
מקור המים לחקלאות המפוארת בנגב גם הוא מהלך היסטורי שהחל 
לפני דור, והייתה לי הזכות לפעול רבות להעצמתו.

מול שמירה על היצע המים לכינרת אנו נדרשים למצוא צרכנים 
נוספים למימיה, שכן אם לא ייעשה שימוש במים, הסיכוי לגלישות 
העודפים גדל מאוד. יש שישאלו מה רע בכך שמדי כמה שנים ייפתח 
סכר דגניה ועשרות )אם לא מאות( מיליוני מ"ק יגלשו דרך הסכר 
הפתוח אל הירדן ודרכו אל ים המלח המתייבש. מובן שהחייאת 
הירדן הדרומי ושיקום מפלסי ים המלח הם חלום של כולנו, אך לא 
אוכל להיכנס כאן לעומק הדברים ביחס לחוסר התועלת הסביבתית 
שבפעולות אקראיות שכאלה. מאידך גיסא, שחרור מים מהכינרת 
בתנאי משק המים בישראל, הפועל כמשק תעריפי סגור, משמעותו 
העמסה של עשרות ואף מאות מיליוני שקלים על תעריף המים שאנו 
משלמים, והוא עלול להתבטא בעליית מחיר המים באחוזים רבים.

השימוש המיטבי במי הכינרת שגם יבטיח תחלופה גבוהה של 
המים בה, ייעשה באמצעות מספר מפעלי אספקת מים, שנמצאים 
בשלבי הקמה מתקדמים. הראשון והמשמעותי ביותר מבחינת משק 
המים הוא המובל המזרחי, שתכליתו לספק עשרות מיליוני מ"ק 
של מי כינרת לחקלאות בשדרה המזרחית של ישראל. ראשיתו של 
המפעל היא בסכר דגניה, שממנו יזרמו המים באפיק מורד הירדן 
לאורך כ–12 ק"מ עד לכניסתו לתעלת האספקה למפעל החשמל 
ההיסטורי בנהריים. בנקודה זו יישאבו המים אל צינור גדול שיוליך 
אותם לכל אורך חלקו הדרומי של עמק הירדן, עמק המעיינות, עמק 
חרוד ועד מרכז בקעת הירדן ואף דרומה משם — בואכה צפון ים 

המלח. ההזרמה הפתוחה של המים באפיק נהר הירדן, כמו בנחל 
צלמון, תאפשר להחיות נהר חשוב זה, ולהופכו לאחת מפניני הנוף, 

הטבע והטיול היפים בארץ.
המפעל המשמעותי השני שיספק מי כינרת הוא תגבור 
אספקת המים לשכנתנו ממזרח. אנו נערכים לאספקת כמויות 
משמעותיות של מים מהכינרת לממלכת ירדן. כיום מסופקים 
לממלכת ירדן כ–100 מלמ"ק לשנה, ואני מקווה מאוד שגם תוספת 
המים העתידית בהיקף של 200 מיליון מ"ק, כפי שהוצהר בהצהרת 
הכוונות שנחתמה בדובאי לפני מספר חודשים, תועבר לירדנים דרך 
הכינרת. האספקה מהכינרת תאפשר לירדנים לנצל אותה כמאגר 
ויסות תפעולי, דבר שיש לו יתרונות המשותפים לשני הצדדים. גם 
מענה למחסורי מים במעלה הכינרת וברמת הגולן יינתן באמצעות 

מפעלי מים חדשים ושדרוג מפעלים קיימים.
אני סבור ומעריך, שהמענה המערכתי שאנו נותנים כדי לשמר 
את הכינרת כמערכת חיה ובריאה ייתן את פירותיו כבר בעתיד 
הקרוב. השנים הגשומות שבאו לאחר רצף של חמש שנות בצורת 
יצרו תנאי התחלה מצוינים, שמאפשרים היערכות לשינויים 

שתיארתי בהפעלה ובייעוד של מי הכינרת.
אני מסיים את תפקידי בהרגשת סיפוק גדולה. הכינרת נמצאת 
כיום כמעט במיטבה, והתרופות שרשמנו לה יגבירו את בריאותה. 
לא נותר אלא לקוות שהבאים אחריי ימשיכו לעמוד על משמר 

הכינרת, שחשובה כל כך למשק המים הלאומי.

