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המודעות הן על אחריות המפרסמים בלבד.

המאמרים בעיתון זה הם על אחריות כותביהם בלבד ומביעים את דעתם ולא את 
השקפת המערכת. המערכת אינה אחראית להם.

אות מבשר טובות יצא השבוע לאוויר העולם.
המכרז הבינלאומי לקידום בניית תעלת הימים פורסם.

פרוייקט הענק שיספק מים לירדן, ישראל והרשות הפלסטינית 
ויאפשר להעלות את מפלס ים המלח ולהצילו מהתייבשות.

פרוייקט רב משמעות כלכלית, מדינית וסביבתית.
ברכות לדרך צלחה והגשמה מהירה
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חדשות מהארץישראליותטיפות

קידוחים המספקים מים לתושבי תל אביב, 
נהריה, קריית אונו ונס ציונה פועלים ללא 
רשיון עסק  •  המים בתל אביב ובקריית אונו 

לא חוטאו שנים רבות

”קיימים ספקי מים שאינם ממלאים אחר 
הוראות החוק ומשרד הבריאות ומסכנים 
בכך את בריאות התושבים להם הם מספקים 
מים. משרד הבריאות אינו נוקט תמיד צעדי 
אכיפה נגד אותם ספקים” – כך פורסם בסוף 
אוקטובר בדוח, מבקר המדינה, יוסף שפירא, 
שמשרדו ביצע בדיקה של אספקת המים 

בכ-25 רשויות מקומיות.

בין היתר מגלה הדו”ח, כי קידוחים המספקים 
מים לתושבי תל אביב, נהריה, קריית אונו ונס 
ציונה פועלים ללא רישיון עסק. בכמה יישובים 
(שאת שמותיהם לא מפרט הדו”ח) התגלו זיהומים חוזרים במי השתייה, 
שחייבו את הרתחתם ואף את פסילתם. ספקי המים ביישובים אלו לא פעלו 
באופן מיידי בהתאם להנחיות משרד הבריאות למציאת פתרון לבעיית הזיהום 
ולמניעת הישנותו. כמה ספקים לא התקינו בקידוחים מערכת אוטומטית 

ומבוקרת להזנת חומר חיטוי, בניגוד לתקנות משרד הבריאות ולהנחיותיו. 

נמצאו ספקי מים שלא ניקו את מאגרי מי השתייה שהם מפעילים ולא חיטאו 
אותם שנים ארוכות, בניגוד לתקנות משרד הבריאות ולהנחיותיו, בין היתר בתל 
אביב ובקריית אונו. כמה ספקי מים אינם דוגמים את מי השתייה במאגרים 
לאחר חיטויים, ומחדשים את אספקת המים לתושבים בלא שיבטיחו, כי המים 
המסופקים לאחר החיטוי ראויים לשתייה. פיקוח משרד הבריאות על שטיפת 

המאגרים בהתאם לתקנות ולהנחיות לא היה הדוק מספיק. 

בכמה מקרים שהתקבלו תוצאות חריגות במיוחד בבדיקות איכות המים, 
הספקים לא תחקרו את הסיבות לחריגות ולא פרסמו דו”ח ובו המלצות 
למניעת הישנות המקרים. משרד הבריאות לא עמד על כך שהספקים יכינו 
דו”חות אלו. באותם מקרים הספקים גם לא פרסמו באתר האינטרנט שלהם 

דיווח מפורט על החריגה.

תאגידי המים של תל אביב, גבעתיים, הרצליה וקרית אונו לא תיקנו ליקויים 
מהותיים שהצביעו עליהם דו”חות ביקורת של משרד הבריאות. המשרד 
מצידו לא הקפיד על דיווח שוטף למועצות האזוריות בדבר ספקי המים 
שבתחומיהן, אשר אינם נוקטים את הפעולות הנדרשות למניעת זיהום מי 

השתייה ולהבטחת איכותם. 

שפירא קובע: ”על ספקי המים המפעילים קידוחים בלא אישור משרד הבריאות 
או בלא רישיון עסק לפעול ללא דיחוי לקבלת אישור הפעלה ממשרד הבריאות, 
או לחלופין לקבלת פטור מתאים. על משרד הבריאות לפעול נגד מפעילי 
הקידוחים הפועלים בלא אישור, במיוחד כאשר קיימת סכנה של זיהום בהם. 
במקרים שקיימת סכנה מוחשית של זיהום המים, על משרד הבריאות לשקול 

לנקוט צעדים להפסקת אספקת המים מהקידוחים המועדים לזיהום”.    

דו"ח מבקר המדינה
בנושא מים

יוסף שפירא
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טיפות ישראליות

”נטפים” חותמת על הסכם הפצה 
בלעדי עם ”דורות”

ההסכם משלב  שימוש במגופי בקרה ברמה הגבוהה ביותר כחלק 
מהפתרון הכולל של נטפים בפתרונות השקייה 

לאחר הסכם שיתוף הפעולה עם ”עמיעד”, צעד אסטרטגי חשוב 
נוסף ל”נטפים”

הצעת החוק באה לפתור את הבעיה שחלק גדול מהגבייה המבוצעת על ידי 
תאגידי המים אינה משקפת את כמות המים האמיתית שצרכו הצרכנים. אחד 
הגורמים לכך הוא חיבורים בעייתיים בצנרת  שיוצרים זרימה חוזרת בצינורות 
אשר עלול מגופי פיקוד ובקרה. על-פי תנאי ההסכם, נטפים תשווק באופן 
בלעדי את מגופי הבקרה של דורות לשוקי החקלאות, החממות, הגינון והכרייה 
במספר רב של מדינות. ההסכם מוסיף ומחזק את פתרון ההשקיה הכולל 
של נטפים, המסייעת לחקלאים לגדל יותר יבול באמצעות פחות משאבים 

ולשפר את רווחיותם.  
ההסכם מהווה אבן דרך נוספת בשותפות ארוכת השנים בין שתי החברות. 
באמצעות הוספת מגופי הבקרה המשוכללים של דורות לפתרון ההשקיה 
הכולל שלה, נטפים מחזקת את מעמדה כמובילת תחום פתרונות ההשקיה 
החכמים. בו בזמן, דורות תוכל למנף ולהשתלב ברשת ההפצה חובקת העולם 

של נטפים, הפועלת בלמעלה מ-110 מדינות. 
”חשוב במורשת זו, מצפים לחזק את מעמדנו כמובילי תחום מגופי הבקרה”. 

קרן בירד תשקיע מיליונים באנרגיה 
מתחדשת בישראל

קרן בירד אנרגיה הודיע כי תשקיע 5.1 מיליון דולר בפרויקטים משותפים 
ישראל - ארצות הברית בתחום האנרגיה הנקייה. הפרויקטים שאושרו, 
בתקציב כולל של 11.3 מיליון דולר, הנם בתחומים: אנרגיית מים, 

אנרגיה סולארית, התייעלות אנרגטית, אנרגיה חכמה ואנרגיית רוח

קרן בירד אנרגיה, שיתוף פעולה בתחום האנרגיה המתחדשת בין משרד 
התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבין משרד האנרגיה האמריקני, הודיעה 
כי תשקיע 5.1 מיליון דולר בשישה פרויקטים משותפים לחברות ישראליות 
ולחברות אמריקניות. תקציבם הכולל של הפרויקטים הוא 11.3 מיליון דולר. זו 
השנה השביעית בה מאשרת הקרן פרויקטים משותפים בתחום האנרגיה. עד 
היום מומנו 28 פרויקטים בתקציב כולל של 22 מיליון דולר (כולל הפרויקטים 

שאושרו השנה).
בהודעה שפורסמה על ידי משרד האנרגיה האמריקני, אמר מזכיר האנרגיה, 
ד”ר ארנסט מוניז: ”שיפורים באנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית חיוניים 

לעיצוב עתיד האנרגיה הנקייה. שיתוף הפעולה עם ישראל מאפשר השקעות 
משותפות, המקדמות אותנו לפריצות דרך טכנולוגיות משמעותיות ומהוות 
מרכיב חשוב לחידוש תשתיות האנרגיה שלנו. חידושים אלה תורמים להגברת 
הביטחון האנרגטי ולצמצום הסיכונים הנובעים משינויים באקלים הגלובלי”.

ד”ר יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: ”תכנית בירד 
אנרגיה היא ללא ספק סיפור הצלחה של שיתוף פעולה המבוסס על הראיה 
האסטרטגית של שתי הכלכלות, תוך קידום שותפויות בין היכולות החדשניות 
ביותר, המניבות ערך ותועלת משמעותיים לשתי המדינות. הצלחה זו היא 
תוצאה של מחויבותן האמיתית של שתי המדינות, שגם תפעלנה בהמשך 
להרחבת התכנית לנושאים נוספים, כגון טכנולוגיות גז טבעי ואבטחת סייבר 
של תשתיות אנרגיה. השנה נבחרו מספר פרויקטים בתחומים הכוללים אנרגיות 
מתחדשות, התייעלות אנרגטית וקשר בין מים לאנרגיה. אנו מאחלים להם 

ולפרויקטים שכבר בביצוע, הצלחה בהשגת היעדים שהוצבו”.
ד”ר איתן יודילביץ, מנכ”ל קרן בירד: ”לתכנית קרן בירד ערך מוסף מוכח 
להאצת החדשנות בפיתוח טכנולוגיות אנרגיה מתחדשות והתייעלות אנרגטית. 
התמיכה של הקרן בפרויקטים המשותפים היא במקרים רבים קריטית להצלחת 

החברות וחיונית לקידום הפיתוח והמסחור .”
בין הפרויקטים שנבחרו: פיתוח הפקת אנרגית שמש מעל חיפוי מאגרי מים 
גדולים, מערכת לניצול שטחי מים שונים להצבת מערכות פוטו-וולטאיות 
בעלות נמוכה וטכנולוגיה להגנה על ציפורים ועטלפים מעופפים בסביבת 

טורבינות רוח להפקת חשמל.

האוצר יפרסם תקנות 
לפוליסת נזקי מים

התקנות - בעקבות תלונות רבות של מבוטחים על רמת הטיפול 
ות, ולא  ברות המב ייבו את ה נות י י מי בדירות • הת בנ
מית הוגדלה ל-550 שקל ות הע את נותני השירות • ההשתת

הפיקוח על הביטוח יפרסם תקנות, שיסדירו את פרק נזקי המים בביטוח 
דירות ובתי עסק. כך הבטיח מנהל מחלקת ביטוחי הרכוש בפיקוח על הביטוח, 
אוהד מעודי, שדיבר בחודש נובמבר בכינוס הארצי של סוכני הביטוח, שנערך 

באילת. אנשי הפיקוח החלו בימים אלו בגיבוש נוסח התקנות. 
התקנות תפורסמנה בעקבות תלונות רבות של מבוטחים בנושא זה, המתלוננים 
על הזמן שהם נאלצים לחכות להגעת הטכנאים, על רמת הטיפול ועל תקלות 
המתגלות לאחר מכן, כתוצאה מטיפול לא מקצועי די הצורך. יהושע פלד, 
מנכ”ל ”שחר נזקי צנרת”, אחת החברות הנותנות שירות בעניין זה, הסכים 
שיש בעיה. בנוסף לכך, חלק מחברות הביטוח העלו באחרונה את ההשתתפות 

העצמית של המבוטח מ-450 ל-550 שקל למקרה.
התקנות המתוכננות תקבענה בין היתר את לוח הזמנים לתיקון הנזק, 
וזאת כדי למנוע מצב, שבו נגרמים נזקים כבדים לדירה או לבית העסק, עד 
שהטכנאים מגיעים. עוד תקבענה התקנות, שמי שאחראי למתן השירות 
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”נטפים” חותמת על הסכם הפצה 
בלעדי עם ”דורות”

ההסכם משלב  שימוש במגופי בקרה ברמה הגבוהה ביותר כחלק 
מהפתרון הכולל של נטפים בפתרונות השקייה 

לאחר הסכם שיתוף הפעולה עם ”עמיעד”, צעד אסטרטגי חשוב 
נוסף ל”נטפים”

הצעת החוק באה לפתור את הבעיה שחלק גדול מהגבייה המבוצעת על ידי 
תאגידי המים אינה משקפת את כמות המים האמיתית שצרכו הצרכנים. אחד 
הגורמים לכך הוא חיבורים בעייתיים בצנרת  שיוצרים זרימה חוזרת בצינורות 
אשר עלול מגופי פיקוד ובקרה. על-פי תנאי ההסכם, נטפים תשווק באופן 
בלעדי את מגופי הבקרה של דורות לשוקי החקלאות, החממות, הגינון והכרייה 
במספר רב של מדינות. ההסכם מוסיף ומחזק את פתרון ההשקיה הכולל 
של נטפים, המסייעת לחקלאים לגדל יותר יבול באמצעות פחות משאבים 

ולשפר את רווחיותם.  
ההסכם מהווה אבן דרך נוספת בשותפות ארוכת השנים בין שתי החברות. 
באמצעות הוספת מגופי הבקרה המשוכללים של דורות לפתרון ההשקיה 
הכולל שלה, נטפים מחזקת את מעמדה כמובילת תחום פתרונות ההשקיה 
החכמים. בו בזמן, דורות תוכל למנף ולהשתלב ברשת ההפצה חובקת העולם 

של נטפים, הפועלת בלמעלה מ-110 מדינות. 
”חשוב במורשת זו, מצפים לחזק את מעמדנו כמובילי תחום מגופי הבקרה”. 

קרן בירד תשקיע מיליונים באנרגיה 
מתחדשת בישראל

קרן בירד אנרגיה הודיע כי תשקיע 5.1 מיליון דולר בפרויקטים משותפים 
ישראל - ארצות הברית בתחום האנרגיה הנקייה. הפרויקטים שאושרו, 
בתקציב כולל של 11.3 מיליון דולר, הנם בתחומים: אנרגיית מים, 

אנרגיה סולארית, התייעלות אנרגטית, אנרגיה חכמה ואנרגיית רוח

קרן בירד אנרגיה, שיתוף פעולה בתחום האנרגיה המתחדשת בין משרד 
התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבין משרד האנרגיה האמריקני, הודיעה 
כי תשקיע 5.1 מיליון דולר בשישה פרויקטים משותפים לחברות ישראליות 
ולחברות אמריקניות. תקציבם הכולל של הפרויקטים הוא 11.3 מיליון דולר. זו 
השנה השביעית בה מאשרת הקרן פרויקטים משותפים בתחום האנרגיה. עד 
היום מומנו 28 פרויקטים בתקציב כולל של 22 מיליון דולר (כולל הפרויקטים 

שאושרו השנה).
בהודעה שפורסמה על ידי משרד האנרגיה האמריקני, אמר מזכיר האנרגיה, 
ד”ר ארנסט מוניז: ”שיפורים באנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית חיוניים 

לעיצוב עתיד האנרגיה הנקייה. שיתוף הפעולה עם ישראל מאפשר השקעות 
משותפות, המקדמות אותנו לפריצות דרך טכנולוגיות משמעותיות ומהוות 
מרכיב חשוב לחידוש תשתיות האנרגיה שלנו. חידושים אלה תורמים להגברת 
הביטחון האנרגטי ולצמצום הסיכונים הנובעים משינויים באקלים הגלובלי”.

ד”ר יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: ”תכנית בירד 
אנרגיה היא ללא ספק סיפור הצלחה של שיתוף פעולה המבוסס על הראיה 
האסטרטגית של שתי הכלכלות, תוך קידום שותפויות בין היכולות החדשניות 
ביותר, המניבות ערך ותועלת משמעותיים לשתי המדינות. הצלחה זו היא 
תוצאה של מחויבותן האמיתית של שתי המדינות, שגם תפעלנה בהמשך 
להרחבת התכנית לנושאים נוספים, כגון טכנולוגיות גז טבעי ואבטחת סייבר 
של תשתיות אנרגיה. השנה נבחרו מספר פרויקטים בתחומים הכוללים אנרגיות 
מתחדשות, התייעלות אנרגטית וקשר בין מים לאנרגיה. אנו מאחלים להם 

ולפרויקטים שכבר בביצוע, הצלחה בהשגת היעדים שהוצבו”.
ד”ר איתן יודילביץ, מנכ”ל קרן בירד: ”לתכנית קרן בירד ערך מוסף מוכח 
להאצת החדשנות בפיתוח טכנולוגיות אנרגיה מתחדשות והתייעלות אנרגטית. 
התמיכה של הקרן בפרויקטים המשותפים היא במקרים רבים קריטית להצלחת 

החברות וחיונית לקידום הפיתוח והמסחור .”
בין הפרויקטים שנבחרו: פיתוח הפקת אנרגית שמש מעל חיפוי מאגרי מים 
גדולים, מערכת לניצול שטחי מים שונים להצבת מערכות פוטו-וולטאיות 
בעלות נמוכה וטכנולוגיה להגנה על ציפורים ועטלפים מעופפים בסביבת 

טורבינות רוח להפקת חשמל.

האוצר יפרסם תקנות 
לפוליסת נזקי מים

התקנות - בעקבות תלונות רבות של מבוטחים על רמת הטיפול 
ות, ולא  ברות המב ייבו את ה נות י י מי בדירות • הת בנ
מית הוגדלה ל-550 שקל ות הע את נותני השירות • ההשתת

הפיקוח על הביטוח יפרסם תקנות, שיסדירו את פרק נזקי המים בביטוח 
דירות ובתי עסק. כך הבטיח מנהל מחלקת ביטוחי הרכוש בפיקוח על הביטוח, 
אוהד מעודי, שדיבר בחודש נובמבר בכינוס הארצי של סוכני הביטוח, שנערך 

באילת. אנשי הפיקוח החלו בימים אלו בגיבוש נוסח התקנות. 
התקנות תפורסמנה בעקבות תלונות רבות של מבוטחים בנושא זה, המתלוננים 
על הזמן שהם נאלצים לחכות להגעת הטכנאים, על רמת הטיפול ועל תקלות 
המתגלות לאחר מכן, כתוצאה מטיפול לא מקצועי די הצורך. יהושע פלד, 
מנכ”ל ”שחר נזקי צנרת”, אחת החברות הנותנות שירות בעניין זה, הסכים 
שיש בעיה. בנוסף לכך, חלק מחברות הביטוח העלו באחרונה את ההשתתפות 

העצמית של המבוטח מ-450 ל-550 שקל למקרה.
התקנות המתוכננות תקבענה בין היתר את לוח הזמנים לתיקון הנזק, 
וזאת כדי למנוע מצב, שבו נגרמים נזקים כבדים לדירה או לבית העסק, עד 
שהטכנאים מגיעים. עוד תקבענה התקנות, שמי שאחראי למתן השירות 
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היא חברת הביטוח, ולא החברה הפרטית הנותנת מטעם חברת הביטוח את 
השירות. זאת, בגלל שני טעמים: ראשית, החוזה של המבוטח הוא עם החברה 
ולא עם נותן השירות. שנית, חברת הביטוח היא גוף ציבורי ולא פרטי, וניתן 

להתלונן עליה בפיקוח על הביטוח.

פרויקט תעלת הימים יוצא לדרך

בעקבות ההסכם שנחתם בפברואר השנה בין המשנה לראש הממשלה סילבן 
שלום, לשר הירדני למים והשקיה ד”ר חאזם אל נאסר, ועבודה משותפת של 
צוותים מקצועיים ישראליים וירדניים, פורסם ב-1.12.2015 על ידי ממשלת 
ירדן מכרז למיון מוקדם של יזמים וקבלנים ראשיים למימון וביצוע השלב 

הראשון של פרויקט ”תעלת הימים”.

על פי סיכום בין ישראל וירדן הפרוייקט יתבצע בשיתוף פעולה מלא ובניהול 
(JAB) משותף של שתי המדינות. לצורך כך הוקם גוף ניהול פריטטי משותף

בו יש משקל שווה לכל אחת מהמדינות.

שלב ראשון זה יהווה פיילוט, בקנה מידה מצומצם יחסית, לאישוש ממצאי, 
מסקנות והמלצות דו”ח שהוכן בחסות הבנק העולמי ובמימון מדינות תורמות 
ופורסם במרץ 2014. הדו”ח בדק את ההיתכנות הטכנית והכלכלית ואת 
ההשפעות הסביבתיות והסוציאליות של הפרויקט המלא והמליץ על ביצועו. 

מטרתו:
להאט את קצב ירידת מפלס מי ים המלח ולצמצם ע”י כך את הנזקים   .1

הסביבתיים שירידת מפלס זו גורמת,
לספק מים מותפלים לירדן וליישובי הערבה בישראל ולאפשר ע”י כך את   .2

פיתוחם;
לספק, במידה ויוחלט על כך, לייצר חשמל נקי ממקורות מתחדשים;   .3

לשמש מודל לשיתוף פעולה אזורי.  .4

במסגרת השלב הראשון יוקמו ויופעלו, במסגרת הסכם זיכיון על בסיס 
:(BOT) בנה-הפעל-מסור

מערכת שתאפשר יניקת עד 700 מלמ”ש מי ים מים סוף לתחנת שאיבה   .1
שתוקם בראש מפרץ עקבה/אילת;

תחנת שאיבה וקו צנרת שבשלב הראשון ישנעו עד 300 מלמ”ש של מי   .2
ים עד למתקן התפלה שיוקם צפונה לשדה התעופה של עקבה;

מתקן התפלה שיספק בשלב הראשון 30 מלמ”ש של מים מותפלים לירדן   .3
ו35 מלמ”ש לישראל, עם פוטנציאל הרחבה של 15 מלמ”ש נוספים;

קו לשינוע רכז מתקן ההתפלה ועודפי מי ים ממתקן ההתפלה עד לים   .4
המלח, כולל מערכת לפיזור מים אלו בעומק מתאים בים;

הפרשי  את  שתנצל  הידרו-חשמלית  כוח  תחנת  כך,  על  ויוחלט  במידה   .5
הגבהים בין קו זה למפלס מי המלח;

קווים לשינוע המים המותפלים ממתקן ההתפלה לעקבה ולישראל;  .6

הפרויקט יוקם בשטח ירדן, עם זאת, ביצועו ו/או אספקת ציודו יהיו פתוחים 
לכל חברה בינלאומית, לרבות חברות ישראליות.

ניתן לרכוש את מסמכי מכרז המיון המוקדם, לרבות דרישות הסף להשתתפות 
במכרז הסופי עצמו, ממשרד המים וההשקיה הירדני, עד ל-30.1.16. 

ה-30.3.16 הוא המועד האחרון להגשת הצעות המעוניינים.   

למסמכי המכרז יש לפנות:
Ministry of Water and Irrigation
Jordan Valley Authority
Director of Tenders Dept (JVA), 3rd floor Ministry Building
Shemisani P.O Box 2769 Amman 11181 Jordan
Contact Person: Eng. Nabil Zou’bi/RSDS Project Manager
E: nabil_zoubi@MWI.gov.jo    M: +962 79 738 1113

אריאל קפון מונה למנכ”ל קבוצת 
ואוליה ישראל

קפון יוביל את הפעילות בישראל; מייסד הקבוצה, אורי שטרקמן, יהיה 
נשיא ואוליה ישראל, וירכז את הפעילות בחו”ל

מנכל קבוצת ואוליה ישראל 
אריאל קפון

שנות   20 המציינת  ישראל,  ואוליה 
האנרגיה  המים,  בתחומי  פעילות 
והפסולת, הודיעה על מינויו של אריאל 
קפון למנכ”ל קבוצת ואוליה ישראל ועל 
מינויו של אורי שטרקמן לנשיא הקבוצה. 
לאחרונה, פעילות הקבוצה בארץ נרכשה 
על ידי קרנות, המנוהלות על ידי אוקטרי 
(Oaktree Capital), קרן ההשקעות 
ההנהלה  עם  בשיתוף  הבינלאומית, 

המקומית.
קפון מסיים בימים אלה את תפקידו כמנכ”ל קבוצת 'פוליסיטי', המוחזקת על 
ידי שיכון ובינוי ו-G4S, החברה מפעילה את המכללה האקדמית לשוטרים. 
קפון היה מנכ”ל עיריית תל אביב והוביל את העיר להישגים משמעותיים 
בתחומי התשתיות. בעברו, כיהן כמנכ”ל של מספר חברות, וביניהן אפריקה 
ישראל מלונות וחברת הייזום של חנן מור נדל”ן. קפון הוא אל”מ במילואים 

בחיל האוויר.

בפטיסט ואיזה (Baptiste Vaissie), סגן נשיא בכיר של קרן אוקטרי, המשקיעה 
בואוליה ישראל: ”לאחר תהליך מיון יסודי וארוך, אריאל קפון נמצא המתאים 
והראוי ביותר לתפקיד מנכ”ל הקבוצה. אנחנו בטוחים כי אריאל יצליח להוביל 
את הקבוצה ליישום מלוא הפוטנציאל. אנחנו נרגשים מההמשכיות של עסקי 
ואוליה, מכך שאורי שטרקמן ימשיך לסייע להתפתחותה של הקבוצה ומהצוות 

הניהולי האיתן, אשר מחויב לתרגם את החזון ארוך הטווח שלנו לעסקים”.

אורי שטרקמן, נשיא קבוצת ואוליה ישראל: ”בפני ואוליה ישראל ניצבות 
הזדמנויות רבות לפיתוח הסביבה – בישראל ומחוצה לה. אריאל יהיה מרכיב 
משמעותי בהצלחת הקבוצה. אני מאחל לו בהצלחה בתפקידו החדש וכולנו 

יחדיו – הבעלים, ההנהלה והעובדים – נסייע לו להצטיין בתפקידו”.

אריאל קפון, המנכ”ל החדש של ואוליה ישראל: ”מודה לחברי דירקטוריון 
הקבוצה על הבחירה בי. לואוליה יש פוטנציאל צמיחה משמעותי והזדמנויות 
עסקיות רבות. כמנכ”ל הקבוצה, אני נרגש לעבוד עם ההנהלה האיתנה 

הנוכחית ועם העובדים המוכשרים כדי להפוך את הפוטנציאל למציאות”.
בין פעילויותיה של הקבוצה: הקמת והפעלת מתקן ההתפלה באשקלון, 
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טיפות ישראליות

היא חברת הביטוח, ולא החברה הפרטית הנותנת מטעם חברת הביטוח את 
השירות. זאת, בגלל שני טעמים: ראשית, החוזה של המבוטח הוא עם החברה 
ולא עם נותן השירות. שנית, חברת הביטוח היא גוף ציבורי ולא פרטי, וניתן 

להתלונן עליה בפיקוח על הביטוח.

פרויקט תעלת הימים יוצא לדרך

בעקבות ההסכם שנחתם בפברואר השנה בין המשנה לראש הממשלה סילבן 
שלום, לשר הירדני למים והשקיה ד”ר חאזם אל נאסר, ועבודה משותפת של 
צוותים מקצועיים ישראליים וירדניים, פורסם ב-1.12.2015 על ידי ממשלת 
ירדן מכרז למיון מוקדם של יזמים וקבלנים ראשיים למימון וביצוע השלב 

הראשון של פרויקט ”תעלת הימים”.

על פי סיכום בין ישראל וירדן הפרוייקט יתבצע בשיתוף פעולה מלא ובניהול 
(JAB) משותף של שתי המדינות. לצורך כך הוקם גוף ניהול פריטטי משותף

בו יש משקל שווה לכל אחת מהמדינות.

שלב ראשון זה יהווה פיילוט, בקנה מידה מצומצם יחסית, לאישוש ממצאי, 
מסקנות והמלצות דו”ח שהוכן בחסות הבנק העולמי ובמימון מדינות תורמות 
ופורסם במרץ 2014. הדו”ח בדק את ההיתכנות הטכנית והכלכלית ואת 
ההשפעות הסביבתיות והסוציאליות של הפרויקט המלא והמליץ על ביצועו. 

מטרתו:
להאט את קצב ירידת מפלס מי ים המלח ולצמצם ע”י כך את הנזקים   .1

הסביבתיים שירידת מפלס זו גורמת,
לספק מים מותפלים לירדן וליישובי הערבה בישראל ולאפשר ע”י כך את   .2

פיתוחם;
לספק, במידה ויוחלט על כך, לייצר חשמל נקי ממקורות מתחדשים;   .3

לשמש מודל לשיתוף פעולה אזורי.  .4

במסגרת השלב הראשון יוקמו ויופעלו, במסגרת הסכם זיכיון על בסיס 
:(BOT) בנה-הפעל-מסור

מערכת שתאפשר יניקת עד 700 מלמ”ש מי ים מים סוף לתחנת שאיבה   .1
שתוקם בראש מפרץ עקבה/אילת;

תחנת שאיבה וקו צנרת שבשלב הראשון ישנעו עד 300 מלמ”ש של מי   .2
ים עד למתקן התפלה שיוקם צפונה לשדה התעופה של עקבה;

מתקן התפלה שיספק בשלב הראשון 30 מלמ”ש של מים מותפלים לירדן   .3
ו35 מלמ”ש לישראל, עם פוטנציאל הרחבה של 15 מלמ”ש נוספים;

קו לשינוע רכז מתקן ההתפלה ועודפי מי ים ממתקן ההתפלה עד לים   .4
המלח, כולל מערכת לפיזור מים אלו בעומק מתאים בים;

הפרשי  את  שתנצל  הידרו-חשמלית  כוח  תחנת  כך,  על  ויוחלט  במידה   .5
הגבהים בין קו זה למפלס מי המלח;

קווים לשינוע המים המותפלים ממתקן ההתפלה לעקבה ולישראל;  .6

הפרויקט יוקם בשטח ירדן, עם זאת, ביצועו ו/או אספקת ציודו יהיו פתוחים 
לכל חברה בינלאומית, לרבות חברות ישראליות.

ניתן לרכוש את מסמכי מכרז המיון המוקדם, לרבות דרישות הסף להשתתפות 
במכרז הסופי עצמו, ממשרד המים וההשקיה הירדני, עד ל-30.1.16. 

ה-30.3.16 הוא המועד האחרון להגשת הצעות המעוניינים.   

למסמכי המכרז יש לפנות:
Ministry of Water and Irrigation
Jordan Valley Authority
Director of Tenders Dept (JVA), 3rd floor Ministry Building
Shemisani P.O Box 2769 Amman 11181 Jordan
Contact Person: Eng. Nabil Zou’bi/RSDS Project Manager
E: nabil_zoubi@MWI.gov.jo    M: +962 79 738 1113

אריאל קפון מונה למנכ”ל קבוצת 
ואוליה ישראל

קפון יוביל את הפעילות בישראל; מייסד הקבוצה, אורי שטרקמן, יהיה 
נשיא ואוליה ישראל, וירכז את הפעילות בחו”ל

מנכל קבוצת ואוליה ישראל 
אריאל קפון

שנות   20 המציינת  ישראל,  ואוליה 
האנרגיה  המים,  בתחומי  פעילות 
והפסולת, הודיעה על מינויו של אריאל 
קפון למנכ”ל קבוצת ואוליה ישראל ועל 
מינויו של אורי שטרקמן לנשיא הקבוצה. 
לאחרונה, פעילות הקבוצה בארץ נרכשה 
על ידי קרנות, המנוהלות על ידי אוקטרי 
(Oaktree Capital), קרן ההשקעות 
ההנהלה  עם  בשיתוף  הבינלאומית, 

המקומית.
קפון מסיים בימים אלה את תפקידו כמנכ”ל קבוצת 'פוליסיטי', המוחזקת על 
ידי שיכון ובינוי ו-G4S, החברה מפעילה את המכללה האקדמית לשוטרים. 
קפון היה מנכ”ל עיריית תל אביב והוביל את העיר להישגים משמעותיים 
בתחומי התשתיות. בעברו, כיהן כמנכ”ל של מספר חברות, וביניהן אפריקה 
ישראל מלונות וחברת הייזום של חנן מור נדל”ן. קפון הוא אל”מ במילואים 

בחיל האוויר.

בפטיסט ואיזה (Baptiste Vaissie), סגן נשיא בכיר של קרן אוקטרי, המשקיעה 
בואוליה ישראל: ”לאחר תהליך מיון יסודי וארוך, אריאל קפון נמצא המתאים 
והראוי ביותר לתפקיד מנכ”ל הקבוצה. אנחנו בטוחים כי אריאל יצליח להוביל 
את הקבוצה ליישום מלוא הפוטנציאל. אנחנו נרגשים מההמשכיות של עסקי 
ואוליה, מכך שאורי שטרקמן ימשיך לסייע להתפתחותה של הקבוצה ומהצוות 

הניהולי האיתן, אשר מחויב לתרגם את החזון ארוך הטווח שלנו לעסקים”.

אורי שטרקמן, נשיא קבוצת ואוליה ישראל: ”בפני ואוליה ישראל ניצבות 
הזדמנויות רבות לפיתוח הסביבה – בישראל ומחוצה לה. אריאל יהיה מרכיב 
משמעותי בהצלחת הקבוצה. אני מאחל לו בהצלחה בתפקידו החדש וכולנו 

יחדיו – הבעלים, ההנהלה והעובדים – נסייע לו להצטיין בתפקידו”.

אריאל קפון, המנכ”ל החדש של ואוליה ישראל: ”מודה לחברי דירקטוריון 
הקבוצה על הבחירה בי. לואוליה יש פוטנציאל צמיחה משמעותי והזדמנויות 
עסקיות רבות. כמנכ”ל הקבוצה, אני נרגש לעבוד עם ההנהלה האיתנה 

הנוכחית ועם העובדים המוכשרים כדי להפוך את הפוטנציאל למציאות”.
בין פעילויותיה של הקבוצה: הקמת והפעלת מתקן ההתפלה באשקלון, 
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טיפות ישראליות

  OPC -מטמנת אפעה, שותפות בתחנת הכח הפרטית הראשונה בישראל
מישור רותם, מט”ש אילון ועוד. הקבוצה מתכננת לפתח את פעילותה בארץ, 
לרבות טיהור קרקעות, ביוגז, פיתוח מרכזי אנרגיה, המשך קידומו של פרויקט 

ה-RDF הגדול בעולם ועוד.

 20 האם אשקלון תצליח לגייס 
מיליון שקל לתיקון נזקי השיטפון?

ועדת הפנים דורשת להקים ועדה בין-משרדית להסדרת שיפוי רשויות 
ואזרחים שייפגעו מסופות ומנזקי טבע

”כשנופל על עיר מבול עם כמות מים של שלושה חודשים, היא לא יכולה 
להיות ערוכה לכך. להיערך לאירוע כל כך יוצא דופן זה תכנון לא נכון ובזבוז 
הון”, אמר יו”ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח”כ דודי אמסלם בדיון שנערך 
באמצע חודש נובמבר על היערכות רשויות מקומיות להתמודדות עם סופות 
ונזקי טבע, ”אבל כשזה קורה, המערכת חייבת לטפל באזרח הנפגע. המערכת 
המתכננת לוקחת סיכון ולא נערכת לאירועי קיצון, אבל המשמעות היא שבעת 
צרה היא חייבת לשפות את הנפגעים. מאיפה יביא ראש עיריית אשקלון 20 
מיליון שקל כדי לתקן את נזקי השיטפון? יוריד מהחינוך? מהרווחה? במה זה 
שונה מנחיתת גראד או רעידת אדמה?”. לירון אדלר, היועצת המשפטית של 
הוועדה: ”בחקלאות יש מנגנון מעוגן בחקיקה. הממשלה צריכה להגדיר את 
האירוע כאסון טבע ולהגיד מה יהיה גובה הפיצוי. נותנים פיצוי על מה שאי-

אפשר לבטח. מה שחסר לנו זו מסגרת שאומרת מה עושים. בעבר ניתנו כספים 
ותקציבים ממשרדי האוצר והפנים לאחר אירועי שלג, אבל אין מנגנון. צריך 
להכין מנגנון”. איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון: ”משרד הפנים הפנה 
אותנו למשרד התשתיות. ואלה אמרו זה לא אנחנו. נבחרנו כעיר הראשונה 
שתעשה פיילוט הערכות לצונאמי, אבל לשיטפון הזה לא יכולנו להתכונן. 

העיר קיבלה גשם בכמות לא צפויה. נשבר שיא”.
ליזי אורון, עיריית נתניה: ”היו לנו משבי רוח של מעל 100 קמ”ש. עצים 
בני עשרות שנים התמוטטו, למרות שכולם היו גזומים. רהיטים התעופפו 
מקומות עליונות. עבדנו כמו במבצע צבאי לפנות צירים עם 10 שופלים ו-20 
מנופים. נעקרו דלתות שעמדו 20 שנה”. נאוה רונן, עיריית נתניה: ”בבריטניה 
הפרלמנט אישר הקמת פול ביטוח שיטפונות. צריך להקים גם אצלנו פול 

ביטוח בסבסוד ממשלתי”.
יו”ר ועדת הפנים סיכם: ”משרד הפנים חייב לקחת אחריות - קודם כל לתת 
מענה לערים שנפגעו לאחרונה, כמו אשקלון ורעננה. הם בינתיים מפעילים 
קבלנים ומקצצים במקומות אחרים. אני דורש התערבות מיידית. בנוסף יש 
צורך בהסדרה של כל הנושא. אני משתומם איך לא הסדרתם זאת עד עכשיו, 
כמו בחקלאות. קריסת כביש זה אירוע יותר חמור מברד על תפוזים. הוועדה 
דורשת ממשרד הפנים להקים ועדה בין-משרדית בשיתוף השלטון המקומי 
ומשרד האוצר שתקבע את היקף הקרן ומה החלוקה בין המדינה לרשויות 

המקומיות. יש להסדיר שיפוי גם לנזקי תשתית ובעיקר לשים דגש על נזקים 
פרטיים, שם הכי קשה. אדם ניזוק לפעמים בעשרות אלפי שקלים. בעוד 3 
חודשים יתקיים דיון נוסף בו יתבקש משרד הפנים להציג נהלים שתגבש 

הוועדה הבין-משרדית בנושא”.

