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תמונת השער: איך שתיים מן המדינות המבורכות 
ביותר במים סובלות ממשבר מים?

טיפות ישראליות - חדשות מהארץ
איך שתיים מן המדינות המבורכות ביותר במים

סובלות ממשבר מים?
שי שגב

מבנה אופטימלי של משק המים העירוני
דורון לביא וספי בכר

מה לתאגיד מים ולנכס עתיר שטח ו/או זכויות בניה?
מיכל ברק

איכפת לנו
רב שיח � דיבייט בכנס המים הישראלי השנתי 2015

אהוד לשם

איכפת לנו
הבירוקרטיה יותר אפורה מהמים

הקואליציה למיחזור מים אפורים

אגרות חוב מוניציפאליות מימון בראיה ארוכת טווח
עו”ד משה צ. נאמן

התפלה והסביבה הימית עתיד בר�קיימא?
נורית קרס, אפרת שהם–פרידר ובלה גליל

קוראים כותבים � דוד ורדי
מפלס החוק

אנושיות סביבתית של חברות
עו”ד אמיר פיש

מדינת ישראל תשקיע מיליארד שקלים בפתרון 
שכבר ממומן על�ידי האיחוד האירופי

עו”ד גדעון פישר, עו”ד נעמה זר�כבוד

על כוס מים � חברות מספרות מהשטח

אנחנו כבר אחרי הכל.
יום  אחרי  השואה,  יום  אחרי  הבחירות,  אחרי  החגים,  אחרי 

העצמאות ואחרי החורף.
ממשלה עוד אין!

תיקים   3 הקואליציוני  המו”מ  נושא  של  בהתרוצצות 
משמעותיים אינם נמנים על המבוקשים:

• החינוך התרבות והמדע • המים והאנרגיה • איכות הסביבה.
מיידית  אלקטוראלית  ותועלת  תמורה  בהם  אין  כי  אולי 

ומעטים הגופים שאפשר לחלק למוקרבים.
אופיה  על  מכרעת  השפעה  אלה  שלמיניסטריונים  אלא 

ועתידה של המדינה.
הלוואי שהפוליטיקאים שיזכו בהם יעריכו את עומק מהותם 

ואת החותם שהם יכולים להטביע על עתידה של המדינה.
באם ימלאו תפקידם בכנות ובלב טהור.
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נטפים משיקה את הדור הבא של 
טפטפות בספיקות נמוכות

נטפים, תשיק את הדור הבא של הטפטפות בספיקות נמוכות בתערוכת 
אגריטך 2015. הדור החדש של הטפטפות, שמושק בשנה בה מציינת נטפים 
50 שנות פעילות תחת הכותרת ”50 שנות עיצוב העתיד”, נחשב לחוד החנית 
של טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף; הוא מאפשר להגדיל משמעותית את היבול 
תוך צמצום ההשקעה הכספית של החקלאים במערכות השקייה ובכוח אדם. 
הטפטפות החדשות הן התוספת האחרונה למגוון פתרונות ההשקיה החכמה 

של נטפים, והן עתידות לסייע במלחמה במשבר המזון העולמי.
 

הטפטפות החדשות עתידות להתמודד עם תנאי מים שונים, לרבות מים קשים. 
הן כוללות שני פיתוחים ייחודים של נטפים – יעילות סינון משופרת ומעבר מים 
חדשני, המאפשרים פעילות יעילה ורבת שנים בספיקות נמוכות (בשיעור של 
0.4 ליטר לשעה ומטה). בנוסף, הטפטפות מספקות רמת דיוק גבוהה ויאפשרו 
לחקלאים לקבל תשואות גבוהות. כך, שימוש בפחות משאבים יניב יבול רב 

מבעבר ויגדיל את שיעור הרווחיות של החקלאים ואת כמות המזון המיוצר.
 

רן מידן, מנכ”ל נטפים, מסר: ”כמי שמובילים את תחום ההשקייה החכמה 
ושותפים בעיצוב פני החקלאות העולמית, אנו מבצעים כבר היום צעדים 
שיעזרו בהתמודדות עם אתגר ייצור המזון עבור אוכלוסיית העולם הגדלה. 
הטפטפות החדשות, שיסייעו לחקלאים להניב כמות 
יבול גדולה יותר תוך שימוש בפחות משאבים, הן צעד 
חשוב בכיוון הזה. בקרוב נשיק מוצרים נוספים העתידים 

גם הם לסייע במאבק במשבר המזון העולמי”.
 

'אגריטך 2015: הטפטפות החדשות ייחשפו לראשונה 
בתערוכת אגריטך 2015, שתיערך בין 28-30 באפריל 
2015 במרכז הירידים בתל אביב. פרט לטפטפות, 
וכחלק מחגיגות היובל לחברה, תקיים נטפים דיון תחת 

הכותרת ”עוצמת ההשקעה הממשלתית בחקלאות”. את הדיון ינחו בצוותא 
שר החקלאות הישראלי ומנכ”ל נטפים, רן מידן. בדיון ייקחו חלק מספר שרי 
חקלאות אירופיים, ובמהלכו יציג מנהל חברת המים במדינת קרנאטאקה 
שבדרום הודו את פרויקט המיקרו-השקיה הגדול בעולם בו משתתפת נטפים.

 
בנוסף, בביתן של נטפים בתערוכה יוצג לראשונה בארץ ”שדה אנכי”, שהוא 
למעשה קיר גידולי שדה ענק בגודל של כ- 60 מ”ר. על הקיר ניתן יהיה לראות 
כיצד ניתן להשתמש בפתרונות ההשקייה של נטפים למטרת גידולי שדה 
כגון קנה סוכר, תירס, אלפלפה ועגבניות לתעשייה במסגרת המאבק של 
החברה במשבר המזון העולמי. בביתן החברה יתקיימו גם הרצאות קצרות 

מאת מומחי החברה.
 

בתחום  סינית בכירה  משלחת 
המים ביקרה בישראל

המשלחת באה לקדם את חזון ”עיר המים” הסינית שהוצעה לסין 
על ידי ישראל. מטרת המיזם היא להקים עיר סינית יעילה וחסכונית 

בתחום בזבוז המים כחלק ממאבקה של סין במחסור במי שתייה

העולם כולו צמא למים - במדינות מפותחות ובמדינות מתפתחות המתמודדות 
עם גידול תעשייתי הולך וגובר, ישנה הבנה עמוקה לאתגרים העומדים בפני 
העולם בתחום המים. סין, המהווה שוק מתפתח הצומח בקצב מואץ, מתמודדת 
מול אתגרי מים רבים: האורבניזציה ההולכת וגוברת דורשת בניית תשתיות 
אדירות הכוללות טיפול בהולכת מים ובשפכים עירוניים, אספקת מים איכותיים, 
התייעלות וחסכון במשאבי מים מוגבלים וכולי. כמו כן, מדובר במדינה בה קצב 
התפתחות תעשיות מזהמות דורש עמידה בתקני רגולציה עולמיים והטמעה 

של טכנולוגיות השומרות על הסביבה. 

מתוך הבנת אתגרים אלה, לצד יכולותיה המוכחות של תעשיית המים 
הישראלית, יזם ראש הממשלה בנימין נתניהו, את הקמת 'עיר המים' בסין 
במהלך ביקורו בסין בשנת 2013. היוזמה הועלתה בפני הממשל הסיני 
אשר אימץ בחיוב את ההצעה לבחור עיר סינית אחת ולהפוך אותה לדוגמה, 
המוכיחה כיצד טכנולוגיות מים ישראליות עשויות לשפר את תשתיות המים 
העירוניות, החקלאיות והתעשייתיות. לצורך ביצוע הפרויקט הוקמה קבוצת 
עבודה משותפת לישראל וסין, בראשה עומד מנכ”ל משרד הכלכלה, עמית לנג.

לאחר בחינה של צוותי מומחים, הכריז שר הכלכלה, נפתלי בנט, במהלך ביקורו 
בסין בנובמבר האחרון עם משלחת חברות מים ישראליות, על שואוגואנג 

חדשות מהארץ ומהעולםישראליותטיפות
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נטפים, תשיק את הדור הבא של הטפטפות בספיקות נמוכות בתערוכת 
אגריטך 2015. הדור החדש של הטפטפות, שמושק בשנה בה מציינת נטפים 
50 שנות פעילות תחת הכותרת ”50 שנות עיצוב העתיד”, נחשב לחוד החנית 
של טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף; הוא מאפשר להגדיל משמעותית את היבול 
תוך צמצום ההשקעה הכספית של החקלאים במערכות השקייה ובכוח אדם. 
הטפטפות החדשות הן התוספת האחרונה למגוון פתרונות ההשקיה החכמה 

של נטפים, והן עתידות לסייע במלחמה במשבר המזון העולמי.
 

הטפטפות החדשות עתידות להתמודד עם תנאי מים שונים, לרבות מים קשים. 
הן כוללות שני פיתוחים ייחודים של נטפים – יעילות סינון משופרת ומעבר מים 
חדשני, המאפשרים פעילות יעילה ורבת שנים בספיקות נמוכות (בשיעור של 
0.4 ליטר לשעה ומטה). בנוסף, הטפטפות מספקות רמת דיוק גבוהה ויאפשרו 
לחקלאים לקבל תשואות גבוהות. כך, שימוש בפחות משאבים יניב יבול רב 

מבעבר ויגדיל את שיעור הרווחיות של החקלאים ואת כמות המזון המיוצר.
 

רן מידן, מנכ”ל נטפים, מסר: ”כמי שמובילים את תחום ההשקייה החכמה 
ושותפים בעיצוב פני החקלאות העולמית, אנו מבצעים כבר היום צעדים 
שיעזרו בהתמודדות עם אתגר ייצור המזון עבור אוכלוסיית העולם הגדלה. 
הטפטפות החדשות, שיסייעו לחקלאים להניב כמות 
יבול גדולה יותר תוך שימוש בפחות משאבים, הן צעד 
חשוב בכיוון הזה. בקרוב נשיק מוצרים נוספים העתידים 

גם הם לסייע במאבק במשבר המזון העולמי”.
 

'אגריטך 2015: הטפטפות החדשות ייחשפו לראשונה 
בתערוכת אגריטך 2015, שתיערך בין 28-30 באפריל 
2015 במרכז הירידים בתל אביב. פרט לטפטפות, 
וכחלק מחגיגות היובל לחברה, תקיים נטפים דיון תחת 

הכותרת ”עוצמת ההשקעה הממשלתית בחקלאות”. את הדיון ינחו בצוותא 
שר החקלאות הישראלי ומנכ”ל נטפים, רן מידן. בדיון ייקחו חלק מספר שרי 
חקלאות אירופיים, ובמהלכו יציג מנהל חברת המים במדינת קרנאטאקה 
שבדרום הודו את פרויקט המיקרו-השקיה הגדול בעולם בו משתתפת נטפים.

 
בנוסף, בביתן של נטפים בתערוכה יוצג לראשונה בארץ ”שדה אנכי”, שהוא 
למעשה קיר גידולי שדה ענק בגודל של כ- 60 מ”ר. על הקיר ניתן יהיה לראות 
כיצד ניתן להשתמש בפתרונות ההשקייה של נטפים למטרת גידולי שדה 
כגון קנה סוכר, תירס, אלפלפה ועגבניות לתעשייה במסגרת המאבק של 
החברה במשבר המזון העולמי. בביתן החברה יתקיימו גם הרצאות קצרות 

מאת מומחי החברה.
 

בתחום  סינית בכירה  משלחת 
המים ביקרה בישראל

המשלחת באה לקדם את חזון ”עיר המים” הסינית שהוצעה לסין 
על ידי ישראל. מטרת המיזם היא להקים עיר סינית יעילה וחסכונית 

בתחום בזבוז המים כחלק ממאבקה של סין במחסור במי שתייה

העולם כולו צמא למים - במדינות מפותחות ובמדינות מתפתחות המתמודדות 
עם גידול תעשייתי הולך וגובר, ישנה הבנה עמוקה לאתגרים העומדים בפני 
העולם בתחום המים. סין, המהווה שוק מתפתח הצומח בקצב מואץ, מתמודדת 
מול אתגרי מים רבים: האורבניזציה ההולכת וגוברת דורשת בניית תשתיות 
אדירות הכוללות טיפול בהולכת מים ובשפכים עירוניים, אספקת מים איכותיים, 
התייעלות וחסכון במשאבי מים מוגבלים וכולי. כמו כן, מדובר במדינה בה קצב 
התפתחות תעשיות מזהמות דורש עמידה בתקני רגולציה עולמיים והטמעה 

של טכנולוגיות השומרות על הסביבה. 

