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טיפות
ישראליות
ח

דשות מהארץ

“עוקץ מים“ :חשד להונאה רחבת
היקף
תושבת ראשון לציון נפלה קרבן להונאה שטמן לה “נציג“ של תאגיד
המים המקומי • שרברב שהגיע לביתה גבה ממנה אלפי שקלים לשווא

תקינה ,וכי מספרי הטלפון המופיעים בה אינם נכונים .גם ניסיון להתקשר
ל“אינסטלטור“ שביקר בבית נכשל.
כאמור נציג מניב ,יחד עם האישה ,הגישו תלונה במשטרה והחברה פרסמה
הודעה לתושבים בחמישי אחר הצהרים “להיזהר מניסיונות עוקץ דומים.
במידה והתעורר חשד ,לפנות בהקדם למוקד העירוני“.
בחברת מניב הוסיפו ,כי “נציגי מניב אינם ממליצים לצרכנים על בעלי
מקצוע לביצוע עבודות בנכס הפרטי .אם קיבלתם המלצה כזו ,יש ליצור
קשר באופן מיידי עם מוקד  106טרם הפניה לאותה חברה“.

אחוז הגבייה של חשבונות המים
ברעננה 98 :אחוזים
כך עולה מהדו“ח לשנת  2016שפרסם תאגיד “מי רעננה“ .עוד עולה
מהדו“ח כי היקף ההשקעה של התאגיד עמד על כ 40-מיליון שקל

משטרת ראשון לציון החלה לחקור חשד לפעילות של נוכלים המתחזים
לנציגי תאגיד המים בעיר וגובים אלפי שקלים מאזרחים בטענה שיש לתקן
את מדי המים המותקנים בבתיהם .עירית ראשון לציון אף הוציאה הודעה
לציבור לשמור על עירנות ולדווח על מיקרים נוספים לאחר שלדבריה מדובר
בתרגיל “עוקץ“ .המשטרה תבדוק במקביל בתחנות אחרות ברחבי הארץ
עקב חשד כי מדובר בשיטת פעולה רחבת היקף.
על פי התלונה שהוגשה על ידי אישה שנפלה קורבן לשיטה ,ועל ידי נציגי
תאגיד “מניב ראשון“ ,האישה קיבלה שיחת טלפון מאדם שהציג עצמו
כנציג תאגיד המים והודיע לה כי נמצאה אצלה נזילה שיש לתקן באופן
מידי .כשביקשה האישה המלצה על אינסטלטור“ ,המליץ לה“ האיש בשיחה
על חברה פרטית .האישה מיהרה להתקשר לחברה ולהזמין אינסטלטור,
ומשהגיע לביתה ,גבה ממנה סכום עתק של  6,500שקל על “העבודה“.
לאחר שהאישה פנתה אל מניב ,הובהר לה כי הפנייה לא נעשתה מטעם
התאגיד .בנוסף ,נשלח נציג מוסמך של התאגיד לביתה .נציג מניב בדק את
מד המים ומצא כי לא הייתה כל נזילה .כמו כן ,בבדיקה שערכה העיריה
ואנשי התאגיד התברר כי החשבונית שקיבלה האישה עבור העבודה אינה
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 19,276תלונות בטלפון הגיעו לתאגיד “מי רעננה“ במהלך  ,2016לצד
 4,830פניות פרונטליות ו 8,322-מכתבים .כך עולה מהדו“ח השנתי
שפרסם התאגיד .מפירוט הפניות עולה ,כי  2,648ביקשו לברר מצב חשבון,
ו 1,463-ביקשו לברר עדכון מספר נפשות.
בתאגיד מדגישים את שיפור השירות לצרכן .כך למשל ,זמן המתנה
ממוצע במוקד הטלפוני היה  1:53דקות ,וזמן ממוצע המתנה בקבלת
קהל  3:39דקות.
עוד עולה מהדו“ח ,כי בשנת  2016התאגיד ביצע תשלום פיצויים ל19-
צרכנים בגין הפרה של כללי אמות המידה וכי אחוז גבייה מצטבר הינו
 98אחוז.
היקף ההשקעה של “מי רעננה“ בשנת  29016היה כ 40-מיליון שקל,
ובשנת  2017היקף ההשקעה צפוי לגדול בעוד חמישה מיליון שקלים.
מתוך הסכום הנ“ל 30 ,מיליון שקל היו השקעות בפיתוח תשתיות חדשות
כולל פיתוח מכון השפכים;  9.9מיליון הושקעו בשיקום תשתיות מים וביוב;
ו 0.45-מיליון בהשקעות אחרות.

טיפות ישראליות
על פי התכנית לשנת  ,2017תוגדל ההשקעה בשיקום תשתיות מים וביוב
ל 14.42-מיליון ,בעוד  25.6מיליון מיועד להשקעות בפיתוח תשתיות
חדשות ,ו 5.37-מיליון מיועד להשקעות אחרות.
בשנת  2016צרכו ברעננה  7,491,753מ“ק מים ,כאשר מתוכם  61אחוז
הגיעו מבארות עירוניות ו 39-אחוז מחברת מקורות.
באשר לפיצוצי מים ,עולה מהדו“ח ,כי בשנה שעברה היו  52פיצוחי מים
שהוגדרו קטנים ובינוניים ,ו 24-פיצוצי מים שהוגדרו גדולים 273 .פניות
דווחו על נזילות מים .התאגיד ציין שבדיקות המים מלמדות ,שאיכות
המים ברעננה טובה מאוד.
יו“ר תאגיד מי רעננה איתן גינזבורג“ :הדו“ח השנתי משקף סיכום תהליך
משמעותי של פעולות שביצענו ,ביניהן התייעלות ,השקעה בתשתיות
ושיפורים טכנולוגיים תוך הקפדה על שירות איכותי ובלתי מתפשר לצרכנים.
תאגיד מי רעננה שם לו למטרה לספק מים איכותיים ונקיים .אנו פועלים
בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית רעננה והעומד בראשה זאב בילסקי.
התוצאות המרשימות הן תוצאה של פעילותם המקצועית והבלתי מתפשרת
של עובדי התאגיד בניהולה של המנכ“לית ליאת לייבוביץ וחברי הדירקטוריון“.
מנכ“לית תאגיד מי רעננה ,רו“ח ליאת ליבוביץ'“ :גם השנה הוכחנו עשייה
מבורכת ,התייעלות ארגונית ,פעילות נרחבת ,מתן שירות איכותי לתושבים
ועבודה מקצועית ,והמשכנו לפעול בשיתוף פעולה פורה עם עיריית רעננה
למען תושבי העיר“.
באשר לביוב דווח ,כי בשנת  2016בוצעו  303סתימות ביוב ,ו 36-ימי
עבודה הוקדשו לשטיפת קווי ביוב ברחובות שונים ברחבי העיר כחלק
מפעולות אחזקה מונעת.

רשות המים פועלת לצמצום גבייה
על נזילות
בישיבה שערכה רשות המים עם תאגידי המים ,הוחלט על הגברת
הפריסה של מדי מים שמתריעים על צריכה חריגה בזמן אמת .בנוסף,
תאגידי המים יטפלו לראשונה בתקלות בצנרת גם בשטח פרטי .התיקון
ייעשה בשכונות מצוקה ובעלות מסובסדת .כמו כן ,נבחנת אפשרות
לקבוע תעריף נזילה נמוך לצרכנים ביתיים

ברשות המים רוצים לצמצם את הגבייה על נזילות ושוקלים לגבות תעריף
נמוך לנזילה .בנוסף ,החליטו על הגברת הפריסה של מדי מים שמאפשרים
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התרעה מיידית על נזילה ,וכן הוחלט לאפשר לתאגידי המים לפעול בשטח
פרטי של צרכנים – לתיקון נזילות במחיר מסובסד.
הדברים הוחלטו בישיבה שניהלו כמה מנכ“לי תאגידים עם הממונה על
תאגידי המים והביוב ,אפי דביר ,בנושא צמצום תופעות הצריכה החריגה,
הנובעת מנזילה בנכסי צרכנים פרטיים .התופעה הזאת “מהווה גורם מוביל
לעוגמת נפש וחוסר שביעות רצון הצרכנים מעבר לקשיים הכלכליים
הכרוכים בתשלום החוב בגין הצריכה“ ,כך נכתב בסיכום הישיבה.
הורדת תעריף הנזילה
הרשות בוחנת בימים אלו ,באמצעות צוות אמות מידה לשירות ,את
האפשרות לקבוע תעריף נזילה נמוך לצרכנים ביתיים .נמסר כי “בימים אלו
נערכים תחשיבים לעניין אומדן העלויות הכספיות של מהלך זה ומקורות
המימון לו“ ,כך נכתב בסיכום הפגישה“.
“הממונה על הרשות רואה בתוכנית זו כבעלת חשיבות נכרת לשם טיפול
בבעיה הכואבת ביותר לצרכני התאגידים ובכך אף לשקם את מעמדה
הציבורי של רפורמת התאגוד בכללותה“.
פרויקטים של שיקום תשתיות מים וביוב בדיור הציבורי
כיום צרכנים משלמים מאות ואלפי שקלים על נזילות בשטח פרטי,
שמתגלות לעיתים רק עם קבלת חשבון המים .עלות תיקון הנזילה היא
על הצרכנים ,שכן תאגידי המים לא מורשים לפעול בשטח פרטי.
על אף שתשתיות מים וביוב הנמצאות בתוך נכס פרטי ,הנן תחת אחריותם
המלאה של בעלי הנכס ,קיימים מקרים רבים בהם צרכני מים ,בתום לב,
אינם מזהים שיש בנכס נזילה ועל כן מחויבים בתשלום חשבון מים גבוהה
במיוחד עקב צריכה חריגה.
עקב כך ,בפרוטוקול הישיבה נכתב כי“ :עקב הזנחה רבת שנים ,תשתיות
המים והביוב בנכסים המוגדרים כדיור ציבורי נמצאות במצב ירוד ביותר,
דבר הגורם למקרי נזילות רבים בנוסף לפיצוצים בקווי הביוב.
“הממונה ירענן ויפיץ לתאגידים את החוזר משנת  2012לביצוע פרויקטים
משותפים לשיקום תשתיות מים וביוב ירודות בדיור הציבורי ,המאפשר
לתאגיד לבצע עבודות שיקום ושדרוג בשטח מבני דיור ציבורי בשיתוף עם
העירייה ,לרווחת הצרכנים .כל תאגיד יתבקש להכין מיפוי של כל המבנים
שייכללו בתוכנית הדיור הציבורי ממנה תיגזר תוכנית רב שנתית לביצוע
שיקום התשתיות במספר מבנים מדי שנה ,בהתאם למקורות הכספיים
העומדים לרשות התאגיד“.
תמרוץ פריסת מדי מים בטכנולוגיה של קריאה ממוחשבת מרחוק
בנוסף ,הוחלט להגביר את פריסת מדי המים בטכנולוגיה של קריאה
ממוחשבת מרחוק (קר“מ) המאפשרת קבלת נתונים בזמן אמת אודות
צריכת המים של הצרכנים .כשהמערכת מזהה צריכה חריגה בנכס ,יכול
התאגיד להתריע בפני צרכן המים אודות הצריכה החריגה בנכס בזמן
אמת ,ובכך להביא לטיפול מהיר בתקלה שיתורגם לחסכון כספי לצרכן.
כיום ,רשות המים נותנת מענקים כספיים להחלפת מדי המים במדים
ממוחשבים לתאגידים המוגדרים כתאגידים זכאיים (תאגידים בהם רשויות
מקומיות בעלות מדד סוציו אקונומי נמוך) בלבד .בשל חשיבות הנושא,
עדכן הממונה כי רשות המים מקדמת הכרה בתעריף המים בפריסה
לתקופה לתקופה בת  12-15שנים לתאגידים שיממנו פריסה של המערכת
הממוחשבת בתאגיד.

טיפות ישראליות

מקורות מפטרת עובדים ותמכור
נכסים
 366מיליון שקל מכספי הציבור נשפכו לביוב בגין מתקן ההתפלה
הכושל באשדוד ■ החברה תמכור את מתקניה בירושלים ,אשקלון
וקפריסין  -וכבר פיטרה עשרות מעובדיה

חברת מקורות תעמיד בחודשים הקרובים למכירה את הפרויקטים של
החברה בת שלה ,מקורות ייזום ,בעקבות הסתבכותה הפיננסית במתקן
ההתפלה באשדוד ,כך פורסם בעיתון דה מרקר .תוכנית המימושים תצא
לדרך ללא קשר לעתידו של מתקן ההתפלה  -בתקווה כי המכירה תכסה
במידה מה את ההפסדים שהסב המתקן לקופת החברה ולכיס הציבורי.
בתום דיון ממושך שנערך ביום ראשון בדירקטוריון מקורות האם ,הוחלט
להצמיד הערת עסק חי לדו“חותיה הכספיים של מקורות ייזום ,מחשש
להמשך קיומה .ההחלטה התקבלה לאחר מחיקה נוספת של  366מיליון
שקל בגין כישלון פרויקט ההתפלה באשדוד.
סך המחיקות בגין הפרויקט הגיע ל 420-מיליון שקל .המחיקות שחקו
כמעט לגמרי את הונה העצמי של מקורות ייזום ,שמצויה בגירעון עמוק.
לפי הערכות ,ההפסד התפעולי של החברה בגין הפעלת מתקן ההתפלה
מסתכם ב– 35מיליון שקל מדי שנה.
הגילוי בדבר עומק הבור הפיננסי במקורות ייזום ובמתקן ההתפלה הביא
את הממשלה ואת דירקטוריון מקורות להחליט על עצירת הזרמות ההון
לטובת החברה בת .זאת ,לאחר שהחשיפה הציבורית למקורות ייזום הגיעה
כבר ל 630-מיליון שקל.
סכום זה התקרב לתקרת הסיוע שמורשית מקורות להעמיד לטובת מקורות
ייזום .בשל עצירת הסבסוד הפרה לכאורה מקורות ייזום את הסכם המימון
של פרויקט ההתפלה ( )defaultשעליו חתמה מול בנק הפועלים ,כלל ביטוח
ועמיתים .עד כה משכה מקורות ייזום לטובת הפרויקט  1.3מיליארד שקל.
במשרדי האוצר ,האנרגיה והמשפטים יגבשו בימים הקרובים ,בשיתוף
מקורות ,אסטרטגיה לקראת פתיחת המגעים מול הגופים המממנים
להסדר חוב.
המכירה החלה
הנכס הראשון שמקורות ייזום תניח על המדף יהיה מתקן טיהור השפכים
(מט“ש) של ירושלים באתר נבי מוסא .מדובר בפרויקט  B.O.Tשהוקם
ב– 2012בהשקעה של  84מיליון שקל בידי חברת מנרב הנדסה (קבלן
ההקמה של מתקן ההתפלה באשדוד).
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הנכס השני שיימכר צפוי להיות מט“ש אשקלון ,שבו מחזיקה מקורות ייזום
ביחד עם תאגיד מי אשקלון .כמו כן ,עשויה החברה למכור את הזיכיון שבו
היא מחזיקה לתפעול מט“ש כרמיאל ולתחזוקת רשת המים של תאגיד
מי שקמה באזור חולון ואור יהודה.
בשלב הבא צפויה מקורות ייזום להעמיד למכירה את שני מתקני ההתפלה
בקפריסין ,שבהם היא שותפה ( )50%לצד חברת נטקום המקומית .מדובר
במתקן התפלת מי ים בלימסול ,בעל תפוקה שנתית של  15מיליון מ“ק
בשנה .וכן המתקן בלרנקה ,שהוקם בהשקעה של  108מיליון שקל ומסוגל
להתפיל  22מיליון מ“ק מי ים בשנה.
במקביל ,הנהלת מקורות ייזום כבר החלה ביישום תוכנית הבראה אגרסיבית
שבמסגרתה פוטרו רוב עובדי המטה וצומצם שטח המשרדים .בהנהלת
מקורות ייזום מועסקים כיום רק  12עובדים — לעומת  43עובדים שהועסקו
לפני שנתיים .החברה תותיר מספר מצומצם של עובדי מטה ,תוך הישענות
על מיקור חוץ לתקופת הביניים עד למימוש הנכסים.
באשר למתקן ההתפלה באשדוד — הנכס העיקרי של מקורות ייזום — עתידו
תלוי בבדיקת מצבו הטכני ובאומדן התיקונים שנדרשים בו .במקורות
הודיעו באחרונה כי המתקן לא מסוגל לתפוקה המלאה כפי שנקבעה
בהסכם הזיכיון שעליו חתמה מקורות מול המדינה וכפי שעוגן במודל
הפיננסי של הפרויקט.
המתקן מסוגל לספק למערכת רק  85–80מיליון מ“ק מי ים מותפלים
— במקום  100מיליון מ“ק .זאת בשל שורת ליקויים טכניים שידרשו ,בין
היתר ,החלפת מסננים (ממברנות) ,תיקון משאבות וכן שדרוג במנגנון
ההפעלה .מהנדסי מקורות אמדו את התיקונים הנדרשים בפרויקט בטווח
 150–80מיליון שקל.
באשר לקיצוצים במקורות ייזום נמסר כי אלה נעשו במסגרת תוכנית
הבראה וכללו “צמצום משמעותי של צוות המטה ,איחוד תפקידים ,סגירת
מחלקות ,הליכי התייעלות ברכש וסגירת שטחי משרד לא חיוניים .בשלב
זה ,לא צפויים תהליכי התייעלות נוספים“.

ישראל ואוסטרליה חתמו על הסכם
לשיתוף פעולה בתחום המים והסביבה
השר להגנת הסביבה ,זאב אלקין“ :נקדם פרויקטים משותפים ,בדגש
על תחום הטיפול בפסולת ,ונפתח דלתות לשת“פ לחברות טכנולוגיות
סביבה ואקלים ישראליות“

השר להגנת הסביבה ,ח“כ זאב אלקין ,נפגש בתחילת חודש מאי עם שר
הסביבה והאנרגיה האוסטרלי ,ג'וש פריידנברג ,וחתם על הצהרת כוונות

פתרונות איכותיים לבקרת זורמים

אמינות

עמידות

מקצוענות

חברת הכוכב מגופים מפתחת ,מייצרת ומשווקת מגופי איכות למעלה מ 50 -שנים.
מוצרי החברה ידועים באמינותם ועמידותם ומתאימים למגוון רחב של אפליקציות.
השימוש בטכנולוגיות ייחודיות ,ביניהן גיפור וציפויים שונים מבטיחים את אורך חיי המוצרים
כך שלקוחות החברה נהנים משקט נפשי לאורך שנים.

טיפות ישראליות
לשיתוף פעולה בתחום הסביבה בין ישראל ואוסטרליה.
השר אלקין“ :לשתי המדינות יש ידע ייחודי ושתיהן יכולות להפיק תועלת
רבה משילוב כוחות .שני משרדי הסביבה יקימו צוותי פעולה לקידום
פרויקטים משותפים ,בדגש על תחומי פסולת ,שיפור איכות האוויר בערים
ונושא ארוזיית חופים .כמו-כן ,נעבוד יחד על מנת לסייע לחברות טכנולוגיות
סביבה ישראליות לקדם פרויקטים משותפים“.
הצהרת הכוונות מתייחסת לשיתוף פעולה בנושאים סביבתיים מגוונים,
בהם מניעת זיהום מקורות מים (כולל טיפול בשפכים ושיקום נחלים),
טיפול בפסולת ,איכות אוויר ,מניעת פליטות גזי חממה והתאמה לשינויי
אקלים ,שמירת הטבע והמגוון הביולוגי ,שמירה על הסביבה הימית והחופית
והיבטים סביבתיים של יצור והפקת אנרגיה (כולל התייעלות אנרגטית).
שיתוף הפעולה יתבטא בהחלפת מידע בין רשויות הסביבה בשתי המדינות
וקידום פרויקטים משותפים.
השר האוסטרלי הגיע לישראל בלוויית משלחת של מנהלים בכירים בחברות
אוסטרליות בתחום האנרגיה הנקייה ,כולל יו“ר הסוכנות הממשלתית
לאנרגיות מתחדשות ,מתוך כוונה לקדם שיתופי פעולה בין חברות טכנולוגיה
בשתי המדינות .בעת ביקורם נפגשו חברי המשלחת עם חברות ישראליות
אשר פיתחו טכנולוגיות חדשניות בתחומי אנרגיות מתחדשות ותחבורה
נקיה וכן סיירו בתחנת הכוח הסולארית המוקמת בימים אלה באשלים.

זאב שורץ ,מנכ“ל מי נעם“ :התאגיד פועל ללא הרף למען פיתוחה של
העיר ונמצא בכל פינה בה נבנים בתים  ,שכונות ואו עסקים חדשים .בד
בבד אנו פועלים במרץ למען שדרוג התשתיות הישנות בעיר אשר גרמו
לפחת מים גדול ,להוצאות מיותרות וטרדה לתושבים .יזמנו את הפרויקט
ברחוב בני דן על מנת לתקן טעות תכנונית שבוצעה לפני שנים רבות ,הרבה
לפני הקמת התאגיד ובעיקר לחסוך לתושבי הרחוב הוצאות מיותרות“.

כיל מוכרת  50%מחברת ההתפלה
 IDEתמורת  175מיליון דולר
כיל תמכור את אחזקתה בחברת ההתפלה לקבוצה בראשות כלל
ביטוח ,המנכ“ל אבשלום פלבר ■ השווי לפיו תימכר האחזקה בIDE-
נמוך מהצעה שהגישה חברה סינית ממשלתית בנובמבר 2016

מי נעם מעפולה משדרגים תשתיות
לאחרונה הושלמו שני פרויקטים בעיר לחיבור בניינים חדשים ולשיפור
התשתיות למען התושבים

תאגיד המים והביוב מי נעם ממשיך לשדרג תשתיות בעפולה .לאחרונה
הושלמו שני פרויקטים אשר התנהלו במהלך חודש מרץ האחרון בעיר.
במסגרת פרויקט אשר התנהל ברחובות צפצפות ואתרוג שודרג קו המים
הישן שגרם לפיצוצי מים והוחלף בקו חדש בעל קוטר מוגדל.
השלמת הפרויקט איפשרה לחבר לרשת המים העירונית שני בניינים חדשים
ברחוב אשר צפויים להתאכלס בחודשים הקרובים .סה“כ הושקעו בפרויקט
כ 300,000-שקלים .בפרויקט נוסף שהסתיים ברחוב בני דן הונח קו מים
חדש והותקנו מוני מים פרטיים לכל בית .בעבר ,בעת שהוקם הרחוב ,לא
הונחה תשתית מים עירונית וכל המונים פעלו תחת מד ראשי ,מה שגרם
לכך שתושבי הרחוב קיבלו מידי חודש חיובים בגין צריכה משותפת.
משנודע לתאגיד מי נעם על כוונת עיריית עפולה לבצע במקום עבודות
אספלט ,בוצעה פנייה מטעם התאגיד לעירייה לטובת תיאום והשתלבות
בעבודות על מנת שצוותי התאגיד יוכלו להניח קו מים חדש ושעונים
פרטיים לכל בית ובכך לחסוך לתושבים כספים רבים עליהם חויבו בגין
אותה צריכה משותפת.
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חברת כיל מימשה את אחזקתה ( )50%בחברת הנדסת התפלה ()IDE
תמורת  175מיליון דולר .כיל מכרה את אחזקתה בחברה לקבוצה שתכלול
את כלל ביטוח ( ,)20%מנכ“ל  IDEאבשלום פלבר ( )10%ומשקיע מוסדי
נוסף .חברת דלק שמחזיקה ב 50%-ממניותיה של כיל העדיפה שלא
לממש את זכות הסירוב הראשונה שיש לה לרכישת אחזקתה של כיל
על פי הסכם בין שני בעלי מניותיה של החברה.
כיל ,שבשליטת עידן עופר וקבוצת דלק של יצחק תשובה ,העמידו את IDE
למכירה בקיץ  ,2016לאחר ששתי החברות הגיעו למסקנה שהחברה אינה
בליבת עסקיהן .כיל ודלק שכרו את שירותי  UBSכבנק השקעות ,וביולי
 2016החלו המתעניינים הפוטנציאליים בבדיקות נאותות של החברה.
בעקבות הגשת הצעה מחייבת בנובמבר  2016נערכה התמחרות בין שני
המתמודדים שהגישו את ההצעות הגבוהות ביותר :חברה סינית וחברה
אמריקנית .החברה הסינית הממשלתית שהשתתפה במכרז הגישה את
ההצעה הגבוהה ביותר.
למרות השלמת התהליך ובחירת הזוכה ,לא הודיעו כיל וקבוצת דלק על
תוצאותיו ,משום שהמחיר של ההצעה הזוכה נמוך משמעותית מהציפיות
של בעלי השליטה ,כנראה  450-425מיליון דולר .מחיר זה נובע מצבר
העבודות הנמוך של  ,IDEוכן מהנסיגה הנמשכת בתוצאותיה הכספיות.
קבוצת דלק שלחצה בעשור האחרון להנפיק את  IDEאו למכור אותה
העדיפה שלא לממש את אחזקתה בחברה בשלב זה על רקע ההערכה
שהשפל הנוכחי בענף ההתפלה העולמי בשל הקפאת תקציבים באסיה
ובאפריקה יחלוף.
דלק שמנהלת מהלך מתמשך למיקוד פעילותה בענף האנרגיה ומימוש
אחזקותיה האחרות לא מימשה את אחזקתה ב IDE -למרות שגם בשווי


מדי מים לקריאה מרחוק ללא צורך בתשתיות תקשורת
מדי המים החדשניים  -פיתוח ייחודי של מדי ורד בשיתוף ניסקו טלמטיקס
מאפשרים קבלת התראות בזמן אמת המשודרות לנייד לטיפול מיידי בנזילות ,נסיונות חבלה וחריגות
אתר אינטרנט ייעודי מאפשר ניהול חכם של משק המים
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מקבוצת

טיפות ישראליות
חברה של  425מיליון דולר היתה רושמת רווח הון גדול שכן האחזקה
ב IDE -נרכשה ב 2002-תמורת  20מיליון דולר בלבד.
נראה שכיל העדיפה למכור את חלקה ב IDE -במחיר נמוך יחסית לזה
שהציעה החברה הסינית בשל חוסר הוודאות בנוגע לקבלת אישור
להשלמת העסקה מהממשל האמריקאי IDE .מפעילה את מתקן ההתפלה
בקרלסבאד בקליפורניה שהוא מתקן ההתפלה הגדול בארה“ב .המתקן
הושק ב 2015-וכושר ההתפלה שלו הוא  70מיליון מ“ק בשנה .חוסר
ההתלהבות של הממשל האמריקני להעברת נכסים אמריקנים לחברות
סיניות עלול היה לעכב את העסקה.
הנדסת התפלה (  )IDEהוקמה ב 1965-וביצעה  400פרויקטים ב40-
מדינות ,כולל ישראל ,הודו ,סין ואוסטרליה ,וכן במדינות באירופה ובאמריקה
הלטינית .הנדסת התפלה ,שמעסיקה  340עובדים ,היא בעלת 50%
מהמניות של מתקן ההתפלה באשקלון ,שכושר ההתפלה שלו  120מיליון
מ“ק בשנה; בעלת  50%ממתקן ההתפלה בחדרה ,שכושר ההתפלה שלו
הוא  127מיליון מ“ק בשנה; ובעלת  51%ממתקן ההתפלה בשורק ,שהוא
מתקן ההתפלה הגדול בעולם בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה ,וכושר
ההתפלה שלו הוא  150מיליון מ“ק בשנה.

קרטל מדי המים :בכירים הורשעו
בעריכת הסדר כובל
בכירים בחברות ארם שירותי מדי מים ,ארד ומדי ורד הורשעו בבית
המשפט בכך שתיאמו ביניהם מכרזים שונים למדי מים .ההתאגדות
גרמה בעקיפין לעליית מחירים לצרכנים

מכרזים שנערכו על ידי רשויות מקומיות ותאגידי מים .המכרזים שתואמו היו
מכרזים לרכישה ,שיפוץ והסבה של מדי מים.
בכתב האישום ,שהוגש בדצמבר  ,2011נטען כי בראש הקרטל עמדה חברת
ארד ,שבשליטת הקיבוצים דליה ( )29%ורמות מנשה ( ,)27%והחברות הבנות
בבעלותה המלאה :ארם וארד טכנולוגיה .במהלך המשפט הודה והורשע
במסגרת הסדר טיעון מנכ“ל קבוצת ארד ,גבי ינקוביץ ,באחריות מנהלים
לתיאום שני מכרזים ובשני מקרים של חלוקת שוק.
בתקופה הרלוונטית לאישומים נגדה כמובילת הקרטל ( ,)2004-2009היא
החזיקה בכ 85%-משוק מדי המים המכאניים ומערכות התקשורת לקריאה
מרחוק של המדים בישראל .מדים אלה מותקנים בין היתר בבניינים ,בתים
פרטיים ומבני ציבור.
הגורם השני בכוחו בקרטל ,לפי כתב האישום ,הייתה חברת מדי ורד הפרטית,
המתחרה העיקרית של ארד ,המייבאת חלקים ממדי המים לצורך הרכבה
ושיפוץ והחזיקה בנתח שוק של כ .15%-שותפות נוספות בקרטל היו על פי
כתב האישום חברת מד תקין וחברת מד רימונים ,שלטענת הרשות הייתה
בתחילה הגורם מחולל התחרות ולאחר מכן הצטרפה לקרטל (לכלל ההסדרים
בשוק על פי רשות ההגבלים).
על פי תביעה ייצוגית שהוגשה כחודש לאחר הגשת כתב האישום ,הקרטל
גרם לעליית מחירים של כ - 20%-סכום המוערך בלפחות  19מיליון שקל
מדי שנה ,ובסך הכל  133מיליון שקל על פני השנים שבו פעל .התחשיב
מתבסס על נתוני המכירות של ארד בישראל ונתחי השוק שלה ושל מדי
ורד ,לפיהם הן מכרו ,בדקו ,כיילו ותיקנו מדי מים בישראל בהיקף ממוצע של
 95מיליון שקל מדי שנה.

נותקו צינורות מים פיראטיים
בבקעת הירדן
המנהל האזרחי ערך מבצע לניתוק חיבורי מים פיראטיים .הכוחות פעלו
בכפר ברדלה שעל פי הערכות אחראי לגניבת כ 2.5-מיליון קוב מים
בשנה .ראש המנהל“ :התופעה מסוכנת מבחינה בריאותית  -המים
חוזרים לצינורות מי השתייה עם דשנים“

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים ,עודד שחם ,הרשיע בסוף אפריל
בכירים בחברות הפועלות בתחום המים בעריכת הסדרים כובלים במטרה
לתאם מכרזים ולחלק ביניהם את השוק .ההתאגדות בקרטל ,כך טענה רשות
ההגבלים העסקיים ,גרמה בעקיפין לעליית מחירי המים לצרכנים.
המורשעים בפרשה הם אבי בן דרור ,מנכ“ל ארם שירותי מדי מים בע“מ; גלעד
האוזמן ,מנהל לקוחות בחברת ארד ; ניצן כהן ,מנהל מפעל של חברת ארד;
ויעקב צויגנבוים ,לשעבר המנהל והבעלים של חברת מדי ורד.
החברות ומנהליהן הורשעו בכך שבין השנים  2004ל 2009-תיאמו מספר
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אנשי המנהל האזרחי ,רשות המים וחיילי צה“ל ערכו בסוף חודש אפריל מבצע
לניתוק צינורות מים פיראטיים בבקעת הירדן .הפעילות נערכה במרחב הכפר

טיפות ישראליות
ברדלה שבו מגדלים התושבים ירקות ,ולאחרונה בוצעו ממנו גניבות מים .על
פי נתוני המנהל ,גניבות המים בכפר ברדלה מוערכות בכ 2.5-מיליון קוב
בשנה .תושבי הכפר מקבלים כ 3.5-מיליון קוב מים לשנה ,אך הם דורשים
לקבל  5מיליון .באמצעות גניבות המים הם מכסים על הפער.
לאחר שהתקבל במנהל מידע בנושא ,אותרו כ 30-מוקדים עיקריים של
גניבות מים במרכז הכפר .הצינורות ,בגודל של כ 5-עד  7סנטימיטרים ,ניתנים
להתקנה בקלות ובזול .גורם המעורה בפרטים סיפר“ :לפי מה שרואים ,מדובר
בעבודה שנמשכת לא יותר משעתיים ,ועולה כ 2,000-שקלים בממוצע.
הצינורות מאפשרים גניבת מים של  40%מכמות המים שמספקת חברת
'מקורות'  -והמים האלה בחינם .מים גנובים ימתקו“ .אנשי המנהל ניתקו
באמצעות כוחות הנדסיים את ההתחברויות הפיראטיות.
“מדובר בתופעה מסוכנת ואקוטית מבחינה בריאותית“ ,אמר תת-אלוף אחוות
בן חור ,ראש המנהל האזרחי“ .כל הגניבות הן לצורכי חקלאות  -ובעקבות כך

המים חוזרים לצינורות מי השתייה עם דשנים ,וזה סיכון בריאותי מאוד חמור.
גם לפלסטינים וגם לישראלים“.
לפי מנהל אזור השומרון והבקעה ביחידת הפיקוח של המנהל האזרחי ,אשר
ויזל ,חלה עלייה בכמות הגניבות“ .החלקאות הפלסטינית גדלה עם השנים
וכך גם הצורך במים .אנחנו במנהל מבינים את זה ופועלים להגדיל את כמות
המים ,אבל הגנבים לא מחכים ופועלים באופן פיראטי בשטח .בכל שנה אנחנו
רואים עלייה בכמות הגניבות .הגנבים צריכים להבין שהם פוגעים בחקלאים
הפלסטינים האחרים שמקבלים פחות מים  -בגלל החיבורים הנוספים“.
על פי נתוני המנהל האזרחי ,מתבצעים כאלף ניתוקי מים בשנה ברחבי יהודה
ושומרון .קצב גידול האוכלוסיה צמח ,ואיתו הביקוש למים .בקיץ שעבר בעקבות
החום הכבד נאלצו מספר יישובים יהודיים ופלסטיניים ברחבי יהודה ושומרון
לסבול מניתוקי מים דחופים שגרמו למחאות רבות .בעקבות המחאה גובשו
תוכניות ארוכות טווח עד לשנת  ,2040וראש המנהל האזרחי הורה על תוכנית
להוספת כ 19-אלף קוב מים ליום עבור התושבים.