בעקבות סכנת הידבקות מטיילים 
במחלת העכברת — פעולות לצמצום 
זיהומים ומחלות הקשורים לזרימות מים 
ולשפיעות באגן ההיקוות של הכינרת

אילן צדיקוב
אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

ilanz@sviva.gov.il

בחורף 2018—2019 הגיעו 637 מטיילים לבתי חולים בגין חשש 
להידבקות במחלת הַעכֶּבֶרת )Leptospirosis(, ומתוכם 152 אושפזו 
להמשך טיפול. ההידבקות מיוחסת לחשיפה בעת טבילה במקורות 
מים בצפון )איור 1(. מקורות המים היו מזוהמים בחיידק העכברת, 
שנמצא בהפרשות של עדרי בקר בשטחי מרעה. זיהום מקורות המים 
הביא למניעת כניסת מטיילים לנחלים בחודשי הקיץ ולפגיעה בתיירות.

עכברת היא מחלה זואונוטית חיידקית, הנגרמת על–ידי 
החיידק לפטוספירה )Leptospira(. החיות הנגועות )יונקים, בעיקר 
מכרסמים, אך גם בקר, חזירים ועוד( נושאות את הפתוגן בדרכי 
השתן ומפרישות אותו בשתן. הידבקות נגרמת ממגע ישיר עם 
חיה נגועה או מחשיפה בלתי ישירה, למשל למים המכילים שתן 
של חיות נגועות. עכברת יכולה להוביל לפגיעה רב–מערכתית קשה 

ואף לתמותה.
במרחב אגן היקוות הכינרת רועים 55 עדרים הכוללים כ–53,000 
ראשי בקר. חלק מהם בשטחי מרעה מוסדרים )מול אגף המרעה 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומול רשות מקרקעי ישראל(, חלק 
רועים באופן בלתי מוסדר, וישנו עדר פרא אחד )“בלדי“(, שנותר 
מימי השלטון הסורי ברמת הגולן. חלק מחלקות המרעה המוסדרות 
נמצאות בתחומי שמורות טבע. בחלקות מרעה שיש בשטחן נחלים, 

הנחל משמש מקור מי שתייה לבקר וגם מקום טבילה ומרבץ.
בעקבות התפרצות מחלת העכברת בעדרי הבקר במרעה בחורף 
2018—2019 והחשש לבריאות ציבור המטיילים החליטה הממשלה 
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להוציא לפועל בתוך שנתיים תוכניות קיימות למניעת זיהום מקורות 
מים על–ידי בקר במרעה באזור אגן ההיקוות של הכינרת ]2[.

לצורך יישום החלטת הממשלה הוקמה ועדת היגוי בהשתתפות 
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות 
)השירותים הווטרינריים(, רשות הטבע והגנים, רשות המים, רשות 
ניקוז כינרת והמועצה האזורית גולן. לצורך היישום הוקצבו 14.75 
מיליון ש“ח. הוועדה החליטה על תוכנית עבודה הכוללת היבטים 
של מניעה — הרחקת הבקר מהנחלים באמצעות בניית שקתות 
ואבוסים וחיסון העדרים הרועים באגן ההיקוות נגד מחלת העכברת, 
וכן היבטים של ניטור — ניטור פתוגנים במי נחלים וכן ניטור חיות 