נציגי ארגון המזון והחקלאות של 
האו”ם ערכו סיור בתאגיד מי רעננה

הסיור, שנערך לבקשת הארגון, כלל ביקור במתקני התאגיד, סקירה על 
פעילות המט”ש וכן הסבר על שיטות מיחזור המים בהן נעשה שימוש 
בתאגיד • יו“ר תאגיד מי- רעננה, אדריכל אריה מאור: “מדובר בשיתוף 
פעולה חשוב ביותר. דווקא היום, בתקופה בה מדברים על חרמות נגד 

ישראל, טוב לראות שיש גופים שמעריכים אותנו ואת פעילותנו”

 FAO (Food-במהלך חודש נובמבר ביקרו אנשי הסניף הישראלי של ארגון ה
And Agriculture) בתאגיד מי רעננה. ארגון ה-FAO הוא סוכנות של האומות 

המאוחדות, המוביל מאמצים בינלאומיים למלחמה ברעב ברחבי העולם.
אנשי הארגון, בראשותו של צ'ירו פיורילו, ראש הסניף בישראל, נפגשו עם יו”ר 
התאגיד, אדריכל אריה מאור, סמנכ”ל הכספים, אלעד נבון, מנהל המט”ש, 
איתי דולינסקי ובכירים נוספים. במהלך הביקור הם למדו על פעילות התאגיד, 
ערכו סיור במט”ש וכן קיבלו מאיתי דולינסקי סקירה נרחבת על תהליכי 

המיחזור שנערכים במט”ש.
הביקור נערך לבקשת אנשי הארגון, אשר ביקשו ללמוד על פעילות תאגיד 
המים, ובייחוד על התהליכים בהם עושה התאגיד שימוש בכל הקשור למיחזור 
מים לחקלאות ולשימוש ציבורי. הארגון פועל בעיקר ברחבי הגדה המערבית, 
מזרח ירושלים וכן ברצועת עזה, מתוך מטרה לשפר את תשתיות המים 
והביוב. בביקור השתתפו, בנוסף למר פיורילו, מר הלל אדירי, המכהן כיועץ 
הארגון בישראל ומר וישנאנד מרשל, נציג ממשלת הולנד אשר תורמת רבות 

לפעילות הארגון בתחום החקלאות במזרח התיכון.
צ'ירו פיורילו, ראש הסניף הישראלי של הארגון אמר: ”אנו פועלים רבות ברחבי 
הגדה ורצועת עזה על מנת להעניק לתושבים מי שתייה וכן מים לחקלאות 
והשקיה. הטכנולוגיות שראינו כאן הן אכן מתקדמות ואנו מקווים כי נוכל 

בעתיד להשתמש בהן גם במתקנים אותם אנו בונים כעת”.
יו”ר תאגיד מי רעננה, אדריכל אריה מאור, אמר במהלך הביקור: ”מדובר 
בשיתוף פעולה חשוב ביותר. דווקא היום, בתקופה בה מדברים על חרמות 
נגד ישראל, טוב לראות שיש גופים שמעריכים אותנו ואת פעילותנו. תאגיד מי 
רעננה נחשב לאחד המובילים בארץ הן בהיבט הטכנולוגי והן בנושא מיחזור 

המים, והביקור הזה הוא הוכחה לכך.”
מר הלל אדירי, מנהל השיווק של הארגון, אמר: ”נשמח להמשיך ולשתף פעולה 
עם אנשי תאגיד מי רעננה. אין לי ספק שנוכל ללמוד מהם רבות ואני מקווה 

שכבר בקרוב נוכל להגיע לתאגיד להמשך פעילות משותפת”.
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הסכם ליישום טכנולוגיה חדשנית 
לסתימת נזילות ופרצים ברשת המים

החוזה בין חברת הגיחון לקיורפייפ נחתם ל-7 שנים. עלות ההסכם כ-15 
מליון שקל, כאשר ניתן מענק ממשלתי בגובה 1.5 מיליון שקלים. תיקון 
נזילות ופרצים בצנרת מים עירונית מחייב ביצוע חפירות הכרוכות 
בהפרעה לתנועה ולמרקם החיים של תושבי האזור. הפתרון יאפשר 

לסתום חורים בצנרת תת-קרקעית ללא צורך בביצוע חפירות

הגיחון – תאגיד המים והביוב הגדול בישראל, של ירושלים, מבשרת ציון ואבו 
גוש, בניהולו של זהר ינון, חתם הסכם עם חברת קיורפייפ הישראלית, יצרנית 
טכנולוגיה מהפכנית לסתימת נזילות בצנרת מים עירונית ללא חפירה. עלות 
ההסכם 15 מיליון שקל, הנפרסים על פני 5 שנים, כאשר ניתן מענק ממשלתי 

בגובה 1.5 מיליון שקלים.
החוזה בין החברות נחתם ל-7 שנים, ליישום הטכנולוגיה החדשנית של החברה 
לסתימת נזילות ופרצים ברשת המים. זאת לאחר סיום מוצלח של ניסויי שדה 
ממצים שבוצעו על ידי מהנדסי הגיחון, באתר הניסויים של קיורפייפ באשקלון 
וברשת המים של הגיחון, ולאחר שהטכנולוגיה אושרה לשימוש ברשתות מים 

על ידי משרד הבריאות ורשות התקנים.
בדרך כלל, תיקון נזילות ופרצים בצנרת מים עירונית מחייב ביצוע חפירות 
הכרוכות בהפרעה לתנועה ולמרקם החיים של תושבי האזור. הפתרון מוגנת 
הפטנט של קיורפייפ, הממוקמת בישראל, הוא הפתרון היחיד בעולם לסתום 

חורים בצנרת תת-קרקעית ללא צורך בביצוע חפירות.
התוצאות המרשימות של הניסויים שבוצעו על ידי הגיחון, סללו את הדרך 

להסכם המשמעותי בין הגיחון וקיורפייפ שמשמעותו יישום הטכנולוגיה ברחבי 
אזור השירות של הגיחון.

הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה זו, הניעה את רשות המים להעניק מענק כספי 
לתמוך בפרויקט, תוך התבססות על הניסיון של הנהלת הגיחון באיתור ויישום 
טכנולוגיות חדשניות לצמצום פחת המים. ערים רבות – כגון לונדון, לוס-

אנגלס, מקסיקו סיטי, שנגחאי, מילאנו וסאן פאולו – סובלים מאובדן מים או 
פחת מים של 50%. קיורפייפ מתכננת ביצוע ניסויי שדה בתאגידים באירופה 
וארה”ב, זאת תוך הישענות על הניסיון שאנשיה רכשו במסגרת הפעילות עם 

הגיחון, במטרה לצמצם את המצוקה העולמית למי שתייה.
יו”ר הגיחון, אבי בלשניקוב, אמר עם החתימה על ההסכם, כי יישום הטכנולוגיה 
החדשנית הוא פריצת דרך חשובה בתשתיות המים בישראל, ובסופו של 

התהליך יביא לחיסכון משמעותי במים ובהוצאות תקציביות גדולות.

אקווריוס ספקטרום זוכה להבעת 
עם   Hutchison Waterמ� אמון 

השקעה של 8.5 מיליון שקלים
חברת ההזנק הישראלית, המתמחה בניטור אוטומטי של רשתות מים 
ואיתור נזילות תת-קרקעיות בצנרת מים עירונית, קיבלה לחיצת יד 
אוהדת מהתאגיד הבינלאומי - השקעה זאת היא חלק מתמיכתה של 

Hutchison Kinrot  החטיבה בחברות הפורטפוליו של חממת

אקווריוס ספקטרום בוגרת החממה הטכנולוגית, Hutchison-Kinrot, הודיעה 
כי Hutchison Water, מקבוצת CK Hutchison Holdings הבינלאומית, 
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  OPC -מטמנת אפעה, שותפות בתחנת הכח הפרטית הראשונה בישראל
מישור רותם, מט”ש אילון ועוד. הקבוצה מתכננת לפתח את פעילותה בארץ, 
לרבות טיהור קרקעות, ביוגז, פיתוח מרכזי אנרגיה, המשך קידומו של פרויקט 

ה-RDF הגדול בעולם ועוד.

 20 האם אשקלון תצליח לגייס 
מיליון שקל לתיקון נזקי השיטפון?

ועדת הפנים דורשת להקים ועדה בין-משרדית להסדרת שיפוי רשויות 
ואזרחים שייפגעו מסופות ומנזקי טבע

”כשנופל על עיר מבול עם כמות מים של שלושה חודשים, היא לא יכולה 
להיות ערוכה לכך. להיערך לאירוע כל כך יוצא דופן זה תכנון לא נכון ובזבוז 
הון”, אמר יו”ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח”כ דודי אמסלם בדיון שנערך 
באמצע חודש נובמבר על היערכות רשויות מקומיות להתמודדות עם סופות 
ונזקי טבע, ”אבל כשזה קורה, המערכת חייבת לטפל באזרח הנפגע. המערכת 
המתכננת לוקחת סיכון ולא נערכת לאירועי קיצון, אבל המשמעות היא שבעת 
צרה היא חייבת לשפות את הנפגעים. מאיפה יביא ראש עיריית אשקלון 20 
מיליון שקל כדי לתקן את נזקי השיטפון? יוריד מהחינוך? מהרווחה? במה זה 
שונה מנחיתת גראד או רעידת אדמה?”. לירון אדלר, היועצת המשפטית של 
הוועדה: ”בחקלאות יש מנגנון מעוגן בחקיקה. הממשלה צריכה להגדיר את 
האירוע כאסון טבע ולהגיד מה יהיה גובה הפיצוי. נותנים פיצוי על מה שאי-

אפשר לבטח. מה שחסר לנו זו מסגרת שאומרת מה עושים. בעבר ניתנו כספים 
ותקציבים ממשרדי האוצר והפנים לאחר אירועי שלג, אבל אין מנגנון. צריך 
להכין מנגנון”. איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון: ”משרד הפנים הפנה 
אותנו למשרד התשתיות. ואלה אמרו זה לא אנחנו. נבחרנו כעיר הראשונה 
שתעשה פיילוט הערכות לצונאמי, אבל לשיטפון הזה לא יכולנו להתכונן. 

העיר קיבלה גשם בכמות לא צפויה. נשבר שיא”.
ליזי אורון, עיריית נתניה: ”היו לנו משבי רוח של מעל 100 קמ”ש. עצים 
בני עשרות שנים התמוטטו, למרות שכולם היו גזומים. רהיטים התעופפו 
מקומות עליונות. עבדנו כמו במבצע צבאי לפנות צירים עם 10 שופלים ו-20 
מנופים. נעקרו דלתות שעמדו 20 שנה”. נאוה רונן, עיריית נתניה: ”בבריטניה 
הפרלמנט אישר הקמת פול ביטוח שיטפונות. צריך להקים גם אצלנו פול 

ביטוח בסבסוד ממשלתי”.
יו”ר ועדת הפנים סיכם: ”משרד הפנים חייב לקחת אחריות - קודם כל לתת 
מענה לערים שנפגעו לאחרונה, כמו אשקלון ורעננה. הם בינתיים מפעילים 
קבלנים ומקצצים במקומות אחרים. אני דורש התערבות מיידית. בנוסף יש 
צורך בהסדרה של כל הנושא. אני משתומם איך לא הסדרתם זאת עד עכשיו, 
כמו בחקלאות. קריסת כביש זה אירוע יותר חמור מברד על תפוזים. הוועדה 
דורשת ממשרד הפנים להקים ועדה בין-משרדית בשיתוף השלטון המקומי 
ומשרד האוצר שתקבע את היקף הקרן ומה החלוקה בין המדינה לרשויות 

המקומיות. יש להסדיר שיפוי גם לנזקי תשתית ובעיקר לשים דגש על נזקים 
פרטיים, שם הכי קשה. אדם ניזוק לפעמים בעשרות אלפי שקלים. בעוד 3 
חודשים יתקיים דיון נוסף בו יתבקש משרד הפנים להציג נהלים שתגבש 

הוועדה הבין-משרדית בנושא”.

נציגי ארגון המזון והחקלאות של 
האו”ם ערכו סיור בתאגיד מי רעננה

הסיור, שנערך לבקשת הארגון, כלל ביקור במתקני התאגיד, סקירה על 
פעילות המט”ש וכן הסבר על שיטות מיחזור המים בהן נעשה שימוש 
בתאגיד • יו“ר תאגיד מי- רעננה, אדריכל אריה מאור: “מדובר בשיתוף 
פעולה חשוב ביותר. דווקא היום, בתקופה בה מדברים על חרמות נגד 

ישראל, טוב לראות שיש גופים שמעריכים אותנו ואת פעילותנו”

 FAO (Food-במהלך חודש נובמבר ביקרו אנשי הסניף הישראלי של ארגון ה
And Agriculture) בתאגיד מי רעננה. ארגון ה-FAO הוא סוכנות של האומות 

המאוחדות, המוביל מאמצים בינלאומיים למלחמה ברעב ברחבי העולם.
אנשי הארגון, בראשותו של צ'ירו פיורילו, ראש הסניף בישראל, נפגשו עם יו”ר 
התאגיד, אדריכל אריה מאור, סמנכ”ל הכספים, אלעד נבון, מנהל המט”ש, 
איתי דולינסקי ובכירים נוספים. במהלך הביקור הם למדו על פעילות התאגיד, 
ערכו סיור במט”ש וכן קיבלו מאיתי דולינסקי סקירה נרחבת על תהליכי 

המיחזור שנערכים במט”ש.
הביקור נערך לבקשת אנשי הארגון, אשר ביקשו ללמוד על פעילות תאגיד 
המים, ובייחוד על התהליכים בהם עושה התאגיד שימוש בכל הקשור למיחזור 
מים לחקלאות ולשימוש ציבורי. הארגון פועל בעיקר ברחבי הגדה המערבית, 
מזרח ירושלים וכן ברצועת עזה, מתוך מטרה לשפר את תשתיות המים 
והביוב. בביקור השתתפו, בנוסף למר פיורילו, מר הלל אדירי, המכהן כיועץ 
הארגון בישראל ומר וישנאנד מרשל, נציג ממשלת הולנד אשר תורמת רבות 

לפעילות הארגון בתחום החקלאות במזרח התיכון.
צ'ירו פיורילו, ראש הסניף הישראלי של הארגון אמר: ”אנו פועלים רבות ברחבי 
הגדה ורצועת עזה על מנת להעניק לתושבים מי שתייה וכן מים לחקלאות 
והשקיה. הטכנולוגיות שראינו כאן הן אכן מתקדמות ואנו מקווים כי נוכל 

בעתיד להשתמש בהן גם במתקנים אותם אנו בונים כעת”.
יו”ר תאגיד מי רעננה, אדריכל אריה מאור, אמר במהלך הביקור: ”מדובר 
בשיתוף פעולה חשוב ביותר. דווקא היום, בתקופה בה מדברים על חרמות 
נגד ישראל, טוב לראות שיש גופים שמעריכים אותנו ואת פעילותנו. תאגיד מי 
רעננה נחשב לאחד המובילים בארץ הן בהיבט הטכנולוגי והן בנושא מיחזור 

המים, והביקור הזה הוא הוכחה לכך.”
מר הלל אדירי, מנהל השיווק של הארגון, אמר: ”נשמח להמשיך ולשתף פעולה 
עם אנשי תאגיד מי רעננה. אין לי ספק שנוכל ללמוד מהם רבות ואני מקווה 

שכבר בקרוב נוכל להגיע לתאגיד להמשך פעילות משותפת”.
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הסכם ליישום טכנולוגיה חדשנית 
לסתימת נזילות ופרצים ברשת המים

החוזה בין חברת הגיחון לקיורפייפ נחתם ל-7 שנים. עלות ההסכם כ-15 
מליון שקל, כאשר ניתן מענק ממשלתי בגובה 1.5 מיליון שקלים. תיקון 
נזילות ופרצים בצנרת מים עירונית מחייב ביצוע חפירות הכרוכות 
בהפרעה לתנועה ולמרקם החיים של תושבי האזור. הפתרון יאפשר 

לסתום חורים בצנרת תת-קרקעית ללא צורך בביצוע חפירות

הגיחון – תאגיד המים והביוב הגדול בישראל, של ירושלים, מבשרת ציון ואבו 
גוש, בניהולו של זהר ינון, חתם הסכם עם חברת קיורפייפ הישראלית, יצרנית 
טכנולוגיה מהפכנית לסתימת נזילות בצנרת מים עירונית ללא חפירה. עלות 
ההסכם 15 מיליון שקל, הנפרסים על פני 5 שנים, כאשר ניתן מענק ממשלתי 

בגובה 1.5 מיליון שקלים.
החוזה בין החברות נחתם ל-7 שנים, ליישום הטכנולוגיה החדשנית של החברה 
לסתימת נזילות ופרצים ברשת המים. זאת לאחר סיום מוצלח של ניסויי שדה 
ממצים שבוצעו על ידי מהנדסי הגיחון, באתר הניסויים של קיורפייפ באשקלון 
וברשת המים של הגיחון, ולאחר שהטכנולוגיה אושרה לשימוש ברשתות מים 

על ידי משרד הבריאות ורשות התקנים.
בדרך כלל, תיקון נזילות ופרצים בצנרת מים עירונית מחייב ביצוע חפירות 
הכרוכות בהפרעה לתנועה ולמרקם החיים של תושבי האזור. הפתרון מוגנת 
הפטנט של קיורפייפ, הממוקמת בישראל, הוא הפתרון היחיד בעולם לסתום 

חורים בצנרת תת-קרקעית ללא צורך בביצוע חפירות.
התוצאות המרשימות של הניסויים שבוצעו על ידי הגיחון, סללו את הדרך 

להסכם המשמעותי בין הגיחון וקיורפייפ שמשמעותו יישום הטכנולוגיה ברחבי 
אזור השירות של הגיחון.

הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה זו, הניעה את רשות המים להעניק מענק כספי 
לתמוך בפרויקט, תוך התבססות על הניסיון של הנהלת הגיחון באיתור ויישום 
טכנולוגיות חדשניות לצמצום פחת המים. ערים רבות – כגון לונדון, לוס-

אנגלס, מקסיקו סיטי, שנגחאי, מילאנו וסאן פאולו – סובלים מאובדן מים או 
פחת מים של 50%. קיורפייפ מתכננת ביצוע ניסויי שדה בתאגידים באירופה 
וארה”ב, זאת תוך הישענות על הניסיון שאנשיה רכשו במסגרת הפעילות עם 

הגיחון, במטרה לצמצם את המצוקה העולמית למי שתייה.
יו”ר הגיחון, אבי בלשניקוב, אמר עם החתימה על ההסכם, כי יישום הטכנולוגיה 
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התהליך יביא לחיסכון משמעותי במים ובהוצאות תקציביות גדולות.

אקווריוס ספקטרום זוכה להבעת 
עם   Hutchison Waterמ� אמון 

השקעה של 8.5 מיליון שקלים
חברת ההזנק הישראלית, המתמחה בניטור אוטומטי של רשתות מים 
ואיתור נזילות תת-קרקעיות בצנרת מים עירונית, קיבלה לחיצת יד 
אוהדת מהתאגיד הבינלאומי - השקעה זאת היא חלק מתמיכתה של 

Hutchison Kinrot  החטיבה בחברות הפורטפוליו של חממת

אקווריוס ספקטרום בוגרת החממה הטכנולוגית, Hutchison-Kinrot, הודיעה 
כי Hutchison Water, מקבוצת CK Hutchison Holdings הבינלאומית, 
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טיפות ישראליות

השקיעה בסבב ההשקעה הראשון בחברה 8.5 מיליון שקלים. השקעה זאת 
היא חלק מתמיכתה של Hutchison Water בחברות הפורטפוליו של חממת 

.Hutchison-Kinrot

חממת על  הבעלות  את   Hutchison Water רכשה   ,2012  בנובמבר 
Hutchison-Kinrot, שהוקמה בשנת 1993, כחלק מתוכנית החממות 
הישראלית. החממה פועלת בשיתוף פעולה עם המדען הראשי במשרד 
הכלכלה לאיתור ולטיפוח חברות בתחום המים והקלינטק ומחזיקה בפורטפוליו 
של חברות המפתחות טכנולוגיות מתקדמות לחיסכון במים, טיהור, טיפול 

בשפכים ועוד.

אקווריוס ספקטרום נוסדה בשנת 2009 על ידי היזם דוד סולומון. החברה 
פיתחה מערכת משולבת חיישנים ותוכנה, המאפשרת מעקב יומי אחר 
מצב הצנרת ומתריעה על התפתחות נזילות סמויות משלב ראשוני ביותר. 
האיתור של דלף בשלב זה מונע אובדן של מים ומאפשר תחזוקה וניהול של 

רשת המים בצורה יעילה וחכמה, כחלק מתפיסת האינטרנט של הדברים.

זאב אפרת, מנכ”ל אקווריוס ספקטרום, ציין כי ”אנו שמחים על הבעת האמון 
שניתנה לחברה מצד תאגיד בינלאומי מהמובילים בעולם, ורואים בכך הכרה 
נוספת בחדשנות שהחברה מביאה עמה לשוק הגלובלי. אחד האתגרים 
העומדים בפני תאגידי מים בעולם כולו ובפרט בארצות הברית, הוא התמודדות 
עם רמה גבוהה של איבוד מים הנובעת מבלאי בתשתיות ה'קבורות' מתחת 
לפני האדמה ומחוסר מידע אמין ועדכני על מצב הצנרת בכל עת. במהלך 
השנה החולפת אנו חווים התעניינות גוברת בפתרונות החברה, ומאמינים כי 

מגמה זו תוביל להמשך צמיחתה”.

דן אלדר, מנהל הפעילות ב-Hutchison Water, ציין כי השקעת ההמשך 
באקווריוס היא עדות נוספת למחויבות של התאגיד להוביל את חברות החממה 
משלב הרעיון לשלב המכירות הבינלאומיות ולפתוח בפניהן את השווקים 
העולמיים בהם התאגיד פועל. ”הטכנולוגיה של אקווריוס תהיה נדבך חשוב 
במאמץ העולמי לשימוש מושכל במשאב המים, שהחוסר בו מורגש כיום 

ביותר ויותר מדינות בעולם”.

תרגיל זיהום מים משותף 
לישראל ולירדן

התרגיל, לטיפול בזיהום ים במפרץ אילת, בשיתוף כוחות שיטור ימי 
ירדנים מדמה דליפת כ-50 טון מזוט לים בצפון מפרץ אילת בעת 

פריקת אניית מטען כללי

המשרד להגנת הסביבה פתח בסוף נובמבר בתרגיל לאומי רחב היקף לטיפול 

בזיהום בים סוף בשיתוף כוחות שיטור ימי ירדנים. התרחיש דימה דליפת כ-50 
טון מזוט לים בצפון מפרץ אילת בעת פריקת אניית מטען כללי.

כוחות היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית בשיתוף רשות הטבע והגנים, חיל 
הים והיחידה הירדנית נפרסו בשטח ופעלו לטיפול בשפך השמן בים ובחופים. 
בסך הכל נאספו כ-50 טון מזוט, וכלל הקמת עמדות ניקוי חופים לאורך החוף. 

לפני שנה בדיוק הצליח המשרד להגנת הסביבה למנוע זיהום חמור בים סוף 
על-ידי טיפול בדלקים שזרמו מדליפת צינור הנפט של קצא”א בשמורת עברונה.

לארה”ב  משותפת  התמודדות 
וישראל מפני מתקפת סייבר על 

תשתיות מים קריטיות
מנכ”ל חברת הגיחון, זהר ינון, חתם על הסכם שיתוף פעולה ייחודי עם 
תאגיד המים של ניו-יורק, במטרה לזהות איומים וסיכונים עתידיים 

לתשתיות מים וביוב קריטיות

ההתמודדות הביטחונית מפני מתקפת סייבר על תשתיות מים וביוב קריטיות, 
עולה מדרגה: תאגיד המים של ניו יורק חתם על הסכם שיתוף פעולה עם 
תאגיד המים של ירושלים, הגיחון, לעבודה משותפת מפני איומי הסייבר, 

לנוכח האיומים הגוברים.

חברת הגיחון בניהולו של זהר ינון, חתמה במהלך תערוכת Watec, על הסכם 
שיתוף פעולה ייחודי עם תאגיד המים של ניו-יורק. על פי ההסכם שגובש 
בעזרתה של נילי שלו, ממשלחת הסחר בצפון אמריקה, תוקם קבוצת עבודה 
משותפת לחברת הגיחון ולתאגיד המים של ניו יורק שמטרתה לזהות איומים 
וסיכונים עתידיים לתשתיות מים וביוב קריטיות. עוד נקבע בהסכם, כי החברות 

ישמשו כאתרי ניסוי לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות.

זהר ינון, מנכ”ל החברה, מסר שההסכם מסייע בשדרוג והתאמה מתמשכת 
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כיל חיפה
ת.ד. 1428, חיפה 3101302
טל. 04-8468444 פקס. 04-8468200

1-800-77-88-77

Haifa

נסתם לך?נסתם לך?
ההכלרה במי השקיה הינה משימה חשובה. 

חוסר חיטוי עם כלור גורם לסתימות בצנרת ובמסננים 
וכתוצאה מכך להשקיה לא אחידה. פתיחת הסתימות גוזלת 

זמן יקר והיבולים לא מקבלים מים ודשן באופן אחיד וכן 
צריכת המים גדלה.

מערכת ה-®ChloRun יעילה במיוחד למניעת סתימות בצנרת.

מערכת ה"ChloRun" עושה שימוש במוצק מרוכז המכיל 
56% כלור פעיל.

מערכת ה"ChloRun" הינה מערכת חכמה במיוחד, אך עם 
זאת פשוטה להפעלה וידידותית למשתמש. 

מערכת ה"ChloRun" מאפשרת בקלות, בנוחות ובדיוק רב 
להכין באופן אוטומטי תמיסה טריה במקום ובהתאם לדרוש. 

ה"ChloRun" מצטיין ברמת בטיחות גבוהה בעת השינוע, 
הינו בעל השפעה מינימלית על רמת החומציות במים ואינו 

גורם להצטברות של סידן.

חברת כיל חיפה, משווקת בארץ את מערכת ה"כלורן" 
ומספקת תמיכה טכנית ושירות מקצועי ללקוח.

הפתרון למניעת זיהומים והיווצרות 
סתימות במערכת הטפטוף

®
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טיפות ישראליות

של תחום הסייבר המשתנה בתדירות גבוהה ביותר ויאפשר לרשות המים 
לקבוע את אמות המידה בתחום הסייבר בהתבסס על הפעילות של הגיחון.

עוד צוין, כי אגב ההסכם סולל הגיחון את הדרך עבור חברות סייבר ישראליות 
לשוק התשתיות האמריקני, שהוא הגדול והמתקדם בעולם. סטיב לוויץ, 
סגן יו”ר תאגיד המים מניו יורק, הביע סיפוק רב על חתימת ההסכם וציין כי 
שיתוף הפעולה המתגבש משקף את ההכרח של רגולטורים וחברות תשתית 
להפנים את האיום ולהתאים את פעילותן להתפתחויות המגמות המדאיגות 

של תקיפות סייבר שהולכות ונעשות יותר ויותר מתוחכמות.

למה להעביר מים לירדן דרך צינור 
כשאפשר לשקם את נהר הירדן??

רשות המים מתכננת בימים אלה להעביר 50 מיליון מטר מעוקב של 
מים מהכנרת לירדן באמצעות צינור. החברה להגנת הטבע מקדמת 

את ”חלופת הירדן”, שתביא לשיקום הנחל

מדינת ישראל וממלכת ירדן חתמו בפברואר 2015 על הסכם לפיו ירדן תרכוש 
מישראל כ-50 מיליון מטר מעוקב ממי הכינרת. רשות המים מתכננת להעביר 
את המים בצינור, בעוד החברה להגנת הטבע, המוא”ז עמק הירדן, רשות ניקוז 
כינרת ויישובי האזור העלו אפשרות להזרים את המים בנהר הירדן. החברה 
להגנת הטבע טוענת, כי לחלופה זו יתרונות סביבתיים, כלכליים, חברתיים 

ותיירותיים, אולם רשות המים מתעקשת על אופציית הצינור.

התוכנית של החברה להגנת הטבע כוללת הזרמת מים משכר אלומות דרומה 
כ-12 ק”מ, ”ובכך לשקם קטע חשוב, נגיש ויפה זה בנהר הירדן. יודגש כי 
שיקום קטע ”מורד הירד” הוא חלק מחזון החברה להגנת הטבע עבור אגן 
הירדן כולו, שמהותו החזרת זרימת מים נקיים לאורך הנחל וחידוש המערכת 

הטבעית לרווחת הסביבה והאדם”.

לפי החברה להגנת הטבע, הזרמת 50 מיליון קוב מי כינרת לנהר הירדן תהווה 
נדבך קריטי לשיקום המערכת הטבעית בנחל. היא תיצור תועלת כלכלית 
אזורית וחיסכון כספי בעלויות הפרויקט, תיצור מנוף והתחייבות לשמירה 
על איכות המים על מנת לעמוד בהסכמים ואמינות באספקת כמות ואיכות 

המים לממלכת ירדן.

בחברה להגנת הטבע מציינים, כי קטע נהר הירדן שבין סכר אלומות לתעלת 
ה-”0”, היה מזה שנים רבות תעלה שזרמו בה ביוב, מי ”המוביל המלוח” 

וניקוזים חקלאיים. המקום היה מוזנח, מזוהם והחיים נעלמו ממנו.

החברה להגנת הטבע: ”מעטים המקרים בהם סוגיה סביבתית במהותה 
מלכדת יתרונות וערכים שאשר ברוב המקרים סותרים זה את זה: שיקום 
מערכת אקולוגית, חיסול מפגעים, שיחזור נוף התרבות והמורשת, שמורת 

טבע מוכרזת, תמיכה ציבורית רחבה, חסכון כספי ותועלת כלכלית. זהו מקרה 
ייחודי, אשר החברה להגנת הטבע רואה בו הזדמנות בלתי חוזרת לשקם קטע 
מנהר הירדן המשתלב היטב בחזון הכללי לאגן הירדן. ”חלופת הירדן” תוכל 
להוות דגם לטיפול נכון במקטע נחל תוך מחויבות לשמירת איכות המים 

והמערכת הטבעית”. 

דני כץ � זכה במצלמת GO-PRO במסגרת 
אלקטריק”  ”שניידר  שקיימה  הדיון 

בנושא רשת מים חכמה

ימה  שקי בהגרלה  מקצועית   GO-PRO במצלמת  זכה  כץ   דני 
”שניידר אלקטריק” בין המשתתפים בדיון פתוח אונליין, בנוגע לשימושים 

ברשת מים חכמה כחלק מתפיסת העיר החכמה.
דני כץ אגרונום בהכשרתו, העוסק בתכנון מערכות השקיה בגני נוי ובחקלאות 
ומבצע סקרים לחסכון במים ובמערכות השקיה, השתתף בדיון שערכה 
”שניידר אלקטריק” סביב כנס WATEC 2015 בנוגע לשימושים ברשת חכמה 

כחלק מתפיסת העיר החכמה.  

דשנים � כיל חיפה

חילופי תפקידים בדשנים – כיל חיפה: ענת כהן, 
המרכז  באזור  הראשית  האגרונומית  שהיתה  מי 
האחראית  האגרונומית  לתפקיד  קודמה  והדרום, 
הקודם  תפקידה  את  והודו.  אפריקה  שוק  על 
חילופי  הנגב.  ממשמר  פלד  ליאור  יתפוס 
שנים   21 בדיוק  ב-1.12.15,  בוצעו  התפקידים 
ב-1.12.94:  לדשנים,  ענת  הגיעה  בו  מהיום 
"הגעתי לדשנים ישר מהפקולטה לחקלאות, ואני 
שונים  והודו  אפריקה  בשוקי  האתגרים  בחברה.  להתקדם  שמחה 
מפותחת  אינה  בטפטוף  ההשקיה  בישראל.  האגרונומים  מהאתגרים 
בדשנים  להשתמש  היא  הנטייה  המרחקים,  ובגלל  שבארץ  לזו  בהשוואה 
מוצקים. אני מצפה להמשיך במסורת המקצועיות והשרותיות של דשנים 

לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל".   

םמינויים חדשי
*
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טיפות ישראליות

של תחום הסייבר המשתנה בתדירות גבוהה ביותר ויאפשר לרשות המים 
לקבוע את אמות המידה בתחום הסייבר בהתבסס על הפעילות של הגיחון.

עוד צוין, כי אגב ההסכם סולל הגיחון את הדרך עבור חברות סייבר ישראליות 
לשוק התשתיות האמריקני, שהוא הגדול והמתקדם בעולם. סטיב לוויץ, 
סגן יו”ר תאגיד המים מניו יורק, הביע סיפוק רב על חתימת ההסכם וציין כי 
שיתוף הפעולה המתגבש משקף את ההכרח של רגולטורים וחברות תשתית 
להפנים את האיום ולהתאים את פעילותן להתפתחויות המגמות המדאיגות 

של תקיפות סייבר שהולכות ונעשות יותר ויותר מתוחכמות.

למה להעביר מים לירדן דרך צינור 
כשאפשר לשקם את נהר הירדן??

רשות המים מתכננת בימים אלה להעביר 50 מיליון מטר מעוקב של 
מים מהכנרת לירדן באמצעות צינור. החברה להגנת הטבע מקדמת 

את ”חלופת הירדן”, שתביא לשיקום הנחל

מדינת ישראל וממלכת ירדן חתמו בפברואר 2015 על הסכם לפיו ירדן תרכוש 
מישראל כ-50 מיליון מטר מעוקב ממי הכינרת. רשות המים מתכננת להעביר 
את המים בצינור, בעוד החברה להגנת הטבע, המוא”ז עמק הירדן, רשות ניקוז 
כינרת ויישובי האזור העלו אפשרות להזרים את המים בנהר הירדן. החברה 
להגנת הטבע טוענת, כי לחלופה זו יתרונות סביבתיים, כלכליים, חברתיים 

ותיירותיים, אולם רשות המים מתעקשת על אופציית הצינור.

התוכנית של החברה להגנת הטבע כוללת הזרמת מים משכר אלומות דרומה 
כ-12 ק”מ, ”ובכך לשקם קטע חשוב, נגיש ויפה זה בנהר הירדן. יודגש כי 
שיקום קטע ”מורד הירד” הוא חלק מחזון החברה להגנת הטבע עבור אגן 
הירדן כולו, שמהותו החזרת זרימת מים נקיים לאורך הנחל וחידוש המערכת 

הטבעית לרווחת הסביבה והאדם”.

לפי החברה להגנת הטבע, הזרמת 50 מיליון קוב מי כינרת לנהר הירדן תהווה 
נדבך קריטי לשיקום המערכת הטבעית בנחל. היא תיצור תועלת כלכלית 
אזורית וחיסכון כספי בעלויות הפרויקט, תיצור מנוף והתחייבות לשמירה 
על איכות המים על מנת לעמוד בהסכמים ואמינות באספקת כמות ואיכות 

המים לממלכת ירדן.

בחברה להגנת הטבע מציינים, כי קטע נהר הירדן שבין סכר אלומות לתעלת 
ה-”0”, היה מזה שנים רבות תעלה שזרמו בה ביוב, מי ”המוביל המלוח” 

וניקוזים חקלאיים. המקום היה מוזנח, מזוהם והחיים נעלמו ממנו.

החברה להגנת הטבע: ”מעטים המקרים בהם סוגיה סביבתית במהותה 
מלכדת יתרונות וערכים שאשר ברוב המקרים סותרים זה את זה: שיקום 
מערכת אקולוגית, חיסול מפגעים, שיחזור נוף התרבות והמורשת, שמורת 

טבע מוכרזת, תמיכה ציבורית רחבה, חסכון כספי ותועלת כלכלית. זהו מקרה 
ייחודי, אשר החברה להגנת הטבע רואה בו הזדמנות בלתי חוזרת לשקם קטע 
מנהר הירדן המשתלב היטב בחזון הכללי לאגן הירדן. ”חלופת הירדן” תוכל 
להוות דגם לטיפול נכון במקטע נחל תוך מחויבות לשמירת איכות המים 

והמערכת הטבעית”. 

דני כץ � זכה במצלמת GO-PRO במסגרת 
אלקטריק”  ”שניידר  שקיימה  הדיון 

בנושא רשת מים חכמה

ימה  שקי בהגרלה  מקצועית   GO-PRO במצלמת  זכה  כץ   דני 
”שניידר אלקטריק” בין המשתתפים בדיון פתוח אונליין, בנוגע לשימושים 

ברשת מים חכמה כחלק מתפיסת העיר החכמה.
דני כץ אגרונום בהכשרתו, העוסק בתכנון מערכות השקיה בגני נוי ובחקלאות 
ומבצע סקרים לחסכון במים ובמערכות השקיה, השתתף בדיון שערכה 
”שניידר אלקטריק” סביב כנס WATEC 2015 בנוגע לשימושים ברשת חכמה 

כחלק מתפיסת העיר החכמה.  

דשנים � כיל חיפה

חילופי תפקידים בדשנים – כיל חיפה: ענת כהן, 
המרכז  באזור  הראשית  האגרונומית  שהיתה  מי 
האחראית  האגרונומית  לתפקיד  קודמה  והדרום, 
הקודם  תפקידה  את  והודו.  אפריקה  שוק  על 
חילופי  הנגב.  ממשמר  פלד  ליאור  יתפוס 
שנים   21 בדיוק  ב-1.12.15,  בוצעו  התפקידים 
ב-1.12.94:  לדשנים,  ענת  הגיעה  בו  מהיום 
"הגעתי לדשנים ישר מהפקולטה לחקלאות, ואני 
שונים  והודו  אפריקה  בשוקי  האתגרים  בחברה.  להתקדם  שמחה 
מפותחת  אינה  בטפטוף  ההשקיה  בישראל.  האגרונומים  מהאתגרים 
בדשנים  להשתמש  היא  הנטייה  המרחקים,  ובגלל  שבארץ  לזו  בהשוואה 
מוצקים. אני מצפה להמשיך במסורת המקצועיות והשרותיות של דשנים 

לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל".   

םמינויים חדשי
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האף  את  המחקה  ביו�אלקטרוני,  אף 
האנושי, יכול לזהות עקבות של חיידקים 
במים באמצעות ריחרוחם, ללא הצורך 
 • או בבדיקות מעבדה  מורכב  בציוד 
על פי מחקר שפורסם ב�”בביו�סנסרס 
וביו�אלקטרוניקה”, הטכנולוגיה פועלת 
באמצעות קולטני ריח זהים לאלו הנמצאים 

באף אנושי

”חיישן ההרחה החדש פשוט לשימוש ויכול לזהות כמויות זעירות של זיהום 
במים, מה שהופך אותו לרגיש יותר משיטות זיהוי קיימות”, כך טוענים, מחברי 

המחקר מהאוניברסיטה הלאומית בסיאול.  

”ישנן שתי בעיות עיקריות הנגרמות מחיידקים וממיקרובים אחרים במים: הם 
יכולים להפוך את המים לרעילים, ולגרום להם להריח רע. בריכוזים גבוהים, 

חיידקים עשויים להיות רעילים במי שתייה. אבל ברמות נמוכות יותר, כמעט 
שלא ניתן לגלותם בטכניקות המקובלות כיום - הם יכולים ליצור 'טעם מוזר', 

ולגרום לאנשים להימנע משתייתם”.

המחקר החדש מראה כיצד טכנולוגיה המחקה את האף האנושי יכולה להריח 
רמות נמוכות של חיידקים ומיקרובים אחרים הנמצאים במים על ידי איתור 

הטעם המוזר שאנשים נמנעים מהם.

”מים שמריחים רע הם לא בהכרח רעילים”, אומר פרופסור טאי היון פארק, 
שמוביל את המחקר. ”תאר לעצמך שאתה לא עושה את הכביסה שלך; זה 
לא שהבגדים שלך רעילים, אבל אתה לא רוצה ללבוש אותם כי הם מריחים 
רע. אותו הדבר עם שתיית מים: אם יש טעם רע, גם אם המים אינם רעילים, 
אתה לא רוצה לשתות אותם. רצינו לפתח דרך לזהות ולהסיר מזהמים מסוג 

זה, כך שאנשים ישמחו לשתות מים”.

באופן מסורתי, מים נבדקים למציאת זיהומי חיידקים על ידי לקיחת דגימה 
וניסיון גידול החיידקים במעבדה. כאשר החיידקים גדלים, מדענים יכולים לספור 
את מספר המושבות ולחשב את ריכוז החיידקים במים. גישה נוספת היא 
לזהות את הריחות ישירות; שיטה זו נעשית בדרך כלל תוך שימוש בטכניקות 
הדורשות ציוד מדעי יקר וגדול, כגון גז כרומטוגרפי או ספקטרוסקופיה רחבה.

”אלו דרכים טובות לזהות מולקולות ריח, אבל הן דורשות כמות גדולה של 
עבודה”, אומר פרופסור פארק, ”וכל הבדיקות הללו צריכות להיעשות במעבדה 

עם ציוד יקר - הן פשוט לא מתאימות לשטח”.

פרופסור פארק וצוותו רצו לפתח מכשיר נוח וקומפקטי לבדיקת מים, שנועד 
גם לשימוש בשטח. ”בנוסף לזיהום של מי שתייה, חיידקים ומיקרובים יכולים 
לזהם גם נהרות ואגמים”, אומר פארק, ”קחו לדוגמה את פריחת האצות בהונג 
קונג. אם נצליח לתפוס מזהם זה בעוד מועד – יהיה קל להשתלט על המצב”.

יש לנו חמישה חושים: ראייה, שמיעה, מגע, ריח וטעם. בין חמשת החושים 
האלה, יש לנו מכשירים שלוכדים את המידע משלושה מהם: ראייה (מצלמות 
וידאו) שמיעה (הקלטת אודיו) ומגע (מחשבי טאבלט). אבל אין עדיין מכשיר 

שלוכד בהצלחה מידע הקשור בריח או בטעם.

מחקרי המים המסקרנים בעולם
עם סיום שנה אזרחית, מגזין "הנדסת מים" 

בוחר את מחקרי המים המסקרנים ביותר 
שפורסמו ברחבי העולם בשנת 2015

אף דמוי אנושי 
יכול לזהות זיהומים במי שתייה
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פסגות השלג מצטמצמות � 
עובדה שתפגע במדינות עשירות במים

חיידקים שמזהמים מים מותירים ריחות מסוימים הקשורים במגוון של 
מולקולות ריח. שני ריחות אופייניים: אדמתיים ומעופשים - נגרמים על 
ו-2 מתילסוברנול   ( in  M) ג'אוזמין   ידי מולקולות שונות: 
-2. מכשיר דמוי האף החדש יכול לזהות ריחות  i n  – MIB

אלה בריכוזים נמוכים מאוד של 10 ננו-גרם לליטר מים.

כיוון שדאגתם העיקרית היא ריח רע, פרופסור פארק ועמיתיו חשבו כיצד 
האף האנושי עובד ואימצו את תפקודו לחיישן. האף האנושי מתוחכם יותר 
מזוג קולטני מולקולות הריח, אז כדי להפוך את המכשיר למרחרח אמיתי, 

החוקרים יצטרכו להמשיך במאמציהם.