לראשונה

סדנה מעשית למיקרוסקופיה תהליכית
הכירות עם אוכלוסיות בתהליך הבוצה המשופעלת

שליטה תהליכית יעילה

כלי לקבלת החלטות בהנדסת תהליך

טיפול בתקלות תהליכיות

אתם  -מביאים את הדוגמאות אנחנו  -נותנים את הכלים לפיענוח
יתקיימו  2סדנאות בלבד במהלך חודש יוני ,בתאריכים 15/6/2017 ,8/6/2017
בין השעות  08:30-13:00במט”ש ניר עציון
עלות הסדנה  ₪ 790 -ברישום מוקדם ₪ 870 ,החל מתאריך 10/5/2017
לתשומת ליבכם מס’ המקומות מוגבל!
בהנחיית אפרת מילר מהנדסת תהליך ,מתמחה במיקרוסקופיה של תהליך בוצה משופעלת

פלגי מים בע”מ חברה לפיתוח מקורות מים יקנעם המושבה 20600
טל ,04-9893231 ,04-9893078 .פקס ,04-9893502 .דוא”ל www.palgey-maim.co.il, office@p-ma.co.il
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האם זיהום נחל הירקון
גרם למגפת יתושים באיזור המרכז?
בתוכנית הבוקר של אורלי וגיא בערוץ
 ,10ששודרה בתחילת חודש מאי ,נטען
כי זיהום בנחל הירקון גורם למגפת יתושים
בכל איזור המרכז והשרון .בנוסף ,שייטים
בירקון מדווחים על דגים מתים צפים על
פני המים ,שגם הם כתוצאה מזיהום הנחל
האורח המרכזי בפינה היה פרופ'
אביטל גזית ,אקולוג של מקווי
מים וחבר הפקולטה למדעי
החיים ובית הספר ללימודי
סביבה באוניברסיטת תל אביב,
שהתייחס לנושא:
“יתושים חיים בטבע באופן
רגיל – ואין איתם בעיה .הבעיה
מתעוררת בעקבות פעילות בני
פרופ' אביטל גזית
האדם ,ובמקרה זה  -הזרמת
שפכים .מקווי המים נפגעים
בצורה כזו ,שנכנסת כמות גדולה של חומר אורגני שמתפרק על ידי חיידקים,
גורם לאיבוד חמצן במים ויצורים מתים .היתושים ,שיש להם מנגנון ויכולים
לנשום אוויר אטמוספירי ,לא תלויים בחמצן במים ,ולכן היתושים חוגגים.

המט“ש בדרום השרון לא מסוגל לטפל בפי ארבעה
בכמויות השפכים שאליו תוכנן ,ולכן המים שהוא
מטפל מגיעים באיכות גרועה ביותר  -קרקע
להתפתחות יתושים

הטורפים שלהם ,שבעצם עושים בקרה על האוכלוסייה ,נעלמו ,ועל כן ליתושים
שפע של מזון ,כי הם אוכלים חיידקים ,מסננים חיידקים ונהנים משפע של
החומר האורגני – כל הבמה לרשותם .ואז אנחנו ,בני האדם ,מתחילים לסבול
בצורה קיצונית.
* פרופ' אביטל גזית נחשב לחוקר המוביל בישראל בתחום האקולוגיה של נחלים
ים-תיכוניים
הערת מערכת – עם ירידת המגזין לדפוס ,פורסם באתר רשות נחל הירקון ,כי איכות המים
בנחל אינה מתאימה יותר לשייט .ראו תמונה מצורפת.
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בירקון ,אנחנו עומדים בפני כשל מובנה ותכנוני (ידוע מראש) ,בכך שכביכול
לא ידענו שהאוכלוסיה תגדל ,שהיה צריך לשדרג את מכוני טיהור השפכים
– וזה מה שקורה היום :המט“ש בדרום השרון לא מסוגל לטפל בפי ארבעה
בכמויות השפכים שאליו תוכנן ,ולכן המים שהוא מטפל מגיעים באיכות גרועה
ביותר – קרקע להתפתחות יתושים .מעבר לזה הוא לא מסוגל לקלוט את
הכל ,אז בשלוחות הביקורת גולשים מים מדי יום.
בעבר ,הירקון היה מודל לשיקום ,הייתה החלטת ממשלה – שמשקמים את
הירקון ,והוא התקדם עד כדי כך ,שראינו יצורים שיכולים לחיות במים באיכות
גבוהה .אתן דוגמה אחת ,שבכל מקום בעולם היה דגל שיכולנו לנפנף בו:
יש לנו דג שקיים רק אצלנו בנחלי החוף ,ובעיקר בירקון ,הוא נקרא על שם
תל אביב :לבנון הירקון ,והשם המדעי שלו זה אכנותוברמה תל-אביבנזיס,
הוא נראה כמו סרדין קטן ,אולי לא כל כך אטרקטיבי .בכל מקרה ,הוא נותר
בקטע העליון ,היכן שאיכות המים גבוהה .לאחרונה ,לאחר שהמים שופרו
בזכות המתקן המתקדם לשיפור הקולחין הוא הצליח להיכנס לירקון התיכון
שהיה הקטע המזוהם .עכשיו ,עם הזיהום החדש ,הוא כבר לא יכול לחיות שם.

האם המצב הפיך?

לשמחתנו ,מקווי מים הם מערכות שיודעות להשתקם במהירות ,כי הן מסלקות
את גורם הפרת האיזון .עם זאת ,אנו עשויים לאבד מינים מסויימים של בעלי
חיים – הם לא יהיו איתנו עוד .לצערנו ,אנחנו נקבל עוד מכה ,עוד מכה ועוד
מכה – עד שיכולת השיקום שלו תהיה חד-כיוונית .מי שנפגע כאן בסופו של
דבר זה אנחנו – בני האדם ,הנחל מספק לנו תועלות ,קוראים לזה שירותי
המערכת האקולוגית ,שהם שירותים של קיט ,נופש ,דיג ועוד.

A complete spectrum

Of Wastewater Treatment Equipment
Product Range
Filtration סינון

Thickening ציוד הסמכה

Dewatering ציוד סחיטה

Membrane Filtration
Modules (MFM) for MBR

Drum Thickeners

Belt Presses

מסמיך תופי

ממצק סרט

ממברנות
Cloth Media Filters for
Tertiary Treatment

Decanter
Centrifuges

סינון שלישוני
Gravity Belt
Thickeners

דקנטר

מסמיך סרט
Filter Presses

Heat exchangers מחליפי חום
Spiral Heat Exchangers

מחליף חום ספירלי

פילטר ְפרֶס
Decanter
Centrifuge

דקנטר
Screw Presses

ממצק חלזוני

Tube in Tube Heat
Exchangers

מחליפי חום צינורות

Wastewater treatment plants worldwide come in every shape and
colour. Each is unique, with different environmental and economic
challenges. Using our spectrum of world-leading equipment and
competence we ﬁnd the best solution to your speciﬁc situation.
Check out the possibilities at www.alfalaval.com.

למשתתפי כנס האיגוד הישראלי למים

 פורה ויצרתי,מאחלים כנס מעניין
חלוצי הטיפול בשפכים בטכנולוגיות חדשניות

אלפא לוואל ישראל

09 8650049 . פקס,09 8637116 . טל,4250574 , נתניה,אזה“ת החדש

?

מה
יהיה
םחר

מחקר ,טכנולוגיה ,מדיניות

כפר המכביה ר“ג15.5.17 ,

ומהיר יחסית לממוצע העולמי .התצפיות מצביעות על מגמה של התייבשות
והתחממות ,עם עלייה במספר השנים היבשות ,הקטנה בכמות המשקעים
השנתית ועלייה בטמפרטורה הממוצעת .לשינויים מהירים אלה יש השפעות
על החקלאות ועל כמות המים הזמינים ,והם דוחפים שינויים גיאופוליטיים
אזורים ,כמו למשל התמוטטות “הסהר הפורה“ בלבנט והמידבור הגובר
באזור הסהאל.
מגמות אלה תמשכנה אל תוך המאה ה ,21-אולם עוצמתן תלויה בתרחישי
השימוש באנרגיה (דלקים מאובנים מול אנרגיות מתחדשות) והפיתוח הכלכלי
הגלובלי .ההרצאה תעסוק במיפוי המגמות הנוכחיות ותציג את התחזיות
לעתיד של מודלים אקלימיים עד לסוף המאה ה.21-

יישום טכנולוגיות ישראליות חדשות

מגזין המים הישראלי הנדסת מים רואה כשליחות את הפצת
והעמקת כל תחומי הידע הדרושים לעתיד ענף המים .אנו
מגישים לקוראנו ולמשתתפים בכנס את תקצירי כנס איגוד
המים הישראלי 2017

 15המים
תקצירי כנס איגוד
במאי2017 ,
מחדשנות ליישום -
2017
הישראלי
הטמעת טכנולוגיות
הישראלי למים
האיגוד
מזמין אתכם לכנס השנתיישראליות בעולם
מסינגפור ועד
המליאה
לוס אנג'לס
לתכנית המלאה ,פרטים ולהרשמה בבקשה הכנסו:
israelwater.org.il/IsWA2017
תקצירים להרצאה בכנס ניתן לשלוח עד ה 15-במרץ2017 ,
לכתובתabstracts@israelwater.org.il :

נפגש בכפר המכביה

אקלים המזרח התיכון:
 50השנים הבאות
יואב יאיר |

ביה"ס לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה

שינויי האקלים בעולם הינם עובדה ברורה ,והנתונים מלמדים על התחממות
מתמשכת ,כאשר באזורים מסויימים (כמו למשל הקטבים) ,יש לכך ביטויים
מוחשיים בדמות הקטנת השטח של כיפות הקרח ובעליית מפלס האוקיינוסים.
אגן הים התיכון כולו מוגדר כ :“Hot Spot“-אזור גאוגרפי בו השינוי האקלימי חד
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בוקי אורן |

“בוקלובל ווטר טכנולוג'יס“

“מחדשנות ליישום“ |  - “i2i - Innovation to Implementationהוא אתגר
המאפיין יישום של טכנולוגיות מים ישראליות בכלל ,שפתרונו מהווה בסיס
להגדלת הייצוא שלהן בפרט .הדרך אותה יזמים עוברים ,רצופה משוכות
גבוהות ,אותן יש לעבור עם הרבה נחישות ,התמדה וכמובן משאבים ,ולא
פחות חשוב  -נגישות לשוק ,לצרכיו ולמאפייניו המורכבים.
לאורך השנים ,נרקמו תוכניות רבות לקידום תעשיית המים ,החל מWater-
 ,Frontsממנה צמח  ,NewTechתערוכת  ,WATECמענקי מחקר של רשות
המים וכן תוכניות משולבות עם חברות ,כגון  WaTechשל מקורות והGlobal-
 Water Partnership Hubשל חברת בוקי אורן גלובל ווטר טכנולוג'יס ,משלחות
של מכון הייצוא ופעילות נמרצת של נספחינו המסחריים ברחבי העולם .בכך,
ניתן לסייע ליזמים משלב הרעיון היצירתי ועד לביצוע תהליכי התקשרות עם
חברות מים מובילות בעולם.
נסקור את התוכניות השונות ודוגמאות מסינגפור ועד לוס אנג'לס מהן ניתן
להפיק לקחים להרחבת הייצוא הישראלי של טכנולוגיות מים.
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מוצרים מובילים

קידום טכנולוגיות
מים במסגרת תוכנית
- Israel Newtech
תובנות ולקחים
חזי ביליק |

רשות המים

מסמך המדיניות של תוכנית האב למשק המים לשנים  ,2050 ,2030קובע
שעל רשות המים להטמיע טכנולוגיות חדשות ככל שניתן לטובת ייעול ניהול
משק המים .וכן“ ,משק המים הישראלי יהווה מרכז ידע עולמי לטכנולוגיות
לניהול משאבי מים בתנאי מחסור ולחדשנות במקצועות המים“.
רשות המים שותפה בתוכנית הממשלתית הבין-משרדית Israel Newtech

לקידום טכנולוגיות מים .התוכנית הממשלתית הושקה בשנת  2006ומטרתה
 למצב את מדינת ישראל כמובילה בשוק המים העולמי של פתרונות מיםמתקדמים ,לייעל את עבודת ספקי המים והביוב בישראל ולקדם ייצוא של
טכנולוגיות מים.
התוכנית הממשלתית כוללת תוכניות לימוד של נושאי המים בחטיבות הביניים
ובבתי ספר תיכוניים ,מילגות לסטודנטים בתואר שני ושלישי ,מחקרים ,ביצוע
פרויקטים מסחריים בטכנולוגיות חדשניות וקיום פעם בשנתיים של אירוע
בינלאומי הכולל תערוכה ,כנס מקצועי ואירועי לוואי.
רשות המים מפעילה מרכיב מרכזי בתוכנית  -ביצוע פרויקטים בקנה מידה
מסחרי של טכנולוגיות אשר סיימו את שלב המחקר והפיתוח (שלב אלפא) והן
בשלות לשלב היישום בקנה מידה נרחב ובתנאי שטח אמתיים (שלב בטא).
מחזור ראשון של פרויקטים ,הושק בשנת  .2008בוצעו במסגרתו  5פרויקטים
בהיקף תקציבי של כ 8-מיליון שקלים .מחזור שני הושק בשנת  .2011בוצעו
במסגרתו  21פרויקטים בהיקף תקציבי של כ 20-מיליון שקל .מחזור שלישי
הושק בשנת  .2014בוצעו ומבוצעים במסגרתו 18 ,פרויקטים בהיקף תקציבי
של  15מיליון שקל .קול קורא למחזור רביעי בהיקף של  15מיליון שקל ,הופץ
בפברואר .2017
במצגת במסגרת כנס אג“מ  - 2017מחקר ,טכנולוגיה ,מדיניות ,יוצגו לקחים
ותובנות משלושת המחזורים הראשונים שבוצעו.

שילוב ראדאר
ואולטרה סאונד
בטכנולוגיות חדשות
למדידת ספיקה
גרביטציונית
אייל לוי |

מגטרון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ

טיפול בשפכים וביוב הזורמים ממפעל בגרביטציה לכיוון תאגיד מים וביוב הוא
שירות .ככל שירות ,יש לשלם בעבור הטיפול בהם לתאגיד .עד היום ,מפעלים
שילמו בעבור הטיפול בביוב בהתאם לכמויות המים שהם צרכו ובאופנים
יחסיים ,ובכך הקלו על הרשויות לגבות מהם כסף ללא מדידה כלל .מנגד,
מפעלים “עתירי צריכת מים“ טוענים שאינם שופכים את רוב המים לביוב,
ולכן רוצים למדוד בצורה מדויקת ולשלם בדיוק לפי כמות השפכים היוצאים
מהם  -וזאת בעיה.
כניסת הביוב לרוב מכוני הטיפול בשפכים היא גרביטציונית ,וגם שם נדרשת
מדידה על ידי מחזיק המט“ש אל מול התאגיד ,על מנת שהראשון יחייב את
השני בהתאם לכמות השפכים שיטופלו במהלך אותו חודש.
המדידה בכניסות למט“שים לרוב נעשית בשיטות של:
 .1מזרמים (פרשל ,פאלמר-באולוס ,קאפאג'י ונטורי ועוד)
 .2מפלים (מסוג  ,Vמסוג  ,Uמסוג טרפז ועוד).
בשיטות אלה בונים מבנה מיוחד (משולב בהצרה והקטנת הרוחב של התעלה)
המאלץ מתמטית יחס אקספוננטי בין מפלס הזורם לבין הספיקה ,ומאפשר
בכך על ידי מדידת מפלס פשוטה לדעת מה הספיקה באותו הרגע.
היתרונות :אלה הפתרונות היחידים שהיו עד לאחרונה ,הדיוק היה בדרך כלל
טוב עם תכנון וביצוע מדויקים בשל התקנת המבנה .אין צורך במדידה נוספת
מעבר למדידת המפלס.
החסרונות של השיטות הללו הן :מחיר גבוה ,המבנה בפועל לא תמיד תואם
לדרישת התקן והתכנון (טעויות בשיפועים של ההתקן ,ברוחב אורך וצורת
המבנה ,סתימות באזור ההצרה בעיקר של בוצה וחול ,התקנה קשה כשמדובר
על מתקן פעיל ,אי התאמה לקטרים קטנים ושוחות ביקורת היוצאות ממפעלים).
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שילוב ראדאר ואולטרה סאונד כפתרון לבעיות העבר
לאחר שחברת פולסר אנגליה יצאה עם מערכת משולבת חדשה הנקראת
 Flocert Microflowמסוג ראדאר ,המודדת את מהירות הזרימה ללא מגע,
יחד עם מדידת אולטרה סונית ללא מגע ,ומאפשרת להתגבר על החסרונות
הגדולים של השיטות הוותיקות ,נראה ש“-הרכבת יצאה מהתחנה“ ,המערכת
פשוטה ביותר להתקנה ,מחירה אטרקטיבי ביחס לתעלות ומזרמים ,אין יצירה
של סתימות בתעלה ואין צורך להצר אותה ,מתאימה לתעלות גדולות (רוחב
 3מטרים ויותר) או קטנות ( 3צול ואף פחות) ,מתאימה לשוחות ולמפעלים
קטנים כמו גם למט“שים גדולים.
למערכת אישור  M-CERTהמכובד באנגליה יש דרישה הולכת וגדלה בארץ
לבדוק ולמדוד שפכים ביציאה ממפעלים (ואף מוסדות ציבור כמו בתי חולים)
ולהשוות מול חיובי התאגידים .מצד אחר ,קיימת מצד התאגידים כוונה ודרישה
להשתמש במערכות הללו כדי לבדוק את עצמם וכדי לחייב אמת את הלקוחות.

השימוש בכלי
סימולציה לתיאור
תהליכים במערכות
הנדסיות גובר בשנים
האחרונות
ירון גלר |

הנדסה וניהול משאבי מים; ז'ק בוזגלו ,מנהל
תחום Bentley ,מקיט מערכות בע“מ

מושג הסימולציה (הדמייה) מוכר לנו בעיקר מתחומי חיים שונים :רפואה,
חינוך ,בטיחות ,הכשרה והדרכה .בתחומים אלו מבצעים תהליכי הדמייה על
מנת להבין טוב יותר את טבעם של תהליכים (טבעיים ומלאכותיים) ולשפר
את תהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לתחומים אלו .ראשיתה של ההדמיה
ההידראולית בסוף שנות ה ,90-אם כי התנופה במימוש מערכות הדמיה
הידראוליות מוכר לנו בעיקר מאמצע שנות ה .2000-תחילה ,עיקר השימוש
היה בחישוב מהיר של המשוואות ההידראוליות המתארות את תהליך הזרימה
לצורך חישוב הלחצים ומשתנים הידראוליים נוספים .בשנים האחרונות ,הודות
להתפתחות כלי התוכנה ,מאפשרים כלי הסימולציה מגוון רחב של יישומים
מעבר לחישוב ההידראולי הישיר :ניתוח בחינת תרחישים ,בחינת מדדי ביצוע,
בחינת תרחישי אספקת מים בחירום ,מצבי כבוי אש וכיוצ“ב.
מדינת ישראל ,בדגש הסקטור העירוני ,ניצבת באמצע העשור השני של שנות
ה 2000-בפני תנופת פיתוח מאסיבית בתחום המגורים והתעשייה/תעסוקה.
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קצבם המהיר של תהליכי התכנון (“מהר מהר“ ,ותמל“ים) ,שינוי בהנחיות
הרגולציה והתמודדות עם צרכי השטח ,מחייב שימוש בכלים ממוחשבים
(מודלים) ...באמצעותם ניתן (אולי) ...לתת מענה טוב יותר למגמות עתידיות
ואי ודאויות .בתכנון בו מרכיב אי הודאות הולך ועולה ,גוברת החשיבות לתכנון
בהתאם לתרחישים שונים ( )Scenariosוקבלת החלטות על בסיס השוואת
תרחישים .זו תצורת תכנון מובנית בכלי סימולציה.
גמישות כלי הסימולציה  -הן ככלי תכנוני ,הן ככלי להדמיה של מצבים
משתנים על גבי תשתית קיימת והן כבסיס לאופטימיזציה בתחומים שונים
(קביעת מועד השקעות ,התייעלות אנרגטית ,צמצום דלף מים)  -מעלה את
השאלה לגבי נחיצות השימוש בכלים אלו בארגון עצמו ,ולא רק ככלי תומך
תכנון בידי משתמשים חיצוניים.
כלי הסימולציה המסחריים הנמצאים כיום בשימוש מאפשרים גמישות רבה
מאוד בבחינת המערכת ההנדסית .באמצעותם ניתן לבחון שינוי במשתנים
הנדסיים פיזיים (שינוי קוטרים ,שינוי משאבות ,שינוי ממדים של מתקנים
הידראוליים) ,שינוי דינאמיים )לחצים ,ספיקות ,פרוצדורות תפעול שונות),
בחינת אמידה במדדים ,שינוי באיכות מים כתוצאה מזרימה ברשת ,בחינת
עמידה בתקנות כיבוי אש ,מתווי אספקת מים בתרחישי חירום ועוד .הפעלת
כלי הסימולציה מאפשרת קבלת תועלות רבות לאין ערוך מאשר אלו של
הכנת תכנית הנדסית בלבד .
מימוש אפליקציות באמצעות כלי הסימולציה ,כגון תעדוף עבודות שיקום
ו/או פיתוח במערכות המים והביוב ,יכול להוות בסיס להתדיינות מקצועית
בין מפעילי מערכות המים ובין גופי הרגולציה (רשות המים ,משרד הבריאות,
משרד הגנ“ת הסביבה) .התדיינות שכזו על בסיס כלים טכנולוגיים תביא ללא
ספק לייעול תהליכי התכנון ,הפיקוח והרגולציה ואף לשיפור בתחום העלויות.
על מנת לממש תועלות אלו נדרש כי כלי הסימולציה יהיה זמין לשימוש אצל
מפעילי ומנהלי המערכות .דוגמה לתהליך כזה ניתן למצוא כבר כיום בתאגיד
הגיחון (ירושלים) ,הנמצא בתהליך רכישה והטמעה של כלי הסימולציה לצורך
עבודה שוטפת של בחינת תרחישים ומצבים משתנים ברשת המים וברשת
הביוב .מובן כי בניית התשתית הפיזית הראשונית של מערכת המים והביוב
נעשה באמצעות סיוע חיצוני לתאגיד .
מטרתה של ההרצאה להביא מספר דוגמאות ( )2-3לניתוח מצבים משתנים
ברשת המים או הביוב ,אותם ניתן לבחון באמצעות מערכת ההדמיה ,בזמן
קצר או בזמן התרחשות אירוע ,גם לאחר שתהליך הכנת התכנית ההנדסית
על ידי הגורם החיצוני הסתיימה זה לא מכבר .הפעלת כלי הסימולציה אינה
משימה “בשמיים“ ,או כמו שנאמר בחברת מים בארה“ב:
…““It is so easy, that even your boss can use it
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שדרוג מערכות
SCADA - IIoT

בתחום התשתיות
גדעון סלע
ההתפתחות של מערכות  SCADAלכיוון מערכות  IIoTניכרת בכל מקום
אפשרי .גם המונח המהפכה התעשייתית הרביעית ( )Industry 4.0כבר תופס
מקום של כבוד ומתחיל להיות שגור לא רק אצל “מביני עניין“ .אין ספק כי
המעבר לרשתות  IIoTובמיוחד רשתות מבוזרות מעלה אתגרים רבים הן אצל
מקבלי ההחלטות והן אצל מנהלי בקרה אשר צריכים להטמיע טכנולוגיות
חדשות בארגונים.
הרצאתנו תעסוק בהשלכות של התפתחות מערכות  SCADAלמערכות
 IIoTעל ארגונים תעשייתיים ותענה על הנקודות הבאות:
השינויים במבנה הרשת התעשייתית; ניהול רשת תקשורת “חכמה“  -פגיעות/
הגנה על הרשת ,ניהול בענן לעומת ניהול מקומי ,שרידות המערכת; השלכות
עסקיות  -עלויות הקמה ושדרוג ,התקשרות עם מספר ספקים או ספק יחיד;
שדרוג הדרגתי ל - IIoT-איך משדרגים תחת אילוצים טכנולוגיים יומיומיים
ומגבלות תקציב.
א.ג.מ .תקשורת ובקרה בע'מ ,מתמחה בפתרונות יחודיים ,מתכנון ועד התקנה,
הטמעה ותחזוקה ,לפרויקטים של הקמה ושידרוג מערכות SCADA/DCS
הנמצאות בשימוש במתקני מיים ,ביוב ,אנרגיה ,דלק ,גז ,תעשיה ואיכות סביבה.
 R-Winהיא מערכת הדגל של א.ג.מ .לניהול תקשורת  IIoTאל מרכז הבקרה
וממנה ותקשורת רוחבית בין יחידות הקצה .מערכת זו מאפשרת שימוש בכל
מכשיר קצה/סנסור או בקר תעשייתי ובאמצעות כל פרוטוקול תקשורת .יכולת
זו מאפשרת שימוש בכל ספק ציוד קיים היום ובעתיד ,ללא צורך בהתחייבות
לספק מסויים ,פרוטוקול מסויים או התחייבות לפיתוח בפלטפורמה יחידה.

פתרונות מהפכניים
לתיקון נזילות ופיצוצים
תחת לחץ ,חיבורי
 Tapping Hotואביזרי
חיבור מיוחדים ,שיקום
מגופים תחת לחץ
והתקנת מגופים בקווים
פעילים תחת לחץ
אלון שמש |

אלונים מ.מ.ש .בע“מ

חסכון בעלויות ,חסכון במים ,שמירה על איכות הסביבה ,מינימום הפרעה
לצרכנים ולסביבה אלה הם הקווים המנחים אותנו בשיווק פתרונות למשק
המים והביוב בישראל .חיבור כל סוגי הצנרת ,תיקון צנרת תחת לחץ במצבים
בהם עד היום לא היה ניתן לתקן הצינור ללא הפסקת הזרימה וללא ריקון הקו,
התקנת מגופים על קוי לחץ פעילים ללא הפרעה לזרימה וללא ריקון הצנרת,
ביצוע מוצאים מקווים פעילים (חיבור קו חדש לקו קיים תחת לחץ  -ללא
הפסקת הזרימה( והשמשת מגופים תקולים בקטרים גדולים.
מחברי דואופיט
מחברים מהפכניים המאפשרים תיקון נזילות ו/או סדקים בצינורות או באביזרי
חיבור ,כגון דרסרים ומופות ללא ריקון הקו או הפסקת הזרימה ,הכל תחת
לחץ ,מבנה המחבר מאפשר התקנתו על גבי צנרת או על גבי אביזר תחת
לחץ ללא צורך בפירוק האביזר או בריקון הצינור .חיסכון משמעותי ,התקנה
מהירה ,ללא הפרעה לצרכנים ,ללא זיהום סביבתי וללא פגיעה במצב הקיים.
מערכת התקנת מגופים תחת לחץ
המערכת מאפשרת התקנת מגוף חדש בקו פעיל ,תחת לחץ ,ללא הפרעה
לצרכנים וללא ריקון הקו ,המערכת מאפשרת גם התקנת מעקף לקו
פעיל וחסימת קטע לצורך טיפול/שיקום/החלפה ללא צורך בריקון ו/או
הפרעה לזרימה.
המערכת כוללת את המאפיינים הבאים - :חפירה מינימאלית ,סה“כ  30ס“מ
מרווח עבודה; אין צורך בהפרעה לצרכן ,אין צורך בניקוז הקו ,בשטיפה או
ריקון של הקו; משך התקנה קצר :כשעה עבודה; אין שאריות קידוח בתוך הקו.
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השמשת מגופים תקולים
השמשת מגוף תקול הינו פתרון חסכוני שאינו דורש הפסקת זרימה בקו פעיל
ובידוד של מגוף קיים לצורך החלפתו .מערכת  HVL-VRמשחררת ומשמישה
מגופים תקולים תחת לחץ ,על ידי הפעלת מומנט מוגבל המותאם לסוג,
לגיל ולמצבו של המגוף התקול .עיצוב המערכת מאפשר השמשת מגופים
בכל תצורה ובמיקומים עם קשיי נגישות ,ללא צורך בתכנון מקדים ,חפירות
וללא הפרעה לצרכנים.

רוק חלק מהבועה עד שיווי משקל חדש.
● במקרה של קו גרוויטציוני שבו התנגדות הצינור במורד הבועה קטנה
מאוד ,הפרש הלחץ ישאר קבוע ועל כן קיטון החתך יקטין מהירות
זרימה ויאפשר גידול בועת האוויר עד חסימה מלאה.
על כן ,יש חשיבות רבה במציאת פתרונות להוצאת האוויר מהמערכת .פעילות
זו מבוצעת על ידי שימוש בשסתומי אוויר לאורך קו הזרימה .במקרה בחן
מקניה ,יש עלייה משמעותית של ספיקת המערכת ב 19%-כתוצאה מהתקנת
שסתומי אוויר .במקרה בחן מאוגנדה ,יש ירידה של צריכת האנרגייה בכ20%-
כתוצאה משימוש בשסתומי אוויר.

