נחלים ומעיינות בעידן של שינויי האקלים –תמונת
המצב והמלצות לפעולה .דו"ח מספר .2

נחל חרמון .צילום :אביב אבישר

אביב אבישר ,לביא קורן ,זוהר ינאי ,עידן ברנע ,תמר מרכוס ,אורי רמון,
אהוד קיטאי ,נועה יאיון ,ירון הרשקוביץ ,אורית סקוטלסקי ,תמר דיין.

ינואר -20221

אקלים הידרולוגיה ואקולוגיה של שינוי אקלים בנחלים .רקע מדעי.
קצב ההתחממות בישראל גבוה מהממוצע העולמי ועומד על עלייה של כ 1.4-מעלות צלזיוס בממוצע
באוויר (ביחס ל 7)1950 -וכשתי מעלות בממוצע בים התיכון .14אגן הים התיכון הממוקם על קו
המדבריות העולמי רגיש במיוחד לשינויים אקלימיים .בתרחיש של עסקים כרגיל טמפרטורת האויר
צפויה לטפס ב 4-מעלות נוספות ולעמוד על  5.4מעלות צלזיוס ב  ,2100בהשוואה ל . 7 1950
התייבשות
בעוד שהעלייה בטמפרטורת האויר והים מובהקות סטטיסטית ( ,)P<0.05מגמת השינוי במשקעים
אינה אחידה ,ואינה מובהקת סטטיסטית באף חלק של הארץ .14איור  1מצביע על מגמות גשמים
שונות בחלקי הארץ השונים (מסדר גודל של אחוז בעשר שנים) ,עם ירידה בולטת בצפון מזרח הארץ
ובהרי יהודה .14יש לציין ש קיימת יציבות בכמות הגשם היממתית בשפלה הדרומית ובגוש דן ,2וכן,
שברמת הגולן נצפית מגמת ההתייבשות גדולה יותר מהמצוין בצפון מזרח הארץ ,אך בשל תקופת
מדידות אמינות קצרה באזור זה ,הגולן לא נכלל בחישוב (זיו .2022 ,מידע בעל פה).
יש לציין שהיעדר מובהקות סטטיסטית במגמות של כמויות הגשם נובעות בראש ובראשונה
מהשונות העונתית והרב שנתית הגבוהה המאפיינת נתוני גשם .למעשה ,על מנת לקבל מובהקות,
נדרשת ירידה של יותר מ 20% -בנפח הגשם .19גורם נוסף נעוץ במגמות משתני הגשם :ירידה
במספר הימים הגשומים בעונה מחד ,ועלייה בכמות הגשם היממתית הממוצעת מאידך .26,25,14מקור
הירידה במספר ימי הגשם היא הירידה בכמות מערכות הגשם המגיעות לאזורינו מאירופה ואחראיות
לחלק הארי של הגשם בישראל. .22
פילוח עונתי (סתיו ,חורף ,אביב) ,וחודשי של נתוני גשם ממוצעים המוצגים באיורים  2ו 3-בהתאמה,
חושף מגמה ברורה של עלייה בכמות ובעוצמות הגשם באמצע העונה ,וירידה בתחילתה ובסופה.
נמצא שעונת הגשם התקצרה בשבעה ימים לעונה בממוצע מאז  .1975אנליזה של עונת הגשם על
פי המהלך

החדשי24

מעידה על מעבר החלק הים תיכוני של ישראל מאזור המאופיין ב"עונת גשם

ארוכה" לאזור המאופיין ב"עונת גשם בת  3חדשים".
תחזיות המשקעים להמשך המאה ה  ,21המבוססות על מודלים אקלימיים מצביעות על המשך מגמת
הירידה בכמויות הגשמים (בסדרי גודל של עשרות אחוזים) עקב הפחתה במספר מערכות הגשם
העונתיות ולפיכך ,במספר ימי הגשם בישראל . 7,16-18,20
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)2020-1975(  מגמות בכמות הגשם השנתית.1 איור
Drori, R., Ziv, B., Saaroni, H., Etkin, A., Sheffer, E. (2021). Recent changes in the rain regime
:מקור
over the Mediterranean climate region of Israel. Climatic Change, 167(1), 1-21
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Drori, R., Ziv, B., Saaroni, H., Etkin, A., Sheffer, E. (2021). Recent changes in the rain regime
:מקור
.over the Mediterranean climate region of Israel. Climatic Change, 167(1), 1-21
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איור  . 3מהלך הגשם העונתי (מ"מ ,קו כחול) והחודשי (מ"מ לעשור ,עמודות) .המגמות בינואר
ובמרץ מובהקות (.)2020-1975
מקור :זיו ,ב' ,דרורי ,ר' ,סערוני ,ה' ,אטקין ע' ,שפר ,א' .5)2021( .מגמות שנוי במשטר הגשם בישראל בשנים 2020-
 .1975מצגת שהוצגה בוועדת ההיגוי לפרויקט "נחלים בעידן שינוי אקלים" 09/02/2021

השפעת שינוי אקלים על הידרולוגיה של נחלים
לירידה בכמות השטח המחלחל (כתוצאה מהתמרת שטחים טבעיים) ולכמות המים המופקת
השפעה מכרעת על הספיקות בנחלים .עם זאת ,במחקר הנוכחי נבקש להתמקד בהשפעות שינוי
האקלים על הזרימות בנחלים .הירידה בנפח הגשם והשינויים בתפרוסת המשקעים ,לצד העלייה
בטמפרטורת האויר והקרקע ,מובילים באופן בלתי נמנע לעלייה בהתאדות הפוטנציאלית ,ומגמת
התייבשות של הקרקע .4התייבשות הקרקע מאטה את קצב החילחול ופחות מים זמינים למילוי החוזר
של האקוויפר .נפחי המים באקוויפר משפיע על גובה מי התהום ושפיעת המעיינות ,וקובעת את
ספיקות המים בנחלים (איור  .11)4לפיכך ,הקשר בין כמות המשקעים לשפיעת המעיינות איננו
לינארי .23,15הווה אומר ,שירידה באחוזים בודדים בכמות המשקעים באגן הכנרת מתרגמת לירידה
של עשרות אחוזים בשפיעת המעיינות .23,15,12,4מניתוח השפיעות הקיימות באגן הכנרת עולה כי
הזרימות החורפיות נמצאות במגמת

ירידה10

 .בבחינה של מעל  80מעיינות בצפון הארץ ,נמצא

ששפיעתם של כ 80-אחוזים מהם מצויה במגמת ירידה (הממצאים תוקננו כדי לבטל את ההטיה
הנובעת מגריעת מים על ידי משתמשים בדרך) .5מניתוח הספיקות בנחל חרמון במחקר הנוכחי (טרם
פורסם) נמצאה ירידה של  20%בשפיעת מעיינות הבניאס והקצינים בין השנים ( 1970-2021איור
.)5
4

מגמה זו של ירידה בנפחי המילוי החוזר קיימת במספר אגנים בישראל והיא צפויה להחריף בכל
תרחיש אקלימי .1מחקרים שביצעו תחזיות בהתאם לתרחישי האקלים של ה IPCC-חזו ירידה של בין
 50-40אחוז בנפחי הזרימה בנחלים דליות ,ותנינים 20והירדן העליון  16,4עוד במאה הנוכחית .תחזית
לאירועי שיא בהסתברות חזרה של אחת לשנתיים צופה מגמת ירידה בכל הארץ .18,12ההשפעות
האקולוגיות של התייבשות נחל חרמון מתוארות באיור .6

איור  . 4הביטוי ההידרולוגי לעונת גשמים שמתחילה מאוחר ומסתיימת מוקדם ,ולהפסקות
הממושכות בין אירועי גשם ,היא ירידה ב"יעילות הגשם" (היחס שבין הגשם לנגר) המשפיעה על
זמינות המים למעיינות ולנחלים.
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איור  :5נפחי שפיעה במעיין הבניאס בין השנים  1970-2021כפי שעולים מנתוני השירות
ההידרולוגי (זיגל .)2021 ,ניתן לראות מגמת ירידה בנפח השפיעה השנתי ,הן בממוצע ,והן בשנות
המקסימום והמינימום.
5

איור  . 6הקשר בין התייבשות הנחל לתפקוד האקולוגי של בית הגידול הנחלי בחקר מקרה נחל חרמון.
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אירועי קיצון
השפעה נוספת של שינוי אקלים מתבטאת בעלייה באירועי קיצון .עלייה בכמות ועוצמת השריפות,
החרפה במדדי הבצורת (עוצמת הבצורה ,משכה וחומרתה)  ,4והגדלה בעוצמת השיטפונות וההצפות
ברוב חלקי הארץ .18,3העלייה בטמפרטורת המים הממוצעת בדרום מזרח אגן הים התיכון 21,14מגבירה
את אידוי מי הים ,והתחממות האוויר הבא איתם במגע מעלה את קיבולת אדי המים שבו ,6עם כניסת
מערכות הגשם האירופיות ,חודרים לארץ גושי אוויר מהים ומורידים גשמים חזקים באזור החוף
והשפלה .12התופעה מובילה לעלייה בלתי נמנעת בתדירות ובעוצמת השיטפונות וההצפות באזורים
המאוכלסים ביותר בישראל ,עד להתמתנות הגשם עם ההתקררות העונתית של הים התיכון .3ניתוח
נתוני מכ"מ הגשם מראים שעוצמות הגשם הגבוהות יורדות על שטחים קטנים יחסית ( 10קמ"ר)
המגדילים את הסיכון להצפות בנחלי חוף קטנים ,ובייחוד בכאלה שאגן הניקוז שלהם עירוני ברובו.12
תחזית לאירועי הקיצון המתקיימים פעם במאה שנה צופה עלייה של מעל  10אחוז בעוצמות
האירועים באזור החוף והמדבר (איור .19)6

איור  .6תחזית לעוצמת אירועי קיצון בהסתברות של אחת למאה שנה עד לסוף המאה תחת תרחיש
 .RCP8.5התחזית מבוססת על נתונים ממאות תחנות גשם לתקופה  .2005-1980החוקרים
השתמשו במדד המשלב את כמויות הגשם היומיות עם ההתפלגות עוצמות הגשם במהלך האירוע.
Marra, F., Armon, M., Adam, O., Zoccatelli, D., Gazal, O., Garfinkel, C. I., Rostkier-Edelstein, D.,
מקור:
Enzel,Y., Morin, E. (2021). Toward Narrowing Uncertainty in Future Projections of Local Extreme
.Precipitation. Geophysical Research Letters, 48(5), e2020GL091823
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השפעת אירועי קיצון על נחלים
בניסיון למתן את סיכוני ההצפות ולמנוע נזק בנפש וברכוש ,הרשויות מגדילות את חתך הנחל
ומתאימות אותו להולכה של כמות גדולה מאוד של מים בזמן קצר .הפגיעה במרחב הנחל ,ניתוקו
מפשט ההצפה והפגיעה במבנה הקרקעית הורסת את בית הגידול והופכת את הנחל החי לתעלה
תפעולית .תהליך זה של פגיעה במבנה הנחל מועצם מהצורך לניצול שטח מקסימלי .המרחב הדינמי
של הנחל ופשטי ההצפה שלו תופסים מקום רב במרחב ,ולכן ,הנחל מיושר ומדופן ,בצורה החסכנית
ביותר במקום .גם מגמה זו הופכת את הנחל ,מבית גידול טבעי ורב תפקודי ,המעניק שירותי מערכת
רבים לאדם ולטבע לתעלה תפעולית המזרימה נפח גדול של מים באירועי שיא.9
נוסף לפגיעה במורפולוגיה ובמבנה הנחל ,תוצר נוסף של שיטפונות והצפות הן כמויות סחף גדולות
הנגרעות מהשטחים החקלאיים ,זורמות אל הנחל וסותמות אותו .הצורך בשמירה על אפיק נקי
מסחף ,וגדות תפעוליות ונקיות מצומח מכתיבים תחזוקה תכופה בתעלות הנחל .התחזוקה יוצרת
פגיעה כרונית באיכות בית הגידול ,מונעת את שיקומו ומעמיסה על תקציבי התחזוקה ברשויות.9
עוד באירועי גשם קיצוניים מזהמים נשטפים אל הנחל מכבישים ,אזורי תעשייה ושטחים עירוניים.13
מהשטחים החקלאיים (המושקים מקולחין) נשטפות כמויות גדולות של חומרי הדברה ,חומרים
רפואיים ומוצרי טיפוח ,ונגר מזוהם נשפך לנחל גם ממערכות הביוב הקורסות .התרכובת הרעילה
הזורמת לנחל משמידה את הפאונה והפלורה הנחלית ששרדה בנחל.8
המחקר הנוכחי
דו"ח מספר שלוש ,המובא בהמשך פורט את ההשפעות שינוי האקלים על תפקודו האקולוגי של
הנחל ,וההשפעה הצפויה על מינים המהווים סמנים ביולוגים .מאחר והאתגר שמעמיד שינוי האקלים
למערכות הנחליות מועצם מהשפעות אדם ומהגידול הדמוגרפי ,נצביע גם על השפעות האדם
המגבירות את התהליכים הטבעיים .דו"ח מספר ארבע ,המובא בהמשך ,עוסק בפתרונות אפשריים
לתהליכי השחיקה של הנחל כפי שעולה מהדירקטיבות האירופיות ומסקירת הספרות העולמית.
המשך העבודה במחקר הנוכחי תכלול מיפוי של הפתרונות המיושמים היום בישראל למיתון
השפעות האקלים על נחלים ,וסקירת התשתית הרגולטורית ומידת ההתאמה שלה לעידן של אקלים
משתנה .כמו כן ננתח את מידת ההתאמה של הכלים הקיימים היום בעולם עבור ישראל ונמליץ על
סל פתרונות ליישום מיידי עבור מקבלי ההחלטות .עוד נבקש לחקור לעומק את השפעות שינוי
ה אקלים על שני נחלי בוחן מייצגים .נחל חרמון המייצג את אגן הכנרת ,ונחל תנינים המייצג את אגן
החוף .נבחן את הרקע האקלימי -הידרולוגי -אקולוגי של הנחלים הללו ,את השפעות האדם בהם .כמו
כן נעמוד על התחזית האקלימית לתפקודם באקלים משתנה .עוד נבקש לבחון במסגרת חקרי
8

המקרה את סל הכלים למיתון התהליכים שמופו .אנו מקווים שמחקר זה יאפשר לזקק את תמצית
הבעיה ולהנגיש למקבלי ההחלטות סל פתרונות מותאם ליישום מיידי.
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דו"ח מספר  .3ביו-אינידקטורים לשינוי אקלים בנחלים.
כללי
בדו"ח הקודם (מרץ  )2021הוגשה סקירת ספרות המסכמת את ההשפעות של שינוי האקלים על
נחלים (נספח  .)3תמצית המסמך מסוכמת בטבלה  .1בפרק הנוכחי ,התמקדנו בקבוצות
אינדיקטיביות המצביעות על השינוי בהרכב המינים ב נחל כתוצאה משינויים אקלימיים ,הידרולוגים
ואקולוגים.
הנתונים מוצגים בשתי סקאלות נפרדות:
א .כללית ,הרלוונטית לכלל נחלי החוף (טבלה  ,)2המתייחסת להשפעת שינוי אקלים כל שינויי
מבניים בנחל ועל קבוצות של בעלי חיים,
ב .השפעה על מינים ספציפיים הידועים מנחלי הבוחן (נחל חרמון ונחל תנינים .טבלאות  .)8-3מידע
נוסף מובא על ביואינדיקטורים נבחרים וטקסונים רלוונטיים בנספחים  1ו.2 -
ביואינדיקטורים הם טקסונים או מינים הידועים כרגישים או כמושפעים מתהליכים ולחצים על
המערכת האקולוגית ומובילים לשינויים במגוון הביולוגי .הביואינדיקטורים משמשים כמדד למצב בית
הגידול ,החברה או האקוסיסטמה .בנוסף ,ניטור של ביואינדיקטורים קלים לזיהוי מהווה תחליף ומדד
למגוון של קבוצות שניטורן עשוי להיות מורכב יותר .בכך מהווים הביואינדיקטורים גם מיני מטרייה (
) .Markert et al. 1999כיוון שחברות ביולוגיות מייצגות את האיכות האקולוגית של כלל מרכיבי בית
הגידול ,ובתוכן את מכלול הלחצים והתנודות העונתיות והרב שנתיות של המערכת ,ישנו יתרון
בשימוש בביואינדיקטורים על פני שיטות ניטור אחרות ).(Iliopoulou-Georgudaki et al. 2003
בנחלים ,החברה הביולוגית מתאימה את עצמה לשינויים הסביבתיים בנחל לאורך זמן (דגים וחסרי
חוליות ארוכי חיים) ובמרחב (מינים המהגרים לאורך הנחל) ומגיבה ללחצים סביבתיים כגון זיהומים,
אאוטריפיקציה ואובדן נישות (כתוצאה מהתייבשות ,שינוי מבני באפיק ,שינויים בחברת הצומח ועוד)
) .(Hershkovitz et al., 2018הניטור הביולוגי בנחלים באמצעות ביואינדיקטורים נמצא כאמין וזול
באופן יחסי לניטור כימי טוקסולוגי ).(Iliopoulou-Georgudaki et al. 2003
קבוצות מינים המושפעות משינויי האקלים בישראל
השפעות שינויי האקלים על נחלים סווגו לארבעה קטגוריות על ,בהתבסס על השפעתן על בתי הגידול
הנחליים )1( :עלייה בעוצמת אירועי גשם קיצוניים; ( )2עליה בטמפרטורת האויר; ( )3פחיתה
במשקעים ובזמינות מים; ו )4(-שינויים בתכונות המים המועצמים על ידי הירידה בספיקה .הקטגוריה
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הרביעית כוללת שינויים כימיים במים הנגרמים כתוצאה מהשפעות סינרגטיות של שלושת
הקטגוריות הראשונות או השפעות שלא צוינו כגון המלחת האסטואר בעקבות עלייה במפלס פני
הים ,כולם מועצמים כאשר הספיקה יורדת .קטגוריות העל מוינו ל 13-השפעות שונות על בתי הגידול
הנחלים בישראל כפי שמפורט בטבלה  .1קבוצות מינים של צמחים ובעלי חיים המרוויחות ומפסידות
מהשינוי הצפוי בבית הגידול מוצגות בטבלה  .2השפעת התהליכים האקלימיים וההידרולוגים על
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טבלה  :1השפעות על בתי הגידול הנחליים בישראל

השפעה
אקלימית
ברמת-על
עלייה באירועי
גשם קיצוניים

השפעה (לחץ) על מערכת
הנחל

פירוט

מרחב ההשפעה

עלייה בעוצמות ובתדירות של ספיקות
השיא הנדירות ( 1:10ומעלה); עלייה
באנרגיית הזרימה

פגיעה בקישוריות לפשט ההצפה ,התחתרות
הערוץ לעומק ,העתקת הערוץ (פריצת ערוץ
חדש) ,הגברת סחיפה ()Reset

נחלים בעיקר במישור החוף (לפי
המודלים הזמינים)

פחיתה בשפיעת מעיינות
ירידה בספיקה ובמהירות הזרימה
פחיתה
במשקעים
ובזמינות מים
(קיצור
ההידרופריודה)

עלייה
בטמפרטורת
האוויר
שינויים בתכונות
המים
המועצמים על
ידי הירידה
בספיקה

קיטוע הנחל
אירועי התייבשות תכופים או
ממושכים יותר
פחיתה בתדירות ובעוצמת זרימות
השיא השכיחות

מעיינות
כתוצאה מירידה בשפיעת מעיינות
התייבשות הערוץ ויצירת בריכות עונתיות,
הצטברות חומרים מוצקים ועלייה בריכוז
מומסים,
ערעור היציבות המורפולוגית של הערוץ
עלייה במשך העונה היבשה בנחל (קיצור
ההידרופריודה) ,ספיקת בסיס נמוכה

זרימות בסיס בערוצים איתנים ועונתיים

נחלי איתן שיהפכו לעונתיים

נחלים עונתיים

פעילות אנושית שצפויה
להגביר את הלחץ
הסדרת חתך הנחל כצעד למיתון
שיטפונות :בניית סוללות ,בניית מתקנים
בערוץ ,ייצוב קשיח של חתך הנחל
שאיבת יתר; ריכוז לחץ תיירות וקיט
באתרים פחות מופרים
שאיבת יתר; ריכוז לחץ תיירות וקיט
באתרים פחות מופרים
בניית סכרים ומאגרים ,הסדרה כצעד ליצוב
גדות
בניית סכרים ומאגרים; שאיבת יתר
למטרות שונות
בניית סכרים ומאגרים; שאיבת יתר
למטרות שונות

עלייה במספר השנים ללא שיטפונות

בעיקר נחלים עונתיים

הידקקות תשתית

בעקבות ירידה בספיקה ובמהירות הזרימה

במורד סכרים ומאגרים ,בריכות בנחלים
הרריים

בניית סכרים ומאגרים

עלייה בטמפרטורת המים

בעקבות ירידה בספיקה ועלייה בטמפרטורת
האוויר

נחלים ,למעט בקרבת הנביעה ,וביתר
שאת נחלים עונתיים

פגיעה בצומח ריפארי (ירידה באחוז
ההצללה)

ירידה בריכוז החמצן המומס
עלייה בעכירות המים
העשרה במזינים

כתוצאה מעלייה בטמפרטורה ,מהאטה
בזרימה או מאאוטרופיקציה
הפחתה בהסעת סדימנט
עלייה בכמות הנוטריינטים בגוף המים

