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פלסאון הקדימה את החלטת הממשלה 
והקריאות בכנסת � והעלתה את שכר 

המינימום של עובדיה
פלסאון, חברה ציבורית שהוקמה בקיבוץ מעגן מיכאל ב-1963, מהמובילות 
בתחומי הפלסטיק בארץ ובחו”ל, לא חיכתה לממשלה או לכנסת ישראל. 
כבר בתחילת ינואר, החברה העלתה את שכר המינימום של עובדיה ל-28 
המדינה  שקבעה  העדכני  המינימום  מרף   21% של  גידול  לשעה,  שקלים 

(23.12 שקלים לשעה).

מהעובדים)  (כשליש  כ-240  בפלסאון  המועסקים  העובדים  כלל  מתוך 
עובדי  מעסיקה  אינה  החברה  כי  לציין,  חשוב  מינימום.  בשכר  משתכרים 

קבלן: כל עובדי הניקיון, השמירה והייצור, מועסקים ישירות בחברה. 

ב-21 בינואר, 2015, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את העלאת 
בהדרגה  המינימום  שכר  סכום  יועלה  התכנית  במסגרת  המינימום.  שכר 

במשך שנתיים עד לסכום של 5,000 שקל לחודש.

בצוק  הקידוח  את  הפסיקה  זרח 
תמרור � יותר מדי מים בנפט

השותפות עדכנה, כי אין לה יותר יכולת לאחסן עוד נפט מהול במים 
באתר, ומצד אחר, אין לה פתרון להפרדת המים מהנפט

ההפקה  מבחני  הפסקת  על  הודיעה  זרח,  והנפט,  הגז  חיפושי  שותפות 
(רישיון 400). הסיבה: עלייה בשיעור המים שנשאבים  ”זרח חדש”  בקידוח 

מהקידוח. מדובר בקידוח ”צוק תמרור 3”, באזור ים המלח.
ההפקה  מבחני  במסגרת  שנשאבים  והנפט  המים  את  מאחסנת  השותפות 
עמו  הלקוח  כאשר  נגמר,  שלה  האחסון  שטח  בעיה.  לה  יש  וכעת  באתר, 
הנפט  את  לקבל  מוכן  אינו  שנשאב  הנפט  את  למכור  מנת  על  התקשרה 
כשהוא מעורבב עם מים. כך, השותפות צריכה למצוא פתרון להפרדת הנפט 
מהמים. בינתיים, שטח האחסון נגמר, והשותפות לא יכולה להמשיך ולשאוב.

השותפות דיווחה, כי ”לאחרונה, נמדדה עלייה בשיעור המים ונוזלים אחרים 
ושינוי בצפיפות בנפט הגולמי הנשאב במהלך מבחני השאיבה בקידוח, באופן 
שהוא אינו עומד בתנאי האיכות אשר נקבעו על ידי הרוכש עמו התקשרה 
השותפות, כפי שדווח. נכון למועד דו”ח זה לא ניתן להגדיל את כמות הנפט 
המאוכסן באתר הקידוח ומצד אחר, לא ניתן למכור אותו לרוכש לפני ביצוע 

הפרדת המים והנוזלים האחרים מהנפט”.
”בהתאם לכך, השותפות נאלצת להפסיק זמנית את מבחני השאיבה וזאת 
עד שיימצא פתרון אחסון לנפט הגולמי הנשאב ו/או פתרון להפרדת המים 
ונוזלים אחרים אשר מעורבים בנפט הגולמי, אשר יאפשרו עמידתו בתנאי 
האיכות שנקבעו לצורך מכירתו לרוכש. השותפות תשוב ותדווח בעניין זה 

ככל שתהיינה התפתחויות”.

ב�1.5  נקנסה  מכתשים  חברת 
מיליון שקל בגין זיהום מקורות מים

שורה של ליקויים גרמו לשריפת ענק במפעל של החברה באשדוד, 
אותם.  וזיהמו  מים  למקורות  מסוכנים  חומרים  הוזרמו  בעקבותיה 
'אדמה מכתשים' תשלם למדינה קנס של 1.5 מיליון שקל. המשרד 
המשרד,  של  אכיפה  פעולות  בעקבות  זאת,  עם  הסביבה:  להגנת 

החברה שיפרה משמעותית את תפקודה הסביבתי

חדשות מהארץישראליותטיפות
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חברת מכתשים אגן (''אדמה'') תשלם למדינה 1.5 מיליון שקל בשל ליקויים 
שהובילו לשריפת ענק בשנת 2009 במפעל החברה באשדוד וגרמו לזיהום 

מקורות מים. 
נגד החברה המשווקת  פי כתב האישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה  על 
כימיקלים, במחסן שעלה באש במפעל הסמוך לנמל אשדוד, נשרפו 140 טון 
כימיקלים הכוללים גם חומרי הדברה. במחסן לא הותקן מערך התרעה מפני 
במחסן  אוחסנו  החומרים  בנוסף,  אש.  לכיבוי  אמצעים  בו  היו  ולא  שרפות, 
בצפיפות וללא גישה נוחה לפינויים במקרה של אירוע חריג.  במהלך פעולות 
כיבוי האש זרמו חומרים מסוכנים למקורות מים ומשם לנחל לכיש וזיהמו אותו. 
החברה הודתה והורשעה במסגרת הסדר טיעון. גזר הדין הטיל עליה קנסות 
מנהל  על  נגזר  שקל   33,600 בסך  כספי  עיצום  שקל.  מיליון  כ-1.5  בסך 

המפעל בזמן האירוע, צבי מנור.

ליישום  במיזם  הגיחון  תאגיד 
מתקדמים  אבטחה  מנגנוני 

להתגוננות מפני התקפות סייבר
ידי תים והיקפה הכספי 1.5  יושמה על  רשת ה-IT (חלק מהמיזם) 

מיליון שקל
פרויקט  לראשונה  בישראל, חשפה  הגדול  והביוב  הגיחון, תאגיד המים  חברת 
בשנת  שהוקם  התאגיד,  סייבר.  התקפות  מפני  להתגוננות  מתקדם  אבטחה 
ירושלים,  לתושבי  מים  על אספקת  ואחראי  חיוניות  על מערכות  1996, אמון 
פעולה עם  בסוף שנת 2012 בשיתוף  גוש. הפרויקט החל  ואבו  ציון  מבשרת 
רשות המים ומשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, במטרה לבנות מודל 

להתגוננות מפני התקפות סייבר בגיחון וליישמו ביתר תאגידי המים בישראל. 
במסגרת הפרויקט חברת הגיחון הטמיעה מנגנוני אבטחה בשתי רשתות: 
וביוב,  מים  חיוניות,  מערכות  על  ובקרה  לפיקוד  מערכת   –  d רשת 
באמצעות חברת ליד בקרה; וכן, רשת IT - מערכות התפעוליות: באמצעות 
אגף מיקור חוץ, מחברת תים, ספק המחשוב של החברה. היקפו הכספי של 

הפרויקט ברשת ה-IT הינו כ-1.5 מיליון שקל.
הפרויקט, פרי יוזמתו של מנכ”ל הגיחון, זהר ינון, כולל יישום מלא של תקן 
PCI, בהתאם להנחיות חברת Comsec כגוף מסמיך, ובשיתוף פעולה עם 
. את ביצועו הוביל שי שובל, CIO הגיחון. במסגרתו נלמדו איומי  P חברת
בהתקפות  הטמון  הפוטנציאלי  הנזק  הסייבר,  והתקפות  המידע  אבטחת 
היא רק  בישראל  חיוניות  סייבר על תשתיות  כי תקיפות  והפנמה  שכאלה, 

שאלה של זמן.
מפני  והתגוננות  מידע  אבטחת  ”בפרויקט  מסר:  הגיחון,   CIO שובל,  שי 
התקפות סייבר בחברת הגיחון הוטמע לראשונה בישראל תקן PCI בסביבת 
במערכת  מתקדמים  אבטחה  פתרונות  הטמענו  כן,  כמו   . P מערכת 
d ובכלל זה: העברת נתונים בדחיסת  מוצפנת, בפרוטוקול  ה-
ייעודי מאובטח, הגנה על מערכת הבקרה המרכזית, הגבלת  וקו תקשורת 
לשרתים  והקשחה  סגמנטציה  כיוונית,  חד  ותקשורת  המידע  הוצאת 
ולתחנות קצה, והתחברות מאובטחת מרחוק ובתקשורת מוצפנת. המודל 
שנבנה בגיחון צריך ויכול לשרת את יתר תאגידי מים באשר הם ואנו צופים 

כי רשות המים תפעל ליישומו במשק המים”.
והמנהל הטכני של המיזם מחברת תים, סיפר:  CTO מיקור חוץ  לוי,  אילן 
העובדים  לכלל  המודעות  להגברת  הובילה  בגיחון   PCI תקן  ”הטמעת 
לאיתור  הבקרה  כלי  הטמעת  עם  יחד  המידע.  אבטחת  לסיכוני  והמנהלים 
הוביל  הפרויקט  יותר.  בטוחה  טכנולוגית  סביבה  נוצרה  חריגים  אירועים 
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פלסאון הקדימה את החלטת הממשלה 
והקריאות בכנסת � והעלתה את שכר 

המינימום של עובדיה
פלסאון, חברה ציבורית שהוקמה בקיבוץ מעגן מיכאל ב-1963, מהמובילות 
בתחומי הפלסטיק בארץ ובחו”ל, לא חיכתה לממשלה או לכנסת ישראל. 
כבר בתחילת ינואר, החברה העלתה את שכר המינימום של עובדיה ל-28 
המדינה  שקבעה  העדכני  המינימום  מרף   21% של  גידול  לשעה,  שקלים 

(23.12 שקלים לשעה).

מהעובדים)  (כשליש  כ-240  בפלסאון  המועסקים  העובדים  כלל  מתוך 
עובדי  מעסיקה  אינה  החברה  כי  לציין,  חשוב  מינימום.  בשכר  משתכרים 

קבלן: כל עובדי הניקיון, השמירה והייצור, מועסקים ישירות בחברה. 

ב-21 בינואר, 2015, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את העלאת 
בהדרגה  המינימום  שכר  סכום  יועלה  התכנית  במסגרת  המינימום.  שכר 

במשך שנתיים עד לסכום של 5,000 שקל לחודש.

בצוק  הקידוח  את  הפסיקה  זרח 
תמרור � יותר מדי מים בנפט

השותפות עדכנה, כי אין לה יותר יכולת לאחסן עוד נפט מהול במים 
באתר, ומצד אחר, אין לה פתרון להפרדת המים מהנפט

ההפקה  מבחני  הפסקת  על  הודיעה  זרח,  והנפט,  הגז  חיפושי  שותפות 
(רישיון 400). הסיבה: עלייה בשיעור המים שנשאבים  ”זרח חדש”  בקידוח 

מהקידוח. מדובר בקידוח ”צוק תמרור 3”, באזור ים המלח.
ההפקה  מבחני  במסגרת  שנשאבים  והנפט  המים  את  מאחסנת  השותפות 
עמו  הלקוח  כאשר  נגמר,  שלה  האחסון  שטח  בעיה.  לה  יש  וכעת  באתר, 
הנפט  את  לקבל  מוכן  אינו  שנשאב  הנפט  את  למכור  מנת  על  התקשרה 
כשהוא מעורבב עם מים. כך, השותפות צריכה למצוא פתרון להפרדת הנפט 
מהמים. בינתיים, שטח האחסון נגמר, והשותפות לא יכולה להמשיך ולשאוב.

השותפות דיווחה, כי ”לאחרונה, נמדדה עלייה בשיעור המים ונוזלים אחרים 
ושינוי בצפיפות בנפט הגולמי הנשאב במהלך מבחני השאיבה בקידוח, באופן 
שהוא אינו עומד בתנאי האיכות אשר נקבעו על ידי הרוכש עמו התקשרה 
השותפות, כפי שדווח. נכון למועד דו”ח זה לא ניתן להגדיל את כמות הנפט 
המאוכסן באתר הקידוח ומצד אחר, לא ניתן למכור אותו לרוכש לפני ביצוע 

הפרדת המים והנוזלים האחרים מהנפט”.
”בהתאם לכך, השותפות נאלצת להפסיק זמנית את מבחני השאיבה וזאת 
עד שיימצא פתרון אחסון לנפט הגולמי הנשאב ו/או פתרון להפרדת המים 
ונוזלים אחרים אשר מעורבים בנפט הגולמי, אשר יאפשרו עמידתו בתנאי 
האיכות שנקבעו לצורך מכירתו לרוכש. השותפות תשוב ותדווח בעניין זה 

ככל שתהיינה התפתחויות”.

ב�1.5  נקנסה  מכתשים  חברת 
מיליון שקל בגין זיהום מקורות מים

שורה של ליקויים גרמו לשריפת ענק במפעל של החברה באשדוד, 
אותם.  וזיהמו  מים  למקורות  מסוכנים  חומרים  הוזרמו  בעקבותיה 
'אדמה מכתשים' תשלם למדינה קנס של 1.5 מיליון שקל. המשרד 
המשרד,  של  אכיפה  פעולות  בעקבות  זאת,  עם  הסביבה:  להגנת 

החברה שיפרה משמעותית את תפקודה הסביבתי

חדשות מהארץישראליותטיפות
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חברת מכתשים אגן (''אדמה'') תשלם למדינה 1.5 מיליון שקל בשל ליקויים 
שהובילו לשריפת ענק בשנת 2009 במפעל החברה באשדוד וגרמו לזיהום 

מקורות מים. 
נגד החברה המשווקת  פי כתב האישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה  על 
כימיקלים, במחסן שעלה באש במפעל הסמוך לנמל אשדוד, נשרפו 140 טון 
כימיקלים הכוללים גם חומרי הדברה. במחסן לא הותקן מערך התרעה מפני 
במחסן  אוחסנו  החומרים  בנוסף,  אש.  לכיבוי  אמצעים  בו  היו  ולא  שרפות, 
בצפיפות וללא גישה נוחה לפינויים במקרה של אירוע חריג.  במהלך פעולות 
כיבוי האש זרמו חומרים מסוכנים למקורות מים ומשם לנחל לכיש וזיהמו אותו. 
החברה הודתה והורשעה במסגרת הסדר טיעון. גזר הדין הטיל עליה קנסות 
מנהל  על  נגזר  שקל   33,600 בסך  כספי  עיצום  שקל.  מיליון  כ-1.5  בסך 

המפעל בזמן האירוע, צבי מנור.

ליישום  במיזם  הגיחון  תאגיד 
מתקדמים  אבטחה  מנגנוני 

להתגוננות מפני התקפות סייבר
ידי תים והיקפה הכספי 1.5  יושמה על  רשת ה-IT (חלק מהמיזם) 

מיליון שקל
פרויקט  לראשונה  בישראל, חשפה  הגדול  והביוב  הגיחון, תאגיד המים  חברת 
בשנת  שהוקם  התאגיד,  סייבר.  התקפות  מפני  להתגוננות  מתקדם  אבטחה 
ירושלים,  לתושבי  מים  על אספקת  ואחראי  חיוניות  על מערכות  1996, אמון 
פעולה עם  בסוף שנת 2012 בשיתוף  גוש. הפרויקט החל  ואבו  ציון  מבשרת 
רשות המים ומשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, במטרה לבנות מודל 

להתגוננות מפני התקפות סייבר בגיחון וליישמו ביתר תאגידי המים בישראל. 
במסגרת הפרויקט חברת הגיחון הטמיעה מנגנוני אבטחה בשתי רשתות: 
וביוב,  מים  חיוניות,  מערכות  על  ובקרה  לפיקוד  מערכת   –  d רשת 
באמצעות חברת ליד בקרה; וכן, רשת IT - מערכות התפעוליות: באמצעות 
אגף מיקור חוץ, מחברת תים, ספק המחשוב של החברה. היקפו הכספי של 

הפרויקט ברשת ה-IT הינו כ-1.5 מיליון שקל.
הפרויקט, פרי יוזמתו של מנכ”ל הגיחון, זהר ינון, כולל יישום מלא של תקן 
PCI, בהתאם להנחיות חברת Comsec כגוף מסמיך, ובשיתוף פעולה עם 
. את ביצועו הוביל שי שובל, CIO הגיחון. במסגרתו נלמדו איומי  P חברת
בהתקפות  הטמון  הפוטנציאלי  הנזק  הסייבר,  והתקפות  המידע  אבטחת 
היא רק  בישראל  חיוניות  סייבר על תשתיות  כי תקיפות  והפנמה  שכאלה, 

שאלה של זמן.
מפני  והתגוננות  מידע  אבטחת  ”בפרויקט  מסר:  הגיחון,   CIO שובל,  שי 
התקפות סייבר בחברת הגיחון הוטמע לראשונה בישראל תקן PCI בסביבת 
במערכת  מתקדמים  אבטחה  פתרונות  הטמענו  כן,  כמו   . P מערכת 
d ובכלל זה: העברת נתונים בדחיסת  מוצפנת, בפרוטוקול  ה-
ייעודי מאובטח, הגנה על מערכת הבקרה המרכזית, הגבלת  וקו תקשורת 
לשרתים  והקשחה  סגמנטציה  כיוונית,  חד  ותקשורת  המידע  הוצאת 
ולתחנות קצה, והתחברות מאובטחת מרחוק ובתקשורת מוצפנת. המודל 
שנבנה בגיחון צריך ויכול לשרת את יתר תאגידי מים באשר הם ואנו צופים 

כי רשות המים תפעל ליישומו במשק המים”.
והמנהל הטכני של המיזם מחברת תים, סיפר:  CTO מיקור חוץ  לוי,  אילן 
העובדים  לכלל  המודעות  להגברת  הובילה  בגיחון   PCI תקן  ”הטמעת 
לאיתור  הבקרה  כלי  הטמעת  עם  יחד  המידע.  אבטחת  לסיכוני  והמנהלים 
הוביל  הפרויקט  יותר.  בטוחה  טכנולוגית  סביבה  נוצרה  חריגים  אירועים 
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טיפות ישראליות

לשינוי גישה בתהליכי פיתוח התוכנה והטמעת שינויים ושדרוגים טכנולוגיים 
בהתייחסות מתמדת לתחום איומי הסייבר”.

חדשים  כללים  לניתוקים?  סוף 
שיגבילו ניתוק ממים

המים  תאגידי  יכולת  את  יגבילו  אשר  כללים  ניסחה  המים  רשות 
בנושא  דנו  לעתירה,  שנתיים  שמלאו  אחרי  יום.  קשות  למשפחות 
גם  בהישג,  שמדובר  אף  על  החדשים.  בהגבלים  הכלכלה  בוועדת 

לכללים הללו היו התנגדויות
אשר  כללים  ניסחה  המים  רשות  בעניין,  עתירה  שהוגשה  אחרי  שנתיים 
מגבילים את ניתוקי המים למשפחות מעוטות יכולת על ידי התאגידים, והם 

נדונו במהלך פברואר בוועדת הכלכלה של הכנסת.
על פי הכללים, בניגוד למתרחש היום, לא כל תאגיד מים יוכל לנתק חייבים 
על פי ראות עיניו, אלא ניתוקים יוכלו להתבצע רק באישור של הרשות, אחרי 
דיון בוועדה. לפי השינוי מותר יהיה לנתק סרבני חוב, אנשים שיכולים לממן 
יהיה לנתק את  את תשלומי המים, אבל בוחרים שלא לעשות זאת. אסור 

אותן משפחות שלא משלמות על המים פשוט כי הן לא מסוגלות.
הכללים קובעים גם, כי ניתן יהיה לנתק משקי בית עם חוב של אלף שקל לכל 
היותר, ורק אם החוב הזה יהיה חוב חדש, כלומר, חוב שהצטבר במשך שישה 

חודשים ולא יותר. הכללים יחייבו גם לתת התראה של חודש לפני הניתוק.
על אף שמדובר בהישג, גם לכללים הללו יש התנגדויות. וועדת הכלכלה כבר 
דחתה טיוטות קודמות של הכללים, ונדרש מאבק על מנת שהרשות תקשה 
כל כך על הניתוקים. אחת הבעיות המרכזיות שמזהים בארגונים החברתיים 
היא שהכללים הללו יכנסו לתוקף רק בספטמבר 2015, ועד אז אפשר יהיה 

להמשיך בניתוקים.
למי  שהקריטריונים  השאר  בין  הסתייגויות,  מעלים  הכללים  של  לגופם  גם 
שלא מסוגל לשלם את החובות הם כלליים מדי ושלא מובטחת זכות טיעון 

למי שמועמד לניתוק.

ה�19  קלינטק  ותערוכת  ועידת 
הסתיימה בהצלחה

במהלך הועידה ובימים שאחריה נסגרו עסקאות בשווי 154 מיליוני 
שקל • מעל 10 אלפים מקבלי החלטות מהדרג הגבוה  ביותר ביקרו 

בועידה ובתערוכה הבינלאומית 
בשני ימי תערוכת קלינטק ה-19 שננעלה בסוף ינואר בקרית שדה התעופה, 
האנרגיה  בתחומי  בעיקר  שקל,  מיליוני  כ-154  של  בשווי  עסקאות  נסגרו 
הסולארית והמיחזור. לדברי חיים אלוש, מייסד ומנכ”ל משותף של הועידה 
צמיחה  מנוע  הן  הקלינטק  שתעשיות  על  כך  מצביע  ”הדבר  והתערוכה: 
משמעותי, ולכן, גם בשנה שהייתה לא פשוטה למשק, הפעילות בענף לא 

רק שלא יורדת עלה עולה”.
וזרות  ישראליות  חברות  כ-60  השתתפו  קלינטק  בתערוכת  אלוש  לדברי 
שהציגו ביחד מאות טכנולוגיות, מוצרים ופתרונות בתחומי איכות הסביבה, 
אנרגיות  לסביבה,  ידידותי  חשמל  ייצור  דרך  אנרגטית,  מהתייעלות  החל 
מתחדשות, טיפול בפסולת ובשפכים, שימוש במים אפורים, מחזור חומרי 
פסולת מכל הסוגים ועוד. לדבריו: ”השנה ראינו שוב את ייחודה של תערוכת 
ומהעולם  מהארץ  הסביבתיות  הטכנולוגיות  מיטב  את  המביאה  קלינטק 
המאפיינים  אחד  זהו  כאחד.  וזרים  ישראלים  קניינים  בפני  אותן  וחושפת 
המרתקים ביותר של תחום הקלינטק – הזרימה של טכנולוגיה ושל שווקים 

הן מישראל לעולם והן מהעולם הנה”.
השנה  זו  מקצועיים והתקיים,  כנסים  נערכו 7   ”2015 ”קלינטק  במסגרת 
הפרס  את   .”2015 הירוקה  הרשות  הענקת ”פרסי  טקס  השמינית, 
לציון,  ראשון  סבא,  כפר  העירוניים: נתניה,  היישובים  בקטגוריית  קיבלו 
וכפר  שאן  הפריפריה: בית  יישובי  בקטגוריית  אדומים;  ומעלה  העין  ראש 

ורדים ובקטגוריית מועצות אזוריות: מגידו, עמק חפר וגוש עציון. 
למוצרים,  שנה  מדי  המוענקים  קלינטק”  ”אותות  בועידה  הוענקו  עוד 
לקידום  משמעותית  בצורה  בפעילותם  שתרמו  וחוקרים  יזמים  ארגונים, 
איכות הסביבה בישראל ולפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך להגנת הסביבה. 
השנה הושם דגש בבחירת הזוכים על חדשנות. הזוכים באות קלינטק 2015 
M, המועצה להשכלה גבוהה, הגיחון, איטונג, פורום  הינם: עמיעד, 

ישראלי לאנרגיה והמועצה התעשייתית נאות חובב.

העתיד  את  חוזה  אקוניס  אופיר 
בועידת קלינטק

במהלך הועידה, סגן השר להגנת הסביבה – אופיר אקוניס, התנסה 
קלינטק,  נשיא   – עדין  אבנר  פרופ'  עם  ונפגש  הטזארי  במכונית 
ענת ליבנת חיימוביץ – מנכ”לית חברת אלפא לבאל בישראל ונאור 

ירושלמי – מנכ”ל חיים סביבה
 

התשתיות  שר  ששלח  קלינטק  ועידת  לפתיחת  הברכה  דברי  במסגרת 
הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, לכבוד ועידת קלינטק צוין ”המשרד 
עומד בראש העשייה להענקת עצמאות אנרגטית למדינת ישראל. ממשלת 
ייצור  למפת  המתחדשות  האנרגיות  להחדרת  יעד  לעצמה  קבעה  ישראל 
להסבות  הצעתי  את  הממשלה  אישררה  לאחרונה,  בישראל.  החשמל 
והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות וזאת במטרה להקטין 
את העלויות העודפות למשק החשמל בסכום של מעל ל -2 מיליארד שקל. 
ההחלטה תאפשר להמיר מתקנים תרמו סולאריים למתקנים בטכנולוגיה 
למשק  שתחסוך  הסבה  מגוואט,   180 של  בהיקף   (P ) פוטו-וולטאית 
במרץ  מקדם  המשרד  שנה.   20 למשך  שקל,  מיליארד  כ-1.6  החשמל 
בשנתיים האחרונות גם את תחום ההתייעלות האנרגטית במשק הישראלי. 
רק בשנה האחרונה פורסמו שלושה מכרזים למגזרים התעשייתי, המסחרי 
יבוצעו פרויקטים להתייעלות אנרגטית בקרב כ-200  והציבורי, במסגרתם 
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לשינוי גישה בתהליכי פיתוח התוכנה והטמעת שינויים ושדרוגים טכנולוגיים 
בהתייחסות מתמדת לתחום איומי הסייבר”.

חדשים  כללים  לניתוקים?  סוף 
שיגבילו ניתוק ממים

המים  תאגידי  יכולת  את  יגבילו  אשר  כללים  ניסחה  המים  רשות 
בנושא  דנו  לעתירה,  שנתיים  שמלאו  אחרי  יום.  קשות  למשפחות 
גם  בהישג,  שמדובר  אף  על  החדשים.  בהגבלים  הכלכלה  בוועדת 

לכללים הללו היו התנגדויות
אשר  כללים  ניסחה  המים  רשות  בעניין,  עתירה  שהוגשה  אחרי  שנתיים 
מגבילים את ניתוקי המים למשפחות מעוטות יכולת על ידי התאגידים, והם 

נדונו במהלך פברואר בוועדת הכלכלה של הכנסת.
על פי הכללים, בניגוד למתרחש היום, לא כל תאגיד מים יוכל לנתק חייבים 
על פי ראות עיניו, אלא ניתוקים יוכלו להתבצע רק באישור של הרשות, אחרי 
דיון בוועדה. לפי השינוי מותר יהיה לנתק סרבני חוב, אנשים שיכולים לממן 
יהיה לנתק את  את תשלומי המים, אבל בוחרים שלא לעשות זאת. אסור 

אותן משפחות שלא משלמות על המים פשוט כי הן לא מסוגלות.
הכללים קובעים גם, כי ניתן יהיה לנתק משקי בית עם חוב של אלף שקל לכל 
היותר, ורק אם החוב הזה יהיה חוב חדש, כלומר, חוב שהצטבר במשך שישה 

חודשים ולא יותר. הכללים יחייבו גם לתת התראה של חודש לפני הניתוק.
על אף שמדובר בהישג, גם לכללים הללו יש התנגדויות. וועדת הכלכלה כבר 
דחתה טיוטות קודמות של הכללים, ונדרש מאבק על מנת שהרשות תקשה 
כל כך על הניתוקים. אחת הבעיות המרכזיות שמזהים בארגונים החברתיים 
היא שהכללים הללו יכנסו לתוקף רק בספטמבר 2015, ועד אז אפשר יהיה 

להמשיך בניתוקים.
למי  שהקריטריונים  השאר  בין  הסתייגויות,  מעלים  הכללים  של  לגופם  גם 
שלא מסוגל לשלם את החובות הם כלליים מדי ושלא מובטחת זכות טיעון 

למי שמועמד לניתוק.

ה�19  קלינטק  ותערוכת  ועידת 
הסתיימה בהצלחה

במהלך הועידה ובימים שאחריה נסגרו עסקאות בשווי 154 מיליוני 
שקל • מעל 10 אלפים מקבלי החלטות מהדרג הגבוה  ביותר ביקרו 

בועידה ובתערוכה הבינלאומית 
בשני ימי תערוכת קלינטק ה-19 שננעלה בסוף ינואר בקרית שדה התעופה, 
האנרגיה  בתחומי  בעיקר  שקל,  מיליוני  כ-154  של  בשווי  עסקאות  נסגרו 
הסולארית והמיחזור. לדברי חיים אלוש, מייסד ומנכ”ל משותף של הועידה 
צמיחה  מנוע  הן  הקלינטק  שתעשיות  על  כך  מצביע  ”הדבר  והתערוכה: 
משמעותי, ולכן, גם בשנה שהייתה לא פשוטה למשק, הפעילות בענף לא 

רק שלא יורדת עלה עולה”.
וזרות  ישראליות  חברות  כ-60  השתתפו  קלינטק  בתערוכת  אלוש  לדברי 
שהציגו ביחד מאות טכנולוגיות, מוצרים ופתרונות בתחומי איכות הסביבה, 
אנרגיות  לסביבה,  ידידותי  חשמל  ייצור  דרך  אנרגטית,  מהתייעלות  החל 
מתחדשות, טיפול בפסולת ובשפכים, שימוש במים אפורים, מחזור חומרי 
פסולת מכל הסוגים ועוד. לדבריו: ”השנה ראינו שוב את ייחודה של תערוכת 
ומהעולם  מהארץ  הסביבתיות  הטכנולוגיות  מיטב  את  המביאה  קלינטק 
המאפיינים  אחד  זהו  כאחד.  וזרים  ישראלים  קניינים  בפני  אותן  וחושפת 
המרתקים ביותר של תחום הקלינטק – הזרימה של טכנולוגיה ושל שווקים 

הן מישראל לעולם והן מהעולם הנה”.
השנה  זו  מקצועיים והתקיים,  כנסים  נערכו 7   ”2015 ”קלינטק  במסגרת 
הפרס  את   .”2015 הירוקה  הרשות  הענקת ”פרסי  טקס  השמינית, 
לציון,  ראשון  סבא,  כפר  העירוניים: נתניה,  היישובים  בקטגוריית  קיבלו 
וכפר  שאן  הפריפריה: בית  יישובי  בקטגוריית  אדומים;  ומעלה  העין  ראש 

ורדים ובקטגוריית מועצות אזוריות: מגידו, עמק חפר וגוש עציון. 
למוצרים,  שנה  מדי  המוענקים  קלינטק”  ”אותות  בועידה  הוענקו  עוד 
לקידום  משמעותית  בצורה  בפעילותם  שתרמו  וחוקרים  יזמים  ארגונים, 
איכות הסביבה בישראל ולפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך להגנת הסביבה. 
השנה הושם דגש בבחירת הזוכים על חדשנות. הזוכים באות קלינטק 2015 
M, המועצה להשכלה גבוהה, הגיחון, איטונג, פורום  הינם: עמיעד, 

ישראלי לאנרגיה והמועצה התעשייתית נאות חובב.

העתיד  את  חוזה  אקוניס  אופיר 
בועידת קלינטק

במהלך הועידה, סגן השר להגנת הסביבה – אופיר אקוניס, התנסה 
קלינטק,  נשיא   – עדין  אבנר  פרופ'  עם  ונפגש  הטזארי  במכונית 
ענת ליבנת חיימוביץ – מנכ”לית חברת אלפא לבאל בישראל ונאור 

ירושלמי – מנכ”ל חיים סביבה
 

התשתיות  שר  ששלח  קלינטק  ועידת  לפתיחת  הברכה  דברי  במסגרת 
הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, לכבוד ועידת קלינטק צוין ”המשרד 
עומד בראש העשייה להענקת עצמאות אנרגטית למדינת ישראל. ממשלת 
ייצור  למפת  המתחדשות  האנרגיות  להחדרת  יעד  לעצמה  קבעה  ישראל 
להסבות  הצעתי  את  הממשלה  אישררה  לאחרונה,  בישראל.  החשמל 
והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות וזאת במטרה להקטין 
את העלויות העודפות למשק החשמל בסכום של מעל ל -2 מיליארד שקל. 
ההחלטה תאפשר להמיר מתקנים תרמו סולאריים למתקנים בטכנולוגיה 
למשק  שתחסוך  הסבה  מגוואט,   180 של  בהיקף   (P ) פוטו-וולטאית 
במרץ  מקדם  המשרד  שנה.   20 למשך  שקל,  מיליארד  כ-1.6  החשמל 
בשנתיים האחרונות גם את תחום ההתייעלות האנרגטית במשק הישראלי. 
רק בשנה האחרונה פורסמו שלושה מכרזים למגזרים התעשייתי, המסחרי 
יבוצעו פרויקטים להתייעלות אנרגטית בקרב כ-200  והציבורי, במסגרתם 
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גופים. היקף ההשקעה של המשרד בפרויקטים אלו עמד על כ-30 מיליון 
בצריכת  קוט”ש  מיליון  כ-90  של  שנתי  לחיסכון  להביא  צפוי  והוא  שקל 
האנרגיה. המשרד פועל כל העת על מנת להרחיב את התקציבים הדרושים 
חדשים  ומנגנונים  כלים  ופיתוח  אנרגטית  התייעלות  בנושא  לפרויקטים 

להתייעלות, מתוך הכרה כי בהתייעלות טמון העתיד והתועלת הכלכלית”.
התערוכה,  חנוכת  לטקס  הגיע  אקוניס  אופיר  הסביבה  להגנת  השר  סגן 
התנסה במכונית הטזארי וגזר את הסרט יחד עם חיים אלוש מנכ”ל משותף 
של משוב, דוד לפלר מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, נאור ירושלמי מנכ”ל 
חיים וסביבה, פרופ' אבנר עדין נשיא קלינטק וענת ליבנת חיימוביץ מנכ”לית 

חברת Alfa Laval בישראל. 
לדברי סגן השר אקוניס בטקס הפתיחה ”בימים האחרונים הוצאנו קול קורא 
הטכנולוגיות  כל  את  רואה  כשאני  עברונה,  בעין  המזוהמת  הקרקע  לניקוי 
למשימה.  בהן  להיעזר  שנוכל  בטוח  אני  קלינטק  בתערוכת  כאן  המוצגות 
בתערוכת קלינטק 2015 אני רואה את תפארת היצוא הישראלי, אני שומע 
מדינת  אמריקה.  ודרום  רוסיה  הודו,  סין,  של  חדשים  לשווקים  שמגיעים 
ישראל שואפת להיות במקום הראשון בכל הקשור לשימוש וניצול האנרגיה 
הירוקה. כשאני מבקר כאן אני מאמין שאנחנו מסוגלים ויכולים להיות שם”.

נטפים נבחרה להשתתף בפרויקט 
בעולם  הגדול  המיקרו�השקיה 

בהודו בשווי 60 מיליון דולר
רן מידן, מנכ”ל נטפים: ”אנו מובילי דרך בהשקיה בטפטוף מזה 50 
נמשיך  אלה,  כגון  דרך  פורצי  בפרויקטים  עבודה  ובאמצעות  שנה, 

לספק פתרונות המחוללים שינוי, ומעצבים את עתיד החקלאות”
ובמיקרו- בטפטוף  להשקיה  בפתרונות  בעולם  המובילה  החברה  נטפים, 

השקיה, הודיעה כי היא נבחרה להשתתף בפרויקט המיקרו-השקיה הגדול 
בעולם במדינת קרנאטאקה שבדרום הודו. הפרויקט משתרע על פני 120 
אלף דונם של אדמה חקלאית ונועד לסייע ל-6,700 חקלאים בעלי חלקות 
ולחסוך  שלהם  המחיה  ורמת  הייצור  כושר  בשיפור  כפרים,  מ-22  קטנות 

50% מצריכת המים. שווי הפרויקט: 60 מיליון דולר.
חדשה  מידה  אמת  המציב  רמתהל,  בפרויקט  חלק  לקחת  נרגשים  ”אנו 
בעלי  חקלאים  עבור  במים  השימוש  וייעול  שיפור  ידי  על  במיקרו-השקיה 
בהשקיה  דרך  מובילי  ”אנו  נטפים.  מנכ”ל  מידן,  אמר רן  קטנות,”  חלקות 
בטפטוף מזה 50 שנה, ובאמצעות השתתפות בפרויקטים פורצי דרך כגון 
עולם  עתיד  את  המעצבים  שינוי,  מחוללי  פתרונות  לספק  נמשיך  אלה, 

החקלאות והעולם בכלל”.

הפרויקט מתבסס על רשת צינורות ולא על תעלה מרכזית, אפיק או ערוץ 
אחר, כאשר רשת הצינורות מובילה מי השקיה באמצעות טפטוף. הפרויקט 
להיות  מבלי  החקלאים,  לכל  מים  של  שווה  חלוקה  מבטיח  הדרך  פורץ 

מושפע מקרבה למקור מים.
”נטפים נבחרה לאחר תהליך מיון שקוף, לאור התרשמותנו מהרקורד המוכח 
גדול, בתנאי  פרויקטים בתחום המיקרו-השקיה בקנה מידה  בביצוע  שלה 
אקלים מגוונים ברחבי העולם”, אומר מר קפיל מוהן, מנכ”ל קרישנה בהגיה 
והמומחיות  ”אנו בטוחים שהניסיון העשיר של נטפים  ניגאם בע”מ.  ג'אלה 
שלה בכל רחבי העולם יעזרו להפוך את הפרויקט המאתגר הזה להצלחה 
גדולה. אנו מצפים שהסיום המוצלח של הפרויקט יקבע סטנדרטים חדשים 

לתכנון וביצוע של עבודות מיקרו-השקיה בקנה מידה גדול”.

סאטורס השלימה בהצלחה ניסוי 
למדידת פוטנציאל המים בגזע

הטכנולוגית  החממה  של  פורטפוליו  חברת   -  (Saturas) סאטורס 
מיגל,  המחקר  מכון  ושל  טרנדליינס  מקבוצת  אגטק  טרנדליינס 
חיישנים  המפתחת  החברה,  שדה.  ניסויי  סדרת  בהצלחה  השלימה 
זעירים למדידת פוטנציאל המים בגזע, מודיעה כי תוצאות הניסויים 

מהוות פריצת דרך ומוכיחות את היתכנות הטכנולוגיה החדשנית

חיישן  פיתחה  סאטורס  חברת 
המים  פוטנציאל  למדידת  זעיר 
לשימוש  לסייע  שיכול  בגזע, 
להשקיה  במים  אופטימאלי 
במטעים  איכותי  יבול  ולקבלת 
ובכרמים. השימוש בחיישן מונע 
בזבוז  ואת  היתר  השקיית  את 
המים, ומונע גם עקת מים בגלל 
בעצים  ופגיעה  חסר  השקית 
מוטמע  הזעיר  החיישן  ובפירות. 
מערכת  ובאמצעות  העץ  בגזע 
מספק  אינטרנטית,  תקשורת 
מידע מדויק להשקיה מותאמת 

לצרכים.
עלתה  האחרונות  בשנים 
ההשקיה  בקרת  של  חשיבותה 
במים,  הגובר  המחסור  בשל 
באמצעים  להשקיע  והנכונות 

לייעול השימוש במשאב היקר. למרות הצורך הגובר, והניסיונות הרבים לפיתוח 
אמצעי מדידה מדויק לבקרת ההשקיה, השוק עדיין חסר פתרון כמו זה שמציעה 

חברת סאטורס, המשלב דיוק במדידה, נוחות בשימוש ומחיר סביר. 

החיישן הזעיר שפיתחה סאטורס, על בסיס רעיון של ד”ר משה מירון, עוקב 
אחר פוטנציאל המים בגזע, הנחשב למדד מייצג ואמין למצב המים בעצים, 
עתיר  ידני  בהליך  רק  אותו  למדוד  היה  ניתן  היום  עד  אבל  וגפנים;  צמחים 

עבודה ובעל הספקים נמוכים, שמקשים על שימוש באופן מסחרי.

לאחרונה הצליחה סאטורס להטמיע אב טיפוס של החיישן בעצי אפרסק 
והדר במהלך בדיקות שדה שנערכו בחוות הניסיונות למטעים בעמק החולה. 
חיישן  הטמעת  של  החדשנית  הטכנולוגיה  היתכנות  את  הוכיחו  הבדיקות 
אלקטרוני זעיר, להשגת מגע עם רקמות מוליכות מים בגזע ומדידה רציפה 
מדידת  עם  אחד  בקנה  עולות  שהתקבלו  התוצאות  בעץ.  המים  מצב  של 

פוטנציאל המים בגזע באמצעות כלי מדידה ידני קונבנציונלי.

ענת הלגוע סולומון, מנכ”לית חברת סאטורס: ”אנו מאוד מרוצים מהתוצאות 
של ניסויי השדה האחרונים. החברה מתכננת להרחיב את הניסויים ולהשלים 
את הפיתוח של מוצר תעשייתי אמין, ידידותי למשתמש ויעיל להשגת כלי 

להשקיה מדייקת לחקלאים ברחבי העולם”.

anat@saturas-ag.com  :לפרטים נוספים
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טיפות ישראליות

גופים. היקף ההשקעה של המשרד בפרויקטים אלו עמד על כ-30 מיליון 
בצריכת  קוט”ש  מיליון  כ-90  של  שנתי  לחיסכון  להביא  צפוי  והוא  שקל 
האנרגיה. המשרד פועל כל העת על מנת להרחיב את התקציבים הדרושים 
חדשים  ומנגנונים  כלים  ופיתוח  אנרגטית  התייעלות  בנושא  לפרויקטים 

להתייעלות, מתוך הכרה כי בהתייעלות טמון העתיד והתועלת הכלכלית”.
התערוכה,  חנוכת  לטקס  הגיע  אקוניס  אופיר  הסביבה  להגנת  השר  סגן 
התנסה במכונית הטזארי וגזר את הסרט יחד עם חיים אלוש מנכ”ל משותף 
של משוב, דוד לפלר מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, נאור ירושלמי מנכ”ל 
חיים וסביבה, פרופ' אבנר עדין נשיא קלינטק וענת ליבנת חיימוביץ מנכ”לית 

חברת Alfa Laval בישראל. 
לדברי סגן השר אקוניס בטקס הפתיחה ”בימים האחרונים הוצאנו קול קורא 
הטכנולוגיות  כל  את  רואה  כשאני  עברונה,  בעין  המזוהמת  הקרקע  לניקוי 
למשימה.  בהן  להיעזר  שנוכל  בטוח  אני  קלינטק  בתערוכת  כאן  המוצגות 
בתערוכת קלינטק 2015 אני רואה את תפארת היצוא הישראלי, אני שומע 
מדינת  אמריקה.  ודרום  רוסיה  הודו,  סין,  של  חדשים  לשווקים  שמגיעים 
ישראל שואפת להיות במקום הראשון בכל הקשור לשימוש וניצול האנרגיה 
הירוקה. כשאני מבקר כאן אני מאמין שאנחנו מסוגלים ויכולים להיות שם”.

נטפים נבחרה להשתתף בפרויקט 
בעולם  הגדול  המיקרו�השקיה 

בהודו בשווי 60 מיליון דולר
רן מידן, מנכ”ל נטפים: ”אנו מובילי דרך בהשקיה בטפטוף מזה 50 
נמשיך  אלה,  כגון  דרך  פורצי  בפרויקטים  עבודה  ובאמצעות  שנה, 

לספק פתרונות המחוללים שינוי, ומעצבים את עתיד החקלאות”
ובמיקרו- בטפטוף  להשקיה  בפתרונות  בעולם  המובילה  החברה  נטפים, 

השקיה, הודיעה כי היא נבחרה להשתתף בפרויקט המיקרו-השקיה הגדול 
בעולם במדינת קרנאטאקה שבדרום הודו. הפרויקט משתרע על פני 120 
אלף דונם של אדמה חקלאית ונועד לסייע ל-6,700 חקלאים בעלי חלקות 
ולחסוך  שלהם  המחיה  ורמת  הייצור  כושר  בשיפור  כפרים,  מ-22  קטנות 

50% מצריכת המים. שווי הפרויקט: 60 מיליון דולר.
חדשה  מידה  אמת  המציב  רמתהל,  בפרויקט  חלק  לקחת  נרגשים  ”אנו 
בעלי  חקלאים  עבור  במים  השימוש  וייעול  שיפור  ידי  על  במיקרו-השקיה 
בהשקיה  דרך  מובילי  ”אנו  נטפים.  מנכ”ל  מידן,  אמר רן  קטנות,”  חלקות 
בטפטוף מזה 50 שנה, ובאמצעות השתתפות בפרויקטים פורצי דרך כגון 
עולם  עתיד  את  המעצבים  שינוי,  מחוללי  פתרונות  לספק  נמשיך  אלה, 

החקלאות והעולם בכלל”.

הפרויקט מתבסס על רשת צינורות ולא על תעלה מרכזית, אפיק או ערוץ 
אחר, כאשר רשת הצינורות מובילה מי השקיה באמצעות טפטוף. הפרויקט 
להיות  מבלי  החקלאים,  לכל  מים  של  שווה  חלוקה  מבטיח  הדרך  פורץ 

מושפע מקרבה למקור מים.
”נטפים נבחרה לאחר תהליך מיון שקוף, לאור התרשמותנו מהרקורד המוכח 
גדול, בתנאי  פרויקטים בתחום המיקרו-השקיה בקנה מידה  בביצוע  שלה 
אקלים מגוונים ברחבי העולם”, אומר מר קפיל מוהן, מנכ”ל קרישנה בהגיה 
והמומחיות  ”אנו בטוחים שהניסיון העשיר של נטפים  ניגאם בע”מ.  ג'אלה 
שלה בכל רחבי העולם יעזרו להפוך את הפרויקט המאתגר הזה להצלחה 
גדולה. אנו מצפים שהסיום המוצלח של הפרויקט יקבע סטנדרטים חדשים 

לתכנון וביצוע של עבודות מיקרו-השקיה בקנה מידה גדול”.

סאטורס השלימה בהצלחה ניסוי 
למדידת פוטנציאל המים בגזע

הטכנולוגית  החממה  של  פורטפוליו  חברת   -  (Saturas) סאטורס 
מיגל,  המחקר  מכון  ושל  טרנדליינס  מקבוצת  אגטק  טרנדליינס 
חיישנים  המפתחת  החברה,  שדה.  ניסויי  סדרת  בהצלחה  השלימה 
זעירים למדידת פוטנציאל המים בגזע, מודיעה כי תוצאות הניסויים 

מהוות פריצת דרך ומוכיחות את היתכנות הטכנולוגיה החדשנית

חיישן  פיתחה  סאטורס  חברת 
המים  פוטנציאל  למדידת  זעיר 
לשימוש  לסייע  שיכול  בגזע, 
להשקיה  במים  אופטימאלי 
במטעים  איכותי  יבול  ולקבלת 
ובכרמים. השימוש בחיישן מונע 
בזבוז  ואת  היתר  השקיית  את 
המים, ומונע גם עקת מים בגלל 
בעצים  ופגיעה  חסר  השקית 
מוטמע  הזעיר  החיישן  ובפירות. 
מערכת  ובאמצעות  העץ  בגזע 
מספק  אינטרנטית,  תקשורת 
מידע מדויק להשקיה מותאמת 

לצרכים.
עלתה  האחרונות  בשנים 
ההשקיה  בקרת  של  חשיבותה 
במים,  הגובר  המחסור  בשל 
באמצעים  להשקיע  והנכונות 

לייעול השימוש במשאב היקר. למרות הצורך הגובר, והניסיונות הרבים לפיתוח 
אמצעי מדידה מדויק לבקרת ההשקיה, השוק עדיין חסר פתרון כמו זה שמציעה 

חברת סאטורס, המשלב דיוק במדידה, נוחות בשימוש ומחיר סביר. 

החיישן הזעיר שפיתחה סאטורס, על בסיס רעיון של ד”ר משה מירון, עוקב 
אחר פוטנציאל המים בגזע, הנחשב למדד מייצג ואמין למצב המים בעצים, 
עתיר  ידני  בהליך  רק  אותו  למדוד  היה  ניתן  היום  עד  אבל  וגפנים;  צמחים 

עבודה ובעל הספקים נמוכים, שמקשים על שימוש באופן מסחרי.

לאחרונה הצליחה סאטורס להטמיע אב טיפוס של החיישן בעצי אפרסק 
והדר במהלך בדיקות שדה שנערכו בחוות הניסיונות למטעים בעמק החולה. 
חיישן  הטמעת  של  החדשנית  הטכנולוגיה  היתכנות  את  הוכיחו  הבדיקות 
אלקטרוני זעיר, להשגת מגע עם רקמות מוליכות מים בגזע ומדידה רציפה 
מדידת  עם  אחד  בקנה  עולות  שהתקבלו  התוצאות  בעץ.  המים  מצב  של 

פוטנציאל המים בגזע באמצעות כלי מדידה ידני קונבנציונלי.

ענת הלגוע סולומון, מנכ”לית חברת סאטורס: ”אנו מאוד מרוצים מהתוצאות 
של ניסויי השדה האחרונים. החברה מתכננת להרחיב את הניסויים ולהשלים 
את הפיתוח של מוצר תעשייתי אמין, ידידותי למשתמש ויעיל להשגת כלי 

להשקיה מדייקת לחקלאים ברחבי העולם”.

anat@saturas-ag.com  :לפרטים נוספים
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 יוני
 במים בתעשיית המזון ומשקאות טיפול Road Show ב"ארה

 משלחת עיר המים סין

 Weftecתערוכת  ב"ארה 26-30 ספטמבר

  תערוכת  ישראל 13-15 אוקטובר

 Aquatec Amsterdamתערוכת  הולנד 3-6 נובמבר

 ענף המים – 2015תכניות עבודה 

 התכנית נתונה לשינויים* 

 ניב מורג :למידע נוסף והרשמה
 גז ונפט במכון היצוא, מנהל ענף המים

nivm@export.gov.il 
03-5142818 

 יל פרז'ג
 ענף המים במכון היצוא, מתאם שיווק

gillesp@export.gov.il 
03-5142847 
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מיקי זיידה,  ממונה תכנון אסטרטגי, אגף תכנון, הרשות הממשלתית למים וביוב

”מסמך  המלצות   -  95 מגיליון  ורדי  דויד  של  למאמרו  תגובה 
המדיניות” כבסיס לתכנון משק המים בהווה והעתיד

להלן תגובת רשות המים ביחס לכתבה בנדון:
1.  היתרון הגדול במסמך המדיניות שאושר במועצת רשות המים הינו פריסת 
המדיניות הקיימת כיום (חזון מטרות והמלצות), בתחומי פעילות מרכזיים 
במשק המים בקונצנזוס רחב. מטרת המסמך הינה לשמש ”מפת דרכים” 
ממענה  להבדיל  ומפורט)  כללי  (לתכנון  הרמות  בכל  התכנון  לפעילות 

מוחלט לכל הסוגיות ההנדסיות (לא ריאלי).
משק המים הינו דוגמה טובה לקיום תכנון מרכזי וממלכתי ביחס לתכנון   .2

תשתיות אחרות.
פינה  כל  שבודקת  אב  תוכנית  לייצר  מנת  על  רבים  משאבים  נדרשים   .3
על  אלו,  משאבים  בהעדר  פתורה.  בלתי  מדינית  הנדסית  סוגיה  וכל 
בסיס עבודות קיימות וחדשות. מיטב ההמלצות ניתנו תוך שילוב מיטב 
תכנון  של  במצב  זה.  מסוג  לעבודה  הזמינים  המקצועיים  המומחים 
ועד לתכנון  אופטימאלי כל סוגיה מנותחת בכל הרמות החל ממדיניות 
העבודה  נעשית  ולכן  זאת  מאפשרים  לא  ותקציב  זמן  אילוצי  כללי. 

במקביל בהיררכיות התכנון.
שר  במעמד  ציבורי  בשימוע  כולל  במסמך,  דנה  המקצועית  המערכת   .4
לדיון  הובאו  נבחרות  סוגיות  לנדאו.  עוזי  מר  הקודם,  והמים  האנרגיה 

ציבורי רחב.
בכתבה קיים בלבול בין עבודת מדיניות לעבודת הנדסה (אמינות אספקה   .5
והערכות לתרחישים זו שאלה של מדיניות בעיקר -  הניתוח של הצרכים 

ההנדסיים מביאה בחשבון ניתוח משמעויות חלקי ביותר).

כמותית  נבדקו  כן  ועל  אליהם  ביחס  ברורה  שהמדיניות  נושאים  ישנם   .6
וההערכות  ההתפלה  נושא  (למשל  אליהם  ביחס  ברורות  המלצות  ויש 
לתרחישים) וישנם נושאים הטעונים בדיקה הנדסית כלכלית לצד יכולת 

ישימות מערכתית פוליטית (לדוגמה: היקף צמצום תאגידי המים).
אגף תכנון הקפיד כי בנושאים הדורשים בדיקה הנדסית כלכלית - יוקצו   .7
מירב המשאבים האפשריים לבדיקתם. באותם נושאים שהדבר עדין לא 

התאפשר, לא תהיה המלצה חד משמעית בנושא.
יודגש שמעבר להכנת תכנית האב הארצית בה מדובר, מוביל אגף התכנון   .8
ישראל בראיה מערכתית  ברשות המים את תכנון משק המים במדינת 
וארוכת טווח במשך שנים רבות, מאז הפרטתה של חברת תה”ל. הדבר 
בא לידי ביטוי בפיתוח כלי תכנון לסיוע בקבלת החלטות ובהכנת עשרות 
תכניות אב נושאיות ואזוריות שמהן נגזר בפועל פיתוח משק המים של 

מדינת ישראל.
הרשות  מועצת  הנחית  (לאחר  המדיניות  מסמך  של  הבא  העדכון  בעת   .9
בלבד), יוסקו לקחים שנלמדו בהמשך להכנת  המסמך הנוכחי וישולבו בו 
המסקנות המקצועיות שנצברו מאז אישורו במועצת הרשות ב-2012. 

אנו בטוחים כי המסמך הבא יהיה טוב יותר מקודמו.

כותביםקוראים
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במהלך חודש דצמבר הוצג בפני 
מועצת רשות המים: דו”ח הוועדה 

המייעצת לכללי רגולציה ארוכת טווח 
בנושא חברת מקורות, בראשותו של 

רם בלינקוב • מגזין הנדסת מים מביא 
את תמצית הדברים

לפני כשנתיים, מונתה על ידי מנהל רשות המים, אלכסנדר קושניר, וועדה 
מייעצת לאסדרת רגולציה ארוכת טווח למשק המים, מתוך מטרה לבחון, 
בלינקוב. רם  מונה  הוועדה  בראש  המים.  משק  את  ולייעל  לקדם  לשפר, 

דו”ח הוועדה המייעצת לכללי רגולציה ארוכת טווח הוצג בפני מועצת רשות 
המים במהלך חודש דצמבר 2014. 

הוועדה, בראשותו של רם בלינקוב – מומחה בתחומי התקשורת, התעשייה 
והמגזר הציבורי, המשמש גם כיו”ר חברת עמרב, המליצה על מספר שינויים 
בטווח  וכן  המיידי/קצר  בטווח   – מקורות  חברת  על  ברגולציה  לערוך  שיש 
הארוך – אחרי 3 שנים, זאת בכדי לייעל את הפעילות במשק המים הארצי. 

