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מכתב גלוי של אנשי אקדמיה ומחקר המתנגדי לבינוי ופיתוח נוספי
על חופי הכנרת הטבעיי האחרוני )כולל חו כורסיאשלי(

אנחנו החתומי מטה ,אנשי מדע ,מחקר ,חינו וייעו בתחומי האקולוגיה ,הלימנולוגיה ,הביולוגיה,
ההידרולוגיה ,ואיכות הסביבה מתריעי כנגד כל פיתוח ובינוי נוספי בחופי הכנרת האחרוני המעטי
שנותרו במצב הטבעי .אנחנו מביעי התנגדות נחרצת למימוש תוכניות לפיתוח ובינוי של כפר נופש/
מלו! ומרכז מסחרי ,במרחק  50מ' מקו החו ,$ברצועת החו $מצפו! לשפ נחל סמ )תב"ע ג 7944/כורסי(–
הידועה ג כ"חו $אשלי " ו"חו $דיימונד".
כבר כיו כ 80%,מחופי הכנרת מעוצבי או מושפעי ע"י פעולות האד )בינוי או חקלאות( .רק כ10%,
מחופי הכנרת מוגדרי בתחו שמורת הטבע בית,צידה ,הכוללת את נופי הלגונות וביצות החו$
שחשיבות רבה לאקולוגיה של האג  ,א ה מהווי מרכיב אחד במכלול הנופי והמערכות
האקולוגיות של הכנרת .רק כ 10%,נוספי מחופי הכנרת נותרו במצב הטבעי ,ומייצגי מגוו! של בתי
גידול וצומח חופי האופייניי לרצועת החו $היבשתית ולאזור המי הרדודי  ,הליטוראל )תשתית של
סלעי  ,חלוקי  ,חול; צמחיה של קנה ,אשל( .חופי טבעיי אלה נמצאי בעיקר בצפו!,מערב וצפו!,
מזרח הכנרת ועל רוב כבר מאיימות תכניות פיתוח ובינוי.
קטע החו $של מניפת הסח $של נחל סמ הוא הקטע הארו והרחב ביותר ,ולכ! ג המשמעותי ביותר
מבחינה נופית ואקולוגית ,ברצועת החו $הפנויה עדיי! בכנרת .מחובתנו להג! ולשמר משהו ממערכות הנו$
והטבע הייחודיות של חופי הכנרת ורצועת היבשה הסמוכה לה  ,בהיק $שיש לו משמעות אקולוגית
ונופית .נופי הכנרת וחופיה ה נכס ציבורי שכל תושבי המדינה זכאי ליהנות ממנו ,כולל הדורות
הבאי.
בפועל ,רוב החופי כבר נמסרו ליזמי פרטיי  .הניסיו! מלמד שכאשר ליז יש זכויות בקטע חו $נתו!
הוא פועל להפיק ממנו תועלת כלכלית מרבית ע"י פיתוח וניצול מסחרי אינטנסיבי ,ג על חשבו! פגיעה
בערכי טבע ונו $ובמרחב הנופש לציבור הרחב .תהלי כזה של "פיתוח זוחל" כבר התרחש ברוב חופי
הכנרת ועתה עלול להתרחב לאור מה שנותר מחופי האג  .התוצאה המצטברת תהיה היעלמות מוחלטת
של מגוו! הנופי והצומח הטבעיי המייחדי את חופי הכנרת ,והחלפת בחופי בנויי  .בנוס $לפגיעה
בנו $עלולה להיגר ג פגיעה במגוו! הביולוגי וביציבות של המערכת האקולוגית של האג  ,וכתוצאה מכ
פגיעה באיכות המי .
ברצוננו להתריע על כ שבנייה נוספת סביב האג  ,באזור שעד היו נשמר במצב הקרוב למצבו הטבעי,
עלולה לגרו נזק לתפקוד הכנרת כמערכת אקולוגית ולהחמיר את התהלי של ערעור היציבות האקולוגית
של האג  .מאז  1969המעבדה לחקר הכנרת עוקבת באופ! סדיר ,שיטתי ומקצועי אחר תפקוד האג ,
באמצעות מער ניטור ומחקרי נלווי  .חוקרי המעבדה הדגישו לאור שני רבות שהכנרת היא מערכת
אקולוגית יציבה ,למרות השפעות מעשה,ידי האד  .אול באמצע שנות ה 90,חל מהפ ,ומאז הכנרת
מגיבה באופ! שלילי להשפעות האד שכוללות ,בי! היתר ,בניה לאור החופי  .מהפ זה התבטא ,בי!