שיפור יעילות קו
ניקוי מאגרים -
הזרימה על ידי צמצום שאיבה וסחיטת בוצה
הפסדי אנרגייה
באמצעות מחפר ימי
באמצעות שסתומי (  )Dredgerוגאוטיובים
אוויר  -מקרי בחן
( ® )Geotube
וקניה
מאוגנדה
חמי תמרי |
שרון יניב |

אדמיר איכות הסביבה

ארי ,כפר חרוב

נוכחות אוויר הינה בעיה נפוצה מאוד במערכות להולכת מים ושפכים ,במערכות
הידראוליות הפועלות בלחץ .לבעיה זו יש השלכות כלכליות (איבודי אנרגיה,
נזק למערכת ההולכה) ותפעוליות (הפחתה ביכולת העברת הנוזל בצינור
כתוצאה מהיצרות שטח חתך הזרימה).
אוויר במים מעלה את ההתנגדות הכוללת של הקו באחת משתי צורות:
 .1חיכוך של תנועת בועות אוויר כנגד כיוון זרימת המים :בועות האוויר בעע
לות כוח ציפה ביחס למים ועל כן ינועו כנגד כיוון הכובד .בזרם מים יורד
יופעל כוח גרר על בועות האוויר ועל כן הן תפעלנה כוח נגדי על המים
(ניוטון  )2שיתבטא בהגדלת ההתנגדות.
 .2חסימה חלקית או מלאה של חתך הצינור :בנקודת שיא גובה מקומי
(קמר ,דבשת) עלולה להתאסף בועת אוויר ,שנלכדת בשיווי משקל בין
כח גרר המים לכיוון מורד הזרימה לבין כוח הציפה במעלה הטופוגרפיה.
בהנחת קיום אוויר גזי בזרם המים הבועה תלך ותגדל עם הזמן .הבועה
תופסת נפח בחלל הצינור ומקטינה למעשה את חתך זרימת המים.
● במקרה של משאבה צנטריפוגלית או משאבה בספיקה קבועה חסיע
מת החתך תגרור עליה בלחץ ועליה במהירות הזרימה בחתך החלקי.
עלית המהירות תגביר טורבולנציה באזור הקפיצה ההידראולית ופע
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המחסור במקורות מים הביא לשימוש מוגבר בקולחים מטופלים לצורך
השקיה .הקולחים מוזרמים למאגרים ייעודיים המהווים מקור מים עיקרי עבור
הגידולים השונים .אחד התהליכים המתרחשים במאגרים הינו שיקוע של
מוצקים מרחפים המצטברים בתחתית המאגר לשכבה של בוצה .הצטברות
הבוצה לאורך השנים עשויה להשפיע על איכות המים היוצאים מהמאגר
כתוצאה מאיבוד נפחו האפקטיבי ,הגדלת מהירות הזרימה וסחיפת חלקיקים
משכבת הבוצה אל מי ההשקיה.
לעיתים ,שכבת הבוצה שהצטברה גורמת גם לנזקים תפעוליים כגון פגיעה
בציוד אלקטרו מכני וסתימת צנרת המייקרים את עלויות האחזקה ומשפיעים
על עלות גידול התוצרת החקלאית .גורמים אלו יחד עם המעבר לקולחין
שלישוניים מצריכים את ניקוי המאגרים.
במקרים רבים קיימים חילוקי דעות בנוגע לזהות הגורם האחראי לניקוי,
זאת עקב אחריות המטש“ים לאיכות הקולחין המוזרמים למאגר .כל שיבוש
תהליכי במט“ש יגרום לפגיעה באיכות הקולחים המוזרמים למאגר במקרה
הטוב ולזיהומו בבוצה במקרים אחרים .גורם משמעותי נוסף המשפיע על
המוטיבציה לנקות את המאגרים הינו הטיפול בבוצה לאחר הוצאתה מהמאגר
ועלויות הפינוי וההובלה לאתר מורשה.
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פתרון
פינוי הבוצה מתחתית המאגרים ימנע את הנזקים שהוזכרו ויאפשר אספקת
מים באיכות הדרושה .במקרים אלו הפתרון היעיל ביותר יהיה שאיבת בוצה תוך
שמירה על מפלס מים המאפשר אספקה שוטפת לצרכנים באיכות הנדרשת.
יחד עם זאת הצורך במציאת פתרון כלכלי עבור הטיפול בבוצה עדיין קיים.
חברת אדמיר איכות הסביבה מציעה טיפול כולל בבעיה המשלב שתי
טכנולוגיות -שאיבת בוצה באמצעות מחפר ימי ( )Dredgerוסחיטה על ידי
שרוולי גאוטיוב (®.)Geotube
לשילוב טכנולוגיות זה מספר יתרונות :שאיבה וסחיטה של בוצה בספיקות
גבוהות (עד כ 600-מק“ש) וסיום הפרויקט בזמן קצר; העבודה מתבצעת
תוך הפעלה ואספקת מים שוטפת לצרכנים מבלי לפגוע באיכותם; קבלת
ריכוז מוצקים גבוה לאחר הסחיטה-צמצום נפח הבוצה; אין פגיעה ביריעות
האיטום בתחתית המאגר.

מוביליות והתייעלות
אנרגטית של מתקנים
שאול רום |

מנכ“ל חברת ריאלי טכנולוג'יס

בתאגידי מים רבים ,ישנם חדרי בקרה מסורתיים בהם מושקעים כסף ומשאבי
אנוש והם מסייעים לאנשי התפעול ולמנהלי התאגיד בניהול השוטף של
המתקנים השונים.

המחלקה להנדסת תעשיות
מים במכללה האקדמית כנרת
מברכת את באי כנס
האיגוד הישראלי למים

מחכים לכם בכנס כנרת
הרביעי לטכנולוגיות
ופרויקטים בהנדסת מים
על שם פרופ' נח גליל ז"ל
אשר יתקיים
בדצמבר 2017

בדרך כלל ,יהיה חדר הבקרה מאויש  24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה.
בידי מפעילי חדר הבקרה יכולת להשפיע על רמת התפעול של המתקנים,
איכות השרות לצרכנים ,טיב המידע שמועבר למנהלים ועוד .יתרה מכך,
בדרך כלל ידרשו מהנדסים ואנשי מקצוע נוספים לאחזקה של חדר הבקרה
עצמו ,ידרשו שדרוגים תקופתיים לתוכנות ה HMI-והדוחו“ת ,יבוצעו עדכונים
שידרשו בעקבות שינויים שעושות חברות הענק מיקרוסופט ,גוגל ואחרות,
ויהיה צורך בהשקעה בתוכנות עזר ,ציוד אל פסק IT ,ועוד.
בתאגיד פלג הגליל ,והתאגיד הקשור אליו  -החברה לשפכים רמת לבנים ,הבין
דרג ההנהלה הבכיר כי הדרך להתייעלות כוללת של התאגידים ,להתייעלות
אנרגטית שתחסוך כסף רב ולעמידה בהתחייבות השרות לצרכנים דורשת
מחשבה חדשה.
במקרה או שלא במקרה ,שולבה טכנולוגיית  RealiteQבשתי תחנות לשאיבת
ביוב אשר הוקמו על ידי החברה לשפכים עד גדות הכינרת.
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מיקום התחנות והרגישות של תקלה בהן הדירו שינה מעיני המתכננים ומנהלים
בתאגיד .הסכנה של גלישת שפכים לאגם הכינרת ברורה ומידית .אין מנהל
שיסכים לחיות תחת האיום הזה בלי שיהיו לו הכלים המתקדמים ביותר להגן
על עצמו ועל הסביבה מפני תקלות ואירועים משבריים.
הפרויקט הראשוני בוצע בשתי תחנות .האחת במורדות המושבה מגדל ,והשניה
בקבוץ גנוסר .החשש היה גדול יותר לגבי תחנת גנוסר היות והיא הקרובה
יותר לגדות האגם והיות שתחנת מגדל סונקת בעצם אליה .כך שכל תקלה,
קטנה כגדולה ,מועצמת ומקבלת את הכותרת “קריטית“.
במסגרת הדיונים שהתקיימו מול התאגיד עלו הרבה מאד נושאים חשובים
על הפרק והיה צורך לתת להם תשובות מלאות :מניעת כשלים ,זמינות
 CAPEX ,99.99%ו OPEX-נמוכים ,התממשקות למערכות אחרות ,כח
אדם ,אבטחה ועוד.
וכך ,לאחר בחינות והתלבטויות ,שולבה כאמור מערכת  RealiteQכאמצעי
התקשורת והשליטה מרחוק בשתי התחנות ומאז בעשרות מתקני השאיבה
לביוב ,מאגרי הקולחין ,בריכות מי השתיה ונקודות הצריכה השונות בשני
התאגידים.
לעומת טכנולוגיות מקובלות אחרות ,לא נדרשו השקעות בחיזוקו של חדר
הבקרה והתאגיד לא נדרש להוסיף כח אדם ייעודי מעבר למתוכנן ,ונפתחה
האפשרות להתממשך לכל המערכות שהיו קיימות עד אז ברשות התאגידים
וכמובן למערכות ופתרונות טכנולוגיים חדשים ובמרכזם הפרויקט המתקיים
בימים אלו ומטרתו לבצע התייעלות אנרגטית משמעותית תוך כדי למידת
אופי המתקנים השונים ,צריכות החשמל שלהם ,איכויות הציוד ההידראולי
וביצוע “בקרת על“ בדיוק כפי שיורד גשם .מהענן לשטח.
טכנולוגיית  RealiteQמאפשרת לכל מתקן ,עם או בלי מערכת בקרהקיימת
ומכל סוג ,להשתלב במערך הניהול ושליטה המנוהל בענן .מכאן שהוא זמין בכל
מקום ,לכולם (כולם = מורשים) ,ומכל פלטפורמה (מחשב ,טאבלט ,טלפון).
חדר הבקרה אינו עוד מוקד הנתונים הבלעדי .כל מנהל בתאגיד ,כל מפעיל
וכל איש אחזקה צוידו במכשיר  Tabletאו לפחות ב .Smart Phone-מכשירים
אלו ,באמצעות גלישה מאובטחת ברשת האינטרנט ,מאפשרים לאלו המורשים
לכך לצפות באופן גרפי נח וידידותי בנתוני המתקנים השונים ,לאנשי תפעול
בעלי הרשאה גבוהה יותר לעדכן נתוני הפעלה ולאנשי האחזקה לבצע מרחוק
פעולות אחזקה ועדכוני מערכת שדרשו בעבר הגעה פיסית לאתר.
מתאמים מסוג  ,iCexשהם יחידות הקצה של מערכת  ,RealiteQהוצמדו
כאמור לכל מתקן ובעצם מרגע זה הוא מחובר באופן מאובטח ויעיל לרשת
וירטואלית המשותפת לכלל המתקנים.
ולכן ,שיתוף נתונים בין מתקנים נהפך זמין ואפשרי בלי צורך להשקיע כספים
ומאמצים ,ובאמצעות הגדרה בפורטל הניהול המאובטח ניתן לגרום לכך
שמשאבת בוסטר תפעל על פי מפלסי בריכת מים המרוחקת ממנה קילומטרים
רבים ומעבר להר (לטופוגרפיה אין יותר חשיבות).
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שיקולים עדכניים בתכנון

מתקן התפלת מי
ים בגליל מערבי
 הצורך והסטטוסהתכנוני
מו פרוביזור | רשות המים; אורלי זיו |
המים; הילה גיל | רשות המים

רשות

רשות המים ,בהתאם להחלטות ממשלה קודמות ,מקדמת הקמת מתקני
התפלת מי ים במטרה לגשר על הפערים שבין תחזית ביקוש מים השפירים
לבין היצע המים בישראל.
בחינת המועד בו ידרש מתקן ההתפלה הבא נבחנת באופן שוטף ברשות
המים באמצעות מספר כלי תכנון (מודלים) שפותחו ,בין השאר ,לצורך זה.
מתוך הבדיקות עולה ,כי ברמת מאזן המים הארצי ,מתקן התפלת מי ים
נוסף נדרש במחצית העשור הבא .בדיקות נוספות הנעשות לגבי הפריסה
העתידית של מתקני התפלת מי ים מצביעות על עדיפות מובהקת למיקום
מתקן גדול בגליל המערבי .במקביל ,תכנית האב לגליל מערבי ,המקודמת
ברשות המים בשנים האחרונות ,מצביעה על צורך מובהק בהגדלת היצע
המים לאזור כבר במהלך המחצית הראשונה של העשור הבא .המצב המשברי
בהיצע המים הטבעיים בצפון הארץ ,שהינו תולדה של רצף חסר תקדים של
שנות בצורת באזור זה ,רק מעצים את הצורך ביצירת מקור מים משמעתי
נוסף באזור בשנים הבאות.
הקמת מתקן התפלת מי ים גדול הנה הליך לא קצר גם לאחר הסדרת הנושא
הסטטוטורי .ההכרה בזאת הביאה לכך ,שבשנת  2008לאור מיצוי פוטנציאל
ההתפלה הקיים בתמ“א  34ב'  ,2נתנה המועצה הארצית הוראה לעריכת
תמ“א  34ב'  2/2המהווה תיקון לתמ“א מ 2004-וכללה תוספת של חמישה
אתרים להתפלה ,בניהם אתר בגליל מערבי.
בשל ההכרה בנחיצות מתקן התפלה בגליל המערבי במועד מוקדם יותר,
החליטה המועצה הארצית ,בשנת  ,2013להפריד אתר זה משאר אתרי
ההתפלה ולקדמו בתמ“א מפורטת ללא תלות בשאר האתרים.
בהתאם להחלטה זו ,מקודמת תמ“א  34ב'  ,3/2אשר מטרתה יצירת תשתית
תכנונית להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי ,על כל מרכביו :מתקן התפלה,
צנרת הולכת מי גלם והרכז ,מאגר מי מוצר וצנרת הולכה מהמתקן אליו
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ותחנת שאיבה למי הים.
בשנים האחרונות נבחנו כ 20-חלופות שונות בכל אזור הגליל המערבי ,לרבות
אזור שבי ציון ,עין המפרץ ,כפר מסריק ,עכו ועוד .בחינת החלופות התמקדה
בהיבטים סביבתיים ,קניינים וכלכליים .ממצאי בחינות אלו הוצגו במספר רב
של דיונים במוסדות התכנון  -וועדות עורכים של התמ“א ,ולנת“ע והמועצה
הארצית .המועצה הארצית הורתה לבסוף להכין תזכיר השפעה על הסביבה
שבחלקו היבשתי בוחן שני אתרים באזור לוחמי הגיטאות  -רגבה.
במסגרת איתור האתרים ,נערכו פגישות עם נציגי הישובים ונציגי הרשויות
המקומיות הרלוונטיות במרחב הגליל המערבי .אם בתחילת הדרך הביעו
היישובים הסכמה עקרונית להקמת מתקן התפלה בתחומם ,עם התקדמות
ההליך התכנוני נסוגה המועצה האזורית מטה אשר מהסכמות מוקדמות עד
כדי התנגדות נמרצת ופעילות אקטיבית לסיכול הפרויקט .מרכיב הזמן הנו
קריטי .המכשולים המוצבים בפני משק המים בהקשר זה מעמידים בסימן
שאלה את היכולת להבטיח הספקת מים סבירה לחלק הצפוני של מדינת
ישראל בכלל ולגליל המערבי בפרט ,בעשור הבא.

החלת כללי המים
כפונקציה של שיפור
איכות השפכים
הגולמיים  -תמונת
מצב 2017
אפרת מילר |

פלגי מים

כללי תאגידי מים וביוב נכנסו לתוקפם בשנת  ,2010ומטילים אחריות סביבתית
על תאגידים ומועצות אזוריות לביצוע ניטור ובקרה על הזרמות שפכים
תעשייתיים בעלי פוטנציאל זיהום אשר נמצאים בתחום שיפוטם .מטרות
הכללים הינם ,בין היתר ,שיפור איכות השפכים הגולמיים להם השפעה ישירה
על יעילות פירוק המזהמים בתהליכי הטיפול הביולוגיים וצמצום הרס תשתיות
ההובלה אשר סובלות מבלאי מואץ ונזקים.
דרישת תקנות בריאות העם לשדרוג מתקני הטיפול בשפכים בישראל להפקת
קולחים באיכות ללא מגבלות מחייבת מניעה במקור וטיפול קדם של שפכי
תעשייה .החלת הכללים מהווה כלי יישומי לבקרת תחום זה ,זאת על אף
שכללים אלו שמו את התאגידים במקום רגיש מאוד מבחינה ציבורית בזירה
בה הם מתמודדים מול הרגלוטורים ,הציבור והתקשורת.

כיום ,לאחר מספר שנים בהם מופעלות תוכניות ניטור ובקרה של הכללים
בתאגידים ובמועצות ברחבי הארץ ,ניתן לבחון את השפעתם על שינויים
באיכות השפכים הגולמיים ,וכמו כן ,על הנזקים למערכות ההובלה וזאת
ביחס לשנים בהם לא הופעלו תוכניות ניטור לבקרת טיב השפכים המוזרמים
ממפעלי תעשייה.
ההרצאה תסקור במספר מוקדים בארץ את ההשפעה של החלת הכללים על
איכות השפכים הגולמיים ואיכות הקולחים במוצא המתקנים ,תוך התייחסות
לסוגי המזהמים בהם תועד שינוי מגמה .בנוסף ,יאופיין מקרה בוחן באחד
התאגידים אשר יסקור את השינויים במהלך השנים האחרונות בהם לאחר
הפעלת הכללים.

שיקום מי תהום -
צו השעה לשמירה
על משק מים מגוון
שרית כספי-אורון |

ראש תחום מים באדם טבע ודין

היצע המים הטבעיים של מדינת ישראל עומד קיום על כ 1,200-מלמ“ק.
זאת כאשר ההערכה היא שבשנת  ,2050מדינת ישראל תצטרך להפיק
כ 2,500-מלמ“ק מי שתייה על מנת לענות על צרכיה של אוכלוסיה הולכת
וגדלה ,כמו גם לעמוד בהתחייבויות של הסכמי מים עם שכניה .מקורות המים
הטבעיים של המדינה נמצאים תחת איום מתמיד מזיהום ,הן ממקורות זיהום
היסטוריים והן ממקורות זיהום מתמשכים .יותר מ 300-בארות מי שתייה
הושבתו במהלך  30השנים האחרונות עקב זיהום ,כאשר קרוב לחצי מהם
סובלים מריכוז חנקה מעל לתקן מי השתייה.
נפח המים המזוהמים ממקור תעשייתי מוערך בכ 1.7-מיליארד מ“ק ,וזה
בנוגע לאקוויפר החוף בלבד .כמו כן ,כ 60%-מבארות ההפקה הפעילים
באקוויפר החוף מספקות מים באיכות ירודה ,כאשר ריכוז החנקה או הכלוריד
בהם מעל לרמות המומלצות.
חלק נכבד מהזיהום התעשייתי שפגע וממשיך לפגוע במי התהום נגרם על
ידי גופים השייכים למדינה .כתמי זיהום נרחבים נמצאו במי התהום מתחת
למתקני תע“ש ומחנות צבאיים .השיקום של קטעי הזיהום האלו מתעכב
שנים רבות ,ומתחיל בדרך כלל רק לאחר התערבות בית המשפט בדבר או
כאשר השיקום עומד כתנאי הכרחי לפיתוח נדל“ן .כתוצאה מכך ,פלומות
הזיהום הולכות ומתפשטות כפי שקרה בתע“ש השרון שהוביל לסגירתן של
יותר מ 10-בארות מי שתייה.
במטרה להגביר את היצע מי השתייה ,הוקמו במהלך העשור האחרון ,חמישה
מתקני התפלה המספקים קרוב ל 600-מיליון מ“ק מים בשנה ומהווים
למעשה כ 70%-ממי השתייה .עם השימוש ההולך וגובר בטכניקת ההתפלה,
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צפות ועולות דאגות בנוגע להשפעות הבריאותיות שלשתיית מים מותפלים
עקב החוסר במגנזיום ומינרלים חיוניים אחרים במים מותפלים (בשונה ממים
טבעיים) ,וכן דאגות בנוגע להשפעה שלילית על הסביבה הנגרמת בעיקר
כתוצאה מצריכת האנרגיה הגבוהה של מתקני ההתפלה.
בעבודה כלכלית שנערכה עבור אדם טבע ודין על ידי ליאור שמואלי מאקופייננס,
נמצא כי קיימים יתרונות כלכליים ,סביבתיים ואסטרטגיים לקידום טיוב בארות
על פני הרחבת מפעל ההתפלה .עקב עלויות חיצוניות משמעותיות גבוהות
יותר להתפלה ,טיוב בארות הוא פתרון מועדף.
רשות המים פועלת להחזיר לפעולה בארות שנסגרו מזיהום ומציעה לבעלי
הבארות תמריצים שונים לפעול לטיובן .למעשה רק  22%מתוך  200הבארות
המוכרות כ“-מטויבות“ על ידי רשות המים אכן מטופלות להרחקת מזהמים
והבאת המים עד לרמת איכות מי שתייה.השאר ממשיכות לשאוב מים ללא
טיפול ,הן על ידי הסבת הבאר לצרכים שאינם לשתייה והן לאספקת מים
לשתייה לאחר מיהול .כך ,מערך התמריצים הקיים כיום לצורך טיוב בארות
אינו ממצה את הפוטנציאל למתן חלופה להתפלה לאספקת מי שתייה.
על מנת להבטיח כי המדינה תפעל לשיקום מי התהום ותבטיח מקור תקציבי
לביצוע פעולות לשיקום מי התהום ,נדרש לעגן בחוק המים את החובה לפעול
לשיקום הזיהום שנגרם למקורות המים.
כאשר מחירי המים ממשיכים לעלות לכל הצרכנים בכל המגזרים ,שמירה על
מקורות המים הטבעיים ,בתור מקור מים סביבתי וזול יותר ,הינה צו השעה.
על מנת להגשים מטרה זו ,יש לפעול לשיקום מי התהום המזוהמים ולהפוך
את השיקום לעדיפות עליונה.

השנים האחרונות ,במיוחד בהתחשב באסטרטגיות פיתוח המאפשרות לשמר
צמיחה כאשר המשאב מוגבל .עם זאת ,מודלים מרכזיים לפיצול משאבים הינם
מוגבלים בישומם בכל הנוגע למשאבי מים ,שכן יש די מים ברמה הגלובלית אך
הם מוגבלים ברמה האזורית והלאומית .גילמונט וגילמונט וחובריו פתחו מודל
פיצול משאבים היעודי למים .המודל מורכב מארבעה מנגנונים שבאמצעותם
כלכלות עם מחסור במים יכולות לעקוף את המגבלות הלאומיות של מחסור
זה .מנגנונים אלה מורכבים ממגוון פעילויות כלכליות .1 :יבוא של מזון הדורש
מים רבים לגידולו;  .2העלאת פרודוקטיביות של חקלאות מקומית;  .3השקייה
במי קולחין במקום מים שפירים;  .4שיפור יכולת ההתפלה.
באמצעות גישות אלה ,ישראל שמרה על רמות דומות של שימוש במים שפירים
מ 2009-לתחילת שנות ה ,60-למרות שאוכלוסייתה גדלה פי  .3.5ממלכת
ירדן אמצה מנגנוני פיצול עקב מחסור קשה במים וצמיחת אוכלוסייה מהירה
ביותר .מחקר זה מחפש להעריך את הפוטנציאל הנפחי להגדלת הפיצול,
במיוחד על ידי התייעלות בשימושי מים בחקלאות והזזדמנויות והחסמים
לקווי מדיניות זאת.
בהתבסס על ניתוח השוואתי התחלתי של כמות מים עבור כל גידול מכ14-
יבולים עיקריים ,המחקר מעריך ,כי ירדן יכולה לשמר את הרמות הנוכחיות
של יצור חקלאי על-ידי הפחתה של  160מלמ“ק בשנה במידה ותתקדם
לעבר רמת היעילות הישראלית.
המחקר הדגיש את הפוטנציאל להרחבת הפיצול בשימוש במים בחקלאות,
וכן את ההזדמנויות למחקר נוסף לגבי השונות של שימוש יעיל במים לגידולים
שונים בישראל וירדן .מחקר שכזה יכול להועיל לשני הצדדים המעורבים,
ישראל וירדן ,ולהבנה אזורית רחבה יותר לגבי הפוטנציאל להרחבת הפיצול.

ניתוח פוטנציאל
להרחבת הפיצול
הכמותי במקורות
המים באזור אגן
הירדן

הערכת השפעה
סביבתית ו“-בריאות
קרקע“ לאחר השקיה
במים אפורים

נדב טל | אקופיס המזרח התיכון; ד“ר מייקל
גילמוט וחובריו | אוניברסיטת אוקספורד
מחקר זה מעריך את הפוטניצאל לפיצול הכמותי של מקורות המים לגידול
מזון בממלכת ירדן בהתבסס על ההישגים הטכנלוגים והניהוליים הנהוגים
בישראל .פיצול משאבים הפך לזרם מרכזי בחשיבה הכלכלית במהלך 20
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עדי מימון ועמית גרוס |

המחלקה
להידרולוגיה ומיקרוביולוגיה של הסביבה ,מכון צוקרברג לחקר
המים ,המכונים לחקר המדבר אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שימוש במים אפורים להשקיית גינות הינו פרקטיקה מקובלת ומוסדרת
בחקיקה במקומות רבים בעולם שמטרתה חיסכון במים ,הקטנת תביעת
רגל סביבתית ,וחיסכון כלכלי .בבסיס ההסדרה של השימוש במים אפורים
עומדים מחקרים רבים המאפיינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש זה ופתרונות
שיבטיחו שימוש אחראי .אולם ,בניגוד לסיכונים תברואתיים אשר לבחינתם

חולקים ידע ונסיון

חברת א.ר.י פועלת בשוק ההולכה כארבעים שנה ,צוברת ידע ונסיון ומביאה לשוק פתרונות
חדשניים המבטיחים איכות ,אמינות ובטחון
את הידע והנסיון שלנו אנו חולקים איתכם

שרותי ייעוץ

מתן ייעוץ מקצועי לפתרון בעיות להגנה על הצנרת ומערכות הולכת נוזלים.
ביצוע אנליזות הלם ואנליזות למיקום שסתומי אויר ,להשגת חסכון באנרגיה ויעילות.
 - ARIavCADתוכנה לתכנון קוי הולכה ,ידידותית למשתמש ,פותחה על ידי מהנדסי א.ר.י
ומבוססת על נסיון של אלפי התקנות בעשרות מדינות ,מפיקה  4אנליזות חלופיות.

כנסים וסמינרים

שאנו מקיימים לאורך השנה בנושאים שונים

למידע נוסף פנו למחלקת השיווק שלנו

www.ari.co.il | info@ari.co.il | 04-6761980

OPTIMAL FLOW SOLUTIONS

Where Knowledge & Experience join with Innovation
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ישנם מודלים כמותיים ודרכי הערכה מקובלות ,בחינת הסיכונים הסביבתיים
מאופיינת בהערכות כלליות ויותר איכותניות.
במחקר זה השתמשנו במסגרת עבודה להערכת ניהול קרקע בכדי לכמת את
המידה וכיוון ההשפעה של השקיה במים אפורים על אינדקס איכות הקרקע.
אינדקס איכות הקרקע משתמש בשיטות סטטיסטיות ומתמטיות בכדי לנרמל
את תוצאות המדדים לסקלה אחת ולתת להם משקל על פי מידת השפעתם
על השונות בין הטיפולים .תוצאות המחקר הראו ,כי קרקע שהושקתה במים
אפורים גולמיים קיבלה ציונים גבוהים יותר במדדים מסויימים (כגון ריכוז זרחן
וחומר אורגני) ונמוכים יותר במדדים אחרים (כגון זווית המגע (דחיית מים)
ועמידות הקרום) מאשר קרקע שהושקתה במים אפורים מטופלים ובמים
שפירים .בבחינת המדד הכללי של איכות הקרקע ,נמצאה מגמת ירידה
בקרקע שהושקתה מעל לשנה במים אפורים גולמיים .לעומת זאת שימוש
במים אפורים מטופלים היה דומה ובמדדים מסוימים טוב יותר בהשוואה
להשקיה במים שפירים.

שלביומאסה המיובשת בשתי השיטות (כולל השיטה הפשוטה יותר הכרוכה
בחשיפה לחמצן) יכולת מהירה לשחזור הפעילות המתאנוגנית המקורית,
עם שינוי בהרכב המיקרוביאלי של אוכלוסיית המתאנוגניים.
בנוסף ,פותחה שיטה מיוחדת להעשרת ה HPUF-עם פעם פעיל אבקתי
שיתאים לשימוש בזרמי שפכים מזוהמים בחומרים רעילים .השימוש בביומאסה
מיובשת ומקובעת ב HPUF-ובצורה גראנולארית נבחן בסדרה של מערכות
של ריאקטורים לטיפול בהזנה רציפה של תמיסה סינטטית המדמה שפכים.
העשרת מצע הקיבוע  HPUFב PAC-העניק יתרון בשמירה על הביומאסה
בפני שוק פתאומי של מזהם (פנול) ,ואפשר שחזור פעילות ויכולת התאקלמות
לפירוק פנול בקצב מהיר .הממצאים משפרים את ההבנה של הדינאמיקה
של חיידקים מתנוגניים בהליכי ייבושם ,קיבועם ,והיישום שלהם במערכות
טיפול בשפכים .ממצאים אלו יוכלו להוות עזר גם ליישום של מערכות טיפול
ביולוגי אנאירובי לשפכים מורכבים.

המחקר מעיד ששימוש במים אפורים מטופלים אינו גורם ולא צפוי לגרום נזק
סביבתי ו/או לפגוע ב“בריאות הקרקע“ ולכן יכול לשמש להשקיה .

מערכת ביולוגית
אנאירובית המבוססת
על מצע מקובע
חדשני לטיפול
בשפכים הטרוגניים
עיסאם סבאח |

מכון מחקר יישומי ,אגודת הגליל,
שפרעם ומכללת אורט בראודה ,כרמיאל;

נידאל מסאלחה |

מכון מחקר יישומי אגודת הגליל

במחקר זה פותחה ונחקרה טכנולוגיה חדשנית לטיפול אנאירובי המגדילה את
יציבות המערכת הביולוגית בתנאים סביבתיים קיצוניים .טכנולוגיה זו מתבססת
על תהליך ייבוש ייחודי של ביומאסה אנאירובית וקיבועה בתוך ספוג פוליאוריטן
הידרופילי ( ,)HPUFהמשמש כמצע תמיכה והגנה בתוך ביו-ריאקטורים.
פיתוח ייחודי זה מאפשר כליאת כמות גבוהה של מתאנוגניים בתוך הנקבים
הפנימיים של המצע תודות לשימוש בביומאסה יבשה .התוצאות מראות
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היבטים תכנוניים
בשדרוג והרחבת
מכוני טיהור
ד“ר יאיר פולקמן |

ח.ג.מ .מהנדסים יועצים
ומתכננים ( )1980בע“מ

מכון טיהור שפכים הוא מתקן דינמי המתפתח ומשתנה במשך השנים
בהתאם להחמרת התקנים ,לאיכות קולחים ובוצה ,לשינויים בהרכב השפכים
וקצב גידול הספיקה ,פיתוח תהליכים חדשים והתייעלות יחידות טיפול .גם
התפשטות אזורי המגורים לקרבת המט“ש מחייבת התאמתו למניעה מוחלטת
של מטרדי ריח ורעש.
שידרוג מט“ש קיים ברמה  20/30לאיכות שלישונית כולל:
 )1הוספת שלבים בטיפול השניוני ביאולוגי להרחקת זרחן וחנקן.
 )2טיפול שלישוני הכולל סינון וחיטוי.
הוספת הטיפול השלישוני הוא החלק הפשוט יותר בשידרוג ,בעוד ששידרוג
השלב הביאולוגי מסובך יותר .כאשר לוחצים לקדם את הטיפול השלישוני
לפני שידרוג הטיפול השניוני ,נוצרת בעיה.
לכן תתמקד ההרצאה שידרוג הריאקטורים הביולוגיים ,הכוללים :הוספת
סלקטור אנאירובי להרחקת זרחן.
הגדלת גיל הבוצה וחלוקה לאיזורים אנוקסיים ואירוביים עם סיחרור פנימי
ביניהם ,להרחקת חנקן.
ייעול הספקת האוויר והגדלת שטח פני המצללים .שידרוג זה מחייב הגדלה
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משמעותית בנפח ושטח השלב השניוני ושינוים בחלוקה הפנימית של האגנים
עבור אותה ספיקת תכנון.
כל הפעולות הנ“ל צריכות להתבצע ביבש .אז איך מבצעים זאת כאשר המט“ש
חייב להמשיך לפעול? קיימות מספר גישות המשפיעות על לוח הזמנים והעלות:
 .1לו“ז מקוצר  -הקמת מודולים חדשים למלוא ספיקת התכנון ,תוך המשך
הפעלת המט“ש הקיים .לדוגמה ,מט“ש הרצליה ,שבו הוקמו ריאקטורים
חדשים.
 .2לו“ז ארוך -בנית ריאקטור חדש,הפעלתו ושידרוג הריאקטורים הישנים
בזה אחר זה,כפי שבוצע במט“ש כ“ס  -ה“ה.
 .3אם מתוכננת הרחבת המט“ש במקביל לשידרוג – קידום הריאקטורים
החדשים של ההרחבה ולאחר הפעלתם ,ביצוע השידרוג מריאקטורים
הישנים ,כפי שמתבצע היום במט“שים אשקלון ואיילון.
יוצג הניסיון שהצטבר בשדרוג והרחבת מספר מכוני טיהור מייצגים מרמה
 20/30לרמה שלישונית:
מט“ש הרצליה  -מכון הטיהור העירוני הראשון בארץ בתהליך בוצה משופעלת,
שהוקם בשנת  1978כאיוור נמשך עם ייצוב בוצה אירובי ,הוסב בשנת 1992
לבוצה משופעלת ובשנת  1999הוקמו מתקני טיפול בבוצה חדשים .בשנת
 2007הושלם שדרוג המט“ש לעמידה בדרישות ועדת ענבר.
מכון הטיהור המשותף לכפר סבא-הוד השרון  -הוקם בשנת 1994
בשיטת בוצה משופעלת לעמידה בדרישות  .20/30הדרישות המחמירות
של ועדת ענבר להזרמה לירקון חייבו לשדרג את המט“ש לאיכות הזרמה
לנחל .בשנת  2007שודרג המט“ש לשיטת בוצה משופעלת בחמישה שלבים
( )Modified Bardenphoשחייב הקמת ריאקטור חדש מחולק ל 5-תאים
ושדרוג הריאקטורים הקיימים בזה אחר זה .הטיפול השלישוני כולל סינון חול
גרביטציוני וחיטוי ב.UV-
מט“ש אשקלון  -הוקם בשנת  1999כמט“ש שניוני לספיקה של 30,000
מק“י ושודרג לאחרונה לאיכות שלישונית ל 40,000-מק“י ,תוך הסבת
המתקנים הקיימים והוספת מערכת טיפול בנוזל נוספת.
מט“ש איילון  -תוכנן לטפל ב 54,000-מק“י .החל לפעול בשנת 2002
כטיפול שניוני הכולל  4מודולים של שיקוע ראשוני ,איוור ושיקוע שניוני מלבני.
לצורך שדרוג המט“ש לטיפול שלישוני ,הוקמו מצללים עגולים ,מסננים
ותאי מגע לכלורינציה וכל אחד מהמודולים הקיימים הוסב ל 5-שלבי טיפול
( .)Modified Bardenphoבמקביל הורחב המט“ש בשני מודולים חדשים
לקליטת  81,000מק“י.

