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 2020אביב  :ןת מצב אקולוגי של נחלי אגן הקישוהערכ

 

 די וייסירון הרשקוביץ, ע כתיבה ועריכה:

ירון הרשקוביץ, טוביה אשכולי, איתי כהנא, נילי סגמן,  :תטקסונומי ה, הגדרמיון, חסרי חוליות דיגום

 אלמוג הרשקו ועדי וייס.

 ירון הרשקוביץ, טוביה אשכולי, איתי כהנא, נילי סגמן, אלמוג הרשקו ועדי וייס. :צילומים

 חל קישון(, הגר סבטי )רשות הטבע והגנים( ומואעדאלון בן מאיר ושי ערב לוי )רשות נדיגום איכות מים: 

  )רשות ניקוז ונחלים קישון(

 ואביטל כ"ץ עדי וייס: ירון הרשקוביץ, עיבוד מידע וחישוב ציינים

, בריומאים ברמץ-יערית לויטד"ר  – (Crustaceaסרטנאים ) סיוע בהגדרה טקסונומית )מוזיאון הטבע(:

(Ephemeroptera) –  ,עלוקותד"ר זהר ינאי (Hirudinea )-  .ד"ר לירון גורן 

 איתי כהנאמפות: 

 

 יטורנבהסיוע על ורשות הטבע והגנים  , רשות ניקוז ונחלים קישוןרשות נחל הקישון צוותאנו מודים ל

 איכות המים בתחנות הסקר.
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 דוחהתקציר 

  .הקישוןאגן בם נבחרינחלים  של תצב אקולוגיוהערכת מ ביולוגיהיטור נהי צאממ תציג אמ זהדוח  -

יובלים  9 -ל בנוסף, ועד לשפך בים באיזור עמק יזרעאל קישוןהממעלה  ,םעימקט 15 -ב ערךנהניטור  -

 .מצפון ומדרום המתנקזים אל הקישוןראשיים 

עושה ה (EU-Water Framework Directive) טיבה האירופית למיםהדירקעל עקרונות מבוסס הניטור  -

 מצב אקולוגיות קטגורילקביעת  (מיקרומטר 400<  ;חסרי חוליות גדולים) תביולוגימשתני חברה ב שימוש

 .(I) 'מצויין' , או(II), 'טוב' (III)'בינוני' , (IV), 'רע' (V) 'גרוע' :ייםשל מקווי מים יבשת

לכל ונים ממקורות שיהום ז על םיעידמ)מרם און ועד למורד כניסת נחל בית לחם( איכות המים מצאי מ -

מים מרבית היובלים הזורכן נמצא שו מכ. טע רם און( ועד לשפכו בים התיכוןאורכו, ממעלה הנחל )מק

של  מצבו האקולוגיעה על משפיעים לרו הםזוהמים אף מ, הקיינינחל השופט ונחל להוציא  ,אל הקישון

 . הקישון

משפחות(,  47סדרות ) 11 -טקסונים של חסרי חוליות מ 71נמצאו בכל מקטעי אגן הקישון בסקר סה"כ  -

פושיות, זבובאים ושעירי בהן: תולעים, עלוקות, רכיכות, סרטנים, בריומאים, שפיראים, פשפשאים, חי

רגישים כמו שחריר הנחלים, מינים  בהם גםהנקיים ליובלים ייחודיים היו טקסונים  30 -כמבין אלו . כנף

  .(הכחדה סכנתבהמוגדר  'תכשיטית זוהרת'המין ו כמשעירי כנף, חיפושיות מים ושפריריות )

תפקד כאסטואר בו מתקיים מפגש בין המהמפגש בין מורד הציפורי והקישון איזור מיוחד לציון וי רא -

 מים מתוקים עם מינים שמקורם ימי.של מיני אוכלוסיות 

כגורמי ההשפעה העיקריים על נמצאו מזינים )זרחן וחנקן כללי( וזיהום אורגני )אמוניה וצח"ב( העשרה ב -

 . ויובליו קישוןההמצב האקולוגי של 

 הקבועים ת למקורות הזיהוםל התייחסות מפורטצריכה לכלותוכנית השיקום האגנית של הקישון  -

מים  והקצאתשפעות חקלאיות צמצום העל ידי  יםוהמהמזלטיפול ביובלים  כןו (ם, קולחים ונקזיםשפכי)

 קייניהחל , נשופטה, כמו נחל להגנה ולשיקום של היובלים האיכותייםפעולות כלול ליש ביל מקב. טבעיים

או במרבית  קישון עצמורבים שאינם נוכחים כיום באגניים למינים אתרי מפלט הווים , המונחל ציפורי

  .מיובליו
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 ומטרת הפרויקט קער .1

קמ"ר וכולל עשרות יובלים  507,1 -כ של מורכבשטח  הוא מנקז :לבישראבין הגדולים הקישון הוא נחל אגן 

אחראיות על ניהול הרשויות פועלות שתי באגן הקישון . אל הקישון או עירונייםחקלאיים ברובם המנקזים שטחים 

מבצעות פעולות שמטרתן טיפול וסילוק  שתי הרשויות .ושיקום הנחל: רשות נחל הקישון ורשות ניקוז ונחלים קישון

)חסרי  ומאפיינים ביולוגייםאחת מפעולות אלו היא ניטור איכות המים  .לטובת הציבורמפגעים ושיקום הנחל 

והגנה על מערכות לשיקום כלות ושמלקבלת החלטות  הידע המתאימהצר את תשתית יילמטרה ב חוליות, אצות(

  .באגן הנחלים

 

רשות  בקישון בהזמנת עמבוצ )עלוקות, חלזונות, צדפות, סרטנים וחרקים( גדולים חסרי חוליותמבוסס ניטור ביולוגי 

במקביל לניטור  ,ים בשנה )אביב וסתיו(יפעמהניטור נערך . ( ברציפות2002שנה )משנת  20 -קרוב ל נחל הקישון

של הקישון, מעמק יזרעאל ועד לשפכו במפרץ  הראשיהזרימה  ערוץלאורך  יםקבוע מקטעיםבמספר איכות המים, 

 .עונתי מסכם המפורסם לציבור על ידי רשות הנחל בדוח לרשות הנחל מוגשיםחיפה. ממצאי הניטור 

 

ההבדל . יובליו המרכזייםגם את  קישוןהכולל בנוסף לערוץ האגני  לניטור פעילותהבסקר הנוכחי הורחבה מסגרת 

וחומרים המתנקזים מרחבי האגן לתרומות של מים התייחסות לניטור הנחל בלבד הינו באגני הניטור ההעיקרי בין 

 .הקישון ו האקולוגי שלעל מצבזורים שונים באגן אהשפעות של זה ניתן לזהות  אל הקישון. באופן

 

 עבודה שיטות .2

 גדולים ניטור איכות מים וחסרי חוליות

 ביםנחל העמק יזרעאל ועד לשפך מ באגן הקישון,מקטעים  26 -ב, 2020אמצע חודש מאי נערך בהביולוגי ניטור ה

)"מפל  און-רםמושב ממקור הנחל ליד לאורך הערוץ הראשי של הקישון,  מקטעים 15 ,. מבין אלו(1, טבלה 1 איור)

המתנקזים אל יובלים  9 -מקטעים ב 11בנוסף לכך, נדגמו  .פארק הקישוןסמוך ל אזור האסטוארועד ל הראש"(

 (.2020)מאי  ונחל תענך תוכנן להיות חלק מהסקר, אך לא נדגם עקב התייבשות .(1, טבלה 1 איור)הקישון 

פיזיקליים באמצעות מד -מטרים ונמדדו משתני סביבה כימיים 50-100-מייצג של כ אזורנבחר  קטעמבכל 

( pH, חומציות )(%DO) (: טמפרטורת המים, אחוז וריכוז החמצן המומסYSI Professional Plusאלקטרוני נייד )

כתוצאה מפעילות ים ובעיקר חשוב לציין כי ערכי רווית החמצן המומס תלויים בטמפרטורת המומוליכות חשמלית. 

הטמעה )פוטוסינתיזה( של אצות וצמחי מים, אשר מגיעים לשיא פעילות בשעות הצהרים המאוחרים. מסיבה זו 

 ערכי החמצן מייצגים מדידת חטף ואינם משקפים בהכרח את מצב איכות המים בבית הגידול. 
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  .1בטבלה  עיםמקטפירוט שמות ה הדיגום באגן הקישון. מקטעימפת  – 1 איור

 

אפיון של הרכב התשתית המינרלית )סלעים, אבנים, חצץ, חול ובוץ( והאורגנית )צומח בוצע  כל מקטעב ,מקבילב

מדד עוצמת ההפרעה  הכללית. הפרעהה עוצמת וניתנה הערכה של אצות וחומר חלקיקי גס או עדין( טבול, מזדקר,

כולל המדד  .ומשמש כמסביר נוסף למצבו האקולוגי במקטע, הסביבתיתרמת ההפרעה  הכללית מסייע להערכת

, הפרעות לזרימה, השפעות שליליות על איכות המים המעוצה רציפות צמחיית הגדותסוג ושימושי קרקע, אופי 

יודגש כי ערכי הציין אינם מתייחסים לערכי איכות המים  מי מדגים או נגר חקלאי( ושינויים בתוואי הנחל. דוגמת)

=  75%-51%  ;גבוהה מאוד = 100%-76% החלוקה לעוצמת הפרעה לפי מדד זה היא:הזיהום.  אלא על מקורות

 .קלה = 25%-0% ;בינונית = 50%-26% ;גבוהה

סמ"ר )בהתאם לגודל  25דגימות של  20 -מיקרומטר( נדגמו ביחס להרכב התשתית מ 400חסרי חוליות גדולים )< 

( והועברו 96%שומרו בשטח )אתנול  אסופות חסרי החוליות מ"ר. 1.25פתח רשת הדיגום(, ובשטח כולל של 

איכות לאפיון כימי של צוות רשות הנחל ורשות הניקוז ונשלחו למעבדה להמשך טיפול. דגימות מים נדגמו על ידי 

צח"ב  –צריכת חמצן ביולוגיתמוסמכות. דגימות אלו סיפקו מידע לגבי משתנים אביוטיים שונים: מעבדות המים ב

(BOD,) יהאמונ (4NH( חנקן כללי ,)TN( זרחן כללי ,)TP( קוליפורמים צואתיים ,)coliF. )( וכלוריד-Cl.) 
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 .במסמך להלן. פירוט טיפוסי הנחלים 2020, אביב הדיגום באגן הקישון מקטעיפרטי  :1בלה ט

 
 עבודת מעבדה: מיון, ספירה והגדרת חסרי חוליות 

לרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר האפשרית )מין, סוג או משפחה(, באמצעות הוגדרו נספרו ומוינו, חסרי החוליות 

נתונים ההוזנו לבסיס . כלל הנתונים האביוטיים והביולוגיים מוזיאון הטבע מומחיבסיועם של ספרות מקצועית ו

 :מצבו האקולוגי של הקישון ויובליו נתונים אלו שימשו לחישוב ציינים ביולוגיים ולהערכת. של המלא"ק ממוחשבה

 (.taxa richnessבכל אסופה )עושר הטקסונים הכללי  -

 .מ"ר(ב חסרי החוליות מספרם הכולל של) החוליות חסריהפרטים הכללי של שפע  -

 על ידי אפיון משמש להערכת המגוון הביולוגי :Shannon-Wiener לפי (’H) המגוון הביולוגי במקטע ציין -

 . הטקסונים של חסרי חוליות למספר הפרטים בכל אסופהעושר היחס בין 

 . והתייבשות לזיהום (%OCHמידות )וע (ETסדרות רגישות )%של  באסופת חסרי החוליותחלקם היחסי  -

 הנחשבים כבעלי עמידות גבוהה, Chironomini זחלי ימשושים מהשבט פרטים באסופה שלאחוז ה -

 לזיהום. 

