי מהכנרת במהל  55השני האחרונות מ ) 550מלמ"ק בשנות
החמישי של המאה הקודמת ,לכ)  400מלמ"ק כיו  .נתוני ע"פ השרות ההידרולוגי ,ומאזני המי השנתיי של
יחידת אג ההיקוות של מקורות.

בתרשי  2.2מוצגות שתי תוצאות שמתארות את השינוי בכמות המלח באג בשני אלה בהשוואה לאוגר
המלח המדוד )ריבועי  ,עקו א( .האחת היא ההפחתה האקספוננציאלית באוגר המלח )עקו ב'( שנגרמת
בגלל הפחתת מדרגה בכניסת המלח ,כאשר הנחנו שכניסות המי לאג ה קבועות בזמ .השנייה,
והחשובה יותר לעניינינו )עקו ג'( היא השינוי באוגר המלח שנגר במשות %ה ע"י הפחתת מדרגה בכמות
המלח הנכנסת ,וה ע"י השינוי הליניארי של הספיקות הנכנסות בזמ .נית להבחי כי במקרה השני )עקו
ג'( ,באמצע שנות ה) 80החלה עלייה מתונה באוגר המלח בכנרת כתוצאה מההפחתה המתמשכת של כמות
המי השנתית ששוטפת את האג  .נית לומר שבשני אלה גוברת ההפחתה ההדרגתית של כמויות המי
הנכנסות לאג על השפעת הטיית המעיינות משנות הששי  ,ולמעשה האג החל בתהלי איטי של
המלחה שסיבתו העיקרית –ההפחתה הנמשכת בכמויות המי שמגיעות לכנרת דר נהר הירד ונחלי
הגול והגליל.
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תרשים  2.2שינוי כמות המלח בכנרת בי השני  1963ל) 2005כאשר הכמות ההתחלתית  S0=1.655מיליו טו כלוריד
והכמות הנכנסת השנתית  Sin=0.107מיליו טו לשנה .א .תוצאות אוגר מלח מדודות ב)  1באוקטובר בכל שנה .ב.
תוצאת המודל א נלקחת בחשבו רק הפחתת מדרגה בכניסת המלח בשנת  .1965ג .תוצאת המודל א נלקחות
בחשבו ה הפחתת מדרגה בכניסת המלח וה הפחתה ליניארית בכמות המי הנכנסי .

 .2.4חיזוי מליחות הכנרת בעתיד
בהמש להשוואה לנתוני העבר שהוצגה לעיל בדקנו כיצד תשתנה המליחות באג א תימש הירידה
בכמות המי הממוצעת שנכנסת לאג  ,בהנחה שכל שאר המשתני נשארי קבועי כמקוד  .אנו
מניחי לפיכ שסדרת המי השנתית הנכנסת לאג ממשיכה ופוחתת ליניארית ע השני כהמש
לירידה שנמדדה בי השני  1969עד  .2006כמות המי השנתית הנכנסת מופיעה כעת בתרשי 2.3א ,והיא
המש לירידה בכמות המי הנכנסת ב) 40השני האחרונות ,ללא סטיות אקראיות משנה לשנה .תוצאת
חיזוי מליחות הכנרת במקרה זה מופיעה בתרשי 2.3ב .נית לראות כי בתנאי אלה ,צפויה עלייה ניכרת
של מליחות הכנרת עד לער של כ)  470מג"כל עד שנת  2040א כמות המי הנכנסת תמשי לפחות בקצב
הנוכחי.
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תרשים  2.3א .כמות המי הכוללת שנכנסת לאג לפי החיזוי הולכת ופוחתת ליניארית ע השני כאשר קצב הירידה
נקבע כהמש לירידה שנמדדה בי השני  1969עד  .2006ב .תוצאת חיזוי מליחות הכנרת עבור תרחיש הפחתת
כניסות המי לאג  .א כמות המי הנכנסת תמשי לפחות בקצב הנוכחי ,צפויה עלייה ניכרת של מליחות הכנרת
עד לער של כ)  470מג"כל עד שנת .2040

