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מבוא

באיזור טבחה ,סמוך לגדה הצפון מערבית של הכנרת ,שופעים מספר מעיינות חוף מלוחים.
במוצא אחד המעיינות הידוע כ"מעיין הסרטנים" שוכן הסרטן העיוור – אורגניזם ייחודי שהתפתח רק
בנקודה זו.
בשנים האחרונות הוחל ברשות המים ובחברת "מקורות" מהלך שנועד לנצל את את האקוויפרים
שבמעלה המעיינות ע"י בארות שואבות חדשות .לאחרונה ,לאור מצוקת המים הגוברת בישראל,
מבקשים ברשות המים ובמקורות להגביר את ניצול המים בקצב מהיר יותר מזה שתוכנן
מלכתחילה ,ולהקים בתהליך מזורז בארות שואבות נוספות  -קידוחי כחל  2וליבנים  - 2בגליל
המזרחי .הפעלת שאיבה מאסיבית זו תגרום להפחתה בכמות המים השופעת במעיינות ,וקיימת
סבירות רבה שגם משטר המליחות שלהם ישתנה במידה מסויימת.
העבודה הוזמנה ע"י רשות הטבע והגנים )רט"ג( ,בעקבות דרישת רשות המים לקדם את
הקמת הבארות הנוספות .רט"ג מעוניינת לבחון ולהתריע על מידת הסכנה לקיומו של הסרטן
העיוור בעקבות תהליכי ניצול מזורזים אלה ,ולהעריך את הסמנים והנתונים שמעבר להם תהיה
סכנה לקיומו של הסרטן העיוור במוצא המעיין.
מטרות חוות הדעת הנוכחית הן:
הצגת המבנה הגיאוגרפי של המערכת ההידרולוגית במערב הכנרת והגליל המזרחי.

הצגת הנתונים אודות המעיינות המלוחים באזור טבחה בכלל ובמעיין הסרטנים בפרט .הנתונים

יכללו נפחי שפיעה והרכב כימי כפי שנאספו בעשרות השנים האחרונות.
הסבר על המנגנונים המשפיעים על ספיקה ומליחות מעיינות טבחה ,ומעיין הסרטנים בפרט .יוצגו

תוצאות של מודלים שנעשו בנושא זה .יושם דגש על המאפיינים של נתוני ניטור המעיינות ,על
המשמעות של הנתונים ,על הדרך שבה ניתן להסיק באמצעותם על מצב השפיעה והמליחות של
המעיין ,ועל המגמות העתידיות שהנתונים מצביעים עליהם.
יינתנו הנחיות לגבי תוצאות ניטור עתידי שעלולות להצביע על מצב בעייתי של המעיינות כגון

הפחתה מוגזמת בשפיעה ו\או מליחות יתר .יוצבו ערכים ברורים המצביעים על מצבים חריגים
המצביעים על תהליכים בלתי רצויים .הבסיס להנחיות אלה יוצב ע"י התייעצות עם מומחים
שתכליתן לברר את הידוע על מגבלות הקיום של הסרטן העיוור.
יגובשו הצעות לשיפור מערכת הניטור של מעיינות טבחה כך שהמידע יהיה בראש וראשונה אמין

ומדויק .יוצעו הצעות לשיפור מערכת הדיווח על הניטור ,כך שהמידע יהיה זמין לכל המעוניין,
ויאפשר שקיפות מקסימאלית של הנתונים הנמדדים במהלך הניטור.
חלקו האחרון של הדו"ח יעסוק בהצגת התמונה הכללית של נושא מליחות הכנרת ,ובו נבחן את

המליחות הכוללת של האגם ,ואת הקשר שלה לנביעות בטבחה.
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 .1הצגת הבעיה

רמת המליחות בכנרת משפיעה על איכות מי המוביל הארצי ומליחות קרקעות ומי תהום .עליה
במליחות קרקעות ומי תהום נובעת ממדיניות ההחדרה באקוויפר החוף וכתוצאה מהשקיה במי מוביל
מהכנרת ובמי קולחין שמקורם בכנרת .כניסת מלחים לאגם נגרמת בעיקר משפיעה של מעיינות מלוחים
בשולי האגם ,מעל ומתחת לפני המים .שמירה על איכות המים ,ובכלל זה הקטנת המליחות ,מהווה
אינטרס לאומי חיוני של מערכת אספקת המים הארצית.
בעבר ייחסו את ההבדלים במשטר המליחות של מעיינות החוף המערבי של הכנרת )טבחה פוליה
וטבריה( לשני מנגנוני המלחה שונים :מודל "הפוטנציאל העצמי" ) ,Mero and Mandel 1963 Mero
 (and Zaltzman 1967, Mazor and Mero 1969לעומת "מודל השטיפה” ) Goldshmidt et al.
 .(1967,ההשלכות המעשיות הכרוכות בקבלת מודל אחד ודחייתו של האחר היו מרחיקות לכת .ע"פ
מודל "הפוטנציאל העצמי" שאיבת מים בהרי הגליל המזרחי עלולה לגרום להמלחת מעיינות ,ולכן יש
לשלול פעילות זו ,ואילו ע"פ "מודל השטיפה" שאיבה כזו תגרום דווקא להפחתת כמות המלח המוזרמת
מן המעיינות לכנרת ולכן יש לחייבה.
במהלך עשרות השנים שבהן הפכה הכנרת למקור מים מרכזי של משק המים הישראלי ,הוכתבה
מדיניות נציבות המים )כיום רשות המים( בגליל המזרחי ע"י מודל "הפוטנציאל העצמי" ,וכתוצאה מכך
נאסרה הפקת מי קידוחים מסיבית בגליל המזרחי .החל מאמצע שנות ה 90-פורסמו מספר מחקרים
) (Gvirtzman et al. 1997 ;Rimmer et al. 1999שצידדו במנגנון השטיפה ,והטילו ספק בקיומו של
מודל הפוטנציאל העצמי כפי שנוסח בעבר .לאור מסקנות מחקרים אלה ,הכירה רשות המים בגישה זו
והמליצה לפתח את שדה הקידוחים כלנית ,ולמעשה אפשרה שאיבת מים מהאקוויפרים בגליל המזרחי.
הגישה היתה להגדיל את נפח השאיבה באופן הדרגתי ,תוך נקיטת זהירות מרבית וניטור קפדני ,שייבחן
לאורך השנים כיצד משפיעה פעילות זו על המעיינות המלוחים שבמערב הכנרת.
במהלך השנים האחרונות הוקמו  8בארות חדשות בשדה כלנית שבגליל המזרחי )טבלה 1
ותרשים  (1המפיקות כ 9 -מלמ"ק בשנה ,בעיקר מאקוויפר חבורת יהודה .מרבית הבארות נמצאות כ-
 7עד  10ק"מ מהחוף המערבי של הכנרת .שתי הבארות האחרונות שהוקמו והוגדרו כקידוחי מחקר
הפקה ,הן" .1 :מקורות כחל  "1צפונית-מערבית לטבחה ליד תחילתה של תעלת המוביל הארצי; .2
"מקורות לבנים  "1כקילומטר דרומית מערבית לישוב לבנים .הנחת התכנון בהקמת בארות אלה היתה
כי המים הנשאבים יהיו מים מתוקים מאחר והקידוחים נמצאים מספיק רחוק במעלה האקוויפר ,לפני
האזור בו מתחילה חדירה של תמלחת לתוך האופק התחתון של האקוויפר .עם זאת הניחו המתכננים
שמיקום בארות אלה הוא מספיק קרוב כדי להשפיע לאורך זמן על מפלסי המים באקוויפרים באזור
הנביעה בטבחה ,ולגרום להקטנה של כמות המלח הנכנסת לאגם.
טבלה  .1נתוני עשר בארות שואבות באזור הגליל המזרחי.

זיהוי קידוח

שם

25018901
25018902
25119501
25219201
25219202
25219701
25319101
25419401
25419402
25419901

מק כלנית 5
מק כלנית 6
מק לבנים 1
מק כלנית 2
מק כלנית 3
פ חוקוק 2
מק כלנית 1
מק כלנית 4
מק כלנית 7
מק כחל 1

קוד
תא
דיווח
591
591
591
591
591
540
591
591
591
591

תא דיווח

קוד
אקוויפר

אקוויפר

שימוש

נקודת
יחוס

עומק
לבאר

שנת
הקמה

נטופה חיטין
נטופה חיטין
נטופה חיטין
נטופה חיטין
נטופה חיטין
ראש פינה
נטופה חיטין
נטופה חיטין
נטופה חיטין
נטופה חיטין

500
400
600
500
400
300
500
400
500
500

קנומן תחתון
טורון קנומן עליון
קרטיקון תחתון
קנומן תחתון
טורון קנומן עליון
איאוקן
קנומן תחתון
טורון קנומן עליון
קנומן תחתון
קנומן תחתון

מקורות
מקורות
מקורות
מקורות
מקורות
פרטי
מקורות
מקורות
מקורות
מקורות

40.39
40.85
-110.84
-40.07
-39.18
-145.74
45.31
-22.94
-26.61
39.15

480
333
984
531
265
92
540
280
645
1300

2000
2001
2007
1995
2003
1968
1982
2004
2004
2007

במהלך הקמת קידוחי לבנים  1וכחל  1אכן נמצאו מים מתוקים )כ 30 -מגכ"ל( ומפלסי הבארות עומדים
על כ 120-מ' מתחת לפני הים .מפלסים אלה דומים למפלסים בקדוחי כלנית שממערב להם ,ולפיכך
מצביעים על אזור נרחב בעל מפלס אחיד .המשמעויות התפעוליות של ממצא זה הן שקיים באקוויפר
של הרי הגליל המזרחי ,מערבית למעיינות טבחה ,אוגר מים גדול ולא מנוצל במלואו ,שיכול לשמש
כמקור מים נוסף למערכת הארצית.
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תרשים  .1איזור מעיינות טבחה והברבוטים ושדה הקידוחים הקיים בגליל המזרחי

לאחרונה ,לאור מצוקת המים הגוברת בישראל ,מבקשים ברשות המים ובמקורות לזרז במידה
ניכרת את ניצול המים מעבר למה שתוכנן מלכתחילה ,ולהקים בתהליך מזורז בארות שואבות נוספות
"לבנים  "2ו"-כחל  "2בגליל המזרחי .הפעלת שאיבה מאסיבית זו תגרום להפחתה בכמות המים
השופעת במעיינות טבחה ,וקיימת סבירות רבה שגם משטר המליחות שלהם ישתנה במידה מסויימת.
מעיין הסרטנים בטבחה הוא אחד מקבוצת מעיינות המכונה "עין נור" .קבוצה זו נובעת בתוך
מבנה מתומן מימי התורכים )"נקבת עין נור" ,ראה תרשים בטבלה  .(.2המבנה שימש כבריכת אגירה,
שמימיה נוקזו דרך נקבה ישנה אל בריכה גדולה שנבנתה כ 20 -מ' דרומית למבנה המתומן .במהלך
עבודות ההטייה של המעיינות המלוחים של הכנרת לתעלת המוביל המלוח בוצעו שינויים בצורת
הזרימה באזור ,וכיום מי מעיין הסרטנים יחד עם חלק קטן מן המים של "המעיין המתוק" מוזרמים
החוצה דרך נקבה בחלקו הדרום מערבי של המבנה ,ישירות לתעלת המוביל המלוח.

 .2סקירת נתונים קיימים

להלן סקירה של הנתונים הקיימים בנושא שפיעה ,מליחות ,והרכב כימי כללי של מעיינות טבחה.
הסקירה תכלול את נתוני תה"ל ,השרות ההידרולוגי ,יחידת אגן ההיקוות של מקורות ,ועוד .מן הראוי
לציין שהטרמינולוגיה – שימוש בשמות מעיינות – השתנתה בעיקר כאשר יחידת אגן ההיקוות של
מקורות החליפה את תה"ל בדיגום הכנרת ,ולכן לעתים ישנה בעייה בשיוך והמשכיות של דגימת אותו
מעיין ע"פ עשרות שנים .עם זאת ,הבעייה איננה תופסת לגבי נתוני מעיין הסרטנים ,כך שאת נתוני
המליחות שלו ניתן לשחזר על פני כ 48 -שנים בקירוב.
 .2.1תה"ל
מתחילת שנות השישים החלה תה"ל בניטור תקופתי של זרימות ומאפיינים גיאוכימיים של
המעיינות המלוחים בטבחה )וגם אלו של פוליה וחמי טבריה( .בדו"ח של דן מירו ) (1977מופיעים
תרשימים המציגים סדרת מדידות שיטתית של מליחות )ריכוז כלוריד במ"ג\ליטר ,תרשים  (2וספיקות
)ליטר\שניה( בכמה מעיינות מייצגים בין השנים  1959עד  .1975במהלך השנים  1977עד 1991
פרסמה תה"ל דו"חות תקופתיים )סימון  ,1990 -1977סימון ואייזיק  (1991המסכמים את ממצאי
"פרוייקט תצפיות הידרולוגיות" שבו נמדדו מפלסים בקידוחי תצפית ונמדד ריכוז הכלוריד במי המעיינות
בדגימות תקופתיות .אצל סימון ואייזיק ) (1991מופיעים תרשימים דומים לאלו של דן מירו ) ,(1977אך
הפעם בין השנים  1965עד  .1990במסגרת פרוייקט אחר באחריות תה"ל" ,הזרימות המלוחות
לכנרת" ,נותחו תוצאות מדידות נוספות של יונים אחרים במי המעיינות בדגימות תקופתיות )מרכדו
ומירו.(1984 ,
ככל הידוע לי נתונים אלה לא שרדו ע"ג מדיום ממוחשב .לפיכך ,בתחילת שנות ה 90-יזם אגף
התכנון של רשות המים עבודה שבמסגרתה נאספו נתוני תה"ל על איזור הכנרת מתוך התרשימים
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והטבלאות הקיימים ,והועברו בדיגיטציה למדיום ממוחשב .כך ניתן למצוא היום נתונים אלה כבסיס
נתונים ממוחשב לשנים מוקדמות אלה )תרשים .(3

תרשים  .2נתוני גשם חודשי ,ומליחות מעיין הסרטנים ומעיינות אחרים בטבחה בשנים  1968עד
) 1975ע"פ דן מירו .(1978 ,מליחות מעיין הסרטנים בין  2500ל 3000-מגכ"ל עם המתקות קצרות
לכ 1500-מגכ"ל.
סרטנים

3500

מעיין שני
עין שבע

3000
2000
1500
1000
500

28/12/1989

29/12/1986

30/12/1983

תאריך

30/12/1980

31/12/1977

מליחות )מ"ג\ליטר(

Series4

2500

0
01/01/1975

תרשים  .3נתוני מליחות מעיין הסרטנים ומעיינות אחרים בטבחה בשנים  1975עד  .1989מליחות
מעיין הסרטנים בין  2500ל 3400-מגכ"ל) .מתוך נתוני תה"ל שעברו דיגיטציה .ישראל גב ,ידע
אישי(.