מתוך הבנת אתגרים אלה, לצד יכולותיה המוכחות של תעשיית המים 
הישראלית, יזם ראש הממשלה בנימין נתניהו, את הקמת 'עיר המים' בסין 
במהלך ביקורו בסין בשנת 2013. היוזמה הועלתה בפני הממשל הסיני 
אשר אימץ בחיוב את ההצעה לבחור עיר סינית אחת ולהפוך אותה לדוגמה, 
המוכיחה כיצד טכנולוגיות מים ישראליות עשויות לשפר את תשתיות המים 
העירוניות, החקלאיות והתעשייתיות. לצורך ביצוע הפרויקט הוקמה קבוצת 
עבודה משותפת לישראל וסין, בראשה עומד מנכ”ל משרד הכלכלה, עמית לנג.

לאחר בחינה של צוותי מומחים, הכריז שר הכלכלה, נפתלי בנט, במהלך ביקורו 
בסין בנובמבר האחרון עם משלחת חברות מים ישראליות, על שואוגואנג 

חדשות מהארץ ומהעולםישראליותטיפות
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טיפות ישראליות

כעיר הנבחרת להדגמת היכולות הישראליות. שואוגואנג הינה עיר השוכנת 
בפרובינציית שנדונג (השנייה בגודלה בסין עם כמאה מיליון תושבים), המונה 
כמיליון תושבים ומהווה מודל לכ-500 ערים נוספות בסין, אשר יוכלו גם הן 

לאמץ את הטכנולוגיות לאחר ביצוע הפרויקט בשואוגואנג. 
בתחילת חודש אפריל ביקרה בארץ משלחת המונה כעשרים נציגים מהעיר 
הנבחרת. מדובר בביקור עבודה ראשון של נציגי העיר והוא צפוי לפתוח 
את שלב איתור החברות וטכנולוגיות המים הישראליות שישולבו בעיר, הן 
בתשתית המוניציפאלית והן בחברות התעשייה והחקלאות הממוקמות 
בה. בהמשך, ייצא קול קורא תחת תכנית מאגדי תשתית במינהל סחר חוץ 
במשרד הכלכלה וייערך תהליך תחרותי לבחירת מאגד החברות המתאימות 

ביותר לביצוע הפרויקט, אשר ימומן על ידי הצד הסיני.
תכנית Israel NewTech, שבמשרד הכלכלה, האמונה על יישום הפרויקט 
בצד הישראלי, אחראית על הביקור שבמהלכו תערוך המשלחת סיורים 
בחברות ומתקני מים שונים ותיפגש עם גורמי ממשל כגון רשות המים. בנוסף, 
השתתפה המשלחת בסמינר שנערך במכון היצוא בסוף מרץ, ובו הוצגו אתגרי 

העיר וציפיותיה מהפרויקט ואשר יכלול מפגש עם חברות ישראליות.
עמית לנג, מנכ”ל משרד הכלכלה ויו”ר קבוצת העבודה המשותפת לפרויקט 
'עיר המים' בסין, אומר כי ”יוזמת 'עיר המים בסין' מהווה דוגמא מוחשית 
לקידום יחסי הסחר של ישראל עם סין וחשיבותו של שוק יעד זה בעיני משרד 
הכלכלה. השוק הסיני טומן בחובו הזדמנויות רבות עבור התעשייה הישראלית 
במגוון סקטורים ותחומים, כאשר סקטור המים הישראלי הינו בעל פוטנציאל 
אדיר לביצוע פרויקטים עתירי הון. אנו גאים להיות המשרד המוביל פרויקט 
זה כפתיחת דלת משמעותית עבור תעשיית המים הישראלית בסין בפרט 

ובעולם כולו בכלל”.

זכה  מים  נזילות  לגילוי  פיתוח 
בתחרות בארה”ב

פיתוח ייחודי לגילוי נזילות מים המופעל 
על ידי ”הגיחון” זכה בתחרות בארה”ב • 
מנכ”ל ”הגיחון”, זהר ינון: ”זכייה חשובה 
ליכולתו  נוספת  אינדיקציה  מהווה  זו 
ולסייע  לזהות  הגיחון  המקצועית של 
בפיתוחן של הטכנולוגיות המבטיחות 

ביותר בעולם המים”
חברת אקווריוס ספקטרום מקבוצת האצ'יסון, אשר פיתחה סנסורים אקוסטיים 
לזיהוי נזילות סמויות ברשת המים והותקנה לראשונה בהיקף נרחב בתאגיד 

המים 'הגיחון' זכתה במקום שני בתחרות Imagine H20 בארה”ב (ארגון 
ללא מטרת רווח), המקדם את הטכנולוגיות המבטיחות ביותר בעולם המים.

במסגרת הפרויקט בירושלים פיתחה אקווריוס עם מהנדסי 'הגיחון' יכולת 
לזהות סוגי תקלות נוספות בצנרת המים ובאביזרים שונים ברשת המים 
ובכך להביא לשיפור הביצועים של התפעול והתחזוקה של רשת המים. 
בעקבות הזכייה בתחרות, המערכת זוכה להתעניינות רבה בקרב תאגידי 

מים באנגליה ובארה”ב.
מנכ”ל הגיחון, זהר ינון, בירך על זכייתה של החברה ואמר, כי ”זכייה חשובה 
זו מהווה אינדיקציה נוספת ליכולתו המקצועית של הגיחון לזהות ולסייע 

בפיתוחן של הטכנולוגיות המבטיחות ביותר בעולם המים”.

חדש מחישתיל: חסה הידרופונית 
הגדלה על מים

הפיתוח החדשני של משתלות חישתיל, כולל הרכבה של שתילי החסה 
על כנת השורשים ההידרופוניים. החסה מנותקת מהקרקע וגדלה 
במערכת סגורה, לכן היא חשופה פחות לזיהומים, דבר שמצמצם 
את הצורך בחומרי הדברה. בנוסף, השיטה מקצרת כמעט בחצי את 

תהליך הגידול

אומנם שיטת הגידול ההידרופונית על המים מיושמת כבר במקומות שונים 
בעולם, אלא שבמשתלות ”חישתיל” לקחו אותה צעד אחד קדימה. הפיתוח 
החדשני של חישתיל כולל הרכבה של שתילי החסה על כנת השורשים 

ההידרופוניים.

מאחר שהשתילים אינם צריכים להתמודד עם המאמץ של החדרת השורשים 
לקרקע, הצמח יכול להשקיע יותר אנרגיה ומשאבים בעלי המאכל. ביטול 
התנגדות הקרקע מאפשרת לחסה להשקיע ביצירת עלים פריכים המכילים 

יותר מינראלים.

הגידול ההידרופוני מנותק מהקרקע וגדל במערכת סגורה, לכן הוא פחות 
חשוף לזיהומים. מה שמאפשר לצמצם את הצורך בהדברה. בנוסף לכך, אין 

אובדן של דשן שלאחר ההשקיה מחלחל למי התהום ומזהם אותם.
יתרון נוסף הוא קצב הגידול המהיר יותר על פני המים, וכך החסה מוכנה 
לשיווק לאחר 30 יום, זאת לעומת תקופה גידול של כ-50-60 ימים של חסה 
הגדלה באדמה. השתילים משווקים ללא מערכת השורשים, אותם מסירים 

לאחר הוצאתה ממצע הקלקר.
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לקידום יחסי הסחר של ישראל עם סין וחשיבותו של שוק יעד זה בעיני משרד 
הכלכלה. השוק הסיני טומן בחובו הזדמנויות רבות עבור התעשייה הישראלית 
במגוון סקטורים ותחומים, כאשר סקטור המים הישראלי הינו בעל פוטנציאל 
אדיר לביצוע פרויקטים עתירי הון. אנו גאים להיות המשרד המוביל פרויקט 
זה כפתיחת דלת משמעותית עבור תעשיית המים הישראלית בסין בפרט 

ובעולם כולו בכלל”.

זכה  מים  נזילות  לגילוי  פיתוח 
בתחרות בארה”ב

פיתוח ייחודי לגילוי נזילות מים המופעל 
על ידי ”הגיחון” זכה בתחרות בארה”ב • 
מנכ”ל ”הגיחון”, זהר ינון: ”זכייה חשובה 
ליכולתו  נוספת  אינדיקציה  מהווה  זו 
ולסייע  לזהות  הגיחון  המקצועית של 
בפיתוחן של הטכנולוגיות המבטיחות 

ביותר בעולם המים”
חברת אקווריוס ספקטרום מקבוצת האצ'יסון, אשר פיתחה סנסורים אקוסטיים 
לזיהוי נזילות סמויות ברשת המים והותקנה לראשונה בהיקף נרחב בתאגיד 

המים 'הגיחון' זכתה במקום שני בתחרות Imagine H20 בארה”ב (ארגון 
ללא מטרת רווח), המקדם את הטכנולוגיות המבטיחות ביותר בעולם המים.

במסגרת הפרויקט בירושלים פיתחה אקווריוס עם מהנדסי 'הגיחון' יכולת 
לזהות סוגי תקלות נוספות בצנרת המים ובאביזרים שונים ברשת המים 
ובכך להביא לשיפור הביצועים של התפעול והתחזוקה של רשת המים. 
בעקבות הזכייה בתחרות, המערכת זוכה להתעניינות רבה בקרב תאגידי 

מים באנגליה ובארה”ב.
מנכ”ל הגיחון, זהר ינון, בירך על זכייתה של החברה ואמר, כי ”זכייה חשובה 
זו מהווה אינדיקציה נוספת ליכולתו המקצועית של הגיחון לזהות ולסייע 

בפיתוחן של הטכנולוגיות המבטיחות ביותר בעולם המים”.

חדש מחישתיל: חסה הידרופונית 
הגדלה על מים

הפיתוח החדשני של משתלות חישתיל, כולל הרכבה של שתילי החסה 
על כנת השורשים ההידרופוניים. החסה מנותקת מהקרקע וגדלה 
במערכת סגורה, לכן היא חשופה פחות לזיהומים, דבר שמצמצם 
את הצורך בחומרי הדברה. בנוסף, השיטה מקצרת כמעט בחצי את 

תהליך הגידול

אומנם שיטת הגידול ההידרופונית על המים מיושמת כבר במקומות שונים 
בעולם, אלא שבמשתלות ”חישתיל” לקחו אותה צעד אחד קדימה. הפיתוח 
החדשני של חישתיל כולל הרכבה של שתילי החסה על כנת השורשים 

ההידרופוניים.

מאחר שהשתילים אינם צריכים להתמודד עם המאמץ של החדרת השורשים 
לקרקע, הצמח יכול להשקיע יותר אנרגיה ומשאבים בעלי המאכל. ביטול 
התנגדות הקרקע מאפשרת לחסה להשקיע ביצירת עלים פריכים המכילים 

יותר מינראלים.

הגידול ההידרופוני מנותק מהקרקע וגדל במערכת סגורה, לכן הוא פחות 
חשוף לזיהומים. מה שמאפשר לצמצם את הצורך בהדברה. בנוסף לכך, אין 

אובדן של דשן שלאחר ההשקיה מחלחל למי התהום ומזהם אותם.
יתרון נוסף הוא קצב הגידול המהיר יותר על פני המים, וכך החסה מוכנה 
לשיווק לאחר 30 יום, זאת לעומת תקופה גידול של כ-50-60 ימים של חסה 
הגדלה באדמה. השתילים משווקים ללא מערכת השורשים, אותם מסירים 

לאחר הוצאתה ממצע הקלקר.
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ניסויים נוספים נעשים כעת בשתילי עגבניות ומלפפונים. שיטת הגידול 
ההדירופונית חוסכת לחקלאים עלויות בהכשרת שטחים חקלאיים לקראת 
עונת הגידול, בריסוס ובדישון. השיטה טובה במקרים מסויימים גם בשנת 

השמיטה, מאחר והשתילים אינם נוגעים באדמה.
משתלות חישתיל פרוסות במספר מרכזי גידול ברחבי הארץ ובנוסף מנהלת 
החברה ביחד עם שותפים משתלות בטורקיה, איטליה, דרום אפריקה, צרפת, 
בוסניה וספרד. חישתיל מובילה בעולם בטכנולוגית הרכבת השתילים ומייצרת 

בדרך זו מעל 80 מיליון שתילים בשנה.

בצורת בקליפורניה: לקצץ רבע 
מצריכת המים

כשברקע הרים שבדרך כלל מושלגים, קרא מושל קליפורניה לתושבים 
לחסוך במים. ”אנחנו בעידן חדש. הרעיון של גינה קטנה ויפה שצורכת 

הרבה מים בכל יום, תהיה בקרוב נחלת העבר”

צעדי חירום בקליפורניה, הסובלת מהבצורת הקשה בתולדותיה: מושל מדינת 
קליפורניה שבארה”ב, ג'רי בראון, הורה בתחילת אפריל לתושבים ולבעלי 
העסקים להקטין את צריכת המים ב-25%, כצעד נוסף בהתמודדות עם 

הבצורת הקשה שפוקדת את המדינה זו השנה הרביעית.