 מספר 
 מקטע

שם 
 הנחל

 מקטעשם ה
 טיפוס

 נחל
מספר 
 דגימה

 נ"צ תאריך הדיגום

1 

 קישון

 32.534232 35.271345 5/5/20202 1193 2.2 א רם און
 32.565066 35.256371 5/5/20202 1194 2.2א  תענךכניסת  מורד 2
 32.591103 35.240124 5/202024/ 1195 2.2א  עוז כניסתמורד  3
 32.600735 35.243961 5/202024/ 1196 2.2א  גלבוע כניסתמורד  4
 32.626637 35.226490 5/5/20202 1197 2.2א  עדשים כניסתמורד  5
 32.640778 35.176351 5/202024/ 1198 2.2א  מגידו כניסתמורד  6
 32.667713 35.139061 5/202024/ 1199 2.2א  נהלל כניסתמורד  7
 32.676043 35.128956 5/202024/ 1200 2.2א  בית לחם כניסתמורד  8
 32.68858 35.106674 5/202024/ 1201 2.2א  תל קשיש 9

 32.713961 35.100554 5/202024/ 1202 2.2א  אלרואי כניסת מורד  10
 32.746576 35.081604 5/202024/ 1203 2.2א  כפר חסידיםמעלה גשר  11
 32.775542 35.070309 5/202024/ 1204 4.1א  ציפוריכניסת מורד  12
 32.801987 35.042752 5/202017/ 1205 4.2א  גדורה כניסתמורד  13
 32.803871 35.028698 5/202017/ 1206 4.2א  פארק קישון 14
 32.801193 35.028891 5/202017/ 1207 4.2א  אפנדיקס 15

 32.586829 35.248674 5/5/20202 1208 2.1א  קישון מפגשמעלה  עוז 16
 32.572796 35.183086 5/5/20202 1209 3.1ג  ניימורד עינות קי ניייק 17
 32.608925 35.230126 5/5/20202 1210 2.1א  קישון מפגשמעלה  ינייק 18
 32.621015 35.236772 5/5/20202 1211 2.1א  קישון מפגשמעלה  עדשים 19
 32.638392 35.212725 5/5/20202 1212 2.1א  קישון מפגשמעלה  מזרע 20
 32.664388 35.144434 5/202024/ 1213 2.1א  קישון מפגשמעלה  נהלל 21
 32.664435 35.141228 5/202024/ 1214 2.2א  קישון מפגשמעלה  השופט 22
 32.674573 35.132435 5/202024/ 1215 2.1א  קישון מפגשמעלה  בית לחם 23
 32.774040 35.073089 5/202024/ 1216 2.1א  קישון מפגשמעלה  ציפורי 24
 32.800567 35.048836 5/5/20202 1217 2.1א  קישון מפגשמעלה  גדורה 25
 32.796245 35.024263 5/202024/ 1218 2.1א  קישון מפגשמעלה  סעדיה 26
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משפחות עבר התאמה לר שא, (BMWP)רגישות חסרי חוליות לזיהום אורגני אפיון ל מדד :ASPT-ILמדד  -

, כאשר ערכים נמוכים 10-ל 1נעים בין ל משפחה של כ הרגישות. ערכי פאונה הישראליתחסרי החוליות ב

מינים הימצאות ערכים גבוהים מעידים על , בעוד שיכול להתקיים בתנאי זיהוםה הרכב מיניםמעידים על 

 היא כדלקמן: מדדהעל סמך ערכי אקולוגי החלוקה להערכת מצב . גבוההאיכות הזקוקים למים ב רגישים,

 (I) = מצויין 5.5<  (II) = טוב 4.51–5.5 ; (III) = בינוני 3.51–4.5 ; (IV) = רע 2.51–3.5 ;(V) = גרוע 2.5> 

   (.BMWP >6) ביותר בכל אסופה הרגישים הטקסונים ם שלמספרחישוב  היא זהנגזרת של מדד  -

 שפכי נחליםרגישות של אסופות חסרי חוליות מערכי המדד אינם מתאימים לחישוב מצב  יש לציין כי

 .טרם נקבעו להם ערכים בספרותשי, מינים ממקור ימוזאת בשל נוכחותם של 

גיאולוגיה, , דוגמת של מקווי מים יבשתיים על בסיס הידרוגיאומורפולוגישיטה לסיווג  :נחלהטיפוס  -

(, 2.2"אלוביאלי בינוני" )א-ל נחלקו( 1טופוגרפיה, סדר נחל ואקלים. בסקר זה, טיפוסי הנחל )טבלה 

 (.3.1"גירני קטן" )ג.-( ו4.2, א4.1א(, אסטואר ים תיכוני )2.1"אלוביאלי קטן" )א

 

מקטעים השונים והשפעת מידת ההפרעה ואיכות המים על מדדי ביולוגיים, חוליות בהחסרי הרכב בין  ההשווא

   ."Hmisc"-" וvegan, תוך שימוש בחבילות "(3.6.3)גרסה  Rתוכנת בוצעו בעזרת 
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 תוצאות .3

 

 נתונים סביבתיים 3.1
 

 :נחל קישון

החוצה שלושה אזורים גיאוגרפיים: עמק יזרעאל, מפער  קישוןהערוץ  לאורךק"מ  40 -כל ש במקטעהסקר נערך 

של מקטעי הקישון  תיאורים .ממאגר רם און ועד לשפך בים מקטעים 15נדגמו  ,לוסך הכבהקישון ועמק זבולון. 

ל בינוני ברוחבו מרבית מקטעי הקישון שייכים לטיפוס נחל "אלוביאלי בינוני", נח .(נספח ג)מפורטים להלן 

שהיו . שני מקטעים צמחיית גדה טבולה וצומח מים מזדקרנוכחות ת, עם בוצישרובה וספיקתו, המאופיין בתשתית 

"תל קשיש", בהן תרומת התשתית המינרלית הקשה )מצע -התשתית היו "מורד כניסת אלרואי" ושונים בהרכב 

מורד כניסת אלרואי גם הייתה המגוונת ביותר מבחינת  (.2)איור לטיפוס הנ"ל אבני( הייתה גבוהה באופן יחסי 

המקטעים הנ"ל במפער הקישון, מקטע המאופיין בהסעת סחף שני ההסבר לכך הוא מיקומם של  הרכב התשתית.

-במקטעי האסטואר, הסמוכים לשפך, משתנה טיפוס הנחל לוהשפעה מינרלית של הרי הכרמל וגבעות אלונים. 

  מתאפיין במליחות גבוהה ופאונה ממקור ימי בעיקרו."שפך נחל לים התיכון", ה

 21שטמפרטורת המים הייתה דומה בכל המקטעים )ניכר  ,כימיים של מקטעי הקישון-בהתייחס למדדים הפיזיקו

 אך עלומורד מפגש עוז(, עד רם און מעלה הנחל )( ב35%-כהיו נמוכים )רווית החמצן ערכי , מעלות צלזיוס( 25 -

ביתר המקטעים  (.קישוןהפארק ( ובמקטע האסטואר )תל קשישבמפער הקישון ) (90%)<  ם לרוויהקרוביהלערכים 

, כשהערכים הגבוהים נמדדו 7.7-8.4( נעה בין pHחומציות המים ) רוויה(. 80% – 60%נמדדו ערכי ביניים )

רם במעלה הנחל ) (µs) מיקרוסימנס 1,800 -נעו בין כהחשמלית המוליכות ערכי (.  2במקטעי האסטואר )טבלה 

במקטע כצפוי ( נמדדו µs 10,000במקטע המרכזי של הקישון. ערכים גבוהים )<  µs 4,500-כלאון ומורד תענך( 

  המושפע מכניסה של מי ים. ,התחתון

מקטעים נוספים בהם נמדד ריכוז מלבד רם און, . און(-מג"ל )רם 25 -)מורד גדורה( ל 1.7( נעו בין BOD)ערכי צח"ב 

  .(3 טבלה)מורד כניסת גלבוע ומורד כניסת עדשים גבוה היו  צח"ב

. רק בשני מג"להיה נמוך משני  הוא נמדד מקטעים בהםהברוב  ריכוז הזרחן :ערכי המזינים )זרחן וחנקן כללי(

ערכי ריכוז החנקן  .(מג"ל 3.5-8)יחסית  , נמדדו ערכי זרחן גבוהיםומורד תענך רם און – מקטעי מעלה הקישון

 2,000-7,500) נמצאו באלפים קוליפורמים צואתיים רם און(.) מג"ל 55 -)מקטעי השפך(  מג"ל 9-כ נעו ביןלי הכל

קוליפורמים גבוה . ברם און נמצא ריכוז (280-1,500) במקטעים בהם נמדדו, למעט מקטעי השפך (מ"ל 100יח/

  . (3)טבלה  מ"ל 100יח/ 55,000 - רבסק משמעותית מהממוצע

 60% -באפנדיקס ל 30%) "גבוהה"ל "בינונית" הפרעה מת ההפרעה הכללית במקטעי הקישון נע ביןעוצמדד לה

  (.45%-30%און(, כאשר במרבית המקטעים אופיינה עוצמת הפרעה בינונית )-רם
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 :יובלי הקישון

קישון. אל ה מתנקזיםיובלי נחלים התשעה ב מקטעים 11קישון, נדגמו נחל  הראשי של בערוץ מקטעיםבמקביל ל

)איור  רוב יובלי הקישון שייכים לטיפוס נחל "אלוביאלי קטן", נחלים צרים וקטנים יותר, המאופיינים בתשתית בוצית

לעומת  .של צומח מים טבול, מזדקר ונוכחות אצות חוטיות (מקטעי הקישון)ביחס לתר , עם חלקיות גבוהה יו(2

 הכרמל והוא בעל תשתית גירניתגירני קטן", שמקורו בדרום יני", שייך לטיפוס נחל "י"מורד עינות ק , מקטעזאת

  של מקטעי היובלים מפורטים להלן בנספח )ג(. תיאורים .(2)איור  עם מגוון יחסי גבוה של תשתית

מעלות  20-27מקטעי היובלים שנמדדו )ין טמפרטורת המים הייתה דומה ב כימיים,-בהתייחס למדדים הפיזיקו

עם זאת ראוי לציין  .(2ה טבל) 60%-, הגדולה מממוצעת ומעלהחמצן עים אופיינו ברווית המקט כמעט כל .צלסיוס(

המוליכות . 8.2 - 7.6( ביובלים נעה בין pHהחומציות ) (.51%נמדד חמצן במחסור ) נחל נהללכי במקטע 

. µs 1,200 - 4,000ברוב המקטעים המוליכות הייתה (, כאשר µs) מיקרוסימנס 7,500 - 700החשמלית נעה בין 

  .(µs 10,000 -)כ , נמדדה מוליכות גבוהה מהממוצעדרך אסטואר הקישוןבנחל גדורה, הנחשף למי ים 

(. מג"ל 14) ונהלל( מג"ל 9) עוזלמעט  ,בכל היובליםמג"ל  5 -עד כהיה נמוך  צח"ב - בהתייחס למדדי איכות המים

 1.8ונע בין גבוה מעט טעים ריכוז האמוניה היה מק שניב .מג"ל 0.5לא עלה על ריכוז האמוניה ברוב המקטעים 

, המצביעים על זיהום מג"ל 72  -נמדדו ערכים גבוהים במיוחד  מזרענחל ב( בעוד שנהללמג"ל ) 3.4 -( לעדשים)

 . (3)טבלה  באיכות ירודה או קולחים בשפכים

 0.02היו נמוכים ולא עלו על לים יוברוב ההזרחן ב יריכוזבדומה לאמוניה, גם ערכי המזינים )זרחן וחנקן כללי(: 

 השופטנחל )מג"ל  250 –3ריכוזי החנקן הכללי נעו בין  (.מג"ל 1הלל )( ונמג"ל 1.8, להוציא את מקטעי עוז )מג"ל

 .המעיד על העשרה במזינים ,מג"ל 22 - 4.5ברוב היובלים נמצא חנקן כללי בריכוז של  (., בהתאמהמזרענחל ו

. המקטעים עם מ"ל 100יח/ 8,500- 250בריכוזים של , בדומה למקטעי הקישון, לרוב נמצאוקוליפורמים צואתיים 

מקטעים . בבהתאמה( 284-ו 251) ני וציפורי, שניהם במעלה המפגש לקישוןירמת הקוליפורמים הנמוכה היו קי