 .2.2השרות ההידרולוגי
בשרות ההידרולוגי נשמרים נתוני ספיקה ממוחשבים חודשיים ממעיין עין שבע ומעין נור
)המעיינות הנובעים מנקבת נור( החל משנת  1950ועד היום )תרשים  .(4כמו כן נמצאים נתוני מפלס
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חודשיים באזור הגליל המזרחי ,כאשר התיעוד הארוך ביותר הוא מקידוח חוקוק  2החל משנת ,1968
ומקידוח כלנית  1החל מ .1983-נתונים גיאוכימיים של מעיינות טבחה מוגבלים בשרות ההידרולוגי
לטווחי זמן של שתי דגימות בשנה.
בנוסף למעיינות נור ועין שבע ,ישנם כאמור מעיינות רבים הנובעים לאורך החוף המערבי .מדידה
סדירה של כל המעיינות האלה אינה אפשרית בשל קשיים טכניים במדידה .חלק מאזורי הנביעה נמצאים
ברום נמוך המוצף לעיתים קרובות במי האגם .בחלק אחר המים מופיעים בפני השטח בצורת מניפה
רחבה מתחת למילוי החלוקים ולכן מדידתם מחייבת תיעול של המים .מעיינות אלה נמדדים ע"י השרות
ההידרולוגי במסגרת "סקר מעיינות" )טל ורימר  (2008הנעשה פעם או פעמיים בשנה ,כאשר מפלס
האגם נמוך ומאפשר מדידה תקינה של ערוצי הזרימה הרבים הזורמים לאגם .סקר המעיינות נעשה ב
  4תתי אזורים לפי מיקומם הגאוגרפי ,וביניהם סקר "מעיינות שבע" הכולל את מעיינות החוף בטבחהוהקידוח הארטזי כנרת ) 7תרשים .(5
200
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תרשים  .4נתוני ספיקה במעיינות טבחה נור )כולל את מעיין הסרטנים ומעיינות נוספים( ועין שבע
החל משנת  1949ועד ) 2007נתוני השרות ההידרולוגי(.

תרשים  .5טיוטת סקר מעיינות שבע )התקבל מעדי טל ,נתוני השרות ההידרולוגי(.
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 .2.3מקורות – יחידת אגן ההיקוות
החל משנת  1989ועד היום ) 19שנים( מבוצע ניטור מפורט של המעיינות המלוחים בכנרת ע"י
יחידת אגן ההיקוות של חברת מקורות .מאגר נתונים נרחב של המרכיבים הכימיים של המעיינות
המלוחים הוא כיום בסיס הנתונים העיקרי שממנו נגזרו מרבית המחקרים בנושא זה .מן הראוי לציין
שבמהלך שנים אלה לא נשמרה אחידות הדיגום מסיבות שונות ,ולכן לגבי חלק מאתרי הדיגום ,ומעיין
הסרטנים בפרט ,אין מערך נתונים רציף .נושא זה יידון בהרחבה בהמשך .דוגמא לנתונים הקיימים
מיחידת אגן ההיקוות ,ולאופק ההידרולוגי שמייצג כל נתון מוצגת בטבלאות  3 ,2ו ,4-ובתרשים .6
טבלה  .2נקודות דגימה של המעיינות המלוחים בטבחה החל מ.1989 -
שם

מעיין מתוק

סוג

מעיין חוף

מעיין דרוזי )איוב(

מעיין חוף

טבחה 2

מעיין חוף

טבחה 1

אקוויפר

מעיין חוף

מעיין הסרטנים

מעיין חוף

עין שבע

מעיין חוף

חוקוק 2

באר שואבת

נור

כנרת 7
כנרת 8

עומק

מעיין חוף
באר ארטזית

UJG

106

באר

LJG

715

AG

150

 : UJGחבורת יהודה עליון;  :LJGחבורת יהודה תחתון;  :AGחבורת עבדת.
טבלה  .3נקודות ההתנקזות של המעיינות השונים ,וגבהים חשובים שנמדדו באזור טבחה
שם המקום
קידוח כנרת 8
קידוח כנרת 8
כנרת 7
עין שבע
מעיין הדרוזים
מעיין הדרוזים
מעיין סרטנים
מעיין מתוק
מבנה נור נק .יציאה תחתונה
מבנה נור נק .יציאה עליונה
עין כינר
קידוח חוקוק 2
מפלס הכנרת

K
54
58
55
56

הערה
נק .ייחוס למדידת מפלס
19/11/1991מפלס מינימלי
רום הנביעה )לא ידוע המדויק(
רום הנביעה )לא ידוע המדויק(
אבן עם נקודת צבע ליד המעיין
נקודת הנביעה
נקודת הנביעה
נקודת הנביעה
ניקוז מבנה המעיין *
ניקוז מבנה המעיין *
רום הנביעה )לא ידוע המדויק(*
נק .ייחוס למדידת מפלס
רום מירבי

מקור
רום מדוד
 -190.16חייק האני ,מודד מוסמך(1997 ) ,
נתוני יח' אגן ההיקוות
-198.74
 -205.25תה"ל  ,דן מירו )(1977
 -202.55תה"ל  ,דן מירו )(1977
 -202.26חייק האני ,מודד מוסמך(1997 ) ,
תה"ל  ,דן מירו )(1977
-203.6
תה"ל  ,דן מירו )(1977
-203.4
תה"ל  ,דן מירו )(1977
-202.4
תה"ל  ,דן מירו )(1977
-202.4
תה"ל  ,דן מירו )(1977
-201.3
תה"ל  ,דן מירו )(1977
-208.9
נתוני השרות ההידרולוגי
-145.74
דו"ח שרות הידרולו גי
-208.9

טבלה  .4דוגמה לנתונים השבועיים מיחידת אגן ההיקוות של מקורות
Na
1375
1491
1463
1452

SO4
260
322
311
.

Ca
510
533
511
427

NO3
0.4
0.65
0.65
0.33

NH4
0.258
0.269
0.237
0.289

Br
28
32
34
30

Cl
3152
3202
3123
3174

Si
13.8
13.1
12.7
14.5
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pH
7.22
7.02
7.01
7

temp
29
28
27.5
28

date
27/05/1997
03/06/1997
10/06/1997
16/06/1997

name
Sartanim
Sartanim
Sartanim
Sartanim

Mg
144
146
134
140

date
27/05/1997
03/06/1997
10/06/1997
16/06/1997

name
Sartanim
Sartanim
Sartanim
Sartanim

alkalinity
238
241
233
241
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מליחות )מגכ"ל(

תאריך

ניטרט )מגכ"ל(

תאריך

מפלסים )מ'(

ת אריך

תרשים  .6נתוני יח' אגן ההיקוות במעיינות טבחה החל משנת  1989ועד  .2008למעלה :ריכוזי כלוריד
)כולל את מעיין הברבוטים ,הסרטנים ,מעיין מתוק ,עין שבע ,כנרת  ,7מליחות מעיין הסרטנים בין
 2000ל 3500-מגכ"ל עם המתקות קצרות לכ 1500-מגכ"ל( .אמצע :ניטרט )כנ"ל( .למטה :מפלסים
מייצגים )מפלס הכנרת ,מפלס בקידוח כנרת  8ומפלס קידוח חוקוק .(2
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 .2.4נתונים אחרים
לצד נתונים אלה ,ניתן למצוא בדיקות מפורטות של יחסי יונים שנעשו בסוף שנות ה 90-במעיינות
המלוחים )קליין ,(1999 ,וכן דגימות מפורטות באגם עצמו ,של נוכחות יונים עיקריים שמקורם במעיינות
)כץ .(2002 ,נתוני גשמים יומיים ניתן לקבל מהשירות המטאורולוגי .נתוני גשם מאפשרים לנו לבסס
את המודלים של שפיעת המעיינות על פרישה מרחבית של גשמים באיזורי ההעשרה.

 .3מבנה גיאולוגי עקרוני של מעיינות החוף המערבי

הכנרת ממוקמת באגן " "pull-apart basinשמכוסה ע"י יותר מ 4-ק"מ של יחידות מילוי מתקופת
מיוקן עד רביעון ,המכיל משקעי נחלים ומשקע ימי ,סלעים מגמתיים ואוופוריטים .יחידות מילוי אלה
אטימות בעיקרן ,ותכונה זו גורמת לשינוי בכיוון זרימת מי-תהום מהאקוויפרים האיזוריים .באיזור השבר,
בשוליים המערביים של האגן ,נתקלים מי האקוויפריםהיורדים מזרחה ביחידות המילוי האטימות ועולים
לפני השטח לאורך סדקים שנוצרו בשברים גיאולוגיים מקומיים.
מודלים הידרולוגיים פיזיקליים שפותחו בעבר ) ,1967 Goldshmidt et al.מרכדו ומירו ,1985
ורבים אחרים( הצביעו על מערכת הידרולוגית פריאטית המועשרת באיזורי המחשופים בהרי הגליל,
כאשר במורד הזרימה מזרחה לכיוון הכנרת עוברים מי התהום דרך אקוויפר קרבונטי כלוא ,ומתנקזים
לאגם דרך מערכות שברים וסדקים .עיקר השפיעה המלוחה לכנרת הידועה כיום מיוחסת לנביעות החוף
המערבי של הכנרת )טבחה ,פוליה וחמי טבריה( .שלוש קבוצות מעיינות אלה ממוקמות בנקודות מפגש
של שתי מערכות שברים גיאולוגיים שגרמו לבלוקים מורמים של אקוויפר חבורת יהודה "קנומן -טורון"
להיחשף בפני השטח )זלצמן .(1964 ,מחשופים אלה הם היחידים שאותרו לאורך החוף המערבי של
הכנרת ,וייתכן שעובדה זו מצביעה על קשר אפשרי בין מיקום המעיינות לבין הבלוקים המורמים .המידע
על הגיאולוגיה של השכבות שמתחת לאגם איננו שלם ,אך בהתבסס על הגיאולוגיה של איזורי מעיינות
החוף הוצע שגם המעיינות התת-ימיים בברבוטים ממוקמים בנקודות מפגש של שברים גיאולוגיים.
קידוחי תצפית תת-ימיים  ,D-1021-1וקידוחים תת ימיים רבים אחרים בין טבחה למעיינות הברבוטים
)תרשים  ,7ראה גם דן מירו  (1977חדרו לשכבת אקוויפר חבורת יהודה מתחת לפני הים ,והעידו על
קיום אקוויפר זה גם מתחת לפני הכנרת.
 .3.1גיאולוגיה

תאור החתך והמחשופים הגיאולוגיים מובא כאן על מנת להסביר את מיקום מעיינות טבחה ביחס
למערכת ההידרולוגית של הרי הגליל בכלל ,וביחס לאקוויפר חבורת יהודה המזין מספר בארות שואבות
באזור כלנית בפרט .המים מן האקוויפר שופעים בסופו של דבר במעיינות המלוחים טבחה ופוליה שעל
שפת הכנרת.
החתך הגיאולוגי העקרוני )תרשים  (8מתאר את השכבות הגיאולוגיות העיקריות המשתתפות
בהולכת המים באקוויפרים של הגליל המזרחי והגליל העליון .עומק החתך כ 1000 -מ' ועובי כל שכבה
מעשרות מטרים ועד מאות מטרים כתלות במקום .החתך מתאר ארבע קבוצות עיקריות של תצורות
גיאולוגיות – חבורת כורנוב שנמצאת בבסיס אקוויפר חבורת יהודה ,חבורת יהודה )תצורות כמון ,דיר
חנא ,סחנין ,ובענה( ,חבורת הר הצופים ,ואקוויפר האיאוקני ואקוויפר בזלת הכיסוי שמעליו.
חבורת כורנוב מורכבת מתצורות עין אל אסאד ,חתירה ,תלמים ואחרות ,מהווה שכבה מוליכה
פחות מזו של אקוויפר חבורת יהודה ומצויה בבסיס החתך המתואר .חבורת יהודה נחשבת לרצף
שכבות גיאולוגיות מוליכות מים ב"אקוויפר עליון" ו"אקוויפר תחתון" ,המחולקים ביניהם על ידי השכבה
האקוויקלודית של תצורת דיר-חנא .ע"פ הגדרה ,שתי השכבות האקוויפריות הן שכבות נושאות מים עם
מוליכות הידראולית גבוהה ,ואילו מעבר המים דרך השכבה האקוויקלודית הוא מוגבל .שטחם של
האקוויפרים של חבורת יהודה בגליל מגיע לכמה אלפי קמ"ר והם מנוצלים באופן אינטנסיבי ע"י חברת
"מקורות" להפקת מים באזורים שונים )עינן בעמק החולה ,כלנית חזון וצלמון בגליל המזרחי ,שומרה
וכברי בגליל המערבי ,עין זיו בנחל כזיב ועוד( .חבורת הר הצופים נחשבת בדרך כלל לקבוצת תצורות
עם מוליכות הידראולית נמוכה יחסית .בדרך כלל בסיס השכבה הוא אטום למים ,ומגביל את חבורת
יהודה מלמעלה .הבסיס האטום מאפשר הצטברות של מי גשם שחילחלו עד לשכבה זו דרך שכבות
בזלת הכיסוי או דרך סלעי משקע מתקופת האיאוקן .האקוויפר האיאוקני משתרע בעיקר מצפון-מערב
למעיינות טבחה ,ובחלקו מתנקז אליהם .חומר נוסף בנושא זה ניתן למצוא אצל מנדל וארד ),(1958
פליישר ) ,(1969כפרי ) ,(1970מיכלסון וגולדשטוף ) ,(1974ביין ),(1997) Gvirtzman et al. ,(1999
ועוד.
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תרשים  .7מפה גיאולוגית של מערב הכנרת )לפי ניב (1978
גיל
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תרשים  .8תאור חתך עקרוני של התצורות הגיאולוגיות בגליל המזרחי
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 .3.2מחשופים ואזורי העשרה של מעיינות טבחה
התצורות השונות נחשפות בפני הקרקע )תרשים  (9בהתאם לסידור העקרוני המתואר בתרשים
 8לעיל .לחבורת כורנוב בבסיס החתך )סימול  ,(lcהתצורה המוקדמת ביותר בתרשים ,מחשופים באזור
הר חזון .לצידה מחשופים של חלקה התחתון של חבורת יהודה )סימול  ,(C1כמו כן מופיעה תצורת דיר
חנא )סימול  ,(C2הנחשפת בעיקר בבסיסם של ערוצי הנחלים העמוקים )בתרשים היא מופיעה בחלקו
המערבי של ערוץ נחל צלמון( .המחשופים של תצורות ינוח-סכנין )סימול  ,(C3הם המחשופים העיקריים
של חבורת יהודה בגליל המזרחי .מחשופי תצורת בענה ) (tועין זיתים ) (spנראים כפס צר מדרום מערב
לצפון מזרח במקביל לכביש צומת גולני – צומת קדרים .ממערב לקו זה מצויים עיקר אזורי ההעשרה
של אקוויפר חבורת יהודה ,התורם העיקרי של מי תהום לכנרת ,והמקור שממנו שואבים בארות כלנית.
תצורות נוספות המופיעות במפה הן מחשופים של האקוויפר האיאוקני ) (ea, ebk, etוהבזלתי )(Bc
שמופיעים בעיקר בחלקו הצפון מזרחי של התרשים ובחלק הדרומי בהר ארבל .תצורות שכבות מילוי
צעירות ) (qמופיעות בעיקר בעמקים – בקעת גינוסר ,בית נטופה וחנניה.