להלן עיקרי הדברים:

סך המשמעות הכספית של עיקרי השינויים
המים,  בתעריף   6%-7% של  הפחתה  הכוללת:  הרפורמה  יישום  משמעות 
בממוצע. כלומר, בשנה 1 מקורות תפחית את תעריף המים כ-15 אגורות 

למ”ק, ובשנה 5, תפחית כ-56 אגורות למ”ק.
להלן המשמעויות הכספיות:

הארכת פחת נכסים ממוצע מ-25 ל-30 שנה.   .1
מרווח  קביעת  כ-6%),   – (אפקטיבי  ל-4.5%  עצמי  להון  התשואה  שינוי   .2

מעל ריבית חסרת סיכון.  
שנים   7-10 של  מח”מ  לפי  זר  הון  לגיוס  נורמטיבית  עלות  קביעת   .3

כ-1.44% כיום, הארכת אורח חיים הלוואות מקורות.
הגדלת ההכרה בעלויות קבועות על פני 3 עד 5 שנים ב-32 מיליון שקל,   .4

בהתאם לגידול בנכסים.
5. רפורמת היטלי הפקה – השפעה ישירה על התעריף: 250-300 מיליון 

שקל בשנה, בהתאם לגידול בנכסים. 

ההשפעה הכוללת על מקורות בשנה 1: הפחתה של 250-300 מיליון שקל 
(היטלים) + 142 מיליון שקל בשל הרפורמה (לפי הנחות יישום).

ההשפעה הכוללת על מקורות בשנה 5: הפחתה של 250-300 מיליון שקל 
(היטלים) + 196 מיליון שקל בשל הרפורמה (לפי הנחות יישום).

הרפורמה המוצעת למקורות

מתקן התפלת מים מליחים בגרנות
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השפעת השינויים המוצעים  על הדירוג הפיננסי 
של מקורות

מקורות המדורגת ב-AAA היא החברה הריאלית היחידה בדירוג זה בישראל 
יתר   - שנה)   35) מאוד  ארוכים  זמן  לפרקי  גיוס  יכולת  הדירוג:  ומשמעות 
המשק מגייס בדרך כלל עד ל-20 שנה. בנוסף, מרווחי ריבית לגיוס בפערים 

 .AA של 0.5% עד 1.5% לעומת החברות בקבוצת
המשמעות הכלכלית, כתוצאה מירידת דירוג אפשרית על עלויות גיוס ההון 
של החברה, ככל שלא תעמוד במתווה ההתייעלות המוצע: תוספת עלות 
של 25-50 מיליון שקל בשנה - חמש שנים. תיתכן גם הקשחה בגמישות 

התפעולית של החברה בפריסת הוצאותיה התזרימיות על פני השנים.
 

המלצות ליישום בטווח המיידי/קצר 
השוק  לריבית  המותאמת   לריבית  לשנות   מוצע   - עצמי  להון  תשואה 
העלויות,  ייסוד הסכם  בעת  כי:  לראות  ניתן  כיום).  ל-4.5%,   6.5% (במקום 
ביחס   .3.5%-4% על  עמדה  סיכון  חסרת  לריבית  ביחס  התשואה  מרווח 
לריבית בשנים האחרונות המרווח גדל ל-5.5%. מקורות נהנית מרווח נוסף 
המשמעות:  בגין עבודות חוץ השקול לכ-1.5% תשואה על ההון העצמי. 

חיסכון כספי של כ-62 מיליון שקל בשנה הראשונה. 
אורך  שינוי.  ללא  תוותר  לחברה,  מוכרת  נורמטיבית   - זר  הון  עלות 
בממוצע.  שנה  ל-30  מ-25  להאריך  מוצע   - החשבונאי  הנכסים  חיי 

המשמעות: חיסכון כספי של כ-76 מיליון שקל בשנה הראשונה.
השקעות ופיתוח - יקבע סל פרויקטים קטנים (עד 10 מיליון שקל כל אחד), 
שעבורם ההכרה בעלויות תהיה על פי התקציב המאושר בוועדת השיפוט 
(ללא בדיקות נוספות של עלויות תכנון מפורט או ביצוע). רווח או הפסד על 
נוספות להגברת אפקטיביות  ייושמו פעולות  חשבונה של מקורות. בנוסף, 
פרויקטים במשק  אישור  הליכי  פישוט  המשמעות:  פישוטה.  תוך  הבקרה 

המים, תוך הגדלת האחריות והגמישות של החברה.
הכרה בעלות האחזקה ותפעול - מודל התפעול יתמרץ פעילות החברה 
כפונקציה  נורמטיבית,  ואחזקה  תפעול  עלות  קביעת  ידי  על  ליעילות 
של היקף וסוגי הנכסים המופעלים על ידי מקורות - לפי 1.18% מההון 
תפעול  בעלויות  והכרה  נכסים  לגריעת  מנגנון  יקבע  כן,  כמו  הפעיל. 
לנכסים  ביחס  אספקה,  אמינות  להגדלת  המשמשים  לנכסים  נמוכות 
ותפעול  אחזקה  בעלות  הכרה  המשמעות:  מלא.  באופן  הפעילים 

מתעדכנת בהתאם להיקף הנכסים ולא סכום נורמטיבי שמוכר כיום.
הכרה בעלויות תקורה - הכרה על בסיס נורמטיבי, עלויות ארנונה, אבטחה 
המטה  לעלות  נורמטיבית  עלות  קביעת  ההון.  של  כפונקציה  וביטוח 
וההנהלה שמשקפת יעילות (יישום בשלבים על פני 3 שנים). כמו כן, פחת 
גבייה יוכר ברמה של 0.1% פחת מים, בדומה למנגנון הקיים – עד פחת של 

3%. המשמעות: חיסכון כספי של כ-50 מיליון שקל בשנה שלישית.
לפי  למ”ק,  על חלוקת מקדמי האנרגיה  - תבוסס  בעלות האנרגיה  הכרה 
יחס האנרגיה לצריכה בכל אחד מהאזורים המנותקים ובמערכת הארצית. 
והתפלה  אקוויפר  כנרת,  השונים  מהמקורות  מים  להפקת  האנרגיה  עלות 
בהדרגה.  תבוטל  האנרגיה  לרכיב  הניוד”  ”רצועת  במודל.  בחשבון  נלקחת 
מקדם התייעלות לרכיב האנרגיה ייקבע על סמך אומדן הצפי להתייעלות על 
בסיס הסכמי אספקה שנחתמו בעת האחרונה ועל בסיס שינויים בתשתיות 
והטלת  בפועל  לתפעול  המודל  התאמת  המשמעות:  צפויה.   וטכנולוגיה 

מרווחי סיכון על חברת מקורות.

המלצות ליישום בטווח הארוך � אחרי 3 שנים
הכרה בהשקעות ופיתוח - עם תום תוכנית הפיתוח של החומש הבא, ולאחר 
הנורמטיבי  ההון  יקבע  פעילים  שאינם  נכסים  וגריעת  נכסים  סקר  ביצוע 
ליחידת אספקה. עבור מגה-פרויקטים או פרויקטים חריגים יתבצע חישוב 

למקורות  ואספקה  לשרות  מידה  אמות  תקבענה  כן,  כמו  בנפרד.  עלויות 
לחברה  עצמאות  מתן  המשמעות:  הפיתוח.  תוכנית  תבוצע  במסגרתם 

בקביעת וביצוע השקעות.
רישיון פעילות - יוסדר מתן רישיון מהותי לפעילות לחברה. במסגרת רישיון זה 
ייקבעו חובות וזכויות החברה בנושא אספקת השירותים המסופקים על ידה. 

נושאת בסיכוני ביקוש  סיכוני ביקוש - החלת מנגנון הדרגתי לפיו החברה 
לשירותים שהיא מספקת, בתוך ”רצועת ניוד” בה מתבצעת חלוקת הסיכון 
והסיכוי בין החברה לצרכנייה. המשמעות: יציבות תעריפית לצרכנים ומתן 

אפשרות למרווחי סיכון וסיכוי לחברת מקורות.

הקמת  מאז  שנים,  מ-75  למעלה  בחלוף   - לחברה  נכסים  מפקד  עריכת 
החברה, מומלץ לבצע סקר נכסים מקיף ומפורט לכלל נכסי החברה. הכרה 
בהשקעות ופיתוח - מודל ההשקעה המוצע מבוסס על צמצום התערבות 
הרגולטור. הבסיס למודל החדש יהיה עמידה של החברה במחויבויותיה, כפי 
שייקבעו במסגרת רישיון הפעילות, אישור תכנית פיתוח רב שנתית על בסיס 
נתוני ההון  טיוב  המשמעות:  פרויקטים.  ותעדוף  תכנית אב למשק המים 

לצרכי הכרה בעלויות תשואה, תחזוקה ותפעול.
חברת שח”מ - מידת ההשתתפות של שח”מ בביצוע פרויקטים של מקורות 
במקביל  שנים.  חמש  תוך   - ל-40%  כיום  מ-66%  הדרגתי  באופן  תופחת 
תתאפשר הגדלת היקפי הפעילות של החברה במשק המים. המשמעות: 

שיפור היעילות בביצוע השקעות ועלות הפרויקטים.
חברת המפא”ר - איחוד חברת המפא”ר עם חברת מקורות הינה החלופה 
העדיפה. עם זאת, לאור המורכבות הרבה של מהלך זה, ממליצה הוועדה על 
החלופה הישימה, לפיה כל ביצוע ההשקעות במפא”ר ייעשה ויירשם מעתה 
לביצוע  ההולכה  משק  כלל  העברת  מקורות. המשמעויות:  בספרי  ואילך 
המים,  משק  לפיתוח  המשאבים  של  עדיף  ניצול  מקורות,  של  השקעות 

פישוט אופן הרישום והגדלת רווחיותה של חברת מקורות.
מנהל מערכת למקטע ההפקה - יקבע מנהל מערכת להפקה שינהל את 
רישום כמויות המים המופקות בכל אחד ממקורות ההפקה. מנהל המערכת 
המים  תמורת  למפיק  ההפקה  של  הנורמטיבית  העלות  את  לשלם  יונחה 
שיספק. מנהל המערכת יספק את המים שקיבל לכל בעל רישיון אספקה 
ידי רשות המים. האספקה לבעלי רישיון  לפי רישיון האספקה המונפק על 
בכללים.  הקבועים  התעריפים  ועל-פי  ומטרות  שימושים  לפי  תהיה 
התקבולים ישמשו את מנהל המערכת לתשלום בגין הפקת המים לבעלי 
ובנוסף ישרתו את התעריף האחיד, קרי, יתרתם תועבר  רישיונות ההפקה 
המים  במשק  המוכרת  מהעלות  חלק  יכסו  ובכך  תעריפית”  ל”אמבטיה 
הארצי. המשמעויות: העברת כספי היטלי הפקה מתקציב המדינה למשק 
התעריף  של  (הפחתה  שקל  מיליון  כ-250-300  של  שנתי  בהיקף  המים 

לצרכן). ביטול הצורך בגביית היטלי הפקה לאוצר המדינה.   

החברה  של  עמידה  יהיה  החדש  למודל  הבסיס 

במחויבויותיה, כפי שייקבעו במסגרת רישיון הפעילות, 

אישור תכנית פיתוח רב שנתית על בסיס תכנית אב 

למשק המים ותעדוף פרויקטים
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במהלך חודש דצמבר הוצג בפני 
מועצת רשות המים: דו”ח הוועדה 

המייעצת לכללי רגולציה ארוכת טווח 
בנושא חברת מקורות, בראשותו של 

רם בלינקוב • מגזין הנדסת מים מביא 
את תמצית הדברים

לפני כשנתיים, מונתה על ידי מנהל רשות המים, אלכסנדר קושניר, וועדה 
מייעצת לאסדרת רגולציה ארוכת טווח למשק המים, מתוך מטרה לבחון, 
בלינקוב. רם  מונה  הוועדה  בראש  המים.  משק  את  ולייעל  לקדם  לשפר, 

דו”ח הוועדה המייעצת לכללי רגולציה ארוכת טווח הוצג בפני מועצת רשות 
המים במהלך חודש דצמבר 2014. 

הוועדה, בראשותו של רם בלינקוב – מומחה בתחומי התקשורת, התעשייה 
והמגזר הציבורי, המשמש גם כיו”ר חברת עמרב, המליצה על מספר שינויים 
בטווח  וכן  המיידי/קצר  בטווח   – מקורות  חברת  על  ברגולציה  לערוך  שיש 
הארוך – אחרי 3 שנים, זאת בכדי לייעל את הפעילות במשק המים הארצי. 

להלן עיקרי הדברים:

סך המשמעות הכספית של עיקרי השינויים
המים,  בתעריף   6%-7% של  הפחתה  הכוללת:  הרפורמה  יישום  משמעות 
בממוצע. כלומר, בשנה 1 מקורות תפחית את תעריף המים כ-15 אגורות 

למ”ק, ובשנה 5, תפחית כ-56 אגורות למ”ק.
להלן המשמעויות הכספיות:

הארכת פחת נכסים ממוצע מ-25 ל-30 שנה.   .1
מרווח  קביעת  כ-6%),   – (אפקטיבי  ל-4.5%  עצמי  להון  התשואה  שינוי   .2

מעל ריבית חסרת סיכון.  
שנים   7-10 של  מח”מ  לפי  זר  הון  לגיוס  נורמטיבית  עלות  קביעת   .3

כ-1.44% כיום, הארכת אורח חיים הלוואות מקורות.
הגדלת ההכרה בעלויות קבועות על פני 3 עד 5 שנים ב-32 מיליון שקל,   .4

בהתאם לגידול בנכסים.
5. רפורמת היטלי הפקה – השפעה ישירה על התעריף: 250-300 מיליון 

שקל בשנה, בהתאם לגידול בנכסים. 

ההשפעה הכוללת על מקורות בשנה 1: הפחתה של 250-300 מיליון שקל 
(היטלים) + 142 מיליון שקל בשל הרפורמה (לפי הנחות יישום).

ההשפעה הכוללת על מקורות בשנה 5: הפחתה של 250-300 מיליון שקל 
(היטלים) + 196 מיליון שקל בשל הרפורמה (לפי הנחות יישום).

הרפורמה המוצעת למקורות

מתקן התפלת מים מליחים בגרנות
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השפעת השינויים המוצעים  על הדירוג הפיננסי 
של מקורות

מקורות המדורגת ב-AAA היא החברה הריאלית היחידה בדירוג זה בישראל 
יתר   - שנה)   35) מאוד  ארוכים  זמן  לפרקי  גיוס  יכולת  הדירוג:  ומשמעות 
המשק מגייס בדרך כלל עד ל-20 שנה. בנוסף, מרווחי ריבית לגיוס בפערים 

 .AA של 0.5% עד 1.5% לעומת החברות בקבוצת
המשמעות הכלכלית, כתוצאה מירידת דירוג אפשרית על עלויות גיוס ההון 
של החברה, ככל שלא תעמוד במתווה ההתייעלות המוצע: תוספת עלות 
של 25-50 מיליון שקל בשנה - חמש שנים. תיתכן גם הקשחה בגמישות 

התפעולית של החברה בפריסת הוצאותיה התזרימיות על פני השנים.
 

המלצות ליישום בטווח המיידי/קצר 
השוק  לריבית  המותאמת   לריבית  לשנות   מוצע   - עצמי  להון  תשואה 
העלויות,  ייסוד הסכם  בעת  כי:  לראות  ניתן  כיום).  ל-4.5%,   6.5% (במקום 
ביחס   .3.5%-4% על  עמדה  סיכון  חסרת  לריבית  ביחס  התשואה  מרווח 
לריבית בשנים האחרונות המרווח גדל ל-5.5%. מקורות נהנית מרווח נוסף 
המשמעות:  בגין עבודות חוץ השקול לכ-1.5% תשואה על ההון העצמי. 

חיסכון כספי של כ-62 מיליון שקל בשנה הראשונה. 
אורך  שינוי.  ללא  תוותר  לחברה,  מוכרת  נורמטיבית   - זר  הון  עלות 
בממוצע.  שנה  ל-30  מ-25  להאריך  מוצע   - החשבונאי  הנכסים  חיי 

המשמעות: חיסכון כספי של כ-76 מיליון שקל בשנה הראשונה.
השקעות ופיתוח - יקבע סל פרויקטים קטנים (עד 10 מיליון שקל כל אחד), 
שעבורם ההכרה בעלויות תהיה על פי התקציב המאושר בוועדת השיפוט 
(ללא בדיקות נוספות של עלויות תכנון מפורט או ביצוע). רווח או הפסד על 
נוספות להגברת אפקטיביות  ייושמו פעולות  חשבונה של מקורות. בנוסף, 
פרויקטים במשק  אישור  הליכי  פישוט  המשמעות:  פישוטה.  תוך  הבקרה 

המים, תוך הגדלת האחריות והגמישות של החברה.
הכרה בעלות האחזקה ותפעול - מודל התפעול יתמרץ פעילות החברה 
כפונקציה  נורמטיבית,  ואחזקה  תפעול  עלות  קביעת  ידי  על  ליעילות 
של היקף וסוגי הנכסים המופעלים על ידי מקורות - לפי 1.18% מההון 
תפעול  בעלויות  והכרה  נכסים  לגריעת  מנגנון  יקבע  כן,  כמו  הפעיל. 
לנכסים  ביחס  אספקה,  אמינות  להגדלת  המשמשים  לנכסים  נמוכות 
ותפעול  אחזקה  בעלות  הכרה  המשמעות:  מלא.  באופן  הפעילים 

מתעדכנת בהתאם להיקף הנכסים ולא סכום נורמטיבי שמוכר כיום.
הכרה בעלויות תקורה - הכרה על בסיס נורמטיבי, עלויות ארנונה, אבטחה 
המטה  לעלות  נורמטיבית  עלות  קביעת  ההון.  של  כפונקציה  וביטוח 
וההנהלה שמשקפת יעילות (יישום בשלבים על פני 3 שנים). כמו כן, פחת 
גבייה יוכר ברמה של 0.1% פחת מים, בדומה למנגנון הקיים – עד פחת של 

3%. המשמעות: חיסכון כספי של כ-50 מיליון שקל בשנה שלישית.
לפי  למ”ק,  על חלוקת מקדמי האנרגיה  - תבוסס  בעלות האנרגיה  הכרה 
יחס האנרגיה לצריכה בכל אחד מהאזורים המנותקים ובמערכת הארצית. 
והתפלה  אקוויפר  כנרת,  השונים  מהמקורות  מים  להפקת  האנרגיה  עלות 
בהדרגה.  תבוטל  האנרגיה  לרכיב  הניוד”  ”רצועת  במודל.  בחשבון  נלקחת 
מקדם התייעלות לרכיב האנרגיה ייקבע על סמך אומדן הצפי להתייעלות על 
בסיס הסכמי אספקה שנחתמו בעת האחרונה ועל בסיס שינויים בתשתיות 
והטלת  בפועל  לתפעול  המודל  התאמת  המשמעות:  צפויה.   וטכנולוגיה 

מרווחי סיכון על חברת מקורות.

המלצות ליישום בטווח הארוך � אחרי 3 שנים
הכרה בהשקעות ופיתוח - עם תום תוכנית הפיתוח של החומש הבא, ולאחר 
הנורמטיבי  ההון  יקבע  פעילים  שאינם  נכסים  וגריעת  נכסים  סקר  ביצוע 
ליחידת אספקה. עבור מגה-פרויקטים או פרויקטים חריגים יתבצע חישוב 

למקורות  ואספקה  לשרות  מידה  אמות  תקבענה  כן,  כמו  בנפרד.  עלויות 
לחברה  עצמאות  מתן  המשמעות:  הפיתוח.  תוכנית  תבוצע  במסגרתם 

בקביעת וביצוע השקעות.
רישיון פעילות - יוסדר מתן רישיון מהותי לפעילות לחברה. במסגרת רישיון זה 
ייקבעו חובות וזכויות החברה בנושא אספקת השירותים המסופקים על ידה. 

נושאת בסיכוני ביקוש  סיכוני ביקוש - החלת מנגנון הדרגתי לפיו החברה 
לשירותים שהיא מספקת, בתוך ”רצועת ניוד” בה מתבצעת חלוקת הסיכון 
והסיכוי בין החברה לצרכנייה. המשמעות: יציבות תעריפית לצרכנים ומתן 

אפשרות למרווחי סיכון וסיכוי לחברת מקורות.

הקמת  מאז  שנים,  מ-75  למעלה  בחלוף   - לחברה  נכסים  מפקד  עריכת 
החברה, מומלץ לבצע סקר נכסים מקיף ומפורט לכלל נכסי החברה. הכרה 
בהשקעות ופיתוח - מודל ההשקעה המוצע מבוסס על צמצום התערבות 
הרגולטור. הבסיס למודל החדש יהיה עמידה של החברה במחויבויותיה, כפי 
שייקבעו במסגרת רישיון הפעילות, אישור תכנית פיתוח רב שנתית על בסיס 
נתוני ההון  טיוב  המשמעות:  פרויקטים.  ותעדוף  תכנית אב למשק המים 

לצרכי הכרה בעלויות תשואה, תחזוקה ותפעול.
חברת שח”מ - מידת ההשתתפות של שח”מ בביצוע פרויקטים של מקורות 
במקביל  שנים.  חמש  תוך   - ל-40%  כיום  מ-66%  הדרגתי  באופן  תופחת 
תתאפשר הגדלת היקפי הפעילות של החברה במשק המים. המשמעות: 

שיפור היעילות בביצוע השקעות ועלות הפרויקטים.
חברת המפא”ר - איחוד חברת המפא”ר עם חברת מקורות הינה החלופה 
העדיפה. עם זאת, לאור המורכבות הרבה של מהלך זה, ממליצה הוועדה על 
החלופה הישימה, לפיה כל ביצוע ההשקעות במפא”ר ייעשה ויירשם מעתה 
לביצוע  ההולכה  משק  כלל  העברת  מקורות. המשמעויות:  בספרי  ואילך 
המים,  משק  לפיתוח  המשאבים  של  עדיף  ניצול  מקורות,  של  השקעות 

פישוט אופן הרישום והגדלת רווחיותה של חברת מקורות.
מנהל מערכת למקטע ההפקה - יקבע מנהל מערכת להפקה שינהל את 
רישום כמויות המים המופקות בכל אחד ממקורות ההפקה. מנהל המערכת 
המים  תמורת  למפיק  ההפקה  של  הנורמטיבית  העלות  את  לשלם  יונחה 
שיספק. מנהל המערכת יספק את המים שקיבל לכל בעל רישיון אספקה 
ידי רשות המים. האספקה לבעלי רישיון  לפי רישיון האספקה המונפק על 
בכללים.  הקבועים  התעריפים  ועל-פי  ומטרות  שימושים  לפי  תהיה 
התקבולים ישמשו את מנהל המערכת לתשלום בגין הפקת המים לבעלי 
ובנוסף ישרתו את התעריף האחיד, קרי, יתרתם תועבר  רישיונות ההפקה 
המים  במשק  המוכרת  מהעלות  חלק  יכסו  ובכך  תעריפית”  ל”אמבטיה 
הארצי. המשמעויות: העברת כספי היטלי הפקה מתקציב המדינה למשק 
התעריף  של  (הפחתה  שקל  מיליון  כ-250-300  של  שנתי  בהיקף  המים 

לצרכן). ביטול הצורך בגביית היטלי הפקה לאוצר המדינה.   

החברה  של  עמידה  יהיה  החדש  למודל  הבסיס 

במחויבויותיה, כפי שייקבעו במסגרת רישיון הפעילות, 

אישור תכנית פיתוח רב שנתית על בסיס תכנית אב 

למשק המים ותעדוף פרויקטים
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פרויקט קו הולכת הביוב מגוש דן נמצא 
לקראת סיום והוא נבנה מתחת לנתיבי 

איילון ללא הפרעה לתנועה. קבלו 
הצצה לתל�אביב תחתית

בשקט בשקט, כ-25 מטר מתחת לנתיבי איילון, מסתיימת בתקופה זו בנייתו 
של פרויקט קו הולכת הביוב מגוש דן, בעלות קבלנות של 600 מיליון שקל.

בישראל,  המים  מתחום  בולטים  ואישים  מהנדסים  יזמים,  איש,   300 מעל 
ופרויקטים  לטכנולוגיה  הראשון  כנרת  לכנס  ינואר  חודש  במהלך  הגיעו 
שמונה  הוצגו  בכנס  כנרת.  האקדמית  במכללה  שנערך  מים,  בהנדסת 
הפרויקט  הוצג  היתר,  בין  בארץ.  והמתקדמים  החדשניים  מהפרויקטים 
השאפתני של איגוד ערים גוש דן, שבמסגרתו הונח קו גיבוי למערכת הביוב 

המיושנת בגוש דן.
גיבוי,  קווי  שאין  כמעט  כיום  בישראל  ביוב  לקווי  ומים,  חשמל  לקווי  בניגוד 
להשבית,  ניתן  לא  הביוב  קווי  את  שדווקא  העובדה,  לאור  מפתיע,  והדבר 
בניגוד לחשמל ולמים. הגיבוי בגוש דן נועד למנוע הטיית ביוב לנחלים ולים, 

במקרה של תקלה במערכות הולכת שפכים. 

בהתאם לתכנון הפרויקט, עליו אמון  אינג' שלום כפיר - ממשרד בלשה ילון, 
קו ההולכה לביוב איילון (”AY”) מורכב ממערך של קו הולכה לביוב ראשי, 

תחנת שאיבה לביוב ושני קווי סניקה לביוב להולכת שפכי גוש דן אל מכון 
הטיפול בשפכים (שפד”ן). הקו הוא אחד משלושת קווי ההולכה לביוב של 
קו  עם  יחד   ,”AY” קו  (”איגודן”).  הסביבה  איכות  לתשתיות  דן  ערים  איגוד 
היכולים  זרימה  מעגלי  שני  יוצרים  המערבי,  והקו  המזרחי  לביוב  ההולכה 

לגבות זה את זה, בתרחישי תקלה שונים.

בשיטת  במנהור  הונח  ק”מ,   7.5 ובאורך  מ”מ   1,600 בקוטר  ההולכה  קו 
הדחיקה, בנוכחות מי תהום בעומקים של 10-25 מטר. כלומר, בזכות שיטה 
ההולכה  קו  את  להניח  היה  ניתן  פתוחה,  בחפירה  צורך  היה  לא  שבה  זו, 

מתחת לנתיבי איילון, ללא כל הפרעה לתנועה.
לצורך ביצוע המנהור, מיזם שערך כשלוש שנות ביצוע וכשבע שנות תכנון 
קטעי  ו-16  מטר,   10-25 של  בעומק  עבודה  פירי   17 נדרשו  ואישורים, 
4 חציות של נחל איילון,  כן, בוצעו  דחיקה. הארוך בניהם 900 מטר. כמו 

נתיבי איילון, מסילת הרכבת ועבודות נוספות.  

ד”ר רם שפינר, ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים במכללה האקדמית 
כנרת ויוזם הכנס, אמר: ”ישראל נמצאת היום בחזית בעולם בתחומי הנדסת 
המים. השילוב בין ידע טכנולוגי מתקדם וצורך אדיר בפתרונות בתחום המים, 
וכלכליות  סביבתיות  הבינלאומית שלהם השלכות  ברמה  לחידושים  מוביל 
חדשניות  טכנולוגיות  משקפים  שהוצגו,  הייחודיים  הפרויקטים  רבות. 
דיון  ולפתח  ללמוד  ניתן  מהם  אשר  בשטח,  הצלחות  שהוכיחו  ומתקדמות 

מקצועי שיקדם את כל ענף המים בישראל”.

25 מטר מתחת לתל אביב
שי שגב
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כיוון  ספיבק,  אלדד  חברת  מטעם  הפרויקט  מנהל  ספיבק,  איתי  לדברי 
אוויר  לחץ  החופרים  יצרו  תהום,  מי  בתוך  כולה  כמעט  עוברת  שהמנהרה 
הכריה),  (חזית  החפירה  עת  באותה  מתבצעת  בו  המנהרה  בקצה  דחוס 
שנועד לדחות את מי התהום המאיימים להציף אותה ובכך למנוע שקיעות 

בכבישים שמעל.

לסביבה  הכריה  חזית  בין  הלחץ  הבדלי  על  להתגבר  לעובדים  לאפשר  כדי 
החיצונית, הותקן בקצה המנהרה תא לחץ המדמה הפרש לחצים של צלילה 
לעומק של עד 30 מטר. לפני כל כניסה או יציאה ממכונת החפירה, נדרשו 

העובדים לשהות בתא הלחץ במשך כמה דקות, כדי לאזן את לחצי הגוף.
דן  ערים  ואיגוד  איילון  נתיבי  חברת  בידי  מבוצע  הביוב  קו  הנחת  פרויקט 
בוצעו   ,2010 בשנת  שהחלו  העבודות,  (איגודן).  הסביבה  איכות  לתשתיות 

בידי חברת זובלין הגרמנית ושטאנג הישראלית. חלקו הדרומי של הפרויקט 
 Wuwa Bau – וחברת  חופרי השרון  בידי חברת אלקטרה תשתיות  בוצע 
חברה  ספיבק,  אלדד  בידי  בוצע  הפרויקט  ניהול  הגרמנית.    M  

להנדסה בע”מ.

נדרשו  החפירה,  ממכונת  יציאה  או  כניסה  כל  לפני 

העובדים לשהות בתא הלחץ במשך כמה דקות, כדי 

לאזן את לחצי הגוף

” d i d” ביצוע המנהור והדחיקה בשיטת

אתר עבודה ופיר הדחיקה - מחלף ההלכה
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פרויקט קו הולכת הביוב מגוש דן נמצא 
לקראת סיום והוא נבנה מתחת לנתיבי 

איילון ללא הפרעה לתנועה. קבלו 
הצצה לתל�אביב תחתית

בשקט בשקט, כ-25 מטר מתחת לנתיבי איילון, מסתיימת בתקופה זו בנייתו 
של פרויקט קו הולכת הביוב מגוש דן, בעלות קבלנות של 600 מיליון שקל.

בישראל,  המים  מתחום  בולטים  ואישים  מהנדסים  יזמים,  איש,   300 מעל 
ופרויקטים  לטכנולוגיה  הראשון  כנרת  לכנס  ינואר  חודש  במהלך  הגיעו 
שמונה  הוצגו  בכנס  כנרת.  האקדמית  במכללה  שנערך  מים,  בהנדסת 
הפרויקט  הוצג  היתר,  בין  בארץ.  והמתקדמים  החדשניים  מהפרויקטים 
השאפתני של איגוד ערים גוש דן, שבמסגרתו הונח קו גיבוי למערכת הביוב 

המיושנת בגוש דן.
גיבוי,  קווי  שאין  כמעט  כיום  בישראל  ביוב  לקווי  ומים,  חשמל  לקווי  בניגוד 
להשבית,  ניתן  לא  הביוב  קווי  את  שדווקא  העובדה,  לאור  מפתיע,  והדבר 
בניגוד לחשמל ולמים. הגיבוי בגוש דן נועד למנוע הטיית ביוב לנחלים ולים, 

במקרה של תקלה במערכות הולכת שפכים. 

בהתאם לתכנון הפרויקט, עליו אמון  אינג' שלום כפיר - ממשרד בלשה ילון, 
קו ההולכה לביוב איילון (”AY”) מורכב ממערך של קו הולכה לביוב ראשי, 

תחנת שאיבה לביוב ושני קווי סניקה לביוב להולכת שפכי גוש דן אל מכון 
הטיפול בשפכים (שפד”ן). הקו הוא אחד משלושת קווי ההולכה לביוב של 
קו  עם  יחד   ,”AY” קו  (”איגודן”).  הסביבה  איכות  לתשתיות  דן  ערים  איגוד 
היכולים  זרימה  מעגלי  שני  יוצרים  המערבי,  והקו  המזרחי  לביוב  ההולכה 

לגבות זה את זה, בתרחישי תקלה שונים.

בשיטת  במנהור  הונח  ק”מ,   7.5 ובאורך  מ”מ   1,600 בקוטר  ההולכה  קו 
הדחיקה, בנוכחות מי תהום בעומקים של 10-25 מטר. כלומר, בזכות שיטה 
ההולכה  קו  את  להניח  היה  ניתן  פתוחה,  בחפירה  צורך  היה  לא  שבה  זו, 

מתחת לנתיבי איילון, ללא כל הפרעה לתנועה.
לצורך ביצוע המנהור, מיזם שערך כשלוש שנות ביצוע וכשבע שנות תכנון 
קטעי  ו-16  מטר,   10-25 של  בעומק  עבודה  פירי   17 נדרשו  ואישורים, 
4 חציות של נחל איילון,  כן, בוצעו  דחיקה. הארוך בניהם 900 מטר. כמו 

נתיבי איילון, מסילת הרכבת ועבודות נוספות.  

ד”ר רם שפינר, ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים במכללה האקדמית 
כנרת ויוזם הכנס, אמר: ”ישראל נמצאת היום בחזית בעולם בתחומי הנדסת 
המים. השילוב בין ידע טכנולוגי מתקדם וצורך אדיר בפתרונות בתחום המים, 
וכלכליות  סביבתיות  הבינלאומית שלהם השלכות  ברמה  לחידושים  מוביל 
חדשניות  טכנולוגיות  משקפים  שהוצגו,  הייחודיים  הפרויקטים  רבות. 
דיון  ולפתח  ללמוד  ניתן  מהם  אשר  בשטח,  הצלחות  שהוכיחו  ומתקדמות 

מקצועי שיקדם את כל ענף המים בישראל”.

25 מטר מתחת לתל אביב
שי שגב
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כיוון  ספיבק,  אלדד  חברת  מטעם  הפרויקט  מנהל  ספיבק,  איתי  לדברי 
אוויר  לחץ  החופרים  יצרו  תהום,  מי  בתוך  כולה  כמעט  עוברת  שהמנהרה 
הכריה),  (חזית  החפירה  עת  באותה  מתבצעת  בו  המנהרה  בקצה  דחוס 
שנועד לדחות את מי התהום המאיימים להציף אותה ובכך למנוע שקיעות 

בכבישים שמעל.

לסביבה  הכריה  חזית  בין  הלחץ  הבדלי  על  להתגבר  לעובדים  לאפשר  כדי 
החיצונית, הותקן בקצה המנהרה תא לחץ המדמה הפרש לחצים של צלילה 
לעומק של עד 30 מטר. לפני כל כניסה או יציאה ממכונת החפירה, נדרשו 

העובדים לשהות בתא הלחץ במשך כמה דקות, כדי לאזן את לחצי הגוף.
דן  ערים  ואיגוד  איילון  נתיבי  חברת  בידי  מבוצע  הביוב  קו  הנחת  פרויקט 
בוצעו   ,2010 בשנת  שהחלו  העבודות,  (איגודן).  הסביבה  איכות  לתשתיות 

בידי חברת זובלין הגרמנית ושטאנג הישראלית. חלקו הדרומי של הפרויקט 
 Wuwa Bau – וחברת  חופרי השרון  בידי חברת אלקטרה תשתיות  בוצע 
חברה  ספיבק,  אלדד  בידי  בוצע  הפרויקט  ניהול  הגרמנית.    M  

להנדסה בע”מ.

נדרשו  החפירה,  ממכונת  יציאה  או  כניסה  כל  לפני 

העובדים לשהות בתא הלחץ במשך כמה דקות, כדי 

לאזן את לחצי הגוף

” d i d” ביצוע המנהור והדחיקה בשיטת

אתר עבודה ופיר הדחיקה - מחלף ההלכה
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מילון מונחים
”AY” קו

קו ”AY” הינו קו הולכה לביוב גרביטציוני בקוטר 1600 מ”מ ובאורך 7.5 ק”מ, 
שהונח במנהור בדחיקה, בנוכחות מי תהום. לצורך ביצוע המנהור נדרשו, 17 
פירי עבודה בעומקים של 10-25 מטרים ו-16 קטעי דחיקה. הארוך בניהם 900 
מטר (שיא עולמי) והעקום ביותר בקוטר 400 מטר. כמו כן, בוצעו 4 חציות של 

נחל איילון, נתיבי איילון ומסילת הרכבת, וחיבורים למערכת הביוב הקיימת. 
”Open Shield” ביצוע המנהור והדחיקה בשיטת

מרחוק.  שליטה  תוך  מאויש,  לא   , M חפירה  מכונת  בעזרת  מנהור 
. התקדמות המכונה תוך יצירת לחץ נגדי. הוצאת החומר החפור כ-

קו CB  - קו זמני בקוטר ”40 להטיית הזרימות בקו ”C” ייבוש נחל איילון 

תחנת שאיבה לביוב ”איילון”
נוספים,  וקווים ראשיים   ”AY” ”איילון” קולטת את קו  תחנת שאיבה לביוב 

וסונקת את השפכים, דרך שני קווי סניקה אל קו ההולכה לביוב המזרחי ואל 
בגין  קו ההולכה לביוב המערבי. תחנת השאיבה ממוקמת בצמוד לפארק 
ועל שפת נחל איילון. תחנת שאיבה איילון בנויה במערך של שני מתקני 
המשאבה:  נתוני  משאבות.  שלוש  מתקן  בכל  ומקבילים.  זהים  שאיבה 
הספק 590 קילוואט, נקודת עבודה ספיקה 3,600 מק”ש, רום 40 מטר, 

כושר שאיבה כולל: 12,000-15,000 מק”ש.

מ”מ   1,200 הצינור  קוטר   - המזרחי  לקו  איילון  מת”ש  סניקה  קו 
מפוליאתילן, אורך 4.4 ק”מ בחפירה פתוחה 

מצנרת  כ”א  מ”מ   1,000 בקוטר  מקבילים  סניקה  קווי   ”AYQ - 2” קו 
פוליאתילן, באורך כולל של 4.5 ק”מ, מזה: 2.3 ק”מ בחפירה פתוחה, 2.2 
ק”מ מושחלים במנהרת צינורות בקוטר 2.6 מטר (פנים), מותקנת במנהור 

בדחיקה.

מסקנות הפרויקט
איחוד תשתיות על-אפשרי.  .1

פתרון של הנחת צנרת ללא חפירה, גם בתנאים קשים ביותר - אפשרי.  .2
גמישות תפעולית, הכוללת יתרות בקווי הולכה לביוב וגיבוי הדדי בניהם   .3

רצויה ואפשרית במערכות גדולות ובינוניות.   

גמר ביצוע

תמונת רוחב מן המנהרה  
אתר עבודות מחלף השלום

חציית נחל איילון
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מילון מונחים
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הספק 590 קילוואט, נקודת עבודה ספיקה 3,600 מק”ש, רום 40 מטר, 
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בדחיקה.
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ארגון ה-OECD, בשנת 2050  נתוני  לפי 
תסבול  העולם  מאוכלוסיית   40% כי  צפוי 

מבעיית מחסור במים. 

המדבר.  גבול  על  שוכנת  ישראל  מדינת 
באוכלוסייה  הגידול  הצחיח,  האקלים 
איתור  מחייבים  המים  בצריכת  והעלייה 
התפלת  חלופיים.  מים  מקורות  ופיתוח 
לבעיית  המרכזי  המענה  היא  מים 
ניסיון  יש  ל"מקורות"  במים.  המחסור 
ים  מי  בהתפלת  שנה  מ-40  יותר  של 
ומים מליחים, והיא אחת מחברות המים 
התפלה.  מתקני  של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,  בתכנון,  בעולם  המובילות 
"מקורות" מפעילה 39 מתקנים להתפלת מים מליחים בתפוקה של כ-60 
מיליון מ"ק לשנה ו-4 מתקנים להתפלת מי ים (בארץ ובעולם), בתפוקה 
שתייה  מי  מספקים  אלו  התפלה  מתקני  לשנה.  מ"ק  מיליון  כ-140  של 

באיכות גבוהה ובזמינות גבוהה. 

"מקורות" היא פורצת דרך בתחום ההתפלה בארץ. החברה הראשונה 
שהתאימה את ההתפלה, בשיטת האוסמוזה ההפוכה, לתנאי הארץ. 

מה הן התוכניות של "מקורות" לעתיד בתחום ההתפלה?

לעידן  כניסתה  את  ישראל  השלימה  האחרונות  בשנים  "מקורות":  יו"ר 
בעידן  המים  במשק  למהפכה  רבה  תרומה  "מקורות"  לקבוצת  ההתפלה. 
באופן  ישראל  את  ְֹלרשת  שהיכולת  מכיוון  מהפכה  לזה  קורא  אני  החדש. 
והעברתם  המותפלים  המים  קליטת  לצורך  גדולים,  מים  בקווי  רוחבי 
למערכת המים הארצית, בלוחות זמנים קצרים, זה לא דבר של מה בכך! 
הקמת מתקני התפלה לאורך רצועת החוף מבלי שיש תשתית מתאימה 
לקליטתם, לא הייתה מאפשרת להוציא את ישראל ממשבר המים. מערך 
 - החדש"  הארצי  "המוביל   - המותפלים  המים  לקליטת  החדש  התשתית 
זו  בשנה  שהחל  היא  המשמעות  ההתפלה.  לעידן  "חלקה"  כניסה  ִאפשר 
75% מצריכת המים הביתית בישראל יתבססו על מי מותפלים, ולראשונה 
יתאפשר להתחיל ולשקם את מאגרי המים הטבעיים של ישראל ולהחזיר 
הדור  למען   - הבצורת  שנות  רצף  בעקבות  שנוצר   - לטבע  ה"חוב"  את 

הנוכחי והדורות הבאים. 

שי שגב

עידן ההתפלה ב"מקורות"
לקבוצת "מקורות" יש תרומה מכרעת 
למהפכה במשק המים בעידן ההתפלה 

ריאיון עם יו"ר "מקורות", מרדכי מרדכי

מרדכי מרדכי, יו"ר "מקורות"
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קבוצת "מקורות" נחשבת למוקד ידע מוביל בהתפלת מים, בין היתר 
בתחומים אלה: שילוב מים מותפלים במערכת מים ארצית ובמערכות 
אזוריות, תכנון מתקני התפלה למים בעייתיים או מזוהמים, שיקום 
מתקנים,  של  ותהליכית  תפעולית  בקרה  התפלתם,  ידי  על  בארות 
תשטיפים  במי  טיפול  לסביבה,  ידידותיים  בכימיקלים  שימוש 
וִמחזורם. הקבוצה עורכת מחקרים להתאמת פתרונות אופטימליים 
לצרכים מיוחדים, משתפת פעולה עם גורמים שונים לבדיקת מגוון 
טכנולוגיות ומבצעת את פעילותה תוך הפחתה מתמדת של עלויות 

תפעול ואנרגיה.

לקבוצת "מקורות" ידע רב בתחום ההתפלה ובתחומים רבים אחרים 
הקשורים במשק המים. כיצד ממנפים את הידע הרב הזה, שנצבר 

בחברה ב-78 שנותיה?

רושמים  דרכים:  במספר  ממנפים  אנחנו  הרב  הידע  את  "מקורות":  יו"ר 
מנת  על  שלנו  מהאתרים  בחלק  ניסויים  מקיימים  ובעולם,  בארץ  פטנטים 
לשפר תהליכים טכנולוגיים, שותפים בפרויקטי מחקר בין-לאומיים במימון 
האיחוד האירופאי וגופים אחרים, משתפים פעולה עם אוניברסיטאות בארץ 
ובעולם כדי לפתח טכנולוגיות מים מתקדמות וגם מייצאים את הידע לחו"ל. 
לאחרונה חזרתי מביקור בסין, בו קידמנו שיתוף פעולה בין "מקורות" לסין 
מהידע  נובע  ב"מקורות"  הסינים  של  העניין  מים.  מעבדות  שדרוג  בתחום 
הרב שיש בחברה ומהִקדמה הטכנולוגית והיצירתיות. בשנת 2013 סיימה 
חברת הבת - "מקורות פיתוח וייזום", שהיא הזרוע הבין-לאומית של קבוצת 
"מקורות" - את הקמת מתקן ההתפלה בלימסול שבקפריסין, אותו נתפעל 
ב-20 השנים הבאות. במקביל אנחנו משדרגים מתקן התפלה בעיר לרנקה. 
באמצעות שני מתקני ההתפלה הללו תספק "מקורות" כ-40% מתצרוכת 

מי השתייה בקפריסין, ותפתור את בעיית המחסור הגובר במים. 
בהיקף  ים,  מי  להתפלת  גדול  מתקן  אלה  בימים  מקימים  אנחנו  בישראל 
של 100 מיליון מטר קוב מים בעיר אשדוד. גם מתקן זה מוקם באמצעות 
וייזום", האחראית לתכנונו, הקמתו ותפעולו,  חברת הבת, "מקורות פיתוח 
. למשך 25 שנה. אנחנו מקפידים, ככל שהדבר אפשרי, לשלב  . בשיטת 

טכנולוגיות מתקדמות על מנת לייעל תהליכים תפעוליים ואנרגטיים ובכך 
ההתפלה  במתקן  המשתנה.  העסקי  המים  משק  של  באתגרים  לעמוד 
באשדוד שולבו שיטות מהמתקדמות בעולם בתהליך קדם-הסינון, שיביאו 
לייעול תהליכי התפעול במתקן, יחסכו גם בהוצאות האנרגיה ויאפשרו לנו 

לעמוד ביעד התייעלות אנרגטית שנתית של 1.5%. 

דוגמה לניסוי שאנחנו מבצעים על מנת למצוא טכנולוגיות מים פורצות 
אנחנו  שאותו  ממברנות,  באמצעות  בקולחים  לטיפול  הניסוי  היא  דרך 
היא  והמטרה  חרושתי  חצי  הוא  הניסוי  מתקן  השפד"ן.  באתר  מבצעים 
ולהביא אותם לאיכות גבוהה, כמו איכות הקולחים של  לטפל בקולחים 
הגידולים  סוגי  כל  להשקיית  שיתאימו  כך  לנגב",  השלישי  "הקו  מפעל 
לשנים  מהתחזית  נובע  בטכנולוגיה  הצורך  הגבלה.  ללא  החקלאיים, 
לטיפול  מהמכונים  מטוהרים  קולחים  מי  עודפי  ייווצרו  לפיה  הבאות, 
הטכנולוגיה  על  להתבסס  אמור  לכך  הפתרון  דן.  גוש  באזור  בשפכים 

שאנחנו מפתחים. 

95% מצריכת המים באילת מתבססת על מי מותפלים, אך בערבה 
מנת  על  מים  גדולות של  כמויות  בייצור  צורך  יש  עדיין  לה  הסמוכה 
לאפשר את המשך ההתיישבות והחקלאות במקום. מה הן התוכניות 

של "מקורות" בנושא? 

יו"ר "מקורות": הערבה אכן מנותקת ממערכת המים הארצית ואספקת 
מליחותם  שרמת  "מקורות",  של  מקומיים  מקידוחים  היא  באזור  המים 
גבוהה. כדי לאפשר אספקת מים באיכות מי שתייה, הקימה "מקורות" בכל 

"מקורות" מתפילה בלימסול

מים  בקווי  רוחבי  באופן  ישראל  את  ְלרשת  היכולת 

והעברתם  המותפלים  המים  קליטת  לצורך  גדולים 

ולעשות זאת תוך עמידה  למערכת המים הארצית, 

בלוחות זמנים, זה לא דבר של מה בכך!
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ארגון ה-OECD, בשנת 2050  נתוני  לפי 
תסבול  העולם  מאוכלוסיית   40% כי  צפוי 

מבעיית מחסור במים. 

המדבר.  גבול  על  שוכנת  ישראל  מדינת 
באוכלוסייה  הגידול  הצחיח,  האקלים 
איתור  מחייבים  המים  בצריכת  והעלייה 
התפלת  חלופיים.  מים  מקורות  ופיתוח 
לבעיית  המרכזי  המענה  היא  מים 
ניסיון  יש  ל"מקורות"  במים.  המחסור 
ים  מי  בהתפלת  שנה  מ-40  יותר  של 
ומים מליחים, והיא אחת מחברות המים 
התפלה.  מתקני  של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,  בתכנון,  בעולם  המובילות 
"מקורות" מפעילה 39 מתקנים להתפלת מים מליחים בתפוקה של כ-60 
מיליון מ"ק לשנה ו-4 מתקנים להתפלת מי ים (בארץ ובעולם), בתפוקה 
שתייה  מי  מספקים  אלו  התפלה  מתקני  לשנה.  מ"ק  מיליון  כ-140  של 

באיכות גבוהה ובזמינות גבוהה. 

"מקורות" היא פורצת דרך בתחום ההתפלה בארץ. החברה הראשונה 
שהתאימה את ההתפלה, בשיטת האוסמוזה ההפוכה, לתנאי הארץ. 

מה הן התוכניות של "מקורות" לעתיד בתחום ההתפלה?

לעידן  כניסתה  את  ישראל  השלימה  האחרונות  בשנים  "מקורות":  יו"ר 
בעידן  המים  במשק  למהפכה  רבה  תרומה  "מקורות"  לקבוצת  ההתפלה. 
באופן  ישראל  את  ְֹלרשת  שהיכולת  מכיוון  מהפכה  לזה  קורא  אני  החדש. 
והעברתם  המותפלים  המים  קליטת  לצורך  גדולים,  מים  בקווי  רוחבי 
למערכת המים הארצית, בלוחות זמנים קצרים, זה לא דבר של מה בכך! 
הקמת מתקני התפלה לאורך רצועת החוף מבלי שיש תשתית מתאימה 
לקליטתם, לא הייתה מאפשרת להוציא את ישראל ממשבר המים. מערך 
 - החדש"  הארצי  "המוביל   - המותפלים  המים  לקליטת  החדש  התשתית 
זו  בשנה  שהחל  היא  המשמעות  ההתפלה.  לעידן  "חלקה"  כניסה  ִאפשר 
75% מצריכת המים הביתית בישראל יתבססו על מי מותפלים, ולראשונה 
יתאפשר להתחיל ולשקם את מאגרי המים הטבעיים של ישראל ולהחזיר 
הדור  למען   - הבצורת  שנות  רצף  בעקבות  שנוצר   - לטבע  ה"חוב"  את 

הנוכחי והדורות הבאים. 

שי שגב

עידן ההתפלה ב"מקורות"
לקבוצת "מקורות" יש תרומה מכרעת 
למהפכה במשק המים בעידן ההתפלה 

ריאיון עם יו"ר "מקורות", מרדכי מרדכי

מרדכי מרדכי, יו"ר "מקורות"

שי
ה 

מש
ם: 

ילו
צ

מתקן ההתפלה אשדוד, צילום: אלבטרוס
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קבוצת "מקורות" נחשבת למוקד ידע מוביל בהתפלת מים, בין היתר 
בתחומים אלה: שילוב מים מותפלים במערכת מים ארצית ובמערכות 
אזוריות, תכנון מתקני התפלה למים בעייתיים או מזוהמים, שיקום 
מתקנים,  של  ותהליכית  תפעולית  בקרה  התפלתם,  ידי  על  בארות 
תשטיפים  במי  טיפול  לסביבה,  ידידותיים  בכימיקלים  שימוש 
וִמחזורם. הקבוצה עורכת מחקרים להתאמת פתרונות אופטימליים 
לצרכים מיוחדים, משתפת פעולה עם גורמים שונים לבדיקת מגוון 
טכנולוגיות ומבצעת את פעילותה תוך הפחתה מתמדת של עלויות 

תפעול ואנרגיה.

לקבוצת "מקורות" ידע רב בתחום ההתפלה ובתחומים רבים אחרים 
הקשורים במשק המים. כיצד ממנפים את הידע הרב הזה, שנצבר 

בחברה ב-78 שנותיה?

רושמים  דרכים:  במספר  ממנפים  אנחנו  הרב  הידע  את  "מקורות":  יו"ר 
מנת  על  שלנו  מהאתרים  בחלק  ניסויים  מקיימים  ובעולם,  בארץ  פטנטים 
לשפר תהליכים טכנולוגיים, שותפים בפרויקטי מחקר בין-לאומיים במימון 
האיחוד האירופאי וגופים אחרים, משתפים פעולה עם אוניברסיטאות בארץ 
ובעולם כדי לפתח טכנולוגיות מים מתקדמות וגם מייצאים את הידע לחו"ל. 
לאחרונה חזרתי מביקור בסין, בו קידמנו שיתוף פעולה בין "מקורות" לסין 
מהידע  נובע  ב"מקורות"  הסינים  של  העניין  מים.  מעבדות  שדרוג  בתחום 
הרב שיש בחברה ומהִקדמה הטכנולוגית והיצירתיות. בשנת 2013 סיימה 
חברת הבת - "מקורות פיתוח וייזום", שהיא הזרוע הבין-לאומית של קבוצת 
"מקורות" - את הקמת מתקן ההתפלה בלימסול שבקפריסין, אותו נתפעל 
ב-20 השנים הבאות. במקביל אנחנו משדרגים מתקן התפלה בעיר לרנקה. 
באמצעות שני מתקני ההתפלה הללו תספק "מקורות" כ-40% מתצרוכת 

מי השתייה בקפריסין, ותפתור את בעיית המחסור הגובר במים. 
בהיקף  ים,  מי  להתפלת  גדול  מתקן  אלה  בימים  מקימים  אנחנו  בישראל 
של 100 מיליון מטר קוב מים בעיר אשדוד. גם מתקן זה מוקם באמצעות 
וייזום", האחראית לתכנונו, הקמתו ותפעולו,  חברת הבת, "מקורות פיתוח 
. למשך 25 שנה. אנחנו מקפידים, ככל שהדבר אפשרי, לשלב  . בשיטת 

טכנולוגיות מתקדמות על מנת לייעל תהליכים תפעוליים ואנרגטיים ובכך 
ההתפלה  במתקן  המשתנה.  העסקי  המים  משק  של  באתגרים  לעמוד 
באשדוד שולבו שיטות מהמתקדמות בעולם בתהליך קדם-הסינון, שיביאו 
לייעול תהליכי התפעול במתקן, יחסכו גם בהוצאות האנרגיה ויאפשרו לנו 

לעמוד ביעד התייעלות אנרגטית שנתית של 1.5%. 

דוגמה לניסוי שאנחנו מבצעים על מנת למצוא טכנולוגיות מים פורצות 
אנחנו  שאותו  ממברנות,  באמצעות  בקולחים  לטיפול  הניסוי  היא  דרך 
היא  והמטרה  חרושתי  חצי  הוא  הניסוי  מתקן  השפד"ן.  באתר  מבצעים 
ולהביא אותם לאיכות גבוהה, כמו איכות הקולחים של  לטפל בקולחים 
הגידולים  סוגי  כל  להשקיית  שיתאימו  כך  לנגב",  השלישי  "הקו  מפעל 
לשנים  מהתחזית  נובע  בטכנולוגיה  הצורך  הגבלה.  ללא  החקלאיים, 
לטיפול  מהמכונים  מטוהרים  קולחים  מי  עודפי  ייווצרו  לפיה  הבאות, 
הטכנולוגיה  על  להתבסס  אמור  לכך  הפתרון  דן.  גוש  באזור  בשפכים 

שאנחנו מפתחים. 

95% מצריכת המים באילת מתבססת על מי מותפלים, אך בערבה 
מנת  על  מים  גדולות של  כמויות  בייצור  צורך  יש  עדיין  לה  הסמוכה 
לאפשר את המשך ההתיישבות והחקלאות במקום. מה הן התוכניות 

של "מקורות" בנושא? 