מודיפיקציות
( )In situשל
ממברנות התפלה
ומודולים לשיפור
ביצועים
כיתי בראנסי-כרכבי |
כימית טכניון; ויאצ'סלב פרגר | הפקולטה

הפקולטה להנדסה

להנדסה כימית טכניון

תהליך התפלת מים ותהליכי טיפול במים ובמי שפכים רבים מבוססים כיום על
סינון ממברנלי ,בעיקר אוסמוזה הפוכה וננופילטרציה .רוב הממברנות מסוגים
אלה הן ממברנות מרוכבות כאשר השכבה הסיליקטיבית העליונה עשויה
מפוליאמיד מצולב .שכבה פעילה זו הינה יחסית הידרופובית ,ומתאפיינת
במבנה צפוף ומורכב אשר מקנה לממברנה את יכולת ההפרדה הנחוצה
לדחיית מלח .מגבלה משמעותית של ממברנות הפוליאמיד הינה נוכחות
פגמים מובנים מזעריים במבנה ,אשר מורידים את הסיליקטיביות ומעלים
את החדירות של מומסים קטנים ובלתי טעונים.
מבין החומרים הקטנים אשר אינם מורחקים באופן מספק ניתן למנות את הבור
(חומצה בורית) ממשפחת החומרים הלא-אורגניים ,בנוסף למיקרו-מזהמים
אורגנים קטנים שאינם טעונים .אחת הדרכים לשפר דחיית מזהמים ניטרליים
היא מודיפיקציה של ממברנות על ידי הצמדת שכבה דקה של פולימר ,על
פני שטח של ממברנה .כנראה השיפור בהרחקה נובע מייעול תפקוד שכבת
הפוליאמיד המקורית ,לאחר ציפוף המבנה ע“י סתימה יעילה של הפגמים.
השיטה הנחקרת במחקר זה היא גראפט-פולימריזציה (הרכבה) על ידי אתחול
רדיקלי באמצעות ריאקציה חמצון-חיזור ( .)redoxהפילמור נעשה ע“י שימוש
במונומרים ויניליים (כגון חומצה אקרילית ונגזרותיה) .המודיפיקציה מתבצעת
תוך כדי הפעלת לחץ וסינון תמיסת המונומרים והמאתחלים .הסינון גורם
לתופעת קיטוב ריכוזים שמגדילה את ריכוז המגיבים ותוצרי ביניים על פני
הממברנה ומביאה להאצה ניכרת של קצב הפילמור ביחס לזה שבתמיסה.
יתרון מובהק של שיטה זו הוא האפשרות ליישום שיטת המודיפיקציה בתוך
מודולים מסחריים.
מחקר זה התמקד בבחינת היתכנות מקיפה ,יישום ואופטימיזציה של שיטת
“גראפט-פולימריזציה תוך כדי סינון“ למודיפיקציה  in situשל ממברנות
ומודולים מסחריים ( )spiral-wound elementsלמטרת שיפור הביצועים.
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המטרה המרכזית הייתה קבלת דחייה משופרת של בור ומזהמים אחרים
(תוך כדי שמירה על דחייה גבוהה של המלח) ,לעומת ממברנות או מודולים
קיימים בעלי שטף דומה.
בחינה ראשונית של מונומרים נעשתה בתאים בחושים מעבדתיים מסוג
“ .“dead endבדיקות מקיפות שנערכו על ממברנות ( ESPA1ממברנת
אוסמוזה הפוכה מסוג  )low energyהראו כי מודיפיקציה בעזרת שילוב
מונומר יחסית הידרופובי  glycidyl methacrylateומונומיר שמכיל קבוצת
 zwitter-ionההידרופילית אכן שיפרה את דחיית התרכובות האורגניות הנבחרות,
והעלאתה את דחיית הבור אולם גם הורידה את השטף .בשלב השני נמשכה
האופטימיזציה ובדיקת הביצועים בתאי זרימה ( ,)cross-flowכשלב ביניים
במעבר מניסויי מעבדה לניסויים במודולים ,ונמצא כי אחידות המודיפיקציה
מושפעת רבות מהתכונות הפיזיקליות של המונומר ומהאינטיראקציות שלו
עם פני שטח הממברנה ,ולשם ייעול השיטה והביצועים פותחה פרוצדורה של
מודיפיקציה בשני שלבים עוקבים ,הראשון עם המונומר ההידרופובי להגברת
הסלקטיביות לבור ,והשני בעזרת המונומר הצוויצריוני ,בכדי להפוך את פני
השטח להיות יותר הידרופיליים .בנוסף נמצא כי תוספת חפ“ש לא מיונן
 TRITON-X100לשלב המודיפיקציה הראשון מייעלת את המודיפיקציה ואת
אחידותה ,ומאפשרת הגברה של דרגת המודיפיקציה של המונומר ההידרופובי
בהשוואה לאותו ריכוז מונומר מבלי תוספת חפ“ש.
בשלב האחרון של העבודה בוצע גמלון של שיטת המודיפציה ויישומה בתוך
מודולים מסחריים מסוג  .ESPA1-2125מודיפיקציה דו שלבית של שני
המונומרים לא הניבה שיפור בדחיית בור או מלח ,לעומתה מודיפקציה בשלב
יחיד של  glycidyl methacrylateאכן הראתה יתרון בהגברה משמעותית של
הרחקת חומצה בורית וחומרים אורגניים נבחרים בהשוואה לממברנות מים
מליחים באותו טווח הפירמיאביליות /חדירות ,תוך כדי שמירה על דחיית מלח
גבוהה ,מה שמקנה יתרון מובהק בתחלופת שטף-סליקטיביות של ממברנות
לאחר מודיפיקציה לעומת ממברנות מסחריות .לסיכום ,ניתן להסיק כי שיטת
הגראפט פולימיריזציה הינה שיטה פשוטה ויעילה ליישום ולשיפור ביצועים
של ממברנות ומודולים .בנוסף ,השיטה יכולה להביא להתאמה טובה יותר של
ביצועי מתקני ההתפלה למטרות וסוגי המים הספציפיים הדרושים.

Ion Exchange and
Bioregeneration
for Nitrate
Removal from
Groundwater
Prof. Michal Green, Dr. Sheldon Tarre
Available biological and physico-chemical technologies for nitrate
removal from polluted inland groundwater are limited in application
due to health concerns regarding microbial contamination and
brine disposal regulations, respectively.
Recently a combined system using ion exchange (IX) and
bioregeneration has been developed at the Technion for nitrate
removal from groundwater. The process is safe and reliable with
minimal brine discharge and chloride addition to the product water.
A column containing a nitrate selective IX resin removes nitrate
from polluted groundwater and when exhausted the column is
regenerated using a reused brine solution. Spent brine is put in
a denitrifying sequential batch bioreactor (SBR) where nitrate is
converted into nitrogen gas. Finally, ozonation is used to remove
suspended solids and polish SBR effluent before brine reuse.
)The process was first developed on a bench scale (2 m3/day
and then scaled to pilot size (20 m3/day) for field testing “proof
of concept” at a nitrate polluted well located at Moshav Tzur
Moshe. Product water nitrate concentrations meet regulations while
minimizing both Cl- addition to the treated water (1.11 meq Cl added
per meq NO3--N removed) and waste brine production (0.25%
of the water volume treated). No reduction in nitrate exchange
capacity in the resin over time was observed. In addition, product
water DOC was 0.5 mg/L lower than the feed (tap) water and before
disinfection the bacterial count was 10-700 cfu/mL.
The technology is currently licensed to RWL Water Co.
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טכנולוגיה חדשנית
לטיפול בשפכים קשים
טיפול בשפכים הוא אחת המשימות המורכבות והחשובות
ביותר בתעשייה .טיפול שאינו מותאם עלול לגרור קנסות
כבדים והפסקת פעילות המפעל ,עד כדי סגירתו.

(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.
יעיל בטווח רחב של .pH
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 :פקס04-8468200 :

יתרונות בולטים של טכנולוגית
Ä Äהרחקה של  TSS 95%ועכירות תוך שיפור והורדה בערכי
ה.COD-
Ä Äשיקוע מהיר (דקות) המאפשר הקטנת המערכת והקטנת עלויות
הקמה.
Ä Äכמות המשקעים המתקבלת נמוכה בהשוואה לקואגולנטים
הקיימים כיום בשוק.
Ä Äלא נדרשים :היתר רעלים ,מאצרות והתאמת ציוד לכימיקל.
Ä Äהפתרון מותאם ללקוח ולדרישותיו במתכונת .TAILOR MADE
Ä Äמבוסס על מדידת המטען החשמלי של השפכים הגולמיים ובכך
מספק מענה מהיר ומדויק.

להזמנות1-800-77-88-77 Ä:

orders@icl-group.com
www.iclhaifa.com
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ammonia was not oxidized, while the remainder was oxidized
and mainly accumulated as nitrite (~45%) with only nitrate 5%
accumulation in the effluent. In addition, a numerical model was
developed using COMSOL as stimulation tool for predicting the
concentration of nitrogen species and oxygen in the liquid and
biofilm phase in the lengthwise of the reactor as function of the
recycling ratio in the fixed bed reactor. In parallel, the dynamic
changes of AOB and NOB associated with the operating conditions
were examined by q-PCR.

Several orders
of magnitude
increase in
hydraulic
permeability of
flow-through
capacitive
deionization
electrodes via
laser perforations
Eric N. Guyes | Faculty of Mechanical
Engineering, Technion IIT; Anastasia
Simanovksi | Faculty of Mechanical Engineering,
Technion IIT; Matthew E. Suss | Faculty of
Mechanical Engineering, Technion IIT

Limiting Nitrite
Oxidation in a
Fixed Bed-Up
flow Nitrification
Reactor

Anwar Dawas | Faculty of Environmental
Engineering, Technion & Research and Development
Center Galilee Society, Shefa; Dr.

Samy Abu-

Salih | Mechanical Engineering Dept.ORT Braude
College; Prof. Isam sabbah | Biotechnology

Engineering Dept.ORT Braude College & Research and
Development Center, The Galilee Society; Prof.

Ali

Nejidat | Department of Environmental Hydrology

and Microbiology, The Jacob Blaustein Institutes for
Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev,

Sde Boker Campus; Prof. Carlos Dosoretz
Faculty of Environmental Engineering, Technion

|

Anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) is widely accepted
as a promising process for nitrogen removal from wastewater with
high ammonium concentration and low C/N ratio. The ANAMMOX
process is more cost effective than a conventional nitrificationdenitrification system due to lower sludge production and saving
over 50% of oxygen with no organic carbon source needed.
In wastewater treatment, ANAMMOX must be combined with a
preceding nitritation stage by ammonia oxidizing bacteria (AOB).
The online control of ammonium oxidation based on dissolved
oxygen (DO), ammonium or conductivity sensors was reported as
a useful method to achieve sustained partial nitrification.
This study explored the stability of partial nitrification in a continuous
fixed bed-up flow biofilm reactor with recycle and external aeration.
The reactor was operated for at least 200 days with limiting DO
concentration, controlled by the recirculation rate. The reactor
was fed with synthetic medium with a 50 mg/L N ammonium

Capacitive deionization (CDI) is a fast-emerging ion removal

concentration.

technology that shows great promise for applications in water

Successful control of nitrification was achieved in which 50% of
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desalination and wastewater treatment. In the constant voltage
(CV) operational mode, a small applied potential of ~1 V across
)an electrode pair (usually fabricated from activated porous carbon
removes salt from feedwaters via electrosorption.
In the flow-through electrodes (FTE) CDI cell architecture, feedwater
is pumped through the macropores of the porous electrodes,
enabling highly compact cells and rapid salt removal1,2. However,
FTE CDI requires specialized electrode materials possessing large
macropores with diameters of 1 μm and above to allow for flow at
reasonable pump pressures.
We here present a technique of laser perforating CDI electrodes,
which promises to enable the production of highly permeable
electrodes from carbon materials with pore structures otherwise
unsuitable for flow-through operation (Figures 1B and 1C). We show
that laser-cutting channels with an approximately 200 μm aperture
)diameter through a commercial CDI electrode material (Figure 1D
increases electrode hydraulic permeability by approximately five
orders of magnitude. Further, we demonstrate that key performance
metrics such as the cell’s mSAC and gravimetric capacitance are
largely unaffected by the laser perforation.

ניהול משק המים
במגזר העירוני -
מדדים לתפקוד יעיל
וגודל אופטימלי

המספיקה לכ 110-אלף צרכנים) ,וכמחציתם משרתים רשות אחת בלבד.
בחנו את קיום היתרונות לגודל בתאגידי המים והביוב והערכנו את הגודל
האופטימלי של התאגיד .לצורך כך בנינו מערכת מידע רב-ממדית של
מאפייני רקע של התאגידים הכוללת נתונים מדוחות פיננסיים ,ומידע עבור
רשויות מקומיות וטיפול בשפכים ,עבור השנים  .2007-2013הגדרנו מדדי
תפקוד של התאגידים בתחום הפיננסי ,הכלכלי ,הסביבתי והחברתי .המדדים
הפיננסיים חושבו ביחס להכנסות התאגיד והם כוללים :רווח גולמי ,הוצאות
הנהלה וכלליות ,הון חוזר ,התחייבויות לזמן ארוך והשקעות .המדדים הכלכליים
חושבו באמצעות מדד פריון הייצור המייצג את אחוז השינוי בתפוקה הפיזית
ביחס לאחוז השינוי בעלויות התאגיד השונות .המדדים הסביבתיים חושבו
באמצעות מדד איכות הטיפול בשפכים ,המדדים החברתיים חושבו באמצעות
פחת מים כאחוז מכמות המים.
מניתוח רגרסיות נמצאו מספר גורמים המשפיעים על רווחיות התאגיד ביחס
להכנסתו:
וותק התאגיד :הרווחיות עולה עם הוותק ,בעיקר בשנים הראשונות לחייו
גודל ההכנסה :קיים קשר לוגריתמי ,כאשר הרווחיות גדלה עם ההכנסה
ו/או גודל האוכלוסייה ביחס גבוה יותר עבור תאגידים קטנים מאשר
גדולים.
מספר הרשויות בתאגיד :הרווחיות יורדת עם הגידול במספר הרשויות.
רמה סוציו-כלכלית :הרווחיות גבוהה יותר בתאגידים המשרתים
אוכלוסיות במצב חברתי-כלכלי נמוך או גבוה ,לעומת אלו שבהם
האוכלוסייה היא ברמת סוציו-כלכלית בינונית.
קומפקטיות :הרווח גבוה יותר ביישובים קומפקטיים יותר.
פריפריאליות :הרווח גבוה יותר באזורים מרכזיים.
גובה :קיים קשר שלילי בין הרווח לנקודת הגובה המקסימאלית בשטח
התאגיד.
בעלות על מכון לטיהור שפכים :עבור תאגידים גדולים בלבד ,בעלות
עצמאית על המט“ש תורמת לרווחיותם.
נמצא כי עלויות התפעול לקוב מים או ביוב פוחתים עם הגידול בכמות עד
לנקודה מסוימת ,וממנה והלאה העלויות לקוב מתחילות לעלות .כלומר,
קיימים יתרונות לגודל עד לנקודת גודל אופטימלית ,שממנה והלאה מתקיימים
חסרונות לגודל .הגודל האופטימלי בתחום אספקת המים הוא כ 35-מיליון
קוב לשנה ,המאפשר לשרת כ 387-אלף צרכנים .הגודל האופטימלי בתחום
הטיפול בביוב הוא כ 40-מיליון קוב לשנה ,המאפשר לטפל בכ 445-אלף
צרכנים .יתרונות אלו בולטים במיוחד עבור התאגידים הקטנים יחסית.

פרופ' נאוה חרובי |

המכללה האקדמית נתניה;
שרית שלהבת ,חברת הייעוץ ;SustainEcon

שביט מדהלה-בריק |

הפקולטה לחקלאות,
האוניברסיטה העברית בירושלים

במטרה לייעל את משק המים והביוב בישראל ,חוקקה הממשלה ב2001-
חוק תאגידי המים והביוב .מאז קיבלה הממשלה החלטות נוספות שמטרתן
לצמצם את מספר התאגידים ולאחד רשויות מקומיות קרובות במסגרת
תאגידי מים וביוב אזוריים גדולים .למרות זאת ,מתוך  56התאגידים הקיימים
כיום ,מרביתם הם תאגידים קטנים המספקים עד  10מיליון קוב לשנה (כמות
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חברות ישראליות בחזית הטכנולוגיה

טיפול בבוצת מט“ש
לא מיוצבת לבוצה
סוג א' בשטח
המט“ש באמצעות
קומפוסטציה סגורה
 משאבי- רמים

| איריס ביגלר ובועז לוין
סביבה אגש“ח בע“מ

 אחת,'קיימות מספר טכניקות מאושרות להפיכת בוצת מט“שים לסוג א
 מפונה מרבית הבוצה, כיום.השיטות המקובלות היא ע“י תהליך קומפוסטציה
 שיטת טיפול זו. לאתרי קומפוסט פתוחים,הסניטרית ממכוני טיהור שפכים
.גורמת למטרדים סביבתיים הן בתהליך השינוע והן בתהליך הטיפול

Deeper look at
the role of oxygen
on bio-kinetics in
wastewater reuse
systems - from the
engineering design
to the DNA and
back again
Liron Friedman | Tel Aviv University; Prof. Hadas
Mamane and Prof. Dror Avisar TAU

Wastewater reuse by biological tertiary treatment of secondary

,טכנולוגית 'רמים' הינה מערכת קומפוסטציה סגורה ליישום בתחומי המט“ש
 התנאים במערכת מאיצים.המונעת את מטרדי הסביבה הקיימים היום
 ימים3-5  והתוצר המתקבל לאחר שהיה של,את תהליך הקומפוסטציה
, נקייה מפתוגנים,' הינו בוצה סוג א, מעלות55-בטמפרטורה הגבוהה מ
 ומתאים לשימוש כקומפוסט בגידולים,בהתאם לדרישות המשרד להגנ“ס
, המערכת מתוכננת לקלוט בוצה מיוצבת או בוצה שאינה מיוצבת.חקלאיים
.בהתאם לדרישות המזמין

effluent is gaining interest as a promising sustainable solution in
water-scarce environments worldwide. Media attached systems,
as high rate biofiltration and Soil Aquifer Treatment (SAT), are
well-practiced processes, especially in Israel, for producing high
quality reusable water to support food production. During the
flow of the secondary effluent through the media, the attached
microbiota utilizes and removes residual organics and nitrogen by
various metabolic pathways and rates determined by environmental

 וחיבור מכני רציף לתהליכים,ייחוד המערכת הוא מיקומה בתוך המט“ש
 המערכת. כך שמערכת הופכת להיות חלק אינטגרלי במט“ש,הקיימים במט“ש
 מסועים להזנה רציפה של בוצה וגזם ומערכת בקרה,כוללת ראקטור סובב
.המנטרת בצורה רציפה פרמטרים תהליכיים

conditions. Oxygen availability is a key parameter for system design
and optimized performance. However, microbiota structure-function
(bio-kinetics) links in such engineered systems have not been
elucidated similarly to other engineered processes for biological
wastewater treatment. Two research systems, applied and lab

 ימי השהיה הראשונים מושג פירוק מסיבי של חומר3  במהלך:תקציר התהליך
 דבר המעיד על הצלחת, תוך שמירה על ערכי רטיבות קבועים יחסית,אורגני
, התוצר. ללא תוספת אוויר מאולץ,התהליך בפינוי מים ואספקת חמצן מספקת
 ריכוז קוליפורמים הנמוך-  עומד בדרישות מיקרוביאליות, ימי שהיה3 לאחר
 ללא וירוסים וללא ביצי טפילים ותולעים, לגרם חומר יבשMPN 1,000 -מ
 שיטת הטיפול מבטיחה תנאים אירוביים וכן הומוגניזציה מלאה של.בתוצר
. תוך בקרה רציפה ומלאה על התהליך,החומר

scale, examined the these aspects by using Hydrogen peroxide
as supplemental oxygen in different engineered set-ups: (1) a
pilot research combining filtration and microbial activity conducted
at the SHAFDAN Wastewater treatment plant and (2) lab scale
research simulated SAT conducted at Columbia University, NY,
focusing on new methodologies using next generation sequencing,
the associated substrate transformation and modeling.
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תהליך 'רמים' פותח באמצעות מתקן אב-טיפוס במט“ש מגידו-הקיני (הפועל
משנת  2013ומטפל ב 2-טון בוצה ביום) ,ובשנת  2016הוקם מתקן במט“ש
עירון לכמות של  40טון בוצה ליום ,הכולל  3מודולים מקבילים ורציפים .אתר
זה הוקם בתמיכת המשרד להגנ“ס לטיפול בבוצה לרמת סוג א' כחלופה
טכנו-כלכלית לאתרי קומפוסט .המתקן התחיל לפעול במהלך חודש אוגוסט
 .2016בוצת מט“ש עירון אינה מעוכלת ,ונקלטת במערכת רמים ללא ייצוב
כלל .התוצר ,לאחר שהיה במערכת מתקבל 'בוצה סוג א' ,בהתאם לתקנות.
על פי דרישות התקן הקיים היום ,לאחר התהליך בתוף הסובב ,יש צורך בשהייה
נוספת (מחוץ לתופים) של כ 10-ימים על מנת להשלים את תהליך הייצוב
(מכיוון שבמט“ש עירון הבוצה איננה מיוצבת בכניסה לתהליך) .נכון להיום,
נראה שהבוצה יוצאת מיוצבת כבר מיד לאחר התהליך בתוף ואין צורך בייצוב
נוסף ,אך אין בידוע הליך בדיקה לתוצר הקומפוסט מבחינת ייצוב הבוצה.
'רמים' פועלת מול המשרד להגנ“ס על פיתוח מתודת בדיקה לצורך כך.
בנוסף ,מפעילה 'רמים' מתקן לטיפול בבוצת האירובית של מפעלי נייר חדרה.
מתקנים נוספים מוקמים בימים אלה ברחבי הארץ.
התהליך של 'רמים' אפשרי ליישום בכל מט“ש לבוצה מיוצבת ושאיננה
מיוצבת .מכיוון שמתקן 'רמים' מסוגל לקלוט גם בוצה שאיננה מיוצבת בשטח
המט“ש (בדומה למט“ש עירון) ,הדבר יכול לחסוך עלויות הקמה ו/או תפעול
של תהליכי ייצוב או עיכול בוצה.

מוצר המבוסס על טכנולוגיה זו מיוצר על ידי חברת אמפסי בתצורה מודולרית,
המתאימה לטיפול מבוזר בשפכים תוך חסכון בהקמה ובאנרגית השאיבה
הכרוכות בתשתיות הולכת שפכים וקולחין .לפיכך פתרון מסוג זה כלכלי
ככל שמקור השפכים וצרכן המים המושבים מרוחקים יותר ממתקן מרכזי
לטיפול בשפכים.
יתרונות תהליכים מבוססי רמב“מ כוללים :חסכון של עד  90%בצריכת האנרגיה
לאיוורור ,שיעורי הרחקת חנקן גבוהים במיחד בגלל מנגנון הניטריפיקציה
ודה ניטריפיקציה סימולטניים שתואר לעיל ,ותפעול פשוט יחסית לתהליכים
לסילוק חנקן :אין צורך בסחרור פנימי גבוה להשגת ערכי חנקן כללי נמוכים
בקולחין .עקב האיוורור המועט ,תהליכי רמב“מ גם ידידותיים לאיזורי מגורים,
כי גורמים לפחות מטרדי ריח ורעש מתהליכים אירוביים אינטנסיביים אחרים.
בשנת  2016השיקה חברת אמפסי את שני מתקני הרמב“מ המסחריים
הראשוניים מסוגם בעולם המדגימים את עקרונות סילוק החנקן והיעילות
האנרגטית של הטכנולוגיה הממברנלית החדשה הזו כמפורט להלן .בנוסף הוחל
בעבודות להקמת מתקן דומה באתיופיה שגם נתוני התכן שלו מפורטים להלן.
תפוקת
תכן
(מק“י)

תכן קולחין

TSS/BOD/
TN/TP

מושב היוגב,
ישראל*

125

NA/20/30/50

ספטמבר
2016

איי הבתולה

95

10/10/10/1

נובמבר
2016

0.26

אתיופיה

320

NA/10/10/10

בהקמה

0.25

מיקום

מועד
הפעלה

צריכת
אנרגיה
0.45

kWh/m3

* מתקן היוגב מטפל בביוב משולב עם שפכי רפתות בעומס חנקן גבוה במיוחד

סקירת הביצועים של
ההתקנות הראשונות
בעולם של ריאקטורים
ממברנלים ביופילמיים
מרים ברוסילובסקי |
לוטן דגאי | אמפסי בע“מ

אמפסי בע“מ;

ראקטורים מברנליים ביופילמיים (רמב“מ ,או באנגלית  )MABRהם טכנולוגיה
חדשה לטיפול ביולוגי בשפכים תוך צריכת אנרגיה נמוכה מאד בהשוואה
לטכנולוגיות קונבנציונליות לטיפול אירובי בשפכים .הטכנולוגיה מבוססת על
אוורור פסיבי של השפכים באמצעות ממברנות חדירות לחמצן ,העובר מאוויר
אטמוספירי דרכן לתוך השפכים בתהליך של דיפוזיה .בנוסף לכך ,הממברנות
תומכות בביופילם אוטוטרופי המבצע ניטריפיקציה באופן סימולטני עם דה
ניטריפיקציה ע“י הבוצה המרחפת.

 - MBRריאקטור
ביוממברנלי
כטכנולוגיה מובילה
במיחזור שפכים
שימוש חוזר במי קולחים הוא כבר עובדה ודרך חיים בתכנון משק המים
בארץ .ישנן מספר סכימות תהליכיות המאפשרות מיחזור שפכים .רובן ככולן
קונבנציונאליות ,רב שלביות ,ומתקשות לשמור על איכות ואמינות לעומת
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השינויים התכופים באיכות מי הגלם .בשנים האחרונות נמצא כי בשקלול
הכלכלי של חיי המתקן ,טכנולוגית  MBRהינה תחרותית בהשוואה לחלופות.
( MBRריאקטור ביוממברנלי) משלב תהליך טיפול ביולוגי עם הפרדה
ממברנאלית של הביומסה ונמצא בשימוש כבר למעלה מ 25-שנה .בתחילת
הדרך הטכנולוגיה אומצה על ידי תעשיות עם נתוני שפכים מאתגרים או
רשויות מוניציפאליות עם צרכים סביבתיים מיוחדים .בשנים האחרונות נראה
כי בעולם ואף בישראל ישנה עליה בבביקוש לטכנולגיה הנותנת מענה משולב
למספר צרכים:
 .1איכות הקולחים הנדרשת :בין אם איכות שלישונית להשקיה או נחלים,
כמקור מים למחזור ישיר בתעשייה וכטיפול מקדים למערכות RO,
 MBRהינה ועודנה הטכנולוגיה המובילה ביכולת הרחקת מזהמים ואף
מיקרואורגניזמים .לרוב  ,MBRמייצר איכות קולחים גבוהה מדרישות
הרגולטור ,וישנן מקומות בעולם בהם קולחי ה MBR-מאושרים כמקור
לא ישיר למי שתיה.
 .2הגדלת ספיקות ושדרוגים של מכונים קיימים :במעבר מריאקטור של
בוצה משופעלת או  SBRניתן להכפיל את העומס על אותו נפח טיפול
ללא עלות נוספת .זאת בזכות יכולת עבודה בריכוזי ביומסה כפולים
בריאקטורים של ה .MBR-לדוגמה ,כיום מט“ש עירון עובר שידרוג
והגדלה ל MBR-אשר יגדיל את הספיקה מ 18-אלף מק“י ל 28-אלף
מק“י ,זאת ללא הוספת ריאקטורים ועם עליה מתוכנת בריכוז הנוזל
המעורב ל 8-גרם לליטר .יחידת הסינון הממברנאלי נבנית בימים אלה
בסמוך לריאקטור ותאפשר איכות שלישונית תוך עקיפת המשקעים
השניוניים.
 .3כדאיות כלכלית :עלויות  MBRהיוו בעבר חסם מסוים לחדירה של
הטכנולוגיה .בימים אלו המסר ש MBR-היא “טכנולוגיה יקרה“ התיישנן
ואיננו רלוונטי ,במיוחד אם מסתכלים על השוואה למשך אורך חיי המתקן.
כראייה ליכולות הביצוע ולכדאיות הכלכלית ,בימים אלו מוקמים מתקני
 MBRגדולים בערים רבות כולל ,שטוקהולם ,פריז ,בריסל ועוד .הכלכליות
הנוכחית נובעת מכמה סיבות:
● הוזלה משמעותית במחירי הממברנות  -מחירי הממברנות הוזלו
משמעותית בשנים האחרונות כתוצר של עלייה ביכולות וכמויות
הייצור והתחרות ההולכת וגוברת.
● שיפורים טכנולוגים  -כל  2-3שנים מוצג דור חדש של ממברנות,
אשר הינן מצטיינות מקודמותיהן ביכולת הייצור והשטפים ,בצריכות
האנרגיה הסגולית ובאורך החיים.
● אטומציה וניטור  -מערכות  MBRיכולות להסתגל לתנאים משתנים.
באמצעות ניטור און-ליין ,המתקן מתאים תפוקות ושומר על איכות
קולחים קבועה .כמו כן ,מאפשר חיסכון בכח אדם ומניעת תקלות.
● תפיסת שטח קטנה  -ככל שמחיר השטח עולה כך כדאיות של
טכנולוגיה חסכונית עולה.
● שימוש בלתי מוגבל וחיסכון במים שפירים  -איכות הקולחין מאפשרת
שימוש בלתי מוגבל ,למשל קולחי ה MBR-של מט“ש הר חומה
מאושרים לשימוש לגינון עירוני בירושלים וכן נמנע הצורך ברכישת
מים מספקים אחרים.
בימים אלה מועמדים מט“שים נוספים לשדרוג ל MBR -הן עירוניים והן
בתעשייה ,ונראה כי אימוץ הטכנולוגיה הולך וגדל עם השנים.
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השוואת ביצועי
תהליך הIFAS -
לצד תהליך בוצה
משופעלת במט“ש
מוניציפאלי
אוד שני | אקוויז; עידן מגן ,קרן נוף |

אקוויז

בעשור האחרון ישנה החמרה באיכות הקולחין הנדרשת ביציאה ממתקני
טיפול בשפכים ברוב העולם ,דבר שהביא לצורך בשדרוג של מערכות טיפול
קיימות והפחתה וסילוק של חומר אורגני ונוטריינטים (חנקן וזרחן).
מט“ש מוניציפאלי באיטליה הכולל תהליך בוצה משופעלת נדרש להגדיל את
ספיקת השפכים המטופלת מ  2,500קו“ב ליום ל  4,500קו“ב ליום בעקבות
גידול באוכלוסיה ובנוסף ,לשפר את איכות הקולחין .אחד האתגרים בפרויקט
היה שימוש מקסימאלי ביחידות הטיפול הקיימות תוך מתן פתרון טכנו-כלכלי
עבור שדרוג המט“ש.
לאחר סקר נרחב ,נבחר תהליך הIFAS (Integrated Fixed-film Activated-
 )Sludgeכמתאים ויעיל ביותר במקרה הנ“ל.
תהליך ה IFAS-משלב בין תהליך בוצה משופעלת קונבנציונאלית לנשאי
ביומסה מקובעת בראקטור אחד .בטכנולוגיה זו נוצרת סינרגיה בין שני
התהליכים :הבוצה המרחפת מפרקת את החומר האורגני (צח“כ/צח“ב)
והביומסה הגדלה על נשאי הפלסטיק מאפשרת גידול אוכלוסיה אוטוטרופית
של חיידקי ניטריפיקציה לחמצון האמוניה .בתנאים אלה ,ניתן להרחיק חנקן
אף בגיל בוצה נמוך בבוצה המשופעלת.
תיאור המתקן
המט“ש מכיל שני קווי טיפול מקבילים של בוצה משופעלת .בשלב ראשון,
רק קו אחד שודרג ל ,IFAS-ולכן ניתן לראות את ההבדלים בין ביצועי שתי
הטכנולוגיות.
מערכת ה IFAS-מטפלת ב 2,500-קוב ליום וכוללת חמישה שלבים)1( :
שלב אנוקסי )3+2( ,שני שלבים אירובי עם נשאי ביומסה של חברת אקוויז,
( )4שלב פוסט-אנוקסי ו )5(-שלב פוסט-אירובי.
ערכי התכנון למערכת הטיפול הביולוגית:
איכות השפכים בכניסה למט“ש :צח“כ  550מ“ג/ל ,צח“ב  220מ“ג/ל,
מ“מ  330מ“ג/ל ,חנקן כללי  71מ“ג/ל ואמוניה כחנקן  51מ“ג/ל.
איכות הקולחין הנדרשת :צח“כ  125מ“ג/ל ,צח“ב  25מ“ג/ל ,מ“מ 35
מ“ג/ל ,חנקן כללי  15מ“ג/ל ואמוניה כחנקן  2מ“ג/ל.
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המערכות כוללות כסטנדרט:
● מעמד עשוי נירוסטה
● ממברנות מתוצרת GE
● צנרת נירוסטה ו PVC-ללא צנרת גמישה
● סינון כפול בתים עשויים  PPמחוזק סיבי זכוכית
● משאבת  ROרב דרגתית נירוסטה GRUNDFOS
● מדי ספיקה ולחץ
● בקרת לחץ
● בקר יעודי הכולל תצוגת מוליכות
● מערך שטיפה מהירה אוט'

מערכת
מחיר 2לי"ש
50
טנדרט
דת בס
מצוי ₪ 9,75
0

במחסני החברה מלאי גדול של עמודות  ,FRPמרככי מים ,ברזים אוט' למע' סינון
בכל הגדלים ולכל הספיקות ,בתי מסנן ,סננים לכל היישומים לרבות אפליקציות
מיוחדות ,ממברנות ,מצעי סינון ,מחליפי יונים שונים ועוד.
Member Aquaphor Group

Distributor
GE Water & Process

שד’ ההיסתדרות  158מפרץ חיפה .ת.ד  5005נופית  | 3600100טל ,04-9532444 :פקס04-9533372 :
office@wintereng.net | www.wintereng.net
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•טמפרטורת•השפכים•נעה•בין••12ל•25-מע“צ.
פרויקט•השדרוג•הושלם•באוקטובר••2015לאחר•איקלום•נשאי•הביומסה•
בראקטור•הביולוגי•.איכות•הקולחין•המתקבלת•ממערכת•ה•IFAS-עומדת•
בתקן•הנדרש•באופן•יציב•וקבוע•לאורך•השנה.
המצגת•תסקור•את•תהליך•שדרוג•המט“ש•ותשווה•את•תוצאות•ביצועי•שני•
קווי•הטיפול•המקבילים•בשנים••2015-2016תוך•הדגשת•יתרונות•תהליך•ה•
•IFASלשדרוג•מתקני•טיהור•שפכים.