תרשים  .9מפת קידוחי הפקה בגליל המזרחי ,ואזור מעיינות טבחה והברבוטים על רקע מפת
מחשופים גיאולוגיים )לפי המכון הגיאולוגי.(1998 ,

המכון הגיאופיזי יצר במהלך השנים נתוני רום של גג חבורת יהודה )השכבה המציינת את חלקו
העליון של אקוויפר חבורת יהודה( .נתונים אלה ,בחלקם הוסקו ע"י אינטרפולציה של חתכי קידוחים
שחדרו לאקוויפר ,ובחלקם האחר ,בעיקר באזורים שבהם שכבות אלה נסחפו ונעלמו ,נבנו ע"ס
אקסטרפולציה של נתונים .תרשים  10מציג תמונות תלת מימדיות של רום גג חבורת יהודה ,ביחד עם
פני השטח כיום .ניתן להבחין בשכבה זו "נעלמת" מתחת לפני השטח באזור שמצפון מערב לכנרת.
שילוב נתונים אלה עם נתוני סקרים גיאופיזיים )בן גיא וחובריו (1997 ,מאפשר לקבוע ששכבה זו
נמשכת מזרחה ומגיעה מתחת לשטח האגם ,כפי שאכן נמצא בקידוחי תצפית ומחקר של תה"ל בשנות
ה 50-וה.60-
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תרשים  .10הכנרת ,מפת מחשופים גיאולוגית וגג חבורת יהודה התיאורטי )נתוני המכון הגיאופיזי(
בתלת מימד .גג חבורת יהודה הקדום מכסה חלק מהגליל המזרחי ,וקבור כמה מאות מטרים מתחת
לפני הקרקע בסמוך לכנרת )הפקת תמונות  -GISמיקי שליכטר ,המעבדה לחקר הכנרת(

ע"מ  14מתוך 41

דר' אלון רימר ,המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל

SartanimReport-Scientific Version

2/12/15

ניצול אקוויפרים בגליל המזרחי ומליחות מעיין הסרטנים בטבחה

 .4סקר מודלים לתהליכי זרימת מי תהום והמלחת מעיינות טבחה

המודל הקוספטואלי המקובל למבנה הזרימה )תרשים  (11מבוסס על מודלים רבים שנעשו על
מערכת האקוויפרים בגליל המזרחי החל מ (1967) Goldshmidt, et al. -דרך Gvirtzman et al.
) ,(1997ועד  .(2003) Abbu et al.במערכת זו ניתן לזהות יחידה אקוויפרית עליונה פריאטית עם
העשרה ע"י גשם ,ויחידה תחתונה המופרדת מהיחידה העליונה על ידי שכבה חוצצת חלקית .ההעשרה
נעשית בעיקר באזורי המחשופים של חבורת יהודה בגליל המזרחי שתוארו לעיל .בהמשך של אותה
מערכת לכיוון מזרח ,שתי היחידות האקוויפריות נכלאות תחת שכבות צעירות יותר .המים שזורמים
באקוויפר מזרחה מגיעים באזור חוף הכנרת לשכבות מילוי אטימות בבקע ים המלח ,ויוצאים כלפי מעלה
למעיינות חוף ומעיינות תת-ימיים ,לחוף הכנרת.
בין קוי הזרימה הסכמטיים המופיעים בתרשים  11חשוב במיוחד לציין את קו הזרימה התחתון
העמוק .קוי זרימה מסוג זה הופיעו במודל של  ,(1997) Gvirtzman et al.ויידונו בהמשך הדו"ח בשל
חשיבותם במקרה הנדון.

תרשים  .11תאור סכמטי של הזרימה באקוויפר חבורת יהודה מאזור המחשופים בהרי הגליל המזרחי
ועד לכנרת )ע"פ (Gvirtzman et al. 1997

לצורך תאור הידע הקיים על המודלים של המערכת ההידרולוגית באיזור מעיינות טבחה ,והבנת
תהליכי הערבוב הקובעים את מליחות המים ,הופרדה המערכת ל 4-חלקים )תרשים  .A :(12מערכת
האקוויפרים בגליל המזרחי הכוללת יחידה אקוויפרית עליונה פריאטית עם העשרה בגשם ,יחידה
תחתונה המופרדת בחלקה מהיחידה העליונה על ידי שכבה חוצצת ,וכן קידוחי הפקה;  .Bהמשך של
אותה מערכת לכיוון מזרח ,כאשר היא כוללת שתי יחידות של אקוויפרים כלואים באזור חוף הכנרת,
עם מוצא למעיינות חוף ומעיינות תת-ימיים ,וקידוחי תצפית;  .Cאגם הכנרת ,המליחות שנמדדה בו על
פני השנים ,והמידע שנצבר אודות פעילות המעיינות המלוחים מתוך חישובי מאזן מים ומלח באגם; .D
יחידה נפרדת ,שמהווה ייצוג למקור התמלחת ,והקשרים ההידרולוגיים בינה לבין היחידות האקוויפריות
האחרות  Aו .B-בסקירת המודלים שתוצג בהמשך נייחס במידת האפשר את הממצאים השונים לאחת
מן היחידות שתוארו להלן.
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תרשים  .12ארבע יחידות עיקריות בתיאור מנגנוני ההמלחה ותוצאותיה באזור הכנרת :אקוויפרים
פריאטיים )יחידה עליונה ותחתונה( והעשרה בגליל המזרחי ) ;(Aאקוויפרים כלואים )יחידה עליונה
ותחתונה( באזור חוף הכנרת ,עם מוצא למעיינות חוף ומעיינות תת-ימיים ) ;(Bשינויי המליחות
שנמדדו באגם הכנרת ) ;(Cמקור התמלחת ).(D

 .4.1מודלים מוקדמים -כהנוביץ ומירו )(1973
מודל המתאר את מרכיבי המערכת ההידרולוגית של מעיינות טבחה כמערכת מיכלים ומובלים
פותח ע"י כהנוביץ ומירו ) .(1973קבוצת המעיינות תוארה באמצעות מבנה של אקוויפר עם תמלחת
) Dבתרשים  ,(12המתערבב עם אקוויפר מתוק עם זמן דעיכה ארוך )חלקו התחתון של  Bבתרשים
 ,(.12כאשר אלה מתערבבים שוב עם אקוויפר מתוק שלו זמן דעיכה קצר )חלקו העליון של  Bבתרשים
 .(12באמצעות משוואות זרימה הגיעו המחברים לביטויים שבאמצעותם ניתן לכייל את המודל לפי
ערכים מדודים של ספיקת המעיינות.
 .4.2מודל הידרולוגי כמותי דו-מימדי אנכי(1997) Gvirtzman et al. -
בעבודה זו הוצגו בפירוט ההבדלים העקרוניים בין מודל "הפוטנציאל העצמי" לבין "מודל
השטיפה" ,וההשלכות המעשיות הכרוכות בקבלת מודל אחד ודחייתו של אחר) .ראה תרשים  2אצל
 .(1997 ,Gvirtzman et alהחוקרים פיתחו מודל הידרולוגי כמותי דו-מימדי אנכי ,המבוסס על פתרון
משוואות מאזן המים והחום ,בטכניקת האלמנטים הסופיים .יתרונו של המודל הוא בגודל הפרופיל
הגיאולוגי שניתן להציב בו ,הכולל את כל החתך שבין הרי הגליל במערב ורמת הגולן ממזרח ,ומאפשר
לבחון את תהליכי הזרימה עד עומק של כ 5-קילומטר .זהו למעשה המודל היחיד שכולל את כל רכיבי
המערכת המתוארת בתרשים .12
ניתוח פונקציית הזרם ) ,Stream functionתרשים  (13מתוך תוצאות מודל זה הוא מעניין
במיוחד .ניתן לראות כי קוי הזרימה העיקריים הם מצפון מערב לדרום מזרח )כיוון כולל של החתך(,
בעיקר דרך האקוויפר העליון והתחתון של חבורת יהודה ,ובהגיעם לשכבות המילוי של הבקע הם פונים
כלפי מעלה ,ואף חוזרים לכיוון צפון מערב .ממצא זה תומך בתוצאות ניסוי שבו הוזרק צבע לקידוח
 D/1021/1באזור הברבוטים ,והתגלה תוך שעות ספורות במעיינות טבחה בריכוזים גבוהים במעיין
הסרטנים ,ובריכוזים נמוכים יותר בקידוח כנרת  7ובמעיין הדרוזי )דן מירו  .(1977תוצאות הניסוי ,יחד
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עם תוצאות המודל מוכיחים כי המים המלוחים של מעיינות טבחה מגיעים מהעומק ,מתחת לפני האגם,
ויוצאים בנקודות נביעה שונות המהוות את מעיינות טבחה.
למודל של  (1997) Gvirtzman et alמספר חסרונות .1 :הנחת זרימה קבועה )(steady state
באקוויפרים המתנקזים לכנרת ,בעוד שעיקר הערכים הנמדדים במערכת הניטור הם שינויים בזמן; .2
המודל הוא דו מימדי ,כך שלא ניתן באמצעותו לבחון מבנים הידרולוגיים מרחביים .3 .לא נכלל מאזן
מלח במודל ,וכל ההתייחסות למליחות המעיינות היתה איכותית ולא כמותית .החוקרים הציעו כי משטר
ההמלחה של קבוצת מעיינות טבחה מושפע בעיקר מאזור העשרה גדול של האקוויפר המתוק )יחידה
עליונה ב ,(B -והעשרה מוגבלת של האקוויפר המלוח )יחידה תחתונה ב (B -בהרי הגליל המזרחי,
וכתוצאה מכך המתקה ניכרת של המעיינות בחורף )העשרה במים מתוקים( והמלחתם בקיץ .מסגרת
המודל ,ללא מאזן מלח ,אפשרה לבחון אפשרות זו באופן כללי בלבד ,אך ללא יכולת ממשית להשוות
את תוצאות המודל למדידות הניטור במעיינות הכנרת.

תרשים  .13למעלה :המבנה ההידרוסטרטיגפי במודל הידרולוגי כמותי דו-מימדי אנכי .למטה :מבנה
פונקציית הזרם) .מקור .(1997 Gvirtzman et al

 .4.3מודל מיכלים ומוליכים(1999) Rimmer et al. -
זהו מודל המלחה קונספטואלי המתאר את מנגנון המלחת המעיינות בחוף המערבי של הכנרת
)תרשים  ,14רימר והורוביץ  (1999 Rimmer et al ;1997כקבוצת מיכלים )אקוויפר עליון ,אקוויפר
תחתון ,ואגם( המקושרים ביניהם ע"י מובלים שדרגת המוליכות שלהם שונה עבור כל קבוצת מעיינות.
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המודל מכיל את רכיב  Bבלבד )מתוך תרשים  ,(12כאשר רכיבים  Aו C-מופיעים בו כתנאי שפה בלבד.
רכיב  Dאינו נכלל במודל.
המודל כולל אקוויפר כלוא מתוק עליון “) ”FRESHמייצג את אקוויפר האיאוקן וחלקו העליון של
אקוויפר הקנומן-טורון( ,ותחתיו אקוויפר כלוא ,מלוח בחלקו המזרחי הקרוב לאגם “ ,”BRINEשככל
הנראה מייצג את חלקו התחתון של אקוויפר הקנומן-טורון .העומד באקוויפר התחתון במרחק גדול מן
האגם ) (Hssנקבע ע"י מחזור המים המטאוריים בדומה לעומד ) (Hffבאקוויפר המתוק .האקוויפרים
מופרדים ע"י חציצה אקוויקלודית ומתערבבים ביניהם דרך מערכת סדקים ליצירת קטע אקוויפר מהול
אשר כונה " ,”MIXEDבסמיכות לחוף הצפון מערבי של הכינרת ואף מתחת לאגם .באזור הערבוב,
העומד ההידראולי של האקוויפר המלוח ) (Hsגבוה מזה של האקוויפר המתוק ) (Hfוכתוצאה מכך מים
בספיקה  Qs2זורמים מהאקוויפר המלוח למתוק .כהנחת יסוד ,לשני האקוויפרים אפשריים מוצאי ניקוז
לאגם ) Qf1ו Qs1-בשפיעה מרוכזת דרך מעיינות תת-ימיים ,ושפיעה איטית מפוזרת ע"פ שטח גדול(
ולמעיינות חוף ) Qf0ו .(Qs0-המים המהולים מתנקזים דרך סדרת מוצאים ברום  ,zf0המייצגים את
מעיינות החוף המלוחים ,ודרך סדרת מוצאים תת-ימיים בעומד השווה למפלס האגם  .Hlהאקוויפר
המלוח מתנקז דרך האקוויפר המתוק שמעליו בספיקה  , Qs2אל סדרת מעיינות חוף ברום  , zs0ואל
מוצאים תת-ימיים בעומד .Hl
על פי המודל הקונספטואלי ,מחזור המים המטאוריים הוא הקובע את תהליכי הערבוב )מודל
השטיפה( .מנגנוני ההמלחה ב  3-אתרי השפיעה העיקריים נבדלים ביניהם במידת הביטוי שיש לכל
רכיב במערכת ההידרולוגית )אקוויפר מתוק ,אקוויפר מלוח ,ואגם( ,ובמוליכות ההידראולית של הנתיבים
המקשרים בין רכיבי המערכת .שני גורמים אלה קובעים למעשה את הריכוזים ,הספיקה ,והמפלסים
הנמדדים בסביבת המעיינות.
2
לצורך הצגה מתמטית של המודל ,הספיקה ליחידת עובי זרימה של  1מטר) Q ,מטר \יום(,
מנקודה אחת במערכת ההידרולוגית ) (1לנקודה אחרת )(2

  KA L

;

Q t    H1  t   H 2  t  

היא מכפלה של מקדם ) מטר\יום( ,בהפרש העומד הכולל) H1-H2 ,מטר( בין שתי הנקודות.
המקדם  מייצג את המוליכות ההידראולית של התווך) K ,מטר\יום( ,את רוחב הזרימה המשוקלל A
)מטר( ,ואת מרחק הזרימה ) Lמטר( ביניהם .לפי תאור מתמטי זה ספיקת מעיינות חוף ,למשל ,מוגדרת
ע"י:

Q f 0  t    f 0  H f  t   zf 0 

zf0

zs0

)LAKE (l
Hl

Hf

Qf0
Qf1
Qf1

Qs1

Qs0

)MIXED (f

Qs2

Hff

Hs

Hss

FRESH (ff) Qff

)BRINE (s

Qss

FRESH

תרשים  .14תאור קונספטואלי של המערכת ההידרולוגית של מעיינות החוף המערבי )רימר והורוביץ,
1997א(
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וספיקת ההתנקזות מהאקוויפר המלוח למתוק מוגדרת ע"י:

Q s2  t    s2  H s  t   H f ( t )

על סמך ההגדרות של תרשים  14נוסחו משוואות דיפרנציאליות המתארות את שימור המסה
)מים( לכל אקוויפר .על פי המשוואות ,שינוי העומד ליחידת נפח באקוויפר ליחידת זמן פרופורציונלי
להפרש ספיקות יוצאות ונכנסות ליחידת נפח .ניתן לפשט את הפתרון המתמטי ע"י התייחסות רק לפרק
הזמן שבו חל תהליך ההתנקזות של האקוויפר ,שבמהלכו כניסת מים לאקוויפר דרך אזורי ההעשרה
מתאפסת בקירוב )בקיץ( .ההתנקזות בפרק זמן זה ,שבין האביב לתחילת החורף של השנה הבאה,
היא תהליך נוח לניתוח אנליטי מאחר ואיננה כוללת השפעה של רכיב אקראי )גשמים( שמסבך את
המודל.
הפתרון המתימטי של המודל ,והשוואתו לנתונים המדודים ,הצליח לחזות את ההתנהגות הצפויה
של תנודת מפלסים בזמן ,כתלות בתנודת מפלס האגם ובקשרים ההידרולוגיים שבין האקוויפר למעיינות
החוף ולאגם .ממצאי המחקר הצביעו על הגורמים המשפיעים על ספיקת המים ושפיעת המלחים
במעיינות חמי טבריה ,פוליה וטבחה .לגבי טבחה בפרט נמצא כי:
 ניתן להניח כי לא יתכנו מעברים ישירים מאקוויפר התמלחת העמוק לפני השטח ולאגם )כלומר
 ,(Qs1=0, Qs0=0מאחר ולא נמצאו באזור זה מעיינות שריכוזם גדול מ –  4000מגכ"ל .מעבר מים
מלוחים דרך האקוויפר המתוק ללא ערבוב איננו סביר.
 המודל מציע כי הקשר ההידרולוגי שבין האקוויפר המהול  MIXEDלבין האגם הוא קטן ,והשפעת
מפלס האגם על המערכת ההידרולוגית של המעיינות מוגבלת .המשמעות של הגדרה זו מוסברת
להלן :שינויי העומד המיידיים הנכפים על המערכת ההידרולוגית בעקבות ארועי גשם ,גורמים
בהכרח לשינויים תואמים במפלסי קידוחים מקומיים ,והם שגורמים לתנודות חריפות על בסיס שבועי
הן במפלס האקוויפר )קידוח כנרת  ,(8הן בספיקת המעיינות )נור ,עין שבע ,כנרת  ,(7והן
במליחותם .השתנות מפלס האגם משפיעה אף היא ,אך במידה קטנה יותר ,ולאורך פרקי זמן
ארוכים .כך למשל ניתן לראות כי בשנים שבהן מפלס הכנרת ירד בממוצע על פני מספר שנים
)תרשים  ,(6גם מפלס האקוויפר ירד בממוצע באותה מידה.
 המודל המסתמן עבור איזור טבחה כולל אקוויפר כלוא עליון המוליך מים מתוקים )עד  300מגכ"ל(
ואקוויפר כלוא תחתון שבו מצויה תמלחת מרוכזת ) 10,000עד  16,000מגכ"ל( .השכבה המבדילה
ביניהם מצויה בעומק של כ 200 -מ' עוביה כ 200 -מ' ובה המליחות גדלה עם העומק מ4000-
ל 15,000-מגכ"ל .סידוק מסוים בשכבה המפרידה מאפשר מעבר מים ומלח מן האקוויפר התחתון
המצוי בעומד כולל גבוה ,לעליון המצוי בעומד כולל נמוך יותר וגורם להמלחתו .מיקום חלק מן
הסדקים שבגללם מתחוללת המלחת האקוויפר העליון הוא ככל הנראה באיזור חוף טבחה עצמו
ואף מתחת לאגם ,באיזור הברבוטים )ככל הנראה חלק ממי מעיין הסרטנים זורם באקוויפר כלוא
מתחת לאגם מכיוון הברבוטים לכיוון טבחה ,ראה לעיל( .האקוויפר הכלוא העליון אינו מתחבר בד"כ
לכנרת למעט מקרים פרטיים בודדים )מעיינות הברבוטים ,ומעיינות חוף נמוכים שמתגלים כאשר
המפלס נמוך במיוחד באיזור כרי דשא למשל( ,והוא מתנקז בעיקר למעיינות החוף בקצב התלוי
בלחצים ההידראוליים שבאזורי ההעשרה .האקוויפר המלוח אינו מחובר לכנרת ישירות ודרכי הניקוז
שלו עוברות בהכרח דרך האקוויפר המתוק העליון.
 התהליך המתאר את שינויי המליחות במעיינות טבחה הוא כדלקמן :עם תחילת עונת הגשמים עולים
מפלסי האקוויפרים האיזוריים וכתוצאה מכך עולים המפלסים בקידוחי התצפית הקרובים לאגם.
עליית מפלס האקוויפר התחתון המלוח כתוצאה מהגשמים היא בד"כ מתונה יותר מעליית מפלס
האקוויפר המתוק ,ולכן בעקבות הגשמים קטן הפרש העומד לדליפת תמלחת מהאקוויפר המלוח
למתוק ,היחס מי תמלחת למים מתוקים קטן ,וחלה המתקה של המעיינות המלוחים .המתקת
המעיינות חלה במשך כל החורף בצמידות לאירועי גשם ,כאשר רצף ניכר של גשמים גורם לעלייה
של המפלסים שמלווה בהמתקת המעיינות בקפיצות חדות .תקופת גשמים רצופה וארוכה עשויה
לגרום לעליית מפלס ניכרת באקוויפר המתוק ,וכתוצאה מכך להמתקה כמעט מלאה של חלק מן
המעיינות המלוחים .בסוף החורף מתחיל תהליך עקבי של המלחה כאשר מפלס האקוויפר המתוק
יורד מהר יותר ממפלס האקוויפר המלוח ,וכתוצאה מכך הפרש המפלסים וספיקת ההתנקזות
ממלוח למתוק הולך וגדל במשך הקיץ .רצף של תקופות שחונות מביא למפלסים נמוכים של שני
האקוויפרים ,הספיקה היחסית של מים מלוחים למעיינות גדלה ,וריכוז המלחים עולה עד גודל קבוע
)תרשים .(15
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תרשים  .15ימין :דעיכה ועלייה אקספוננציאלית של מפלסי כנרת  8ומליחות בכנרת  7בהתאמה,
בשנים  .1995 -1992שמאל :עלייה אקספוננציאלית של מליחות במעיינות טבחה בשנת .1995

המודל של ) (Rimmer et al. 1999התמקד בניתוח ההשתנות בזמן של שפיעת מים ומליחות
המעיינות ,ולכן הצליח לתאר את ההבדלים העקרוניים שבין הקבוצות העיקריות )טבחה ,פוליה ,וחמי-
טבריה( .עם זאת ,מודל זה הנו מוגבל מאד ביכולותיו:
 .1המודל שפותח אינו מרחבי ,ולפיכך אין ביכולתו לטפל בבעיות התלויות במרחב .מאחר וההבדלים
שבין מעיין לשכנו בתוך אותה קבוצת מעיינות נקבעים ככל הנראה ע"י תנאים מרחביים )הבדלי עומד
מקומיים בין האקוויפרים ,מוליכות הידראולית ,גודל הסדקים ועצמת הזרימה בהם( הרי שהמודל
אינו מסוגל לבחון את ההבדלים בין מעיינות שונים בתוך אותה קבוצת מעיינות.
 .2המודל מתמקד בתאור רכיבים  Bו C-בלבד במערכת המתוארת בתרשים  .12מערכת  ,Aהכוללת
את יחסי הגשם וההעשרה איננה נכללת במודל ,וכך גם האפשרות לרכיב תמלחת עצמאי .D
 .3מוצג פתרון אנליטי עבור תהליך הניקוז של האקוויפר ,כלומר עבור תקופת היובש בלבד .במודל
משופר נרצה להראות את משטר הזרימה עבור כל נקודת זמן.
 .4המודל אינו מתאר השתנות ספיקות ,כיווני זרימה והרכב כימי במרחב .בעזרת מודל תלת מימדי
נרצה להראות את כיוון קווי זרם ואת ההבדלים בספיקת מעיינות שכנים ובריכוזי מומסים בהם.
 .5המודל מאפשר הערכה של יחסי ספיקות במערכת ההידרולוגית ,אך אינו כולל הערכה כמותית של
ספיקת המים וריכוזי מומסים .במודל מרחבי נומרי נרצה להראות ערכים מחושבים של ספיקות
וריכוזי מומסים ,ולהשוות לנתוני מדידות.

 .4.4מודל  GMSתלת מימדי(2003) Abbo et al. -
המודל התלת מימדי של  (2003) Abbo et al.נבנה על מנת להתגבר על המגבלות  1-5הרשומות
לעיל .המודל מיועד לתאר את רכיב ) Bמתוך תרשים  (12כאשר רכיבים  C ,Aו D-מופיעים בו כתנאי
שפה בלבד .תחום זה חולק לשישה תתי תחומים כאשר כל תת-תחום מייצג מבנה הידרוגיאולוגי -
שכבות או סדקים )תרשים  .(16השכבות והסדקים הוגדרו בעזרת מקדמי מוליכות ,נקבוביות ,ומקדמי
דיספרסיה אופיינים ,בהתאם לתכונות ההידראוליות של אקוויפר חבורת יהודה .אנאיזוטרופיות של
השכבות והסדקים מוגבלת לכוונים אופקיים ואנכיים בלבד .האלגוריתם של  MODFLOWאינו בנוי על
מנת לתאר דינמיקה של זרימה בסדקים בודדים ,ולכן התחום המייצג את הסדקים מתאר למעשה תחום
שתכונותיו ההידראוליות הן ממוצעות על פני איזור סדוק .גם מודל זה נשאר במבנה סכמטי-כלומר-
גבולותיהם של תת-התחומים שהוגדרו לעיל נקבעו אמנם באופן כללי בהתאם לסקר הספרות ,אך הם
אינם מייצגים במדוייק את מבנה תת-הקרקע.
המודל התמקד בהבנת התנהגות מעיינות חוף ומעיינות תת-ימיים ,וכן ניתן להראות בעזרתו את
ההבדלים הצפויים בין ספיקה ומליחות מעיינות שכנים בתוך אותה קבוצת מעיינות .המודל שנבנה עבור
טבחה יוצר מגוון של נתיבי זרימה סביב האזורים הסדוקים ,ביניהם ומתחתם .המבנה הגיאומטרי
המדויק שתואר במודל אינו האפשרות היחידה לפתרון הבעיה המוצגת ,אך העקרונות שלפיהם הוא
נבנה )שתי שכבות כלואות ,וסדקים אנכיים באזור חוף הכנרת ,תרשים  ,(16שרירים וקיימים עבור כל
מודל הידרולוגי של האזור.
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תרשים  .16חתך אופקי וחתך אנכי )מזרח-מערב( של מודל טבחה )למעלה( ומודל פוליה )למטה(.