יו"ר "מקורות": הערבה אכן מנותקת ממערכת המים הארצית ואספקת 
מליחותם  שרמת  "מקורות",  של  מקומיים  מקידוחים  היא  באזור  המים 
גבוהה. כדי לאפשר אספקת מים באיכות מי שתייה, הקימה "מקורות" בכל 

"מקורות" מתפילה בלימסול

מים  בקווי  רוחבי  באופן  ישראל  את  ְלרשת  היכולת 

והעברתם  המותפלים  המים  קליטת  לצורך  גדולים 

ולעשות זאת תוך עמידה  למערכת המים הארצית, 

בלוחות זמנים, זה לא דבר של מה בכך!
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אחד מהיישובים מתקן התפלה קטן המספק מי שתייה לתושבים. בשנים 
פרויקט של הקמת מערכות מים מותפלים  "מקורות"  האחרונות מבצעת 
אמינות  להגברת  והצפונית,  התיכונה  הערבה  יישובי  של  הבית  צורכי  לכל 

אספקת מים. 

אבל השינוי האמיתי הוא הפרויקט שמבצעת "מקורות" בימים אלה ואשר 
הפרויקט  במסגרת  סדום".  "צפית  פרויקט   -  2016 בשנת  להסתיים  צפוי 
הארצית.  המים  למערכת  הצפונית  והערבה  התיכונה  הערבה  תחוברנה 
הערבה,  ליישובי  טובה  באיכות  מים  להוסיף  הצורך  בשל  מתבצע  החיבור 
באופן  תלויה  ההתיישבות  הרחבת  התרחבות.  בתהליכי  נמצאים  אשר 
ישיר בכמויות המים הזמינות באזור ובפיתוח מקורות מים נוספים. החיבור 
האיכותית,  המים  אספקת  תגבור  את  יאפשר  הארצית  המים  למערכת 

כתוצאה מהתבססות על מקור מים נוסף, אמין וזמין. 

אילת כמודל להתפלת מים
מנותקת  אשר  בישראל,  ביותר  והחמה  הדרומית  העיר  אילת, 
ממערכת המים הארצית, סבלה בעבר ממצוקת מים גדולה. בשנות 
השישים של המאה ה-20 הפעילה "מקורות" באילת את המתקנים 
האנרגיה  צריכת  בשל  האיוד.  בשיטת  ים  מי  להתפלת  הראשונים 
חלוצה  והייתה  חלופי,  תהליך  החברה  חיפשה  זו  בשיטה  הגבוהה 
באנרגיה.  החסכונית  ההפוכה,  האוסמוזה  בטכנולוגיית  בשימוש 
לאחר פיתוח הטכנולוגיה הקימה "מקורות" מתקני התפלה גדולים 
להתפלת מים מליחים שמקורם בקידוחים באזור, על מנת לספק מי 

שתייה לאילת וליישובי הערבה - "סבחה א' ו-ב'".

בישראל  הראשון  המתקן  את  "מקורות"  חנכה   1997 בשנת 
להתפלת מי ים, הפועל בטכנולוגיית האוסמוזה ההפוכה - "סבחה 
ג". זהו המתקן היחיד בעולם שתוכנן לטפל בתמהיל של מי ים ורכז 
ממתקני  הלוואי  תוצרי  וִמחזור  ניצול  תוך  מליחים,  מים  מהתפלת 

התפלה סמוכים. 
ים ולהתפלת מים מליחים  כיום מספקים המתקנים להתפלת מי 
מ"ק  כ-55,000   - העיר  תושבי  של  הצריכה  מלוא  את  באילת 
ליממה של מים ראויים לשתייה, אשר מאפשרים את קיום התיירות 

הענפה בעיר. 
במהלך השנים שיפרה "מקורות" את תהליך ההתפלה: בשנת 2004 
למנוע  במטרה  מהמוצר,  הבורון  לסילוק  אמצעים  לתהליך  נוספו 
נזקים לגידולים החקלאיים הרגישים ליסוד הכימי זה. בשנת 2006 
בשנת  באוסטרליה  אושר  אשר  בנושא,  פטנט  "מקורות"  פיתחה 

2011 ובישראל בשנת 2014. 

בלימת ההמלחה באקוויפר החוף �
"הנקז המזרחי"

הדרומי,  החוף  אקוויפר  את  לשקם  נועד  המזרחי"  "הנקז  פרויקט 
לבלום את תופעת ההמלחה הפוקדת אותו בשנים האחרונות ולהוריד 
את המליחות של האקוויפר, שהוא מקור המים הטבעי המרכזי של 
מדינת ישראל. שיקום האקוויפר מבוצע על ידי יצירת חיץ הידרולוגי 
אשר  קידוחים,  כ-40  של  שרשרת  באמצעות  לאקוויפר  ממזרח 
להמשיך   - למערב  ממזרח  הזורמים   - המליחים  מהמים  מונעים 
ההמלחה,  התפשטות  בולמי  היותם  מלבד  באקוויפר.  ולהתפשט 
משמשים הקידוחים גם לשאיבת המים המליחים מהאקוויפר. המים 
בשני  ומותפלים  החוף  לאקוויפר  מזרחי  מציר  נשאבים  המליחים 
ב"מתקן  הפרויקט:  במסגרת  "מקורות"  שהקימה  התפלה  מתקני 
להט" סמוך לאשקלון (מושב תלמי יפה), וב"מתקן גרנות" ליד קריית 
מלאכי. מי הרכז ממתקנים אלה מנוקזים באמצעות קו רכז "גרנות-

אשקלון", שהוא קו ייחודי מסוגו בעולם. אורך הקו כ-30 ק"מ והוא 
ב"להט"  ההתפלה  מתקני  באשקלון.  התיכון  הים  למוצא  עד  מגיע 
וב"גרנות" מופעלים בשיטת האוסמוזה ההפוכה. המים המותפלים 
בריאות  טיפול משלים בהתאם ל"תקנות  עוברים  במתקנים האלה 
העם" למי שתייה, ואיכות מי המוצר המתקבלת גבוהה מאוד ועומדת 
המים  למערכת  מופנים  המים  ביותר.  המחמירות  התקן  בדרישות 
הארצית ומשמשים לשתייה ולחקלאות. באמצעות הפרויקט תורמת 
"מקורות" הן לשימור האוגר התפעולי ומאגרי המים העתידיים של 

ישראל והן לקידום פיתוח בר קיימא. 
נוספים  קידוחים  עשרות  בו  ייקדחו  בשלבים,  מתבצע  הפרויקט 
לאורך השוליים המזרחיים של האקוויפר ומתקני ההתפלה יורחבו 

ותפוקתם תגדל.
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אחד מהיישובים מתקן התפלה קטן המספק מי שתייה לתושבים. בשנים 
פרויקט של הקמת מערכות מים מותפלים  "מקורות"  האחרונות מבצעת 
אמינות  להגברת  והצפונית,  התיכונה  הערבה  יישובי  של  הבית  צורכי  לכל 

אספקת מים. 

אבל השינוי האמיתי הוא הפרויקט שמבצעת "מקורות" בימים אלה ואשר 
הפרויקט  במסגרת  סדום".  "צפית  פרויקט   -  2016 בשנת  להסתיים  צפוי 
הארצית.  המים  למערכת  הצפונית  והערבה  התיכונה  הערבה  תחוברנה 
הערבה,  ליישובי  טובה  באיכות  מים  להוסיף  הצורך  בשל  מתבצע  החיבור 
באופן  תלויה  ההתיישבות  הרחבת  התרחבות.  בתהליכי  נמצאים  אשר 
ישיר בכמויות המים הזמינות באזור ובפיתוח מקורות מים נוספים. החיבור 
האיכותית,  המים  אספקת  תגבור  את  יאפשר  הארצית  המים  למערכת 

כתוצאה מהתבססות על מקור מים נוסף, אמין וזמין. 

אילת כמודל להתפלת מים
מנותקת  אשר  בישראל,  ביותר  והחמה  הדרומית  העיר  אילת, 
ממערכת המים הארצית, סבלה בעבר ממצוקת מים גדולה. בשנות 
השישים של המאה ה-20 הפעילה "מקורות" באילת את המתקנים 
האנרגיה  צריכת  בשל  האיוד.  בשיטת  ים  מי  להתפלת  הראשונים 
חלוצה  והייתה  חלופי,  תהליך  החברה  חיפשה  זו  בשיטה  הגבוהה 
באנרגיה.  החסכונית  ההפוכה,  האוסמוזה  בטכנולוגיית  בשימוש 
לאחר פיתוח הטכנולוגיה הקימה "מקורות" מתקני התפלה גדולים 
להתפלת מים מליחים שמקורם בקידוחים באזור, על מנת לספק מי 

שתייה לאילת וליישובי הערבה - "סבחה א' ו-ב'".

בישראל  הראשון  המתקן  את  "מקורות"  חנכה   1997 בשנת 
להתפלת מי ים, הפועל בטכנולוגיית האוסמוזה ההפוכה - "סבחה 
ג". זהו המתקן היחיד בעולם שתוכנן לטפל בתמהיל של מי ים ורכז 
ממתקני  הלוואי  תוצרי  וִמחזור  ניצול  תוך  מליחים,  מים  מהתפלת 

התפלה סמוכים. 
ים ולהתפלת מים מליחים  כיום מספקים המתקנים להתפלת מי 
מ"ק  כ-55,000   - העיר  תושבי  של  הצריכה  מלוא  את  באילת 
ליממה של מים ראויים לשתייה, אשר מאפשרים את קיום התיירות 

הענפה בעיר. 
במהלך השנים שיפרה "מקורות" את תהליך ההתפלה: בשנת 2004 
למנוע  במטרה  מהמוצר,  הבורון  לסילוק  אמצעים  לתהליך  נוספו 
נזקים לגידולים החקלאיים הרגישים ליסוד הכימי זה. בשנת 2006 
בשנת  באוסטרליה  אושר  אשר  בנושא,  פטנט  "מקורות"  פיתחה 

2011 ובישראל בשנת 2014. 

בלימת ההמלחה באקוויפר החוף �
"הנקז המזרחי"

הדרומי,  החוף  אקוויפר  את  לשקם  נועד  המזרחי"  "הנקז  פרויקט 
לבלום את תופעת ההמלחה הפוקדת אותו בשנים האחרונות ולהוריד 
את המליחות של האקוויפר, שהוא מקור המים הטבעי המרכזי של 
מדינת ישראל. שיקום האקוויפר מבוצע על ידי יצירת חיץ הידרולוגי 
אשר  קידוחים,  כ-40  של  שרשרת  באמצעות  לאקוויפר  ממזרח 
להמשיך   - למערב  ממזרח  הזורמים   - המליחים  מהמים  מונעים 
ההמלחה,  התפשטות  בולמי  היותם  מלבד  באקוויפר.  ולהתפשט 
משמשים הקידוחים גם לשאיבת המים המליחים מהאקוויפר. המים 
בשני  ומותפלים  החוף  לאקוויפר  מזרחי  מציר  נשאבים  המליחים 
ב"מתקן  הפרויקט:  במסגרת  "מקורות"  שהקימה  התפלה  מתקני 
להט" סמוך לאשקלון (מושב תלמי יפה), וב"מתקן גרנות" ליד קריית 
מלאכי. מי הרכז ממתקנים אלה מנוקזים באמצעות קו רכז "גרנות-

אשקלון", שהוא קו ייחודי מסוגו בעולם. אורך הקו כ-30 ק"מ והוא 
ב"להט"  ההתפלה  מתקני  באשקלון.  התיכון  הים  למוצא  עד  מגיע 
וב"גרנות" מופעלים בשיטת האוסמוזה ההפוכה. המים המותפלים 
בריאות  טיפול משלים בהתאם ל"תקנות  עוברים  במתקנים האלה 
העם" למי שתייה, ואיכות מי המוצר המתקבלת גבוהה מאוד ועומדת 
המים  למערכת  מופנים  המים  ביותר.  המחמירות  התקן  בדרישות 
הארצית ומשמשים לשתייה ולחקלאות. באמצעות הפרויקט תורמת 
"מקורות" הן לשימור האוגר התפעולי ומאגרי המים העתידיים של 

ישראל והן לקידום פיתוח בר קיימא. 
נוספים  קידוחים  עשרות  בו  ייקדחו  בשלבים,  מתבצע  הפרויקט 
לאורך השוליים המזרחיים של האקוויפר ומתקני ההתפלה יורחבו 

ותפוקתם תגדל.
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ס  ל פ
ק ו ח ה

כיצד יש לסווג את תעריפי המים והביוב 
בתשלום  המדובר  האם  בישראל? 
כפי  המשולם  במחיר  שמא  או  חובה, 
מהן  מצרך?  בגין  תמורה  שמשולמת 
המים  תשלומי  סיווג  של  ההשלכות 
קדש  טל  עו”ד  הצרכנים?  על  והביוב 
על פסק דינו של בית המשפט העליון 
בשבתו כבית המשפט הגבוהה לצדק 

בעקבות הרפורמה במים ובביוב

המים  שתעריפי  כך  על  מתבשרים  המדינה  אזרחי  שבהם  בימים  דווקא 
העירונים,  המים  תאגידי  את  לסגור  הכוונה  עקב  היתר  בין  לרדת,  צפויים 
לסיווגם של  הנוגעת במישרין  סוגיה  בבית המשפט העליון  והוכרעה  נדונה 
זו משמעות  או בגדר מחיר. לשאלה  הינם בגדר מס  ובאם  תשלומי המים, 
רבה, שכן התשובה משליכה במישרין על האופן שבו ניתן לשנות את תעריפי 
המים והביוב, אם תוך אישור הכנסת וועדותיה, או שמא תוך הקניית סמכות 

ישירה לרשות המים והביוב לעשות כן, מבלי להיזקק לרשות המחוקקת.

ב-1 בינואר, 2010, נכנסה לתוקפה רפורמת משק המים והביוב, כהמשכו 
של תהליך ארוך ומורכב לשינוי מבנה משק המים, אשר ביסודו תיקון לחוק 
המים  במשקי  מבני  שינוי  ערך  אשר  (תשס”א-2001),  וביוב  מים  תאגידי 
והביוב בישראל, בין היתר, באמצעות העברת משקים אלה לאחריותם של 

תאגידים פרטיים תחת הרשויות המקומיות. 

בנוסף, בוצעה רפורמה בניהול משק המים והביוב הארצי בדרך של הקמת 
רשות ממשלתית למים ולביוב, ובראשה מועצת הרשות הממשלתית למים 
בתחום  והניהוליות  הרגולטוריות  לרכז את הסמכויות  וביוב, אשר תפקידה 

אחריותה של הרשות. 

לפני ביצוע הרפורמה, הסמכות לקבוע את מחירי המים והביוב הייתה נתונה 
לשרים הרלוונטיים (האוצר, התשתיות, הפנים והחקלאות), שהייתה טעונה 
אישור ועדת הכספים של הכנסת. לעומת זאת, לאחר הרפורמה, סמכות זו 
הועברה לרשות למים ולביוב, המורכבת משישה נציגי ממשלה בכירים ושני 
נציגי ציבור הממונים על-ידי הממשלה, זאת ללא צורך באישור מאת שר זה 

או אחר או מאת הועדה לענייני כספים בכנסת.  

החלטת בית המשפט העליון
בינואר 2014, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט 
התשלום  של  שונים  בהיבטים  שעסקו  עתירות  במספר  לצדק,  הגבוהה 

תעריפי המים והביוב בישראל � 
תשלום "מס" או "מחיר"?

עו"ד טל קדש

*עו”ד טל קדש, מייצג בתי מלון ומפעלי תעשיה בתחום המים 
והשפכים, מומחה במיסוי מוניציפאלי (ארנונה, מים, הזרמת מי 

שפכים, אגרות והיטלי פיתוח) ובמשפט מנהלי. 
Tal@km-law.co.il :דוא”ל
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בעבור מים וביוב, ובעיקר בשאלה המרכזית שבה יידון מאמר זה והינה: האם 
תעריפי המים והביוב במדינת ישראל הם בגדר מחיר או בגדר תשלום חובה 

שהינו תשלום מס?

לשאלה זו משמעות רבה, שכן באם תשלום מים וביוב הינם בגדר תשלום 
יסוד משק  חובה, כלומר מס, המשמעות הינה כי על פי סעיף 1(ב') לחוק 
המדינה, הכנסת היא זו שצריכה לאשר שינוי בתעריפים של תשלום מסוג 
היה  זאת,  לעומת  ואגרות”.  אחרים  חובה  תשלומי  חובה,  מלוות  ”מסים, 
הרי  והשירות,  המוצר  מאפייני  לנוכח  ”מחיר”,  בגדר  הינם  המים  ותעריפי 
שבמקרה זה, תיוותר הסמכות לשינוי תעריפי המים בידי רשות המים והביוב, 
ועדה  או  אישורי שרים  הכנסת,  אישור של  או  צורך בהתערבות  ללא  וזאת 

מועדות הכנסת.

בקובעו כי תעריפי המים הינם בגדר מחיר המושתת על מאפייני התמורה 
לשון  על  הן  מצטבר  באופן  העליון,  המשפט  בית  נשען  החופשי,  והרצון 

החקיקה והן על שינוי תפיסתי קונספטואלי, כדלהלן:

לשון החקיקה: חוק תאגידי המים וביוב וחוק המים (תשי”ט-1959) הסמיכו 
מפורשות את רשות המים והביוב, לקבוע את התמורה בעד המים והביוב. 
בנוסף על כך קבע בית המשפט, סעיף 102 (ב) לחוק תאגידי המים קובע 
כי ”כל מחיר ישקף, ככל האפשר, את עלות השירות שלו הוא נקבע”. לשון 
הסעיף, אשר נוקטת במונח ”מחיר” והמציינת כי זה ייקבע בהתאם לעלות 
השירות, מצביעה על כך שכוונת המחוקק הינה כי תעריפי המים הם בגדר 

”מחיר” ולא בגדר ”תשלום מס”.

עצם נטילת הסמכות לקבוע  שינוי תפיסת המחוקק את סיווג המים: 
את מחיר המים מידי רשויות מקומיות והעברתו לידי הרשות המים והביוב, 
נבעה בעיקרה משיקולים פרקטיים, אשר בעיקרם הרצון לקבוע מנגנון גמיש 
המעכבים  פוליטיים,  ביניהם  שונים,  משיקולים  מונעת  אינה  שהתנהלותו 

יכולת להגיב לשינויים בעלויות השונות המרכיבות את עלות המים. 

המשפט  בית  עמד  המים,  תעריפי  של  הנכון  הסיווג  מהו  להכריע  מנת  על 
העליון על המאפיינים של סוגי התשלומים השונים: 

לקבל  מבלי  ציבורית  לרשות  כפיה  דרך  משלם  שאדם  ”תשלום   - ”מס” 
בין  קשר  שאין  הרי  למס,  הקשור  בכל  כלומר,  כספו”.  בעד  ישירה  תמורה 

התמורה מאת הרשות לעצם התשלום שנדרש האזרח/ הנישום לשלם.
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כיצד יש לסווג את תעריפי המים והביוב 
בתשלום  המדובר  האם  בישראל? 
כפי  המשולם  במחיר  שמא  או  חובה, 
מהן  מצרך?  בגין  תמורה  שמשולמת 
המים  תשלומי  סיווג  של  ההשלכות 
קדש  טל  עו”ד  הצרכנים?  על  והביוב 
על פסק דינו של בית המשפט העליון 
בשבתו כבית המשפט הגבוהה לצדק 

בעקבות הרפורמה במים ובביוב

המים  שתעריפי  כך  על  מתבשרים  המדינה  אזרחי  שבהם  בימים  דווקא 
העירונים,  המים  תאגידי  את  לסגור  הכוונה  עקב  היתר  בין  לרדת,  צפויים 
לסיווגם של  הנוגעת במישרין  סוגיה  בבית המשפט העליון  והוכרעה  נדונה 
זו משמעות  או בגדר מחיר. לשאלה  הינם בגדר מס  ובאם  תשלומי המים, 
רבה, שכן התשובה משליכה במישרין על האופן שבו ניתן לשנות את תעריפי 
המים והביוב, אם תוך אישור הכנסת וועדותיה, או שמא תוך הקניית סמכות 

ישירה לרשות המים והביוב לעשות כן, מבלי להיזקק לרשות המחוקקת.

ב-1 בינואר, 2010, נכנסה לתוקפה רפורמת משק המים והביוב, כהמשכו 
של תהליך ארוך ומורכב לשינוי מבנה משק המים, אשר ביסודו תיקון לחוק 
המים  במשקי  מבני  שינוי  ערך  אשר  (תשס”א-2001),  וביוב  מים  תאגידי 
והביוב בישראל, בין היתר, באמצעות העברת משקים אלה לאחריותם של 

תאגידים פרטיים תחת הרשויות המקומיות. 

בנוסף, בוצעה רפורמה בניהול משק המים והביוב הארצי בדרך של הקמת 
רשות ממשלתית למים ולביוב, ובראשה מועצת הרשות הממשלתית למים 
בתחום  והניהוליות  הרגולטוריות  לרכז את הסמכויות  וביוב, אשר תפקידה 

אחריותה של הרשות. 

לפני ביצוע הרפורמה, הסמכות לקבוע את מחירי המים והביוב הייתה נתונה 
לשרים הרלוונטיים (האוצר, התשתיות, הפנים והחקלאות), שהייתה טעונה 
אישור ועדת הכספים של הכנסת. לעומת זאת, לאחר הרפורמה, סמכות זו 
הועברה לרשות למים ולביוב, המורכבת משישה נציגי ממשלה בכירים ושני 
נציגי ציבור הממונים על-ידי הממשלה, זאת ללא צורך באישור מאת שר זה 

או אחר או מאת הועדה לענייני כספים בכנסת.  

החלטת בית המשפט העליון
בינואר 2014, ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט 
התשלום  של  שונים  בהיבטים  שעסקו  עתירות  במספר  לצדק,  הגבוהה 

תעריפי המים והביוב בישראל � 
תשלום "מס" או "מחיר"?

עו"ד טל קדש

*עו”ד טל קדש, מייצג בתי מלון ומפעלי תעשיה בתחום המים 
והשפכים, מומחה במיסוי מוניציפאלי (ארנונה, מים, הזרמת מי 

שפכים, אגרות והיטלי פיתוח) ובמשפט מנהלי. 
Tal@km-law.co.il :דוא”ל
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בעבור מים וביוב, ובעיקר בשאלה המרכזית שבה יידון מאמר זה והינה: האם 
תעריפי המים והביוב במדינת ישראל הם בגדר מחיר או בגדר תשלום חובה 

שהינו תשלום מס?

לשאלה זו משמעות רבה, שכן באם תשלום מים וביוב הינם בגדר תשלום 
יסוד משק  חובה, כלומר מס, המשמעות הינה כי על פי סעיף 1(ב') לחוק 
המדינה, הכנסת היא זו שצריכה לאשר שינוי בתעריפים של תשלום מסוג 
היה  זאת,  לעומת  ואגרות”.  אחרים  חובה  תשלומי  חובה,  מלוות  ”מסים, 
הרי  והשירות,  המוצר  מאפייני  לנוכח  ”מחיר”,  בגדר  הינם  המים  ותעריפי 
שבמקרה זה, תיוותר הסמכות לשינוי תעריפי המים בידי רשות המים והביוב, 
ועדה  או  אישורי שרים  הכנסת,  אישור של  או  צורך בהתערבות  ללא  וזאת 

מועדות הכנסת.

בקובעו כי תעריפי המים הינם בגדר מחיר המושתת על מאפייני התמורה 
לשון  על  הן  מצטבר  באופן  העליון,  המשפט  בית  נשען  החופשי,  והרצון 

החקיקה והן על שינוי תפיסתי קונספטואלי, כדלהלן:

לשון החקיקה: חוק תאגידי המים וביוב וחוק המים (תשי”ט-1959) הסמיכו 
מפורשות את רשות המים והביוב, לקבוע את התמורה בעד המים והביוב. 
בנוסף על כך קבע בית המשפט, סעיף 102 (ב) לחוק תאגידי המים קובע 
כי ”כל מחיר ישקף, ככל האפשר, את עלות השירות שלו הוא נקבע”. לשון 
הסעיף, אשר נוקטת במונח ”מחיר” והמציינת כי זה ייקבע בהתאם לעלות 
השירות, מצביעה על כך שכוונת המחוקק הינה כי תעריפי המים הם בגדר 

”מחיר” ולא בגדר ”תשלום מס”.

עצם נטילת הסמכות לקבוע  שינוי תפיסת המחוקק את סיווג המים: 
את מחיר המים מידי רשויות מקומיות והעברתו לידי הרשות המים והביוב, 
נבעה בעיקרה משיקולים פרקטיים, אשר בעיקרם הרצון לקבוע מנגנון גמיש 
המעכבים  פוליטיים,  ביניהם  שונים,  משיקולים  מונעת  אינה  שהתנהלותו 

יכולת להגיב לשינויים בעלויות השונות המרכיבות את עלות המים. 

המשפט  בית  עמד  המים,  תעריפי  של  הנכון  הסיווג  מהו  להכריע  מנת  על 
העליון על המאפיינים של סוגי התשלומים השונים: 

לקבל  מבלי  ציבורית  לרשות  כפיה  דרך  משלם  שאדם  ”תשלום   - ”מס” 
בין  קשר  שאין  הרי  למס,  הקשור  בכל  כלומר,  כספו”.  בעד  ישירה  תמורה 

התמורה מאת הרשות לעצם התשלום שנדרש האזרח/ הנישום לשלם.
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במשפחת תשלומי החובה מצויה גם ”אגרה” - המשולמת כידוע גם עקב 
שירות מסוים, ”למשל, הוצאת תעודת לידה, מתן רישיון או ניהול משפט”. 
כלומר, יש קשר ישיר בין התשלום למתן השירות, אלמלא תשלום אגרה, לא 
יכול האזרח לקבל את השירות. על אף זאת, אגרה אינה מהווה ”תמורה” 

ישירה לשירות במובן הקלאסי או המסחרי,שכן אין לרוב קורלציה בין ערך 
השירות לגובה האגרה, והם למעשה אינם תלויים זה בזה.

”מחיר” - לעומת זאת, הינו ”תשלום (לרשות או לגורם פרטי כלשהו) הניתן 
בתמורה לשירות או סחורה שמקבל הפרט. הוא משקף את ערכו של מה 

שניתן לפרט ומבטא את כוחות השוק והסכמת הצדדים”'. 

וישירה,  מידית  תמורה  בהיותה  מאופיינת  מים,  עבור  המשולמת  התמורה 
ועד  ממקורות  רכישתה  עלות  משלב  החל  ישיר  ביחס  ריאלית  בהיותה 
המים  את  המספק  לתאגיד  סביר  רווח  (בתוספת  לתושבים  לאספקתה 
לתושבים).  בסעיף 102 (ב') לחוק תאגידי המים נקבע כי: ”כל מחיר ישקף, 

כי קיימת  נפסק  ומכאן   נקבע”,  ככל האפשר את עלות השירות שלו הוא 
זיקה בין התשלום לשירותי המים והביוב במדינת ישראל.

לאור זאת בדעת רוב, פסק בית המשפט העליון, כי התמורה המשולמת בעד 
ולא ”מס”, כאשר התוצאה האופרטיבית של פסק הדין  מים הינה ”מחיר” 
זו שרשאית לקבוע את התמורה הנגבית  והביוב היא  כי רשות המים  הינה 
ידי  וועדה בכנסת למחיר שנקבע על  צורך באישור של  אין  וכי  בעד המים, 

רשות המים והביוב.

הציבור הרחב מטיל סקפטיות בתועלת
רצון המחוקק לייעל את מנגנון קביעת עלות המים בא לידי ביטוי בהעברת 
הפנים  שר  בדמות  ומקצועי,  קטן  גוף  לידי  המים  מחיר  לקביעת  הסמכות 
בתיאום עם שר האוצר, וקיבל את צורתו הסופית בהעברת הסמכות כאמור 
את  המחוקק  של  תפיסתי  שינוי  על  המעיד  דבר  והביוב,  המים  רשות  לידי 

סיווג המים.  

הרפורמה  הניבה  אשר  בתועלת  סקפטיות  מטיל  הרחב  הציבור  בדיעבד, 
עליית מחירי המים  לנוכח  וזאת  אשר הפריטה לכאורה את משטר המים, 
להוביל  עתיד  אשר  דבר  התאגידים,  קופת  את  העשירה  אשר  והתנהלות 
כפי  סמכויותיהם,  ולצמצום  המים  תאגידי  לסגירת  קרי  הברז”,  ל”סגירת 

ממצאי ועדת בלינקוב (ואולם סוגיה זו אינה בתחום רשימה זו). 

עם זאת, עד שנעבור למשטר מים אחר, הסמכות לשנות את התעריפים, 
כאמור ברשימה זו, נותרה בידי התאגידים עצמם, לאור מסקנת בית המשפט 

העליון כי המדובר בתשלום מסוג ”מחיר”.
הליכי גבייה מצד תאגידי המים

זו,  רשימה  נשוא  התמונה  להשלים  מנת  על  בה,  לדון  שיש  נוספת  שאלה 
המים,  תאגידי  נוקטים  שבהם  המנהלית  הגבייה  הליכי  במשמעות  היא 
ולא  ”מחיר”  בגדר  נפסק שהינם  וביוב, אשר  מים  לגבות תשלומי  על מנת 
”מס”. שאלה זו לא נדונה בפסק הדין, אך סבורני שהיא קשורה בקשר אדוק 

לתוצאת פסק הדין.

פקודת המסים (גביה), חלה על תשלומי חובה ומיסים אך לא על ”מחיר”, 
לנקוט  התאגידים  מצד  חוקית  אפשרות  אין  כי  לכאורה  לסבור  יש  כן  ועל 
בהליכי גבייה כנגד סרבני תשלום מים וביוב, ואולם סעיף 39, לחוק תאגידי 
יצר הסדר  וביוב”),  ”חוק תאגידי מים  (להלן:   - וביוב (תשס”א-2001)  מים 
היו  גבייה מנהלית כאילו  לנקוט בהליכי  ניתנה לתאגידים הסמכות  פיו  על 

תעריפי המים ”מס” כמשמעותו בפקודת המסים גבייה.

המחוקק מצא לנכון להותיר בידי תאגידי המים והביוב, כח רב עוצמה לנקוט 
בהליכי גבייה מנהלית כנגד אזרחים, על אף העובדה שתעריפים אלו על פי 
בגין  ומחיר,  כי אם תמורה  בית המשפט העליון, אינם מהווים מס,  פסיקת 

שירות בסיסי המסופק על ידי רשות המים לאזרחים. 

רווח  של  עסקי  שיקול-דעת  שמפעילים  התאגידים  הקיים,  הדברים  במצב 
עשוי  תקדים,  חסר  באופן  ממש.  של  ענישה  בסמכויות  מחזיקים  והפסד, 
אזרח בישראל להיות חשוף לקנסות העולים לעתים מיליוני שקלים בשנה. 
לשם המחשת האמור, יש ליתן את הדעת לקנסות המושתים על מפעלים 
מפעלים  (שפכי  וביוב  מים  תאגידי  כללי  מכוח  תעשייה  שפכי  המזרימים 
קיימת  אלה,  חיובים  לגבי  (תשע”ד-2014).  הביוב)  למערכת  המוזרמים 
לעיתים התחושה יותר המדובר בחיובים דרקונים, בין היתר לאור העובדה, 
כי הינם תלויי נקודת דיגום והשפעת ערכים המותרים להזרמה המשתנים 

להשלים  מנת  על  בה,  לדון  שיש  נוספת  שאלה 

הליכי  במשמעות  היא  זו,  רשימה  נשוא  התמונה 

המים,  תאגידי  נוקטים  שבהם  המנהלית  הגבייה 

נפסק  אשר  וביוב,  מים  תשלומי  לגבות  מנת  על 

שהינם בגדר ”מחיר” ולא ”מס”. שאלה זו לא נדונה 

בפסק הדין, אך סבורני שהיא קשורה בקשר אדוק 

לתוצאת פסק הדין
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באופן דינאמי, דבר שלא מונע מאת התאגידים לאיים בנקיטת הליכי גבייה, 
חרף הגשת השגות ועררים, מצד מפעלי תעשיה ובתי מלון.

להיות  יכול  התשלום,  סרבני  כנגד  התאגידים  בידי  עוצמה  רב  כוח  הותרת 
הליכי  עם  אחד  בקנה  ועולה  בלבד,  מסוימות  בנסיבות  הדעת  על  מתקבל 
גבייה מנהלית לגביית תשלומי חובה ומיסים של רשויות אכיפת החוק למשל 
ולא בכל מקרה, כפי שפורט בנוגע  לגביית חוב ארנונה, אך לא בכל מחיר 

להזרמת מי שפכים וקנסות המוטלים על ידי התאגיד, באין מפריע.

יש לציין, כי בתי משפט כבר פסקו לא אחת בשעה שהמדובר בחיובים שנויים 
במחלוקת, חיובים חשודים שלגביהם אמורה להידלק נורה אדומה לרשות 
זכויותיה,  ועל הרשות למצות  גבייה מנהלית  לנקוט בהליכי  אין  המקומית, 
עם  מסוים  באופן  עולה  האמור  המשפט.  לבית  תביעה  ולהגיש  להתכבד 
לרשויות  חובה  ותשלומי  כללית  (ארנונה  (גביה)  המסים  אכרזת   2 סעיף 
על  חלה  זו,  אכרזה  ואולם  (תש”ס-2000),  שעה)  (הוראת  המקומיות) 
אינם  לכאורה,  המים,  תאגידי  וכידוע  המקומיות,  לרשויות  חובה  תשלומי 

חוסים תחת הרשויות המקומיות, מאז החלת הרפורמה במשק המים.   

עצם נטילת הסמכות לקבוע את מחיר המים מידי 

המים  הרשות  לידי  והעברתו  מקומיות  רשויות 

אשר  פרקטיים,  משיקולים  בעיקרה  נבעה  והביוב, 

שהתנהלותו  גמיש  מנגנון  לקבוע  הרצון  בעיקרם 

פוליטיים,  ביניהם  שונים,  משיקולים  מונעת  אינה 

יכולת להגיב לשינויים בעלויות השונות  המעכבים 

המרכיבות את עלות המים

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה מציע תכניות 
לימודים ייחודיות ללימודי תואר שני ושלישי

תכנית לתואר שני - ניהול משאבי טבע וסביבה
תכנית רב תחומית לתואר שני בנושא קיימות, המשלבת נושאים ממדעי החברה, 
הטבע, ניהול ומשפטים. התכנית מגוונת, מרתקת ומשלבת חוקרים מהאקדמיה 
עם מומחים מהשטח. מטרת התכנית היא להכשיר כח אדם ברמה אקדמית 
ומקצועית גבוהה לשם התמודדות עם פתרונות לבעיות ניהוליות ויישומיות  

בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחומי הקיימות.

תכנית עם התמחות בניהול ומדיניות אנרגיה
התכנית משלבת קורסים ייחודיים בנושאי אנרגיה וסביבה, תוך התמקדות 
בניהול קיימות במשק האנרגיה, כגון: אנרגיות חלופיות והתייעלות אנרגטית 

בישראל ובעולם.

תכנית עם התמחות בניהול קיימות בסביבה בנוייה
תכנית חדשה וייחודית המציעה בסיס ידע מוצק וכלים יישומיים בתכנון וניהול 

של סביבות בנויות ומקיימות
•  בתכניות מוצעים מסלולים של תיזה או פרוייקט

•  הלימודים מתקיימים בימי חמישי ושישי

Global Green Mba
תכנית בינלאומית בשפה האנגלית, משותפת לחוג למנהל עסקים ולחוג לניהול 
משאבי טבע וסביבה. תכנית ייחודית וחדשנית (בימים שני ושישי) המשלבת 

קורסים מתחום מנהל עסקים יחד עם קורסים בנושאי קיימות וניהול סביבה
Please contact e-mail: mba@univ.haifa.ac.il

•  מיקום החוג 71 בעולם לשנת 2012-13 על פי דירוג Eduniversal Masters Ranking •  אפשרות למלגות למצטיינים
•  מוסמכי החוג משולבים בעמדות מפתח בגופים ציבוריים ופרטיים העוסקים בנושאי סביבה ובאקדמיה
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במשפחת תשלומי החובה מצויה גם ”אגרה” - המשולמת כידוע גם עקב 
שירות מסוים, ”למשל, הוצאת תעודת לידה, מתן רישיון או ניהול משפט”. 
כלומר, יש קשר ישיר בין התשלום למתן השירות, אלמלא תשלום אגרה, לא 
יכול האזרח לקבל את השירות. על אף זאת, אגרה אינה מהווה ”תמורה” 

ישירה לשירות במובן הקלאסי או המסחרי,שכן אין לרוב קורלציה בין ערך 
השירות לגובה האגרה, והם למעשה אינם תלויים זה בזה.

”מחיר” - לעומת זאת, הינו ”תשלום (לרשות או לגורם פרטי כלשהו) הניתן 
בתמורה לשירות או סחורה שמקבל הפרט. הוא משקף את ערכו של מה 

שניתן לפרט ומבטא את כוחות השוק והסכמת הצדדים”'. 

וישירה,  מידית  תמורה  בהיותה  מאופיינת  מים,  עבור  המשולמת  התמורה 
ועד  ממקורות  רכישתה  עלות  משלב  החל  ישיר  ביחס  ריאלית  בהיותה 
המים  את  המספק  לתאגיד  סביר  רווח  (בתוספת  לתושבים  לאספקתה 
לתושבים).  בסעיף 102 (ב') לחוק תאגידי המים נקבע כי: ”כל מחיר ישקף, 

כי קיימת  נפסק  ומכאן   נקבע”,  ככל האפשר את עלות השירות שלו הוא 
זיקה בין התשלום לשירותי המים והביוב במדינת ישראל.

לאור זאת בדעת רוב, פסק בית המשפט העליון, כי התמורה המשולמת בעד 
ולא ”מס”, כאשר התוצאה האופרטיבית של פסק הדין  מים הינה ”מחיר” 
זו שרשאית לקבוע את התמורה הנגבית  והביוב היא  כי רשות המים  הינה 
ידי  וועדה בכנסת למחיר שנקבע על  צורך באישור של  אין  וכי  בעד המים, 

רשות המים והביוב.

הציבור הרחב מטיל סקפטיות בתועלת
רצון המחוקק לייעל את מנגנון קביעת עלות המים בא לידי ביטוי בהעברת 
הפנים  שר  בדמות  ומקצועי,  קטן  גוף  לידי  המים  מחיר  לקביעת  הסמכות 
בתיאום עם שר האוצר, וקיבל את צורתו הסופית בהעברת הסמכות כאמור 
את  המחוקק  של  תפיסתי  שינוי  על  המעיד  דבר  והביוב,  המים  רשות  לידי 

סיווג המים.  

הרפורמה  הניבה  אשר  בתועלת  סקפטיות  מטיל  הרחב  הציבור  בדיעבד, 
עליית מחירי המים  לנוכח  וזאת  אשר הפריטה לכאורה את משטר המים, 
להוביל  עתיד  אשר  דבר  התאגידים,  קופת  את  העשירה  אשר  והתנהלות 
כפי  סמכויותיהם,  ולצמצום  המים  תאגידי  לסגירת  קרי  הברז”,  ל”סגירת 

ממצאי ועדת בלינקוב (ואולם סוגיה זו אינה בתחום רשימה זו). 

עם זאת, עד שנעבור למשטר מים אחר, הסמכות לשנות את התעריפים, 
כאמור ברשימה זו, נותרה בידי התאגידים עצמם, לאור מסקנת בית המשפט 

העליון כי המדובר בתשלום מסוג ”מחיר”.
הליכי גבייה מצד תאגידי המים

זו,  רשימה  נשוא  התמונה  להשלים  מנת  על  בה,  לדון  שיש  נוספת  שאלה 
המים,  תאגידי  נוקטים  שבהם  המנהלית  הגבייה  הליכי  במשמעות  היא 
ולא  ”מחיר”  בגדר  נפסק שהינם  וביוב, אשר  מים  לגבות תשלומי  על מנת 
”מס”. שאלה זו לא נדונה בפסק הדין, אך סבורני שהיא קשורה בקשר אדוק 

לתוצאת פסק הדין.

פקודת המסים (גביה), חלה על תשלומי חובה ומיסים אך לא על ”מחיר”, 
לנקוט  התאגידים  מצד  חוקית  אפשרות  אין  כי  לכאורה  לסבור  יש  כן  ועל 
בהליכי גבייה כנגד סרבני תשלום מים וביוב, ואולם סעיף 39, לחוק תאגידי 
יצר הסדר  וביוב”),  ”חוק תאגידי מים  (להלן:   - וביוב (תשס”א-2001)  מים 
היו  גבייה מנהלית כאילו  לנקוט בהליכי  ניתנה לתאגידים הסמכות  פיו  על 

תעריפי המים ”מס” כמשמעותו בפקודת המסים גבייה.

המחוקק מצא לנכון להותיר בידי תאגידי המים והביוב, כח רב עוצמה לנקוט 
בהליכי גבייה מנהלית כנגד אזרחים, על אף העובדה שתעריפים אלו על פי 
בגין  ומחיר,  כי אם תמורה  בית המשפט העליון, אינם מהווים מס,  פסיקת 

שירות בסיסי המסופק על ידי רשות המים לאזרחים. 

רווח  של  עסקי  שיקול-דעת  שמפעילים  התאגידים  הקיים,  הדברים  במצב 
עשוי  תקדים,  חסר  באופן  ממש.  של  ענישה  בסמכויות  מחזיקים  והפסד, 
אזרח בישראל להיות חשוף לקנסות העולים לעתים מיליוני שקלים בשנה. 
לשם המחשת האמור, יש ליתן את הדעת לקנסות המושתים על מפעלים 
מפעלים  (שפכי  וביוב  מים  תאגידי  כללי  מכוח  תעשייה  שפכי  המזרימים 
קיימת  אלה,  חיובים  לגבי  (תשע”ד-2014).  הביוב)  למערכת  המוזרמים 
לעיתים התחושה יותר המדובר בחיובים דרקונים, בין היתר לאור העובדה, 
כי הינם תלויי נקודת דיגום והשפעת ערכים המותרים להזרמה המשתנים 

להשלים  מנת  על  בה,  לדון  שיש  נוספת  שאלה 

הליכי  במשמעות  היא  זו,  רשימה  נשוא  התמונה 

המים,  תאגידי  נוקטים  שבהם  המנהלית  הגבייה 

נפסק  אשר  וביוב,  מים  תשלומי  לגבות  מנת  על 

שהינם בגדר ”מחיר” ולא ”מס”. שאלה זו לא נדונה 

בפסק הדין, אך סבורני שהיא קשורה בקשר אדוק 

לתוצאת פסק הדין
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באופן דינאמי, דבר שלא מונע מאת התאגידים לאיים בנקיטת הליכי גבייה, 
חרף הגשת השגות ועררים, מצד מפעלי תעשיה ובתי מלון.

להיות  יכול  התשלום,  סרבני  כנגד  התאגידים  בידי  עוצמה  רב  כוח  הותרת 
הליכי  עם  אחד  בקנה  ועולה  בלבד,  מסוימות  בנסיבות  הדעת  על  מתקבל 
גבייה מנהלית לגביית תשלומי חובה ומיסים של רשויות אכיפת החוק למשל 
ולא בכל מקרה, כפי שפורט בנוגע  לגביית חוב ארנונה, אך לא בכל מחיר 

להזרמת מי שפכים וקנסות המוטלים על ידי התאגיד, באין מפריע.

יש לציין, כי בתי משפט כבר פסקו לא אחת בשעה שהמדובר בחיובים שנויים 
במחלוקת, חיובים חשודים שלגביהם אמורה להידלק נורה אדומה לרשות 
זכויותיה,  ועל הרשות למצות  גבייה מנהלית  לנקוט בהליכי  אין  המקומית, 
עם  מסוים  באופן  עולה  האמור  המשפט.  לבית  תביעה  ולהגיש  להתכבד 
לרשויות  חובה  ותשלומי  כללית  (ארנונה  (גביה)  המסים  אכרזת   2 סעיף 
על  חלה  זו,  אכרזה  ואולם  (תש”ס-2000),  שעה)  (הוראת  המקומיות) 
אינם  לכאורה,  המים,  תאגידי  וכידוע  המקומיות,  לרשויות  חובה  תשלומי 

חוסים תחת הרשויות המקומיות, מאז החלת הרפורמה במשק המים.   

עצם נטילת הסמכות לקבוע את מחיר המים מידי 

המים  הרשות  לידי  והעברתו  מקומיות  רשויות 

אשר  פרקטיים,  משיקולים  בעיקרה  נבעה  והביוב, 

שהתנהלותו  גמיש  מנגנון  לקבוע  הרצון  בעיקרם 

פוליטיים,  ביניהם  שונים,  משיקולים  מונעת  אינה 

יכולת להגיב לשינויים בעלויות השונות  המעכבים 

המרכיבות את עלות המים

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה מציע תכניות 
לימודים ייחודיות ללימודי תואר שני ושלישי

תכנית לתואר שני - ניהול משאבי טבע וסביבה
תכנית רב תחומית לתואר שני בנושא קיימות, המשלבת נושאים ממדעי החברה, 
הטבע, ניהול ומשפטים. התכנית מגוונת, מרתקת ומשלבת חוקרים מהאקדמיה 
עם מומחים מהשטח. מטרת התכנית היא להכשיר כח אדם ברמה אקדמית 
ומקצועית גבוהה לשם התמודדות עם פתרונות לבעיות ניהוליות ויישומיות  

בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחומי הקיימות.

תכנית עם התמחות בניהול ומדיניות אנרגיה
התכנית משלבת קורסים ייחודיים בנושאי אנרגיה וסביבה, תוך התמקדות 
בניהול קיימות במשק האנרגיה, כגון: אנרגיות חלופיות והתייעלות אנרגטית 

בישראל ובעולם.

תכנית עם התמחות בניהול קיימות בסביבה בנוייה
תכנית חדשה וייחודית המציעה בסיס ידע מוצק וכלים יישומיים בתכנון וניהול 

של סביבות בנויות ומקיימות
•  בתכניות מוצעים מסלולים של תיזה או פרוייקט

•  הלימודים מתקיימים בימי חמישי ושישי

Global Green Mba
תכנית בינלאומית בשפה האנגלית, משותפת לחוג למנהל עסקים ולחוג לניהול 
משאבי טבע וסביבה. תכנית ייחודית וחדשנית (בימים שני ושישי) המשלבת 

קורסים מתחום מנהל עסקים יחד עם קורסים בנושאי קיימות וניהול סביבה
Please contact e-mail: mba@univ.haifa.ac.il
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רשויות ניקוז הן לא נושא שעולה 
לכותרות העיתונים ביום יום, וחבל. 
מדובר ב�11 תאגידים סטטוטוריים 

יעילים וקטנים המאגדים את האינטרסים 
המורכבים של כל בעלי עניין בכל אגן 

ניקוז וניקוז בשטחי מדינת ישראל � הם 
מסוג הארגונים ששמים לב אליהם 

רק כאשר ישנה תקלה. מעבר לכך � 
לפעמים בעיות הנראות פשוטות יחסית, 

מקפלות בחובן מיקרוקוסמוס של 
סכסוך מדיני ארוך שנים. כזה הוא סיפורו 
של נחל קידרון, שמוצאו בירושלים, והוא 

זורם ונשפך עד לים המלח 

בכל  בע”מ”, מטפל  הגיחון  ”חב'  ירושלים,  העיר  על  תאגיד המים האחראי 
הקשור למים ולביוב של העיר. התאגיד מטפל בכ-2/3 מהשפכים של העיר 
לנחל  מוזרמים  העיר,  בעיקר ממזרח  וסביבותיה, כאשר שליש מהשפכים, 
הקידרון, אשר זורם מאיזור ירושלים ונשפך עד לים המלח. אורכו של ערוץ 
הנחל הוא כ-40 ק”מ ואגן הניקוז שלו משתרע על כ-120 קמ”ר, שטח בו 
נשפכים  הנחל  אל  ופלשתינים.  ישראלים  תושבים,  ל-240,000  חיים מעל 
ובית  בית לחם  עובדיה,  גם מהערים  ירושלים, אלא  שפכים לא רק מהעיר 

סחור, הנמצאות בשטחי הרשות הפלשתינית. 

האכיפה בנושא הזרמת השפכים ברשות הפלשתינית כמעט ואינה קיימת, 
או  טיפול  באין מפריע, מבלי שעברו  מוזרמים  בו השפכים  כך שנוצר מצב 
ביוב  מי  קוב  ל-35,000  מעל  יום,  מדי  בנחל,  זורמים  כיום,  כלשהו.  עיבוד 
גולמי, המזהמים את הסביבה, את מי התהום ולפעמים גם את ים המלח, 
בעבר  השוואה,  לשם  רק  שיטפוניים.  באירועים  בעיקר  נשפך  הוא  אליו 
הרחוק שימשו מי הנחל, מי מעין הגיחון להשקיה ולשתייה, ואין צורך לומר 

שבמובנים מסוימים הפגיעה בסביבה היא כמעט בלתי הפיכה. 

ירושלים ותאגיד המים ”הגיחון” מודעים לבעיה, אך  מדינת ישראל, עיריית 
נתקלים בקושי מהותי לפתור אותה. במהלך זרימתו עובר הנחל בין שטחי 
מדינת ישראל והרשות הפלשתינית. ללא הסכמה משותפת לפתרון אחוד 
של הבעיה, כל פתרון אחר יהיה פתרון הנוגד את חוקי הגראויטאציה, פתרון 
רבה  ואנרגיה  משאבים  וצורך  יקר  הסביבתי,  ומהפן  ההנדסי  מהפן  בעייתי 

לתפעולו בהמשך. 
להגנת  מהשר  לה  שהוענקו  הסמכויות  במסגרת  ים-המלח,  ניקוז  רשות 
הרשות  הסוגייה.  לפתרון  להגיע  בניסיון  פעלה  נחל,  כרשות  הסביבה 
רשויות   5 בתוכה  ומאגדת  דונם,  מיליון  ל-3  מעל  של  שטח  על  משתרעת 

מוניציפאליות: ירושלים, ערד, תמר, רמת נגב, ומצפה רמון. 

רשות ניקוז ים-המלח יזמה תוכנית אב לשיקום אגן נחל הקדרון. במסגרת 
בין  בהסכמה  הביוב  סוגיית  לפתרון  להביא  הרשות  ניסתה  האב,  תוכנית 

הרשויות הישראליות והפלשתינאיות.

מהמעלה  זורם  ועובר,  מדיניים,  בגבולות  מכיר  אינו  הנחל  כאמור, 
בים- הנחל  למורד  ועד  הפלשתינאית  הרשות  שטחי  דרך  בירושלים, 

לפתרון  להגיע  ניתן  שלא  וככל  הקיים,  המדיני  המצב  לאור  המלח. 
להתמודד  ”הגיחון”  המים  ותאגיד  ירושלים  עיריית  נאלצים   - מוסכם 
בתוכנית  העיר  בתחומי  בלבד,  ירושלים  העיר  בשפכי  ולטפל  ולנסות 
יקרה,שעלותה מוערכת בכמיליארד ₪, ושהיישום שלה יהיה קשה מאוד 

הן הנדסית סביבתית והן פוליטית.

מדינת ישראל תשקיע מיליארד שקלים
בפתרון שכבר ממומן

על�ידי האיחוד האירופי
עו"ד גדעון פישר, עו"ד נעמה זר�כבוד

אודות כותבי המאמר - עוה”ד גדעון פישר ונעמה זר-כבוד, ממשרד גדעון פישר ושות', 
המתמחה במשפט בינלאומי, בוררות, משפט מוניציפאלי ותביעות ייצוגיות
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עו"ד גדעון פישר, עו"ד נעמה זר�כבוד

פישר  גדעון  עו”ד  משרד  לתמונה  נכנס  כאן 

עו”ד גדעון פישר

ומתמחה  משברים  בפתרון  העוסק  ושות', 
הרשויות  ובנושא  הבינלאומי  בתחום 
המשרד,  מים.  ותאגידי  המוניציפאליות 
בראשותו של עו”ד גדעון פישר, מלווה את כלל 
של  החקיקה  עדכון  בתהליכי  הניקוז  רשויות 
והטיפול  המשפטי  הניסיון  לאור  הניקוז.  חוק 
בחוק הניקוז, התבקש המשרד לסייע גם הפעם 
בפתרון המשבר ובתיאום בין הרשויות השונות 

ובין מדינת ישראל לרשות הפלשתינית. 

לדברי גרי עמל, מנכ”ל רשות הניקוז ים המלח 

גרי עמל

יכולים  אשר  פתרונות  מספר  הוצעו  (לשעבר), 
לסייע בטיהור מי השופכין הזורמים בנחל, אך 
ישראלית  הסכמה  דורשים  השונים  הפתרונות 

– פלשתינאית וכזו אינה בנמצא בימים אלו. 

ידי  על  המועדף  והסביבתי  ההנדסי  הפתרון 
ללא  בלבד,  ההנדסי  בהיבט  המקצוע,  אנשי 
ספק  ללא  הוא  פוליטיים,  מדיניים-  פרמטרים 
העברת קו שפכים מתחת לרשות הפלשתינית, 

טכנולוגיות מים באריאל

להבין 
כל טיפה

כדי למנוע את הפגיעה בעולמנו ולהקטין את הנזק לסביבה, יש צורך 
באנשי מקצוע המסוגלים לתכנן, לייעץ, ולסייע בתחומי תכנון ותפעול 

מערכות מים חכמות וביצוע תשתיות מתאימות.

הנדסאים באריאל מכשירים את המשאב האנושי בתחומי הנדסת המים 
והתשתיות לטובת התעשייה בישראל.

 בגלל איכות התואר  בגלל הביקוש  בגלל המקצוענות
 בגלל מגוון אפשרויות הלימוד  בגלל הסמיכות לאוניברסיטה
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רשויות ניקוז הן לא נושא שעולה 
לכותרות העיתונים ביום יום, וחבל. 
מדובר ב�11 תאגידים סטטוטוריים 

יעילים וקטנים המאגדים את האינטרסים 
המורכבים של כל בעלי עניין בכל אגן 

ניקוז וניקוז בשטחי מדינת ישראל � הם 
מסוג הארגונים ששמים לב אליהם 

רק כאשר ישנה תקלה. מעבר לכך � 
לפעמים בעיות הנראות פשוטות יחסית, 

מקפלות בחובן מיקרוקוסמוס של 
סכסוך מדיני ארוך שנים. כזה הוא סיפורו 
של נחל קידרון, שמוצאו בירושלים, והוא 

זורם ונשפך עד לים המלח 

בכל  בע”מ”, מטפל  הגיחון  ”חב'  ירושלים,  העיר  על  תאגיד המים האחראי 
הקשור למים ולביוב של העיר. התאגיד מטפל בכ-2/3 מהשפכים של העיר 
לנחל  מוזרמים  העיר,  בעיקר ממזרח  וסביבותיה, כאשר שליש מהשפכים, 
הקידרון, אשר זורם מאיזור ירושלים ונשפך עד לים המלח. אורכו של ערוץ 
הנחל הוא כ-40 ק”מ ואגן הניקוז שלו משתרע על כ-120 קמ”ר, שטח בו 
נשפכים  הנחל  אל  ופלשתינים.  ישראלים  תושבים,  ל-240,000  חיים מעל 
ובית  בית לחם  עובדיה,  גם מהערים  ירושלים, אלא  שפכים לא רק מהעיר 

סחור, הנמצאות בשטחי הרשות הפלשתינית. 