ההפרעה  עוצמת. (3)טבלה  למ" 100יח/ 36,000-וה משמעותית של כריכוז קוליפורמים גב נמצא של עוז ונהלל

 .במזרע( 55% -ני יבמורד עינות קי 20%לבינונית )הכללית ביובלי הקישון נעה בין קלה 
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 2020במאי  פיזיקליים של נחלי אגן הקישון-מדדים כימיים :2טבלה 

 

  

 מקטע נחל
 תאריך
 דיגום

 שעה
רווית 
חמצן 

(%DO) 

חמצן מומס 
 )מ"ג/ליטר(

 טמפרטורה
(C)° 

מוליכות 
חשמלית 

°(µs, 25C) 
pH 

הפרעה  
)%( 

 קישון

 62 7.9 1859 22.7 2.01 23.5 09:00 25/5/2020 רם און

מורד 
 תענך

25/5/2020 10:50 35.5 3.08 21.2 1732 7.9 44 

מורד 
כניסת 

 עוז
24/5/2020 16:30 37 3.1 22.8 5242 7.8 55 

מורד 
כניסת 
 גלבוע

24/5/2020 16:45 69.8 5.7 25.2 5224 7.9 39 

ורד מ
כניסת 
 עדשים

25/5/2020 11:36 83 6.57 24 4796 8 32 

מורד 
כניסת 

 מגידו
24/5/2020 14:30 68.8 5.65 24.6 4724 7.9 38 

מורד 
כניסת 

 נהלל
24/5/2020 12:00 67.7 5.73 23 4552 7.8 39 

מורד 
כניסת 

 בית לחם
24/5/2020 10:00 66.3 5.71 22.1 4461 7.7 38 

תל 
 שישק

24/5/2020 13:20 95 7.75 23.9 4566 7.8 35 

מורד 
כניסת 
 אלרואי

24/5/2020 11:00 62.5 5.31 22.8 4150 7.8 33 

מעלה 
גשר כפר 

 חסידים
24/5/2020 09:15 60 5 22.9 4325 7.7 36 

מורד 
כניסת 
 ציפורי

24/5/2020 07:49 74 6.22 22.8 2747 8 40.91 

מורד 
כניסת 

 הגדור
17/5/2020 

07:32 67.3 5.46 24.1 11,400 8.2 51 

פארק 
 קישון

09:00 92.5 7.11 24.7 15,569 8.3 47 

 33 8.4 11,820 23.8 5.91 74.4 08:09 אפנדיקס
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 מקטע נחל
 תאריך
 דיגום

 שעה
רווית 
חמצן 

(%DO) 

חמצן מומס 
 )מ"ג/ליטר(

 טמפרטורה
(C)° 

מוליכות 
חשמלית 

°(µs, 25C) 
pH 

הפרעה  
)%( 

 עוז
מעלה 
כניסת 

 קישון
25/5/2020 13:15 166.4 13.86 22.7 3722 8.2 50 

 נייקי

מורד 
עינות 

 ינייק
25/5/2020 11:00 90 8 20.5 702 7.9 19.7 

מעלה 
מפגש 

 קישון
25/5/2020 09:20 116 10.13 21.7 1291 7.9 32 

 עדשים
מעלה 
מפגש 

 קישון
25/5/2020 10:15 90 7.77 21.9 4353 8.3 41 

 מזרע
מעלה 
מפגש 

 קישון
25/5/2020 09:00 154 13.59 20.3 7666 8.3 55 

 נהלל
מעלה 
מפגש 

 קישון
24/5/2020 14:05 51 4.15 25.6 3190 7.9 33 

 שופט
מעלה 
מפגש 

 קישון
24/5/2020 16:30 153 12.3 26.8 2095 8.1 53 

בית 
 לחם

מעלה 
מפגש 

 קישון
24/5/2020 08:30 60.6 5.32 20.6 2958 7.6 39 

 ציפורי
מעלה 
מפגש 

 קישון
24/5/2020 09:56 68.5 5.94 21.9 1641 8.4 53 

 גדורה
מעלה 
מפגש 

 קישון
25/5/2020 14:15 63.2 5.07 23.8 10431 7.6 53 

 סעדיה
מעלה 
מפגש 

 קישון
24/5/2020 12:30 98.9 8.28 23.8 3271 8.1 38 
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 (.2020מאי ויובליו )הקישון  מקטעי נחלמדדי איכות מים של  :3טבלה 

 מקטע נחל
 תאריך
 בדיקה

צריכת חמצן 
ביוכימית 

BOD 
 )מ"ג/ליטר(

 4NHאמוניה 
 )מ"ג/ליטר(

זרחן כללי 
TP 

 )מ"ג/ליטר(

 TNחנקן כללי 
 )מ"ג/ליטר(

קוליפורמים 
צואתיים 

 מ"ל( 100)יח/

 קישון

 55,000 54.17 7.7 43.71 25 27/5/2020 רם און

מורד 
 תענך

27/5/2020 7.6 6.77 3.31 13.57 2600 

מורד 
 כניסת עוז

      

מורד 
כניסת 
 גלבוע

27/5/2020 14 2.02 1.8 29.91 2700 

מורד 
כניסת 
 עדשים

27/5/2020 24 2.96 1.63 32.46 7400 

מורד 
כניסת 

 מגידו
      

מורד 
כניסת 

 נהלל
27/5/2020      

מורד 
כניסת 

 לחם בית
27/5/2020 8.6 0.07 1.49 28.54 7,600 

      27/5/2020 תל קשיש

מורד 
כניסת 
 אלרואי

27/5/2020 8 0.05 1.32 27.23 2,000 

מעלה 
גשר כפר 

 חסידים
27/5/2020 8.4 0.05 1.5 25.58 2100 

מורד 
כניסת 
 ציפורי

27/5/2020 4.9 0.05 0.44 9.7 1500 

מורד 
כניסת 
 גדורה

27/5/2020 1.7  0 9 1500 

פארק 
 קישון

27/5/2020 6.8 2.03 0.42 13.93 280 

       אפנדיקס
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 מקטע נחל
 תאריך
 בדיקה

צריכת חמצן 
ביוכימית 

BOD 
 )מ"ג/ליטר(

 4NHאמוניה 
 )מ"ג/ליטר(

זרחן כללי 
TP 

 )מ"ג/ליטר(

 TNחנקן כללי 
 )מ"ג/ליטר(

קוליפורמים 
צואתיים 

 מ"ל( 100)יח/

 עוז
מעלה 
כניסת 

 ישוןק
01/07/2020 9 0.01 1.81 21.4 36,181 

 ינייק

מורד 
עינות 

 ינייק
01/07/2020 < 5 < 0.01 0 4.6 2510 

מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 < 0.01 0 16.4 251 

 עדשים
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 1.8 < 0.016 17.8 8,442 

 מזרע
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 72 0 250 8,542 

 נהלל
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 14 3.4 1 6.4 36,181 

 שופטה
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 0.12 0 2.8 4,439 

בית 
 לחם

מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 0.07 0 38 3,795 

 ציפורי
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 0.1 < 0.16 7.8 284 

 גדורה
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 0.33 0 8.4 2,932 

 סעדיה
מעלה 
מפגש 

 קישון
01/07/2020 < 5 0.03 0 4.8 1,800 
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 הקישון ויובליו מקטעיל וציון מגוון המצע התפלגות אחוז הרכב התשתית - 2איור 
  

ציין 

 מגוון

 המצע
 

0.5 
 

0.69 
 

0.94 
 

0.8 
 

0 
 

0.42 
 

1.26 
 

0.71 
 

0.73 
 

1.58 
 

1.09 
 

0.69 
 

0.42 
 

0.2 
 

0.2 
 

1.05 
 

1.59 
 

0.91 
 

0.73 
 

0 
 

1.07 
 

0.33 
 

0.69 
 

1.09 
 

0.5 
 

0.87 

 רם און
 

 מורד תענך

 
 מורד כניסת עוז

 

 גלבועמורד כניסת 
 

 מורד כניסת עדשים

 

 מורד כניסת מגידו

 
 מורד כניסת נהלל

 

מורד כניסת בית 

 לחם
 

 תל קשיש

 

 מורד כניסת אלרואי
 

מעלה גשר כפר 

 חסידים
 

 מורד כניסת ציפורי

 

 מורד כניסת גדורה

 

 פארק קישון

 

 אפנדיקס

 

 עוז

 

 יניימורד עינות ק
 

ני מעלה מפגש יקי

 קישון
 

 עדשים
 

 מזרע

 

 נהלל

 
 שופט

 

 בית לחם
 

 ציפורי

 

 גדורה

 

 סעדיה
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 ביולוגיה 3.2

 תכלליביולוגיה  3.2.1

 ,משפחות( 47) סדרות 11 -מ י חוליותשל חסר טקסונים 71 סה"כ אגן הקישוןמקטעי בכל בסקר הנוכחי נמצאו 

 נספח) שעירי כנףו , זבובאיםחיפושיותסרטנים, בריומאים, שפיראים, פשפשאים,  רכיכות,עלוקות, תולעים, בהן: 

  .(21זבובאים )( ו13) חיפושיותטקסונים(  8) חלזונות :סדרות לשלושהטקסונים משתייכים מרבית  .(2 ב, 1 ב

מהפרטים במרבית  75%והיוו < מבין חסרי החוליות ביותר היו הקבוצה הדומיננטית  החרקים נחל הקישון מקטעיב

ו את חלק הארי של המינים בשל השפעת מי היו ימייםהסרטנים ה מקטעי האסטוארבבעוד ש, ם שנדגמומקטעיה

, %58-כל %04ע בין נ החרקיםאחוז  הקישון יובלימרבית ב של הקישון. חלקו המורדיהים על הפאונה המקומית ב

נחל ו (הקישוןני )במעלה המפגש עם יבולטים במיוחד היו נחל קי והיה נמוך יותר מאשר במקטעי הקישון עצמו.

 ( היו תולעים, סרטנים ורכיכות;98% -מרבית הפרטים )כ בו חל סעדיהולעומתם נ ,בהם נמצאו אך ורק חרקים מזרע

(, אשר היוו את .Mieniplotia scabra, Physella sp., Pyrgophorus sp) חלזונות פולשיםשלושה מיני גם בהם 

  (.2ב )נספח  רוב הפרטים באסופה

המקטע העשיר ביותר בטקסונים . אשר לא נכחו באיזורים אחרים() ייחודיים םטקסוני נמצאו םמקטעי מספרב

אחר בסקר  שלא נמצאו באף מקטע טקסונים משבע סדרות שונות 9עם  נייעינות קיל המקטע שסמוךייחודיים היה 

 מהסוג אפונית צדפות אלו כוללים (.BMWP  >5, מרביתם נחשבים רגישים יחסית לזיהום אורגני )מדד וכחיהנ

(Pisidium casertanumסרטנים ,) המין  ממשפחת השטצדים(Gammarus syriacus ,) מהמין  שפריריותזחלי

 Rhagovelia sp., Gerris) ומודד מיםמסוג רץ נחלים (, פשפשאי מים Calopteryx syriaca) תכשטית זוהרת

ventralis) , שעירי כנף ממשפחת הזחלים של- Hydropsychidaeזבובאי ממשפחת ה ,- Dixidae  ושני מיני

לפני המפגש עם  נחל ציפורימורד מקטע נוסף בו נמצאו מינים ייחודיים הוא חיפושיות משתי משפחות שונות. 