על מנת לאפיין את משטר הזרימה הוגדרו במודל זרימת המים תנאי גבול המייצגים במזרח את
ההשתנות העונתית של מפלס האגם ,ובמערב את ההשפעה של אירועי גשם באזורי ההעשרה .בגבול
המייצג את מפלס האגם הוגדר תנאי השפה ע"י הכנסת מפלסים אמיתיים ,ובגבול המערבי הוכנסו
מפלסים כפי שנמדדו בקידוח כנרת  .8גבול אטום בפאה המזרחית ייצג את המילוי הסדימנטרי האטום
של הבקע ) ,(Gvirtzman et al., 1997והגבולות האטומים מצפון ודרום הינם גבולות סימטריה.
אחד הממצאים הראשוניים והחשובים ביותר שאליו הגענו באמצעות המודל הוא שחייב להיקבע
תנאי גבול בקרקעית )בסיס חבורת יהודה( המדמה גרדיאנט עומדים מכיוון השכבות העמוקות כלפי
מעלה )ראה גם תרשים  13מתוך  ,(Gvirtzman et al., 1997וזרימה אנכית של תמלחת משכבות
עמוקות יותר מחבורת יהודה )רכיב  Dבתרשים  .(12ההכרח להכניס תנאי שפה כזה נובע מהעובדה
שבלעדי העשרת מלח קבועה ,פרופיל האקוויפר היה נשטף במהירות יחסית .שתי האפשרויות שנבדקו,
עומד קבוע ושטף קבוע בקרקעית ,הראו תוצאות דומות .תנאי הגבול בו השתמשנו לצורך הרצת המודל
הוא עומד קבוע של .  197m
במודל תנועת המומסים הוגדרו תנאי הגבול הבאים :ריכוז כלורידים קבוע באגם ,שערכו
 230 mg / lמהווה ערך המייצג את הממוצע הרב שנתי של ריכוז הכלורידים באגם בתקופה אליה
מתייחסים הנתונים שבידינו .ריכוז אפס הוגדר בגבול המערבי ,על-מנת לייצג את המים המתוקים
המגיעים מאזור ההעשרה וריכוז של  16,000 mg / lהוגדר בקרקעית ,על-מנת לייצג את התמלחת
המרוכזת אשר נדגמה בקידוחי העמוק ביותר באזור המחקר -כנרת .8
תרשים  17מדגים את תוצאת החישוב של פרוס העומדים וריכוזי הכלורידים ברגע נתון ,בחתך
בודד במודל טבחה .בפירוס המלחים בחתך ניתן להבחין בחלוקה בין 'חבורת יהודה עליון' המהול
יחסית ,לבין 'חבורת יהודה תחתון' שבו ריכוזים גבוהים של מלח; ניתן לזהות את תפקיד האזורים
הסדוקים בהעברת המלח האנכית ,ובהבדלים בריכוזים בין האזורים שממערב לכנרת והאזורים
שנמצאים מתחתיה .כמו כן ניתן להבחין בתפקיד שיש למלח שנכנס דרך השכבה התחתונה על פירוס
המלחים במרחב.
תוצאות המודל עבור תנאי השפה שפורטו לעיל הוצגו בהרחבה ע"י  .(2003) Abbo et al.בדו"ח
הביניים שביט ,עבו ורימר ) (2002הוצגו תוצאות המודל עבור שבעה תסריטים שונים של שינויים בתנאי
השפה .בסיכום דו"ח זה נכתב" :תוצאות ניסויי המחשב אשר בחנו את ההשפעה של ירידת עומד
באזורים שונים של המודל ,מצביעים על כך שירידת עומד בגבול המערבי ,ללא שינויים נוספים במערכת,
גורמת לעליה במליחות המעיינות .תופעה זו מתרחשת הן בטבחה והן בפוליה ,ונובעת למיטב הבנתנו
משינוי היחסים בין תנאי השפה בגבולות השונים .ירידת עומד בגבול המערבי גורמת להקטנת הגרדיינט
של מים מתוקים הזורמים לאזורי ההעשרה .כתוצאה מכך גדל חלקה היחסי של התמלחת באזורי
הערבוב ,וגדלה המליחות במעיינות .כאשר מורידים את העומד הן בגבול המערבי והן בקרקעית,
המייצגת במודל את גג חבורת כורנוב ,התרומה היחסית של המרכיב המתוק והמרכיב המלוח לא
משתנה ,ולכן ההשפעה על מליחות המעיינות היא קטנה ביותר.
שאיבה ממושכת מאקוויפר חבורת יהודה תגרום לירידת מפלסים באקוויפר .שאיבה כזו תוביל
לירידת מפלסים באקוויפר כורנוב במידה וקיים קשר הידראולי בינו ובין אקוויפר חבורת יהודה ,אולי
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דרך מערכות סידוק בשכבה האקוויקלודית המהווה את גג חבורת כורנוב .אם קשר כזה אינו קיים,
העומד באקוויפר העמוק לא יושפע מהשאיבה .במצב כזה ,לפי תוצאות ניסויי המחשב שהוצגו ,צפויה
עליה בריכוז המלח במעיינות החוף .תוצאות ראשוניות הכוללות חישוב מאזן מסה ,ואשר אינן מוצגות
כאן ,יש עדויות לכך שספיקת המלח הכוללת במעיינות תעלה אף היא.
על מנת לבחון את ההשפעה האפשרית של מדיניות שאיבה במעלה האקוויפר יש צורך בניסויי
מחשב נוספים אשר יביאו בחשבון את השינויים הצפויים בכל המערכת ההידרולוגית של המעיינות
המלוחים .לשם כך תדרש העמקה בהבנת התהליכים המתרחשים בשכבות הידרוגיאולוגיות עמוקות
יותר .יתרונו העיקרי על פני מודלים אחרים הוא בתאור נומרי מדויק יחסית של ההידרודינמיקה של יחסי
אגם-אקוויפר כלוא ,במערכת הכוללת מבנה גיאולוגי שכבתי ,איזורי סידוק ,ותנאי השפה שונים".
חשוב לציין שגם מודל זה אינו חף ממגבלות :הוא איננו כולל את הרכיבים  Aו C-מתרשים ,12
ולפיכך סגירת מאזני מים אזוריים ,שחייבת לכלול רכיבים אלה איננה מתבצעת .רכיב  Dאיננו נכלל אף
הוא ,ולכן סגירת מאזן המלח איננה אפשרית )תרומת רכיב זה למאזן המים היא ככל הנראה זניחה(.
לשתי נקודות אלה יש חשיבות גדולה לאור השינויים במדיניות השאיבה בגליל המזרחי ,ובשל השינויים
הצפויים במפלסי האקוויפרים בגליל המזרחי בשנים הקרובות .כמו כן ,גם בגרסתו הסופית המודל נשאר
במבנה סכמטי ,שאינו לוקח בחשבון את החלוקה ה"אמיתית" במבנה תת הקרקע.
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תרשים  .17דוגמא לפרוס עומדים ) (aופרוס ריכוז כלורידים ) (bלאורך חתך אנכי )מזרח-מערב( ,העובר
דרך מעיין חוף רדוד במודל טבחה בזמן .t=365 days
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 .5מאפיינים גיאוכימיים של מעיינות טבחה ,ושל מעיין הסרטנים והברבוטים

 .5.1יחסי ערבוב )נספח ב'(
עבודות גיאוכימיות רבות שנעשו באזור המעיינות המלוחים בכנרת ,וטבחה בפרט ,מצביעות על
כך שמי המעיינות מייצגים ערבוב של מרכיב קצה מתוק )מים מטאוריים המגיעים מאזורי ההעשרה של
האקוויפרים המזינים את המעיינות( ומרכיב קצה מלוח )תמלחת קלציום-כלורידית עמוקה( ) Kolodny
 .(et al., 1999, Rimmer et al., 1999, Bergelson et al, 1999, Nishri et al., 1999בתרשים ,18
המציג את היחס ) (I/Cl-כאשר  Iריכוז יון כלשהו במעיינות ו Cl- -ריכוז הכלוריד ,ניתן לראות את
ההבדלים בין ריכוזים אופייניים של מרכיבי הקצה המלוח והמתוק .כך למשל נראה בבירור שהיחס
) (I/Cl-ברכיב המתוק גבוה בהרבה מאשר ברכיב המלוח כאשר  Iהוא הניטרט  ,NO3הסיליקה  ,Siאו
הקלציום  ;Ca++אותו יחס ברכיב המתוק גבוה במעט כאשר  Iהוא אשלגן  ,K+ומגנזיום  ;Mg++והוא
כמעט זהה לזה של הרכיב המלוח כאשר  Iהוא הנתרן .Na+

תרשים  .18היחס ) (I/Clבמעיינות טבחה כאשר  Iריכוז יון כלשהו במעיינות ו -Cl -ריכוז הכלוריד.
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ניתוח והשוואת ריכוזים ויחסי יונים משמרים אופייניים במעיינות ,לעומת ריכוזים ויחסי יונים
משמרים במרכיבי הקצה תורם רבות להבנת המערכת .בפרק הנוכחי נבחן בקצרה כיצד יכולים ריכוזים
ויחסי יונים להצביע על המבנה המרחבי של אזור הסידוק .עבור כל מעיין ניתן ליישם משוואות ערבוב
בין הרכיב המלוח לבין הרכיב המתוק ,כאשר יון הכלוריד מייצג את המים המלוחים שמקורם באקוייפר
המלוח ,העמוק יותר ,ויון הניטרט את המים המתוקים שמקורם באקוויפר האיאוקני הרדוד Rimmer
 .(1999 et al).באמצעות משוואות הערבוב )נספח ב'( נמצא כי לפני שלב הערבוב הסופי ,מליחות
המים  [Cl]sשל מעיין הסרטנים  ;3000<[Cl]s<3800במעיין המתוק  ; 2700 <[Cl]s<3300בעין שבע
 ;2300 <[Cl]s<2600ובכנרת  .2200 ·<[Cl]s<2500 7במקביל מתקבל ריכוז הניטרט שברכיב
המתוק  7.0 >[NO3]ff>4.0עבור כל המעיינות ,כולל מעיין הסרטנים .תוצאות אלה מצביעות על כך ש:
א .בכל המעיינות ,בשלב שלפני המיהול הסופי עם האקוויפר המתוק [Cl]s ,הוא רק 18%-25%
מריכוז הכלוריד המקסימלי שנמצא באזור טבחה )קידוח כנרת  ,8כ 15,000 -מגכ”ל בערך(.
ב .הריכוז איננו אחיד לכל המעיינות ,ותלוי ככל הנראה באופק שבו מתחולל הערבוב.
נשאלת השאלה איזה מבנה הידרולוגי ופרישת ריכוזי תמלחות בעומק ובמרחב יכול לספק מענה
לריכוזים השונים של המעיינות המופיעים בטבחה ,ובכלל זה מעיין הסרטנים .התמקדות באיזור הסדוק
עצמו מעלה כי יש הגיון במבנה הכללי הבא )תרשים :(19
כנרת 7
מעיינות נור

Hs

Hf

הכנרת

LAKE

ברבוטים

MIXED

)FRESH (ff
)BRINE (s

תרשים  .19הצגה סכמטית של מבנה אפשרי שיוצר את מעיינות טבחה .כל מעיין הוא קצה של מוליך
קרסטי המוביל מים מלוחים מהעומק לפני הקרקע ולקרקעית הים .במהלך הזרימה ,המים המלוחים
נמהלים במי הרכיב המתוק יחסית של האקוויפר האיאוקני.

ההשערה העיקרית של המבנה המוצג בתרשים  19היא שבמעיין המוזן על ידי סדק החודר
לשכבות עמוקות יותר ,תהיה מליחות גבוהה יותר ,ויחס היונים )למשל  (Ca/Clנע בתחום שונה מזה
של המעיין המוזן על ידי סדק החודר לשכבות רדודות יותר בגלל יחסי ערבוב שונים בין הרכיב המתוק
והרכיב המלוח .במלים אחרות ,עומקו של הסדק המזין את המעיין משקף אזור ערבוב שונה במרחב,
ומהווה את אחד הגורמים לשונות בין המעיינות .על פי המדידות מעיין הסרטנים ניזון מסדק עמוק יותר
בהשוואה למעיין המתוק ,שהוא עמוק יותר ממעיין עין שבע ,שהוא עמוק יותר בהשוואה לקדוח כנרת
.7
על-מנת לבדוק ביתר פירוט את ההנחות לגבי ההשפעה המרחבית של עומק האזורים הסדוקים,
בנתה עבו ) (2003סימולציה ובה  5מעיינות חוף המוזנים על-ידי סדקים החודרים לעומקים שונים
במודל )תרשים  ,K3 ,20עומק  345מטר ,K5 ,עומק  450מטר ,K9 ,עומק  560מטר K11 ,עומק 660
ע"מ  24מתוך 41

דר' אלון רימר ,המעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל

SartanimReport-Scientific Version

2/12/15

ניצול אקוויפרים בגליל המזרחי ומליחות מעיין הסרטנים בטבחה

מ' ,K14 ,עומק  760מטר( .התרשים מראה את היחס  Ca/Clכנגד ריכוז  Clעבור מודל כזה בהשוואה
לתוצאות שהתקבלו במדידות של מעיינות טבחה .ניתן לראות כי מתקבלת תמונה דומה לזו המתקבלת
על-ידי הנתונים המדודים ,ובכך מאששת את הטענה שמדובר במערכת סידוק מסועפת ,הניזונה
מאופקים שונים של האקוויפר המלוח.

תרשים  .20יחסי יונים  Ca/Clבמעיינות טבחה .שמאל :ערכים מדודים )יחס בין ערכי מ"ג\ליטר( .ימין:
ערכים מחושבים ממודל עבור חמישה מעיינות חוף שמקורם בסדקים מעומק שונה )יחס
מיליאקויולנטי(.

 .5.2שינויי מליחות בהשפעת מפלסים ובהשפעת הגשם
בעונת הגשמים יהיו עליית מפלסי האקוויפרים והשינויים ברכיבי האקוויפר המתוק והמלוח
במעיינות החוף בטבחה צמודים לאירועי גשם )תרשים .(21

תרשים  .21השוואה בין גשם יומי בהר כנען ,מפלס כנרת יומי ,והמפלסים הרגעיים שנמדדו בבאר
התצפית  D906בפוליה )למעלה( ובבאר התצפית כנרת  8בטבחה )למטה( )נתוני  Diverמדורון
מרקל לחורף  .(2001-2002המפלס שנמדד באזור טבחה רושם עלייה הניכרת בתגובה מיידית
לאירועי גשם.

הקשר ההדוק של איכות המים במעיינות למפלסים מתברר כאשר משרטטים את ריכוז הכלוריד
במעיינות עין שבע וכנרת  7שנמדדו על פני כ 6 -שנים ,כנגד רום המפלס בקידוח כנרת ) 8תרשים .(22
בשרטוט מתקבלות מספר נקודות חריגות כלפי מטה המשותפות בזמן לשני המעיינות .נקודות אלה
מציינות כי קבוצת מעיינות טבחה היתה פחות מלוחה מן המצב האפייני לאותו רום מפלס .נתונים
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הפוכים )נקודות חריגות כלפי מעלה( מתקבלים עבור ריכוז הניטרט ]. [NO3המשותף לנקודות אלה
הוא:
א ( כולן בעונת החורף.
ב ( כולן ממוקמות בזמן אחרי עלייה ניכרת במפלס קידוח כנרת .8
ג ( בכל המקרים נקודות אלה מתארות מדידה שבוצעה לאחר סופת גשם עזה.
ההסבר להתנהגות זו עולה בקנה אחד עם המודל העקרוני שהוצג לעיל )תרשים  .(19סופת
הגשם מעלה את העומד באקוויפר המזין את המים המתוקים במידה רבה יותר מאשר את העומד
בעמודת המים המלוחים ,וכתוצאה מכך חלה באופן מיידי המתקה ניכרת במליחות ,יחד עם שפיעת
מים גדולה במעיינות ,ועלייה בריכוז היחסי של ניטרט שמקורו במים המתוקים .תוך ימים ספורים
מתנקזת עמודת המים המתוקים דרך מוצא המעיינות המתוקים )שחלקם נמצאים כאמור לאורך חוף
אכסניית כרי דשא( ,ודרך מוצא המעיינות המלוחים .כתוצאה מכך ,מיד לאחר המתקה ניכרת חלה
המלחה קלה .בשלב זה חוזרת המערכת למפלסים התלויים בעיקר בקצב ההתנקזות דרך מוצאי
המעיינות המלוחים.
המסקנה הברורה העולה מנתונים אלה היא שבטבחה קיים קשר הדוק ביותר בין אירועי גשם,
שינויי מפלס ,ומליחות המעיינות .בהמשך נשליך מסקנה זו על המצב של ניצול האקוויפרים במעלה.