האכיפה בנושא הזרמת השפכים ברשות הפלשתינית כמעט ואינה קיימת, 
או  טיפול  באין מפריע, מבלי שעברו  מוזרמים  בו השפכים  כך שנוצר מצב 
ביוב  מי  קוב  ל-35,000  מעל  יום,  מדי  בנחל,  זורמים  כיום,  כלשהו.  עיבוד 
גולמי, המזהמים את הסביבה, את מי התהום ולפעמים גם את ים המלח, 
בעבר  השוואה,  לשם  רק  שיטפוניים.  באירועים  בעיקר  נשפך  הוא  אליו 
הרחוק שימשו מי הנחל, מי מעין הגיחון להשקיה ולשתייה, ואין צורך לומר 

שבמובנים מסוימים הפגיעה בסביבה היא כמעט בלתי הפיכה. 

ירושלים ותאגיד המים ”הגיחון” מודעים לבעיה, אך  מדינת ישראל, עיריית 
נתקלים בקושי מהותי לפתור אותה. במהלך זרימתו עובר הנחל בין שטחי 
מדינת ישראל והרשות הפלשתינית. ללא הסכמה משותפת לפתרון אחוד 
של הבעיה, כל פתרון אחר יהיה פתרון הנוגד את חוקי הגראויטאציה, פתרון 
רבה  ואנרגיה  משאבים  וצורך  יקר  הסביבתי,  ומהפן  ההנדסי  מהפן  בעייתי 

לתפעולו בהמשך. 
להגנת  מהשר  לה  שהוענקו  הסמכויות  במסגרת  ים-המלח,  ניקוז  רשות 
הרשות  הסוגייה.  לפתרון  להגיע  בניסיון  פעלה  נחל,  כרשות  הסביבה 
רשויות   5 בתוכה  ומאגדת  דונם,  מיליון  ל-3  מעל  של  שטח  על  משתרעת 

מוניציפאליות: ירושלים, ערד, תמר, רמת נגב, ומצפה רמון. 

רשות ניקוז ים-המלח יזמה תוכנית אב לשיקום אגן נחל הקדרון. במסגרת 
בין  בהסכמה  הביוב  סוגיית  לפתרון  להביא  הרשות  ניסתה  האב,  תוכנית 

הרשויות הישראליות והפלשתינאיות.

מהמעלה  זורם  ועובר,  מדיניים,  בגבולות  מכיר  אינו  הנחל  כאמור, 
בים- הנחל  למורד  ועד  הפלשתינאית  הרשות  שטחי  דרך  בירושלים, 

לפתרון  להגיע  ניתן  שלא  וככל  הקיים,  המדיני  המצב  לאור  המלח. 
להתמודד  ”הגיחון”  המים  ותאגיד  ירושלים  עיריית  נאלצים   - מוסכם 
בתוכנית  העיר  בתחומי  בלבד,  ירושלים  העיר  בשפכי  ולטפל  ולנסות 
יקרה,שעלותה מוערכת בכמיליארד ₪, ושהיישום שלה יהיה קשה מאוד 

הן הנדסית סביבתית והן פוליטית.

מדינת ישראל תשקיע מיליארד שקלים
בפתרון שכבר ממומן

על�ידי האיחוד האירופי
עו"ד גדעון פישר, עו"ד נעמה זר�כבוד

אודות כותבי המאמר - עוה”ד גדעון פישר ונעמה זר-כבוד, ממשרד גדעון פישר ושות', 
המתמחה במשפט בינלאומי, בוררות, משפט מוניציפאלי ותביעות ייצוגיות
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עו"ד גדעון פישר, עו"ד נעמה זר�כבוד

פישר  גדעון  עו”ד  משרד  לתמונה  נכנס  כאן 

עו”ד גדעון פישר

ומתמחה  משברים  בפתרון  העוסק  ושות', 
הרשויות  ובנושא  הבינלאומי  בתחום 
המשרד,  מים.  ותאגידי  המוניציפאליות 
בראשותו של עו”ד גדעון פישר, מלווה את כלל 
של  החקיקה  עדכון  בתהליכי  הניקוז  רשויות 
והטיפול  המשפטי  הניסיון  לאור  הניקוז.  חוק 
בחוק הניקוז, התבקש המשרד לסייע גם הפעם 
בפתרון המשבר ובתיאום בין הרשויות השונות 

ובין מדינת ישראל לרשות הפלשתינית. 

לדברי גרי עמל, מנכ”ל רשות הניקוז ים המלח 

גרי עמל

יכולים  אשר  פתרונות  מספר  הוצעו  (לשעבר), 
לסייע בטיהור מי השופכין הזורמים בנחל, אך 
ישראלית  הסכמה  דורשים  השונים  הפתרונות 

– פלשתינאית וכזו אינה בנמצא בימים אלו. 

ידי  על  המועדף  והסביבתי  ההנדסי  הפתרון 
ללא  בלבד,  ההנדסי  בהיבט  המקצוע,  אנשי 
ספק  ללא  הוא  פוליטיים,  מדיניים-  פרמטרים 
העברת קו שפכים מתחת לרשות הפלשתינית, 

טכנולוגיות מים באריאל

להבין 
כל טיפה

כדי למנוע את הפגיעה בעולמנו ולהקטין את הנזק לסביבה, יש צורך 
באנשי מקצוע המסוגלים לתכנן, לייעץ, ולסייע בתחומי תכנון ותפעול 

מערכות מים חכמות וביצוע תשתיות מתאימות.

הנדסאים באריאל מכשירים את המשאב האנושי בתחומי הנדסת המים 
והתשתיות לטובת התעשייה בישראל.

 בגלל איכות התואר  בגלל הביקוש  בגלל המקצוענות
 בגלל מגוון אפשרויות הלימוד  בגלל הסמיכות לאוניברסיטה
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הכשרת דור העתיד 
של אנשי המים 

בישראל
שי שגב

����� ��� �����.indd   3 3/21/15   8: 3 PM

31הנדסת מים מגזין המים הישראלי

הכשרת דור העתיד 
של אנשי המים 

בישראל

עורך דין או רופא תמיד היה משאת נפשם של 
ההורים. אלא שהיום בוגרי תחום המים נחשבים 
לדבר החם בשוק � המקצוע מבוקש ומביא עמו 
שכר ותנאים מעולים. כל מה שתרצו לדעת על 
ללמוד  תוכלו  והיכן  בארץ,  המים  תחום  לימודי 

את המקצוע

שוק המים העולמי הוא שוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי, הבא לידי ביטוי במחזור 
שנתי של 400 מיליארד דולר ובמגמת צמיחה של %7-%8 בשנה. שוק זה מבוזר עדיין, 

ופועלות בו מעל ל-30 אלף חברות בעולם.

מושקעים  שנה  מדי  המים.  טכנולוגיות  בתחום  בעולם  המובילה  המדינה  היא  ישראל 
כ-500 מיליון שקל בהקמת תשתיות חדשות ובשיקום ושדרוג תשתיות קיימות, ובקצב 
הנוכחי, צפויה ישראל להשקיע יותר מ-5 מיליארד דולר בטכנולוגיות מים עד שנת 2016. 
טיהור מי השפכים ממקמים את ישראל במקום הראשון בהשבת מי קולחין בעולם (%70 
כ%80-  על  עומדים  לחקלאות  להשבה  המתאימים  הקולחין  מי  כמות  הקולחין).  ממי 

מכלל השפכים בישראל. כ%60- מהמים המשמשים לחקלאות הינם מים מושבים. 

הניסיון  שנות   60 לאור  וזאת  עולמי,  מומחה  של  ממעמד  נהנה  בישראל  המים  משק 
בתחום. בענף המים בישראל פועלות כ-270 חברות ועוד כ-50 חברות הזנק בענפים 
הסובבים את תחום המים. לאור האמור לעיל, גוברת הדרישה במגזר התעשייתי והחקלאי 

לאנשי מקצוע בעלי הכשרה טכנולוגית ואקדמית, הכוללת ידע תיאורטי ומעשי בתחום.

מתחומי  המדע  מקצועות  יסודות  על  ברובן  מבוססות  בארץ  המים  לימוד  תוכניות 
המים  שתחום  משום  וזאת  המחשב,  ומדעי  הביולוגיה  הכימיה,  הפיזיקה,  המתמטיקה, 
דורש להשתמש במהלך עבודתו בטכנולוגיות הזנק מתקדמות, כמו מערכות אופטיות, 

מערכות חישה, איסוף ועיבוד אותות  ומערכות ממוחשבות.

מרבית מוסדות הלימוד בארץ מעמידים לרשות הסטודנטים הלומדים במסלולי המים 
ולבצע  מים  אפיון  של  נושאים  לתרגל  נדרשים  הם  בהן  מתקדמות,  הוראה  מעבדות 
הדמיות של תהליכים שונים. תרגולים אלה מסייעים לסטודנטים ליישם את עקרונותיהם 

של התהליכים המקובלים לטיפול במים ובשפכים.

ניתן ללמוד כיום את תחום המים, חלק  במדינת ישראל כ-11 מוסדות אקדמיים בהם 
לתעודת הנדסאי, וחלק לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסת מים או הנדסה אזרחית. 
מגזין הנדסת מים ערך תחקיר בין המוסדות האקדמיים בישראל המלמדים את תחום 
האקדמית  המכללה   – אפקה  בראודה,  אורט  להנדסאים  הטכנולוגית  המכללה  המים: 
להנדסה בתל-אביב, הנדסאים באריאל, אוניברסיטת חיפה – החוג לגיאוגרפיה ולימודי 
סביבה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, המכללה האקדמית כנרת, המכללה האקדמית 
נתניה, מכללת ספיר, עזריאלי מכללה להנדסה, המכללה הטכנולוגית רופין ושנקר בית 
ועיצוב. תודתנו נתונה לכל ראשי התחומים ואנשי האקדמיה אשר  ספר גבוה להנדסה 

שיתפו פעולה בסקר מקיף זה.

מסתמן כי החל משנת 2016, ישראל ”תייצר” כ-300-250 אנשי אקדמיה חדשים מדי 
שנה המתמחים בתחום המים. יתכן שעד שנת 2026 תהיה הצפה בהנדסאי ומהנדסי 

מים בארץ, אך בדיוק בשביל המילה 'הצפה', כדאי כבר כיום ללמוד את תחום המים.

מה ההבדלים בין התארים השונים, אלו תנאי קבלה ומי הם המרצים ואנשי האקדמיה 
אלו  הממוצע?  הלימוד  שכר  מהו  וכמובן,  המים,  בתחום  השונות  במגמות  המלמדים 

הנתונים לפי סדר אלפביתי:
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של אנשי המים 
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שי שגב
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הכשרת דור העתיד 
של אנשי המים 

בישראל

עורך דין או רופא תמיד היה משאת נפשם של 
ההורים. אלא שהיום בוגרי תחום המים נחשבים 
לדבר החם בשוק � המקצוע מבוקש ומביא עמו 
שכר ותנאים מעולים. כל מה שתרצו לדעת על 
ללמוד  תוכלו  והיכן  בארץ,  המים  תחום  לימודי 

את המקצוע

שוק המים העולמי הוא שוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי, הבא לידי ביטוי במחזור 
שנתי של 400 מיליארד דולר ובמגמת צמיחה של %7-%8 בשנה. שוק זה מבוזר עדיין, 

ופועלות בו מעל ל-30 אלף חברות בעולם.

מושקעים  שנה  מדי  המים.  טכנולוגיות  בתחום  בעולם  המובילה  המדינה  היא  ישראל 
כ-500 מיליון שקל בהקמת תשתיות חדשות ובשיקום ושדרוג תשתיות קיימות, ובקצב 
הנוכחי, צפויה ישראל להשקיע יותר מ-5 מיליארד דולר בטכנולוגיות מים עד שנת 2016. 
טיהור מי השפכים ממקמים את ישראל במקום הראשון בהשבת מי קולחין בעולם (%70 
כ%80-  על  עומדים  לחקלאות  להשבה  המתאימים  הקולחין  מי  כמות  הקולחין).  ממי 

מכלל השפכים בישראל. כ%60- מהמים המשמשים לחקלאות הינם מים מושבים. 

הניסיון  שנות   60 לאור  וזאת  עולמי,  מומחה  של  ממעמד  נהנה  בישראל  המים  משק 
בתחום. בענף המים בישראל פועלות כ-270 חברות ועוד כ-50 חברות הזנק בענפים 
הסובבים את תחום המים. לאור האמור לעיל, גוברת הדרישה במגזר התעשייתי והחקלאי 

לאנשי מקצוע בעלי הכשרה טכנולוגית ואקדמית, הכוללת ידע תיאורטי ומעשי בתחום.

מתחומי  המדע  מקצועות  יסודות  על  ברובן  מבוססות  בארץ  המים  לימוד  תוכניות 
המים  שתחום  משום  וזאת  המחשב,  ומדעי  הביולוגיה  הכימיה,  הפיזיקה,  המתמטיקה, 
דורש להשתמש במהלך עבודתו בטכנולוגיות הזנק מתקדמות, כמו מערכות אופטיות, 

מערכות חישה, איסוף ועיבוד אותות  ומערכות ממוחשבות.

מרבית מוסדות הלימוד בארץ מעמידים לרשות הסטודנטים הלומדים במסלולי המים 
ולבצע  מים  אפיון  של  נושאים  לתרגל  נדרשים  הם  בהן  מתקדמות,  הוראה  מעבדות 
הדמיות של תהליכים שונים. תרגולים אלה מסייעים לסטודנטים ליישם את עקרונותיהם 

של התהליכים המקובלים לטיפול במים ובשפכים.

ניתן ללמוד כיום את תחום המים, חלק  במדינת ישראל כ-11 מוסדות אקדמיים בהם 
לתעודת הנדסאי, וחלק לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסת מים או הנדסה אזרחית. 
מגזין הנדסת מים ערך תחקיר בין המוסדות האקדמיים בישראל המלמדים את תחום 
האקדמית  המכללה   – אפקה  בראודה,  אורט  להנדסאים  הטכנולוגית  המכללה  המים: 
להנדסה בתל-אביב, הנדסאים באריאל, אוניברסיטת חיפה – החוג לגיאוגרפיה ולימודי 
סביבה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, המכללה האקדמית כנרת, המכללה האקדמית 
נתניה, מכללת ספיר, עזריאלי מכללה להנדסה, המכללה הטכנולוגית רופין ושנקר בית 
ועיצוב. תודתנו נתונה לכל ראשי התחומים ואנשי האקדמיה אשר  ספר גבוה להנדסה 

שיתפו פעולה בסקר מקיף זה.

מסתמן כי החל משנת 2016, ישראל ”תייצר” כ-300-250 אנשי אקדמיה חדשים מדי 
שנה המתמחים בתחום המים. יתכן שעד שנת 2026 תהיה הצפה בהנדסאי ומהנדסי 

מים בארץ, אך בדיוק בשביל המילה 'הצפה', כדאי כבר כיום ללמוד את תחום המים.

מה ההבדלים בין התארים השונים, אלו תנאי קבלה ומי הם המרצים ואנשי האקדמיה 
אלו  הממוצע?  הלימוד  שכר  מהו  וכמובן,  המים,  בתחום  השונות  במגמות  המלמדים 

הנתונים לפי סדר אלפביתי:
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שם התואר/התעודה: 
עוסק  (התואר  תשתית  מערכות  וניהול  בהנדסה   (M. .) שני  תואר 
ואנרגיה,  חשמל  מערכות  וביוב,  מים  מערכות  תשתיות:  היבטי  בשלושה 

מערכות תחבורה)

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: החל מ-2014

מנעד המרצים: 
ובאקדמיה  בתעשייה  רב  ניסיון  בעלי  מרצים  מונה  המחלקה  סגל 

בדיסציפלינות הנדסיות רלוונטיות

שמות מרצים בולטים: 
מאיר,  נתן  עו”ד  לבל,  יורם  מהנדס  איל,  משה  ד”ר  אבינרי,  אראל  פרופ' 

מהנדס אריאל סגל, ד”ר אפרת פרל, ד”ר שי רוזנס

מספר סטודנטים בשנה: כ-25

תנאי הקבלה: 
תואר ראשון בהנדסה - עדיפות לבעלי רקע בתחומי התשתיות: תחבורה, 

הקבלה  (לוועדת  באדריכלות  או  בגיאוגרפיה  במדעים;  אנרגיה;  וביוב,  מים 
האפשרות לשקול קבלת מועמדים בעלי תואר ראשון גם בתחומים אחרים. 
ממוצע ציונים של 75 ומעלה; בוגר תואר ראשון ארבע – שנתי או 80 ומעלה 

(בוגר תואר ראשון ארבע – שנתי). 
בנוסף: המלצות ממקום העבודה או מרצה וכן ראיון אישי בפני וועדת קבלה.

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, ימי הלימוד הם יום אחד באמצע השבוע בשעות אחר הצהריים והערב, 
ויום שישי בבוקר.

משך הלימודים: 
שנתיים (חמישה סמסטרים – כולל סמסטר קיץ)

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
במסגרת הקורס בהנדסה, תכנון וניהול של מערכות מים וביוב, נלמדים בין 
היתר, הנושאים הבאים: רישוי תכניות מים וביוב; תיכון מערכת אספקת מים 
עירונית; שיקום ושדרוג צנרת עירונית ללא חפירה; מתקני טיפול בשפכים 
של  ואחזקה  ניהול  וביוב;  מים  למתקני  ובקרה  מכשור  מערכות  בישראל; 
כוללת  כן, התכנית  כמו  וביוב.  מים  וביוב; מכרזים למערכות  מים  מערכות 
ביניהם:  תשתית,  מערכות  וניהול  הנדסה  של  מגוונים  בהיבטים  קורסים 
קבלת החלטות וניהול סיכונים; מערכות מידע מרחביות; ניהול פרויקטים; 
הנדסה  תשתית;  מערכות  תכנון  אנרגיה;  וחלוקת  הובלה  הולכה;  מערכות 

ותכנון מערכות תחבורה; סוגיות משפטיות בהנדסה ועוד. 
במהלך השנה השנייה יבצע הסטודנט עבודת גמר אקדמית.

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
פרופ' אראל אבינרי

שכר לימוד: אוניברסיטאי (כ-12,000 שקל)

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

וניהוליות  הנדסיות  מתודולוגיות  תשתית  מערכות  למנהלי  מקנה  התכנית 
יחסי  של  מעמיקה  מערכתית  והבנה  מתקדמות  טכנולוגיות  המשלבות 
החברתית.  הכלכלית  הסביבה  ובין  שונות,  תשתית  מערכות  בין  הגומלין 
להשתלבות  הנדרשים  והכלים  היכולות  את  למוסמכיה  מקנה  התכנית 
נבנתה  התוכנית  הפרטי.  או  הציבורי  בסקטור  התשתיות,  בענף  וקידום 

במיוחד בהתאם לצרכי התעשייה ועל ידי אנשים בעלי ניסיון מהשטח.

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-37-37-10 (שלוחה 2), 

:// . . .i אתר: 
   i . .i דוא”ל: 

אפקה � המכללה האקדמית להנדסה בתל�אביב

פרופ' אראל אבינרי - ראש המחלקה
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שם התואר/התעודה: 
עוסק  (התואר  תשתית  מערכות  וניהול  בהנדסה   (M. .) שני  תואר 
ואנרגיה,  חשמל  מערכות  וביוב,  מים  מערכות  תשתיות:  היבטי  בשלושה 

מערכות תחבורה)

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: החל מ-2014

מנעד המרצים: 
ובאקדמיה  בתעשייה  רב  ניסיון  בעלי  מרצים  מונה  המחלקה  סגל 

בדיסציפלינות הנדסיות רלוונטיות

שמות מרצים בולטים: 
מאיר,  נתן  עו”ד  לבל,  יורם  מהנדס  איל,  משה  ד”ר  אבינרי,  אראל  פרופ' 

מהנדס אריאל סגל, ד”ר אפרת פרל, ד”ר שי רוזנס

מספר סטודנטים בשנה: כ-25

תנאי הקבלה: 
תואר ראשון בהנדסה - עדיפות לבעלי רקע בתחומי התשתיות: תחבורה, 

הקבלה  (לוועדת  באדריכלות  או  בגיאוגרפיה  במדעים;  אנרגיה;  וביוב,  מים 
האפשרות לשקול קבלת מועמדים בעלי תואר ראשון גם בתחומים אחרים. 
ממוצע ציונים של 75 ומעלה; בוגר תואר ראשון ארבע – שנתי או 80 ומעלה 

(בוגר תואר ראשון ארבע – שנתי). 
בנוסף: המלצות ממקום העבודה או מרצה וכן ראיון אישי בפני וועדת קבלה.

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, ימי הלימוד הם יום אחד באמצע השבוע בשעות אחר הצהריים והערב, 
ויום שישי בבוקר.

משך הלימודים: 
שנתיים (חמישה סמסטרים – כולל סמסטר קיץ)

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
במסגרת הקורס בהנדסה, תכנון וניהול של מערכות מים וביוב, נלמדים בין 
היתר, הנושאים הבאים: רישוי תכניות מים וביוב; תיכון מערכת אספקת מים 
עירונית; שיקום ושדרוג צנרת עירונית ללא חפירה; מתקני טיפול בשפכים 
של  ואחזקה  ניהול  וביוב;  מים  למתקני  ובקרה  מכשור  מערכות  בישראל; 
כוללת  כן, התכנית  כמו  וביוב.  מים  וביוב; מכרזים למערכות  מים  מערכות 
ביניהם:  תשתית,  מערכות  וניהול  הנדסה  של  מגוונים  בהיבטים  קורסים 
קבלת החלטות וניהול סיכונים; מערכות מידע מרחביות; ניהול פרויקטים; 
הנדסה  תשתית;  מערכות  תכנון  אנרגיה;  וחלוקת  הובלה  הולכה;  מערכות 

ותכנון מערכות תחבורה; סוגיות משפטיות בהנדסה ועוד. 
במהלך השנה השנייה יבצע הסטודנט עבודת גמר אקדמית.

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
פרופ' אראל אבינרי

שכר לימוד: אוניברסיטאי (כ-12,000 שקל)

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

וניהוליות  הנדסיות  מתודולוגיות  תשתית  מערכות  למנהלי  מקנה  התכנית 
יחסי  של  מעמיקה  מערכתית  והבנה  מתקדמות  טכנולוגיות  המשלבות 
החברתית.  הכלכלית  הסביבה  ובין  שונות,  תשתית  מערכות  בין  הגומלין 
להשתלבות  הנדרשים  והכלים  היכולות  את  למוסמכיה  מקנה  התכנית 
נבנתה  התוכנית  הפרטי.  או  הציבורי  בסקטור  התשתיות,  בענף  וקידום 

במיוחד בהתאם לצרכי התעשייה ועל ידי אנשים בעלי ניסיון מהשטח.

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-37-37-10 (שלוחה 2), 

:// . . .i אתר: 
   i . .i דוא”ל: 

אפקה � המכללה האקדמית להנדסה בתל�אביב

פרופ' אראל אבינרי - ראש המחלקה
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: התכנית החלה בשנת 2009

מנעד המרצים: 
ממשלתיות,  חברות  עצמאיים,  תכנון  משרדי  מקורות,  הבריאות,  משרד 

מרצים מקצועיים

שמות מרצים בולטים: 
לוי פרנקל, אורלי סרוסי-זוהר, מנחם פרידלנד, ד”ר מיכאל ניסנביץ', פנינה 

דרורי, עופר גלעד, ד”ר הרולד בראונשטיין

מספר סטודנטים בשנה: כ-25
תנאי הקבלה: 

תנאי קבלה להנדסאים על פי מה”ט + מבחן מיון + ראיון אישי 

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, יום חמישי – יום מלא + יום שישי בוקר

משך הלימודים: 
3 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
מטעם  מז”ח  מתקין  הבריאות,  משרד  מטעם  א'  רמה  שתייה  מי  דוגמי 
מים,  איכות  וטיהור,  סינון  מים, התפלה,  משרד הבריאות, מבוא לחקלאות 
הידראוליקה, אספקת מים עירונית, קידוחי מים, ניקוז ושימור קרקע, פיקוד 

ובקרה של מערכות מים, תורת הקרקע ועוד

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
מהנדסת מיטל בודה 

שכר לימוד:
(משתנה  מה”ט  למבחני  אגרות   + שקל  כ-7,000 

משנה לשנה)

זו לעומת שאר  הייחוד של מגמה  מה 
תוכניות המים בארץ: 

במבחני  הסטודנטים  בהישגי  הראשונים  למקומות  הגעה 
מתקדם  במכשור  מצוידות  מעבדות  הארציים,  מה”ט 
המשרת גם את הסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים, 
ליווי  לסטודנט,  אישי  יחס  חוקר,  צוות  עם  ביחד  עבודה 

הסטודנט עד קו הגמר, מרצים מנוסים

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-660660
  www.ariel.ac.il :אתר

מהנדסת מיטל בודה - ראשת המחלקה

הנדסאים באריאל
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: 
התכנית החלה בשנת 2009

מנעד המרצים: 
הבריאות  משרד  עובדי  פרטיים,  תכנון  משרדי  המים,  עובדי  ארגוני  חברי 

בתחום המים, ד”ר באקדמיה 

מספר סטודנטים בשנה: כ-30

תנאי הקבלה: תעודת בגרות

האם תוכנית הלימודים מתאימה לאוכלוסיה עובדת: 
כן, לימודי ערב בימי שני ורביעי אחה”צ ושישי בוקר

משך הלימודים: 
3 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
הידראוליקה, כימיה ומיקרוביולוגיה של מים, מקצועות בתחום טכנולוגיות 
(איגום  מים  מערכות  הנדסת  בתחום  מקצועות  קידוחים),  (התפלה,  מים 
הבריאות  משרד  קורסי  משולבים  בנוסף,  קרקע).  ושימור  ניקוז  ומאגרים, 

המקנים תעודת: דוגם מים, דוגם מי נופש ומתקין מז”ח

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר סיגל כורם  

שכר לימוד:
7,500 שקל (בשנה הנוכחית)

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

בנוסף  הבריאות,  משרד  ותעודות  סיורים,  משולבים  בתכנית 
ללימודים לדיפלומה.  

פרטים נוספים
טלפון: 04-9901911, 

. d . .i אתר: 
i d . .i דוא”ל: 

המכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה

ד”ר סיגל כורם - ראשת המגמה
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: התכנית החלה בשנת 2009

מנעד המרצים: 
ממשלתיות,  חברות  עצמאיים,  תכנון  משרדי  מקורות,  הבריאות,  משרד 

מרצים מקצועיים

שמות מרצים בולטים: 
לוי פרנקל, אורלי סרוסי-זוהר, מנחם פרידלנד, ד”ר מיכאל ניסנביץ', פנינה 

דרורי, עופר גלעד, ד”ר הרולד בראונשטיין

מספר סטודנטים בשנה: כ-25
תנאי הקבלה: 

תנאי קבלה להנדסאים על פי מה”ט + מבחן מיון + ראיון אישי 

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, יום חמישי – יום מלא + יום שישי בוקר

משך הלימודים: 
3 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
מטעם  מז”ח  מתקין  הבריאות,  משרד  מטעם  א'  רמה  שתייה  מי  דוגמי 
מים,  איכות  וטיהור,  סינון  מים, התפלה,  משרד הבריאות, מבוא לחקלאות 
הידראוליקה, אספקת מים עירונית, קידוחי מים, ניקוז ושימור קרקע, פיקוד 

ובקרה של מערכות מים, תורת הקרקע ועוד

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
מהנדסת מיטל בודה 

שכר לימוד:
(משתנה  מה”ט  למבחני  אגרות   + שקל  כ-7,000 

משנה לשנה)

זו לעומת שאר  הייחוד של מגמה  מה 
תוכניות המים בארץ: 

במבחני  הסטודנטים  בהישגי  הראשונים  למקומות  הגעה 
מתקדם  במכשור  מצוידות  מעבדות  הארציים,  מה”ט 
המשרת גם את הסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים, 
ליווי  לסטודנט,  אישי  יחס  חוקר,  צוות  עם  ביחד  עבודה 

הסטודנט עד קו הגמר, מרצים מנוסים

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-660660
  www.ariel.ac.il :אתר

מהנדסת מיטל בודה - ראשת המחלקה

הנדסאים באריאל
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: 
התכנית החלה בשנת 2009

מנעד המרצים: 
הבריאות  משרד  עובדי  פרטיים,  תכנון  משרדי  המים,  עובדי  ארגוני  חברי 

בתחום המים, ד”ר באקדמיה 

מספר סטודנטים בשנה: כ-30

תנאי הקבלה: תעודת בגרות

האם תוכנית הלימודים מתאימה לאוכלוסיה עובדת: 
כן, לימודי ערב בימי שני ורביעי אחה”צ ושישי בוקר

משך הלימודים: 
3 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
הידראוליקה, כימיה ומיקרוביולוגיה של מים, מקצועות בתחום טכנולוגיות 
(איגום  מים  מערכות  הנדסת  בתחום  מקצועות  קידוחים),  (התפלה,  מים 
הבריאות  משרד  קורסי  משולבים  בנוסף,  קרקע).  ושימור  ניקוז  ומאגרים, 

המקנים תעודת: דוגם מים, דוגם מי נופש ומתקין מז”ח

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר סיגל כורם  

שכר לימוד:
7,500 שקל (בשנה הנוכחית)

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

בנוסף  הבריאות,  משרד  ותעודות  סיורים,  משולבים  בתכנית 
ללימודים לדיפלומה.  

פרטים נוספים
טלפון: 04-9901911, 

. d . .i אתר: 
i d . .i דוא”ל: 

המכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה

ד”ר סיגל כורם - ראשת המגמה
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שם התואר/התעודה: 
הנדסה אזרחית – הנדסת מים / מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית – הנדסת 

B.Sc. מים

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: התכנית החלה בשנת 2006

מנעד המרצים: 
ותעשיית המים בארץ: תה”ל, חברת מקורות, רשות  בכירי אנשי האקדמיה 

המים, משרדי תכנון פרטיים

שמות מרצים בולטים: 
פרופ' אבי אוסטפלד, פרופ' פר-אולוף גוטמן, פרופ' קרלוס דוזורץ, פרופ' אורי 
יהודה עגנון, פרופ' אלכס פורמן, פרופ' ערן פרידלר, פרופ' אורי  להב, פרופ' 

שביט, פרופ' מיכאל שטיאסני

מספר סטודנטים בשנה: כ-30

תנאי הקבלה: 
לערך  והבגרות  הפסיכומטרי  ציוני  את  המשקלל  לטכניון  הקבלה  סכם  לפי 

יחיד. הסכם משתנה מעת לעת, בשנים האחרונות הוא נע בין 83 ל-85

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא

משך הלימודים: 4 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
הנדסית,  וגיאולוגיה  הידרולוגיה  המים,  של  כימיה  וזורמים,  מוצקים  מכניקת 
והשבת  במים  טיפול  מים,  של  ואגירה  הובלה  איסוף  מערכות  גיאומכניקה, 
מים  מערכות  תכן  רווי,  והלא  הרווי  באזור  בקרקע  וזיהום  זרימה  שפכים, 
הידרוליקה,  ומאגרים,  הידרולית  הנדסה  מים,  משאבי  מערכות  ושפכים, 
הנדסת ניקוז, משאבות ומערכות שאיבה, הנדסת השקיה, התפלה ותהליכי 
הנדסת  ימית,  הנדסה  מים,  גלי  גיאוגרפי,  מידע  מערכות  בממברנות,  מעבר 

חופים ונמלים, מדעי האטמוספרה.

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
פרופ' אבי אוסטפלד

בוגרי תכנית מפורסמים:
של  מהתחום  הן  כוחות  משלבת  מים  אזרחית-הנדסת  בהנדסה  התוכנית 
ההנדסה האזרחית והן מהתחום של הנדסה חקלאית, שתי פקולטות שחברו 
בשנת 2001 ליצירת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. לשתי תוכניות 
קברניטי  רוב  למעשה,  בולטים.  בוגרים  של  ומרשימה  ארוכה  היסטוריה  אלו 
משק המים בעבר ובהווה הם בוגרי אחת מתוכניות אלו. ראוי לציין, כי למרות 
שהתוכנית במתכונתה הנוכחית צעירה, חלק מהבוגרים תופסים כבר עכשיו 

עמדות חשובות במשק המים.

שכר לימוד: שכר לימוד אוניברסיטאי 

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

הטכניון היא האוניברסיטה הטכנולוגית המובילה בישראל. הפקולטה להנדסה 
ועדת  ידי  על   2011 בשנת  דורגה  התוכנית  נלמדת  בה  וסביבתית  אזרחית 
הערכה בינלאומית, כאחת מהפקולטות הטובות בעולם בתחומה. זו התוכנית 
מים”.  הנדסת   – אזרחית  ”הנדסה  של  הנדסי  תואר  המקנה  בארץ  היחידה 
מסלול הלימודים והקבלה לתוכנית קשים משאר התוכניות בארץ, אך התואר 
להכשיר  נועדה  הלימודים  תכנית  ביותר.  והמוערך  המקצועי  הוא  המתקבל 
ומניעת  ניקוז  מים,  מים, מערכות אספקת  הנדסת  מהנדסים בתחומים של 
שיטפונות, פיזיקה של זרימת מים בסביבה נקבובית, מערכות לטיפול במים 
ושפכים, ומשאבי מים. הלימודים במסלול משלבים עקרונות של הנדסת מים 
והטיפול בהם עם ידע בהנדסה אזרחית וסביבתית. בוגרי המסלול משתלבים 
בתפקידי מפתח במשק המים כדוגמת חברת מקורות, בחברות תכנון גדולות 

וקטנות, בשלטון המקומי, ברשות המים, ובחברות הזנק שונות.

פרטים נוספים
http://cee.technion.ac.il :אתר

מזכירת המסלול: גב' אתי לוי 04-8292623

פרופ' אבי אוסטפלד - ראש המסלול

הטכניון � מכון טכנולוגי לישראל
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שם התואר/התעודה: 
תואר שני (.M.A) בגיאוגרפיה עם התמחות במים  

           
אישור: 

מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
התכנית החלה בשנת 2010

מנעד המרצים: 
המים,  בתחומי  חיצוניים  מרצים  המים,  בתחומי  אקדמיה  אנשי 

יועצים פרטיים 

שמות מרצים בולטים: 
נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' דבורה  פרופ' 
שמואלי, פרופ' ראסם חמאייסי, ד”ר נעם גרינבאום, ד”ר יגאל צ'רני, ד”ר דן 
מלקינסון, ד”ר דוד כץ, ד”ר דני קורצמן, ד”ר דורון מרקל, ד”ר ערן סגל, ד”ר 

גיל שטרסברג, מר רם אבירם   

מספר סטודנטים בשנה: 12-24

תנאי הקבלה: 
למסלול   87 ומעל  ללא-תזה  למסלול   82 מעל   – ראשון  תואר  ממוצע 

עם תזה

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

התכנית מתאימה ביותר, מאחר שהיא מתקיימת במשך יום אחד מלא 
בשבוע (יום שני) 

משך הלימודים: 
שנתיים במסלול ללא תזה ועד 3 שנים במסלול עם תזה 

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
גשם  וגשם,  אקלים  תהום,  מי  של  הידרולוגיה  עיליים,  מים  של  הידרולוגיה 
והידרולוגיה, המים בישראל, שיטות מחקר, הידרולוגיה וממ”ג (GIS), כלכלת 
ואגן  הכנרת  של  אינטגרטיבי  ניהול  מים,  השבת  מים,  וזיהום  איכות  מים, 

ההיקוות, תכנון בר-קיימא ותאגידי מים, שת”פ במים חוצי-גבולות  
  

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר נעם גרינבאום

בוגרי תכנית מפורסמים:
מר ארז וייסמן – מנכ”ל ארגון עובדי המים  

שכר לימוד:
13,780 שקל (בשנה הנוכחית)

הייחוד של מגמה זו לעומת שאר תוכניות המים בארץ: 
התכנית היא תכנית רב-תחומית, העוסקת במכלול רחב של תחומי המים: 
וכלכלת משאבי  ניהול  והמלאכותיים,  בטבעיים  הידרולוגים, מקורות המים 

המים, מוסדות בתחומי המים, לדוגמה תאגידים) ועוד.
  

פרטים נוספים
טלפון: 04-8288106/04-8240020, 

http://www.haifa.ac.il :אתר
dmizrahi@univ.haifa.ac.il :דוא”ל

ד”ר נעם גרינבאום - מרכז התכנית

אוניברסיטת חיפה � החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
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שם התואר/התעודה: 
הנדסה אזרחית – הנדסת מים / מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית – הנדסת 

B.Sc. מים

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: התכנית החלה בשנת 2006

מנעד המרצים: 
ותעשיית המים בארץ: תה”ל, חברת מקורות, רשות  בכירי אנשי האקדמיה 

המים, משרדי תכנון פרטיים

שמות מרצים בולטים: 
פרופ' אבי אוסטפלד, פרופ' פר-אולוף גוטמן, פרופ' קרלוס דוזורץ, פרופ' אורי 
יהודה עגנון, פרופ' אלכס פורמן, פרופ' ערן פרידלר, פרופ' אורי  להב, פרופ' 

שביט, פרופ' מיכאל שטיאסני

מספר סטודנטים בשנה: כ-30

תנאי הקבלה: 
לערך  והבגרות  הפסיכומטרי  ציוני  את  המשקלל  לטכניון  הקבלה  סכם  לפי 

יחיד. הסכם משתנה מעת לעת, בשנים האחרונות הוא נע בין 83 ל-85

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא

משך הלימודים: 4 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
הנדסית,  וגיאולוגיה  הידרולוגיה  המים,  של  כימיה  וזורמים,  מוצקים  מכניקת 
והשבת  במים  טיפול  מים,  של  ואגירה  הובלה  איסוף  מערכות  גיאומכניקה, 
מים  מערכות  תכן  רווי,  והלא  הרווי  באזור  בקרקע  וזיהום  זרימה  שפכים, 
הידרוליקה,  ומאגרים,  הידרולית  הנדסה  מים,  משאבי  מערכות  ושפכים, 
הנדסת ניקוז, משאבות ומערכות שאיבה, הנדסת השקיה, התפלה ותהליכי 
הנדסת  ימית,  הנדסה  מים,  גלי  גיאוגרפי,  מידע  מערכות  בממברנות,  מעבר 

חופים ונמלים, מדעי האטמוספרה.

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
פרופ' אבי אוסטפלד

בוגרי תכנית מפורסמים:
של  מהתחום  הן  כוחות  משלבת  מים  אזרחית-הנדסת  בהנדסה  התוכנית 
ההנדסה האזרחית והן מהתחום של הנדסה חקלאית, שתי פקולטות שחברו 
בשנת 2001 ליצירת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. לשתי תוכניות 
קברניטי  רוב  למעשה,  בולטים.  בוגרים  של  ומרשימה  ארוכה  היסטוריה  אלו 
משק המים בעבר ובהווה הם בוגרי אחת מתוכניות אלו. ראוי לציין, כי למרות 
שהתוכנית במתכונתה הנוכחית צעירה, חלק מהבוגרים תופסים כבר עכשיו 

עמדות חשובות במשק המים.

שכר לימוד: שכר לימוד אוניברסיטאי 

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

הטכניון היא האוניברסיטה הטכנולוגית המובילה בישראל. הפקולטה להנדסה 
ועדת  ידי  על   2011 בשנת  דורגה  התוכנית  נלמדת  בה  וסביבתית  אזרחית 
הערכה בינלאומית, כאחת מהפקולטות הטובות בעולם בתחומה. זו התוכנית 
מים”.  הנדסת   – אזרחית  ”הנדסה  של  הנדסי  תואר  המקנה  בארץ  היחידה 
מסלול הלימודים והקבלה לתוכנית קשים משאר התוכניות בארץ, אך התואר 
להכשיר  נועדה  הלימודים  תכנית  ביותר.  והמוערך  המקצועי  הוא  המתקבל 
ומניעת  ניקוז  מים,  מים, מערכות אספקת  הנדסת  מהנדסים בתחומים של 
שיטפונות, פיזיקה של זרימת מים בסביבה נקבובית, מערכות לטיפול במים 
ושפכים, ומשאבי מים. הלימודים במסלול משלבים עקרונות של הנדסת מים 
והטיפול בהם עם ידע בהנדסה אזרחית וסביבתית. בוגרי המסלול משתלבים 
בתפקידי מפתח במשק המים כדוגמת חברת מקורות, בחברות תכנון גדולות 

וקטנות, בשלטון המקומי, ברשות המים, ובחברות הזנק שונות.

פרטים נוספים
http://cee.technion.ac.il :אתר

מזכירת המסלול: גב' אתי לוי 04-8292623

פרופ' אבי אוסטפלד - ראש המסלול

הטכניון � מכון טכנולוגי לישראל
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שם התואר/התעודה: 
תואר שני (.M.A) בגיאוגרפיה עם התמחות במים  

           
אישור: 

מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
התכנית החלה בשנת 2010

מנעד המרצים: 
המים,  בתחומי  חיצוניים  מרצים  המים,  בתחומי  אקדמיה  אנשי 

יועצים פרטיים 

שמות מרצים בולטים: 
נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' דבורה  פרופ' 
שמואלי, פרופ' ראסם חמאייסי, ד”ר נעם גרינבאום, ד”ר יגאל צ'רני, ד”ר דן 
מלקינסון, ד”ר דוד כץ, ד”ר דני קורצמן, ד”ר דורון מרקל, ד”ר ערן סגל, ד”ר 

גיל שטרסברג, מר רם אבירם   

מספר סטודנטים בשנה: 12-24

תנאי הקבלה: 
למסלול   87 ומעל  ללא-תזה  למסלול   82 מעל   – ראשון  תואר  ממוצע 

עם תזה

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

התכנית מתאימה ביותר, מאחר שהיא מתקיימת במשך יום אחד מלא 
בשבוע (יום שני) 

משך הלימודים: 
שנתיים במסלול ללא תזה ועד 3 שנים במסלול עם תזה 

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
גשם  וגשם,  אקלים  תהום,  מי  של  הידרולוגיה  עיליים,  מים  של  הידרולוגיה 
והידרולוגיה, המים בישראל, שיטות מחקר, הידרולוגיה וממ”ג (GIS), כלכלת 
ואגן  הכנרת  של  אינטגרטיבי  ניהול  מים,  השבת  מים,  וזיהום  איכות  מים, 

ההיקוות, תכנון בר-קיימא ותאגידי מים, שת”פ במים חוצי-גבולות  
  

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר נעם גרינבאום

בוגרי תכנית מפורסמים:
מר ארז וייסמן – מנכ”ל ארגון עובדי המים  

שכר לימוד:
13,780 שקל (בשנה הנוכחית)

הייחוד של מגמה זו לעומת שאר תוכניות המים בארץ: 
התכנית היא תכנית רב-תחומית, העוסקת במכלול רחב של תחומי המים: 
וכלכלת משאבי  ניהול  והמלאכותיים,  בטבעיים  הידרולוגים, מקורות המים 

המים, מוסדות בתחומי המים, לדוגמה תאגידים) ועוד.
  

פרטים נוספים
טלפון: 04-8288106/04-8240020, 

http://www.haifa.ac.il :אתר
dmizrahi@univ.haifa.ac.il :דוא”ל

ד”ר נעם גרינבאום - מרכז התכנית

אוניברסיטת חיפה � החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
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שם התואר/התעודה: 
תואר ראשון במדעים (.B.Sc) בהנדסת תעשיות מים

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: החל משנת 2014

מנעד המרצים: 
של  והפיזיקה  המתמטיקה  סגל  את  כוללים  יסוד  במקצועות  המרצים 
המכללה האקדמית כנרת. בנוסף, כוללת רשימת המרצים גם מרצים בכירים 
ובמקצועות  הכנרת,  לחקר  מהמעבדה  מובילים  מחקר  אנשי  מהטכניון, 
התוכן מרצים אשר להם ניסיון רב בתעשייה כמו סמנכ”ל להנדסה בחברת 

פרויקטים, מהנדס בכיר ממקורות, יועצים פרטיים ועוד

שמות מרצים בולטים:
פרופ' נח גליל, ד”ר דימיטרי ליסטיסין, ד”ר רם שפינר, פרופ' אסף סוקניק, 

מהנדס אלון שפינגר, ד”ר אלון רימר, ד”ר אבנר קסלר

מספר סטודנטים בשנה: כ-40

תנאי הקבלה:
560 פסיכומטרי או תעודת הנדסאי + תעודת בגרות ריאלית (פיזיקה ברמת 
אפשרות  יש   .(80 בציון  יחידות   5 או   4 של  ברמה  ומתמטיקה  יחידות   5

להשתלב במכינה ייעודית במתמטיקה ופיזיקה, תוך כדי לימודי ההנדסה

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא

משך הלימודים: 4 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
המסלול כולל מגוון מקצועות בתחום הנדסת מים ומקצועות הנדסיים תומכים 
המהווים ”ארגז כלים” עדכני לשוק המודרני. בכלל זה מקצועות כמו: הנדסת 
ומקצועות  מידע  ומערכות  תוכנה  חשמל,  הנדסת  מים,  למהנדסי  חומרים 
תכנון, כמו תכן מערכות השקיה, תכן מערכות מים ביוב וניקוז, תכן מתקנים 
ממברנות  הנדסת  ובבוצה,  בשפכים  לטיפול  מתקנים  תכן  במים,  לטיפול 

והתפלה. כמו כן, כוללת התכנית פרויקט רחב היקף שמבוצע בתעשייה

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר רם שפינר  

שכר לימוד:
שכר לימוד אוניברסיטאי, כ-10,000 שקל בשנה

מה הייחוד של מגמה זו לעומת 
שאר תוכניות המים בארץ:

בעקבות  והוקמה  ביותר  חדשה  המחלקה 
שהצביע  התמ”ת,  משרד  של  מחקר  עבודת 
מחד,  הישראלי  המים  תעשיות  פוטנציאל  על 
מאידך.  מהנדסים  של  וגובר  הולך  ומחסור 
ומכשירה  המים  בתחום  ממוקדת  התוכנית 
תוכנית  בתחום.  רחב  ידע  בעלי  מהנדסים 
רחבה  מעשית  התנסות  המשלבת  מודרנית 

לצד  וקשר רחב עם התעשיות בענף

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-209020,

  www.kinneret.ac.il :אתר 

המכללה האקדמית כנרת

ד”ר רם שפינר - ראש המחלקה
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להתפתחות  איתן  ובסיס  יותר  רחב  היצע 
יותר  טוב  למענה  המפתח  הם  טכנולוגית 

לדרישות השוק.
כאשר מדברים על פתרונות תוכנה אנו מגלים כי במרוצת השנים האחרונות 
בודד.   SCADA לפתרון  מעבר  הרבה  הממוצע  הלקוח  של  הצורך  עלה 
התחום שמתוח בין חדר הבקרה לבין מערכות ה-ERP הולך ומקבל פנים 
ושמות ומודולים של MES, ניהול נכסים, תכנון הולכה (אם מדובר במים או 
חשמל), מערכות ניהול וניטור אנרגיה ועוד הולכים ומתרבים. ככלל, המרחק 
בין איסוף המידע, כפי שעושים היום במערכות SCADA ובין ניתוח המידע 
כאתגר  הקיימים במערכת מסתמן  נוספים  מידעים  עם  והאינטגרציה שלו 

הבא של מערכות המחשוב התעשייתיות.
חברת שניידר אלקטריק מובילה עיקרון, לפיו בסיס הנתונים עליו מושתת 
אפילו  או  תשתיות  מתקן  או  מפעל  על  מדברים  אנחנו  אם  (בין  הפתרון 
ניטור האוספת נתונים ממגוון גדול של אתרים) חייב להיות בסיס  מערכת 
נתונים אחד, אחיד ואחוד. רק כאשר כל מרחב הפתרונות יושבים על אותו 
בסיס נתונים ניתן באמת לבצע אופטימיזציה של המידע, מה שבהכרח יוביל 

לשיפור תפעולי.
מאז רכשה חברת שניידר אלקטריק את חברת Invensys בתחילת השנה 
נותנת  בכל הקשור למענה שהיא  שעברה, עברה החברה מהפכה שקטה 
לקהל לקוחותיה בפתרונות תוכנה והחל מתחילת שנת 2015 פועלת חטיבת 
 Wonderware, של   SCADA-ה פתרונות  את  המכילה  מאוחדת  תוכנה 
Vijeo Citect ו-Clear SCADA. כל הסביבות נתמכות, מפותחות וממנפות 

אחת את יכולותיה של השנייה בהקשר של המענה הכולל.
ולהימכר,  להתפתח  ממשיכה   ,SCADA-ה מסביבות  אחת  כל  כאמור, 
באמצעות המפיצים המקומיים שמיצגים את המוצרים במשך שנים רבות. 
 PCS וחברת   Wonderware מוצרי  את  שמלווים  אינסטרומטריקס  חברת 

בזמנו). מתאר את   Citect (מה שהיה   Vijeo Citect מוצרי  שמייצגים את 
מוצרי  את  מייצגת   PCS "חברת  כוכב  אריה   PCS חברת  מנכ"ל  השינוי 
 PCS חברת  מאוד.  גבוהה  ושרות  אמינות  ברמת  שנה  כ-15  מזה   Citect
בחברת  החדשה  החטיבה  מול  הישיר  הקשר  החדש,  המהלך  על  שמחה 
המתאימים  חדשים  טכנולוגיים  פתרונות  לקדם  לחברתנו  יאפשר  שניידר 
אחת,  בחטיבה   SCADCA-ה תוכנות  כל  שילוב  הישראלי.  השוק  לצרכי 
מאפשר את הטמעת היתרונות הקיימים בכל תוכנה במוצרים האחרים. דבר 

שמביא לשיפור ניכר בביצועי התוכנות".
ככל שהמענה מבית שניידר אלקטריק מתרחב וכחברה המנהלת אנרגיה, יש 
באפשרותה לתת מתחת קורת גג אחת פתרונות תוכנה, בקרים מתוכנתים, 
פתרונותיה  של  המוסף  הערך  עולה  כך  מהירות,  וווסתי  משתמש  מסכי 
ללקוח הסופי, הזוכה במוצרים איכותיים ובעיקר בהורדת הסיכונים והעלויות 

שנובעות מאינטגרציה מורכבת.
ישראל  אלקטריק  בשניידר  הבקרה  חטיבת  סמנכ"ל  ברק,  אבנר  מסכם 
את  לטובה  שינתה  אלקטריק  שניידר  של  התוכנה  חטיבת  "הקמת 
ישראל  אלקטריק  שניידר  התוכנה.  פתרונות  נושא  אל  שלי  ההתייחסות 
מקדמת בצורה שווה את כלל הפתרונות הקיימים בסל המוצרים שלה וזוכה 
כדי  פה  אנחנו  והטכנית.  המסחרית  ברמה  שותפינו  של  מלאה  לתמיכה 
לתמוך את התהליך המבורך הזה ומשוכנעים שבעשותנו כן אנחנו מעלים 

את הערך המוסף שלנו בשוק". 

www.schneider-electric.com
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשה גואטה שניידר אלקטריק ישראל 

moshe.gueta@schneider-electric.com

טובים השניים
חטיבה חדשה שנוצרה בחברת שניידר 

 SCADAאלקטריק תרכז ותקדם את מוצרי ה�
של החברה בצורה יעילה וחדשנית יותר
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שם התואר/התעודה: 
תואר ראשון במדעים (.B.Sc) בהנדסת תעשיות מים

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: החל משנת 2014

מנעד המרצים: 
של  והפיזיקה  המתמטיקה  סגל  את  כוללים  יסוד  במקצועות  המרצים 
המכללה האקדמית כנרת. בנוסף, כוללת רשימת המרצים גם מרצים בכירים 
ובמקצועות  הכנרת,  לחקר  מהמעבדה  מובילים  מחקר  אנשי  מהטכניון, 
התוכן מרצים אשר להם ניסיון רב בתעשייה כמו סמנכ”ל להנדסה בחברת 

פרויקטים, מהנדס בכיר ממקורות, יועצים פרטיים ועוד

שמות מרצים בולטים:
פרופ' נח גליל, ד”ר דימיטרי ליסטיסין, ד”ר רם שפינר, פרופ' אסף סוקניק, 

מהנדס אלון שפינגר, ד”ר אלון רימר, ד”ר אבנר קסלר

מספר סטודנטים בשנה: כ-40

תנאי הקבלה:
560 פסיכומטרי או תעודת הנדסאי + תעודת בגרות ריאלית (פיזיקה ברמת 
אפשרות  יש   .(80 בציון  יחידות   5 או   4 של  ברמה  ומתמטיקה  יחידות   5

להשתלב במכינה ייעודית במתמטיקה ופיזיקה, תוך כדי לימודי ההנדסה

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא

משך הלימודים: 4 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
המסלול כולל מגוון מקצועות בתחום הנדסת מים ומקצועות הנדסיים תומכים 
המהווים ”ארגז כלים” עדכני לשוק המודרני. בכלל זה מקצועות כמו: הנדסת 
ומקצועות  מידע  ומערכות  תוכנה  חשמל,  הנדסת  מים,  למהנדסי  חומרים 
תכנון, כמו תכן מערכות השקיה, תכן מערכות מים ביוב וניקוז, תכן מתקנים 
ממברנות  הנדסת  ובבוצה,  בשפכים  לטיפול  מתקנים  תכן  במים,  לטיפול 

והתפלה. כמו כן, כוללת התכנית פרויקט רחב היקף שמבוצע בתעשייה

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר רם שפינר  

שכר לימוד:
שכר לימוד אוניברסיטאי, כ-10,000 שקל בשנה

מה הייחוד של מגמה זו לעומת 
שאר תוכניות המים בארץ:

בעקבות  והוקמה  ביותר  חדשה  המחלקה 
שהצביע  התמ”ת,  משרד  של  מחקר  עבודת 
מחד,  הישראלי  המים  תעשיות  פוטנציאל  על 
מאידך.  מהנדסים  של  וגובר  הולך  ומחסור 
ומכשירה  המים  בתחום  ממוקדת  התוכנית 
תוכנית  בתחום.  רחב  ידע  בעלי  מהנדסים 
רחבה  מעשית  התנסות  המשלבת  מודרנית 

לצד  וקשר רחב עם התעשיות בענף

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-209020,

  www.kinneret.ac.il :אתר 

המכללה האקדמית כנרת

ד”ר רם שפינר - ראש המחלקה
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להתפתחות  איתן  ובסיס  יותר  רחב  היצע 
יותר  טוב  למענה  המפתח  הם  טכנולוגית 

לדרישות השוק.
כאשר מדברים על פתרונות תוכנה אנו מגלים כי במרוצת השנים האחרונות 
בודד.   SCADA לפתרון  מעבר  הרבה  הממוצע  הלקוח  של  הצורך  עלה 
התחום שמתוח בין חדר הבקרה לבין מערכות ה-ERP הולך ומקבל פנים 
ושמות ומודולים של MES, ניהול נכסים, תכנון הולכה (אם מדובר במים או 
חשמל), מערכות ניהול וניטור אנרגיה ועוד הולכים ומתרבים. ככלל, המרחק 
בין איסוף המידע, כפי שעושים היום במערכות SCADA ובין ניתוח המידע 
כאתגר  הקיימים במערכת מסתמן  נוספים  מידעים  עם  והאינטגרציה שלו 

הבא של מערכות המחשוב התעשייתיות.
חברת שניידר אלקטריק מובילה עיקרון, לפיו בסיס הנתונים עליו מושתת 
אפילו  או  תשתיות  מתקן  או  מפעל  על  מדברים  אנחנו  אם  (בין  הפתרון 
ניטור האוספת נתונים ממגוון גדול של אתרים) חייב להיות בסיס  מערכת 
נתונים אחד, אחיד ואחוד. רק כאשר כל מרחב הפתרונות יושבים על אותו 
בסיס נתונים ניתן באמת לבצע אופטימיזציה של המידע, מה שבהכרח יוביל 

לשיפור תפעולי.
מאז רכשה חברת שניידר אלקטריק את חברת Invensys בתחילת השנה 
נותנת  בכל הקשור למענה שהיא  שעברה, עברה החברה מהפכה שקטה 
לקהל לקוחותיה בפתרונות תוכנה והחל מתחילת שנת 2015 פועלת חטיבת 
 Wonderware, של   SCADA-ה פתרונות  את  המכילה  מאוחדת  תוכנה 
Vijeo Citect ו-Clear SCADA. כל הסביבות נתמכות, מפותחות וממנפות 

אחת את יכולותיה של השנייה בהקשר של המענה הכולל.
ולהימכר,  להתפתח  ממשיכה   ,SCADA-ה מסביבות  אחת  כל  כאמור, 
באמצעות המפיצים המקומיים שמיצגים את המוצרים במשך שנים רבות. 
 PCS וחברת   Wonderware מוצרי  את  שמלווים  אינסטרומטריקס  חברת 

בזמנו). מתאר את   Citect (מה שהיה   Vijeo Citect מוצרי  שמייצגים את 
מוצרי  את  מייצגת   PCS "חברת  כוכב  אריה   PCS חברת  מנכ"ל  השינוי 
 PCS חברת  מאוד.  גבוהה  ושרות  אמינות  ברמת  שנה  כ-15  מזה   Citect
בחברת  החדשה  החטיבה  מול  הישיר  הקשר  החדש,  המהלך  על  שמחה 
המתאימים  חדשים  טכנולוגיים  פתרונות  לקדם  לחברתנו  יאפשר  שניידר 
אחת,  בחטיבה   SCADCA-ה תוכנות  כל  שילוב  הישראלי.  השוק  לצרכי 
מאפשר את הטמעת היתרונות הקיימים בכל תוכנה במוצרים האחרים. דבר 

שמביא לשיפור ניכר בביצועי התוכנות".
ככל שהמענה מבית שניידר אלקטריק מתרחב וכחברה המנהלת אנרגיה, יש 
באפשרותה לתת מתחת קורת גג אחת פתרונות תוכנה, בקרים מתוכנתים, 
פתרונותיה  של  המוסף  הערך  עולה  כך  מהירות,  וווסתי  משתמש  מסכי 
ללקוח הסופי, הזוכה במוצרים איכותיים ובעיקר בהורדת הסיכונים והעלויות 

שנובעות מאינטגרציה מורכבת.
ישראל  אלקטריק  בשניידר  הבקרה  חטיבת  סמנכ"ל  ברק,  אבנר  מסכם 
את  לטובה  שינתה  אלקטריק  שניידר  של  התוכנה  חטיבת  "הקמת 
ישראל  אלקטריק  שניידר  התוכנה.  פתרונות  נושא  אל  שלי  ההתייחסות 
מקדמת בצורה שווה את כלל הפתרונות הקיימים בסל המוצרים שלה וזוכה 
כדי  פה  אנחנו  והטכנית.  המסחרית  ברמה  שותפינו  של  מלאה  לתמיכה 
לתמוך את התהליך המבורך הזה ומשוכנעים שבעשותנו כן אנחנו מעלים 

את הערך המוסף שלנו בשוק". 

www.schneider-electric.com
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשה גואטה שניידר אלקטריק ישראל 

moshe.gueta@schneider-electric.com

טובים השניים
חטיבה חדשה שנוצרה בחברת שניידר 

 SCADAאלקטריק תרכז ותקדם את מוצרי ה�
של החברה בצורה יעילה וחדשנית יותר
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שם התואר/התעודה: 
סביבה,  טבע,  משאבי  ניהול  בהתמחות  עסקים  במינהל  שני  תואר 

אנרגיה ומים

אישור: 
מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
החל משנת 2011

מנעד המרצים: 
סביבה  טבע,  ומשאבי  עסקים  מנהל  בתחום  והחוקרים  המרצים  בכירי 

אנרגיה ומים

שמות מרצים בולטים: 
פרופ' גדליה שלף, פרופ' צבי דובינסקי, ד”ר גדי רביד, ד”ר נאוה חרובי, עו”ד 

ציפי איסר איציק (מנכ”לית אדם טבע ודין לשעבר)

מספר סטודנטים בשנה: כ-90

תנאי הקבלה: 
תואר ראשון בממוצע 83 ומעלה 

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, מותאמת לעובדים במשרה מלאה, ימי רביעי אחה”צ וימי שישי

משך הלימודים: 
שנתיים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
האדם והביוספירה, תחיקה סביבתית, ניהול משאבי אנרגיה, כלכלת משאבי 
הסביבה  בנושאי  ומפעלים  יזמות  סוגיות  מים,  משאבי  ניהול  וסביבה,  טבע 

בישראל

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר גדי רביד

שכר לימוד:
כ-55,800 שקל לתואר

שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
תוכניות המים בארץ: 

תוכנית ייחודית המכשירה מנהלים לשוק העבודה המודרני 
אתגרי  עם  להתמודדות  מקצועיים  כלים  לבוגריה  ומקנה 
מקצועיים,  ניהוליים,  היבטים  כוללת  התוכנית  המחר. 
כלכליים, ומשפטיים ברמה הלאומית והגלובאלית בניהול 
עם  נבנתה  התכנית  ומים.  אנרגיה  סביבה  טבע,  משאבי 
החברות המובילות במשק ומתעדכנת מדי שנה בהתאם 

לצרכים הקיימים במשק.