העשרה במזינים מתשטיפים חקלאיים
(אאוטרופיקציה)
פעילות נופש וקיט (דשדוש מטיילים)
חקלאות אינטנסיבית ,מרעה ,גלישות
קולחין
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כתוצאה מירידה בכמות המים ,המלחת מי
תהום גבוהים או כניסת אסטוארים לעומק
היבשת בעקבות עליית מפלס הים
ממקורות חקלאיים ,עירוניים ,תעשייתיים,
תשתיות; יותר תשטיפים באירועי גשם
קיצוניים; ירידה בספיקת הבסיס מגדילה את
ריכוז המזהמים

המלחה

זיהום

נחלים בקרבת מי תהום גבוהים,
אסטוארים

חקלאות אינטנסיבית

פעולות הדברה (יתושים)

טבלה  :2קבוצות מינים שמרוויחות ומפסידות מההשפעה
השפעה (לחץ) על מערכת
הנחל
עלייה בעוצמות ובתדירות של
ספיקות השיא הנדירות (1:10
ומעלה); עלייה באנרגיית
הזרימה

מפסידים
צמחים

תלוי נחל

מרוויחים
בעלי חיים

צמחים

בעלי חיים

מינים שלא מתואמים לזרימה (לא נצמדים ,מינים שחיים
בסדימנט דק :דגים צעירים ,שפיראים ,בריומאי בוץ ,זבובאים,
תולעים ,רכיכות)

מינים שמחדשים צמיחה
בקלות (למשל ,השרשה
מענפים; ערבה ,פטל)

מינים שמאכלסים את הנחל במהירות
(חרקים)

מינים שמוגבלים לשהות במים (רכיכות ,סרטנים ,דגים);
פחיתה בשפיעת מעיינות צומח גדות מעוצה (דלבים ,ערבות)
נודדים לאורך הנחל (דגים ,דו-חיים ,לוטרה); מתמחי מעיינות
צמחי מים (טבולים וצפים)
ירידה בספיקה ובמהירות
מיני חגורות ( 2,3שיח
(דו-חיים ,שעירי כנף ,בריומאים); חובבי זרימה מהירה
צמחים מזדקרים רגישים (כדורן
הזרימה
מאכלסי בריכות ,מים עומדים או זרימה
אברהם ,טיון דביק)
(בריומאים ,שעירי כנף ,גדותאים ,חיפושיות נחליות ,ישחורים,
ענף ,גומא הפפירוס)
צומח יובשני (כניסה לחתך) איטית (זחלי יתושים ,בריומאי )Cloeon
שטצדים)
שרכים
קיטוע הנחל
צומח רודרלי (כניסה לחתך)
מינים שלא יספיקו להשלים מחזור חיים (דו-חיים ,חרקי מים
אירועי התייבשות תכופים או
בעלי מחזור חיים ארוך)
ממושכים יותר
פחיתה בתדירות ובעוצמת
זרימות השיא השכיחות

חד-שנתיים שיאבדו יתרון תחרותי

חובבי תשתית גסה ,נצמדים (בריומאים רבים ,ישחורים,
גדותאים ,חלזונות); מלחכי אצות אפיליטיות (מיני בריומאים,
שעירי כנף ,שטצדים); מסתתרים בין אבנים ובולדרים (דגים)

צומח רב-שנתי ומעוצה;
מינים המאפיינים תשתית

מינים לא מתמחים ,שבדרך כלל היו
נסחפים ואוכלוסיותיהם נפגעות
()...Chironomidae

15

הידקקות תשתית

דקת-גרגר (סוף ,קנה ,גומא
ארוך ,כרפס ,גרגר)

מינים המאפיינים תשתית גסת-
גרגר

חובבי תשתית רכה ,מתחפרים (מיני
בריומאים ,תולעים ,צדפות)

עלייה בטמפרטורת המים

בעלי סבילות טמפרטורה צרה  -סטנותרמיים (דגים ,דו-חיים,
חרקים רבים)

בעלי סבילות טמפרטורה רחבה -
יוריתרמיים (זבובאים ,סרטנים)

ירידה בריכוז החמצן המומס

נושמי זימים (דגים ,צדפות ,חלזונות ,בריומאים ,גדותאים,
שעירי כנף ,סרטנים)

נושמי ריאה (חלזונות בוענית ומינים
פולשים אחרים); בעלי אסטרטגיות
נשימה מיוחדות (ימשושי
 ,Chironomusיתושים)

עלייה בעכירות המים

צמחים טבולים
נושמי זימים (דגים ,צדפות ,חלזונות); רגישים לזיהום
(בריומאים ,גדותאים ,שעירי כנף ,דו-חיים ,שטצדים)

העשרה במזינים

המלחה

זיהום

צמחי מים (טבולים
וצפים)שרכיםמזדקרים רגישים
(מכבד הביצות)צומח גדות של מים
מתוקים (אחילוטוס זקוף)

בעלי סבילות מליחות צרה  -סטנוהאליניים (דגים ,דו-חיים,
חרקים רבים)

מיני מים מתוקים;
רגישים לזיהום (בריומאים ,גדותאים ,שעירי כנף ,שטצדים);
צמחי מים (טבולים ,צפים);
מסננים (צדפות); נושמי אוויר אטמוספירי כתוצאה מהדברת
שרכים
יתושים (פשפשי מים ,חיפושיות מים)
מזדקרים רגישים (אגמון החוף ,גומא
הפפירוס)

מינים חובבי נוטריינטים עמידים לזיהום (חלזונות ריאה פולשים,
ימשושי  ,Chironomusתולעים)
(עדשת מים ,כרפס הביצות)
צמחים עמידים למליחות
נמוכה (קנה ,משיין גלילי,
אגמון ימי)צומח מלחות

בעלי סבילות מליחות רחבה -
יוריהאליניים (זבובאים ,סרטנים,
זבובאים מסוימים)

רודרליים (שלמון יפואי);
פולשים;
עמידים לזיהום (ארכובית
משונשנת);

עמידים לזיהום (חלזונות ריאה פולשים,
ימשושי  ,Chironomusתולעים)
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ביואינדיקטורים בנחלי הבוחן
הביואינדיקטורים בפרק הנוכחי מהווים מיני מטרייה לשאר הקבוצות הטקסונומיות בנחל .קל יחסית
לזהות אותם ולעקוב אחרי תמורות באוכלוסיותיהם ,ואלה מלמדות על פוטנציאל השפעה הן על מינים
וקבוצות אחרות ,והן על המערכת כולה .המינים משמשים כקנרית במכרה ,או כנורת אזהרה.
הביואינדיקטורים לנחלים חרמון ותנינים מוצגים בטבלאות  3-5ו 6-8-בהתאמה ,ומחולקים לפי
קבוצות :חסרי חוליות ,חולייתנים וצמחים .המינים האינדיקטיביים נבחרו עפ"י ידע ספרותי ,מידע
בע"פ והערכת מומחה ,מתוך מצאי המינים הידוע בנחלי הבוחן .כיוון שהיעלמות של מין מחייבת ידע
קודם אודות תפוצתו בנחל ,נבחרו גם מינים המושפעים חיובית מההשפעה .לכל מין בטבלה מצוינת
גם עוצמת הזיקה להשפעה הסביבתית (עד כמה מושפע) כפי שמוצג במקרא בראש הטבלאות.
בנספחים  1ו 2-מובא מידע כתוב אודות חלק מהמינים והטקסונים ,המיועד כעזר לקורא ולמנטר.
אופן השימוש בטבלאות:
ניטור בכל נקודת זמן מייצג את מצב הנחל בתקופת הניטור .במידה ונצפתה בניטור מגמה של שינוי
בשפע או הרכב הטקסונים בקטע הנחל ביחס לניטור קודם ,יש להצליבו עם ההשפעות המיוחסות
לו ולהשוות עם טקסונים נוספים בטבלה ובטקסט בכדי להבין באיזה השפעה סביבתית מדובר ,ואותה
לבחון יותר לעומק .ככל שמספר גדול יותר של ביואינדיקטורים מצביעים על אותה השפעה
ולביואינדיקטור זיקה חזקה יותר להשפעה הסביבתית ,כך ההשפעה הסביבתית חזקה יותר .במידה
ואין מידע קודם  ,או שניטור קודם בוצע בשיטה שונה ,הרכב ושפעת המינים יכול להעיד על ההשפעה
הסביבתית בזמן הנתון.
מקרא לטבלאות
עוצמת הזיקה להשפעה
הסביבתית

אוכלוסיית המין גדלה

אוכלוסיית
הצטמצמה

המין

↑

↑↑

↑↑↑

↓

↓↓

↓↓↓

הפיכה

למין

דומיננטי
צמצום
משמעותי

עד

הכחדה

הסבר למקרא :ככל שלמין זיקה חזקה יותר להשפעה הוא יהיה רגיש אליה יותר ,ייעלם או ישתלט
במהירות גבוהה יותר .למשל בנחל חרמון ,אוכלוסיה גדולה של דולב מזרחי צפויה להצטמצם רק
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כאשר הנחל ייתייבש במלואו (זיקה נמוכה להתייבשות) ,ואילו השבטבט צפוי להצטמצם משמעותית
עם ירידת הספיקה וגרדיאנט הלחות בגדה (זיקה גבוהה).
נחל חרמון
טבלה  :3חסרי חוליות אינדיקטיביים בנחל חרמון
גדותאי .P
הטקסון /גדותאי
שם
zernyi
M.
השפעה
beraudi
התייבשות,
התארכות
תקופות יובש,
ירידה בספיקה
האטת זרימה
הידקקות
תשתית
בטמפ
עלייה
המים
בריכוז
ירידה
החמצן המומס
פגיעה במסדרון
הנחל
התגברות
פעילות קיט

שעיר כנף
Rh.
nubila

בריום
znojkoi

.Rh

חיפושית
Elmis

שטצד
.G
Pseudosyriacus

↓↓↓

↓

↓↓↓

↓

↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

טבלה  :4חולייתנים אינדיקטיביים בנחל חרמון
שם
השפעה

הטקסון/

לוטרה

סלמנדרה

חפף ישראלי

בינון הירדן

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

קיטוע הנחל
האטת זרימה
עלייה בטמפ המים
ירידה בריכוז החמצן
המומס
המלחה

↓
↓

↓↓↓

↓↓↓
↓

↓↓↓
↓
↓↓↓

זיהום

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓

התייבשות,
התארכות תקופות
יובש ,ירידה בספיקה

פגיעה
הנחל
התגברות
קיט

במסדרון
פעילות

↓↓↓

↓

↓
↓

↓

↓
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טבלה  :5צומח אינדיקטיבי בנחל חרמון
מאפיין
הצומח:

שרכים

מעוצים

השפעה/
שם המין

שבטבט גדול,
שבטבט ענף,
שערות שולמית

דולב
הרדוף
הנחלים

התייבשות,
התארכות
תקופות
יובש ,ירידה
בספיקה
רצף שנים
ללא שיטפון
הידקקות
התשתית
העשרה
במזינים
המלחה
זיהום
פגיעה
במסדרון
הנחל
התגברות
פעילות קיט

↓↓↓

↓↓

↓

מזרחי,

ערבה
לבנה

נדירים

צף

כדורן
ענף

נהרונית
צפה

↓

↓↓↓

↑

↓↓

↓↓↓

חד שנתי -נפוץ

ערברבה
שעירה

↓

↑↑↑

גרגר
הנחלים

מיני
מתוקים

מים

אחילוטוס
זקוף,
נענע משובלת

↑

↑

מינים עמידים

קנה
מצוי

חנק
מחודד

טיון
דביק,
פטל
קדוש

↑↑

↑↑

↑↑↑

↑↑

↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑
↓↓↓
↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓
↓↓↓

↓↓↓

↓↓

↓

↓

↓↓↓
↓↓↓

↓

↑↑
↑↑

↑↑
↑↑

↑↑↑

↑↑

↑↑↑

↑↑

↑↑

↑↑
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נחל תנינים
טבלה  :6חסרי חוליות אינדיקטיביים בנחל תנינים
סלסלה חופית
חלזונות
טקסון/
פולשים:
השפעה
,Tarebia
Pyrgophorus

התייבשות ,התארכות
תקופות יובש ,ירידה
בספיקה

↓

בריום
.cf Procloeon
pennulatum

↓↓↓

↓↓↓

↓

האטת זרימה

↑

קיטוע הנחל

↓↓↓

↓

↑

↓↓↓

הידקקות תשתית

↑

עלייה בטמפ המים
ירידה בריכוז החמצן
המומס

↑

המלחה

↑

זיהום

↑

↑

כנף
שעיר
Hydropsyche

שטצד

↓↓↓

↓

↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓↓↓

פגיעה במסדרון הנחל
מפשט
וניתוק
ההצפה

↓↓↓

↓

טבלה  :7חולייתנים אינדיקטיביים בנחל תנינים
טקסון/
השפעה
התייבשות ,התארכות
תקופות יובש ,ירידה
בספיקה

טריטון פסים

לבנון הירקון

חפף ישראלי

עגלסת הירדן

קיפון בורי

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓↓↓

↓↓↓
↓
↓↓↓

↓↓↓
↓

↓↓↓

↓
↓

קיטוע הנחל
האטת זרימה
הידקקות תשתית
עלייה בטמפ המים
ירידה בריכוז החמצן
המומס
זיהום

↓

↓

↓↓↓

↓↓↓

פגיעה במסדרון הנחל

↓↓↓

התגברות פעילות קיט

↓

↓↓↓
↓↓↓

↓

↓

↓↓↓
↓↓↓

↓↓↓

↓
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טבלה  :8צומח אינדיקטיבי בנחל תנינים
מאפיין הצומח:

נדיר

צמחים
צפים

צמחים
טבולים

מעוצים

טקסון/
השפעה

מכבד
הביצות

נופר
צהוב

נהרונית
צפה,
קרנן
טבוע,
קרנן
טבול

ערבה
מחודדת

שיח-
אברהם
מצוי

התייבשות,
התארכות תקופות
יובש ,ירידה בספיקה

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↑↑

↑↑↑

↑

↑↑

↑↑↑

↓↓
↓

↑↑↑

רצף שנים ללא
שיטפון שפותח את
הנחל
העשרה במזינים
המלחה
זיהום
במסדרון
פגיעה
הנחל

חגורה
2,3
עמידים

מיני מים
מתוקים

מיני מלחות

טיון
דביק,
פטל
קדוש

נענע
משובלת

אשל
מרובע

שרשר
שיחני,
מלוח
רגלני

סמר חד,
ערר
כרתי

ברומית
קצרת-
שיבולית,
שעורה
נימית,
אספרג
ארץ-
ישראלי

חד שנתי
נפוץ

רודרלים

כרפס
הביצות,
גרגר
הנחלים,
עדשת
מים

כף אווז
ריחנית,
שלמון
יפואי

נסמנית
קיפחת

↑

↑↑↑
↓↓↓
↓↓↓

↓↓
↓↓

↓↓↓
↓↓↓

↑

↓↓↓

↓↓

↓↓

↓

↑↑↑

↓↓↓

↑↑↑
↑↑↑

↑↑↑

↑↑

↑
↓

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑
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נספח  :1מידע עזר על ביואינדיקטורים בנחל חרמון
חסרי חוליות
 .1הגדותאי  - Marthamea beraudiתועד בבניאס בעבר ( .)Bromley 1988 ;Zwick 1984עונת הפעילות של
הבוגרים קצרה ,ומתרחשת במאי וביוני ( .)Bromley 1988 ;Alouf 1984הנימפות חיות במים קרירים
(העדפה ברורה ל 16–15-מעלות צלזיוס לכל היותר) .כמו גדותאים אחרים ,מוגבל לבתי גידול הקרובים
לנביעות ולראשי נחלים עם טמפרטורות נמוכות וריכוז חמצן גבוה ( ,)Tierno de Figueroa et al. 2010ועל
כן שינויים קלים בתנאי בית הגידול יתבטאו בצמצום האוכלוסייה של המין.
 .2הגדותאי  - Protonemura zernyiתועד בבניאס בעבר ( )Bromley 1988ולאחרונה (;Uekötter 2016
 .) Weiss 2019עונת הפעילות של הבוגרים אינה ממוקדת ,ונמשכת לאורך החורף והאביב ( Berthelemy
 .)Bromley 1988 ;and Dia 1982הנימפות חיות במים קרירים (העדפה ברורה ל 16–15-מעלות צלזיוס לכל
היותר) .כמו גדותאים אחרים ,רגיש לבתי גידול הקרובים לנביעות ולראשי נחלים עם טמפרטורות נמוכות
וריכוז חמצן גבוה ( ,)Tierno de Figueroa et al. 2010ועל כן שינויים קלים בתנאי בית הגידול יתבטאו
בצמצום האוכלוסייה של המין.
 .3שעירי כנף -סדרת חרקים עם זחל המתפתח במים .מאפיינים בדרך כלל נחלים עם זרימת מים בינונית-מהירה
ואיכות מים גבוהה.
 – Rhyacophilaמאפיין בתי גידול של זרימה מהירה ,טמפרטורה נמוכה וריכוז חמצן גבוה .דורש תשתית
אבנית .טורף .תועד בנחל דן ,בבית גידול דומה לקטע המורדי של נחל חרמון .
– Glossosomaתועד בנחל חרמון בזרימה מהירה בלבד.
שעירי כנף שתועדו בנחל חרמון על ידי  Botosaneanu & Gasith, 1971או :Botosaneanu, 1992
,Hydropsyche exocellata ,Glossosoma hazbanicum ,Agapetus caucasicus ,Rhyacophila nubile
,Hydropsyche yahfufah ,Hydropsyche pellucidula ,Hydropsyche jordanensis

Adicella

.Psychomyia pusilla ,Stenophylax malaspina ,Mesophylax aspersus ,(Tricholeiochiton) fagesii
 .4בריום  - Rhithrogena znojkoiזרימת המים המהירה חשובה לו ,רגיש לטמפרטורת המים ולריכוז החמצן
המומס .נצמד לאבנים.
 .5חיפושית - Elmisחיפושית המאפיינת זרימה מהירה.
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 .6השטצד  - Gammarus pseudosyriacusמלחך אצות אפיליתיות ועל כן צפוי להיפגע מהידקקות תשתית
ואובדן אבנים בנחל .אחוז חמצן גבוה וזרימת מים חיוניים לקיומו ( ,)Herbst and Dimentman 1983ולכן
ייפגע גם מעלייה בטמפרטורת המים ומירידה בספיקה .מין שלא ידוע רבות על הביולוגיה והאקולוגיה שלו.
 .7שפירית - Onychogomphus lefebvreiעל פי  )1991( Dumontנמצאה בנחלים חרמון ,גילבון ,קורן ,דלייה
תבור ובאזור יריחו.
 .8שפירית - Caliaeschna microstigmaנדירה ,נמצאת במקורות הירדן ועד חולתה (.)Dumont 1991