בחירת הטכנולוגיה
המועדפת למתקני
טיהור ביישובי קצה
טל רונן |

חברת טריפל טי מקבוצת הקרן להשקעות מים

תשומת•לב•רבה•ניתנת•להתייעלות•אנרגטית•במערכות•טיהור•שפכים•.בשנים•
האחרונות•מתפתחות•טכנולוגיות•מתקדמות•המבוססות•על•אורור•פאסיבי•.
החיסכון•במערכות•אלה•אינו•רק•בעלויות•החשמל•אלא•גם•חיסכון•בעלויות•
האחזקה•של•הציוד•האלקטרו-מכאני•והמכשור•ובבדיקות•המעבדה•התהליכיות.
עבור•הפתרונות•הניתנים•לישובי•קצה•,ניתנת•חשיבות•רבה•גם•לפרמטרים•
כגון•פשטות•ההפעלה•,היציבות•התהליכית•ומינימום•עיסוק•בבוצה•עודפת.
השילוב•של•אורור•פאסיבי•עם•טכנולוגיית•הבוצה•המקובעת•הינו•שילוב•הנותן•
מענה•לנושאים•אלה•.בארץ•משווקות•מספר•טכנולוגיות•בשילוב•זה•כפתרון•
לטיפול•בשפכים•סניטריים•לישובי•קצה•.הטכנולוגיות•כוללות• RBC, ATF,
•,TAYA-GVו•.MABR-
טכנולוגיית•ה RBC (Rotating Biological Contactor(-מבוססת•על•דיסקים•
המהוים•מצע•לבוצה•המקובעת•.הדיסקים•סובבים•ומאפשרים•טבילה•בנוזל•
וחשיפה•לאויר.
טכנולוגיית•הטריקלינג•פילטר•קיבלה•'חיים•חדשים'•כשעברו•ממדיה•של•אבנים•
למדיה•פלסטית•(•.(Advanced Trickling Filter-ATF
טכנולוגיית• •TAYA-GVהינה•ראקטור•אירובי•-אנוקסי•על•מדיה•חצץ•ואילו•
•TAYA-AVעל•מדיה•פלסטיק•.
(•MABR (Membrane Aerated Biofilm Reactorsטכנולוגיה•המאפשרת•
גידול•ביומסה•בתוך•שרול•מגולגל•אליו•מחדירים•חמצן•בלחץ•נמוך.
הטכנולוגיות•שונות•זו•מזו:
בשטח•הנדרש•,בנראות•,במידת•היכולת•לבצע•ניטריפיקציה•ודה-ניטריפיקציה•
בו•זמנית•,בכלכליות•הפרויקט•,בפשטות•ההפעלה•,בקיים•,ובהתנהלות•בנושא•
בוצה•עודפת•.
לכל•אחת•מהשיטות•יתרונות•יחודיים•ולכל•מתקן•קיימים•צרכים•מקומיים•.
בבחירת•טכנולוגיה•לאתר•מסוים•יש•לבחון•את•צרכי•המקום•ומגבלות•המקום•
ולפי•ניתוח•זה•להתאים•את•הטכנולוגיות•הרלוונטיות•.
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מעבר ממערכות
טיפול במים ובשפכים
גרביטציונית
למערכות העובדות
תחת לחץ בטכנולוגיה
מתקדמת
איתי סירק |

אודיס

תקנות•בריאות•העם•הנוכחיות•מחייבות•הקמת•מתקני•טיפול•בשפכים•לקבלת•
קולחים•באיכות•שלישונית•דבר•המחייב•שילוב•של•מערכת•סינון•מצע•וחיטוי•
כולל•זמן•מגע•.
חברת•אודיס•מציגה•גישה•חדשנית•להקמת•מתקני•טיפול•בשפכים•קומפקטים•
לקבלת•קולחים•באיכות•שלישונית•.
•להלן•שלבי•הטיפול•העיקרים•עבורם•אנו•מציגים•את•הגישה•החדשנית••:
 •.1שלב• השיקוע• השניוני• מתבצע• באמצעות• משקע• שניוני• מהיר• העובד•
תחת•לחץ•,סוליקווטור•
 •.2שלב•הסינון•השלישוני•מתבצע•באמצעות•מסנן•מצע•מהיר•העובד•תחת•
לחץ
 •.3שלב• החיטוי• באמצעות• הוספת• סודיום• היפוכלוריט• לשפכים• וזמן• מגע•
מתבצע•באמצעות•תא•מגע•בלחץ
תיאור הטכנולוגיה
נוזל•מעורב•מסוף•תהליך•האיוור•נשאב•באמצעות•משאבות•למשקע•שניוני•
מהיר•העובד•תחת•לחץ•,סוליקווטור•,לצורך•הפרדת•המסה•שנוצרה•באגן•
האיוור•.קולחים•שניונים•זורמים•בלחץ•מהחלק•העליון•של•הסוליקווטור•למסנן•
מצע•מהיר•העובד•תחת•לחץ•לצורך•סינון•מוצקים.
סחרור•בוצה•מהסוליקווטור•לאגן•האיוור•,RAS•,מתבצע•תחת•לחץ•ולא•נדרש•
משאבת•סחרור•בוצה•.
סילוק•בוצה•עודפת•,WAS •,למערכת•ייצוב•/הסמכת•בוצה•נעשה•אף•הוא•
תחת•לחץ•ולא•נדרש•משאבת•סילוק•בוצה•.
סודיום•היפוכלוריט•מוסף•לקולחים•המסוננים•לצורך•חיטוי•וזמן•מגע•בין•חומר•
החיטוי•והקולחים•המסוננים•מושג•באמצעות•מיכל•מגע•תחת•לחץ•.
באופן•המתואר•למעלה•קולחים•באיכות•שלישונית•מסופקים•ממתקן•הטיפול•
בשפכים•במינימום•השקעה•כספית•ואנרגטית•.
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יתרונות הטכנולוגיה
•חסכון•בשטח•,עלויות•הקמה•ותפעול
•מערך•דינאמי•המבטיח•איכות•אחידה•של•הקולחים•וריכוז•בוצה•בתנאים•
משתנים• של• הרכב• הנוזלים• הגולמיים• כדוגמת• שינוי•  •SVIשל• בוצה•
משופעלת
•התהליך•מתבצע•בתוך•מיכל•סגור•ללא•חלקים•נעים
•שטח• שיקוע• נדרש• קטן• משמעותית• ממערכות• הפרדה• והסמכה•
קונבנציונאליות.
•המתקן•מודולארי•וניתן•להגדלה•.הגדלה••/שדרוג•מתקני•טיפול•בשפכים•
קיימים
•שאיבת•הנוזל•המעורב•מאגן•האיוור•לסוליקווטור•הינו•מקור•הלחץ•היחידי•
הנדרש•לייצור•קולחים•באיכות•שלישונית
חברת•אודיס•מציגה•שימוש•בטכנולוגיות•מתקדמות•המאפשרות•קומקפטיות•
וגמישות•תכנונית•בתפיסת•העתיד•של•מערכות•בשפכים•והאתגרים•העומדים•
לפני•המתכנן•,הצריכים•להביא•בחשבון•שיקולים•של•שטח•המתקן•,איכות•
הסביבה•,פליטת•ריחות•,קירבה•לבתי•מגורים•,מודולריות•,שליטה•ובקרה•על•
התהליך•,תקנות•משרד•הבריאות•המשתנות•ועוד•.הטכנולוגיה•המוצגת•הינה•
ישראלית•,כחול-לבן•,אשר•משנה•את•כללי•המשחק•בתחום•טיפול•בשפכים.

מערכת UASB

דו שלבית לטיפול
בשפכי רפתות
אודי לשם |

עדי אבני וסער רם-און ,אקוונוס

עם•החלת•כללי•שפכי•מפעלים•על•ענף•הרפת•,נוצר•צורך•במתן•פתרון•
לשפכי•הרפת•ובעיקר•לשפכי•מכון•החליבה•וחצר•ההמתנה•.שפכי•הרפת•
מתאפיינים•בעומס•גבוה•של•חומר•אורגני•,מוצקים•ונוטריאנטים•.השפכים•
מתאפיינים•בשונות•גבוהה•מאוד•הנובעת•מאופן•תפעול•הרפת•ומהמועד•בו•
נלקחו•הדגימות•.1כמו•כן•,השפכים•מגיעים•בצורה•לא•רציפה•ובעלת•שונות•
גבוהה•לאורך•עונות•השנה•כתלות•בכמות•הצינונים•המתבצעים•ברפת•(על•מנת•
להעלות•את•תפוקת•החלב•,נהוג•לצנן•את•הפרות•במהלך•החודשים•החמים•
ע״י•המטרת•מים•על•הפרות•,כמות•הצינונים•משתנה•לפי•תנאי•האקלים•ועונות•
השנה)•.בנוסף•,המערכת•לטיפול•בשפכים•אמורה•להיות•מתופעלת•על•ידי•
צוות•הרפת•ללא•כח•אדם•ייעודי•לנושא•,מה•שמכתיב•מערכת•פשוטה•לתפעול•
ככל•האפשר•וצריכה•להשית•עלויות•תפעוליות•נמוכות•ככל•האפשר•על•הרפת•.
לצורך•פתרון•הנושא•,פיתחה•חברת•אקוונוס•מערכת Up Flow Anaerobic
•(Sludge Blanket (UASBדו•שלבית•והתקינה•אותה•ברפת•או•תו•תו•חלב•
בבאר•טוביה•.מערכת• •UASBבנויה•על•זרימה•עילית•(הכניסה•מתחתית•
הריאקטור•והיציאה•מלמעלה)•במהירות•נמוכה•יחסית•.כתוצאה•מהזרימה•

העילית•,מצטברת•בחלקו•התחתון•של•הריאקטור•שכבת•בוצה•אשר•מהווה•
כ•50%-מנפח•הריאקטור•.לשכבת•הבוצה•שני•תפקידים•עיקריים:
•הבוצה•משמשת•כמסנן•ומרחיקה•מוצקים•מרחפים•מהנוזל•(עד•ל•%80-
הרחקה)
•הבוצה• משמשת• כמצע• לגידול• בקטריות• אנארוביות• המפרקות• את•
החומר•האורגאני•.מעבר•הנוזל•דרך•שכבת•הבוצה•מבטיחה•מגע•טוב•בין•
הנוזל•למיקרואורגניזמים•ותורם•לפירוק•של•חומר•אורגאני•מומס•ומרחף.
לאחר•מעבר•הנוזל•דרך•שכבת•הבוצה•,השפכים•ממשיכים•לעלות•ומתנקזים•
לשוקת•שנמצאת•בחלקו•העליון•של•הריאקטור•.תוצר•פירוק•החומר•האורגאני•
בתהליך•האנארובי•הנו•ביוגז•,הביוגז•המיוצר•בתהליך•נאסף•בחלקו•העליון•של•
הריאקטור•ומשמש•ליצירת•חום•או•מים•חמים•לשימושי•הרפת•.
יתרונות מערכת ה UASB-הנם:
•המערכת• הנה• סטאטית• לחלוטין• ולמעט• משאבת• הזנה• לא• כוללת•
חלקים•נעים
•אין•צורך•בהוספת•כימיקלים•או•תוספים•שונים•(כגון•נוטראינטים)
•ייצור•בוצה•עודפת•נמוכה•מאוד
•ייצור•של•ביוגז•המהווה•מקור•אנרגיה•חליפית
על•מנת•להזרים•את•שפכי•הרפת•למערכת•הביוב•העירונית•ללא•תשלום•
קנסות•,נדרשות•הרפתות•לעמוד•באיכויות•של•צח״כ••,800מוצקים•מרחפים•
•,400חנקן•קילדל••50וזרחן•(•15כל•היחידות•במג״ל).
על•מנת•לעמוד•בערכי•הצח״כ•והמוצקים•המרחפים•,מערכת•הטיפול•נדרשת•
להרחיק•מעל••90%מעומס•הצח״כ•והמוצקים•המרחפים•.מערכת••UASB
קונבנציונלית•מסוגלת•להרחיק••70-80%מערכי•הצח״כ•והמוצקים•.ועל•כן•,
בכדי•לעמוד•בערכים•הנדרשים•,התקינה•חברת•אקוונוס•מערכת•דו•שלבית•
הפועלת•בטור•,בה•תוצרי•הריאקטור•הראשון•מזינים•את•הריאקטור•השני.
מכיוון•שהמערכת•צריכה•לעבוד•במהירות•זרימה•קבועה•ועקב•השונות•בספיקות•
של•המערכת•לאורך•היום•(ישנה•ספיקת•שפכים•מחצר•ההמתנה•רק•בזמן•
החליבות)•ובעונות•השנה•השונות•,הותקנה•מערכת•סחרור•פנימית•אשר•
מסחררת•את•המים•מסוף•המערכת•חזרה•לבור•ההזנה•כאשר•אין•הזנת•
שפכים•למערכת.
במסגרת•נוהל•תמיכה•בהקמת•מתקני•חלוץ•לטיפול•בשפכי•רפתות•של•משרד•
החקלאות•ופיתוח•הכפר•,התקינה•חברת•אקוונוס•בחודש•יולי••2016מערכת•
לטיפול•בשפכי•רפת•או.תו.תו•חלב•בבאר•טוביה•.ברפת••350חולבות•ובעלת•
מכסת•חלב•של••3,500,000מיליון•ליטר•בשנה•מהמערכת•תוכננה•לספיקה•
של••35מק״י•.המערכת•נזרעה•בבוצה•ממעכל•בוצה•המטפל•בפרש•רפתות•,
מה•שאפשר•איקלום•קצר•יחסית•של•המערכת.
לאחר•תקופת•האיקלום•,המערכת•מציגה•תוצאות•עקביות•של•עמידה•בתקני•
ההזרמה•לביוב•או•ערכים•הקרובים•לתקן•ההזרמה•עם•ערכי•צח״כ•הנאים•בין•
•600ל••1,200מג״ל•.בחישוב•שנעשה•ע״י•משרד•החקלאות•במסגרת•בדיקת•
המערכת•,עלויות•הזרמה•לביוב•לאחר•שימוש•במערכת•יעמדו•על•כ••1.68
ש״ח•למטר•קוב•של•שפכים•שיוזרמו•לביוב•.רוב•העלויות•יושתו•עקב•ערכי•
החנקן•והזרחן•בשפכים.2
על•מנת•להבטיח•תפעול•תקין•של•המערכת•יש•להקפיד•על•פינוי•מוצקים•
תקופתי•מהריאקטורים•.פינוי•המוצקים•העודפים•מתבצע•על•ידי•פתיחת•הברז•
בתחתית•הריאקטור•לבור•המוצקים•של•הרפת•כאשר•כמות•הפינוי•הנדרשת•
במערכת•ברפת•או.תו.תו•חלב•הנה•פינוי•של•כ-מטר•קוב•מוצקים•בתדירות•
של•פעם•אחת•בחודש.
מערכת••UASBדו•שלבית•הוכחה•כפתרון•אפשרי•לשפכי•מכון•החליבה•וחצר•
ההמתנה•ברפתות•.המערכת•הנה•פשוטה•להפעלה•,אינה•דורשת•הוספה•של•
כימיקלים•ודורשת•כמות•נמוכה•של•פינוי•מוצקים•עודפים•••.
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האם הגשת בג"ץ תפתור את
בעיות ההפלרה של ישראל?
אחד על אחד עם אהוד לשם

לאור ניסיון החזרת ההפלרה על ידי שר
הבריאות ,מגזין הנדסת מים ראיין את
אהוד לשם ,אשר הגיש בחודש שעבר
חוות דעת לבג“ץ לבטל את החלטת
וועדת הכנסת להחזרת ההפלרה
* אינג' אהוד לשם  -בעבר מהנדס מחוז המרכז והדרום במשרד הבריאות ,מנהל אגף
הנדסת הסביבה תה“ל ( .)1974-2003כיום עצמאי ,יועץ לרשויות ,תאגידים ,מומחה
מטעם בתי המשפט ואחרים בכול נושאי מים ,ביוב ,קולחים ,תכנון אסטרטגי .אחרי פרישתו
לגמלאות נחשף המידע העולמי על הסכנות החמורות הטמונות בהליך הפלרה וכי גרימתה
מביאה ליותר נזקים מתועלת.
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רקע

הפלרת מי השתייה בישראל החלה מטעמי מניעת מחלת העששת ,כלומר
הוספת פלואור למי השתייה .הפיילוט בוצע בקיבוץ עין החורש ובמקומות
נוספים בשנת  .1983לטענת אהוד לשם“ ,זקני“ משרד הבריאות אינם
יודעים להציג מה היה החומר שהוחדר למי השתייה ,ואילו “זקני“ קיבוץ עין
החורש אינם יודעים לומר מה שתו ומה נתנו לילדיהם לשתות...
הפלרת חובה של מי השתייה החלה בצורה רשמית בשנת  ,2002והיא
הופסקה בשנת  - 2014בעקבות החלטת בג“ץ משנת .2013

מהו המניע המוצהר של משרד הבריאות
להפלרת מי השתייה?

ההפלרה נעשית כבר  65שנים בעולם ,הפלרת מי השתייה היא השיטה

היעילה ,השוויונית והזולה ביותר למניעת מחלת העששת.

מהם הנזקים הבריאותיים של ההפלרה?

מאות מחקרים מציגים את נזקי הבריאות כתוצאה מההפלרה :סרטן
העצמות ,פגיעה בתפקוד בלוטת התריס ,הצטברות מתכות כבדות בגוף
האדם ,פלואורוזיס ,נזקים כרומוזומליים ,פגיעה במערכות העיכול והעור,
פגיעה בפעילות אנזימים רבים ,ארטריטיס פגיעה ביכולות קוגניטיביות,
ירידה ברמת משכל.

מהו מקור החומר המשמש להפלרת מי השתייה
במדינת ישראל?

הפלואור המשמש בישראל להפלרת מי השתייה מכונה “חומצה
פלואורוסיליצית“ ,שמקורה בפסולת כימית של מפעלי דשנים ופוספטים.
החומצה נוצרת כתוצאה מהגבת חומצה גופריתנית לסלע הפוספט.
לפלואוריד נלווים חומרים מסוכנים ורעלים ,כגון :ארסן ,זרחן ,קדמיום,
כרום ,כספית ,ניקל ,עופרת ,אורניום וחומרים רדיואקטיביים נוספים .על
פי“ :חוק החומרים המסוכנים“ (התשנ“ג |  ,)1993חומצה פלואורוצורית
ומלחיה הם רעל שצריך לעבור טיפול מיוחד .בתקנות החומרים המסוכנים
(התשנ“ו |  - )1996חומצה פלואורוסיליצית אמורה להיות מושמדת באתר
פסולת מיוחד.

כיצד מגיעה פסולת תעשייתית
למי השתייה שלנו?

החדרת חומצה פלואורוסיליצית קיבלה “הכשר“ בשנת  2003בתקן ישראלי
 ,5438שקובע את הרכב תמיסת חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא-
פלואורוסיליצית) ,ככימיקל לטיפול במים המיועדים לשתייה ,התקן זהה

אנו מציעים לכם פיתוח
וייצור מוצרים חדשים
ומשופרים לתחום
התברואה ואיכות
הסביבה ,עם דגש על
מתן מענה לצרכי
עיריות ,מועצות וגופים
נוספים.
המוצרים מצטיינים
באיכות ללא פשרות
ורמת ביצוע גבוהה.

פח שקוע
 5000ליטר

אשפתון פתיחת דלת

אשפתון פתיחה עליונה

לתקן האירופאי  .August 2001 EN 12175בשנת  ,2003עבר התקן
התמרה ,ולתקן הישראלי צורפה הערה שאינה בתקן האירופאית המציינת
במפורש“ :פרמטרים כימיים והאינדיקטורים אחרים אינם רלוונטיים ...היות
והם אינם קיימים בחומר הגלם המשמש בתהליך הייצור“ ...עם זאת ,בדיקות
החומצה בארץ נעשו טרם החדרת החומצה ולא נבדקו “לכימיה מלאה“
(התוספות הראשונה ,השנייה ,החמישית והשישי) .כלומר ,הבדיקה המעשית
כוללת מעל  100פרמטרים כימיים ולא רק  8פרמטרים כפי שנבדקו בטרם

באירלנד  -המדינה היחידה בה יש חובת הפלרה,
רמת התחלואה בסרטן גבוהה יותר מאשר באירופה
שאינה מפלירה

נקבע התקן הישראלי .במילים אחרות ,כיום מכון התקנים מבצע בדיקות
לפרמטרים כימיים בודדים ,בעוד שעל פי תקן ההפלרה ואישור ההפלרה,
היה עליו לערוך את בדיקת “הכימיה המלאה“.

האם המחוקקים בכנסת מודעים לתכונות
הכימיות של ההפלרה?

כן! מכון המחקר והמידע של הכנסת פירסם דו“ח בשנת  ,2011ומוזכר
במפורש“ :יש הרואים בהפלרה תהליך 'ידידותי לסביבה' ,מכיוון שהכימיקלים

פח שקוע קרקע
תחליף לשק  4100ליטר

פחי מחזור  1500ליטר

פחי מחזור  2500ליטר

פחי מחזור 1500ליטר
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נגד עששת .“...בדיון בפני שרת הבריאות בשנת  ,2013זוסמן טען“ :כאשר
אוכלים סוכרים ושותים מים עם פלואור  -עדיין תהיה עששת .“...אפילו
בוועדת הפנים והבריאות בשנת  ,2014טען זוסמן“ :אני מנהל את האגף
לבריאות השן במשרד הבריאות .הזכירו את שמי וציטטו אותי בנושא של
עששת וצריכת סוכר .אני עומד מאחורי הדברים שאמרתי אז ושציטטו אותי.
אם לא נאכל סוכר ,לא תהיה עששת .זו עובדה מדעית“.

מה אומרים החוקרים ,המדענים ,הרופאים
והארגונים בעולם?

ד“ר דין בארק ,כימאי ראשי לשעבר במוסד הלאומי לסרטן בארה“ב ,NCI
חקר ומצא ,כי במשך  10השנים הראשונות של ההפלרה ,1940-1950
כאשר אף לא אחת מעשרים הערים הפלירה את מימיה ,היה ממוצע מקרי
המוות מסרטן זהה בין הערים המופלרות ללא מופלרות .לאחר ,1950
הייתה עלייה גדולה במקרי מוות מסרטן בכל אחת מהערים המופלרות,
בעוד שבערים הלא מופלרות רמת מקרי המוות נשארה נמוכה .ד“ר דין
בורק מציג את ההפלרה כרצח המונים .הצגת מחקרו של ד“ר בורק בפני
הפרלמנט ההולנדי הביאה להטלת איסור על הפלרה בהולנד.
ד“ר ארוויד קרלסון ,חתן פרס נובל לרפואה לשנת  ,2000כתב“ :אני
פרמקולוג והעניין שלי בנושא הפלואוריד החל ,כאשר הוספת פלואוריד
למי השתייה נידונה בשבדיה .בדקתי ביסודיות את הספרות המדעית ואת
הטיעונים בעד ונגד ההפלרה .מסקנתי ברורה :פלואוריד הוא תרכובת פעילה
מאוד שפועלת על מגוון אנזימים ורקמות בגוף ,כבר בריכוזים נמוכים.
בריכוזים לא גבוהים בהרבה מאלו המומלצים ,יש לו פעילויות רעילות גלויות.
הוספת פלואוריד למי השתייה נוגדת את עקרונות הפרמקולוגיה המודרנית.
בנוסף ,לא בטוח שפעולה כזו היא אתית ,והיא מאוד יקרה ...לפני כמה
עשורים ,השתתפתי בדיון הציבורי והצלחנו לשכנע את הפרלמנט השבדי
לקבוע כי הפלרת המים אינה חוקית.

מאז פסק הדין ועד עתה אין מידע מדעי חדש,
שעל פיו עולה הצורך לשנות את החלטת המדינה
ומשרד הבריאות ולהחזיר את הפרקטיקה של הוספת
פלואוריד למי השתייה

ד“ר ג'יי ויליאם הירזי ,כימאי בכיר במטה הסוכנות להגנת הסביבה בארצות
הברית ,כתב בשנת “ :2000אם החומר הזה יוצא החוצה לאוויר ,זה מזהם;
אם זה נעשה לתוך הנהר ,זה מזהם; אם זה נעשה לתוך האגם ,זה מזהם;
אבל אם זה הולך ישר לתוך מי השתייה שלך זה לא מזהם? זה מדהים!“.
ד“ר ביל אוסמונסון ,רופא שיניים מתאר בסרטון את חוסר התועלת ואת
הסכנות הטמונות בהפלרת מי השתייה ,ומזכיר על השתקה תוך איום על
רישיון עיסוק ברפואת שיניים בארה“ב נגד מי שיתנגד להפלרה“.

האם ניתן לחפות על הציבור תרופה?

שבהם משתמשים בחומצה פלואורוסיליצית הם תוצרי לוואי של ייצור
תעשייתי של דשנים זרחניים .לפיכך ,בזכות ההפלרה קטנה כמות הפסולת
הרעילה לטיפול“ .מכאן “האזרח הסביר“ למד ,שמי השתייה שהוא שותה
מכילים פסולת רעילה!!!

מדוע ,אם כן ,משרד הבריאות ממשיכים לטעון
כי ההפלרה טובה לנו?

זו אילוזיה .האוטוריטה לנושא בריאות השן במשרד הבריאות הוא מנהל
אגף בריאות השן ,ד“ר שלמה זוסמן .בוועדת העבודה והרווחה והבריאות
בשנת  ,2006זוסמן טען“ :לא צריך פלואוריד כדי למנוע עששת .לא תוכלו
סוכר ,לא יהיה עששת ...פלואוריד זה לא חיסון ,הוא לא מחסן את האדם
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החדרת חומצה פלואורוסיליצית (פסולת של תעשיית הפוספט) למי
השתייה למניעת מחלת העששת הוא בניגוד משווע ל“-חוק זכויות החולה
(התשנ“ו |  .)1996בין השאר מוזכר שם“ :לא יינתן טיפול רפואי למטופל,
אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת““ ...לשם קבלת הסכמה
מדעת ,ימסור המטפל למטופל הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ....
סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים .“...כאמור ,אף אחד מהתנאים הללו
לא מתמלא בתהליך ההפלרה.

מהי עמדת רשות המים בישראל?

עו“ד חנה פרנקל ,היועצת המשפטית של רשות המים לשר הבריאות,
טוענת כי השר רשאי להתקין תקנות על פי פקודת בריאות העם,1940 ,
לשם שיפור איכות המים ולא לשם כפיית תרופה .בנוסף ,מנהל רשות המים,
אינג' אלכסנדר קושניר ,כתב לדוד אמסלם ,יו“ר ועדת הפנים והגנת הסביבה,

מחלת הסרטן התגלה ,כי באירלנד  -המדינה היחידה בה יש חובת הפלרה,
רמת התחלואה בסרטן גבוהה יותר מאשר באירופה שאינה מפלירה.

מכתב התנגדות להחזרת ההפלרה.

מהי עמדת איגוד המים הישראלי?

אינג' אברהם ישראלי ,נשיא איגוד המים הישראלי (אג“מ) ,במסמך ארוך
ומפורט (אשר עבר בקרת עמיתים) הודיע בשנת  2015לוועדת הפנים והגנת
הסביבה של הכנסת על התנגדות האיגוד להחזרת ההפלרה.

האם יש נתונים סטייסטיים מישראל כי ההפלרה
עזרה עד כה?

יש נתונים שמוכיחים בדיוק את ההפך .ברבעון “פעולות ופרסומים
סטטיסטיים חדשים בישראל“ ( )2004התפרסם המאמר...“ :המגמה
הכללית ב 50-השנים האחרונות היא של עלייה בשיעורי הימצאות העששת,
במיוחד במקומות שבהם הוסף פלואוריד למים או שהיה בהם פלואוריד
טבעי“ .בשנת  2014פורסם מחקר עבור משרד הבריאות על ידי המכון
הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות .עיון בתוצאות המחקר
מעלה ,כי בשנת  2002היה שיעור העששת  ,54%ואילו בשנת  2014היה
שיעור העששת  .63%המשמעות היא ,כי בתקופה חובת ההפלרה בישראל
( )2002-2015גדל מספר הסובלים מעששת ב.16.6%-

מה הם הממצאים בשטח בעולם כתוצאה
מהפלרה?

מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה ,כי בעולם ישנה ירידה בעששת בשנים
האחרונות ,וכי אין הבדל בין מדינות המפלירות את מי השתייה לבין מדינות
שאינן מפלירות את מי השתייה .מבדיקת נתונים שנעשה באירופה לגבי

אלו הליכים משפטיים והליכי חקיקה נעשו בארץ
למניעת ההפלרה?