היתר ,בקריסת דייג הסרדיני ב 1993/4 ,ושוב ב ,2004/5 ,בהופעת ובפריחת מיני של אצות מייצרות
רעלני שלא נמצאו בכנרת בעבר ,במי ירוקי יותר ופחות נעימי לנופשי בחודשי הקי ,במטרדי
למיניה כמו הופעת עלוקות בחופי הרחצה ,ובירידה כללית של איכות המי  ,כפי שבא לידי ביטוי
באינדקס איכות מי הכנרת שפותח במעבדה לחקר הכנרת.

יש לזכור שהכנרת היא אג המי המתוקי הטבעי היחידי לא רק בישראל אלא ג באזור כולו ,ויש
לשמרו לדורות הבאי .הצלחתה של משימה זו תובטח א נדע לצמצ ולהגביל פגיעה נוספת במערכת
האקולוגית העדינה והמורכבת של האג .
באירופה ,המודעות לצור בשימור אגמי כמערכות אקולוגיות בריאות הביאה לשינוי במגמות הפיתוח
האזורי .כ לדוגמה באג קונסטנ שבי! גרמניה לשווי החלו כבר בשנות ה 90 ,המוקדמות בפעילות
לסילוק חומות וטיילות שנבנו בעבר לחופי האג  ,להחזרת התשתית החופית למצבה הטבעי ,ולהשבת
הצמחייה הטבעית לשולי האג  .על מנת להימנע מטעויות העבר,מודעות דומה צריכה להשתלב כבר מעתה
בשיקולי הפיתוח בישראל .בגלל חשיבות הכנרת למדינת ישראל ,עליה להיות האתר הראשו! ליישו
גישות תכנו! ושימור מתקדמות המתחשבות באילוצי סביבתיי .
אנו קוראי לכל הגורמי הממשלתיי והציבוריי האחראי לתכנו! והפיתוח בישראל להקפיא מיידית
את כל תכניות הפיתוח והבינוי ברצועת החו $של הכנרת כולל תכניות הפיתוח בחו $כורסי – אשלי ,
לשקול מחדש תוכניות פיתוח קיימות ועתידיות ולהשתית! על עקרונות תכנו! משמרי סביבה.
אי לנו כנרת אחרת.

החותמי :
 (1פרופ' עמנואל נוי,מאיר ,הפקולטה למדעי החקלאות ,המזו! ואיכות הסביבה ,האוניברסיטה העברית
 (2ד"ר תמר זהרי ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (3ד"ר אס $סוקניק ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (4פרופ' אביטל גזית ,המכו! למדעי החיי  ,אוניברסיטת תל אביב
 (5ד"ר שריג גפני ,בית הספר למדעי הי  ,המרכז האקדמי רופי!
 (6פרופ' אמציה גני! ,ראש החוג לאבולוציה ,סיסטמטיקה ואקולוגיה ,האוניברסיטה העברית
 (7פרופ' אורי מינגלגרי! ,המכו! למדעי הקרקע המי והסביבה ,מרכז וולקני
 (8ד"ר יובל כה! ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (9פרופ' )אמריטוס( אורי שמיר ,הפקולטה להנדסה ואזרחית וסביבתית ,הטכניו!
 (10פרופ' אמו זהבי ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 (11פרופ' אוריאל ספריאל ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (12פרופ' )אמריטוס( תו ברמ!  ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (13פרופ' אבי פרבולוצקי ,מנהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
 (14פרופ' צבי ב! אברה  ,הפקולטה למדעי מדויקי  ,אוניברסיטת תל,אביב
 (15פרופ' מחקר דני ויס ,הטכניו!
 (16פרופ' מיכאל אוטולנגי ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (17פרופ' אביתר נבו ,מנהל המכו! לאבולוציה ,אוניברסיטת חיפה
 (18פרופ' אהרו! קפל! ,המכו! למדעי החיי האוניברסיטה העברית
 (19ד"ר יוחאי כרמל ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניו!
 (20פרופ' יונת! ארז ,המכו! למגעי כדור האר ,האוניברסיטה העברית.