חולייתנים
 .1סלמנדרה (- )Salamandra infraimmaculataרגישה לטמפרטורות גבוהות על מנת להתרבות .טווח
טמפרטורות מצומצם בהשוואה למיני הדו-חיים האחרים בישראל (אופטימלי עד  20מעלות צלזיוס; Goldber
 .)et al. 2020כנ"ל מוליכות חשמלית עד  .1400 µS/cmככל הנראה כשהתנאים יבשים או חמים מדי
הבוגרים לא שורדים ,ולכן הם מאפיינים יותר אזורי מעיינות בראש הנחל ולא את הנחל כולו לאורכו (כך בתל
דן;  .)Degani and Kaplan 1999נראה שפרטים בוגרים לא משוטטים בטווח העולה על כמה עשרות מטרים
( ,) Degani and Warburg 1978מה שיקשה עליהם להימלט מבית גידול שקרס לחיפוש בתי גידול חדשים,
ומחייב גם הגנה על מסדרון הנחל והתווך המקיף אותו ,משום שחלק ניכר מתנועתו של המין מתבצע שם.
טריפת ראשנים על ידי גמבוזיות נצפתה במעבדה .מידע על סלמנדרות מרחבי העולם מעלה שהן נפגעות
כתוצאה מעלייה במליחות הנחל (עלייה במוליכות החשמלית) ,פגיעה המתבטאת במצב גופני ירוד יותר
ובדעיכת אוכלוסיות .נראה שמנגנון הפגיעה של המלחת הנחל הוא עקיף ,ונובע משיבוש חברת חסרי
החוליות בנחל המהווה מזון לסלמנדרות (.)Hutton et al. 2021
 .2בינון הירדן ( - )Nemacheilus jordanensisדג אנדמי למקורות הירדן הנמצא בסיכון .בניסויי מעבדה ,חריגה
מטווח מצומצם של  16–14מעלות צלזיוס הפחיתה בשיעור ניכר את התפתחות הגונדות ,ומכאן את יכולת
הרבייה ,בנקבות (רוטמן  .)2009ככל שהטמפרטורה עלתה עלה גם שיעור הטפילים שנמצאו על הדג.
 .3חפף ישראלי (- )Capoeta damascinaדג שכיח במערכת הירדן ההררי .מאפיין בתי גידול של זרימה (קרוטמן
 ,)2004ולמרות היותו עמיד ושכיח בהשוואה לדגים רבים בישראל ,גם הוא עלול להינזק עם מגמות כמו האטת
הזרימה ,ניתוק בתי גידול ליניאריים ויצירת בריכות .קרוטמן ( )2004מציין שהחפפים קצרים יותר בנחלים
רדודים ובמיעוט זרימה ,וכן באזורים שמופרים על ידי פעילות קיט (קיאקים) .פעילות הרבייה שלו תחומה
בחודשי החורף ,ומע רבת הגירה במעלה הנחל (כל הנהרות והנחלים בגולן ובמערכת הירדן) לאתרי הטלה
הולמים (גורן .)Fishelson et al., 1996 ;1983 ,כיום נמצא במספרים גדולים בנחל חרמון (קרוטמן ,2003
.)2010
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 .4עגולסת הירדן  -Garra rufaנמצאה על ידי ירון קרוטמן בקטע הנחל במורד השמורה ובבריכת הקצינים ב-
 2003וב.2010-
 .5לוטרה  - Lutra lutraטורף ממשפחת הסמוריים ,נמצא בסכנת הכחדה חמורה בישראל (הספר האדום ,דולב
ופרבולוצקי  .)2002מאוימת על ידי הרס בית הגידול שלה – נחלים ומקווי מים – כתוצאה מייבוש ,שאיבה,
איגום ,סכירה וזיהום .כמו כן מאוימת על ידי דריסה והרעלה (איומים שאינם רלוונטיים לפרויקט זה) .הלוטרה
טורפת ,ותיפגע מהיעלמות בעלי חיים קטנים המשמשים לה טרף (למשל סרטני נחלים ,דו-חיים ,דגים,
ציפורים ומכרסמים החיים בגדות הנחל) .שרדו בישראל ככל הנראה כמה עשרות פרטים בלבד (דולב
ופרבולוצקי  .) 2002נראה שהאוכלוסיות בארץ מבודדות ולכן הפוטנציאל ל"אפקט ההצלה" במקרה של
הכחדה מקומית נמוך במיוחד ,למרות מקרים נדירים של קישור בין האוכלוסיות ( Magory Cohen et al.
.)2012
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נספח  :2מידע עזר על ביואינדיקטורים בנחל תנינים
חסרי חוליות
 .1בריום  - Procloeon cf. pennulatumחי בבתי גידול של זרימה שקטה וצמחייה טבולה .אובדן פשט ההצפה
יצמצם משמעותית את בית הגידול שלו .שיטפונות ככל הנראה סוחפים את הדרגות הצעירות; תכיפות גוברת
של אירועי שיטפון תחבל בסיכוייו של הבריום להשלים גלגול ולאכלס מחדש את הנחל .הביולוגיה של המין
הישראלי לא מוכרת לאשורה ,אך ניתן לשער על סמך הידע על מינים קרובים באירופה ,ששינויים קיצונים
בספיקה ובתנאי המים יצמצמו את בית הגידול שלו .תנאי טמפרטורה גבוהה צפויים להשפיע גם הם על קצב
התפתחותו ,יכולת הרבייה שלו וכושר ההפצה שלו.
 .2שעיר כנף  - Hydropsycheחובב אבנים ,ולכן אוכלוסייתו צפויה להצטמצם עם התפשטות צמחייה ,ירידה
בספיקת המים ,ירידה במהירות הזרימה והידקקות התשתית .מגמות מעין אלה נצפו על ידי Hershkovitz
(.)2014
 .3שטצד  - Echinogammarus foxiמלחך אצות אפיליתיות ועל כן צפוי להיפגע מהידקקות תשתית ואובדן
אבנים בנחל .בעבר היה שכיח יותר בנחלי החוף אך נראה שאוכלוסיותיו הולכות ומצטמצמות ( Herbst and
 ,) Dimentman 1983כנראה בשל הפגיעה האנושית העקבית בנחלים אלה .משגשג בטווח מליחויות רחב
וגם בזרימה איטית יחסית ,ועל כן השפעות שינויי אקלים על מאפיינים אלה לא צפויות לפגוע בו.
 .4סרטן  - Corophium orientalisהיסטורית ידוע מכמה נחלי שפלה בישראל ,לרבות מורד נחל תנינים
( )Herbst and Dimentman 1983ובמורד הנחל (הבריכה המזרחית ,מכון השאיבה; גזית וגורן  ,)1999אך
אוכלוסיותיו הצטמצמו משמעותית בשנים האחרונות .מעדיף זרימה איטית ,מליחות לא נמוכה ,ותשתית דקת
גרגר שמאפשרת לו להתחפר.
 .5החלזונות הפולשים  Pyrgophorusאו  - Tarebia graniferaמינים פולשים נפוצים בעולם ,שהופיעו
בעשורים האחרונים בכמה נחלים בישראל ,ובנחל תנינים החל משנת  ;Mienis et al. 2011( 2010מילשטיין
וחוב  .)2012שני המינים נמצאו גם במים מליחים ( .)Mienis 2011עם הידקקות התשתית והפגיעה הכללית
בתנאי בית הגידול ,אוכלוסיותיהם צפויות להתרחב ולהתבסס באתרים חדשים .התבססותם מקושרת (באופן
שטרם הוכח אמפירית) עם דחיקת מיני רכיכות מקומיים .החילזון  Pyrgophorusהוא הרכיכה היחידה
ששרדה אירוע קיצוני של זיהום אורגני בסביבת נחל תנינים ( ,)Mienis 2011מה שמעיד על עמידותו הגבוהה
לתנאי זיהום והיפוקסיה (למרות היותו חילזון הנושם באמצעות זימים) .העמידות הגבוהה למליחות ,להעשרה
בחומרי הזנה ולירידה בזמינות החמצן תשרת את החלזונות הפולשים בתחרות מול מינים מקומיים ותסייע
לשגשוגם.
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 .6סלסילה חופית ( - )Corbicula consobrinaהייתה מצויה ברוב נחלי החוף אך ככל הנראה נכחדה מרובם.
עדיין נמצאת בנחל תנינים אך מצויה בסכנה (מילשטיין וחוב  .)2012רגישה לזיהום ולייבוש .ככל הנראה
רגישה לש ינויים במשטר הזרימה ובריכוז החמצן .הביולוגיה של הצדפה לא מוכרת לאשורה ,אך ניתן להעריך
שהיא תלויה לצורך רבייה בדג פונדקאי ,ועל כן קיומה מותנה בקיומו של הפונדקאי וברציפות הזרימה בנחל.
מתחפרת במצע של חול גס.