מגרשי הגולף והפארקים נדרשים ליישם את הקיצוץ באופן מיידי ותושבים 
יעודדו להחליף את הצמחייה בחצרות הבתים. עם זאת, החקלאים, שכבר 
סובלים מהמחסור במשקעים, הוחרגו מההוראה החדשה ולא נדרשו לשינוי 
בצריכה - כיוון שכבר לפני כמה חודשים הם התבקשו לקצץ בשימוש במים.

המהלך הקיצוני של המושל בראון מגיע בין היתר לאחר שכמות השלגים 
בהרים הגבוהים במדינה שבמערב בארצות-הברית, המספקים כשליש מכמות 
המים של קליפורניה, נמצאים ברמה הנמוכה ביותר מאז החלו המדידות – 5% 

בלבד מהכמות הממוצעת.
כשהוא עומד בשדה חקלאי יבש בקליפורניה אמר המושל בראון, כי המהלך 

עשוי לחסוך כמות גדולה מאוד של מים בתשעת החודשים הקרובים.
”אנחנו עומדים בשדה יבש, שבו אמור להיות שלג בגובה 1.5 מטר”, אמר 
בראון במסיבת עיתונאים שכינס בסיירה נבאדה, רכס הרים גבוהים הנמצא 
בגבול בין קליפורניה לנבאדה. הוא הוסיף כי המדינה תסייע למשפחות ולבתי 
עסק להחליף את הצמחים הצורכים כמות גדולה של מים בצמחים הצורכים 
מעט מים. ”הבצורת מחייבת נקיטת צעדים חסרי תקדים”, הוסיף בראון. הוא 

פנה לתושבי המדינה ואמר: ”אנחנו בעידן חדש. הרעיון של גינה קטנה ויפה 
שצורכת הרבה מים בכל יום, תהיה בקרוב נחלת העבר”.

יו”ר ועדת המים של מדינת קליפורניה, פליסיה מרקוס, אמרה כי במדינה לא 
יהססו לקנוס ב-10,000 דולר ביום מחוזות שלא יצליחו לעמוד ביעדי הקיצוץ 
במים. בין היתר הוחלט לאסור על מי שבונה בית חדש לשתול דשא וצמחים 

ללא מערכת שתחסוך מים.
עבור קליפורניה פגיעה בחקלאות משמעותה אסון לאומי, שכן היא מייצרת 
כמחצית מהפירות, מהאגוזים ומהירקות בארצות הברית ונחשבת למובילה 
בייצור חלב. בעקבות כך, הפך משבר המים לאחד הנושאים החשובים ביותר 

בשיח הפוליטי במדינה.

תוצאות מדאיגות: סקר בדק כמה 
מים אנחנו שותים ביום

ישראלים לא שותים מספיק מים. סקר חדש שבדק את הרגלי הצריכה 
בכל הקשור למשקאות מצא כי רובנו שותים רק 4-5 כוסות מים ביום, 

וזה לא מספיק

שתיית מים  זה בריא - על כך אין עוררין. אבל כמה באמת הישראלים שותים? 
האם מים הוא באמת המשקה המועדף עליהם, האם יש הבדלים בין גברים 

לנשים, ומהי הסיבה שבגללה הישראלים בוחרים במים?
סקר שנערך על ידי מכון המחקר פאנלס, בהזמנת חברה בריטה ובקרב 515 
משיבים יהודים בגילאי 25 ומעלה, מצא שמרבית האנשים (59%) מדווחים 
שהם שותים כ-4-5 כוסות של מים ביום. נתונים אלו מדאיגים. ההמלצות 
לשתייה מומלצת יומית על פי ארגוני הבריאות הן כי גברים זקוקים לכשלושה 
ליטר מים בממוצע ביום, שהם כ-13 כוסות, ונשים זקוקות ל-2.2 ליטר מים 

ביום, שהם כתשע כוסות מדי יום. 
המשקה שנתפס כבריא ביותר על ידי הנבדקים – הוא מים מינרלים. לעומת 
הבחירה במים כמשקה הבריא ביותר, רק 3% ציינו שסודה הוא המשקה 
הבריא ביותר המועדף עליהם. מרבית האנשים (65%) שותים ”מים כי זה 

מרווה ובריא”. רק כחמישית מדווחים שהם שותים מים כי זה טעים להם.

ההרכב הבריא של המים
חשוב לדעת כי מים מלבד היותם הנוזל הנפוץ בעולם, הם גם החומר העיקרי 
ברקמות גופנו השונות. כך למשל, 75% מרקמת השריר. המים מהווים כ-70% 
מגופו של הרך הנולד, 60% מגופו של גבר בוגר וכ-50% מגופה של אישה בוגרת.

בנוגע לחשיבות שהצרכנים מייחסים להרכב הבריא של המים, עולה כי מה 
שהכי חשוב לאנשים הוא שהמים יהיו ללא אבנית (64%) ובטעמים (60%). 
אולם הרוב המכריע  (94%), הסבירו כי הם מודעים לעובדה שלמים יש יתרונות 

פיזיולוגיים בריאים.
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גם ההבדלים בין גברים לנשים, באים לידי ביטוי בהרגלי השתייה. בקרב גברים, 
המשקה הבריא ביותר אחרי מים מינרלים דווקא הוא מיץ סחוט טבעי. כמו 
כן, יותר נשים שותות מים בהשוואה לגברים. יחד עם זאת, כמעט כל האנשים 

(84%) העידו על עצמם כי הם נוהגים לשתות עוד משקאות מלבד מים.
בהשוואה בין אנשים בגילאים שונים, עולה כי בקרב צעירים (בני 25-30) 
מרבית המשיבים אמרו כי המים המינרלים נתפסים בעיניהם כמשקה הבריא 
ביותר. לעומת זאת בקרב מבוגרים, בני 51 ומעלה, כרבע אמרו כי מי הברז 

נחשב כמשקה הבריא ביותר.
בין המשקאות שדיווחו עליהם כמשקאות מועדפים בזמן צמא בנוסף למים, 
ניתן למנות משקאות קלים ומוגזים (22%), מיץ סחוט טבעי (12%) וסודה (9%).

מים  מצאה  נאס”א  חיים?  יש 
נוזליים במאדים

רכב החלל של נאס”א החוקר את מאדים מצא במדידות חדשות מים 
במצב צבירה נוזלי מתחת לפני השטח. עם זאת, לדברי המדענים 

האפשרות שקיימים חיים על פני הכוכב עדיין נמוכים מאד
רמז לבאות? רכב החלל של נאס”א החוקר 
את מאדים, ”קיוריוסיטי”, גילה כי מתחת 
לפני השטח בכוכב הלכת האדום, ישנם 
הממצאים  נוזלי.  צבירה  במצב  מים 
קודמות  תיאוריות  סותרים  החדשים 
כי תנאי הקור  לפיהם סברו מדענים, 
לא מאפשרים את  בכוכב  והצחיחות 

הימצאותם של משקעים נוזליים.
על  המבוססות  החדשות,  המדידות 
שבמהלכו  שלמה  שנה  מחקר בן 
נבדקה הטמפרטורה והלחות של הכוכב, 
מצביעות על כך שהתנאים במכתש גייל, 
הנמצא בסמוך לקו המשווה של מאדים הינם ”נוחים ליצירת כמויות קטנות 
של מלח”. מלח נוצר כאשר פרכלורט מלח סופג אדי מים מהאוויר ובכוחם 
של המלחים להוריד את טמפרטורת הקפיאה של המים, סביב -70 מעלות 
צלזיוס, כך שהם יכולים להישאר במצב צבירה נוזלי גם על פני הכוכב הקר.

”הימצאות מים נוזליים הינה דרישה לחיים כפי שאנו מכירים אותה, ויעד 
למשימות חקר מאדים” אמר אחד ממחברי הדו”ח, חבייר מרטין-טורס, 
החבר במועצת המחקר הספרדית והוסיף כי ”לאפשרות ההתמלחות נוזלים 

על מאדים ישנן השלכות רחבות יותר”.
כמו כן, נמצא במהלך המדידות החדשות, כי זמן קצר לאחר הזריחה של 
לילות החורף, תנאי הטמפרטורות ורמות הלחות מתאימות בדיוק ליצירת 

מים, כאשר המלחים יכולים לספוג מספיק מולקולות מים ולהפוך לנוזלים.
מרטן בו מדסן, חוקר מאדים בכיר באוניברסיטת קופנהגן, אמר לעיתון הגרדיאן 
הבריטי, כי ”המים מחלחלים מעל פני השטח אל תוך האדמה, בה הם מצויים 

בין גרגירי האדמה ולא בצורה של טיפות מים”.

אז יש חיים?
למרות הממצאים החדשים וההסכמה הגורפת כי מים נוזליים נחשבים למרכיב 
הכרחי להיווצרות חיים, המדענים מסכימים כי הימצאותם של אלו על פני 
מאדים היא בלתי סבירה. לטענתם, גם אם היו בעבר חיים על פני הכוכב, הם 

נכחדו כבר לפני כמיליארד שנים.

על פי התיאוריה, לפני כארבע מיליארד שנים, הכוכב איבד את היתרונות שהיו 
קיימים בו בדומה לכדור הארץ, של אטמוספרה עבה המונעת קיפאון ושדה 
מגנטי המגן מפני קרינת השמש, המונעת אף את קיומם של החיידקים 

החזקים ביותר המוכרים לנו מכדור הארץ.
”ישנם אורגניזמים בכדור הארץ שחיים בסביבה מלוחה, אך אם קר מדי ויבש  
- אלה תנאים בעייתיים”, אמר מאדסן והוסיף כי הקרינה במאדים יוצרת 

סביבה עוינת ליצורים חיים.
מידות החום על פני השטח של מאדים הן בין 20 מעלות בצהריים עד מינוס 
153 מעלות בקטבים. על אף שהמלחים על פני המאדים התגלו כבר לפני 
כשבע שנים, עד כה לא היה ברור אם התנאים מאפשרים היווצרות מים מלוחים.

”מכתש גייל הוא אחד המקומות הפחות סבירים על המאדים לקיומם של תנאים 
להתמלחות, בהשוואה לאתרים בקווי רוחב אחרים. כך שאם תהליך התמלחות 
יכול להתקיים שם, מתחזקת המחשבה כי מים במצב צבירה נוזלי יכולים 
להימצא במקומות רבים אחרים”, אמר אלפרד מקיואן, חוקר ראשי באוניברסיטת 

אריזונה בטוסון, השותף לחקר ”קיוריוסיטי”.
רכב החלל נחת על פני המאדים לפני כשלוש שנים בתוך המכתש ”גייל”, 

דרומית לקו המשווה של כוכב השביט.

50 מיליון קוב מהכנרת  הסכם: 
יימכרו לירדן

בגלל ירידת המפלס וגדילתה של צמחיית פרא, טוענים הקיבוצים 
בגליל, מתפתחים מרבצי יתושים וזוחלים הגורמים ”סבל בל יתואר”. 
רשות המים: ”הצמחייה מהווה חלק מהמערכת האקולוגית והסרתה 

עלולה לפגוע באיכות המים”

בתחילת חודש מרץ, חתמו ישראל וירדן על ביצוע השלב הראשון בהסכם 'תעלת 
הימים', הכולל הקמת מתקן התפלה בעקבה והזרמת מים מישראל לירדן.

במסגרת ההסכם תמכור ישראל לירדן 50 מיליון קוב מים מהכנרת בשנה, 
ותקנה ממנה 50 מיליון קוב מים מותפלים לחקלאות באזור הערבה וים 
המלח. בנוסף, יעביר המתקן את התמלחת של המים מים סוף לים המלח 
בצינור שאורכו כ�200 ק”מ, ובמקביל ייערך מחקר וניטור של השפעת מיהול 

המים על ים המלח וכן השפעות סביבתיות נוספות.
ההסכם נחתם לאחר שש שנים של דיונים וכמעט טורפד על ידי קיבוצים באזור 
הכנרת. דגניה, כנרת ובית זרע פנו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיורה 
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ניסויים נוספים נעשים כעת בשתילי עגבניות ומלפפונים. שיטת הגידול 
ההדירופונית חוסכת לחקלאים עלויות בהכשרת שטחים חקלאיים לקראת 
עונת הגידול, בריסוס ובדישון. השיטה טובה במקרים מסויימים גם בשנת 

השמיטה, מאחר והשתילים אינם נוגעים באדמה.
משתלות חישתיל פרוסות במספר מרכזי גידול ברחבי הארץ ובנוסף מנהלת 
החברה ביחד עם שותפים משתלות בטורקיה, איטליה, דרום אפריקה, צרפת, 
בוסניה וספרד. חישתיל מובילה בעולם בטכנולוגית הרכבת השתילים ומייצרת 

בדרך זו מעל 80 מיליון שתילים בשנה.