בר לגורמי מחלות מידבקות לאדם )מחלות זואונוטיות(.
הצבת השקתות בוצעה על–ידי רשות הטבע והגנים באמצעות 
רשות הניקוז כינרת. סדר ההצבה נקבע על פי פוטנציאל החשיפה של 
ציבור המטיילים למי הנחלים. עדיפות ניתנה לאזורים שיש בהם ריכוז 
גבוה של מטיילים, נחלים זורמים וגם רעייה: מרכז הגולן, הירדן ההררי, 

נחל עמוד, מורדות הגולן, נחל דישון ומורדות דרום הגולן )איור 2(.
נכון לדצמבר 2021 הותקנו 71 שקתות במרכז הגולן עבור 21 
עדרים, הכוללים כ–7,000 ראשי בקר בשטח מרעה של כ–220,000 
דונם. לשם כך נפרסו קווי מים באורך כולל של 42 ק“מ. בחלק 
מחלקות המרעה בוצעה גם עבודת גידור למניעת נגישות בקר למים.

כדי לבחון אם הצבת השקתות מחוללת שינוי מרחבי בהתנהגות 
העדרים, כפי שנמצא במחקר קודם ]1[ — משהות באזור הנחלים 
לשהות באזור שהשקתות הוצבו בו — התבצע ניטור של תנועת 
הבקר במרחב באמצעות קולרי ג‘י–פי–אס. הניטור נערך בשנים 
2020—2021 בארבעה עדרים שרועים בחלקות הגובלות בנחלים 
ושהצבת השקתות הושלמה בהן, על–ידי ד“ר עמית דולב, אקולוג 
צפון ברשות הטבע והגנים. הקולרים הוצמדו ל–3—10 פרות בכל 
עדר ושידרו את מיקומן כל 10 דקות במשך שלושה עד שישה 
שבועות. נמצא כי הצבת שקתות בחלקות המרעה הביאה לכך 
שהפרות התרגלו לפעול בקרבתן: מעל 90% )ליתר דיוק 92.6—

99.8%( ממיקומי הפרות לא היו בקרבת נחלים, אלא רחוקים מהם 
ביותר מ–30 מטר )טווח השגיאה של דיווחי הג‘י–פי–אס(. אומנם לא 
התאפשר לערוך ניטור זה כמחקר משווה, הבודק את השפעת הצבת 
השקתות ומשווה אותה למתרחש בשטחי מרעה שלא הוצבו בהם 
שקתות, אך נראה שתוצאותיו טובות אף יותר מאלה שהתקבלו 
במחקר קודם ]1[. שינוי דפוס התנהגות הבקר במרחב הביא לצמצום 
הגעת הפרות לנחלים ולמעיינות, ולפיכך לצמצום הפרשות הבקר 
בסמיכות קרובה מדי לערוצי הנחלים. יש לציין, שבעוד שממצאים 
אלה מתייחסים לחלקות שהנחל הזורם בהן לא גודר, גידור )תקין( 
מנע באופן מוחלט הגעת בקר לנחל. בד בבד עם הצבת השקתות 
פרסמו השירותים הווטרינריים חוזר לבוקרים במרחב, המחייב אותם 
לחסן את העדרים נגד עכברת, וכן שני נוהלי תמיכה )“קול קורא“( 

לחיסון הבקר בתקציב של 750,000 ש“ח כל אחד.

תחקירים   — בישראל  אדם  בבני  העכברת  מחלת  מקרי   .1 איור 
אפידמיולוגיים 2018—2021

מבוסס על נתוני האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות
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איור 2. הצבת שקתות — חלוקת אגן ההיקוות של הכינרת לאזורי עבודה לפי סדר קדימויות