”המטרה הסופית שלנו היא לפתח מכשיר ביו-אלקטרוני הזהה לאף האנושי”, 
מספר פרופסור פארק. ”האף האנושי מזהה כ-400 ריחות. אם היינו יכול 
לפתח את הטכנולוגיה שלנו שתקלוט את כל הריחות הללו, יהיה לנו מכשיר 

שיכול להריח כל דבר שנרצה, אף בריכוזים הנמוכים ביותר”.

לטכנולוגיה יישומים רבים אחרים, אומרים החוקרים. מכשיר הריח יכול להיות 
שימושי גם עבור תעשיות הריח, כגון בושם, קוסמטיקה, יין וקפה. מחלות 
מסוימות, כגון סרטן הריאות, יכולות לגרום לחולים לא לזהות ריחות מסוימים; 

ויש גם תפקיד למגזר הביטחון, לדוגמה בחיפושי סמים או חומר נפץ.  

עם התחממות גלובאלית, מחסור במים 
ישפיע גם על המדינות הצפוניות העשירות 

במים

שלג הוא מקור מים עונתי חשוב, בעיקר סביב שרשרות הרים גדולים. מן 
האזורים הגבוהים ביותר, השלג נמס וזורם בהדרגה לשפלה בעונות האביב 
והקיץ. אבל ההתחממות הגלובלית מערערת איזון נוח זה. מחקרים מראים 
כי באזורים רבים, משקעי החורף יורדים בשנים האחרונות כגשם, ולא כשלג, 
ועל כן נשטפים ולא נשמרים כמאגרים טבעיים נוחים לקראת העונות החמות. 
השלג אשר כן יורד -נצבר באזורים גבוהים יותר, ועל כן נמס קודם לכן. המחקר 

החדש מעריך את פוטנציאל השלג לספק את הצרכים האנושיים הנוכחיים 
ובעתיד, ולוקח בחשבון את מגמות מזג האוויר ואת ההתפתחות הדמוגרפית.

”השלג חשוב משום שהוא יוצר אגן מאגר משל עצמו. אבל ההשלכות של 
הצטברות מופחתת של שלג אינה זהה לכל המקומות – היא גם פונקציה של 
איפה ומתי בני האדם צריכים את המים”, אומר מחבר הראשי של המאמר, 
ג'סטין מנקין, חוקר פוסט-דוקטורט במכון כדור הארץ באוניברסיטת קולומביה, 
במחקר משותף עם מכון למונט-דוהרטי ומכון גודארד של נאס”א לחקר החלל. 
”מנהלי תשתיות מים בהרבה מקומות יצטרכו להתכונן לעולם שבו מאגרי 
 n i n n השלג כבר לא קיימים”. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת 

.  
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האף  את  המחקה  ביו�אלקטרוני,  אף 
האנושי, יכול לזהות עקבות של חיידקים 
במים באמצעות ריחרוחם, ללא הצורך 
 • או בבדיקות מעבדה  מורכב  בציוד 
על פי מחקר שפורסם ב�”בביו�סנסרס 
וביו�אלקטרוניקה”, הטכנולוגיה פועלת 
באמצעות קולטני ריח זהים לאלו הנמצאים 

באף אנושי

”חיישן ההרחה החדש פשוט לשימוש ויכול לזהות כמויות זעירות של זיהום 
במים, מה שהופך אותו לרגיש יותר משיטות זיהוי קיימות”, כך טוענים, מחברי 

המחקר מהאוניברסיטה הלאומית בסיאול.  

”ישנן שתי בעיות עיקריות הנגרמות מחיידקים וממיקרובים אחרים במים: הם 
יכולים להפוך את המים לרעילים, ולגרום להם להריח רע. בריכוזים גבוהים, 

חיידקים עשויים להיות רעילים במי שתייה. אבל ברמות נמוכות יותר, כמעט 
שלא ניתן לגלותם בטכניקות המקובלות כיום - הם יכולים ליצור 'טעם מוזר', 

ולגרום לאנשים להימנע משתייתם”.

המחקר החדש מראה כיצד טכנולוגיה המחקה את האף האנושי יכולה להריח 
רמות נמוכות של חיידקים ומיקרובים אחרים הנמצאים במים על ידי איתור 

הטעם המוזר שאנשים נמנעים מהם.

”מים שמריחים רע הם לא בהכרח רעילים”, אומר פרופסור טאי היון פארק, 
שמוביל את המחקר. ”תאר לעצמך שאתה לא עושה את הכביסה שלך; זה 
לא שהבגדים שלך רעילים, אבל אתה לא רוצה ללבוש אותם כי הם מריחים 
רע. אותו הדבר עם שתיית מים: אם יש טעם רע, גם אם המים אינם רעילים, 
אתה לא רוצה לשתות אותם. רצינו לפתח דרך לזהות ולהסיר מזהמים מסוג 

זה, כך שאנשים ישמחו לשתות מים”.

באופן מסורתי, מים נבדקים למציאת זיהומי חיידקים על ידי לקיחת דגימה 
וניסיון גידול החיידקים במעבדה. כאשר החיידקים גדלים, מדענים יכולים לספור 
את מספר המושבות ולחשב את ריכוז החיידקים במים. גישה נוספת היא 
לזהות את הריחות ישירות; שיטה זו נעשית בדרך כלל תוך שימוש בטכניקות 
הדורשות ציוד מדעי יקר וגדול, כגון גז כרומטוגרפי או ספקטרוסקופיה רחבה.

”אלו דרכים טובות לזהות מולקולות ריח, אבל הן דורשות כמות גדולה של 
עבודה”, אומר פרופסור פארק, ”וכל הבדיקות הללו צריכות להיעשות במעבדה 

עם ציוד יקר - הן פשוט לא מתאימות לשטח”.

פרופסור פארק וצוותו רצו לפתח מכשיר נוח וקומפקטי לבדיקת מים, שנועד 
גם לשימוש בשטח. ”בנוסף לזיהום של מי שתייה, חיידקים ומיקרובים יכולים 
לזהם גם נהרות ואגמים”, אומר פארק, ”קחו לדוגמה את פריחת האצות בהונג 
קונג. אם נצליח לתפוס מזהם זה בעוד מועד – יהיה קל להשתלט על המצב”.

יש לנו חמישה חושים: ראייה, שמיעה, מגע, ריח וטעם. בין חמשת החושים 
האלה, יש לנו מכשירים שלוכדים את המידע משלושה מהם: ראייה (מצלמות 
וידאו) שמיעה (הקלטת אודיו) ומגע (מחשבי טאבלט). אבל אין עדיין מכשיר 

שלוכד בהצלחה מידע הקשור בריח או בטעם.

מחקרי המים המסקרנים בעולם
עם סיום שנה אזרחית, מגזין "הנדסת מים" 

בוחר את מחקרי המים המסקרנים ביותר 
שפורסמו ברחבי העולם בשנת 2015

אף דמוי אנושי 
יכול לזהות זיהומים במי שתייה
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פסגות השלג מצטמצמות � 
עובדה שתפגע במדינות עשירות במים

חיידקים שמזהמים מים מותירים ריחות מסוימים הקשורים במגוון של 
מולקולות ריח. שני ריחות אופייניים: אדמתיים ומעופשים - נגרמים על 
ו-2 מתילסוברנול   ( in  M) ג'אוזמין   ידי מולקולות שונות: 
-2. מכשיר דמוי האף החדש יכול לזהות ריחות  i n  – MIB

אלה בריכוזים נמוכים מאוד של 10 ננו-גרם לליטר מים.

כיוון שדאגתם העיקרית היא ריח רע, פרופסור פארק ועמיתיו חשבו כיצד 
האף האנושי עובד ואימצו את תפקודו לחיישן. האף האנושי מתוחכם יותר 
מזוג קולטני מולקולות הריח, אז כדי להפוך את המכשיר למרחרח אמיתי, 

החוקרים יצטרכו להמשיך במאמציהם.

”המטרה הסופית שלנו היא לפתח מכשיר ביו-אלקטרוני הזהה לאף האנושי”, 
מספר פרופסור פארק. ”האף האנושי מזהה כ-400 ריחות. אם היינו יכול 
לפתח את הטכנולוגיה שלנו שתקלוט את כל הריחות הללו, יהיה לנו מכשיר 

שיכול להריח כל דבר שנרצה, אף בריכוזים הנמוכים ביותר”.

לטכנולוגיה יישומים רבים אחרים, אומרים החוקרים. מכשיר הריח יכול להיות 
שימושי גם עבור תעשיות הריח, כגון בושם, קוסמטיקה, יין וקפה. מחלות 
מסוימות, כגון סרטן הריאות, יכולות לגרום לחולים לא לזהות ריחות מסוימים; 

ויש גם תפקיד למגזר הביטחון, לדוגמה בחיפושי סמים או חומר נפץ.  

עם התחממות גלובאלית, מחסור במים 
ישפיע גם על המדינות הצפוניות העשירות 

במים

שלג הוא מקור מים עונתי חשוב, בעיקר סביב שרשרות הרים גדולים. מן 
האזורים הגבוהים ביותר, השלג נמס וזורם בהדרגה לשפלה בעונות האביב 
והקיץ. אבל ההתחממות הגלובלית מערערת איזון נוח זה. מחקרים מראים 
כי באזורים רבים, משקעי החורף יורדים בשנים האחרונות כגשם, ולא כשלג, 
ועל כן נשטפים ולא נשמרים כמאגרים טבעיים נוחים לקראת העונות החמות. 
השלג אשר כן יורד -נצבר באזורים גבוהים יותר, ועל כן נמס קודם לכן. המחקר 

החדש מעריך את פוטנציאל השלג לספק את הצרכים האנושיים הנוכחיים 
ובעתיד, ולוקח בחשבון את מגמות מזג האוויר ואת ההתפתחות הדמוגרפית.

”השלג חשוב משום שהוא יוצר אגן מאגר משל עצמו. אבל ההשלכות של 
הצטברות מופחתת של שלג אינה זהה לכל המקומות – היא גם פונקציה של 
איפה ומתי בני האדם צריכים את המים”, אומר מחבר הראשי של המאמר, 
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”מנהלי תשתיות מים בהרבה מקומות יצטרכו להתכונן לעולם שבו מאגרי 
 n i n n השלג כבר לא קיימים”. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת 

.  
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בעוד העולם מתחמם, מדענים כבר הבחינו בהצטמצמותם של הצטברויות 
שלג באזורים רבים, מגמה שצפויה להמשיך. אתרי השלג של פעם נעלמים 
בהרי הרוקי בקולוראדו, בצפון מונטנה, כמו גם בהרי ההימלאיה ובאזורים 
אחרים. מחקר שנערך לאחרונה הראה כי מצבורי השלג בקליפורניה, שסובלת 
מבצורת שוטפת וכן מהתחממות לטווח ארוך, הגיעו לנקודה הנמוכה ביותר 

מזה 500 שנים.

מנקין ועמיתיו למחקר חישבו את ההשפעה האפשרית בעתיד, המבוססת על 
כמות צריכת המים האנושית מהפשרת שלגים. הם אספו נתונים על 421 מאגרי 
ניקוז הפרושים בחצי הכדור הצפוני, ושילבו מודלים של אקלים מרובי דפוסי 
שימוש במים בהווה ובנתונים דמוגרפיים. מנתונים אלה, הם זיהו 97 אגנים 
המשרתים כיום כשני מיליארד בני אדם שתלויים בשלג הנמס, המצביעים על 

לפחות 67% סיכוי להתייבשות, בהתחשב בדרישות המים הנוכחיות.

החוקרים התמקדו ב-32 מתוך אותם אגנים, סביבם שוכנים האוכלוסיות 
הגדולות ביותר - באופן קולקטיבי כמעט 1.45 מיליארד בני אדם – היכן 
ששלג נמס עונה על חלק ניכר מהביקוש האנושי. אלה הם הרגישים ביותר 
לכל שינוי, ונמצאים בקו הסיכון הגבוה ביותר. ביניהם האגנים של צפון ומרכז 
קליפורניה, שם גדל חלק גדול מהיבול החקלאי של ארה”ב; אגני נהרות 

קולוראדו וריו גרנדה, המשמשים את מרבית מערב ארה”ב וצפון מקסיקו; 
אגן האטלס במרוקו; אגן האברו-דוארו, המזין מים לפורטוגל ולספרד והרבה 
מאוכלוסיית דרום צרפת; וסדרה של אגנים המכסים את איטליה המזרחית, 

הבלקן הדרומי, כמה מדינות בקווקז ובצפון טורקיה.

ברשימה גם אגנים נדיפים ב-שט אל-ערב, שמימיו נמסים מהרי הזגרוס 
לעיראק, סוריה, טורקיה המזרחית, צפון ערב הסעודית ואיראן המזרחית. 
המחקרים מראים, כי התחממות האקלים כבר הפחיתה בכמות הגשמים 

והגדילה האידוי על פני מרבית השטח במזרח התיכון.
המחקר מתרכז רק באספקת מים אנושית, אבל מחסור במצבורי שלג עשוי 
לגרום להשלכות אקולוגיות רחבות יותר. במערב אמריקה, שומרי יערות 
חוששים כי שריפות יער מדולל שלגים עשויות להתחיל מוקדם יותר השנה, 
ומקורות מזון לציפורי קינון יתחילו לאזול כבר לקראת סוף הקיץ. דגי פורל 
הנהרות תלויים בזרימה קבועה של מים קרים בקיץ, ועל כן כמה מינים 

יתמודדו עם הכחדה.

”מנהלי תשתיות מים צריכים להיערך לאפשרות של דלדול משמעותי באספקת 
מי שלגים”, אומר מנקין, ”באותו הזמן, יש להתכונן לצריכה אנושית גדולה מן 

הרגיל”.   

בישול עם מים מוכלרים ומלח 
עשוי ליצור מולקולות רעילות

חדשות   מולקולות  כמה  גילו  חוקרים 
שמומלץ להימנע מהן: נוצרו על ידי בישול 

מי ברז מוכלרים ומלח שולחן המכיל יוד

בישול עם מים מוכלרים עלול להרעיל את המזון שלנו, כך עולה ממחקר חדש 
. המחקר מצביע על כמה מולקולות, חלקן  שפורסם במגזין  
חדשות לגמרי עבור החוקרים, שנוצרו מבישול עם מי ברז שעברו טיהור בכלור 

ומלח שולחן המכיל יוד.

מחברי הכתבה, מאוניברסיטת הונג קונג למדע ולטכנולוגיה ואוניברסיטת 
נאנג'ינג בסין, אומרים כי יש צורך במחקרים נוספים, כדי לברר עוד פרטים על 
מולקולות אלה והשפעתם, אם בכלל, על הבריאות שלנו. בינתיים, הגבלת זמן 
בישול וטמפרטורה, ובישול עם מלח שולחן נטול יוד, עשויים להיות בטוחים יותר.

כידוע, מי הברז שלנו מטוהרים לפני ששותים אותם או משתמשים בהם בבישול. 
הדבר נעשה בכמה דרכים, כולל על ידי הוספת רכיבי כלור, או מולקולות 
דומות אשר מהן ניתן ליצור אמוניה. לתהליך ההכלרה יש השפעה על האופי 

הכימי של המים.

שאריות כלור במי הברז שלנו מגיבים כימית עם מלח השולחן המכיל יוד, 
אותו אנו נוהגים להוסיף למזון שלנו, ויוצרים סוג של חומצה הנקראת חומצה 
). עובדה זו בפני עצמה אינה הסיבה לדאגה, אבל  i d היפו-יודית (
החומצה יכולה להגיב עם המזון וחומר אורגני אחר במי הברז אשר ייצרו תוצרי 
) – כלומר, מולקולות חדשות לגמרי עבור  P) לוואי בבישול עם יוד לחיטוי
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הבלקן הדרומי, כמה מדינות בקווקז ובצפון טורקיה.

ברשימה גם אגנים נדיפים ב-שט אל-ערב, שמימיו נמסים מהרי הזגרוס 
לעיראק, סוריה, טורקיה המזרחית, צפון ערב הסעודית ואיראן המזרחית. 
המחקרים מראים, כי התחממות האקלים כבר הפחיתה בכמות הגשמים 
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לגרום להשלכות אקולוגיות רחבות יותר. במערב אמריקה, שומרי יערות 
חוששים כי שריפות יער מדולל שלגים עשויות להתחיל מוקדם יותר השנה, 
ומקורות מזון לציפורי קינון יתחילו לאזול כבר לקראת סוף הקיץ. דגי פורל 
הנהרות תלויים בזרימה קבועה של מים קרים בקיץ, ועל כן כמה מינים 
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”מנהלי תשתיות מים צריכים להיערך לאפשרות של דלדול משמעותי באספקת 
מי שלגים”, אומר מנקין, ”באותו הזמן, יש להתכונן לצריכה אנושית גדולה מן 
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חדשות   מולקולות  כמה  גילו  חוקרים 
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שאריות כלור במי הברז שלנו מגיבים כימית עם מלח השולחן המכיל יוד, 
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החוקרים. לצורך המחקר החדש, הצוות זיהה מולקולות אלו ובדק רעילותן.

”ה-I-DBP שנוצר במהלך בישול במי ברז מוכלרים הוא משהו חדש לכימאים, 
מהנדסים סביבתיים וטוקסולוגים”, אומר ד”ר שיאנגרו ג'אנג, ממחברי המאמר 
ופרופסור חבר באוניברסיטה למדע ולטכנולוגיה בהונג קונג, ”הם רלוונטיים 

לא רק לחוקרי מים, אלא גם לציבור כולו”.

החוקרים ניתחו כיצד I-DBP נוצר במהלך בישול במי ברז מוכלרים. הם דימו 
בישול עם סוגים שונים של מי ברז בטמפרטורות וזמן משתנים, והוסיפו קמח 

חיטה ומלח המכיל יוד כדי לראות מה ה-I-DBP יוצר.

באמצעות שימוש בטכניקות כימיה חדשניות, הם זיהו 14 מולקולות חדשות 
לחלוטין וקבעו את המבנה של תשע מולקולות. לאחר מכן, הם ביצעו בדיקות 
כדי לראות איך נוצרו תשע מולקולות רעלניות, וגילו שחלק מהמולקולות הן 

פי 50-200 רעילות יותר מאשר אחרות.

”בהתחשב בכך, שמולקולות אלה עלולות להשפיע באופן שלילי על הבריאות 
שלנו, אנו צריכים ללמוד אותן יותר כדי לקבוע בדיוק מה ההשפעות שלהן”, 
אמרו ד”ר יאנג פאן, אחד מעורכי המחקר ועוזר פרופסור באוניברסיטת 

נאנג'ינג. ”הצענו כמה הצעות מעשיות להגביל היווצרותם במהלך בישול”.

תנאי הבישול, כגון סוג המים והמלח, טמפרטורת הבישול והזמן, משפיעים על 
היווצרות ה-I-DBP. במסגרת המחקר, המולקולות נכחו במי הבישול בריכוזים 
שונים, בין 0.72-7.63 מיקרוגרם לליטר. התאמת תנאי הבישול יכולה למזער 

את הריכוזים של ה-I-DBP במים.

ד”ר ג'אנג וצוותו מציעים, שבשלנים ישתמשו במי ברז שלא עברו טיהור כלורי, או 
ישתמשו במלח שולחן מועשר בנתרן-אשלגן במקום יודיד האשלגן. בישול 

   .I-DBP-בטמפרטורות נמוכות יותר, ובפחות זמן, גם מגביל את היווצרות ה

האם ניתן לנהל מים 
באופן יעיל יותר בגידולי אורז?

חוקר מהאוניברסידד פוליטכניקה במדריד 
המים  הקובע את כמות  ביצע מחקר 
הנדרשת בגידולי אורז, בהתאם לאופן 

הזריעה שלהם

מטרת המחקר הייתה לכמת את המים המשמשים בשתי מערכות יבולי אורז, 
מערכת זריעה רטובה ומערכת זריעה יבשה, במהלך החודש הראשון של 
הצמיחה. המחקר עצמו בוצע בקליפורניה יחד עם אוניברסידד פוליטכניקה 
(Universidad Politécnica) במדריד (UPM) ו-15 חוקרים מאוניברסיטאות 
אחרות ומרכזי מחקר באיטליה, סין, מצרים וארצות הברית. התוצאות מצביעות 
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החוקרים. לצורך המחקר החדש, הצוות זיהה מולקולות אלו ובדק רעילותן.
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כדי לראות איך נוצרו תשע מולקולות רעלניות, וגילו שחלק מהמולקולות הן 

פי 50-200 רעילות יותר מאשר אחרות.
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שיטה חדשה וזולה 
לטהר מים מחולות זפת

חוקרים פיתחו תהליך להסרת מזהמים 
משפכי חולות זפת באמצעות אור שמש 
וחלקיקים, שיטה יעילה וזולה מאשר שיטות 

טיפול קונבנציונליות

פרנק ג'ו, פרופסור בפקולטה להנדסה באוניברסיטת ווטרלו וראש המרכז 
לחקר ננוטכנולוגיה הנדסית בקנדה, הוא החוקר הבכיר בצוות שמצא כי 
פוטו-קטליזיס (photocatalysis) - תגובה כימית המשלבת קליטת אור על 
ידי חלקיקים – יכולה לחסל לחלוטין חומצות נפטניות (naphthenic) בשפכי 

חולות נפט וזפת, ובתוך שעות ספורות. 

חומצות נפטניות מהוות איום על האקולוגיה ועל בריאות האדם. מים בבריכות 
שיירי בנייה וכרייה הנותרים להתפרק באופן טבעי עדיין מכילים מזהמים אלה, 

גם עשרות שנים מאוחר יותר.

”באלברטה, קנדה, כמיליארד טון של מים מאוחסנים בבריכות שיירים אלו, 
והסרת חומצות נפטניות אלו היא אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים ביותר 
בקנדה”,  אומר טים לאשוק, דוקטורנט להנדסה כימית בווטרלו, המחבר 
הראשי של מאמר זה וזוכה מלגת ונייה לתואר שני. ”טיפולים קונבנציונליים 
המקובלים כיום לא עבדו, או אם הם עבדו - הם כבר לא היו מעשיים, כיוון 
שהיו יקרים מדי כדי לפתור את הבעיה. הטכנולוגיה של ווטרלו היא הצעד 

הראשון של מה שנראה כמו שיטת טיפול מעשית מאוד וירוקה”.
בניגוד לטיפול במים מזוהמים עם כלור או סינון, הטכנולוגיה של ווטרלו 
חסכונית באנרגיה וזולה יחסית. החלקיקים מגיבים מאוד כאשר הם נחשפים 
לאור השמש ושוברים את המזהמים העיקשים באטומים הבודדים שלהם, 
ומוציאים אותם לחלוטין מהמים. טיפול זה תלוי באור השמש רק לאנרגיה, 

וניתן לשחזר את החלקיקים ולעשות בהם שימוש חוזר ללא הגבלת זמן.
השלבים הבאים במחקר בווטרלו יבטיחו שהמים המטופלים עונים על כל 
מטרות החקיקה הסביבתית הקנדית ותקנות אחרות הנדרשות להבטיח כי 

ניתן לעשות שימוש חוזר במאגרים אלו.  

על כך ששתי מערכות ניהול המים הוכיחו שאין הבדלים בכל הנוגע למחזור 
היבול.

אורז נחשב כדגן השלישי בגודלו בעולם (165 מיליון דונם) לאחר חיטה ותירס, 
אבל זהו הדגן החשוב ביותר בעולם, עקב כמות האנשים שתלויים בתוצרתו. 
שטח האורז המעובד בסין ובהודו מהווה מחצית משטח האורז הכלל עולמי.

בספרד יש את שטח האורז השני בגודלו באיחוד האירופי עם 115,000 דונם, 
קצת אחרי איטליה. יבולי אורז גדלים בדרך כלל בתנאים שבהם מציפים את 
האדמה, ועל כן נדרשות כמויות גדולות של מים. אופציה חלופית לגידול האורז 
כרוכה בהשקיית האדמה בחודש הראשון והצפתה רק בתקופה שלאחר מכן. 

אם כן, האם יש הבדל בצריכת המים בין מערכות אלה?

כדי לענות על שאלה זו, קבוצה של חוקרים ממדינות שונות ביצעה מחקר בן 
שלוש שנים בשדות אורז בקליפורניה, תוך שימוש בטכניקת מדידה אטמוספרית 
(Eddy Covariance) כדי לקבוע את מידת האידוי של היבול (שילוב של שני 
תהליכי דליפת מים: אידוי דרך האדמה ואידוי דרך היבול) ותוך התחשבות 

בקבוצה אחרת של משתנים (כגון, ניקוז מים ושיטות השקיה).

המחקר מלמד כי אין הבדלים משמעותיים באידוי בין מערכת הזריעה הרטובה 
לבין מערכת הזריעה היבשה. עם זאת, יש לקחת בחשבון, כי במקרים רבים 
עדיף להשתמש במערכת זריעה רטובה עקב גורמים נוספים, כגון עשבוניות 
מרובה או מליחות בקרקע. מכאן עולה, כי יהיה צורך לבצע מחקר השוואתי 

נוסף כדי לזהות אופטימיזציה של מים באורז הגדל בתנאים אלו.   
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ידי חלקיקים – יכולה לחסל לחלוטין חומצות נפטניות (naphthenic) בשפכי 

חולות נפט וזפת, ובתוך שעות ספורות. 

חומצות נפטניות מהוות איום על האקולוגיה ועל בריאות האדם. מים בבריכות 
שיירי בנייה וכרייה הנותרים להתפרק באופן טבעי עדיין מכילים מזהמים אלה, 

גם עשרות שנים מאוחר יותר.

”באלברטה, קנדה, כמיליארד טון של מים מאוחסנים בבריכות שיירים אלו, 
והסרת חומצות נפטניות אלו היא אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים ביותר 
בקנדה”,  אומר טים לאשוק, דוקטורנט להנדסה כימית בווטרלו, המחבר 
הראשי של מאמר זה וזוכה מלגת ונייה לתואר שני. ”טיפולים קונבנציונליים 
המקובלים כיום לא עבדו, או אם הם עבדו - הם כבר לא היו מעשיים, כיוון 
שהיו יקרים מדי כדי לפתור את הבעיה. הטכנולוגיה של ווטרלו היא הצעד 

הראשון של מה שנראה כמו שיטת טיפול מעשית מאוד וירוקה”.
בניגוד לטיפול במים מזוהמים עם כלור או סינון, הטכנולוגיה של ווטרלו 
חסכונית באנרגיה וזולה יחסית. החלקיקים מגיבים מאוד כאשר הם נחשפים 
לאור השמש ושוברים את המזהמים העיקשים באטומים הבודדים שלהם, 
ומוציאים אותם לחלוטין מהמים. טיפול זה תלוי באור השמש רק לאנרגיה, 

וניתן לשחזר את החלקיקים ולעשות בהם שימוש חוזר ללא הגבלת זמן.
השלבים הבאים במחקר בווטרלו יבטיחו שהמים המטופלים עונים על כל 
מטרות החקיקה הסביבתית הקנדית ותקנות אחרות הנדרשות להבטיח כי 

ניתן לעשות שימוש חוזר במאגרים אלו.  

על כך ששתי מערכות ניהול המים הוכיחו שאין הבדלים בכל הנוגע למחזור 
היבול.

אורז נחשב כדגן השלישי בגודלו בעולם (165 מיליון דונם) לאחר חיטה ותירס, 
אבל זהו הדגן החשוב ביותר בעולם, עקב כמות האנשים שתלויים בתוצרתו. 
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בספרד יש את שטח האורז השני בגודלו באיחוד האירופי עם 115,000 דונם, 
קצת אחרי איטליה. יבולי אורז גדלים בדרך כלל בתנאים שבהם מציפים את 
האדמה, ועל כן נדרשות כמויות גדולות של מים. אופציה חלופית לגידול האורז 
כרוכה בהשקיית האדמה בחודש הראשון והצפתה רק בתקופה שלאחר מכן. 

אם כן, האם יש הבדל בצריכת המים בין מערכות אלה?

כדי לענות על שאלה זו, קבוצה של חוקרים ממדינות שונות ביצעה מחקר בן 
שלוש שנים בשדות אורז בקליפורניה, תוך שימוש בטכניקת מדידה אטמוספרית 
(Eddy Covariance) כדי לקבוע את מידת האידוי של היבול (שילוב של שני 
תהליכי דליפת מים: אידוי דרך האדמה ואידוי דרך היבול) ותוך התחשבות 

בקבוצה אחרת של משתנים (כגון, ניקוז מים ושיטות השקיה).

המחקר מלמד כי אין הבדלים משמעותיים באידוי בין מערכת הזריעה הרטובה 
לבין מערכת הזריעה היבשה. עם זאת, יש לקחת בחשבון, כי במקרים רבים 
עדיף להשתמש במערכת זריעה רטובה עקב גורמים נוספים, כגון עשבוניות 
מרובה או מליחות בקרקע. מכאן עולה, כי יהיה צורך לבצע מחקר השוואתי 

נוסף כדי לזהות אופטימיזציה של מים באורז הגדל בתנאים אלו.   
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חברת  של  החשובים  המאבקים  אחד 
מסתמן  האחרונות  בשנים  "מקורות" 
כהצלחה: צמצום תופעת המנגן במפעל 
מיועדים  שמימיו  לנגב",  השלישי  "הקו 
להשקיית גידולים חקלאיים בצפון הנגב. 
והטכנולוגיות  סיבותיה  התופעה,  על 
חברת  משתמשת  בהן  המתקדמות 
אבי  מספר  בה,  לטפל  הלאומית  המים 
אהרוני, מנהל המחלקה להשבת קולחים 

בקבוצת "מקורות" 

מפעל "הקו השלישי לנגב" הוא מפעל השבת מי קולחים לחקלאות הגדול 
לפעול  שהחל  המפעל,  בארץ.  ביותר  והגדול  "מקורות"  חברת  של  ביותר 
בשנת 1989, מספק בכל שנה עד כ-170 מיליון מ"ק מי קולחים שעברו 
טיפול שלישוני (מים מושבים), שאיכותם המעולה דומה מאוד לאיכות מי 

שתייה. המים  מיועדים להשקיה חקלאית בצפון הנגב. 

תהליך הטיפול במפעל כולל שני שלבים:
בוצה  בשיטת  העירוניים  בשפכים  טיפול   - בשפכים  ביולוגי  טיפול   .1

משופעלת
- איכותם  לשיפור  החדרה  לשדות  השניוניים  הקולחים  החדרת   .2 
טיפול שלישוני שבעקבותיו איכות הקולחים המופקים לאחר כחצי שנה 
כל  להשקיית  המתאימה  באיכות  היא  המקומי  מהאקוויפר  שנה  עד 

הגידולים החקלאיים.  שיטה החדרה זו נקראת "טיפול קרקע אקוויפר", 
(Soil Aquifer Treatment) SAT או

מערכת "הקו השלישי לנגב" של "מקורות" מנוהלת בשיטה ייחודית אשר 
מאפשרת הפרדה מוחלטת בין הקולחים שהוחדרו למי התהום, לבין אוגר 
מי התהום הטבעיים המשמשים למי שתייה. השיטה מבוססת על משטר 
לזרום  המוחדרים  מהמים  מונע  אשר  מפלסים,  לשמירת  הדואג  שאיבה 

לעבר קידוחי מי שתייה שבאזור. 

ביניהם  שהשילוב  גורמים  כמה  קיימים  המושבים  המים  להפקת  במפעל 
עלול להביא לסתימות במסננים, או במערכות ההשקיה החקלאיות. 

במערכות  סתימות  להיווצרות  האפשריים  הגורמים  את  להעריך  בניסיון 
בחלק  במים  המנגן  בריכוזי  עלייה  וביניהן  אפשרויות,  כמה  עלו  ההשקיה 
בסביבה),  הקיימים  הטבעיים  (המים  הרקע  למי  מעבר  ההפקה  מקידוחי 
התפתחות אצות וזואופלנקטון במי המאגרים של המפעל והצטברות חול 
הגורמים  שלושת  שילוב   המפעל.  של  ההולכה  בקווי  ההפקה)  (מקידוחי 
יחד  כמעט שלא קורה מאחר שנעשות פעולות שיקום לצמצום תופעות 
במאגרים  רק  (שנגרמת  האצות  תופעת  גם  ולמזעורן.  בקידוחים  החול 
כימיים  וטיפולים  בדגים  אכלוס  בעקבות  בשליטה  נמצאת  הקו)  שבמורד 

כנגד פריחת אצות.

אחת המשימות החשובות ש"מקורות" נטלה על עצמה בשנים האחרונות, 
סתימות  מניעת   - פיתוחה  פרי  מתקדמת  בטכנולוגיה  שימוש  היא 
במערכות השקיה הנובעות מהמסת המנגן באקוויפר, המתחמצן 

לאחר מכן בקו האספקה הראשי.

התגלו  לנגב"  השלישי  "הקו  במערכת  המנגן  על-ידי  הנגרמות  הבעיות 
נוצרו סתימות במסנני מערכות ההשקיה  2001, כאשר  לראשונה בשנת 
הצטברות  גילו  הסינון  במערכות  בדיקות  לניקוי.  קשות  שהיו  החקלאיות, 
של שאריות אצות עם חלקיקי חול וחומר אורגני עם תכולת משקעי מנגן 
שכללה  מיוחדת,  חקירה  לביצוע  הביאה  התופעות  התמשכות  גבוהה. 
בדיקות של ריכוזי מנגן בכל קידוחי ההפקה במערכת" הקו השלישי לנגב", 
של  גבוהים  ריכוזים  להופעת  הסיבות  וחקירת  ההולכה  קווי  מצב  בדיקת 

מנגן במים המושבים.

נובע  המושבים  למים  מנגן  לחדירת  העיקרי  המקור  כי  העלו  המחקרים 
בעיקר  הקולחים,  הוחדרו  שאליו  באקוויפר  הקרקע  ממסלע  מהמסתו 
באזורים שבהם נוצרים תנאים אנאירוביים (חוסר בחמצן מומס) בקרקע. 
ברבים מקידוחי ההפקה המנגן מצוי בריכוז נמוך, או נמוך מאד, אך בחלק 

א. בן�חן

"מקורות" משביחה את 
מי הקולחים להשקיה

צילום: אלבטרוס
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קטן מהם הריכוז מגיע למאות מיקרוגרם לליטר (מקג"ל) ועד לריכוז של 
מעל 2,000 מקג"ל.

בבדיקת פנים דופן הצנרת ב"קו השלישי לנגב", שבוצעה בתחילת 2002, 
התגלתה שכבה עבה שחורה של ביו-פילם (מעטה ביולוגי) הנוצרת בגלל 
מפגש של שלושה מרכיבים: מנגן מומס, חמצן מומס (שלא כמו באקוויפר, 

קו ההולכה תמיד מחומצן) וחיידקי מנגן. 
כשנוצרים שינויים בתנאים ההידראוליים של זרימת המים בקו ,מתנתקות 
שכבות ביו-פילם (עם משקעי מנגן) מדופן הצינור, מתפוררות, וחלקיקים 
של  המסננים  על  ונעצרים  המים  זרם  עם  נעים  המפוררת  השכבה  של 

מערכות ההשקיה. 

שבמים  במנגן  שמקורן  סתימות  לגרימת  תנאים  היווצרות  למנוע  כדי 
כללו  הפעולות  במקביל.  פעולות  מספר  "מקורות"  נקטה  המושבים, 
מחקרים מקיפים להבנת התופעה, הקטנת כמויות המנגן במים המופקים, 
ביו- וסילוק מבוקר של שכבות  לאקוויפר  שיפור תנאי החדרת הקולחים 

פילם מדופנות הקו באמצעות שטיפות קו. 

מחקרי תופעת המנגן
"מקורות" ביצעה שורה של מחקרים בנושא. בתחילה לשם גילוי הסיבות 
במטרה  השני  ובשלב  ההשבה,  מקידוחי  בחלק  במים  המנגן  להצטברות 
לחפש דרכים ואמצעים אפשריים להקטנת ריכוזי המנגן במים המושבים, 
לנגב"  השלישי  "הקו  דופנות  על  הביופילם  שכבות  היווצרות  למנוע  כדי 
ההשקיה  למערכות  המנגן  עם  הביו-פילם  חלקיקי  הגעת  ולמניעת 

החקלאיות.

יחד עם פרופ'   - טווח באקוויפר  כללו: מחקר תהליכים ארוכי  המחקרים 
מקורות  ואיתור  גיאוכימיים  תהליכים  לחקלאות;  מהפקולטה  בנין  עמוס 
דו-לאומי  מחקר  הגיאולוגי;  מהמכון  גורן  אורלי  ד"ר  עם  יחד   - המנגן 
חמצון  באמצעות  קדם  טיפול  שבחנו  בין-לאומי,  ומחקר  ישראל-גרמניה 
עם  ההחדרה,  בשדות  חיצור  קצבי  שיפור  מחקר  וכן   ;( P)  מתקדם 

ד"ר גלבוע אריה מאוניברסיטת בן-גוריון.

 MnM מחקר
במחקר זה, שביצעה יחידת השפד"ן של "מקורות", נמצא כי הרוב המוחלט 
לנגב"  השלישי  "הקו  של  הפנימית  הדופן  על  המצטברת  השכבה  של 
ושקרוב  מינרלי),  אורגני,  (לא  אורגני  אי  חומר  הוא   - מ-80%  למעלה   -
ל-60% ממנו הוא מנגן. שכבה זו נמצאה מתאימה לשמש כמצע קטליטי 
מעבירים  כאשר  אחרות,  מתכות  או  מנגן  בהרחקת  מאוד  יעיל  (תהליכי) 

דרכה מים עשירים במנגן או מתכת אחרת. המחקר נמצא בעיצומו. 

תהליך היווצרות שכבת ביו�פילם על דפנות הקו
מנגן  מכילים  ההפקה  בקידוחי  מהאקוויפר  הנשאבים  המושבים  המים 
מומס בריכוזים שונים, בהתאם לריכוזים השונים בכל קידוח הפקה, אשר 
נעים בין ריכוזים אפסיים בחלק מהקידוחים ועד ריכוזים גבוהים מאד, של 

מעל 2,000 מקג"ל, בכמה קידוחים בודדים.

"הקו  של  האספקה  בקווי  המוזרמים  המים  מהאקוויפר,  ההפקה  לאחר 
לחיידקים  זמין  המומס  המנגן  מומס.  חמצן  שוב  מכילים  לנגב"  השלישי 
היוצרים שכבת ביו-פילם על דופן הצינור המזרים את המים וכך מתחמצן 
דופן  על  הביו-פילם  שכבת  ליצירת  המנגן  צריכת  חלקיקי).  (מנגן  המנגן 
השנים  ובמשך  הקו,  במי  המנגן  ריכוז  את  דרסטי  באופן  מורידה  הצינור 
הריכוז הממוצע במי הקו היה של עשרות מקג"ל מנגן בלבד. ריכוזים אלה 
על  השקיה  למי  המותרים  מהריכוזים  בהרבה  נמוכים  הקו  במי  מנגן  של 
"פי תקנות ענבר" או מהריכוזים המותרים במי שתייה, ולבד מפוטנציאל 
לגידולים החקלאיים  נזק  גורמים לשום  אינם  סתימת מערכות ההשקיה, 

המושקים במי הקו השלישי לנגב".

הקטנת כמויות המנגן הנשאב בקידוחים
במקביל לעריכת המחקרים על הסיבות לתופעת המנגן, פועלת "מקורות" 
להקטנת כמויות המנגן הנשאבות בקידוחי ההפקה. דבר זה נעשה על-ידי 
הפסקה או הגבלת שאיבת המים המושבים בקידוחים שבהם ריכוז המנגן 
במים גבוה, וכך ייעול משטרי החדרת הקולחין להקטנת פוטנציאל המסת 

המנגן באקוויפר.

ייעול משטר החדרת הקולחים לאגני ההחדרה
המביאים  אנאירוביים  תנאים  ולמנוע  ההחדרה  פעולות  את  לייעל  כדי 
החדרת  שדות  את  ציידה  "מקורות"  הקרקע,  ממסלע  המנגן  להמסת 
הבקרה  מחדר  המפוקדים  מגופים  עם  אוטומטיות,  במערכות  הקולחים 
את  מווסתות  אלו  מערכות  החדרה.  אגן  בכל  המים  מפלס  על  וסנסורים 
זמני ההצפה והייבוש באגנים, ומאפשרות לשמור על זמני הייבוש הנדרשים 

בכל אגן החדרה.