בצורת בקליפורניה: לקצץ רבע 
מצריכת המים

כשברקע הרים שבדרך כלל מושלגים, קרא מושל קליפורניה לתושבים 
לחסוך במים. ”אנחנו בעידן חדש. הרעיון של גינה קטנה ויפה שצורכת 

הרבה מים בכל יום, תהיה בקרוב נחלת העבר”

צעדי חירום בקליפורניה, הסובלת מהבצורת הקשה בתולדותיה: מושל מדינת 
קליפורניה שבארה”ב, ג'רי בראון, הורה בתחילת אפריל לתושבים ולבעלי 
העסקים להקטין את צריכת המים ב-25%, כצעד נוסף בהתמודדות עם 

הבצורת הקשה שפוקדת את המדינה זו השנה הרביעית.

מגרשי הגולף והפארקים נדרשים ליישם את הקיצוץ באופן מיידי ותושבים 
יעודדו להחליף את הצמחייה בחצרות הבתים. עם זאת, החקלאים, שכבר 
סובלים מהמחסור במשקעים, הוחרגו מההוראה החדשה ולא נדרשו לשינוי 
בצריכה - כיוון שכבר לפני כמה חודשים הם התבקשו לקצץ בשימוש במים.

המהלך הקיצוני של המושל בראון מגיע בין היתר לאחר שכמות השלגים 
בהרים הגבוהים במדינה שבמערב בארצות-הברית, המספקים כשליש מכמות 
המים של קליפורניה, נמצאים ברמה הנמוכה ביותר מאז החלו המדידות – 5% 

בלבד מהכמות הממוצעת.
כשהוא עומד בשדה חקלאי יבש בקליפורניה אמר המושל בראון, כי המהלך 

עשוי לחסוך כמות גדולה מאוד של מים בתשעת החודשים הקרובים.
”אנחנו עומדים בשדה יבש, שבו אמור להיות שלג בגובה 1.5 מטר”, אמר 
בראון במסיבת עיתונאים שכינס בסיירה נבאדה, רכס הרים גבוהים הנמצא 
בגבול בין קליפורניה לנבאדה. הוא הוסיף כי המדינה תסייע למשפחות ולבתי 
עסק להחליף את הצמחים הצורכים כמות גדולה של מים בצמחים הצורכים 
מעט מים. ”הבצורת מחייבת נקיטת צעדים חסרי תקדים”, הוסיף בראון. הוא 

פנה לתושבי המדינה ואמר: ”אנחנו בעידן חדש. הרעיון של גינה קטנה ויפה 
שצורכת הרבה מים בכל יום, תהיה בקרוב נחלת העבר”.

יו”ר ועדת המים של מדינת קליפורניה, פליסיה מרקוס, אמרה כי במדינה לא 
יהססו לקנוס ב-10,000 דולר ביום מחוזות שלא יצליחו לעמוד ביעדי הקיצוץ 
במים. בין היתר הוחלט לאסור על מי שבונה בית חדש לשתול דשא וצמחים 

ללא מערכת שתחסוך מים.
עבור קליפורניה פגיעה בחקלאות משמעותה אסון לאומי, שכן היא מייצרת 
כמחצית מהפירות, מהאגוזים ומהירקות בארצות הברית ונחשבת למובילה 
בייצור חלב. בעקבות כך, הפך משבר המים לאחד הנושאים החשובים ביותר 

בשיח הפוליטי במדינה.

תוצאות מדאיגות: סקר בדק כמה 
מים אנחנו שותים ביום

ישראלים לא שותים מספיק מים. סקר חדש שבדק את הרגלי הצריכה 
בכל הקשור למשקאות מצא כי רובנו שותים רק 4-5 כוסות מים ביום, 

וזה לא מספיק

שתיית מים  זה בריא - על כך אין עוררין. אבל כמה באמת הישראלים שותים? 
האם מים הוא באמת המשקה המועדף עליהם, האם יש הבדלים בין גברים 

לנשים, ומהי הסיבה שבגללה הישראלים בוחרים במים?
סקר שנערך על ידי מכון המחקר פאנלס, בהזמנת חברה בריטה ובקרב 515 
משיבים יהודים בגילאי 25 ומעלה, מצא שמרבית האנשים (59%) מדווחים 
שהם שותים כ-4-5 כוסות של מים ביום. נתונים אלו מדאיגים. ההמלצות 
לשתייה מומלצת יומית על פי ארגוני הבריאות הן כי גברים זקוקים לכשלושה 
ליטר מים בממוצע ביום, שהם כ-13 כוסות, ונשים זקוקות ל-2.2 ליטר מים 

ביום, שהם כתשע כוסות מדי יום. 
המשקה שנתפס כבריא ביותר על ידי הנבדקים – הוא מים מינרלים. לעומת 
הבחירה במים כמשקה הבריא ביותר, רק 3% ציינו שסודה הוא המשקה 
הבריא ביותר המועדף עליהם. מרבית האנשים (65%) שותים ”מים כי זה 

מרווה ובריא”. רק כחמישית מדווחים שהם שותים מים כי זה טעים להם.

ההרכב הבריא של המים
חשוב לדעת כי מים מלבד היותם הנוזל הנפוץ בעולם, הם גם החומר העיקרי 
ברקמות גופנו השונות. כך למשל, 75% מרקמת השריר. המים מהווים כ-70% 
מגופו של הרך הנולד, 60% מגופו של גבר בוגר וכ-50% מגופה של אישה בוגרת.

בנוגע לחשיבות שהצרכנים מייחסים להרכב הבריא של המים, עולה כי מה 
שהכי חשוב לאנשים הוא שהמים יהיו ללא אבנית (64%) ובטעמים (60%). 
אולם הרוב המכריע  (94%), הסבירו כי הם מודעים לעובדה שלמים יש יתרונות 

פיזיולוגיים בריאים.
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גם ההבדלים בין גברים לנשים, באים לידי ביטוי בהרגלי השתייה. בקרב גברים, 
המשקה הבריא ביותר אחרי מים מינרלים דווקא הוא מיץ סחוט טבעי. כמו 
כן, יותר נשים שותות מים בהשוואה לגברים. יחד עם זאת, כמעט כל האנשים 

(84%) העידו על עצמם כי הם נוהגים לשתות עוד משקאות מלבד מים.
בהשוואה בין אנשים בגילאים שונים, עולה כי בקרב צעירים (בני 25-30) 
מרבית המשיבים אמרו כי המים המינרלים נתפסים בעיניהם כמשקה הבריא 
ביותר. לעומת זאת בקרב מבוגרים, בני 51 ומעלה, כרבע אמרו כי מי הברז 

נחשב כמשקה הבריא ביותר.
בין המשקאות שדיווחו עליהם כמשקאות מועדפים בזמן צמא בנוסף למים, 
ניתן למנות משקאות קלים ומוגזים (22%), מיץ סחוט טבעי (12%) וסודה (9%).

מים  מצאה  נאס”א  חיים?  יש 
נוזליים במאדים

רכב החלל של נאס”א החוקר את מאדים מצא במדידות חדשות מים 
במצב צבירה נוזלי מתחת לפני השטח. עם זאת, לדברי המדענים 

האפשרות שקיימים חיים על פני הכוכב עדיין נמוכים מאד
רמז לבאות? רכב החלל של נאס”א החוקר 
את מאדים, ”קיוריוסיטי”, גילה כי מתחת 
לפני השטח בכוכב הלכת האדום, ישנם 
הממצאים  נוזלי.  צבירה  במצב  מים 
קודמות  תיאוריות  סותרים  החדשים 
כי תנאי הקור  לפיהם סברו מדענים, 
לא מאפשרים את  בכוכב  והצחיחות 

הימצאותם של משקעים נוזליים.
על  המבוססות  החדשות,  המדידות 
שבמהלכו  שלמה  שנה  מחקר בן 
נבדקה הטמפרטורה והלחות של הכוכב, 
מצביעות על כך שהתנאים במכתש גייל, 
הנמצא בסמוך לקו המשווה של מאדים הינם ”נוחים ליצירת כמויות קטנות 
של מלח”. מלח נוצר כאשר פרכלורט מלח סופג אדי מים מהאוויר ובכוחם 
של המלחים להוריד את טמפרטורת הקפיאה של המים, סביב -70 מעלות 
צלזיוס, כך שהם יכולים להישאר במצב צבירה נוזלי גם על פני הכוכב הקר.

”הימצאות מים נוזליים הינה דרישה לחיים כפי שאנו מכירים אותה, ויעד 
למשימות חקר מאדים” אמר אחד ממחברי הדו”ח, חבייר מרטין-טורס, 
החבר במועצת המחקר הספרדית והוסיף כי ”לאפשרות ההתמלחות נוזלים 

על מאדים ישנן השלכות רחבות יותר”.
כמו כן, נמצא במהלך המדידות החדשות, כי זמן קצר לאחר הזריחה של 
לילות החורף, תנאי הטמפרטורות ורמות הלחות מתאימות בדיוק ליצירת 

מים, כאשר המלחים יכולים לספוג מספיק מולקולות מים ולהפוך לנוזלים.
מרטן בו מדסן, חוקר מאדים בכיר באוניברסיטת קופנהגן, אמר לעיתון הגרדיאן 
הבריטי, כי ”המים מחלחלים מעל פני השטח אל תוך האדמה, בה הם מצויים 

בין גרגירי האדמה ולא בצורה של טיפות מים”.

אז יש חיים?
למרות הממצאים החדשים וההסכמה הגורפת כי מים נוזליים נחשבים למרכיב 
הכרחי להיווצרות חיים, המדענים מסכימים כי הימצאותם של אלו על פני 
מאדים היא בלתי סבירה. לטענתם, גם אם היו בעבר חיים על פני הכוכב, הם 

נכחדו כבר לפני כמיליארד שנים.

על פי התיאוריה, לפני כארבע מיליארד שנים, הכוכב איבד את היתרונות שהיו 
קיימים בו בדומה לכדור הארץ, של אטמוספרה עבה המונעת קיפאון ושדה 
מגנטי המגן מפני קרינת השמש, המונעת אף את קיומם של החיידקים 

החזקים ביותר המוכרים לנו מכדור הארץ.
”ישנם אורגניזמים בכדור הארץ שחיים בסביבה מלוחה, אך אם קר מדי ויבש  
- אלה תנאים בעייתיים”, אמר מאדסן והוסיף כי הקרינה במאדים יוצרת 

סביבה עוינת ליצורים חיים.
מידות החום על פני השטח של מאדים הן בין 20 מעלות בצהריים עד מינוס 
153 מעלות בקטבים. על אף שהמלחים על פני המאדים התגלו כבר לפני 
כשבע שנים, עד כה לא היה ברור אם התנאים מאפשרים היווצרות מים מלוחים.

”מכתש גייל הוא אחד המקומות הפחות סבירים על המאדים לקיומם של תנאים 
להתמלחות, בהשוואה לאתרים בקווי רוחב אחרים. כך שאם תהליך התמלחות 
יכול להתקיים שם, מתחזקת המחשבה כי מים במצב צבירה נוזלי יכולים 
להימצא במקומות רבים אחרים”, אמר אלפרד מקיואן, חוקר ראשי באוניברסיטת 

אריזונה בטוסון, השותף לחקר ”קיוריוסיטי”.
רכב החלל נחת על פני המאדים לפני כשלוש שנים בתוך המכתש ”גייל”, 

דרומית לקו המשווה של כוכב השביט.

50 מיליון קוב מהכנרת  הסכם: 
יימכרו לירדן

בגלל ירידת המפלס וגדילתה של צמחיית פרא, טוענים הקיבוצים 
בגליל, מתפתחים מרבצי יתושים וזוחלים הגורמים ”סבל בל יתואר”. 
רשות המים: ”הצמחייה מהווה חלק מהמערכת האקולוגית והסרתה 

עלולה לפגוע באיכות המים”

בתחילת חודש מרץ, חתמו ישראל וירדן על ביצוע השלב הראשון בהסכם 'תעלת 
הימים', הכולל הקמת מתקן התפלה בעקבה והזרמת מים מישראל לירדן.