יחד עם שמאכלסים מים מתוקים  .Hydroptila spשל שעירי כנף מהסוג  זחליםיחדיו נמצאו  . במקטע זההקישון

 חשיבותומצביע על )מין פולש(. המצאותם של שני מינים אלו באותו המקטע  Mytilopsis sallei -ממקור ימי  צדפה

 של מורד הציפורי כמקטע אסטואר )הרחבה בדיון להלן(.  תהפוטנציאלי

(. מבין Chironomidae) הימשושים זחלים של יתושים ממשפחתהיו  הקישוןבאגן אחת הקבוצות הנפוצות ביותר 

זחלים  .בעמידותם הגבוהה לזיהום יםמוכרה Chironomini -זחלים משבט האלו, הדומיננטיים ביותר באסופות היו 

הבאה הם זחלי ימשושים מקומפלקס הקבוצה (. 2, ב1)נספח באפנדיקס הלמעט  מקטעים,בכל ה נמצאו אלו

. בסקר מקטעים 20-ב ונמצאאשר לזיהום  רגישות גבוהה יותרבעלי  (Orthocladiinae/Diamesiinaeות )משפח

מורד ו עוז נחל כניסתמורד , קישון )רם און בקולחים:יהום בהם קיימת עדות לז מקטעיםקבוצה זו בלטה בהיעדרה ב

ות רבה לזחלי הימשושים כציינים ביולוגיים מסיבה זו ידועה חשיב (.3)איור  נחל עדשים ונחל מזרעוהיובלים תענך(, 

 לקביעת מצבם האקולוגי של נחלים )להלן(.
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 2020קישון אביב  נחל מקטעיב (Chironomidae) ימשושיםזחלים ממשפחת ה ( שלאחוזים)התפלגות  – 3איור 
 .ו )חלק תחתון(יובלי)עליון( וב
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 םמדדי חברה ביולוגיי 3.2.2

המוכרים בספרות  ביולוגייםמדדים מספר  חושבועל מנת לבחון את מצבו האקולוגי של נחל הקישון ויובליו, 

, עושר טקסונים, ציין )פרטים במ"ר( : צפיפות הפרטים(4)טבלה  המקצועית כמשקפים השפעות סביבתיות שונות

ASPT-ILהמגוון הביולוגי , ציין (H’)( מספר טקסונים רגישים ,BMWP >6) ימשושיםה, אחוז (%Chironomini) 

: שפיראים, עמידות של סדרות( וET%) ושעירי כנף: בריומאים ספיקהשינויים בל חלקם היחסי של סדרות רגישותו

  .(OCH%) חיפושיות ופשפשאים

מקטע ב למ"ר 20,000 -כאפנדיקס למקטע הב פרטים למ"ר 10 -כ בין נעהקישון נחל ה מקטעיב צפיפות הפרטים

-ימשושים משבט ה ל זחליריגה ברם און נבעה מכמות גבוהה שחפרטים הצפיפות ה .(4)טבלה  וןא-רם

Chironomini ( 1 נספח ב, 3איור .)נחל  267 הנמוכה יותר ונעה בין החסרי החוליות הייתצפיפות הקישון  ביובלי(

 סעדיה(.נחל ר )פרטים למ" 8,425 -גדורה( ל

טקסונים  16 -( למורד כניסת עוז ומורד כניסת גלבוע)טקסונים בלבד  3ין נע ב הקישוןבמקטעי  עושר הטקסונים

 נחל השופטב 26 -טקסונים בנחל מזרע ועד ל 5לעומת זאת, ביובלים הטווח נע בין (. ורימורד המפגש עם נחל ציפ)

 . (5)טבלה  מפער הקישון עשירים יותר במינים ממעלה הקישון מקטעי ניכר כי )מעלה מפגש קישון(.

בערוץ נחל הקישון. במקטעי עמק יזרעאל נמצאו ערכים נמוכים  0.01-1.81נע בין  ('H)המגוון הביולוגי  מדד

בממוצע מערכי המדד במקטעי מפער הקישון והאסטואר. ביובלים, ערכי מדד המגוון הביולוגי היו גבוהים מהקישון 

עשוי  ,לעומת יובליובאופן יחסי בערוץ הקישון הנמוך  ,המגוון הביולוגי .(5)טבלה  0.28-1.98ונמצאו בטווח של 

חומרי או  ראשי, כתוצאה מזיהום ע"י מזיניםאפיק הבמקורות מים באיכות מים נמוכה הזורמים ב מוסברלהיות 

לאכלס  נוכחותם של מזהמים אלו במים מגבילה את יכולתם של חסרי חוליות .הדברה שמקורם בחקלאות וקולחים

בתפקודה מגוון הביולוגי ופוגע . כתוצאה מכך פוחת הנמצאים בו)כמו ימשושים( מעטים את הנחל, כך שרק מינים 

המוכרים כעמידים לזיהום אורגני,  Chironiminiמהשבט הימשושים  אחוזכך לדוגמה,  .המערכת האקולוגית של

תר מקטעי ביגם  למקטע זה, בדומה .שבין מורד תענך למורד כניסת גלבוע בקטע (95%< ) היה גבוה במיוחד

בממוצע. ביובלים עוז, נהלל, עדשים ומזרע אחוז הימשושים  60% –הקישון אחוז הימשושים היה גבוה ועמד על כ 

 .(5 , טבלה3)איור  20%ביתר היובלים אחוז הימשושים בדגימה לא עלה על בעוד ש 50%היה < 

נחל השופט, נחל , )מעלה ומורד( ניייקבלבד: בנחל דגימות  9 -בנמצאו  %(ETרגישות לזיהום והתייבשות )סדרות 

במורד כניסת אלרואי ומעיין במורד כניסת תל קשיש, קישון: במקטע נחל הונחל ציפורי , נחל נהללבית לחם, 

ני ובנחל השופט, י. בשני מקטעי נחל קי5%-חלקיות הסדרות הרגישות הייתה קטנה מ ציפורי. ברוב המקטעים

על נוכחות משמעותית של נציגי סדרות רגישות בדגימה ולפיכך, על  , מה שמעיד42%-16%חלקם היחסי היה 

לא חשפה דפוס ברור.  %(OCHהסדרות העמידות )בניגוד לאלה, חלקיות   .(4)טבלה   ב אקולוגי טוב באופן יחסימצ

החשופים להשפעת מי ים. כולל חלק ממקטעי הקישון סדרות אלו נמצאו ברוב דגימות הסקר באחוזים בודדים, 

 כשליש. –קטע האפנדיקס בקישון, היוו סדרות אלו כרבע מהטקסונים בדגימה ובנחל השופט במ
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–2.51= גרוע ;  IL- ASPT : <2.5ציין ערכי . במקטעי הסקר בקישון וביובליו ערכי מדדים ביולוגיים נבחרים :4טבלה 
 .= מצויין 5.5= טוב ;  <  5.5–4.51= בינוני ;  4.5–3.51= רע ;  3.5

 

 

 עמקט נחל
צפיפות 

 )מ"ר(

עושר 
טקסונים 

 כללי

ציין מגוון 
ביולוגי 

(H)' 

Chironomini 
[%] 

ET [%] 
OCH 
[%] 

BMWP>6 
ASPT-

IL 

 קישון

 1.6 0 1.4 0 54.4 0.78 9 18867 רם און

 2 0 1.1 0 95.8 0.21 9 10459 מורד תענך

 2 0 0 0 99.9 0.01 3 8619 מורד כניסת עוז

 2 0 0 0 95.9 0.17 3 7072 מורד כניסת גלבוע

מורד כניסת 
 עדשים

958.4 10 0.87 74.8 0 2.1 0 2.47 

 2.7 0 0.9 0 62.7 1.06 6 88 מורד כניסת מגידו

 2.8 0 0.7 0 42.3 1.57 14 2577 מורד כניסת נהלל

מורד כניסת בית 
 לחם

988.8 10 0.82 79.6 0 1.3 0 2.3 

 3.2 1 2.6 0.4 34.7 1.5 15 562.4 תל קשיש

מורד כניסת 
 אלרואי

2270 13 1.33 38.6 0.1 2.2 0 3.0 

מעלה גשר כפר 
 חסידים

488.8 9 1.16 63.8 0 0.3 0 2.5 

 0 14 0.5 42.3 1.81 16 480 מורד כניסת ציפורי

 עמידין א
 0 0 0 87.7 0.54 6 110.4 מורד כניסת גדורה

 0 9.9 0 3.3 1.42 8 72.8 פארק קישון

 0 25 0 0 1.45 5 9.6 אפנדיקס

 עוז
 מפגשמעלה 
 קישון

1990 6 1.04 54.3 0 0.5 0 2.7 

 4.9 5 0.9 43 5.3 1.98 23 6001 מורד עינות קייני קייני

 קייני
 מפגשמעלה 
 קישון

1433 11 1.19 7.2 18 6.2 1 4.2 

 עדשים
 מפגשמעלה 
 קישון

2784 9 0.76 72.3 0 1 0 2.5 

 מזרע
 גשמפמעלה 
 קישון

3195 5 0.28 92.9 0 6.8 0 2.1 

 נהלל
מעלה כניסת 

 קישון
3203 13 1.23 49.8 0.1 0.6 0 2.7 

 שופטה
 מפגשמעלה 
 קישון

3523 26 2.33 4.2 16 29.1 1 4.0 

בית 
 לחם

 מפגשמעלה 
 קישון

2590 13 1.31 3.5 0.9 0.6 1 3.3 

 ציפורי
 מפגשמעלה 
 קישון

1626 23 1.92 20.9 4.9 3.1 1 2.4 

 גדורה
 מפגשמעלה 
 קישון

267.2 11 1.57 16.8 0 1.8 0 3.3 

 סעדיה
 מפגשמעלה 
 קישון

8426 12 1.06 0.3 0 0.2 0 3.3 
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. טקסונים אלו נמצאו בשישה  ET%חפפו במידה רבה את ממצאי מדד( BMWP> 6רגישים לזיהום ) טקסונים

ני, השופט, בית לחם וציפורי. במורד יים: קימקטעים בסקר: אחד בלבד בנחל הקישון )תל קשיש(, והשאר ביובל

(, זחלים .Dryops sp(, חיפושית מים ).Caenis spיני נמצאו חמישה טקסונים רגישים לזיהום: בריום הבוץ )יעינות ק

 -( ושני סוגים של שעירי כנף ממשפחת הCalopteryx syriacaשל שפרירית מהמין תכשיטית זוהרת )

Hydropsychidae ובציפורי ,( נמצאו זחלים של שעיר כנף מסוג שעירניתHydroptila sp. המתקיים אך ורק ,)

 .(2, ב 1)נספח ב  בנחלים בהם איכות מים טובה עד בינונית

 

ועד  (נחל מזרע) 2.12ביובלי הקישון נעו בין ו)מקטע תל קשיש(  3.16בנחל הקישון לא עלו על   ASPT-ILציין ערכי 

= רע ;  3.5–2.51= גרוע ;  2.5>  כאמור משמעות ערכי הציין הם כדלקמן: (.4טבלה )( יניימורד עינות ק) 4.87-ל

כל המקטעים שנדגמו בנחל הקישון מצויים  על פי ציין זה. = מצויין 5.5= טוב ;  <  5.5–4.51= בינוני ;  4.5–3.51

 מקטעי המורדיחס לב ירוד(, כשמעלה הקישון עד כניסת עדשים במצב 4במצב אקולוגי "רע" עד "גרוע" )איור 

רגישות מידת העקב מחסור בידע לגבי  ASPT-ILלא קיבלו ציון  אסטוארה יש לציין כי מקטעי. )ללא מקטע האסטואר(

עד "גרוע"  (קייני מורד עינות)על פי ציין זה, מקטעי היובלים נמצאים במצב אקולוגי "טוב"  .מייםיחוליות חסרי של 

 . )נחל מזרע(

 

 

 

 

 

 א
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 .ASPT-ILמדד זיהום ערכי לפי והיובלים הנשפכים מפת מקטעי הקישון  – 4 איור
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 רב שנתי:  טבמב IL-ASPTציין 

ניתן לראות מגמת שיפור מסויימת , בלבד בעונת האביב( 2020 – 2017נתית )רב שבהשוואה , בערוץ נחל הקישון

 "גרוע".  -"רע" ל (, אך עדיין בטווח שבין6לאורך נתיב הזרימה מהמעלה למורד )איור 

 

 2017-2020בין השנים ת האביב בעונבמקטעי ערוץ נחל הקישון  ASPTציוני  :6איור 

 

 2017-2020הקישון בעונות האביב בין השנים גן אבמקטעי יובלי  ASPTציוני  :7איור 
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 ומצב אקולוגי יםביולוגיים דדמעל  מיםהאיכות  מצבהשפעת  3.2.3

בנחלים האלוביאליים באגן הקישון )ללא ההשפעה של תנאי איכות המים על מדדי חברת חסרי החוליות נבחנה 

