
מים בחלק זה של נהר הירדן מגיעים מהכנרת דרך סכר דגניה, הממוקם במוצא ה
הירדן מהכנרת, וזורמים כ-3 ק“מ בלבד עד לסכר אלומות.  במסלול זה עוברת 
גם תעלת ”המוביל המלוח“, המפנה מי מעיינות מליחים מקרקעית אגם הכנרת עד 
לשפיכתם מדרום לסכר אלומות אל ערוץ הירדן. החל משנות ה-60 החלה הסטה מאסיבית 
וסכירה של מימיי מורד הירדן ויובליו ע“י ישראל, ירדן וסוריה. כתוצאה מכך זורמים כיום 
בירדן הדרומי כ-5% בלבד מכמות המים הטבעית של הנהר. הסטה זו הביאה לפגיעה קשה 
במערכת האקולוגית של הנהר, וכן לייבושו של ים המלח והרס סביבתו. מלבד הפגיעה 
הכמותית במי הירדן הדרומי, סובל הנהר גם מפגיעה באיכות מימיו. במקום המים השפירים 
שנלקחו מהנהר, מופנים אליו מים מליחים ומי ביוב ברמות טיפול שונות. על אף קדושתו 
של נהר הירדן לשלוש הדתות המונותאיסטיות ולמרות חשיבותו האוניברסאלית כאתר 
בעל ערכי טבע ותרבות גבוהים, הגישה אל הנהר חסומה לרוב אורכו, ובכך גם נמנע מימוש 
)”הזקן  ידי פנחס רוטנברג  נבנה על  הפוטנציאל התיירותי העצום הגלום בו. סכר דגניה 
מנהריים“( בתחילת שנות השלושים של המאה ה-20, במטרה לווסת את זרימת מי הכנרת 

ב-1948  הכוח  תחנת  פעילות  הפסקת  לאחר  בנהריים.  ההידרואלקטרית  תחנתהכוח  אל 
שונה ייעודו של הסכר והוא משמש לצמצום זרימת מי הכנרת לירדן הדרומי ובכך מסייע 
להפיכת הכנרת למאגר המים העילי הגדול של מדינת ישראל. כך, החל משנות השישים, 
מוסטת כמות ניכרת ממימי הירדן אל המוביל הארצי. לצערנו, הכמות הנותרת לטבע אינה 

מספקת בכדי לקיים את המערכת הטבעית של הנהר. 
סכר אלומות הוא הנקודה בה נפסקה זרימת הירדן הדרומי. מאז שנת 2013, רשות המים 
ולראשונה  הנהר,  של  לשיקום אקולוגי  מקיפה  לתוכנית ממשלתית  הסכימה  הישראלית 
מזה 49 שנים, היא מאפשרת לכמות קטנה של מים לזרום באופן טבעי מהכינרת אל הירדן 

הדרומי. 
בשנת 2012 רשויות האזור הקימו מתקן מרכזי לטיפול בשפכים אשר שופך כעת שפכים 
מטופלים חלקית לתוך הנהר. תוכניות עתידיות הן לטפל בשפכים לרמה גבוהה יותר של 
טיהור ולהפנותם לחקלאות. לאחר מכן, רשות המים הישראלית תאפשר ליותר מים טריים 

לזרום מהכנרת לנהר הירדן.
זו היא השלישית במסלול ”שביל השכנים עמק הירדן“, מסלול המתחקה אחר  תחנה 
אופן ניהול משאבי המים באיזור זה בחמישים השנים האחרונות והשפעתו על הנהרות 
חוצי הגבולות, הירמוך והירדן הדרומי. המסלול נוסד ב-2007 במסגרת פרוייקט ”מים 
ושכנות טובה“ של ארגון ”אקופיס“. מסלול זה הינו אחד מתוך 25 מסלולי ”שביל שכנים“  
הנוגעים בנושאי מים ודו-קיום בין קהילות ישראליות, ירדניות ופלסטינאיות שכנות, 

החולקות בינהן משאבי מים משותפים.
www.ecopeaceme.org-לפרטים נוספים בקרו ב

סכר אלומות

The water in this section of the Jordan River flows from the Sea of Galilee 
through the Degania Dam, and continues for just 3 km to the Alumot Dam. 
The “Salt Conduit” also moves along this path, bringing brackish water from 

the salty springs situated around the Sea of Galilee to the Alumot Dam, discharging 
them into the Jordan River. 

Since the 1960’s the Lower Jordan River and its tributaries have been diverted and 
dammed by Israel, Jordan, and Syria.  This has left the Lower Jordan River with 
only 5% of its natural water quantity.  This diversion has caused extreme damage 
to the natural ecosystems of the river and is the main cause of the declining water 
level of the Dead Sea and the destruction of its surroundings.  In addition to the 
reduction in water quantity of the Lower Jordan River, its quality has also been 
compromised.  The fresh water that once flowed in the river has been replaced 
by sewage and saline water that are dumped into it.  Although the Jordan River is 
holy to the three monotheistic religions, and in spite of its universal importance for 
natural and cultural values, it has been treated as the area’s ‘backyard dumping 
site.’  Furthermore, access to much of the river has been blocked and the river’s 
tourism potential has not been realized. 

The Degania Dam was built by Pinhas Rutenberg (“The Old Man of Naharayim”) in 
the early 1930’s to reroute water flowing from the Sea of Galilee to the hydroelectric 
power plant in Naharayim. After the plant ceased operations in 1948, the dam was 
used to regulate the amount of water flowing from the Sea into the Lower Jordan 

River, thus turning the Sea of Galilee into the largest surface reservoir in Israel. 
From the 1960’s onward, a substantial amount of water from the Lower Jordan was 
diverted to the National Water Carrier. Unfortunately, the remaining water is not 
enough to sustain the river’s natural ecosystems. 

Alumot Dam is the point at which fresh water ceased to flow through the Lower 
Jordan River. Since 2013, however, the Israeli Water Authority has agreed to a 
comprehensive government plan to ecologically rehabilitate the river, and for the 
first time in 49 years, is allowing a small amount of water to naturally flow from the 
Sea of Galilee into the Lower Jordan River. Authorities in the region established a 
centralized sewage treatment facility in 2012  which discharges the partially treated 
wastewater back into the river.  Future plans are to treat the wastewater to a higher 
treatment level and redirect the water to agriculture, after which, the Israeli Water 
Authority will allow more fresh water to flow from the Sea of Galilee.

This is the third station of the “Jordan River Neighbours’ Path”, a trail that follows 
the major changes in the water management of this area over the past 50 years 
and its effects on the Lower Jordan River and the Yarmuk river. This trail was 
established in 2007 in the framework of EcoPeace Middle East’s  “Good Water 
Neighbours” project. This Neighbors’ Path is one of 25 paths that deal with the 
issue of water and peace building between Israeli, Jordanian and Palestinian 
communities that share a common water resource. 
For more information visit: www.ecopeaceme.org
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