בשנת  2011הוגשה הצעת חוק לביטול ההפלרה של ח“כ מגלי והבה –
ההצעה נחתמה על ידי  57חברי כנסת מכל סיעות הבית .הצעת החוק לא
התקבלה בשנייה האחרונה ,לאור “ההכרזה“ על משמעת קואליציונית.
ב 11-באפריל ,2013 ,אימצה שרת הבריאות את מסקנות “ועדת עדין“
לביטול חובת ההפלרה.
ב 29-ביולי ,2013 ,התקבלה החלטה בבג“צ ( ,)8173/12שהגיש יעקב גורמן
(עמותת “איזון חוזר“) בה נרשמה “התחייבות המדינה ,כי בתוך שנה תופסק
הפרקטיקה של הוספת פלואוריד למי השתייה“ .לאחר הפסקת ההפלרה
פורסם באתר משרד הבריאות“ :עם ביטול חובת ההפלרה ,תצטרף ישראל
לרוב המוחלט של מדינות העולם בהן אין חובת הפלרה .כמו כן ,על פי נתוני
ארגון הבריאות העולמי ישנה ירידה בעששת גם במדינות שלא הפלירו את
מי השתייה .ברמה הבינלאומית חובת ההפלרה קיימת רק באירלנד .קיימות
מדינות כגון הולנד ,שוודיה וצ'כיה בהן קיים איסור להפליר את מי השתייה“.
מאז פסק הדין ועד עתה אין מידע מדעי חדש ,שעל פיו עולה הצורך לשנות
את החלטת המדינה ומשרד הבריאות ולהחזיר את הפרקטיקה של הוספת
פלואוריד למי השתייה .נהפוך הוא ,בעולם מתפרסמים חדשות לבקרים
מחקרים חדשים על נזקי ההפלרה .מאז שניתן פסק הדין ,פורסמו כ80-
מאמרים ומחקרים על נזקי ההפלרה ,על ידי מומחים שהאינטרס שלהם
הוא אחד  -הבריאות.

הקמה והפעלת מתקני טיפול בשפכים

 #התאמת תהליכי טיפול בשפכים תעשייתיים לדרישות הרשויות.
 mפיתוח תהליכים מותאמים לסוגים רבים של מפעלים.
 mסילוק מתכות כבדות בתעשיית הציפויים.
 mסילוק מוצקים מרחפים ושומנים בתעשיית המזון.
 mשדרוג מתקני טיפול לצורך התאמה לדרישות החדשות.
 mהקמה והפעלת מתקן טיפול לשפכי רפת
 #שימוש בכימיקלים במתקני טיפול בשפכים
עירוניים (מט"ש).
 mהגדלה מהירה וזולה של יכולת טיפול
המט"ש.
 mשיפור איכות הקולחין במט"ש.
 mחסכון בפינוי בוצה.
 mסילוק זרחן בקולחי המט"ש.
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מהי רמת המינון המומלצת על ידי משרד
הבריאות?

משרד הבריאות מצהיר ,כי עודף מינון של פלואור במים גורם למחלת
הפלורוזיס והוא מקפיד להשתמש במינוח “רמה מיטבית“ – כלומר“ ,מינון
נכון“ .הפלרת מי השתייה בישראל החלה בשנת  2002במינון של  1.7מג“ל.
לאחר מספר שנים ירד המינון המומלץ ל 1.4-מג“ל ,אחרי כן ל 1-מג“ל,
ועכשיו הוא  0.7מג“ל .הקטנת המינון מתפרשת כהודאה בסיכונים הגלומים
בהפלרה ונובעת מהצטברות החומרים הרעילים בגוף האדם ,אשר מגדילה
את הסיכון לציבור מנזקי ההפלרה.

האם אתה רואה בנושא ההפלרה תעמולה
דמגוגית של משרד הבריאות?

בהחלט כן .בעיקר כשבוחנים זאת “במנהרת הזמן“ של ההיסטוריה .כלומר,
דברים שנהגנו לעשות בעבר ,נתפשים כיום כפשע נגד הציבור .לדוגמה:
לאחר קום המדינה ,רוססו חלק מהעולים החדשים ב DDT-כנגד
מעופפים ,חפפו את ראשם בנפט כנגד כינים ,הקרינו את ראשם בקרני
רנטגן כנגד גזזת.
מפעל פרוטארום נקט בקבורה לילית של פסולת כספית ליד חוף הים.
כתוצאה מכך ,נמצאה רמת כספית מעל התקן בדגי המאכל באזור עכו.
בנייה באסבסט הייתה נפוצה ,וגרמה למחלות נשימה ולסרטן .מפעלי
אסבסט קברו פסולת אסבסט בחוף הים בנהריה .כיום ,פירוק מבנה
אסבסט טעון היתר על פי דין ופיקוח מחמיר.
פרכלוראט ( )Perchlorateהוא אניון אנאורגני חד ערכי המשמש בעיקר
כמרכיב בדלק מוצק לטילים .התעשיות הצבאיות שפכו שפכים
תעשייתיים שכללו פרכלוראט ,זיהמו את מי התהום ,וגרמו לסגירת
בארות מים.
נחל הקישון זוהם בפסולת של מפעלים כימיים ללא פיקוח משרד
הבריאות ,ולוחמי השייטת והצוללות התאמנו שם.
במחקר של ד“ר יפה שיר-רז אודות “מסע השיווק“ של ההפלרה על ידי
משרד הבריאות( :כתבה בעיתון הארץ מ 08-בספטמבר“ :2016 ,האם
משרד הבריאות מטשטש את האמת לגבי הפלרת המים?) ,עולה כי משרד
הבריאות מתייחס אל ההפלרה כאל מסע שיווקי ומוכר לציבור “כפרסומת
סמויה“.

אחרי כל התיאור שלך על נזקי ההפלרה
והעובדות שהצגת ,איך אתה מסביר כי בכל
זאת חברי וועדת הפנים והגנת הסביבה (בדיון
מיום  16במרץ )2016 ,קיבלו החלטת רוב
להחזיר את ההפלרה ,למרות החלטת הבג“ץ
משנת ?2013

אנשי המקצוע שהוזמנו והציגו עמדתם כנגד החזרת ההפלרה “נתקלו“
בחברי וועדה “מחוסרי סבלנות“ .רגע לפני ההצבעה הגיעו שמונה חברי
וועדה נוספים .ח“כ יעל כהן-פארן פנתה לאור זאת ליו“ר“ :מרבית האנשים
שהגיעו להצבעה כאן ,לא היו בדיון הסוער הזה ולא שמעו אותו .אני בטוחה
שאתה מודע לכל הבעייתיות עלתה בדיון הזה ואני חושבת שלהביא את זה
כרגע להצבעה בוועדה ,זה פשוט ביזיון הוועדה ...כל אלה שהגיעו להצביע,
לא שמעו את הדיון“ .תגובתו של יו“ר הוועדה ,דוד אמסלם ,הייתה“ :תודה
רבה .ברוכה הבאה לכנסת ישראל“.
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האם הנך מאמין למשרד הבריאות?

אני מאמין כי במשרד הבריאות ישנם עובדים מקצועיים וטובים אשר
עושים את המרב לטובת הציבור .יחד עם זאת ,בעת האחרונה  -יותר
ויותר החלטות מקצועיות נקבעות באופן ישיר ובלי התייעצות על ידי שר
הבריאות ,יעקב ליצמן .דרך התנהלותו אמורה להדאיג את כלל הציבור .מי
שקרא את כותרות העיתונים מכיר זאת מפרשת ליצמן ומוצרי הטבק ,אי-
התנגדות המשרד להכנסת סיגריות אלקטרוניות ,התנגדותו של השר לקבל
את ממצאי המחקר כי חלה עלייה במספר חולי סרטן הריאות באיזור חיפה
ועוד .יום אחד ,שר הבריאות יצטרך לשאת על כתפיו גם את עול הפלואוריד,
במידה שייצא לפועל.

לאחרונה נחשף הציבור לנזקי ופגיעה בריאותית
במיוחד לתינוקות שלאימותיהם חסר יוד

המידע על הקשר בין מחסור ליוד ונזקים בריאותיים התפרסם כבר במחקרים
משנת  .2006מקורות המזון ליוד הן אצות ים ,תפוחי אדמה (קליפה),
שעועית ,חמוציות ,תותים ועוד .יש לציין ,הגוף אינו מקבל את היוד מהמים.
כאשר שותים מים אחרי תהליך ההפלרה ,הפלואוריד עלול לגרום להקטנת
ספיגת היוד בגוף בתהליך חילוף החומרים ,זאת היות שהפלואור הוא הלוגן
אקטיבי יותר מהיוד (פלואור ,כלור ,ברום יוד).

נושא נוסף שעלה בתקשורת  -החדרת מגנזיום
למי השתייה .מה דעתך בנושא?

המגנזיום הוא אכן מינרל חשוב בתהליכים הביוכימיים בגוף האדם.
אנציקלופדיה  Naturepediaמנתחת את מקורות המגנזיום ,תפקידי
המגנזיום בגוף האדם ,ספיגה והפרשה של מגנזיום ,גורמים לחוסר
מגנזיום ,הפרעות ותסמינים עקב חוסר ועודף של מגנזיום (רעילות),
מינון מומלץ ,תגובות הדדיות השפעת חיוביות ושליליות עם מגנזיום
ומחקרים רפואיים .על פניו ,ניתן לראות כי גיוון המזונות התזונתיים
המכילים מגנזיום הוא רב ביותר.
משרד הבריאות מציין ,כי ארגון הבריאות העולמי פירסם בשנת 2009
המלצה לריכוז מינימאלי של  25-50מג“ל של מגנזיום .המלצה זו הסתמכה
על מסקנות וועדה שמונתה מטעמם לבחון עדויות העולות ממחקרים
שונים בעולם ,בהם נמצא חסר מגנזיום במי השתייה ומחלות שונות .אולם
בשנת  2011פרסם ארגון הבריאות העולמי הנחיות חדשות בנושא איכות
המים ,ובהם נמנע מקביעת ערכים מדוייקים לרמות מומלצות של מגנזיום
ומינרלים נוספים במי השתייה ,בטענה שהדעות בספרות הרפואית לגבי
החשיבות של מינרלים אלו במי השתייה חלוקות ,והמחקרים הקיימים לא
הוכיחו סיבתיות חד-משמעית בין ריכוזי המגנזיום במי השתייה ותחלואה
או תמותה“ .יחד עם זאת ,משרד הבריאות מתעקש להכניס מגנזיום למים
המותפלים ,תוך שימוש “בעיקרון ההיזהרות המונעת“ ,כי אולי במחקרים
העתידיים אכן יתגלה קשר כי חסר במגנזיום במים גורם לתחלואה.
השאלה שהציבור אמור לשאול על פי אותו “עיקרון ההיזהרות המונעת“,
כאשר הממצאים הרפואיים בארץ ובעולם מצביעים היום על נזקי ההפלרה
ואי התועלת ,זאת מעבר לכך שחומצה פלואורוסיליצית היא פסולת
תעשייתית ושאינה נבדקת על פי התקן הקיים – מדוע משרד הבריאות
מתעקש להכניסה למי השתייה שלנו .מי בעצם מרוויח מזה וכמה?

מים נקיים מעופרת ע"פ תקן 5452

הברזים הכדוריים מסדרת ''הקו הלבן''  תוצרת ''כחול לבן''

תהליך היצור מבטיח עמידה בתקן הנידרש למוצרים הבאים
במגע עם מי שתייה:
הקפדה על שימוש בחומרי גלם הנרכשים מספקים אמינים
באירופה ובישראל ועונים לתקנים הבינלאומיים.

תהליך הייצור במפעל שגיב נימצא בהשגחת מכון התקנים
הישראלי ונושאים תו תקן.

חומרי הגלם נבדקים עם הגעתם למפעל באמצעות
ספקטרומטר ,מכשיר מיוחד המזהה את הרכב המתכת.

ברזי ''הקו הלבן '' של שגיב מזוהים באמצעות כפתור לבן
על ידית הברז ונימכרים בלעדית בערוצי ההפצה הרשמיים
של החברה ,ראה רשימה באתר.

העופרת מוסרת מפני השטח של הברזים הכדוריים הבאים
במגע עם מי השתייה.תהליך זה מתבצע באגף מיוחד
במפעל שהוקם למטרה זו .בסרט המתאר את התהליך ניתן
לצפות באתר .SAGIV.CO.IL

טל ,08-6565333 .פקס08-6565340 .
< אתר שגיב www.sagiv.co.il

למערכות
מיזוג אויר

למערכות
מים ודלק

למערכות
גז

למערכות
מי שתיה

דוד מנדל050-5481021 ,

13186

שגיב קיבוץ משאבי שדה 85510

הקו הכחול הקו הירוק הקו הצהוב הקו הלבן

איש הקשר שלך בשגיב:

ניבוי התפרצות זיהום בקטריאלי
בבארות מים
באמצעות קידוד דליל
לווי פרויליך  ,1דלית ויזל אוחיון  , 2ברק פישביין

כל ספקי שירותי המים מחויבים לשמור
על איכותם הגבוהה של המים .על מנת
להבטיח זאת ,משרד הבריאות בישראל
מתקין תקנות המגדירות את הכמויות
המותרות של כל החומרים העלולים להיות
מזיקים ושעשויים לחדור למים ,ואת משטר
הדגימה של אותם מקורות מים (תקנות
בריאות העם .)2013 ,מחקר זה מתמקד
ביכולת לנבא התפרצות בקטריאלית במי
תהום מטופלים שמקורם בבארות ,אשר
מהווים כ 40% -מהמים המחולקים בישראל
(מקורות )2015 ,על סמך היסטוריה של
ספירת החיידקים בבאר.
ההתפלגות הלא טיפוסית של ספירת החיידקים אינה
מאפשרת יישום שיטות  SQCטיפוסיות ומסיבה זאת
יוצרות קשיים בבקרת וניבוי התפרצויות חיידקים

ספירת החיידקים מושפעת משני כוחות עיקריים:
 .1גידול החיידקים.
 .2קצב הדגימה.
ההתנהגות הטבעית של גידול החיידקים מאופיינת על ידי קפיצות מעריכיות
בניגוד ליצירה ליניארית ,והיא אינה ניתנת לחיזוי בשל ריבוי התופעות המשפיעות
על גידול החיידקים .התקנות קובעות כי יש לדגום בארות מי תהום אחת
לשלושה חודשים ,בהתאם לתקנות ,דבר הגורם להידלדלות הנתונים איתם
ניתן לעבוד .הדבר גורם לנקודות אפס רבות בסדרות הזמן של המדידות (דבר
המגדיר אותן כדלילות) במציינים שלא ניתנים לניבוי ,וכתוצאה מכך מתקבלת
התפלגות לא גאוסית (כנ“ל) של הספירות .הדבר מתואר יפה בסדרת זמן
טיפוסית של ספירת חיידקים עבור נהר הירדן 1ובספירת קוליפורמים צואתיים
מבאר המים  4בראש העין ,המוצגים בתמונה  .1חשוב לציין כי ,בעוד שמחקר
זה מתמקד במי תהום ומי הירדן נחשבים מים עיליים ,שניהם מפגינים אותה
התנהגות .ההבדלים בין השניים יידונו בהמשך ,אבל באמצעות התאמות
נכונות ,ניתן להשתמש בשיטות המפורטות כאן גם עבור מים עיליים.

ספירת קוליפורמים צואתיים בבאר  4ראש העין

בספרות הדרכים המקובלות לחיזוי התפרצות זיהום חיידקי הן בניית מודל
לגדילת החיידקים ( )Hadas et. al., 2004ושימוש בשיטות בקרת איכות
סטטיסטית ) .)SQC) )Zhou et. al., 2008מרבית המודלים שנבנו לתיאור
גידול החיידקים מתייחסים לגידול חיידקים במים עיליים ,ולא במי תהום,
וסובלים מבעיות כיול ודיוק .יתרה מזאת ,המודלים נמצאו מתאימים לייצוג
גידול חיידקים במצב יציב ,אך נכשלו בניבוי התפרצויות .מודלים מסוג SQC
מתארים את תהליך גדילת החיידקים בהתאם להתפלגות ידועה .אחת
ההתפלגויות הנפוצות היא ההתפלגות הנורמלית .במקרה זה ,המדידות
מושוות לפרמטרים של ההתפלגות ,כגון חציון וסטיית תקן והתהליך מוגדר

ירדן  -למרות שנהר הירדן נחשב למים עיליים ,ומחקר זה מתייחס למי תהום (וההבדל בין השניים יידון בהמשך) ,סדרת זמן זאת נותנת מושג לגבי צורת סדרת זמן של חיידקים
.1טכניון ,מעבדה למדעי הסביבה ( ,)TechELהפקולתה להנדסה אזרחית והנדסת הסביבה,
טכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה  ,3200003ישראל
.2מקורות – מעבדה לאומית לבדיקות מים ,חברת המים הלאומית של מדינת ישראל,
אשקול ,ת“ד 1710502 ,610
המחבר האחראי לתקשורתfishbain@technion.ac.il :
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1

הנתונים לייצוג הספקטראלי שלהם ,המבטל את הדלילות .על סמך הייצוג
הספקטראלי ,ממדי הבעיה מצטמצמים .לאחר מכן מיושמות על הייצוג
המצומצם שיטות של למידה חישובית כדי לנבא התפרצויות חיידקים על
סמך היסטוריית ספירת החיידקים בבאר( .תמונה  .)2התוצאות מראות כי
בבארות עליהן יושמה השיטה ,התפרצות הזיהום התגלתה כ 80-יום,
בממוצע ,לפני ההתפרצות עצמה ,ומספר התרעות השווא ומספר האירועים
שלא דווחו עד לאירוע ההתפרצות עצמו היוו פחות מ 1%-מכלל המקרים
על פני טווח זמן של  10שנים .תוצאות אלה מצביעות בצורה ברורה כי כלים
אלה ניתנים ליישום על ידי קהילת הנדסת איכות המים על מנת ליצור
טכניקות בקרת איכות אובייקטיביות ,איתנות יותר לאבטחת חלוקת מים
בטוחה יותר.

תמונה  :1למעלה :קפיצות גדילה טיפוסיות של חיידקים (מקור)Hadas et. al., 2004 :
למטה :ספירת קוליפורמים צואתיים מבאר  4ראש העין (מקור :מקורות)

כמבוקר או לא מבוקר על סמך רמת הסמך .ההתפלגות הלא טיפוסית של
ספירת החיידקים אינה מאפשרת יישום שיטות  SQCטיפוסיות ומסיבה זאת
יוצרות קשיים בבקרת וניבוי התפרצויות חיידקים.
בהתחשב בקושי בשימוש שיטות  SQCרגילות ,המצב הנורמטיבי של באר
נקבע היום על פי החלטתו של מהנדס ממונה .המהנדס משתמש בחשיבתו
הסובייקטיבית ,ולמעשה מסתמך על “ניחוש מושכל“ .תהליך זה אינו אובייקטיבי
ואינו יעיל .מכאן שנדרשת גישה שיטתית אובייקטיבית לניבוי טוב יותר של
התפרצויות חיידקים בבארות מים.
מחקר זה פיתח שיטה חדשה ,יעילה מבחינת העלות ,המתבססת על דלילות
סדרות הזמן של ספירות החיידקים .השיטה המוצעת ממירה תחילה את

שיטה חדשה ,יעילה מבחינת העלות ,המתבססת
על דלילות סדרות הזמן של ספירות החיידקים

Hadas, O., Corradini, M. G. & Peleg, M. Statistical analysis of the
fluctuating counts of fecal bacteria in the water of Lake Kinneret. Water
Res. 38, 79–88 )2004).
Zhou, W., Beck, B. F., Pettit, A. J. & Wang, J. Application of water
quality control charts to spring monitoring in karst terranes. Environ.
Geol. 53, 1311–1321 (2008).

•
•

תמונה  :2ניתוח ראש העין ( : SVM 5א) קטע קצר מסדרות הזמן של הספירות בראש העין  1( 5באפריל  30 – 2005ביוני  ,)2006ניתן לראות כי האלגוריתם מזהה (סימון אדום) את
ההתפרצות ב 1775-לפני ההתפרצות הממשית ב( .1860-ב) ( 21בפברואר  30 – 2001ביוני  )2005האלגוריתם מזהה את הזיהום לפני ההתפרצות הראשונה בנקודת זמן .400
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אנליזות הלם
על קצה המזלג...

טל לוי  -מהנדס יישומים בחברת "ברמד"

בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה
שתהליך התכנון בפרויקטים לקווי הולכה
ראשיים יכלול אנליזת הלם .ביצוע אנליזת
הלם בתוכנת הלמים מאפשר להפיק
תוצאות מדויקות על תהליך נטרול ההלם
ולבחור בצורה מיטבית את האביזרים
להגנה מהלם.
התוכנות בשוק

ראשית ,נקדיש כמה מילים להבדלים העקרוניים בין תוכנות פותר רשת
לבין תוכנות לאנליזות הלם.
תוכנות פותר רשת קיימות עשרות שנים ומוכרות היטב בקרב המתכננים
והמהנדסים בשוק המים בארץ ובעולם .בתוכנות אלו מריצים תרחיש של
המערכת במצב יציב ( ,)Steady Stateתרחישי כיבוי אש ,הדמיה מתמשכת
של השתנות המערכת בזמן כתוצאה משינוי הדרגתי של צריכה ,מילוי/
ריקון מאגרים ועוד.
לעומת זאת ,התוכנות לניתוח הלם עוסקות רק בתרחישים שעלולים להוביל
לזרימות מעבר ,מצב שבו תנאיי הזרימה משתנים בפרקי זמן קצרים ,עד
חלקי שנייה! ראה טבלה מס' .1
בין היתר מקובל להריץ את התרחישים הבאים :כיבוי משאבה/מס' משאבות
עקב הפסקת חשמל ,התנעה וכיבוי של משאבה/מס' משאבות ,סגירה/
פתיחה של מגופים לאורך הקו ולצרכנים.

השלבים בביצוע אנליזת הלם

טרם ביצוע אנליזה חשוב לבצע הרצה בתוכנה לבחירת גודל ומיקום שסתומי
אוויר לצורכי ניהול ובקרת האוויר במערכת.
השלב הראשוני של אנליזת ההלם הוא לבצע הדמיה של המערכת במצב
יציב וזאת על מנת לוודא שהנתונים והתנאים ההידראוליים במודל מתאימים
לשטח .השלב השני הוא ביצוע הדמיה של המערכת ללא הגנה ,כלומר ללא
אביזרי הגנה מהלם ,התוכנה מזהה את שינויי הזרימה במערכת ומציגה את
מעטפת הלחצים לאורך הקו.
הדמיה זו של הלם מים מתבססת על הרצת התרחיש הגרוע ביותר ,לדוגמא
במערכת משאבה-מאגר ,הפסקת חשמל פתאומית שמביאה לכיבוי כל
המשאבות בו זמנית.
השלב הבא הוא תכנון ובחינה של הפתרונות להלם אשר יתנו את המענה
הטכנו-כלכלי האופטימאלי מבין סל הפתרונות :מגופים מקדמי הלם ,פורקי
לחץ ,מגופי משאבה ,אל-חוזרים ,מיכלי לחץ ושסתומי אוויר.
בשלב האחרון ,מוודאים שהפתרון להלם שהומלץ אכן מתפקד באופן הרצוי.
לשם כך מבוצעת הרצה נוספת שמדמה כיצד הפתרונות שהוצעו מבטלים
או מפחיתים את הנזקים שעלולים להיגרם במצב של הלם מים.

תמונה  :1פתרונות ברמד להלם מים בתחנות שאיבה

תוכנות לבחירת גודל ומיקום שסתומי אוויר

טבלה  :1השוואה בין תוכנות פותר רשת לתוכנות לאנליזת הלם
*ראוי לציין שבסיס הנתונים הדרוש לשתי התוכנות (לדוגמא מנח הקו) כמעט זהה ולכן
קיימות תוכנות שכוללת את שני המודולים.
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יצרנים שונים בארץ ובעולם מציעים תוכנות לבחירת גודל ומיקום שסתומי
אוויר.
תוכנות אלו מיועדות לצורכי ניהול ובקרת אוויר וזאת על מנת להשיג את
המטרות הבאות:
• מניעת הצטברות כיסי אוויר בנקודות גבוהות לשמירת כושר ההולכה
של הצינור
• מילוי קו יעיל
• מניעת תנאיי וואקום במצב ניקוז או פיצוץ קו
• מניעת הפרדות עמודת המים בנקודות קריטיות

גרף  BERMAD-AIR :1תוכנה לבחירת גודל ומיקום שסתומי אוויר בקווי הולכה

מידול פתרונות הלם

פתרון משולב של מקדם הלם בתחנת השאיבה ושסתומי אוויר לאורך הקו
הינו אחד הפתרונות הנפוצים בישראל ובעולם ונחשב כבחירה המובילה
בהיבט טכנו-כלכלי .ראה תמונה מס'  1ומס' .2
מקדם ההלם משחרר אנרגיה עודפת מהמערכת ובכך מקטין/מנטרל את
עליית הלחץ ואילו שסתומי האוויר נפתחים מיידית בירידת לחץ למניעת
וואקום בצינור .ביצוע אנליזת ההלם בתוכנת הלמים מאפשר להפיק תוצאות
מדויקות על תהליך נטרול ההלם ותמיכה בבחירת אביזרים ובכך מספק
מידע תכנוני ותפעולי חיוני.
מיקום ,גודל וסוג מקדם ההלם הינם פרמטרים מרכזיים בקביעת פתרון
מתאים .התוכנה מאפשרת לבצע אופטימיזציה ע"י בדיקת פרמטרים כגון
ספיקת הפריקה ומהירות התגובה הנדרשת.
לדוגמא ,מחד נדרשת פתיחה מהירה של המגוף לפני הגעת הגל החוזר
לתחנת השאיבה ומנגד נדרשת סגירה מבוקרת ואיטית של המגוף בכדי
לא ליצור הלם נוסף במהלך הסגירה.

האם נדרש בשסתום אוויר מנגנון הגנה מהלם ( SP/ASמונע טריקה) .יתרה
מכך ,על מנת להשיג פתרון מיטבי ניתן בתוכנה לקבוע את “נקודת הקפיצה"
(לחץ המעבר) וגודל נחיר ההוצאה של דיסקית ההלם.
בגרף מס'  2ניתן לראות לחץ וספיקות אוויר דרך  3יח' שסתומי אוויר
משולבים בקוטר  "6כנגד זמן ,עם וללא מנגנון .SP
 t=2כיבוי משאבה ,הלחץ צונח ללחץ אטמוספרי
 t=2-26מצב וואקום שסתומי האוויר מכניסים אוויר לקו ומונעים לחץ שלילי
 t=26הלחץ הופך לחיובי
גרף ללא מנגנון ( SPירוק)
 t=26-30הוצאת אוויר בספיקה גבוהה ולא מבוקרת
 t=30הגעת המים וטריקת המצוף הקינטי והתוצאה הלם
גרף עם מנגנון ( SPשחור)
 t=26-27הוצאת אוויר בספיקה גבוהה
 t=27קפיצת דסקת הלם ()SP
 t=27-70הוצאת אוויר מבוקרת דרך נחיר מוקטן ובכך נמנע ההלם

גרף  3 :2יח'  6" - C70ספיקת אוויר ולחץ בנקודה ()KYPipe

לסיכום נתונים קריטיים בביצוע אנליזה

תמונה  :2פרויקט ( Yuxiסין)  3יח' מקדם הלם מדגם )PN40( 12" - 835
בתחנת השאיבה ושסתומי אוויר מדגם  6" - C70-SPלאורך הקו

בשסתומי אוויר קינטיים או משולבים עלולה להתרחש תופעה של טריקת
המצוף בזמן מילוי קו או בזרימות מעבר .כאשר שסתום אוויר מוציא אוויר
בספיקה/מהירות גבוהה והמים פוגשים את המצוף הוא נטרק וסוגר את
הנחיר הקינטי ,כתוצאה מכך נגרם שינוי קיצוני במהירות הזרימה ועלול
להיווצר הלם.
הפתרון הוא להוסיף מנגנון
 SP/ASבכדי שהאוויר יצא
באופן מבוקר ומתון וימנע
את טריקת המצוף .התוכנה
מאפשרת למשתמש לבחון
עבור כל שסתום אוויר לאורך
הקו את ספיקת ההכנסה
והוצאת האוויר.
בכך המתכנן יכול לקבל
תמונה  :3מנגנון  ASבשסתום אוויר מדגם
החלטה הנדסית מושכלת

פרופיל הקו – על מנת לקבל תוצאות שמדמות את המציאות באופן מקצועי
הכרחי לבצע את המידול על בסיס פרופיל קו מדויק שכולל את כל שינויי
השיפוע לאורך הקו .אנליזות על בסיס רום נקודת התחלה ונקודת הסוף
בלבד עלולות להוביל לסטייה משמעותית מהתוצאות בפועל.
סוג האל חוזר – לאל חוזר יש משמעות רבה על תוצאות האנליזה .ככל
שהאל חוזר נסגר מהר יותר כך קטן ההלם .זאת מכיוון שמתאפשרת פחות
זרימה הפוכה של הגל החוזר ולכן סגירתו קוטעת את עמוד המים שעדיין
לא הספיק להאיץ חזרה לכיוון תחנת השאיבה .לדוגמא אל חוזר קלאפה
מצריך מהלך סגירה של  90°ולכן נסגר לאט יותר בהשוואה לאל חוזר טעון
קפיץ ( )Nozzleבעל מהלך סגירה קצר.
אינרציה – כיבוי משאבה עם אינרציה גדולה יותר מביא לדעיכה איטית
יותר של עומד המים .לכן ככל שהאינרציה של המשאבה גבוהה יותר כך
צפוי הלם נמוך יותר.

מהנדסי ברמד צברו ברבות השנים ניסיון רב בביצוע אנליזות הלם בקווי
הולכת מים ,גם היום ברמד מבצעת את השירות הנ"ל עבור
משרדי תכנון ומהנדסי מים.

למידע נוסף ניתן לפנות לברמד דרך
אתר האינטרנטwww.bermad.com :
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בוליביה:
המים הגיעו עד נפש

המים בבוליביה כבר לא נגישים לכולם

המים בבוליביה נעלמו ,ובוקר אחד
התושבים התעוררו לגלות ברזים יבשים,
תסיסה אזרחית – ושלטון של גנרל מים
אור השמש של שעות הבוקר המוקדמות בגובה רכס האנדים חד ולא מסונן,
מבזיק ממשקפי השמש של גנרל המים .הוא עומד ליד מכל של 9,500
ליטר ,שחייליו מיקמו מאחורי שוק הדוכנים הזה בלה פאס ,בוליביה .הנשים
שמוכרות כאן ,נמוכות קומה ,מלאות ,ולבושות חצאיות רב שכבתיות –
מסתדרות בשורה כשבידיהן זרי פרחים צהובים .גנרל המים מתכופף כדי שהן
יוכלו לפזר על ראשו עלי כותרת .אנשי עיתונות ,שקיבלו הוראה לסקר את
הכתבה פורסמה לראשונה במגזין  Popular Scienceישראל בגיליון  ,275ונכתבה במקור
על ידי לזלי קאופמן.
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האירוע ,מתקהלים במקום כדי לתעד את הדברים כנדרש .לפתע פורץ גבר
מההמון .הוא צורח על הגנרל ועל שרת המים אלכסנדרה מוריירה ,שעומדת
לצדו“ .זה לא מספיק .אתם מזלזלים בעם!“ ,צועק האיש .בעוד חייליו של
הגנרל גוררים אותו מהמקום ,הוא מוסיף“ ,זו האמת“ .מוריירה ,במכנסי ג'ינס
סקיני וחולצת כפתורים מודפסת כחולה ,נראית פתאום צעירה מדיי לתפקיד
כל כך כבד משקל ,ופניה מתכווצים ברתיעה.
לה פאס יושבת באזור שגובהו קרוב ל 3,650-מטר -האזור הטרופי הגבוה –
הסובל מהשפעות שינויי האקלים לפני שאר העולם .הקרחונים שהזינו פעם
את העיר נמצאים בנסיגה; הגשמים העונתיים שאמורים לחדש את המים
במאגרים מנובמבר עד פברואר נהיים אמינים פחות ופחות .בתחילת נובמבר
הכריז הממשל הפדרלי על מצב חירום .בן לילה הפסיקו פקידי הממשל את
זרימת המים ל 94-שכונות בעיר ,והותירו כמחצית מ 800,000-התושבים
מופתעים לחלוטין.

הבטיחו את מקומכם בתערוכה

WATEC
Israel 2017

September 12-14, 2017
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להתעורר בבוקר ואין מים בברז

בטלוויזיה ,הממשלה הבטיחה להחזיר את המים לברזים בתוך יום-יומיים.
אבל כשהמים לא חזרו כפי שהובטח ,מאות יצאו לרחובות במחאה .הם
השתלטו על הסיסטרנות ,המכליות שהובאו לעיר כדי לחלק את אספקת
המים המידלדלת ,רחוב אחר רחוב .במקרה אחד ,תושבים זועמים חקרו פקידי
מים מקומיים במשך כמה שעות בפגישה סוערת ,וסירבו לאפשר להם לעזוב.
בשלב הזה שלח הממשל הפדרלי לעיר את גנרל המים ,הידוע גם בשמו
בריגדיר ג'נרל מריו אנריקה פיינאדו סלאס ,כדי לדכא את אי השקט האזרחי
ולאכוף שיטת קיצוב.