פרטים נוספים
טלפון: 09-8607777

 www.netanya.ac.il :אתר

ד”ר גדי רביד - דיקן בית הספר

המכללה האקדמית נתניה
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: החל משנת 2009

מנעד המרצים: 
בכירי אנשי המים בארץ: חברת מקורות, ארגון עובדי המים ומשרדי תכנון 

פרטיים, וכן אנשי אקדמיה מהתחום

שמות מרצים בולטים:
ד”ר מוטי כהן, ד”ר תרצה דה וריס, ד”ר ענבר פרימן

מספר סטודנטים בשנה: כ-50

תנאי הקבלה:
תעודת בגרות מלאה/תעודת בגרות חלקית המכילה 3 יחידות מתמטיקה, 
אנגלית והבעה עברית, ציון מינימאלי במתמטיקה: 70/מכינה קדם אקדמית

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, ימי הלימוד הם רביעי אחר הצהריים, חמישי מלא, שישי בוקר

משך הלימודים: 
3 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
המים,  של  ומיקרוביולוגיה  כימיה  מים,  איכות  וטיהור,  סינון  התפלה, 
הידראוליקה, אספקת מים עירונית, קידוחי מים, ניקוז ושימור קרקע, פיקוד 
ובקרה של מערכות מים תכנון אספקת מים עירונית ועוד. בנוסף, משולבים 

בתוכנית קורסים העוסקים באספקטים סביבתיים שונים של מים

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר ענבר פרימן  

בוגרי בית הספר ידועים:
אייל בלעיש – מפעיל חדר בקרה במקורות, ארנן אוליסקי – טכנאי אנרגיה 

בקרלסברג, צחור ליבנה – אחראי תחום מים בקיבוץ רביבים

שכר לימוד:
גובה שכר לימוד נקבע על ידי מה”ט ומתפרסם בתחילת כל שנה אקדמית

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ:

תכנית הלימודים כוללת לימודי מבואות הנלמדים בעיקר בשנה הראשונה, 
הסטודנט  מתקדמות  בשנים  ועוד.  כימיה  חשמל,  פיזיקה,  מתמטיקה  כגון 
טיפול  (הידרולוגיה,  מים  והנדסת  טכנולוגיות  בתחום  במקצועות  מתמחה 
בשפכים, ניקוז ושימור קרקע, התפלה, סינון קידוחי מים ומאגרים). תכנית 
הלימודים כוללת התנסות מעשית במעבדות בתחום הכימיה ומיקרוביולוגיה. 

בנוסף, נערכים סיורים לימודיים בהתאם למונחה בתכניות הלימודים.

פרטים נוספים
טלפון: 077-9802306

   www.sapir.ac.il/watertech :אתר

מכללת ספיר

ד”ר ענבר פרימן - ראשת המגמה

����� ��� �����.indd   3 3/21/15   8: 3 PM

http://www.netanya.ac.il/


הנדסת מים מגזין המים הישראלי 42

שם התואר/התעודה: 
סביבה,  טבע,  משאבי  ניהול  בהתמחות  עסקים  במינהל  שני  תואר 

אנרגיה ומים

אישור: 
מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
החל משנת 2011

מנעד המרצים: 
סביבה  טבע,  ומשאבי  עסקים  מנהל  בתחום  והחוקרים  המרצים  בכירי 

אנרגיה ומים

שמות מרצים בולטים: 
פרופ' גדליה שלף, פרופ' צבי דובינסקי, ד”ר גדי רביד, ד”ר נאוה חרובי, עו”ד 

ציפי איסר איציק (מנכ”לית אדם טבע ודין לשעבר)

מספר סטודנטים בשנה: כ-90

תנאי הקבלה: 
תואר ראשון בממוצע 83 ומעלה 

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, מותאמת לעובדים במשרה מלאה, ימי רביעי אחה”צ וימי שישי

משך הלימודים: 
שנתיים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
האדם והביוספירה, תחיקה סביבתית, ניהול משאבי אנרגיה, כלכלת משאבי 
הסביבה  בנושאי  ומפעלים  יזמות  סוגיות  מים,  משאבי  ניהול  וסביבה,  טבע 

בישראל

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר גדי רביד

שכר לימוד:
כ-55,800 שקל לתואר

שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
תוכניות המים בארץ: 

תוכנית ייחודית המכשירה מנהלים לשוק העבודה המודרני 
אתגרי  עם  להתמודדות  מקצועיים  כלים  לבוגריה  ומקנה 
מקצועיים,  ניהוליים,  היבטים  כוללת  התוכנית  המחר. 
כלכליים, ומשפטיים ברמה הלאומית והגלובאלית בניהול 
עם  נבנתה  התכנית  ומים.  אנרגיה  סביבה  טבע,  משאבי 
החברות המובילות במשק ומתעדכנת מדי שנה בהתאם 

לצרכים הקיימים במשק.

פרטים נוספים
טלפון: 09-8607777

 www.netanya.ac.il :אתר

ד”ר גדי רביד - דיקן בית הספר

המכללה האקדמית נתניה
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: החל משנת 2009

מנעד המרצים: 
בכירי אנשי המים בארץ: חברת מקורות, ארגון עובדי המים ומשרדי תכנון 

פרטיים, וכן אנשי אקדמיה מהתחום

שמות מרצים בולטים:
ד”ר מוטי כהן, ד”ר תרצה דה וריס, ד”ר ענבר פרימן

מספר סטודנטים בשנה: כ-50

תנאי הקבלה:
תעודת בגרות מלאה/תעודת בגרות חלקית המכילה 3 יחידות מתמטיקה, 
אנגלית והבעה עברית, ציון מינימאלי במתמטיקה: 70/מכינה קדם אקדמית

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: 

כן, ימי הלימוד הם רביעי אחר הצהריים, חמישי מלא, שישי בוקר

משך הלימודים: 
3 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
המים,  של  ומיקרוביולוגיה  כימיה  מים,  איכות  וטיהור,  סינון  התפלה, 
הידראוליקה, אספקת מים עירונית, קידוחי מים, ניקוז ושימור קרקע, פיקוד 
ובקרה של מערכות מים תכנון אספקת מים עירונית ועוד. בנוסף, משולבים 

בתוכנית קורסים העוסקים באספקטים סביבתיים שונים של מים

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
ד”ר ענבר פרימן  

בוגרי בית הספר ידועים:
אייל בלעיש – מפעיל חדר בקרה במקורות, ארנן אוליסקי – טכנאי אנרגיה 

בקרלסברג, צחור ליבנה – אחראי תחום מים בקיבוץ רביבים

שכר לימוד:
גובה שכר לימוד נקבע על ידי מה”ט ומתפרסם בתחילת כל שנה אקדמית

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ:

תכנית הלימודים כוללת לימודי מבואות הנלמדים בעיקר בשנה הראשונה, 
הסטודנט  מתקדמות  בשנים  ועוד.  כימיה  חשמל,  פיזיקה,  מתמטיקה  כגון 
טיפול  (הידרולוגיה,  מים  והנדסת  טכנולוגיות  בתחום  במקצועות  מתמחה 
בשפכים, ניקוז ושימור קרקע, התפלה, סינון קידוחי מים ומאגרים). תכנית 
הלימודים כוללת התנסות מעשית במעבדות בתחום הכימיה ומיקרוביולוגיה. 

בנוסף, נערכים סיורים לימודיים בהתאם למונחה בתכניות הלימודים.

פרטים נוספים
טלפון: 077-9802306

   www.sapir.ac.il/watertech :אתר

מכללת ספיר

ד”ר ענבר פרימן - ראשת המגמה
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שם התואר/התעודה: 
תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
המל”ג אישרה את פתיחת המחלקה החדשה

מנעד המרצים: 
אנשי אקדמיה בכירים ומרצים בכירים מהתעשייה

שמות מרצים בולטים: 
הקרקע  למדעי  וממחלקה  למים  בינלאומי  מומחה  עדין,  אבנר  פרופ' 
 P מ- בר-און,  איסה  פרופ'  העברית;  האוניברסיטה  של   והמים 
Worcester P) בארה”ב, במחלקה להנדסת מכונות,  ni  n i )

; ד”ר אביטל דרור-אהרה,  P וניהלה את המרכז הגלובלי לאנרגיה ירוקה ב-
מומחית לענייני מים עבדה כמנהלת אגף המים במשרד האנרגיה והמים

מספר סטודנטים בשנה: כ-40

תנאי הקבלה: 
ממוצע תואר ראשון – מעל 82 למסלול ללא-תזה ומעל 87 למסלול עם תזה
פסיכומטרי בציון 600 (ציון 85 בחלק האנגלית), בגרות מלאה ממוצע 90, 
בבגרות: 5 יחידות לימוד מתמטיקה בציון 70 או 4 יחידות לימוד בציון 80, 5 

יחידות לימוד אנגלית בציון 65 או 4 יחידות לימוד בציון 70.

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא.

משך הלימודים: 4 שנים.

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
תכנית הלימודים חדשנית ויחידה במינה בקנה מידה עולמי ועוסקת בקשר 
ויכולת  יזמית  חשיבה  ומקנה   ( n אנרגיה    - מים 
כוללת  התכנית  הקלאסית.  הסביבה  להנדסת  בנוסף  ניהולית-עסקית, 
שילוב בין מדעי היסוד ורקע הנדסי כללי לבין קורסים מקצועיים רב תחומיים 
פרויקטים  ניהול  ומחזורם,  ושפכים  במים  טיפול  כגון  סביבה,  בהנדסת 
סביבתיים, משאבי אנרגיה - קידוחי גז, ניצול אנרגיית שמש, הפקת אנרגיה 
הסטודנטים  מבצעים  ללימודים  הרביעית  בשנה  וכדומה.  מפסולת  נקייה 
פרויקט גמר בתעשייה ליישום החומר הנלמד, לדוגמה: תכנון מערך התפלה 
אנרגטית  אופטימיזציה  ביצוע  מים,  ומחזור  טיפול  מתקן  תכנון  ים,  מי  של 

למתקנים קיימים, הפקת אנרגיה מפעולת חיידקים ועוד

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
פרופ' אבנר עדין

שכר לימוד: שכר לימוד אוניברסיטאי

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

להתמודד  הבוגרים  את  המכשיר  בישראל  מסוגו  הראשון  בתואר  מדובר 
טכנולוגיות  ופיתוח  קיימות  טכנולוגיות  חיזוק  באמצעות  אלה  אתגרים  עם 
חדשות. הלימודים שמים דגש על נושאים בעלי יישומים מובהקים בתעשייה, 
מתוך כוונה לענות על הדרישה העולה מן השטח למהנדסים בתחום איכות 

הסביבה בחברות ובארגונים ישראליים.

פרטים נוספים
טלפון: 02-6588087
www.jce.ac.il :אתר

פרופ' אבנר עדין - ראש המחלקה

עזריאלי מכללה להנדסה
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יצור ואספקת מינרלים טבעיים 
לתעשיית התפלת מים

גיר,
בזלת,

חול סיליקה
ANTHRACITE

ועוד....

-מעבר לאבן
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שם התואר/התעודה: 
תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות

אישור: מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
המל”ג אישרה את פתיחת המחלקה החדשה

מנעד המרצים: 
אנשי אקדמיה בכירים ומרצים בכירים מהתעשייה

שמות מרצים בולטים: 
הקרקע  למדעי  וממחלקה  למים  בינלאומי  מומחה  עדין,  אבנר  פרופ' 
 P מ- בר-און,  איסה  פרופ'  העברית;  האוניברסיטה  של   והמים 
Worcester P) בארה”ב, במחלקה להנדסת מכונות,  ni  n i )

; ד”ר אביטל דרור-אהרה,  P וניהלה את המרכז הגלובלי לאנרגיה ירוקה ב-
מומחית לענייני מים עבדה כמנהלת אגף המים במשרד האנרגיה והמים

מספר סטודנטים בשנה: כ-40

תנאי הקבלה: 
ממוצע תואר ראשון – מעל 82 למסלול ללא-תזה ומעל 87 למסלול עם תזה
פסיכומטרי בציון 600 (ציון 85 בחלק האנגלית), בגרות מלאה ממוצע 90, 
בבגרות: 5 יחידות לימוד מתמטיקה בציון 70 או 4 יחידות לימוד בציון 80, 5 

יחידות לימוד אנגלית בציון 65 או 4 יחידות לימוד בציון 70.

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא.

משך הלימודים: 4 שנים.

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
תכנית הלימודים חדשנית ויחידה במינה בקנה מידה עולמי ועוסקת בקשר 
ויכולת  יזמית  חשיבה  ומקנה   ( n אנרגיה    - מים 
כוללת  התכנית  הקלאסית.  הסביבה  להנדסת  בנוסף  ניהולית-עסקית, 
שילוב בין מדעי היסוד ורקע הנדסי כללי לבין קורסים מקצועיים רב תחומיים 
פרויקטים  ניהול  ומחזורם,  ושפכים  במים  טיפול  כגון  סביבה,  בהנדסת 
סביבתיים, משאבי אנרגיה - קידוחי גז, ניצול אנרגיית שמש, הפקת אנרגיה 
הסטודנטים  מבצעים  ללימודים  הרביעית  בשנה  וכדומה.  מפסולת  נקייה 
פרויקט גמר בתעשייה ליישום החומר הנלמד, לדוגמה: תכנון מערך התפלה 
אנרגטית  אופטימיזציה  ביצוע  מים,  ומחזור  טיפול  מתקן  תכנון  ים,  מי  של 

למתקנים קיימים, הפקת אנרגיה מפעולת חיידקים ועוד

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
פרופ' אבנר עדין

שכר לימוד: שכר לימוד אוניברסיטאי

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

להתמודד  הבוגרים  את  המכשיר  בישראל  מסוגו  הראשון  בתואר  מדובר 
טכנולוגיות  ופיתוח  קיימות  טכנולוגיות  חיזוק  באמצעות  אלה  אתגרים  עם 
חדשות. הלימודים שמים דגש על נושאים בעלי יישומים מובהקים בתעשייה, 
מתוך כוונה לענות על הדרישה העולה מן השטח למהנדסים בתחום איכות 

הסביבה בחברות ובארגונים ישראליים.

פרטים נוספים
טלפון: 02-6588087
www.jce.ac.il :אתר
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שם התואר/התעודה: 
הנדסאי טכנולוגיות מים

אישור: 
מאושר על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

תוקף: 
משנות השבעים (כהנדסאי קרקע ומים) והחל מ-2008 כטכנולוגיות מים

מנעד המרצים: 
בכירי אנשי המים בארץ

מספר סטודנטים בשנה: כ-40

תנאי הקבלה: 
תנאי קבלה ללימודי הנדסאים 

האם תוכנית הלימודים מתאימה לאוכלוסיה עובדת: 
לא

משך הלימודים: 
ארבעה סמסטרים בשתי שנות לימוד 

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
מים,  אביזרי  משאבות,  הידראוליקה,  מים,  איכות  וטיהור,  סינון  התפלה, 
מאגרי  הידרולוגיה,  הקרקע,  של  וכימיה  פיזיקה  עירונית,  מים  אספקת 
מים מערכות  של  ובקרה  פיקוד  קרקע,  ושימור  ניקוז  מים,  קידוחי   מים, 

GIS, AutoCAD® Civil 3D

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית:
אודי קירשנבוים           

שכר לימוד:
שכר הלימוד ללימודי הנדסאי

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

המאפשרים  לימודים  שנה,  מארבעים  למעלה  קיימת  המגמה   – ניסיון 
השתלבות במשרדי תכנון העוסקים בהנדסה אזרחית בתכנון מערכות ניקוז, 
אספקת מים, ביוב, תכנון מאגרי מים, תכנון מערכות השקיה, תיאום תשתיות 
וכדומה, לימוד תוכנות מתקדמות כ-GIS ו-AutoCAD® Civil 3D, קשר עם 
לימוד אקדמיים, בהם חלק מהבוגרים ממשיך לתארים מתקדמים  מוסדות 

יותר (לימודי תואר ראשון ושני, לימודי הנדסה ועוד).

פרטים נוספים
טלפון: 1-800-800830
 ,www.rupin.ac.il :אתר

 meda@ruppin.ac.il :דוא”ל

המכללה הטכנולוגית רופין 
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דשנים וחמרים כימיים בע"מ
ת.ד. 1428, חיפה 31013
טל. 04-8468178/9 פקס. 04-8468296

1-800-77-88-77

Haifa

SSI

נקי לך?
מערכת ה"ChloRun" עושה שימוש במוצק מרוכז המכיל 

56% כלור פעיל.

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

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

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

גורם להצטברות של סידן.

חברת דשנים וחמרים כימיים, משווקת בארץ את מערכת 
ה"ChloRun" ומספקת תמיכה טכנית ושירות מקצועי ללקוח.

הכלרת מי השתייה חשובה וקריטית במיוחד. מערכת 
ה-®ChloRun מאפשרת חיטוי מהיר, רציף ומדויק ונוח 

לשימוש ללא צורך בכוח אדם רב.

ה-®ChloRun יעיל בקטילת מגוון רחב של פתוגניים וחומרים 
.NSF-בעל תו תקן למי שתייה ו ChloRun®-אורגנים. ה

המערכת משמשת רשויות מים עירוניות, רשויות אזוריות, 
קהילות מבודדות, מפיקי מים עצמאיים, מאגרי מים וכן את 

כוחות הביטחון.

נקי לך?
 הפתרון הבטוח

לחיטוי מי שתייה

 בעל תו

קן ישראלי
 ת

ק 24
 5438 חל

למי שתייה
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שם התואר/התעודה: 
תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסה כימית 

אישור: 
מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תוקף: 
התכנית החלה בשנת 2004

מנעד המרצים: 
בכירי אנשי טיפול במים ושפכים בארץ 

שמות מרצים בולטים: 
יואב רוקמן, מהנדס יהודה רודל,  יורם אורן, ד”ר  פרופ' חיים שיינדורף, פרופ' 

מהנדסת בלה בן-דוד

מספר סטודנטים בשנה: כ-40

תנאי הקבלה: 
פסיכומטרי 620, בגרות מעל 85 עם יתרון לבגרות בכימיה 

לאוכלוסיה  מתאימה  הלימודים  תוכנית  האם 
עובדת: לא

משך הלימודים: 4 שנים

תכנית הלימודים כוללת (קורסים בולטים): 
הנדסה  במים,  לטיפול  וטכנולוגיה  הנדסה  סביבתית,  הנדסה  עקרונות 
וטכנולוגיה לטיפול בשפכים, טיפול בשפכי תעשייה, תהליכים פיזיקו-כימיים 
לטיפול במים ושפכים, טיפול בפסולות מסוכנות ורעילות, טיפול במים לצרכי 
תעשייה, טיפול באוויר, מבוא להנדסת התפלה, פרקים נבחרים בטיפול במים 

ושפכים, הרצאות אורח מהתעשייה

ראש המגמה/החוג/הפקולטה/התכנית/ המסלול:
פרופ' חיים שיינדורף - ראש המסלול להנדסת מים וסביבה, ד”ר יואב רוקמן - 

ראש המחלקה להנדסה כימית

שכר לימוד:
כ-10,000 שקל (אוניברסיטאי)

תוכניות  שאר  לעומת  זו  מגמה  של  הייחוד  מה 
המים בארץ: 

במכללת  כימית  במחלקה להנדסה  נמצא  וסביבה  מים  להנדסת  המסלול 
להנדסה  פקולטות  או  במחלקות  נמצאים  בארץ  המים  תוכניות  רוב  שנקר. 
אזרחית, מכונות וכדומה. הבסיס של לימודי הנדסה כימית מכשיר סטודנטים 
עם ידע נרחב בנושאים כמו: פעולות יסוד, מעבר מסה, מעבר חום, קינטיקה 
של תהליכים כימיים ועוד, החיוניים לתכנון מתקנים מורכבים לטיפול במים 
כחלק  תעשייה,  בשפכי  טיפול  לכוון  היא  במסלול  האוריינטציה  ובשפכים. 
מהנדסים  הכשרת  על  הדגש  הכימאי.  המהנדס  של  החשובים  מתפקידיו 

שיכולים להשתלב היטב בתעשיית הטיפול במים ובשפכים.  

פרטים נוספים
 http://www.shenkar.ac.il :טלפון: 1-800-55-1111, אתר

שנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב

פרופ' חיים שיינדורף - ראש המסלול
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International Conference on
FACING CHALLENGES IN POSTHARVEST 
FOOD LOSSES
•  Scientific aspects of quality and safety
•  Agro-Industry innovation for reducing food losses
•  Food safety - Consumer's perspective
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Ministry of Foreign Aairs
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הטבע הוא מקור ידע לפתרונות 
תכנוניים המעשירים תפיסות וידע 

של מהנדסים ומתכננים. התבוננות 
בטבע מזמנת צורת חשיבה אחרת 

לגבי האופן שאנו מתכננים, מייצרים, 
צורכים ומסיימים את חיי המוצרים שאנו 

משתמשים בהם. הטבע הוא לא רק 
מחסן חומרים, אלא גם מקור לידע 
ולתובנות. מגוון המינים העשיר הוא 

כר נרחב ללמידה. מערכות ביולוגיות 
הפועלות תחת מגבלות החיים מדגימות 

על פי רוב פתרונות חדשניים ומקיימים 
ברמת המבנים, ברמת התהליכים 

וברמת המערכת

מחקים את הטבע:
ביומימטיקה

 יעל הלפמן כהן*

* יעל הלפמן כהן - יו”ר ארגון הביומימקרי הישראלי, ביה”ס ללימודי סביבה ע”ש פורטר, 
אוניברסיטת תל-אביב
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ביומימטיקה היא תחום דעת בצמיחה העוסק בחיקוי מודע של הפתרונות 
התכנון  בשלב  בעיקר  בפועל  מיושמת  ביומימטיקה  הטבע.  של  התכנוניים 
כתוצאה  שפותחו  ביומימטיים,  וכלים  תכנון  שיטות  באמצעות  הרעיוני, 
על- הפוטנציאליים  הפתרונות  מגוון  מורחב  אלה  בשלבים  הטבע.  מחיקוי 

הידע מתחום  בחינת הפתרונות המקיימים של הטבע. תהליך העברת  ידי 
הפשטת  בטבע,  אנלוגי  תכנוני  אתגר  זיהוי  על  מבוסס  להנדסה  הביולוגיה 

הפתרון והעברתו ליישום.

שיטות תכנון ביומימטיות מאפשרות העברה של ידע בין הטבע להנדסה. הן 
תוכננו לזקק את הידע בטבע ולהנגיש אותו למתכננים. לשיטות אלה יכולת 
לתת מענה לצורך ההולך וגובר בטכנולוגיות מקיימות. פתרונות לאתגרים 
סביבתיים מרכזיים בתחומי האנרגיה, החומר והמים כבר נפתרו בטבע, וחלק 
מהם אף הוביל לפיתוח טכנולוגיות מקיימות. דוגמאות מייצגות לטכנולוגיות 
ביומימטיים  כלים  שני  סוקר  המאמר  במאמר.  מוצגות  אלה  ביומימטיות 
זיהוי עקרונות הקיימות בטבע ועל תרגומם  לתכנון מקיים, המבוססים על 
מוצג  כן,  כמו  החיים”.  ו”עקרונות  לעריסה”  ”מעריסה  תכנוניים:  לעקרונות 
בטבע  קיימות  עקרונות  לזיהוי  המאמר  כותבת  על-ידי  שפותח  חדש  כלי 
והעברתם להנדסה - ”עקרונות האיֵדאליות בטבע”. כלים אלה מאפשרים 
מחד  התכנון  תהליכי  של  הראשוניים  בשלבים  עוד  הקיימות  את  להטמיע 

גיסא, ולהציע שיפורים למוצרים קיימים מאידך גיסא.

על  המבוסס  מקיים  לתכנון  ככלי  הביומימטיקה  של  במקומה  דן  המאמר 
צורת חשיבה הנגזרת מהפתרונות המקיימים של הטבע. שילוב כלי תכנון 
ביומימטיים עם כלים אחרים, כגון ניתוח מחזור חיי מוצר (LCA), נותן מענה 

רחב יותר לדרישות התכנון המקיים. 

מבוא
בראש רשימת האתגרים של האנושות של המאה ה-21 נמצאת הדרישה 
ומערכות אקולוגיות נמצאים בהתדרדרות, בעוד  לפיתוח מקיים. משאבים 
שהדרישה לשירותיהם גדלה. אנו עדיין תלויים בנפט, פולטים פחמן ומנצלים 
מהותי  שינוי  דרוש  הראשוניים.  הייצור  בתהליכי  הגלם  מחומרי  נמוך  אחוז 
באופן שאנו חושבים, מתכננים, מייצרים, צורכים ומסיימים את חיי המוצרים 

שלנו. התבוננות בטבע מזמנת תשובות מהותיות לשינוי הנדרש.

מערכות ביולוגיות פועלות תחת מגבלות, אך מדגימות על פי רוב פתרונות 
החיים  תהליכי  וסופית.  מוגבלת  בטבע  החומר  משאבי  כמות  מקיימים. 
תלויים במים ובאנרגיה שמקורה על פי רוב בשמש. מערכות ביולוגיות נתונות 
להשפעת כוחות טבע כמו כוח הכבידה, חיכוך וזרימה. למרות מגבלות אלה 
פועלות מערכות ביולוגיות על פי רוב מבלי לייצר אשפה או נזק בלתי הפיך 
פעילות.  כדי  תוך  סביבתן  את  מעשירות  הן  להפך,  האקולוגית.  למערכת 
המבנים והצורות בטבע מספקים טווח נרחב של תכונות תוך שימוש מזערי 
הייצור בטבע מתקיימים בסביבת החיים,  ואנרגיה. תהליכי  חומר  במשאבי 
ועל כן אינם מבוססים על חימום לטמפרטורות גבוהות, על לחצים כבדים 
יעילה  בזרימה  רעילים. מערכות בטבע מאופיינות  או על שימוש בחומרים 

של חומר ואנרגיה.

הטבע הוא מקור ידע לפתרונות תכנוניים מקיימים המעשירים תפיסות וידע 
לפתרון  עקרונות  בין  שהשווה  במחקר  ומתכננים.  מהנדסים  בקרב  קודם 
 12% רק  שיש  נמצא  וטכנולוגיות,  ביולוגיות  במערכות  תכנוניים  אתגרים 
דמיון בין פתרונות ביולוגיים וטכנולוגיים. בטכנולוגיה יש שימוש ניכר בחומר 
ובמידע לפתרון אותם  ניכר במבניות  נעשה שימוש  ואילו בטבע  ובאנרגיה, 
אתגריים תכנוניים. למידת הפתרונות של הטבע יכולה להיות, אפוא, מקור 

לפתרונות מקיימים ויעילים במשאבי חומר ואנרגיה, בהנחה שהמתכנן אינו 
מסתפק בהעתקה מצומצמת של מבנה או מודל מהטבע, אלא גם מתבונן 
בדרך  לייצרו  וחותר  לסביבתו,  המבנה  בין  הקשר  על  יותר  רחבה  בצורה 

מקיימת תוך בחינת תהליכי הייצור והחומרים הנבחרים.

החיפוש אחר פתרונות מקיימים בטבע התרחב בשנים האחרונות, ומזוהה 
 .(Biomimicry (או  ביומימטיקה  הנקרא  מתפתח  מדעי  מתחום  כחלק 
 ”mimicry” ,חיים - ”bio”) ”היא ”חיקוי החיים biomimicry משמעות המילה
נגזר מהמילה ”mimesis” שטבע אריסטו ומשמעותה חיקוי). ביומימטיקה 
היא תחום דעת העוסק בחיקוי מודע של הפתרונות התכנוניים של הטבע 
בקבלת  החיקוי  תהליך  מסתכם  לעתים  אנושיים.  אתגרים  לפתור  כדי 
), ולפעמים יש העברה מלאה  i in i i n) השראה בלבד מפתרון טבעי
של מודלים מהטבע עד רמת הפרמטרים. במובן הרחב, תחום הביומימטיקה 
עוסק בלמידה מהטבע, מהשראה ועד העתקה. בתהליך זה, האתגר המרכזי 
העברת  בתהליך  לתמוך  כדי  להנדסה.  הביולוגיה  בין  הפער  על  גישור  הוא 
לביולוגים  הן  ומובנת  משותפת  שפה  וליצור  להנדסה  הביולוגיה  בין  הידע 
כלים  על-ידי  הנתמכות  ביומימטיות  תכנון  שיטות  פותחו  למהנדסים,  הן 

תכנוניים שונים.

משחר האנושות התבונן האדם בטבע וחקר אותו. ָדה וינצ'י, למשל, התבונן 
עמוקות בטבע ובגוף האדם מנקודת מבט הנדסית ובניסיון למזג בסיסי ידע 
הנדסיים וביולוגיים. הוא הקדיש שעות רבות ביום להתבוננות, להסתכלות, 
למחקר ולשרטוט של מעופפים שונים בטבע, כמו דג מעופף, עטלף, שפירית 
הזואולוגיה  בלימודי  העמיק  הוא  מעופפת.  מכונה  לפתח  במטרה  ואחרים, 
והאנטומיה של התעופה הטבעית, אך לא הסתפק בהתבוננות ובאיסוף ידע, 

התרחב  בטבע  מקיימים  פתרונות  אחר  החיפוש 

מדעי  מתחום  כחלק  ומזוהה  האחרונות,  בשנים 

היא  ביומימטיקה. משמעות המילה  הנקרא  מתפתח 

”חיקוי החיים”

����� �� ���� ����������.indd   51 3/21/15   8:5  PM



הנדסת מים מגזין המים הישראלי 50

הטבע הוא מקור ידע לפתרונות 
תכנוניים המעשירים תפיסות וידע 

של מהנדסים ומתכננים. התבוננות 
בטבע מזמנת צורת חשיבה אחרת 

לגבי האופן שאנו מתכננים, מייצרים, 
צורכים ומסיימים את חיי המוצרים שאנו 

משתמשים בהם. הטבע הוא לא רק 
מחסן חומרים, אלא גם מקור לידע 
ולתובנות. מגוון המינים העשיר הוא 

כר נרחב ללמידה. מערכות ביולוגיות 
הפועלות תחת מגבלות החיים מדגימות 

על פי רוב פתרונות חדשניים ומקיימים 
ברמת המבנים, ברמת התהליכים 

וברמת המערכת

מחקים את הטבע:
ביומימטיקה

 יעל הלפמן כהן*

* יעל הלפמן כהן - יו”ר ארגון הביומימקרי הישראלי, ביה”ס ללימודי סביבה ע”ש פורטר, 
אוניברסיטת תל-אביב
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ביומימטיקה היא תחום דעת בצמיחה העוסק בחיקוי מודע של הפתרונות 
התכנון  בשלב  בעיקר  בפועל  מיושמת  ביומימטיקה  הטבע.  של  התכנוניים 
כתוצאה  שפותחו  ביומימטיים,  וכלים  תכנון  שיטות  באמצעות  הרעיוני, 
על- הפוטנציאליים  הפתרונות  מגוון  מורחב  אלה  בשלבים  הטבע.  מחיקוי 

הידע מתחום  בחינת הפתרונות המקיימים של הטבע. תהליך העברת  ידי 
הפשטת  בטבע,  אנלוגי  תכנוני  אתגר  זיהוי  על  מבוסס  להנדסה  הביולוגיה 

הפתרון והעברתו ליישום.

שיטות תכנון ביומימטיות מאפשרות העברה של ידע בין הטבע להנדסה. הן 
תוכננו לזקק את הידע בטבע ולהנגיש אותו למתכננים. לשיטות אלה יכולת 
לתת מענה לצורך ההולך וגובר בטכנולוגיות מקיימות. פתרונות לאתגרים 
סביבתיים מרכזיים בתחומי האנרגיה, החומר והמים כבר נפתרו בטבע, וחלק 
מהם אף הוביל לפיתוח טכנולוגיות מקיימות. דוגמאות מייצגות לטכנולוגיות 
ביומימטיים  כלים  שני  סוקר  המאמר  במאמר.  מוצגות  אלה  ביומימטיות 
זיהוי עקרונות הקיימות בטבע ועל תרגומם  לתכנון מקיים, המבוססים על 
מוצג  כן,  כמו  החיים”.  ו”עקרונות  לעריסה”  ”מעריסה  תכנוניים:  לעקרונות 
בטבע  קיימות  עקרונות  לזיהוי  המאמר  כותבת  על-ידי  שפותח  חדש  כלי 
והעברתם להנדסה - ”עקרונות האיֵדאליות בטבע”. כלים אלה מאפשרים 
מחד  התכנון  תהליכי  של  הראשוניים  בשלבים  עוד  הקיימות  את  להטמיע 

גיסא, ולהציע שיפורים למוצרים קיימים מאידך גיסא.

על  המבוסס  מקיים  לתכנון  ככלי  הביומימטיקה  של  במקומה  דן  המאמר 
צורת חשיבה הנגזרת מהפתרונות המקיימים של הטבע. שילוב כלי תכנון 
ביומימטיים עם כלים אחרים, כגון ניתוח מחזור חיי מוצר (LCA), נותן מענה 

רחב יותר לדרישות התכנון המקיים. 

מבוא
בראש רשימת האתגרים של האנושות של המאה ה-21 נמצאת הדרישה 
ומערכות אקולוגיות נמצאים בהתדרדרות, בעוד  לפיתוח מקיים. משאבים 
שהדרישה לשירותיהם גדלה. אנו עדיין תלויים בנפט, פולטים פחמן ומנצלים 
מהותי  שינוי  דרוש  הראשוניים.  הייצור  בתהליכי  הגלם  מחומרי  נמוך  אחוז 
באופן שאנו חושבים, מתכננים, מייצרים, צורכים ומסיימים את חיי המוצרים 

שלנו. התבוננות בטבע מזמנת תשובות מהותיות לשינוי הנדרש.

מערכות ביולוגיות פועלות תחת מגבלות, אך מדגימות על פי רוב פתרונות 
החיים  תהליכי  וסופית.  מוגבלת  בטבע  החומר  משאבי  כמות  מקיימים. 
תלויים במים ובאנרגיה שמקורה על פי רוב בשמש. מערכות ביולוגיות נתונות 
להשפעת כוחות טבע כמו כוח הכבידה, חיכוך וזרימה. למרות מגבלות אלה 
פועלות מערכות ביולוגיות על פי רוב מבלי לייצר אשפה או נזק בלתי הפיך 
פעילות.  כדי  תוך  סביבתן  את  מעשירות  הן  להפך,  האקולוגית.  למערכת 
המבנים והצורות בטבע מספקים טווח נרחב של תכונות תוך שימוש מזערי 
הייצור בטבע מתקיימים בסביבת החיים,  ואנרגיה. תהליכי  חומר  במשאבי 
ועל כן אינם מבוססים על חימום לטמפרטורות גבוהות, על לחצים כבדים 
יעילה  בזרימה  רעילים. מערכות בטבע מאופיינות  או על שימוש בחומרים 

של חומר ואנרגיה.

הטבע הוא מקור ידע לפתרונות תכנוניים מקיימים המעשירים תפיסות וידע 
לפתרון  עקרונות  בין  שהשווה  במחקר  ומתכננים.  מהנדסים  בקרב  קודם 
 12% רק  שיש  נמצא  וטכנולוגיות,  ביולוגיות  במערכות  תכנוניים  אתגרים 
דמיון בין פתרונות ביולוגיים וטכנולוגיים. בטכנולוגיה יש שימוש ניכר בחומר 
ובמידע לפתרון אותם  ניכר במבניות  נעשה שימוש  ואילו בטבע  ובאנרגיה, 
אתגריים תכנוניים. למידת הפתרונות של הטבע יכולה להיות, אפוא, מקור 

לפתרונות מקיימים ויעילים במשאבי חומר ואנרגיה, בהנחה שהמתכנן אינו 
מסתפק בהעתקה מצומצמת של מבנה או מודל מהטבע, אלא גם מתבונן 
בדרך  לייצרו  וחותר  לסביבתו,  המבנה  בין  הקשר  על  יותר  רחבה  בצורה 

מקיימת תוך בחינת תהליכי הייצור והחומרים הנבחרים.

החיפוש אחר פתרונות מקיימים בטבע התרחב בשנים האחרונות, ומזוהה 
 .(Biomimicry (או  ביומימטיקה  הנקרא  מתפתח  מדעי  מתחום  כחלק 
 ”mimicry” ,חיים - ”bio”) ”היא ”חיקוי החיים biomimicry משמעות המילה
נגזר מהמילה ”mimesis” שטבע אריסטו ומשמעותה חיקוי). ביומימטיקה 
היא תחום דעת העוסק בחיקוי מודע של הפתרונות התכנוניים של הטבע 
בקבלת  החיקוי  תהליך  מסתכם  לעתים  אנושיים.  אתגרים  לפתור  כדי 
), ולפעמים יש העברה מלאה  i in i i n) השראה בלבד מפתרון טבעי
של מודלים מהטבע עד רמת הפרמטרים. במובן הרחב, תחום הביומימטיקה 
עוסק בלמידה מהטבע, מהשראה ועד העתקה. בתהליך זה, האתגר המרכזי 
העברת  בתהליך  לתמוך  כדי  להנדסה.  הביולוגיה  בין  הפער  על  גישור  הוא 
לביולוגים  הן  ומובנת  משותפת  שפה  וליצור  להנדסה  הביולוגיה  בין  הידע 
כלים  על-ידי  הנתמכות  ביומימטיות  תכנון  שיטות  פותחו  למהנדסים,  הן 

תכנוניים שונים.

משחר האנושות התבונן האדם בטבע וחקר אותו. ָדה וינצ'י, למשל, התבונן 
עמוקות בטבע ובגוף האדם מנקודת מבט הנדסית ובניסיון למזג בסיסי ידע 
הנדסיים וביולוגיים. הוא הקדיש שעות רבות ביום להתבוננות, להסתכלות, 
למחקר ולשרטוט של מעופפים שונים בטבע, כמו דג מעופף, עטלף, שפירית 
הזואולוגיה  בלימודי  העמיק  הוא  מעופפת.  מכונה  לפתח  במטרה  ואחרים, 
והאנטומיה של התעופה הטבעית, אך לא הסתפק בהתבוננות ובאיסוף ידע, 

התרחב  בטבע  מקיימים  פתרונות  אחר  החיפוש 

מדעי  מתחום  כחלק  ומזוהה  האחרונות,  בשנים 

היא  ביומימטיקה. משמעות המילה  הנקרא  מתפתח 

”חיקוי החיים”
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וינצ'י לא צלח במשימתו לפתח את המטוס  ָדה  כידוע,  אלא חתר ליישמו. 
ידע  המחבר  הביומימטיקה,  לתחום  היסודות  את  הניח  הוא  אך  הראשון, 

זואולוגי והנדסי בצורה שיטתית.

מזהים  אנו  האחרונות  השנים  בעשרות  רק  בטבע,  התמידי  העניין  למרות 
המצוי  הידע  של  שיטתי  בחיקוי  העוסק  מדעי  דעת  תחום  של  התגבשות 
המאפשרת  האחרונים  העשורים  של  הטכנולוגית  ההתפתחות  בטבע. 
תחום  של  הגיבוש  את  האיצה  בטבע,  הקיימים  פתרונות  של  וחקר  מידול 
הביומימטיקה כתחום דעת מדעי. כיום מזוהה הביומימטיקה כתחום דעת 
בצמיחה, עם גידול מתמיד במספר הפרסומים, הפטנטים ומענקי המחקר 
 i i i  ) אקדמיים  עיתונים  מחקר,  מכוני  גם  כמו  לו,  המיוחסים 

) ותכניות לימוד לתארים גבוהים. i in i i n  i n  

ביומימטיקה כתחום דעת מזוהה כמנוע חדשנות, שעתיד לתרום כטריליון 
ומצטבר  שהולך  הביולוגי  הידע   .2025 שנת  עד  העולמי  לתל”ג  דולר 
תכנון  שיטות  הביומימטית.  החדשנות  מנוע  של  הדלק  הוא  השנים  עם 
ביומימטיות מזוהות כשיטות תכנון המסוגלות לתת מענה לצורך ההולך וגובר 
התכנוניים  האתגרים  שרוב  היא  הבסיסית  ההנחה  מקיימות.  בטכנולוגיות 
שאנו מתמודדים איתם כבר נפתרו בטבע, על פי רוב בצורה יעילה וחסכונית 
במשאבי חומר ובאנרגיה. הטבע הוא לא רק מחסן חומרים, אלא גם מקור 
לידע ולתובנות, ומגוון המינים העשיר מהווה כר נרחב ללמידה. הפתרונות 
d) האבולוציונית,  i n) ֶכן המקיימים של הטבע הם תוצר של מעבדת התֶּ
בחינת הפתרונות התכנוניים  מוגנים פטנט.  ואינם  הזמן  נבחנו במבחן  הם 
מחדש,  הגלגל  את  להמציא  הצורך  את  מונעת  התכנון  בשלבי  הטבע  של 

ומספקת פתרונות חדשניים ומקיימים.

טכנולוגיות ביומימטיות מקיימות
טכנולוגיות  ובהן  מקיימות,  ביומימטיות  לטכנולוגיות  רבות  דוגמאות  קיימות 
העוסקות בנושאי הליבה הסביבתיים - האנרגיה, החומר והמים. להלן דוגמאות 

הממחישות את הפוטנציאל הטמון ביישום טכנולוגיות ביומימטיות מקיימות.

טורבינת רוח ביומימטית: אנרגיה
M) שממדיו (אורך ומשקל)   n n i ) לווייתן גדול סנפיר 
בסנפיריו.  הבליטות  למבנה  הודות  במים  ביעילות  לנוע  מסוגל  גדולים, 
למים,  זרימה  נתיב  המייצרות  בליטות  נמצאות  הלווייתן  סנפיר  על 
לתנועת  המים  התנגדות  את  ומפחיתות  מערבולות,  היווצרות  מונעות 

על-ידי  רוח  טורבינות  של  לכנפיים  הועתק  הבליטות  מבנה  הלווייתן. 
באוויר  הזרימה  שדינמיקת  הנחה  מתוך  חברת  הקנדית, 
של  משמעותית  הפחתה  נמצאו  החברה  שערכה  בניסויים  דומה.  ובמים 
הגרר והגדלת יעילות תפוקת אנרגיית הרוח של טורבינות בעלות כנפיים עם 

בליטות, בהשוואה לטורבינות עם כנפיים בעלות קצה מוביל חלק.

אפקט הלוטוס: חומר
עלה לוטוס נראה תמיד נקי למרות שהוא גדל בסביבה בוצית. עובדה זו כמובן 
מסייעת לו לבצע תהליכי פוטוסינתזה יעילים. בוטנאי גרמני בשם ברטלוייט 
) חשף את מנגנון הניקוי העצמי של עלי הלוטוס, וכינה אותו אפקט  )
הלוטוס. עלה הלוטוס מכוסה בגבשושיות ננומטריות מכוסות שעווה. מבנה 
הגבשושיות מקטין את שטח המגע של טיפות המים הנופלות על המשטח, 
ויוצר זוויות מגע של מעל 140 מעלות בין הטיפה למשטח, תכונה המאפיינת 
מים  טיפות  (סופר-הידרופוביים).  קיצונית  בצורה  מים  שדוחים  משטחים 
הנופלות על המשטח מקבלות צורה כדורית, מתגלגלות על משטח העלה 
המשופע, ומסירות חלקיקי לכלוך. התוצאה: חלקיקי הלכלוך מוסרים באופן 
ללא השקעת  בסביבת העלה,  זמין  מים, שהן משאב  טיפות  על-ידי  קבוע 
) וכוח הכבידה. לאפקט זה  d i n) אנרגיה, תוך ניצול כוחות ההידבקות
ובדים  זכוכיות  צבעים,  לרבות  רבים,  ביומימטיים  ויישומים  פטנטים  נרשמו 

המתנקים בעצמם. 
טכנולוגיה לסתימת דליפות בהשראת הטבע: מים

דליפות מים ונפט ממערכות הובלה הן בעיה מוכרת, הכרוכה באבדן משאבים 
יקרים ובזיהום הסביבה. מעבר לאבדן המשאבים, הליך סתימת הדליפה יקר 
וארוך, וכרוך בסגירת הקו ובחציבה מחוץ למוקד הדליפה. טכנולוגיה חדשנית 
 ,P  n M הטסיות טכנולוגיית  המכונה  דליפות,  לסתימת 
בגוף האדם. בעת פציעה מפעיל  פותחה בהשראת מנגנון הקרישה הטבעי 
ההשראה  הטסיות.  באמצעות  פעולתו  שתחילת  פנימי  קרישה  מנגנון  הגוף 
ממנגנון זה הובילה לתובנה שניתן לסגור דליפות גם מבפנים, ולא רק מבחוץ. 
למערכת  מלאכותיות”  ”טסיות  הזרקת  מאפשרת  שפותחה  הטכנולוגיה 
ההובלה לאחר שזוהתה דליפה. ה”טסיות” שהוזרקו נעות עם הזרם ונצמדות 
למוקד הדליפה מבפנים בגלל הפרשי הלחצים באזור הדליפה. הטכנולוגיה 
יושמה בהצלחה עד כה הן במערכות להובלת מים הן במערכות להובלת נפט.

תהליך התכנון הביומימטי
יכול  שהוא  בכך  רגילים  תכנון  מתהליכי  נבדל  הביומימטי  התכנון  תהליך 
 ( i n d d i n) להיות מבוצע בשני כיוונים: מהביולוגיה להנדסה
). תהליך תכנון ביומימטי   d d i n) או מההנדסה לביולוגיה
מהביולוגיה להנדסה מתחיל בזיהוי תופעה ייחודית בטבע שחקרו ביולוגים, 
לבעיה  שאנלוגי  תכנוני,  אתגר  מאתרים  בהמשך  בוטנאים.  או  זואולוגים 
אפקט  של  גילויו  למשל,  כך  אפשריים.  יישומים  ומוצעים  בטבע,  שנפתרה 

הלוטוס הוביל לסדרה של טכנולוגיות לניקוי עצמי.

בתהליך העברת הידע בין הביולוגיה להנדסה נעזרים לעתים רק במערכת 
מערכות  מספר  של  חקר  על  מבוסס  הפתרון  ולעתים  אחת,  ביולוגית 
ביולוגיות, בעיקר כשהתכנון מורכב יותר ומבוסס על מספר פונקציות. הידע 
המועבר מהביולוגיה להנדסה הוא לרוב ידע פונקציונלי הקשור לרמות חיקוי 
של מבנים, תהליכים ועקרונות תכנוניים ברמות סדר שונות, מרמת התא, 
דרך רמת האיבר, רמת האורגניזם ועד רמת המערכת האקולוגית. בהקשר 

זה נחקר גם הקשר הבסיסי בין מבנים לפונקציות בהתאמה לסביבה.
התכנוני.  באתגר  מתחיל  לביולוגיה  מההנדסה  ביומימטי  תכנון  תהליך 
הפתרון  לאתגר.  פתרון  המדגימה  ביולוגית  מערכת  מאתרים  בהמשך 
פיתוח  לכיוון  דוגמה  המפותח.  הטכנולוגי  בפתרון  ומיושם  נחקר,  הביולוגי 
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בתהליך  מחדש  שעוצבה   ,( in n n) ביפן המהירה  הרכבת  היא  זה 
בשם  גם  הידועה  הרכבת,  שיצרה.  הרעש  בעיית  את  לפתור  כדי  ביומימטי 
רכבת הקליע, עוצבה באופן ביומימטי. בכל פעם שהרכבת יצאה ממנהרה 
לאוויר הפתוח היא יצרה גל רעש שהגיע למרחק של 80 ק”מ, פגע באיכות 
החיים של התושבים באזור, ולא עמד בתקני הרעש שהוגדרו. אחד ממהנדסי 
הבחין  הוא  בטבע  ששהה  הפעמים  באחת  ציפורים.  חובב  היה  הרכבת 
בשלדג הצולל למים כדי לתפוס דג. השלדג נכנס למים בצורה חלקה, ללא 
גל רעש, ועובדה זו מאפשרת לו להצליח במשימתו ולהשיג מזון. המהנדס 
זיהה בצלילתו של השלדג למים אתגר שאנלוגי לבעיית הרעש ברכבת. גם 
וגם הרכבת נדרשים לעבור ִמתווך המאופיין בצפיפות אחת לתווך  השלדג 
מבנה  לחקר  הובילה  זו  תובנה  רעש.  גל  ללא  אחרת,  בצפיפות  המאופיין 
הגוף של השלדג. הפתרון זוהה במבנה המקור. קטר הרכבת תוכנן מחדש 
על בסיס הפרמטרים של מקור השלדג, שהיה המודל לפתרון. המקור הוא 
ֶכן הטבעית שהוא תחליף לחישובים  דוגמה למודל מיטבי, תוצר מעבדת התֶּ
מתמטיים מורכבים בתחום של דינמיקת הזרימה. התוצאה: בעיית הרעש 

ברכבת נפתרה, ומהירות הרכבת ומידת החיסכון שלה באנרגיה - גדלו.