לא  Spearmanמבחן )  R– מתאםהבדק נ. (המשתייכים לסוג נחל אחר האסטואר והמקטע העליון של נחל קייני

', Hצפיפות פרטים בדגימה, עושר סדרות, משפחות וטקסונים, ציין מגוון ביולוגי : לוגייםמשתנים ביו 10 בין לינארי(

( ואחוז OCH( והעמידות )ET(,  אחוז הסדרות הרגישות )Chironomini, אחוז הימשושים בדגימה )ASPT-ILציין 

ציין מגוון המצע, עוצמת ההפרעה הסביבתית, ריכוז החמצן המומס : אביוטייםמשתנים  11 ביןל ,החרקים בדגימה

)חומציות(, צח"ב, אמוניה, זרחן כללי, חנקן כללי וקוליפורמים  pHבמים, טמפרטורת המים, מוליכות חשמלית, 

עם השינוי בתנאים שליליים מצביעים על ירידה בערכי הציין הביולוגי  Rערכי  .(5)טבלה  צואתיים במים

 בין המדדים הבאים:נמצא ( p<0.05קשר סטטיסטי מובהק )חיוביים.  Rהסביבתיים, ולהפך בנוגע לערכי 

 ביןו בכל הרמות הטקסונומיות: סדרה, משפחה וטקסון טקסונומיהעושר הבין  מובהקשלילי קשר  .1

 .כלליהחנקן החשמלית וריכוז המוליכות ה

 .כלליהחנקן ריכוז החשמלית והמוליכות ה ביןו (ET)ומאים ושעירי כנף בריאחוז ה בין שלילי מובהקקשר  .2

 .כללי צח"ב, זרחן וחנקןובין  IL-ASPT צייןבין  מובהקשלילי  קשר .3

 .כללי זרחן וחנקן ובין '(H) ציין המגוון הביולוגיבין  מובהקשלילי קשר  .4

חשמלית, ריכוז צח"ב, זרחן המוליכות הובין  (Chironomini) אחוז הימשושיםבין  חיובי מובהקקשר  .5

 .וחנקן כללי

ביתר המדדים הביוטיים לא נמצא  בדגימה. אחוז החרקיםובין  ריכוז החנקן הכלליבין  מובהק חיוביקשר  .6

 .לתנאי הסביבהקשר מובהק 

 

ערכים  .באגן נחל קישון לנתוני איכות מיםביולוגיים  משתניםבין ( R) הסטטיסטי מתאםה ערכי :5בלה ט
 .( בצהוב0.06p-value≤>0.05( מודגשים בכתום, וערכים קרובים למובהקים )p-value≤0.05מובהקים )

 

 סביבה משתני
ציין 

מגוון 
 המצע

עוצמת 
 הפרעה

ריכוז 
חמצן 
 מומס

 טמפרטורה
מוליכות 
 חשמלית

 הגבה
 צח"ב
BOD 

 וםאמוני

4NH 

זרחן 
כללי 

P 

חנקן 
כללי 

N 

קוליפורמים 
 צואתיים

מ"ג  %  מדד ביולוגי / יחידות
 ליטר

 ,µs° מ"צ
25C 

pH  מ"ג
 ליטר

מ"ג 
 ליטר

מ"ג 
 ליטר

מ"ג 
 ליטר

 100)יח/
 מ"ל(

)פרטים  צפיפות
 מ"ר(

0.04 0.40 -0.18 -0.14 -0.23 0.18 0.07 0.45 0.11 0.03 0.27 

 0.24- 0.37- 0.37- 0.38- 0.29- 0.25- 0.49- 0.00 0.06 0.19- 0.32 עושר סדרות

 0.32- 0.52- 0.42- 0.28- 0.39- 0.08- 0.49- 0.07 0.16 0.11- 0.13 עושר משפחות

 0.33- 0.48- 0.39- 0.31- 0.29- 0.08- 0.47- 0.17 0.18 0.21- 0.11 עושר טקסונים

 המיניםציין מגוון 
(H)' 

0.14 -0.15 0.19 0.26 -0.32 -0.12 -0.32 -0.43 -0.42 -0.48 -0.33 

ASPT-IL 0.07 -0.39 0.40 0.25 -0.17 -0.19 -0.49 -0.65 -0.55 -0.45 -0.36 

Chironomini % -0.11 0.17 -0.29 -0.10 0.45 0.08 0.53 0.56 0.58 0.48 0.39 

ET % 0.10 -0.20 0.23 -0.05 -0.60 0.03 -0.39 -0.33 -0.44 -0.34 -0.43 

OCH % -0.41 0.07 0.37 -0.16 -0.27 0.28 -0.34 0.11 -0.32 -0.09 -0.17 

 0.09 0.48 0.40 0.35 0.29 0.28 0.09 0.30- 0.04- 0.02- 0.23- חרקים %
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  מסקנותסיכום ו. 4

 2020אביב  –אגן הקישון מצב אקולוגי של 

, ממעלה הנחל )מקטע רם און( ועד לכל אורכו נחל הקישון, 2020נכון לאביב  ממצאי הסקר הנוכחי מראים כי

מרבית היובלים כי  ניכרבנוסף לכך ת. לשפכו בים התיכון, נתון להשפעה של מים באיכות ירודה באיכויות משתנו

נוסף לזיהום מהווים אף הם מקור , להוציא שני יובלים בהם איכות המים טובה )השופט והקייני(הזורמים אל הקישון 

על איכות המים ועל מצבו האקולוגי. מבין אלו בולטים נחל עוז, נחל מזרע ונחל בית לחם, אשר אשר עשוי להשפיע 

עם זאת, תרומת היובלים למגוון . (3)טבלה  גבוהים של חומרי דשן )חנקן וזרחן( וחיידקי קולי צואתיאופיינו בריכוזים 

טקסונים ייחודיים אשר אינם נוכחים כיום בקישון עצמו. אלו כוללים טקסונים  30 -הביולוגי של הקישון מוערכת בכ

 Calopteryx – ין תכשיטית זוהרתרגישים כמו שחריר הנחלים, שעירי כנף, חיפושיות מים ושפריריות )המ

syriaca). 

מי ההשפעה גורצח"ב( כאמוניה ו) וזיהום אורגניבמזינים )זרחן וחנקן כללי(  העשרהניתן להצביע על באופן כללי, 

החנקן הכללי, שפגיעתו במערכת האקולוגית בסביבת  בולטת במיוחד השפעת איכות המים בקישון.העיקריים על 

סדרה,  -בכל הרמות שנבדקו עושר טקסונומי ) –יים רבים הנחל מתבטאת במתאם שלילי מול ציינים ביולוג

החיובי  מתאםה. בנוסף, 'H וציין המגוון הביולוגיASPT-IL ציין הזיהום  %(,ET, נוכחות סדרות רגישות )משפחה, מין(

קיומם של תנאים ירודים בנחל  מצביע על   Chironomini-משבט ה םימשושיהאחוז , זרחן וחנקן לצח"ב ערכי בין

 . לזיהום אורגניעמידים החסרי חוליות קבוצות של  שגשוג שלמאפשרים ה

 

 מקטע עמק יזרעאל –מצב אקולוגי  4.1

שמקורו בקולחים , משמעותיום אורגני המאופיין בזי בית לחם(נחל מורד כניסת לרם און ועד מעלה הקישון )מ

מג"ל( שנמדדו  3מצן המומס ההיפוקסיים )> עדויות לכך ניתן למצוא בריכוזי החושפכים באיכות ירודה מאיזור ג'נין. 

 –ריכוז היונים במים מערכים של כ ב 3עלייה של פי בקטע שבין מפל הראש ועד לכניסת נחל עוז. כמו כן ניכרת 

 כניסהמיקרוסימנס במורד לכניסת נחל עוז. ככל הנראה קיימת  5000 -במקטעים העליונים לכמיקרוסימנס  1700

במורד, מי ניקוז ים פלכך מתווס. 675צפונית לכביש , מאיזור התעשייהומקטע, ייתכן אל השל מים במליחות גבוהה 

איכות ירודה זו . המקומי חקלאי ועודפי קולחים המוזרמים אל הנחל באופן אקראי ובהתאם למשטר ההשקייה

היו נמוכים  הקישוןשל  ערכי ציין הרגישות במקטע זה, כפועל יוצא עושר טקסונומי ומגוון ביולוגי נמוכים.ב תמתבטא

 . "גרוע"עד  "רע"א וה םשמצב ים, ומאפיינים נחל3 –מ 

 בהם נמדדו ריכוזי חיידקי קולי צואתי ומזרע , נהללעוז, דוגמת ביובלים האלוביאלייםגם  עדויות לזיהום ניכרות

בו היו  ASPT -ן המבחינה סביבתית ובהתאם ערכי ציי המופר ביותריובל נמצא כמזרע עצמו נחל . גבוהים במיוחד

 (. 2.12הנמוכים ביותר באגן )
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 –הקישון אגן המקטעים בבעלי מערכת אקולוגית עשירה ביחס לשאר אזור עמק יזרעאל שני יובלים ב לציין כיאוי ר

גם במורד וגם במעלה על אף ההפרות שעוברים הנחלים סמוך לנקודת כניסתם לקישון, . יני ונחל השופטיהקנחל 

והמגוון הביולוגי בהם הוא  . עושר המיניםות למזהמיםרגישמסדרות , חלקם ינים ייחודייםמ נמצאו בנחלים אלו –

הטוב  ם האקולוגי הואמצבשכלומר, אלו הנחלים  (.4<וציין הרגישות לזיהום הוא הגבוה ביותר ) מהגבוהים באגן

י היחידהינו  (רד עינות קיינימומבין אלו, המקטע העליון של נחל קייני ). מבין הנחלים שנבדקו בסקר הנוכחי ביותר

טקסונים הרב ביותר של  במקטע זה תועד המספר ."טוב"מצב אקולוגי  ותואם 5 –בו ציון מדד הרגישות היה כ 

לעומת אחוזים בודדים ברוב  42%)וכן עושר הרב ביותר של חסרי חוליות המוגדרים כרגישים לזיהום , (5) ייחודיים

המוגדר כטיפוס "גירני" זהו גם הנחל היחיד עם זאת חשוב לציין שי ובשופט(. במורד הקיינ 15-16%המקטעים, או 

, העדר מקורות זיהום, צמחיית גדות אף על פי כןהשפעות על הרכב המינים, בהם גם רגישים לזיהום. ולכך 

 , תומכים בחברת חסרי חוליות מגוונת. גבוההבאיכות קיום מגוון של בתי גידול ומים מפותחת ו

. (22צילום  - 1נספח צילום שער ו) נחליםרת סדה הינובנושא הקישון סף אשר ניתנת לו התייחסות מעטה היבט נו

 .(למשל מורד נחל השופט) הצפותניהול סיכוני ממשק מכחלק  במקרים רבים מבוצע חישוף של צומח גדות

מערכת האקולוגית. התפקוד  כרת עלני תשפעה שליליה א הצדקה ניקוזית,ללמבוצעות  לו אשר לעיתיםאפעולות ל

, מהווים כר פורה להתפתחות של אטת הזרימהוהבנגר חקלאי עלייה בשילוב עם  ,שמשה קרינתל ץערוהחישוף 

האצות בתורן מבצעות . (להלןצילום דוגמה ב) אצות )פלנקטוניות או חוטיות( בגוף המים ועל גבי הקרקעית

עם זאת  (.100%פוטוסינתיזה במהלך היום ומעשירות את המים בחמצן מומס, לעיתים לערכים של רווית יתר )< 

נרקבות אף חלקן קיץ הבמהלך . במיםדות את ריכוזו ומוריבתהליך נשימה  חמצן קולטותבשעות החשיכה, האצות 

של ריקבון שילוב יכוז החמצן במים. ומהוות חומר אורגני זמין לחיידקים אאירוביים, המפחיתים עוד את ר

במינים  תלפגיעה ממשיומג"ל(,  3 –קטן מומס ריכוז חמצן מ) ההיפוקסי ותהווצררום ללול לגערטורות גבוהות פוטמ

. באופן זה פעולות ה"כיסוח" מדמות םנושמי זימית וחרקי מים כו, כמו דגים, רכיהזקוקים לשפע חמצן מומסרגישים 