בוליביה אחראית ל 35-אחוז מפליטות גזי החממה
בעולם ,ביחס ל 14.4-אחוז של ארצות הברית

אבל את הבצורת ,שהתפתחה והחמירה לאורך עשרות שנים ,אי אפשר לפתור
בקלות .בעוד הטמפרטורות עלו ,אפיקי נהרות וקרקעיות אגמים ,שהזינו בעבר
שדות ויבולים ,התייבשו .אין-ספור חקלאים ואנשי כפר אחרים שהסתמכו על
האדמה ברחו אל תוך הערים .שם ,המחסור בתשתיות – מספר מצומצם של
מתקני התפלת מים בלה פאס ,מאגרים מיושנים ,צינורות דולפים – לא אפשר
לעמוד בביקוש הגובר.
לה פאס נכנסה עתה לעולם ללא מים ,והקצבות מים קפדניות הן דרך חיים
עבור רבים שם .במשך חודשים קיבלו חלק משכונות העיר מים רק פעם אחת
בכל שלושה ימים ,למשך כמה שעות (באמצע ינואר ,התדירות גם כשהמים
זורמים ,פעמים רבות מדיי הזרם דומה לדגימת שתן כושלת; המים מלאים
חלקיקים כתומים כהים ,בגלל הצטברויות בצנרת ומשקעים במאגרי המים.
ובכל זאת ,מי פיפי עדיפים על שום דבר ,שזה מה שמקבלים בשכונות העניות
הגבוהות יותר ,שם לחץ המים פשוט נמוך מדיי.
כדי לשרוד ,כמעט כולם חייבים לקנות בקבוקי מים ,מותרות שלא היה עולה
על דעתם של העניים ביותר באמריקה הדרומית לרכוש .והם חייבים גם
להסתמך על גנרל המים .בכל בוקר ,החיילים שלו נוסעים למאגר מים מתרוקן
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כדי למלא את צי  113הסיסטרנות שלו ,שכל אחת מהן בגודל של מכלית
דלק .הם מחלקים את המים ליטר אחר ליטר למכלים קהילתיים שצצו בפינות
רחוב ובכיכרות .כשהם מגיעים ,המונים מתאספים ,סוחבים פחים כחולים,
צהובים ולבנים ,וממשיכים לבוא עד שהמשאיות מתרוקנות.
לא צריך דמיון פורה במיוחד כדי לדמיין תסריט מספר של איזבל איינדה או
גבריאל גרסיה מארקס ,שבהם אזרחים מתעוררים לגלות את אדמתם צחיחה,
וגנרל משופם מחזיק את המים שלהם בשבי .הסוראליסטי והמציאותי תמיד
היו שלובים באמריקה הלטינית .אבל בעוד לחוסר היעילות הממשלתית יש
מקום בסיפור הזה ,כבר אי אפשר לפטור אבדן גישה למים בן לילה כעלילה
מוזרה ייחודית לשכנים של ארצות הברית מדרום.
למעשה ,עולם שבו גנרלים מספקים מים – או נלחמים עליהם – כנראה לא
רחוק כל כך מכולנו .אותם כוחות שגורמים לבצורת בלה פאס מראים את
אותותיהם על כדור הארץ כולו ,כולל דרום-מערב ארצות הברית ,מרכז אירופה
וסין .הקרחונים האדירים של הרי ההימליה – גוף הקרח הגדול בעולם אחרי
הקטבים – נעלמים לאטם .אתם ,מקור מים חשוב עבור שישית מאוכלוסיית
העולם מתייבש.
לכל יומיים) .כשהמים זורמים ,אנשים ממהרים למלא כל דבר שבנמצא –
אמבטיות ,דליים ,פחים – כדי שיוכלו לשתות ולבשל ולהוריד את המים באסלה,
עד ששוב ייגמרו להם המים .המשבר הפחית את השימוש היומי הצנוע גם כך
של הבוליביאנים (ממוצע של  181ליטר ,יחסית לאמריקאים שצורכים מדי יום
 380ליטר בממוצע) בשני שלישים .כדי להתמודד עם המצב ,אנשים מוותרים
על שימושים פחות חיוניים במים ,כמו כביסה ורחצה.

המשקעים בכדור הארץ הולכים ופוחתים

לא קשה לחזות את השיעור שאפשר ללמוד מבוליביה .על פני כדור הארץ
המתחמם ,פשוט לא יורדים מספיק שלגים או גשמים כדי לחדש את
הקרחונים של העולם .בעודם נעלמים ,יבואו בעקבותיהם בצורות ומחסור
במים“ .הם באים ,ואני לא רואה ראיות ברורות לכך שאנשים מפתחים מדיניות
באופן יזום“ ,אומר מרטין שארפ .הוא אמור לדעת .שארפ ,פרופסור למדעי
כדור הארץ ואטמוספריקה באוניברסיטת אלברטה בקנדה ,חוקר דינמיקה,
הידרולוגיה ,ושינויים מונעי אקלים של קרחונים .הוא מתוסכל מכך שקובעי
מדיניות בבוליביה ,קנדה ,ושאר העולם נמנעו כל כך מלהגיב למדע ולשינויים
הקרבים.
כדאי שהם יתחילו לפעול ,אומר שארפ“ .אלה לא בעיות שניתן לפתור על כוס
קפה בסטארבקס“.
גם אי אפשר לפתור אותן במהירות או בצורה אלגנטיות כשאתה כבר מתמודד
אתן .שבועות אחרי שהחלו ההקצבות ,מוריירה נותרה בבידוד חלקי; אין ספק
שזו לא תקופה רגועה להיות שרת מים .היציאה שלה לשוק יום ראשון השקט
עם גנרל המים היא מעין השקה מחדש של מאמצי יחסי הציבור שלה“ .אנחנו
עובדים על פתרון לבעיה“ ,היא מבטיחה .יש לה גם חדשות טובות.
העיר ,לדבריה ,השיקה ארבעה פרויקטים לתיקון בעיות המים שלה ,כולל סכר
נוסף ומאגר מים שיאסוף יותר מי גשמים וצינור להובלת מים מנחלים .אבל
“מזג האוויר“ ,היא מוסיפה“ ,לא עוזר לנו“ .קולה נחלש בעודה מביטה מעלה
אל מעבר לפסגות ההרים החומים שבמרחק ,ומגיעה לנקודה המרכזית של
דבריה –שהשמים לא משתפים פעולה.
במשך שנים חזו מדענים ששינויי אקלים יגרמו למחסור הרסני במים במישורי
האנדים .כמו ההמיה הרת הגורל של פס קול של סרט לפני שהטירנוזאורוס
רקס מופיע על המסך ,כך היו אזהרות בלתי פוסקות .ארגונים לא ממשלתיים
כמו ( , )Oxfan 2009ואז המכון הסביבתי של שטוקהולם ( ,)2013פרסמו
תחינות דחופות יותר ויותר לניהול מים .אגם פופו ,שמימיו קיימו את ילידי
האורו-מורטו במשך  1,000שנה ,התייבש בשנה שעברה .באותה עת ,גשמי
החורף השופעים בדרך כלל פחתו בכ 25-אחוז .ובמשך כל הזמן הזה ,אדסון

רמירז ,פלאונטולוג וחוקר קרחונים מקומי ,ניסה ללא הרף לגרום למישהו
לפעול.
רמירז ,פרופסור במכון ההידראוליקה וההידרולוגיה של האוניברסיטה
ללימודים גבוהים של סן אנדרה בלה פאס ,לא רצה להיות הנביאה קסנדרה
המיתולוגית של הקטסטרופה הזאת .אבל המדע לא הותיר לו ברירה .ב1998-
הוא התחיל למדוד את הצ'אקלטיה ,קרחון במרחק נסיעה של שעה מהעיר,
שנשא בחובו אטרקציה מפורסמת בכל העולם :אתר הסקי הגבוה בעולם.
רמירז ציפה להתכווצות .אבל המציאות הפתיעה אפילו אותו :בעובי  15מטר
בלבד ,הקרחון נעלם בקצב של מטר אחד לפחות בשנה .רמירז חישב שהוא
ייעלם עד  .2015בשנת  2005הוא פנה לפקידי עירייה כדי להזהיר אותם
ולדון בהשלכות שיהיו לכך על עיר שמסתמכת על מי הפשרת קרחונים .הוא
הציג בפניהם ציר זמן מבשר רעות .הביורוקרטים הקשיבו בנימוס אבל לא
השתכנעו .הם אמרו לו“ :אולי זה יקרה ,אבל אולי לא“.
התברר שרמירז טעה – אבל רק באופטימיות שלו .עד  ,2009שש שנים לפני
החישובים שלו ,הקרחון נעלם ,ולא הותיר מאחוריו דבר פרט לכתם חום.
הגילוי נפוץ במדיה העולמית כמו סופה .אבל הקשיים של לה פאס גדולים
יותר מהפשרת קרחונים .בעשורים האחרונים ,הטמפרטורות באלטיפלאנו
עלו בכשתי מעלות צלסיוס .ב 15-השנים האחרונות ,כמות הגשמים והשלגים
פחתה ב 20-אחוז .פקידי מים מקומיים אומרים שזה יפחת לפחות בעשרה
אחוזים נוספים עד .2030
כשהוא יושב במשרד שלו באוניברסיטה ,שם חלקיקי אבק תלויים על קרני
השמש שנכנסות מבעד לתריסים ,רמירז לא נראה צדקן או כועס על כך
שהתחזיות שלו שזכו להתעלמות במשך שנים התגשמו .במקום זאת ,הוא
רוצה רק לגרום לממשלה להתמקד בתכנון תגובה לעתיד לבוא בשלב הבא.

בתדירות נמוכה יותר ובפרצים עצמתיים יותר ,ומקשים על אגירתם ,וכן על
החקלאים ויבוליהם.
וכל אלה מובילים חזרה לקרח הגדול .קרחוני הרי האנדים הם שרידים של עידן
הקרח האחרון ,אשר הגיע לשיאו לפני  18,000שנה .עכשיו הקרחונים הנדירים
האלה נעלמים במהירות .במהלך העונה הגשומה ,עלייה קטנה בטמפרטורה
פירושה שבמקום שירדו שלגים בגבהים הגבוהים מאוד – אשר יכולים לחדש
את הענקים האלה – יורדים שם גשמים ,ומאיצים את ההפשרה .התוצאה ,על
פי רמירז ,היא ש 37.4-אחוז מהקרחונים הטרופיים שמסביב ללה פאס הפכו
לנוזלים והחליקו ממקומם בין  1980ל.2009-

לבוליביה יש היסטוריה טרגית ומנצחת עם מים.
בשנות ה ,90-רבות מהערים שלה הפריטו את

מערכות המים שלהן ,בתקווה שתאגידים אמריקניים
האשליה הסביבתית הגדולה – דוד השמש
המערכת
וישפרוהסתימה
נצילותו עד
אתלקולט יורדת
ייעלוהמים
שכרו חיבור
וצרפתיים שהם מרגע

הגאווה הישראלית העולמית לחימום מים ע"י השמש = אשליית כזב הי
פוטנציאל של יותר מ 3.12 -מילארד קוט"ש כל שנה קיים על הגגות ולא
הנ"ל שווה ערך להפחתת גזי חממה של יותר מ 3 -מיליון טון  CO2כל שנ
אפשר וצריך  -גם אחרת  .הצינורות וגופי החימום  -לא נולדו סת
ניתן לשמור עליהם ולקיים חיסכון ואיכות סביבה לאורך זמן.
טיפול נכון באבנית ,בלי לפגוע באיכות המים הקשים והבריאים המכילים סיד

וירחיבו את השירות

הזרימה קולחת! הקולט

כנף של קולט שמש – סתום באבנית

בעוד מי הפשרת קרחונים עשויים לספק רק עשרה עד  20אחוז מאספקת
המים השנתית של העיר ,לאורך ההיסטוריה הם שיחקו תפקיד חיוני כאשר
בוליביה אחראית ליותר משליש מפליטות גזי
היוו חיץ במהלך בצורות .לדוגמה ,בעיר אל אלטו ,שכנתה של לה פאס
החממה בעולם
המחיה
יוקר
והורדת
חברתי
לצדק
קריאה
והגבוהה ממנה ,אשר יושבת על ההר הואינה פוטוסי שנישא לגובה 5,800
לבוש חולצת כפתורים מגוהצת עם שרוולים קצרים כמו מנהל סניף וולמארט,
באנרגיה והפחתת גזי חממה
טיפול נכון באבנית שבמים = חיסכון
מ' ,עדיין יש מים זורמים ,למרות הבצורת“ .בחום ,הפשרת השלגים בהואינה
שיערו השחור משוך לאחור ,הוא מדבר בלי להביט בכתוב ,ומתאר בשיטתיות
כחומר
מתיישבת
הזו
האבנית
טון
מיליון
2
מ-
אחרונה יוצאת שוב צעקה גדולה על מחירי יותר
לעשות!!
מסביר
במערכת“,
לאיגרמואזלאיזון
והמים
צנרתגברה,
פוטוסי
החממה
עלגזי
מפליטות
ל35-
אחראית
בוליביה
העתיד לבוא.
את החורבן
וגורמת
החימום,סותמת
גופי
אחוז מבודד
מחד
המים-
מתאגידי
שביעות רצון
המים ואי
רמירז .מתאגידי המים
ולדרוש
להתעורר
בבקשה
שנסתמים.
ההרשמש
והגובה בגלל קולטי
המיקוםחליפית
ניצול אנרגיה
סביבה
המזהמת
באנרגיה
הגדול
והבזבוז
והבריאים"
"הקשים
שלגיםהמים
אחריות על
אפילו
שנים .אבל
במשך אלפי
לקחת מכוסה
מטפסים ,היה
על
האהוב
בעולם ,ביחס ל 14.4-אחוז של ארצות הברית .אבל בגלל
וגורמת לגידול במקום להפחית גזי חממה הנ"ל עדיין לא כולל חיסכון בהקטנת הוצאות המסופקים על ידם ולטפל בהם כך שיהיו גם
הרכוש .ללא בלאי!
בוליביה,מאידך
כמתוכנן-
היה
במקבילממה שהוא
הוא רק חצי
כחול-לבן,
הקרחון שם ,בעבר גוש עבה של
ושמירתהאלה
אחזקההפחמן
הלאום האנדי חווה את ההשלכות של פליטות
של
שהחיסכון
הסכמה
קרח תוך
"חסכוניים"
יממן השירות שיוענק.
המדינה
ובריאים
קשים
בארץ
המים
כמה
שיכולמבצע
ייעלם? רמירז
ייקח עד
מוצע זמן
שנים .כמה
לפני כמה עשרות
בקצב מואץ בהרבה מארצות הברית .מהירות עליית הטמפרטורה עלתה
במקביל
הואליישום,
שגםוקל
פשוט
פתרון
המים מכילים סידן ועדיין מגנזיום שבריאים מאד במשרד האנרגיה ורשות המים מתעלמים מהנושא
מהחול
הראש
להוציא את
כולם רק
הוא את
לשרת
המדע.
האחרון,הוכח ותואם את
שהחיסכון
אחרי
ל 0.33-גם
שנההחימום
מערכות
לאבנית
בהתגבשותם
אך
לעתיד
בנוגע
נוראית
צריךהערכה
“אולי“ .זו
אומר.
שנה“,
40
“אולי
חישובים.
בעשור
מעלות
בכללפני 40
בעשור
צלסיוס
מ 0.11-מעלות
"הדלת" החוקית המאפשרת לתאגידי המים ולהתחיל לעבוד!
נוצרת אבנית קשה שניתן לטפל בה נכון
בבניה
סיכוי ומעניק
מאושר
באבנית
עתידונכון
טיפול
עצמו,
ניקודאת
שרמירז יציל
האם יש
בכלל.
ובעצם,
האזור –
המים של
בעשור) .שינויי
הוא
לפגוע
מבלי
אקלים "חסכוניים"
לכולנו מים
(הממוצע הגלובלי הוא  0.15עד  0.20לספק
מסביר .ענק
החיסכון
בבריאות מוכנה כבר מסוף  ) 2009נערכה ביוזמתי הירוקה.
שנה.
כל
₪
1,000
מ-
יותר
–
בבית
ומשפחתו
לצרכן
הציע
הוא
בעדינות.
ומחייך
בשלילה
ראשו
מניד
הוא
“לא“.
פאס?
לה
את
יעזוב
שלהם.
ובעצמה
השקט
באוקיינוס
האל-ניניו
אירועי
במספר
עלייה
גם
עוררו
אותו גוף חשמל
חימום של דוד חשמל עטוף באבנית
ובשיתוף שרי האנרגיה ,הגנת הסביבה ויור' גוף
רשות
לבנין,לקיבוץ ,ליישוב –הרבה יותר מאלף מוכפל
בתחומו
מומחה
כלכלן
רדליך
שמעון
מים בנצילות גב
אנרגיה
ומבזבז
אותה
,שמחמם
עבה וקשה
איכפת!!
לאף אחד לא
מאז -
גשםאך
המים (
קיבלה את הצעתו
הממשלה
האם
המשבר.
עם
להתמודד
לממשלה
לעזור
שהיה
ממה
של פחות
צמצוםאחוז
– 20עד 30
מקבלת
המדינה
בשנות
כולה
למדינה
אל-ניניו ,שנה!
בבתי אב ..כל
052-2589645
03-9232060
טל'
הצרכנים
אצל
החיסכון
אלא
מדינה
תקציבי
צריך
לא
התפוררה והצטב
עוד בטרם החל בחימום המים.
בשניםשנה.
קוט"ש כל
מיליארד
יותר מ3 -
shimonred@tamhil.com www.tamhi.com
מניד ראשו לשלילה.
כסףשוב
לכולם הוא
מגיעיםועוד יישארלעזרה?
אל-ניניו,
שנות
שאינן
אפילו
אבל
הממוצע.
בכיס.
המשקעיםהמימון
יהווה מקור
בעברשנה  – C02.לסביבה  -הפחתת גזי חממה של
כל

צריך ואפשר גם אחרת

ל

האשליה הסביבתית הגדולה – דוד השמש הישראלי.
מרגע חיבור המים לקולט יורדת נצילותו עד הסתימה.

לט שמ ש  -ס

באבנית
חכם
טיפול
אחרת!
לקוחות גם
וצריך
מרוצים
אפשר אלפי

כנף של קולט שמש – סתום באבנית
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הם לא נולדו סתומים!
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הזרימה קולחת! הקולט  -מטופל ויעיל

צינור מטופל ,ומוגן מקורוזיה
ואבנית.

צי

הגאווה הישראלית העולמית לחימום מים ע"י השמש = אשליית כזב היורדת לטמיון.
פוטנציאל של יותר מ 3.12 -מילארד קוט"ש כל שנה קיים על הגגות ולא מנוצל.
הנ"ל שווה ערך להפחתת גזי חממה של יותר מ 3 -מיליון טון  CO2כל שנה רק מבתי אב.
אפשר וצריך  -גם אחרת  .הצינורות וגופי החימום  -לא נולדו סתומים.
ניתן לשמור עליהם ולקיים חיסכון ואיכות סביבה לאורך זמן.
טיפול נכון באבנית ,בלי לפגוע באיכות המים הקשים והבריאים המכילים סידן ומגנזיום.

 14.3%התייעלות בחשבון החשמל למשפחה ממוצעת

 1,233ש"ח חיסכון כל שנה!
יותר מ1,233:
פתוח

סתום
גוף חימום של דוד חשמל עטוף באבנית
עבה וקשה ,שמחמם אותה ומבזבז אנרגיה
עוד בטרם החל בחימום המים.

אותו גוף חשמל מטופל,מחמם
מים בנצילות גבוהה כשהאבנית
התפוררה והצטברה בתחתיתו .

www.tamhil.com 03-9232060

צינור מטופל ,ומוגן מקורוזיה
ואבנית.

.

 ₪ 1,233חיסכון כל שנה =  14.3%התייעלות בחשבון החשמל למשפחה
הופכים אבנית -ליתרון!
הנ"ל = כאילו הפחיתו במחיר המים כ .40% -כלומר החזר של יותר מ7 -

טל | 04-6811809 .רחוב תרע”ב  | 8זכרון יעקב

שמעון רדליך  -מנכ"ל תמהיל – הופכים אבנית ליתרון בע"מ טל052-2589645 :
http://www.tamhil.com
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 ₪ 1,233חיסכון כל שנה =  14.3%התייעלות בחשבון החשמל למשפחה ממוצעת.
הנ"ל = כאילו הפחיתו במחיר המים כ .40% -כלומר החזר של יותר מ ₪ 3.7 -לקוב.

לבוליביה היסטוריה טרגית בכל הנוגע למים

פוליטיקת המים של בוליביה היא רגישה .מה שרמירז רומז אבל לא יאמר בפה
מלא הוא שהממשלה מוכנה לסבול ביקורת רק במידה מוגבלת; אם הוא יהיה
קולני מדיי בהאשמותיו ויתמקד בניהול כושל של בני אדם במקום בקריסת
האקלים ,הוא עלול לאבד מענקי מחקר או תמיכה פיננסית אחרת .הדממה
של הדברים שלא נאמרים ממלאת את החדר.
רמירז מתחיל לדבר פתאום ומצביע על נקודה בהירה באפלה הגוברת.
“הצורה שבה אנשים חושבים על מים משתנה“ ,הוא אומר“ .עכשיו אנשים
מנסים לאסוף את מי הגשמים .אני חושב שזה חשוב מאוד“.
אחרי הביקור אצל רמירז ,המדריכה המקומית שלי ,פאולה ,לוקחת אותי
לטיול בנקודה שבה שכב בעבר קרחון הצ'אקלטיה .בגובה  5,216מ' ,אתר
הסקי הישן של הקרחון יושב הרחק מעל קו העצים .למעשה ,הרחק מעל כל
מה שצומח .בלי תפאורת השלג שלו ,השיממון מוחלט .בקתת הסקי והכננת
הישנה של מעלית הסקי מוסיפות לתחושה רדופת הרוחות .פאולה ,היום בת
 ,41זוכרת בבירור שאמה וסבה הביאו אותה לכאן בילדותה .אני מנסה לדמיין
את הילדים הצווחים ואת מלחמות כדורי השלג במקום את בור הסלעים
המנופצים השומם .הרהוריי מופרים על ידי קריאת ברכה ממטייל .הוא בטי-
שירט בלבד ,בגלל החום.
פאולה מביטה הצדה אל הנוף הקרוב ,שם מיתמר ההואינה פוטוסי לגובה
 5,800מ' .היא מופתעת מהשינוי במראה שלו .מצוקי גרניט אפורים אדירים
בולטים מכיסוי השלג .אולי ,היא מעלה השערה ,רמירז היה אופטימי מדיי גם
בנוגע לקרחון הזה.
לבוליביה יש היסטוריה טרגית ומנצחת עם מים .בשנות ה ,90-רבות מהערים
שלה ,כולל לה פאס ,הפריטו את מערכות המים שלהן ,בתקווה שתאגידים
אמריקאיים וצרפתיים שהם שכרו ייעלו את המערכת וישפרו וירחיבו את
השירות .זה עבד ,אבל המחירים עלו; התושבים מחו .הם גירשו את התאגידים.
אז ,ב ,2009-בוליביה חתמה על חוקה חדשה ,כזאת שתיארה מים כזכות
אנושית בסיסית .המהלך גם נתן לממשלת בוליביה ,בראשות הנשיא אוו
מוראלס ,תפקיד בין-לאומי כמגן ההבטחה החדשה הזאת.
המציאות הרבה יותר מורכבת ומבישה .נהר אחד שחוצה את לה פאס עמוס
כל כך בביוב זורם ופסולת תעשייתית שאנשים לא מוכנים לגעת בו ,אפילו
במהלך בצורת .חברת השירות הלאומי ,ESPAS ,אשר החליפה את החברה
הצרפתית בלה פאס ,חסרת יעילות לחלוטין .ביקורת שבוצעה ב2013-
מצאה שהכנסות פוטנציאליות של מיליוני דולרים אבדו בשל חומרה דולפת.
רשת התשתיות של העיר ,שהיא נפרדת ,לא צלחה גם היא .ביקורת אחת
חשפה ש 45-אחוז מכלל המים דולפים דרך צינורות פגומים .צינורות חדשים
ופיקוח יעיל יותר יוכלו לשפר את המצב – אבל אולי אפילו זה לא מספיק.
אחת התכונות החתרניות של שינויי האקלים היא שהם מפחיתים בשקט את
העמידות של הטבע עד שיש הרבה פחות – או שאין בכלל – מקום לטעויות
אנוש .נראה שלה פאס עומדת בנקודת האל-חזור הזאת .ויכול להיות שמנהיגי
העיר עוד לא קיבלו את העובדה הזאת.
לוחות מחיקים ממלאים את הקירות של המשרדים הראשיים של גנרל המים,
חדר ענק אחד של תכניות ותכנונים .כאן הוא ממפה את ההתקדמות ואזורי
הפעולה של כל אחת מ 113-הסיסטרנות העומדות לרשותו .הוא מתפאר
שמספר הבקשות היומיות למים פחת משמעותית מאז שיא המשבר .נראה
שהעניינים התייצבו .האנשים זוכים לשירות .אבל כשהוא נשאל אם הפתרון
שלו – שימוש במשאיות כדי לקחת מים מאותו מקור שבדרך כלל מזין את
הצנרת של העיר – אינו קצת כמו לשדוד את פדרו כדי לשלם לפאבלו ,הוא
מושך בכתפיו .זה מאט את קצב הצריכה ,הוא מסביר .כשהוא נשאל כמה מים
נותרו ,הוא אומר בביטחון“ :יש לנו עשרה ימים .ובקרוב ירד גשם“.
יומיים של מזג אוויר יבש לאחר מכן ,ותחת שמים בהירים ,גנרל המים ושרת
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תושבים בלה פאז ,בוליביה

המים מובילים שיירה של רכבי ארבע על ארבע אל תוך ההרים כדי להראות
לעיתונאים שני פרויקטים חדשים בבנייה .אחד הוא מוביל שישדוד מים
מ“נחל“ קרוב בקצב של  200ליטר לשנייה .אבל הנחל הזה הוא מקור המים
של חקלאים מקומיים .כשהאדמה שלהם תתייבש ,הם יעברו ללה פאס ,ויהיו
מעמסה נוספת על מערכת המים של העיר.
אנחנו עוזבים את השיירה כדי לנסוע  45דקות נוספות במורד כביש מאובק
וזרוע אבנים אל פרויקט בניית סכר/מאגר מים אדיר שמוריירה סיפרה לנו על
אודותיו .הוא במעלה הנהר מהסכר הישן ,ונראה כאילו עובדים הקימו אותו
בן לילה“ .הוא יהיה פעיל עד אמצע ינואר“ ,הבטיחה מוריירה .זה בלתי סביר
שהממשלה תעמוד במועד הזה – וחסר חשיבות .ערב קודם לכן ,אוסקר מיב,
מתאם היחידה הטכנית לסכרים במחלקת המשאבים וההשקיה של משרד
המים ,כבר הסביר את הבעיה .בעוד מאגר המים החדש יוכל להכיל הרבה יותר
מים מהישן ,יידרשו כנראה שתי עונות גשומות כדי למלא אותו .בהיותו איש
טכני ולא פוליטיקאי ,הוא אומר את מה שהם לא יגידו :העונה הנוכחית היא
אסון ,בחודשה הראשון היא נמוכה ב 40-אחוז מהממוצע השנתי.
ובלה פאס ,האזרחים עושים את מה שכל בני האדם עושים אל מול אסון
שמתהווה באטיות :מסתגלים .ביום שישי אחר הצהריים ,קתרין סאנצ'ז לופז,
מומחית ליחסי ציבור בת  ,43יושבת בביתה הדו-קומתי בשכונה יוקרתית.
פסלוני סנטה קלאוס נצבים על ארוניות ובתחתית המדרגות ,מוכנים לקבל
את פני חג המולד בפנים חייכניות .במצבים אחרים ,הבית עשוי להיות מתואר
כמסודר .בימים אלה ,דליים וסירים מכל הצורות והגדלים ,מלאים מים ,יושבים
על דלפקים ,מסתתרים מאחורי כיסאות ,וממלאים את חדרי השירותים.
שבעת האנשים שחיים כאן משתמשים בהם כדי להוריד את המים באסלה,
לבשל ולהתרחץ.
השעה  13:00בצהריים ,ביום עבודה .לפני שהמשבר החל ,לופז הייתה נמצאת
במשרד שלה במרכז העיר .עכשיו היא יושבת בבית ומקווה שרשויות העיר
יזרימו מים לברזים כדי שהיא תוכל לעשות כביסה .ערמות מנקדות את
הרצפה .הרשויות אמרו שהן יפעילו את המים בתשע בבוקר וישאירו אותם
זורמים למשך חמש שעות .לופז בודקת שוב את הברזים שלה ,מסובבת אותם
ללא הועיל .עדיין כלום .הכול “שונה ,שונה לחלוטין“ ,היא אומרת“ .אנחנו
צריכים לבזבז כל כך הרבה זמן בהמתנה“ .היא לובשת סוודר ורוד וסרט אדום
חגיגי מעטר את שיערה .אבל ארשת פניה לא תואמת את לבושה העליז.
“הלוואי שהיו מזהירים אותנו קודם“ ,היא מוסיפה“ .היינו יכולים להתנהל
בצורה מושכלת יותר עם מים“ .נראה שהיא אומרת שעכשיו מאוחר מדיי,
כשהיא מנענעת את הסרט הקשור בשערה“ .אני חושבת שכך נצטרך לחיות
תקופה ארוכה״.

העיר חריש

מרושתת בצינורות ממיטב
התעשיה הישראלית
חברת פלסים ,נבחרה לספק את
הצינורות שיחברו את העיר החדשה
חריש למערכת המים של מקורות
פלסים ,עוד מראשית ימיה של מדינת ישראל היא ספק מועדף לפרויקטים
של תשתיות לאומיות ,נבחרה לספק את צנרת הפוליאתילן הודות לעמידות
ואמינות מוצריה.
פלסים חברה מובילה בישראל בתחום צנרת הפלסטיק ומספקת פתרונות
מקיפים ליישומים שונים בתחום תשתיות הזורמים למעלה משישים שנים,
הודות למומחיות שפיתחה בעבודה עם מגוון חומרי גלם המאפשרת מתן
מענה מיטבי לאפליקציות שונות ובכללן מים והתפלה ,ביוב ,גז ,תעשיה,
חקלאות ,בנין ועוד.
חברת פלסים מפתחת ,מייצרת ומשווקת מערכות של צנרת ואביזרי חיבור עד
לקוטר  1200מ"מ ,לחברה  17קווי ייצור המשמשים לייצור למעלה מעשרות
אלפי טונות של צינורות בשנה מהחומרים המתקדמים ביותר וביניהם פי.וי.סי,
פוליפרופילן ופוליאתילן ,ייצור הצינורות מתבצע במפעל שבקיבוץ מרחביה.
איכות המוצר הסופי תלוי רבות באיכות חומרי הגלם ,זו הסיבה שבפלסים
משתמשת בחומרים האיכותיים ביותר המיוצרים על ידי מיטב החברות
הפטרוכימיות בעולם.
חברת פלסים מחויבת ,בכל שלבי הייצור של מוצריה לשמירה על איכות
הסביבה ואינה עושה שימוש בחומרים מסוכנים.
מוצרי החברה משמשים גם בפרויקטים נרחבים בחו"ל ,בעיקר בתחום
ההשקיה ,הודות לעמידותם ולנוחות ההתקנה.
לרשות לקוחות החברה מחלקת פבריקציה המפתחת ומייצרת מחברים
ופתרונות ייחודיים לפי צרכי הלקוח ובהתאמה ספציפית לתנאי השטח
והמדיה עד לקוטר של  1200מ"מ (.)TAILOR MADE
תפיסה זו של שיווק מערכת מקיפה הכוללת מחברים אוגנים יציאות
מתאפשרת גם הודות לשיתופי פעולה של פלסים עם חברות מובילות
בעלות מוניטין עולמי בתחום וביניהן קבוצת .ALIAXIS
המפעל פועל לפי תקן  ISO 9001:2015ובתחומו אף מעבדה מתקדמת.
כחלק אינטגרלי ממדיניות האיכות של החברה ,החברה מסמיכה רתכים
בשיטות ריתוך מהמתקדמות בעולם ומדריכה אנשי שטח בנושאי התקנה
והרכבה נכונה ,בחירת מצע אופטימלי והימנעות מנזקים סביבתיים על מנת
לאפשר ללקוח הקצה ליהנות מהאיכות והעמידות של המערכות לאורך
עשרות שנים.
ככלל ,צנרת פלסטיק הפכה בשנים האחרונות לאמצעי המועדף להובלת
נוזלים בעיקר הודות לעמידותה כמו גם נוחות ההתקנה ואורך החיים של

האחרונה ביחס לצנרת ברזל /פלדה.
הצינורות בפלסים מיוצרים בטכנולוגיה ייחודית ומצטיינים בחוזק המכני,
יכולת עמידה בהלמי מים ,עמידות בפני קורוזיה ,חלקות המונעת הצטברות
אבנית ואורך חיים.
בחיבור העיר חריש למערכת אספקת המים הארצית של מקורות ,נעשה
שימוש בצינור פוליתילן מסוג מריפלקס בקוטר של  800מ"מ ,יתרונו של
צינור המריפלקס במשקלו הנמוך כמו גם בחלקות הפנימית המעולה ואורך
חיים של למעלה מחמישים שנים ,צינור המריפלקס הינו בעל גמישות
התקנה המאפשרת מגוון אפשרויות חיבור; חיבור מכני ,ריתוך חשמלי או
ריתוך פנים.
קו הולכת מים זה עתיד לספק את כלל תצרוכת המים של העיר ,שתמנה
למעלה מ 40,000תושבים.
משנת  2002פלסים בבעלות משותפת של קיבוץ מרחביה וקבוצת גאון
אחזקות המתמחה במתן פתרונות ניהול ,בקרה ושליטה באספקת ובהובלת
זורמים ,הידע הייחודי ,צוות המו"פ המנוסה ,הניהול המודרני ,העמידה
בתקנים מחמירים ותהליכי הייצור החדשניים – כל אלה מאפשרים לחברה
להעניק פתרונות מקיפים ,מתקדמים ,איכותיים ואמינים.

