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ישראל ממשיכה להתייבש!
חודש מרץ החם המשיך את היובש והרע את מצב מקורות המים
ללא ההתפלה – היה לנו מחסור במים גם בבית!
רצף נדיר של  5שנים שחונות וטמפרטורות גבוהות במיוחד מרעות את מצב מקורות המים הטבעיים
ופוגעות קשה בנחלים ,במעיינות ,בטבע ,בחקלאות ובאיכות חיינו.
עקב היובש ששורר מאז סוף פברואר מסתכמות כמויות המשקעים בשקלול ארצי במעט פחות מ80%-
ביחס לממוצע הרב שנתי לתקופה זו ,כאשר באגן ההר במרכז הארץ הכמויות אף נמוכות מ 70%-ביחס
לממוצע.
היובש נותן את אותותיו במקורות המים הטבעיים:
הכנרת  -לקראת סיום ה"חורף" הנוכחי ולקראת הקיץ העומד לפתחנו ,מפלס הכנרת נמצא כמעט חצי מטר
מתחת לקו האדום התחתון! וזאת למרות שכמדיניות (בשל המצב) כמעט ולא שואבים מימנה למערכת
הארצית מזה כשלוש שנים!
חסרים לכנרת מלאה מעל ל 4.6-מטר! כשבימי הקיץ החמים מפלס הכנרת ימשיך לרדת כתוצאה
מהתאיידות והוא צפוי להתקרב לקו השחור! (בחודשי שיא הקיץ מפלס הכנרת מתאדה בקצב של  1ס"מ
ליום!!)
מצב זה גורר אחריו עליה במליחות מי הכנרת העומדת כיום סביב  307מגכ"ל (ככל שהמפלס יורד ,רמת
המליחות עולה ולהיפך) ,והעדר תחלופת המים בכנרת מזיקה לחי ולצומח בו ולאגם עצמו.
מעיינות הבניאס והדן – בשפיעות נמוכות מאוד ,כשהספיקה במעיינות הדן החלה לרדת כבר בחודש זה
באופן חסר תקדים! בדרך כלל המעיינות מגיעים לשיאם סביב חודש אפריל!
העדר משקעים גם באפריל תביא לסכנת התייבשות ממשית במעיינות רבים בצפון הארץ.
חסר במקורות המים הטבעיים כ 2.5-מיליארד קוב מים .המחסור חמור במיוחד בצפון הארץ ובגליל
המערבי.
מפלס המים באגני מי התהום בגליל המערבי ירד למינימום ההיסטורי המדוד.
ללא הערכות המדינה והקמת  5מתקני התפלה גדולים לאורך חופי המדינה – היינו צפויים לשיבושים של
ממש גם בהגעת המים לבתים.
מועצת רשות המים אישרה זה מכבר הקמת  2מתקני התפלה נוספים ,אך אלו יחלו לספק מים רק בעוד כ-
 4/5שנים.
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