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  מקור המים החשוב של ישראל –הכינרת 
מט"ח,  ",מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ"(מעובד: מתוך ספר הלימוד 

  המשרד להגנת הסביבה) –הכינרת 

משתרעת בעמק הירדן, היא ישראל. היא ימת המים המתוקים היחידה של הכינרת 

ק"מ. הכינרת  12 -ורוחבה במקום הרחב כ ,ק"מ 21 -אורכה כ ,קמ"ר 170 -שטחה כ

הגדול ביותר,  –שלושה מהם הם מעיינות הירדן: הדן  ,מקבלת מים ממקורות שונים

כן ו ,דליותור המים מקורם בנחלי הגולן: משושים, יהודיה יתהבניאס והחצבאני. 

העמוד, צלמון דישון ועוד. מקור נוסף של מים לכינרת הוא גשם ישיר  :בנחלי הגליל

  היורד על האגם.

מספקים כשליש מצריכת המים של ישראל. מים אלה משמשים  כינרתהמים ב

למטרות שונות: השקיית שדות ובעלי חיים, גידול דגים, תעשייה, רחצה ובעיקר 

נקרא  כינרתלִנקווים ממנּו ם המיששתייה, לאחר תהליך של טיהור וסינון. השטח 

  ".כינרתת של הוּו"גן ההיָק 

תפקידה באספקת המים. בארצנו יורד גשם  לע נוסףהיא רבה,  כינרתחשיבות ה

לכן יש צורך לאגור  ,החורף גשום דיו)אם וההשקיה מתבצעת בעיקר בקיץ ( ,בחורף

. משמשת כמאגר המים הגדול ביותר בישראל כינרתאת המים מהחורף לקיץ. ה

מיליארד מלמ"ק. זהו נפח המים בין המפלס הגבוה ביותר  1.1 כינרתלאגור ב אפשר

מטר מתחת  215.50מטר לבין  208.90פי התקנות: בין -לבין הנמוך ביותר, המותר על

  לפני הים.

משתנה משנה לשנה ומעונה לעונה.  כינרת: כמות המים בים האדומים בכינרתוהקו

(גובה פני המים בימה).  כינרתס מי הלרידה של מפכולנו עוקבים אחרי העלייה והי

 אפשרוק בכמה מים יבודקים באופן קבוע כדי לדעת בד כינרתאת מפלס המים של ה

פי המעקב לאורך השנים נקבעו שני מצבים המכונים: "קווים -להשתמש בכל עת. על

שני מפלס המים צריך להיות בין  ,ולסביבתה כינרתרם נזק לגָ יאדומים". כדי שלא י

  ים אלה.וקו

מטרים מתחת לפני הים. המפלס מתקרב לגובה זה  209 -נמצא כ – קו אדום עליון

היא  ,מתמלאת מעל קו זה כינרתהאם . כינרתד נאגרות בוכאשר כמויות גדולות מא

זה  .ישובים, שדות מעובדים, מתקני נופש ועודיעלולה לעלות על גדותיה ולהציף 

  לכיוון ים המלח. כינרתחרר" קצת מים מה"לשוהזמן לפתוח את סכר דגניה 
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מטרים מתחת לפני הים. מפלס זה מתקרב לקו  213 -נמצא כ – קו אדום תחתון

נאגרות כמויות מים קטנות בגלל מיעוט גשמים ובגלל שאיבה רבה  כינרתכאשר ב

נזק עלול להיגרם  ,ירד מתחת לקו זה כינרת. אם מפלס מי הכינרתשל מים מתוך ה

 ה של סכנ, וכן קיימת חופי רחצהשל ת והתרחקות של מתקני נופש וכמו התייבשו

  שינוי הרכב הצומח והחי בימה.של המלחה ו
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