תרשים  .22למעלה :ריכוז הכלוריד והניטרט במעיינות עין שבע וכנרת  ,7כנגד רום המפלס בקידוח
כנרת ) 8למטה( .נקודות חריגות כלפי מטה )כלוריד( וכלפי מעלה )ניטרט( מציינות מצבים קיצוניים
בהשראת אירועי גשם חזקים.
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 .5.3השתנות מליחות מעיין הסרטנים בזמן
דיגום מעיין הסרטנים משנת  1989עד  1999נעשה בקביעות כל שבוע .החל משנה זו הדיגום
אינו רציף ,ואינו מאפשר ניתוח מגמות של השנים האחרונות .הנתונים ההידרולוגיים והכימיים ,והניתוח
באמצעות משוואות הערבוב ,מצביעים על כך שמעיין הסרטנים שופע בד"כ מים במליחות גבוהה יחסית
לשאר מעיינות טבחה ,ומכיל רכיב קטן יחסית של מים מתוקים שמקורם באקוויפר המתוק .ריכוז יון
הניטרט ,שמצביע על נוכחות מים מן האקוויפר המתוק ,נמוך יותר במעיין הסרטנים מאשר במעיינות
החוף האחרים בטבחה )תרשים  .(23למרות שמליחות המעיינות שבאזור טבחה אינה זהה ,קיים דמיון
בהתנהגות שלהם בזמן :בחורף מליחותם יורדת בתלילות בעקבות אירועי גשם ,וספיקתם גדלה במעט.
בקיץ מליחותם עולה בצורה הדרגתית )אקספוננציאלית( וספיקתם פוחתת בהדרגה )ראה תרשים .(15
למרות קירבתו הגיאוגרפית למעיינות טבחה האחרים וסמיכותו למעיין המתוק מתנהג מעיין הסרטנים
אחרת .מליחותו הגדולה יחסית ,לעתים בלתי יציבה ומשתנה במאות מגכ"ל כלפי מטה וחזרה כלפי
מעלה תוך ימים ספורים .גם מניתוח לאורך תקופות זמן ארוכות )חודש ,שנה( מסתבר שמליחות המעיין
משתנה באופן שונה מזו של מעיינות טבחה האחרים .המליחות בחדשי היובש )אביב-קיץ-סתיו( אינה
משתנה לפי הפתרון האקספוננציאלי שנמצא עבור מרבית המעיינות בטבחה )כנרת  ,7עין שבע ,מעיין
מתוק ,מעיין הדרוזים ,טבחה  1ו .(2-כמו כן ניתן לראות שבמעיין היו תקופות של המתקה גם בקיץ,
תהליך שאינו אופייני למעיינות טבחה האחרים שבהם המתקה התרחשה בעונות הגשמים בלבד.
להלן הסבר אפשרי להשתנות המליחות במעיין הסרטנים .במשוואות הערבוב שבהן השתמשנו,
ההנחה היא שהמליחות באקוויפר המלוח בנקודת המקור שממנו מתחיל הסדק  [Cl]sהיא קבועה
בקירוב .השימוש בהנחה זו עבור רוב מעיינות טבחה הוא מתקבל על הדעת ,ויוצר תמונה ברורה למדי
של ערבוב בין רכיב מתוק לרכיב מלוח .לעומת זאת במעיין הסרטנים הנחה זו איננה טובה ,ומשוואות
הערבוב אינן מניבות תוצאות כה חד משמעיות .לעומת זאת ,אם נניח שמליחות המקור של מעיין
הסרטנים משתנה כפונקציה ליניארית של השינויים במפלס האקוויפר )כפי שנרשמו בנתוני המפלסים
הנמדדים בקידוח כנרת  (8נמצא כי מודל הערבוב של מעיין הסרטנים משתפר בהרבה ,ורכיב השפיעה
המלוחה בזמן דומה לזה של שאר המעיינות )תרשים  .(23חשוב לציין ש :א .מודל הערבוב של
המעיינות האחרים כולל אף הוא השתנות של מליחות המקור כתוצאה משינוי עומד באקוויפר המלוח,
אבל שינוי זה אינו מובהק ואינו משפר בהרבה את מודל הערבוב ,ולכן זניח .ב .המודל שלהלן איננו
מסביר את פרקי הזמן הקצרים של המתקה שאפיינו את המעיין בעיקר בשנים  ,92-94אלא רק את
מאפייני המליחות האופיינית לו לאורך שנים.

תרשים  .23שמאל :השתנות רכיב השפיעה המלוחה בזמן במעיינות טבחה .ימין :רק עבור מעיין
הסרטנים הנחנו תלות ליניארית בין מליחות הרכיב המלוח לבין מפלסי האקוויפר.

עיון במודל הקונספטואלי המוצע )תרשים  (24מסביר את התלות הליניארית של מליחות המקור
במפלס .מליחות האקוויפר משוכבת )ראה תרשים  .(17ייתכן מצב שבו העומד בחלקו המלוח של
האקוויפר גורם לתנועת שכבות מליחות בפרופיל וכתוצאה מכך להמלחה משתנה של המקור המלוח.
הסיבה שתופעה זו איננה ניכרת במעיינות טבחה האחרים היא ככל הנראה בגלל שהשכבתיות של
המים המלוחים נמוכה יחסית בקטע הפרופיל שבו הם מתנקזים.
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באקוויפר מלוח

עומד נמוך באקוויפר מלוח

תרשים  .24שינויי עומד בחלקו המלוח של האקוויפר גורם לתנועת שכבות מליחות בפרופיל.

 .5.4מעיין הברבוטים
נתונים על הגיאוכימיה של מעיינות הברבוטים נלקחו ע"י יח' אגן ההיקוות במשך תקופה קצרה
)אוגוסט  91עד אוקטובר  ,(93עד שהתמוטט הצינור שהיה במקום ואפשר נטילת דגימות לא מופרות
של מי המעיין כפי שהם נובעים בקרקעית הכנרת .מאוחר יותר ,בשנת  ,2001חודש ניטור המעיינות.
להלן מספר ממצאים לגבי ההרכב היוני של מעיינות הברבוטים ,והשוואתם לנתונים ממעיין
הסרטנים בין השנים  1991עד ) 1994תרשים  ,25בתקופות מאוחרות יותר איכות נתוני דיגום מעיין
הסרטנים לא אפשרה השוואה הוגנת בין שני המעיינות(:
א .קיים דמיון רב בין נתוני הגיאוכימיה של הברבוטים לבין אלה של מעיין הסרטנים .מליחותם עולה
אך במעט על אלו של מעיין הסרטנים ,והיא עקבית לכל רכיבי המליחות )יוני כלוריד  ,Cl-קלציום
 ,Ca++אשלגן  ,K+מגנזיום .(Mg++
ב .לא קיימת תופעת המיהול המהיר האופיינית כל כך למעיין הסרטנים.
ג .בהשוואה לכל מעיינות טבחה ,וגם בהשוואה למעיין הסרטנים ,רמת היונים המייצגים את רכיב
המים המתוקים היא הנמוכה ביותר במעיינות הברבוטים .בין יונים אלה ניתן למנות את הניטרט
) ,(NO3-ואת הסיליקה ) .(Siשני אלה מתנהגים בהתאם ל"כלל" שלפיו ככל שרמת יון הכלוריד
במעיין גבוהה יותר ,ייקטן ריכוז הרכיבים שמקורם העיקרי ברכיב המתוק.
ד .בניגוד לכל שאר מעיינות טבחה ,בהם לכל פרק זמן ניתן ליישם את משוואות המיהול אין יישום כזה
אפשרי למעיינות הברבוטים )אין התכנסות לפרמטרים פיזיקליים( .הסיבה היא )כפי שמופיעה
במודל הקונספטואלי( ,שהגיאוכימיה של מעיין הברבוטים מייצגת את הרכיב המלוח ללא רכיב של
מיהול סופי.
ה .לפי נתוני מעיינות הברבוטים ומעיין סרטנים ייתכן ויש קשר הידראולי בין הנביעות ,או לפחות שניהם
"מתחילים" לזרום אנכית בנקודות קרובות )ראה מודל קונספטואלי( .נזכיר שוב את הניסוי שדווח
ע"י מירו ) ,(1977ולפיו סמן שהוזרק לקידוח באיזור הברבוטים הופיע תוך פרק זמן קצר במעיין
הסרטנים.
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תרשים  .25כמה נתונים על הגיאוכימיה של מעיינות הברבוטים במקביל למעיין הסרטנים
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 .6.1מליחות הכנרת מנקודת הראות של אספקת מים
מליחות מי הכינרת לפני כארבעים שנה נעה בתחום של כ 400 -300 -מיליגרם כלור לליטר
)מגכ"ל( .מליחות זו הייתה גבוהה מדי עבור הגידולים החקלאיים ,ולפיכך כשתוכנן מוביל המים הארצי,
שמטרתו העיקרית הייתה לספק מי כנרת לחקלאות היה צורך לתת את הדעת כיצד להוריד את מליחות
מי האגם .כבר בשנות ה 50-כתב פרופ' אברהם די ליאו )" :(1957בעיית איכותם של מי ההשקאה היא
בעלת חשיבות מרובה בכל ארץ ,ובעיקר בארץ ציה כישראל .לכן קל להבין שבעיית ההשפעה של הטיית
מי ירדן לנגב על תכולת הכלורין בים כנרת ,היתה ראשונה בחשיבותה בעת שלמדנו וחקרנו את התכנון
של מפעל ההשקאה הארצי".
הקמת המוביל המלוח והפעלתו בשנת  1965הביאה בתהליך שנמשך כ 25 -שנים להפחתת
מליחות הכינרת מתחום ריכוזים של  400- 300מגכ"ל לתחום של  300 – 200מגכ"ל .מליחות זו עדיין
גבוהה )בהשוואה למשל למליחות אקוות ההר שהיא בד"כ פחותה מ 100-מגכ"ל( וגורמת נזקים קשים
למשק המים ולסביבה .בספרו של גבירצמן ) (2002הוא מונה שלוש בעיות סביבתיות עיקריות שמקורן
במליחות הכנרת:
הבעיה העיקרית היא ההמלחה המצטברת במרכז הארץ הן של הקרקעות והן של מי התהום.
מוביל המים הארצי הפך ליצואן המלח הגדול ביותר בישראל .המוביל מזרים בשנה ממוצעת כ70,000 -
טון כלוריד למרכז הארץ .ייבוא המלח אל מרכז הארץ במשך  43שנים ממליח קרקעות ומי תהום באופן
מצטבר ואינטנסיבי.
הבעיה השנייה הנובעת ממליחות הכינרת היא חוסר הכדאיות למחזר את מימיה .השימוש
העירוני מוסיף מלחים למים ,והטיפול בשפכים מסלק את החומר האורגני בלבד ולא את המלחים .מי
הכינרת שיסופקו לעיר ייאספו ויטופלו יכילו כ 350 - 300 -מגכ"ל ואינם ראויים למחזור ולשימוש חקלאי.
כיום משתמשים במי כינרת ממוחזרים רק לאחר מיהולם במים אחרים .אילו ניתן היה להפחית את
מליחות מי הכינרת עצמם הדבר היה מתבטא ברווח של מאות מיליוני מ"ק מים להשקיה בחקלאות.
הבעיה השלישית היא שמי הכינרת אינם ראויים גם כיום להשקיית מטעים כגון אבוקדו ומנגו
הרגישים למי השקיה המכילים מעל  170מגכ"ל.
מבחינה מעשית אין ספק שיש להפחית את מליחות הכינרת יותר ממה שכבר נעשה .הצלחת
מפעל המוביל המלוח בשנות ה 60 -יצרה את הרושם כי על מנת להפחית עוד את מליחות הכנרת ,ניתן
פשוט להמשיך ולהטות מקורות מלוחים נוספים ,או למנוע בדרכים אחרות כניסת מלחים לכנרת )חומר
מאלף בנושא זה ,המסכם עשרות שנים של דיונים והחלטות ,נמצא בחוברת של ווקשל  .(2002לאחרונה
מממנת רשות המים מפעל הטיה כזה באמצעות בניית כיפת איסוף מים מלוחים מעל חלק ממעיינות
פוליה ,ולעתים קרובות נידונות אפשרויות נוספות כגון הרחבת המוביל המלוח ותפיסה של מעיינות
מלוחים נוספים .דרך פעולה אחרת היא שאיבת מים מתוקים במעלה האקוות המזינות את המעיינות
המלוחים ובכך יש אפשרות שתפחת זרימת המים והמלח דרך המעיינות לכנרת.
בשנים האחרונות בחנו באמצעות מודלים כיצד תשתנה מליחות הכנרת הן כתוצאה משינויים
במערכת ההידרולוגית המקומית )למשל הפחתה במים שנכנסים לכנרת ,ו\או שינויים בהתאדות( ,והן
כתוצאה ממדיניות תפעול )למשל הפחתת ריכוז המלח במעיינות ,או הטיית מעיינות נוספים( .מטרת
חיבור זה היא להראות כי בעוד אנו שוקלים מה היא דרך הפעולה הנכונה להפחתה נוספת של מליחות
הכנרת ,זו איננה נשארת קבועה אלא הולכת וגדלה לאיטה.
 .6.2מודל מליחות הכנרת
מודל שפותח לאחרונה ) (Rimmer et al. 2006נועד לבחון את השתנות מליחות הכנרת על
בסיס שנתי ורב שנתי ,בהינתן הערכות לגבי המשטר ההידרולוגי והתפעולי באגם .בעזרת המודל ניתן
למשל לבחון את שינויי המליחות הצפויים כמה שנים קדימה כתוצאה מהתרחישים הבאים :א .מצב
המליחות לאורך שנים כאשר מפלס האגם קבוע ברום נתון )למשל מפלס גבוה  -210מ' ,או נמוך -214
( .ב .מה תהיה השפעת ההגדלה בהטיית המעיינות המלוחים ,או בהפחתת שפיעתם ,על מליחות
הכנרת ,ובאיזה קצב יחול השינוי במליחות כתוצאה מכך .ג .כיצד תשתנה מליחות הכנרת אם תופעל
תכנית "עוקף כנרת" .ד .כיצד משפיעה ותשפיע הפחתה בכמויות המים הנכנסות לאגם מהירדן ומנחלי
רמת הגולן והגליל על מליחות הכנרת .כיום משמש המודל את השרות ההידרולוגי )רימר ולצ'ינסקי
 (2007לצורך מתן הערכות על השינויים הצפויים במליחות הכנרת .ניתוח מדידות המליחות משנת
 1965עד  2008בעזרת המודל מעלה כי כיום האגם מצוי בתהליך איטי של המלחה .הסיבות לכך
תוסברנה להלן.
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 .6.3תוצאות ניתוח נתוני מליחות בעבר
נבחן את השינויים העיקריים שחלו במליחות הכנרת עבור רצף הזמן שעבר בין שנת  1965ל-
 .2004מחד ,הוכנס למודל השינוי בכמות המלח שנכנסת לאגם כהפחתת מדרגה שחלה בשנת 1965
כתוצאה מהפעלת המוביל המלוח ,כאשר בתוך פרק זמן קצר הופחתה כמות המלח הנכנסת הממוצעת
מ – 160,000טון כלוריד לשנה לכ 107,000 -טון בממוצע רב שנתי .מאידך הוזן המודל בנתונים
המתארים ירידה ההדרגתית ליניארית בכמויות המים ששטפו את הכנרת בממוצע רב שנתי )הפחתה
של למעלה מ  2-מלמ"ק בשנה ,תרשים .(26
1400
יציאת מים
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תרשים  .26הפחתה מקבילה במים זמינים ומים יוצאים מהכנרת במהלך  55השנים האחרונות מ 550-
מלמ"ק בשנות החמישים של המאה הקודמת ,לכ 400 -מלמ"ק כיום .נתונים ע"פ השרות
ההידרולוגי ,ומאזני המים השנתיים של יחידת אגן ההיקוות של מקורות.