חולייתנים
 .1לבנון הירקון - Acanthobrama telavivensisאוכלוסייה שרידית במקטע ההררי (אזור אביאל; גורן ,1998
גזית וגורן  .) 1999להשלמת מחזור החיים הדג חייב תשתית של אבנים קטנות ביניהן מוטלות הביצים
ומסתתרים הדגיגים .כאשר התשתית דקת גרגר ובוצית הרבייה של הלבנון אינה אפשרית .לבנון הירקון רגיש
במיוחד לזיהום מטיפוסים שונים וככל הנראה נפגע ממינים פולשים אגרסיביים כמו גמבוזיות.
 .2חפף ישראלי ( - )Capoeta damascinaמאפיין בתי גידול של זרימה (קרוטמן  ,)2004ולמרות היותו עמיד
ושכיח בהשוואה לדגים רבים בישראל ,עלול להינזק עם מגמות כמו האטת הזרימה ,ניתוק בתי גידול ליניאריים
ויצירת בריכות .קרוטמן ( )2004מציין שהחפפים קצרים יותר בנחלים רדודים ובמיעוט זרימה.
 .3עגולסת הירדן ( - )Garra rufaנכחד משאר נחלי החוף ככל הנראה כתוצאה מזיהום ,ולכן חשיבותה של
האוכלוסייה השרידית בנחל תנינים ניכרת במיוחד .לא מוגבל על ידי מהירויות זרימה .רגיש לזיהום ,ובמקרים
של זיהום כבד ועקבי צפוי להיכחד גם מנחל תנינים .מוכר במורד הנחל (במקטע בין כביש  4לסכר הרומי)
וב עיקר מעינות תמסח .שוחה בבית גידול של אבנים וצמחיית מים ,מאוים במקרה של אובדן הצמחייה.
 .4קרנון נהרות ( - )Salaria fluviatilisתועד בנחל תנינים פעמים ספורות ,לאחרונה בשנת ( 1996ייתכן שנכחד
מהנחל) .רגיש מאוד לשינויים בבית הגידול ,כשלתשתית האבנית חשיבות עליונה לקרנון לצורכי רבייה והזנה.
ייתכן שנדחק ונטרף על ידי גמבוזיות.
 .5קיפון בורי ( - )Mugil cephalusדג בעל ערך כלכלי שחי בסביבת שפכי נחלים ומגיע עד מעלה הנחל ,אך
מרבית אוכלוסיותיו מרוכזות באסטוארים של נחלי החוף בישראל .שינויים קיצוניים בתנאי הסביבה מובילים
לעיתים לתמותת דגים מאסיבית בנחלי חוף ,כפי שאירע כמה פעמים בשנים האחרונות .נראה שהבורי הוא
אחד הדגים הרגישים ביותר ,הוא הראשון להיפגע ולעיתים מהווה  100%מהדגים המתים באירועי התמותה
ההמוניים (אלרון .)2014 ,אף כי אין לכך גיבוי אמפירי ,מעריכים שמנגנון הפגיעה בקיפון הוא הרעה קיצונית
באיכות המים ,כמו למשל ירידה משמעותית בריכוז החמצן המומס או עלייה בריכוזי האמוניה הרעילה (אלרון,
 .) 2014אירועים שתועדו עד כה בנחלי החוף נובעים לרוב מהזרמות של שפכים ברמות טיהור שונות לנחל;
יחד עם זאת ,שינויי אקלים עלולים להוביל לעלייה בטמפרטורת המים ולירידה בספיקה ,וכך לדעיכה בריכוז
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 בהם הקיפון צפוי להיות אחד, בתרחיש כזה נצפה ליותר אירועים של תמותת דגים המונית.החמצן המומס
.הראשונים שייפגעו
. לרבות טריפה על ידי גמבוזיות, רגיש לזיהומים ולהפרעות שונות- )Triturus vittatus(  טריטון פסים.6
 אך המידע על גודלן ועל מידת הקישוריות ביניהן,אוכלוסיות מקוטעות נמצאות באגן נחל תנינים ובנחל עצמו
 למשל במסגרת עבודות, פגיעה במבנה הטבעי והמתון של גדות הנחל והצמחייה בהן.מוגבל ואינו עדכני
 האוכלוסייה.חי להיכנס ולצאת מהמים באופן חופשי- מחבלת בסיכוייו של הדו,הסדרה למיתון שיטפונות
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נספח  -3שינוי אקלים בנחלי ישראל .השפעות צפויות.
ירידת מפלס והתייבשות
עם הירידה בספיקת המים נחשפים בנחל אזורים שבימים כתיקונם היו אמורים להיות טבולים במים .עצמים כמו
סלעים ועצים טבולים שמפלס המים סביבם יורד ,עלולים לחשוף מינים שאינם נעים במהירות (למשל רכיכות,
ספוגים או טחבים) לאוויר הפתוח ולגרום להתייבשותם .התייבשות גדות הנחל עם נסיגת מפלס המים מסכנת
צמחיית גדה מתמחה ,שלעיתים מפנה את מקומה לצמחייה רודרלית או פולשת .ניתוק ערוץ הנחל הראשי
מצמחיית הגדות שלו גורר פגיעה מיידית בבעלי חיים שמאכלסים בית גידול זה כדי למצוא בו תנאי זרימה נוחים,
לארוב לטרף ,להטיל ביצים או להתפתח בשלבי החיים המוקדמים (בכלל זה דגים ,חרקי מים ועוד) .בהתאם
לטופוגרפיה של ערוץ הנחל ,עשויים להיחשף איים במרכזו (הדוגמה המפורסמת ביותר לכך בישראל מגיעה דווקא
ממערכת לא נחלית – האי אל מול חופי מעגן בכינרת) .ככל שייווצרו איים רבים יותר וככל שיגדלו ,יגבר הסיכוי
לאיחודם של האיים או הגדות ובכך לקיטוע מוחלט של הנחל.
קיטוע הנחל משפיע על מאכלסיו בכמה דרכים קיצוניות :הוא יוצר מלכודות בהן בעלי חיים שאינם מסוגלים לעזוב
את המים .בעלי חיים אלה לא יוכלו להימלט במקרה של התייבשות מוחלטת ,ובכל מקרה יאבד הקשר בינם לבני
מינם במקטעי נח ל אחרים .פירושו של הקיטוע הוא הפסקה מוחלטת של הזרימה בנחל ,ובכך הפיכתו למעשה
לבית גידול בריכתי (לנטי) .בשל כך ,מינים שתלויים בזרימת במים למטרת נשימה (למשל ,חלזונות נושמי זימים)
או הזנה (למשל ,חרקי מים מסננים) לא ישרדו.
תקופות יובש הן חלק מהעונתיות הטבעית באזורים ים תיכוניים ,אך לאחר תקופות בצורת ארוכות המערכת
האקולוגית מתקשה להתאושש .בקליפורניה ,לאחר חמש שנות בצורת (מתאר דומה לאזורים הים תיכוניים
בישראל) ,הרכב החברה השתנה לחלוטין ודג פולש התבסס ( .)Bêche et al. 2009בשנות בצורת בהן ספיקת
המים בנחלים פוחתת ,חברת הדגים נשלטת על ידי מינים פולשים ואופורטוניסטיים ,בעוד בשנים גשומות המינים
המקומיים מצליחים לעיתים להשתלט מחדש על הרכב החברה ( .)Bernardo et al. 2003תקופת יובש ממושכת
עלולה להוביל לשינוי גם בהרכב התזונה של דגים ( .)Mas-Martí et al. 2010כפי שנרמז לעיל ,מי שעשוי להרוויח
מהתייבשות הנחל הם דווקא מינים פולשים בעלי עמידות ליובש ,כמו חילזון הבוץ מניו זילנד ( Potamopyrgus
 )antipodarumוסרטן הנהרות  Procambarus clarkiiשכבר פלש בישראל.
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בעקבות אירועי התייבשות ממושכים ותכופים ,המלווים בהאטת מהירות הזרימה ,משתנה החברה הביולוגית
לחברה המאפיינת זרימה איטית או מים עומדים .בעלי חיים בעלי כושר היצמדות או שחייה המאפשר להם עמוד
בזרימה מהירה ואף לשגשג בזכותה ,מוחלפים בבעלי חיים כמו זחלי זבובאים שמותאמים לזרימות שקטות בלבד.
לירידה בלחות השפעה פיזיולוגית מיידית על מינים מסוימים ,מלבד היעלמות התווך המימי שבו הם חיים .יכולת
הקפיצה נפגעת אצל דו-חיים שסובלים מהתייבשות ( .)Greenberg and Palen 2021יכולת התנועה שלהם
משתבשת ,הם חשופים יותר לסכנות כמו טריפה וטווח ההגירה הפוטנציאלית שלהם (למקור מים מהימן למשל)
מצטמצם.
שינויים במשטר הזרימה
הקבוצה העיקרית של נחלים בישראל נמצאת במרכז הארץ ובצפונה ,תחת אקלים ים תיכוני קלאסי .פירוש הדבר
הוא שאזור זה חווה שתי עונות ברורות במהלך השנה ,קיץ חם ויבש וחורף קר ולח .משקעים זמינים רק בחלק
מהשנה ,וכתוצאה מכך הנחל מקיים משטר הידרולוגי המבוסס על זרימות משמעותיות יותר בחורף .חלק
מהנחלים באזור הים תיכוני ,וכמעט כל הנחלים המדבריים ,הם נחלי אכזב שבאופן טבעי מקיימים מופע לח רק
חלק מהשנה ,ובחודשים החמים האפיק מתייבש .מאכלסי הנחל התפתחו בתנאים אלה במשך אלפי שנים,
ומחזורי החיים שלהם מותאמים היטב למשטר ההידרולוגי .עם אירועי התייבשות מחזוריים הם מתמודדים
באמצעים של הסתגלות והימנעות (.)Hershkovitz and Gasith 2013 ;resistance and resilience
שיטפונות
אירועים שיטפוניים הם חלק מהמחזוריות הטבעית של נחלים ים תיכוניים ושל נחלי מדבר בישראל ( Gasith and
 .)Resh 1999באירועי גשם משמעותיים ,לרוב בתחילת החורף ,המערכת כולה נשטפת ו"מתאפסת" ,ולאחר מכן
מתחיל מחזור חדש של התיישבות והתבססות של מינים מהסביבה הקרובה או באמצעות גופי קיימה (זרעים,
ביצים) שנותרו בנחל לאחר העונה האחרונה .עובר זמן עד שהאורגניזמים מתבססים ומתבגרים ועד שהחברה
מתייצבת .התפקוד התקין של המערכת וההתמודדות האפקטיבית של המינים בה עם השיטפונות תלויים בכך
שהשיטפונות צפויים ( .)Gasith and Resh 1999אולם ,שינויי האקלים מגבירים באזורנו את תדירות השיטפונות
ואת עוצמתם .בכך הם "מאפסים" את המערכת לעיתים קרובות מהרגיל .אורגניזמים שמחזור החיים שלהם ארוך
יחסית עלולים שלא להספיק להשלים אותו ,בטרם יישטפו על ידי השיטפון הבלתי צפוי הבא .שינויי האקלים צפוי
לעלות את מספר השיטפונות ,עוצמתם ופיזורם לאורך העונה בשל שיבוש משטר הגשמים האופייני .כתוצאה
מכך ,החברה הביולוגית כולה עלולה להיסחף פעמים מספר במהלך העונה הגשומה ,ולאחר מכן להיות תלויה
בסיכויי התאוששות איטיים ,עד השיטפון הבא (.)Boix et al. 2010
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הומוגניזציה של גומחות אקולוגיות
נחלים בריאים ומאוזנים אקולוגית מקיימים מגוון גומחות אקולוגיות ,המתבטא בממדים שונים (עומק המים,
מהירויות זרימה ,תשתית המצע ,צמחיית מים ,הצללה מצמחיית גדות וכיוצא באלה) .תנאים סביבתיים משתנים
כמובן גם לאורך ציר הזמן ,במחזורים יומיים ,עונתיים ושנתיים .מערכת סבוכה זו של תנאים סביבתיים מאפשרת
למינים שונים למצוא את הגומחות המתאימות להם – לחלקם מגוון רחב של גומחות ולאחרים דרישות מדויקות
ביותר .מגוון הגומחות האקולוגיות משקף את מגוון המינים הפוטנציאלי בנחל .הפחתה בכמות המים בשל ירידה
בספיקת הנביעות מובילה באופן ישי ר לצמצום כל המשרעות האקולוגיות האפשריות בנחל ,ומכאן לצמצום
המורכבות המבנית ומגוון הגומחות האקולוגיות.
עליית טמפרטורת המים
ככלל ,בבתי גידול לוטיים (של מים זורמים) הטמפרטורה יציבה ונמוכה בהשוואה לבתי גידול לנטיים (בריכות
ואגמים) .המים הקרירים מאפשרים ,ולעיתים מהווים תנאי ,להתפתחותם של מיני צומח ובעלי חיים רבים ,בעיקר
בצפון הארץ .בתרחיש של התחממות עקבית ומדודה הנפרשת לאורך שנים רבות ,טמפרטורת המים בנחלים
צפויה לעלות בהדרגה ולמתוח את גבול ההתמודדות של מינים הרגישים לחום .מינים אלה ,המוגבלים
לטמפרטורת מים נמוכה ,מאוימים במיוחד בתרחיש של שינויי אקלים ( .)Hershkovitz et al. 2015חרקי מים
כמו גדותאים ( ,)Plecopteraלמשל ,רגישים במיוחד לעלייה בטמפרטורת המים ( .)Heino 2001חרקי מים
שסובלים רק טווח צר של טמפרטורות יידחקו לאכלס אזורים נוחים יותר ,עד שלא יהיה להם יותר מקום להידחק
אליו ,ולא יהיו בתי גידול הולמים בסביבה ( .)Timoner et al. 2020כמו כן ,לעיתים מינים בעלי טווח סבילות
תרמית צר (כלומר ,מינים המוגבלים לטווח טמפרטורות מצומצם) הם גם בעלי יכולת הפצה ואכלוס מוגבלת:
חיפושיות מים מהסוג  Agabusהמצוי בישראל ,למשל ,הראו קשר ברור בין סבילות לטמפרטורה ובין יכולת
ההפצה ( .) Calosi et al. 2008מכך עולה שדווקא המינים המאוימים ביותר ,שיתקשו יותר מכולם להתמודד עם
שינויי האקלים ,הם גם אלה שיתקשו להתחמק מתנאי הסביבה המשתנים .אצל חיפושיות מים אחרות נראה
שיכולת ההפצה יכולה להיות בלתי תלו יה בטווח הסבילות התרמית ,אך שני המאפיינים משפיעים על יכולתן
להימנע מאיומי האקלים המשתנה ( .)Arribas et al. 2012לטמפרטורת המים השפעה גם על גורמי מפתח
בהיסטוריית החיים של מינים אקוואטיים ,כמו יכולת הרבייה .למשל ,בניסויי מעבדה ,חריגה מטווח מצומצם של
 16–14מעל ות צלזיוס הפחיתה בשיעור ניכר את התפתחות הגונדות ,ומכאן את יכולת הרבייה ,בנקבות של בינון
הירדן ( ,)Nemacheilus jordanensisדג אנדמי למקורות הירדן הנמצא בסיכון (רוטמן  .)2009ככל שהטמפרטורה
עלתה ,עלה גם שיעור הטפילים שנמצאו על הדג .עלייה של  6מעלות צלזיוס בטמפרטורת המים הממוצעת צמצם
ב 50%-את קצב הגדילה ואת ההתפתחות של דגים ( .)Hester and Doyle 2011כמו כן עלייה בטמפרטורה
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מובילה להתפתחות מהירה יותר ולגודל גוף קטן יותר וייצור פחות ביצים בבריום .)Sweeney et al. 2018( Cloeon
להתחממות המים השפעה גם על איכותם הכימית והפיזיקלית ,כמו עלייה בריכוז המלחים המומסים ,ירידה
ביכולת המסת החמצן האטמוספירי ופגיעה בכושר המיהול של מזהמים ממקור חיצוני (ר להלן).
ריכוז מלחים ומזהמים במים
הפרת האיזון ברמות של מומסים שונים במים עלולה לאתגר את המינים האקוואטיים ולסכן את סיכויי שרידותם.
אירועי גשם קיצוניים צפויים להגביר את הזרימה באופן מידי ולהוביל מזהמים ממקורות שונים בכמויות מוגברות
למים .מתקני תשתית רבים ברחבי הארץ קורסים מדי חורף בשנים האחרונות באירועי גשם קיצוניים ,ומזרימים
לערוצי נחלים ביוב וקולחים .לאחר ההזרמה לנחל ,מגיעות תקופות יובש (עוצר גשמים) תכופות וארוכות משהיו
בעבר ,המותירות את הזרימה בנחל רגועה .כך נפגעת יכולת הנחל להסיע את המזהמים במהירות או למהול אותם
על מנת לדלל את השפעתם .מכ אן שלשינויים הצפויים בפיזור הגשמים שתי השפעות על פוטנציאל הזיהום של
הנחל :הגברת הזיהום מחד ,ופגיעה ביכולת למתן אותו מאידך .כמות המלחים והרכבם מקווי מים ונובעת בדרך
כלל מתכסית הקרקע המקומית .ככל שכמות המים קטנה ,ריכוז המחים המומסים בהם עולה.
תשטיפים משטחי ם חקלאיים נושאים עימם חומרי הדברה (פסטיצידים ,הרביצידים) שצפויים לפגוע משמעותית
בצמחים ובבעלי חיים בנחל .בנוסף ,דשנים ממקור חקלאי מעשירים את הנחל בחומרים מזינים (נוטריינטים;
בעיקר צורות של חנקן וזרחן) .אלה מספקים תנאים מיטביים להתפתחות אצות במים ,בקצב ובהיקף שהמערכת
האקולוגית בדרך כלל לא מסוגלת לעמוד בהם .תופעה זו ,המכונה אאוטרופיקציה ,מובילה לצריכת חמצן גבוהה
מאוד על ידי האמות בשעות הלילה ,ובכך חונקת את שאר המינים המצויים במים ולא מאפשרת להם את ריכוזי
החמצן הבסיסיים החיוניים להם.
מינים ששיטת ההזנה שלהם נסמכת על סינון המים יכולים לתרום להטמעה והרחקה של המזהמים .אולם ,חימום
עקבי של המים יפגע בתפקודן של צדפות נחלים ( )Unionidaeשרגישות לטמפרטורות גבוהות ( Spooner and
.)Vaughn 2008
מידת ההשפעה של העשרה בחומרים מזינים על המגוון הביולוגי תלויה במידה רבה בנתוני הבסיס .מערכות
אקוואטיות במצב טוב וחפות מזיהום ,שאינן מועשרות באופן רגיל (אוליגוטרופיות,)oligotrophic streams ,
מסוגלות לספוג שינויים במשך זמן מה לפני שיתערער האיזון האקולוגי בהן .לרוע המזל ,מצבם הכללי של נחלי
ישראל הוא כמעט תמיד גרוע יותר ,והם כבר סובלים ממידה גבוהה של העשרה (נחלים יוטרופייםeutrophic ,
 .) streamsבשל כך ,השינויים הצפויים כתוצאה משינויי אקלים יפרו את האיזון האקולוגי בנחלי ישראל אף יותר.
חברת הדגים צפויה להתחלף ,כשמינים ממשפחת הקרפיוניים ( ,)Cyprinidaeמשפחה עם נציגים מקומיים
ופולשים בנחלי ישראל ,ידחקו דגים ממשפחות אחרות .בטווח הרחוק יותר ,נחלים משמשים כאזור חיץ (בופר)
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המסייע במיתון השפעתם של מזהמים .תשטיפים משטחים חקלאיים ומכבישים ,למשל ,שמגיעים אל נחל בריא,
נמהלים ב הדרגה במורד הנחל .ככל שספיקת המים קטנה ,התשטיפים והשפכים מהווים מרכיב דומיננטי יותר
בזרימה ,ויכולת המהילה הטבעית של הנחל מצטמצמת .נחלי אגן הכינרת ,לדוגמה ,צפויים להסיע בתרחיש כזה
יותר מזהמים ,ובכך לסכן את איכות מי הכינרת.
ריכוז החמצן המומס
ריכוז החמצן המ ומס במים עשוי להיות קריטי עבור מינים המסתמכים עליו לנשימה (למשל ,סרטנים ,חלזונות
זימים ודגים) ,והוא מושפע ממספר גורמים שלעיתים פועלים באופן סותר :טמפרטורת המים עומדת ביחס הפוך
לריכוז החמצן שהם מסוגלים להכיל ,כך שהתחממות עקבית תתבטא בריכוזי חמצן נמוכים מהמוכרים היום;
זרימה ומערבולות מאווררות את המים ומעלות את ריכוז החמצן ,אך בתנאים של הקטנת הספיקה או של פעולות
הנדסיות ליישור ערוצי זרימה ריכוז החמצן צפוי לרדת; ולבסוף ריכוז צמחיית המים ,ובעיקר אצות ,עשוי להשפיע
על תנודות יממתיות ולהוביל לריכוזי חמצן גבוהים מאוד ביום ונמוכים מאוד בלילה (אאוטרופיקציה ,ר לעיל).
מירידת ריכוזי החמצן במים צפויים להיפגע ,כאמור ,בעיקר מינים הנושמים באמצעות זימים ושאינם מסוגלים
לצאת ליבשה ,כמו דגים ,ראשני דו -חיים ,סרטנים ירודים ,חלזונות נושמי זימים (למשל מגדלית או שחריר,
 , Melanopsis spp. ,Melanoides spp.סוגים בולטים בנחלים רבים בישראל) וזחלי חרקים כמו בריומאים,
גדותאים ,שעירי -כנף ,שפיריות ושפריריות .בתמורה ,בתנאי עקת חמצן מתמשכת יתבססו מינים אחרים ,חלקם
מהווים מטרד עבור בני האדם ,כמו זחלי יתושים ( ,Culicidaeר להלן).
החמצה
השפעת שינויי האקלים על ערך ההגבה בנחלים (כלומר ,הפיכת המים לחומציים או בסיסיים יותר) לא נחקרה
לעומק עד כה .מעט המחקרים שבוצעו מצביעים על תוצאות סותרות ,וכן על השלכות סותרות על המגוון הביולוגי
(.)Heino et al. 2009
מהלך חיים ותזמון
מינים מציגים פנולוגיה (עונתיות) שמשתק פת מהאקלים שבמסגרתו הם התפתחו במשך שנים רבות .שינויים
קיצוניים בדפוסים עונתיים עלולים לשנות את מהלך החיים ולפגוע בתזמון של שלבי מפתח בחייהם של בעלי
חיים וצמחים ( .)Filipe et al. 2012מינים רבים ,למשל ,מקיימים שלבי חיים צעירים במים ,ובשעת כושר עוזבים
את המים בצורתם הבוגרת על מנת להמשיך בחייהם ,ובעיקר להתרבות .בטרם יעזבו את המים הם חייבים לגדול
דיים ולפתח את כל מערכות גופם בצורה נאותה לקראת השלב הבוגר בחייהם .דו-חיים ,למשל ,מתפתחים במים
כראשנים ,ובמהלך התפתחותם משנים את מבנה גופם ויוצאים אל היבשה .במקרה של התייבשות מוקדמת,
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ראשנים יאיצו את ההתפתחות במחיר גודל גוף קטן יותר וסיכויי שרידות נמוכים יותר .תופעה זו נצפתה גם בניסויי
מעבדה בסלמנדרה המצויה ( .)Sadeh et al. 2010בדומה לדו-חיים ,מרבית חרקי הנחל מתפתחים בתווך מימי
אך מעופפים בהיותם בוגרים .בטמפרטורות מים גבוהות יותר ,ההתפתחות עלולה להיות מהירה יותר ולהתבטא
בפגיעה בתכונות ההפצה ופוטנציאל השרידות והרבייה של הבוגרים ,כפי שהוצג בבריום מסוג שנמצא גם
בישראל ( .)Sweeney et al. 2018בבריומאים ממינים אחרים בספרד זוהו עדויות לפגיעה ביכולת הרבייה
וההפצה ,המקושרות לעליית הטמפרטורה ולהתארכות תקופת היובש (López Rodríguez et ;Cid et al. 2008
 .)al. 2009טמפרטורות גבוהות יותר הוצגו כמשבשות גם את יחס הזוויגים המאוזן בשעירי-כנף ( Hogg and
 .)Williams 1996במינים מסוימים השלמת מחזור החיים מחייבת תזמון מדויק מול מחזור חייו והתנהגותו של
מין אחר ,וכל פגיעה באיזון העדין הזה עלולה להיות מכרעת .צדפות נחלים רבות מתרבות באמצעות שלב צעיר
שמתפתח על פני ,או בתוך ,גופם של דגים .באופן זה הצדפות גם מהגרות לאורך הנחל ומייסדות אוכלוסיות
חדשות או מחזקות אוכלוסיות קיימות .מחקר בנושא זה טרם בצורה רחבה על מיני צדפות בישראל ,אך דוגמאות
מהעולם מעלות חשש שפגיעה בסנכרון עלולה לנתק את מחזור חייה של הצדפה אם לא תסתגל במהרה למחזור
חייו של הדג המאכסן (.)Gallardo et al. 2018
שינויים בדגמי תפוצה
אחת הדרכים הבולטות של מינים להתמודד עם שינויי אקלים היא עזיבת אזורים שהפכו בעייתיים והתבססות
מחודשת באזורים שהפכן נוחים יותר ( .)Filipe et al. 2012עם העתקת קו המדבר צפונה ,כפי שחוזים המודלים,
מינים רבים בישראל צפויים להעתיק בהדרגה את תפוצתם מערבה וצפונה (הדס שטייניץ) .מינים שכושר ההפצה
שלהם מוגבל ,ולא יצליחו להתמודד עם הש ינויים בבית גידולם מהר מספיק ,לא ישרדו .תנועת מינים לכיוון
הקטבים (כלומר ,צפונה בחצי כדור הארץ הצפוני) כבר נרשמת במדינות בהן קיים מעקב ארוך טווח ( Hickling
 ,) et al. 2005, 2006כאשר מינים בעלי כושר הפצה גבוה (כמו שפיריות) מצליחים להעתיק את תפוצתם
במהירות רבה יותר ממינים המוגבלים לחיים במערכת הנחלים (כמו דגים) .כ 14-דגי מים פנימיים בסביבת הים
התיכון צפויים לצמצם את תחום התפוצה שלהם עד  .)Lassalle and Rochard 2009( 2100תנועת מינים צפונה
צפויה בעיקר בקרב מינים חובבי מים קרים ,כמו הגדותאים – סדרת חרקי מים הרגישה לטמפרטורות גבוהות
( .)Heino 2001מספר מצומצם בלבד של מינים מסדרה זו מוכרים בצפון ישראל ( ,)Bromley 1988ומגמות של
דעיכה קיצונית כבר ניכרות באוכלוסיותיהם .בבריטניה תופעות דומות נצפו גם בקרב דגי נחלים ופשפשי מים
( .)Hickling et al. 2006בשווייץ הצביע ו חוקרים על כך שחרקי מים יידחקו לאזורים הנוחים עבורם ,שילכו
ויצטמצמו ,עד שלא יישאר להם לאן להגר ואוכלוסיותיהם עלולות להיכחד (.)Timoner et al. 2020
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כושר ההפצה של מינים הוא מרכיב חיוני ביכולתם להתמודד עם שינויי אקלים ,כי הוא מאפשר להם לאכלס בתי
גידול חדשים ונוחים יותר ,לקשר בין אוכלוסיות שנקטעות ,או להימלט באופן זמני לאתרי מפלט .בנחלים האתגר
גדול אף יותר ,שכן מינים רבים לא מסוגלים לחצות את התווך היבשתי ולדלג בין נחלים .גם בעלי חיים ניידים יותר
ניצבים בפני קשיים :שפריריות מהסוג  ,Enallagmaלמשל ,מרחיבות את תפוצתן ביעילות רבה יותר ככל שכנפיהן
גדולות באופן יחסי ( .)Rundle et al. 2007שינוי בתכונה כמו גודל הכנפיים מתרחש על פני דורות רבים ,די והותר
זמן כדי לאיים על שרידותו של המין .המינים שצפויים למתוח את גבול התפוצה שלהם צפונה הם אלה שמוצאים
בישראל את גבול התפוצה הצפוני שלהם ,כלומר בעיקר מינים אפריקניים ואסייתיים .מינים ממוצא פליארקטי,
כלומר שעיקר תפוצתם באירופה ובצפון אסיה ,מבטאים בישראל את תחום התפוצה הדרומי שלהם ,וצפויים
להיעלם בהדרגה מהמערכות האקולוגיות בישראל עם שינויי התנאים הקיצוניים בהם .ישראל עשירה במינים
מהקבוצה השנייה (ממוצא אירופי) ,כולל דגים ,דו-חיים וחרקים רבים (מנחם גורן) .תנאי האקלים המתחממים
בישראל יהיו נוחים יותר עבור מינים טרופיים ,בכלל זה מינים פולשים כמו רכיכות ממוצא טרופי (ר להלן) ,או מינים
נושאי מחלות אנדמיות לאפריקה ולדרום-מזרח אסיה ,כמו יתושים (ר להלן).
שינויים בהרכב החברה
היעלמותם של מינים מהמערכת לצד הגעתם של מינים חדשים (מינים אופורטוניסטים הממלאים גומחות
שהתפנו ,או כאלה המחפשים מפלט) משנות את פני החברה הביולוגית ( .)Bêche and Resh 2007ככל
שנצברים שינויים רבים יותר ,המערכת האקולוגית כולה משתנה ,וקטנים סיכוייה להשתקם ולחזור למה שהייתה.
בתרחישים של שינויי אקלים ,שינויים בהרכב החברה צפויים להפוך מהירים ותכופים ( .)Filipe et al. 2012ככל
שבתי גידול רבים יותר יהפכו להיות עוינים למינים שונים ,מינים אלה יתרכזו בבתי גידול נוחים וייצרו חברות
הומוגניות יותר ( ,)Timoner et al. 2020שתהיינה גם צפופות יותר מבחינה אקולוגית וככל הנראה שיעור
התחרות בהן יהיה גבוה במיוחד.
שינויים בטמפרטורה מובילים לשינויים ברמות ההזנה (הרמות הטרופיות) בחברה ,על ידי שגשוג או דעיכה של
קבוצות שפונקציונליות שונות ( .)Woodward et al. 2010שינויים כאלה מוציאים את המערכת מאיזון ועלולים
להוביל לקריסתה .בסדרת מחקרי מעבדה תחת משטרי טמפרטורה משתנים ,נראו שינויים בהרכב חברת ה-
 Protistaשהתבטאו בפגיעה לא פרופורציונלית בטורפים ובהרביבורים (לעומת יצרנים ובקטריבורים) ,לצד פגיעה
בבקרה הטרופית על רמות נמוכות במארג המזון ( .)Petchey et al. 1999שינויים בהרכב חברת הפטריות ,למשל,
יובילו לפגיעה ביכולת המערכת לפרק את החומר האורגני המת שבה ( ,)Dang et al. 2009מה שעלול לגרום
לפגיעה בתנאים הכימיים הדרושים לאורגניזמים כולם.
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שינויים במשטר הזרימה ,בעיקר בעקבות אירועים תכופים וארוכים של ירידה משמעותי בספיקה ,יובילו לשינויים
בהרכב חברת האצות ,ובעקבותיה בחברת חברי החוליות שנשענת עליהן (.)Ledger et al. 2008
מאגרים וסכרים
פרקטיקה נפוצה במקומות שונים בעולם .למעלה משני שלישים מנהרות העולם סכורים (.)Grill et al. 2019
באירופה מעל  21אלף סכרים קיימים ואלפים נוספים מתוכננים ,כמעט אך ורק למטרה של הפקת אנרגיה
הידרואקלטרית .בישראל המצב שונה ,ללא סכרים פעילים להפקת אנרגיה הידרואלקטרית (הניסיון היחיד היה
תחנת הכוח בנהריים שאינה פעילה) .תחת זאת ,קיימים סכרים רבים היוצרים מאגרי מי שתייה ,בעיקר בגולן
ובאזורים המנותקים ממערכת הובלת המים הארצית ,אך גם במקומות אחרים .מטרת המאגרים היא הבטחת
אספקה שוטפת של מים שפירים לשימושים חקלאיים וביתיים ,בעיקר במקומות שאינם מחוברים למערכת הובלת
המים הארצית ,כמו הגולן והערבה .הסכר קוטע את זרימתו הטבעית של הנחל ,ובכך מונע מאורגניזמים
המאכלסים את הנחל מעבר רציף לאורכו .מינים שונים נסמכים על היכולת להגר בין חלקו העליון של הנחל לחלקו
התחתון ,למשל על מנת להשלים את מחזור חייהם .השפעתו העיקרית של הסכר גלומה במטרתו :יצירת מאגר
המים ,שהוא למעשה אגם מלאכותי רחב-ממדים .התייחסות מיוחדת לסכר דגניה ולקיטוע הירדן הדרומי
ממקורותיו הטבעיים העיקריים באופן שלא צפוי להשתנות בעטיית המגמות האקלימיות .הסכר משפיע גם על
הנחל במורד הזרם ,אפילו אם זרימת המים מובטחת .אחת ההשפעות עלייה בטמפרטורת המים ( Coleman et
 ,) al. 2021שנובעת ככל הנראה משינויים במשטר הזרימה .אכן ,במורד סכרים נמדדו עליות בטמפרטורת המים
שמקושרים עם דילול אוכלוסיותיהם של דגים ייחודיים למים קרים (.)Lessard and Hayes 2003
פלישות ביולוגיות
שינויי אקלים עשויים לעודד ולהרחיב את מגמת הפלישות הביולוגיות בשלושה ערוצי השפעה עיקריים ( Rahel
( :) and Olden 2008א) תגובות האדם להתמודדות עם שינויי האקלים תיצורנה הזדמנויות פלישה חדשות; (ב)
מינים פולשים שבעבר נבלמו בשל התנאים הסביבתיים עשויים למצוא סביבה נוחה יותר להתבססות; ו(ג) מינים
מקומיים שאינם בעלי סבילות גבוהה יקרסו תחת הצורך להתמודד עם האקלים המשתנה ועם המינים הפולשים
במקביל.
שינויי האקלים יובילו בני אדם להגברת פרקטיקות נפוצות או לאימוץ פרקטיקות חדשות שמעודדות פלישות
ביולוגיות .בניית סכרים ,מאגרים ומערכות השקיה נדון לעיל .בהיבט של חקלאות מים ,תנאי אקלים חמים יותר
יעודדו ענפי חקלאות מים (אקווקולטורה) המבוססת על מינים מאזורים טרופיים .מינים אלה יכולים לשגשג
בבריכות גידול ,ומקרים של הימלטות למערכות טבעיות (כמו שקורה לא אחת) יאפשרו להם להתבסס גם בטבע.
לא רק בחקלאות המתועשת ,שבה קיימים פיקוח ואסדרה ,התופעה צפויה ,אלא גם בגינות נוי פרטיות .בריכות
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נוי בגינות פרטיות מתהדרות לעיתים קרובות בצמחי מים ,דגים וחלזונות ממקור טרופי .במכוון או שלא במכוון,
פעמים רבות מינים המגודלים לצורכי נוי משוחררים לטבע ומתבססים במערכות טבעיות ,גם בישראל ( Roll et
 ;Yanai et al. 2017 ;al. 2007, 2009דופור-דרור .)2019
לאחר הגעתו של מין זר למערכת אקולוגית חדשה ,המכשול הקריטי שיקבע אם יצליח להתבסס הוא יכולתו לסבול
ולשגשג בתנאי האקלים החדשים .בעוד שבעבר מינים רבים ממקור טרופי אולי נקלעו במקרה למערכות טבעיות
בישראל אך לא שרדו זמן רב ובוודאי שלא הצליחו להעמיד צאצאים ,היום עם עליית הטמפרטורות הם פוגשים
תנאים נוחים יותר שמעלים את סיכוייהם להתבסס .סרטני נהרות ( )crayfishלמשל ,שרבים מהם משונעים
ברחבי העולם ומגודלים למטרות נוי או מאכל ,מצליחים בעשורים האחרונים להתבסס בהצלחה יתרה באירופה
ובארה"ב ,שם הם מסכנים צמחים ,חסרי חוליות ,דו-חיים ודגים ( .)Lodge et al. 2000גם בישראל נצפו סרטנים
פולשים בטבע ,וחלקם אף הצליחו לבסס אוכלוסיות (Levitt- ;Snovsky and Galil 2011 ;Wizen et al. 2008
.)Barmats et al. 2019
בהתמודדות מול מינים פולשים ,ידם של המקומיים בדרך כלל על התחתונה .כשהתבססה פלישה של מין זר
במערכת אקולוגית מופרעת ,המין הזר מתערב ביחסי הגומלין הוותיקים במערכת ,ויוצר אינטראקציות של טריפה
או תחרות עם המינים המקומיים .למשל ,ארבעה מיני קרפיוניים ( )Cypridaeצפויים לדעוך משמעותית או אף
להיכחד כליל בתוצאה מהתבססותו של דג פולש שינצל את התחממות מקווי המים בצפון אמריקה ( Jackson
 .)and Mandark 2002חשדות דומים עולים גם בישראל .למשל ,החסילון הטרופי שפלש לאחרונה לנחלי ישראל,
 ,Neocaridina denticulataהוא מתחרה פוטנציאלי של הסרטן המקומי קפיצון הנחליםAtyaephyra ,
 .)Levitt-Barmats et al. 2019( orientalisתנאי אקלים חריגים משפרים לעיתים את סיכוייו של מין פולש
להתחרות בהצלחה עם מין מקומי (.)Taniguchi et al. 1998
שינויים בשימושי קרקע
ניתן להניח ששינויים מהותיים בשימושי הקרע הסמוכים לגדות ישפיעו על חברת חסרי החוליות בנחלים .חקלאות
(דישון ,הדברה;  .) Allan 2004גם שינוי באופי צמחיית הגדות והיבשה ובהרכבה ישפיע על המים .נשר עלים
שמגיע למים הוא חלק מהמערכת האקוואטית ומשפיע עליה במגוון דרכים .חסרי חוליות רבים ,למשל ,ניזונים
מגריסת עלים (למשל מיני בריומאים ,גדותאים או חיפושיות) ,ודילול עצים רחבי-עלים בנחל עלול לפגוע
בדומיננטיות שלהם בחברות מסוימות (אולי ציטוטים טובים מCovich et al. ,Wallace and Webster 1996-
.)1999
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שינויים במסדרון הנחל ובמבנה הגדות
מסדרון הנחל הוא הרצועה המקיפה את הנחל משתי גדותיו .היא תומכת בתפקודו של הנחל כמערכת אקולוגית
ומצד שני נהנית מהנחל שמחזק אותה כבית גידול יבשתי; בין שתי המערכות קיימים לרוב מעברים שוטפים של
אורגניזמים ,חומר ואנרגייה .צמחיית הגדות מספקת גם שירותי הצללה לנחל ,החשובים למיתון שינויי
הטמפרטורה בו במקרים מסוימים .מסדרון הנחל מספק שכבת חיץ (בופר) הממתנת השפעות שליליות מהסביבה
(זליגת מזהמים ,תאורה ,גישה של בני אדם או בקר רועה וכד) על הנחל עצמו .
מסדרון הנחל עלול לספוג שינויים קיצוניים שיפגעו בתפקודו האקולוגי ,בעיקר באמצעות שני ערוצי שינוי:
התייבשות הנחל עלולה להוביל לפגיעה הדרגתית בצמחיית הגדות ,עד היעלמותה והחלפתה בצמחייה רודרלית
או פולשת שאינה מתאימה למערכת הטבעית המקורית .דוגמה קיצונית לכך היא התייבשות עצי הדולב – עצים
גדולים ועתיקים – בנחל בצת בעקבות התייבשות הנחל בעשורים האחרונים .פעולות הסדרה כצעדים למניעת
שיטפונות מתבטאות לעיתים קרובות בשיבוש סביבתו הקרובה של הנחל ולא רק הנחל עצמו ,למשל הסרת
צמחיית גדות גבוהה ומצילה או ביטון דופנות הנחל .
ערוץ ההשפעה השני עובר בשינויים בשימושי הקרקע הסמוכים לנחל .חלק ניכר ממסדרונות הנחל בישראל
פגועים היום ,ושימושי הקרקע הסמוכים מגיעים לעיתים עד הנחל ממש ,ללא אזור חיץ .מצוקות הקשורות בשינויי
האקלים ,כמו התמרת שטחים נוספים לשימוש חקלאי ,יובילו למצב קיצוני עוד יותר בו נחלים רבים הם תעלות
שחוצות שימושי קרקע בלתי טבעיים .
לכל המהלכים הנ"ל יש השפעה על תפקודו של הנחל ועל תפקודה האקולוגי של הסביבה הקרובה .בעבודה זו
נתמקד בנחל .כאשר הגדות אינן בעלות מופע טבעי ,מזהמים כמו חומרי דישון והדברה  (Allan 2004),דלקים
ושמנים זולגים בקלות רבה יותר למי הנחל .קרינת השמש הישירה גוברת מהיעדר צל ,מה שמוביל לעלייה
בטמפרטורת המים ,לירידה בריכוז החמצן המומס ,ובתנאים של העשרה במזינים עלול להוביל לפריחת אצות
מוגברת .דילול עצים רחבי -עלים בנחל עלול לפגוע באספקת נשר העלים שמגיע למים .נשר זה הוא חלק
מהמערכת האקוואטית ומשפיע עליה במגוון דרכים; חסרי חוליות רבים ,למשל ,ניזונים מגריסת עלים (למשל מיני
בריומאים ,גדותאים או חיפושיות) .
בעלי חיים רבים החיים בגוף המים מוצאים מחסה בצמחיית הגדות הסמוכה או בגדות הבוציות או האבניות עצמן:
למשל יצורים החיים במים כמו סרטני נחלים .חרקי מים שלעיתים מתגלמים בבוץ בתווך שבין המים ליבשה,
וכבוגרים מעופפים ,מתרבים ,מסתתרים מטורפים ונעים לאורך ציר הנחל – בתוך צמחיית הגדות .דו-חיים
מעבירים את חייהם כראשנים במים ובשלב מאוחר יותר נעים באופן חופשי בין המים ליבשה .גדות מוסדרות
ומבוטנות בשיפועים חדים מונעים מדו-חיים להתנהל בחופשיות ופוגעים בסיכויי השרידות או הרבייה שלהם .
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הפצת מחלות
היחלשות זרימות בנחלים מעודדת ריכוז גבוה של מחוללי מחלות במנגנונים שונים ,הנובעים מפגיעה בהסעתם
וביכולת המהילה שלהם .כפי שנכתב לעיל ,אירועי גשם קיצוניים מגבירים את הסיכון בגלישת ביוב וקולחים
בדרגות טיפול שונות לנחלים ,ובכך חשיפתם לציבור הרחב .חיידקי  E. coliצואתיים נבדקים תדיר ונמצא שכמותם
עולה בשיעור ניכר לאחר אירועי גלישת ביוב לנחלים .זוהי דרך נוספת בה מחלות עלולות להתפשט במרחב ולהגיע
לבני אדם ,דוגמת מטיילים ורוחצים .הועלו השערות (למשל מילשטיין והרשקוביץ  )2018שהתפרצות מחלת
העכברת ) (leptospirosisבגולן בקיץ  2018קשורה להיחלשות הזרימות בנחלים (המחלה מועברת באמצעות
יונקים ,כמו בקר ,ומקורות מים) .
מחלות רבות מופצות באמצעות יתושים ,מקרה פרטי של חרקי מים שמהווים מטרד לבני אדם וידועים כמפיצי
פתוגנים שונים .מרבית מיני היתושיים בישראל( מהמשפחה ) Culicidaeמשגשגים במקווי מים עומדים או
בזרימה חלשה מאוד ,ועל כן צפויים להיות נפוצים יותר בתרחיש של ירידה בספיקה והיחלשות זרימות.
בטמפרטורות גבוהות יותר יתוש האנופלס מתפתח מהר יותר ויכולתו להפיץ את מחלת המלריה עולה (Bayoh
and Lindsay 2007).
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 .1תקציר מנהלים
לאורך שנות התשעים של המאה ה ,20-האיחוד האירופי פיתח בהדרגה מדיניות העוסקת בניהול משאבי מים
השם דגש על איכותם .בשנת  2000נחתמה דירקטיבת המים אשר קובעת כי איכות המים בכל גופי המים
באיחוד תהיה טובה עד שנת  2015כאשר איכות המים מוגדרת במובן רחב מאוד ,הכוללת מרכיבים אקולוגיים,
כימיים והידרולוגיים .דירקטיבת המים קובעת יעד מחייב שעל כל המדינות החברות באיחוד לעמוד בו ,ועל
המדינות לפתח את הייעד לכדי מדיניות ומסגרת חקיקתית .הנציבות האירופית אחראית לאכיפה על מנת לוודא
כי המדינות עומדות בדירקטיבה ,ואף יכולה לתבוע מדינה על אי-עמידה ביעדים.
הדירקטיבה מחייבת ניהול אגני אינטגרטיבי המתייחס למים עיליים ומי תהום כאחד וכל מדינה לזהות ולהגדיר
את אגני הניקוז בשטחה ,ולהגיש תכנית ניהול אגנית ( )river basin management planעבור כל אגן ,המכילה
תכנית אופרטיבית ( )programme of measuresאשר נועדה למנוע הדרדרות של גופי מים באיכות טובה ולשפר
את איכות המים במקומות בהם הדבר נדרש.
בנחלים ,איכות מים אקולוגית נמדדת ממידת הסטייה מהמצב האקולוגי הטבעי ,קרי ,נוכחותן או היעדרן של מינים
שונים ושינויים ביחסים ביניהם .כמו כן הדירקטיבה מתייחסת לתנאי בית הגידול הנחלי וקיומם של תנאים ההידרו-
מורפולוגיים והפיזיו-כימיים המבטיחים את המשך הקיום של אותה מערכת אקולוגית .איכות מי תהום מוגדרת על
פי מדדים של מליחות ,שמירה על איזון מילוי חוזר ונוכחות של איומים שישפיעו לרעה על האיכות של מים עיליים.
בשנת  ,2007בהמשך ישיר לדירקטיבת המים ,נחתמה דירקטיבה ייעודית לנושא הצפות וכן מסמך מנחה לנושא
בצורת ומחסור במים המשלימים את דירקטיבת המים ומכסים נושאים שהפכו מרכזיים כחלק מההתארגנות
לקראת שינויי אקלים .מסמכים אלו נתפסים כחלק ממכלול אחד עם דירקטיבת המים ,ואף מהוות חלק בלתי
נפרד מהתכניות לניהול אגני.
דירקטיבת ההצפות מחייבת ההכנה של תכניות להקטנת סיכוני הצפות ומזעור הנזקים ,עבור אותם אגני הניקוז
כמו דירקטיבת המים .כמו כן ,תכניות הפעולה אמורות להוות חלק אינטגרלי מתכנית הניהול הכללי של האגן,
ולאור זאת ,תכניות הפעולה מחויבות לעמוד בדרישה לא לפגוע ,ככל הניתן באיכות המים ,לרבות שמירה על
מבנה בית הגידול באופן שמאפשר את קיומה של המערכת האקולוגית הטבעית .דירקטיבת ההצפות מחייבת
את מדינות האיחוד לבצע הערכת סיכונים אגנית להצפות ושטפונות ועל בסיסה להכין תכנית לניהול הסיכונים
שמופו.
מסמך המדיניו ת לנושא בצורות ומחסור במים מתווה מדיניות לגבי ניהול הבצורות והמחסור במים הצפויים
להתגבר עם שינויי האקלים הצפויים .המסמך מזהה אתגרים מרכזיים לניהול בר-קיימא של משאבי המים ובעיקר
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מציע צעדים אופרטיביים שניתן ליישם במסגרת התכניות לניהול אגני .בהתאם לדירקטיבת המים ,ישנה העדפה
לצעדים שלא יפגעו באיכות המים ,ולכן מקטינים ביקוש ומגבירים את יעילות השימוש על פני הגדלת ההיצע.
שלושת המסמכים יחד מייצרות שיטת פעולה מסודרת וברורה להכנת תכנית לניהול אגני מבוסס ידע אשר
באמצעותה ניתן להכין תכנית מותאמת עבור כל סוג של אגן .התוכנית שמה את איכות המים במרכז כמדד
המרכז את כלל ההשפעות האנושיות על האגן .שיטה זו מאפשרת גמישות מחד ויצירת מחויבות לתהליך
באמצעות הגדרת מדדים מוגדרים מאידך .באופן זה ניתן להתאים את התוכנית לכמעט כל תנאי האקלים ולכל
מצב התחלתי .ההתייחסות לשינויי האקלים ה צפויים היא כחלק אינטגרלי מניהול האגן ,והיא דרישה שעוברת
כחוט השני במדריכים המלווים את הדירקטיבות.
התכניות לניהול אגניות עוברות עדכון ומוגשות מחדש אחת ל 6-שנים ,ובכל פעם הן עוברות ביקורת על ידי
מומחים מטעם האיחוד ,שמעבירים למדינה דוח הערכה עם המלצות.
החלקי ם העיקריים של תכנית הניהול האגנית ,כמוגדר על ידי דירקטיבת המים הינם:
•