 (21פרופ' יהושע קולודני ,המכו! למדעי הכדור האר ,האוניברסיטה העברית
 (22פרופ' עוזי מוטרו ,המחלקה לאבולוציה ,סיסטמטיקה ואקולוגיה ,האוניברסיטה העברית
 (23פרופ' יור יו ,טוב ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 (24פרופ' הודי בניהו ,המחלקה לזואולוגיה וראש ב"הס ללימודי הסביבה ,אוניברסיטת תל אביב
 (25פרופ' בוקי רינקבי ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (26פרופ' יאיר אחיטוב ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 (27ד"ר אילנה ברמ!,פרנק ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 (28ד"ר יוס $יעקובי ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (29ד"ר אריאל שבתאי ,המכו! לבעלי חיי  ,מנהל המחקר החקלאי ,נווה יער
 (30ד"ר ראוב! יוס ,$מנהל מרכז הצפרות הבינלאומי באילת
 (31ד"ר מרסלו חואניקו ,יועצי סביבתיי בע"מ
 (32פרופ' י' שטיינברגר ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 ( (33פרופ' )אמריטוס( יהודה ורנר ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (34פרופ' גבריאל שילר )גמלאי( ,המחלקה למשאבי טבע ,מנהל המחקר החקלאי

 (35ד"ר גיא בלו ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (36ד"ר אס $ברקו ,המכו! לבעלי חיי  ,מרכז וולקני
 (37פרופ' דוד עול  ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 (38פרופ' עודד נבו! ,המכו! למדעי הכדור האר ,האוניברסיטה העברית
 (39פרופ' אמיתי כ ,המחלקה לגיאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 (40פרופ' ארנו! לוט  ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב !
 (41ד"ר שרוני שפיר ,המחלקה לאנטמולוגיה ,האוניברסיטה העברית
 (42פרופ' נת! פלדו ,המכו! למדעי הכדור האר ,האוניברסיטה העברית
 (43ד"ר מרסלו סטמברג ,המחלקה למדעי הצומח ,אוניברסיטת תל אביב
 (44ד"ר אריאל נובופלנסקי ,המחלקה לאקולוגיה מדברית ,אוניברסיטת ב! גוריו!
 (45ד"ר בועז ציו! ,המכו! להנדסה חקלאית ,מרכז וולקני
 (46ד"ר רפאל פרל,טרבס ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 (47פרופ' יגאל אראל ,המכו! למדעי הכדור האר ,האוניברסיטה העברית
 (48ד"ר )אמריטוס( נחמה ב! אליהו ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (49פרופ' ברו רובי! ,המכו! למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות ,האוניברסיטה העברית
 (50ד"ר עמוס בוסקילה ,המחלקה למדעי החיי אוניברסיטת ב!,גוריו!
 (51פרופ' גד דגני ,מנהל מדעי ,מיג"ל
 (52פרופ' ר! נת! ,האוניברסיטה העברית
 (53ד"ר עודד בג'ה ,המחלקה לביולוגיה ,הטכניו!
 (54ד"ר וורנר אקרט ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (55ד"ר נחמה רושנסקי ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (56ד"ר רמי דו! ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 (57פרופ' אנטו! פוסט ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (58ד"ר תמר קיסר ,המחלקה למדעי החיי  ,אחווה
 (59ד"ר כרמי קורי! ,המכו! לחקר המדבר ,אוניברסיטת ב! גוריו!
 (60פרופ' יהודה אנזל ,המכו! למדעי הכדור האר ,האוניברסיטה העברית
 (61ד"ר סגולה מוצפר ,מיג"ל
 (62ד"ר תמיר סטרוד ,חברת BCR
 ( (63פרופ' )אמריטוס( דניאל זהרי ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (64ד"ר אורה הדס ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (65ד"ר משה קול ,יו"ר המחלקה לאנטמולוגיה ,האוניברסיטה העברית
 (66פרופ' יוסי מרט ,ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה
 (67ד"ר דויד ברודי ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניו!
 (68פרופ' )אמריטוס( ד! אייזקובי ,המחלקה למדעי הצמח ,אוניברסיטת תל אביב
 (69ד"ר עמוס טנדלר ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל ,המרכז לחקלאות ימית ,אילת
 (70ד"ר נוע מוזס ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל ,המרכז לחקלאות ימית ,אילת
 (71ד"ר אורית שאול ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 (72ד"ר אברה קליי! ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר איל!
 (73ד"ר עדי שדה ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (74ד"ר אופירה איילו! ,המחלקה לניהול הסביבה ומשאבי טבע ,אוניברסיטת חיפה
 (75פרופ' אמו עגנו! ,המכו! למדעי הכדור האר ,האוניברסיטה העברית
 (76ד"ר גדעו! גל ,המעבדה לחקר הכנרת ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (77ד"ר סלעית קארק ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (78פרופ' )אמריטוס( צבי ירו! ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 (79פרופ' מנח גור! ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 (80ד"ר מוקי שפיגל ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל ,המרכז לחקלאות ימית ,אילת
 (81ד"ר ענת ברנע ,מחלקה למדעי הטבע והחיי  ,האוניברסיטה הפתוחה
 (82ד"ר מיכל ב! גל ,החוג לגיאוגרפיה ומשאבי שדה ,אוניברסיטת חיפה
 (83פרופ' אהוד זהרי ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (84ד"ר נדב ששר ,המכו! הבי!,אוניברסיטאי ,אילת
 (85ד"ר נוע לוי! ,המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת ב! גוריו!