טלפון להתקשרות 04-6598574
market_p@plassim.co.il

|

www.plassim.co.il
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CASE STUDY

שיפור יעילות קו הזרימה על ידי
צמצום הפסדי אנרגייה באמצעות
שסתומי אוויר
ד"ר שרון יניב*

נוכחות אוויר הינה בעיה נפוצה מאוד
במערכות הידראוליות להולכת מים
ושפכים .לבעיה זו יש השלכות כלכליות
(איבודי אנרגיה ,נזק למערכת ההולכה,
שחיקת אביזרים ,היווצאות קורוזיה)
ותפעוליות (הפחתה ביכולת העברת
הנוזל בצינור כתוצאה מהיצרות שטח
חתך הזרימה) .שסתומי אוויר הינם הדרך
היעילה ביותר להוצאת אוויר ממערכות
הולכת מים ושפכים

איור 1

מקורות האוויר במערכות ההידראוליות
•ניקוז או ריקון הקו
•מפל לתא רטוב
•הפרש גבהים בזרימה
•טורבולנציה בשאיבה
•זנק הידראולי
•מערבולות
•יניקת אויר אל תוך המערכת
•החדרת אויר  /חמצן  /אוזון במכוון
•אויר מומס בנוזל
•התחממות הנוזל
•ירידת לחץ
•פליטה של גזים תוצרי תהליך ביולוגי

איור 2

ירידת לחץ  -כאשר יש ירידת לחץ ,אוויר שנמצא בתמיסה משתחרר ממנה
ונפחו עולה ככל שיש ירידה בלחץ לאורך הצינור .וכך כשהלחץ יורד (עפ"י
חוק הגזים האידיאליים [ )]PV = nRTבועות האוויר מתרחבות לכדי כיסי
אוויר ומקטינות את נפח המים במערכת ,הבועות שגדלות ,מגדילות גם
את כוח הציפה שלהן והן נמשכות לעבר הנקודות הגבוהות לאורך הצינור.
בועות האוויר מתקדמות לאורך חלקו העליון של הצינור בכיוון הזרימה,
ועשויות להתמזג עם בועות נוספות אותן הן פוגשות בצינור וליצור כיסי
אוויר גדולים עוד יותר.
* א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע“מsharon@ari.co.il ,
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איור  :3מפל לתא רטוב

איור  :4זנק הידראולי ()Stahl y Hager, 1999

עלייה בטמפרטורה  -עלייה בטמפ' מעלה את היכולת של האוויר לעבור
מהפאזה הנוזלית  -לפאזה הגזית (חוק הנרי) כאשר למעשה ישנה ירידה
ברוויה של הנוזל להכיל את האוויר כמומס ועל כן הוא עובר לפאזה הגזית.
כאשר אנו מדברים על מערכות הולכה בלחץ אוויר זה נשאר כלוא במערכת
ועל כן נק' זו חשובה בתכנון מערכות במקומות חמים.

הבעיות והכשלים הנגרמים מנוכחות אוויר
במערכות ההידראוליות
•חסימה חלקית או מלאה של חתך הזרימה המפחית את יכולת ההולכה
של המערכת עד לעצירה מוחלטת ולהגדלת הפסדי עומד והפסדי
אנרגיה.
•מקשה על ניקוז יעיל ואף במקרים קיצוניים יכול לגרום לוואקום ולקריסת
הצנרת.
•פגיעה ביעילות המשאבות והטורבינות בכך שביציאה יש ירידה חזקה של
הלחץ שיצרה המשאבה/הטורבינה ובכך נוצרים תנאי תת לחץ (ואקום)
הרסניים שיכולים לגרום להלם מים ולקוויטציה.
•פגיעה ביעילות תהליכים כגון סינון ,החלפת חום וכו' .בועות האוויר
הנכלאות בין חלקיקי החול מורידות את יעילותו.
•הגברת היווצרות קורוזיה.
•שינויים בכמות האוויר שבנוזל יכולים לגרום לטורבולנציה ולכוחות גזירה.
•ההתנגדות הכוללת של הקו עולה כתוצאה מחיכוך של תנועת בועות
אויר כנגד כיוון זרימת המים .בועות האויר בעלות כח ציפה ביחס למים
ועל כן ינועו כנגד כיוון הכובד .בזרם מים יורד יופעל כח גרר על בועות
האויר ועל כן הן יפעילו כח נגדי על המים שיתבטא בהגדלת ההתנגדות.
•בשינויים הידראוליים נוכחותם של כיסי אוויר גדולים יכולה לגרום
לעיוותים ודפורמציות בצנרת ההולכה ,ובנוסף במקרה של הצטברות
נמוכה של אוויר ישנה השפעה שלילית על מעבר הלחץ בכך שהם
מגדילים את גל הלחץ המורגש.
•הצטברות אוויר במערכת גורמת להפרעות בזרימה כתוצאה מתנועת
הנוזל הלוך ושוב ,הנוזל נפגש בכיס אוויר שגורם לחזרתו של הנוזל ,דבר
זה גורם לרעידות ונזק לצנרת .כך נוצר לחצי הלם מים גבוהים מאוד.
•במקרה של אוויר דחוס ייתכן פיצוץ.
•במערכות קירור בהם מוספים למים תוספים למניעת קורוזיה בנוכחות
אוויר יכול להיווצר קצף רב במערכת.
•אוויר גורם לשגיאה במדידה במערכות השונות (ספיקה ,לחץ).
•שחיקה מוגברת של אביזרים שונים בקו וחלקים נעים במדי מים.

מיקום וגודל כיסי האוויר

כיסי האוויר נכלאים בנק' שיא גובה מקומי (איור א) .בועת האוויר נלכדת

בשיווי משקל בין כח גרר המים לכיוון מורד הזרימה לבין כח הציפה במעלה
הטופוגרפיה .בהנחת קיום אויר גזי בזרם המים הבועה תלך ותגדל עם הזמן
ותתפוס נפח בחלל הצינור אשר מקטין למעשה את חתך זרימת המים.
כאשר מהירות הנוזל בצנרת נמוכה יותר מהמהירות הקריטית (המהירות
המינימלית הנדרשת על מנת להזיז כיסי אוויר) הנחוצה על מנת להניע את
כיסי האוויר ,כיסי האוויר יכולים להישאר לאורך הקטע המשופע (איור ב).
בועות אוויר מצטברות לכיסי אוויר בחלק העליון של הצינור כאשר לאורך
חלקים ארוכים של הצינור אין שינוי בשיפוע הקו ולא נוצרים נק' שיא גובה
מקומי (איור ג).
על כן ,יש חשיבות רבה במציאת פתרונות להוצאת האוויר מהמערכת .לשם
כך קיימים שסתומי אוויר לאורך הצנרת.

א

ב

ג
איור  :5כיסי אוויר

הפחתת יעילות המשאבה

צריכת האנרגיה הגבוהה ביותר במערכות הולכת נוזלים ,שפכים ומי שתייה,
נובעת מתפעול של משאבות .מסיבה זו במשאבות יש פוטנציאל גבוה
להתייעלות אנרגטית ובכך להביא להפחתה משמעותית בצריכת האנרגיה
הכללית של המערכת ,במיוחד כאשר בשנים האחרונות עולה המודעות
לפגיעה האקולוגית כתוצאה מצריכת אנרגיה והחשיבות בצמצום הזיהום
הנוצר כתוצאה מכך.
נוכחות אוויר במערכת מאלצת את המשאבה לעבוד במהירויות גבוהות
ע"מ לעמוד בדרישת האספקה ולכן יעילותה ופעולתה התקינה של משאבה
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מושפעת בצורה משמעותית מנוכחות אוויר
במערכת .כאשר אוויר נמצא במערכת הוא מצטבר בנק' גבוהות לאורך
הצינור עם כיוון הזרימה ויוצר כיסי אוויר כחלק מש"מ של גז נוזל .כל כיס
אוויר כזה הוא כמו מגוף שלא פתוח במלואו שיוצר הפסדי עומד מקומיים
מיותרים במערכת.
כפי שניתן לראות באיור מס'  ,6העומד ההידראולי  HGLעם כיסי אוויר,
ממחיש את ההפסדים עליהם המשאבה צריכה להתגבר בשל היווצרות
כיסי אוויר היוצרים הפסדים מקומיים .בהשוואה לעומד ההידראולי ללא
כיסי אוויר (הקו המקווקו).
ערכם של ההפסדים המקומיים האלו יכול להגיע לערכים משמעותיים עד
לרמה בו תתקשה המשאבה לעבוד מולו בזמן הפעלה או ע"פ עומד כיבוי
המחייב את המשאבה להיכבות כהגנה במקרה של עומס גבוה מזה שהיא
מתוכננת לעבוד בו.

לבין יעילות המשאבה כאשר אין אוויר במערכת (קו אדום) .במצב בו ישנו
אוויר במערכת הדבר מתבטא לא רק בעלייה בלחץ הדרוש ובירידה בספיקה
(קו שחור) ,אלא גם בירידה בנצילות עקב הימצאות אוויר במערכת מכיוון
שהספיקה יורדת אנו למעשה יוצאים מנק' העבודה האופטימלית (עיגול
אדום) ,שמתקבלת מחיתוך אופיין העבודה ואופיין המשאבה ומכאן מתקבל
מצב בו המערכת תעבוד בנק' עבודה רחוקה מה( BEP-עיגול שחור).

שסתומי אוויר

שסתום אוויר הינו האביזר היעיל ביותר לשליטה באוויר בעת מילוי וריקון
הקו ובעת זרימת הנוזל בלחץ .הם מייעלים את המערכת מבחינה אנרגטית.
ישנם שלושה סוגים של שסתומי אוויר:
שסתום אוויר קינטי
שסתום אוויר המשחרר אוויר בקצב מבוקר בעת מילוי המערכת ומכניס
אוויר למערכת כאשר היא מתרוקנת ומונע מצב של תת לחץ (ואקום).
שסתום אוויר אוטומטי
שסתום אוויר המשחרר את האוויר הכלוא במערכת
כאשר היא תחת לחץ.

איור  – 6העומד ההידראולי עם וללא נוכחות אוויר

משאבות צנטריפוגליות מגיעות במגוון גדלים וסוגים ועם עקומי מערכת
שונים .ישנן סיבות רבות
להפעלת המשאבה בנקודת העבודה שלה ( .)BEP - Best Efficiency Point
לא רק מטעמים של מניעת בלאי במשאבה ,אלא גם על מנת להעביר את
כמות המים הגדולה ביותר בהשקעת האנרגיה הקטנה ביותר.
על פי איור מס'  7ניתן לראות בבירור את ההבדל והמשמעות שיש לאוויר
במערכת על ביצועי המשאבה ויעילותה כאשר יש אוויר במערכת (קו שחור),

שסתום אוויר משולב
שסתום אוויר המשלב שסתום אוויר קינטי ואוטומטי כיחידה אחת בגוף אחד.
שסתום אוויר משולב – משכך הלם
שסתום אוויר משולב ,משכך הלם ,מונע
טריקות ,משלב בתוכו שסתום אוויר קינטי,
שסתום אוויר אוטומטי ומנגנון לשחרור מבוקר
של האוויר .השסתום המשולב משחרר אוויר
בעת מילוי המערכת ,מאפשר כניסת אוויר
כשהמערכת מתרוקנת מהנוזל ומשחרר אוויר
כלוא כאשר המערכת תחת לחץ .שסתום זה
מגן על מרכיבי המערכת מפני הלם מים בצנרת
במצבים של הפרדת עמוד המים או מילוי מהיר
של הקו במים.
שסתום אוויר משולב – דינאמי
שסתום אויר משולב דינאמי,
הנו שסתום ייחודי הפועל
ללא מצוף ומבוסס על עקרון
הדיאפרגמה המתגלגלת

איור  – 7עקום המשאבה עם וללא נוכחות אוויר
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CASE STUDY
ניירובי קניה-עליה של  19%בקצב הספיקה
הביקוש הנוכחי למים בניירובי הוא  740,000מ"ק ליום כנגד אספקה
של  550,000מ"ק ליום
קו צינור KABETE HILL TANK
•צינור גרביטציוני
•DN 450
•אורך כ 7-ק"מ
מצב נוכחי:
•מותקנים שסתומי אוויר ישנים באיכות ירודה
•תחילת החלפת שסתומי האוויר הישנים בשסתומי אוויר חדשים של
א.ר.י ”D-060 HF 4”, D-060 HF 2”, D-060 HF 3 .בנובמבר 2015
•עד פברואר  2016הוחלפו  6מתוך  12שסתומי האוויר
איור  :9פרופיל הצינור KABETE HILL TANK

תוצאות

•הספיקה עולה בהדרגה מאז התקנת שסתומי האויר של א.ר.י .על אף
הרמות המשתנות במאגרי  .Kabeteזה לאחר התקנת רק  50%של
שסתומי האוויר המיועדים!
•קצב הספיקה גדל מ 26,000-מ"ק ליום ל 31,000-מ"ק ליום  -עלייה
של !19%
•שסתומי האוויר של א.ר.י .אינם נוטים לדליפות מים ,כמו אלה המשמשים
כיום בצינורות הולכה אחרים
איור  :10ספיקה שעתית ממוצעת בקו הגרביטציוני KABETE HILL TANK

איור  – 8פריסת הצינור KABETE HILL TANK
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CASE STUDY
אוגנדה  11.1% -גדילה בקצב הספיקה
NATIONAL WATER AND SEWERAGE CORPORATION – KABALA AREA

מקורות מים ותשתית
האזור מקבל את המים שלו מאגם  ,Bunyonyiביכולת ייצור ממוצעת של
 1900מ"ק ליום.
המקור העיקרי של אנרגיה הוא חשמל.
הצהרת הבעיה
הגדלת עלויות האנרגיה
לאזור היה אתגר של עלויות גבוהות של חשמל וחשבון החשמל הממוצע
היה  $ 18,400במהלך ששת החודשים האחרונים מינואר .2015
רמות נמוכות במאגר המרכזי
בעבר במאגר  Makangaמפלס המים היה בממוצע  0.5מ' ביום .מתחת ל
 -1.0מ ' ,רוב האזורים לא יכלו לקבל מים בגרביטציה ,ואזורים גבוהים עדיין
קיבלו את המים על ידי משאבות ,כאשר מפלס המים היה לפחות 1.2מ'.
כיסי אוויר לאורך המאגרים הראשיים  KiyooraוMakanga-
ברוב המקרים במיוחד בהפסקות חשמל,אשר היו קבוע בסדר היום ,התמודדו
עם אתגרים של כיסי אוויר לאורך קווי ההולכה .מים מטופלים יכולים לזרום
בחזרה למאגר הטיפול של  Kiyooraכאשר הם חסומים על ידי כיסי אוויר.
זה גרם לאי הבנות בין מפעילי המתקן של  Kiyooraו ,Makanga-שהאשימו
אחד את השני.
פתרונות טכניים
הנהלת האזור באה עם אמצעים מתקנים עבור הפחתת עלויות האנרגיה.
עלויות אנרגיה
הנהלת האזור הקימה ועדת הפחתת אנרגיה באזור עם מספר משימות.
אחת המשימות היתה:
התקנת שסתומי אוויר על צינורות שאיבה  /הולכה

כיסי אוויר
הנהלת האזור הטילה על הצוות הטכני לבצע תסקיר נוסף ולגלות את
כל השסתומים הקבורים ,לבדוק את מצבם ולנקוט בצעדים המתאימים
להחלפתם בשסתומים חדשים של א.ר.י.

המתודולוגיה במהלך הביצוע

שסתומי אוויר
נעשה תסקיר נוסף לפרופיל צינור מהכניסה (אגם  )Bunyonyiלמאגר
הראשי ( )Makangaכדי למצוא את המקומות המתאימים להתקנת שסתומי
האוויר .הנתונים הגולמיים נותחו באמצעות תוכנת  ,ARIavCADשממנה
היו אמורים להתקין  21שסתומי אוויר .במהלך התסקיר התגלו שלושה ברזי
ניקוז וארבע שסתומי אוויר קבורים ופגומים .ארבעה שסתומים הנראים
לעין נמצאו פגומים .הוחלט בשלב הראשון לצמצם את מספר השסתומים
מ ,21-לפי ניתוח  ,ARIavCADולהחליף את ה 11-השסתומים הפגומים
עם שסתומי אוויר של א.ר.י .מדגמים  "D040 2ו – ."D070 2

תוצאות עיקריות

הגדלת הספיקה
קצב הספיקה עלה מ 135מ"ק לשעה ל 150מ"ק לשעה  -גידול של 11.1%
הפחתה באנרגיה הסגולית
האנרגיה הסגולית ירדה מ  0.75ל ( 0.62קילוואט  /ק"ג).
הצריכה המקסימלית ירדה מ  97ל  93קילוואט.
הפחתת עלויות האנרגיה.
מפלסי מים יציבים במאגר העיקרי Makanga
מפלס המים במאגר מנוטר שלוש פעמים ביום .מתחת למטר אחד ,רוב
הלקוחות אינם מקבלים מים .ההשפעה של מפלס המים מסוכם בטבלה
 1שלהלן:
טבלה  :1מפלס המים במאגר לפני ואחרי התקנה של שסתומי אוויר א.ר.י.
Morning Mid day Evening Average
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סיכום

•שסתומי אוויר הם הכלי היעיל ביותר להוצאת האוויר במערכות
הולכה
•שסתומי אוויר משפרים את יעילות קו הזרימה על ידי צמצום
הפסדי אנרגיה.

איור  :11שסתומי אוויר ישנים באיכות ירודה המותקנים על הקו
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ת מהשטח
ות מספרו
חבר

המכללה האקדמית כנרת

א.ר.י

המחלקה להנדסת תעשיות מים  -עדכונים וחדשות

חדש UFR :עשוי ניילון עם רקורד

המחלקה להנדסת תעשיות מים נמצאת בעיצומה של הרשמת סטודנטים
למחזור השמיני שייפתח באוקטובר  .2017ההרשמה מאד ערה ונרשם
ביקוש רב.

פתרון חדשני להורדת רמת פחת המים המנהלי
על ידי שימוש במפחית ספיקה לא נמדדת
()nmeasured Flow Reducer - UFR

בוגרי המחזור השישי נקלטו בהצלחה בשוק העבודה כאשר הולך ומתרחב
מספר החברות אשר קלטו כבר מספר בוגרים .אנו מברכים ומייחלים המשך
שיתוף פעולה פורה עם המחלקה.
כפי שפורסם בעבר ,חנכה המכללה שתי מעבדות מחקר :האחת בתחום
הפולימרים ,ננו-טכנולוגיה וחומרים מרוכבים לתעשיית המים והשנייה
בביוטכנולוגיה סביבתית .שתי המעבדות כבר פעילות במחקרים עבור קרנות
חיצוניות ובמספר מחקרים ושתופי פעולה עם התעשייה.
המחלקה מרחיבה את פעילותה בהכשרה מקצועית נרחבת לאנשי סקטור
המים וזאת ע"י קיום קורסי הכשרה מגוונים המרוכזים על ידי היחידה ללימודי
תעודה במכללת כנרת .הקורסים הקרובים העתידים להיפתח הינם קורס
במערכות מידע גיאוגרפי למהנדסי מים ( 40שעות) וקורס  CADהמשלב
את התוכנות  AutoCADו.CivilCAD-
בקרוב תועבר פנייה לחברות וגורמים הפעילים בסקטור המים הישראלי
להגשת תקצירים עבור כנס כנרת הרביעי לפרויקטים וטכנולוגיות בתחום
הנדסת מים ע"ש פרופסור נח גליל ז"ל .הכנס ייערך בחודש דצמבר ,2017
כמידי שנה ויכוון כבעבר לנושאים ישומיים המעשירים את הידע בקרב מהנדסי
המים הנוטלים בו חלק.
www.kinneret.ac.il bili@kinneret.ac.il

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

עובדות:

•מאות אלפי התקנות  UFRסיפקו עדויות להקטנת פחת המים בקמפלה,
פדובה ,פלרמו ,דביוק ,קינגסטון ,לרנקה ,לימסול ,קוריטיבה ,ירושלים,
קרית טבעון ,קרית שמונה ,אריאל רמת ישי ,נצרת ,רהט ,יקנעם ,אילת,
ת"א ,ק.אתא ,מאות כפרים ,מושבים וקיבוצים וערים אחרות בעולם.
•פחת המים המנהלי הינו הפסד המים היקר ביותר לספק המים.
•אחת הסיבות העיקריות הגורמות לפחת מים מנהלי היא תת-מדידה
(או מדידת חסר) של ספיקות מים נמוכות מתחת לספיקת המינימלית
המדויקת ( )Qminשל מד המים.
•פחת המים מתת-מדידה (או מדידת חסר) של ספיקות מים נמוכות
מתחת לספיקת המינימום יכול להגיע לכמות של מעל ל 5%-מסך
המים הנמכרים או נצרכים.
•חשוב לדעת :לצרכן המים אין סיבה כלכלית לתקן את הנזילות
מהניאגרה ומברזי הגינה והבית ,מאחר והוא איננו משלם על המים
האובדים בנזילות אלו היות ומד המים כלל אינו מודד אותם.
•ה UFR-מקטין ספיקה לא נמדדת ,הינו מוצר חכם ופשוט ,המותקן
בקו ( )in-lineסמוך למד המים ומשנה את משטר זרימת המים למנות
קצובות של זרימה שאותן מד המים יכול למדוד בספיקות הנמוכות מסף
המדידה של מד המים (.)Qmin
•ה UFR-מקטין את פחת המים המנהלי ברמה של בין  5%ל 10%-ומגדיל
באופן מובהק ומיידי את הכנסות רשויות המים.
•ה UFR-תורם לדיוק במדידה ומקטין הפרשי מדידה בין מד מים ביתי ובין
מד מים ראשי.
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•ה UFR-גורם לחלוקה טובה יותר של הצריכה המשותפת בבתים
משותפים ובכך נמנעים חילוקי דעות בין הדיירים לרשות המים על
הצריכה המשותפת ונחסך מרשות המים מתן שירות והתערבות בין
שכנים.
•ה UFR-מיוצר מניילון או מפליז והיום ניתן גם להשיגו עשוי ניילון עם
רקורד להקלת החיבור למד המים.
אישורים
•מאושר ע”י מכון התקנים הישראלי כאל חוזר
•מאושר ע”י PZH, WRAS, EN1074

קולחים .בשימוש זה כמות הכלור המוכנס למים לצורך חיטוי יהיה גדול יחסית
והוא נע בטווחים של  1-5מ"ג לליטר למי קולחין.
החיסכון המתקבל בשימוש ב ChloRun -הוא משמעותי וחשוב מאוד
למשתמש.
בנוסף לכך ,השימוש ב ChloRun-מאפשר שמירה על ערכי ' נטרלי ומסיר
את החשש לקבלת משקעי אבנית כפי שקיים בשימוש של כלור נוזלי (סודיום
היפוכלוריט).
להזמנות :כיל חיפה 1-800-77-88-77 -

למידע נוסף ניתן לפנות אל מח .השיווק info@ari.co.il

 - ChloRunהכלרת מים
בטוחה – הדרך הנכונה
כיל חיפה (דשנים וחומרים כימים
בע"מ ,מקבוצת כימיקלים לישראל),
עוסקת מזה שנים רבות ביצור
כימיקלים לשימושים מגוונים
בתעשייה ובחקלאות .החברה
מייצרת כימיקלים לטיפול ולחיטוי
מים המיועדים לשתייה לחקלאות
ולתעשייה.
לפני מספר שנים פותחה בכי"ל
מערכת המשמשת לחיטוי בעזרת
כלור מוצק כתחליף לכלור גזי לחיטוי
מים .לאחר מספר רב של בדיקות
וניסיונות ,הוכחה יעילות החיטוי של
מערכת ה.ChloRun-
החברה החלה לשווק את המוצר ליישומים שונים בטיפול במים בישראל ובעולם.
הושם דגש מיוחד לשימוש ב ChloRun-עבור החקלאות ,במיוחד בישראל.
ה– ChloRunהוא כלור מוצק מגורען המכיל  56%כלור פעיל.
החומר מסופק ללקוח עם מערכת ייחודית שבעזרתה מיוצרת באתר הלקוח
תמיסת חיטוי טרייה בריכוז של עד  7%כלור פעיל .התמיסה המתקבלת היא
ללא כל משקעים .התמיסה מוזרקת בדיוק רב למים.
יתרונות רבים לשימוש במערכת ולשיטת ההכלרה המדויקת:
•בטיחות בהובלה ושינוע
•אחסון בטוח  -אריזת פלסטיק סגורה עם חיי מדף ארוכים
•יעילות בשימוש – תמיסת כלור טרייה וזמינה לפי הצורך
•דיוק בכמות וריכוז תמיסת הכלור המוזרקת
•יציבות  -החומר הפעיל בתמיסה מיוצב
•נוחות פשטות וקלות בשימוש
בניסוי שנערך עבור חברת מקורות כחלק ממערך הבחינה הטכנולוגית של
המוצר כתחליף לחיטוי הקיים הושגו התוצאות הבאות:
עמידה מלאה ,רציפה ,ללא תקלות ,ביעדי החיטוי בטווח הנדרש של
בין  0.4ל 0.8-מ"ג כלור לליטר.
בשנים האחרונות הוכנס ה ChloRun-לשימוש במערכות השקיה עם מי
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פלסאון
חיסכון וגמישות עם הרוכבים הגדולים החדשים
של פלסאון

סל רוכבי האלקטרופיוז'ן
הגדולים למתן מענה
לחיבור יציאות מקו ראשי
הולך וגדל.
נכון להיום יכול המתכנן
למצוא פתרונות חיבור
באמצעות רוכבים עם
יצאה של  250מ"מ
לצינורות מובילים בקטרים של  560 ,400ו 630-מ"מ או יצאה של 400
מ"מ לצינורות מובילים בקטרים של  560ו 630 -ורוכבים עם יציאות ,90
 160 ,125 ,110מ"מ והברגה פנימית " 2פליז לצינורות מובילים בקטרים
של  250עד  800מ"מ.

רוכבים גדולים-חיסכון גדול.

•התקנת רוכב על קו ראשי ,חדש או קיים ,מאפשרת חיסכון דרמטי
בעלויות אביזרים ומייתרת את הצורך במסעף ובמצמדים דו כיווניים
(מופות).
•טכנולוגיית הרוכבים מקצרת משמעותית את משך הזמן הדרוש ליצירת
הסתעפויות מקו ראשי.
•הרוכבים מקנים גמישות מלאה בכל הקשור להליך ההתקנה ,מחוץ או
בתוך התעלה ,רק לאחר שנקבעת זווית הדרושה ליציאה ניתן לבצע את
ההתקנה.
•רוכב פלסאון מאפשר מעבר מים מלא ללא הפסדי עומד על כל
משמעויות החיסכון באנרגיה הנובעות מכך.
•פיתוח חדש וייחודי של פלסאון מאפשר בדיקת איכות הריתוך בלחץ
עוד לפני קידוח הקו הראשי ,עוד חידוש של פלסאון להבטחת אמינות
ההתקנה והצלחת הפרויקט.
במסגרת המחויבות של פלסאון להצלחת הפרויקטים המתוכננים
ומבוצעים עם מוצרי החברה יש לזמן את נציג שרות השדה להתקנה
הראשונה של הרוכבים הגדולים להדרכת הקבלן בשימוש בציוד
הייעודי :ערכת חביקה וקידוח המיוחדת המהווה חלק מסל המוצר.
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•בתי ממברנות עשוים נירוסטה עם ציפוי  EPאו .FRP
•ממברנות מתוצרת  GEאו שוו"ע ע"פ דרישת המזמין.
•משאבת לחץ גבוהה עשויה נירוסטה מתוצרת  GRUNDFOSאו שוו"ע על
פי דרישת המזמין.
•משאבת מינון לאנטיסקילנט מתוצרת .GRUNDFOS
•לוח חשמל הכולל בקר יעודי עם תצוגת איכות תוצר רציפה.
•בקרת חוסר מים בהזנה.

וינטר הנדסה בע"מ
וינטר הנדסה מקבוצת
מגישה
AQUAPHOR
חידוש נוסף קו מערכות
האוסמוזה מיני

ניתן להוסיף במחירים אטרקטיבים
•מערכות UF
•סינון מקדים עם שטיפה אוט'  MMאו פחם פעיל.
•מרככי מים אוט' עמודה בודדת או כפולים.
•כל סוגי מערכי אגירה.
•מערכות עיקור UV

בנוסף למערכות אוסמוזה לחץ גבוה
ונמוך בתפוקות שבין  125לי"ש
שעה עד  2500לי"ש "מהמדף"
ועד  20,000לי"ש פיתחה לאחרונה
וינטר את קו מערכות המיני !!!
מערכות אוסמוזה המיועדות
לספיקות של  130-500לי"ש
הכוללות מיכל לחץ לאגירה ומערך
לאנטיסקילנט.
מתאימות לשימוש במטבחים מוסדיים קטנים ,מסעדות ,מרטיבי אויר וכו'
פתיחת קו היצור החדש והאינטנסיבי ונפחי הייצור מאפשרים לוינטר לספק
מערכות המצוידות במיטב הרכיבים במחיר אטרקטיבי במיוחד.

במחסני החברה מלאי גדול של:
•סננים ובתי מסנן.
•ממברנות  ROו.UF-
•עמודות .FRP
•ברזים רב שלביים מבוקרים לסינון וריכוך בכל הגדלים ולכל הספיקות.
•מצעי סינון ומחליפי יונים.

מפרט טכני סטנדרטי

•מעמד עשוי פרופילי נירוסטה.
•פאנל קידמי עשוי נירוסטה.
•שעוני לחץ כניסה,אחרי סינון ולחץ  ROעשויים נירוסטה ממולאי גליצרין.
•ברזי ויסות מסוג מחט עשויים נירוסטה.
•בתי מסנן  BBרקורד עשויים  PPמחוזק סיבי זכוכית.
•צנרת לחץ נמוך עשויה  PVCללא צנרת גמישה.
•צנרת לחץ גבוהה עשויה נירוסטה לרבות צנרת בקרה במערכות .HR
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קרנים
לשנת 2016
על
מיחזור מי
ידי בורות חלחול נגר עילי
חדשניים

3:47 PM

של כל תאגידי
העשייההמים
הם הקטר
בתחומי
המים והביוב
3/26/17

זיהום מי
השתיה
בעופרת

האם מים
עם ריכוז
פלואוריד מיטבי
מסוכנים?

9:12 AM

מניעת
דליפות דלק
וצנרת תת קרקעיים ממיכלים
בתחנות דלק
המעבדה
הגדולה בעולם
9:23 PM

2/25/17

12/6/16

ניטור נחלי
יהודה
ושומרון
1
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המים ש
המג'הולעושים את
הטעים בעולם
על
בת רגולציה
אגידי
מים וביוב
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