בתרשים  27מוצגות שתי תוצאות שמתארות את השינוי בכמות המלח באגם בשנים אלה
בהשוואה לכמות המלח המדודה )ריבועים ,עקום א( .האחת היא ההפחתה האקספוננציאלית בכמות
המלח )עקום ב'( שנגרמת בגלל הפחתת מדרגה בכניסת המלח ,כאשר הנחנו שכניסות המים לאגם הן
קבועות בזמן .השנייה ,והחשובה יותר לעניינינו )עקום ג'( היא השינוי בכמות המלח שנגרם במשותף
הן ע"י הפחתת מדרגה בכמות המלח הנכנסת ,והן ע"י השינוי הליניארי של הספיקות הנכנסות בזמן.
ניתן להבחין כי במקרה השני )עקום ג'( ,באמצע שנות ה 80-החלה עלייה מתונה בכמות המלח בכנרת
כתוצאה מההפחתה המתמשכת של כמות המים השנתית ששוטפת את האגם .ניתן לומר שבשנים אלה
גוברת ההפחתה ההדרגתית של כמויות המים הנכנסות לאגם על השפעת הטיית המעיינות משנות
הששים ,ולמעשה האגם החל בתהליך איטי של המלחה שסיבתו העיקרית –ההפחתה הנמשכת
בכמויות המים שמגיעות לכנרת דרך נהר הירדן ונחלי הגולן והגליל.
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תרשים  .27שינוי כמות המלח בכנרת בין השנים  1963ל 2005-כאשר הכמות ההתחלתית S0=1.655
מיליון טון כלוריד והכמות הנכנסת השנתית  Sin=0.107מיליון טון לשנה .א .תוצאות אוגר מלח
מדודות ב 1 -באוקטובר בכל שנה .ב .תוצאת המודל אם נלקחת בחשבון רק הפחתת מדרגה
בכניסת המלח בשנת  .1965ג .תוצאת המודל אם נלקחות בחשבון הן הפחתת מדרגה בכניסת
המלח והן הפחתה ליניארית בכמות המים הנכנסים.

 .6.4חיזוי מליחות הכנרת בעתיד
בהמשך להשוואה לנתוני העבר שהוצגה לעיל ,בדקנו כיצד תשתנה המליחות באגם בעתיד.
בתרחיש ראשון נניח שתימשך הפחיתה הליניארית בכמות המים הממוצעת שנכנסת לאגם כהמשך
לירידה שנמדדה בין השנים  1969עד  ,2006ואילו כל שאר המשתנים יישארו קבועים כמקודם .כמות
המים השנתית הנכנסת )תרשים 28א( היא המשך לירידה בכמות המים הנכנסת ב 40-השנים
האחרונות ,ללא סטיות אקראיות משנה לשנה .תוצאת חיזוי מליחות הכנרת במקרה זה מופיעה
בתרשים 28ב .ניתן לראות כי בתנאים אלה ,צפויה עלייה ניכרת של מליחות הכנרת עד לערך של כ-
 470מג"כל עד שנת .2040
בתרחיש שני נברר כיצד תשתנה המליחות באגם אם תחול ירידה מתמשכת בכמות המים,
שתלווה בירידה מקבילה בכמות המלח שנכנסת לאגם .היחס בין כמות מים זמינים ) (AWלבין כמות
המלח שנכנסה לאגם ) (Sinב 40-השנים הקודמות ניתן לקירוב ע"י המשוואה:

.Sin = 45.125AW + 83982

המודל מחשב לפיכך תחילה את כמות המים הזמינים הצפויה בכל שנה ע"פ הנתונים שהוזנו
לתוכו ,שכללו הפעם הפחתה ליניארית בכמות המים הזמינים  +סטיות אקראיות; אח"כ מחושבת כמות
המלח הנכנסת )טון כלוריד( כתלות ליניארית בכמות המים הזמינים .כמות זו פוחתת כמובן באופן ניכר
עד ל 89,000 -טון לשנה בלבד בשנת  ,2040לעומת כ 102,000 -טון לשנה כיום ,ובכל זאת מגמת
ההמלחה נמשכת כתוצאה מהפחתה ניכרת במים הזמינים )תרשים .(29
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תרשים  .28א .כמות המים הכוללת שנכנסת לאגם לפי החיזוי הולכת ופוחתת ליניארית עם השנים
כאשר קצב הירידה נקבע כהמשך לירידה שנמדדה בין השנים  1969עד  .2006ב .תוצאת חיזוי
מליחות הכנרת עבור תרחיש הפחתת כניסות המים לאגם .אם כמות המים הנכנסת תמשיך לפחות
בקצב הנוכחי ,צפויה עלייה ניכרת של מליחות הכנרת עד לערך של כ 470 -מג"כל עד שנת .2040
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תרשים  .29תוצאת חיזוי חודשי ושנתי של מליחות הכנרת עבור תרחיש שבו כמות המים הנכנסת
תמשיך לפחות בקצב הנוכחי ,כאשר במקביל צפויה הפחתה בכניסת המלח כתלות במים הזמינים.
מתברר שזו לא תמנע עלייה ניכרת של מליחות הכנרת עד לערך של כ 390 -מג"כל עד שנת .2040

 .6.5הקשר בין כניסות המלח הכלליות לבין מעיינות טבחה
כבר שנים רבות יעילות המוביל המלוח להטיית מים מלוחים הולכת ופוחתת בשל השילוב שבין
הטיית מעיינות מלוחים לבין הובלת מי ביוב ממערב הכנרת .אפשר להראות זאת במספר דרכים:
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ניצול אקוויפרים בגליל המזרחי ומליחות מעיין הסרטנים בטבחה

 .1כאשר בודקים את כמויות המלח שנכנסות לכנרת מאזור הטיית מעיינות טבחה )תרשים
 ,(30ניתן לראות כי עד תחילת שנות ה 90-הייתה ההטייה במיטבה ,וגלישות שנתיות
של למעלה מ 5000-טון כלוריד היו נדירות למדי .החל מתחילת שנות ה 90-כמות המלח
הגולשת גדלה בשיעור ניכר.
 .2חישוב נפרד שאינו תלוי בזה שמתואר בסעיף  1לעיל ,מראה כי בין השנים  1965ל-
 1987שעור כניסת המלח השנתי הממוצע היה בקירוב  96,000עד  98,000טון כלוריד
לשנה ) .(2003 Rimmerכתוצאה מההטייה בשנים אלה פחתה כמות המלח בכנרת מ-
 1,550ל 860 -אלף טון כלוריד ,ומליחות האגם פחתה מ 367-ל 212 -מגכ"ל .לעומת
זאת ,חישוב ממוצע של כמות המלח השנתית הנכנסת בין השנים  1989ל ,2007 -מראה
על עלייה לכ 105,000-עד  109,000טון כלוריד .עלייה זו מוסברת בשתי סיבות עיקריות
 הגלשה יזומה של המעיינות המלוחים לכנרת בתקופות יובש ,ופחיתה קבועה ביעילותההפעלה של המוביל המלוח.
 .3בעבר הוטו למוביל המלוח בטבחה ,כדרך קבע ,מעיין הסרטנים ,המעיין המתוק ועין שבע.
כיום מוטה רק מעיין הסרטנים.
היעילות הפוחתת של הפעלת המוביל המלוח מייתרת למעשה את המאמצים להמשיך ולהטות
מעיינות מלוחים נוספים בשיטות מסובכות בהרבה ,שיעילותן מוטלת בספק ו\או איננה ברורה כל צרכה.
במלים אחרות ,אי אפשר לבוא ולטעון כי מטרת קידוחי כחל ולבנים היא להפחית את מליחות
הכנרת ,ובאותו זמן לאפשר לכ 7000 -טון כלוריד לזרום לאגם בטבחה ,אחרי שהוכח כבר בשנות
ה 70-וה 80-שניתן להטות אותם .לפיכך הצעד הראשון שיש לבצע הוא פשוט לדאוג לשיפוץ ולתפעול
רציף של המוביל המלוח ללא תקלות .ניתן להוכיח כי פעולה זו יעילה ועדיפה בהרבה על כל שאר
הפעולות המבוצעות כיום ,שמטרתן הורדת מליחות הכנרת.
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תרשים  .30נתונים שנתיים על טון כלוריד גולש לכנרת באתר טבחה
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ניצול אקוויפרים בגליל המזרחי ומליחות מעיין הסרטנים בטבחה

 .7.1מעיינות טבחה
מדידות ומודלים מראים כי הקשר ההידרולוגי שבין האקוויפרים לאגם באזור טבחה הוא קטן,
ושהשפעת מפלס הכינרת על המערכת ההידרולוגית של המעיינות מוגבלת .לפיכך ,שינויי עומד
שנכפים על המערכת ההידרולוגית בשל עליית מפלסים בהרי הגליל המזרחי הם הדומיננטיים
במערכת ההידרולוגית של טבחה )זאת בניגוד לאזור מעיינות פוליה ,שבו תוצאות הדיגום מושפעות
בעיקר משינויים במפלס הכנרת( .עובדה זו ,הופכת את איזור המעיינות של טבחה לנקודת
המפתח בזיהוי שינויים במעלה האקוויפר ,והשפעתם על המערכת ההידרולוגית.
במכתבו של יוסי גוטמן מה –  01.06.2008הוא מעלה את ההשערה ש"מעיין טבחה )ראה מירו
 (1977הוא מוצא משותף של מי התהום של אקויפר חבורת יהודה וחבורת עבדת שמגיעים מכוון
צפון .קדוחי כחל  1ו 2-נמצאים כ 4-ק"מ מערבית למעיינות ולעניות דעתנו המוצא הטבעי של המים
בקדוחים אלו הוא במעיינות הברבוטים )הימיים( ולא במעיינות טבחה )החופיים(" .לאור הנתונים
שהבאנו נראה שקביעה זו ,היא אופטימית באופן קיצוני .בדו"ח של מירו ) (1977אכן נאמר
ש"כנראה לא קיים קשר ישיר בין מעיינות טבחה למעיינות הברבוטים" ,אלא שבאותו מקום ממש
)עמוד  66בדו"ח( הוא כותב שצבע שהוזרק לקידוח  D/1021/1במרחק  200מ' מהברבוטים ,אובחן
בריכוזים גבוהים במעיינות טבחה .לפיכך מומלץ מאד להתייחס לכל קבוצת הנביעות הכוללת
את מעיינות טבחה ,הברבוטים והמעיינות המתוקים שבין טבחה לאתר ספיר ,כמייצגים רכיבים
שונים של אותה מערכת הידרולוגית ,ולהניח שקידוחים בשדה כלנית ישפיעו במידה כזו או
אחרת על כל הנביעות ,ולאו דווקא על אלה שנוח לנו.
שאיבות בבארות שבשדה כלנית יגרמו לירידה הדרגתית במפלסים הנייחים של בארות אלה .מן
הראוי לבסס מערכת ניטור שתבחן את המפלסים על בסיס שבועי ללא הפסקות וללא הנחות.
ניתן להתחיל ב 5 -בארות לפחות – כלנית  ,1כחל  ,1ליבנים  ,1חוקוק  ,2וכנרת  .8בהמשך ,אם
תתווספנה בארות כחל  2וליבנים  2יש לדגום גם אותן באותה תדירות .רק דיגום כזה ייתן ביטחון
באיכות התוצאות הנמדדות ואמינותן.
מערכת הניטור תקבל גם דיווח המסכם את השאיבות מכל באר בכל חודש .דו"ח כזה קיים גם
כיום בשרות ההידרולוגי ,וחובה להמשיך אותו במתכונת הקיימת.
מדידות המפלסים בקידוח כנרת  8שבטבחה מהוות כבר שנים רבות נתון עיקרי להבנת תנועת
מפלסי מי התהום באזור .עומק הבאר המקורית הוא מעל  700מ' ,והיא חודרת ככל הנראה לאופקים
המלוחים ביותר .עם זאת לא ברור כלל איזה אופק מייצגים מפלסי הבאר .בעוד שמליחות המים
הגבוהה בבאר )כ 15,000 -מגכ"ל( מעידה כביכול על מערכת שפתוחה לאקוויפר בעומק גדול מאד,
המפלסים הנמדדים בה מתאימים יותר לשינויים שחלים באקוויפר רדוד יותר .בשל חשיבות
מפלסים אלה להבנת מנגנוני השפיעה וההמלחה בטבחה ,מומלץ להפעיל שיטות ניטור ומדידה
מתקדמות )פירוט השיטות אינו חלק מדו'ח זה( כדי לבחון נקודה זו לעומקה.
ירידה הדרגתית במפלסים הנייחים בשדה כלנית תגרום ללא ספק להפחתת השפיעה של מעיינות
טבחה ,ומעיין הסרטנים בכלל זה .ניתן גם להעריך כי השפיעה תפחת בשיעור התואם את הירידה
במפלסים .כלומר ,אם כיום הפרשי העומד בין שדה כלנית ומעיינות טבחה הם כ 85 -מטר ,הורדת
המפלסים בשעור כ 10 -מטר )מ -120 -ל -130 -מטר( תפחית את השפיעה בכ .12% -עם זאת
יש לזכור כי גם למפלס הכנרת יש השפעה מסוימת על שיעור השפיעה ממעיינות טבחה ,מאחר
ומפלסי כנרת נמוכים לאורך זמן גורמים בהכרח להפחתה בשפיעת מעיינות החוף .עבו )(2003
הראתה זאת באמצעות המודל שפיתחה גם עבור טבחה ,וברגר ) (2008הראה את שעור שפיעת
מים ומלח ממעיינות נור בשנים  ,1994-2007וכתב" :השפיעות )של מים וגם של מלח )ממעיינות
נור(( יותר נמוכות בתקופה האחרונה מאשר בשנים הראשונות .תופעה זו ידועה בשנים שחונות,
כאשר מפלס הכינרת יורד ,וחלק מהנביעות בחוף "נודדות" לכיוון הנביעות התת-ימיות .בשנים אלו
גם השפיעה הכוללת )חוף+תת-ימיות( יורדת .לא ניתן לדעת ,לפי הנתונים הקיימים כעת ,האם
גורמים אחרים כגון הגדלת השאיבה בגליל המזרחי או הירידה הרב -שנתית בכמויות המשקעים,
השפיעו גם כן על ירידת השפיעה" .גם כאן מן הראוי לבסס את מערכת הניטור ,שתבחן את
הספיקות בעין שבע ,כנרת  7ונור על בסיס שבועי .כדאי גם להכניס ניטור קבוע של ספיקת עין
כינר )או עין טינה  -נביעה ליד משאבה מס 4 .באתר ספיר( שתייצג את ספיקת הרכיב המתוק
של מעיינות טבחה.
מליחות מרבית המעיינות באזור טבחה )עין שבע ,כנרת  ,7מעיין מתוק ואחרים( צפויה למדי:
המתקת המעיינות חלה במשך כל החורף בצמידות לאירועי גשם ,ובסוף החורף מתחיל תהליך
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רציף של המלחה שמתנהג בקירוב כעקום אקספוננציאלי .על סמך תוצאות המודלים שנסקרו לעיל
אני מניח שירידה הדרגתית במפלסים הנייחים בבארות שבאזור כלנית תגרום לעלייה הדרגתית
מתונה במליחות מעיינות אלה .עלייה זו תתבטא בעיקר בגידול הערך המקסימלי שאליו שואף
העקום האקספוננציאלי של הגידול במליחות .ערכי מליחות מדודה שעשויים להתריע על שינויים
במערכת ההידרולוגית הם מליחות בכנרת  1300 < 7מגכ"ל ,בעין שבע <  1800מגכ"ל )תרשים
 ,(31ובמעיין המתוק <  2200מגכ"ל .כאן יש לדאוג לניטור רציף ולא מופרע על בסיס שבועי של
המאפיינים הגיאוכימיים של המעיינות.