סילוק שכבות ביו�פילם רופפות מדפנות הקו
מהניסיון המתמשך בתפעול המערכת ניתן להסיק כי השתחררות שכבות 
הביופילם מדפנות הצינור, היא הגורם העיקרי להגברת התנאים להיווצרות 
כמה  עד  מהקו  לסלק  כדי  החקלאיות.  ההשקיה  במערכות  סתימות 
שאפשר את שכבות הביופילם הרופפות, מבצעת "מקורות" לקראת סוף 
שעל  מהמשקעים  הקו  של  יזומה  שטיפה  ההשקיה  עונת  ולפני  החורף 

הדפנות. 
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חברת  של  החשובים  המאבקים  אחד 
מסתמן  האחרונות  בשנים  "מקורות" 
כהצלחה: צמצום תופעת המנגן במפעל 
מיועדים  שמימיו  לנגב",  השלישי  "הקו 
להשקיית גידולים חקלאיים בצפון הנגב. 
והטכנולוגיות  סיבותיה  התופעה,  על 
חברת  משתמשת  בהן  המתקדמות 
אבי  מספר  בה,  לטפל  הלאומית  המים 
אהרוני, מנהל המחלקה להשבת קולחים 

בקבוצת "מקורות" 

מפעל "הקו השלישי לנגב" הוא מפעל השבת מי קולחים לחקלאות הגדול 
לפעול  שהחל  המפעל,  בארץ.  ביותר  והגדול  "מקורות"  חברת  של  ביותר 
בשנת 1989, מספק בכל שנה עד כ-170 מיליון מ"ק מי קולחים שעברו 
טיפול שלישוני (מים מושבים), שאיכותם המעולה דומה מאוד לאיכות מי 

שתייה. המים  מיועדים להשקיה חקלאית בצפון הנגב. 

תהליך הטיפול במפעל כולל שני שלבים:
בוצה  בשיטת  העירוניים  בשפכים  טיפול   - בשפכים  ביולוגי  טיפול   .1

משופעלת
- איכותם  לשיפור  החדרה  לשדות  השניוניים  הקולחים  החדרת   .2 
טיפול שלישוני שבעקבותיו איכות הקולחים המופקים לאחר כחצי שנה 
כל  להשקיית  המתאימה  באיכות  היא  המקומי  מהאקוויפר  שנה  עד 

הגידולים החקלאיים.  שיטה החדרה זו נקראת "טיפול קרקע אקוויפר", 
(Soil Aquifer Treatment) SAT או

מערכת "הקו השלישי לנגב" של "מקורות" מנוהלת בשיטה ייחודית אשר 
מאפשרת הפרדה מוחלטת בין הקולחים שהוחדרו למי התהום, לבין אוגר 
מי התהום הטבעיים המשמשים למי שתייה. השיטה מבוססת על משטר 
לזרום  המוחדרים  מהמים  מונע  אשר  מפלסים,  לשמירת  הדואג  שאיבה 

לעבר קידוחי מי שתייה שבאזור. 

ביניהם  שהשילוב  גורמים  כמה  קיימים  המושבים  המים  להפקת  במפעל 
עלול להביא לסתימות במסננים, או במערכות ההשקיה החקלאיות. 

במערכות  סתימות  להיווצרות  האפשריים  הגורמים  את  להעריך  בניסיון 
בחלק  במים  המנגן  בריכוזי  עלייה  וביניהן  אפשרויות,  כמה  עלו  ההשקיה 
בסביבה),  הקיימים  הטבעיים  (המים  הרקע  למי  מעבר  ההפקה  מקידוחי 
התפתחות אצות וזואופלנקטון במי המאגרים של המפעל והצטברות חול 
הגורמים  שלושת  שילוב   המפעל.  של  ההולכה  בקווי  ההפקה)  (מקידוחי 
יחד  כמעט שלא קורה מאחר שנעשות פעולות שיקום לצמצום תופעות 
במאגרים  רק  (שנגרמת  האצות  תופעת  גם  ולמזעורן.  בקידוחים  החול 
כימיים  וטיפולים  בדגים  אכלוס  בעקבות  בשליטה  נמצאת  הקו)  שבמורד 

כנגד פריחת אצות.

אחת המשימות החשובות ש"מקורות" נטלה על עצמה בשנים האחרונות, 
סתימות  מניעת   - פיתוחה  פרי  מתקדמת  בטכנולוגיה  שימוש  היא 
במערכות השקיה הנובעות מהמסת המנגן באקוויפר, המתחמצן 

לאחר מכן בקו האספקה הראשי.

התגלו  לנגב"  השלישי  "הקו  במערכת  המנגן  על-ידי  הנגרמות  הבעיות 
נוצרו סתימות במסנני מערכות ההשקיה  2001, כאשר  לראשונה בשנת 
הצטברות  גילו  הסינון  במערכות  בדיקות  לניקוי.  קשות  שהיו  החקלאיות, 
של שאריות אצות עם חלקיקי חול וחומר אורגני עם תכולת משקעי מנגן 
שכללה  מיוחדת,  חקירה  לביצוע  הביאה  התופעות  התמשכות  גבוהה. 
בדיקות של ריכוזי מנגן בכל קידוחי ההפקה במערכת" הקו השלישי לנגב", 
של  גבוהים  ריכוזים  להופעת  הסיבות  וחקירת  ההולכה  קווי  מצב  בדיקת 

מנגן במים המושבים.

נובע  המושבים  למים  מנגן  לחדירת  העיקרי  המקור  כי  העלו  המחקרים 
בעיקר  הקולחים,  הוחדרו  שאליו  באקוויפר  הקרקע  ממסלע  מהמסתו 
באזורים שבהם נוצרים תנאים אנאירוביים (חוסר בחמצן מומס) בקרקע. 
ברבים מקידוחי ההפקה המנגן מצוי בריכוז נמוך, או נמוך מאד, אך בחלק 

א. בן�חן

"מקורות" משביחה את 
מי הקולחים להשקיה

צילום: אלבטרוס
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קטן מהם הריכוז מגיע למאות מיקרוגרם לליטר (מקג"ל) ועד לריכוז של 
מעל 2,000 מקג"ל.

בבדיקת פנים דופן הצנרת ב"קו השלישי לנגב", שבוצעה בתחילת 2002, 
התגלתה שכבה עבה שחורה של ביו-פילם (מעטה ביולוגי) הנוצרת בגלל 
מפגש של שלושה מרכיבים: מנגן מומס, חמצן מומס (שלא כמו באקוויפר, 

קו ההולכה תמיד מחומצן) וחיידקי מנגן. 
כשנוצרים שינויים בתנאים ההידראוליים של זרימת המים בקו ,מתנתקות 
שכבות ביו-פילם (עם משקעי מנגן) מדופן הצינור, מתפוררות, וחלקיקים 
של  המסננים  על  ונעצרים  המים  זרם  עם  נעים  המפוררת  השכבה  של 

מערכות ההשקיה. 

שבמים  במנגן  שמקורן  סתימות  לגרימת  תנאים  היווצרות  למנוע  כדי 
כללו  הפעולות  במקביל.  פעולות  מספר  "מקורות"  נקטה  המושבים, 
מחקרים מקיפים להבנת התופעה, הקטנת כמויות המנגן במים המופקים, 
ביו- וסילוק מבוקר של שכבות  לאקוויפר  שיפור תנאי החדרת הקולחים 

פילם מדופנות הקו באמצעות שטיפות קו. 

מחקרי תופעת המנגן
"מקורות" ביצעה שורה של מחקרים בנושא. בתחילה לשם גילוי הסיבות 
במטרה  השני  ובשלב  ההשבה,  מקידוחי  בחלק  במים  המנגן  להצטברות 
לחפש דרכים ואמצעים אפשריים להקטנת ריכוזי המנגן במים המושבים, 
לנגב"  השלישי  "הקו  דופנות  על  הביופילם  שכבות  היווצרות  למנוע  כדי 
ההשקיה  למערכות  המנגן  עם  הביו-פילם  חלקיקי  הגעת  ולמניעת 

החקלאיות.

יחד עם פרופ'   - טווח באקוויפר  כללו: מחקר תהליכים ארוכי  המחקרים 
מקורות  ואיתור  גיאוכימיים  תהליכים  לחקלאות;  מהפקולטה  בנין  עמוס 
דו-לאומי  מחקר  הגיאולוגי;  מהמכון  גורן  אורלי  ד"ר  עם  יחד   - המנגן 
חמצון  באמצעות  קדם  טיפול  שבחנו  בין-לאומי,  ומחקר  ישראל-גרמניה 
עם  ההחדרה,  בשדות  חיצור  קצבי  שיפור  מחקר  וכן   ;( P)  מתקדם 

ד"ר גלבוע אריה מאוניברסיטת בן-גוריון.

 MnM מחקר
במחקר זה, שביצעה יחידת השפד"ן של "מקורות", נמצא כי הרוב המוחלט 
לנגב"  השלישי  "הקו  של  הפנימית  הדופן  על  המצטברת  השכבה  של 
ושקרוב  מינרלי),  אורגני,  (לא  אורגני  אי  חומר  הוא   - מ-80%  למעלה   -
ל-60% ממנו הוא מנגן. שכבה זו נמצאה מתאימה לשמש כמצע קטליטי 
מעבירים  כאשר  אחרות,  מתכות  או  מנגן  בהרחקת  מאוד  יעיל  (תהליכי) 

דרכה מים עשירים במנגן או מתכת אחרת. המחקר נמצא בעיצומו. 

תהליך היווצרות שכבת ביו�פילם על דפנות הקו
מנגן  מכילים  ההפקה  בקידוחי  מהאקוויפר  הנשאבים  המושבים  המים 
מומס בריכוזים שונים, בהתאם לריכוזים השונים בכל קידוח הפקה, אשר 
נעים בין ריכוזים אפסיים בחלק מהקידוחים ועד ריכוזים גבוהים מאד, של 

מעל 2,000 מקג"ל, בכמה קידוחים בודדים.

"הקו  של  האספקה  בקווי  המוזרמים  המים  מהאקוויפר,  ההפקה  לאחר 
לחיידקים  זמין  המומס  המנגן  מומס.  חמצן  שוב  מכילים  לנגב"  השלישי 
היוצרים שכבת ביו-פילם על דופן הצינור המזרים את המים וכך מתחמצן 
דופן  על  הביו-פילם  שכבת  ליצירת  המנגן  צריכת  חלקיקי).  (מנגן  המנגן 
השנים  ובמשך  הקו,  במי  המנגן  ריכוז  את  דרסטי  באופן  מורידה  הצינור 
הריכוז הממוצע במי הקו היה של עשרות מקג"ל מנגן בלבד. ריכוזים אלה 
על  השקיה  למי  המותרים  מהריכוזים  בהרבה  נמוכים  הקו  במי  מנגן  של 
"פי תקנות ענבר" או מהריכוזים המותרים במי שתייה, ולבד מפוטנציאל 
לגידולים החקלאיים  נזק  גורמים לשום  אינם  סתימת מערכות ההשקיה, 

המושקים במי הקו השלישי לנגב".

הקטנת כמויות המנגן הנשאב בקידוחים
במקביל לעריכת המחקרים על הסיבות לתופעת המנגן, פועלת "מקורות" 
להקטנת כמויות המנגן הנשאבות בקידוחי ההפקה. דבר זה נעשה על-ידי 
הפסקה או הגבלת שאיבת המים המושבים בקידוחים שבהם ריכוז המנגן 
במים גבוה, וכך ייעול משטרי החדרת הקולחין להקטנת פוטנציאל המסת 

המנגן באקוויפר.

ייעול משטר החדרת הקולחים לאגני ההחדרה
המביאים  אנאירוביים  תנאים  ולמנוע  ההחדרה  פעולות  את  לייעל  כדי 
החדרת  שדות  את  ציידה  "מקורות"  הקרקע,  ממסלע  המנגן  להמסת 
הבקרה  מחדר  המפוקדים  מגופים  עם  אוטומטיות,  במערכות  הקולחים 
את  מווסתות  אלו  מערכות  החדרה.  אגן  בכל  המים  מפלס  על  וסנסורים 
זמני ההצפה והייבוש באגנים, ומאפשרות לשמור על זמני הייבוש הנדרשים 

בכל אגן החדרה.

סילוק שכבות ביו�פילם רופפות מדפנות הקו
מהניסיון המתמשך בתפעול המערכת ניתן להסיק כי השתחררות שכבות 
הביופילם מדפנות הצינור, היא הגורם העיקרי להגברת התנאים להיווצרות 
כמה  עד  מהקו  לסלק  כדי  החקלאיות.  ההשקיה  במערכות  סתימות 
שאפשר את שכבות הביופילם הרופפות, מבצעת "מקורות" לקראת סוף 
שעל  מהמשקעים  הקו  של  יזומה  שטיפה  ההשקיה  עונת  ולפני  החורף 

הדפנות. 
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כ�350 משתתפים  לקחו חלק בהתייעצות 
שנערכה בעזרת פלטפורמה ייחודית, שבסופה 
גובשו תובנות אופרטיביות המוגשות בימים 

אלה לבעלי עניין בתחום

לקראת כנס WATEC 2015 ובמהלכו, חברת שניידר אלקטריק ערכה דיון 
רחב, הנוגע לשימושים ברשת מים חכמה כחלק מתפיסת העיר החכמה. 

הדיון,  נערך באמצעות פלטפורמה ייחודית שפותחה לטובת העניין ביחד עם 
חברת "תובנות" אפשר לבעלי העניין השונים –  מועצות מקומיות,  חברות 
מים, גורמים מקצועיים בתחום המים ומשרדי הממשלה – לספק תובנות 
ורעיונות  לשיפור איכות המים לתושב ושיפור היעילות התפעולית,  בעזרת 
רשת המים בעיר החכמה. התובנות שעלו, עובדו בעזרת טכנולוגיה ייחודית 

שמינפה מהן הצעות לממשקי עבודה אופרטיביים לקידום התחום.
תעשיה  חטיבת  סמנכ"ל  ברק.  אבנר   

אבנר ברק

ותשתיות בשניידר אלקטריק ישראל, 
שיזם את הדיון אמר "כחברה הדוגלת 
בקשר ישיר עם לקוחותיה ועבודה במרחב 
הדיגיטלי בחרנו בפלטפורמה של חברת 
תובנות על מנת ליזום שיח ציבורי מפרה. 
שאין  הוכיחו  מהדיון  שעלו  התובנות 
חכמים כבעלי הניסיון.  התובנות יסייעו 
לשפר תהליכים ופתרונות בשוק המים 
בישראל. בחרנו לחבור עם "הנדסת מים" 
לצורך תהליך זה מתוך הערכה לבמה 
שניתנת לטכנולוגיית המים בישראל על 

גבי עמודי המגזין".
בדיון השתתפו כ-350 אנשי מקצוע ובעלי עניין שהגיבו לשאלה: "מה היית 

מצפה מרשת המים בעיר החכמה".

6 התובנות שזוקקו מכ-200 תגובות שהועברו בנושא וההחלטות 
שהתקבלו בעקבותיהם:

קשר עם התושב. עדכון על צריכת המים בצורה נוחה ובאופן שוטף, כולל   .1
קבלת מידע על אירועים הקשורים לצריכה אישית כגון דליפות או צריכה 
מוגברת, מידע שיאפשר ויסייע לכל תושב לנהל נכון יותר את משק המים 
שלו. הדבר מצריך חיבור ועדכון מערכות התאגיד והאפליקציה העירונית. 
קיימים בשוק מספר פתרונות אך החיבור בין מערכת ניהול הלקוחות, 
מערכת מניית המים, מערכת ה-GIS ומערכת מרכז הבקרה הוא נושא 

שיש להשקיע בו תשומת לב, משאבים ופיתוח.  
ניתוח מידע בזמן אמת מכלל מערכות התאגיד. ריכוז מכלול הנתונים   .2
מכלל מערכות התאגיד והצגת תמונה עדכנית בזמן אמת, כולל יכולת 
התמודדות עם ניתוח נתונים מתקדם ואבטחת מידע. מערכת מים בעיר 
החכמה מורכבת ממגוון מערכות וחייבת להיות נסמכת על בסיס נתונים 
אחיד ובעלת יכולת העברת מידע בין המערכות, דבר שיאפשר הצגת מידע 
ממערכת אחת על ממשק של אחרת. חברת שניידר אלקטריק משקיעה 
משאבים רבים בבניית הממשקים של מערכת מרכז הבקרה שהיא מציעה 
וקוראת לשחקנים נוספים בתחום לשתף פעולה על מנת ליישם החלטה זו.  
איכות המים. מדידת המרכיבים באופן רציף ושקיפות הנתונים למגוון   .3
משתמשי הרשת תאפשר שימוש מושכל בזמן אמת תוך טיפול בבעיות 
בשלב מוקדם ובמקרי זיהום אף לבודד אזורים ולהפסיק הזרמה, כמו כן 
איכות מים יכולה להביא לחסכון בעלויות תפעול וטיפול בצנרת בשל 
אבנית ושאר משתנים. ביטחון מים הופך יותר ויותר לגורם משפיע במערכת 
ההחלטות של תאגידים ובכלל. יש לבצע ניטור רציף של פרמטרים שונים 
הנוגעים לאיכות המים ולקבל התראות בזמן אמת בעת אירוע. מהעברת 
המידע בין התחנות והמתקנים למרכז הבקרה ועד הנתונים שבאים מרשת 
המים, יש דרישה לאבטחת מידע. יש לחבר את מערכת המדידה של איכות 
 GIS-המים לחדר הבקרה, דבר שיאפשר הצגת המידע גם על מערכות ה

.(CRM) וגם שיקופו לתושב דרך ממשקים של מערכת ניהול הלקוחות
פחת מים הבטחת אספקת מים וצמצום איבודי מים, בדגש על זיהוי מוקדם   .4
של נזילות ומיקומן, שליטה בלחצים ויכולת התראה בזמן אמת. היכולת 
לספק מערכת אמינה ויעילה על מנת להתמודד עם דלף מים, טמונה 
ביכולת החיבור בין מערכות הקר"מ למערכות ה-GIS בסביבה שלומדת 
את פרופיל הצריכה בעיר ויודעת לנתח אנומליות. החיבור למרכז הבקרה 
והיכולת למדוד את הלחצים, כמו גם פרמטרים נוספים על רשת המים, 
יאפשר לשפר עוד יותר את התפוקה מהמערכת כמו גם לספק ערכים 
מוספים כגון ביטחון מים, חיזוי השפעות של הפסקות מים ברחבי העיר 

והתייעלות אנרגטית.
התייעלות מערכת מים חכמה מאפשרת חסכון בעלויות אנרגיה, תחזוקה   .5
ותפעול. שימוש נכון מאפשר הגעה לאופטימיזציה במדדי יעילות ואיכות. 
על מנת לחסוך יש למדוד. מערכת מים חכמה צריכה לאפשר מעקב אחרי 
מדדים של יעילות בתשומות האנרגיה, התפעול והתחזוקה. הטמעה של 
טכנולוגיות המאפשרות חיסכון באנרגיה, בחומרה ובצורת התפעול של 

המערכת (תוכנה) יאפשרו שיפור במדדים אלו. 
שמירה על הסביבה ושימוש חוזר. חיבור לתכנית המחזור העירונית על   .6
ידי שימוש במים שאינם מנוצלים. בניית צנרת נפרדת בשכונות חדשות. 
כולל למשל אפשרות להחדרת מים והעלאת מפלס מי התהום ממי 

המאגרים בשנים שופעות.   

תפקיד רשת המים כחלק 
מתפיסת העיר החכמה

������ ����� 101.indd   28 12/8/15   8: 5 PM

29הנדסת מים מגזין המים הישראלי

להלן תגובות נבחרות 

יוסי יעקבי, מקורות
רשת מים חכמה אמורה לפעול במספר מדדים: אמינות אספקה, בקרת 
ספיקות לחצים, התרעה על נזילות , דפוסי צריכה ברמת יישוב, שכונה 
והבית הבודד. כמו כן, בקרה ושליטה על איכות האספקה. חריגות 
באיכות מים הנובעות מצד אחד מהרעה אך מצד שני משינוי מקור 
מים שאינו בהכרח הרעה. זהו שילוב שמצד אחד מביא קדמה ומצד 
שני לשקיפות מול הצרכן שגם יוכל לתכנן השימוש בצורה מושכלת. 
נקודה נוספת היא השילוב בין מערכת מים חכמה למערך החשמל 

החכם כאשר שילוב נכון ומבוקר בין אספקת

דורון קובץ � יועץ 
לקבל נתונים סביבתיים (אוכלוסייה, טמ"פ, גשם, יום עבודה\חג וכו'), 
להכין תחזית אספקת מים, להפיץ הודעות הערכות לצוותי התפעול 
ולהפעיל את תשתית המים בהתאם לתחזית תוך בקרת תפעול לפי 

הגדרות נדרשות
אלקנה ארלינגר, מטה בנימין

בראש ובראשונה התייעלות, קרי:
זיהוי נזילות ופחתים במערכת, הן בצד הספק והן בצד הצרכן  .1

יצירת חיובים מדויקים, מהירים  .2
חסכון בכח אדם לתפעול באחזקת המערכת, ובקריאת מונים  .3

יצירת כלים טובים יותר לתכנון עתידי של הרחבת מערכת המים   .4
בהנתן מפה מדויקת של הצרכים הנוכחיים, ויכולת לחזות מגמות 

והתפתחויות
חסכון אנרגטי בהולכת המים  .5

אלי, תאגיד מי קרית גת
ניטור לחצים - לאתר הפסקות מים או נזילות או תיקונים המתבצעים 
במערכת או ניסיונות החדרת חומרים זרים באמצעות לחץ בחיבור 
להידראנט או מכל נקודה אחרת או בעת רעש אדמה שהמערכת נפגעת.

ניטור עכירות
ניטור כלור נותר

ניטור צבע או ברזל תלת ערכי
תוכנה המשקללת את הנתונים ומודיעה על חשש /חשד לתיקון בקווים 

או סכנה לזיהום לאחר ניתוח כלל הנתונים.
תוכנית הצבה עירונית שתייצג את כל הרשת העירונית.

מים וצריכת החשמל הנגזרת יביא לייעול, הקטנת האנרגיה הנדרשת 
וכפועל יוצא ניהול בר קיימא של המערכת המשותפת לרבות הפחתת 

פליטות גזי חממה. 

מוריס מלכה אינדסטריקס 
גוף השאלה מכיל בתוכו את העיקרון המנחה החשוב ביותר והוא 

שיפור השירות לתושב.
שיפור השירות לתושב כולל בתוכו את כל העקרונות הטכנלוגיים 
שמוצעים בתגובות קודמות ושאמורים להביא לארבעה דברים עיקריים:

מים באיכות גבוהה  .1
הפחתת עלויות לצרכן  .2

זמינות ומהירות השירות  .3
שקיפות   .4

להשגת יעדים אילו באמצעות רשת מים חכמה יש לצפות שהמערכת 
. i תהיה אכן חכמה - החוכמה היום נעוצה בטיפול ב- 

מערכת שתדע:
לאסוף מידע מכל הגורמים הרלוונטיים למשק המים (ההפקה, ההפצה, 
הפיקוח והאכיפה), לנתב את המידע המעובד לגוף האחראי, לוודא שגוף 

זה אכן טיפל במידע. ושכמובן כמובן, תדע להגן על המידע.

מרדכי פלדמן � יועץ 
הייתי מצפה שרשת מים חכמה תתנהל ביעילות ובאמינות. לשם כך 
יש צורך במערכת חישנים שונים לאיסוף נתונים- ספיקה, לחצים 
ואיתור נזילות, וכלים מתקדמים לניתוח הנתונים ועיבודם למידע בעל 
משמעות. למשל: זיהוי נזילות, זיהוי בעיות אספקה, זיהוי ארועי זיהום 

מים, ייעול אנרגטי

תפקיד רשת המים כחלק 
מתפיסת העיר החכמה

n הנסחרת בבורסת פריז, הינה  id  i שניידר אלקטריק (
חברה בינלאומית המתמחה בניהול אנרגיה ואוטומציה. החברה פעילה 
ביותר מ 100 מדינות, ומעסיקה מעל ל-170 אלף עובדים ברחבי העולם. 
בשנת 2014 היקף המכירות של החברה עמד על 25 מיליארד יורו. שניידר 
אלקטריק מסייעת ללקוחותיה ברחבי העולם לנהל אנרגיה ותהליכים 
בצורה בטוחה, אמינה, יעילה וברת קיימא. ממתגים פשוטים ועד מערכות 
תפעול מורכבות הטכנולוגיה, התוכנה והשירותים שהחברה מציעה, 
משפרים את הדרך בה לקוחותינו מנהלים וממכנים תהליכים. האופן שבו 
הטכנולוגיות שלנו משתלבות זו בזו ובכלל יעצבו מחדש את התעשיות, 
יבצעו מהפך בתהליכי התכנון ובניית ערים וישפרו את החיים. בשניידר 
. שניידר אלקטריק החלה לפעול  i   n אלקטריק אנו קוראים לזה
ישירות בישראל החל משנת 1985. ב-1999 מיזגה את פעילות סוכנים 
מקומיים והחלה לפעול כסניף שניידר אלקטריק ישראל. במסגרת פעילותה 
בארץ משווקת החברה את מגוון מוצריה ופתרונותיה באמצעות מפיצים 

מורשים ושותפים עסקיים. 

. n id i .
למידע נוסף על פעילות שניידר אלקטריק 

 משה גואטה מנהל תחום המים:
. n id i .
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כ�350 משתתפים  לקחו חלק בהתייעצות 
שנערכה בעזרת פלטפורמה ייחודית, שבסופה 
גובשו תובנות אופרטיביות המוגשות בימים 

אלה לבעלי עניין בתחום

לקראת כנס WATEC 2015 ובמהלכו, חברת שניידר אלקטריק ערכה דיון 
רחב, הנוגע לשימושים ברשת מים חכמה כחלק מתפיסת העיר החכמה. 

הדיון,  נערך באמצעות פלטפורמה ייחודית שפותחה לטובת העניין ביחד עם 
חברת "תובנות" אפשר לבעלי העניין השונים –  מועצות מקומיות,  חברות 
מים, גורמים מקצועיים בתחום המים ומשרדי הממשלה – לספק תובנות 
ורעיונות  לשיפור איכות המים לתושב ושיפור היעילות התפעולית,  בעזרת 
רשת המים בעיר החכמה. התובנות שעלו, עובדו בעזרת טכנולוגיה ייחודית 

שמינפה מהן הצעות לממשקי עבודה אופרטיביים לקידום התחום.
תעשיה  חטיבת  סמנכ"ל  ברק.  אבנר   

אבנר ברק

ותשתיות בשניידר אלקטריק ישראל, 
שיזם את הדיון אמר "כחברה הדוגלת 
בקשר ישיר עם לקוחותיה ועבודה במרחב 
הדיגיטלי בחרנו בפלטפורמה של חברת 
תובנות על מנת ליזום שיח ציבורי מפרה. 
שאין  הוכיחו  מהדיון  שעלו  התובנות 
חכמים כבעלי הניסיון.  התובנות יסייעו 
לשפר תהליכים ופתרונות בשוק המים 
בישראל. בחרנו לחבור עם "הנדסת מים" 
לצורך תהליך זה מתוך הערכה לבמה 
שניתנת לטכנולוגיית המים בישראל על 

גבי עמודי המגזין".
בדיון השתתפו כ-350 אנשי מקצוע ובעלי עניין שהגיבו לשאלה: "מה היית 

מצפה מרשת המים בעיר החכמה".

6 התובנות שזוקקו מכ-200 תגובות שהועברו בנושא וההחלטות 
שהתקבלו בעקבותיהם:

קשר עם התושב. עדכון על צריכת המים בצורה נוחה ובאופן שוטף, כולל   .1
קבלת מידע על אירועים הקשורים לצריכה אישית כגון דליפות או צריכה 
מוגברת, מידע שיאפשר ויסייע לכל תושב לנהל נכון יותר את משק המים 
שלו. הדבר מצריך חיבור ועדכון מערכות התאגיד והאפליקציה העירונית. 
קיימים בשוק מספר פתרונות אך החיבור בין מערכת ניהול הלקוחות, 
מערכת מניית המים, מערכת ה-GIS ומערכת מרכז הבקרה הוא נושא 

שיש להשקיע בו תשומת לב, משאבים ופיתוח.  
ניתוח מידע בזמן אמת מכלל מערכות התאגיד. ריכוז מכלול הנתונים   .2
מכלל מערכות התאגיד והצגת תמונה עדכנית בזמן אמת, כולל יכולת 
התמודדות עם ניתוח נתונים מתקדם ואבטחת מידע. מערכת מים בעיר 
החכמה מורכבת ממגוון מערכות וחייבת להיות נסמכת על בסיס נתונים 
אחיד ובעלת יכולת העברת מידע בין המערכות, דבר שיאפשר הצגת מידע 
ממערכת אחת על ממשק של אחרת. חברת שניידר אלקטריק משקיעה 
משאבים רבים בבניית הממשקים של מערכת מרכז הבקרה שהיא מציעה 
וקוראת לשחקנים נוספים בתחום לשתף פעולה על מנת ליישם החלטה זו.  
איכות המים. מדידת המרכיבים באופן רציף ושקיפות הנתונים למגוון   .3
משתמשי הרשת תאפשר שימוש מושכל בזמן אמת תוך טיפול בבעיות 
בשלב מוקדם ובמקרי זיהום אף לבודד אזורים ולהפסיק הזרמה, כמו כן 
איכות מים יכולה להביא לחסכון בעלויות תפעול וטיפול בצנרת בשל 
אבנית ושאר משתנים. ביטחון מים הופך יותר ויותר לגורם משפיע במערכת 
ההחלטות של תאגידים ובכלל. יש לבצע ניטור רציף של פרמטרים שונים 
הנוגעים לאיכות המים ולקבל התראות בזמן אמת בעת אירוע. מהעברת 
המידע בין התחנות והמתקנים למרכז הבקרה ועד הנתונים שבאים מרשת 
המים, יש דרישה לאבטחת מידע. יש לחבר את מערכת המדידה של איכות 
 GIS-המים לחדר הבקרה, דבר שיאפשר הצגת המידע גם על מערכות ה

.(CRM) וגם שיקופו לתושב דרך ממשקים של מערכת ניהול הלקוחות
פחת מים הבטחת אספקת מים וצמצום איבודי מים, בדגש על זיהוי מוקדם   .4
של נזילות ומיקומן, שליטה בלחצים ויכולת התראה בזמן אמת. היכולת 
לספק מערכת אמינה ויעילה על מנת להתמודד עם דלף מים, טמונה 
ביכולת החיבור בין מערכות הקר"מ למערכות ה-GIS בסביבה שלומדת 
את פרופיל הצריכה בעיר ויודעת לנתח אנומליות. החיבור למרכז הבקרה 
והיכולת למדוד את הלחצים, כמו גם פרמטרים נוספים על רשת המים, 
יאפשר לשפר עוד יותר את התפוקה מהמערכת כמו גם לספק ערכים 
מוספים כגון ביטחון מים, חיזוי השפעות של הפסקות מים ברחבי העיר 

והתייעלות אנרגטית.
התייעלות מערכת מים חכמה מאפשרת חסכון בעלויות אנרגיה, תחזוקה   .5
ותפעול. שימוש נכון מאפשר הגעה לאופטימיזציה במדדי יעילות ואיכות. 
על מנת לחסוך יש למדוד. מערכת מים חכמה צריכה לאפשר מעקב אחרי 
מדדים של יעילות בתשומות האנרגיה, התפעול והתחזוקה. הטמעה של 
טכנולוגיות המאפשרות חיסכון באנרגיה, בחומרה ובצורת התפעול של 

המערכת (תוכנה) יאפשרו שיפור במדדים אלו. 
שמירה על הסביבה ושימוש חוזר. חיבור לתכנית המחזור העירונית על   .6
ידי שימוש במים שאינם מנוצלים. בניית צנרת נפרדת בשכונות חדשות. 
כולל למשל אפשרות להחדרת מים והעלאת מפלס מי התהום ממי 

המאגרים בשנים שופעות.   

תפקיד רשת המים כחלק 
מתפיסת העיר החכמה

������ ����� 101.indd   28 12/8/15   8: 5 PM

29הנדסת מים מגזין המים הישראלי

להלן תגובות נבחרות 

יוסי יעקבי, מקורות
רשת מים חכמה אמורה לפעול במספר מדדים: אמינות אספקה, בקרת 
ספיקות לחצים, התרעה על נזילות , דפוסי צריכה ברמת יישוב, שכונה 
והבית הבודד. כמו כן, בקרה ושליטה על איכות האספקה. חריגות 
באיכות מים הנובעות מצד אחד מהרעה אך מצד שני משינוי מקור 
מים שאינו בהכרח הרעה. זהו שילוב שמצד אחד מביא קדמה ומצד 
שני לשקיפות מול הצרכן שגם יוכל לתכנן השימוש בצורה מושכלת. 
נקודה נוספת היא השילוב בין מערכת מים חכמה למערך החשמל 

החכם כאשר שילוב נכון ומבוקר בין אספקת

דורון קובץ � יועץ 
לקבל נתונים סביבתיים (אוכלוסייה, טמ"פ, גשם, יום עבודה\חג וכו'), 
להכין תחזית אספקת מים, להפיץ הודעות הערכות לצוותי התפעול 
ולהפעיל את תשתית המים בהתאם לתחזית תוך בקרת תפעול לפי 

הגדרות נדרשות
אלקנה ארלינגר, מטה בנימין

בראש ובראשונה התייעלות, קרי:
זיהוי נזילות ופחתים במערכת, הן בצד הספק והן בצד הצרכן  .1

יצירת חיובים מדויקים, מהירים  .2
חסכון בכח אדם לתפעול באחזקת המערכת, ובקריאת מונים  .3

יצירת כלים טובים יותר לתכנון עתידי של הרחבת מערכת המים   .4
בהנתן מפה מדויקת של הצרכים הנוכחיים, ויכולת לחזות מגמות 

והתפתחויות
חסכון אנרגטי בהולכת המים  .5

אלי, תאגיד מי קרית גת
ניטור לחצים - לאתר הפסקות מים או נזילות או תיקונים המתבצעים 
במערכת או ניסיונות החדרת חומרים זרים באמצעות לחץ בחיבור 
להידראנט או מכל נקודה אחרת או בעת רעש אדמה שהמערכת נפגעת.

ניטור עכירות
ניטור כלור נותר

ניטור צבע או ברזל תלת ערכי
תוכנה המשקללת את הנתונים ומודיעה על חשש /חשד לתיקון בקווים 

או סכנה לזיהום לאחר ניתוח כלל הנתונים.
תוכנית הצבה עירונית שתייצג את כל הרשת העירונית.

מים וצריכת החשמל הנגזרת יביא לייעול, הקטנת האנרגיה הנדרשת 
וכפועל יוצא ניהול בר קיימא של המערכת המשותפת לרבות הפחתת 

פליטות גזי חממה. 

מוריס מלכה אינדסטריקס 
גוף השאלה מכיל בתוכו את העיקרון המנחה החשוב ביותר והוא 

שיפור השירות לתושב.
שיפור השירות לתושב כולל בתוכו את כל העקרונות הטכנלוגיים 
שמוצעים בתגובות קודמות ושאמורים להביא לארבעה דברים עיקריים:

מים באיכות גבוהה  .1
הפחתת עלויות לצרכן  .2

זמינות ומהירות השירות  .3
שקיפות   .4

להשגת יעדים אילו באמצעות רשת מים חכמה יש לצפות שהמערכת 
. i תהיה אכן חכמה - החוכמה היום נעוצה בטיפול ב- 

מערכת שתדע:
לאסוף מידע מכל הגורמים הרלוונטיים למשק המים (ההפקה, ההפצה, 
הפיקוח והאכיפה), לנתב את המידע המעובד לגוף האחראי, לוודא שגוף 

זה אכן טיפל במידע. ושכמובן כמובן, תדע להגן על המידע.

מרדכי פלדמן � יועץ 
הייתי מצפה שרשת מים חכמה תתנהל ביעילות ובאמינות. לשם כך 
יש צורך במערכת חישנים שונים לאיסוף נתונים- ספיקה, לחצים 
ואיתור נזילות, וכלים מתקדמים לניתוח הנתונים ועיבודם למידע בעל 
משמעות. למשל: זיהוי נזילות, זיהוי בעיות אספקה, זיהוי ארועי זיהום 

מים, ייעול אנרגטי

תפקיד רשת המים כחלק 
מתפיסת העיר החכמה

n הנסחרת בבורסת פריז, הינה  id  i שניידר אלקטריק (
חברה בינלאומית המתמחה בניהול אנרגיה ואוטומציה. החברה פעילה 
ביותר מ 100 מדינות, ומעסיקה מעל ל-170 אלף עובדים ברחבי העולם. 
בשנת 2014 היקף המכירות של החברה עמד על 25 מיליארד יורו. שניידר 
אלקטריק מסייעת ללקוחותיה ברחבי העולם לנהל אנרגיה ותהליכים 
בצורה בטוחה, אמינה, יעילה וברת קיימא. ממתגים פשוטים ועד מערכות 
תפעול מורכבות הטכנולוגיה, התוכנה והשירותים שהחברה מציעה, 
משפרים את הדרך בה לקוחותינו מנהלים וממכנים תהליכים. האופן שבו 
הטכנולוגיות שלנו משתלבות זו בזו ובכלל יעצבו מחדש את התעשיות, 
יבצעו מהפך בתהליכי התכנון ובניית ערים וישפרו את החיים. בשניידר 
. שניידר אלקטריק החלה לפעול  i   n אלקטריק אנו קוראים לזה
ישירות בישראל החל משנת 1985. ב-1999 מיזגה את פעילות סוכנים 
מקומיים והחלה לפעול כסניף שניידר אלקטריק ישראל. במסגרת פעילותה 
בארץ משווקת החברה את מגוון מוצריה ופתרונותיה באמצעות מפיצים 

מורשים ושותפים עסקיים. 

. n id i .
למידע נוסף על פעילות שניידר אלקטריק 

 משה גואטה מנהל תחום המים:
. n id i .
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בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (לוד) 
הוזהרו  בו  כי במקרה  לאחרונה,  קבע 
מנהלי ביצוע של פרויקט, כי עבודתם 
עלולה לגרום לפגיעה בקו ביוב � וכך 
אכן קרה � לא תעמוד לזכותם הטענה 

כי עבדו בהתאם לתכנית

השרון  הוד  עיריית  עם  פרוייקטים  לביצוע  חברה  התקשרה   2006 בשנת 
לצורך ביצוע עבודות של פיתוח תשתית בהוד השרון.

התקנת  לצורך  קידוחים  נערכו  הפרויקט,  ביצוע  במהלך   ,2010 בשנת 
בצינור  המקדחים  אחד  פגע  בקרקע,  הקידוחים  במהלך  ישיבה.  ספסלי 
ביוב פעיל וכתוצאה מכך הוזרמו שפכים וזיהמו את נחל קנה, שהוא אחד 

מיובלי נחל הירקון.
בעקבות המקרה, המשרד להגנת הסביבה העמיד לדין את החברה שניהלה 
בפועל.  הפרויקט  את  שביצעה  החברה  ואת  עליו,  ופיקחה  הפרויקט  את 
הנאשמים  כל  החברות.  בשתי  הפרויקטים  מנהלי  גם  לדין  הועמדו  בנוסף, 

הואשמו בעבירות של זיהום מים ולכלוך רשות הרבים.
בית משפט השלום בראשון לציון הרשיע את כל הנאשמים (החברות ומנהלי 
הפרויקטים) בעבירות שעליהן הועמדו לדין וגזר עליהם קנסות כספיים של 

מאות אלפי שקלים (לחברות) ועשרות אלפי שקלים (למנהלים). 
הדין  גזרי  על  המחוזי  המשפט  לבית  ערעור  הגישו  והמנהלים  החברות 
(הסכומים), וכן ביקשו לבטל את הרשעת המנהלים, בהתבסס על הטענה 
שנמסרה   (as made (מפת  מפה  פי  על  נעשו  בשטח  המדידות  לפיה 
ידי העירייה. על פי טענת הנאשמים, בעבירות אלה (עבירות  למנהלים על 
מפה  פי  על  בשטח  מדידות  הנאשמים)  מצד  כוונה  להוכיח  צורך  אין  בהן 

מהווה הגנה, לפיה ”עשו כל שניתן בכדי להימנע מביצוע העבירה”. 
שהיא,  כפי  המנהלים  הרשעת  את  להשאיר  יש  כי  נטען,  המדינה  בתגובת 
לעומק  לקדוח  שלא  מפורשת  הנחיה  וקיבלו  הוזהרו  שהם  העובדה  בשל 
במקום זה. על פי המתואר, כשבוע וחצי לפני פיצוץ הקו נערך במקום סיור 
משותף של מפקח מטעם העירייה ומנהל הביצוע של הפרויקט. במסגרת 
הספציפי  במקום  קידוחים  לבצע  לא  הנחיה  המפקח  ידי  על  ניתנה  הסיור 
שבו בוצעו. בנוסף, ניתנה הוראה לבצע קידוחים רדודים, לעומק קטן יותר 

מכפי שתוכנן.
של  והוראה  מאזהרה  התעלמות  כי  וקבע,  הערעור  את  דחה  המשפט  בית 
את  למנוע  בכדי  שניתן  כל  עשו  לא  שהנאשמים  למסקנה,  מביאה  מפקח 
העבירה, והתעלמותם מההוראה של המפקח משווה למקרה רף חומרה גבוה.