בכל כיוון פיתוח ובכל רמת חיקוי חייבים להימצא שלושה רכיבים עיקריים 
בתהליך התכנון הביומימטי:

לאתגר  פתרון  המדגימה  ביולוגית  מערכת  איתור   - ביולוגית  מערכת   .1
תכנוני אנלוגי (עבור כיוון תכנוני מהנדסה לביולוגיה) או פתרון תכנוני בעל 

פוטנציאל חדשנות (עבור כיוון תכנוני מביולוגיה להנדסה). 
פעולה,  עקרונות  למספר  הנלמד  הביולוגי  הידע  זיקוק   - הפשטה   .2
אסטרטגיות או מודלים מייצגים, שמסבירים את הפתרון הביולוגי ויכולים 
לב  הוא  ההפשטה  תהליך  ההנדסי.  ליישום  בהמשך  מועברים  להיות 
תהליך הפיתוח הביומימטי, ובמהלכו נבנה הגשר בין הביולוגיה להנדסה. 
לעבור  הביולוגי,  התוכן  מעולם  להתנתק  המתכנן  יכול  זה  שלב  לאחר 
התוכן  לעולם  לחזור  הצורך  ובעת  הטכנולוגי,  או  ההנדסי  התוכן  לעולם 

הביולוגי להשלמת מידע.
העברה ליישום הנדסי או טכנולוגי - בתום שלב ההפשטה, הידע המזוקק   .3

מועבר ומיושם במודל ההנדסי או הטכנולוגי.

שלבים אלה הם פועל יוצא של תהליך תכנון אנלוגי, שידע מועבר בו מתחום 
המקור (מערכת ביולוגית) אל תחום היעד (מערכת הנדסית או טכנולוגית). 
לתמוך  מיועדים  כיום  המפותחים  המתודולוגיים  והכלים  השיטות  מרבית 

בשלב של חיפוש המערכת הביולוגית ובשלב ההפשטה.
ביטוי  לידי  באים  הביומימטי  התכנון  בתהליך  הרכיבים  שלושת  לדוגמה, 
בתהליך הפיתוח של טכנולוגיית הניקוי העצמי המחקה את אפקט הלוטוס: 
הבנת  ועם  הלוטוס  בעלה  העצמי  הניקוי  מנגנון  זיהוי  עם  החל  הפיתוח 
החדשנות  פוטנציאל  הניקוי.  טכנולוגיות  בתחום  שלו  החדשנות  פוטנציאל 
ולזיקוק העקרונות הנמצאים  סיפק מוטיבציה לחקר מנגנון הניקוי הטבעי 
האפידרמיות  הבליטות  מבנה  זוהה  ההפשטה  בתהליך  המנגנון.  בבסיס 
ההידבקות  לכוחות  מותאם  שהוא  והאופן  המנגנון,  של  הליבה  כמבנה 
הועתק  הטכנולוגי  ליישום  ההעברה  בשלב  הובהר.  והכבידה   ( d i n)
כל  וצבעים.  בדים  זכוכיות,  לרבות  חומרים,  של  למגוון  הבליטות  מבנה 
החומרים הללו הם ביומימטיים - כלומר, פותחו כתוצאה מחיקוי הטבע - 

ולכולם יכולת ניקוי עצמי.

תכנון ביומימטי ככלי לתכנון מקיים
ישנם מספר סוגים של כלים לתכנון מקיים : 

המתכנן  את  ומנחים  ואסטרטגיות,  תכנוניים  רעיונות  המציעים  כלים   .1
מה לעשות;

kinneret.ac.il | 1800-20-90-20

תעשיית המים 
נמצאת בגידול מתמיד
בשוק יש ביקוש לאנשים כמוך

עם תואר אקדמי מעשי

.B.Sc בהנדסת תעשיות מים

תואר אקדמי 
ייחודי בישראל

תואר חדשני שפותח ב�יוע ובשיתו� פעולה • 
נרחב ע תעשיית המי הישראלית

תוכנית הלימודי משלבת התנ�ות מעשית • 
רחבה במעבדות מי מתקדמות במכללה 

ובמפעלי וחברות מ�קטור המי

אפשרות להשתלב בתעשיית המי הישראלית • 
והבינלאומית במגוו� רחב של תפקידי

����� �� ���� ����������.indd   53 3/21/15   8:5  PM



הנדסת מים מגזין המים הישראלי 52

וינצ'י לא צלח במשימתו לפתח את המטוס  ָדה  כידוע,  אלא חתר ליישמו. 
ידע  המחבר  הביומימטיקה,  לתחום  היסודות  את  הניח  הוא  אך  הראשון, 

זואולוגי והנדסי בצורה שיטתית.

מזהים  אנו  האחרונות  השנים  בעשרות  רק  בטבע,  התמידי  העניין  למרות 
המצוי  הידע  של  שיטתי  בחיקוי  העוסק  מדעי  דעת  תחום  של  התגבשות 
המאפשרת  האחרונים  העשורים  של  הטכנולוגית  ההתפתחות  בטבע. 
תחום  של  הגיבוש  את  האיצה  בטבע,  הקיימים  פתרונות  של  וחקר  מידול 
הביומימטיקה כתחום דעת מדעי. כיום מזוהה הביומימטיקה כתחום דעת 
בצמיחה, עם גידול מתמיד במספר הפרסומים, הפטנטים ומענקי המחקר 
 i i i  ) אקדמיים  עיתונים  מחקר,  מכוני  גם  כמו  לו,  המיוחסים 

) ותכניות לימוד לתארים גבוהים. i in i i n  i n  

ביומימטיקה כתחום דעת מזוהה כמנוע חדשנות, שעתיד לתרום כטריליון 
ומצטבר  שהולך  הביולוגי  הידע   .2025 שנת  עד  העולמי  לתל”ג  דולר 
תכנון  שיטות  הביומימטית.  החדשנות  מנוע  של  הדלק  הוא  השנים  עם 
ביומימטיות מזוהות כשיטות תכנון המסוגלות לתת מענה לצורך ההולך וגובר 
התכנוניים  האתגרים  שרוב  היא  הבסיסית  ההנחה  מקיימות.  בטכנולוגיות 
שאנו מתמודדים איתם כבר נפתרו בטבע, על פי רוב בצורה יעילה וחסכונית 
במשאבי חומר ובאנרגיה. הטבע הוא לא רק מחסן חומרים, אלא גם מקור 
לידע ולתובנות, ומגוון המינים העשיר מהווה כר נרחב ללמידה. הפתרונות 
d) האבולוציונית,  i n) ֶכן המקיימים של הטבע הם תוצר של מעבדת התֶּ
בחינת הפתרונות התכנוניים  מוגנים פטנט.  ואינם  הזמן  נבחנו במבחן  הם 
מחדש,  הגלגל  את  להמציא  הצורך  את  מונעת  התכנון  בשלבי  הטבע  של 

ומספקת פתרונות חדשניים ומקיימים.

טכנולוגיות ביומימטיות מקיימות
טכנולוגיות  ובהן  מקיימות,  ביומימטיות  לטכנולוגיות  רבות  דוגמאות  קיימות 
העוסקות בנושאי הליבה הסביבתיים - האנרגיה, החומר והמים. להלן דוגמאות 

הממחישות את הפוטנציאל הטמון ביישום טכנולוגיות ביומימטיות מקיימות.

טורבינת רוח ביומימטית: אנרגיה
M) שממדיו (אורך ומשקל)   n n i ) לווייתן גדול סנפיר 
בסנפיריו.  הבליטות  למבנה  הודות  במים  ביעילות  לנוע  מסוגל  גדולים, 
למים,  זרימה  נתיב  המייצרות  בליטות  נמצאות  הלווייתן  סנפיר  על 
לתנועת  המים  התנגדות  את  ומפחיתות  מערבולות,  היווצרות  מונעות 

על-ידי  רוח  טורבינות  של  לכנפיים  הועתק  הבליטות  מבנה  הלווייתן. 
באוויר  הזרימה  שדינמיקת  הנחה  מתוך  חברת  הקנדית, 
של  משמעותית  הפחתה  נמצאו  החברה  שערכה  בניסויים  דומה.  ובמים 
הגרר והגדלת יעילות תפוקת אנרגיית הרוח של טורבינות בעלות כנפיים עם 

בליטות, בהשוואה לטורבינות עם כנפיים בעלות קצה מוביל חלק.

אפקט הלוטוס: חומר
עלה לוטוס נראה תמיד נקי למרות שהוא גדל בסביבה בוצית. עובדה זו כמובן 
מסייעת לו לבצע תהליכי פוטוסינתזה יעילים. בוטנאי גרמני בשם ברטלוייט 
) חשף את מנגנון הניקוי העצמי של עלי הלוטוס, וכינה אותו אפקט  )
הלוטוס. עלה הלוטוס מכוסה בגבשושיות ננומטריות מכוסות שעווה. מבנה 
הגבשושיות מקטין את שטח המגע של טיפות המים הנופלות על המשטח, 
ויוצר זוויות מגע של מעל 140 מעלות בין הטיפה למשטח, תכונה המאפיינת 
מים  טיפות  (סופר-הידרופוביים).  קיצונית  בצורה  מים  שדוחים  משטחים 
הנופלות על המשטח מקבלות צורה כדורית, מתגלגלות על משטח העלה 
המשופע, ומסירות חלקיקי לכלוך. התוצאה: חלקיקי הלכלוך מוסרים באופן 
ללא השקעת  בסביבת העלה,  זמין  מים, שהן משאב  טיפות  על-ידי  קבוע 
) וכוח הכבידה. לאפקט זה  d i n) אנרגיה, תוך ניצול כוחות ההידבקות
ובדים  זכוכיות  צבעים,  לרבות  רבים,  ביומימטיים  ויישומים  פטנטים  נרשמו 

המתנקים בעצמם. 
טכנולוגיה לסתימת דליפות בהשראת הטבע: מים

דליפות מים ונפט ממערכות הובלה הן בעיה מוכרת, הכרוכה באבדן משאבים 
יקרים ובזיהום הסביבה. מעבר לאבדן המשאבים, הליך סתימת הדליפה יקר 
וארוך, וכרוך בסגירת הקו ובחציבה מחוץ למוקד הדליפה. טכנולוגיה חדשנית 
 ,P  n M הטסיות טכנולוגיית  המכונה  דליפות,  לסתימת 
בגוף האדם. בעת פציעה מפעיל  פותחה בהשראת מנגנון הקרישה הטבעי 
ההשראה  הטסיות.  באמצעות  פעולתו  שתחילת  פנימי  קרישה  מנגנון  הגוף 
ממנגנון זה הובילה לתובנה שניתן לסגור דליפות גם מבפנים, ולא רק מבחוץ. 
למערכת  מלאכותיות”  ”טסיות  הזרקת  מאפשרת  שפותחה  הטכנולוגיה 
ההובלה לאחר שזוהתה דליפה. ה”טסיות” שהוזרקו נעות עם הזרם ונצמדות 
למוקד הדליפה מבפנים בגלל הפרשי הלחצים באזור הדליפה. הטכנולוגיה 
יושמה בהצלחה עד כה הן במערכות להובלת מים הן במערכות להובלת נפט.

תהליך התכנון הביומימטי
יכול  שהוא  בכך  רגילים  תכנון  מתהליכי  נבדל  הביומימטי  התכנון  תהליך 
 ( i n d d i n) להיות מבוצע בשני כיוונים: מהביולוגיה להנדסה
). תהליך תכנון ביומימטי   d d i n) או מההנדסה לביולוגיה
מהביולוגיה להנדסה מתחיל בזיהוי תופעה ייחודית בטבע שחקרו ביולוגים, 
לבעיה  שאנלוגי  תכנוני,  אתגר  מאתרים  בהמשך  בוטנאים.  או  זואולוגים 
אפקט  של  גילויו  למשל,  כך  אפשריים.  יישומים  ומוצעים  בטבע,  שנפתרה 

הלוטוס הוביל לסדרה של טכנולוגיות לניקוי עצמי.

בתהליך העברת הידע בין הביולוגיה להנדסה נעזרים לעתים רק במערכת 
מערכות  מספר  של  חקר  על  מבוסס  הפתרון  ולעתים  אחת,  ביולוגית 
ביולוגיות, בעיקר כשהתכנון מורכב יותר ומבוסס על מספר פונקציות. הידע 
המועבר מהביולוגיה להנדסה הוא לרוב ידע פונקציונלי הקשור לרמות חיקוי 
של מבנים, תהליכים ועקרונות תכנוניים ברמות סדר שונות, מרמת התא, 
דרך רמת האיבר, רמת האורגניזם ועד רמת המערכת האקולוגית. בהקשר 

זה נחקר גם הקשר הבסיסי בין מבנים לפונקציות בהתאמה לסביבה.
התכנוני.  באתגר  מתחיל  לביולוגיה  מההנדסה  ביומימטי  תכנון  תהליך 
הפתרון  לאתגר.  פתרון  המדגימה  ביולוגית  מערכת  מאתרים  בהמשך 
פיתוח  לכיוון  דוגמה  המפותח.  הטכנולוגי  בפתרון  ומיושם  נחקר,  הביולוגי 
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בתהליך  מחדש  שעוצבה   ,( in n n) ביפן המהירה  הרכבת  היא  זה 
בשם  גם  הידועה  הרכבת,  שיצרה.  הרעש  בעיית  את  לפתור  כדי  ביומימטי 
רכבת הקליע, עוצבה באופן ביומימטי. בכל פעם שהרכבת יצאה ממנהרה 
לאוויר הפתוח היא יצרה גל רעש שהגיע למרחק של 80 ק”מ, פגע באיכות 
החיים של התושבים באזור, ולא עמד בתקני הרעש שהוגדרו. אחד ממהנדסי 
הבחין  הוא  בטבע  ששהה  הפעמים  באחת  ציפורים.  חובב  היה  הרכבת 
בשלדג הצולל למים כדי לתפוס דג. השלדג נכנס למים בצורה חלקה, ללא 
גל רעש, ועובדה זו מאפשרת לו להצליח במשימתו ולהשיג מזון. המהנדס 
זיהה בצלילתו של השלדג למים אתגר שאנלוגי לבעיית הרעש ברכבת. גם 
וגם הרכבת נדרשים לעבור ִמתווך המאופיין בצפיפות אחת לתווך  השלדג 
מבנה  לחקר  הובילה  זו  תובנה  רעש.  גל  ללא  אחרת,  בצפיפות  המאופיין 
הגוף של השלדג. הפתרון זוהה במבנה המקור. קטר הרכבת תוכנן מחדש 
על בסיס הפרמטרים של מקור השלדג, שהיה המודל לפתרון. המקור הוא 
ֶכן הטבעית שהוא תחליף לחישובים  דוגמה למודל מיטבי, תוצר מעבדת התֶּ
מתמטיים מורכבים בתחום של דינמיקת הזרימה. התוצאה: בעיית הרעש 

ברכבת נפתרה, ומהירות הרכבת ומידת החיסכון שלה באנרגיה - גדלו.

בכל כיוון פיתוח ובכל רמת חיקוי חייבים להימצא שלושה רכיבים עיקריים 
בתהליך התכנון הביומימטי:

לאתגר  פתרון  המדגימה  ביולוגית  מערכת  איתור   - ביולוגית  מערכת   .1
תכנוני אנלוגי (עבור כיוון תכנוני מהנדסה לביולוגיה) או פתרון תכנוני בעל 

פוטנציאל חדשנות (עבור כיוון תכנוני מביולוגיה להנדסה). 
פעולה,  עקרונות  למספר  הנלמד  הביולוגי  הידע  זיקוק   - הפשטה   .2
אסטרטגיות או מודלים מייצגים, שמסבירים את הפתרון הביולוגי ויכולים 
לב  הוא  ההפשטה  תהליך  ההנדסי.  ליישום  בהמשך  מועברים  להיות 
תהליך הפיתוח הביומימטי, ובמהלכו נבנה הגשר בין הביולוגיה להנדסה. 
לעבור  הביולוגי,  התוכן  מעולם  להתנתק  המתכנן  יכול  זה  שלב  לאחר 
התוכן  לעולם  לחזור  הצורך  ובעת  הטכנולוגי,  או  ההנדסי  התוכן  לעולם 

הביולוגי להשלמת מידע.
העברה ליישום הנדסי או טכנולוגי - בתום שלב ההפשטה, הידע המזוקק   .3

מועבר ומיושם במודל ההנדסי או הטכנולוגי.

שלבים אלה הם פועל יוצא של תהליך תכנון אנלוגי, שידע מועבר בו מתחום 
המקור (מערכת ביולוגית) אל תחום היעד (מערכת הנדסית או טכנולוגית). 
לתמוך  מיועדים  כיום  המפותחים  המתודולוגיים  והכלים  השיטות  מרבית 

בשלב של חיפוש המערכת הביולוגית ובשלב ההפשטה.
ביטוי  לידי  באים  הביומימטי  התכנון  בתהליך  הרכיבים  שלושת  לדוגמה, 
בתהליך הפיתוח של טכנולוגיית הניקוי העצמי המחקה את אפקט הלוטוס: 
הבנת  ועם  הלוטוס  בעלה  העצמי  הניקוי  מנגנון  זיהוי  עם  החל  הפיתוח 
החדשנות  פוטנציאל  הניקוי.  טכנולוגיות  בתחום  שלו  החדשנות  פוטנציאל 
ולזיקוק העקרונות הנמצאים  סיפק מוטיבציה לחקר מנגנון הניקוי הטבעי 
האפידרמיות  הבליטות  מבנה  זוהה  ההפשטה  בתהליך  המנגנון.  בבסיס 
ההידבקות  לכוחות  מותאם  שהוא  והאופן  המנגנון,  של  הליבה  כמבנה 
הועתק  הטכנולוגי  ליישום  ההעברה  בשלב  הובהר.  והכבידה   ( d i n)
כל  וצבעים.  בדים  זכוכיות,  לרבות  חומרים,  של  למגוון  הבליטות  מבנה 
החומרים הללו הם ביומימטיים - כלומר, פותחו כתוצאה מחיקוי הטבע - 

ולכולם יכולת ניקוי עצמי.

תכנון ביומימטי ככלי לתכנון מקיים
ישנם מספר סוגים של כלים לתכנון מקיים : 

המתכנן  את  ומנחים  ואסטרטגיות,  תכנוניים  רעיונות  המציעים  כלים   .1
מה לעשות;
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כלים המציבים סדר עדיפויות, וממקדים מטרות.   .2
את  להשקיע  היכן  המתכנן  את  מנחים  הם 

משאבי התכנון;
למתכנן  ומסייעים  מדדים,  המגדירים  כלים   .3

למדוד אם המטרות שהוצבו אכן הושגו.

כמחולל  בטבע  משתמש  ביומימטי  מתכנן 
id) חדשניים   n רעיונות תכנוניים (

ֶכן  ומקיימים בעיקר בשלב הראשוני של תהליך התֶּ
מורחב  זה  בשלב  הרעיוני.  התכנון  שלב  ההנדסי, 

מגוון הפתרונות האפשריים על-ידי בחינת הפתרונות 
המקיימים של הטבע. מתכנן ביומימטי משמש בטבע 
גם כמדד ברמת-על, המגדיר מה למדוד. כך, למשל, 
הרעיון של מדידת תפקודים של עיר בהשוואה למערכת 
אבל  ביומימטי,  תכנון  מתהליך  לנבוע  יכול  אקולוגית 

 -  LCA מוצר חיי  מחזור  ניתוח  כגון  אחרים,  כלים  דרושים  עצמה   למדידה 
.( i   n )

העובדה כי הלמידה מהטבע מיושמת בשלבים הראשוניים של תהליך התכנון 
ההנדסי עונה על צורך מהותי בכלים להטמעת קיימות בשלבים הראשונים 
של תהליך התכנון. לשלב התכנון הרעיוני השפעה מכרעת על התכנון הסופי, 
וצריכת האנרגיה,  אך בשלבים אלה חסר מידע מפורט לגבי הרכב החומר 
הנדרשים על פי רוב לניהול תהליכי תכנון מקיים. בשלב התכנון הרעיוני יש 
מקיימים,  תכנוניים  עקרונות  ועל  אסטרטגיות  על  יותר  התכנון  את  לבסס 
שיכולים להיגזר מהטבע. למעשה, עקרונות אלה הם כבר הידע המזוקק, 
לאחר הפשטה, שנגזר מהתבוננות במערכות ביולוגיות רבות ומנוסח בצורה 
שמאפשרת את העברתו ליישומים שונים. עקרונות תכנוניים מקיימים זוהו 
הוא  שלהם  הזיהוי  ולכן  ביומימטית,  אנלוגית  להעברה  בסיסיות  כיחידות 
קריטי להצלחת תהליך תכנון ביומימטי מקיים . עקרונות תכנוניים מקיימים 
יכולים להיות קשורים, למשל, לקשרים בין מבנים לפונקציות , והם דוגמה 
לעיקרון תכנוני מקיים של התאמה בין מבנה לתפקוד. כך, למשל, הקשר בין 
מבנה הבליטות לתפקיד הסרת הלכלוך בעלה הלוטוס, הוא דוגמה לעיקרון 
מאפשרות  הבליטות  כאשר  לתפקיד,  מבנה  התאמת  של  מקיים  תכנוני 

הסרת לכלוך ללא השקעת אנרגיה או חומר נוספים מצד העלה. 

דוגמאות לכלים ביומימטיים לתכנון מקיים
פתרונות  של  העברת  לצורך  ביומימטיים  תכנון  בתהליכי  לתמוך  כדי 
ביומימטיים  וכלים  מקיימים מן הביולוגיה להנדסה, פותחו מספר שיטות 

לתכנון מקיים:

”מעריסה לעריסה”
בהשראת  מקיים  לתכנון  לשיטה  דוגמה 
לעריסה”,  ”מעריסה  תכנון  הוא  הטבע 
הארכיטקט  שפיתחו  תכנונית  גישה 
 Mi i והכימאי  i  M n
ייצור בטבע  , שמחקה תהליכי  n
ובפירוק  בצריכה  בייצור,  המאופיינים 
שמאפשרים לחומרים להתמחזר שוב ושוב. 
הגישה נותנת מענה לכשל התכנוני המוגדר 
שמתחיל  לקבר”,  ”מעריסה  קווי  כתכנון 

בכריית משאבים ומסתיים במטמנה.

החליפית,  התכנונית  לגישה  ההשראה  מקורות 
”מעריסה לעריסה”, הם מערכות טבעיות המאופיינות 
החומר  בהתפרקות  מעגלית,  משאבים  בזרימת 
זו  גישה  פי  על  מוחלף  בתעשייה,  הקיים  הפסולת  מושג  לטבע.  ובחזרתו 
במזון. בטבע, פסולת של אורגניזם אחד היא משאב חיוני ונדרש לאורגניזם 
אחר. כך, למשל, אם נתבונן בפריחת הדובדבן, נזהה אלפי פרחים שלכאורה 
הם   - פסולת  אינם  אלה  פרחים  למעשה  אך  כ”בזבוז”,  להיתפס  עשויים 
וצמחים,  חרקים  מיקרואורגניזמים,  מזינים  חייהם,  בסוף  מתפרקים 
ומעשירים את האדמה. הביומסה של הנמלים בעולם גדולה פי ארבעה מכל 
הביומסה של המין האנושי, אך התפקוד שלהן מעשיר את הקרקע ומטייב 
אותה, מאביק צמחים, מפיץ זרעים ועוד. אם כן, הגישה התכנונית ”מעריסה 
חילוף  בעלות  וטכנולוגיות  תעשייתיות  מערכות  לתכנון  מכוונת  לעריסה” 
להזין  החומר  יחזור  המערכת  חיי  שבסוף  כך  טכנולוגי,  או  ביולוגי  חומרים 

מערכות אחרות, כמו בטבע.

בבסיס גישת ”מעריסה לעריסה” השואבת את מקורות השראתה מן הטבע, 
נזקים  במזעור  מסתפקת  שאינה   , i n ה- גישת  עומדת 
לסביבה ובהפחתת הזרימה מעריסה לקבר, אלא חותרת לתכנון ”מעריסה 

לעריסה“ שמאפשר למשאבים לשמור על איכותם. 

i אינה רואה בתעשייה גורם מזיק, אלא מחפשת  n גישת 
מועילים.  בטבע  הייצור  שתהליכי  כפי  למועילה  אותה  להפוך  הדרכים  את 
על פי גישה זו, התעשייה יכולה להיות כל כך בטוחה, יעילה ומעשירה, שלא 

נצטרך להרחיק ממנה את הפעילות האנושית. 

”עקרונות החיים”
דוגמה נוספת לכלי ביומימטי המבוסס על עקרונות תכנוניים מקיימים בטבע 
לאסטרטגיות  שניתן  השם  הם  החיים”  ”עקרונות  החיים”.  ”עקרונות  הוא 
קיימות בטבע שחוזרות בקרב אורגניזמים שונים ובקני מידה שונים, ומייצגות 
את פתרונות הטבע להישרדות ולהמשך קיום תחת מגבלות החיים. מספר 
מאמצים נעשו עד כה לזיהוי עקרונות אלה, אך הליבה מרוכזת ב”עקרונות 
, שפותחו והועמקו  i i i  3.8 n i החיים” של המכון האמריקאי 

במהלך השנים. הגרסה האחרונה של העקרונות הללו מוצגת באיור 1. 

עקרונות  ועשרים  מרכזיות  אסטרטגיות  שש  כוללים  החיים”  ”עקרונות 
תכנוניים, שחוזרים בטבע במערכות ביולוגיות שונות כדי להבטיח את המשך 

שרידותן. עקרונות אלה מבטאים את עקרונות הקיימות בטבע. 
כך, למשל, אסטרטגיה מרכזית שזוהתה היא ”יעילות בשימוש במשאבים” 
יעיל  שימוש  מדגימים  ששורדים  אורגניזמים   .(   i n )
במשאבים, תוך ניצול הזדמנויות ויצירת פסולת מזערית. עקרונות תכנוניים 

איור 1 - עקרונות החיים

מתחיל  לביולוגיה  מההנדסה  ביומימטי  תהליך תכנון 

באתגר התכנוני. בהמשך מאתרים מערכת ביולוגית 

נחקר,  הביולוגי  הפתרון  לאתגר.  פתרון  המדגימה 

ומיושם בפתרון הטכנולוגי המפותח
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הכנס השנתי ה-12
של האיגוד הישראלי למים

25.3.2015
מתחם הכנסים “סיטי טאואר”

מטרת הכנס השנתי להפגיש את כל העוסקים בתחום: מדענים, כלכלנים, 
אנשי תעשייה, אנשי ממשל, אנשי ניהול, סטודנטים, ארגוני סביבה ואחרים ללימוד, 

לדיון ולליבון בעיות המאפיינות את תחום המים בישראל ובעולם.

במהלך הכנס יערכו עימותים, דיונים, הרצאות בנושאים השונים.

 יינתן מפעל חיים, לפרופ’ יואב כסלו
 קרב מוחות ולשונות תאגידי מים וביוב-להשאיר או לבטל     

הרצאות מרתקות ודיונים מפולפלים       
מתן 2 מלגות על סך 5,000 ש”ח        

תערוכה של מיטב החברות והמפעלים בישראל

ניתן לראות את סדר היום המפורט באתר האיגוד הישראלי למים. 
בהסתמך על נתוני העבר אנו צופים הגעה של למעלה מ-500 משתתפים.

ההרשמה לכנס ביום האירוע, על בסיס מקום פנוי בלבד.
על מנת להבטיח את מקומכם, מומלץ להירשם עוד היום 

 www.israelwater.org.il פרטים והרשמה  באתר האיגוד הישראלי למים בכתובת

 

ב ב ר כ ה 
מיטל שן צור,  יו”ר הכנס       אברהם ישראלי,  נשיא האיגוד

לבירורים נוספים, ניתן ליצור קשר עם Assembleor מפיקי הכנס בטלפון 073-2972040  
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כלים המציבים סדר עדיפויות, וממקדים מטרות.   .2
את  להשקיע  היכן  המתכנן  את  מנחים  הם 

משאבי התכנון;
למתכנן  ומסייעים  מדדים,  המגדירים  כלים   .3

למדוד אם המטרות שהוצבו אכן הושגו.

כמחולל  בטבע  משתמש  ביומימטי  מתכנן 
id) חדשניים   n רעיונות תכנוניים (

ֶכן  ומקיימים בעיקר בשלב הראשוני של תהליך התֶּ
מורחב  זה  בשלב  הרעיוני.  התכנון  שלב  ההנדסי, 

מגוון הפתרונות האפשריים על-ידי בחינת הפתרונות 
המקיימים של הטבע. מתכנן ביומימטי משמש בטבע 
גם כמדד ברמת-על, המגדיר מה למדוד. כך, למשל, 
הרעיון של מדידת תפקודים של עיר בהשוואה למערכת 
אבל  ביומימטי,  תכנון  מתהליך  לנבוע  יכול  אקולוגית 

 -  LCA מוצר חיי  מחזור  ניתוח  כגון  אחרים,  כלים  דרושים  עצמה   למדידה 
.( i   n )

העובדה כי הלמידה מהטבע מיושמת בשלבים הראשוניים של תהליך התכנון 
ההנדסי עונה על צורך מהותי בכלים להטמעת קיימות בשלבים הראשונים 
של תהליך התכנון. לשלב התכנון הרעיוני השפעה מכרעת על התכנון הסופי, 
וצריכת האנרגיה,  אך בשלבים אלה חסר מידע מפורט לגבי הרכב החומר 
הנדרשים על פי רוב לניהול תהליכי תכנון מקיים. בשלב התכנון הרעיוני יש 
מקיימים,  תכנוניים  עקרונות  ועל  אסטרטגיות  על  יותר  התכנון  את  לבסס 
שיכולים להיגזר מהטבע. למעשה, עקרונות אלה הם כבר הידע המזוקק, 
לאחר הפשטה, שנגזר מהתבוננות במערכות ביולוגיות רבות ומנוסח בצורה 
שמאפשרת את העברתו ליישומים שונים. עקרונות תכנוניים מקיימים זוהו 
הוא  שלהם  הזיהוי  ולכן  ביומימטית,  אנלוגית  להעברה  בסיסיות  כיחידות 
קריטי להצלחת תהליך תכנון ביומימטי מקיים . עקרונות תכנוניים מקיימים 
יכולים להיות קשורים, למשל, לקשרים בין מבנים לפונקציות , והם דוגמה 
לעיקרון תכנוני מקיים של התאמה בין מבנה לתפקוד. כך, למשל, הקשר בין 
מבנה הבליטות לתפקיד הסרת הלכלוך בעלה הלוטוס, הוא דוגמה לעיקרון 
מאפשרות  הבליטות  כאשר  לתפקיד,  מבנה  התאמת  של  מקיים  תכנוני 

הסרת לכלוך ללא השקעת אנרגיה או חומר נוספים מצד העלה. 

דוגמאות לכלים ביומימטיים לתכנון מקיים
פתרונות  של  העברת  לצורך  ביומימטיים  תכנון  בתהליכי  לתמוך  כדי 
ביומימטיים  וכלים  מקיימים מן הביולוגיה להנדסה, פותחו מספר שיטות 

לתכנון מקיים:

”מעריסה לעריסה”
בהשראת  מקיים  לתכנון  לשיטה  דוגמה 
לעריסה”,  ”מעריסה  תכנון  הוא  הטבע 
הארכיטקט  שפיתחו  תכנונית  גישה 
 Mi i והכימאי  i  M n
ייצור בטבע  , שמחקה תהליכי  n
ובפירוק  בצריכה  בייצור,  המאופיינים 
שמאפשרים לחומרים להתמחזר שוב ושוב. 
הגישה נותנת מענה לכשל התכנוני המוגדר 
שמתחיל  לקבר”,  ”מעריסה  קווי  כתכנון 

בכריית משאבים ומסתיים במטמנה.

החליפית,  התכנונית  לגישה  ההשראה  מקורות 
”מעריסה לעריסה”, הם מערכות טבעיות המאופיינות 
החומר  בהתפרקות  מעגלית,  משאבים  בזרימת 
זו  גישה  פי  על  מוחלף  בתעשייה,  הקיים  הפסולת  מושג  לטבע.  ובחזרתו 
במזון. בטבע, פסולת של אורגניזם אחד היא משאב חיוני ונדרש לאורגניזם 
אחר. כך, למשל, אם נתבונן בפריחת הדובדבן, נזהה אלפי פרחים שלכאורה 
הם   - פסולת  אינם  אלה  פרחים  למעשה  אך  כ”בזבוז”,  להיתפס  עשויים 
וצמחים,  חרקים  מיקרואורגניזמים,  מזינים  חייהם,  בסוף  מתפרקים 
ומעשירים את האדמה. הביומסה של הנמלים בעולם גדולה פי ארבעה מכל 
הביומסה של המין האנושי, אך התפקוד שלהן מעשיר את הקרקע ומטייב 
אותה, מאביק צמחים, מפיץ זרעים ועוד. אם כן, הגישה התכנונית ”מעריסה 
חילוף  בעלות  וטכנולוגיות  תעשייתיות  מערכות  לתכנון  מכוונת  לעריסה” 
להזין  החומר  יחזור  המערכת  חיי  שבסוף  כך  טכנולוגי,  או  ביולוגי  חומרים 

מערכות אחרות, כמו בטבע.

בבסיס גישת ”מעריסה לעריסה” השואבת את מקורות השראתה מן הטבע, 
נזקים  במזעור  מסתפקת  שאינה   , i n ה- גישת  עומדת 
לסביבה ובהפחתת הזרימה מעריסה לקבר, אלא חותרת לתכנון ”מעריסה 

לעריסה“ שמאפשר למשאבים לשמור על איכותם. 

i אינה רואה בתעשייה גורם מזיק, אלא מחפשת  n גישת 
מועילים.  בטבע  הייצור  שתהליכי  כפי  למועילה  אותה  להפוך  הדרכים  את 
על פי גישה זו, התעשייה יכולה להיות כל כך בטוחה, יעילה ומעשירה, שלא 

נצטרך להרחיק ממנה את הפעילות האנושית. 

”עקרונות החיים”
דוגמה נוספת לכלי ביומימטי המבוסס על עקרונות תכנוניים מקיימים בטבע 
לאסטרטגיות  שניתן  השם  הם  החיים”  ”עקרונות  החיים”.  ”עקרונות  הוא 
קיימות בטבע שחוזרות בקרב אורגניזמים שונים ובקני מידה שונים, ומייצגות 
את פתרונות הטבע להישרדות ולהמשך קיום תחת מגבלות החיים. מספר 
מאמצים נעשו עד כה לזיהוי עקרונות אלה, אך הליבה מרוכזת ב”עקרונות 
, שפותחו והועמקו  i i i  3.8 n i החיים” של המכון האמריקאי 

במהלך השנים. הגרסה האחרונה של העקרונות הללו מוצגת באיור 1. 

עקרונות  ועשרים  מרכזיות  אסטרטגיות  שש  כוללים  החיים”  ”עקרונות 
תכנוניים, שחוזרים בטבע במערכות ביולוגיות שונות כדי להבטיח את המשך 

שרידותן. עקרונות אלה מבטאים את עקרונות הקיימות בטבע. 
כך, למשל, אסטרטגיה מרכזית שזוהתה היא ”יעילות בשימוש במשאבים” 
יעיל  שימוש  מדגימים  ששורדים  אורגניזמים   .(   i n )
במשאבים, תוך ניצול הזדמנויות ויצירת פסולת מזערית. עקרונות תכנוניים 

איור 1 - עקרונות החיים

מתחיל  לביולוגיה  מההנדסה  ביומימטי  תהליך תכנון 

באתגר התכנוני. בהמשך מאתרים מערכת ביולוגית 

נחקר,  הביולוגי  הפתרון  לאתגר.  פתרון  המדגימה 

ומיושם בפתרון הטכנולוגי המפותח
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הכנס השנתי ה-12
של האיגוד הישראלי למים

25.3.2015
מתחם הכנסים “סיטי טאואר”

מטרת הכנס השנתי להפגיש את כל העוסקים בתחום: מדענים, כלכלנים, 
אנשי תעשייה, אנשי ממשל, אנשי ניהול, סטודנטים, ארגוני סביבה ואחרים ללימוד, 

לדיון ולליבון בעיות המאפיינות את תחום המים בישראל ובעולם.

במהלך הכנס יערכו עימותים, דיונים, הרצאות בנושאים השונים.

 יינתן מפעל חיים, לפרופ’ יואב כסלו
 קרב מוחות ולשונות תאגידי מים וביוב-להשאיר או לבטל     

הרצאות מרתקות ודיונים מפולפלים       
מתן 2 מלגות על סך 5,000 ש”ח        

תערוכה של מיטב החברות והמפעלים בישראל

ניתן לראות את סדר היום המפורט באתר האיגוד הישראלי למים. 
בהסתמך על נתוני העבר אנו צופים הגעה של למעלה מ-500 משתתפים.

ההרשמה לכנס ביום האירוע, על בסיס מקום פנוי בלבד.
על מנת להבטיח את מקומכם, מומלץ להירשם עוד היום 

 www.israelwater.org.il פרטים והרשמה  באתר האיגוד הישראלי למים בכתובת

 

ב ב ר כ ה 
מיטל שן צור,  יו”ר הכנס       אברהם ישראלי,  נשיא האיגוד

לבירורים נוספים, ניתן ליצור קשר עם Assembleor מפיקי הכנס בטלפון 073-2972040  

http://www.israelwater.org.il/
http://www.israelwater.org.il/
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 Use) אנרגיה  עתירי  מתהליכים  הימנעות  הם:  זו  אסטרטגיה  למימוש 
 -  (Multifunctional design) רב-תפקודי  תכנון   ;(low energy process
 Fit form) פונקציות; התאמת מבנה לתפקיד  מבנה אחד המספק מספר 
חומרים  ִמחזור  הנדרשת;  הפונקציה  את  מספק  המבנה   -  (to function

(Recycle all materials) - שימוש חוזר במוצרים, כך ש: פסולת = מזון.

מקומית” ותגובה  ”התאמה  היא  שזוהתה  אחרת  מרכזית   אסטרטגיה 
הם  ששורדים  אורגניזמים   .(Be locally attuned and responsive)
אסטרטגיה זו  למימוש  תכנוניים  עקרונות  לסביבתם.  המגיבים  אורגניזמים 
ניצול   -  (Leverage cyclic processes) ַמחזוריים  תהליכים  מינוף  הם 
תופעות מחזוריות לשרידות, כגון התאמת מחזור חיים של צמחים למחזור 
חומר ואנרגיה של  מקומיים  במשאבים  שימוש  מאביקים;  של   החיים 

איתור  למשל   -  (Use readily available materials and energy)
 Use) מקורות מזון וחומרי בנייה בסביבה המקומית; שימוש במעגלי משוב
feedback loops) - תגובה לשינויים בסביבה, כמו שינוי צבע פרווה בתגובה 
 (Cultivate cooperative relationships) לעונות השנה; טיפוח יחסי שיתוף

- למשל סימביוזות.
בהטמעת  ביטוי  לידי  בא  תכנוני  ככלי  החיים”  ב”עקרונות  השימוש 
בשלב  עוד  החיים”  כ”עקרונות  שזוהו  התכנוניים  והעקרונות  האסטרטגיות 
ככלי  החיים”  ב”עקרונות  היא להשתמש  נוספת  הרעיוני. אפשרות  התכנון 
לשיפור מוצרים קיימים, כך שהשיפורים המוצעים מבוססים על ”עקרונות 
החיים” ועל יישומם. ההנחה הבסיסית היא שיישום של כמה שיותר ”עקרונות 

חיים” במוצר המתוכנן יגדיל את רמת הקיימות של המוצר.

קיימות,  ועקרונות  אסטרטגיות  של  רחב  טווח  מספקים  החיים”  ”עקרונות 
על  נוסף  ברור.  אינו תמיד  והיישום שלהם בהנדסה  כלליים  אך חלק מהם 
כך, לא ברור כיצד זוהו עקרונות אלה, ואיך ניתן להמשיך בחיפוש ובאיתור 
עקרונות  כמכלול  שלהם  השלמות  לגבי  עדויות  אין  נוספים.  עקרונות  של 
הקיימות בטבע. מתכנן יכול להשתמש בבסיס הידע המצטבר, אך לא יכול 
דרושה  נוספים.  עקרונות  לאיתור  כמסגרת  החיים”  ב”עקרונות  להשתמש 
מסגרת שתוכל להוביל חיפוש של אסטרטגיות קיימות נוספות בטבע ולנסח 

אותן בצורה ישימה למתכננים. כלי האיֵדאליות נותן מענה לחסר זה.

עקרונות האיֵדאליות בטבע
פיתחה  הכלי  את  האיֵדאליות.  כלי  הוא  מקיים  ביומימטי  לתכנון  חדש  כלי 
והעברתם  בטבע  קיימות  עקרונות  זיהוי  מאפשר  והוא  המאמר,  כותבת 
להנדסה. המושג ”איֵדאליות” מרמז על מצב דמיוני שקיים רק כרעיון, אך יש 
לשאוף אליו. ”איֵדאליות” בהקשר תכנוני הוגדרה ב-TRIZ (ֵתאוריה לפתרון 
אלפי  מאות  של  חקר  על  המבוססת  המצאתית-שיטתית  בצורה  בעיות 
המועילות  הפונקציות  סך  בין  איכותי  כיחס  טכנולוגיות)  ומערכות  פטנטים 
התועלת  הן  מועילות  פונקציות  שלה.  המזיקות  לפונקציות  מערכת  של 
שהמערכת מספקת, ופונקציות מזיקות הן העלויות הלא-רצויות הקשורות 
ועוד. לפי  זיהום  לתפעול המערכת, כמו עלות של משאבים, רעש, אשפה, 
”חוק האיֵדאליות” ב-TRIZ המוצג באיור 2, כל מערכת טכנולוגית הופכת 
לאיֵדאלית יותר עם הזמן ובמהלך התפתחותה, כך שהיא מספקת תועלת 
כל  היפותטי:  מצב  הוא  הסופי  האיֵדאלי  התוצר  עלויות.  בפחות  יותר  רבה 

התועלת שנובעת מהמערכת מסופקת בעלות ששואפת לאפס.  

דוגמהעיקרון תכנוניאסטרטגיה כללית
תכנון רב תפקודי -  הגדלת מספר הפונקציות יותר פונקציותהגדלת התועלת

המשויכות למבנה אחד
מערכת שורשים מספקת גם אחיזה בקרקע וגם 

הובלה
אפקט חזק יותר - העצמה 

של ערכי הפונקציה
הגברת האינטרקציה עם הסביבה להשגת אפקט 

חזק יותר באמצעות הגדלת שטח הפנים: 
*חזרה על אלמנטים 

* הגדלת גודל המערכת

נאדיות הריאה מגדילות את שטח הפנים 
ומאפשרות חילוף חמצן רב יותר

אסטרטגיית הגנה (מניעת הקטנת עלויות
הפרעות ונזקים למערכת)

הפחתת הפרעות חיצוניות כמו חיכוך, עומסים, 
מערבולות ועוד

מבנים של קו הזרם (Streamline) בטבע 
המפחיתים מערבולות

הפחתת שטח הפנים של עלים במדבר לצמצום הפחתת שטח הפנים כאשר הוא מזיק או מסוכן
אידוי המים

אסטרטגיה אופורטוניסטית 
ניצול משאבים זמינים 

לחיסכון בעלויות)

ניצול מפלים פיזיקליים, כימיים וגאומטריים 
ומקורות אנרגיה זמינים אחרים

ניצול אנרגיית הרוח להפצת זרעים 
ניצול מפל טמפרטורה להסעת חום

התאמת מבנה לתפקיד - הפונקציה מסופקת 
על ידי המבנה

המבנה הגלילי של השורשים מאפשר להם 
חדירה טובה יותר לאדמה

העברת פונקציות למערכת העל 
(Supersystem)/ניצול משאבים מהסביבה

 (Tetracdontidae) דגים ממשפחת הנפוחיתיים
 (Supersystem) משתמשים במים מהסביבה

לניפוח גופם
מניעת אשפה/בזבוז
(ניצול יעיל יותר של 

המשאבים)

סנכרון מועד הנביטה של זרעים עם רמות הלחות סנכרון פרמטרים של המערכת למניעת בזבוז
בסביבה

שיפור הולכת האנרגיה במערכת כדי להפחית 
התנגדות לזרימה

מערכות הובלת מים בעצים - מבנה רשתי 
המספק הולכה טובה

הפחתת החומר - גלילים חלולים, מבני כוורתויתור על חלקים מיותרים

טבלה 1 - עקרונות האידאליות בטבע
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קיום)  (המשך  לקיימות  רלוונטית  אסטרטגיה  משאבים,  מגבלת  בהינתן 
משאבים.  בפחות  תועלת  יותר  להשיג  כלומר  בפחות”,  יותר  ”להשיג  היא 
הקשר בין איֵדאליות לקיימות ברור. קיימות יכולה להיות מושגת במערכות 
מזעור  של  הרעיון  משאבים.  בפחות  תועלת  יותר  המספקות  איֵדאליות 
נקשר בספרות  כבר  החיוביות  והגעה למרב ההשפעות  השפעות שליליות 
בפיתוח  מקיימים  מנחים  קווים  של  לפיתוח  בסיס  שימש  ואף  לקיימות, 
מוצר. כותבת המאמר פיתחה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה את רעיון 

האיֵדאליות והקשר שלו לקיימות לכלי לפיתוח ביומימטי מקיים.

גם מערכות ביולוגיות החשופות לתחרות על משאבים מדגימות אסטרטגיות 
איֵדאליות כדי להתקיים. בעוד שלא ברור כיצד לבצע חיפוש של ”עקרונות 
של  פשוט  כלל  על-ידי  מונחה  איֵדאליות  אסטרטגיות  של  חיפוש  חיים”, 

הגדלת התועלת ממערכת לצד הקטנת העלויות שלה.

מסגרת  באמצעות  ביולוגיות  מערכות  מספר  נותחו  המחקר  במסגרת 
הביולוגיות  המערכות  כאשר   ,(2 (איור   TRIZ-ב שהוגדרה  כפי  האיֵדאליות 
נלקחו מבסיס הנתונים המכיל פיתוחים ביומימטיים ממקורות מידע שונים 
העוסקים בתחום. המערכות שנבחרו לניתוח הן מערכות המייצגות מבנים 
דווקא  להתמקד  בחרנו  המחקר.  של  אחר  בחלק  שזוהו  בטבע,  חוזרים 
במערכות אלה, משום שהן מייצגות פתרונות מבניים גנריים בטבע, וסביר 

להניח שייצגו גם אסטרטגיות איֵדאליות.

TRIZ איור 2 - הגדרת האידיאליות על פי

מוצגים  שנמצאו  בטבע  התכנוניים  והעקרונות  האיֵדאליות  אסטרטגיות 
יותר  שנמצאו  לראות  ניתן  תכנוני.  עיקרון  לכל  דוגמה  בלוויית   ,1 בטבלה 
להגדלת  כאלה  לעומת  עלויות  להקטנת  תכנוניים  ועקרונות  אסטרטגיות 
החיים”  ל”עקרונות  חלקית  חופפות  האיֵדאליות  אסטרטגיות  התועלת. 
ומעשירות אותם, כאשר אסטרטגיות האיֵדאליות מנוסחות בצורה יישומית 
יותר. כך, למשל, עיקרון החיים של ”שימוש במשאבי חומר ואנרגיה זמינים” 
עקרון  גיסא,  מאידך  אלה.  משאבים  נמצאים  היכן  המידע  את  מספק  אינו 
ובאפקטים   (gradients) במפלים  ב”שימוש  העוסק  המקביל  האיֵדאליות 
פיזיקליים, כימיים וגיאומטריים כמקורות אנרגיה” מספק את התשובה היכן 

ניתן למצוא את המשאבים. 

משוב”,  במעגלי  ”שימוש  החיים  בעקרון  לראות  אפשר  נוספת  דוגמה 
שהוא עיקרון כללי ואינו מפרט היכן ניתן לאתר מעגלי משוב כאלה. עקרון 
להשתמש  מציע  המערכת”  של  פרמטרים  ”סנכרון  המקביל  האיֵדאליות 
פרמטרים  עם  המערכת  של  פרמטרים  סנכרון  על-ידי  המשוב  במעגלי 
ואף עלים מסוימים משנים את מיקומם (פרמטר  בסביבה. למשל, פרחים 
של הצמח) ביחס למיקום השמש (פרמטר של הסביבה), תופעה המכונה 
נהייה לשמש (heliotropism), כדי להגביר את שעות החשיפה לאור השמש. 

חלק  באורגניזם  הרואה  הוליסטית  גישה  על  מבוססים  החיים”  ”עקרונות 
מהמערכת האקולוגית. אסטרטגיות האיֵדאליות מבוססות על גישה טכנית 
ותפקודית. כך למשל, עקרון החיים ”טיפוח יחסי שיתוף” מבוסס על גישת 
של  ”העברה  המקביל  האיֵדאלי  שהעיקרון  בעוד   ,(win-win) לכול  רווח 
פונקציות למערכת-העל” מדגיש בעיקר את התועלת למערכת, אף על פי 

שגם אורגניזמים במערכת-העל עשויים להיתרם משיתוף זה.

יחסי  דרך עדשת האיֵדאליות איתרנו עקרון קיימות חדש בטבע: ”העצמת 
הגומלין עם הסביבה להשגת אפקט פונקציה חזק יותר באמצעות הגדלת 
שטח הפנים של המבנה”. הגדלת שטח הפנים נגזרת לרוב מפני שטח לא 
חלקים המאופיינים בבליטות, או מהגדלת המבנה עצמו. בניגוד ל”עקרונות 
הפונקציות  מספר  בהגדלת  העוסקים  האיֵדאליות”,  ו”לעקרונות  החיים” 
המשויכות למבנה אחד (תכנון רב-תפקודי), העיקרון החדש עוסק בהעצמת 
האפקט של פונקציה נתונה. למשל, אם מבנה מסוים מסיר לכלוך, כיצד יסיר 
יותר לכלוך? בדוגמת אפקט הלוטוס מעצימות הבליטות הרבות שנמצאות 

על האפידרמיס של העלה את יכולת הניקוי העצמי שלו.
והתמקדו  תהליכים,  ניתוח  כללו  לא  במחקר  שבוצעו  האיֵדאליות  ניתוחי 
קיימות תהליכיות, הקשורות למשל  זו, אסטרטגיות  במבנים. מסיבה  יותר 
ניתן להשלימן  אך  זה,  נעדרות בשלב  וייצור בטבע,  לתהליכים של צמיחה 

במחקר עתידי.

בדומה ל”עקרונות החיים”, השימוש בעקרונות האיֵדאליות ככלי תכנוני בא 
לידי ביטוי בהטמעת האסטרטגיות והעקרונות התכנוניים שזוהו עוד בשלב 
התכנון הרעיוני, או שימוש בהם כבסיס להצעת שינויים תכנוניים. ההנחה 
הבסיסית היא שיישום של כמה שיותר עקרונות איֵדאליות במוצר המתוכנן 
יגדיל את רמת האיֵדאליות, ומכאן גם את רמת הקיימות של המוצר. החוזק 
וברורה  פשוטה  מסגרת  שהוא  העובדה  הוא  האיֵדאליות  כלי  של  העיקרי 
למתכננים, שמאפשרת המשך חיפוש של עקרונות קיימות בטבע וניסוחם 

באופן יישומי למתכננים.

מקיים או לא מקיים � זו השאלה
לצד הכלים הביומימטיים שפותחו לתמוך בהעברת פתרונות מקיימים מן 
הביולוגיה להנדסה, נותרת השאלה, האם פתרונות ביומימטיים הם בהכרח 
הטבע  מן  מסוים  תכנוני  פתרון  להעתיק  יכול  ביומימטי  מתכנן  מקיימים? 
אך לבצע אותו בדרך לא מקיימת, תוך שימוש בחומרים מזיקים ובתהליכי 
ייצור מזהמים. ברור כי שיטת תכנון ביומימטית אינה ערובה לקיימות, וכי יש 
לבצע תהליך מודע של העתקת הפתרונות המקיימים של הטבע תוך בחינת 
ניתוח  של  מחקר  פורסם  לאחרונה  מסביבתה.  כחלק  הביולוגית  המערכת 
ביומימטי מורכב בעזרת מתודולוגיית  שיטתי להערכת הקיימות של מוצר 
ביומימטי שפותח בשנות ה-60 ללא  P להערכת קיימות. מוצר  ה-
כל דרישה לתכנון מקיים, הושווה למספר מוצרים לא-ביומימטיים שפותחו 
לפני  שפותח  הביומימטי  שהמוצר  נמצא  מקיימים.  כמוצרים  לאחרונה 
שפותחו  המודרניים  למוצרים  שלו  הקיימות  ברמת  זהה  שנה  מ-50  יותר 
בין  לקשר  ומעודדת  ראשונה  עדות  זוהי  מחמירות.  קיימות  דרישות  תחת 
הם  שפותחו  הביומימטיים  שהכלים  ברור  זאת,  עם  וקיימות.  ביומימטיקה 

רעיונות  כמחולל  בטבע  משתמש  ביומימטי  מתכנן 

הראשוני  בשלב  בעיקר  ומקיימים  חדשניים  תכנוניים 

הרעיוני.  התכנון  שלב  ההנדסי,  ֶכן  הֶתּ תהליך  של 

בשלב זה מורחב מגוון הפתרונות האפשריים על�ידי 

בחינת הפתרונות המקיימים של הטבע
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 Use) אנרגיה  עתירי  מתהליכים  הימנעות  הם:  זו  אסטרטגיה  למימוש 
 -  (Multifunctional design) רב-תפקודי  תכנון   ;(low energy process
 Fit form) פונקציות; התאמת מבנה לתפקיד  מבנה אחד המספק מספר 
חומרים  ִמחזור  הנדרשת;  הפונקציה  את  מספק  המבנה   -  (to function

(Recycle all materials) - שימוש חוזר במוצרים, כך ש: פסולת = מזון.

מקומית” ותגובה  ”התאמה  היא  שזוהתה  אחרת  מרכזית   אסטרטגיה 
הם  ששורדים  אורגניזמים   .(Be locally attuned and responsive)
אסטרטגיה זו  למימוש  תכנוניים  עקרונות  לסביבתם.  המגיבים  אורגניזמים 
ניצול   -  (Leverage cyclic processes) ַמחזוריים  תהליכים  מינוף  הם 
תופעות מחזוריות לשרידות, כגון התאמת מחזור חיים של צמחים למחזור 
חומר ואנרגיה של  מקומיים  במשאבים  שימוש  מאביקים;  של   החיים 

איתור  למשל   -  (Use readily available materials and energy)
 Use) מקורות מזון וחומרי בנייה בסביבה המקומית; שימוש במעגלי משוב
feedback loops) - תגובה לשינויים בסביבה, כמו שינוי צבע פרווה בתגובה 
 (Cultivate cooperative relationships) לעונות השנה; טיפוח יחסי שיתוף

- למשל סימביוזות.
בהטמעת  ביטוי  לידי  בא  תכנוני  ככלי  החיים”  ב”עקרונות  השימוש 
בשלב  עוד  החיים”  כ”עקרונות  שזוהו  התכנוניים  והעקרונות  האסטרטגיות 
ככלי  החיים”  ב”עקרונות  היא להשתמש  נוספת  הרעיוני. אפשרות  התכנון 
לשיפור מוצרים קיימים, כך שהשיפורים המוצעים מבוססים על ”עקרונות 
החיים” ועל יישומם. ההנחה הבסיסית היא שיישום של כמה שיותר ”עקרונות 

חיים” במוצר המתוכנן יגדיל את רמת הקיימות של המוצר.