במסגרת ההסכם תמכור ישראל לירדן 50 מיליון קוב מים מהכנרת בשנה, 
ותקנה ממנה 50 מיליון קוב מים מותפלים לחקלאות באזור הערבה וים 
המלח. בנוסף, יעביר המתקן את התמלחת של המים מים סוף לים המלח 
בצינור שאורכו כ�200 ק”מ, ובמקביל ייערך מחקר וניטור של השפעת מיהול 

המים על ים המלח וכן השפעות סביבתיות נוספות.
ההסכם נחתם לאחר שש שנים של דיונים וכמעט טורפד על ידי קיבוצים באזור 
הכנרת. דגניה, כנרת ובית זרע פנו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיורה 
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על ביטול ההסכם, בטענה כי הקמת צינור מים דרך השטחים החקלאיים 
שלהם תפגע בפרנסתם, וקיימת חלופה טובה יותר להעברת המים דרך 
האפיק הקיים של נהר הירדן, שגם תעזור בשיקומו מבחינה סביבתית, כמו 

למשל הפעלת סכר דגניה שחוסם הזרמת מים סדירה לירדן.
הקיבוצים אף עתרו לבג”ץ בבקשה לצו מניעה שיעצור את המהלך. כך קרה 
שבעוד המשלחת הישראלית כבר נסעה לירדן, בארץ התנהל משא ומתן בין 
נציגי המשרד לשיתוף פעולה אזורי לבין הקיבוצים, וטקס החתימה נדחה 
בשעתיים. לבסוף הוסכם שהעתירה לבג”ץ תבוטל ושההסכם עם הירדנים 
לא יכלול התחייבות על אופן העברת המים מהכנרת אליהם, אלא הדיונים 

על כך יימשכו במוסדות התכנון בארץ.
גם הארגונים הירוקים התנגדו לפרויקט, מחשש לפגיעה במאזן האקולוגי של 
ים המלח ובטענה שישנו מתווה אחר יעיל יותר ופחות בזבזני, כמו הזרמת 

המים לירדן באזורים שבהם עד היום נחסמה הזרימה על ידי סכרים.
מתקן ההתפלה בעקבה יוקם בשיטת BOT, שעיקרה פרסום מכרז ליזם 
פרטי שיקים ויתפעל את המתקן, ואחרי תקופה שתיקבע מראש יעביר אותו 
לממשלות. ההשקעה המשוערת בהקמתו היא 200 מיליון דולר, וישראל וירדן 
התחייבו לרכוש ממנו. השליטה בכמויות ההתפלה וההזרמה לים המלח תהיה 

בידי ירדן, ואחת לשנתיים ניתן יהיה לבחון את הגדלתן.
מתקן ההתפלה ישאב בשלב ראשון 200 מיליון קוב בשנה מים סוף, ש�80 
מיליון מתוכם יהפכו למי שתייה והשאר יוזרמו לים המלח. ירדן התחייבה 
לרכוש 30 מיליון קוב לשימוש עצמי בעקבה וישראל התחייבה ל�50-30 מיליון. 
בתמורה תספק ישראל לעמאן מי שתייה מהצפון בכמות של כ�50 מיליון קוב.

הצינור יונח בשטח ירדן ויהיה באורך 180 ק”מ. מבדיקה שנערכה על ידי הבנק 
העולמי עולה, כי הזרמה של כ�400 מיליון קוב לים המלח לא תזיק לסביבה, 
אך עם זאת, בשלב הראשון הוסכם על הזרמה של 120-100 מיליון קוב כדי 
לבדוק את ההשלכות על ים המלח. עלות הנחת הצינור נאמדת ב�250 מיליון 
דולר, ועם הגדלת הקיבולת שלו על ידי צינורות נוספים צפויה ההשקעה 

להגיע ל�400 מיליון דולר.
טקס החתימה התבצע בצד הירדני של ים המלח על פי ההסכם תוקם 
מינהלה משותפת שתגבש מכרז לתפעול הפרויקט, וההערכות הן כי תחילת 
העבודות להקמת מתקן ההתפלה יהיו בעוד כשנה וחצי, והנחת הצינור תחל 

בעוד כשלוש שנים.

 
יצרני השבבים בטייוואן ישנעו מים 
למפעלים בשל החמרת הבצורת

 ,TSMC .התחממות כדור הארץ מתחילה להשפיע גם על ענף השבבים
חברת הייצור הגדולה בעולם, ויצרניות שבבים אחרות בטייוואן, טוענות 
שהן מוכנות לשנע אספקת מים למפעלים, אם תנאי הבצורת יחמירו

, ספקית לחברות אלקטרוניקה גדולות, כולל אפל, אנבידיה, קוואלקום  M
ומדיה-טק, מסרה כי תשתמש בלמעלה מ-180 משאיות, כל אחת עם קיבולת 
של כשלושה טון, לאספקת מים כדי לשמור על פעילות באתרי הפאבים בהינצ'ו, 

טאיצ'ונג, ו-טאינאן, במקרה שהממשלה תחמיר את הקיצוב.
”הכל תלוי בממשלה”, אמרה אליזבט סאן, מנהלת התקשורת בחברה. אם 
 , M הממשלה תסגור את אספקת המים יומיים בשבוע באתרי הייצור של 

יצרנית השבבים תשלים את המים החסרים באמצעות משאיות.
M כבר יזמה ויישמה תהליכי מיחזור מים בשל בצורת קודמת לפני למעלה 
מעשור, שגם אז אילצה אותה להשתמש בחלופה היקרה של משאיות. מפעלי 

החברה יכולים היום לפעול ברמת מיחזור של 87% מתוך 90 אלף טונות של 
מים (90 מיליון ליטר) באתריה בטייוואן.

M הוציאה הודעה דומה: ”אם ממשלת טייוואן תחמיר את הגבלותיה, יש  גם 
לנו תוכנית מגירה לרכישה והובלה של כמויות מספיקות של מים מצד שלישי”.

בחלקים רבים של האי שנפגעו באופן החמור ביותר החלה ממשלת טייוואן 
בשלב השלישי בקיצוב אספקת המים, ומנתקת את הצנרת יומיים בשבוע. 
ואולם לחברות הצורכות מעל אלף טונות מים, צמצמה הממשלה את האספקה 

רק בשיעור של 10%.
כמויות הגשמים בחורף האחרון בטייוואן היו בין הנמוכות ביותר מאז 1947, 
כאשר החלו הרישומים. סוכנות המים של המדינה צופה בסבירות גבוהה 
כי מזג האוויר היבש יימשך בשלושת החודשים הקרובים. טאיוואן מאכסנת 
מפעלים המספקים חמישית מיכולת ייצור השבבים בעולם. כמו כן, יושבים 

שם גם יצרני  המשתמשים בטכנולוגיה דומה.

יוסי יעקבי מונה ליו”ר תערוכה 
2015 WATEC וכנס

יעקבי, בעל ניסיון של 16 שנים בתעשיית המים, התחיל את הקריירה 
שלו כמנהל שיווק ומנהל פרויקטים בשח”מ - חברת בת של מקורות

 A יוסי יעקבי (47) מונה ליו”ר תערוכה וכנס 
2015 – התערוכה והכנס לטכנולוגיות המים הבינלאומי 
אשר יתקיים בחודש אוקטובר הקרוב במרכז הירידים 
תל אביב. הכנס מרכז סביבו אנשי תעשייה, חברות 

מים, אקדמיה וגופי ממשל מגוונים.  
במסגרת תפקידו, יעקבי יוביל את שבוע המים בישראל, 
בו אורחים מהארץ ורחבי העולם יוכלו להתרשם מהישגי 
תעשיית המים הישראלית, החדשנות והטכנולוגיה 
המרכזים סביבם מיזמים רבים, הן בתחום התעשייה המסורתית, והן בתחום 

תעשיית העילית תוך שילוב האקדמיה והחינוך למצוינות בתחום. 

יעקבי, בעל ניסיון של 16 שנים בתעשיית המים, התחיל את הקריירה שלו 
כמנהל שיווק ומנהל פרויקטים בשח”מ - חברת בת של מקורות.

ב-2010 הצטרף יעקבי למקורות כמנהל יחידת WaTech - תכנית ייחודית 
התומכת בטכנולוגיות מים ופתרונות חדשניים, הרלוונטיים להתנהלות 
היומיומית של מקורות. בנוסף, יעקבי הוביל יוזמות חדשניות בתעשיית המים 
עם חברות סטארט-אפ בישראל ובחו”ל. הוא אחראי על המחקר היישומי 

בחברה אשר כולל פעילות עם האקדמיה ומכוני מחקר בישראל ובחו”ל. 
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על ביטול ההסכם, בטענה כי הקמת צינור מים דרך השטחים החקלאיים 
שלהם תפגע בפרנסתם, וקיימת חלופה טובה יותר להעברת המים דרך 
האפיק הקיים של נהר הירדן, שגם תעזור בשיקומו מבחינה סביבתית, כמו 

למשל הפעלת סכר דגניה שחוסם הזרמת מים סדירה לירדן.
הקיבוצים אף עתרו לבג”ץ בבקשה לצו מניעה שיעצור את המהלך. כך קרה 
שבעוד המשלחת הישראלית כבר נסעה לירדן, בארץ התנהל משא ומתן בין 
נציגי המשרד לשיתוף פעולה אזורי לבין הקיבוצים, וטקס החתימה נדחה 
בשעתיים. לבסוף הוסכם שהעתירה לבג”ץ תבוטל ושההסכם עם הירדנים 
לא יכלול התחייבות על אופן העברת המים מהכנרת אליהם, אלא הדיונים 

על כך יימשכו במוסדות התכנון בארץ.
גם הארגונים הירוקים התנגדו לפרויקט, מחשש לפגיעה במאזן האקולוגי של 
ים המלח ובטענה שישנו מתווה אחר יעיל יותר ופחות בזבזני, כמו הזרמת 

המים לירדן באזורים שבהם עד היום נחסמה הזרימה על ידי סכרים.
מתקן ההתפלה בעקבה יוקם בשיטת BOT, שעיקרה פרסום מכרז ליזם 
פרטי שיקים ויתפעל את המתקן, ואחרי תקופה שתיקבע מראש יעביר אותו 
לממשלות. ההשקעה המשוערת בהקמתו היא 200 מיליון דולר, וישראל וירדן 
התחייבו לרכוש ממנו. השליטה בכמויות ההתפלה וההזרמה לים המלח תהיה 

בידי ירדן, ואחת לשנתיים ניתן יהיה לבחון את הגדלתן.
מתקן ההתפלה ישאב בשלב ראשון 200 מיליון קוב בשנה מים סוף, ש�80 
מיליון מתוכם יהפכו למי שתייה והשאר יוזרמו לים המלח. ירדן התחייבה 
לרכוש 30 מיליון קוב לשימוש עצמי בעקבה וישראל התחייבה ל�50-30 מיליון. 
בתמורה תספק ישראל לעמאן מי שתייה מהצפון בכמות של כ�50 מיליון קוב.

הצינור יונח בשטח ירדן ויהיה באורך 180 ק”מ. מבדיקה שנערכה על ידי הבנק 
העולמי עולה, כי הזרמה של כ�400 מיליון קוב לים המלח לא תזיק לסביבה, 
אך עם זאת, בשלב הראשון הוסכם על הזרמה של 120-100 מיליון קוב כדי 
לבדוק את ההשלכות על ים המלח. עלות הנחת הצינור נאמדת ב�250 מיליון 
דולר, ועם הגדלת הקיבולת שלו על ידי צינורות נוספים צפויה ההשקעה 

להגיע ל�400 מיליון דולר.
טקס החתימה התבצע בצד הירדני של ים המלח על פי ההסכם תוקם 
מינהלה משותפת שתגבש מכרז לתפעול הפרויקט, וההערכות הן כי תחילת 
העבודות להקמת מתקן ההתפלה יהיו בעוד כשנה וחצי, והנחת הצינור תחל 

בעוד כשלוש שנים.

 
יצרני השבבים בטייוואן ישנעו מים 
למפעלים בשל החמרת הבצורת

 ,TSMC .התחממות כדור הארץ מתחילה להשפיע גם על ענף השבבים
חברת הייצור הגדולה בעולם, ויצרניות שבבים אחרות בטייוואן, טוענות 
שהן מוכנות לשנע אספקת מים למפעלים, אם תנאי הבצורת יחמירו

, ספקית לחברות אלקטרוניקה גדולות, כולל אפל, אנבידיה, קוואלקום  M
ומדיה-טק, מסרה כי תשתמש בלמעלה מ-180 משאיות, כל אחת עם קיבולת 
של כשלושה טון, לאספקת מים כדי לשמור על פעילות באתרי הפאבים בהינצ'ו, 

טאיצ'ונג, ו-טאינאן, במקרה שהממשלה תחמיר את הקיצוב.
”הכל תלוי בממשלה”, אמרה אליזבט סאן, מנהלת התקשורת בחברה. אם 
 , M הממשלה תסגור את אספקת המים יומיים בשבוע באתרי הייצור של 

יצרנית השבבים תשלים את המים החסרים באמצעות משאיות.
M כבר יזמה ויישמה תהליכי מיחזור מים בשל בצורת קודמת לפני למעלה 
מעשור, שגם אז אילצה אותה להשתמש בחלופה היקרה של משאיות. מפעלי 

החברה יכולים היום לפעול ברמת מיחזור של 87% מתוך 90 אלף טונות של 
מים (90 מיליון ליטר) באתריה בטייוואן.

M הוציאה הודעה דומה: ”אם ממשלת טייוואן תחמיר את הגבלותיה, יש  גם 
לנו תוכנית מגירה לרכישה והובלה של כמויות מספיקות של מים מצד שלישי”.