 )למשל ריכוז הצח"ב לא יהיה חריג(.באיכות המים טוי ישר אינה באה לידי בא, כבד תנאים של זיהום אורגנילמעשה 

 

 

 

 

 

מרבדים של אצות חוטיות )מסומנות  -בצילום מימין 

, במעלה בחצים( באפיקו המכוסח של נחל השופט

 . 24.5.2020. הקישוןלחיבור עם נחל 
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פט במעלה לחיבור עם הקישון עדיין מקיים חברת חסרי חוליות טובה באופן יחסי נחל השולמרות האמור לעיל, 

ליובלים האלובייליים של הקישון. בדומה, מורד נחל הקייני האלוביאלי מושפע אף הוא מפעילות חקלאית והסדרה, 

נאי הערוץ, למשל ותואם נחלים בהם מידת הזיהום היא "בינונית". שיפור בת 4בו <  ASPT –אך עדיין ערך ציין ה 

ויישום תוכנית מים על ידי הרחבת רצועת הנחל, שתילת עצים מקומיים כמו ערבות, והקטנת הסחף החקלאי, 

   לשפר משמעותית את מצבם האקולוגי, אף לרמה של "טוב". שוייםעהמבוססת על מי מקור, 

 עד לעמק זבולוןוממפער הקישון –מצב אקולוגי  4.2

יאוגרפי בו הנחל זורם במעבר הצר שבין גבעות אלונים ממזרח והכרמל ממערב. מקטע מפער הקישון" הוא איזור ג"

 .הרכב התשתיתכן בו מהירות הזרימהעלייה ב, הערוץזה מאופיין בהיצרות של רצועת הנחל תוך שינוי של מבנה 

יחסית וון גבוה מגבמאופיינות  על ידי תל קשיש ומורד כניסת מעיין אלרואי( תזה )מיוצג מקטעהתחנות ב ,בהתאם

פועל  בריומאים וישחורים. תשתית קשה, כמוזרימה על גבי אופייני להרכב מינים , התומכים באבניים של בתי גידול

 – 3.0) "רע" מוגדר ך הכל מצבו עדייןסברה, אך בהחרגישות בציין  שיפור מסוייםיוצא של השינוי בתנאים הוא 

שנתי, מצבו של המקטע הוא -במבט רב .מדדי חברהעלייה בטא בשיפור במדדי איכות המים צפויים להתב (.3.2

 .(IV) ונותר "רע" קולחיםעדיין מושפע מזרימה של כאמור אך , שנים האחרונותשנמדד ביחס לביותר  הגבוה

 והאסטוארח יהמל אזורה –מצב אקולוגי  4.3

תנאי מסמל שינוי נוסף בוהקישון אל עמק זבולון, ובעיקר אל חלקו המליח המושפע מחדירת מי ים,  ו שלמעבר

התשתית האלוביאלית מחד וחדירת מי ים מליחים מאידך, מפחיתים את מצבו האקולוגי של הנחל. הסביבה וב

ציפורי  לכניסת נחלמורד נחל הקישון ב בדגש על חרקי המים המוכרים כרגישים למליחות גבוהה.עושר הטקסונים 

ת שהמקטע מוגדר בתחום האסטואר המושפע מחדירה של מי היה יוצא דופן בהרכב ועושר חסרי החוליות. למרו

ראוי לציון (. 4( היו הגבוהים ביותר במקטע זה )טבלה 480( וצפיפות הפרטים )16הטקסונים )ים בעת גאות, עושר 

( .Gyraulus spמיוחד עובדת המצאותם של מספר מינים האופיניים למים מתוקים בהם החלזונות סלילנית )

. טקסונים אלו לא נמצאו ביתר תחנות האסטואר שפריריותבריומאים ו ם של( וכן זחלי.Physella spובועונית )

ייתכן והקרבה לכניסת שפך הציפורי ה"מתוק" סייעה ביצירת תנאים מיטביים עבור המינים  )במורד למקטע זה(.

ף מהסוג "שעירנית" הללו. כך למשל בציפורי עצמו נכחו טקסונים שמקורם במעלה הנחל, בהם למשל שעירי כנ

(Hydroptila sp.,)  )"צדפות מים מתוקים מהמין ובריומאים וחיפושיות מים מתוקים )משפחת "חובבות המים

 מהמין פולשתימית  צדפה. כמו כן נמצאה באותו המקטע (Corbicula consobrina) "סלסילה חופית"

Mytilopsis sallei  ,וטנציאל של איזור המפגש בין מורד הציפורי ממצאים אלו מצביעים על הפ (2014. ל)גורן

והקישון לתפקד כאסטואר בו מתקיים מפגש בין אוכלוסיות מים מתוקים עם מינים שמקורם ימי. בקישון כיום 

והעדר כניסה  נמוכההאך בשל איכות המים  ,לאיזור האסטואר המקורי של הקישוןאחרון האפנדיקס מהווה שריד 

 .י חייםבעלל טבעי אינו מתפקד כאסטוארלמעשה  הוא ,של מים מתוקים איכותים מהמעלה
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  המלצות 4.4

  הנוכחי:למצבו  מאפשרים לזהות מספר היבטים התורמיםקישון אגן ההסקר הנוכחי בממצאי 

איכות המים הזורמים כיום בנחל אינה מתאימה לשיקום אקולוגי. תערובת של שפכים מהרש"פ, אליהם  .1

חומרי הדברה, וקולחים באיכויות נמוכות, פוגעים קשות במערכת מצטרפים נקזים חקלאיים המכילים חומרי דשן ו

, טיפול האקולוגית ומונעים את יכולת הנחל להשתקם. הטיפול בקולחים צריך להיות מערכתי: מניעת זיהום במקור

הקולחים לרמות הגבוהות ביותר וצמצום הזרמה של מי מאגרים אל הנחל בעונות הרגישות. אחד הפתרונות 

הוא איגום עודפי הקולחים במאגרים ייעודיים בסמוך לים ושיחרורם בעונת החורף בתקופה קצרה ככל האפשריים 

 האפשר. המשמעויות של יישום פתרון זה נבחן בימים אלו על ידי צוות מומחים בהובלת המשרד להגנת הסביבה.

עוז, )מספר יובלים בעוד שון. ותרומתם לקישבאגן הקישון היובלים תפקידם של היבט נוסף הראוי לבחינה הוא . 2

 , אחריםתורמים "שליליים" המעשירים את הנחל בחומר אורגני, חומרי דשן וזיהום חיידקינמצאו כ(, נהלל ומזרע

מינים לאיכלוס עבור כמקור בעתיד עשויים לשמש מקיימים מערכת אקולוגית טובה, ו )השופט, הקייני, ציפורי(

   .רגישים ונדירים

נקודתיים לכל דבר זיהום התייחס ליובלים המזהמים כמקורות ישון יש להקהאגנית של שיקום נית התוככחלק מ

, לצמצם השפעות חקלאיות על היובלים ולשפר את בהתאם למקורם האגנייםבגורמי הזיהום ולטפל ועניין: לאתר 

ת . זא, יש לפעול להגנה ולשיקום של היובלים האיכותייםבד בבד. בתי הגידול בהםגוון מו , כמות המיםאיכות המים

שיקום והרחבה של רצועת הנחל , תפוסים חזרה אל הנחל שיחרור מעיינותיישום תוכנית המים וניתן להשיג על ידי 

למיתון שיטפונות ללא פגיעה במערכת  ושימוש באמצעים רכים , סילוק מכשולים לזרימהבחלקים האלוביאליים

  לשם שיפור הקישוריות בין המעלה ה"טבעי" למורד המופר.ו, הנחל

 

 

  



 

26 
 

 נספחים
 ( 17-25.05.2020) קישוןנחל ב תמונות מאתרי הדיגום -1 נספח א

1 2 3

4 5 6 

7 8 9 

10 11

 

12 

13 14 

. קישון מורד כניסת 6. קישון מורד כניסת עדשים; 5. קישון מורד כניסת גלבוע; 4. קישון מורד כניסת עוז; 3. קישון מורד תענך;  2. קישון רם און; 1

. קישון מעלה גשר כפר 11. קישון מורד כניסת אלרואי; 10. קישון תל קשיש; 9. קישון מורד כניסת בית לחם; 8הלל; . קישון מורד כניסת נ7מגידו; 

 . קישון אפנדיקס;15. קישון פארק קישון; 14. קישון מורד כניסת גדורה; 13. קישון מורד כניסת ציפורי; 12חסידים; 

15 
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(24-25.05.2020)קישון יובלי הב תמונות מאתרי הדיגום -2 נספח א

16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 

31 32 

34 

 
. מזרע 20. עדשים מעלה כניסת קישון; 19ני מעלה כניסת קישון; י. קי18יני; ייני מורד עינות קי. ק17. עוז מעלה כניסת קישון; 16

. ציפורי 24. בית לחם מעלה כניסת קישון; 23. שופט מעלה כניסת קישון; 22. נהלל מעלה כניסת קישון; 21מעלה כניסת קישון; 

 . סעדיה מעלה מפגש קישון.26. גדורה מעלה כניסת קישון; 25ניסת קישון; מעלה כ
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תולעים  -TRIקיצור שמות:  מ"ר(.\)צפיפות פרטים ואחוז החרקים בדגימה הקישון קטעיחסרי חוליות במ – 1 בנספח 

זבובאים,  - DIPפשפשאים,  – HETשפיראים, – ODOבריומאים,  - EPHסרטנים,  - CRU  חלזונות, – GAS, צדפות – BIV תולעים טבעתיות, -ANN  ,שטוחות

COL – חיפושיות. 

  

 

  

רם און
מורד 

תענך

מורד 

כניסת עוז

מורד 

כניסת 

גלבוע

מורד 

כניסת 

עדשים

מורד 

כניסת 

מגידו

מורד 

כניסת 

נהלל

מורד 

כניסת 

בית לחם

תל קשיש

מורד 

כניסת 

אלרואי

מעלה 

גשר כפר 

חסידים

מורד 

כניסת 

ציפורי

מורד 

כניסת 

גדורה

פארק 

קישון
אפנדיקס

119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207טקסון

HIRHelobdella conifera33

GASPhytia myosotis1

GASPyrgophorus sp.28516332

GASMelanoides tuberculata3

GASPhysella sp.1366270190728569

GASGyraulus sp.3318

BIVCorbicula consobrina433

CRUIsopoda Gen. sp.5

CRUPenaeus aztecus43

CRUOrchestia sp. 34

CRUEchinogammarus sp.222

EPHBaetidae Gen. sp.2

EPHBaetis sp.1

EPHCloeon sp.32

EPHCaenis sp.1

ODOCoenagrionidae Gen. sp.32

ODOIschnura sp.1322

ODOPlatycnemis sp.336222

ODOOrthetrum sp.32

HETHeteroptera Gen. sp.6

HETGerris ventralis1

HETMicronecta sp.1923131063222621

HETSigara sp.45106132

DIPLimoniidae Gen. sp.5

DIPEphydridae Gen. sp.513223

DIPEristalis sp.32

DIPSyritta sp.1

DIPChrysops sp.1361333103

DIPTabanus sp.3

DIPDasyhelea sp.14

DIP
Orthocladiinae/Diamesinae 

Gen. sp.
28254422726182591114621

DIPChironomini Gen. sp.1025910022860867847175510917871958773122039720

DIPTanypodinae Gen. sp.1472199512221544067

DIPCulicinae Gen. sp.8307314

DIPSimuliidae Gen. sp.6611229909

DIPPsychodidae Gen. sp.8

DIPTipula sp.2112

COLHydroglyphus sp. Ad.3

COLEnochrus sp. Ad.61

COLHydrophilidae Gen. sp. Lv.63

COLLaccobius sp. Ad.2

COLSphaeridiinae Gen. sp. Lv.3

COLHydraeninae Gen. sp. Lv.1

COLOchthebius sp. Ad.6

18867104598619707295888257798956222704894781107810

993310614101513915696

מקטעסדרה

נחל קישון

צפיפות פרטים )מ"ר(

מספר טקסונים )מ"ר(
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תולעים  -TRIקיצור שמות:  מ"ר(.\)צפיפות פרטים ואחוז החרקים בדגימה ביובלי הקישוןחסרי חוליות  – 2 נספח ב