און
שי

יון
ע

יר
שנ

ער
ס

דן

עורבים

קדש מדל
ח

ׁשּוַח
דישון

לבון
ג״י

חצור

ים
וש

מש

יה
וד

יה

תן
וי
עמודזו

רי
הר

 ה
דן

יר
ה

כורזים

דליות

צלמון סמך
כנף

 על
אל

ארבל

ן גב
עי

יבנאל הירדן התחתון

עדיפות 1 — מרכז הגולן  
עדיפות 2 — הירדן ההררי  

עדיפות 3 — נחל עמוד  
עדיפות 4 — מורדות הגולן  

עדיפות 5 — נחל דישון  
עדיפות 6 — מורדות דרום הגולן  

שטחי מרעה  
אגני נחלים ראשיים  

נחלים  

29אקולוגיה וסביבה 13)1(, אביב 2022
רה

קצ
ב



רשות הטבע והגנים ממשיכה בביצוע “התוכנית לניטור גורמי 
מחלה בחיות בר בישראל )מאי 2014(“ ]4[, שבמסגרתה נבדקת 
נגיעּות במחלות, לרבות עכברת, בקרב חיות בר )טבלה 1(. בדיקות 
המעבדה מתבצעות במכון הווטרינרי וכוללות סרולוגיה, PCR ובידוד.
במשרד להגנת הסביבה וברשות הטבע והגנים נערכים לשלב 
הבא של יישום החלטת הממשלה בשטחי מרעה נוספים באגן 
ההיקוות. על פי החלטת ממשלה לחיזוק הגולן ]3[ יוקצה תקציב של 
25 מיליון ש“ח לשנים 2022—2025 לנושא. כמו כן, נערכים לביצוע 
סקר פיזי לאיתור ולמיפוי של מקורות זיהום קבועים ואקראיים 
בנחלי הצפון. הסקר יאפשר להצביע באופן מדויק יותר על גורמי 
זיהום ועל מקורותיו במקרה של ממצאים חריגים בניטור השוטף, 

ויאפשר גיבוש הצעות לפעולות להפסקת הזיהום.
אנו מקווים שהשלמת הפעולות הללו תקטין משמעותית סכנות 
בריאותיות לציבור המטיילים ותאזן בצורה ראויה בין שמירה על 

הנחלים נקיים ופתוחים בצורה בטוחה לציבור המטיילים, לבין גידול 
בקר במרעה. הפעולות הללו מקטינות סכנה של חשיפה לעכברת 

ולמחלות זיהומיות נוספות.
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התקבצויות הכרישים המתרחשות ביציאת המים החמים של תחנות 
הכוח מעוררות עניין ציבורי ומושכות אליהן קהל צופים רב. זו 
הזדמנות מבורכת לקדם מודעות ציבורית והגנה עליהם ולתת זריקת 

מרץ לתיירות אקולוגית. מצד שני, כיום מתקיימת שם פעילות לא 
מוסדרת של דיג, שיט מנועי, צלילה ושנרקול, וזה מצב שמסוכן גם 
לכרישים וגם לאנשים. אחרי חמש שנים של הסברה, הגיע הזמן 
להתייחס למציאות בשטח ולבחון את הצורך להסדיר את נקודות 

החיכוך כדי לשמור על ים בטוח לכרישים ולאדם.
בשל פעילות אדם לא מבוקרת בים ובעיקר עקב מדיג מכוון או 
בלתי מכוון כשלל לוואי, רוב מיני הכרישים הגדולים נמצאים כיום 
בסכנת הכחדה ]9[. ההערכה היא כי 100 מיליון כרישים נידוגים כל 
שנה ברחבי העולם, וגם בים התיכון, בעיקר עבור מרק סנפירים 

הנצרך באסיה [10[.
בחופי ישראל מתרחשת מדי חורף תופעה ייחודית ונדירה 

טבלה 1. ריכוז ממצאי בדיקות עכברת בחיות בר 2018—2021
מקור: ד“ר רוני קינג, רשות הטבע והגנים, אוגוסט 2021.
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חיובי/ חשודשליליחיובי/ חשודשליליחיובי/ חשודשליליחיובי/ חשודשלילי 

5237811393311תן זהוב 

24954412117428חזיר בר 

15פרה ״בלדי״ 

27261צבי ישראלי 

761216010260209910סך הכול

14%6%7%9%שיעור החיוביים/חשודים
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