מפקח  גורם  מזהיר  שבו  מקרה  שבכל  היא  זה,  מסיפור  העולה  המסקנה 
צעדים  לנקוט  יש  סביבתי,  מפגע  לגרימת  חשש  קיים  פעולה  שבביצוע 

הוזהרת וזיהמת � הורשעת !
אמיר פיש*

אמיר פיש – עורך דין במחלקת איכות סביבה 
במשרד עמית, פולק, מטלון ושות�

ס  ל פ
ק ו ח ה

במסגרת הסיור ניתנה על ידי המפקח הנחיה לא לבצע 

קידוחים במקום הספציפי שבו בוצעו. בנוסף, ניתנה הוראה 

לבצע קידוחים רדודים, לעומק קטן יותר מכפי שתוכנן
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ממשיים למניעת התרחשות המפגע ולא ניתן להסתתר מאחורי תרשים או 
תכנית בלבד.

איכות  של  בעבירות  כיום  הקיים  האחריות  נטל  על  מבוססת  זו  מסקנה 
זו, כאשר הוכחו עובדות המקרה  סביבה – אחריות קפידה. על פי אחריות 
חייבים הנאשמים להוכיח כי עשו כל שניתן בכדי להימנע מביצוע העבירה. 
בכדי להוכיח שנאשמים עמדו בנטל הנדרש מהם, יש לבצע פעולות פיקוח, 
לתעד אותן בקפידה ובשיטתיות ו... (כפי שמוכיח המקרה הזה) לא להתעלם 

מאזהרות ספציפיות.
(ע”פ 12288-04-15 ו - ת”פ 29682-08-12, כל בו חצי חינם בע”מ ואח' 

נ' המשרד להגנת הסביבה).  
הקמת שדרת ביוב מרכזית (תאגיד מי הוד השרון)

וינטר הנדסה

הן לגרום להפחתה דרסטית  שלנו  "המטרות 
ולאספקת מים בריאים  במחירי המים בתעשיה 

לצרכנים הביתיים"
הישראלית,  הנדסה'  'וינטר  חברת 
מים  לטיהור  פתרונות  המספקת 
לתעשיות, מוזגה לקונצרן הבינלאומי 
'אקוופור' • בזכות המשאבים הגדולים 
ובעקבות  החדשה  האם  חברת  של 
פיתוח חדשני, מכוון מהנדס הכימיה 
"מערכת  הביתי:  לצרכן  וינטר  אסף 
הטיהור שלנו תיכנס לכל בית בישראל" 

ותספק מים מטוהרים ובריאים".

חברת הענק הבינלאומית 'אקוופור', 
שהינה אחת היצרניות הגדולות בעולם 
של מטהרי מים, חתמה על הסכם מיזוג 
עם חברת 'וינטר הנדסה' הישראלית. 
בעקבות מהלך זה, וינטר, שמספקת 
פתרונות טיפול במים מהטובים במדינה, מכוונת אל שתי מטרות עיקריות: 
כניסה לכל בית בישראל והתרחבות אל שוק המערכות המסחריות והתעשייתיות 
בשוק טיהור המים הבינלאומי. המשאבים העצומים של חברת אקוופור יסייעו 
לה בהרחבת חטיבת המחקר והפיתוח, בגיוס כוח אדם רב נוסף לחברה, 

ובהקמת מערך ייצור מודרני.
על אף שחברת וינטר אינה שם מוכר לציבור הישראלי, מדובר בשם גדול מאוד 
בתעשיית המים הישראלית. בשנים האחרונות צברה וינטר לקוחות מהתעשיות 
הגדולות בארץ, להם היא מספקת מערכות חדשניות לטיפול במים: המרכזים 

הרפואיים רמב"ם, נהריה, בני ציון, הדסה ושערי צדק. עוד נמנים על לקוחות 
וינטר: ד"ר פישר, אומריקס, לוריאל, שטראוס , מאפיית דוידוביץ', מכון פסדים 
מגדל העמק, יקבי כרמל, שופרסל ועוד. בימים אלה מיוצרות מערכות נוספות 

עבור המפעלים אלבד, סוי מג'יק, תנובה ובית החולים ברזילי. 
אסף וינטר, מהנדס הכימיה של החברה, שותף בחטיבת המחקר והפיתוח 
שלה, מסביר את המטרה העיקרית שלו בתפקידו: "מטרת הפעילות שלי היא 
לייצר מים באיכות גבוהה, מה שיאפשר את מיחזורם לשימוש חוזר במפעלים, 
ועל ידי כך יגרום להפחתה דרסטית בעלויות המים, בעלויות תחזוקה נלוות 

ובעלויות חשמל. החיסכון הכספי יהיה משמעותי מאוד".
הפיתוח בחברת וינטר מתבצע באמצעות שיטות ייחודיות שפותחו בחטיבת 
המחקר והפיתוח. החיבור עם חברת אקוופור יאפשר הסטת משאבים רבים 
נוספים למחקר ופיתוח, מה שיוביל למהפכה באיכות המים ובמחירם. "החיבור 
עם אקוופור יאפשר לנו להשתמש בציוד המתקדם ביותר ולשכור את שירותיהם 
של אנשי פיתוח מהשורה הראשונה. אמנם כבר הגענו למצב בו המערכות 
שלנו מספקות פתרונות ברמה הגבוהה ביותר, ובכך יוצרות חיסכון עצום, אבל 
המשך הפיתוח הכרחי על מנת לתקוף בעיות חדשות, לשפר באופן מתמיד 

את המערכות ולהמשיך להוזיל את הפתרונות לטובת כלל הלקוחות". 
בימים אלה עובדים בחברת וינטר על פיתוח מוצרים חדשים לטיפול במים, 
שיחסכו גם מים וגם חשמל, ויוכלו להוות פוטנציאל במהפכת הבנייה הירוקה 
של השנים האחרונות. "מוצרים אלה יהוו בשורה לצרכן הפרטי, למוסדות ציבור, 
לבנייני מגורים ולתעשיות. המטרה שלנו היא להגיע גם אל הצרכן הביתי, כך 
שכולם יוכלו ליהנות ממים נקיים יותר, בריאים יותר וזולים יותר", אומר וינטר. 
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בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (לוד) 
הוזהרו  בו  כי במקרה  לאחרונה,  קבע 
מנהלי ביצוע של פרויקט, כי עבודתם 
עלולה לגרום לפגיעה בקו ביוב � וכך 
אכן קרה � לא תעמוד לזכותם הטענה 

כי עבדו בהתאם לתכנית

השרון  הוד  עיריית  עם  פרוייקטים  לביצוע  חברה  התקשרה   2006 בשנת 
לצורך ביצוע עבודות של פיתוח תשתית בהוד השרון.

התקנת  לצורך  קידוחים  נערכו  הפרויקט,  ביצוע  במהלך   ,2010 בשנת 
בצינור  המקדחים  אחד  פגע  בקרקע,  הקידוחים  במהלך  ישיבה.  ספסלי 
ביוב פעיל וכתוצאה מכך הוזרמו שפכים וזיהמו את נחל קנה, שהוא אחד 

מיובלי נחל הירקון.
בעקבות המקרה, המשרד להגנת הסביבה העמיד לדין את החברה שניהלה 
בפועל.  הפרויקט  את  שביצעה  החברה  ואת  עליו,  ופיקחה  הפרויקט  את 
הנאשמים  כל  החברות.  בשתי  הפרויקטים  מנהלי  גם  לדין  הועמדו  בנוסף, 

הואשמו בעבירות של זיהום מים ולכלוך רשות הרבים.
בית משפט השלום בראשון לציון הרשיע את כל הנאשמים (החברות ומנהלי 
הפרויקטים) בעבירות שעליהן הועמדו לדין וגזר עליהם קנסות כספיים של 

מאות אלפי שקלים (לחברות) ועשרות אלפי שקלים (למנהלים). 
הדין  גזרי  על  המחוזי  המשפט  לבית  ערעור  הגישו  והמנהלים  החברות 
(הסכומים), וכן ביקשו לבטל את הרשעת המנהלים, בהתבסס על הטענה 
שנמסרה   (as made (מפת  מפה  פי  על  נעשו  בשטח  המדידות  לפיה 
ידי העירייה. על פי טענת הנאשמים, בעבירות אלה (עבירות  למנהלים על 
מפה  פי  על  בשטח  מדידות  הנאשמים)  מצד  כוונה  להוכיח  צורך  אין  בהן 

מהווה הגנה, לפיה ”עשו כל שניתן בכדי להימנע מביצוע העבירה”. 
שהיא,  כפי  המנהלים  הרשעת  את  להשאיר  יש  כי  נטען,  המדינה  בתגובת 
לעומק  לקדוח  שלא  מפורשת  הנחיה  וקיבלו  הוזהרו  שהם  העובדה  בשל 
במקום זה. על פי המתואר, כשבוע וחצי לפני פיצוץ הקו נערך במקום סיור 
משותף של מפקח מטעם העירייה ומנהל הביצוע של הפרויקט. במסגרת 
הספציפי  במקום  קידוחים  לבצע  לא  הנחיה  המפקח  ידי  על  ניתנה  הסיור 
שבו בוצעו. בנוסף, ניתנה הוראה לבצע קידוחים רדודים, לעומק קטן יותר 

מכפי שתוכנן.
של  והוראה  מאזהרה  התעלמות  כי  וקבע,  הערעור  את  דחה  המשפט  בית 
את  למנוע  בכדי  שניתן  כל  עשו  לא  שהנאשמים  למסקנה,  מביאה  מפקח 
העבירה, והתעלמותם מההוראה של המפקח משווה למקרה רף חומרה גבוה.

מפקח  גורם  מזהיר  שבו  מקרה  שבכל  היא  זה,  מסיפור  העולה  המסקנה 
צעדים  לנקוט  יש  סביבתי,  מפגע  לגרימת  חשש  קיים  פעולה  שבביצוע 

הוזהרת וזיהמת � הורשעת !
אמיר פיש*

אמיר פיש – עורך דין במחלקת איכות סביבה 
במשרד עמית, פולק, מטלון ושות�

ס  ל פ
ק ו ח ה

במסגרת הסיור ניתנה על ידי המפקח הנחיה לא לבצע 

קידוחים במקום הספציפי שבו בוצעו. בנוסף, ניתנה הוראה 

לבצע קידוחים רדודים, לעומק קטן יותר מכפי שתוכנן
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ממשיים למניעת התרחשות המפגע ולא ניתן להסתתר מאחורי תרשים או 
תכנית בלבד.

איכות  של  בעבירות  כיום  הקיים  האחריות  נטל  על  מבוססת  זו  מסקנה 
זו, כאשר הוכחו עובדות המקרה  סביבה – אחריות קפידה. על פי אחריות 
חייבים הנאשמים להוכיח כי עשו כל שניתן בכדי להימנע מביצוע העבירה. 
בכדי להוכיח שנאשמים עמדו בנטל הנדרש מהם, יש לבצע פעולות פיקוח, 
לתעד אותן בקפידה ובשיטתיות ו... (כפי שמוכיח המקרה הזה) לא להתעלם 

מאזהרות ספציפיות.
(ע”פ 12288-04-15 ו - ת”פ 29682-08-12, כל בו חצי חינם בע”מ ואח' 

נ' המשרד להגנת הסביבה).  
הקמת שדרת ביוב מרכזית (תאגיד מי הוד השרון)

וינטר הנדסה

הן לגרום להפחתה דרסטית  שלנו  "המטרות 
ולאספקת מים בריאים  במחירי המים בתעשיה 

לצרכנים הביתיים"
הישראלית,  הנדסה'  'וינטר  חברת 
מים  לטיהור  פתרונות  המספקת 
לתעשיות, מוזגה לקונצרן הבינלאומי 
'אקוופור' • בזכות המשאבים הגדולים 
ובעקבות  החדשה  האם  חברת  של 
פיתוח חדשני, מכוון מהנדס הכימיה 
"מערכת  הביתי:  לצרכן  וינטר  אסף 
הטיהור שלנו תיכנס לכל בית בישראל" 

ותספק מים מטוהרים ובריאים".

חברת הענק הבינלאומית 'אקוופור', 
שהינה אחת היצרניות הגדולות בעולם 
של מטהרי מים, חתמה על הסכם מיזוג 
עם חברת 'וינטר הנדסה' הישראלית. 
בעקבות מהלך זה, וינטר, שמספקת 
פתרונות טיפול במים מהטובים במדינה, מכוונת אל שתי מטרות עיקריות: 
כניסה לכל בית בישראל והתרחבות אל שוק המערכות המסחריות והתעשייתיות 
בשוק טיהור המים הבינלאומי. המשאבים העצומים של חברת אקוופור יסייעו 
לה בהרחבת חטיבת המחקר והפיתוח, בגיוס כוח אדם רב נוסף לחברה, 

ובהקמת מערך ייצור מודרני.
על אף שחברת וינטר אינה שם מוכר לציבור הישראלי, מדובר בשם גדול מאוד 
בתעשיית המים הישראלית. בשנים האחרונות צברה וינטר לקוחות מהתעשיות 
הגדולות בארץ, להם היא מספקת מערכות חדשניות לטיפול במים: המרכזים 

הרפואיים רמב"ם, נהריה, בני ציון, הדסה ושערי צדק. עוד נמנים על לקוחות 
וינטר: ד"ר פישר, אומריקס, לוריאל, שטראוס , מאפיית דוידוביץ', מכון פסדים 
מגדל העמק, יקבי כרמל, שופרסל ועוד. בימים אלה מיוצרות מערכות נוספות 

עבור המפעלים אלבד, סוי מג'יק, תנובה ובית החולים ברזילי. 
אסף וינטר, מהנדס הכימיה של החברה, שותף בחטיבת המחקר והפיתוח 
שלה, מסביר את המטרה העיקרית שלו בתפקידו: "מטרת הפעילות שלי היא 
לייצר מים באיכות גבוהה, מה שיאפשר את מיחזורם לשימוש חוזר במפעלים, 
ועל ידי כך יגרום להפחתה דרסטית בעלויות המים, בעלויות תחזוקה נלוות 

ובעלויות חשמל. החיסכון הכספי יהיה משמעותי מאוד".
הפיתוח בחברת וינטר מתבצע באמצעות שיטות ייחודיות שפותחו בחטיבת 
המחקר והפיתוח. החיבור עם חברת אקוופור יאפשר הסטת משאבים רבים 
נוספים למחקר ופיתוח, מה שיוביל למהפכה באיכות המים ובמחירם. "החיבור 
עם אקוופור יאפשר לנו להשתמש בציוד המתקדם ביותר ולשכור את שירותיהם 
של אנשי פיתוח מהשורה הראשונה. אמנם כבר הגענו למצב בו המערכות 
שלנו מספקות פתרונות ברמה הגבוהה ביותר, ובכך יוצרות חיסכון עצום, אבל 
המשך הפיתוח הכרחי על מנת לתקוף בעיות חדשות, לשפר באופן מתמיד 

את המערכות ולהמשיך להוזיל את הפתרונות לטובת כלל הלקוחות". 
בימים אלה עובדים בחברת וינטר על פיתוח מוצרים חדשים לטיפול במים, 
שיחסכו גם מים וגם חשמל, ויוכלו להוות פוטנציאל במהפכת הבנייה הירוקה 
של השנים האחרונות. "מוצרים אלה יהוו בשורה לצרכן הפרטי, למוסדות ציבור, 
לבנייני מגורים ולתעשיות. המטרה שלנו היא להגיע גם אל הצרכן הביתי, כך 
שכולם יוכלו ליהנות ממים נקיים יותר, בריאים יותר וזולים יותר", אומר וינטר. 
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מערכת ייצור חקלאית מאופיינת על ידי 
אחת התשומות  ריבוי גורמי אי�ודאות • 
אספקה  העיקריות היא תשומת המים • 
תקינה בשלבי הגידול השונים מהווה תנאי 
הכרחי להשגת יבולים מרביים ולהגדלת 

התועלות הנובעות מתהליך הייצור

בגידולי קיץ באזורים ללא גשמים כלל בעונת הגידול, אספקת המים מבוססת 
בלעדית על מערכות השקיה המתוכננות לכושר אספקה מרבי בתקופות 

של צריכות שיא.

בתכנון גידולי חורף בשטחי חקלאות לא מרושתים, חייבים להתבסס על גשמים, 
אולם בשל מאפייניהם הסטוכסטיים והלא ודאיים, קיים קושי ממשי להחליט 
עד כמה ניתן להסתמך עליהם, והאם קיימת כדאיות כלכלית ותפעולית 

להשקיע בביצוע במערכת השקיית עזר.  

פילוגים אופייניים של תצרוכת המים של גידול חקלאי בתקופות גידול שונות 
בעונת החורף ושל ממוצעי הגשמים באותן תקופות מתוארים בשרטוט 1. 
תפקיד השקיית העזר הוא לגשר על הפערים בתקופות בהן הצריכה גדולה 

מתשומת הגשמים. 

האפשרויות העומדות בפני החקלאי ומקבלי ההחלטות הן: 
הקמת רשת השקיה בכושר אספקה מרבי - ללא כל התחשבות בגשמים.   .1
במקרה זה, מובטחת השגת יבולים מרביים מבחינת תשומת המים, אך 
חלקית  תנוצל  הרשת  גשומות  שבעונות  היות  יבוזבז,  מההשקעה  חלק 
הרווח  את  בהתאם  תפחית  הרשת  בהקמת  הגבוהה  ההשקעה  בלבד. 

הכספי נטו המופק מתהליך הייצור החקלאי. 
הקמת רשת השקיה ברמות פיתוח נמוכות תוך הסתמכות חלקית על   .2
הגשמים - ההנחה במקרה זה, היא שניתן להשיא את הרווחים נטו על 
משלימה  כאספקה  שתשמש  ההשקיה,  ברשת  ההשקעה  הקטנת  ידי 

לגשמים.

”פוטנציאל העזרה” תלוי כמובן ברמת הפיתוח של הרשת שתבוצע: מחד, 
ככל שכושר האספקה שלה נמוך יותר - תקטן עלות ההקמה, מאידך, יגדל 

הסיכון להיחשף למחסורי מים בתקופות קריטיות של הגידול.

מודלים עקרוניים שיוצגו להלן, יעמידו לרשות החקלאי ולמקבלי ההחלטות 
כלים מוחשיים להערכת תמונת מצב מקיפה של הסיכונים ושל הרווחים 

הצפויים במקרה של ביצוע מערכות השקיה ברמות פיתוח שונות. 

מרכיבי יסוד של מערכת היצור החקלאית 
תצרוכת מים ופונקצית יבול 

צריכות המים של גידולים חקלאיים בשלבי גידול שונים מחושבת על פי ערכי 
אבפוטרנספירציה פוטנציאליתETp  (הנקבעים על ידי גורמי טבע רבים - 
 . Kcטמפרטורה, רוח, קרינת שמש, לחות וכדומה), מוכפל במקדם גידול
תשומת מים לגידולים בשלבי ההתפתחות השוני  מיועדת לספק את מה 

שנגרע על ידי האבפוטרנספירציה.  

ET = Kc * ETp (צריכת המים, מ”מ) 

”פונקצית היבול”  Y = f(W) (שרטוט 2) מתארת את הקשר שבין כמות המים 
המסופקת לבין היבול הסופי. אספקת כמות מים אופטימאלית Wo תוביל 
לקבלת יבול מרבי Ymax. מתן כמות מים גדולה מהאופטימום עלולה להביא 
לירידה ביבול עקב הרעה בתנאים האגרוטכניים. צורת העקום היא ליניארית 
בקירוב עד לתחום ערך אופטימאלי, ויורדת בצורה פרבולית בהמשך. שיפוע 
הקו בקטע הישר מתאר את היחס שבין שינוי בגודל היבול הממוצע, כתוצאה 

משינוי כמות המים המסופקת. 

קביעת רמת פיתוח 
מערכות השקיית עזר 

בתנאיי אי�ודאות הגשמים
דוד ורדי*

שרטוט 1: פילוג אופייני של תצרוכת חקלאית ושל גשמים עונתיים

davar@zahav.net.il :דוד ורדי - מהנדס מים (עצמאי), דוא”ל *
המאמר מבוסס על עבודת תזה במסגרת לימודי תואר שני, ועל ספרים מקצועיים בנושאים 

מעודכנים של תכנון מערכות אספקת מים, שנכתבו על ידי המחבר. 
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מקדם יום העקה: השפעת מחסורים במים על היבול הסופי 
קיימות שתי גישות עיקריות לאמידת השפעת מחסורים במים על גודל היבול: 

• ”מודלים מצרפיים” (additive) - מבוססים על ההנחה כי הפחתת היבול 	
מורכבת ממנות בלתי תלויות, הנגרמות ממחסורי מים בשלבים שונים 

לאורך העונה.
• בין 	 השפעה  שקיימת  מניחים   -  (multiplicative) כופליים”  ”מודלים 

תקופות הגידול ביחס לעקה (stress) הנגרמת ממחסורים במים. 

”מקדם יום העקה” SDI הוא פרמטר לכימות השפעות העקות על היבולים: 
SDI = CSi + SDi (סכום ערכים לכל אורך תקופת הגידול).   

.i מבטא את רגישות הגידול למחסורים במים בשלב - CSi
- מהווה גורם כמותי לרמת המחסור במים   SDi (Stress Day index)

 .i בתקופת הגידול
הנוסחה להלן מביאה לידי ביטוי את היחס שבין היבול בפועל ליבול המקסימאלי 

הניתן להפקה בתנאים אופטימאליים ללא עקות: 
 /    1    

 הוא שיפוע העקום המתקבל מרגרסיה ליניארית בין ערכי  אינדקס העקה.

סדרות ערכי גשמים אפקטיביים 
החלק האפקטיבי של הגשם המשמש כתרומה ישירה לתשומות המים 
לגידולים חקלאיים משופע מערכי האבפוטרנספירציה, מכושר החלחול 
של הקרקע, מעוצמות וממשכי הגשמים ופריסתם, וכן מרטיבות הקרקע 

בתחילת עונת הגידול.  

כושר חלחול נמוך יגרום לנגר עילי, כושר גבוה יביא ל”בריחה” מהירה של המים 
אל מתחת לבית השורשים ולתועלת מועטה לגידול. כמויות גשמים מעבר 
לתצרוכת המים החודשית של גידולים בשלבי צמיחה שונים אינם נחשבים 

לאפקטיביים לגידול הנבחן. 

ידי התאמת פילוגים  גשמים הם תופעה אקראית הניתנת לתיאור על 
הסתברותיים. כמויות הגשמים העונתיים או החודשיים מאופיינים על ידי 
שונות ואי-ודאות רבים יותר מהגשם השנתי, ובכך גדל הסיכון הפוטנציאלי 

להסתמך עליהן. 

להרחבת בסיס הנתונים מקובל לייצר מדגמים סינטטיים אקראיים של לפחות 
30 ערכי גשמים, לפי נתונים משנים קודמות. הנתונים המיוצרים, בכלל זה 
ערכי הממוצע וסטיית התכן, מאופיינים על ידי התפלגות הסתברותית דומה 

לאלה של נתוני המקור. 
סדרות סינתטיות של גשמים מפולגים לרוב על פי פילוג נורמאלי, מתוך הנחה 
שאין תלות בין תצפיות עוקבות, לאמור - ההסתברות לקבלת ערך גשם מסוים 

אינה תלויה בערכי הגשמים שהתקבלו בתקופות קודמות. 
 

מודלים עקרוניים לקביעת רמת מערכות השקיית עזר 
קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות:

מצבי אי-ודאות ואי-ידיעה 
מאפייני תהליך קבלת החלטות בשלבי תכנון שונים של פרויקטים חקלאיים 
והנדסיים בכלל נקבעים על ידי מידת הוודאות של הגורמים והפרמטרים 

העשויים להשפיע על התפוקות. 

מצבים של ”ודאות מלאה”, בהם ניתן לחזות בביטחון גמור את תוצאות 
ההחלטות נדירים מאד. ב-”מצבי אי-ודאות”, השכיחים הרבה יותר, התוצאות 
של ההחלטות מושפעות על ידי גורמים סטוכסטיים שמחוץ לשליטתנו 
(המכונים גם ”מצבי טבע”), אך ניתן לאמוד את הסתברותם. קבלת החלטות 
בתנאי אי-ודאות כרוכה בהיחשפות לרמות סיכון שונות, הניתנות להמחשה 

במסגרת הליך ”ניתוח סיכון”.

מודל לפי ”עץ החלטות”
תהליך קבלת החלטות מתבטא בבחירת פעולה מסוימת מתוך תחום פעולות 

חלופיות הכלול במרחב אפשרי של פעולות.
לגבי כל פעולה אפשריים מספר ”מצבי טבע” עם הסתברות התממשות 
הניתנת לאומדן לפי פילוגים הסתברותיים. הליך החישוב מבוסס על אומדן 
ערך תועלת הצפויה במקרה של קבלת החלטה מסוימת. מתכונת מקובלת 

להמחשת החישוב היא באמצעות ”עץ ההחלטות של בייס” (שרטוט 3).

שרטוט 3: תהליך קבלת החלטות לביצוע מערכות השקיית עזר
לפי ”עץ החלטות ” של בייס

שרטוט 2: תיאור עקרוני של פונקציית ייבול חקלאי
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מערכת ייצור חקלאית מאופיינת על ידי 
אחת התשומות  ריבוי גורמי אי�ודאות • 
אספקה  העיקריות היא תשומת המים • 
תקינה בשלבי הגידול השונים מהווה תנאי 
הכרחי להשגת יבולים מרביים ולהגדלת 

התועלות הנובעות מתהליך הייצור

בגידולי קיץ באזורים ללא גשמים כלל בעונת הגידול, אספקת המים מבוססת 
בלעדית על מערכות השקיה המתוכננות לכושר אספקה מרבי בתקופות 

של צריכות שיא.

בתכנון גידולי חורף בשטחי חקלאות לא מרושתים, חייבים להתבסס על גשמים, 
אולם בשל מאפייניהם הסטוכסטיים והלא ודאיים, קיים קושי ממשי להחליט 
עד כמה ניתן להסתמך עליהם, והאם קיימת כדאיות כלכלית ותפעולית 

להשקיע בביצוע במערכת השקיית עזר.  

פילוגים אופייניים של תצרוכת המים של גידול חקלאי בתקופות גידול שונות 
בעונת החורף ושל ממוצעי הגשמים באותן תקופות מתוארים בשרטוט 1. 
תפקיד השקיית העזר הוא לגשר על הפערים בתקופות בהן הצריכה גדולה 

מתשומת הגשמים. 

האפשרויות העומדות בפני החקלאי ומקבלי ההחלטות הן: 
הקמת רשת השקיה בכושר אספקה מרבי - ללא כל התחשבות בגשמים.   .1
במקרה זה, מובטחת השגת יבולים מרביים מבחינת תשומת המים, אך 
חלקית  תנוצל  הרשת  גשומות  שבעונות  היות  יבוזבז,  מההשקעה  חלק 
הרווח  את  בהתאם  תפחית  הרשת  בהקמת  הגבוהה  ההשקעה  בלבד. 

הכספי נטו המופק מתהליך הייצור החקלאי. 
הקמת רשת השקיה ברמות פיתוח נמוכות תוך הסתמכות חלקית על   .2
הגשמים - ההנחה במקרה זה, היא שניתן להשיא את הרווחים נטו על 
משלימה  כאספקה  שתשמש  ההשקיה,  ברשת  ההשקעה  הקטנת  ידי 

לגשמים.

”פוטנציאל העזרה” תלוי כמובן ברמת הפיתוח של הרשת שתבוצע: מחד, 
ככל שכושר האספקה שלה נמוך יותר - תקטן עלות ההקמה, מאידך, יגדל 

הסיכון להיחשף למחסורי מים בתקופות קריטיות של הגידול.

מודלים עקרוניים שיוצגו להלן, יעמידו לרשות החקלאי ולמקבלי ההחלטות 
כלים מוחשיים להערכת תמונת מצב מקיפה של הסיכונים ושל הרווחים 

הצפויים במקרה של ביצוע מערכות השקיה ברמות פיתוח שונות. 

מרכיבי יסוד של מערכת היצור החקלאית 
תצרוכת מים ופונקצית יבול 

צריכות המים של גידולים חקלאיים בשלבי גידול שונים מחושבת על פי ערכי 
אבפוטרנספירציה פוטנציאליתETp  (הנקבעים על ידי גורמי טבע רבים - 
 . Kcטמפרטורה, רוח, קרינת שמש, לחות וכדומה), מוכפל במקדם גידול
תשומת מים לגידולים בשלבי ההתפתחות השוני  מיועדת לספק את מה 

שנגרע על ידי האבפוטרנספירציה.  

ET = Kc * ETp (צריכת המים, מ”מ) 

”פונקצית היבול”  Y = f(W) (שרטוט 2) מתארת את הקשר שבין כמות המים 
המסופקת לבין היבול הסופי. אספקת כמות מים אופטימאלית Wo תוביל 
לקבלת יבול מרבי Ymax. מתן כמות מים גדולה מהאופטימום עלולה להביא 
לירידה ביבול עקב הרעה בתנאים האגרוטכניים. צורת העקום היא ליניארית 
בקירוב עד לתחום ערך אופטימאלי, ויורדת בצורה פרבולית בהמשך. שיפוע 
הקו בקטע הישר מתאר את היחס שבין שינוי בגודל היבול הממוצע, כתוצאה 

משינוי כמות המים המסופקת. 

קביעת רמת פיתוח 
מערכות השקיית עזר 

בתנאיי אי�ודאות הגשמים
דוד ורדי*

שרטוט 1: פילוג אופייני של תצרוכת חקלאית ושל גשמים עונתיים

davar@zahav.net.il :דוד ורדי - מהנדס מים (עצמאי), דוא”ל *
המאמר מבוסס על עבודת תזה במסגרת לימודי תואר שני, ועל ספרים מקצועיים בנושאים 

מעודכנים של תכנון מערכות אספקת מים, שנכתבו על ידי המחבר. 
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מקדם יום העקה: השפעת מחסורים במים על היבול הסופי 
קיימות שתי גישות עיקריות לאמידת השפעת מחסורים במים על גודל היבול: 

• ”מודלים מצרפיים” (additive) - מבוססים על ההנחה כי הפחתת היבול 	
מורכבת ממנות בלתי תלויות, הנגרמות ממחסורי מים בשלבים שונים 

לאורך העונה.
• בין 	 השפעה  שקיימת  מניחים   -  (multiplicative) כופליים”  ”מודלים 

תקופות הגידול ביחס לעקה (stress) הנגרמת ממחסורים במים. 

”מקדם יום העקה” SDI הוא פרמטר לכימות השפעות העקות על היבולים: 
SDI = CSi + SDi (סכום ערכים לכל אורך תקופת הגידול).   

.i מבטא את רגישות הגידול למחסורים במים בשלב - CSi
- מהווה גורם כמותי לרמת המחסור במים   SDi (Stress Day index)

 .i בתקופת הגידול
הנוסחה להלן מביאה לידי ביטוי את היחס שבין היבול בפועל ליבול המקסימאלי 

הניתן להפקה בתנאים אופטימאליים ללא עקות: 
 /    1    

 הוא שיפוע העקום המתקבל מרגרסיה ליניארית בין ערכי  אינדקס העקה.

סדרות ערכי גשמים אפקטיביים 
החלק האפקטיבי של הגשם המשמש כתרומה ישירה לתשומות המים 
לגידולים חקלאיים משופע מערכי האבפוטרנספירציה, מכושר החלחול 
של הקרקע, מעוצמות וממשכי הגשמים ופריסתם, וכן מרטיבות הקרקע 

בתחילת עונת הגידול.  

כושר חלחול נמוך יגרום לנגר עילי, כושר גבוה יביא ל”בריחה” מהירה של המים 
אל מתחת לבית השורשים ולתועלת מועטה לגידול. כמויות גשמים מעבר 
לתצרוכת המים החודשית של גידולים בשלבי צמיחה שונים אינם נחשבים 

לאפקטיביים לגידול הנבחן. 

ידי התאמת פילוגים  גשמים הם תופעה אקראית הניתנת לתיאור על 
הסתברותיים. כמויות הגשמים העונתיים או החודשיים מאופיינים על ידי 
שונות ואי-ודאות רבים יותר מהגשם השנתי, ובכך גדל הסיכון הפוטנציאלי 

להסתמך עליהן. 

להרחבת בסיס הנתונים מקובל לייצר מדגמים סינטטיים אקראיים של לפחות 
30 ערכי גשמים, לפי נתונים משנים קודמות. הנתונים המיוצרים, בכלל זה 
ערכי הממוצע וסטיית התכן, מאופיינים על ידי התפלגות הסתברותית דומה 

לאלה של נתוני המקור. 
סדרות סינתטיות של גשמים מפולגים לרוב על פי פילוג נורמאלי, מתוך הנחה 
שאין תלות בין תצפיות עוקבות, לאמור - ההסתברות לקבלת ערך גשם מסוים 

אינה תלויה בערכי הגשמים שהתקבלו בתקופות קודמות. 
 

מודלים עקרוניים לקביעת רמת מערכות השקיית עזר 
קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות:

מצבי אי-ודאות ואי-ידיעה 
מאפייני תהליך קבלת החלטות בשלבי תכנון שונים של פרויקטים חקלאיים 
והנדסיים בכלל נקבעים על ידי מידת הוודאות של הגורמים והפרמטרים 

העשויים להשפיע על התפוקות. 

מצבים של ”ודאות מלאה”, בהם ניתן לחזות בביטחון גמור את תוצאות 
ההחלטות נדירים מאד. ב-”מצבי אי-ודאות”, השכיחים הרבה יותר, התוצאות 
של ההחלטות מושפעות על ידי גורמים סטוכסטיים שמחוץ לשליטתנו 
(המכונים גם ”מצבי טבע”), אך ניתן לאמוד את הסתברותם. קבלת החלטות 
בתנאי אי-ודאות כרוכה בהיחשפות לרמות סיכון שונות, הניתנות להמחשה 

במסגרת הליך ”ניתוח סיכון”.

מודל לפי ”עץ החלטות”
תהליך קבלת החלטות מתבטא בבחירת פעולה מסוימת מתוך תחום פעולות 

חלופיות הכלול במרחב אפשרי של פעולות.
לגבי כל פעולה אפשריים מספר ”מצבי טבע” עם הסתברות התממשות 
הניתנת לאומדן לפי פילוגים הסתברותיים. הליך החישוב מבוסס על אומדן 
ערך תועלת הצפויה במקרה של קבלת החלטה מסוימת. מתכונת מקובלת 

להמחשת החישוב היא באמצעות ”עץ ההחלטות של בייס” (שרטוט 3).

שרטוט 3: תהליך קבלת החלטות לביצוע מערכות השקיית עזר
לפי ”עץ החלטות ” של בייס

שרטוט 2: תיאור עקרוני של פונקציית ייבול חקלאי
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נקודת המוצא של העץ (הנקרא על שם ממציאו) היא ”צומת החלטה”, ממנה 
יוצאים ”ענפים” המגדירים כל אחת מהחלופות.

קצה כל ענף הוא צומת הסתעפות של ”מצבי טבע” המאופיינים על ידי 
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וערכי ”תוחלת התועלת” (רווחים צפויים מוכפלים בהסתברות השגתם). 

מודל לפי ניתוח הסתברותי של רווחים מהוונים
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פונקציית יבול, המבוססת על ניסויי שדה, והמבטאת את הרגישות למח  ¡

סורים במים בשלושה שלבי גידול עיקריים, תהיה כדלקמן: 

   1 : 01  1  2 : 02  2   : 0   )
: כמויות המים בפועל ב-3 שלבי הגידול (גשם אפקטיבי +  1 2 

השקיה). 
: גורמי רגישות הגידול בתקופות הנ”ל 1 2 

Y: היבול הסופי ליחידת שטח
Ym: יבול ממוצע ליחידת שטח

W01/02/03: כמויות מים שיש לספק בכל שלב (מ”מ) 

מנות המים שדרוש לספק לגידולים שונים לאורך העונה נקבעים על בסיס נתונים 
אגרוטכניים ולמחזורי השקיה באורכים ובתדירות אופייניים בכל מקרה לגופו.

• ניתוח סטטיסטי של מדגמי גשמים היסטוריים	
להמחשת ההתנהגות הסטטיסטית של הגשמים באזור הגידול החקלאי,   
יש לערוך ניתוח מדגמים היסטוריים של רישומי גשמים, והשלמת נתונים 

על ידי סדרות סינטטיות. 

כמות הגשם האפקטיבי היורד על שטח הגידול על פני תפוקות הניתוח לעיל 
בתקופות שבין מחזורי ההשקיה מופחת ממנת המים שיש לספק בתקופה 

העוקבת (במ”מ): 
i: מציין את שלב הגידול).   i  i   0 i    i)

Wirr (i): מנת המים שיש לספק בפועל
: מנת המים הכוללת הדרושה 0 i)

: גשם אפקטיבי   i)

• חישוב סדרות ערכי רווחים נוכחיים ביחס לרשתות השקיה ברמות פיתוח 	
שונות - פונקצית היצור החקלאי 

תהליך הייצור החקלאי ביחס לגידול יחיד ניתן לביטוי מקורב באמצעות   
פונקציה המקשרת בין הרווח המופק לכלל התשומות: 

M    P  1     

M: הרווח הכספי הכולל
: גודל השטח החקלאי  

P: פדיון עבור יחידת יבול ליחידת שטח
C1: ההוצאות שנתיות משתנות - עבודה, זרעים ודשנים וכדומה

: מחיר המים, כולל אנרגיה
Cc: הוצאות שנתיות קבועות (ריבית על ההשקעות, פחת ובלאי ציוד וכדומה) 

• בהנחה שבתקופה של 30 השנים הבאות ירדו על השטח החקלאי ערכי 	
ניתן לחשב סדרה של ערכי  הגשמים הסינתטיים שיוצרו כמוזכר לעיל, 

רווחים מהוונים ביחס לכל אחת מהרשתות הנבדקות.

• שהופקו 	 המהוונים  הרווחים  סדרת  ערכי  של  הסתברותי  פילוג  קביעת 
כמתואר לעיל, ועריכת ניתוח השוואתי של הממצאים. 

דוגמה ליישום בפועל של המודלים 
לצורך הדגמת יישום המודלים שתוארו לעיל, נתייחס לגידול חורף בשטח 
חקלאי בגודל של כ-1,000 דונם ורשתות השקיה בהמטרה בכושר אספקה 
של 120/80/40 מ”מ במשך  מחזור של  כ-8 ימים, ובכ-16 שעות השקיה/

יממה, ובנוסף - רמת פיתוח 0 (קרי, ללא כל השקעה ברשת).

בשרטוט 5 מתוארים מרכיבי מערכת ההשקיה: תחנת שאיבה ממקור מים 
אזורי או מקומי, קווי צנרת מובילה, קווי ברזים וקווי ממטירים בקוטרים שונים, 
בהתאם לרמת פיתוח הרשת. ההנחה היא שכל כמות מים דרושה להשקיית 

העזר זמינה, שהיא אינה נגרעת מהקצבות מים לגידולי קיץ באזור הגידול.
בטבלה שלהלן מוצגות תוצאות חישוב לדוגמה של תוחלת רווחים נטו לפי 

”עץ ההחלטות”:  
תוחלת  רווחיים, ש”חרמת רשת, מ”מ

0-500,000
40-300,000
80+1,500,000

120+1,200,000

שרטוט 4: אלגוריתם לקבלת החלטות ע”פ ניתוח הסתברותי של 
רווחים מהוונים
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שרטוט 6 מתאר עקומי רווח (נטו) - הסתברות בהנחת פילוג נורמאלי של 
ערכי רווחים מהוונים, לפיהם בהסתברות של כ-50% ויותר רשתות בגודל 80 

ו-120 מ”מ הן הכלכליות ביותר, בעוד שרמת פיתוח של 40 מ”מ או הימנעות 
בביצוע רשת השקיה יגרמו להפסדים כספיים משמעותיים.  