הגדרת אגן הניקוז והגופים האחראיים לעמידה בדירקטיבה ובתוכנית הניהול.

•

הגדרת יעדי איכות מים עבור כל גופי המים באגן על סמך קריטריונים המוגדרים על ידי הדירקטיבה.

•

אפיון האגן מבחינה פיזית ואנושית.

•

סקירה של השפעות האדם הקיימות על המים באגן.

•

ניתוח כלכלי של ניצול המים באגן ומחיר המים ,בדגש על עקרון המזהם משלם ועידוד כלכלי של חסכון
במים.

•

רשימה של כל האזורים המוגנים באגן מטעמי שמירת טבע ,והמהווים מקור למי שתייה.

•

תכנית ניטור מפורטת של המים העיליי ם ומי התהום באגן .עבור מים עיליים התכנית תכלול ניטור כימי
ואקולוגי לצד ניטור כמות המים ,עבור מי תהום התכנית תכלול ניטור כימי ושל מאזן שאיבה-מילוי חוזר.

•

צעדי ממשק אופרטיביים ( )programme of measuresלעמידה ביעדים שהוגדרו ,כאשר כל הצעדים
צריכים להיות מלווים בניתוח כלכלי.

•

תיאור תהליך שיתוף בעלי העניין והציבור שבוצע במסגרת כתיבת תכנית הניהול.

ניתן לסכם את תהליך בניית תכנית ניהול עבור כל אגן ב 4-שלבים:
 .1הגדרת יעדי איכות כמותיים ואיכותניים עבור גופי המים באגן.
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 .2ניתוח של השפעות אנושיות באגן ונתוני הניטור ,ומתוך זה לקבוע כמה כל גוף מים רחוק מהיעדים
שנקבעו.
 .3ניתוח המשקף את המידה בה עומדת כל מדינה בדרישות החקיקה וההסכמים הנדרשים על-ידי האיחוד
האירופי בהקשר של איכות של מים .לרבות אלו הקשורים לזיהום מים ולהגנה על בתי גידול לחים.
 .4הגדרת רצף הצעדים הנדרשים על מנת לעמוד ביעד של איכות מים טובה ,בין אם על ידי טיפול בחוסרים
שאותרו במסגרת סעיף  , 3או טיפול בנושאים אחרים שאותרו במסגרת הניתוח שהוגדר בסעיף .2
תהליך הדיווח לגבי דירקטיבת ההצפות מורכב מ 3-שלבים ,כאשר את המיפוי ואת הצעדים האופרטיביים אמורים
להיות פרקים המוטמעים לתוך תכנית הניהול האגנית המוגשת במסגרת דירקטיבת המים:
 .1הערכת סיכון ראשונית – מיפוי של אגן הניקוז ,תיאור וניתוח של הצפות משמעותיות שהתרחשו בעבר
אשר יכולים ללמד על אירועים דומים בעתיד והערכת השפעות עתידיות של הצפות על בריאות האדם,
הסביבה ,אתרי המורשת והפעילות הכלכלי.
 .2מ יפוי של מידת ההסתברות להצפות ושל מידת הסיכון של כל חלקי אגן הניקוז על סמך ההערכה
הראשונית .רמת הסיכון מוגדרת כשילוב של מידת ההסתברות של הצפה בהתאם למבנה הפיזי ומידת
הנזק הצפוי בהתאם לשימושי הקרקע .המיפוי כולל היקפי ההצפות הצפויות וסוגי הנזקים הצפויים בכל
אזור ,לרבות פיזור מזהמים.
 .3הכנת תכנית ניהול סיכונים ,המגדירה יעדים עבור כל האזורים הנמצאים בסיכון להצפות ,וצעדים
אופרטיביים להשיג יעדים אלו .על התכניות להתייחס לניהול הצפות במובן הרחב ,ממניעה דרך מזעור
ועד למנגנוני התראה.

מסמך המדיניות לנושא בצורות ומחסור במים לא מגדיר מנגנון דיווח מוגדר ,אלא שם זרקור על הנשאים הבאים
האמורים לבוא לידי ביטוי בתכנית לניהול אגנית:
•

תמחור נכון של מים ,במיוחד מחוץ למסגרות של מי שתייה וטיפול בשופכין ,המשקף את המחיר האמיתי
של המשאב.

•

חיוב השימוש במדי מים בכל המגזרים על מנת לחייב צרכנים על פי השימוש האמיתי ולעודד חסכון
במים.

•

שילוב זמינות של מים בתכנון שימושי קרקע וכך לכוון שימושים בעלי ביקוש גבוה למים לאגנים בעלי
היצע מספק.
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•

יצירת תכניות ניהול סיכונים לתקופות בצורת לפי מידת חומרתה ,לרבות הגדרה מראש של אזורים ברמת
סיכון גבוהה וקביעת סדרי עדיפויות להקצאת מים בעוצמות בצורת שונות.

•

יצירת תכניות ניטור והתראה לזיהוי מוקדם של בצורות.

•

יצירת תקנים לטכנולוגיות חסכוניות במים ותכניות לעודד הטמעתם בשוק.

•

לשלב תקנים לחיסכון במים כחלק מהתקנים לבנייה ודרישות תכנון.

•

השקעה כלכלית בחיסכון במים ,הן בפיתוח טכנולוגיות חדשניות והן בשדרוג תשתיות ומערכות .זאת על
מנת ליעל את השימוש במים ולמנוע בזבוז.

•

יצירת תכניות חינוכיות המעודדות תרבות של חסכון במים.

דירקטיבת המים אינה מתייחסת באופן ישיר לשינויי אקלים ,אך כבר שנת  2009יצא מדריך לניהול אגני באקלים
משתנה אשר מפרט שיטות להטמיע שיקולים של אקלים בכתיבת תכניות ניהול אגניות .המדריך מתייחס באופן
ישיר לדירקטיבת המים ,לדירקטיבת ההצפות ולמסמך מדיניות לנושא בצורת מחסור במים .המסמך מגדיר כי כל
תכנית הניהול של כל אגן על כל שלביו חייב להיעשות דרך הראייה של שינויי אקלים ,כך שהיערכות לאקלים
משתנה הוא חלק אינטגרלי ובלתי ניתן להפרדה של כל הנעשה בהקשר של ניהול נחלים .לאור זאת ,תכניות
הניהול האגניות חייבות לוודא כי איכות המים תישאר טובה גם בתנאי אקלים עתידיים ,וכל ניתוח ייעשה ,לא
רק על המצב הנוכחי בנחל ,אלא על מצבו העתידי .כמו כן ,כל פעולה המבוצעת על מנת להעירך לשינויים לא
תפגע באיכות המים .בנוסף ,הדרישה לדיווח חוזר בכל  6שנים מאפשר התאמת התכנית לשינויים המתרחשים
באגן הניקוז ,לרבות בעקבות שינויי אקלים ,כמו גם התאמת התכנית בהתאם להתקדמות ההבנה המדעית של
השינויים הצפויים.
מסמך ההדרכ ה מציע עקרונות מנחים להטמעת ההיערכות לשינויי אקלים בתוך תכניות הניהול האגניות .הנחת
היסוד של המדריך היא שלשינויי האקלים יהיו השפעות על כל מרכיבי איכות המים ,מה שידרוש ניהול אדפטיבי.
חלק מההשפעות יהיו ישירות  ,כגון שינויים בהיצע המים העיליים והתחתיים ,והגברת אירועי הקיצון ,וחלקן
עקיפות ,כגון שינויים בביקוש מים לחקלאות כתוצאה ממיעוט הגשמים.
בלב ההמלצות של שילוב הערכות של שינויי אקלים בתכניות הניהול האגניות יש שלושה עקרונות מנחים
עיקריים:
 .1הערכת השינויים הצפויים באגן בעקבות שינויי אקלים בטווחי זמן שונים .כלומר ,יש להעריך את הלחצים
שיהיו בעתיד לא רק בתנאי האקלים הנוכחיים ,אלא להגדיר מה הלחצים הצפויים בתרחישי אקלים שונים.
מומלץ להפריד בין השפעות ישירות של שינויי אקלים על האגן ,לבין השפעות עקיפות.
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 .2יש לוודא כי כל פעולת ממשק תהיה אפקטיבית לא רק בתנאים הנוכחיים ,אלא גם בטווח רחב של תחזיות
לשינויי אקלים  .זאת בדגש על הניתוח הכלכלי של פעולות הממשק ,שצריכות להתבצע לא רק עבור המצב
הקיים כיום ,אלא גם עבור השינויים הצפויים בהיצע ובביקוש בטווח של תרחישים עתידיים .יוצא מכך כי יש
שאיפה לשימוש בצעדים אופרטיביים המועילים וכלכליים בטווח רחב של תרחישים לשינויי אקלים .כמו כן,
יש העדפה לצעדים גמישים שניתן להתאים לשינויים המתרחשים עם הזמן ושמביאים מספר תועלות.
 .3היערכות לשינויי אקלים הוא חלק אינטגרלי של ניהול האגן ולכן גם הצעדים הננקטים על מנת להיערך
לשינויי אקלים צריכים להיבחן בראיה של מניעת פגיעה באיכות של המים באגן .לאור זאת ,יש למזער את
הנזקים למדדי האיכות של המים בעקבות צעדים אופרטיביים להיערך לשינויי אקלים.