קיימות,  ועקרונות  אסטרטגיות  של  רחב  טווח  מספקים  החיים”  ”עקרונות 
על  נוסף  ברור.  אינו תמיד  והיישום שלהם בהנדסה  כלליים  אך חלק מהם 
כך, לא ברור כיצד זוהו עקרונות אלה, ואיך ניתן להמשיך בחיפוש ובאיתור 
עקרונות  כמכלול  שלהם  השלמות  לגבי  עדויות  אין  נוספים.  עקרונות  של 
הקיימות בטבע. מתכנן יכול להשתמש בבסיס הידע המצטבר, אך לא יכול 
דרושה  נוספים.  עקרונות  לאיתור  כמסגרת  החיים”  ב”עקרונות  להשתמש 
מסגרת שתוכל להוביל חיפוש של אסטרטגיות קיימות נוספות בטבע ולנסח 

אותן בצורה ישימה למתכננים. כלי האיֵדאליות נותן מענה לחסר זה.

עקרונות האיֵדאליות בטבע
פיתחה  הכלי  את  האיֵדאליות.  כלי  הוא  מקיים  ביומימטי  לתכנון  חדש  כלי 
והעברתם  בטבע  קיימות  עקרונות  זיהוי  מאפשר  והוא  המאמר,  כותבת 
להנדסה. המושג ”איֵדאליות” מרמז על מצב דמיוני שקיים רק כרעיון, אך יש 
לשאוף אליו. ”איֵדאליות” בהקשר תכנוני הוגדרה ב-TRIZ (ֵתאוריה לפתרון 
אלפי  מאות  של  חקר  על  המבוססת  המצאתית-שיטתית  בצורה  בעיות 
המועילות  הפונקציות  סך  בין  איכותי  כיחס  טכנולוגיות)  ומערכות  פטנטים 
התועלת  הן  מועילות  פונקציות  שלה.  המזיקות  לפונקציות  מערכת  של 
שהמערכת מספקת, ופונקציות מזיקות הן העלויות הלא-רצויות הקשורות 
ועוד. לפי  זיהום  לתפעול המערכת, כמו עלות של משאבים, רעש, אשפה, 
”חוק האיֵדאליות” ב-TRIZ המוצג באיור 2, כל מערכת טכנולוגית הופכת 
לאיֵדאלית יותר עם הזמן ובמהלך התפתחותה, כך שהיא מספקת תועלת 
כל  היפותטי:  מצב  הוא  הסופי  האיֵדאלי  התוצר  עלויות.  בפחות  יותר  רבה 

התועלת שנובעת מהמערכת מסופקת בעלות ששואפת לאפס.  

דוגמהעיקרון תכנוניאסטרטגיה כללית
תכנון רב תפקודי -  הגדלת מספר הפונקציות יותר פונקציותהגדלת התועלת

המשויכות למבנה אחד
מערכת שורשים מספקת גם אחיזה בקרקע וגם 

הובלה
אפקט חזק יותר - העצמה 

של ערכי הפונקציה
הגברת האינטרקציה עם הסביבה להשגת אפקט 

חזק יותר באמצעות הגדלת שטח הפנים: 
*חזרה על אלמנטים 

* הגדלת גודל המערכת

נאדיות הריאה מגדילות את שטח הפנים 
ומאפשרות חילוף חמצן רב יותר

אסטרטגיית הגנה (מניעת הקטנת עלויות
הפרעות ונזקים למערכת)

הפחתת הפרעות חיצוניות כמו חיכוך, עומסים, 
מערבולות ועוד

מבנים של קו הזרם (Streamline) בטבע 
המפחיתים מערבולות

הפחתת שטח הפנים של עלים במדבר לצמצום הפחתת שטח הפנים כאשר הוא מזיק או מסוכן
אידוי המים

אסטרטגיה אופורטוניסטית 
ניצול משאבים זמינים 

לחיסכון בעלויות)

ניצול מפלים פיזיקליים, כימיים וגאומטריים 
ומקורות אנרגיה זמינים אחרים

ניצול אנרגיית הרוח להפצת זרעים 
ניצול מפל טמפרטורה להסעת חום

התאמת מבנה לתפקיד - הפונקציה מסופקת 
על ידי המבנה

המבנה הגלילי של השורשים מאפשר להם 
חדירה טובה יותר לאדמה

העברת פונקציות למערכת העל 
(Supersystem)/ניצול משאבים מהסביבה

 (Tetracdontidae) דגים ממשפחת הנפוחיתיים
 (Supersystem) משתמשים במים מהסביבה

לניפוח גופם
מניעת אשפה/בזבוז
(ניצול יעיל יותר של 

המשאבים)

סנכרון מועד הנביטה של זרעים עם רמות הלחות סנכרון פרמטרים של המערכת למניעת בזבוז
בסביבה

שיפור הולכת האנרגיה במערכת כדי להפחית 
התנגדות לזרימה

מערכות הובלת מים בעצים - מבנה רשתי 
המספק הולכה טובה

הפחתת החומר - גלילים חלולים, מבני כוורתויתור על חלקים מיותרים

טבלה 1 - עקרונות האידאליות בטבע
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קיום)  (המשך  לקיימות  רלוונטית  אסטרטגיה  משאבים,  מגבלת  בהינתן 
משאבים.  בפחות  תועלת  יותר  להשיג  כלומר  בפחות”,  יותר  ”להשיג  היא 
הקשר בין איֵדאליות לקיימות ברור. קיימות יכולה להיות מושגת במערכות 
מזעור  של  הרעיון  משאבים.  בפחות  תועלת  יותר  המספקות  איֵדאליות 
נקשר בספרות  כבר  החיוביות  והגעה למרב ההשפעות  השפעות שליליות 
בפיתוח  מקיימים  מנחים  קווים  של  לפיתוח  בסיס  שימש  ואף  לקיימות, 
מוצר. כותבת המאמר פיתחה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה את רעיון 

האיֵדאליות והקשר שלו לקיימות לכלי לפיתוח ביומימטי מקיים.

גם מערכות ביולוגיות החשופות לתחרות על משאבים מדגימות אסטרטגיות 
איֵדאליות כדי להתקיים. בעוד שלא ברור כיצד לבצע חיפוש של ”עקרונות 
של  פשוט  כלל  על-ידי  מונחה  איֵדאליות  אסטרטגיות  של  חיפוש  חיים”, 

הגדלת התועלת ממערכת לצד הקטנת העלויות שלה.

מסגרת  באמצעות  ביולוגיות  מערכות  מספר  נותחו  המחקר  במסגרת 
הביולוגיות  המערכות  כאשר   ,(2 (איור   TRIZ-ב שהוגדרה  כפי  האיֵדאליות 
נלקחו מבסיס הנתונים המכיל פיתוחים ביומימטיים ממקורות מידע שונים 
העוסקים בתחום. המערכות שנבחרו לניתוח הן מערכות המייצגות מבנים 
דווקא  להתמקד  בחרנו  המחקר.  של  אחר  בחלק  שזוהו  בטבע,  חוזרים 
במערכות אלה, משום שהן מייצגות פתרונות מבניים גנריים בטבע, וסביר 

להניח שייצגו גם אסטרטגיות איֵדאליות.

TRIZ איור 2 - הגדרת האידיאליות על פי

מוצגים  שנמצאו  בטבע  התכנוניים  והעקרונות  האיֵדאליות  אסטרטגיות 
יותר  שנמצאו  לראות  ניתן  תכנוני.  עיקרון  לכל  דוגמה  בלוויית   ,1 בטבלה 
להגדלת  כאלה  לעומת  עלויות  להקטנת  תכנוניים  ועקרונות  אסטרטגיות 
החיים”  ל”עקרונות  חלקית  חופפות  האיֵדאליות  אסטרטגיות  התועלת. 
ומעשירות אותם, כאשר אסטרטגיות האיֵדאליות מנוסחות בצורה יישומית 
יותר. כך, למשל, עיקרון החיים של ”שימוש במשאבי חומר ואנרגיה זמינים” 
עקרון  גיסא,  מאידך  אלה.  משאבים  נמצאים  היכן  המידע  את  מספק  אינו 
ובאפקטים   (gradients) במפלים  ב”שימוש  העוסק  המקביל  האיֵדאליות 
פיזיקליים, כימיים וגיאומטריים כמקורות אנרגיה” מספק את התשובה היכן 

ניתן למצוא את המשאבים. 

משוב”,  במעגלי  ”שימוש  החיים  בעקרון  לראות  אפשר  נוספת  דוגמה 
שהוא עיקרון כללי ואינו מפרט היכן ניתן לאתר מעגלי משוב כאלה. עקרון 
להשתמש  מציע  המערכת”  של  פרמטרים  ”סנכרון  המקביל  האיֵדאליות 
פרמטרים  עם  המערכת  של  פרמטרים  סנכרון  על-ידי  המשוב  במעגלי 
ואף עלים מסוימים משנים את מיקומם (פרמטר  בסביבה. למשל, פרחים 
של הצמח) ביחס למיקום השמש (פרמטר של הסביבה), תופעה המכונה 
נהייה לשמש (heliotropism), כדי להגביר את שעות החשיפה לאור השמש. 

חלק  באורגניזם  הרואה  הוליסטית  גישה  על  מבוססים  החיים”  ”עקרונות 
מהמערכת האקולוגית. אסטרטגיות האיֵדאליות מבוססות על גישה טכנית 
ותפקודית. כך למשל, עקרון החיים ”טיפוח יחסי שיתוף” מבוסס על גישת 
של  ”העברה  המקביל  האיֵדאלי  שהעיקרון  בעוד   ,(win-win) לכול  רווח 
פונקציות למערכת-העל” מדגיש בעיקר את התועלת למערכת, אף על פי 

שגם אורגניזמים במערכת-העל עשויים להיתרם משיתוף זה.

יחסי  דרך עדשת האיֵדאליות איתרנו עקרון קיימות חדש בטבע: ”העצמת 
הגומלין עם הסביבה להשגת אפקט פונקציה חזק יותר באמצעות הגדלת 
שטח הפנים של המבנה”. הגדלת שטח הפנים נגזרת לרוב מפני שטח לא 
חלקים המאופיינים בבליטות, או מהגדלת המבנה עצמו. בניגוד ל”עקרונות 
הפונקציות  מספר  בהגדלת  העוסקים  האיֵדאליות”,  ו”לעקרונות  החיים” 
המשויכות למבנה אחד (תכנון רב-תפקודי), העיקרון החדש עוסק בהעצמת 
האפקט של פונקציה נתונה. למשל, אם מבנה מסוים מסיר לכלוך, כיצד יסיר 
יותר לכלוך? בדוגמת אפקט הלוטוס מעצימות הבליטות הרבות שנמצאות 

על האפידרמיס של העלה את יכולת הניקוי העצמי שלו.
והתמקדו  תהליכים,  ניתוח  כללו  לא  במחקר  שבוצעו  האיֵדאליות  ניתוחי 
קיימות תהליכיות, הקשורות למשל  זו, אסטרטגיות  במבנים. מסיבה  יותר 
ניתן להשלימן  אך  זה,  נעדרות בשלב  וייצור בטבע,  לתהליכים של צמיחה 

במחקר עתידי.

בדומה ל”עקרונות החיים”, השימוש בעקרונות האיֵדאליות ככלי תכנוני בא 
לידי ביטוי בהטמעת האסטרטגיות והעקרונות התכנוניים שזוהו עוד בשלב 
התכנון הרעיוני, או שימוש בהם כבסיס להצעת שינויים תכנוניים. ההנחה 
הבסיסית היא שיישום של כמה שיותר עקרונות איֵדאליות במוצר המתוכנן 
יגדיל את רמת האיֵדאליות, ומכאן גם את רמת הקיימות של המוצר. החוזק 
וברורה  פשוטה  מסגרת  שהוא  העובדה  הוא  האיֵדאליות  כלי  של  העיקרי 
למתכננים, שמאפשרת המשך חיפוש של עקרונות קיימות בטבע וניסוחם 

באופן יישומי למתכננים.

מקיים או לא מקיים � זו השאלה
לצד הכלים הביומימטיים שפותחו לתמוך בהעברת פתרונות מקיימים מן 
הביולוגיה להנדסה, נותרת השאלה, האם פתרונות ביומימטיים הם בהכרח 
הטבע  מן  מסוים  תכנוני  פתרון  להעתיק  יכול  ביומימטי  מתכנן  מקיימים? 
אך לבצע אותו בדרך לא מקיימת, תוך שימוש בחומרים מזיקים ובתהליכי 
ייצור מזהמים. ברור כי שיטת תכנון ביומימטית אינה ערובה לקיימות, וכי יש 
לבצע תהליך מודע של העתקת הפתרונות המקיימים של הטבע תוך בחינת 
ניתוח  של  מחקר  פורסם  לאחרונה  מסביבתה.  כחלק  הביולוגית  המערכת 
ביומימטי מורכב בעזרת מתודולוגיית  שיטתי להערכת הקיימות של מוצר 
ביומימטי שפותח בשנות ה-60 ללא  P להערכת קיימות. מוצר  ה-
כל דרישה לתכנון מקיים, הושווה למספר מוצרים לא-ביומימטיים שפותחו 
לפני  שפותח  הביומימטי  שהמוצר  נמצא  מקיימים.  כמוצרים  לאחרונה 
שפותחו  המודרניים  למוצרים  שלו  הקיימות  ברמת  זהה  שנה  מ-50  יותר 
בין  לקשר  ומעודדת  ראשונה  עדות  זוהי  מחמירות.  קיימות  דרישות  תחת 
הם  שפותחו  הביומימטיים  שהכלים  ברור  זאת,  עם  וקיימות.  ביומימטיקה 

רעיונות  כמחולל  בטבע  משתמש  ביומימטי  מתכנן 

הראשוני  בשלב  בעיקר  ומקיימים  חדשניים  תכנוניים 

הרעיוני.  התכנון  שלב  ההנדסי,  ֶכן  הֶתּ תהליך  של 

בשלב זה מורחב מגוון הפתרונות האפשריים על�ידי 

בחינת הפתרונות המקיימים של הטבע
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לידי  בא  אינו  הקיימות  ראשית, ההיבט החברתי של  בעלי מספר מגבלות. 
ביטוי בפתרונות הביומימטיים שנתמכים על-ידי כלים אלה. כך למשל, כלים 
אלו מתייחסים בעיקר להיבטים פיזיים-סביבתיים של קיימות, כמו יעילות 
של  החברתיים  להיבטים  מתייחסים  שאינם  בעוד  במשאבים,  בשימוש 
 , הקיימות. כמו כן, יש לשקול שילוב כלים אלה עם כלים אחרים, כגון ה-

כדי לתת מענה רחב יותר לדרישות התכנון המקיים.

סיכום
הלכה  תורגמה  לידע,  מקור  בטבע  הרואה  הביומימטית,  עולם  תפיסתה 
למעשה לשיטות תכנון ולכלים ביומימטיים המאפשרים שיתוף פעולה בין 
בטכנולוגיות  וגובר  ההולך  לצורך  מענה  לתת  במטרה  וביולוגים  מהנדסים 

מקיימות.

יכולים לסייע בחקר  וכלים אחרים  כלי תכנון ביומימטיים שהוזכרו במאמר 
שתעניק  בצורה  הנחקרת  התופעה  את  להבין  כדי  ביולוגיות  מערכות  של 

למהנדסים תובנות מדויקות יותר בשלב התכנון הרעיוני.

נפתרו  כבר  והמים  החומר  האנרגיה,  בתחומי  מרכזיים  סביבתיים  אתגרים 

בטבע, וחלק מהם אף הוביל לפיתוח טכנולוגיות מקיימות. זיהוי ותרגום של 
לעריסה”,  ”מעריסה  גישת  כמו  תכנוניים,  לכלים  בטבע  הקיימות  עקרונות 
את  להטמיע  מאפשרים  בטבע”  האיֵדאליות  ו”עקרונות  החיים”  ”עקרונות 
ולהציע  גיסא,  עוד בשלבים הראשוניים של תהליכי התכנון מחד  הקיימות 

שיפורים למוצרים קיימים מאידך גיסא.

איינשטיין טען כי ”לא נוכל לפתור בעיות באמצעות צורת החשיבה ששימשה 
אותנו כשיצרנו אותן”. הטבע מזמן לנו צורת חשיבה אחרת לגבי האופן שאנו 
מתכננים, מייצרים, צורכים ומסיימים את חיי המוצרים שנמצאים בשימושנו, 
לצורך  מענה  לתת  האנושות  של  היכולות  לגבי  לאופטימיות  מקור  והוא 

הבהול בפיתוח מקיים.   

תודות
תודה לפרופ' יורם רייך על ההנחיה בפיתוח כלי האיֵדאליות שהוצג במאמר, 
מאנגלית  החיים”  ”עקרונות  תרשים  בתרגום  סיוע  על  גבעון  מאיה  ולגב' 

לעברית.
מקורות שמורים במערכת.
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‹	שפכים שמנקים את עצמם יוצרים יותר מים ופחות בוצה

‹	טבעות עצים חושפות תקופות בצורת נוראיות בהיסטוריה של ארה"ב

‹	מצרים עומדת בפני מחסור במי שתייה בשל זיהום הנילוס

‹	טכנולוגיה חדשה שחוסכת השימוש במים

‹	לראשונה: מי שתייה מגיעים לכל מקום עירוני בדלהי
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כיצרנית  התיכון  המזרח  צינורות  חברת 
הוותיקה והמובילה בענף גאה להציג בפניכם 
את הפתרון לעטיפת פוליאתילן "טריו 4 מ"מ"

חברות בתחום המים עומדות בפני אתגרים משמעותיים ובעיקרם תחזוקה, 
להגנה  ויעיל  חסכוני  פשוט,  פתרון  לתת  מנת  על  ועוד.  חיסכון  התייעלות, 
צינורות  חברת  פיתחה  הפלדה  לצינורות  קורוזיה  מפני  והגנה  מכאנית 
 .H.D.P.E המזרח התיכון עטיפת  "טריו 4" של פואליטילן בצפיפות גבוהה
בחברת צינורות המזרח התיכון צוות מקצועי וניסיון רב שנים בתכנון וייצור 
 3 מעל  ומשווקים  מיוצרים   "4 "טריו  עטיפת  עם  צינורות  פלדה.  צינורות 

שנים במפעלנו לכל תאגידי המים כולל חברת מקורות.

כיצד נולדה העטיפה "טריו 4" ?
הרעיון לעטיפה נולד למעשה מייצור העטיפה טריו לקטרים הגדולים מ-"48 
ומעלה שצינורות המזרח התיכון מייצרת לחברת מקורות ששם עובי עטיפת 
טריו הוא 4-5 מ"מ. המוטו שלנו היה "אם זה טוב לקטרים הגדולים אז 

זה טוב לקטרים הקטנים".
בכל התקנים הקיימים (הישראלי והבינלאומיים) מודגש שעובי העטיפה נקבע 

בהתאם לעומס ולתנאי הקרקע הצפויים להיות באתר הנחת הצינורות.
ככל שיש חשש גדול יותר לפגיעה אפשרית בצינור מעלים את עובי העטיפה.

למי מיועד הצינור עם עטיפת "טריו 4" ?
במיוחד  הקרקעות  סוגי  לכל  מתאימה   "4 "טריו  עטיפת  עם  הצינורות 
לאזורים סלעיים ולאדמות קורזוביות (כגון: הרי הגליל, השומרון, ירושלים). 

כמו כן מתאים לקווים עיליים. 
המוצר מחליף את המוצר הנוכחי "צינור טריו ובטון דחוס" אשר התאמתו לתנאי 

העבודה בשטח לא הייתה מרבית עקב קשיים בפריקתו והנחתו בתעלה.

כיצד מתבצעת העטיפה "טריו 4" ?
עטיפת  "טריו 4"  היא עטיפה של שלוש שכבות פוליאתילן שחול הבנויה מ:

בהתזת • המיושם  מיקרון   60 של  מינימאלי  בעובי  אפוקסי  יסוד  שכבת 
F.B.E- Fusion Bonded Epoxy :אבקה על צינור חם בשיטת

שכבת דבק קופולימרי בעובי מינימאלי של 150 מיקרון.•

פחם • ואפר  מייצבים  המכילה   H.D.P.E מסוג  עליונה  פוליאתילן  שכבת 
U.V וקרינת (Aging) (מינימום 2%) למתן יציבות בפני זיקון

התכונות העיקריות של עטיפת ה"טריו 4":
בידוד חשמלי של צינור הפלדה.•
בידוד הפלדה מפני חדירת מים וחמצן.•
הדבקה חזקה ורציפה בין העטיפה לצינור.•
יציבות לאורך שנים.•
הגנה מחדירת עצמים.•
הגנה מפגיעות בנפילת אבנים על הצינור.•

פלדה  "צינורות   :5089 ת"י  לפי  מיוצרת   "4 ה-"טריו  עטיפת 
מצופים בציפוי מגן תלת שכבתי" ובהתאם לדרישות לתקן הגרמני 

.DIN30670

מהם היתרונות בעטיפת "טריו 4" בעובי 4 מ"מ:
מפני • במיוחד  גבוהה  הגנה  מספקת  מ"מ   4 בעובי  העטיפה  איכות 

מכאניים  (גורמים  הצינור  באיכות  לפגוע  העלולים  חיצוניים.  גורמים 
וקורוזיה חיצונית).

עקב • הפריקה  במהלך  שנפגע  הדחוס  הבטון  תיקון  בעלויות  חיסכון 
הקטנת משקל הצינור.

שיפור ברמת איכות הציפוי הפנימי עקב צמצום משקל הצינור והעומסים •
המופעלים עליו בעת פריקתו מהמשאית.

רצף • ומאפשרת  יותר  גבוהה  בתעלה  ובהנחה  בפריקה  הצינור  גמישות 
עבודה ללא פגיעה בעטיפת הצינור ובציפוי הבטון הפנימי.

לאחר • התעלה  כיסוי  ובאופן  הקיימות  העבודה  בשיטות  הבדל  כל  אין 
גדולות מ-5 ס"מ  יעשה עם אדמה מקומית ללא אבנים  הנחת הצינור. 

ומעלה, כמו "בטון דחוס".
והעטיפה • הריתוך  לאחר  בטון  בהשלמת  צורך  אין  הצינורות  בין  בחיבור 

תושלם עם עטיפת יריעות של "CANUSA" בלבד.
קיצור זמני ההנחה בתעלה עקב הקטנת משקל הצינור.•
בעת הנחת צינורות בקטרים "3, "4 ו-"6 אין צורך בשימוש במנופים להנחת •

הצינור עקב הקטנת משקלו לעומת צינורות עם "טריו 4" ובטון דחוס.
חיסכון בעלויות ההובלה של צינורות עטופים ב-"טריו 4"  עקב הקטנת •

כמות  והגדלת  הדחוס  בבטון  עטופים  צינורות  לעומת  הצינור  משקל 
הצינורות בהובלה אל אתר ההנחה.  

לפרטים ניתן לפנות:
ilan@tzinorot.co.il    052-6009406 אילן עמר

david@tzinorot.co.il      052-6009401 דוד בשן
www.tzinorot.co.il

עטיפת טריו 4 
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לידי  בא  אינו  הקיימות  ראשית, ההיבט החברתי של  בעלי מספר מגבלות. 
ביטוי בפתרונות הביומימטיים שנתמכים על-ידי כלים אלה. כך למשל, כלים 
אלו מתייחסים בעיקר להיבטים פיזיים-סביבתיים של קיימות, כמו יעילות 
של  החברתיים  להיבטים  מתייחסים  שאינם  בעוד  במשאבים,  בשימוש 
 , הקיימות. כמו כן, יש לשקול שילוב כלים אלה עם כלים אחרים, כגון ה-

כדי לתת מענה רחב יותר לדרישות התכנון המקיים.

סיכום
הלכה  תורגמה  לידע,  מקור  בטבע  הרואה  הביומימטית,  עולם  תפיסתה 
למעשה לשיטות תכנון ולכלים ביומימטיים המאפשרים שיתוף פעולה בין 
בטכנולוגיות  וגובר  ההולך  לצורך  מענה  לתת  במטרה  וביולוגים  מהנדסים 

מקיימות.

יכולים לסייע בחקר  וכלים אחרים  כלי תכנון ביומימטיים שהוזכרו במאמר 
שתעניק  בצורה  הנחקרת  התופעה  את  להבין  כדי  ביולוגיות  מערכות  של 

למהנדסים תובנות מדויקות יותר בשלב התכנון הרעיוני.

נפתרו  כבר  והמים  החומר  האנרגיה,  בתחומי  מרכזיים  סביבתיים  אתגרים 

בטבע, וחלק מהם אף הוביל לפיתוח טכנולוגיות מקיימות. זיהוי ותרגום של 
לעריסה”,  ”מעריסה  גישת  כמו  תכנוניים,  לכלים  בטבע  הקיימות  עקרונות 
את  להטמיע  מאפשרים  בטבע”  האיֵדאליות  ו”עקרונות  החיים”  ”עקרונות 
ולהציע  גיסא,  עוד בשלבים הראשוניים של תהליכי התכנון מחד  הקיימות 

שיפורים למוצרים קיימים מאידך גיסא.

איינשטיין טען כי ”לא נוכל לפתור בעיות באמצעות צורת החשיבה ששימשה 
אותנו כשיצרנו אותן”. הטבע מזמן לנו צורת חשיבה אחרת לגבי האופן שאנו 
מתכננים, מייצרים, צורכים ומסיימים את חיי המוצרים שנמצאים בשימושנו, 
לצורך  מענה  לתת  האנושות  של  היכולות  לגבי  לאופטימיות  מקור  והוא 

הבהול בפיתוח מקיים.   

תודות
תודה לפרופ' יורם רייך על ההנחיה בפיתוח כלי האיֵדאליות שהוצג במאמר, 
מאנגלית  החיים”  ”עקרונות  תרשים  בתרגום  סיוע  על  גבעון  מאיה  ולגב' 

לעברית.
מקורות שמורים במערכת.
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מגזין מבית

2014 ל  91 מרץ�אפרי ן מס'  ו לי גי

למען עתיד ילדינו

הצורך בניוד קולחים ארצי

משולחן התכנון במשק המים

העם רוצה צדק בחשבון המים

פוטנציאל החיסכון באנרגיה במשק המים הישראלי חלק א'

מערכת טיפולית להרחקת חנקות ממי תהום מזוהמים

האם תאגידי המים הם צעד בדרך להפרטה?
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הישראלי המים  מגזין 

מגזין מבית

2014 גוסט  �או לי ו י  93 ן מס‘ ו לי גי

מאמרים על מים שפורסמו בעולם:

‹	שפכים שמנקים את עצמם יוצרים יותר מים ופחות בוצה

‹	טבעות עצים חושפות תקופות בצורת נוראיות בהיסטוריה של ארה"ב

‹	מצרים עומדת בפני מחסור במי שתייה בשל זיהום הנילוס

‹	טכנולוגיה חדשה שחוסכת השימוש במים

‹	לראשונה: מי שתייה מגיעים לכל מקום עירוני בדלהי

cover 93   1
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מגזין המים
עם מפלס הקוראים, 

הכותבים והמפרסמים 
הגבוה ביותר

����� �� ���� ����������.indd   58 3/21/15   8:5  PM

59הנדסת מים מגזין המים הישראלי

כיצרנית  התיכון  המזרח  צינורות  חברת 
הוותיקה והמובילה בענף גאה להציג בפניכם 
את הפתרון לעטיפת פוליאתילן "טריו 4 מ"מ"

חברות בתחום המים עומדות בפני אתגרים משמעותיים ובעיקרם תחזוקה, 
להגנה  ויעיל  חסכוני  פשוט,  פתרון  לתת  מנת  על  ועוד.  חיסכון  התייעלות, 
צינורות  חברת  פיתחה  הפלדה  לצינורות  קורוזיה  מפני  והגנה  מכאנית 
 .H.D.P.E המזרח התיכון עטיפת  "טריו 4" של פואליטילן בצפיפות גבוהה
בחברת צינורות המזרח התיכון צוות מקצועי וניסיון רב שנים בתכנון וייצור 
 3 מעל  ומשווקים  מיוצרים   "4 "טריו  עטיפת  עם  צינורות  פלדה.  צינורות 

שנים במפעלנו לכל תאגידי המים כולל חברת מקורות.

כיצד נולדה העטיפה "טריו 4" ?
הרעיון לעטיפה נולד למעשה מייצור העטיפה טריו לקטרים הגדולים מ-"48 
ומעלה שצינורות המזרח התיכון מייצרת לחברת מקורות ששם עובי עטיפת 
טריו הוא 4-5 מ"מ. המוטו שלנו היה "אם זה טוב לקטרים הגדולים אז 

זה טוב לקטרים הקטנים".
בכל התקנים הקיימים (הישראלי והבינלאומיים) מודגש שעובי העטיפה נקבע 

בהתאם לעומס ולתנאי הקרקע הצפויים להיות באתר הנחת הצינורות.
ככל שיש חשש גדול יותר לפגיעה אפשרית בצינור מעלים את עובי העטיפה.

למי מיועד הצינור עם עטיפת "טריו 4" ?
במיוחד  הקרקעות  סוגי  לכל  מתאימה   "4 "טריו  עטיפת  עם  הצינורות 
לאזורים סלעיים ולאדמות קורזוביות (כגון: הרי הגליל, השומרון, ירושלים). 

כמו כן מתאים לקווים עיליים. 
המוצר מחליף את המוצר הנוכחי "צינור טריו ובטון דחוס" אשר התאמתו לתנאי 

העבודה בשטח לא הייתה מרבית עקב קשיים בפריקתו והנחתו בתעלה.

כיצד מתבצעת העטיפה "טריו 4" ?
עטיפת  "טריו 4"  היא עטיפה של שלוש שכבות פוליאתילן שחול הבנויה מ:

בהתזת • המיושם  מיקרון   60 של  מינימאלי  בעובי  אפוקסי  יסוד  שכבת 
F.B.E- Fusion Bonded Epoxy :אבקה על צינור חם בשיטת

שכבת דבק קופולימרי בעובי מינימאלי של 150 מיקרון.•

פחם • ואפר  מייצבים  המכילה   H.D.P.E מסוג  עליונה  פוליאתילן  שכבת 
U.V וקרינת (Aging) (מינימום 2%) למתן יציבות בפני זיקון

התכונות העיקריות של עטיפת ה"טריו 4":
בידוד חשמלי של צינור הפלדה.•
בידוד הפלדה מפני חדירת מים וחמצן.•
הדבקה חזקה ורציפה בין העטיפה לצינור.•
יציבות לאורך שנים.•
הגנה מחדירת עצמים.•
הגנה מפגיעות בנפילת אבנים על הצינור.•

פלדה  "צינורות   :5089 ת"י  לפי  מיוצרת   "4 ה-"טריו  עטיפת 
מצופים בציפוי מגן תלת שכבתי" ובהתאם לדרישות לתקן הגרמני 

.DIN30670

מהם היתרונות בעטיפת "טריו 4" בעובי 4 מ"מ:
מפני • במיוחד  גבוהה  הגנה  מספקת  מ"מ   4 בעובי  העטיפה  איכות 

מכאניים  (גורמים  הצינור  באיכות  לפגוע  העלולים  חיצוניים.  גורמים 
וקורוזיה חיצונית).

עקב • הפריקה  במהלך  שנפגע  הדחוס  הבטון  תיקון  בעלויות  חיסכון 
הקטנת משקל הצינור.

שיפור ברמת איכות הציפוי הפנימי עקב צמצום משקל הצינור והעומסים •
המופעלים עליו בעת פריקתו מהמשאית.

רצף • ומאפשרת  יותר  גבוהה  בתעלה  ובהנחה  בפריקה  הצינור  גמישות 
עבודה ללא פגיעה בעטיפת הצינור ובציפוי הבטון הפנימי.

לאחר • התעלה  כיסוי  ובאופן  הקיימות  העבודה  בשיטות  הבדל  כל  אין 
גדולות מ-5 ס"מ  יעשה עם אדמה מקומית ללא אבנים  הנחת הצינור. 

ומעלה, כמו "בטון דחוס".
והעטיפה • הריתוך  לאחר  בטון  בהשלמת  צורך  אין  הצינורות  בין  בחיבור 

תושלם עם עטיפת יריעות של "CANUSA" בלבד.
קיצור זמני ההנחה בתעלה עקב הקטנת משקל הצינור.•
בעת הנחת צינורות בקטרים "3, "4 ו-"6 אין צורך בשימוש במנופים להנחת •

הצינור עקב הקטנת משקלו לעומת צינורות עם "טריו 4" ובטון דחוס.
חיסכון בעלויות ההובלה של צינורות עטופים ב-"טריו 4"  עקב הקטנת •

כמות  והגדלת  הדחוס  בבטון  עטופים  צינורות  לעומת  הצינור  משקל 
הצינורות בהובלה אל אתר ההנחה.  

לפרטים ניתן לפנות:
ilan@tzinorot.co.il    052-6009406 אילן עמר

david@tzinorot.co.il      052-6009401 דוד בשן
www.tzinorot.co.il

עטיפת טריו 4 
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מאז יולי 2013 מצוי אל�ירמוכ, מחנה 
הפליטים הפלסטינים הגדול בסוריה, 

תחת סגר מוחלט ונאסרה כניסת 
אנשים, מזון ותרופות. בתחילת 

ספטמבר האחרון סגר משטרו של אסד 
גם את זרימת המים למחנה

אל-ירמוכ:  הפליטים  במחנה  קשה  מכה  הכה  המתמשך  הסורי  המשבר 
הביא למותם של מאות, לעקירה המונית ולהרס ניכר של תשתיות. מחנה 
והוא  בסוריה  ביותר  הגדול  הפלסטיני  הפליטים  מחנה  הוא  ”אל-ירמוכ” 
ממוקם דרומית לדמשק, בסמוך לשכונות המצוקה של העיר. אל-ירמוכ לא 
היה מעורב במהומות מהתחלתן, אלא רק שימש מקלט לאנשי האופוזיציה 

שרצו לצאת מדמשק למקום יותר בטוח.

הסגר על אל-ירמוכ החל חלקית בדצמבר 2012, כשהשלטון הציב מחסום 
בכניסה למחנה, שצמצם משמעותית את האפשרות לכניסת אנשים וציוד. 
כניסת  מוחלט  באופן  כשנאסרה   ,2013 ביולי  מוחלט  להיות  הפך  הסגר 
אנשים, חומרי מזון ותרופות. עם החרפת המצב והחמרת הסגר נוצר במחנה 
המזון.  מחסני  על  השתלטו  לאופוזיציה  המשויכים  ותאים  גניבות,  של  גל 
התנאים המחפירים של הרעב, המחלות והמשך ההפצצות שמצד המשטר 

הביאו למותם של מאות אנשים בתוך המחנה.

למחנה  המים  זרימת  את  הסורי  המשטר  סגר  האחרון  ספטמבר  בתחילת 
באופן מוחלט. הפסקת המים הביאה להידרדרות נוספת במצב ההומניטארי, 
ארוכים  במסעות  שנוצר  הצורך  בשל  גם  אלא  המים  היעדר  בשל  רק  לא 
לאזורים סמוכים בחיפוש אחר מים. נשים וילדים בעיקר מוצאים את עצמם 
מים. המחסור  עם  דליים  לבתיהם  להביא  כדי  רק  לירי,  בדרכים שחשופות 
מחלות,  של  מוגברת  להפצה  שמוביל  מה  במחנה,  בהיגיינה  פוגע  במים 
סיוע  עמותות  שיזמו  החקלאות  מפעלי  את  ומגביל  הילדים,  בקרב  בעיקר 

שונות לצורך הספקת מזון לתושבים בתוך המחנה.

על  לפצות  כדי  בארות  במי  להשתמש  מנסות  במחנה  הסיוע  עמותות 
 – הדלק  ועליית מחירי  בארות  לחפור עשרות  הצורך  אבל  במים,  המחסור 
הנחוץ לשאיבת המים מהבארות – הגבילו מאוד את השימוש במקור התת-

ממלאים  ותושבים  שתייה,  מי  אינם  מהבארות  שיוצאים  המים  גם  קרקעי. 
מיכלים לשימושים שונים ומשיגים מי שתייה במסעות המסוכנים ליישובים 
מי  את  מרתיחים  מהמחנה  יוצאים  שלא  מי  שונות  עדויות  לפי  קרובים. 

הבארות ושותים אותם כך, בלית ברירה.
לפי כתב העת הלבנוני ”אל מנשור”, פעילים באגודה הפלסטינית לזכויות 
אדם בסוריה תולים את האשמה במצבם בשורה של גורמים: את השלטון 
את  שסגר  הצד  והוא  במים  ששולט  זה  שהוא  מכיוון  מאשימים  הם  הסורי 
הברזים. את ארגון השחרור הפלסטיני (אש”ף), שמחזיק שגרירות בדמשק, 
על  להקל  מאמץ  שום  עושה  שאינו  בכך  והעמותות  הפעילים  מאשימים 
את  להסיר  כדי  הרלוונטיים  הגורמים  על  לחץ  מפעיל  ולא  המחנה  תושבי 

הסגר ולסיים את הפסקת המים.
עושה  לא  במחנה,  והרווחה  הסעד  על  האו”ם  מטעם  הממונה  אונר”א,  גם 
אונר”א  לדבריהם,  הפעילים.  טוענים  המים,  משבר  את  לסיים  כדי  מספיק 
אמנם מחלק מים בכניסה למחנה, אך לא מנסה למצוא פתרון ארוך טווח 

ובר קיימא שיבטיח זרימת מים קבועה, ומנסה להתחמק מאחריותו לכך.
נגד  כי אמנות הבינלאומיות אוסרות על הטלת סגר שמכוון  מיותר לציין, 
הלוחמים  הצדדים  את  ומחייב  ומשברים,  סכסוך  של  במצבים  אזרחים 
לדאוג לביטחונם של אזרחים. כך למשל סעיף 17 מאמנת ז'נבה הרביעית 
פינוי  בדבר  מקומיים  הסכמים  לערוך  ישתדלו  הסכסוך  ”בעלי  כי:  קובע, 
או  נצורים  משטחים  ויולדות  ילידים  וזקנים,  תשושים  חולים,  פצועים, 
מכותרים, ובדבר זכות מעבר לכוהני דת מבני כל הדתות, לחבר העובדים 
הרפואי ולציוד רפואי בדרכם לשטחים כאלה“. אכיפת חוקים אלה צריכה 
על  לחץ  להפעיל  שביכולתם  הבינלאומיים  והארגונים  מהאו”ם  לבוא 

השלטון הסורי ועל מיליציות האופוזיציה.  

המשטר הסורי סגר את הברז: 
משבר מים חמור במחנה אל�ירמוכ

ז'נאן בסול*

* ז'נאן בסול היא בוגרת האוניברסיטה העברית במדעי הרוח, עיתונאית עצמאית, 
ילידת כפר ריינה וגרה בתל אביב

”הירמוך נמצא תחת מצור כבר 540 יום, ואנו 110 
ימים ללא מי שתיה”. 

Abbie_019 :טוויטר מאת
8 בינואר, 2015

תושב סוריה באזור הירמוך ממלא קומקום בשלג, שאותו ממיס ושותה, עקב מחסור 
חמור במים
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מאז היווסדו פועל מכון היצוא להגדלת היצוא 
בין-לאומיות  יוזמות  קידום  ידי  על  הישראלי 
ליצואנים  לסייע  שנועדו  ייחודיות  ותוכניות 
הבין-לאומיים,  בשווקים  להצליח  הישראליים 
עבורם  לייצר  חדשים,  לשווקים  לפרוץ 
יכולותיהם  ולסייע בבניית  הזדמנויות עסקיות, 
של יצואני המחר. מכון היצוא מציע ליצואנים 
שירותים מקצועיים  מגוון  ול"יצואנים שבדרך" 
יעד  לשוקי  במשלחות  השתתפות  ביניהם: 
וחשיפתם לשחקנים גלובליים, הצגה במסגרת ביתנים לאומיים בתערוכות 
וכן  בחו"ל  רלוונטיים  גורמים  עם  עסקיים  מפגשים  יצירת  בעולם,  מובילות 
השתתפות בימי עיון, סמינרים וסדנאות, מידע עסקי ותחרותי, מחקרי שוק, 
איתור סוכנים ומפיצים, ליווי חברות בצעדי היצוא הראשונים שלהם, איתור 

פרויקטים ומכרזים, ועוד.

ענף המים הוא אחד הענפים הבולטים בהם מטפל מכון היצוא, בשיתוף 
המתחדשת  והאנרגיה  המים  תעשיות  לקידום  הלאומית  התכנית  עם 
Israel NewTech זאת, מתוך ההכרה בצורך העולמי הגובר בפתרונות 
במהירות  לצמוח  ימשיך  זה  תחום  כי  והבנה  קיימא  ברי  טכנולוגיים 
יחסי  יתרון  הישראלית  שלתעשייה  העובדה  לאור  וכן  הקרובות  בשנים 

מובהק בתחום זה. 

חברות  לקידום  ממוקדת  בפעילות  המים  ענף  עוסק  האחרונות  בשנים 
המזון  תעשיית  והגז,  הנפט  תעשיית  עבור  מים  טכנולוגיות  המפתחות 
המים  בצריכת  ידועות  אלו  תעשיות  הפרמצבטיקה.  ותעשיית  והמשקאות 
הרבה שלהן ובצורך הגדול שלהן בהפחתת הצריכה. כך, בחודש מאי הקרוב 
יצאו כ- 18 חברות ישראליות להשתתף בתערוכת הדגל העולמית בתחום 
הגז ונפט, OTC ביוסטון. במסגרת ביתן לאומי שמקים מכון היצוא בתערוכה 
יוצגו הטכנולוגיות החדשניות שפיתחו, ויקיימו מפגשים עסקיים מתואמים 
יולי חברות  יצאו בחודש  גורמי מפתח בתעשייה. בתחום המזון  מראש עם 
מובילות  חברות  עם  ויפגשו  בארה"ב   ROAD SHOW-ל ישראליות  מים 

בתעשיית המזון והמשקאות.

פרויקט נוסף שעומד במרכז הפעילות של מכון היצוא בשנת 2015 הוא "עיר 
המים בסין". במהלך ביקור משלחת עסקים בראשות שר הכלכלה נפתלי 
בנט בסין בדצמבר באחרון, הכריז השר על קידום פרויקט במסגרתו תיבחר 
ישראליות  ישולבו טכנולוגיות מים  עיר סינית שתהפוך ל"עיר לדוגמא" בה 
בכל  השימוש  את  ולייעל  העירוניות  המים  תשתיות  את  לשפר  היכולות 
מערכות האספקה והטיפול בדגש על טיהור, התפלה, טיפול, שימוש מחדש, 

השקיה, חקלאות ועוד. בחודשים הקרובים יתחיל במכון היצוא תהליך בניית 
מאגד חברות מים ישראליות, המציגות פתרונות לצרכים שהציגה העיר, כך 

שתהפוך למפגן של עוצמת יכולות תעשיית המים הישראלית.

פעילויות נוספות המתוכננות לשנת 2015 הן סיוע ומתן פתרונות בנושאי 
המים לבצורת הקשה בקליפורניה, פעילות מול גורמי הממשל בברזיל ע"מ 
להתמודד עם המחסור הקשה במים במחוז סאו פאולו ועבודה מול הרשויות 

בהודו על פרויקט ניקוי נהר הגנגס.

WATEC שתתקיים בחודש אוקטובר (15–13) הינה אחת  תערוכת 2015 
מפעילויות הדגל של התעשייה והענף. במסגרת התערוכה יקים מכון היצוא 
ופורצות  חדשניות  טכנולוגיות  הישראליות  החברות  יציגו  בו  חדשנות  ביתן 
ומפגשים  סיורים  תיאום  על  היצוא  מכון  אמון  בנוסף,  המים.  בתחום  דרך 
עסקיים של מאות מבקרים מרחבי העולם במהלך ימי התערוכה, במטרה 

לייצר הזדמנויות עסקיות חדשות ושיתופי פעולה בינלאומיים. 

אנחנו מזמינים את כל היצואנים, מתחילים וותיקים כאחד ליצור עמנו קשר 
עסקיהם  בקידום  להם  לסייע  יוכל  היצוא  מכון  כיצד  יחד  לבחון  שנוכל  כך 
הגלובאליים. אנו מאמינים כי יחד נוכל להמשיך ולקדם את תעשיית המים 

כמנוע צמיחה לכלכלה הישראלית. 

ניב מורג, מנהל ענף מים, גז ונפט
במכון היצוא, 

,054-4962554 ,03-5142818
nivm@export.gov.il

ניב מורג

המכון הישראלי ליצוא 
ולשיתוף פעולה בינלאומי

המכון הישראלי ליצוא ושיתופי פעולה בין-לאומי,
www.export.gov.il 03-5142849 .טל
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מאז יולי 2013 מצוי אל�ירמוכ, מחנה 
הפליטים הפלסטינים הגדול בסוריה, 

תחת סגר מוחלט ונאסרה כניסת 
אנשים, מזון ותרופות. בתחילת 

ספטמבר האחרון סגר משטרו של אסד 
גם את זרימת המים למחנה

אל-ירמוכ:  הפליטים  במחנה  קשה  מכה  הכה  המתמשך  הסורי  המשבר 
הביא למותם של מאות, לעקירה המונית ולהרס ניכר של תשתיות. מחנה 
והוא  בסוריה  ביותר  הגדול  הפלסטיני  הפליטים  מחנה  הוא  ”אל-ירמוכ” 
ממוקם דרומית לדמשק, בסמוך לשכונות המצוקה של העיר. אל-ירמוכ לא 
היה מעורב במהומות מהתחלתן, אלא רק שימש מקלט לאנשי האופוזיציה 

שרצו לצאת מדמשק למקום יותר בטוח.

הסגר על אל-ירמוכ החל חלקית בדצמבר 2012, כשהשלטון הציב מחסום 
בכניסה למחנה, שצמצם משמעותית את האפשרות לכניסת אנשים וציוד. 
כניסת  מוחלט  באופן  כשנאסרה   ,2013 ביולי  מוחלט  להיות  הפך  הסגר 
אנשים, חומרי מזון ותרופות. עם החרפת המצב והחמרת הסגר נוצר במחנה 
המזון.  מחסני  על  השתלטו  לאופוזיציה  המשויכים  ותאים  גניבות,  של  גל 
התנאים המחפירים של הרעב, המחלות והמשך ההפצצות שמצד המשטר 

הביאו למותם של מאות אנשים בתוך המחנה.

למחנה  המים  זרימת  את  הסורי  המשטר  סגר  האחרון  ספטמבר  בתחילת 
באופן מוחלט. הפסקת המים הביאה להידרדרות נוספת במצב ההומניטארי, 
ארוכים  במסעות  שנוצר  הצורך  בשל  גם  אלא  המים  היעדר  בשל  רק  לא 
לאזורים סמוכים בחיפוש אחר מים. נשים וילדים בעיקר מוצאים את עצמם 
מים. המחסור  עם  דליים  לבתיהם  להביא  כדי  רק  לירי,  בדרכים שחשופות 
מחלות,  של  מוגברת  להפצה  שמוביל  מה  במחנה,  בהיגיינה  פוגע  במים 
סיוע  עמותות  שיזמו  החקלאות  מפעלי  את  ומגביל  הילדים,  בקרב  בעיקר 

שונות לצורך הספקת מזון לתושבים בתוך המחנה.

על  לפצות  כדי  בארות  במי  להשתמש  מנסות  במחנה  הסיוע  עמותות 
 – הדלק  ועליית מחירי  בארות  לחפור עשרות  הצורך  אבל  במים,  המחסור 
הנחוץ לשאיבת המים מהבארות – הגבילו מאוד את השימוש במקור התת-

ממלאים  ותושבים  שתייה,  מי  אינם  מהבארות  שיוצאים  המים  גם  קרקעי. 
מיכלים לשימושים שונים ומשיגים מי שתייה במסעות המסוכנים ליישובים 
מי  את  מרתיחים  מהמחנה  יוצאים  שלא  מי  שונות  עדויות  לפי  קרובים. 

הבארות ושותים אותם כך, בלית ברירה.
לפי כתב העת הלבנוני ”אל מנשור”, פעילים באגודה הפלסטינית לזכויות 
אדם בסוריה תולים את האשמה במצבם בשורה של גורמים: את השלטון 
את  שסגר  הצד  והוא  במים  ששולט  זה  שהוא  מכיוון  מאשימים  הם  הסורי 
הברזים. את ארגון השחרור הפלסטיני (אש”ף), שמחזיק שגרירות בדמשק, 
על  להקל  מאמץ  שום  עושה  שאינו  בכך  והעמותות  הפעילים  מאשימים 
את  להסיר  כדי  הרלוונטיים  הגורמים  על  לחץ  מפעיל  ולא  המחנה  תושבי 

הסגר ולסיים את הפסקת המים.
עושה  לא  במחנה,  והרווחה  הסעד  על  האו”ם  מטעם  הממונה  אונר”א,  גם 
אונר”א  לדבריהם,  הפעילים.  טוענים  המים,  משבר  את  לסיים  כדי  מספיק 
אמנם מחלק מים בכניסה למחנה, אך לא מנסה למצוא פתרון ארוך טווח 

ובר קיימא שיבטיח זרימת מים קבועה, ומנסה להתחמק מאחריותו לכך.
נגד  כי אמנות הבינלאומיות אוסרות על הטלת סגר שמכוון  מיותר לציין, 
הלוחמים  הצדדים  את  ומחייב  ומשברים,  סכסוך  של  במצבים  אזרחים 
לדאוג לביטחונם של אזרחים. כך למשל סעיף 17 מאמנת ז'נבה הרביעית 
פינוי  בדבר  מקומיים  הסכמים  לערוך  ישתדלו  הסכסוך  ”בעלי  כי:  קובע, 
או  נצורים  משטחים  ויולדות  ילידים  וזקנים,  תשושים  חולים,  פצועים, 
מכותרים, ובדבר זכות מעבר לכוהני דת מבני כל הדתות, לחבר העובדים 
הרפואי ולציוד רפואי בדרכם לשטחים כאלה“. אכיפת חוקים אלה צריכה 
על  לחץ  להפעיל  שביכולתם  הבינלאומיים  והארגונים  מהאו”ם  לבוא 

השלטון הסורי ועל מיליציות האופוזיציה.  

המשטר הסורי סגר את הברז: 
משבר מים חמור במחנה אל�ירמוכ

ז'נאן בסול*

* ז'נאן בסול היא בוגרת האוניברסיטה העברית במדעי הרוח, עיתונאית עצמאית, 
ילידת כפר ריינה וגרה בתל אביב

”הירמוך נמצא תחת מצור כבר 540 יום, ואנו 110 
ימים ללא מי שתיה”. 

Abbie_019 :טוויטר מאת
8 בינואר, 2015

תושב סוריה באזור הירמוך ממלא קומקום בשלג, שאותו ממיס ושותה, עקב מחסור 
חמור במים
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מאז היווסדו פועל מכון היצוא להגדלת היצוא 
בין-לאומיות  יוזמות  קידום  ידי  על  הישראלי 
ליצואנים  לסייע  שנועדו  ייחודיות  ותוכניות 
הבין-לאומיים,  בשווקים  להצליח  הישראליים 
עבורם  לייצר  חדשים,  לשווקים  לפרוץ 
יכולותיהם  ולסייע בבניית  הזדמנויות עסקיות, 
של יצואני המחר. מכון היצוא מציע ליצואנים 
שירותים מקצועיים  מגוון  ול"יצואנים שבדרך" 
יעד  לשוקי  במשלחות  השתתפות  ביניהם: 
וחשיפתם לשחקנים גלובליים, הצגה במסגרת ביתנים לאומיים בתערוכות 
וכן  בחו"ל  רלוונטיים  גורמים  עם  עסקיים  מפגשים  יצירת  בעולם,  מובילות 
השתתפות בימי עיון, סמינרים וסדנאות, מידע עסקי ותחרותי, מחקרי שוק, 
איתור סוכנים ומפיצים, ליווי חברות בצעדי היצוא הראשונים שלהם, איתור 

פרויקטים ומכרזים, ועוד.

ענף המים הוא אחד הענפים הבולטים בהם מטפל מכון היצוא, בשיתוף 
המתחדשת  והאנרגיה  המים  תעשיות  לקידום  הלאומית  התכנית  עם 
Israel NewTech זאת, מתוך ההכרה בצורך העולמי הגובר בפתרונות 
במהירות  לצמוח  ימשיך  זה  תחום  כי  והבנה  קיימא  ברי  טכנולוגיים 
יחסי  יתרון  הישראלית  שלתעשייה  העובדה  לאור  וכן  הקרובות  בשנים 

מובהק בתחום זה. 

חברות  לקידום  ממוקדת  בפעילות  המים  ענף  עוסק  האחרונות  בשנים 
המזון  תעשיית  והגז,  הנפט  תעשיית  עבור  מים  טכנולוגיות  המפתחות 
המים  בצריכת  ידועות  אלו  תעשיות  הפרמצבטיקה.  ותעשיית  והמשקאות 
הרבה שלהן ובצורך הגדול שלהן בהפחתת הצריכה. כך, בחודש מאי הקרוב 
יצאו כ- 18 חברות ישראליות להשתתף בתערוכת הדגל העולמית בתחום 
הגז ונפט, OTC ביוסטון. במסגרת ביתן לאומי שמקים מכון היצוא בתערוכה 
יוצגו הטכנולוגיות החדשניות שפיתחו, ויקיימו מפגשים עסקיים מתואמים 
יולי חברות  יצאו בחודש  גורמי מפתח בתעשייה. בתחום המזון  מראש עם 
מובילות  חברות  עם  ויפגשו  בארה"ב   ROAD SHOW-ל ישראליות  מים 

בתעשיית המזון והמשקאות.

פרויקט נוסף שעומד במרכז הפעילות של מכון היצוא בשנת 2015 הוא "עיר 
המים בסין". במהלך ביקור משלחת עסקים בראשות שר הכלכלה נפתלי 
בנט בסין בדצמבר באחרון, הכריז השר על קידום פרויקט במסגרתו תיבחר 
ישראליות  ישולבו טכנולוגיות מים  עיר סינית שתהפוך ל"עיר לדוגמא" בה 
בכל  השימוש  את  ולייעל  העירוניות  המים  תשתיות  את  לשפר  היכולות 
מערכות האספקה והטיפול בדגש על טיהור, התפלה, טיפול, שימוש מחדש, 

השקיה, חקלאות ועוד. בחודשים הקרובים יתחיל במכון היצוא תהליך בניית 
מאגד חברות מים ישראליות, המציגות פתרונות לצרכים שהציגה העיר, כך 

שתהפוך למפגן של עוצמת יכולות תעשיית המים הישראלית.

פעילויות נוספות המתוכננות לשנת 2015 הן סיוע ומתן פתרונות בנושאי 
המים לבצורת הקשה בקליפורניה, פעילות מול גורמי הממשל בברזיל ע"מ 
להתמודד עם המחסור הקשה במים במחוז סאו פאולו ועבודה מול הרשויות 

בהודו על פרויקט ניקוי נהר הגנגס.

WATEC שתתקיים בחודש אוקטובר (15–13) הינה אחת  תערוכת 2015 
מפעילויות הדגל של התעשייה והענף. במסגרת התערוכה יקים מכון היצוא 
ופורצות  חדשניות  טכנולוגיות  הישראליות  החברות  יציגו  בו  חדשנות  ביתן 
ומפגשים  סיורים  תיאום  על  היצוא  מכון  אמון  בנוסף,  המים.  בתחום  דרך 
עסקיים של מאות מבקרים מרחבי העולם במהלך ימי התערוכה, במטרה 

לייצר הזדמנויות עסקיות חדשות ושיתופי פעולה בינלאומיים. 