בחלקים רבים של האי שנפגעו באופן החמור ביותר החלה ממשלת טייוואן 
בשלב השלישי בקיצוב אספקת המים, ומנתקת את הצנרת יומיים בשבוע. 
ואולם לחברות הצורכות מעל אלף טונות מים, צמצמה הממשלה את האספקה 

רק בשיעור של 10%.
כמויות הגשמים בחורף האחרון בטייוואן היו בין הנמוכות ביותר מאז 1947, 
כאשר החלו הרישומים. סוכנות המים של המדינה צופה בסבירות גבוהה 
כי מזג האוויר היבש יימשך בשלושת החודשים הקרובים. טאיוואן מאכסנת 
מפעלים המספקים חמישית מיכולת ייצור השבבים בעולם. כמו כן, יושבים 

שם גם יצרני  המשתמשים בטכנולוגיה דומה.

יוסי יעקבי מונה ליו”ר תערוכה 
2015 WATEC וכנס

יעקבי, בעל ניסיון של 16 שנים בתעשיית המים, התחיל את הקריירה 
שלו כמנהל שיווק ומנהל פרויקטים בשח”מ - חברת בת של מקורות

 A יוסי יעקבי (47) מונה ליו”ר תערוכה וכנס 
2015 – התערוכה והכנס לטכנולוגיות המים הבינלאומי 
אשר יתקיים בחודש אוקטובר הקרוב במרכז הירידים 
תל אביב. הכנס מרכז סביבו אנשי תעשייה, חברות 

מים, אקדמיה וגופי ממשל מגוונים.  
במסגרת תפקידו, יעקבי יוביל את שבוע המים בישראל, 
בו אורחים מהארץ ורחבי העולם יוכלו להתרשם מהישגי 
תעשיית המים הישראלית, החדשנות והטכנולוגיה 
המרכזים סביבם מיזמים רבים, הן בתחום התעשייה המסורתית, והן בתחום 

תעשיית העילית תוך שילוב האקדמיה והחינוך למצוינות בתחום. 
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ברזיל כונתה בעבר 'ערב הסעודית של 
המים' • בארצות הברית נמצא אגם המים 
אם כן, מדוע  המתוקים הגדול בעולם • 
שתי המדינות סובלות ממשבר מים חמור?

אם מחברים את שתי המדינות יחדיו, בברזיל ובארצות הברית שוכנות חמישית 
מעתודות המים המתוקים בעולם. ובכל זאת, שתיהן עומדות בפני משבר 

מים היסטורי.

לאחר שנתיים של עונות חורף יבשות למדי, 20 מיליון התושבים של סאו 
פאולו רבתי - העיר הגדולה ביותר בין שתי יבשות אמריקה, סובלים משיבושים 
חמורים באספקת המים ועומדים בפני הקצאות קפדניות בשנים הקרובות. 
בקליפורניה, המושל - ג'רי בראון, הורה בתחילת אפריל על קיצוץ בצריכת 
המים, אשר עשוי להשפיע על 39 מיליון תושבי המדינה. הוראת מושל זו 
נחשבת להקצאה הראשונה בהיסטוריה של אחת מן המדינות העשירות 

ביותר בארצות הברית ובעולם כולו.

לסאו פאולו ולקליפורניה � נגמר המים
רוב האנשים רואים גישה למים זורמים כזכות בסיסית לכל אדם; אולם, בעידן 
של שינויי אקלים, כלכלני העתיד נאבקים לאזן בין מושגים של היצע וביקוש.

אם הייתה אומה אחת בעולם שהרשתה לעצמה להיות שאננה בכל הקשור 
למים, זו הייתה ברזיל. למעשה, המחסור במים במדינה נגרם בעיקר מהשאננות, 
אך גם מההזנחה של מתכנני העיר. במשך שנים רבות, הם חיו בשלום עם 
צינורות דולפים, ובמחקר תברואה משנת 2014 של הארגון ללא כוונות רווח, 
מכון טראטה - ברזיל, נמצא כי יותר משליש ממי העיר סאו פאולו הולכים 

לאיבוד בין מתקן ההתפלה לברזי הצרכנים.

סאו פאולו (וקליפורניה) מאוד הופתעו מאותו אירוע מחולל שגרם למשבר 
המים בספרד ובאוסטרליה בשנים האחרונות: שינוי פתאומי בדפוסי מזג 
האוויר; כלומר, שינוי שעשוי להימשך זמן רב. עתה, ברזיל וקליפורניה עשויות 
לאמץ כמה מהתקנות המחמירות שמדינות אלו קבעו. ברזיל עשויה ללכת עוד 
יותר רחוק, ולהאיץ את מאמציה להתפיל מים מאזור האמזונס - על גבולה 
המערבי, לטובת החלקים הדרום-מזרחיים של המדינה, המאוכלסים בצפיפות.

דו”ח של חברת ניתוח המודיעין, סטראטפור, הרחיק לכת וטען, כי הבצורת 
של סאו פאולו יכולה אף להועיל לברזיל, בכך שתספק את ”המומנטום 
הדרוש” ליישם תוכניות הכרוכות בתיקון תשתיות, מיזמים יקרי ערך שהעניקו 

לפוליטיקאים רק תמריץ קטן ליישמם בתקופות של שפע.

במשך שנים רבות, הם חיו בשלום עם צינורות דולפים, 

הולכים  פאולו  סאו  העיר  יותר משליש ממי  כי  ונמצא 

לאיבוד בין מתקן ההתפלה לברזי הצרכנים
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כיצד אזלו המים ב'ערב הסעודית של המים'?
ברזיל כונתה בעולם המערבי כ-'ערב הסעודית של המים', כיוון שאנרגיה 
המופקת ממים מייצרת כ-70% מן החשמל במדינה, כפי שמדווחת חברת 
ההשקעות מודי'ס, וגולדמן זאקס מעריך כי האומה יושבת על 13% מהמים 
המתוקים הנגישים בעולם. עובדה זו עשויה לחזור ולרדוף את אזרחי סאו פאולו 
בעונה היבשה הקרובה, כיוון שרשויות העיר עשויות להפחית את הקצאת המים 
ואף להיגרר למצב של אספקת מים לשכונות במיכליות, שיטה המקובלת 

כיום בכפרים מרוחקים בערב הסעודית.

במשך עשרות שנים, העיר קיבלה אספקת מים בלתי נדלית ממאגרים מרוחקים, 
וכ-10 מיליון בני אדם זכו למים ממערכת קנטריירה שבצפון המדינה. מערכת 
קנטריירה מורכבת מחמישה מאגרים, כל אחד נושק לשני, כמו סדרה של 
בריכות מים רב שכבתיות. דאז, המים נשאבים במעלה ההר למאגר שישי, 

אשר מזין את מתקן ההתפלה הראשי של העיר.

על אף מספר הצפות פתאומיות בשבועות האחרונים, מערכת קנטריירה 
A. היא עשויה  עומדת על 19% מהקיבולת שלה, על פי סוכנות ידיעות 
לרדת לאפס בעונה היבשה של שלושת החודשים הבאים. התאגיד המנהל 
את המים בעיר, סאבספ (Sabesp), הניח צינור נוסף במאגר, לכאורה, כמו 
שתיין צמא המשחק בקשית תוך שהוא מנסה למשוך את הטיפות האחרונות 
מתחתית הכוס. עיתון גרדיאן ניסה להשיג תגובת מן התאגיד אודות צינור 

זה, אך לא זכה לתגובה.

הבצורת של המאה
הבצורת החלה בעונת הגשמים 2013-2014 ונמשכה עד סוף פברואר, היובש 
הגרוע ביותר ב-80 השנים האחרונות. לאחר שנתיים של מחסור בגשם, סאו 

פאולו צריכה לשקול אם אי פעם הדברים יחזרו ל”מה שהיה”.
”זה מאוד מאוד קשה להצהיר שאירוע ספציפי זה קשור לשינויי האקלים... 
אבל דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, שההתחממות הגלובלית הופכת את 
האקלים לקיצוני עוד יותר, ואירועים קיצוניים הופכים תכופים גם הם”, אומר 
קלאודיו מרטי, יו”ר הקרן העולמית לשימור חיות הבר, בראיון מברזיליה. ”אי 
אפשר להמשיך להשתמש בתבנית המשקעים המסורתית, כדי לחשב את 

מה שקורה כיום... צריך לשקול גם את השינויים העתידיים”.

אם המערכת של סאו פאולו, קנטריירה, תתייבש, האירועים הבודדים של 
החודשים האחרונים, כגון הפרעות באספקת המים, קידוחים לא מורשים 
של בארות פרטיות, אגירות מים והתפשטות קדחת הדנגה הנגרמת ממים 

עומדים - רק יתעצמו.

עם מבט לאירלנד ולאוסטרליה
סאו פאולו וקליפורניה יכולות לקחת דוגמה מאומת מים נוספת, שמאוד נבוכה 
ממשבר מים: אירלנד. בחודש נובמבר 2013, העיר דבלין, הנהנית מתשתית 
מים יציבה עוד מהתקופה הויקטוריאנית, לא הצליחה לעמוד בביקוש המים 

מצד צרכניה, עובדה שהובילה לצעדי צנע.

בתגובה, אירלנד העלתה את תעריף מים, ותאגיד מים חדש (לכחצי מן 
המדינה) הטיל אגרות נוספות על משקי הבית האיריים, בפעם הראשונה מזה 
דור, במטרה לתקן צינורות דולפים ולבחון מקורות מים חלופיים למאגרים 

הקיימים של דבלין.
ואכן, סאבספ הגישה לאחרונה בקשה להעלות את אגרות המים באופן דרסטי, 
וזאת כדי לעודד שימור ומימון צעדי חירום. אבל המחוקקים הברזילאיים מודעים 
למחאות שהגיעו בעקבות תעריפי המים החדשים באירלנד - במיוחד לאור 
התהלוכות ההמוניות בסאו פאולו ובריו דה ז'נרו בשנת 2013, במחאה על 

האמרת מחירי הכרטיסים לאוטובוס ולרכבת.
דייויד זטלנד, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ליידן בהולנד ומחבר הספר 
”סוף השפע, פתרונות כלכליים למחסור במים”, מסביר שהטיול - גם אם 

היובש הגרוע ביותר ב �80 השנים האחרונות. לאחר 

שנתיים של מחסור בגשם, סאו פאולו צריכה לשקול 

אם אי פעם הדברים יחזרו ל”מה שהיה”

בלו מונטה, סכר הידרו-חשמלי מסיבי

מערכת קנטריירה שבצפון המדינה
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A. היא עשויה  עומדת על 19% מהקיבולת שלה, על פי סוכנות ידיעות 
לרדת לאפס בעונה היבשה של שלושת החודשים הבאים. התאגיד המנהל 
את המים בעיר, סאבספ (Sabesp), הניח צינור נוסף במאגר, לכאורה, כמו 
שתיין צמא המשחק בקשית תוך שהוא מנסה למשוך את הטיפות האחרונות 
מתחתית הכוס. עיתון גרדיאן ניסה להשיג תגובת מן התאגיד אודות צינור 

זה, אך לא זכה לתגובה.

הבצורת של המאה
הבצורת החלה בעונת הגשמים 2013-2014 ונמשכה עד סוף פברואר, היובש 
הגרוע ביותר ב-80 השנים האחרונות. לאחר שנתיים של מחסור בגשם, סאו 

פאולו צריכה לשקול אם אי פעם הדברים יחזרו ל”מה שהיה”.
”זה מאוד מאוד קשה להצהיר שאירוע ספציפי זה קשור לשינויי האקלים... 
אבל דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, שההתחממות הגלובלית הופכת את 
האקלים לקיצוני עוד יותר, ואירועים קיצוניים הופכים תכופים גם הם”, אומר 
קלאודיו מרטי, יו”ר הקרן העולמית לשימור חיות הבר, בראיון מברזיליה. ”אי 
אפשר להמשיך להשתמש בתבנית המשקעים המסורתית, כדי לחשב את 

מה שקורה כיום... צריך לשקול גם את השינויים העתידיים”.

אם המערכת של סאו פאולו, קנטריירה, תתייבש, האירועים הבודדים של 
החודשים האחרונים, כגון הפרעות באספקת המים, קידוחים לא מורשים 
של בארות פרטיות, אגירות מים והתפשטות קדחת הדנגה הנגרמת ממים 

עומדים - רק יתעצמו.

עם מבט לאירלנד ולאוסטרליה
סאו פאולו וקליפורניה יכולות לקחת דוגמה מאומת מים נוספת, שמאוד נבוכה 
ממשבר מים: אירלנד. בחודש נובמבר 2013, העיר דבלין, הנהנית מתשתית 
מים יציבה עוד מהתקופה הויקטוריאנית, לא הצליחה לעמוד בביקוש המים 

מצד צרכניה, עובדה שהובילה לצעדי צנע.