הליכי החישוב כנ”ל, הכוללים מספר ניכר של הנחות תכנון, מבוססים על גורמי 
אי-ודאות רבים, לכן נדרש לערוך מבחני רגישות לאמידת השפעת שינויים 
אפשריים בפרמטרים עיקריים על התוצאות. השינויים הנדרשים לבחינה: 
תנודות לכל כיוון במחירי התוצרת החקלאית, במחירי הביצוע של מערכות 
ההשקיה, במחירי המים, בפונקציית פילוגי הגשמים ובמקדמי הרגישות 

בתקופות גידול שונות.  
 

השורה התחתונה: במקרה העקרוני המתואר מעלה, רמת פיתוח מערכת 
ההשקיה העדיפה היא 80 מ”מ.  

שרטוט 5: מרכיבים ראשיים ותנוחה כללית של מערכת השקיית עזר
ברמות פיתוח שונות

השקייה  למערכות  ביחס  הסתברות   - צפוי  רווח  עקומי   :6 שרטוט 
ברמות פיתוח שונות
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שילוב טכנולוגי חדשני של מיכל הלם בלדר 
אוויר לפתרון  ושסתומי   (Bladder Tank)
במערכת  באויר  ושליטה  מים  הלם  בעיות 
הביוב בת"ש פרדס הגדוד תאגיד מי נתניה

הלם מים הוא אחד מהגורמים הקריטיים להיווצרות סדקים, שברים זעירים 
ופיצוצים בצנרת. הלם מים הינה תופעה של היווצרות תנודות לחץ חיוביות 
ושליליות (גל הלם חיובי ושלילי) בצנרת עקב שינוי פתאומי במהירות הזרימה 
הנגרם מארועים כמו סגירה או פתיחה מהירה של מגוף, הפסקה/התחלה 
של משאבה,  פתיחה וסגירה של ברזי כיבוי אש, פעולות של ניקוז ושטיפה. 

לצנרת),  ונזק  מים  (אובדן  הכספי  בהיבט  חמור  נזק  גורמים  מים  הלמי 
הסביביתי (זיהום מקורות מים, קרקע וסביבה משפכים דולפים) והבריאותי 
(חדירת פתוגנים, רעלנים וזיהומים למערכות מי שתייה) . הלמי מים חזקים 
גורמים לנזק מיידי הנראה לעין: פיצוץ וקריסת צנרת הגורמים לאובדן מים 
שאינם  בצנרת  זעירים  ולשברים  לסדקים  גורמים  חלשים  מים  הלמי  גדול. 
נראים לעין ולמעשה הם שכיחים יותר וגורמים לדלף גדול יותר עם הזמן כי 
אינם מטופלים. תכנון נכון לטיפול בהלמי מים יכול להוריד משמעותית את 

הנזקים לצנרת, את פחת המים ואת הזיהום למקורות המים.
מי  בתאגיד  הגדוד  פרדס  השאיבה  בתחנת  מקרה  מחקר  מציג  זה  מאמר 
נתניה, אשר חוו כמה נזקים לאורך מערכת הצנרת בשל הלמי מים בתנאי 

הפסקה של המשאבה.
המים  הלם  אנליזת  של  בשטח  האימות  ואת  המידול  את  יתאר  המאמר 
באמצעות השילוב של שסתומי אוויר ומיכלי בלדר למניעה ושליטה בהלם 

מים.

הלם מים ניתן למנוע על ידי
• האטת קצב שינויי המהירות במערכת	
• האטת קצב מילוי קטעי מערכת ריקים	
• שחרור אויר בקצב איטי נשלט בעת מילוי קטע קו	
• החדרת אויר או מים אל תוך הקו בנקודות בהן צפויים מצבי תת-לחץ	

ישנם אביזרים שונים למניעת הלם מים
אחד האביזרים היעילים והאמינים למניעת הלם מים הוא מיכל הלם מסוג 

.Bladder Tank מיכל בלדר
מיכל הלם מסוג זה נמצא על הצינור (ON-LINE) וכולל כרית אוויר או כרית 
גז בחלק העליון של המיכל המוטען מראש בלחץ שנקבע מראש לשמירת 
נפח האוויר הדרוש תחת תנאי הפעלה נורמאליים. במיכל מסוג זה לא נדרש 

קומפרסור ומקור אנרגיה.

היתרונות של מיכל בלדר:
• אין מסיסות של אוויר במים	
• אין קורוזיה	
• אין צורך בחיבור לחשמל	
• מערכת רגולוציה עצמאית	
• גמישות במיקום ההתקנה	
• תחזוקה נמוכה	

פתרון בעיות 
הלם מים

* מהנדסת יישומים בחברת א.ר.י כפר חרוב, בוגרת הטכניון בפקולטה להנדסה אזרחית
בשטח מים וסביבה. חברה ב- WLSG - WATER LOSS SPECIALIST GROUP של איגוד המים

.IWA העולמי
מומחית להורדת פחת מים, אנליזות הלם מים ומיקום וגודל שסתומי אויר במע' מים וביוב.
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לטיפול  ביותר  יעילים  אביזרים  הנם  וחדשניים  מודרניים  אוויר  שסתומי 
בהלמים  וגם  הקיצוניים  בהלמים  גם  מטפלים  אוויר  שסתומי  בהלמים. 
ההלמים  העצמות  ומונעים  הקו,  אורך  לכל  לשימוש  ניתנים  החלשים, 

והגברת הנזקים ע"י מניעת כיסי אוויר וקוויטציה.

תאור תחנת שאיבה לביוב פרדס הגדוד
קו סניקה לסילוק מי שפכים בקוטר 400 מ"מ, צינור PVC דרג 10 באורך 
1,200 מטר המתחיל בתחנת שאיבה פרדס הגדוד ברום +7.5 מ'. סיום קו 

הסניקה בשוחת איסוף בגרביטציה ברום +32.20 מ'
בתחנה עובדות 2 משאבות טבולות בהתקנה יבשה בספיקה של 360מק"ש 
כל אחת לגובה הרמה של 35 מטר. סיבובי המנוע של המשאבה1450 סל"ד.

התחנה עובדת עם משאבה אחת או עם 2 משאבות במקביל (ביחד).
שטח  בתוך  התחנה  למבנה  מחוץ  הורכבו  האוויר  ושסתומי  ההלם  מיכל 

התחנה לפני המד מים.
מדידת הלחצים נרשמה ע"י מתמר לחץ רגיש ו- Data Logger – הרושם 

מאה קריאות בשנייה.

יודע  המתמר לחץ חובר לקו בשסתום אוויר ליד המיכל הלם ,המתמר לא 
לקרוא את תת הלחץ.

תוצאות אנליזת הלם בהדמיית הפסקת חשמל
BLADDER TANK בתחנה עם מיכל הלם

יצרנו מודל מתמטי בתוכנת Surge2008 עבור צינור תחנת השאיבה לביוב 
פרדס הגדוד (איור 1).

איור 1: צינור תחנת השאיבה לביוב פרדס הגדוד

ללא  משאבות  הפסקת  תרחיש  במהלך  ההלם  אנליזת  תוצאות  מניתוח 
 (2 (איור  מטרים   61.5 השאיבה  בתחנת  הוא  ביותר  הגבוה  הלחץ  הגנה, 
ירידה בלחץ  יש  (3 איור).  ובצומת מיכל הלם בלדר הלחץ הוא 50 מטרים 

מתחת לפרופיל הצינור (איור 2 – קו ירוק).

שסתום אוויר תל"ש לביוב

שסתום תל"ש למים שסתום אוויר דינאמי

שסתום אוויר לביוב

מיכל הלם בלדר 5 קוב
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שילוב טכנולוגי חדשני של מיכל הלם בלדר 
אוויר לפתרון  ושסתומי   (Bladder Tank)
במערכת  באויר  ושליטה  מים  הלם  בעיות 
הביוב בת"ש פרדס הגדוד תאגיד מי נתניה

הלם מים הוא אחד מהגורמים הקריטיים להיווצרות סדקים, שברים זעירים 
ופיצוצים בצנרת. הלם מים הינה תופעה של היווצרות תנודות לחץ חיוביות 
ושליליות (גל הלם חיובי ושלילי) בצנרת עקב שינוי פתאומי במהירות הזרימה 
הנגרם מארועים כמו סגירה או פתיחה מהירה של מגוף, הפסקה/התחלה 
של משאבה,  פתיחה וסגירה של ברזי כיבוי אש, פעולות של ניקוז ושטיפה. 

לצנרת),  ונזק  מים  (אובדן  הכספי  בהיבט  חמור  נזק  גורמים  מים  הלמי 
הסביביתי (זיהום מקורות מים, קרקע וסביבה משפכים דולפים) והבריאותי 
(חדירת פתוגנים, רעלנים וזיהומים למערכות מי שתייה) . הלמי מים חזקים 
גורמים לנזק מיידי הנראה לעין: פיצוץ וקריסת צנרת הגורמים לאובדן מים 
שאינם  בצנרת  זעירים  ולשברים  לסדקים  גורמים  חלשים  מים  הלמי  גדול. 
נראים לעין ולמעשה הם שכיחים יותר וגורמים לדלף גדול יותר עם הזמן כי 
אינם מטופלים. תכנון נכון לטיפול בהלמי מים יכול להוריד משמעותית את 

הנזקים לצנרת, את פחת המים ואת הזיהום למקורות המים.
מי  בתאגיד  הגדוד  פרדס  השאיבה  בתחנת  מקרה  מחקר  מציג  זה  מאמר 
נתניה, אשר חוו כמה נזקים לאורך מערכת הצנרת בשל הלמי מים בתנאי 

הפסקה של המשאבה.
המים  הלם  אנליזת  של  בשטח  האימות  ואת  המידול  את  יתאר  המאמר 
באמצעות השילוב של שסתומי אוויר ומיכלי בלדר למניעה ושליטה בהלם 

מים.

הלם מים ניתן למנוע על ידי
• האטת קצב שינויי המהירות במערכת	
• האטת קצב מילוי קטעי מערכת ריקים	
• שחרור אויר בקצב איטי נשלט בעת מילוי קטע קו	
• החדרת אויר או מים אל תוך הקו בנקודות בהן צפויים מצבי תת-לחץ	

ישנם אביזרים שונים למניעת הלם מים
אחד האביזרים היעילים והאמינים למניעת הלם מים הוא מיכל הלם מסוג 

.Bladder Tank מיכל בלדר
מיכל הלם מסוג זה נמצא על הצינור (ON-LINE) וכולל כרית אוויר או כרית 
גז בחלק העליון של המיכל המוטען מראש בלחץ שנקבע מראש לשמירת 
נפח האוויר הדרוש תחת תנאי הפעלה נורמאליים. במיכל מסוג זה לא נדרש 

קומפרסור ומקור אנרגיה.

היתרונות של מיכל בלדר:
• אין מסיסות של אוויר במים	
• אין קורוזיה	
• אין צורך בחיבור לחשמל	
• מערכת רגולוציה עצמאית	
• גמישות במיקום ההתקנה	
• תחזוקה נמוכה	

פתרון בעיות 
הלם מים

* מהנדסת יישומים בחברת א.ר.י כפר חרוב, בוגרת הטכניון בפקולטה להנדסה אזרחית
בשטח מים וסביבה. חברה ב- WLSG - WATER LOSS SPECIALIST GROUP של איגוד המים

.IWA העולמי
מומחית להורדת פחת מים, אנליזות הלם מים ומיקום וגודל שסתומי אויר במע' מים וביוב.
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מיכל בלדר לביוב
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לטיפול  ביותר  יעילים  אביזרים  הנם  וחדשניים  מודרניים  אוויר  שסתומי 
בהלמים  וגם  הקיצוניים  בהלמים  גם  מטפלים  אוויר  שסתומי  בהלמים. 
ההלמים  העצמות  ומונעים  הקו,  אורך  לכל  לשימוש  ניתנים  החלשים, 

והגברת הנזקים ע"י מניעת כיסי אוויר וקוויטציה.

תאור תחנת שאיבה לביוב פרדס הגדוד
קו סניקה לסילוק מי שפכים בקוטר 400 מ"מ, צינור PVC דרג 10 באורך 
1,200 מטר המתחיל בתחנת שאיבה פרדס הגדוד ברום +7.5 מ'. סיום קו 

הסניקה בשוחת איסוף בגרביטציה ברום +32.20 מ'
בתחנה עובדות 2 משאבות טבולות בהתקנה יבשה בספיקה של 360מק"ש 
כל אחת לגובה הרמה של 35 מטר. סיבובי המנוע של המשאבה1450 סל"ד.

התחנה עובדת עם משאבה אחת או עם 2 משאבות במקביל (ביחד).
שטח  בתוך  התחנה  למבנה  מחוץ  הורכבו  האוויר  ושסתומי  ההלם  מיכל 

התחנה לפני המד מים.
מדידת הלחצים נרשמה ע"י מתמר לחץ רגיש ו- Data Logger – הרושם 

מאה קריאות בשנייה.

יודע  המתמר לחץ חובר לקו בשסתום אוויר ליד המיכל הלם ,המתמר לא 
לקרוא את תת הלחץ.

תוצאות אנליזת הלם בהדמיית הפסקת חשמל
BLADDER TANK בתחנה עם מיכל הלם

יצרנו מודל מתמטי בתוכנת Surge2008 עבור צינור תחנת השאיבה לביוב 
פרדס הגדוד (איור 1).

איור 1: צינור תחנת השאיבה לביוב פרדס הגדוד

ללא  משאבות  הפסקת  תרחיש  במהלך  ההלם  אנליזת  תוצאות  מניתוח 
 (2 (איור  מטרים   61.5 השאיבה  בתחנת  הוא  ביותר  הגבוה  הלחץ  הגנה, 
ירידה בלחץ  יש  (3 איור).  ובצומת מיכל הלם בלדר הלחץ הוא 50 מטרים 

מתחת לפרופיל הצינור (איור 2 – קו ירוק).

שסתום אוויר תל"ש לביוב

שסתום תל"ש למים שסתום אוויר דינאמי

שסתום אוויר לביוב

מיכל הלם בלדר 5 קוב
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2: לחץ מינימום ומקסימום בזמן הדממת משאבה ללא מיכל  איור 
הלם בלדר

איור 3: הלחץ בצומת מיכל הלם בלדר בזמן הדממת משאבה ללא 
מיכל הלם בלדר

קו"ב,   5 של  בנפח  בלדר  הלם  מיכל  כי  נקבע  ההלם  מאנליזת  כתוצאה 
ובגובה של 3.2 מטר (על פי מפרט מהיצרן) נדרש  בקוטר של 1.5 מטרים 
בתחנה. על פי חישוב של מיכל הלם בלדר בנפח5  קו"ב גובה פני מים תחילי 
 PRECHARGE) בר.  כ-0.5  כלוא בתוך הדיאפרגמה  ולחץ  1.7 מטר  הוא 

.(PRESSURE

השאיבה,  מתחנת  מטרים  כ-10  הותקנו  בלדר  הלם  ומיכל  אוויר  שסתומי 
לפני מד המים. מיכל הלם בלדר הותקן ברום של 15 מטרים.

על פי אנליזת ההלם בזמן הדממת משאבה עם מיכל הלם בלדר מותקן, 
הלחץ הגבוה ביותר הוא בתחנת השאיבה 43.5 מטרים (איור 4 - קו אדום) 
בלחץ  ירידה  הייתה  לא   ,(5 (איור  מטר   34 הוא  הלחץ  בלדר    הלם  ובמיכל 
בעיקר  פעלו  האוויר  שסתומי  ירוק).  קו   -  4 (איור  הצינור  לפרופיל  מתחת 
נמצאת תחת  אוויר כאשר המערכת  ושחרור  קו  מילוי  אוויר בעת  בשחרור 

לחץ והכנסת אוויר במהלך ריקון של הקו.

מיכל  עם  משאבה  הדממת  בזמן  ומקסימום  מינימום  לחץ   :4 איור 
הלם בלדר

איור 5: לחץ במיכל הלם בלדר בזמן הדממת משאבה עם הגנה

תאור ניסוי שטח
מספר ניסויים בוצעו במהלך הפעלה וכיבוי המשאבות. קריאות לחץ נלקחו 
עם מתמר לחץ ואוגר נתונים שנותן קריאה של מאה קריאות לשנייה. סוג זה 

של מתמר אינו קורא לחץ שלילי.
1. ניסוי מס' 114 הדממה של שתי משאבות בהפסקת חשמל, מיכל הלם 5 

קו"ב לא מחובר, ספיקה 610 מק"ש, עומד בסניקה 25 מטר.
ניסוי מס' 115 הדממה של שתי משאבות בהפסקת חשמל, עם מיכל   .2

הלם 5 קו"ב מחובר, ספיקה 610 מק"ש, עומד בסניקה 25 מטר.

תוצאות הניסוי
לפי ניסוי מס' 114 (איור 6) שבו הודממו שתי משאבות, ללא שימוש במיכל 
5) ושסתומי האוויר  הלם בלדר, הלחץ בתחנת השאיבה הגיע ל 50 מטרים (

הכניסו אוויר במהלך הפחתת הלחץ בצינור ופרקו אוויר כאשר הלחץ עלה.

איור 6: ניסוי 114 הדממה של 2 משאבות, מיכל לא מחובר
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שתי  של  הדממה  ביצענו  כאשר  כי  לראות  ניתן   (7 (איור   115 מס'  בניסוי 
מקסימום,  מטר  ל-35  מגיעים  הלחצים  מחובר  המיכל  כאשר  משאבות 

מתאים לאנליזת הלם. חלה ירידה בלחץ של עד 3 מטרים, כלומר
המיכל מונע את ירידת הלחץ מתחת לפרופיל הקו (ואקום).

איור 7:  ניסוי 115 הדממה של 2 משאבות, מיכל מחובר

סיכום
התוצאות מצביעות על כך שההתקנה של מיכל הלם בלדר מונעת עלייה 
פתאומית של לחץ כאשר מדמימים את שתי המשאבות. יתר על כן, מיכל 
הלם בלדר מנע ירידה בלחץ מתחת לחץ אטמוספרי (ואקום) של המערכת. 
התוצאות מראות גם כי שסתומי האוויר פעלו כנדרש (הכנסה והוצאה של 
וימשיכו לעשות זאת כל עוד תחזוקה נאותה מתבצעת. מיכל הלם  אוויר) 
ויעיל להגנה מפני הלם  והוא נחשב ראוי  בלדר דורש תחזוקה מינימאלית, 
אלה  שדה  ניסויי  של  התוצאות  לבסוף,  אוויר.  שסתומי  עם  בשילוב  מים 
הניתוח,  כלי  באמצעות  שבוצעה  ההלם  אנליזת  עם  היטב  תואמות 

, עם שסתומי אוויר בשילוב עם מיכל הלם בלדר.  2008
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2: לחץ מינימום ומקסימום בזמן הדממת משאבה ללא מיכל  איור 
הלם בלדר

איור 3: הלחץ בצומת מיכל הלם בלדר בזמן הדממת משאבה ללא 
מיכל הלם בלדר

קו"ב,   5 של  בנפח  בלדר  הלם  מיכל  כי  נקבע  ההלם  מאנליזת  כתוצאה 
ובגובה של 3.2 מטר (על פי מפרט מהיצרן) נדרש  בקוטר של 1.5 מטרים 
בתחנה. על פי חישוב של מיכל הלם בלדר בנפח5  קו"ב גובה פני מים תחילי 
 PRECHARGE) בר.  כ-0.5  כלוא בתוך הדיאפרגמה  ולחץ  1.7 מטר  הוא 

.(PRESSURE

השאיבה,  מתחנת  מטרים  כ-10  הותקנו  בלדר  הלם  ומיכל  אוויר  שסתומי 
לפני מד המים. מיכל הלם בלדר הותקן ברום של 15 מטרים.

על פי אנליזת ההלם בזמן הדממת משאבה עם מיכל הלם בלדר מותקן, 
הלחץ הגבוה ביותר הוא בתחנת השאיבה 43.5 מטרים (איור 4 - קו אדום) 
בלחץ  ירידה  הייתה  לא   ,(5 (איור  מטר   34 הוא  הלחץ  בלדר    הלם  ובמיכל 
בעיקר  פעלו  האוויר  שסתומי  ירוק).  קו   -  4 (איור  הצינור  לפרופיל  מתחת 
נמצאת תחת  אוויר כאשר המערכת  ושחרור  קו  מילוי  אוויר בעת  בשחרור 

לחץ והכנסת אוויר במהלך ריקון של הקו.

מיכל  עם  משאבה  הדממת  בזמן  ומקסימום  מינימום  לחץ   :4 איור 
הלם בלדר

איור 5: לחץ במיכל הלם בלדר בזמן הדממת משאבה עם הגנה

תאור ניסוי שטח
מספר ניסויים בוצעו במהלך הפעלה וכיבוי המשאבות. קריאות לחץ נלקחו 
עם מתמר לחץ ואוגר נתונים שנותן קריאה של מאה קריאות לשנייה. סוג זה 

של מתמר אינו קורא לחץ שלילי.
1. ניסוי מס' 114 הדממה של שתי משאבות בהפסקת חשמל, מיכל הלם 5 

קו"ב לא מחובר, ספיקה 610 מק"ש, עומד בסניקה 25 מטר.
ניסוי מס' 115 הדממה של שתי משאבות בהפסקת חשמל, עם מיכל   .2

הלם 5 קו"ב מחובר, ספיקה 610 מק"ש, עומד בסניקה 25 מטר.

תוצאות הניסוי
לפי ניסוי מס' 114 (איור 6) שבו הודממו שתי משאבות, ללא שימוש במיכל 
5) ושסתומי האוויר  הלם בלדר, הלחץ בתחנת השאיבה הגיע ל 50 מטרים (

הכניסו אוויר במהלך הפחתת הלחץ בצינור ופרקו אוויר כאשר הלחץ עלה.

איור 6: ניסוי 114 הדממה של 2 משאבות, מיכל לא מחובר
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שתי  של  הדממה  ביצענו  כאשר  כי  לראות  ניתן   (7 (איור   115 מס'  בניסוי 
מקסימום,  מטר  ל-35  מגיעים  הלחצים  מחובר  המיכל  כאשר  משאבות 

מתאים לאנליזת הלם. חלה ירידה בלחץ של עד 3 מטרים, כלומר
המיכל מונע את ירידת הלחץ מתחת לפרופיל הקו (ואקום).

איור 7:  ניסוי 115 הדממה של 2 משאבות, מיכל מחובר

סיכום
התוצאות מצביעות על כך שההתקנה של מיכל הלם בלדר מונעת עלייה 
פתאומית של לחץ כאשר מדמימים את שתי המשאבות. יתר על כן, מיכל 
הלם בלדר מנע ירידה בלחץ מתחת לחץ אטמוספרי (ואקום) של המערכת. 
התוצאות מראות גם כי שסתומי האוויר פעלו כנדרש (הכנסה והוצאה של 
וימשיכו לעשות זאת כל עוד תחזוקה נאותה מתבצעת. מיכל הלם  אוויר) 
ויעיל להגנה מפני הלם  והוא נחשב ראוי  בלדר דורש תחזוקה מינימאלית, 
אלה  שדה  ניסויי  של  התוצאות  לבסוף,  אוויר.  שסתומי  עם  בשילוב  מים 
הניתוח,  כלי  באמצעות  שבוצעה  ההלם  אנליזת  עם  היטב  תואמות 

, עם שסתומי אוויר בשילוב עם מיכל הלם בלדר.  2008
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מזמינים אתכם לכנס השנתי המשותף 
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לפרטים נוספים בנושא רישום ותערוכה נא לפנות לרעות לזר רכזת הכנס:ארגון והפקה: 
טל: 08-9313078 סלולרי: 050-2150949 פקס: 08-9313071

reut@bioforum.co.il :דוא"ל

בכנס ישתתפו מומחים מהארץ ומחו"ל, אנשי אקדמיה, אנשי ממשל ורגולציה, 
חברות עסקיות, אנשי סביבה וכל מי שנושא המים קרוב ללבו. 

במהלך הכנס יתקיימו הרצאות, דיונים ופאנלים. 
לצד הכנס תתקיים תערוכה מקצועית. 

במהלך הכנס יוכרז איש השנה במשק המים.
אות מיוחד יוענק לעשייה עיתונאית מצטיינת בנושא המים.
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רגולציה 
וחקיקה

water2014.indd   2 9/24/13   11:52 AM

ת 
יש

רכ
 ב

ית
ות

מע
מש

ה 
נח

בה
כו 

 יז
רס

קו
 ה

פי
תת

מש
*

ז*
קו

וני
ב 

ביו
ם, 

מי
ת 

דס
הנ

ם: 
מי

חו
בת

ם 
קני

הת

התא למים וביוב באיגוד המהנדסים, בשיתוף עם איגוד ישראלי למים מודיע על:

קורס חידושים, עדכונים וטכנולוגיות מתקדמות 
בהנדסת מים, שפכים וניקוז - מדריך למהנדס

12 מפגשים בימי שלישי בין השעות 13:00 - 09:00 
החל מ-22 בדצמבר 2015 עד - 8 במרץ 2016

מרכז הקורס: אינג' ירון בן ארי 
הקורס יתקיים באיגוד המהנדסים:

בית  אמות פלטינום, רחוב אפעל 25,
קריית אריה פתח תקווה

רקע
עם פיתוח עבודות תשתית ובנייה בארץ, נוצרה מצוקה וצורך במהנדסים מנוסים בהנדסת מים, ביוב 
הצנרת, האבזרים  הכרות עם  המים:  מקיפות במקצועות  יועברו הרצאות  הקורס  וניקוז. במסגרת 
והמשאבות שמותקנים ברשתות המים והביוב, הכרת מפרטים, חקיקת תקנים ותקנות בתחומי המים 
והביוב, מערכות מים חכמות ופיתוחים של טכנולוגיות חדשות, מפרטים ופקוח על בצוע עבודות. 

מדריכי הקורס הינם בעלי ניסיון הן בתכנון, הן בעבודות בשטח ובלימוד ובהכשרה. 
מטרת הקורס

כן, מתן מענה  כמו  וניקוז.  ביוב  מים,  הנדסת  לעוסקים בתחומי  כלים פרקטיים  ומתן  ידע  הקניית 
והביוב, מחלקת  ופתרונות חדשניים לניהול פרויקטים עבור חברות התכנון, תאגידי המים  מקצועי 

הנדסה בתאגידי הים והביוב והמבצעים.
קהל היעד 

וקבלנים  מפקחים  ביצוע,  מהנדסי  תכנון,  מתאמי  פרויקטים,  מנהלי  למתכננים,  מיועד  הקורס 
ולמהנדסים המתחילים את דרכם בתחום, ו/או מהנדסים שעשו הסבה מתחום אחר לתחום הנדסת 

המים, ביוב וניקוז.
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מהחברות  אחת  נחשבת  טק'  'בול 
המובילות  ופורצת הדרך בתחומי מערכות 
חסכון באנרגיה וחיסכון במים כולל סינון 
עומק בכל הקשור במערכות קירור וטיפול 
פותח  בשפכים תעשייתיים. לאחרונה 
בחברה מסנן עומק מיוחד הרשום כפטנט. 
המסנן החדש מסוגל לטפל בחומרים 
דביקים המרחפים במים, המסנן שוטף 
את המדיה מחוץ לתא הסינון ללא שטיפה 
נגדית תוך שימוש בכמות מזערית של 

מי שטיפה.

WSMF (Whirled Sand Media Filter) מסנן העומק החדש מסומן כדגם
המסנן דגם WSMF מתגבר על כל הבעיות המכניות של מסננים אוטומטים 
אחרים  אילן קסלר מבעלי החברה אומר "במקור פותח המוצר עבור מגדלי 
קירור אך תוך כדי פיתוח המסנן הבנו כי הוא ישים גם  באפליקציות נוספות 
ויעיל במיוחד בסינון מים מזוהמים בחומרים דביקים" = לא לחינם זכה מוצר 

זה באות 'קליניק' לשנת 2014

יתרונות רבים
חברת 'בול טק' הינה חברה פרטית, ישראלית המתמקדת פיתוח וייצור מוצרים 
מתקדמים לענף המים והאנרגיה. החברה שנוסדה בשנת 1994 מתמקדת כיום 
ב-3 מוצרים מובילים ונחשבת לאחת מהחברות המתקדמות בענף. המוצר 
הראשון, מערכות מתקדמות לשמירת ניקיון מחליפי חום, מוצר הנמכר ברחבי 
העולם - המזרח הרחוק אירופה וארה"ב. המוצר השני, מכשיר חשמלי להוצאת 
אבנית מהמים, ואילו גולת הכותרת, המכשיר השלישי שפותח לאחרונה מסנן 
מדיה ללא שטיפה נגדית, מסנן זה  מוגן כפטנט רשום. אילן קסלר מבעלי 

מסנן העומק 
היעיל והחסכוני בעולם

נכתב ומפורסם ע"י חברת בול-טק אנרג'י בע"מ ובאחריותה

טיפול בשפכי רפתות
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החברה אומר ¯המוצר פותח עבור מגדלי קירור אבל תוך כדי פיתוח מצאנו 
שיש אפליקציות נרחבות יותר עבורו כמו סינון מי בארות ונהרות , מחזור מי 
שטיפה בתהליכים  תעשייתיים סינון שפכים, טיפול מקדים של המים העוברים 
לסינון עדין באוסמוזה הפוכה וכך מאריכים את אורך חיי הממברנות., היתרונות 
של המסנן רבים ובין השאר הוא יודע לטפל  במזהמים דביקים,  מבצע סינון 
מושלם ללא נעילת המדיה ואו יצירת תעלות במדיית המסנן  ואין צורך להחליף 
את מדיית הסינון לאורך כל חיי המסנן. המסנן מסוגל לעבוד עם מדיות סינון 

מגוונות תוך שימוש במעט מאד מים לצורת שטיפת המדייה.

זוכה להצלחה
מיד עם סיום שלב הפיתוח והניסוי, נמכר המסנן למספר חברות  במשק 
הישראלי. והוצבו במספר פרויקטים בישראל כמו, בבית הדפוס של העיתון 
היומי ידיעות אחרונות, בית חולים מאיר, נתב¯ג ועוד - כל אלו בתחום מיזוג 
האוויר. אפליקציות תעשייתיות  הופעלו בהצלחה ביקב כרמל לסינון מי שטיפת 
מיכלי יין לאחר תסיסתו בעזרת שמרים המפריעים לתהליך האנארובי,סינון 
מי שטיפה מתהליכי צביעה ואשפרת בדים  בפני הזרמתם לים בדלתא גליל, 
סינון מים ומחזור מי שטיפת מכונות ערגול המכילים סודה קאוסטיק במפעל 
עבוד עפרות אלומיניום ברומניה, סינון מי שטיפת גלילי ערגול המפעל מתכת 
בסין ועוד כעת מכוונים את המסנן לאפליקציות תעשייתיות וטיפול בשפכים 
אנחנו לא  בהם יש מזהמים מומסים בנוסף למזהמים המרחפים. קסלר מציין̄ 
מטפלים בצד הכימי של המים אלא בצד הפיזיקלי אבל ע"י סינון המזהמים 
הנושאים את הזיהומים הכימיים מקלים על התהליך הבא בטיפול במתקני 
טפול השפכים". קסלר אומר ¯אנחנו משתמשים בפחות מחמישה אחוז 
של מי שטיפת המדייה בהשוואה לצריכת המים של פילטרים אוטומטיים 
מקובלים,ובנוסף מתגברים על כל הבעיות המכניות של המסננים האוטומטים 
 WSMF האחרים כך שהחיסכון הכספי המצטבר כתוצאה מהפעלת המסנן דגם

הוא משמעותי ביותר  והחזר ההשקעה בו מוחזר מהר".

טיפול בשפכים ברפתות
אפליקציה נוספת שנכנסה לשלבי עבודה ראשוניים וכבר כעת נבחנת בישראל 

טיפול בשפכי רפתות

חברת בול�טק אנרג'י בע"מ 
החברה מתמחה בפיתוח, יצור ושיווק מערכות הקשורות בטיפול 
במים ומשקעים במערכות קירור ומיזוג אויר וסינון נוזלים עם 
זיהומים דביקים. החברה נחשבת כמובילה טכנולוגית בתחום 
עיסוקה. חברת בול�טק אנרג'י מתכננת  ומייצרת את מוצריה 
 ASME 31.3  ע"פ המפרטים המחמירים המיועדים למיכלי לחץ
ו�ASMEVIII div2 2010 & 2011a. מוצרי החברה מותאמים 

לעבודה עם מי רשת, נהרות  או מי ים.
בין לקוחות בול�טק אנרג'י אפשר למנות לקוחות מקצועיים 

בתחום:
.SASOL � תעשיות הנפט  ·

Intel, Tower- מוליכים  וחצי  האלקטרוניקה  תעשיות   ·
 Semiconductors, STMicroelectronics, LG, Hitachi Nokia

ועוד.
שדות תעופה � סינגפור, תאילנד, רומא, טורינו, פלרמו, מלבורן,   ·

סידני ועוד.
בתי חולים ומרכזי רפואה בארץ ובחו"ל  ·

תעשיות רכב  בחו"ל.  ·
מרכזי קניות, בתים ציבוריים ומגדלי מגורים.  ·

תחנות כוח.  ·
 

מוצרי חברת בול�טק אנרג'י בע"מ מוגנים בפטנטים.
לקוחות חברת בול�טק אנרג'י נתמכים ע"י מערך שרות ותחזוקה 

מקצועי בארץ וחו"ל.
מוצרי חברת בול�טק אנרג'י בע"מ מוגנים בפטנטים.

Contact: ilan.kessler@balltech.co.il
www.balltech.co.il
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מהחברות  אחת  נחשבת  טק'  'בול 
המובילות  ופורצת הדרך בתחומי מערכות 
חסכון באנרגיה וחיסכון במים כולל סינון 
עומק בכל הקשור במערכות קירור וטיפול 
פותח  בשפכים תעשייתיים. לאחרונה 
בחברה מסנן עומק מיוחד הרשום כפטנט. 
המסנן החדש מסוגל לטפל בחומרים 
דביקים המרחפים במים, המסנן שוטף 
את המדיה מחוץ לתא הסינון ללא שטיפה 
נגדית תוך שימוש בכמות מזערית של 

מי שטיפה.

WSMF (Whirled Sand Media Filter) מסנן העומק החדש מסומן כדגם
המסנן דגם WSMF מתגבר על כל הבעיות המכניות של מסננים אוטומטים 
אחרים  אילן קסלר מבעלי החברה אומר "במקור פותח המוצר עבור מגדלי 
קירור אך תוך כדי פיתוח המסנן הבנו כי הוא ישים גם  באפליקציות נוספות 
ויעיל במיוחד בסינון מים מזוהמים בחומרים דביקים" = לא לחינם זכה מוצר 

זה באות 'קליניק' לשנת 2014

יתרונות רבים
חברת 'בול טק' הינה חברה פרטית, ישראלית המתמקדת פיתוח וייצור מוצרים 
מתקדמים לענף המים והאנרגיה. החברה שנוסדה בשנת 1994 מתמקדת כיום 
ב-3 מוצרים מובילים ונחשבת לאחת מהחברות המתקדמות בענף. המוצר 
הראשון, מערכות מתקדמות לשמירת ניקיון מחליפי חום, מוצר הנמכר ברחבי 
העולם - המזרח הרחוק אירופה וארה"ב. המוצר השני, מכשיר חשמלי להוצאת 
אבנית מהמים, ואילו גולת הכותרת, המכשיר השלישי שפותח לאחרונה מסנן 
מדיה ללא שטיפה נגדית, מסנן זה  מוגן כפטנט רשום. אילן קסלר מבעלי 

מסנן העומק 
היעיל והחסכוני בעולם

נכתב ומפורסם ע"י חברת בול-טק אנרג'י בע"מ ובאחריותה

טיפול בשפכי רפתות
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החברה אומר ¯המוצר פותח עבור מגדלי קירור אבל תוך כדי פיתוח מצאנו 
שיש אפליקציות נרחבות יותר עבורו כמו סינון מי בארות ונהרות , מחזור מי 
שטיפה בתהליכים  תעשייתיים סינון שפכים, טיפול מקדים של המים העוברים 
לסינון עדין באוסמוזה הפוכה וכך מאריכים את אורך חיי הממברנות., היתרונות 
של המסנן רבים ובין השאר הוא יודע לטפל  במזהמים דביקים,  מבצע סינון 
מושלם ללא נעילת המדיה ואו יצירת תעלות במדיית המסנן  ואין צורך להחליף 
את מדיית הסינון לאורך כל חיי המסנן. המסנן מסוגל לעבוד עם מדיות סינון 

מגוונות תוך שימוש במעט מאד מים לצורת שטיפת המדייה.

זוכה להצלחה
מיד עם סיום שלב הפיתוח והניסוי, נמכר המסנן למספר חברות  במשק 
הישראלי. והוצבו במספר פרויקטים בישראל כמו, בבית הדפוס של העיתון 
היומי ידיעות אחרונות, בית חולים מאיר, נתב¯ג ועוד - כל אלו בתחום מיזוג 
האוויר. אפליקציות תעשייתיות  הופעלו בהצלחה ביקב כרמל לסינון מי שטיפת 
מיכלי יין לאחר תסיסתו בעזרת שמרים המפריעים לתהליך האנארובי,סינון 
מי שטיפה מתהליכי צביעה ואשפרת בדים  בפני הזרמתם לים בדלתא גליל, 
סינון מים ומחזור מי שטיפת מכונות ערגול המכילים סודה קאוסטיק במפעל 
עבוד עפרות אלומיניום ברומניה, סינון מי שטיפת גלילי ערגול המפעל מתכת 
בסין ועוד כעת מכוונים את המסנן לאפליקציות תעשייתיות וטיפול בשפכים 
אנחנו לא  בהם יש מזהמים מומסים בנוסף למזהמים המרחפים. קסלר מציין̄ 
מטפלים בצד הכימי של המים אלא בצד הפיזיקלי אבל ע"י סינון המזהמים 
הנושאים את הזיהומים הכימיים מקלים על התהליך הבא בטיפול במתקני 
טפול השפכים". קסלר אומר ¯אנחנו משתמשים בפחות מחמישה אחוז 
של מי שטיפת המדייה בהשוואה לצריכת המים של פילטרים אוטומטיים 
מקובלים,ובנוסף מתגברים על כל הבעיות המכניות של המסננים האוטומטים 
 WSMF האחרים כך שהחיסכון הכספי המצטבר כתוצאה מהפעלת המסנן דגם

הוא משמעותי ביותר  והחזר ההשקעה בו מוחזר מהר".

טיפול בשפכים ברפתות
אפליקציה נוספת שנכנסה לשלבי עבודה ראשוניים וכבר כעת נבחנת בישראל 

טיפול בשפכי רפתות

חברת בול�טק אנרג'י בע"מ 
החברה מתמחה בפיתוח, יצור ושיווק מערכות הקשורות בטיפול 
במים ומשקעים במערכות קירור ומיזוג אויר וסינון נוזלים עם 
זיהומים דביקים. החברה נחשבת כמובילה טכנולוגית בתחום 
עיסוקה. חברת בול�טק אנרג'י מתכננת  ומייצרת את מוצריה 
 ASME 31.3  ע"פ המפרטים המחמירים המיועדים למיכלי לחץ
ו�ASMEVIII div2 2010 & 2011a. מוצרי החברה מותאמים 

לעבודה עם מי רשת, נהרות  או מי ים.
בין לקוחות בול�טק אנרג'י אפשר למנות לקוחות מקצועיים 

בתחום:
.SASOL � תעשיות הנפט  ·

Intel, Tower- מוליכים  וחצי  האלקטרוניקה  תעשיות   ·
 Semiconductors, STMicroelectronics, LG, Hitachi Nokia

ועוד.
שדות תעופה � סינגפור, תאילנד, רומא, טורינו, פלרמו, מלבורן,   ·

סידני ועוד.
בתי חולים ומרכזי רפואה בארץ ובחו"ל  ·

תעשיות רכב  בחו"ל.  ·
מרכזי קניות, בתים ציבוריים ומגדלי מגורים.  ·

תחנות כוח.  ·
 

מוצרי חברת בול�טק אנרג'י בע"מ מוגנים בפטנטים.
לקוחות חברת בול�טק אנרג'י נתמכים ע"י מערך שרות ותחזוקה 

מקצועי בארץ וחו"ל.
מוצרי חברת בול�טק אנרג'י בע"מ מוגנים בפטנטים.