 .2.5מסקנות
מליחות הכנרת נקבעת ע"י המאז שבי כניסות מי מתוקי מהירד ומנחלי רמת הגול והגליל המזרחי,
לבי כניסות המי המלוחי מ המעיינות .לצור שמירת מליחות קבועה ,או הפחתתה יש צור מחד
למנוע כניסת מי מעיינות מלוחי )דפוס פעולה שהוקדשו לו עד כה משאבי רבי ( ,א מאיד יש לקחת
בחשבו את ההפחתה המתמשכת בכניסות המי "המתוקי " לכנרת )גור שעד כה לא זכה כלל להימנות
ע הגורמי המשפיעי (.
לאחרונה נשמעות דעות שלפיה במצב הנוכחי שבו התפלה הולכת ותופסת מקו מרכזי במשק המי
הישראלי ,חשיבות שמירת מליחות הכנרת פוחתת .בשלב ראשו יש לפיכ לקבוע הא מדיניות שמירת
מליחות הכנרת והפחתתה עדיי רלוונטית למשק המי הישראלי בעתיד .א התשובה לשאלה זו חיובית
אזי הסעיפי הבאי רלוונטיי א %ה :
 .1תהלי ארו טווח של המלחת הכנרת במשטר התפעול הנוכחי הוא ודאי .כדאי לשי נושא זה על סדר
היו כבר עכשיו ,ולא בעתיד הרחוק כאשר הוא צובר תאוצה ואיננו בר טיפול )לצור הדוגמה ,ירידת
מפלס י המלח נמשכת כבר למעלה מ) 40שנה ,ובכל זאת אנו טורחי לעסוק בנושא זה רק בעשור
האחרו ,כשהמצב הוא בעייתי מאד(.
 .2כבר שני רבות יעילות המוביל המלוח להטיית מי מלוחי הולכת ופוחתת בשל השילוב שבי הטיית
מעיינות מלוחי לבי הובלת מי ביוב ממערב הכנרת .אפשר הוכיח זאת כאשר בודקי את כמויות
המלח שנכנסות לכנרת מאזור הטיית מעיינות טבחה .כאשר ישנה תקלה בהטיית מי המעיינות מוזרמות
כמויות אדירות של מי מלוחי לכנרת .הזרמה כזו מייתרת למעשה את המאמצי להמשי ולהטות
מעיינות מלוחי נוספי  .לפיכ הצעד הראשו שיש לבצע הוא פשוט לדאוג לתפעול רצי %של המוביל
המלוח ללא תקלות .נית להוכיח כי פעולה זו יעילה ועדיפה בהרבה על כל שאר הפעולות המבוצעות
כיו  ,שמטרת הורדת מליחות הכנרת.
 .3הפחתת כמות המי שנכנסת לכנרת בעשורי האחרוני איננה תוצאת כוח עליו .זהו תהלי הכולל
בתוכו את הרכיבי הבאי  :א .הגדלת צריכת מי ופיתוח מערכות אגירה ברמת הגול; ב .המש פיתוח
מערכות ניצול מי בעמק החולה ,בגליל המזרחי ובלבנו; ג .הפחתה כלשהי בכמות הגש בעיקר ברמת

הגול ) .(Givati and Rozenfeld 2007לאור האמור לעיל יש לזכור כי המשמעות של המש פיתוח
מקורות המי באג הירד העליו איננה רק הפחתה בכמות המי בכנרת ,אלא ג הגדלה במליחות
האג  .מוצע לפיכ לבחו את כדאיות כל ההיבטי הקשורי לכ ,למשל – הא לאשר הפקה נוספת
ע"י חברת מקורות באזור החולה )עינ( ,הא יש אפשרות להתערב בהחלטות החקלאי והעדפת לטפח
גידולי שה צרכני מי גדולי )מטעי ( בעמק החולה ,ועוד.
 .4כבר שני רבות מדובר על כ שיש אי ודאות רבה לגבי כמויות המי הטבעיות באג הירד .בניתוח
נתוני מי מקי %שנעשה בעבודות מהזמ האחרו )למשל  (Rimmer and Salingar. 2006נית להראות
כי כאשר משלבי את נתוני הזרימה המדודי במקורות הירד )השרות ההידרולוגי( ע נתוני הצריכות
הרשומות )אג %הצריכה של רשות המי ( קיימי פערי בלתי מוסברי במאזני המי  .חוסר הודאות
יוצר אי סדר ומאפשר ניצול בלתי מבוקר של משאבי מי  .במצב משק המי הישראלי ,כאשר כל מלמ"ק
נספר ,יש להשתמש בכלי ייעודיי ו\או לייצר כלי חישוביי סטנדרטיי  ,כ שנית יהיה לפקח
ולבחו את מאזני המי באופ מדויק יותר.
. .5יש צור להמשי ולשאוב מי באקוויפרי של הגליל המזרחי ,ובמקביל להמשי ולנטר את שפיעת
המעיינות המלוחי  .פעולות הניטור מבוצעות כבר שני רבות ,ורק בזכות יש ביכולתנו לנתח ולהבי
את המערכות הטבעיות שבה אנו עוסקי  ,ולקבוע מדיניות ניצול משאבי מושכלת.
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