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  המתנגדי� לבינוי ופיתוח נוספי� גלוי של אנשי אקדמיה ומחקרמכתב 
 )אשלי��כולל חו� כורסי( על חופי הכנרת הטבעיי� האחרוני�

 

 

, הביולוגיה, הלימנולוגיה, בתחומי האקולוגיהוייעו� חינו� , מחקר, אנשי מדע, אנחנו החתומי� מטה

בחופי הכנרת האחרוני� המעטי�  נגד כל פיתוח ובינוי נוספי�כמתריעי� איכות הסביבה ו, ההידרולוגיה

/ אנחנו מביעי� התנגדות נחרצת למימוש תוכניות לפיתוח ובינוי של כפר נופש . שנותרו במצב� הטבעי

 –) כורסי7944/ע ג"תב(ברצועת החו$ מצפו! לשפ� נחל סמ� , מקו החו$'  מ50במרחק , מלו! ומרכז מסחרי

 ".חו$ דיימונד"ו" י�חו$ אשל"הידועה ג� כ

 10%,  כ רק.)בינוי או חקלאות (י פעולות האד�"חופי הכנרת מעוצבי� או מושפעי� עמ 80%,ככבר כיו� 

 וביצות החו$הכוללת את נופי הלגונות , צידה,בתחו� שמורת הטבע ביתמוגדרי�  מחופי הכנרת

נופי� והמערכות מהווי� מרכיב אחד במכלול הה�  א� ,שחשיבות� רבה לאקולוגיה של האג�

 מגוו! של בתי ומייצגי�,נותרו במצב� הטבעי   נוספי� מחופי הכנרת10%,כ  רק .האקולוגיות של הכנרת

תשתית של  ( הליטוראל ,לרצועת החו$ היבשתית ולאזור המי� הרדודי� פייניי� ואהגידול וצומח חופי 

,מערב וצפו!,בצפו!בעיקר אי� אלה נמצטבעיי� חופי�  .)אשל, קנהצמחיה של  ;חול, חלוקי�, סלעי�

 . ועל רוב� כבר מאיימות תכניות פיתוח ובינוימזרח הכנרת

ולכ! ג� המשמעותי ביותר , קטע החו$  של מניפת הסח$ של נחל סמ� הוא הקטע הארו� והרחב ביותר

נו$ משהו ממערכות ה נו להג! ולשמרמחובת.  כנרתי! ביברצועת החו$ הפנויה עד, מבחינה נופית ואקולוגית

בהיק$ שיש לו משמעות אקולוגית , והטבע הייחודיות של חופי הכנרת ורצועת היבשה הסמוכה לה�

כולל הדורות ,  ליהנות ממנוזכאי� ה� נכס ציבורי שכל תושבי המדינה נופי הכנרת וחופיה. ונופית

 . הבאי�

 נתו! כויות  בקטע חו$ שכאשר ליז�  יש זהניסיו! מלמד. רוב החופי� כבר נמסרו ליזמי� פרטיי�, בפועל

על חשבו! פגיעה ג� , י פיתוח וניצול מסחרי אינטנסיבי" עמרביתלהפיק ממנו תועלת כלכלית הוא פועל 

כבר התרחש ברוב חופי " פיתוח זוחל" של כזהתהלי� .   הרחבנו$ ובמרחב הנופש לציבורטבע ובערכי 

ה המצטברת תהיה היעלמות מוחלטת התוצא.  האג� מה שנותר מחופי לאור� בעלול להתרחהכנרת ועתה 

בנוס$ לפגיעה .  והחלפת� בחופי� בנויי�, של מגוו! הנופי� והצומח הטבעיי� המייחדי� את חופי הכנרת

וכתוצאה מכ� , בנו$ עלולה להיגר� ג� פגיעה במגוו! הביולוגי וביציבות של המערכת האקולוגית של האג�

 .פגיעה באיכות המי�

, באזור שעד היו� נשמר במצב הקרוב למצבו הטבעי, בנייה נוספת סביב האג�ברצוננו להתריע על כ� ש

עלולה לגרו� נזק לתפקוד הכנרת כמערכת אקולוגית ולהחמיר את התהלי� של ערעור היציבות האקולוגית 

, שיטתי ומקצועי אחר תפקוד האג�,  המעבדה לחקר הכנרת עוקבת באופ! סדיר1969מאז   . של האג�

חוקרי המעבדה הדגישו לאור� שני� רבות שהכנרת היא מערכת   .ניטור ומחקרי� נלווי�באמצעות מער� 

ומאז הכנרת ,  חל מהפ�90,אול� באמצע שנות ה.  ידי האד�,למרות השפעות מעשה, אקולוגית יציבה

בי! , מהפ� זה התבטא.  בניה לאור� החופי�, בי! היתר, מגיבה באופ! שלילי להשפעות האד� שכוללות

בהופעת ובפריחת מיני� של אצות מייצרות , 2004/5 , ושוב  ב1993/4 , בקריסת דייג הסרדיני� ב,היתר

במטרדי� , הקי�במי� ירוקי� יותר ופחות נעימי� לנופשי� בחודשי , רעלני� שלא נמצאו בכנרת בעבר

יטוי  כפי שבא לידי ב,ובירידה כללית של איכות המי� , למיניה� כמו הופעת עלוקות בחופי הרחצה

 . באינדקס איכות מי הכנרת שפותח במעבדה לחקר הכנרת



ויש , הכנרת היא אג� המי� המתוקי� הטבעי היחידי לא רק בישראל אלא ג� באזור כולויש לזכור ש

 הצלחתה של משימה זו תובטח א� נדע לצמצ� ולהגביל פגיעה נוספת במערכת  .לשמרו לדורות הבאי�

 . אג�האקולוגית העדינה והמורכבת של ה

ה לשינוי במגמות הפיתוח  המודעות לצור� בשימור אגמי� כמערכות אקולוגיות בריאות הביא,באירופה

 המוקדמות בפעילות 90 ,החלו כבר בשנות הבאג� קונסטנ� שבי! גרמניה לשווי� כ� לדוגמה  . האזורי

ולהשבת , טבעילהחזרת התשתית החופית למצבה ה  ,חומות וטיילות שנבנו בעבר לחופי האג�לסילוק 

צריכה להשתלב כבר מעתה מודעות דומה ,על מנת להימנע מטעויות העבר. הצמחייה הטבעית לשולי האג�

עליה להיות האתר הראשו! ליישו� , בגלל חשיבות הכנרת למדינת ישראל.  בשיקולי הפיתוח בישראל

 .  גישות תכנו! ושימור מתקדמות המתחשבות באילוצי� סביבתיי�

 הממשלתיי� והציבוריי� האחראי� לתכנו! והפיתוח בישראל להקפיא מיידית �גורמיהכל אנו קוראי� ל

,  אשלי�–את כל תכניות הפיתוח והבינוי ברצועת החו$ של הכנרת כולל תכניות הפיתוח בחו$ כורסי 

 . על עקרונות תכנו! משמרי סביבהלשקול מחדש תוכניות פיתוח קיימות ועתידיות ולהשתית!

 . אחרתאי� לנו כנרת
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