זבובאים,  - DIPפשפשאים,  – HETשפיראים, – ODOבריומאים,  - EPHסרטנים,  - CRUחלזונות,  – GAS צדפות, – BIVתולעים טבעתיות,  -ANN שטוחות, 

COL – .חיפושיות 

סעדיהגדורהציפוריבית לחםהשופטנהללמזרעעדשיםעוז

מעלה 

מפגש 

קישון

מורד 

עינות קיני

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

מעלה 

מפגש 

קישון

12081209121012111212121312141215121612171218טקסון

TRCTricladida Gen. sp.26

HIRHelobdella stagnalis33

GASMelanopsis buccinoidea5822

GASPyrgophorus sp.610141864

GASMieniplotia scabra3795

GASRadix sp.36

GASPhysella sp.304670107861413385826

GASGyraulus sp.2

BIVMytilopsis sallei13

BIVCorbicula consobrina10

BIVPisidium casertanum13

CRUProasellus coxalis26613

CRUEchinogammarus sp.646298133613

CRUGammarus syriacus1840

EPHBaetis sp.18247931974

EPHCaenis sp.801775573

ODOCalopteryx syriaca32

ODOIschnura sp.1019263633

ODOPlatycnemis sp.633210

ODOCrocothemis erythraea64

ODOOrthetrum sp.36

HETRhagovelia sp.10

HETMicronecta sp.5631922

HETSigara sp.6211110

TRICheumatopsyche sp.112

TRIHydropsyche sp.541

TRIHydroptila sp.6

DIPLimoniidae Gen. sp.13383

DIPEphydridae Gen. sp.219314

DIPMuscidae Gen. sp.313

DIPDolichopodidae Gen. sp.32

DIPOxycera sp.6

DIPChrysops sp.1561283

DIPTabanidae Gen. sp.1610

DIPTabanus sp.616

DIPCeratopogoninae Gen. sp.5814

DIPOrthocladiinae/Diamesinae Gen. sp.58241961218589261022

DIPChironomini Gen. sp.1082320103201329701594147903394522

DIPTanypodinae Gen. sp.179960653307194771632258

DIPTanytarsini Gen. sp.80106

DIPCulicinae Gen. sp.13

DIPDixa sp.22

DIPSimuliidae Gen. sp.1543115163

DIPPsychodidae Gen. sp.326557

DIPTipula sp.29

COLAgabus sp. Ad.3

COLColymbetinae Gen. sp. Lv.3

COLHydroglyphus sp. Ad.32

COLHydroglyphus sp. Lv.77

COLDryops sp. Lv.3

COLBerosus sp. Ad.26

COLCoelostoma sp. Ad.3

COLCoelostoma sp. Lv.66

COLEnochrus sp. Ad.5

COLEnochrus sp. Lv.26

COLLaccobius sp. Ad.13432

COLLaccobius sp. Lv.15366661010

COLOchthebius sp. Ad.6

1990602614332784319532033523259016262678426

6241195132814231112

מקטע

קיני

יובלי קישון

צפיפות פרטים )מ"ר(

מספר טקסונים )מ"ר(

סדרה
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 הסקר פירוט מקטעי – גנספח 

 :(2, איור 2ה באזור עמק יזרעאל )טבל מקטעי הקישון שנדגמותיאור 

)"מפל הראש"(. אל המקטע  ם אוןסכר רלכקילומטר וחצי במורד  המקטע מצוי בסמוך לקו הירוק, רם און: .1

 צרכירם און ללמאגר  אשר מוטים ,ביוב ג'נין(, קולחים ותשטיפי שדות מצפון עמק דותן דוגמתשפכים ) זורמים

תשתית ומאופיינים בזרימה איטית על גבי  עכורים. המים ורדוד יחסית (כשני מטריםהערוץ צר ) השקיה.

 כשבצדושדות מעובדים,  חוצה בדרכוהנחל באזור זה קנה. מדי ועו, תחד שנתי בגדות הנחל צמחייהבוצית. 

רווית דגימות. -תת 10 נאספוה זמקטע מ(. 2020רשות המים, און" -"מאגר רםהדרומי מאגר מים מושבים )

. מליחות המים, כפי שבאה לידי ביטוי בערך 22.7°( וטמפ' המים הייתה 23%-)כהיפוקסיה בהחמצן הייתה 

 . 7.9סביב  חומציותוה µs 2000-קרובה להייתה  ,החשמלית המוליכות

בעת  ., במורד נחל התענך, בין שדות חקלאיים675מטרים דרומית לכביש  300-כ תחילמ מקטעה מורד תענך: .2

. ורדוד יחסית (מטרים שלושהכ) הערוץ בינוני יה התענך יבש וחסר רציפות זרימה, ועל כן לא נדגם.ההסקר, 

. בגדות הנחל גומא מזדקר וקנה טבול כתמיהמצע בוצי ברובו, עם  עכור.-םזרימת המים איטית וצבעם חו

 מוליכות ירידה ב( ו35%-כ)החמצן עלה, אך עדיין היה במצב של מחסור חמצן ואשלים.  צומחים עומדי קנה

 (. µs 1700 -)כהחשמלית 

חלקו עובר  עוז.נחל המקטע שנדגם ב, כקילומטר מ65כביש לגשר  סמוך תחילמ מקטעה עוז: כניסתמורד  .3

, עם חומר חלקיקי בוצי. הזרימה קלה והמצע האפיק מעט רחב יותר ורדוד יותר, וצבע המים עכור תחת הגשר.

גדות צומחים עומדי דגימות. לאורך ה-תת 10 זה נאספומקטע ב (, אצות חוטיות וצומח מים מזדקר.CPOMגס )

 (.µs 5200-)כ החשמלית מוליכותבמשמעותית  הערכים דומים למקטע הקודם, למעט עלייה. קנה

 רוחב האפיק ממוצע,מפגש הנחלים קישון וגלבוע. במורד מטרים  150-כ מתחיל מקטעה גלבוע: כניסתמורד  .4

, עם כתמי צומח מים מזדקר ומרבדי אצות חוטיות. במקטע בוציקלה והמצע  זרימת המים. ועומק המים רדוד

אביוטיים שנמדדו  ערכים שמש ופחות מוצל ע"י צמחייה.מקטע זה יותר חשוף ל דגימות.-תת 10רק  נלקחו

ועלייה קלה  (69%-כ) ממוצעחמצן עד למצב של ריכוז  רווית החמצןבעלייה היו דומים למקטע הקודם, למעט 

 . (°25.2בטמפ' )

גדולים.  םשני מאגרי לידכקילומטר במורד מפגש הנחלים עדשים וקישון, תחילת המקטע : עדשים כניסתמורד  .5

סביבו )המשרד של ריבוי השדות הגובלים בנחל, הוא חשוף לנקז תת קרקעי ועודפי השקיה מהשדות בגל

  .והמצע בוצי , המים עכורים. הזרימה בו קלהומימיו רדודים האפיק רחב יותר(. 2016להגנת הסביבה, 

 . )µs  4700-)כ נמוכה יותר המוליכותומורד מפגש גלבוע, לעומת  שנמדדו בו היו גבוהים( 008.) חומציותה

במורד מפגש הנחלים קישון ומגידו, סמוך למאגר מים.  יםמטר 400-כ תחילמ מקטעה מגידו: כניסתמורד  .6

שטחים מושקי קולחים )המשרד להגנת של אל הנחל מאגרי קולחים וניקוז תת קרקעי  זה מחלחליםבאזור 
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 מרכזמזדקרים ב עומדי קנה עם צית,תשתית בו. הזרימה בו קלה וההאפיק צר ועמוק יחסית(. 2016הסביבה, 

 . אביוטייםה ערכיםלא היה שינוי משמעותי ב. לאורך הגדות צומחים עומדי קנה בצפיפותהאפיק. 

מטר מכניסת נחל השופט  200-מטר מכניסת נחל נהלל לקישון, וכ 600-תחיל כמ מקטעה נהלל: כניסתמורד  .7

. הזרימה קלה והמצע מגוון ומתחלק עכור-ים חומיםועמוק והמ צר סבך אשלים וקנים. האפיקתוך בלקישון, 

צדפות  צפובין בוץ ברובו, לאבנים בינוניות, צומח מים מזדקר, קנים טבולים במים וענפים ושורשים נרקבים. נ

. הערכים האביוטיים שנמדדו שדות מעובדים במקטע זה עובר הנחל בין ( בדגימה.Corbiculaסלסילה ) מסוג

 הקודם.בו היו דומים למקטע 

מטר במורד  300-הנכנסת לנחל תחת עצי אשל, כ ,ליד תעלה קטנה תחילת המקטע בית לחם: כניסתמורד  .8

 –תוספת מים משמעותית לנחל  מהווהעמק בהמפגש בין נחל קישון ונחל בית לחם. ריבוי מעיינות באזור זה 

משתנה בין מים עומדים, ה . הזרימועמוק האפיק יחסית צר(. 2016בעיקר באביב )המשרד להגנת הסביבה, 

המצע מגוון ומתחלק בין בוץ, אבנים בינוניות, צומח מים מזדקר ו . התשתית אבניתזרימה קלה וזרימת בינונית

, שאחד מתוכם היה פעיל ושפך את תוצריו שני נקזיםם ונצפה קצף על פני המיבמקטע וצמחיית גדה טבולה. 

הערכים האביוטיים שנמדדו בו היו דומים במעלה שלו.  5ועוד דגימות נלקחו במורד הנקז הזה -תת 15. למקטע

 למקטע הקודם.

 (2) איור  :באזור מפער הקישון והאסטואר מקטעי הקישון שנדגמותיאור 

מערבית מתחנת -, סמוך לפסי הרכבת, כקילומטר וחצי צפון6מזרחית לכביש  תחילמהמקטע  תל קשיש: .9

. המים עכורים, וע"פ הגר סבטי מרט"ג, נראה שהוזרמו מאוד ורדוד האפיק רחב מאודהרכבת בית יהושוע. 

באזורי  בשוליים עד בינונית ( מי קולחים ממאגרים אל תוך הנחל. הזרימה קלה24/05/2020ביום הדיגום )

גדולות וצמחיית גדה טבולה של אשלים, ואבנים קטנות  מתחלק ביןהמצע הרכב (. rifflesהמפלים הקטנים )

(, 95%) של רוויהתקין העיד על מצב הקודמות, אחוז החמצן במים  מקטעיםה תואה לשלוש. בהשוגומאקנים ו

 נשארו דומים.  חומציותו חשמלית ערכי מוליכותו

מפגש הנחלים אלרואי וקישון, מערבית נקודת כחצי קילומטר במורד  תחילמהמקטע  אלרואי: כניסתמורד  .10

האפיק יחסית רחב מוסדרות לישיבה על אבנים גדולות. ליישוב אורנים. הנחל עבר שיקום, ולאורכו פינות 

חלק בין בוץ, נהמצע הרכב קצף. נצפה  עכורים, זורמים במהירות קלה עד מהירה, ועל פניהםהמים ורדוד. 

אחוז  חזרבהשוואה למקטעים קודמים, (. CPOMאבנים בגדלים שונים, צומח מים טבול וחומר חלקיקי גס )

   .(62%) ממוצעהיות ל החמצן

רוחב  .7223מטרים מדרום לכביש  250-כ מזרחית ליישוב יגור-צפון תחילמהמקטע  מעלה גשר כפר חסידים: .11

בין מים עומדים  משתנההזרימה  .אקליפטוסים צומחים יוגדותוב יםעכורמימיו . יחסית רדודו האפיק ממוצע

( FPOMט חומר חלקיקי עדין )צמחיית גדה טבולה, גזעים וענפים נרקבים ומעעם לזרימה קלה. המצע בוצי, 
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מדדים אביוטיים לא  שדות חקלאיים. האדמה בסביבת הנחל מכוסה נשורת עלים והוא עובר בין (.CPOMוגס )

 השתנו לעומת המקטע הקודם. 