תרשים  .31מליחות מעיין עין שבע שעלולה להעיד על שינויים משמעותיים במליחות המעיין .החלק
הימני ,שבו מליחויות הקיץ הולכות וגדלות ,הוא הדגמה סכמטית של משטר ההמלחה המשוער
כתוצאה מהגברת השאיבה בגליל המזרחי.

 .8בניגוד למעיינות אחרים בטבחה ,מליחות מעיין הסרטנים איננה צפויה ואיננה מובנת כל צרכה.
הפסקת הניטור בשנת  ,1999חידושו בשנת  2004למשך תקופה קצרה ,וההפסקה הנוספת אחרי
התמוטטות גג מבנה המעיין גרמה לכך שלמעשה בתשע השנים האחרונות אין לנו נתוני מליחות
אמינים של המעיין .ההמלצה החשובה ביותר לעניין דו"ח זה היא לחדש את הניטור על בסיס
שבועי של המאפיינים הגיאוכימיים של המעיין .נתוני  40שנות ניטור )לא רציף בשנים האחרונות(
הראו כי במצבים קיצוניים שנמשכו שבועות ספורים בלבד הגיעה מליחות המעיין לכ 3500 -עד
 3700מגכ"ל .לפיכך מוצע שערכי מליחות מדודה שעשויים להתריע על שינויים במערכת
ההידרולוגית הם מליחות מעיין סרטנים <  3500מגכ"ל לאורך זמן.
 .9רשות המים הקציבה בתחילת השנה סכומים משמעותיים לצורך בניית כמה מודלים שיוכלו לבצע
אינטגרציה מיטבית בין הנתונים הגיאולוגיים וההידרולוגיים של מעיינות מערב הכנרת ,ומעיינות
טבחה בתוכם .ייתכן מאד שמאמץ זה ,שבראשותו עומד המכון הגיאולוגי ,ייתן פירות בעתיד הקרוב
ויאפשר לנו להבין טוב יותר את המערכת ההידרולוגית של המעיינות המלוחים .היוזמה לקיים ולממן
פרוייקט מודלים כזה באה לאחר שרשות המים החליטה לשנות את מדיניות ה"אי שאיבה" בגליל
המזרחי ,ובמקורה היא בעצם חלק מהפרויקט של חפירת בארות כחל ולבנים .מומלץ אם כן לפנות
לרשות המים ולבקש מוועדת ההיגוי של פרוייקט זה לקדם בחינה מפורטת של השפעת
השאיבות על מעיינות טבחה ,ומעיין הסרטנים בפרט ,עוד קודם לחפירת בארות כחל  2ולבנים
.2
 .10מומלץ ביותר לחייב את הרשויות העוסקות בניטור המעיינות המלוחים )רשות המים ,השרות
ההידרולוגי ,מקורות( בהוצאת דו"ח ניטור מעיינות שנתי בדומה לדו"ח שיצא במשך שנים רבות
ע"י תה"ל .הדו"ח יכלול את סקירת כל הנתונים המנוטרים בשנה האחרונה בהשוואה לנתונים
היסטוריים ,וסקירת מגמות ,שתאפשר לבחון את השפעת השינויים בניצול האקוויפרים בגליל
המזרחי על מעיינות החוף המערבי של הכנרת .עם פרסום דו"ח שנתי כזה ,מומלץ לקיים דיון על
ממצאיו עם הגורמים המעורבים ,ולשקול מחדש את מידת ניצול האקוויפרים בגליל המזרחי.
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 .7.2מליחות כוללת של הכנרת
מליחות הכנרת נקבעת ע"י המאזן שבין כניסות מים מתוקים מהירדן ומנחלי רמת הגולן והגליל
המזרחי ,לבין כניסות המים המלוחים מן המעיינות .לצורך שמירת מליחות קבועה ,או הפחתתה יש
צורך מחד למנוע כניסת מי מעיינות מלוחים )דפוס פעולה שהוקדשו לו עד כה משאבים רבים( ,אך
מאידך יש לקחת בחשבון את ההפחתה המתמשכת בכניסות המים "המתוקים" לכנרת )גורם שעד
כה לא זכה כלל להימנות עם הגורמים המשפיעים( .לאחרונה נשמעות דעות שלפיהן במצב הנוכחי
שבו התפלה הולכת ותופסת מקום מרכזי במשק המים הישראלי ,חשיבות שמירת מליחות הכנרת
פוחתת .בשלב ראשון יש לפיכך לקבוע האם מדיניות שמירת מליחות הכנרת והפחתתה עדיין
רלוונטית למשק המים הישראלי בעתיד.
תהליך ארוך טווח של המלחת הכנרת במשטר התפעול הנוכחי הוא ודאי ,גם אחרי הגברת
השאיבה בהרי הגליל המזרחי .כדאי לשים נושא זה על סדר היום כבר עכשיו ,ולא בעתיד הרחוק
כאשר הוא צובר תאוצה ואיננו בר טיפול )לצורך הדוגמה ,ירידת מפלס ים המלח נמשכת כבר
למעלה מ 40-שנה ,ובכל זאת אנו טורחים לעסוק בנושא זה רק בעשור האחרון ,כשהמצב הוא
בעייתי מאד(.
כבר שנים רבות יעילות המוביל המלוח להטיית מים מלוחים הולכת ופוחתת .אם מעוניינים
להשקיע משאבים בהפחתת מליחות הכנרת בלבד ,הצעד הראשון שיש לבצע הוא פשוט לדאוג
לתפעול רציף של המוביל המלוח ללא תקלות .ניתן להוכיח כי פעולה זו יעילה ועדיפה בהרבה על
כל שאר הפעולות המבוצעות כיום ,שמטרתן הורדת מליחות הכנרת.
הפחתת כמות המים שנכנסת לכנרת בעשורים האחרונים איננה תוצאת כוח עליון .זהו תהליך הכולל
בתוכו את הרכיבים הבאים :א .הגדלת צריכת מים ופיתוח מערכות אגירה ברמת הגולן; ב .המשך
פיתוח מערכות ניצול מים טבעיים בעמק החולה ,בגליל המזרחי ובלבנון; ג .הפחתה כלשהי בכמות
הגשם בעיקר ברמת הגולן ) .(Givati and Rozenfeld 2007לאור האמור לעיל יש לזכור כי א .אין
מקורות מים חדשים!!!! .כל ניצול מים נוסף ,גם באקוויפרים עמוקים ,גורע בסופו של דבר מים
מהכנרת .ב .המשמעות של המשך פיתוח מקורות המים באגן הכנרת איננה רק הפחתה בכמות
המים בכנרת ,אלא גם הגדלה במליחות האגם .מוצע לפיכך לבחון את כדאיות כל ההיבטים
הקשורים לכך ,למשל – האם לאשר הפקה נוספת ע"י חברת מקורות באזור החולה )עינן( ,האם יש
אפשרות להתערב בהחלטות החקלאים והעדפתם לטפח גידולים שהם צרכני מים גדולים )מטעים(
בעמק החולה ,ועוד.
כבר שנים רבות מדובר על כך שיש אי ודאות רבה לגבי כמויות המים הטבעיות באגן הירדן .בניתוח
נתוני מים מקיף שנעשה בעבודות מהזמן האחרון )למשל  (Rimmer and Salingar. 2006ניתן
להראות כי כאשר משלבים את נתוני הזרימה המדודים במקורות הירדן )השרות ההידרולוגי( עם
נתוני הצריכות הרשומות )אגף הצריכה של רשות המים( קיימים פערים בלתי מוסברים במאזני
המים .חוסר הודאות יוצר אי סדר ומאפשר ניצול בלתי מבוקר של משאבי מים .במצב משק
המים הישראלי ,כאשר כל מלמ"ק נספר ,יש להשתמש בכלים ייעודיים ו\או לייצר כלים
חישוביים סטנדרטיים ,כך שניתן יהיה לפקח ולבחון את מאזני המים באופן מדויק יותר.
שאיבת מים באקוויפרים של הגליל המזרחי היא כלי נוסף בניסיון לשלול מלח מהכנרת ,אך כאמור,
התכנית המקורית היתה להגדיל את נפח השאיבה באופן הדרגתי ,תוך נקיטת זהירות מרבית וניטור
קפדני ,שייבחן לאורך השנים כיצד משפיעה פעילות זו על המעיינות המלוחים של במערב הכנרת.
מומלץ מאד לדבוק בתכנית זו ,ואף להגביר את פעולות הניטור ,מאחר ורק בזכותן יש ביכולתנו
לנתח ולהבין את המערכות הטבעיות שבהן אנו עוסקים ,ולקבוע מדיניות ניצול משאבים
מושכלת.
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 .9נספחים

נספח א'  -משוואות מיהול
את תהליך הערבוב ניתן לבטא באופן הבא ,תחת שתי הנחות .1 :ערבוב נקודתי של שני מרכיבים
בלבד .2 ,ריכוז מרכיבי הקצה קבוע .לצורך הניתוח התיאורטי נניח כי המשוואות מתייחסות ליון
הכלוריד:
Q1C1  Q 2 C 2  Q1  Q 2 C3
(1

כאשר  C1ריכוז המרכיב המתוק  C 2 ,ריכוז המרכיב המלוח ו C 3 -ריכוז בנקודת הדיגום ,מייצג
את ריכוז הכלור במי המעיין .מתוך משוואה  7.1ריכוז זה מבוטא על-ידי.:
(2

יחס הערבוב , F ,מוגדר על-ידי:
(3

Q1
Q2
C1 
C2
Q1  Q 2
Q1  Q 2

Q2
Q1  Q 2

1 F 

;

C3 

Q1
Q1  Q 2

F

ולפיכך ניתן לרשום את משוואה  2באופן הבא:
C 3  FC1  1  F C 2
(4
בהנחה שריכוז הכלורידים במרכיבי הקצה הוא קבוע בקירוב ,אך יחסי הערבוב – כאשר בודקים
בנקודה מסויימת במרחב  -משתנים בזמן במערכת ההידרולוגית ,כתוצאה משינויים בספיקות הנתרמות
משני הרכיבים ,ישתנה ריכוז הכלוריד במעיין בזמן .ניתן לכן לרשום את משוואה  4כך :
C 3 t   Ft C1  1  Ft C 2
(5
ומתוכה לחלץ את פונקציית יחס הערבוב בזמן ) : F( t
C (t )  C2
Ft   3
(6
C1  C 2
משוואה זו תקפה עבור כל היונים המשמרים בתהליך הערבוב המתואר ,ולכן ניתן לרשום:
C1 ( t )  C12 C 32 ( t )  C 22
Ft   3 1

(7
C1  C12
C12  C 22
כאשר האינדכס העליון מתאר יונים משמרים שונים )נניח כלוריד וסידן( .מתוך משוואה  7נתאר
את הקשר בין הריכוז של שני היונים בנקודת הדיגום C13 ( t ) ,ו : C 32 ( t ) -
(8

C11  C12 2
C12 C12  C 22 C11
C (t )  2
C3 (t ) 
C1  C 22
C12  C 22
1
3

ולמעשה קיבלנו קשר לינארי בין הריכוזים של שני היונים בנקודת הדיגום בזמן נתון:
C1  C12
C12 C12  C 22 C11
C13 ( t )  C 32 ( t )  ,   21
,


(9
C1  C 22
C12  C 22

לבסוף ,אם נחלק את שני צדי המשוואה ב , C 32 ( t ) -הגרף המתאר את היחס בין שני היונים

המשמרים בנקודת הדיגום )  ( C13 C 32 t כנגד ריכוז )  C 32 ( tיהיה גרף היפרבולי:

C13
t     2
(10
2
C3
C 3 t 
מן הראוי לשים לב כי כאשר יחס היונים במרכיב הקצה המתוק שווה בקירוב ליחס במרכיב הקצה
המלוח ) כלומר  ,( C12 C 22  C11 C12אזי  ,0משוואה  10היא משוואה לינארית החוצה את הראשית,
ויחס היונים במעיינות אינו משתנה בזמן .לעומת זאת כאשר יחס היונים במרכיב הקצה המתוק שונה
מן היחס במרכיב הקצה המלוח ,אזי  ,0וניתן לבדוק את יחסי הערבוב במודל.
אם בנוסף לכך ש 0 -גם ריכוזי היונים במרכיב הקצה המלוח גדולים בהרבה מהריכוז ברכיב
הקצה המתוק ) כלומר  ,( C12  C11; C 22  C12אזי  .   C12 C 22ולפיכך יחס היונים במעיינות יהיה
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קבוע בקירוב וכמעט זהה ליחס היונים במרכיב המלוח .משוואות אלה מסייעות בניתוח יחסי היונים
במעיינות.
יחסי יונים בטבחה :יחסי היונים  Na/Cl, Ca/Cl, Mg/Cl, SO4/Clבמי תהום מתוקים גבוהים
בדרך כלל באופן משמעותי מיחסים אלה במים מלוחים ) Bergelson et al., 1999, Kolodny et al.,
 (1999ולכן עשויים להצביע על מיהול עם מי תהום מתוקים המגיעים מאזורי העשרה.
טבלה  5מראה סיכום של מדידות ריכוזי יונים שונים באזור מעיינות טבחה בקידוחים המייצגים
את התמלחת ואת המים המתוקים במעלה האקוויפר .הנתונים מתוך עבודתם של Bergelson et al.,
) (1999מייצגים נתוני דגימות בודדות שנלקחו בשנת  ,1993מתוך הנתונים האלה ניתן ללמוד על יחסי
היונים במרכיב הקצה המלוח ובמרכיב הקצה המתוק.
טבלה  .5ריכוזי יונים באזור טבחה כפי שנמדדו* בקידוחים חוקוק  1וכנרת  .8בשחור  mgובאדום ..meq

Ion
כלוריד

)Ci(fresh
106
2.986
4
0.05
96
4.79
48
2.087
3
0.077

ברומיד *
סידן
נתרן
אשלגן

Ci/CCl
0.038
0.017
0.91
1.6
0.45
0.699
0.028
0.025

)Ci(saline
15,000
422.53
105
1.314
1900
94.82
6600
286.96
250
6.394

Ci/CCl
0.007
0.0031
0.127
0.224
0.44
0.679
0.016
0.015

* ריכוז ברומיד בחוקוק מהווה ממוצע רב שנתי של מדידות שנערכו על-ידי מקורות.
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