Contact: ilan.kessler@balltech.co.il
www.balltech.co.il

mailto:ilan.kessler@balltech.co.il
http://www.balltech.co.il/
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היא סינון שפכי רפת להפרדת המוצקים מהנוזלים כך שהנוזלים המועברים 
למכון לטיפול בשפכים עומדים בתקן המחמיר של איכות הסביבה.מתקן 
ראשון לספיקה של 50 קוב ליום מוקם בימים אלו לאחר השלמת ביצוע ניסוי 
מוצלח בשטח.מיותר לציין כי בעיית הטיפול בשפכי הרפתות, נחשבת לאחת 
הבעיות הקשות איתה נאלצים הרפתנים להתמודד ומסנן דגם WSMF נותן 

פיתרון בהשקעה נמוכהועליות הפעלה זניחות.  

החברה מוכנה לשיתופי פעולה בשווק לפרטים אפשר לפנות לאילן קסלר.  

 WSMF � מסנן חול אוטומטי
מסנן החול פותח ע"י חברת בול טק אנרג'י מיועד לסינון מים 

עם זיהומים קשים ודביקים.
 

שטיפת החול ורענונו במסנן מדגם WSMF מתבצעת תוך כדי 
סחרור מדיית ההסינון (חול או זכוכית, בזלת או פחם)  והפרדת 
הזיהומים ממדיית הסינון מחוץ למיכל המסנן זאת בניגוד לשיטת 
השטיפה שבמסננים קיימים השוטפים את החול ב"שטיפה נגדית".

 
יתרונות המסננים מדגם WSMF מפורטות להלן:

כ�95% חיסכון בצריכת מי שטיפת המדייה.  ·
מדיית הסינון אינה מתגבשת לעוגה  כך שהמסנן אינו נסתם   ·

ולא נוצרו, בו תעלות זרימת מים ללא סינון.
WSMF של חברת בול טק אנרג'י אין צורך  במסנן מדגם   ·
להחליף את מדיית הסינון היות והמדייה שבו  מתרעננת תוך 

כדי שטיפת הזיהומים שצברה.
מסנן המדייה של בול טק אנרג'י מותקו במערכות מחזור מים   ·
בתעשייה, מערכות טיפול בשפכים, מערכות סינון מי עיבוי 
וקירור וסינון מקדים למערכות RO כך שצירופו למערך הסינון 

המקדים מאריכה את חיי הממברנות.

טיפול בשפכים הוא אחת המשימות המורכבות והחשובות 
ביותר בתעשייה. טיפול שאינו מותאם עלול לגרור קנסות 

כבדים והפסקת פעילות המפעל, עד כדי סגירתו.

טכנולוגיה חדשנית
לטיפול בשפכים קשים

יתרונות בולטים של טכנולוגית 
ÄÄ ועכירות תוך שיפור והורדה בערכי TSS 95% הרחקה של

.COD-ה
ÄÄ שיקוע מהיר )דקות( המאפשר הקטנת המערכת והקטנת עלויות

הקמה.
ÄÄ כמות המשקעים המתקבלת נמוכה בהשוואה לקואגולנטים

הקיימים כיום בשוק.
ÄÄ.לא נדרשים: היתר רעלים, מאצרות והתאמת ציוד לכימיקל
ÄÄ.TAILOR MADE הפתרון מותאם ללקוח ולדרישותיו במתכונת
ÄÄ מבוסס על מדידת המטען החשמלי של השפכים הגולמיים ובכך

מספק מענה מהיר ומדויק.

)ננו-מרוכבים( מספק פתרון חדשני ומעולה, להרחקת 

חומרים מוצקים, מרחפים ועומסים אורגניים.

מעניק מענה מהיר ויעיל ומסייע בהקטנת העומס 

המגיע למערכות הביוב ולמכון לטיהור שפכים.

.pH יעיל בטווח רחב של

פתרון ירוק וידידותי לסביבה.

טיפול חד שלבי של קואגולציה-פלוקולציה.

מייצר פלוקים גדולים ויציבים.

כיל חיפה בע”מ
ת.ד. 1428, חיפה 3101302

טל: 04-8468444, פקס: 04-8468200

1-800-77-88-77Ä:להזמנות
orders@icl-group.com

www.iclhaifa.com
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היא סינון שפכי רפת להפרדת המוצקים מהנוזלים כך שהנוזלים המועברים 
למכון לטיפול בשפכים עומדים בתקן המחמיר של איכות הסביבה.מתקן 
ראשון לספיקה של 50 קוב ליום מוקם בימים אלו לאחר השלמת ביצוע ניסוי 
מוצלח בשטח.מיותר לציין כי בעיית הטיפול בשפכי הרפתות, נחשבת לאחת 
הבעיות הקשות איתה נאלצים הרפתנים להתמודד ומסנן דגם WSMF נותן 

פיתרון בהשקעה נמוכהועליות הפעלה זניחות.  

החברה מוכנה לשיתופי פעולה בשווק לפרטים אפשר לפנות לאילן קסלר.  

 WSMF � מסנן חול אוטומטי
מסנן החול פותח ע"י חברת בול טק אנרג'י מיועד לסינון מים 

עם זיהומים קשים ודביקים.
 

שטיפת החול ורענונו במסנן מדגם WSMF מתבצעת תוך כדי 
סחרור מדיית ההסינון (חול או זכוכית, בזלת או פחם)  והפרדת 
הזיהומים ממדיית הסינון מחוץ למיכל המסנן זאת בניגוד לשיטת 
השטיפה שבמסננים קיימים השוטפים את החול ב"שטיפה נגדית".

 
יתרונות המסננים מדגם WSMF מפורטות להלן:

כ�95% חיסכון בצריכת מי שטיפת המדייה.  ·
מדיית הסינון אינה מתגבשת לעוגה  כך שהמסנן אינו נסתם   ·

ולא נוצרו, בו תעלות זרימת מים ללא סינון.
WSMF של חברת בול טק אנרג'י אין צורך  במסנן מדגם   ·
להחליף את מדיית הסינון היות והמדייה שבו  מתרעננת תוך 

כדי שטיפת הזיהומים שצברה.
מסנן המדייה של בול טק אנרג'י מותקו במערכות מחזור מים   ·
בתעשייה, מערכות טיפול בשפכים, מערכות סינון מי עיבוי 
וקירור וסינון מקדים למערכות RO כך שצירופו למערך הסינון 

המקדים מאריכה את חיי הממברנות.

טיפול בשפכים הוא אחת המשימות המורכבות והחשובות 
ביותר בתעשייה. טיפול שאינו מותאם עלול לגרור קנסות 

כבדים והפסקת פעילות המפעל, עד כדי סגירתו.

טכנולוגיה חדשנית
לטיפול בשפכים קשים

יתרונות בולטים של טכנולוגית 
ÄÄ ועכירות תוך שיפור והורדה בערכי TSS 95% הרחקה של

.COD-ה
ÄÄ שיקוע מהיר )דקות( המאפשר הקטנת המערכת והקטנת עלויות

הקמה.
ÄÄ כמות המשקעים המתקבלת נמוכה בהשוואה לקואגולנטים

הקיימים כיום בשוק.
ÄÄ.לא נדרשים: היתר רעלים, מאצרות והתאמת ציוד לכימיקל
ÄÄ.TAILOR MADE הפתרון מותאם ללקוח ולדרישותיו במתכונת
ÄÄ מבוסס על מדידת המטען החשמלי של השפכים הגולמיים ובכך

מספק מענה מהיר ומדויק.

)ננו-מרוכבים( מספק פתרון חדשני ומעולה, להרחקת 

חומרים מוצקים, מרחפים ועומסים אורגניים.

מעניק מענה מהיר ויעיל ומסייע בהקטנת העומס 

המגיע למערכות הביוב ולמכון לטיהור שפכים.

.pH יעיל בטווח רחב של

פתרון ירוק וידידותי לסביבה.

טיפול חד שלבי של קואגולציה-פלוקולציה.

מייצר פלוקים גדולים ויציבים.

כיל חיפה בע”מ
ת.ד. 1428, חיפה 3101302

טל: 04-8468444, פקס: 04-8468200

1-800-77-88-77Ä:להזמנות
orders@icl-group.com

www.iclhaifa.com
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ת  קו העתי ם  מהערי א  הי ם  רושלי י
בארץ ישראל, ומיום שנולדה לפני יותר 
מ�4000 שנה, נתקלו תושביה בקשיים 
 � בהם  ובשימוש  המים  באספקת 
ניצול מי הגשמים והגישה למי התהום 
כתבת המשך ממגזין 100 המקומיים • 

בגיליון  100 של מגזין ”הנדסת מים” הוזכר כי האמה העליונה והאמה התחתונה 
בירושלים שימשו במשך מאות שנים, גם לאחר שבית המקדש השני חרב. 
בשנים אלו מלכו בירושלים שליטים נוצרים ומוסלמים, והם החזיקו ושיפצו 
אותן, אך בחלוף השנים הן נזנחו ונהרסו; במקומות רבים התפורר הטיח והמים 
החלו לחלחל, פה ושם נסדקו העמודים והאמה נפלה. לבסוף התייבשו האמות.

מלכי ירושלים לא שיפצו אותן עוד, אלא העדיפו לבנות בורות ובריכות בעיר 
ובסביבותיה, וכך מתאר אותם הגיאוגרף המוסלמי אל–ֻמקָּדִסי בשנת 985 

לספירה: 

בירושלים יש שפע של מים... מעטים הם הבתים שאין להם בור מים 
אחד או יותר. בתוך העיר ישנן שלוש בריכות גדולות... בשטח הר הבית 
יש עשרים בריכות מים בגודל עצום, ויש שם כמה רובעים שבהם אין 
בורות מים ציבוריים, כי אם אלו מקבלים את מימיהם מניקוז הרחובות.

המצב שתיאר אל–ֻמקָּדִסי - שפע של מים בירושלים - לא האריך ימים: שנות 
בצורת שפקדו את הארץ והזנחת ניקיון הבורות והבריכות יצרו מחסור חמור 
במים נקיים בעיר. לעתים היו הבורות והבריכות מתייבשים כבר באמצע הקיץ, 
ותושבי העיר המסכנים נאלצו לקנות מים במחיר מופקע מתושבי הכפרים 
הסמוכים לעיר. תושבי כפרים אלו היו שואבים מים ממעיינות מרוחקים ומביאים 
אותם בנאדות עור אל יושבי העיר הצמאים. ככל שהלכו הבורות והתרוקנו 
במהלך הקיץ, כך העלו ַסָּפקי המים את המחיר, ולא פעם מתו עניי ירושלים 

בצמא, מפני שלא היה להם די כסף לקנות מים.
הטורקים שכבשו את ארץ ישראל לפני כחמש מאות שנה ניסו לשים קץ 
למצב איום זה. בתקופת שלטונם בירושלים ביקרו בעיר מוסלמים רבים כדי 
להתפלל במסגדים שעל הר הבית. עקב ריבוי עולי הרגל המוסלמים נדרשו 
מים רבים לשתייה, לטהרה ולרחצה, והטורקים השתדלו מאד לספק הן את 

תעלות, בריכות ומנהרות סודיות � 
מערכות מים עתיקות בירושלים

בור מים בשכונת בית דוד משלהי המאה ה-19

�����  ������ ������� ������  ������ ��� ������ �������� 101.indd   8 12/8/15   8:59 PM

49הנדסת מים מגזין המים הישראלי

צרכיהם של תושבי העיר והן את צרכיהם של האורחים. לכן הם שיפצו כמה 
פעמים בהשקעה כספית עצומה את אמות המים העתיקות מבריכות שלמה 

והשתמשו בהן כבעבר.
בזכות פעולות אלו של השלטון הטורקי חזרה ירושלים והתמלאה במים. 
המושלים הטורקיים חילקו את המים בנדיבות ברחבי העיר, והקימו ַסִּבילים 
לרווחת התושבים. המים הגיעו דרך האמות המשופצות, נוסף על מי הבורות 
ובריכות האגירה המקומיים וזרמו בשפע בבתי המרחץ, בבתי ההארחה 
ובמוסדות הדת בעיר. אולם ימי רווחה אלו היו מועטים: במהרה חוררו חקלאים 
את הצינורות בדרך מבית לחם לירושלים, כדי שהמים יזרמו לשדותיהם וישקו 
אותם, ולא פעם שאבו נוודים ממדבר יהודה הסמוך ממי הצינורות, ופגעו 
באספקה השוטפת לירושלים. גם סָּפקי המים בירושלים התנכלו לאמות 
המשופצות ועשו ככל שיכלו כדי לחבל בהן, משום שעתה זרמו המים בשפע 

ובחינם בעיר, והם איבדו את פרנסתם. 
השליטים הטורקיים ניסו לתפוס את הפושעים, אך לא תמיד הצליחו. אמנם 
הפושעים שנתפסו נענשו בעונשים קשים, אך ההתנכלויות לא פסקו. השליטים 
הציבו שומרים וחיילים לאורך האמות, אך גנבי המים והמתנכלים לאמות היו 
על פי רוב חכמים וזריזים מהם. השליטים המיואשים אפילו הציעו הקלות 
ופטורים ממס לתושבי הכפרים והעיירות הסמוכים לאמות המים בתמורה 
לשמירה עליהן מפני מתנכלים, אך ללא הועיל. לבסוף נכנעו הטורקים ולא 
השתמשו עוד באמות המים. כך ירדה לטמיון תכנית נהדרת לאספקת מים, 

ולירושלמים לא נותר אלא להסתפק בבריכות ובבורות המקומיים.

חוזרים אל בורות המים
בורות המים תפסו את מקום אמות המים והצינורות והיו לאמצעי אספקת 
המים העיקרי של ירושלים בדורות הבאים. הבורות היו חללים תת–קרקעיים 
שנחצבו בדרך כלל באזורים הנמוכים, כדי שהגשמים יזרמו אליהם בכוח 
הכבידה דרך תעלות ומרזבים. הבורות טויחו היטב כדי למנוע חלחול בסלע 
הגיר האופייני להרי ירושלים, ותושבי העיר דאגו לנקותם מדי פעם. פתח הבור: 
החוליה - היה סגור על פי רוב, כדי למנוע התעפשות או לכלוך של המים, 
והוא נפתח רק כדי לשאוב מים מהבור. מי הגשמים שירדו בירושלים נאגרו 
בבורות ציבוריים גדולים למען אורחים ועולי רגל, וגם בבורות קטנים, שנחצבו 
בחצרות הבתים לשימוש הדיירים. הבורות הקטנים היו חשובים כל כך, עד 
כי לא נבנה בית בירושלים לפני שנחצב עבור יושביו בור בחצר. בורות אלו 
היו בשימוש עד לפני כחמישים שנה והותירו אחריהם סיפורים ושירים רבים, 
המעלים בירושלמים זיכרונות מהימים שבהם לא בכל בית בעיר היה ברז מים.

סיפור הקונסול הנדיב
ג'יימס ִפין היה לפני כ-150 שנה הקונסול הבריטי בירושלים וכולם כיבדוהו 
ואהבוהו. כולם ידעו כי האדון פין ואשתו אליזבת אוהבי אדם הם ומושיטים עזרה 
לכל מי שנדרש לה - נוצרים, מוסלמים ויהודים. שני בתים היו לו לקונסול: אחד 
בתוככי העיר העתיקה, לא רחוק ממגדל דוד, והאחר מחוץ לחומות, במקום 
שבו נבנתה לימים שכונת טלבייה הערבית. בית זה שימש מעון הקיץ של בני 
הזוג, כשסמטאות העיר העתיקה היו לחים ודביקים מרוב חום וצפיפות. אז היו 
יוצאים הקונסול ורעייתו מבין החומות ומשיבים את נפשם בקצת אוויר צח. 
בחצר מעון הקיץ המבודד חצבו בני הזוג בור מים גדול, בו נאספו גשמי החורף 
ושימשו אותם בחודשי החום. בשנת 1853 לא ירדו גשמים רבים בירושלים, 
ובורות העיר היו ריקים כמעט לחלוטין. בצר להם, נאלצו יהודי ירושלים 
הצמאים לקנות מים במחיר גבוה במיוחד מערביי הכפרים שסביב ירושלים, 
שהיו סמוכים יותר למעיינות המרוחקים. יום אחד עשו ג'יימס ואליזבת את 
דרכם מהעיר העתיקה למעון הקיץ שלהם, וכשהתקרבו לביתם, נתקלו באב 
המוביל את ילדו הבוכה בחום הלוהט. ”מדוע הילד בוכה?”, שאלו הקונסול 
ואשתו בדאגה. ”הוא צמא מאד”, הסביר האב בצער, ”אך לא עלה בידי למצוא 
לו, ואפילו כוס מים אחת להשקותו”. מיהרו הקונסול המזועזע ואשתו להזמין 
את השניים למעון הקיץ שלהם והשקו אותם במי הבור הגדול שבחצר. הם 
גם ציידו אותם במים לדרך ואיחלו להם הרבה בריאות. האב והבן הצוהלים 
שבו לעיר העתיקה, ובפיהם בשורה על שני הנדיבים המופלאים. השמועה 
אודות בור המים האחרון שנותר בירושלים התפשטה חיש קל, ותוך שעות 
ספורות מילאו את חצר מעון הקיץ השקט מאות אנשים צמאים ומתחננים 
למים. מיותר לציין שבתוך ימים ספורים התרוקן הבור ממימיו, והזוג הנדיב 

נאלץ גם הוא לקנות מים מזרים...
השנים חלפו, ואיש בירושלים אינו משתמש עוד בבורות המים הישנים. חלק 

של  צרכיהם  את  הן  לספק  מאד  השתדלו  הטורקים 

הם  האורחים. לכן  צרכיהם של  והן את  העיר  תושבי 

את  עצומה  כספית  בהשקעה  פעמים  כמה  שיפצו 

אמות המים העתיקות

חלוקת מים בירושלים בעת המצור הערבי, 1948
מוכר מים בירושלים, 1890
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ת  קו העתי ם  מהערי א  הי ם  רושלי י
בארץ ישראל, ומיום שנולדה לפני יותר 
מ�4000 שנה, נתקלו תושביה בקשיים 
 � בהם  ובשימוש  המים  באספקת 
ניצול מי הגשמים והגישה למי התהום 
כתבת המשך ממגזין 100 המקומיים • 

בגיליון  100 של מגזין ”הנדסת מים” הוזכר כי האמה העליונה והאמה התחתונה 
בירושלים שימשו במשך מאות שנים, גם לאחר שבית המקדש השני חרב. 
בשנים אלו מלכו בירושלים שליטים נוצרים ומוסלמים, והם החזיקו ושיפצו 
אותן, אך בחלוף השנים הן נזנחו ונהרסו; במקומות רבים התפורר הטיח והמים 
החלו לחלחל, פה ושם נסדקו העמודים והאמה נפלה. לבסוף התייבשו האמות.

מלכי ירושלים לא שיפצו אותן עוד, אלא העדיפו לבנות בורות ובריכות בעיר 
ובסביבותיה, וכך מתאר אותם הגיאוגרף המוסלמי אל–ֻמקָּדִסי בשנת 985 

לספירה: 

בירושלים יש שפע של מים... מעטים הם הבתים שאין להם בור מים 
אחד או יותר. בתוך העיר ישנן שלוש בריכות גדולות... בשטח הר הבית 
יש עשרים בריכות מים בגודל עצום, ויש שם כמה רובעים שבהם אין 
בורות מים ציבוריים, כי אם אלו מקבלים את מימיהם מניקוז הרחובות.

המצב שתיאר אל–ֻמקָּדִסי - שפע של מים בירושלים - לא האריך ימים: שנות 
בצורת שפקדו את הארץ והזנחת ניקיון הבורות והבריכות יצרו מחסור חמור 
במים נקיים בעיר. לעתים היו הבורות והבריכות מתייבשים כבר באמצע הקיץ, 
ותושבי העיר המסכנים נאלצו לקנות מים במחיר מופקע מתושבי הכפרים 
הסמוכים לעיר. תושבי כפרים אלו היו שואבים מים ממעיינות מרוחקים ומביאים 
אותם בנאדות עור אל יושבי העיר הצמאים. ככל שהלכו הבורות והתרוקנו 
במהלך הקיץ, כך העלו ַסָּפקי המים את המחיר, ולא פעם מתו עניי ירושלים 

בצמא, מפני שלא היה להם די כסף לקנות מים.
הטורקים שכבשו את ארץ ישראל לפני כחמש מאות שנה ניסו לשים קץ 
למצב איום זה. בתקופת שלטונם בירושלים ביקרו בעיר מוסלמים רבים כדי 
להתפלל במסגדים שעל הר הבית. עקב ריבוי עולי הרגל המוסלמים נדרשו 
מים רבים לשתייה, לטהרה ולרחצה, והטורקים השתדלו מאד לספק הן את 

תעלות, בריכות ומנהרות סודיות � 
מערכות מים עתיקות בירושלים

בור מים בשכונת בית דוד משלהי המאה ה-19
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צרכיהם של תושבי העיר והן את צרכיהם של האורחים. לכן הם שיפצו כמה 
פעמים בהשקעה כספית עצומה את אמות המים העתיקות מבריכות שלמה 

והשתמשו בהן כבעבר.
בזכות פעולות אלו של השלטון הטורקי חזרה ירושלים והתמלאה במים. 
המושלים הטורקיים חילקו את המים בנדיבות ברחבי העיר, והקימו ַסִּבילים 
לרווחת התושבים. המים הגיעו דרך האמות המשופצות, נוסף על מי הבורות 
ובריכות האגירה המקומיים וזרמו בשפע בבתי המרחץ, בבתי ההארחה 
ובמוסדות הדת בעיר. אולם ימי רווחה אלו היו מועטים: במהרה חוררו חקלאים 
את הצינורות בדרך מבית לחם לירושלים, כדי שהמים יזרמו לשדותיהם וישקו 
אותם, ולא פעם שאבו נוודים ממדבר יהודה הסמוך ממי הצינורות, ופגעו 
באספקה השוטפת לירושלים. גם סָּפקי המים בירושלים התנכלו לאמות 
המשופצות ועשו ככל שיכלו כדי לחבל בהן, משום שעתה זרמו המים בשפע 

ובחינם בעיר, והם איבדו את פרנסתם. 
השליטים הטורקיים ניסו לתפוס את הפושעים, אך לא תמיד הצליחו. אמנם 
הפושעים שנתפסו נענשו בעונשים קשים, אך ההתנכלויות לא פסקו. השליטים 
הציבו שומרים וחיילים לאורך האמות, אך גנבי המים והמתנכלים לאמות היו 
על פי רוב חכמים וזריזים מהם. השליטים המיואשים אפילו הציעו הקלות 
ופטורים ממס לתושבי הכפרים והעיירות הסמוכים לאמות המים בתמורה 
לשמירה עליהן מפני מתנכלים, אך ללא הועיל. לבסוף נכנעו הטורקים ולא 
השתמשו עוד באמות המים. כך ירדה לטמיון תכנית נהדרת לאספקת מים, 

ולירושלמים לא נותר אלא להסתפק בבריכות ובבורות המקומיים.

חוזרים אל בורות המים
בורות המים תפסו את מקום אמות המים והצינורות והיו לאמצעי אספקת 
המים העיקרי של ירושלים בדורות הבאים. הבורות היו חללים תת–קרקעיים 
שנחצבו בדרך כלל באזורים הנמוכים, כדי שהגשמים יזרמו אליהם בכוח 
הכבידה דרך תעלות ומרזבים. הבורות טויחו היטב כדי למנוע חלחול בסלע 
הגיר האופייני להרי ירושלים, ותושבי העיר דאגו לנקותם מדי פעם. פתח הבור: 
החוליה - היה סגור על פי רוב, כדי למנוע התעפשות או לכלוך של המים, 
והוא נפתח רק כדי לשאוב מים מהבור. מי הגשמים שירדו בירושלים נאגרו 
בבורות ציבוריים גדולים למען אורחים ועולי רגל, וגם בבורות קטנים, שנחצבו 
בחצרות הבתים לשימוש הדיירים. הבורות הקטנים היו חשובים כל כך, עד 
כי לא נבנה בית בירושלים לפני שנחצב עבור יושביו בור בחצר. בורות אלו 
היו בשימוש עד לפני כחמישים שנה והותירו אחריהם סיפורים ושירים רבים, 
המעלים בירושלמים זיכרונות מהימים שבהם לא בכל בית בעיר היה ברז מים.

סיפור הקונסול הנדיב
ג'יימס ִפין היה לפני כ-150 שנה הקונסול הבריטי בירושלים וכולם כיבדוהו 
ואהבוהו. כולם ידעו כי האדון פין ואשתו אליזבת אוהבי אדם הם ומושיטים עזרה 
לכל מי שנדרש לה - נוצרים, מוסלמים ויהודים. שני בתים היו לו לקונסול: אחד 
בתוככי העיר העתיקה, לא רחוק ממגדל דוד, והאחר מחוץ לחומות, במקום 
שבו נבנתה לימים שכונת טלבייה הערבית. בית זה שימש מעון הקיץ של בני 
הזוג, כשסמטאות העיר העתיקה היו לחים ודביקים מרוב חום וצפיפות. אז היו 
יוצאים הקונסול ורעייתו מבין החומות ומשיבים את נפשם בקצת אוויר צח. 
בחצר מעון הקיץ המבודד חצבו בני הזוג בור מים גדול, בו נאספו גשמי החורף 
ושימשו אותם בחודשי החום. בשנת 1853 לא ירדו גשמים רבים בירושלים, 
ובורות העיר היו ריקים כמעט לחלוטין. בצר להם, נאלצו יהודי ירושלים 
הצמאים לקנות מים במחיר גבוה במיוחד מערביי הכפרים שסביב ירושלים, 
שהיו סמוכים יותר למעיינות המרוחקים. יום אחד עשו ג'יימס ואליזבת את 
דרכם מהעיר העתיקה למעון הקיץ שלהם, וכשהתקרבו לביתם, נתקלו באב 
המוביל את ילדו הבוכה בחום הלוהט. ”מדוע הילד בוכה?”, שאלו הקונסול 
ואשתו בדאגה. ”הוא צמא מאד”, הסביר האב בצער, ”אך לא עלה בידי למצוא 
לו, ואפילו כוס מים אחת להשקותו”. מיהרו הקונסול המזועזע ואשתו להזמין 
את השניים למעון הקיץ שלהם והשקו אותם במי הבור הגדול שבחצר. הם 
גם ציידו אותם במים לדרך ואיחלו להם הרבה בריאות. האב והבן הצוהלים 
שבו לעיר העתיקה, ובפיהם בשורה על שני הנדיבים המופלאים. השמועה 
אודות בור המים האחרון שנותר בירושלים התפשטה חיש קל, ותוך שעות 
ספורות מילאו את חצר מעון הקיץ השקט מאות אנשים צמאים ומתחננים 
למים. מיותר לציין שבתוך ימים ספורים התרוקן הבור ממימיו, והזוג הנדיב 

נאלץ גם הוא לקנות מים מזרים...
השנים חלפו, ואיש בירושלים אינו משתמש עוד בבורות המים הישנים. חלק 

של  צרכיהם  את  הן  לספק  מאד  השתדלו  הטורקים 

הם  האורחים. לכן  צרכיהם של  והן את  העיר  תושבי 

את  עצומה  כספית  בהשקעה  פעמים  כמה  שיפצו 

אמות המים העתיקות

חלוקת מים בירושלים בעת המצור הערבי, 1948
מוכר מים בירושלים, 1890
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מהם נסתמו, אחרים הפכו למחסנים. עם סגירתם של בורות המים בירושלים, 
נשכחו גם המילים הקשורות להם ושהיו שגורות בפיהם של הירושלמים:

ַג'ְנִג'יָרה - מקל ארוך בעל ראש מעוקל שתקועים בו ווים רבים, המקל 
שימש את בעלי הבורות האומללים שהדלי שלהם ”ברח” פנימה לתוך הבור. 
הג'נג'ירה הייתה נתחבת לבור, ובעזרת גישושים רבים קיוו המאבדים ”לדוג” 

את הדלי האבוד.
ָטאָנאָג'ה - פעם היו המים יקרים ומעטים כל כך, שנעשו בהם שימושים 
חוזרים. מי הכביסה, למשל, שימשו אחר כך לשטיפת רצפות וכך הלאה. 
הטאנאג'ה הייתה כד מים גדול שהוצב בחצר, כדי לאגור בו מי כביסה, וממנו 

הם הועברו לשימוש הבא.
מְנסּוָרה - בד הודי דק, שבו נהגו לסנן את מי השתייה לפני השימוש בהם. 

ככל שהמים עמדו זמן רב יותר בבור, בסוף הקיץ למשל, כך הם היו מזוהמים 
יותר. מספרים שלפעמים היו מתגלים על המנסורה תולעים, אבק, עפר ועוד.

הבריטים מביאים מים לירושלים
הראשונים שהביאו לידי סגירתם הסופית של בורות המים של ירושלים היו 
הבריטים, שכבשו את הארץ בשנת 1917. הם החליטו להפוך את ארץ ישראל 
לארץ מודרנית וחיפשו פתרונות חדשניים לבעיית המים בירושלים. אמנם 
הפתרונות החשובים שמצאו היו מודרניים, אך משעשע לגלות שהם היו בעצם 

”שכלול” של פתרונות עתיקים.

מים מבריכות שלמה 
כמו שליטיה הקודמים של ירושלים, גם הבריטים ראו בירושלים די מעיינות 
ומקורות מים כדי להשקות את כל התושבים, ולכן יש להביא אליה מים מרחוק. 
גם הם כקודמיהם פנו לאותם מעיינות מרוחקים ליד בית לחם - הָערּוּב 
והִּביֵאר, ובחרו בהם כמקורות המים העיקריים לירושלים. בפיקודו של הגנרל 
אלנבי, עמלו החיילים הבריטים ושיפצו חלקים מאמות המים העתיקות. הם 
מתחו צינורות ברזל כבדים וחזקים לאורך תוואי האמות, ובתוך פחות מחצי 
שנה כבר זרמו בצינורות לירושלים לא פחות ממיליון ליטרים מים מדי יום (!). 
אף שהבאת מים מרחוק כבר נעשתה בירושלים בעבר, בכל זאת היה חידוש 
במערכת המים הבריטית: בפעם הראשונה היו הצינורות עשויים מברזל ולא 
מחרס או מאבן. שלא כמו מערכות המים הקודמות, שניצלו רק את כוח 

הבורות הקטנים היו חשובים כל כך, עד כי לא נבנה 

בית בירושלים לפני שנחצב עבור יושביו בור בחצר. 

בורות אלו היו בשימוש עד לפני כחמישים שנה והותירו 

אחריהם סיפורים ושירים רבים

פרופ' למתמטיקה, מיכאל פקטה,הוראות לשימוש יעיל במנות מים, 1948
דיקן האוניברסיטה העברית עם הקצבת המים שלו, 

בתקופת המצור על ירושלים
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הכבידה כדי להזרים מים מבריכות שלמה לירושלים, שילבו עתה הבריטים 
במערכת משאבות מודרניות. בזכות משאבות אלו לא היה צורך הפיתולים 
סביב ההרים, או בחציבת תעלות או מנהרות דרך ההרים. גם אספקת המים 

הייתה מהירה הרבה יותר, והזרימה הייתה ללא הפרעות.

מים מהמדבר 
נוסף על ָערּוּב ולִּביֵאר, חיפשו הבריטים מעיינות סביב ירושלים. במהרה מצאו 
את עין פּוֵאר, הנובע בגבול מדבר יהודה בנחל ְּפרת (ָואִדי קְלט). הקושי היה 
שעין פּוֵאר היה נמוך מירושלים, אך דבר זה לא הרתיע את הבריטים: הם 
הקימו תחנות שאיבה חדישות ומשוכללות סביב המעיין ומתחו צינור ארוך 

מהן לירושלים. 

מים מראש העין 
מעיינות חשובים אחרים שנבחרו על ידי הבריטים לטובת הירושלמים הצמאים 
היו מעיינות ראש העין המרוחקים. ֵמי מעיינות אלה זרמו עד אז לים התיכון דרך 
נהר הירקון, ומימיהם בוזבזו במשך שנים רבות. הבריטים ראו את הפוטנציאל 
הטמון במעיינות השופעים האלה וחיברו אליהם צינור רחב. צינור זה נמתח 
עד ירושלים - מרחק של 60 קילומטרים - ומשאבות רבות עוצמה נבנו לאורך 
הדרך כדי לעזור למים ”לטפס” במעלה ההר. אחת המשאבות הגדולות נבנתה 
באזור שער הגיא בדרך לירושלים, ולימים הוקם בסמוך לה ישוב בשם ”שואבה”, 
המשמר את זכרה. מעיינות ראש העין היו בתקופת המנדט הבריטי למקור 
המים העיקרי והחשוב ביותר של ירושלים. הם סיפקו לא פחות מ-13 אלף 
מטרים מעוקבים ביממה, כמות שהספיקה לכל ירושלמי למלא אמבטיה 
שלמה בכל יום. ככל שהלכה ירושלים וגדלה ותושביה הלכו והתרבו, הגבירו 
הבריטים את השאיבה ממעיינות ראש העין, ולימים אפילו הניחו עוד צינור, 
כדי להכפיל את כמות המים המגיעים לעיר. תוואי צינורות זה משמש עד 

היום את חברת ”מקורות” המספקת מים לירושלים.

בריכות אגירה 
ממש כמו המלך הורדוס והטורקים, החליטו הבריטים לאגור את המים המגיעים 
לירושלים בבריכות, ומשם לפזרם בעיר. החידוש הגדול של הבריטים לעומת 
מערכות המים הקדומות היה היעד שאליו הגיעו המים בירושלים עצמה: 
המערכות הקדומות הוליכו את המים אל העיר העתיקה ובעיקר אל בורות 
גדולים בהר הבית, ומשם הועברו בנאדות עור לבתי התושבים, ואילו הצינורות 
של הבריטים, הוליכו את המים לבריכת אגירה גדולה וגבוהה במערב העיר, 
בשכונת רוממה. משם הוזרמו המים בצינורות קטנים יותר אל שכונות ירושלים 
העתיקה והחדשה, ואפילו אל הכפרים שסביב העיר. בכל שכונה הותקן ברז 

ציבורי, ואליו הגיעו התושבים כדי למלא את כדיהם.
בתחילה המשיכו רבים מתושבי ירושלים להשתמש בבורות המים שברשותם, 
על אף מערכת הצינורות החדשה. הסיבה העיקרית הייתה הרגל, אבל גם 

עצלות: שאיבת מים מבור בחצר, הייתה נוחה הרבה יותר מעמידה בתור 
בקצה השכונה. רק בסוף הקיץ, כשרוב הבורות התייבשו, פקדו את הברזים 
השכונתיים גם העצלנים הגדולים ביותר. בחלוף השנים שיכללו הבריטים 
את מערכת אספקת המים וחיברו מאות בתים פרטיים לצנרת המרכזית. כך 
חדלו אט אט תושבי ירושלים להשתמש בבורות ועברו להשתמש במערכת 

המים המודרנית.

מה עשו כאשר נגמרו המים בירושלים? 
תקופת המצור במלחמת העצמאות – 1948

ב–29 בנובמבר, 1947, הצביעו המדינות החברות באו”ם על הקמת שתי 
מדינות בארץ ישראל - אחת ליהודים ואחת לערבים. היהודים השמחים יצאו 
לרקוד ברחובות, אך הערבים לא הסכימו כלל שבארץ ישראל תקום מדינה 
עברית ופתחו במלחמה. ערבים שישבו בכפרים ליד הדרך הראשית לירושלים 
פגעו בכלי רכב יהודים שניסו להגיע לעיר ועצרו אותם, כדי למנוע אספקה 
של אוכל ושל תחמושת לאחיהם שבעיר. הערבים לא הסתפקו בכך והחליטו 
לפגוע באספקת המים לירושלים, כדי ”לייבש” את היהודים. הם סגרו את צינור 
המים המרכזי שהניחו הבריטים מראש העין ואחר כך פוצצו אותו. כך הייתה 
ירושלים לעיר רעבה, חלשה וצמאה. לא היו בה מים לרחצה או לכביסה בגדים, 

ואפילו בשירותים לא יכלו התושבים להשתמש. 

שוב חוזרים אל בורות המים
מנהיגי ירושלים היהודים צפו את התנכלות הערבים לצינור המים מבעוד מועד, 
וחשבו כיצד יוכלו להשקות את התושבים הצמאים בשעת הצורך. ”הרי יש לנו 
בורות!”, נזכר לפתע מישהו, ”אולי נוכל להשתמש בהם בעת צרה?”. הרעיון 
התקבל מיד, ואנשי ”משמר העם” בירושלים יצאו לבדוק את כל הבורות בעיר. 
היה עליהם לוודא שהבורות נקיים ותקינים, למלא אותם במים ולנעול אותם 
כדי שילדים לא יפלו פנימה בטעות. כל הבורות, ואפילו הקטנים והמוזנחים 
ביותר, נבדקו, נמדדו ומולאו במים. התברר כי בבתי היהודים בירושלים היו 
קצת יותר מ-1,000 בורות, והכילו יחד כמיליון מטרים מעוקבים של מים. 
אף שכמות המים הייתה גדולה למדי, יכלו המים להספיק לתושביה הרבים 
של העיר למשך חודש ימים בלבד. כשפוצץ צינור המים של הבריטים, חילקו 
אנשי ”משמר העם” את המים לתושבי ירושלים חלוקה מסודרת. הם עברו 
מדי יום משכונה לשכונה בירושלים, רכובים על עגלות גדולות עמוסות בחביות, 

ובמרכז כל שכונה עצרו וחילקו מים לכל משפחה לפי צרכיה.
תורים ארוכים השתרכו בנקודות חלוקת המים, וכל תושב החזיק סיר, כד או 
דלי כדי להביא בו מים לביתו. בחלוף הזמן החריפה המלחמה, ולא פעם נפלו 
פגזים ונורו יריות על העומדים בתורים. את הזמן ניצלו הממתינים המבוהלים 
כדי להתעדכן ולעדכן זה את זה במתרחש. על כך כתב לימים אחת מתושבי 
ירושלים: ”בזכות אספקת המים ניתן לנו גם תחליף לרדיו החסר לנו - בתור 
למים היינו שומעים כל דבר חדש...”. המים בבורות סיפקו זמן מה את צרכיהם 

החיילים הבריטים מתחו צינורות ברזל כבדים וחזקים 

כבר  שנה  מחצי  פחות  ובתוך  האמות,  תוואי  לאורך 

זרמו בצינורות לירושלים לא פחות ממיליון ליטרים מים 

מדי יום

תוואי צינור המים הבריטי לירושלים
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מהם נסתמו, אחרים הפכו למחסנים. עם סגירתם של בורות המים בירושלים, 
נשכחו גם המילים הקשורות להם ושהיו שגורות בפיהם של הירושלמים:

ַג'ְנִג'יָרה - מקל ארוך בעל ראש מעוקל שתקועים בו ווים רבים, המקל 
שימש את בעלי הבורות האומללים שהדלי שלהם ”ברח” פנימה לתוך הבור. 
הג'נג'ירה הייתה נתחבת לבור, ובעזרת גישושים רבים קיוו המאבדים ”לדוג” 

את הדלי האבוד.
ָטאָנאָג'ה - פעם היו המים יקרים ומעטים כל כך, שנעשו בהם שימושים 
חוזרים. מי הכביסה, למשל, שימשו אחר כך לשטיפת רצפות וכך הלאה. 
הטאנאג'ה הייתה כד מים גדול שהוצב בחצר, כדי לאגור בו מי כביסה, וממנו 

הם הועברו לשימוש הבא.
מְנסּוָרה - בד הודי דק, שבו נהגו לסנן את מי השתייה לפני השימוש בהם. 

ככל שהמים עמדו זמן רב יותר בבור, בסוף הקיץ למשל, כך הם היו מזוהמים 
יותר. מספרים שלפעמים היו מתגלים על המנסורה תולעים, אבק, עפר ועוד.