 (86פרופ' ליאו! בלאושטיי! ,ביולוגיה סביבתית ואבולוציונית ,אוניברסיטת חיפה
 (87ד"ר לודויג הלי ,המכו! הגיאולוגי
 (88ד"ר זוזה גרינבאו  ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית
 (89ד"ר זלמ! חנקי! ,משאבי טבע ,מנהל המחקר החקלאי
 (90ד"ר משה ענבר ,ביולוגיה אבולוציונית ,אוניברסיטת חיפה
 (91ד"ר ורד נאור ,מכללת אוהלו

 (92ד"ר תרצה זהבי ,משרד החקלאות
 (93ד"ר אבישג קדמו!,זהבי ) גמלאית( ,מרכז המחקר החקלאי,מכו! וולקני
 (94ד"ר דרור מינ ,קרקע מי וסביבה ,מנהל המחקר החקלאי
 (95פרופ' עמנואל מזור ,מדעי הסביבה ,מכו! וייצמ! למדע
 (96פרופ' יצחק הדר ,מיקרוביולוגיה ,האוניברסיטה העברית
 (97ד"ר זאב ארד ,הטכניו!
 (98ד"ר משה שירב ,גיאולוגיה סביבתית ,המכו! הגיאולוגי
 (99ד"ר אריאל קושמרו ,הנדסת ביוטכנולוגיה ,אוניברסיטת ב!,גוריו!
 (100ד"ר רמה פאלק ,מיקרוביולוגיה קלינית ,בי"ס לרפואה ,האוניברסיטה העברית
 (101פרופ' )אמריטוס( דוד וול ,זואולוגיה ,אוניברסיטת תל,אביב
 (102ד"ר גיל יוסילבסקי ,הנדסת אווירונאוטיקה וחלל ,הטכניו!
 (103פרופ' פוקה בר ,גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת ב!,גוריו!
 (104ד"ר ד! מלקינסו! ,גיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה
 (105פרופ' ארנו! לוט  ,זואולוגיה ,אוניברסיטת תל,אביב
 (106ד"ר יורי קמניר ,מדעי החיי  ,אוניברסיטת בר,איל!
 (107ד"ר ברכה פרסטי ,המכו! הבי!,אוניברסיטאי ,אילת
 (108ד"ר עופר מוקדי ,זואולוגיה ,אוניברסיטת תל,אביב
 (109ד"ר רו! פרומקי! ,זואולוג )עצמאי(
 (110ד"ר תמר אחירו!,פרומקי! ,אקולוגית )עצמאית(
 (111ד"ר נגה סטמבלר ,המכו! למדעי החיי  ,אוניברסיטת בר,איל!
 (112ד"ר שמוליק מרקו ,גיאופיסיקה ,אוניברסיטת תל,אביב
 (113ד"ר גיתאי יהל ,אוניברסיטת ויקטוריה קנדה
 (114ד"ר רות יהל ,אוניברסיטת ויקטוריה קנדה
 (115ד"ר בני רו! ,המרכז לחקלאות ימית ,המכו! לחקר ימי ואגמי
 (116ד"ר ויקי סורוקר ,אנטמולוגיה ,מרכז וולקני
 (117פרופ' רות קארק ,גיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית
 (118פרופ' יונה ח! ,פקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית
 (119ד"ר שלמה כהנסיוס ,וטרינר ,מושבת כנרת
 (120ד"ר יהודה ב!,חור ,מכו! דוידזו! לחינו ,מכו! וייצמ!
 (121ד"ר גדי פולק ,סמינר הקיבוצי
 (122ד"ר שירלי ב! דוד ,המכו! לאבולוציה ,אוניברסיטת חיפה
 (123ד"ר עפרית שביט ,המכו! לאבולוציה ,אוניברסיטת חיפה
 (124ד"ר נע זליגמ! ,מנהל )לשעבר( ,מח' למשאבי שדה ,מנהל המחקר החקלאי ,בית דג!
 (125ד"ר אריק דיאמנט ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל ,המרכז לחקלאות ימית ,אילת
 (126פרופ' עידו יצחקי ,מחלקה לביולוגיה ,אוניברסיטת חיפה באורני
 (127ד"ר מיכאל פרידלנדר ,המכו! האוקיאנוגרפי ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (128ד"ר גדעו! טיבור ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל
 (129ד"ר שושנה אשכנזי ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (130פרופ' ד! כה! ,המכו! למדעי החיי  ,האוניברסיטה העברית
 (131פרופ' יור שיפט! ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניו!
 (132ד"ר נעה סימו!,בלכר ,אוניברסיטת בר,איל!
 (133ד"ר אמיר נאורי ,המכו! לחקר ימי ואגמי לישראל ,המרכז לחקלאות ימית ,אילת