בתגובה, אירלנד העלתה את תעריף מים, ותאגיד מים חדש (לכחצי מן 
המדינה) הטיל אגרות נוספות על משקי הבית האיריים, בפעם הראשונה מזה 
דור, במטרה לתקן צינורות דולפים ולבחון מקורות מים חלופיים למאגרים 

הקיימים של דבלין.
ואכן, סאבספ הגישה לאחרונה בקשה להעלות את אגרות המים באופן דרסטי, 
וזאת כדי לעודד שימור ומימון צעדי חירום. אבל המחוקקים הברזילאיים מודעים 
למחאות שהגיעו בעקבות תעריפי המים החדשים באירלנד - במיוחד לאור 
התהלוכות ההמוניות בסאו פאולו ובריו דה ז'נרו בשנת 2013, במחאה על 

האמרת מחירי הכרטיסים לאוטובוס ולרכבת.
דייויד זטלנד, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ליידן בהולנד ומחבר הספר 
”סוף השפע, פתרונות כלכליים למחסור במים”, מסביר שהטיול - גם אם 

היובש הגרוע ביותר ב �80 השנים האחרונות. לאחר 

שנתיים של מחסור בגשם, סאו פאולו צריכה לשקול 

אם אי פעם הדברים יחזרו ל”מה שהיה”

בלו מונטה, סכר הידרו-חשמלי מסיבי

מערכת קנטריירה שבצפון המדינה
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הוא מתפתל לאורך כמה הרים וגבעות, יצא לדרך מעט מדי ומאוחר מדי.
”בטווח הקצר, גם סאו פאולו יכולה להקצות מים לתושביה, בדיוק כמו 
קליפורניה. אולם אם הגשמים ימשיכו להתמעט גם בשנה הבאה, יתכן 
שברזיל תצטרך לנקוט באמצעים קיצוניים יותר. סאו פאולו תצטרך לייבא 
מים, כפי שעשתה ברצלונה בשנת 2008”, אומר זטלנד. ”באותו קיץ, ספינות 
עם מיכליות ממרסיי עגנו בנמל קטלוניה. ברזיל עשויה למלא ספינות בפתחו 
של האמזונס, לשאוב מים ולייבאם לעיר כחלופה זמנית”, מסביר זטלנד, 
”אבל אם אנשים יידעו שמי הברז שלהם עשויים להפסיק בכל רגע נתון, הם 

יאגרו אותם באמבטיה”.

”אם המצב יהיה כה קיצוני, לא תהיה ברירה אלא להפסיק גם את ייבוא המים 
על ידי משאיות”, זטלנד מוסיף, ”אם אתה אומר לאנשים להשתמש בפחות 
מים, והם לא מצטמצמים - אתה בצרות. הדרך היחידה שאתה יכול להקצות 
מים היא בפתיחת ובסגירת ברז המים לשכונות שונות, לסירוגין. אבל אז אתה 
נתקל בבעיות אחרות: אתה הולך להפסיד הרבה מים על דליפות, וזה אף 
עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך לצינורות: שינויי לחץ קיצוניים עשויים לפוצץ 

את הצינורות”, מסביר זטלנד.

בטווח הבינוני, שתיים מהמדינות הגשומות ביותר בעולם יכולות לקבל דוגמה 
מהארץ היבשה ביותר בעולם, שקבעה לעצמה ביטחון מים בראש סדר 
העדיפויות הלאומי, וזאת לאחר ”בצורת המילניום” שהחלה בשנת 2001 
ונמשכה עד לשנת 2009. אוסטרליה השקיעה כספים רבים בתשתיות מים, 
כמו מתקני התפלה, והקימה שוק כלכלי לאומי למים, שבו משקיעים וסוחרים 
יכולים לקנות ולמכור חוזי מים עתידיים, כפי שסוחרים כיום בנפט או בסחורות 

נדירות אחרות. 

חושבים מחדש על המושג: מים
”מזכ”ל האו”ם אמר לאחרונה, כי האוסטרלים שינו את הדרך בה העולם חושב 
על מים. אני מאמין שהמצב בברזיל מצביע על בעיה רחבה יותר: הכישלון 

שלנו להקצות ערך כלכלי למים, המשקף את הטבע החיוני של משאב זה, 
כמו גם את נדירותו”, אומר טום רוני, מנכ”ל חברה אוסטרלית לסחר במים.

זטלנד מוסיף כי ברזיל נתקלה באותה ”חומה”, כמו שאוסטרליה נתקלה בה, 
ועליה לאמץ את אותה דחיפות תכנונית למערכת המים שלה: ”המסחור 
במים מעבר לגבולות אוסטרליה, אם זה יקרה, יכול לקחת עשרות שנים ויהיה 
כרוך בויכוח מר על שימוש ציבורי ופרטי במשאבים כלל-אנושיים. אבל ברזיל 
ומדינות ”עודף מים” אחרות כבר מנסות למצוא הטבות כלכליות מאספקתם”.

לאחרונה ביקשה ברזיל לנצל את שפע המים באגן האמזונס, המהווה כ-20% 
מהמים הזורמים בעולם. בלו מונטה, סכר הידרו-חשמלי מסיבי - אחד מן 
הגדולים בעולם, אשר שוכן על אחד מיובלות האמזונס, אמור לספק חשמל 
לסאו פאולו באמצעות רשת החשמל הארצית. בעקבות הבצורת, התכנון 
עשוי להשתנות, ויש החושבים להסיט את המים מתחנת הכוח לטובת 

אספקת מי שתייה.
מרטי, מן הקרן העולמית לשימור חיות הבר, מזהיר כי ניצול מוגבר של המים 
בברזיל צריך להישקל בזהירות גדולה בהרבה מן האופן שבו נבנה סכר בלו 
מונטה: ”בעוד הנזקים הסביבתיים של הסכר מהותיים, הכבישים אליו ומתקני 
עזר נוספים גרמו לכריתת יערות בקנה מידה בלתי ישוער. כריתת יערות יכולה 

להיות אחד מגורמי השורש של הבצורת הנוכחית”.

”אובדן עצים באגן האמזונס השפיע לא רק על רמות הפחמן באטמוספרה, 
אלא גם על רמות אדי המים בדרום אמריקה”, מסביר מרטי. ”מחקרים שנעשו 
לאחרונה מצביעים על כך שדלדול יערות האמזונס האט את זרימת ה-'נהרות 
מעופפים' - אדים הנישאים ברוח מיערות הגשם לסאו פאולו, בואנוס איירס 
ואזורים אחרים”, אומר מרטי. ”עצים שעוזרים לשמר את שלמות זרימת 
הנהר”, מסביר מרטי התומך בנטיעת עצים, לא רק באזורי האמזונס, אלא גם 
לאורך הנהרות המזינים את המאגרים של סאו פאולו, כיוון שלדעתו, זו התגובה 

הכי נכונה לבצורת ארוכת טווח. 

סאו פאולו - מבט מלמעלה
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הוא מתפתל לאורך כמה הרים וגבעות, יצא לדרך מעט מדי ומאוחר מדי.
”בטווח הקצר, גם סאו פאולו יכולה להקצות מים לתושביה, בדיוק כמו 
קליפורניה. אולם אם הגשמים ימשיכו להתמעט גם בשנה הבאה, יתכן 
שברזיל תצטרך לנקוט באמצעים קיצוניים יותר. סאו פאולו תצטרך לייבא 
מים, כפי שעשתה ברצלונה בשנת 2008”, אומר זטלנד. ”באותו קיץ, ספינות 
עם מיכליות ממרסיי עגנו בנמל קטלוניה. ברזיל עשויה למלא ספינות בפתחו 
של האמזונס, לשאוב מים ולייבאם לעיר כחלופה זמנית”, מסביר זטלנד, 
”אבל אם אנשים יידעו שמי הברז שלהם עשויים להפסיק בכל רגע נתון, הם 

יאגרו אותם באמבטיה”.

”אם המצב יהיה כה קיצוני, לא תהיה ברירה אלא להפסיק גם את ייבוא המים 
על ידי משאיות”, זטלנד מוסיף, ”אם אתה אומר לאנשים להשתמש בפחות 
מים, והם לא מצטמצמים - אתה בצרות. הדרך היחידה שאתה יכול להקצות 
מים היא בפתיחת ובסגירת ברז המים לשכונות שונות, לסירוגין. אבל אז אתה 
נתקל בבעיות אחרות: אתה הולך להפסיד הרבה מים על דליפות, וזה אף 
עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך לצינורות: שינויי לחץ קיצוניים עשויים לפוצץ 

את הצינורות”, מסביר זטלנד.

בטווח הבינוני, שתיים מהמדינות הגשומות ביותר בעולם יכולות לקבל דוגמה 
מהארץ היבשה ביותר בעולם, שקבעה לעצמה ביטחון מים בראש סדר 
העדיפויות הלאומי, וזאת לאחר ”בצורת המילניום” שהחלה בשנת 2001 
ונמשכה עד לשנת 2009. אוסטרליה השקיעה כספים רבים בתשתיות מים, 
כמו מתקני התפלה, והקימה שוק כלכלי לאומי למים, שבו משקיעים וסוחרים 
יכולים לקנות ולמכור חוזי מים עתידיים, כפי שסוחרים כיום בנפט או בסחורות 

נדירות אחרות. 

חושבים מחדש על המושג: מים
”מזכ”ל האו”ם אמר לאחרונה, כי האוסטרלים שינו את הדרך בה העולם חושב 
על מים. אני מאמין שהמצב בברזיל מצביע על בעיה רחבה יותר: הכישלון 

שלנו להקצות ערך כלכלי למים, המשקף את הטבע החיוני של משאב זה, 
כמו גם את נדירותו”, אומר טום רוני, מנכ”ל חברה אוסטרלית לסחר במים.

זטלנד מוסיף כי ברזיל נתקלה באותה ”חומה”, כמו שאוסטרליה נתקלה בה, 
ועליה לאמץ את אותה דחיפות תכנונית למערכת המים שלה: ”המסחור 
במים מעבר לגבולות אוסטרליה, אם זה יקרה, יכול לקחת עשרות שנים ויהיה 
כרוך בויכוח מר על שימוש ציבורי ופרטי במשאבים כלל-אנושיים. אבל ברזיל 
ומדינות ”עודף מים” אחרות כבר מנסות למצוא הטבות כלכליות מאספקתם”.

לאחרונה ביקשה ברזיל לנצל את שפע המים באגן האמזונס, המהווה כ-20% 
מהמים הזורמים בעולם. בלו מונטה, סכר הידרו-חשמלי מסיבי - אחד מן 
הגדולים בעולם, אשר שוכן על אחד מיובלות האמזונס, אמור לספק חשמל 
לסאו פאולו באמצעות רשת החשמל הארצית. בעקבות הבצורת, התכנון 
עשוי להשתנות, ויש החושבים להסיט את המים מתחנת הכוח לטובת 

אספקת מי שתייה.
מרטי, מן הקרן העולמית לשימור חיות הבר, מזהיר כי ניצול מוגבר של המים 
בברזיל צריך להישקל בזהירות גדולה בהרבה מן האופן שבו נבנה סכר בלו 
מונטה: ”בעוד הנזקים הסביבתיים של הסכר מהותיים, הכבישים אליו ומתקני 
עזר נוספים גרמו לכריתת יערות בקנה מידה בלתי ישוער. כריתת יערות יכולה 

להיות אחד מגורמי השורש של הבצורת הנוכחית”.

”אובדן עצים באגן האמזונס השפיע לא רק על רמות הפחמן באטמוספרה, 
אלא גם על רמות אדי המים בדרום אמריקה”, מסביר מרטי. ”מחקרים שנעשו 
לאחרונה מצביעים על כך שדלדול יערות האמזונס האט את זרימת ה-'נהרות 
מעופפים' - אדים הנישאים ברוח מיערות הגשם לסאו פאולו, בואנוס איירס 
ואזורים אחרים”, אומר מרטי. ”עצים שעוזרים לשמר את שלמות זרימת 
הנהר”, מסביר מרטי התומך בנטיעת עצים, לא רק באזורי האמזונס, אלא גם 
לאורך הנהרות המזינים את המאגרים של סאו פאולו, כיוון שלדעתו, זו התגובה 

הכי נכונה לבצורת ארוכת טווח. 