הבריטים מביאים מים לירושלים
הראשונים שהביאו לידי סגירתם הסופית של בורות המים של ירושלים היו 
הבריטים, שכבשו את הארץ בשנת 1917. הם החליטו להפוך את ארץ ישראל 
לארץ מודרנית וחיפשו פתרונות חדשניים לבעיית המים בירושלים. אמנם 
הפתרונות החשובים שמצאו היו מודרניים, אך משעשע לגלות שהם היו בעצם 

”שכלול” של פתרונות עתיקים.

מים מבריכות שלמה 
כמו שליטיה הקודמים של ירושלים, גם הבריטים ראו בירושלים די מעיינות 
ומקורות מים כדי להשקות את כל התושבים, ולכן יש להביא אליה מים מרחוק. 
גם הם כקודמיהם פנו לאותם מעיינות מרוחקים ליד בית לחם - הָערּוּב 
והִּביֵאר, ובחרו בהם כמקורות המים העיקריים לירושלים. בפיקודו של הגנרל 
אלנבי, עמלו החיילים הבריטים ושיפצו חלקים מאמות המים העתיקות. הם 
מתחו צינורות ברזל כבדים וחזקים לאורך תוואי האמות, ובתוך פחות מחצי 
שנה כבר זרמו בצינורות לירושלים לא פחות ממיליון ליטרים מים מדי יום (!). 
אף שהבאת מים מרחוק כבר נעשתה בירושלים בעבר, בכל זאת היה חידוש 
במערכת המים הבריטית: בפעם הראשונה היו הצינורות עשויים מברזל ולא 
מחרס או מאבן. שלא כמו מערכות המים הקודמות, שניצלו רק את כוח 

הבורות הקטנים היו חשובים כל כך, עד כי לא נבנה 

בית בירושלים לפני שנחצב עבור יושביו בור בחצר. 

בורות אלו היו בשימוש עד לפני כחמישים שנה והותירו 

אחריהם סיפורים ושירים רבים

פרופ' למתמטיקה, מיכאל פקטה,הוראות לשימוש יעיל במנות מים, 1948
דיקן האוניברסיטה העברית עם הקצבת המים שלו, 

בתקופת המצור על ירושלים
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הכבידה כדי להזרים מים מבריכות שלמה לירושלים, שילבו עתה הבריטים 
במערכת משאבות מודרניות. בזכות משאבות אלו לא היה צורך הפיתולים 
סביב ההרים, או בחציבת תעלות או מנהרות דרך ההרים. גם אספקת המים 

הייתה מהירה הרבה יותר, והזרימה הייתה ללא הפרעות.

מים מהמדבר 
נוסף על ָערּוּב ולִּביֵאר, חיפשו הבריטים מעיינות סביב ירושלים. במהרה מצאו 
את עין פּוֵאר, הנובע בגבול מדבר יהודה בנחל ְּפרת (ָואִדי קְלט). הקושי היה 
שעין פּוֵאר היה נמוך מירושלים, אך דבר זה לא הרתיע את הבריטים: הם 
הקימו תחנות שאיבה חדישות ומשוכללות סביב המעיין ומתחו צינור ארוך 

מהן לירושלים. 

מים מראש העין 
מעיינות חשובים אחרים שנבחרו על ידי הבריטים לטובת הירושלמים הצמאים 
היו מעיינות ראש העין המרוחקים. ֵמי מעיינות אלה זרמו עד אז לים התיכון דרך 
נהר הירקון, ומימיהם בוזבזו במשך שנים רבות. הבריטים ראו את הפוטנציאל 
הטמון במעיינות השופעים האלה וחיברו אליהם צינור רחב. צינור זה נמתח 
עד ירושלים - מרחק של 60 קילומטרים - ומשאבות רבות עוצמה נבנו לאורך 
הדרך כדי לעזור למים ”לטפס” במעלה ההר. אחת המשאבות הגדולות נבנתה 
באזור שער הגיא בדרך לירושלים, ולימים הוקם בסמוך לה ישוב בשם ”שואבה”, 
המשמר את זכרה. מעיינות ראש העין היו בתקופת המנדט הבריטי למקור 
המים העיקרי והחשוב ביותר של ירושלים. הם סיפקו לא פחות מ-13 אלף 
מטרים מעוקבים ביממה, כמות שהספיקה לכל ירושלמי למלא אמבטיה 
שלמה בכל יום. ככל שהלכה ירושלים וגדלה ותושביה הלכו והתרבו, הגבירו 
הבריטים את השאיבה ממעיינות ראש העין, ולימים אפילו הניחו עוד צינור, 
כדי להכפיל את כמות המים המגיעים לעיר. תוואי צינורות זה משמש עד 

היום את חברת ”מקורות” המספקת מים לירושלים.

בריכות אגירה 
ממש כמו המלך הורדוס והטורקים, החליטו הבריטים לאגור את המים המגיעים 
לירושלים בבריכות, ומשם לפזרם בעיר. החידוש הגדול של הבריטים לעומת 
מערכות המים הקדומות היה היעד שאליו הגיעו המים בירושלים עצמה: 
המערכות הקדומות הוליכו את המים אל העיר העתיקה ובעיקר אל בורות 
גדולים בהר הבית, ומשם הועברו בנאדות עור לבתי התושבים, ואילו הצינורות 
של הבריטים, הוליכו את המים לבריכת אגירה גדולה וגבוהה במערב העיר, 
בשכונת רוממה. משם הוזרמו המים בצינורות קטנים יותר אל שכונות ירושלים 
העתיקה והחדשה, ואפילו אל הכפרים שסביב העיר. בכל שכונה הותקן ברז 

ציבורי, ואליו הגיעו התושבים כדי למלא את כדיהם.
בתחילה המשיכו רבים מתושבי ירושלים להשתמש בבורות המים שברשותם, 
על אף מערכת הצינורות החדשה. הסיבה העיקרית הייתה הרגל, אבל גם 

עצלות: שאיבת מים מבור בחצר, הייתה נוחה הרבה יותר מעמידה בתור 
בקצה השכונה. רק בסוף הקיץ, כשרוב הבורות התייבשו, פקדו את הברזים 
השכונתיים גם העצלנים הגדולים ביותר. בחלוף השנים שיכללו הבריטים 
את מערכת אספקת המים וחיברו מאות בתים פרטיים לצנרת המרכזית. כך 
חדלו אט אט תושבי ירושלים להשתמש בבורות ועברו להשתמש במערכת 

המים המודרנית.

מה עשו כאשר נגמרו המים בירושלים? 
תקופת המצור במלחמת העצמאות – 1948

ב–29 בנובמבר, 1947, הצביעו המדינות החברות באו”ם על הקמת שתי 
מדינות בארץ ישראל - אחת ליהודים ואחת לערבים. היהודים השמחים יצאו 
לרקוד ברחובות, אך הערבים לא הסכימו כלל שבארץ ישראל תקום מדינה 
עברית ופתחו במלחמה. ערבים שישבו בכפרים ליד הדרך הראשית לירושלים 
פגעו בכלי רכב יהודים שניסו להגיע לעיר ועצרו אותם, כדי למנוע אספקה 
של אוכל ושל תחמושת לאחיהם שבעיר. הערבים לא הסתפקו בכך והחליטו 
לפגוע באספקת המים לירושלים, כדי ”לייבש” את היהודים. הם סגרו את צינור 
המים המרכזי שהניחו הבריטים מראש העין ואחר כך פוצצו אותו. כך הייתה 
ירושלים לעיר רעבה, חלשה וצמאה. לא היו בה מים לרחצה או לכביסה בגדים, 

ואפילו בשירותים לא יכלו התושבים להשתמש. 

שוב חוזרים אל בורות המים
מנהיגי ירושלים היהודים צפו את התנכלות הערבים לצינור המים מבעוד מועד, 
וחשבו כיצד יוכלו להשקות את התושבים הצמאים בשעת הצורך. ”הרי יש לנו 
בורות!”, נזכר לפתע מישהו, ”אולי נוכל להשתמש בהם בעת צרה?”. הרעיון 
התקבל מיד, ואנשי ”משמר העם” בירושלים יצאו לבדוק את כל הבורות בעיר. 
היה עליהם לוודא שהבורות נקיים ותקינים, למלא אותם במים ולנעול אותם 
כדי שילדים לא יפלו פנימה בטעות. כל הבורות, ואפילו הקטנים והמוזנחים 
ביותר, נבדקו, נמדדו ומולאו במים. התברר כי בבתי היהודים בירושלים היו 
קצת יותר מ-1,000 בורות, והכילו יחד כמיליון מטרים מעוקבים של מים. 
אף שכמות המים הייתה גדולה למדי, יכלו המים להספיק לתושביה הרבים 
של העיר למשך חודש ימים בלבד. כשפוצץ צינור המים של הבריטים, חילקו 
אנשי ”משמר העם” את המים לתושבי ירושלים חלוקה מסודרת. הם עברו 
מדי יום משכונה לשכונה בירושלים, רכובים על עגלות גדולות עמוסות בחביות, 

ובמרכז כל שכונה עצרו וחילקו מים לכל משפחה לפי צרכיה.
תורים ארוכים השתרכו בנקודות חלוקת המים, וכל תושב החזיק סיר, כד או 
דלי כדי להביא בו מים לביתו. בחלוף הזמן החריפה המלחמה, ולא פעם נפלו 
פגזים ונורו יריות על העומדים בתורים. את הזמן ניצלו הממתינים המבוהלים 
כדי להתעדכן ולעדכן זה את זה במתרחש. על כך כתב לימים אחת מתושבי 
ירושלים: ”בזכות אספקת המים ניתן לנו גם תחליף לרדיו החסר לנו - בתור 
למים היינו שומעים כל דבר חדש...”. המים בבורות סיפקו זמן מה את צרכיהם 

החיילים הבריטים מתחו צינורות ברזל כבדים וחזקים 

כבר  שנה  מחצי  פחות  ובתוך  האמות,  תוואי  לאורך 

זרמו בצינורות לירושלים לא פחות ממיליון ליטרים מים 

מדי יום

תוואי צינור המים הבריטי לירושלים
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של תושבי העיר, אך הם הלכו ואזלו. איש לא ידע כמה זמן יימשך המצור 
ומתי יתוקן סוף סוף הצינור. לכן כל משפחה קיבלה מעט מאד מים, וגם 
אותם התבקשה לשמור ולחסוך ככל האפשר. כמה זה ”מעט מים”? - לפני 
המצור השתמשה משפחה ממוצעת בכמאה ליטרים מים ביום, ואילו בזמן 
המצור היא קיבלה רק עשרה ליטרים ביום, כלומר - רק עשירית! ברור שכמות 
מים זעומה כל כך אילצה את התושבים לתכנן בקפידה את השימוש במים 

המעטים העומדים לרשותם.

מבצע ”השילוח”
מאחר שהמים בבורות ירושלים הלכו והתדלדלו עד כדי סכנה, חיפשו המנהיגים 
היהודים ללא הרף דרך להביא לירושלים מים מבחוץ. פתרון חלקי נמצא כאשר 
פרצו לוחמי צה”ל דרך חדשה לירושלים, הרחק מעיניהם של הערבים. לדרך 
- דרך בורמה - ובה הצליחו להעביר משאיות, אוכל ונשק, וגם חביות מים 
לתושבי ירושלים הצמאים. אך ”דרך בורמה” הייתה קשה ומפותלת, ואספקת 
המים בחביות הייתה לא סדירה ולא מספקת. כולם הרגישו שאי אפשר לסמוך 
על אספקת המים הזאת, במיוחד מפני שחודשי הקיץ החמים הלכו והתקרבו.

לבסוף הוחלט על פתרון מקורי ונועז: להניח צינור מים חלופי לצינור הבריטי 
ההרוס, שיעבור רק דרך יישובים יהודיים הרחק מעיני הערבים. ליד העיר 

רחובות נמצאה באר שופעת, שהייתה אמורה לספק מים לנגב, והיא נבחרה 
למקור המים שיציל את ירושלים בזמן המצור. מאות אנשים גויסו למשימה 
של הנחת הצינור ושל התקנת המשאבות בדרך, ובתוך 28 ימים של עבודה 

מאומצת ביום ובלילה זרמו מים חיים לירושלים המיובשת.
סוף סוף, אחרי חודשים ארוכים של הצטמצמות וחסכון מים קפדני, יכלו 
הירושלמים לנשום לרווחה. את השמחה הגדולה על המים החיים שכל כך 
חסרו בירושלים, תאר יונה כהן, מתושבי העיר, בספרו ”ירושלים במצור”: 
”ב–22 ביולי, בשעה ארבע אחר הצהריים, התחילו מים חיים זורמים בכל 

מטבח בירושלים”.

על פי הצעתו של דוד בן–גוריון למבצע החשוב הזה, של חיבור ירושלים למקור 
מים ניתן השם ”מבצע השילוח”, על שם הנקָּבה שחצב חזקיהו המלך בימי 
קדם, שגם היא, כמו צינור המים, הובילה מים מחוץ לירושלים אל תוך העיר. 
בחודשים שבהם השתמשו בצינור החדש, נקראה מערכת המים החדשה 
בשם ”קו השילוח”. את השרידים שנותרו מ”קו השילוח” אפשר לראות ביער 
חולדה: בריכה, משאבה וקטע קטן של צינור, המספרים את סיפורה של 

ירושלים הנצורה.
בגיליון הבא – אספקת המים לירושלים כיום   

לוכסמבורג תעשיות

 HTH הזנת  לוכסמבורג תעשיות מציגה: מערכות 
מערכות הזנה של סידן היפוכלוריט יבש

משווקת  תעשיות  לוכסמבורג  חברת 
ובטוח  יעיל  פתרון   –  HTH מערכות 
בריכות  שתיה,  למי  כלור  לאספקת 

שחיה, חקלאות ותעשיה.
הנציגה  הינה  לוכסמבורג  חברת 
 –  Arch חברת  של  בישראל  הבלעדית 
וטבליות  גרגירי   HTH לאספקת  ארה”ב 

וכן מזיני כלור מדגמים שונים.
 , n n   P MM להזנת סידן היפוכלוריט יבש –  P הדגם המזין
נוזלי  כלור  של  מדויקת  מנה  ועקבי  אוטומטי  באופן  ולספק  להכין  תוכנן 
למטרות חיטוי. מזין זה הוא בעל פטנט רשום, המסוגל לספק עד 18 ק”ג של 
n של סידן  n   P כלור זמין ליום. המזין משתמש בטבליות 
פטנט  בעלת  ריסוס  ובטכנולוגיית   ,NSF 60 רשום  בתקן  יבש  היפוכלוריט 
רשום, על מנת לייצר תמיסת כלור טריה בהתאם לצריכה. המסת הטבליות 
מתבצעת ע”י מערכת דיזות המתיזות מים כלפי מעלה לעבר מגש מחורר 
עליו מונחות טבליות הכלור. כלי האגירה בתחתית המזין אוגר את תמיסת 
תמיסת  כמות   .(20 (ב- כ-1.7%  הוא  ושריכוזה  שנוצרה  הטריה  הכלור 

הכלור המוכנה לשימוש נשמרת ע”י בקרה אלקטרונית של מערכת דיזות 
נעשה  קבוע,  ריכוז  לשמירת  והתרחיפים  התמיסה  ערבוב  ריסוס.  וסעפת 
ע”י  לקו  מוזרקת  מוכנה  היפוכלוריט  סידן  תמיסת  מחזור.  משאבת  ידי  על 

משאבת מינון מדויקת המותאמת לשימוש בכלור.
בלחץ   MM P-ה מערכת  פועלת   ,Arch חברת  של  הכלור  מזיני  כל  כמו 

אטמוספרי נורמלי והיא ניתנת לשימוש, למילוי מחדש ולניקוי תוך כדי
פעולתה בכל עת. גודלה הקומפקטי של המערכת, (פחות מ-”20) והעובדה 
 P MM  - מערכת  את  הכלור,הופכת  לאחזקת  נוסף  מיכל  נדרש  שלא 

מושלמת לשימוש הן במקומות מרכזיים והן באזורים מרוחקים.
:HTH יתרונות

• חלופה מלאה לכלור נוזלי
• עלות התקנה נמוכה

• חסכון בתשתיות ובמקום
• עלויות תפעול ותחזוקה נמוכות

• בטיחות מירבית והקטנת סיכוני דליפה
• תוצרת ארה”ב

תכונות המזין:
) בעל עמידות גבוהה P • מבנה פלסטי (

• מותאם לשימוש עם דגמים שונים של משאבות מינון לכלור
• מותאם להתקנה עם צנרת ואביזרים רגילים

• נוח לתחזוקה ופירוק
לפרטים: לוכסמבורג תעשיות בע”מ

. . .i טל. 03-7964300 

* חכוס מיםעל ט ש ה מ ת  ו ר פ ס מ ת  ו ר ב ח
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המכללה הטכנולוגית רופין

התפלת מי ים וגז טבעי � הולך ביחד?
אינג' יהודה רודל, M.Sc - מנהל תחום מקצועות הגז הטבעי במרכז נובל - רופין 

התפלת מי ים נפוצה בעולם בכלל ובישראל בפרט. כעת לאחר שמדינת 
ישראל השלימה בנייתם של 5 מפעלי התפלת מי ים (מפעל התפלה 
אשדוד בשלהי הקמתו) ויכולת הייצור השנתית של ישראל עומדת 
על יותר מ-500 מלמ"ק שנתי ניתן להכריז כי משבר המים מאחורינו 
וביכולתה של ישראל להתפיל מי ים בכמות מספקת כזו גם למקרה 

של מס' שנות בצורת רצופות.
במאמר זה ננסה לבחון סוגיה הנדסית חשובה מעולם התוכן של התפלת 
מי ים והיא צריכת האנרגיה הגבוהה הכרוכה בתהליך והיכן סוגיה זו פוגשת 
אותנו לאור ההתפתחויות הרבות במשק האנרגיה הישראלי בכלל ובמשק 

הגז המקומי בפרט.

מהו תהליך התפלת מי ים ?
תהליך התפלת מי ים מבוצע על ידי הפרדה בין המים למלחים המומסים בהם 
(TDS) ובנוסף מס' תהליכים אחרים לעמידה ביעדי איכות ההספקה הנדרשת.

בד"כ במרבית מפעלי התפלת מי הים קיימים מס' תתי תהליך והעיקריים שבהם:
INTAKE – תחנת שאיבה  .1

Pretreatment – טיפול מוקדם  .2
RO – אוסמוזה הפוכה  .3

Postreatment – טיפול משלים  .4

אם מטרת תחנת השאיבה היא הבאת חומר הגלם שלנו (מי ים) ולאחר מכן 
מטרת הטיפול המוקדם הוא הרחקת המרחפים (TSS) והתאמת המים לקראת 
האוסמוזה הפוכה (RO) ובהתאם להרחקת מספקת של המוצקים המומסים 
(TDS) הרי שחלקו האחרון של התהליך נועד דווקא להחזרת מינרלים ע"י 
הקשיה מבוקרת של המים (הורדת pH ע"י CO2 או ע"י H2SO4 בריאקטורי 
הקשיה הכוללים מצעי קלציט (אבן גיר) כך שניתן יהא לספק את מי המוצר 

ברמת קשיות נדרשת (75-100 מג"ל)
{בד"כ שלב ה-RO מתבצע בשתי דרגות אוסמוזה הפוכה לטובת הרחקת 

בורון וכלורידים}

עלויות התפלת מי ים - אנרגיה
אמנם עלויות התפלת מי ים הולכות ופוחתות בציר הזמן (החל מאז סוף שנות 
ה-60) הודות לשיפורים טכנולוגיים משמעותיים וכן לתחרותיות בשוק, אך עדיין 
האנרגיה היא התשומה העיקרית בכל מפעל התפלה וראוי כי ננסה לייעל זאת 
ככל שניתן בעיקר במערך ה-RO- זולל האנרגיה העיקרי בתהליך ההתפלה.

עלות התפלת 1 מ"ק מי מוצר נעה סביב ה- 2.0-3.0 ₪ למ"ק, כאשר מפעלי 
התפלת מי ים גדולים נעזרים בשיטות שונות של השבת אנרגיה ע"י שימוש 
במערכי התמרת לחץ (PX) או בדווירים – שתי טכנולוגיות אלו מסוגלות 

להפחית את צריכת האנרגיה עד כ-40% !

תרשים עקרוני של תהליך ההתפלה

כיום כשאנו בפתחה של תקופה חדשה ומבטיחה מבחינת משק האנרגיה 
בישראל הודות למאגרי הגז הטבעי הגדולים שכבר נמצאו הרי שלא ירחק היום 
ומפעלי התפלת מי ים יבקשו להתחבר ישירות להזנת גז טבעי ובכך למקסם את 
רווחיהם באופן משמעותי.(ומה טבעי יותר מאשר מיקום המפעלים בסמיכות 
לחוף הים) ואם גם נתייחס למשטר תעו"ז הקיים כיום במשק החשמל והרי 
לנו מוטיבציה אדירה להסבת כלל מפעלי ההתפלה למעבר שימוש בגז טבעי.

הסבה אשר יכולה בנקל להפחית את צריכת האנרגיה באופן משמעותי.
המכללה הטכנולוגית רופין וחב' נובל אנרגי' אשר הקימו יחדיו את מרכז 
להכשרה מקצועית המוביל והמתקדם בישראל להוראת וללימוד מקצועות 
הגז הטבעי ונרתמת לקראת מהפיכת האנרגיה שכבר מידפקת על דלתנו 

ויפה שעה אחת קודם.
לפרטים נוספים: 09-8303525, 09-8303500 

* חכוס מיםעל ט ש ה מ ת  ו ר פ ס מ ת  ו ר ב ח

* המידע במדור זה סופק ע"י המפרסמים והוא באחריותם.
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של תושבי העיר, אך הם הלכו ואזלו. איש לא ידע כמה זמן יימשך המצור 
ומתי יתוקן סוף סוף הצינור. לכן כל משפחה קיבלה מעט מאד מים, וגם 
אותם התבקשה לשמור ולחסוך ככל האפשר. כמה זה ”מעט מים”? - לפני 
המצור השתמשה משפחה ממוצעת בכמאה ליטרים מים ביום, ואילו בזמן 
המצור היא קיבלה רק עשרה ליטרים ביום, כלומר - רק עשירית! ברור שכמות 
מים זעומה כל כך אילצה את התושבים לתכנן בקפידה את השימוש במים 

המעטים העומדים לרשותם.

מבצע ”השילוח”
מאחר שהמים בבורות ירושלים הלכו והתדלדלו עד כדי סכנה, חיפשו המנהיגים 
היהודים ללא הרף דרך להביא לירושלים מים מבחוץ. פתרון חלקי נמצא כאשר 
פרצו לוחמי צה”ל דרך חדשה לירושלים, הרחק מעיניהם של הערבים. לדרך 
- דרך בורמה - ובה הצליחו להעביר משאיות, אוכל ונשק, וגם חביות מים 
לתושבי ירושלים הצמאים. אך ”דרך בורמה” הייתה קשה ומפותלת, ואספקת 
המים בחביות הייתה לא סדירה ולא מספקת. כולם הרגישו שאי אפשר לסמוך 
על אספקת המים הזאת, במיוחד מפני שחודשי הקיץ החמים הלכו והתקרבו.

לבסוף הוחלט על פתרון מקורי ונועז: להניח צינור מים חלופי לצינור הבריטי 
ההרוס, שיעבור רק דרך יישובים יהודיים הרחק מעיני הערבים. ליד העיר 

רחובות נמצאה באר שופעת, שהייתה אמורה לספק מים לנגב, והיא נבחרה 
למקור המים שיציל את ירושלים בזמן המצור. מאות אנשים גויסו למשימה 
של הנחת הצינור ושל התקנת המשאבות בדרך, ובתוך 28 ימים של עבודה 

מאומצת ביום ובלילה זרמו מים חיים לירושלים המיובשת.
סוף סוף, אחרי חודשים ארוכים של הצטמצמות וחסכון מים קפדני, יכלו 
הירושלמים לנשום לרווחה. את השמחה הגדולה על המים החיים שכל כך 
חסרו בירושלים, תאר יונה כהן, מתושבי העיר, בספרו ”ירושלים במצור”: 
”ב–22 ביולי, בשעה ארבע אחר הצהריים, התחילו מים חיים זורמים בכל 

מטבח בירושלים”.

על פי הצעתו של דוד בן–גוריון למבצע החשוב הזה, של חיבור ירושלים למקור 
מים ניתן השם ”מבצע השילוח”, על שם הנקָּבה שחצב חזקיהו המלך בימי 
קדם, שגם היא, כמו צינור המים, הובילה מים מחוץ לירושלים אל תוך העיר. 
בחודשים שבהם השתמשו בצינור החדש, נקראה מערכת המים החדשה 
בשם ”קו השילוח”. את השרידים שנותרו מ”קו השילוח” אפשר לראות ביער 
חולדה: בריכה, משאבה וקטע קטן של צינור, המספרים את סיפורה של 

ירושלים הנצורה.
בגיליון הבא – אספקת המים לירושלים כיום   

לוכסמבורג תעשיות

 HTH הזנת  לוכסמבורג תעשיות מציגה: מערכות 
מערכות הזנה של סידן היפוכלוריט יבש

משווקת  תעשיות  לוכסמבורג  חברת 
ובטוח  יעיל  פתרון   –  HTH מערכות 
בריכות  שתיה,  למי  כלור  לאספקת 

שחיה, חקלאות ותעשיה.
הנציגה  הינה  לוכסמבורג  חברת 
 –  Arch חברת  של  בישראל  הבלעדית 
וטבליות  גרגירי   HTH לאספקת  ארה”ב 

וכן מזיני כלור מדגמים שונים.
 , n n   P MM להזנת סידן היפוכלוריט יבש –  P הדגם המזין
נוזלי  כלור  של  מדויקת  מנה  ועקבי  אוטומטי  באופן  ולספק  להכין  תוכנן 
למטרות חיטוי. מזין זה הוא בעל פטנט רשום, המסוגל לספק עד 18 ק”ג של 
n של סידן  n   P כלור זמין ליום. המזין משתמש בטבליות 
פטנט  בעלת  ריסוס  ובטכנולוגיית   ,NSF 60 רשום  בתקן  יבש  היפוכלוריט 
רשום, על מנת לייצר תמיסת כלור טריה בהתאם לצריכה. המסת הטבליות 
מתבצעת ע”י מערכת דיזות המתיזות מים כלפי מעלה לעבר מגש מחורר 
עליו מונחות טבליות הכלור. כלי האגירה בתחתית המזין אוגר את תמיסת 
תמיסת  כמות   .(20 (ב- כ-1.7%  הוא  ושריכוזה  שנוצרה  הטריה  הכלור 

הכלור המוכנה לשימוש נשמרת ע”י בקרה אלקטרונית של מערכת דיזות 
נעשה  קבוע,  ריכוז  לשמירת  והתרחיפים  התמיסה  ערבוב  ריסוס.  וסעפת 
ע”י  לקו  מוזרקת  מוכנה  היפוכלוריט  סידן  תמיסת  מחזור.  משאבת  ידי  על 

משאבת מינון מדויקת המותאמת לשימוש בכלור.
בלחץ   MM P-ה מערכת  פועלת   ,Arch חברת  של  הכלור  מזיני  כל  כמו 

אטמוספרי נורמלי והיא ניתנת לשימוש, למילוי מחדש ולניקוי תוך כדי
פעולתה בכל עת. גודלה הקומפקטי של המערכת, (פחות מ-”20) והעובדה 
 P MM  - מערכת  את  הכלור,הופכת  לאחזקת  נוסף  מיכל  נדרש  שלא 

מושלמת לשימוש הן במקומות מרכזיים והן באזורים מרוחקים.
:HTH יתרונות

• חלופה מלאה לכלור נוזלי
• עלות התקנה נמוכה

• חסכון בתשתיות ובמקום
• עלויות תפעול ותחזוקה נמוכות

• בטיחות מירבית והקטנת סיכוני דליפה
• תוצרת ארה”ב

תכונות המזין:
) בעל עמידות גבוהה P • מבנה פלסטי (

• מותאם לשימוש עם דגמים שונים של משאבות מינון לכלור
• מותאם להתקנה עם צנרת ואביזרים רגילים

• נוח לתחזוקה ופירוק
לפרטים: לוכסמבורג תעשיות בע”מ

. . .i טל. 03-7964300 

* חכוס מיםעל ט ש ה מ ת  ו ר פ ס מ ת  ו ר ב ח

�����  ������ ������� ������  ������ ��� ������ �������� 101.indd   52 12/8/15   8:59 PM

53הנדסת מים מגזין המים הישראלי

המכללה הטכנולוגית רופין

התפלת מי ים וגז טבעי � הולך ביחד?
אינג' יהודה רודל, M.Sc - מנהל תחום מקצועות הגז הטבעי במרכז נובל - רופין 

התפלת מי ים נפוצה בעולם בכלל ובישראל בפרט. כעת לאחר שמדינת 
ישראל השלימה בנייתם של 5 מפעלי התפלת מי ים (מפעל התפלה 
אשדוד בשלהי הקמתו) ויכולת הייצור השנתית של ישראל עומדת 
על יותר מ-500 מלמ"ק שנתי ניתן להכריז כי משבר המים מאחורינו 
וביכולתה של ישראל להתפיל מי ים בכמות מספקת כזו גם למקרה 

של מס' שנות בצורת רצופות.
במאמר זה ננסה לבחון סוגיה הנדסית חשובה מעולם התוכן של התפלת 
מי ים והיא צריכת האנרגיה הגבוהה הכרוכה בתהליך והיכן סוגיה זו פוגשת 
אותנו לאור ההתפתחויות הרבות במשק האנרגיה הישראלי בכלל ובמשק 

הגז המקומי בפרט.

מהו תהליך התפלת מי ים ?
תהליך התפלת מי ים מבוצע על ידי הפרדה בין המים למלחים המומסים בהם 
(TDS) ובנוסף מס' תהליכים אחרים לעמידה ביעדי איכות ההספקה הנדרשת.

בד"כ במרבית מפעלי התפלת מי הים קיימים מס' תתי תהליך והעיקריים שבהם:
INTAKE – תחנת שאיבה  .1

Pretreatment – טיפול מוקדם  .2
RO – אוסמוזה הפוכה  .3

Postreatment – טיפול משלים  .4

אם מטרת תחנת השאיבה היא הבאת חומר הגלם שלנו (מי ים) ולאחר מכן 
מטרת הטיפול המוקדם הוא הרחקת המרחפים (TSS) והתאמת המים לקראת 
האוסמוזה הפוכה (RO) ובהתאם להרחקת מספקת של המוצקים המומסים 
(TDS) הרי שחלקו האחרון של התהליך נועד דווקא להחזרת מינרלים ע"י 
הקשיה מבוקרת של המים (הורדת pH ע"י CO2 או ע"י H2SO4 בריאקטורי 
הקשיה הכוללים מצעי קלציט (אבן גיר) כך שניתן יהא לספק את מי המוצר 

ברמת קשיות נדרשת (75-100 מג"ל)
{בד"כ שלב ה-RO מתבצע בשתי דרגות אוסמוזה הפוכה לטובת הרחקת 

בורון וכלורידים}

עלויות התפלת מי ים - אנרגיה
אמנם עלויות התפלת מי ים הולכות ופוחתות בציר הזמן (החל מאז סוף שנות 
ה-60) הודות לשיפורים טכנולוגיים משמעותיים וכן לתחרותיות בשוק, אך עדיין 
האנרגיה היא התשומה העיקרית בכל מפעל התפלה וראוי כי ננסה לייעל זאת 
ככל שניתן בעיקר במערך ה-RO- זולל האנרגיה העיקרי בתהליך ההתפלה.

עלות התפלת 1 מ"ק מי מוצר נעה סביב ה- 2.0-3.0 ₪ למ"ק, כאשר מפעלי 
התפלת מי ים גדולים נעזרים בשיטות שונות של השבת אנרגיה ע"י שימוש 
במערכי התמרת לחץ (PX) או בדווירים – שתי טכנולוגיות אלו מסוגלות 

להפחית את צריכת האנרגיה עד כ-40% !

תרשים עקרוני של תהליך ההתפלה

כיום כשאנו בפתחה של תקופה חדשה ומבטיחה מבחינת משק האנרגיה 
בישראל הודות למאגרי הגז הטבעי הגדולים שכבר נמצאו הרי שלא ירחק היום 
ומפעלי התפלת מי ים יבקשו להתחבר ישירות להזנת גז טבעי ובכך למקסם את 
רווחיהם באופן משמעותי.(ומה טבעי יותר מאשר מיקום המפעלים בסמיכות 
לחוף הים) ואם גם נתייחס למשטר תעו"ז הקיים כיום במשק החשמל והרי 
לנו מוטיבציה אדירה להסבת כלל מפעלי ההתפלה למעבר שימוש בגז טבעי.

הסבה אשר יכולה בנקל להפחית את צריכת האנרגיה באופן משמעותי.
המכללה הטכנולוגית רופין וחב' נובל אנרגי' אשר הקימו יחדיו את מרכז 
להכשרה מקצועית המוביל והמתקדם בישראל להוראת וללימוד מקצועות 
הגז הטבעי ונרתמת לקראת מהפיכת האנרגיה שכבר מידפקת על דלתנו 

ויפה שעה אחת קודם.
לפרטים נוספים: 09-8303525, 09-8303500 

* חכוס מיםעל ט ש ה מ ת  ו ר פ ס מ ת  ו ר ב ח

* המידע במדור זה סופק ע"י המפרסמים והוא באחריותם.
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א.ר.י

הפרו � שילוב מנצח של פשטות וחוכמה
SMART & SIMPLE

ה"פרו" - פיתוח טכנולוגי ייחודי משלב בין יכולות ספיקה גבוהות לבין 
מבנה פשוט וקומפקטי, להגנה מלאה על הקו ועל מערך ההולכה, 

לשינוע, התקנה ותחזוקה קלים מאי פעם.

משפחת הפרו, דגמים D-43, D-46: חדשני ושונה, פשוט וחכם: 
גוף אחד, פחות חלקים- הפחתת סיכון של נזילות, פחות סיכון לוונדליזם

קטן יותר (בנפח ובמשקל), קל יותר לתחזוקה. 
ניתן להתאימו לשיכוך הלם על ידי הוספת דיסקה מתכווננת.

מותאם ללחץ עבודה עד 16 בר. אטימה מ-0.1 בר עד 16 בר. 

ברק פרו דגם D-43 "2: חדשני ושונה, פשוט וחכם 
בזכות השילוב הייחודי, ברק פרו הופך לבחירה האידיאלית לשימושים חקלאיים. 

10- בר, 0.1 – 16 בר מותאם ללחצי עבודה : 0.05

www.ari.co.il למידע נוסף הכנסו לאתר שלנו

פלסאון

XLרוכבי מסעף XLרוכבי מסעף XL חדשים של פלסאון � גמישות וחסכון

מגוון רוכבי האלקטרופיוז'ן הגדולים (L, XL) מיוצרים כפיתרון ליציאה מקו מוביל.
נכון להיום יכול המתכנן למצוא פתרונות חיבור באמצעות רוכבים עם יציאה 
של 250 מ"מ לצינורות מובילים בקטרים של 400, 560 ו-630 מ"מ. כמו כן 
יש פתרונות קיימים ליציאות 90, 110, 125, 160 מ"מ ויציאה של הברגה 

פנימית "2 פליז לצינורות מובילים בקטרים של 250 עד 800 מ"מ.

רוכבים גדולים�חיסכון גדול
• התקנת רוכב על קו ראשי, חדש או קיים, מאפשרת חיסכון דרמטי בעלויות 	

האביזרים ומייתרת את הצורך במסעף ובמצמדים דו כיווניים (מופות).

חיבור יציאה מקו קיים כפי שהיה מקובל בעבר, כולל מצמדים דו כיווניים ומסעף

• טכנולוגיית הרוכבים מקצרת משמעותית את משך הזמן הדרוש ליצירת 	
הסתעפויות מקו ראשי.

• הרוכבים מקנים גמישות מלאה בכל הקשור להליך ההתקנה, מחוץ או 	
בתוך התעלה.

• ההתקנה של הרוכב מתבצעת לאחר קביעת הזווית הדרושה ליציאה.	
• רוכב פלסאון מאפשר מעבר מים מלא ללא הפסדי עומד על כל משמעויות 	

החיסכון באנרגיה הנובעות מכך.
• בדיקת איכות הריתוך בלחץ עוד לפני קידוח הקו הראשי-פיתוח חדש 	

וייחודי של פלסאון המאפשר הבטחת אמינות ותקינות ההתקנה.

במסגרת המחויבות של פלסאון להצלחת הפרויקטים המתוכננים 
ומבוצעים עם מוצרי החברה יש לזמן את נציג שרות שדה להתקנה 
הראשונה. נציג השירות ידריך את הקבלן בשימוש בציוד הייעודי: ערכת 

חביקה וקידוח מיוחדת המהווה חלק אינטגרלי מסל המוצר.

העידן החדש, חיבור רוכב פלסאון לחיסכון דרמטי באביזרים ובזמן התקנה

מהנדסים המעוניינים לעדכן את הצוות שלהם בחידושים האחרונים בתחום 
אביזרי חיבור, מוזמנים ליצור קשר עם נציג פלסאון. נשמח להגיע להצגת 

מגוון המוצרים במשרדכם או במפעל.
ניתן להתקשר למיקי שחף , מנהל הפיתוח העסקי של פלסאון

052-8545069 ולתאם איתנו.
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האקדמית כנרת
 בוגרי המחלקה להנדסת תעשיות מים
כנרת  האקדמית  במכללה 
מקדמים את תעשיית המים הישראלית
המחלקה להנדסת תעשיות מים הינה חלק מבית הספר להנדסה ע"ש "אחי רכוב" במכללת כינרת על 
חופה הדרומי של הכינרת, בין חוף מעגן ובית גבריאל. המחלקה הוקמה בהמשך למחקר משרד התמ"ת 
אשר הצביע על מחסור הולך וגדל במהנדסי מים, דבר העשוי לפגום בקצב הצמחיה של תעשיית המים 

הישראלית ובמוניטין הבינלאומי שתעשייה זאת רכשה לעצמה.

המחלקה להנדסת תעשיות מים פתחה את שעריה בשנת תשע"א וכיום מסיים בה מחזור שני של בוגרים. במחלקה 
לומדים כ-180 סטודנטים בתכנית לימודים חדשנית הכוללת רקע תיאורטי רחב למקצועות המים, מקצועות תכן רבים 

וכן התנסות מעשית רבה וקשר הדוק ומפרה הדדי עם חברות מובילות בתעשייה וסקטור המים הישראלי.

בוגרי המחזור הראשון, 23 במספר, נקלטו כולם בשוק העבודה בחברות בארץ ובחו"ל במיגוון רחב של תפקידים כמו מהנדסי 
פתוח וישומים בחברות תעשיתיות שונות, מהנדסי תהליך, מנהלי מתקנים לטיפול במים ושפכים, מתכננים, מנהלי פרוייקטים, 

מפקחים ועוד.

התואר הינו תואר הנדסי, כאשר הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומם מוענק לבוגרים תואר מהנדס תעשיות המים 
המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה וע"י רשם המהנדסים. 

המחלקה הינה דינמית ותוססת ונמצאת בהתפתחות מתמדת. קשרי הגומלין של המחלקה עם התעשייה הולכים ומתחזקים 
משנה לשנה וכוללים בין היתר הרצאות, סיורים מקצועיים, ימי הכשרה, סדנאות וקיום פרויקטי מחקר ופתוח בהנחיית אנשי מקצוע 

בכירים בחברות שונות וכן העסקת מספר לא מבוטל של סטודנטים כבר בתקופת לימודיהם.

לאחרונה התקבלה על ידי הנהלת המכללה החלטה להקים מעבדות מחקר יישומי עבור המחלקה להנדסת תעשיות מים. 
המעבדות הראשונות צפויות להיות מעבדה לפולימרים וחומרים פלסטיים ומעבדה למיקרוביולוגיה ותהליכים ביולוגיים 

במים ושפכים. המעבדות תעסוקנה במחקר ופתוח בשת"פ עם חברות תעשיתיות שונות.

ברכות למשתתפי
כנס כנרת השני לטכנולוגיה ופרוייקטים

בתחום הנדסת המים

ד“ר רם שפינר, ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים. פרופ‘ נח גליל, דיקן ביה“ס להנדסה ע“ש אחי רכוב

����� ����.indd   1 12/8/15   9:02 PM