אנחנו מזמינים את כל היצואנים, מתחילים וותיקים כאחד ליצור עמנו קשר 
עסקיהם  בקידום  להם  לסייע  יוכל  היצוא  מכון  כיצד  יחד  לבחון  שנוכל  כך 
הגלובאליים. אנו מאמינים כי יחד נוכל להמשיך ולקדם את תעשיית המים 

כמנוע צמיחה לכלכלה הישראלית. 

ניב מורג, מנהל ענף מים, גז ונפט
במכון היצוא, 

,054-4962554 ,03-5142818
nivm@export.gov.il

ניב מורג

המכון הישראלי ליצוא 
ולשיתוף פעולה בינלאומי

המכון הישראלי ליצוא ושיתופי פעולה בין-לאומי,
www.export.gov.il 03-5142849 .טל
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א.ר.י
 

חוזר  אל   � השסתומים  קו  את  משלימים  חדש: 
מחומרים מורכבים בקטרים "10 � "11/2 

מפעל א.ר.י נענה לצרכי הלקוחות והוסיף קטרים נוספים למשפחת שסתום 
.NR-010 "האל חוזר דגם "רגב קל

שסתום האל חוזר דגם "רגב" NR-010 מותאם ללחץ נמוך (10 בר) ומיועד 
להתקנה בחממות, מערכות השקייה, בריכות שחיה, מיכלי אגירה ומערכות 

להולכת מים. 
מותאם במיוחד להתקנה אופקית או אנכית לאחר משאבות ובוסטרים.

יתרונות:
מבנה קומפקטי , קל במשקל.•
תחזוקה קלה•
מבנה זרימה ללא הפרעות•
סגירה מלאה ושקטה•
הפסדי עומד נמוכים•
מערכת אטימה משופרת.•
מרכיבי השסתום עשויים מחומרים העמידים לקורוזיה.•
חוסך בעלויות התקנה •
ניתן לרכישה עם מפסק גבול .•
בקטרים "2, "1/2 1 מותקן מכסה עליון המאפשר ניקוי, תחזוקה והחלפת •

חלפים ללא הורדה מהקו.

מעתה, ניתן לקבל את השסתום בקטרים "8 –"1/2 1, בקרוב גם בקוטר "10

info@ari.co.il .לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות: א.ר.י

אוניברסיטת חיפה 
הפקולטה לניהול, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

פרופ' אופירה אילון � ראשת החוג לניהול משאבי טבע 
וסביבה וראשת התוכנית לניהול ומדיניות אנרגיה

מנהל מחוז חיפה של המשרד לאיכות סביבה, מנכ"לית רשות נחל קישון, 
מנהל איכות הסביבה ברכבת ישראל ומנהלת קיימות בשכון ובנוי נפגשים 
לארוחת ערב. זו לא התחלה של בדיחה, אלא ספור מהחיים. אלה ואחרים 
ברמה אקדמית  וסביבה שהוכשרו  לניהול משאבי טבע  החוג  בוגרי  הם 
תפקידים  ממלאים  הם  ניהוליות.  בעיות  ופתרון  להתמודדות  ומקצועית, 
איכות  בתחום  החלטות  וקבלת  מדיניות  בקביעת  העוסקות  במערכות 

הסביבה ושימוש מושכל ובר-קיימא של משאבי טבע. 

ודוקטורט.  וכוללנית, ללימודי מ"א  גישה בינתחומית, מאוזנת  החוג מאמץ 
תוכנית הלימודים דינאמית ומתעדכנת עפ"י המגמות הארגוניות העכשוויות, 

המפנימות את העקרונות הסביבתיים במערכת קבלת ההחלטות. 
במערך ההוראה משולבים טובי המומחים ואנשי מקצוע מהסקטור הציבורי 

והפרטי עם מרצים מהסגל האקדמי.

בחוג מס' תוכניות לימוד: ניהול משאבי טבע וסביבה, ניהול ומדיניות אנרגיה 
(כולל ספח התמחות), בניהול קיימות בשטחים בנויים (עם ספח) ויחד עם 

 .Global Green MBA החוג למנהל עסקים, תוכנית בינלאומית של
לארוחת הערב, אגב, הם הזמינו אותי, כי אנחנו לא רק מורה ותלמידים, אלא 

עמיתים מקצועיים.

לפרטים נוספים: טלפון: 04-8249919 פקס: 04-8249971
nrem@univ.haifa.ac.il :ובמייל  nrem.haifa.ac.il :באתר

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

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

לוכסמבורג תעשיות

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

משווקת  תעשיות  לוכסמבורג  חברת 
מערכות HTH – פתרון יעיל ובטוח

בריכות  שתיה,  למי  כלור  לאספקת 
שחיה, חקלאות ותעשיה.

הנציגה  הינה  לוכסמבורג  חברת 
 –  Arch חברת  של  בישראל  הבלעדית 
וטבליות  גרגירי   HTH לאספקת  ארה”ב 

וכן מזיני כלור מדגמים שונים.
 ,Constant Chlor P MM להזנת סידן היפוכלוריט יבש –  P הדגם המזין
נוזלי  כלור  של  מדויקת  מנה  ועקבי  אוטומטי  באופן  ולספק  להכין  תוכנן 
למטרות חיטוי. מזין זה הוא בעל פטנט רשום, המסוגל לספק עד 18 ק”ג 

של כלור זמין ליום.
n של סידן היפוכלוריט יבש  n   P המזין משתמש בטבליות 
בתקן רשום NSF 60, ובטכנולוגיית ריסוס בעלת פטנט רשום, על מנת לייצר 
תמיסת כלור טריה בהתאם לצריכה. המסת הטבליות מתבצעת ע”י מערכת 
דיזות המתיזות מים כלפי מעלה לעבר מגש מחורר עליו מונחות טבליות 
הכלור. כלי האגירה בתחתית המזין אוגר את תמיסת הכלור הטריה שנוצרה 
לשימוש  המוכנה  הכלור  תמיסת  כמות   .(2 (ב- כ-1.7%  הוא  ושריכוזה 

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

המותאמת לשימוש בכלור.
MM בלחץ P-פועלת מערכת ה ,Arch כמו כל מזיני הכלור של חברת
אטמוספרי נורמלי והיא ניתנת לשימוש, למילוי מחדש ולניקוי תוך כדי

פעולתה בכל עת. גודלה הקומפקטי של המערכת, (פחות מ-”20) והעובדה 
 P MM  - מערכת  את  הכלור,הופכת  לאחזקת  נוסף  מיכל  נדרש  שלא 

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

• חלופה מלאה לכלור נוזלי
• עלות התקנה נמוכה

• חסכון בתשתיות ובמקום
• עלויות תפעול ותחזוקה נמוכות

• בטיחות מירבית והקטנת סיכוני דליפה
• תוצרת ארה”ב

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

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

• נוח לתחזוקה ופירוק

לפרטים: לוכסמבורג תעשיות בע”מ
www.luxembourg.co.il 03-7964300 .טל

התקנות מסחריות ראשונות � בחודשים הקרובים!
04�6277555 info@emefcy.com :לקבלת פרטים
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חוזר  אל   � השסתומים  קו  את  משלימים  חדש: 
מחומרים מורכבים בקטרים "10 � "11/2 

מפעל א.ר.י נענה לצרכי הלקוחות והוסיף קטרים נוספים למשפחת שסתום 
.NR-010 "האל חוזר דגם "רגב קל

שסתום האל חוזר דגם "רגב" NR-010 מותאם ללחץ נמוך (10 בר) ומיועד 
להתקנה בחממות, מערכות השקייה, בריכות שחיה, מיכלי אגירה ומערכות 

להולכת מים. 
מותאם במיוחד להתקנה אופקית או אנכית לאחר משאבות ובוסטרים.

יתרונות:
מבנה קומפקטי , קל במשקל.•
תחזוקה קלה•
מבנה זרימה ללא הפרעות•
סגירה מלאה ושקטה•
הפסדי עומד נמוכים•
מערכת אטימה משופרת.•
מרכיבי השסתום עשויים מחומרים העמידים לקורוזיה.•
חוסך בעלויות התקנה •
ניתן לרכישה עם מפסק גבול .•
בקטרים "2, "1/2 1 מותקן מכסה עליון המאפשר ניקוי, תחזוקה והחלפת •

חלפים ללא הורדה מהקו.

מעתה, ניתן לקבל את השסתום בקטרים "8 –"1/2 1, בקרוב גם בקוטר "10

info@ari.co.il .לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות: א.ר.י

אוניברסיטת חיפה 
הפקולטה לניהול, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

פרופ' אופירה אילון � ראשת החוג לניהול משאבי טבע 
וסביבה וראשת התוכנית לניהול ומדיניות אנרגיה

מנהל מחוז חיפה של המשרד לאיכות סביבה, מנכ"לית רשות נחל קישון, 
מנהל איכות הסביבה ברכבת ישראל ומנהלת קיימות בשכון ובנוי נפגשים 
לארוחת ערב. זו לא התחלה של בדיחה, אלא ספור מהחיים. אלה ואחרים 
ברמה אקדמית  וסביבה שהוכשרו  לניהול משאבי טבע  החוג  בוגרי  הם 
תפקידים  ממלאים  הם  ניהוליות.  בעיות  ופתרון  להתמודדות  ומקצועית, 
איכות  בתחום  החלטות  וקבלת  מדיניות  בקביעת  העוסקות  במערכות 

הסביבה ושימוש מושכל ובר-קיימא של משאבי טבע. 

ודוקטורט.  וכוללנית, ללימודי מ"א  גישה בינתחומית, מאוזנת  החוג מאמץ 
תוכנית הלימודים דינאמית ומתעדכנת עפ"י המגמות הארגוניות העכשוויות, 

המפנימות את העקרונות הסביבתיים במערכת קבלת ההחלטות. 
במערך ההוראה משולבים טובי המומחים ואנשי מקצוע מהסקטור הציבורי 

והפרטי עם מרצים מהסגל האקדמי.

בחוג מס' תוכניות לימוד: ניהול משאבי טבע וסביבה, ניהול ומדיניות אנרגיה 
(כולל ספח התמחות), בניהול קיימות בשטחים בנויים (עם ספח) ויחד עם 

 .Global Green MBA החוג למנהל עסקים, תוכנית בינלאומית של
לארוחת הערב, אגב, הם הזמינו אותי, כי אנחנו לא רק מורה ותלמידים, אלא 

עמיתים מקצועיים.

לפרטים נוספים: טלפון: 04-8249919 פקס: 04-8249971
nrem@univ.haifa.ac.il :ובמייל  nrem.haifa.ac.il :באתר

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

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

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

משווקת  תעשיות  לוכסמבורג  חברת 
מערכות HTH – פתרון יעיל ובטוח

בריכות  שתיה,  למי  כלור  לאספקת 
שחיה, חקלאות ותעשיה.

הנציגה  הינה  לוכסמבורג  חברת 
 –  Arch חברת  של  בישראל  הבלעדית 
וטבליות  גרגירי   HTH לאספקת  ארה”ב 

וכן מזיני כלור מדגמים שונים.
 ,Constant Chlor P MM להזנת סידן היפוכלוריט יבש –  P הדגם המזין
נוזלי  כלור  של  מדויקת  מנה  ועקבי  אוטומטי  באופן  ולספק  להכין  תוכנן 
למטרות חיטוי. מזין זה הוא בעל פטנט רשום, המסוגל לספק עד 18 ק”ג 

של כלור זמין ליום.
n של סידן היפוכלוריט יבש  n   P המזין משתמש בטבליות 
בתקן רשום NSF 60, ובטכנולוגיית ריסוס בעלת פטנט רשום, על מנת לייצר 
תמיסת כלור טריה בהתאם לצריכה. המסת הטבליות מתבצעת ע”י מערכת 
דיזות המתיזות מים כלפי מעלה לעבר מגש מחורר עליו מונחות טבליות 
הכלור. כלי האגירה בתחתית המזין אוגר את תמיסת הכלור הטריה שנוצרה 
לשימוש  המוכנה  הכלור  תמיסת  כמות   .(2 (ב- כ-1.7%  הוא  ושריכוזה 

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

המותאמת לשימוש בכלור.
MM בלחץ P-פועלת מערכת ה ,Arch כמו כל מזיני הכלור של חברת
אטמוספרי נורמלי והיא ניתנת לשימוש, למילוי מחדש ולניקוי תוך כדי

פעולתה בכל עת. גודלה הקומפקטי של המערכת, (פחות מ-”20) והעובדה 
 P MM  - מערכת  את  הכלור,הופכת  לאחזקת  נוסף  מיכל  נדרש  שלא 

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

• חלופה מלאה לכלור נוזלי
• עלות התקנה נמוכה

• חסכון בתשתיות ובמקום
• עלויות תפעול ותחזוקה נמוכות

• בטיחות מירבית והקטנת סיכוני דליפה
• תוצרת ארה”ב

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

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

• נוח לתחזוקה ופירוק

לפרטים: לוכסמבורג תעשיות בע”מ
www.luxembourg.co.il 03-7964300 .טל

התקנות מסחריות ראשונות � בחודשים הקרובים!
04�6277555 info@emefcy.com :לקבלת פרטים
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המכללה הטכנולוגית � 
הנדסאים באריאל

חקלאות מים � קורס ייחודי במחלקה לטכנולוגיות מים 

על  לשמירה  המים  בתחום  בהתמקצעות  חשיבות  חלה  שבהם  בימים 
משאבים קיימים וניצולם המרבי, המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל 
המים.  בחקלאות  ויישומים  כלכליים  היבטים  בעלי  תכנים  מפתחת 
הקורס חושף את הסטודנט לתחום חקלאות המים, תוך התמקדות בפן 
הביולוגי לצד הפן הטכני - תכנון המערכות, תכנון והקמת חוות גידול של 
אורגניזמים ימיים ואורגניזמים של מים מתוקים, הכרת נושא סינון המים 
בעלי  של  מחלות  וכן  לתחום,  המיקרואורגניזמים  תרומת  אלו,  במערכות 

חיים במערכות מים סגורות. 

מהנדסת מיטל בודה, ראש המחלקה לטכנולוגיות מים באריאל, מסבירה: 
עוסקים  אנו  בשטח.  הנדרשים  בתכנים  הסטודנטים  את  לצייד  לנו  "חשוב 
הישראלי.  במשק  הצרכים  על  למדים  אנו  ומהם  רבים,  תעשייה  בקשרי 
תעודת  לבוגר  המקנים  קורסים  הלימודים  בתכנית  לשבץ  השכלנו  כראיה, 
מוסמך לתחום דיגום המים והתקנת המז"ח מטעם משרד הבריאות, לצד 
לאיש  מאפשרים  אלו  לימוד  נושאי  הנדסאי.  לתואר  מקצועיים  לימודים 
טכנולוגיות המים להביט פנימה למערכות ולעשות אדפטציה נכונה לתחום 

העיסוק הכלכלי".

הסטודנטים בסיור במתקן ההתפלה "שורק"

אוניברסיטת  בקמפוס  היושבת  טכנולוגית  מכללה  היא  באריאל  הנדסאים 
מקיים  בנוסף,  הכלכלה.  משרד  מטעם  הנדסאי  לתואר  המכשירה  אריאל, 
עבור  המים  טכנולוגיות  בתחום  והכשרה  תעודה  לימודי  באריאל  הנדסאים 
כגון:  תחומים  של  מאוד  רחב  במגוון  צרכיהם,  על-פי  ומפעלים,  ארגונים 
סמכויות  פרויקטים;  ניהול  (מט"ש);  שפכים  טיהור  מכוני  מפעילי  הכשרת 
ודינים באיכות הסביבה; כימיה של המים – זיהום וחיטוי; הנדסת ניקוז; טיהור 
 – הובלה  מערכות  וביטחון;  תברואה  מים,  הספקת  בבוצה;  וטיפול  שפכים 

סילוק וניצול קולחים; כלכלה הנדסאית, שרטוט ממוחשב ועוד.
באריאל,  האקדמי  בקמפוס  ומתפתח  הולך  מים  בהנדסת  הידע  תחום 
המסליל לימודים מתואר ההנדסאי, לתארים אקדמיים גבוהים, תוך מחקר 
החקלאי.  ואף  הטכנולוגי,  בפן  והתשתיות,  ההנדסות  בתחומי  ופיתוח 

האזורי  המו"פ  עם  הדוק  בקשר  מצויים  בהנדסאים  הלומדים  הסטודנטים 
בתשתיות  העוסקים  המחקר,  אנשי  לצד  ועובדים  הירדן,  ובקעת  שומרון 

ובאלמנטים חקלאיים.
"אנו מחפשים את ההזדמנויות לקשור את אנשי החקר והתעשייה בתחום, 
ופיתוח  יזמות  אחר  בחיפוש  גם  אלא  ולימוד,  תכנים  בהקניית  רק  לא 
טכנולוגיות חדשות תוך הטמעתן לשימוש" מסבירה ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב, 
מקצועי  לעולם  הלומד  וחשיפת  ידע  "הטמעת  המכללה.  בראש  העומדת 

רחב, מגבשת את הבוגר לכדי איש מקצוע רב יכולות".

לפרטים נוספים ולהרשמה: 1-800-660-660
expert@ariel.ac.il

המכללה הטכנולוגית רופין

מים הם לא רק חיים אלא גם מקור פרנסה ומקצוע בצמיחה שהדרישה אליו 
גדלה כמעיין המתגבר.

והאיכותית  הוותיקה,  המכללה  הינה  רופין  הטכנולוגית  המכללה 
והמובילה בישראל בהכשרה מקצועית בתחומים אלו.

במסגרת המכללה פועלים: 
ביה”ס להנדסאים - מגמת טכנולוגיות מים 
המרכז להשתלמויות – מגמת מים וסביבה

במגוון  ולהתמקצע  להשתלם  ניתן  רופין,  להשתלמויות  המרכז  במסגרת 
עשיר של קורסי הסמכה מטעם משרד הבריאות והכשרות מקצועיות 

המתקיימים במקום הפועלים במגמת מים וסביבה.

האקולוגיים  לצרכים  ומעודכנות  מתקדמות  הלימודים  תכניות 
וסביבה  מים  וארגוני  הבריאות  משרד  בשיתוף  בארץ,  והכלכליים 

נוספים.

בין נושאי הלימוד ניתן למצוא את הנושאים הבאים: 
טוקסיקולוגיה,  אפידמיולוגיה,  מיקרוביולוגיה,  ושפכים,  מים  של  כימיה 
של  וניטור  בטיפול  מתקדמות  טכנולוגיות  שיטות  מים,  וקידוחי  הידרולוגיה 
מי שתיה, שפכים וקולחים, הנדסת סביבה והנדסת תהליכים, ייעול בשימוש 
צנרת,  ואביזרי  סוגי  שאיבה,  ומערכות  משאבות  התפלה,  הנדסת  במים, 
פיקוד הידראולי, תפעול ותחזוקה מערכות השקיה, מערכות אספקה מים 
וביוב, חוקים ותקנות בריאות העם, התנסות מעשית במעבדת מים 
רופין  למכללת  ייחודית  אנליטית  ומיקרוביולוגיה)  (כימיה 
בתחומו  המומחה  מקצועי  מרצים  מצוות  ללמוד  להתמקצע,  תוכל  בהם 
מבכירי אנשי המים בארץ: מהטכניון, חברת מקורות, רשות המים, תאגידי 

מים, אנשי משרד הבריאות, משרדי תכנון פרטיים ועוד. 

כלים  ובעזרת  ומעשי  עיוני  ידע  ניתן  הקורסים  לבוגרי 
הציבורי,  במגזר  העבודה  בשוק  הבוגרים  משתלבים  אלו 
גל ההצלחה במגוון רחב  ועולים על  והחקלאי  התעשייתי 

של עיסוקים בתחומי המים והקרקע כגון: 

�� ��� ��� 96.indd   6 3/22/15   6:3  PM

65הנדסת מים מגזין המים הישראלי

על כוס מים

ורשות  המים  ברשות  הבריאות,  ובמשרד  הסביבה  לאיכות  במשרד  פקחים 
ענפי  במרכזי  ובעיריות,  המקומיות  ברשויות  מים  בתאגידי  והגנים,  הטבע 
המים והחקלאות בהתיישבות העובדת, מכירות בחברות העוסקות בתחום 
טכנולוגיות המים, אנשי שירות שדה, תפעול של מערכות מתקני מי שתיה, 

מתקני טיפול בשפכים, במערכות השקיה ועוד.

הקורסים הנפתחים בחודשים הקרובים:
מתקין / בודק מז“ח מוסמך•
דוגם מי שתייה א‘ / ב‘•
דוגם מי נופש ומקוואות•
מפעיל בריכה•
דוגם מי ביוב שפכים וקולחין•
משאבות ומערכות שאיבה•
טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה•
טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים•
תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה•
תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה•
ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך•
תחזוקת מערכות מים וביוב •

לפרטים והרשמה צלצל 09-8303500, 09-8303525
hishtalmut@ruppin.ac.il, etit@ruppin.ac.il

פיברטק

שוחות ותאי בקרה מתוצרת חברת פיברטק

שוחות ותאי בקרה עשויים P מהווים חלק אינטגרלי ממערכת צנרת.
לעמוד  בכדי  פרטני  ומפרט  תכנון  עפ"י  נעשים  הבקרה  ותאי  השוחות 
ומיוצרים  הרלוונטים,  ולתקנים  לפרויקט  הנדרשים  ובסטנדרטים  בדרישות 

בהתאם לדרישות תקני ייצור בינלאומים.

כגון: מגופים  וציוד בלחץ לשימושים שונים  ניתן לקבל תאי תפעול, בקרה 
ושסתומים, פורקי לחץ, ניקוז קווים, מדידות זרימה וספיקה.

השוחות ותאי הבקרה מתוצרת פיברטק משלבים חומרי מבנה בעלי חוזק 
ועמידות כימית גבוהה שמקנים יתרונות רבים:

עמידות קורוזיבית•
בטיחות בשימוש•
העדר צורך בעבודות תחזוקה•
עמידות קורוזיבית פנימית וחיצונית•
מבנה דופן מונוליטי, מיקשה אחת.•

אטימות מוחלטת לזליגת נוזלים•
אטימות מוחלטת לחדירת נוזלים•
חוזק•
מותאם לעומסים חיצוניים של קרק•
•. 12 מותאם לתיקרות בטון ולעומסים עד   לפי ת"י 489 או 
משקל נמוך•
שינוע קל•
פריקה בעזרת מיכון קל•
אין צורך בציוד כבד להתקנה•

התקנה קלה•
חיסכון בזמן התקנה•
חפירה מצומצמת•
אין צורך להמתין לייבוש בין שלב הביסוס להתקנה•
ניתן להוסיף פתחים ושלוחות ככל שיידרש וללא ציוד מיוחד •
אמינות מוצר•
מוצר חרושתי בדוק ומהימן•
יציבות ממדית•
מבנה ועיצוב אחידים•

למידע נוסף נא לפנות: טל. 09-7929441
 . . .i
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המכללה הטכנולוגית � 
הנדסאים באריאל

חקלאות מים � קורס ייחודי במחלקה לטכנולוגיות מים 

על  לשמירה  המים  בתחום  בהתמקצעות  חשיבות  חלה  שבהם  בימים 
משאבים קיימים וניצולם המרבי, המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל 
המים.  בחקלאות  ויישומים  כלכליים  היבטים  בעלי  תכנים  מפתחת 
הקורס חושף את הסטודנט לתחום חקלאות המים, תוך התמקדות בפן 
הביולוגי לצד הפן הטכני - תכנון המערכות, תכנון והקמת חוות גידול של 
אורגניזמים ימיים ואורגניזמים של מים מתוקים, הכרת נושא סינון המים 
בעלי  של  מחלות  וכן  לתחום,  המיקרואורגניזמים  תרומת  אלו,  במערכות 

חיים במערכות מים סגורות. 

מהנדסת מיטל בודה, ראש המחלקה לטכנולוגיות מים באריאל, מסבירה: 
עוסקים  אנו  בשטח.  הנדרשים  בתכנים  הסטודנטים  את  לצייד  לנו  "חשוב 
הישראלי.  במשק  הצרכים  על  למדים  אנו  ומהם  רבים,  תעשייה  בקשרי 
תעודת  לבוגר  המקנים  קורסים  הלימודים  בתכנית  לשבץ  השכלנו  כראיה, 
מוסמך לתחום דיגום המים והתקנת המז"ח מטעם משרד הבריאות, לצד 
לאיש  מאפשרים  אלו  לימוד  נושאי  הנדסאי.  לתואר  מקצועיים  לימודים 
טכנולוגיות המים להביט פנימה למערכות ולעשות אדפטציה נכונה לתחום 

העיסוק הכלכלי".

הסטודנטים בסיור במתקן ההתפלה "שורק"

אוניברסיטת  בקמפוס  היושבת  טכנולוגית  מכללה  היא  באריאל  הנדסאים 
מקיים  בנוסף,  הכלכלה.  משרד  מטעם  הנדסאי  לתואר  המכשירה  אריאל, 
עבור  המים  טכנולוגיות  בתחום  והכשרה  תעודה  לימודי  באריאל  הנדסאים 
כגון:  תחומים  של  מאוד  רחב  במגוון  צרכיהם,  על-פי  ומפעלים,  ארגונים 
סמכויות  פרויקטים;  ניהול  (מט"ש);  שפכים  טיהור  מכוני  מפעילי  הכשרת 
ודינים באיכות הסביבה; כימיה של המים – זיהום וחיטוי; הנדסת ניקוז; טיהור 
 – הובלה  מערכות  וביטחון;  תברואה  מים,  הספקת  בבוצה;  וטיפול  שפכים 

סילוק וניצול קולחים; כלכלה הנדסאית, שרטוט ממוחשב ועוד.
באריאל,  האקדמי  בקמפוס  ומתפתח  הולך  מים  בהנדסת  הידע  תחום 
המסליל לימודים מתואר ההנדסאי, לתארים אקדמיים גבוהים, תוך מחקר 
החקלאי.  ואף  הטכנולוגי,  בפן  והתשתיות,  ההנדסות  בתחומי  ופיתוח 

האזורי  המו"פ  עם  הדוק  בקשר  מצויים  בהנדסאים  הלומדים  הסטודנטים 
בתשתיות  העוסקים  המחקר,  אנשי  לצד  ועובדים  הירדן,  ובקעת  שומרון 

ובאלמנטים חקלאיים.
"אנו מחפשים את ההזדמנויות לקשור את אנשי החקר והתעשייה בתחום, 
ופיתוח  יזמות  אחר  בחיפוש  גם  אלא  ולימוד,  תכנים  בהקניית  רק  לא 
טכנולוגיות חדשות תוך הטמעתן לשימוש" מסבירה ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב, 
מקצועי  לעולם  הלומד  וחשיפת  ידע  "הטמעת  המכללה.  בראש  העומדת 

רחב, מגבשת את הבוגר לכדי איש מקצוע רב יכולות".

לפרטים נוספים ולהרשמה: 1-800-660-660
expert@ariel.ac.il

המכללה הטכנולוגית רופין

מים הם לא רק חיים אלא גם מקור פרנסה ומקצוע בצמיחה שהדרישה אליו 
גדלה כמעיין המתגבר.

והאיכותית  הוותיקה,  המכללה  הינה  רופין  הטכנולוגית  המכללה 
והמובילה בישראל בהכשרה מקצועית בתחומים אלו.

במסגרת המכללה פועלים: 
ביה”ס להנדסאים - מגמת טכנולוגיות מים 
המרכז להשתלמויות – מגמת מים וסביבה

במגוון  ולהתמקצע  להשתלם  ניתן  רופין,  להשתלמויות  המרכז  במסגרת 
עשיר של קורסי הסמכה מטעם משרד הבריאות והכשרות מקצועיות 

המתקיימים במקום הפועלים במגמת מים וסביבה.

האקולוגיים  לצרכים  ומעודכנות  מתקדמות  הלימודים  תכניות 
וסביבה  מים  וארגוני  הבריאות  משרד  בשיתוף  בארץ,  והכלכליים 

נוספים.

בין נושאי הלימוד ניתן למצוא את הנושאים הבאים: 
טוקסיקולוגיה,  אפידמיולוגיה,  מיקרוביולוגיה,  ושפכים,  מים  של  כימיה 
של  וניטור  בטיפול  מתקדמות  טכנולוגיות  שיטות  מים,  וקידוחי  הידרולוגיה 
מי שתיה, שפכים וקולחים, הנדסת סביבה והנדסת תהליכים, ייעול בשימוש 
צנרת,  ואביזרי  סוגי  שאיבה,  ומערכות  משאבות  התפלה,  הנדסת  במים, 
פיקוד הידראולי, תפעול ותחזוקה מערכות השקיה, מערכות אספקה מים 
וביוב, חוקים ותקנות בריאות העם, התנסות מעשית במעבדת מים 
רופין  למכללת  ייחודית  אנליטית  ומיקרוביולוגיה)  (כימיה 
בתחומו  המומחה  מקצועי  מרצים  מצוות  ללמוד  להתמקצע,  תוכל  בהם 
מבכירי אנשי המים בארץ: מהטכניון, חברת מקורות, רשות המים, תאגידי 

מים, אנשי משרד הבריאות, משרדי תכנון פרטיים ועוד. 

כלים  ובעזרת  ומעשי  עיוני  ידע  ניתן  הקורסים  לבוגרי 
הציבורי,  במגזר  העבודה  בשוק  הבוגרים  משתלבים  אלו 
גל ההצלחה במגוון רחב  ועולים על  והחקלאי  התעשייתי 

של עיסוקים בתחומי המים והקרקע כגון: 
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ורשות  המים  ברשות  הבריאות,  ובמשרד  הסביבה  לאיכות  במשרד  פקחים 
ענפי  במרכזי  ובעיריות,  המקומיות  ברשויות  מים  בתאגידי  והגנים,  הטבע 
המים והחקלאות בהתיישבות העובדת, מכירות בחברות העוסקות בתחום 
טכנולוגיות המים, אנשי שירות שדה, תפעול של מערכות מתקני מי שתיה, 

מתקני טיפול בשפכים, במערכות השקיה ועוד.

הקורסים הנפתחים בחודשים הקרובים:
מתקין / בודק מז“ח מוסמך•
דוגם מי שתייה א‘ / ב‘•
דוגם מי נופש ומקוואות•
מפעיל בריכה•
דוגם מי ביוב שפכים וקולחין•
משאבות ומערכות שאיבה•
טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה•
טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים•
תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה•
תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה•
ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך•
תחזוקת מערכות מים וביוב •

לפרטים והרשמה צלצל 09-8303500, 09-8303525
hishtalmut@ruppin.ac.il, etit@ruppin.ac.il

פיברטק

שוחות ותאי בקרה מתוצרת חברת פיברטק

שוחות ותאי בקרה עשויים P מהווים חלק אינטגרלי ממערכת צנרת.
לעמוד  בכדי  פרטני  ומפרט  תכנון  עפ"י  נעשים  הבקרה  ותאי  השוחות 
ומיוצרים  הרלוונטים,  ולתקנים  לפרויקט  הנדרשים  ובסטנדרטים  בדרישות 

בהתאם לדרישות תקני ייצור בינלאומים.

כגון: מגופים  וציוד בלחץ לשימושים שונים  ניתן לקבל תאי תפעול, בקרה 
ושסתומים, פורקי לחץ, ניקוז קווים, מדידות זרימה וספיקה.

השוחות ותאי הבקרה מתוצרת פיברטק משלבים חומרי מבנה בעלי חוזק 
ועמידות כימית גבוהה שמקנים יתרונות רבים:

עמידות קורוזיבית•
בטיחות בשימוש•
העדר צורך בעבודות תחזוקה•
עמידות קורוזיבית פנימית וחיצונית•
מבנה דופן מונוליטי, מיקשה אחת.•

אטימות מוחלטת לזליגת נוזלים•
אטימות מוחלטת לחדירת נוזלים•
חוזק•
מותאם לעומסים חיצוניים של קרק•
•. 12 מותאם לתיקרות בטון ולעומסים עד   לפי ת"י 489 או 
משקל נמוך•
שינוע קל•
פריקה בעזרת מיכון קל•
אין צורך בציוד כבד להתקנה•

התקנה קלה•
חיסכון בזמן התקנה•
חפירה מצומצמת•
אין צורך להמתין לייבוש בין שלב הביסוס להתקנה•
ניתן להוסיף פתחים ושלוחות ככל שיידרש וללא ציוד מיוחד •
אמינות מוצר•
מוצר חרושתי בדוק ומהימן•
יציבות ממדית•
מבנה ועיצוב אחידים•

למידע נוסף נא לפנות: טל. 09-7929441
 . . .i

�� ��� ��� 96.indd   65 3/22/15   6:3  PM

mailto:hishtalmut@ruppin.ac.il
mailto:etit@ruppin.ac.il
http://www.fibertech.co.il/


הנדסת מים מגזין המים הישראלי 66

על כוס מים

המכללה האקדמית כנרת 

לאחר  הוקמה  מים  תעשיות  להנדסת  המחלקה 
פרסום דו"ח משרד התמ"ת אשר הצביע על מחסור 
המחלקה  בישראל.  מים  מהנדסי  של  וגובר  הולך 
מכשירה מהנדסים במסלול שנמשך 4 שנים ואושר 

על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

התואר הנלמד במכללת כנרת בא להכשיר את מהנדס המים לעבודה 
הנדסה  תחומי  של  רב  למספר  המתממשקת  מתפתחת  בסביבה 
וחומרים  ובקרה  חשמל  מיחשוב,  עתירת  והיא  המודרני  בעולם  שונים 

מתקדמים מחד וערה לצרכי הסביבה והמערכות האקולוגיות מאידך.
פיזיקה,  המתמטיקה,  בתחומי  רחב  מדעי  בסיס  לומדים  הסטודנטים 
וכן לומדים מגוון  כימיה והמיקרוביולוגיה ומקצועות הנדסיים משיקים 

רחב של קורסי מעבדה וסימולציה וקורסי תכן בתחומי הנדסת המים.
המחלקה מקדישה רבות לצד המעשי בהכשרת הסטודנטים וזוכה לשיתוף 
פעולה רחב ופורה מצד חברות רבות בתחום אשר מקיימות הרצאות רבות 
במכללה במסגרת אקדמית ולא אקדמית, מארחות את הסטודנטים לסיורים 

וסדנאות במפעלים ומסייעות בייזום והנחיית פרוייקטי גמר. 
המחזור הראשון של בוגרי המחלקה סיים את לימודיו לפני מספר חודשים 
 , ונקלט בהצלחה בחברות מובילות במשק המים כמו   
עמיעד, א.ר.י, פלגי מים, תאגידי מים שונים ועוד. הבוגרים משתלבים במגוון 

רחב של תפקידים הכוללים פיתוח מוצרים, תכנון מתקנים, תפעול ופיקוח.
אנו  שמחים ומעודדים כל קשר חדש וכמובן את חיזוק הקשרים הקיימים מול 
ליצור קשר עם המחלקה  נוספות  וקוראים לחברות  חברות המים השונות 

במטרה להמשיך, להרחיב ולהעמיק את הידע של בוגרי המחלקה.

לפרטים נוספים:  בילי גנור, ראש מנהל בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב
משרד: 04-6653659, פקס: 04-6653661

www.kinneret.ac.il    bili@kinneret.ac.il

מדנט מכשור מדעי

מדנט - מכשור מדעי הינה אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום של 
אספקת מכשור מדעי והינה נציגה בלעדית בארץ של היצרנים מהמובילים 
צרכי  לכל   כתובת אחת  להוות  לנו  מגוון המוצרים הרחב מאפשר  בעולם. 

המעבדה, המחקר, תעשיות, חקלאות, ואיכות הסביבה.
לישראל  עלה  אשר  צעיר  זוג  ע"י  שנים   50 מעל  לפני  נוסדה  מדנט  חברת 

מארגנטינה והחליט לבנות את חייו בארץ.
כאחת  מעמדה  את  מדנט  חברת  ביססה  פעילותה  עשורי  במהלך חמשת 

החברות הוותיקות והמוכרות בישראל בתחומי הבריאות והמדע.

יצרנים
להלן רשימה חלקית של היצרנים, להם אנו הנציגים הישראלים הבלעדיים 
 nn  n n  i בארץ:  מוצריהם  ושיווק  ליבוא 
    i  i n i   P  i

. n i  i  i n i  d   in

מערך המכירות והשירות
עשירי  טכנאים  על  המושתת  שירות  מערך  של  בגיבוי  מקצוע  אנשי  צוות 

ניסיון, הם שמאפשרים לנו להעניק שירות מקצועי  מהיר ויעיל.

הלקוח מעל הכול
הלקוחות,  לכל  להיענות  יש  כי  גורסת  החברה  של  השיווקית  הפילוסופיה 

גדולים כקטנים עם יחס אישי של אחד מול אחד וכתובת אחת לכל לקוח.

ערך מוסף 
מדנט,  חברת  של  המהירה  וצמיחתה  בתחום  מקצוענותה  הרב,  ניסיונה 
מאפשרים לה להמשיך ולהעניק שירות מיטבי לכלל לקוחותיה, מתוך גישה 

של מצוינות ומענה מידי לכל לקוח.
והטיפוח  המתמדת  המקצועית  ההכשרה  בחשיבות  מכירה  החברה 
כל אלה  ללקוחותיה.  ושיפור השרות  לשימור  ככלי  עובדיה  המקצועי של 
מהחברות  לאחת  תחרותי  בשוק  הפועלת  מדנט,  חברת  את  הופכים 

הגדולות בארץ בתחומה.
חזון האיכות של החברה מקבל ביטוי בתעודה אשר הוענקה לה, המאשרת 

. 9 כי היא פועלת לפי תקן האיכות הבינלאומי 1:2008

מכשור מדעי לבדיקות מים - פרטים ליצירת קשר:
אנדראה טיברג – שיווק ומכירות, 052-3211142

. d n . .i  . d n . .i
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עוסקת  כימיים  וחמרים  דשנים  חברת 
לשתייה  מים  חיטוי  בתחום  רבות  שנים 
רחב  מגוון  מספקת  החברה  ולחקלאות. 
של מוצרים לטיפול במים. דשנים מספקת 
האוטומטית   ChloRunה� מערכת  את 
ומיוצבת.  טרייה  כלור  תמיסת  לקבלת 

החיטוי מתבצע בבטיחות דיוק ובקלות.

לצרכי  המותאמים  ובזמן  במינון  תמיסת  מייצרת   ChloRun-ה מערכת 
דבר  מפעיל,  של  צמודה  נוכחות  ללא  מרחוק.  אפשרית  ההפעלה  הלקוח. 
שחוסך בעלויות כוח אדם. המערכת מחוברת לחשמל, ניתן לחברה למערכת 

סולרית . 
ההכלרה  מים.  של  משתנות  בספיקות  לטפל  יכולה   ChloRun-ה מערכת 
ע"י בקרה  נעשית  מוצק. ההזנה  לכלור  מיכל המסה  מתבצעת באמצעות 
דרישות  לפי  למאגר  או  לצנרת  ישירות  מוזרקת  התמיסה  אלקטרונית. 
אובדן  ומונעת  אוטומטית  מופסקת  המערכת  תקלה  של  במקרה  הלקוח. 

חומר תוך אפשרות שליחת הודעת תקלה. 
השימוש בכלור מוצק מאפשר ניוד קל ובטוח של החומר . אין בעיה של זמן 
חיי מדף כפי שקיים בשימוש של תמיסת היפוכלוריט. חיי המדף של תמיסת 

היפוכלוריט תלוי בחמישה גורמים עיקריים:
ריכוז הכלור  .1
אלקליניות   .2

טמפרטורה של תמיסת ההיפוכלוריט בהכנה ובאחסון  .3
ריכוז של מזהמים העלולים לגרום לפרוק תמיסת ההיפוכלוריט.  .4

חשיפה לאור.  .5
לכל הגורמים האלו נותן ה-ChloRun מענה טוב ויעיל. 

יגרום  לא  .לכן,  לאלקליניות  תורם  ולא  חומצי   pH בעל  הוא   ChloRun-ה
של  לסתימה  הגורמים  ומגנזיום)  (קלציום  אבנית  של  משקעים  לקבלת 
 ,pH-ה של  מעליה  כתוצאה  הנוצרת  האבנית  משקעי  גבי  על  הצנרת. 
(ביופילם) הגורמים לסתימה ומונעים  מצטברים בדר"כ משקעים ביולוגיים 
מעבר מים ודשן בחקלאות. ל–ChloRun יש יכולת להשמיד מגוון רחב של 

פתוגניים. ה-ChloRun עובר הידרוליזה במים לפי המשוואה הבאה:
ChloRun + H2O —> 2HOCl (חומצה היפוכלוריט)

חומרים  מחמצנת  היא  יעיל.  לביוציד  נחשבת  הנוצרת  היפוכלוריט  חומצה 
אורגניים ואנאורגניים במים. ה-ChloRun הוא מקור טוב לכלור זמין ולבקרה 

ומניעת  ביופילם  של 
נותן  הוא  סתימות. 
ובטוח  מהיר,  מענה 

לכלורינציה. 
עומד   ChloRun-ה
תקנים  של  בדרישות 
בעל  והוא  בינלאומיים 
לשימוש  אישורים 
שונים  במקומות 
תקן   ,(NSF) בעולם 
בארץ  שתייה  למי 
 (24 חלק   5438 (ת"י 
לשימוש  ואישורים 
החקלאות  משרדי  של 

והבריאות.
 ChloRun-ה מערכת 
בשימוש  נמצאת 

לאתרים  מתאימה  היא  ומפעלים.  חממות  אריזה,  בתי  עירוניות,  ברשתות 
מרוחקים ובסיסים צבאיים בהם נדרש חיטוי יעיל ללא מגע צמוד של עובד.

להכלרה   ChloRun-ה במערכת  מהמשתמשים  אחד  היא  מקורות  חברת 
של בארות וקידוחים למי שתייה במרכזי ערים. כמו- כן, אגודות מים רבות 
ובקווי  קולחין  ומי  מושבים  מים  מאגרי  של  לחיטוי  במערכת  משתמשות 
הולכת מים. חקלאים רבים בארץ עושים שימוש הולך וגדל לשביעות רצונם.

עד היום פותחו מספר סוגים של מערכות לכמויות מים משתנות ולהתאמה 
הוא בכמות החומר  בין המערכות  לצרכים שונים של המשתמשים. השוני 

המוצק במיכל המילוי ובריכוז תמיסת ChloRun המיוצרת.

ניתן לראות את המערכת ביו-טיוב בקישור הבא: 
כלורן – מערכת לניקוי וחיטוי מים.

בכל  לרכשו  ניתן  בשקים  או  ק"ג   22.7 של  באריזות  מסופק   ChloRun-ה
המחסנים החקלאיים או ישירות מחברת דשנים וחמרים כימיים בע"מ.

להזמנות –1-800-77-88-77.

ChloRun � חיטוי מים 
בדרך הנכונה והבטוחה
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על כוס מים

המכללה האקדמית כנרת 

לאחר  הוקמה  מים  תעשיות  להנדסת  המחלקה 
פרסום דו"ח משרד התמ"ת אשר הצביע על מחסור 
המחלקה  בישראל.  מים  מהנדסי  של  וגובר  הולך 
מכשירה מהנדסים במסלול שנמשך 4 שנים ואושר 

על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

התואר הנלמד במכללת כנרת בא להכשיר את מהנדס המים לעבודה 
הנדסה  תחומי  של  רב  למספר  המתממשקת  מתפתחת  בסביבה 
וחומרים  ובקרה  חשמל  מיחשוב,  עתירת  והיא  המודרני  בעולם  שונים 

מתקדמים מחד וערה לצרכי הסביבה והמערכות האקולוגיות מאידך.
פיזיקה,  המתמטיקה,  בתחומי  רחב  מדעי  בסיס  לומדים  הסטודנטים 
וכן לומדים מגוון  כימיה והמיקרוביולוגיה ומקצועות הנדסיים משיקים 

רחב של קורסי מעבדה וסימולציה וקורסי תכן בתחומי הנדסת המים.
המחלקה מקדישה רבות לצד המעשי בהכשרת הסטודנטים וזוכה לשיתוף 
פעולה רחב ופורה מצד חברות רבות בתחום אשר מקיימות הרצאות רבות 
במכללה במסגרת אקדמית ולא אקדמית, מארחות את הסטודנטים לסיורים 

וסדנאות במפעלים ומסייעות בייזום והנחיית פרוייקטי גמר. 
המחזור הראשון של בוגרי המחלקה סיים את לימודיו לפני מספר חודשים 
 , ונקלט בהצלחה בחברות מובילות במשק המים כמו   
עמיעד, א.ר.י, פלגי מים, תאגידי מים שונים ועוד. הבוגרים משתלבים במגוון 

רחב של תפקידים הכוללים פיתוח מוצרים, תכנון מתקנים, תפעול ופיקוח.
אנו  שמחים ומעודדים כל קשר חדש וכמובן את חיזוק הקשרים הקיימים מול 
ליצור קשר עם המחלקה  נוספות  וקוראים לחברות  חברות המים השונות 

במטרה להמשיך, להרחיב ולהעמיק את הידע של בוגרי המחלקה.

לפרטים נוספים:  בילי גנור, ראש מנהל בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב
משרד: 04-6653659, פקס: 04-6653661

www.kinneret.ac.il    bili@kinneret.ac.il

מדנט מכשור מדעי

מדנט - מכשור מדעי הינה אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום של 
אספקת מכשור מדעי והינה נציגה בלעדית בארץ של היצרנים מהמובילים 
צרכי  לכל   כתובת אחת  להוות  לנו  מגוון המוצרים הרחב מאפשר  בעולם. 

המעבדה, המחקר, תעשיות, חקלאות, ואיכות הסביבה.
לישראל  עלה  אשר  צעיר  זוג  ע"י  שנים   50 מעל  לפני  נוסדה  מדנט  חברת 

מארגנטינה והחליט לבנות את חייו בארץ.
כאחת  מעמדה  את  מדנט  חברת  ביססה  פעילותה  עשורי  במהלך חמשת 

החברות הוותיקות והמוכרות בישראל בתחומי הבריאות והמדע.

יצרנים
להלן רשימה חלקית של היצרנים, להם אנו הנציגים הישראלים הבלעדיים 
 nn  n n  i בארץ:  מוצריהם  ושיווק  ליבוא 
    i  i n i   P  i

. n i  i  i n i  d   in

מערך המכירות והשירות
עשירי  טכנאים  על  המושתת  שירות  מערך  של  בגיבוי  מקצוע  אנשי  צוות 

ניסיון, הם שמאפשרים לנו להעניק שירות מקצועי  מהיר ויעיל.

הלקוח מעל הכול
הלקוחות,  לכל  להיענות  יש  כי  גורסת  החברה  של  השיווקית  הפילוסופיה 

גדולים כקטנים עם יחס אישי של אחד מול אחד וכתובת אחת לכל לקוח.

ערך מוסף 
מדנט,  חברת  של  המהירה  וצמיחתה  בתחום  מקצוענותה  הרב,  ניסיונה 
מאפשרים לה להמשיך ולהעניק שירות מיטבי לכלל לקוחותיה, מתוך גישה 

של מצוינות ומענה מידי לכל לקוח.
והטיפוח  המתמדת  המקצועית  ההכשרה  בחשיבות  מכירה  החברה 
כל אלה  ללקוחותיה.  ושיפור השרות  לשימור  ככלי  עובדיה  המקצועי של 
מהחברות  לאחת  תחרותי  בשוק  הפועלת  מדנט,  חברת  את  הופכים 

הגדולות בארץ בתחומה.
חזון האיכות של החברה מקבל ביטוי בתעודה אשר הוענקה לה, המאשרת 

. 9 כי היא פועלת לפי תקן האיכות הבינלאומי 1:2008

מכשור מדעי לבדיקות מים - פרטים ליצירת קשר:
אנדראה טיברג – שיווק ומכירות, 052-3211142

. d n . .i  . d n . .i
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עוסקת  כימיים  וחמרים  דשנים  חברת 
לשתייה  מים  חיטוי  בתחום  רבות  שנים 
רחב  מגוון  מספקת  החברה  ולחקלאות. 
של מוצרים לטיפול במים. דשנים מספקת 
האוטומטית   ChloRunה� מערכת  את 
ומיוצבת.  טרייה  כלור  תמיסת  לקבלת 

החיטוי מתבצע בבטיחות דיוק ובקלות.

לצרכי  המותאמים  ובזמן  במינון  תמיסת  מייצרת   ChloRun-ה מערכת 
דבר  מפעיל,  של  צמודה  נוכחות  ללא  מרחוק.  אפשרית  ההפעלה  הלקוח. 
שחוסך בעלויות כוח אדם. המערכת מחוברת לחשמל, ניתן לחברה למערכת 

סולרית . 
ההכלרה  מים.  של  משתנות  בספיקות  לטפל  יכולה   ChloRun-ה מערכת 
ע"י בקרה  נעשית  מוצק. ההזנה  לכלור  מיכל המסה  מתבצעת באמצעות 
דרישות  לפי  למאגר  או  לצנרת  ישירות  מוזרקת  התמיסה  אלקטרונית. 
אובדן  ומונעת  אוטומטית  מופסקת  המערכת  תקלה  של  במקרה  הלקוח. 

חומר תוך אפשרות שליחת הודעת תקלה. 
השימוש בכלור מוצק מאפשר ניוד קל ובטוח של החומר . אין בעיה של זמן 
חיי מדף כפי שקיים בשימוש של תמיסת היפוכלוריט. חיי המדף של תמיסת 

היפוכלוריט תלוי בחמישה גורמים עיקריים:
ריכוז הכלור  .1
אלקליניות   .2

טמפרטורה של תמיסת ההיפוכלוריט בהכנה ובאחסון  .3
ריכוז של מזהמים העלולים לגרום לפרוק תמיסת ההיפוכלוריט.  .4

חשיפה לאור.  .5
לכל הגורמים האלו נותן ה-ChloRun מענה טוב ויעיל. 

יגרום  לא  .לכן,  לאלקליניות  תורם  ולא  חומצי   pH בעל  הוא   ChloRun-ה
של  לסתימה  הגורמים  ומגנזיום)  (קלציום  אבנית  של  משקעים  לקבלת 
 ,pH-ה של  מעליה  כתוצאה  הנוצרת  האבנית  משקעי  גבי  על  הצנרת. 
(ביופילם) הגורמים לסתימה ומונעים  מצטברים בדר"כ משקעים ביולוגיים 
מעבר מים ודשן בחקלאות. ל–ChloRun יש יכולת להשמיד מגוון רחב של 

פתוגניים. ה-ChloRun עובר הידרוליזה במים לפי המשוואה הבאה:
ChloRun + H2O —> 2HOCl (חומצה היפוכלוריט)

חומרים  מחמצנת  היא  יעיל.  לביוציד  נחשבת  הנוצרת  היפוכלוריט  חומצה 
אורגניים ואנאורגניים במים. ה-ChloRun הוא מקור טוב לכלור זמין ולבקרה 

ומניעת  ביופילם  של 
נותן  הוא  סתימות. 
ובטוח  מהיר,  מענה 

לכלורינציה. 
עומד   ChloRun-ה
תקנים  של  בדרישות 
בעל  והוא  בינלאומיים 
לשימוש  אישורים 
שונים  במקומות 
תקן   ,(NSF) בעולם 
בארץ  שתייה  למי 
 (24 חלק   5438 (ת"י 
לשימוש  ואישורים 
החקלאות  משרדי  של 

והבריאות.
 ChloRun-ה מערכת 
בשימוש  נמצאת 

לאתרים  מתאימה  היא  ומפעלים.  חממות  אריזה,  בתי  עירוניות,  ברשתות 
מרוחקים ובסיסים צבאיים בהם נדרש חיטוי יעיל ללא מגע צמוד של עובד.

להכלרה   ChloRun-ה במערכת  מהמשתמשים  אחד  היא  מקורות  חברת 
של בארות וקידוחים למי שתייה במרכזי ערים. כמו- כן, אגודות מים רבות 
ובקווי  קולחין  ומי  מושבים  מים  מאגרי  של  לחיטוי  במערכת  משתמשות 
הולכת מים. חקלאים רבים בארץ עושים שימוש הולך וגדל לשביעות רצונם.

עד היום פותחו מספר סוגים של מערכות לכמויות מים משתנות ולהתאמה 
הוא בכמות החומר  בין המערכות  לצרכים שונים של המשתמשים. השוני 

המוצק במיכל המילוי ובריכוז תמיסת ChloRun המיוצרת.

ניתן לראות את המערכת ביו-טיוב בקישור הבא: 
כלורן – מערכת לניקוי וחיטוי מים.

בכל  לרכשו  ניתן  בשקים  או  ק"ג   22.7 של  באריזות  מסופק   ChloRun-ה
המחסנים החקלאיים או ישירות מחברת דשנים וחמרים כימיים בע"מ.

להזמנות –1-800-77-88-77.

ChloRun � חיטוי מים 
בדרך הנכונה והבטוחה
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OPTIMAL FLOW SOLUTIONS

Where Knowledge & Experience join with Innovation
www.ari.co.il    info@ari.co.il    04-6761980

שרות צפון:  אמיר גוזלן  054-2566748
שרות דרום:  יונתן דביר  054-5676840

א.ר.י ממשיכה לפתח ולהרחיב את סל המוצרים שלה, הכולל עכשיו גם מגופי בקרה, 
סדרה חדשה של שסתומי אויר והשלמת סדרות קיימות כמענה לצרכי השוק.

יש לנו פתרונות חדשים עבורך

שסתום אויר משולב “ברק” ארוך
 מתאים לנוזלים הנושאים מרחפים 

  מינרליים )כמו מי מאגרים או נחלים(

 שומר על משטחי אטימה נקיים

 אטימה בלחץ נמוך מאוד

 יכולת ציפה גבוהה

D-040 L  1/2"  3/4"  1"  2"

שסתום לנוזלים עם מרחפים מינרליים

 ספיקות אויר גבוהות בגוף קטן במיוחד

 ONE PIECE BODY - מוגן ומונע נזילות

 מכלול המשלב בתוכו את הרכיב הקינטי והאוטומטי    
ונשלף לתחזוקה

D-43  2"-6"   D-46  3"-6"

פרו - פיתוח סדרת שסתומים חדשה

שסתום אל חוזר “רגב”
 מידות קטנות ללחץ 10 בר

  )בקרוב גם ל 16 בר(

 עשוי מחומרים מרוכבים

 פתח עליון לניקוי ותחזוקה קלים

“רגב” פתח עליון במידות קטנות

NR-010  1½"  2"

מכלול פתרונות וויסות ובקרה איכותיים

שסתום אל חוזר “רגב”
 מידות “6  “8 “10 ללחץ 10 בר

 מידות “6  “8 ללחץ 16 בר

NR-010/020
השלמת סדרת ה”רגב”

 הפעלה בלחץ נמוך

 וויסות לתחום ספיקות רחב 

 תגובה מהירה לשינויי לחץ וספיקות.

http://www.ari.co.il/
mailto:info@ari.co.il
http://www.ari.co.il/