למי ים  ףנחש האזורלבריכות נשר.  Unileverבין מפעל הדשנים של  תחילמהמקטע  ציפורי: כניסתמורד  .12

קלה  המים ת. זרימהקודם( מקטעאפיק ועומקו ממוצעים )מעט עמוק יותר לעומת ה. רוחב השמגיעים מהשפך

חשד שהוזרם ביוב לציפורי יומיים קיים (. CPOMכתמי צמחיית גדה טבולה וחומר חלקיקי גס ) בוצי עםוהמצע 

 יונמצא צינור שחור גדול שמקורו לא ברור. מתחת מעלה המקטע( לפני שנעשה הדיגום. ב22/05/2020)

 המוליכותעם זאת, . µs14,000-13,000 חשמלית גבוהה של בעלי מוליכותרמים לנחל מים צלולים למראה, זו

קנה עומדי אשלים,  צומחים בגדותיו (, ומימיו עכורים.µs 2700-קטנה משמעותית )כ ובמקטע עצמ החשמלית

  ירדה משמעותית. החשמלית , המוליכות המקטע הקודםוחד שנתיים. לעומת 

מטרים ממפגש הנחלים גדורה  350-צפונית למחלף מבוא הכרמל, כ תחילמהמקטע  גדורה: יסתכנמורד  .13

, בוציתבמים, סמוך לגדה. המים עומדים והתשתית  בוצע הדיגום האפיק רחב מאוד ועמוק. בהתאמה,וקישון. 

 שעיקרה חד שנתיים ושיחים נמוכים. המים במקטע מלוחים בהרבה ממקטעים עם צמחיית גדה טבולה

-עלתה ל ההגבה. בהתאמה, µs11,000 -כ לש חשמלית מוליכותנמדדה בהם קודמים, עקב קרבתו לשפך, ו

8.24 . 

במים, סמוך לגדה.  בהתאמה, בוצע הדיגום האפיק רחב ועמוק. .פארקל סמוך תחילמהמקטע  פארק קישון: .14

חיית גדה טבולה של סוף , עם צמת, אך היא הפוכה ומגיעה מכיוון הים אל הנחל. התשתית בוציההזרימה קל

ארוך בטן מסוג ו סרטן , אשלים וחד שנתיים. נצפגומאאשלים, ובשנייה סבך קנה,  צומחיםגדה אחת בוקנה. 

 (. µs  15,000-לעלות )כהמשיכה החשמלית נוכחות אצות על פני המים. המוליכות ו )Palaemon (קפצן

עיקול היסטורי נפרד, היוצא מאזור פארק בימון, מטרים במורד גשר יוליוס ס 400-כ המקטעתחילת  אפנדיקס: .15

הלגונה מלחת הקישון וזוהי פחות להשפעות השפך, וממוקם על מדף יבשתי רדוד.  חשוףהקישון. העיקול 

היחידה כיום בחופי ישראל )רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים קישון, 

שיחי עם , תהתשתית בוציו במים, סמוך לגדה. הזרימה קלה דיגוםה בוצע על כן,. האפיק רחב ועמוק (.2012

 גדורה.  כניסתשנמדד במורד החשמלית דומה לערך המוליכות ערך . הצומחים בגדות מלוח וחד שנתיים

 :(3, איור 4באגן הקישון )טבלה  מקטעי היובלים שנדגמותיאור 

האפיק . 675וכביש  65שדה תירס, בין כביש ל מימין ליד דרך עפר תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  - עוז .16

. המים ירקרקים. ובגדותיו צומחים עומדי קנה אצות וקצף ונצפעל פני המים . והזרימה אפסית צר ועמוק

קנה טבול ומזדקר לאורך הגדות. במקטע נצפו דגי גמבוזיה נושאי ו אצות חוטיות תשופעת והתשתית בוצי

מקטע הקישון אליו  (.8.17של  חומציות) מאוד מים בסיסייםה( ו166%-)כ יתר וויוןירמגיע ל ביצים. החמצן

 µsגבוהים כאלו, והמוליכות החשמלית בו גבוהה יותר ) חומציותנשפך הנחל אינו מאופיין בערכי חמצן או 

 בקישון במורד נחל עוז(.  µs 5,200בנחל עוז לעומת  3,700
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האפיק ליד כביש עפר, באזור שדות חקלאיים.  ,רומית לקיבוץ מגידוד תחילמהמקטע  יני:ימורד עינות ק -ני יקי .17

למשל, אקליפטוסים, צומח מקומי מעוצה ) צומחיםת הנחל ודובג. הזרימה קלה עד בינונית צר מאוד ורדוד

(. CPOMאבנים בגדלים שונים, בוץ, צמחיית גדה טבולה וחומר חלקיקי גס )ל קתחלנתאנה( ופטל. התשתית 

 .  ממוצע בקישון( בהשוואה לµs 702( והמוליכות החשמלית נמוכה )90%) תקינה רוויית החמצן

האפיק יני. יליד גשר אירי, כחצי קילומטר ממפגש הנחלים קישון וק תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  -יני יק .18

בין  תחלקנ. בגשר האירי, שהוא חלק מהמקטע, עוברים כלי רכב דרך המים. התשתית צר יחסית ורדוד מאוד

על פני המים,  נצפתה הזרימה קלה והמים צלולים. פריחת אצות אבנים קטנות.ובוץ  ,מרבדי אצות חוטיות

דגימות.  -תתי 13מקטע נדגמו מה .אקליפטוסים צומחים. במעלה הגדות יוגדותומחים בקנה צעומדי ו

 µs -קישון )כממוצע במהני, אך נמוכה יבמורד עינות קיזו שכפולה מהייתה ( µs 1290) החשמלית המוליכות

4000.) 

מטר  200-בקצה הצפון מערבי של שני מאגרי מים גדולים, כ תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  - עדשים .19

 צומחים בצפיפות קניםת וגדוב. הזרימה קלה ויחסית רדוד האפיק צרמפגש הנחלים עדשים וקישון.  לפני

עלתה כך  החשמלית (. המוליכותCPOMחלקיקי גס ), עם צומח מים מזדקר וחומר ציתואשלים. התשתית בו

 מימיו מנחל עדשים מקטע הקישון המקבל את .(8.33גבוהה ) חומציות הייתההו ממוצע בקישוןשתאמה ל

 הציג ערכים דומים. 

מטרים לפני מפגש  350-בצדו המזרחי של מאגר מים גדול, כהמקטע מתחיל  קישון: כניסתמעלה  - מזרע .20

 תה הומוגניית. המים עומדים או זורמים באיטיות. התשתית היהאפיק צר ורדוד יחסית .וןהנחלים עדשים וקיש

שסיכרונים או סכרים מקטע ודגימות. קיים חשד שמוזרמים מי קולחים מטוהרים ל-ולכן נלקחו עשר תת

ן החמצן שנמדד היה בריוויו, ללא צמחיית גדה מלבד חד שנתיים. בוציתמפריעים לזרימת המים. התשתית 

 גבוהים מהממוצע לקישון. היו ( µs 7,600)החשמלית ( והמוליכות 8.28)חומציות הו (154%) יתר

מטר לפני כניסת הנחל לקישון, במעלה תעלה מבוטנת  20-כ תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  - נהלל .21

שמזדקר  לצומח נחלקתהתשתית  .זרימת המים קלהו האפיק צר מאוד ועמוקשדרכה עוברים המים לקישון. 

, והחומר החלקיקי הגס מקורו בחלקי קנה הקנעומדי ( ובוץ. הגדות רצופות CPOMמהמים, חומר חלקיקי גס )

פיזיקליים דומים לאלו של -שנרקבו ושקעו במים. קיימת השפעת מי מאגרים על איכות המים. ערכיו הכימיים

     (.51%נמדד במחסור ), למעט חמצן, שמקטע הקישון אליו הוא זורם וממוצעים ביחס לקישון

כמה עשרות מטרים במעלה כניסת השופט לקישון, אחרי גשר  תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  - השופט .22

. סמוך לגדות התשתית בוצית וסמיכהו לאטהמים צלולים וזורמים האפיק צר, דמוי תעלה, ורדוד מאוד. אבן. 

דגימות. האזור מיושר, משני צדדיו שדות -ר תתיאצות חוטיות. עקב אחידות המקטע, נלקחו ממנו עש נצפו

(, 153%) של חמצן ריוויון יתר ו ערכינמדדקנה. עומדי ו יםחד שנתי יםחקלאיים מעובדים ולגדותיו צמח

  (. µs 2000נמוכה ביחס לקישון )החשמלית (. המוליכות 8.11) בסיסית מהממוצע חומציותו
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, מטרים בודדים לפני כניסת מעלה גשר אבן למעבר רכביםב תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  – בית לחם .23

-תתי. המטרים הראשונים אחרי גשר האבן מבוטנים והגדות מיושרות בעזרת אבנים גדולות. הנחל לקישון

 שדה חקלאיישנו הטבעי של הנחל. בגדה השמאלית של הנחל  ובמעלה האזור הסלעי, בחלק אספונ ותהדגימ

התשתית . . המים עכורים, עם קצף על פניהםהאפיק צר מאוד ודי רדודמים. שרון שמונע מעבר רציף של וג

ערכי דומים ל מקטע. ערכי הבגדות צומחים עומדי קנה, עם קנים מזדקרים מהמים ומרבדי אצות חוטיות. ציתבו

(, אך 7.6נמוכה מהממוצע ) חומציות( ו60%-)כ ממוצעתמקטע הקישון אליו הוא זורם, וכוללים רווית חמצן 

במורד בקישון  µs 4400בבית לחם לעומת  µs 2900נמוכה יחסית ) חשמלית הוא נבדל מהקישון במוליכות

 עם בית לחם(. כניסת

מטרים לפני מפגש הנחלים ציפורי וקישון, במורד תעלת  250-כ תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  – ציפורי .24

, חד עומדי קנה יםגדות צומחבקלה עד בינונית. זרימת המים ו עכורים מיומיו האפיק צר, עמוק מאודההגנה. 

, עם קנים טבולים צמוד לגדות הנחל, אבנים קטנות וחומר חלקיקי גס ציתהתשתית בו שנתיים וצומח מעוצה.

CPOM) ערכי החמצן דומים לאלו של נחל  בזמן הדיגום.הוא היה יבש (. צינור שחור ארוך פונה למקטע, אך

(. µs 2700( למקטע הקישון אליו נשפך הציפורי )µs1600) נמוכה יחסית החשמלית המוליכותבית לחם, ו

 (. 8.42)מקטעי השפך ב םערכימהממוצע ודומה לגבוהה  חומציותה

מטרים לפני  350-במזרח, כ 4ממערב לכביש  22בין כביש  תחילמהמקטע  קישון: כניסתמעלה  – גדורה .25

צמוד לגדה,  הדיגום צעובבבהתאמה, . ים בו עומדיםהמו האפיק די צר ועמוקמפגש הנחלים גדורה וקישון. 

 -)כ עלתה החשמלית . הערכים הראו שהמוליכותוצומח מעוצה הקנו עומדי הנחל צמחבגדות . םבמי

µs10,000) ביחס לקישון ונמוכה  ביחס( ממוצעת 7.5) חומציות. ה(63%במחסור )נמדדה חמצן הרווית ו

 (. 8.2) לציפורי

מטר מתחנת רכבת מרכזית המפרץ,  850-סמוך לפסי רכבת, כ תחילמהמקטע  שון:קי כניסתמעלה  - סעדיה .26

 הזרימה האפיק צר יחסית ועמוק.כקילומטר וחצי לפני המפגש בין נחל סעדיה ונחל קישון.  ,ליד מגרש משאיות

ולה וכן נהרונית טב מיםמה מזדקריםוקנה  גומא,ירוקים. התשתית בוצית, עם שיחים, -קלה והמים עכורים בו

. הנחל עובר סמוך ותצדי הגדב(. הצמחייה צומחת במקוטע CPOM, אבנים קטנות וחומר חלקיקי גס )במים

 נמדדה רווית חמצן תקינה. ותיולאזור בנוי, ופסולת עירונית נשטפת אליו ונצמדת לגדה ולענפים לאורך גד

 קישון. אלו של נחל הממוצעים ביחס ל חומציות(, אך המוליכות וה%99)