מהצד הניהולי ,המסמך מניח כי שינויי אקלים מגבירים אי-וודאות .לאור זאת ,המסמך מדגיש את הצורך לבנות
מנגנוני ניהול שמכוונים להתמודדות עם סיכונים ועם תנאים משתנים .זה נעשה על ידי:
•

חיזוק הקשר עם חזית המדע לגבי השינויים הצפויים באגן

•

תיאום עם פעילות ממשק ארציות ובאגנים סמוכים

•

בניית מנגנוני לימוד משותפים וחלפת מידע עם אגנים אחרים

•

מעורבות של כלל בעלי הידע ובעלי העניין באגן ,לרבות סקטורים אחרים רלוונטיים לניהול המים ,כגון
חקלאות.

•

הגברת המודעות לשינויי אקלים והשפעתם בקרב הציבור הרחב ככלל ,ובעלי עניין בפרט.

כמו בשאר מ סמכי האיחוד האירופי ,גם מדריך זה מדגיש את החשיבות של ניטור ,ומצביע של שלושה מרכיבים
של תכנית ניטור:
•

איתור והמשך ההפעלה של אתרים עם ניטור ארוך טווח ,בשל החשיבות של נתונים היסטוריים בזיהוי
שינויים במגמות.

•

ניטור של אתרים רגישים במיוחד לשינויי אקלים ,שבהם צפויים להופיע הניצנים המדידים הראשוניים
של ההשפעת שינויי האקלים .זאת על מנת לזהות שינויים ולהתערב מהר ככל הניתן.

•

ניטור של אתרים עם השפעות אנושיות קטנות ,ובשאיפה לאתרים ללא השפעה אנושית כלל ,המהווים
אתרי ביקורת ומסייעים בהפרדה בין שינויים שמקורם בשינויי אקלים ושינויים שבאים מהשפעות
אנושיות אחרות.
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המסמך מקדיש פרקים ייעודים לעקרונות מנחים על מנת להיערך ולנהל את הסיכונים הכרוכים בהצפות
ובבצורות ובמחסור במים .ההמלצות העיקריות הן:
•

שיפור הניטור ואיכות הנתונים הנאספים בדגש על מפלסי מים וסחיפת קרקעות.

•

חיזוק מערכות התראה ויכולת התגובה להצפות בדגש על ההיערכות של מערכות החירום.

•

הגברת המודעות בקרב ציבור והרחב ובקרב בעלי עניין לסיכון של הצפות ודרכים להתגונן מפניהם.

בדומה להמלצות הכלליות לניהול האגן הנגזרים מדירקטיבת המים ,מומלץ לבחון את יעילות פעולות הממשק
להגנה הקיים והמתוכנן בפני הצפות במגוון תחזיות לשינויי אקלים ,להעדיף פתרונות שאינם הנדסיים כגון
שיקום מבני של גדות נחלים ופשטי הצפה ,ולהעדיף את השימוש בצעדים גמישים אשר מביאים מגוון תועלות
כגון שיפור מערכות ניהול נגר עירוני ושיקום בתי גידול לחים .כמו כן ,המיפוי של ההיתכנות להצפות ומידת
הסיכון מהצפות חייב לשקף מגוון תרחישים לשינויי אקלים .נושא מרכזי נוסף שעולה במסגרת ההיערכות להצפות
היא מיפוי הסיכונים לפיזור מזהמים במהלכן ויצירת מגנוני מניעה והתמודדות במיוחד בהקשר של גופי מים
המספקים מי שתייה ומי השקיה לשטחים חקלאיים.
המסמך גם מציע להדק את שיתוף הפעולה עם שני סקטורים ,עם חברות הביטוח ועם מגנוני התכנון .מומלץ
לחזק את מנגנוני שיתוף המידע עם חברות הביטוח שגם להן עניין רב בחיזוי הצפות והשפעתן וכן לפתח עם
החברות מנגנונים כלכליים המעודדים מזעור סיכונים .מעבר ליצירת מנגנונים כלכליים המעודדים הכוונת הפיתוח
לאזורים בעלי סיכון נמוך ,המסמך מדגיש כמה צרכים:
•

התייחסות במסגרת תהליכי תכנון לדרגות סיכון עתידיות להצפות.

•

הגדרת אזורים בהם נדרשים אמצעים ייעודיים להגנה מפני הצפות.

•

הגבלת שימושי קרקע ככלל ,ותשתיות קריטיות בפרט ,באזורים מיועדים להצפות.

•

במקרים קיצוניים ,מומלץ לבחון את ההזזה של מבנים ושל תשתיות מאזורים בעלי סיכון גבוה במיוחד.

לגבי היערכות לבצורות ולמחסור מים ,המסמך מדגיש את החשיבות של שימוש מושכל במשאב המים .זאת לאור
העובדה כי אחד משני המרכיבים של איכות מי התהום הוא איזון שאיבה-מילוי חוזר וכי נדרשת זרימה מספקת
של מים על מנת לשמר את האיכות של המערכות האקולוגיות בגופי מי עיליים.
המסמך מדגיש כי על מנת לשמר את איכות המים ,עיקר ההתמודדות עם מחסור במים ועם בצורת צריכה להיות
על ידי הורדת הביקוש ולא על ידי הגדלת ההיצע .הכלי המרכזי המוצע הוא ניהול הביקושים על ידי תמחור נכון
של מים והשקעה באמצעים להגדלת יעילות השימוש במים ,לצד מגנונים להקצאת מים ועידוד הפיתוח
והשימוש בטכנולוגיות לחיסכון במים (ראו המקרה של קפריסין).
48

מומלץ לבצע סקירה של בצורות היסטוריות ומיפוי הגורמים שהובילו למחסור במים בעבר .מומלץ לחזק את
המערכות לניטור הביקוש וההיצע של מים על מנת לזהות שינויים במגמות ולהיערך בהתאם .מומלץ גם למפות
את השימושים והביקושים הקיימים למים באגן ולעמוד את השינויים הישירים והעקיפים הצפויים בעקבות שינויי
אקלים שצפויים להשפיע הן על כ מויות המים הזמינות והן על יציבותם .על מנת לשמר על ניהול משאב המים
במסגרת שינויי אקלים ,המסמך ממליץ על חיזוק הגופים האמונים על ניהול משק המים ובמיוחד הסמכויות שלהם
בהקשר ניהול הביקושים ,ולייצר מגוון של מקורות מים על מנת לייצר יתירות .כמו כן ,המסמך ממליץ על יצירת
תכניות לניהול בצורות המגדירות תיעדוף ברור של שימושים בהתאם למידת הבצורת על סמך מידת הפגיעות
והרגישות של צרכני המים השונים.
 .2רקע כללי
לאיחוד האירופי מגוון כלים ברמות שונות לקביעת מדיניות .חלקם ברמה של חוק המחייב את המדינות החברות,
לרבות אפשרויות אכיפה ,כמו הטלת קנסות ועונשים במקרים של אי-עמידה בהם ,וחלקם ברמה של מסמכי
מדיניות ויעדים המשותפים למדינות החברות .היות ונושאי סביבה הם נושאים חוצי גבולות ,אין זה פלא כי לאיחוד
עיסוק רב בנושא זה על כל היבטיו .לאורך שנות התשעים של המאה ה ,20-האיחוד האירופי פיתח בהדרגה
מדיניות העוסקת בניהול משאבי מים השם דגש על איכותם .בשנת  2000נחתמה דירקטיבת המים אשר קובעת
כי איכות המים בכל גופי המים באיחוד תהיה טובה – עד שנת  2015וקובעת כי על כל מדינה להכין תכנית לניהול
אגני עבור כל אגני הניקוז בשטחה (ראו הרחבה תחת "דירקטיבת המים") .כמו דירקטיבות רבות ,גם דירקטיבת
המים קובעת יעד מחייב שעל כל המדינות החברות באיחוד לעמוד בו ,ועל המדינות לפתח את הייעד לכדי מדיניות
ומסגרת חקיקתית .הנציבות האירופית אחראית לאכיפה על מנת לוודא כי המדינות עומדות בדירקטיבה ,ואף
יכולה לתבוע מדינה על אי-עמי דה ביעדים .על מנת לסייע למדינות בפיתוח מסגרות החשיבה ,הדירקטיבה מלווה
בסדרה של מדריכים יישומיים ומנגנון לשיתוף מידע בין המדינות .לדירקטיבת המים קדמה חקיקה רבה ,כמו גם
חתימה על הסכמים ואמנות ,המסדירים נושאים אחרים עם השלכות ישירות או עקיפות על איכות המים ,כגון
סוגים שונים של זיהום ,חומרים מסוכנים ,ניהול מי שופכין ,מי שתייה ,מי שחייה ,שמירת טבע ועוד .בשנת ,2007
בהמשך ישיר לדירקטיבת המים ,נחתמה דירקטיבה ייעודית לנושא הצפות וכן מסמך מנחה לנושא בצורת
ומחסור במים המשלימים את דירקטיבת המים ומכסים נושאים שהפכו מרכזיים כחלק מההתארגנות לקראת
שינויי אקלים .מסמכים אלו נתפסים כחלק ממכלול אחד עם דירקטיבת המים ,ואף מהוות חלק בלתי נפרד
מהתכניות לניהול אגני.
שלושת המסמכים יחד מייצרות שיטת פעולה מסודרת וברורה להכנת תכנית לניהול אגני מבוסס ידע אשר
באמצעותה ניתן להכין תכנית מותאמת עבור כל סוג של אגן .התוכנית שמה את איכות המים במרכז כמדד המרכז
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את כלל ההשפעות האנושיות על האגן .שיטה זו מאפשרת גמישות מחד ויצירת מחויבות לתהליך באמצעות
הגדרת מדדים מוגדרים מאידך .באופן זה ניתן להתאים את התוכנית לכמעט כל תנאי האקלים ולכל מצב התחלתי.
הה תייחסות לשינויי האקלים הצפויים היא כחלק אינטגרלי מניהול האגן ,והיא דרישה שעוברת כחוט השני
במדריכים המלווים את הדירקטיבות .מבנה הניהול דורש עדכון בחקיקה ,ובמסמכי המדיניות ותכניות הפעולה
הקיימות ,ויצירת מאגר מידע ומיפוי המאחד את הנעשה באגן .זאת תוך שיתוף פעולה וסנכרון בין בעלי העניין
השונים בתוך אגן הניקוז.
 .3דירקטיבת המים
מטרת דירקטיבת המים היא להביא לכך שמלבד גופי מים שהוחרגו בתנאים מוגדרים ,כלל המים באיחוד האירופי
יהיו באיכות טובה עד שנת  . 2015הדירקטיבה מספקת מנגנון ליישום המדינות ולהתוות מדיניות לעמידה ביעד.
על אף שחובת הדיווח חלה ברמת המדינה ,הדירקטיבה מתייחסת לרמת אגן הניקוז וכך גם הדיווח.
הדירקטיבה מחייבת ניהול אגני אינטגרטיבי המתייחס למים עיליים ומי תהום כאחד ,ואיכות המים מוגדרת במובן
רחב מאוד ,הכוללת מרכיבים אקולוגיים ,כימיים והידרולוגיים ,לרבות התייחסות שונה לגופי מים טבעיים ,ולאלו
שעברו התמרות פיזיות גדולות ,כגון הקמת סכר או תיעול.
בנחלים ,איכות מים אקולוגית נמדדת ממידת הסטייה מהמצב האקולוגי הטבעי ,קרי ,נוכחותן או היעדרן של מינים
שונים ושינויים ביחסים ביניהם .כמו כן הדירקטיבה מתייחסת לתנאי בית הגידול הנחלי וקיומם של תנאים ההידרו-
מורפולוגיים והפיזיו-כימיים המבטיחים את המשך הקיום של אותה מערכת אקולוגית.
איכות מי תהום מוגדרת על פי מדדים של מליחות ,שמירה על איזון מילוי חוזר ונוכחות של איומים שישפיעו לרעה
על האיכות של מים עיליים .כמו כן ,הוגדרו תקני ם לגבי איך למדוד את המרכיבים השונים ,וישנה התייחסות
למבנה מערכות הניטור הנדרשות.
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איור  .1מרכיבים של איכות מים על פי דירקטיבת המים עבור מים עיליים ומי תהום

הדירקטיבה מחייבת כל מדינה לזהות ולהגדיר את אגני הניקוז בשטחה ,ולהגיש תכנית ניהול אגנית ( river basin
 ) management planעבור כל אגן ,אשר כוללת גם את המים העיליים וגם מי תהום ,ומטרתה לוודא כי איכות
המים באגן תהיה טובה .תכנית הניהול מכילה תכנית אופרטיבית ( )programme of measuresאשר נועדה
למנוע הדרדרות של גופי מים באיכות טובה ולשפר את איכות המים במקומות בהם הדבר נדרש .המסמכים
עוברים עדכון ומוגשים מחדש ,לרבות דיווח לגבי העמידה בסעיפי הדירקטיבה אחת ל 6-שנים .תכניות הניהול
עוברות ביקורת על ידי מומחים מטעם האיחוד ,שמעבירים למדינה דוח הערכה עם המלצות .עוד מוגדר כי
הדירקטיבה תעודכן אחת ל 19-שנה ,לכל היותר .החלקים העיקריים של תכנית הניהול האגנית הינם:
•

הגדרת אגן הניקוז והגופים האחראיים לעמידה בדירקטיבה ובתוכנית הניהול.

•

הגדרת יעדי איכות מים עבור כל גופי המים באגן על סמך קריטריונים המוגדרים על ידי הדירקטיבה איכות
המים עיליים נמדדת בהיבטים כימיים ואקולוגיים ,ואיכות מי התהום נמדדת בהביט כימי ובהביט איזון
ניצול-מילוי חוזר (איור .)1

•

אפיון האגן מבחינה פיזית ואנושית.

•

סקירה של השפעות האדם הקיימות על המים באגן.

•

ניתוח כלכלי של ניצול המים באגן ומחיר המים ,בדגש על עקרון המזהם משלם ועידוד כלכלי של חסכון
במים.

•
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רשימה של כל האזורים המוגנים באגן מטעמי שמירת טבע ,והמהווים מקור למי שתייה.

•

תכנית ניטור מפורטת של המים העיליים ומי התהום באגן .עבור מים עיליים התכנית תכלול ניטור כימי
ואקולוגי לצד ניטור כמות המים ,עבור מי תהום התכנית תכלול ניטור כימי ושל מאזן שאיבה-מילוי חוזר.

•

צעדי ממשק אופרטיביים ( )programme of measuresלעמידה ביעדים שהוגדרו .כל הצעדים צריכים
להיות מלווים בניתוח כלכלי (ראו דוגמה בתוכנית שהוגשה על ידי קפריסין בשנת  2016בסעיף .)1.6

•

תיאור תהליך שיתוף בעלי העניין והציבור שבוצע במסגרת כתיבת תכנית הניהול.

ניתן לסכם את תהליך בניית תכנית ניהול עבור כל אגן ב 4-שלבים (איור :)2
 .1הגדרת יעדי איכות כמותיים ואיכותניים עבור גופי המים באגן.
 .2ניתוח של השפעות אנושיות באגן ונתוני הניטור ,ומתוך זה לקבוע כמה כל גוף מים רחוק מהיעדים
שנקבעו.
 .3ניתוח המשקף את המידה בה עומדת כל מדינה בדרישות החקיקה וההסכמים הנדרשים על-ידי האיחוד
האירופי בהקשר של איכות של מים .לרבות אלו הקשורים לזיהום מים ולהגנה על בתי גידול לחים.
 .4הגדרת רצף הצעדים הנדרשים על מנת לעמוד ביעד של איכות מים טובה ,בין אם על ידי טיפול בחוסרים
שאותרו במסגרת סעיף  , 3או טיפול בנושאים אחרים שאותרו במסגרת הניתוח שהוגדר בסעיף .2
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איור  :2שלבי הכנת תכנית ניהול אגני

 .4דירקטיבת ההצפות
דירקטיבת ההצפות שפורסמה בשנת  2007מהווה כלי משלים לדירקטיבת המים ,מתוך הבנה שאמנם ,שיקום
בתי גידול לחים עתיד לסייע במיתון נזקי הצפות ,והפחתת הזיהום המים יקטין את נזקיהן ,אך צמצום הצפות
ושיטפונות אינו כלול במטרות דירקטיבה המים .דירקטיבת ההצפות מחייבת את מדינות האיחוד האירופי בהכנת
תכניות להקטנת סיכוני הצפות ומזעור הנזקים ,כאשר רמת ההתייחסות היא לאותם אגני הניקוז כמו דירקטיבת
המים ,ותכניות הפעולה אמורות להוות חלק אינטגרלי מתכנית הניהול הכללי של האגן .כחלק מעמידה בדרישות
של דירקטיבת המים ,תכניות הפעולה מחויבות לעמוד בדרישה לא לפגוע ,ככל הניתן באיכות המים ,לרבות
שמירה על מבנה בית הגידול באופן שמאפשר את קיומה של המערכת האקולוגית הטבעית .לאור זאת ,דירקטיבת
ההצפות מתעדפת פתרונות מבוססי טבע על פני התערבות הנדסית ,כגון שיקום המופע הטבעי של גדות נחלים,
שיקום בתי גידול לחים ,שחרור פשטי הצפה ,לצד הכוונה של שימושי קרקע לניהול נגר מיטבי .כמו כן ,הוקמה
קרן המיועדת לספק סיוע כלכלי מיידי במקרי חירום הנובעים מהצפות .דירקטיבת ההצפות מחייבת את מדינות
האיחוד בהכנת סקר סיכונים ותוכנית אגנית לניהול הצפות.
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דירקטיבת ההצפות מחייבת את מדינות האיחוד לבצע הערכת סיכונים אגנית להצפות ושטפונות ועל בסיסה
להכין תכנית לניהול הסיכונים שמופו .בדומה לדירקטיבת המים ,גם ניתוח הסיכונים יעודכן אחת ל 6-שנים,
כאשר הערכת הסיכונים ותכנית הניהול אמורות להוות פרקים בתכנית הניהול האגנית המוגש במסגרת
דירקטיבת המים .בכלל השלבים ישנה דרישה להתייחס הן למצב הקיים והן למצב בעתיד בעקבות שינויי האקלים
הצפויים.
תהליך הדיווח מורכב מ 3-שלבים (איור :)3
 .1הערכת סיכון ראשונית – מיפוי של אגן הניקוז ,תיאור וניתוח של הצפות משמעותיות שהתרחשו בעבר
אשר יכולים ללמד על אירועים דומים בעתיד והערכת השפעות עתידיות של הצפות על בריאות האדם,
הסביבה ,אתרי המורשת והפעילות הכלכלי.
 .2מיפוי של מידת ההסתברות להצפות ושל מידת הסיכון של כל חלקי אגן הניקוז על סמך ההערכה
הראשונית .רמת הסיכון מוגדרת כשילוב של מידת ההסתברות של הצפה בהתאם למבנה הפיזי ומידת
הנזק הצפוי בהתאם לשימושי הקרקע .המיפוי כולל היקפי ההצפות הצפויות וסוגי הנזקים הצפויים בכל
אזור ,לרבות פיזור מזהמים.
 .3הכנת תכנית ניהול סיכונים ,המגדירה יעדים עבור כל האזורים הנמצאים בסיכון להצפות ,וצעדים
אופרטיביים להשיג יעדים אלו .על התכניות להתייחס לניהול הצפות במובן הרחב ,ממניעה דרך מזעור
ועד למנגנוני התראה.

איור  :3שלבי הכנת תכנית ניהול סיכוני הצפות

 .5מסמך מנחה לנושא בצורת ומחסור במים
מסמך זה ,גם הוא משנת  ,2007נועד להתוות מדיניות לגבי ניהול הבצורות והמחסור במים הצפויים להתגבר עם
שינויי האקלים הצפויים .המסמך מבדיל בין בצורת ,בה יש ירידה זמנית בכמויות המים הזמינות ,לבין מחסור במים
הנובע מחוסר איזון כרוני בין ביקוש להיצע של מים .המסמך מזהה אתגרים מרכזיים לניהול בר-קיימא של משאבי
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המים ובעיקר מציע צעדים אופרטיביים שניתן ליישם במסגרת התכניות לניהול אגני .בהתאם לדירקטיבת המים,
ישנה העדפה לצעדים שלא יפגעו באיכות המים ,ולכן מקטינים ביקוש ומגבירים את יעילות השימוש על פני
הגדלת ההיצע.
•

תמחור נכון של מים ,במיוחד מחוץ למסגרות של מי שתייה וטיפול בשופכין ,המשקף את המחיר האמיתי
של המשאב.

•

חיוב השימוש במדי מים בכל המגזרים על מנת לחייב צרכנים על פי השימוש האמיתי ולעודד חסכון
במים.

•

שילוב זמינות של מים בתכנון שימושי קרקע וכך לכוון שימושים בעלי ביקוש גבוה למים לאגנים בעלי
היצע מספק.

•

יצירת תכניות ניהול סיכונים לתקופות בצורת לפי מידת חומרתה ,לרבות הגדרה מראש של אזורים ברמת
סיכון גבוהה וקביעת סדרי עדיפויות להקצאת מים בעוצמות בצורת שונות.

•

יצירת תכניות ניטור והתראה לזיהוי מוקדם של בצורות.

•

יצירת תקנים לטכנולוגיות חסכוניות במים ותכניות לעודד הטמעתם בשוק.

•

לשלב תקנים לחיסכון במים כחלק מהתקנים לבנייה ודרישות תכנון.

•

השקעה כלכלית בחיסכון במים ,הן בפיתוח טכנולוגיות חדשניות והן בשדרוג תשתיות ומערכות .זאת על
מנת ליעל את השימוש במים ולמנוע בזבוז.

•

יצירת תכניות חינוכיות המעודדות תרבות של חסכון במים.

 .6שינויי אקלים והאיחוד האירופי
דירקטיבת המים אינה מתייחסת באופן ישיר לשינויי אקלים ,אך כבר שנת  2009יצא מדריך לניהול אגני באקלים
משתנה במסגרת המדריכים ליישום דירקטיבת המים אשר מפרט שיטות להטמיע שיקולים של אקלים בכתיבת
תכניות ניהול אגניות  .המדריך מתייחס באופן ישיר לדירקטיבת המים ,לדירקטיבת ההצפות ולמסמך מדיניות
לנושא בצורת מחסור במים .מסמך מגדיר כי כל תכנית הניהול של כל אגן על כל שלביו חייב להיעשות דרך הראייה
של שינויי אקלים ,כך שהיערכות לאקלים משתנה הוא חלק אינטגרלי ובלתי ניתן להפרדה של כל הנעשה
בהקשר של ניהול נחלים .לאור זאת ,תכניות הניהול האגניות חייבות לוודא כי איכות המים תישאר טובה גם
בתנאי אקלים עתידיים  ,וכל ניתוח ייעשה ,לא רק על המצב הנוכחי בנחל ,אלא על מצבו העתידי .כמו כן ,כל
פעולה המבוצעת על מנת להעירך לשינויים לא תפגע באיכות המים .בנוסף ,הדרישה לדיווח חוזר בכל  6שנים
מאפשר התאמת התכנית לשינויים המתרחשים באגן הניקוז ,לרבות בעקבות שינויי אקלים ,כמו גם התאמת
התכנית בהתאם להתקדמות ההבנה המדעית של השינויים הצפויים.
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מסמך ההדרכה מציע עקרונות מנחים להטמעת ההיערכות לשינויי אקלים בתוך תכניות הניהול האגניות .הנחת
היסוד של המדריך היא שלשינויי האקלים יהיו השפעות על כל מרכיבי איכות המים ,מה שידרוש ניהול אדפטיבי.
חלק מההשפעות יהיו ישירות ,כגון שינויים בהיצע המים העיליים והתחתיים ,והגברת אירועי הקיצון ,וחלקן
עקיפות ,כגון שינויים בביקוש מים לחקלאות כתוצאה ממיעוט הגשמים.
חשוב לציין כי נקודת המוצא של המדריך היא שבמהלך תהליך ההטמעה של דירקטיבת המים ,כלומר עד שנת
 ,2027לא ניתן יהיה לזהות השפעות ישירות של שינויי אקלים על איכות המים .ההנחה היא שבאירופה ,עוצמת
השינויים עוד תהיה קטנה יחסית בטווח הזמן הזה ,כך לא ניתן יהיה להפריד בין ההשפעות של שינויי אקלים לבין
ההשפעות האנושיות הכלליות על מערכות המים.
בלב ההמלצות של שילוב הערכות של שינויי אקלים בתכניות הניהול האגניות יש שלושה עקרונות מנחים
עיקריים:
 .4הערכת השינויים הצפויים באגן בעקבות שינויי אקלים בטווחי זמן שונים .כלומר ,יש להעריך את הלחצים
שיהיו בעתיד לא רק בתנאי האקלים הנוכחיים ,אלא להגדיר מה הלחצים הצפויים בתרחישי אקלים שונים.
מומלץ להפריד בין השפעו ת ישירות של שינויי אקלים על האגן ,כגון שינויים בהיצע של מים ,לבין השפעות
עקיפות ,כמו תוספת צריכת מים שבאה משינויי התנהגות אנושית שמושפעת משינויי אקלים.
 .5יש לוודא כי כל פעולת ממשק תהיה אפקטיבית לא רק בתנאים הנוכחיים ,אלא גם בטווח רחב של תחזיות
לשינויי אקלים .זאת בדגש על הניתוח הכלכלי של פעולות הממשק ,שצריכות להתבצע לא רק עבור המצב
הקיים כיום ,אלא גם עבור השינויים הצפויים בהיצע ובביקוש בטווח של תרחישים עתידיים .יוצא מכך כי יש
שאיפה לשימוש בצעדים אופרטיביים המועילים וכלכליים בטווח רחב של תרחישים לשינויי אקלים .כמו
כן ,יש העדפה לצעדים גמישים שניתן להתאים לשינויים המתרחשים עם הזמן ושמביאים מספר תועלות.
 .6היערכות לשינויי אקלים הוא חלק אינטגרלי של ניהול האגן ולכן גם הצעדים הננקטים על מנת להיערך לשינויי
אקלים צריכים להיבחן בראיה של מניעת פגיעה באיכות של המים באגן ואין לראות בהיערכות לשינויי אקלים
כתירוץ לגרום לירידה באיכות המים .לאור זאת ,יש למזער את הנזקים למדדי האיכות של המים בעקבות
צעדים אופרטיביים להיערך לשינויי אקלים ,לדוגמה על ידי בניית מתקנים הנדסיים או שינויים בחתך הטבעי
של נחל או לצעדים שצפויים לפגוע באיזון מילוי חוזר.

מהצד הניהולי ,המסמך מניח כי שינויי אקלים מגבירים אי-וודאות .לאור זאת ,המסמך מדגיש את הצורך לבנות
מנגנוני ניהול שמכוונים להתמודדות עם סיכונים ועם תנאים משתנים .זה נעשה על ידי:
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•

חיזוק הקשר עם חזית המדע לגבי השינויים הצפויים באגן

•

תיאום עם פעילות ממשק ארציות ובאגנים סמוכים

•

בניית מנגנוני לימוד משותפים וחלפת מידע עם אגנים אחרים

•

מעורבות של כלל בעלי הידע ובעלי העניין באגן ,לרבות סקטורים אחרים רלוונטיים לניהול המים ,כגון
חקלאות.

•

הגברת המודעות לשינויי אקלים והשפעתם בקרב הציבור הרחב ככלל ,ובעלי עניין בפרט.

כמו בשאר מסמכי האיחוד האירופי ,גם מדריך זה מדגיש את החשיבות של ניטור ,ומצביע של שלושה מרכיבים
של תכנית ניטור:
•

איתור והמשך ההפעלה של אתרים עם ניטור ארוך טווח ,גם אם אינן ממוקמים באופן אידיאלי ,בשל
החשיבות של נתונים היסטוריים בזיהוי שינויים במגמות.

•

ניט ור של אתרים רגישים במיוחד לשינויי אקלים ,שבהם צפויים להופיע הניצנים המדידים הראשוניים
של ההשפעת שינויי האקלים .זאת על מנת לזהות שינויים ולהתערב מהר ככל הניתן.

•

ניטור של אתרים עם השפעות אנושיות קטנות ,ובשאיפה לאתרים ללא השפעה אנושית כלל ,המהווים
אתרי ביקורת ומסייעים בהפרדה בין שינויים שמקורם בשינויי אקלים ושינויים שבאים מהשפעות
אנושיות אחרות.

המסמך מקדיש פרקים ייעודים לעקרונות מנחים על מנת להיערך ולנהל את הסיכונים הכרוכים בהצפות
ובבצורות ובמחסור במים  .לגבי הצפות ,המסמך מדגיש כי כבר כיום ניתן לראות שינויים בתדירות ובעוצמה של
ההצפות ולכן צריך לבצע התאמות נדרשות לשינויי אקלים באופן מיידי .ההמלצות העיקריות הן:
•

שיפור הניטור ואיכות הנתונים הנאספים בדגש על מפלסי מים וסחיפת קרקעות.

•

חיזוק מערכות התראה ויכולת התגובה להצפות בדגש על ההיערכות של מערכות החירום.

•

הגברת המודעו ת בקרב ציבור והרחב ובקרב בעלי עניין לסיכון של הצפות ודרכים להתגונן מפניהם.

בדומה להמלצות הכלליות לניהול האגן הנגזרים מדירקטיבת המים ,מומלץ לבחון את יעילות פעולות הממשק
להגנה הקיים והמתוכנן בפני הצפות במגוון תחזיות לשינויי אקלים ,להעדיף פתרונות שאינם הנדסיים כגון
שיקום מבני של גדות נחלים ופשטי הצפה ,ולהעדיף את השימוש בצעדים גמישים אשר מביאים מגוון תועלות
כגון שיפור מערכות ניהול נגר עירוני ושיקום בתי גידול לחים .כמו כן ,המיפוי של ההיתכנות להצפות ומידת
הסיכון מהצפות חייב לשקף מגוון תרחישים לשינויי אקלים .נושא מרכזי נוסף שעולה במסגרת ההיערכות להצפות
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היא מיפוי הסיכונים לפיזור מזהמים במהלכן ויצירת מגנוני מניעה והתמודדות במיוחד בהקשר של גופי מים
המספקים מי שתייה ומי השקיה לשטחים חקלאיים.
המסמך גם מציע להדק את שיתוף הפעולה עם שני סקטורים ,עם חברות הביטוח ועם מגנוני התכנון .מומלץ
לחזק את מנגנוני שיתוף המידע עם חברות הביטוח שגם להן עניין רב בחיזוי הצפות והשפעתן וכן לפתח עם
החברות מנגנונים כלכליים המעודדים מזעור סיכונים ,כמו מיגון מבנים מפני נזקי הצפות והכוונת הפיתוח
למקומות בדרגת סיכון נמוך .מעבר ליצירת מנגנונים כלכליים המעודדים הכוונת הפיתוח לאזורים בעלי סיכון
נמוך ,המסמך מדגיש כמה צרכים:
•

התייחסות במסגרת תהליכי תכנון לדרגות סיכון עתידיות להצפות.

•

הגדרת אזורים בהם נדרשים אמצעים ייעודיים להגנה מפני הצפות.

•

הגבלת שימושי קרקע ככלל ,ותשתיות קריטיות בפרט ,באזורים מיועדים להצפות.

•

במקרים קיצוניים ,מומלץ לבחון את ההזזה של מבנים ושל תשתיות מאזורים בעלי סיכון גבוה במיוחד.

לגבי היערכות לבצורות ולמחסור במים ,המסמך מדגיש את החשיבות של שימוש מושכל במשאב המים .זאת
לאור העובדה כי אחד משני המרכיבים של איכות מי התהום הוא איזון שאיבה-מילוי חוזר וכי נדרשת זרימה
מספקת של מים על מנת לשמר את האיכות של המערכות האקולוגיות בגופי מי עיליים.
המסמך מדגיש כי על מנת לשמר את איכות המים ,עיקר ההתמודדות עם מחסור במים ועם בצורת צריכה להיות
על ידי הורדת הביקוש ולא על ידי הגדלת ההיצע .הכלי המרכזי המוצע הוא ניהול הביקושים על ידי תמחור נכון
של מים והשקעה באמצעים להגדלת יעילות השימוש במים ,לצד מגנונים להקצאת מים ועידוד הפיתוח
והשימוש בטכנולוגיות לחיסכון במים (ראו המקרה של קפריסין).
מומלץ לבצע סקירה של בצורות היסטוריות ומיפוי הגורמים שהובילו למחסור במים בעבר .מומלץ לחזק את
המערכות לניטור הביקוש וההיצע של מים על מנת לזהות שינויים במגמות ולהיערך בהתאם .מומלץ גם למפות
את השימושים והביקושים הקיימים למים באגן ולעמוד את השינויים הישירים והעקיפים הצפויים בעקבות שינויי
אקלים שצפויים להשפיע הן על כמויות המים הזמינות והן על יציבותם .על מנת לשמר על ניהול משאב המים
במסגרת שינויי אקלים ,המסמך ממליץ על חיזוק הגופים האמונים על ניהול משק המים ובמיוחד הסמכויות שלהם
בהקשר ניהול הביקושים ,ולייצר מגוון של מקורות מים על מנת לייצר יתירות .כמו כן ,המסמך ממליץ על יצירת
תכניות לניהול בצורות המגדירות תיעדוף ברור של שימושים בהתאם למידת הבצורת על סמך מידת הפגיעות
והרגישות של צרכני המים השונים.
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 .7מקרה בוחן – קפריסין
כח ברה באיחוד האירופי ,גם קפריסין מחויבת בכלל הדירקטיבות של האיחוד .קפריסין משמשת מקרה בוחן מעניין
עבור ישראל ,בהיותה אחת ממדינות האיחוד עם האקלים הדומה ביותר ,לפחות לאזורים הים-תיכוניים של ישראל.
כמו כן ,ההשפעות החזויות משינויי אקלים בקפריסין ובישראל דומות הן בשל הדמיון האקלימי והן בשל הקרבה
הגאוגרפית .בנוסף ,כמו כלכלת ישראל ,כלכלת קפריסין מבוססת בעיקרה על אספקת שירותים ( service based
.)economy
קפריסין הגדירה את כל האי כאגן ניקוז אחד והגישה בשנת  2011את תכנית הניהול הראשונה שלה במסגרת
דירקטיבת המים .בשנת  2016היא הגישה את תכנית הניהול עבור השנים  2021-2016אשר כבר כוללת
התייחסות לשינויי אקלים ,לשיטפונות ולבצורות ולמחסור במים .הגוף האחראי על תכנית הניהול האגני הוא
המשרד לחקלאות ,לפיתוח הכפר והסביבה .דירקטיבת המים אומצה לתוך החוק הקפריסאי ,ותכנית הניהול
האגני מוג דרת כתכנית אסטרטגית אשר כל הגופים הציבוריים מחויבים לקחת בחשבון במסגרת קבלת
החלטות .בהתאם לדרישות של דירקטיבת המים ,תכנית הניהול האגנית נכתבה תוך שיתוף הציבור ובעלי עניין
בתוך ומחוץ לממשלה.
בהתאם לדרישות הדירקטיבה ,קפריסין מיפתה את גופי המים העיליים ואת מי התהום .בדוח הראשון הנחלים
הוגדרו בהתאם לכמות הגשם השנתית בשילוב עם היות הנחל איתן או אכזב בדוח השני חולקו הנחלים ל4-
קטגוריות – נחל איתן ,נחל הזורם בעונת הגשמים עם בריכות לאורך כל השנה ,נחל הזורם בעונת הגשמים
המתייבש לחלוטין בעונה היבשה ונחל אכזב .האגמים אופיינו בהתאם למידת המליחות .בדוח הראשון ,ובשני
התווסף קריטריון של עומק .ומי התהום הוגדרו על פי הגאולוגיה ,בהתאם למסלע וגיל התצורות הגאולוגיות בהם
המים נמצאים .לאחר מכן הגדירה את איכות המים בכל הגופים.
עבור כל צעד אופרטיבי המופיע בתכנית הניהול ,בוצע ניתוח עלות-תועלת ,כשהעלות מחושבת על פי עלויות
הביצוע ותפעול במשך  30שנה ,ותועלת לוקחת בחשבון את המרכיבים הבאים:
•

קשר לאזורים מוגנים או לאספקת מי שתייה

•

משיג מספר תועלות

•

עוצמת ההשפעה הצפויה ,כלומר יגרום לשיפור משמעותי באיכות המים

•

מידת ההשפעה תחת שינויי אקלים – כמה ניתן להתאים את הצעד לתרחישים מוגדרים של שינויי אקלים
ומה תהיה מידת האפקטיביות שלו ,בדגש על תנאי בצורת

59

•

היקף הגאוגרפי של ההשפעה

•

מהירות ההשפעה ,לרבות זמן ההקמה

ניתוח כלכלי של מחיר המים :הניתוח בוחן את העלויות של המים יחסית למחיר שהמשתמש משלם .הניתוח
בוצע עבור כל אחד מארבעה שירותי המים – מי שתייה ,מי השקיה ,אספקת מים מטוהרים וטיפול במי שופכין.
כמו כן ,חושבו כמויות המים הנצרכות על ידי כל שימוש בשנה .למחיר הוגדרו  3מרכיבים:
•

עלות כלכלית – המורכבת מעלויות הקמת התשתיות ,עלויות הפעלה ,עלויות ניהול ועלויות תחזוקה.

•

עלות סביבתית – עלות השיקום של הפגיעה בסביבה מבחינת זיהום או כל עלות אחרת לשיקום
איכות המים.

•

עלות המשאב – כמה היה עולה לייצר את כמות המים הנצרכת בעודף מההיצע הטבעי באמצעים
מלאכותיים כגון התפלה או מיחזור מים.

על בסיס הניתוח ,הומלצו על שני שינויים משמעותיים:
•

הגדרת מחיר מים דיפרנציאלי אשר מעלה את המחיר מעל לסף שימוש מוגדר.

•

יצירת קרן ,שמקורותיה הם תשלומים המשקפים את השווי של המחירים הסביבתיים ועלויות כוללות של
משאב המים ,אשר כיום אינן מגולמות במחירו .כספי הקרן מיועדים לפרויקטים הקשורים להגנה על
המגוון הביולוגי.

הקצאות מים  :הסמכויות להקצאות מים הועברו לרשות המים האחראית על הניהול של אגן הניקוז של קפריסין,
וכך גם הסמכות לאשר תכניות המשנות מבנה הפיזי או זרימה של נחל .כמו כן ,הוסדר המבנה החוקי של הקצאת
מים ,לרבות אפשרות לתת קנסות על שאיבת יתר ,משך תקופת ההקצאה ,דרישת תשלום עבור ההקצאה,
האפשרות לדרוש את הפסקת השאיבה בהתאם למפלס או לאיכות המים וכן האפשרות לדרוש החזרת מים .כל
פרויקט שאיבה כיום מחויב בניטור על ידי התקנת מדי מים.
מקורות זיהום נקודתיים :המגבלות על הזרמת מזהמים היו מעוגנות כבר בחוק .במסגרת התכנית לניהול אגן
הניקוז נוסד מאגר מידע המאגד את כל אתרי החציבה והכרייה את האזורים התעשייתיים בקפריסין המתעד את
כמויות המים הנצרכות על ידי כל אתר ,את סוגי הפסולת שהם מייצרים ואת דרכי הטיפול בהם .כל מתקני
התעשייה נדרשים להוציא אישורי הזרמת מזהמים במידה וזה רלוונטי והוקם מנגנון מעקב וניטור של מתקני
התעשייה.
מקורות זיהום כלליים  :פיתוח מודל של פיזור מזהמים על ידי נגר עילי ויצירת מודל של הסעת מזהמים ונוטריינטים
בכל אגן הניקוז ,יצירת תכנית לזיהוי המקור של זיהומים ממקור לא ידוע וחיזוק תכנית הניטור של איכות המים
באי.
60

חיסכון במים :פותחו מגוון של אמצעים ותכניות לעידוד חיסכון במים:
•

פיתוח תכניות להגברת המודעות לחשיבות החיסכון במים מותאמות ל 4-אוכלוסיות :הציבור הכללי,
חקלאים ,שלטון מקומי ותיירות.

•

מימון התשתיות הנדרשות לחבר מערכות השקיה של גינות ואת השירותים של מבנים לבארות מקומיים
או למערכות מים אפורים.

•

מעבר לגידולים חקלאיים חסכוניים במים.

•

הגדלת השימוש במים מטוהרים בחקלאות ,כולל בנייה של מתקנים לטיפול שלישוני.

•

הטלת אגרות על בריכות ציבוריות ופרטיות.

•

התקנת מערכות לזיהוי נזילות בכלל מערכות הובלת המים הציבוריות.

•

יצירת מדריכים לגינון חסכוני במים.

•

יצירת תקנים למערכות המים ברמת המבנה אשר יהיו מחייבים במבנים ציבוריים.

 .8האיחוד האירופי – סיכום
בהקשר של ניהול נחלים ,לאיחוד האירופי אין כלים נפרדים להיערך לשינויי אקלים והם מוטמעים כחלק אינהרנטי
בתכניות לניהול אגנים הנכתבות ומתעדכנות כחלק מעמידה בדירקטיבת המים .דירקטיבת המים מחייבת את
המדינות להגיע לאיכות מים טובה בכל גופי המים העיליים ומי התהום .לאור זאת ,בכל שלב בבניית תכנית לניהול
אגני יש לקחת בחשבון שלל תרחישים לשינויי אקלים ,בין אם זה לבחון את היעילות העתידית של כל פעולת
ממשק ובין אם זה בתחשיבים הכלכליים ויש להתייחס להיערכות להצפות ,לשינויים בהיצע ובביקוש של מים
ולבצורות ולמחסור כרוני במים .בד בבד יש לוודא כי פעולות שנלקחות על מנת להיערך לשינויי אקלים אינן פוגעות
באיכות הנחלים ,כאשר איכות של מים נמדדת במדדים כימיים ,אקולוגיים ומבחינת איזון מילוי-חוזר .כמו כן,
המדינות מחוייבות להפעיל תכניות ניטור מפורטות על מנת למדוד את איכות המים כמו גם לבחון שינויים באגן,
בשל לחצים אנושיים ,שינויים טבעיים ושינויי אקלים.
דירקטיבה נוספת ,העוסקת בהיערכות להצפות ,מחייבת את המדינות נתח את ההתיכנות של הצפה בכל מקטע
של כל אגן ואת מידת הסכנה הצפויה ,שלוקחת בחשבון את ההיתכנות להצפה יחד עם מידת הנזק שתיגרם .כלל
הניתוחים חייבים לקחת בחשבון מגוון תרחישים לשינויי אקלים .על בסיס ניתוח זה המדינות חייבות להכין תכנית
ממשק להעירך ולמזער נזקים בעתיד .כמו כן ,יש מסמך מדיניות אשר מבקשת מהמדינות להכין תכניות ממשק
על מנת להיערך לבצורות ולמחסור מים בתרחישי שינויי אקלים שונים .את שתי התכניות הנוספות הללו ,היערכות
לבצורת ולמחסור במים ולהצפות אמורות להיות פרקים אינטגרליים בתוך תכניות הניהול האגניות הנכתבות
במסגרת דירקטיבת המים.
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מבנה זה ,של ניתוח מעמיק של כל אגן ובניית תכנית ניהול על בסיס הניתוח מעמיק ,כאשר הם מתעדכנים כל 6
שנים ,מכריח את המדינות להיערך כל פעם מחדש לאור שינויים שמתרחשים כמו גם לאור ההתקדמות באפשרות
המידול של שינויי אקלים .כמו כן ,התכניות אמורות לכלול בתוכן בחינה לאור שינויי אקלים צפויים כמו גם את
ההיערכות להן.
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חלק ב כלים נוספים למיתון תהליכי שינוי אקלים בנחלים
עקרונות פעולה
ניהול שינויי אקלים הוא חלק אינטגרלי מניהול הנחלים – ברור שהנחלים יושפעו מהתהליך ,השאלות הן היכן,
מתי וכיצד הם יושפעו .נדרשים לכם כלים לניהול נחלים בצורה שתאפשר שילוב של שיקולים של שינוי אקלים
בצורה מלאה .לאור זאת ישנם שני עקרונות שצריכים להוות בסיס לכל החלטה שמתקבלת:
• ניהול על סמך הנחל העתידי  :מתוך ההבנה כי הנחל בעתיד הקרוב יהיה שונה מהנחל כמות שהוא היום ,כל
ההחלטות ופעולות ממשק חייבות לקחת בחשבון טווח של תרחישי שינויים עתידיים ולא רק בהתאם למצב
הנוכחי .נכללות בזאת גם החלטות שלכאורה הן נטולות קשר ישיר לשינויי אקלים ,למשל ניהול הצומח ,ניהול
משק המים וכיו"ב .מעבר ללקחת בחשבון טווח תרחישים אקלימיים ,יש לקחת בחשבון את כמויות המים בעתיד
המערכת האקולוגית שצפויה להתפתח ושינויים חברתיים וכלכליים .כך לדוגמה ,כל חישוב של עלות-תועלת חייב
לקחת בחשבון תרחישים עתידיים מבחינת מחיר המים ,צרכי האגן ,מצבו ועוד.
• שמירה על מצב הנחל  :היות ולא ניתן לנתק בין ההיערכות לשינויי אקלים לשאר פעולות הניהוליות ,פעולות
שמטרתן למנוע או למזער את הנזקים של שינוי אקלים חייבות להשתלב עם שאר הצרכים של הנחל ,ובראשם
בשמירה על תפקוד המערכת הנחלית ושמירה על המערכות האקולוגיות הקיימות .לאור זאת ,פעולות שמטרתן
היערכות לשינויי האקלים חייבות להיבחן יחסית להשפעתן על שאר מרכיבי הנחל בהווה ובעתיד.
מסמך זה מתייחס לשלוש עולמות של כלים – כלים ניהוליים אשר מטרתם לבנות מנגנוני ניהול היכולים לעמוד
באתגרים הצפויים בעקבות אקלים משתנה ,כלים להתמודדות עם הצפות ושיטפונות וכלים להתמודדות עם
בצורות ומחסור במים.

כלים ניהוליים
היות וניהול של נחלים בעידן של שינוי אקלים משמעו ניהול של הנחל בראייה הוליסטית הלוקחת בחשבון את
הנחל העתידי ואת הנחל בהווה כאחד ,ישנם שלושה כלים מוצעים ניהוליים שיאפשרו זאת .הכלים האלו הינם
כלים כלליים לגבי ניהול הנחל ,אך חשיבותם עולה לאור הצורך בהיערכות לשינויים הצפויים בנחלים ולאור אי-
הוודאות ההולכת וגוברת בעקבות שינויי האקלים והשפעתם האקולוגית ,חברתית ,כלכלית ועוד.
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 .1ניהול אגני  :גוברת ההבנה כי נדרש ניהול אגני של נחלים ,אשר מאפשר התייחסות הוליסטית אל כלל מרכיבי
המערכת הנחלית ,שירותי המערכת שלו ובעלי העניין .כמו כן ,ניהול אגני מאפשר להיערך לשינויי אקלים בצורה
שלא תגרום לנזקים במקום אחר באגן ו תאפשר ליהנות מתועלות של פעולות ממשק בחלקים אחרים ממנו.
המבנה של מנגנון הניהול משתנה ממקום למקום בהתאם למבני הניהול המקומיים אך נדרש מבנה בו באים לידי
ביטוי האינטרסים של כלל בעלי העניין.
אחד הצעדים הבסיסיים ביותר בניהול אגני הוא הכנה של תכנית ניהול אגנית ,בה שותפים כלל בעלי העניין.
כתיבת התכנית מחזקת את שיתוף הפעולה בין בעלי העניין ומספקת שקיפות וודאות גם לבעלי העניין עצמם ,גם
לאנשי מקצוע ומקבלי החלטות נוספים וגם לציבור הרחב .המרכיבים הבסיסיים של תכנית כזאת כוללים:
• איסוף מידע על האגן ,לרבות מידע כלכלי ,חברתי ,אקולוגי ,הידרולוגי ואקלימי
• הגדרת בעלי העניין באגן ותפקידם
• סקרי סיכונים
• הצבת יעדים ומטרות
• והגדרת צעדי תכנון וממשק ,לרבות מי אחראי לבצעם ומקורות מימון
כמו כן ,כדאי לעדכן את תכנית הניהול באופן מחזורי ,על מנת להתאימה לשינויים באגן ולתחזיות העדכניות ביותר.
מחזוריות זו גם מאפשרת מעקב לאחר עמידה ביעדים ובמטרות וקביעת צעדי ממשק בהתאם.
 .2ניהול אדפטיבי :בשל אלמנט אי-הוודאות בשינוי אקלים ,והרצון למנוע פגיעה בתפקוד המערכת הנחלית,
מודגשת החשיבות של ניהול אדפטיבי שיכול להגיב במהירות וביעילות לשינויים במצב הפיזי ,הכלכלי והחברתי.
לאור זאת ,יש עדיפות צעדי ממשק גמישים הניתנים לשינוי בהתאם לתנאים המשתנים ,ובתוך כך ניהול מרובה
תועלות ,והפעלה של אמצעים רכים ולא פיזיים ,הפיכים ומבוססי טבע.
 .3ניהול מבוסס נתונים  :על מנת לנהל את האגן בצורה מיטבית ,יש צורך מנגנון איסוף מידע וניטור רב-תחומי
אשר מספק מידע אמין ועדכני לגבי כלל מרכיבי הנחל ,כמו גם מחקר לגבי ההשפעות הצפויות של שינוי אקלים.
מידע זה אמור להוות את הבסיס לכל צעדי הממשק המתבצעים וכן כבסיס לקביעת יעדים ומטרות מדידים ובחינת
העמידה בהם.
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הצפות ושיטפונות
היערכות להצפות ולשיטפונות צריכה להתבסס על מיפוי הסיכונים אשר מביא בחשבון הן את המצב הקיים ,והן
את המצב הצפוי על פי טווח תרחישים לשינויי אקלים .הערכת הסיכון צריכה להתבסס על ההסתברות לשיטפון
או להצפה בכל תא שטח ,העוצמה הצפויה ומידת הנזק הצפוי.
כלים מוצעים להערכות למיתון הנזקים:
 .1איזור ( : )Zoningאחד הכלים הנפוצים בהיערכות להצפות ולשיטפונות הוא איזור ,בו מוגדרים שימושים מותרים
בתא שטח בהתאם לצפי התדירות והעוצמה של השיטפונות וההצפות ,בהווה ובעתיד .התהליך מגדיר אזורים עם
הגבלות פיתוח ומגדיר מדרג של שימושים ,בהתאם למידת ההסתברות להצפות ולרגישות של השימוש .האיזור
יכול לכוון גם להטלת מגבלות או דרישות על הבנייה בהתאם למיקום ,כגון חיוב אמצעי מיגון בפני נזקי מים.
במקרים קיצוניים של איזור ,ייתכנו דרישות להעתיק שימושי קרקע רגישים מתוך אזורי הסיכון.
 .2ביטוח :מעבר להכוונת הפיתוח והמיגון באמצעות כלים סטטוטוריים ותכנוניים ,ישנם כלים נלווים להכוונת
פיתוח בהתאם לאיזור בשיטות כלכליות .שיטה אחת היא באמצעות ביטוח ,בין אם חובת החזקת ביטוח המותאם
למידת הסיכון ,ובין אם הגדרת אזורים בהם לא יינתן ביטוח כלל ,על מנת לתמרץ הימנעות מפיתוח ופעילות באזורי
הסיכון.
 .3פירסום המידע לציבור ועידוד בעלי הנכסים להתקין אמצעי מניעת נזקים על מנת להגן עליהם ולשמור על ערך
נכסיהם.
 .4הגדלת עמידות הנחל  :קיים ארגז כלים נרחב בהקשר של השהיית מים במעלה והקטנת עוצמת הזרימות
בנחלים במורד ,בעיקר באירועי שיא .מעבר למתקנים הנדסיים ,יש פתרונות מבוססי טבע רבים המתבססים על
שיקום בתי הגידול לאורך הנחל והשבת המבנה הטבעי של הנחל שנפגע בעבר .דוגמאות הן :החזרת הפיתוליות
הטבעית של נחל ,שיקום גדות באמצעות חומרים טבעיים ,ניקוי סחף הסותם יובלים ואפיקי משנה וחיבורם מחדש
לערוץ הראשי ,שיקום של פשט י הצפה ,ועוד .כך לדוגמה ,במקומות רבים כל פעולה הצפויה לפגוע במבנה גדות
הנחל או בזרימה שבו טעונים קבלת אישור מיוחד של גורמים ייעודיים ולא רק על ידי מנגנוני התכנון הרגילים .כלי
נוסף הוא כתיבת נהלים ייעודיים לעבודות התבצעות בתוך נחלים ,כגון עבודות תחזוקה ,על מנת למנוע פגיעה
פיזית או סחיפת קרקע במהלך העבודה.
 .5מערכות זיהוי והתרעה ותכניות פעולה  :ידיעה מוקדמת על אירועי שיא מאפשרת היערכות לקראת שיטפונות
והצפות ויכולה להקטין משמעותית את הנזקים לנפש ,לרכוש ולסביבה .מערכות אלו מורכבות משלושה חלקים:
(א) מערכת לזיהוי מוקדם של אירוע( ,ב) הכנת תכניות פעולה ו(-ג) מערכות התראה יעילות להעברת מסרים
במהירות לציבור ולגורמים הרלוונטיים .מרכיבי תכניות הפעולה חייבים להיות מותאמים לתנאים המקומיים.
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דוגמאות למרכיבים אפשריים הם פינוי של אנשים ,בעלי חיים ורכוש ,חסימת כבישים ומסילות ,פינוי חומרים
מסוכנים ומזהמים ,מיגון מבנים ותשתיות בפני נזקים ,היערכות ופריסה של כוחות ההצלה וכוחות מתנדבים ועוד
פעולות רבות .הפעלה מוצלחת של תכניות כגון אלה תלויה במעורבות של האוכלוסייה ,ואף בתרגול.
 .6מניעת זיהומים והקטנת נזקיהם :בנוסף לנזקים המיידיים של הצפות ושיטפונות ,נזק משני נגרם כתוצאה
מפיזור פסולת ומזהמים למרחקים גדולים אחרי אירועי שטפון והצפות .לאור זאת ,מניעת הנזק במקור ,הקטנת
יכולת הפיזור והכנת תכניות טיפול לאחר אירוע הם חלק מההיערכות לאירועי קיצון .למשל ,איסור על השימוש או
האחסון של חומרים באזורים בעלי סיכון (לרבות חומרי הדברה ודישון בחקלאות או בגינון) ,פינוי מיכלים או מיגונם
כחלק מתכניות פעולה לקראת אירוע ,סגירת קווי דלק וביוב לקראת אירוע ועוד .על מנת להקל על טיפול בנזקים
לאחר אירוע ,ניתן למדל מראש את הפיזור הצפוי של מזהמים .מידול זה יכול לעזור גם באיתור מקורות של זיהומים
דיפוזיים ללא קשר לשיטפונות ולהצפות .כמובן שבעת הגדרת מרחקים או בתהליך המידול יש לקחת בחשבון
טווח תרחישים של שינויי אקלים.
בצורות ומחסור במים
היערכות להתייבשות צפויה כוללת פעולה בשני מישורים עיקריים :הגדלת היצע המים ,והקטנת ביקושים .מאחר
והגדלת ההיצע כרוך לרוב בהשקעה כספית גדולה במתקנים הנדסיים כגון סכרים ,קידוחים ומתקני התפלה
הגורמים לנזקים סביבתיים ,לרוב ישנו דגש על הקטנת הצריכה על פני הגדלת ההיצע .אחד הצעדים הבסיסיים
ביותר הוא פרסום ציבורי של "תקציב" המים .קרי ,כמות המים הזמינה ממקורות שונים לצד פילוח השימושים,
זאת במטרה לעודד מודעות ולאפשר לצרכנים לקבל החלטות על בסיס מידע אמין .כמו כן ,יש יתרון בהסתמכות
על מקורות מים מגוונים על מנת לייצר יתירות ומשק חסון יותר לשינויים ולאירועי קיצון.
 .1הקצאות מים :אחד הכלים החשובים ביותר בשמירה על איזון בין שאיבה למילוי חוזר הוא ניהול אספקת המים
על ידי מערכת של הקצאות של מים המותאמות להיצע ,לרבות ניטור ואכיפה של הכמויות הנלקחות בפועל .כחלק
מההיערכות לשינויי אקלים יהיה צורך לחזק את היכולת להתאים את ההקצאות להיצע משתנה של מים ,לדוגמה
על ידי עדכון תכו ף של כמויות המים בהקצאה בהתאם להיצע העדכני ,הגדרת ההקצאה כאחוז נתון מהספיקה
הקיימת ושמירה על יתירות על ידי הקצאת פחות מים מההיצע הקיים .כלי כלכלי נוסף עידוד שימוש יעיל
בהקצאות הוא פיתוח שוק ,על ידי הגדרת תנאים בהם ניתן לסחור בהקצאה למים .כך לדוגמה ,בשנות בצורת,
כוחות כלכליים ינתבו את המים לשימושים הכי רגישים וחשובים כלכלית על ידי רכישה של מים מצרכנים פחות
דחופים.
 .2מחיר המים  :כלי נפוץ להקטנת הביקוש הוא קביעת מחיר למים ,הן בשל העלות ככלל ,והן על ידי הפעלת
מחירים דיפרנציאליים בהתאם לכמות הנצרכת ביחס לממוצע .לאור ההקטנה הצפויה בהיצע ,ערך המים אמור
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לעלות עם הזמן ,ולכן ,נדרש עדכון של המחיר של המים בפרקי זמן קבועים .כתוצאה מכך ,חישובים של עלות-
תועלת ארוכי-טווח חייבים לקחת בחשבון טווח של מחירי מים עתידיים ולא רק מחיר המים הנוכחי .במהלך קביעת
מחיר המים ,יש צורך לגלם א ת העלויות החיצוניות במחיר ,כגון פגיעה סביבתית .את הכספים האלו אפשר,
לדוגמה ,לנתב למימון פרויקטים הקשורים למים בדרכים שונות ,כגון שיקום בתי גידול לחים ,הקמת תשתיות
והשקעה בטכנולוגיות לחיסכון במים.
 .3פתרונות טכנולוגיים :קיים סל עצום של פתרונות לייעול השימוש ולחסכון במים באמצעים טכנולוגיים -
מחסכמים לשימוש ביתי ועד למערכות מורכבות לניטור זליגות ברשתות ההובלה ,פיתוח תקנים למכשירים
ולשיטות ייצור ,תמרוץ שימוש במכשירים ובשיטות חסכוניות במים בתעשייה ,שילוב שימוש בשיטות ,חומרים
ומכשירים חסכוניים בתקנות הבנייה ,השקעה כלכלית בפיתוח טכנולוגיות חדשות ,חלוקת מענקים או הלוואות
למימון שדרוג של מכשירים ומערכות קיימות לטובת אמצעים חסכוניים יותר ,ועוד.
 .4גיוון מקורות המים  :היות ומקורות מים שונים הם בעלי רגישויות שונות לשינויים בדפוסי המשקעים ,שינויים
במרכיבים אחרים של מערכת המים ,זיהומים ועוד ,חשוב לוודא כי מסתמכים על מגוון גדול ככל הניתן של מקורות
מים .זאת בדומה לכל שאר התשתיות הבסיסיות אשר להן חשוב לדאוג ליתירות במערכת כך שאם מקור מים אחד
ניזוק ,האחרים יכולים לספק את צרכי המים ,לפחות באופן חלקי.
 .5חקלאות :תשומת לב רבה ניתנת לחקלאות בהקשר של ניהול מים ,מאחר וחקלאות מהווה צרכנית מרכזית של
מים ,רגישה מאוד למחסור במים ועצם קיומה הוא קריטי לביטחון התזונתי של האנושות .לאור זאת ,הכלים סביב
ניהול המים בחקלאות מגוונים מאוד:
• בתחום התכנון ,אפשר להתאים את סוגי החקלאות והעיבוד לזמינות המים הקיימת ,לרבות מי קולחין
הזמינים בסביבה .זמינות המים באה לידי ביטוי בכמות ,באיכות ובעונתיות של המים הזמינים .עוד מוצע
לעודד חקלאים לחסכון במים על ידי תמריצים ,הלוואות ומענקים .חסכון במים יושג באמצעות החלפת
הגידולים לגידולים המותאמים להיצע המים ,גידולים חסכוניים ,מעבר לשיטות גידול חסכניות והתקנת
פתרונות טכנולוגיים .כמו כן ,ניתן לעודד חקלאים לעבור לגידולים פחות רגישים לשינויים תדירים בזמינות של
מים ,בין אם אלו גידולים חד-שנתיים שניתן להתאים כל שנה ,או מינים שפחות נפגעים בשנות בצורת.
• כיוון נוסף בניהול החקלאות היא ביצוע "תסקיר השפעה על הביטחון התזונתי" במהלך תכנון של פרויקטים
שצפויים לשנות את זמינות המים מומלץ לנתח את מידת ההשפעה של השינוי על החקלאות ,ובעקבותיו על
הביטחון התזונתי המקומי.
 .6מערכות לזיהוי ולהתרעה מוקדמים ותכניות פעולה :מתוך הנחת מוצא שככל שנזהה את הירידה בזמינות המים
מוקדם יותר ,נוכל להיערך טוב יותר (מרמת הניהול ועד לצרכני הקצה) ,חשוב לפתח מערכות ניטור לזהות שינויים
כרוניים בזמינות של מים ובצורות ,ולהכין מראש תכניות ברורות ושקופות לצרכנים לניהול המים בהתאם .סל
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הכלים שניתן להפעיל כולל הגדלה של ההיצע של המים על ידי ניצול מקורות מים שלרוב לא בשימוש או רזרבות
שלא נוצלו ממקורות המים הקבועים ,לצד הקטנת הביקוש מעבר לביקוש הרגיל .גם כאן סל הכלים הוא רחב,
וכולל צעדים כמו העלאה זמנית של מחיר המים לכלל הצרכנים או לצרכנים מוגדרים ,איסור על שימושים מסוימים
במים וצמצום של הקצאות באופן גורף או לשימושים מוגדרים .הצעדים חייבים להיות שקופים ומגודרים על מנת
לאפשר לצרכנים להיערך.

השלב הבא בתהליך -בדיקת מידת ההתאמה של הכלים לישראל
בשלב הבא יהיה צורך לבחון את הכלים הללו בהקשר הישראלי ,להתאימם לצרכים המקומיים ולבנות עבורם תיקי
כלי עם המרכיבים הבאים:
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•

תיאור של הכלים

•

יתרונות וחסרונות

•

זיהוי בעלי עניין

•

מיפוי חקיקה ,רגולציה ותכניות רלוונטיות קיימות

•

איתור חסמים בולטים

ספרות
European Commission. 2009. Common implementation strategy for the Water Framework
Directive (2000/60/EC). Guidance Document No. 24. River Basin Management in a Changing
Climate. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

European Commission. 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of
water policy Official Journal of the European Communities, 22.12.2000, L 327/1-72.
European Commission. 2007. Communication from the Commission to the European Parliament
and the Council addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European
Union.
European Commission. 2007. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks. Official
Journal of the European Communities, 6.11.2007, L288/27-34.
European Commission. 2021. Current practice in flood risk management in the European Union.
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
Republic of Cyprus. 2011. Cyprus River Basin Management Plan. Water Development
Department. Lefkosia.
Republic of Cyprus. 2016. River Basin Management Plan of Cyprus for the Implementation of
the Directive 2000/60/EC. Water Development Department. Lefkosia.
Republic of Cyprus. 2016. Program of Measures of River Basin Management Plan of Cyprus.
Water Development Department. Lefkosia.
City of San Diego. 2006. San Diego River Natural Resource Management Plan.
City of San Diego. 2013. San Diego River Park Master Plan.
OECD. 2013. Australia – Climate Change Impacts on Water Systems from Water and Climate
Change Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters, OECD Studies on Water, OECD
Publishing. Paris.
Council of Australian Governments. 2010. NWI Policy guidelines for Water Planning and
Management. Canberra.
Jordanian Ministry of Environment. 2012. Adaptation to Climate Change in The Zarqa River
Basin: Development of policy options for adaptation to Climate Change and Integrated
water resources management (IWRM). Ministry of Environment. Amman.

69