סאו פאולו - מבט מלמעלה
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Hydraulic Control Valves

במשך ארבעים שנה פיתחנו סל מוצרים משלנו, סיפקנו פתרונות מקצועיים וחדשניים והענקנו 
חדשים  לשווקים  הפעילות  הרחבת  עם  ביותר.  הגבוהה  ברמה  מקצועית  תמיכה  ללקוחותינו 
א.ר.י לקבוצת  המצטרפים  אובל  ועובדי  מהנדסי  את  מברכים  אנו  הבקרה,  מגופי  ולתחום 

http://www.ari.co.il/
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החל מראשית רפורמת התאגוד עלו מספר 
(והכמות)  הפריסה  אופן  הצעות לגבי 
הרצויה של תאגידי המים והביוב העירוניים. 
בראשיתה של הרפורמה עמדה ההצעה 
של הקמת כ�30 תאגידים אזוריים אשר 
ינצלו יתרונות לגודל במקטע החלוקה 
והאיסוף. בעקבות התנגדות מצד הרשויות 
המקומיות הוקמו כ�60 תאגידים אשר 

רובם חד�רשותיים

אמנם אין עוררין על תרומתם של התאגידים בהשוואה לתקופה המקבילה 
תחת העיריות (גידול בהשקעות, ירידה בפחת המים ועלייה בשיעור הגבייה), 
כתוצאה מניהול משק מים סגור, אך התדמית הציבורית של התאגידים מעת 
הקמתם ועד היום הינה שלילית. הציבור מקשר את עליית מחירי המים לחוסר 
יעילות מצד התאגידים, זאת מבלי להתחשב בתרומת התאגידים לקידום 

משק המים העירוני. אכזבת הציבור, מן הראוי לציין, לא מתקיימת בחלל 
ריק. ההקמה של כ-60 תאגידים גררה עלויות גבוהות, כפילויות בתפקידים, 
קרבה לרשויות, יצירת חובות ענק שהושתו על הצרכנים, ובנוסף לכך, לוותה 

בהתלהמות מצד גורמים בשלטון המקומי והמרכזי. 

כתוצאה מ”אכזבת הציבור” מרפורמת התיאגוד עלו בתקופה האחרונה מספר 
הצעות שונות שמטרתם לייעל את מקטע החלוקה העירוני. אך ההצעות אינם 
מסתמכות על ביסוס אמפירי (Evidence-Based Policy) וחלקן נובעות 
משיקולים פופוליסטים ומאופיינים בחשיבה של ”אופק פוליטי קצר”. בין 

ההצעות ניתן למנות: 

משק   והחזרת  הקיימים  התאגידים  ופירוק  התאגוד  חובת  ביטול 
ההצעה   - המקומי)  השלטון  ומרכז  רגב  (ח”כ  העיריות  לידי  המים 
מתעלמת מהישגי התאגידים בתחומי התפעול כתוצאה מהכלת משק 
מים סגור, ההשקעה הרבה של המדינה בקידום הרפורמה(מענקי תאגוד) 

עשויה לרדת לטמיון. 

ואיסוף במגזר   הקמת חברה ממשלתית שתספק שרותי חלוקה 
יצירת   - והמים)  המוניציפאלי (משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 
גוף ממשלתי גדול שיפעל מול צרכני קצה, ייצור סרבול תפעולי ועלויות 
שיוטלו על הציבור כתוצאה מהעברת התשתיות מידי הרשויות, למעשה 
ליישמה  ניתן  אם  ברור  שלא  כלכלית  פעילות  הלאמת  על  מדובר 

ומשמעותה וכדאיות הכלכלית תפעולית שלה. 

הקמה של כ-4 חברות ממשלתיות/פרטיות אזוריות (משרד האוצר)  
- הפרטה דומה, אך בחלוקה לארבע חברות. הצעה זאת בדומה להצעה 
הקודמת מתעלמת מהקשיים (והעלויות הרבות) בהעברת הנכסים מידי 

הרשויות לחברה הממשלתית. 

הקמה של כ-15 תאגידי מים אזוריים (רשות המים) - איחוד תאגידים  
מסופקות  מים  כמויות  גאוגרפית,  קירבה  בסיס  על  אזורית  לפריסה 
ערים  לאיגודי  בדומה  הרשויות  בידי  תישאר  הבעלות  תושבים.  ומספר 

בתחום הביוב, פסולת וכדומה.

המחקר 

מבנה אופטימלי 
של משק המים העירוני

דורון לביא וספי בכר*

ספי בכרדורון לביא

* פרופ' דורון לביא וספי בכר - קבוצת פארטו והמכללה האקדמית תל חי.

תוצאות המחקר הראו שקיים יתרון מובהק לגודל 

בתאגידי המים בישראל וכי אופן הפריסה הקיים של 

מגזר המים העירוני בישראל אינו מנצל את מלוא יתרון זה
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מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את יעילות הפריסה של תאגידי המים 
והביוב בישראל, תוך התמקדות בבחינה של ניצול יתרונות לגודל ולצפיפות. 
שיטת המחקר מבוססת על כלים אקונומטרים ואמידה של פונקצית עלות רב 
 Cobb-Douglas משתנית. לצורך ביצוע האמידה השתמשנו בפונקצית עלות
ופונקצית עלות Translog גמישה, המאפשרות לאמוד תשואה לגודל. בנוסף 
לכך, נעשה שימוש במסד הנתונים הרחב ביותר שנבדק עבור משק המים 
בישראל, הכולל נתוני פאנל על 51 תאגידי מים וביוב (153 מקטעי תצפית). 

פונקציית העלות היא: 
 VC=vcQ,WL,K,W,t,D  .1

כאשר Q ו-WL  הם שתי התפוקות העיקריות (Q-כמות מים, WL-פחת   .2
מים), K ו-W הן מחירי גורמי הייצור (K-הון, W-עבודה), t מסמן שיפור 
טכנולוגי בין השנים ו-D הוא רמת הצפיפות בשטח התאגיד. המשוואה 
 ,Q העיקרית,  שהתפוקה  בכך  רגילה,  עלות  מפונקציית  שונה  הנ”ל 

אקסוגנית, בניגוד לפונקציית ייצור שבה התפוקה הינה אנדוגנית. 
המודלים שנאמדו:  .3

• logVC=α β  βd β ε ε

• logVC=α β  βd ε ε ε 12βqq 
2 12βdd 2 12βγ 2 12γ  2 12γbblogB

2 δ δ δ βqdlogQ*log
β d β β βwdlogW*l

β β d
• iδ i iγii iεi 1 iβid  βij=βji ∀ i

תוצאות המחקר הראו שקיים יתרון מובהק לגודל בתאגידי המים בישראל 
את  מנצל  אינו  בישראל  העירוני  המים  מגזר  של  הקיים  הפריסה  אופן  וכי 
הגדולים  גם  המחקר,  במסגרת  שנבחנו  התאגידים  כלל  זה.  יתרון  מלוא 
ביותר, אינם מנצלים את מלוא פוטנציאל החיסכון מהגדלתם. שיווי משקל 
התאגיד  ידי  על  המסופקת  המים  בכמות  שהגדלה  מראה  שהתקבל  קצה 
עלות  אזי  התאגיד,  בעלות  בכ-0.5%  היותר  לכל  של  לעליה  תוביל  ב-1% 

הייצור למ”ק מים יורדת ככל שכמות הייצור גדלה. 

בדיקת תאגידים מרחביים
בהמשך המחקר בדקנו בעזרת תוצאות מודל ה-Translog את היתרונות לגודל 
לתאגידים המרחביים. הבדיקה נעשתה על-פי שינויים בגורמים האקסוגניים 
לתאגיד אשר בידי הרגולטור יכולת להשפיע עליהם, תפוקת התאגיד וצפיפות 
הצרכנים. הבדיקה הראתה שיישום פריסה של 15 תאגידים מרחביים תוביל 

לשיפור ביעילות התאגידים כתוצאה מניצול של יתרונות לגודל. 
תחשיב לסך החיסכון המשקי ממעבר לפריסה של תאגידים אזוריים מצא 
שכתוצאה מאיחוד, סך עלויות התאגיד עשויות לרדת בכ-8%-6% בממוצע 

ובעשרות אחוזים בתאגידים הקטנים. 

מסקנות המחקר 
מסקנות המחקר הן כדלקמן: 

ככל  הקיים,  השוק  במבנה  כי  נמצא   .1
כמות  מבחינת  יותר  גדול  שהתאגיד 
עלות  כך  מספק,  הוא  אותה  המים 
מים  למ”ק  הממוצעת  האספקה 

יורדת. 
ר\ הקיימים  התאגידים  כל  כי  נמצא   .2

ולכן  לקוטן  חסרון  ובעלי  מדי  קטנים 
התוצאה  תאגידים.  לאחד  הגיון  יש 
כ-10  על  עומדת  האופטימאלית 
הגיון  אין  כנראה  בלבד.  תאגידים 
תאגידים.  ארבע  של  לרמה  לצמצם 
לבעיות  התייחסנו  לא  כי  לציין  יש 
הפוליטיות/אישיות שעשויות להכשיל 
רק  וב/התייחסנו  האיחוד  מהלכי  את 

להיבט הכלכלי/תפעולי. 
 10 של  מרחבית  לפריסה  מעבר   .3
לירידה  להוביל  צפויה  תאגידים 
בסך  לפחות  כ-10%  של  ממוצעת 
מ”ק  באספקת  התאגידים  עלויות 
מים. כאשר בתאגידים הקטנים צפויה 

ירידה של עשרות אחוזים בעלות.
יש  מרחביים  תאגידים  הקמת  בעת   .4
באזור  עתידית  בצפיפות  להתחשב 
מכיוון  זאת   ,35 תמ”א  תוכנית  לפי 
מוביל  האוכלוסייה,  בצפיפות  שגידול 

לשיפור ביעילות התאגיד. 

לפגוע  עשוי  חלשים  תאגידים  עם  חזקים  תאגידים  איחוד  כי  הטענה   .5
נכונה. ההשפעה לרעה על התאגיד הגדול בשל האיחוד,  בחזקים אינה 
ושינוי  הסוציואקונומי  בדירוג  ירידה  המים,  פחת  בשיעור  פגיעה  עקב 
שיושגו  היתרונות  לעומת  זניחה  הינה  התאגיד  של  הטופוגרפי  במבנה 

כתוצאה מהאיחוד.  

קיים יתרון מובהק לגודל בתאגידי המים בישראל וכי 

אופן הפריסה הקיים של מגזר המים העירוני בישראל 

אינו מנצל את מלוא יתרון זה
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החל מראשית רפורמת התאגוד עלו מספר 
(והכמות)  הפריסה  אופן  הצעות לגבי 
הרצויה של תאגידי המים והביוב העירוניים. 
בראשיתה של הרפורמה עמדה ההצעה 
של הקמת כ�30 תאגידים אזוריים אשר 
ינצלו יתרונות לגודל במקטע החלוקה 
והאיסוף. בעקבות התנגדות מצד הרשויות 
המקומיות הוקמו כ�60 תאגידים אשר 

רובם חד�רשותיים

אמנם אין עוררין על תרומתם של התאגידים בהשוואה לתקופה המקבילה 
תחת העיריות (גידול בהשקעות, ירידה בפחת המים ועלייה בשיעור הגבייה), 
כתוצאה מניהול משק מים סגור, אך התדמית הציבורית של התאגידים מעת 
הקמתם ועד היום הינה שלילית. הציבור מקשר את עליית מחירי המים לחוסר 
יעילות מצד התאגידים, זאת מבלי להתחשב בתרומת התאגידים לקידום 

משק המים העירוני. אכזבת הציבור, מן הראוי לציין, לא מתקיימת בחלל 
ריק. ההקמה של כ-60 תאגידים גררה עלויות גבוהות, כפילויות בתפקידים, 
קרבה לרשויות, יצירת חובות ענק שהושתו על הצרכנים, ובנוסף לכך, לוותה 

בהתלהמות מצד גורמים בשלטון המקומי והמרכזי. 

כתוצאה מ”אכזבת הציבור” מרפורמת התיאגוד עלו בתקופה האחרונה מספר 
הצעות שונות שמטרתם לייעל את מקטע החלוקה העירוני. אך ההצעות אינם 
מסתמכות על ביסוס אמפירי (Evidence-Based Policy) וחלקן נובעות 
משיקולים פופוליסטים ומאופיינים בחשיבה של ”אופק פוליטי קצר”. בין 

ההצעות ניתן למנות: 

משק   והחזרת  הקיימים  התאגידים  ופירוק  התאגוד  חובת  ביטול 
ההצעה   - המקומי)  השלטון  ומרכז  רגב  (ח”כ  העיריות  לידי  המים 
מתעלמת מהישגי התאגידים בתחומי התפעול כתוצאה מהכלת משק 
מים סגור, ההשקעה הרבה של המדינה בקידום הרפורמה(מענקי תאגוד) 

עשויה לרדת לטמיון. 

ואיסוף במגזר   הקמת חברה ממשלתית שתספק שרותי חלוקה 
יצירת   - והמים)  המוניציפאלי (משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 
גוף ממשלתי גדול שיפעל מול צרכני קצה, ייצור סרבול תפעולי ועלויות 
שיוטלו על הציבור כתוצאה מהעברת התשתיות מידי הרשויות, למעשה 
ליישמה  ניתן  אם  ברור  שלא  כלכלית  פעילות  הלאמת  על  מדובר 

ומשמעותה וכדאיות הכלכלית תפעולית שלה. 

הקמה של כ-4 חברות ממשלתיות/פרטיות אזוריות (משרד האוצר)  
- הפרטה דומה, אך בחלוקה לארבע חברות. הצעה זאת בדומה להצעה 
הקודמת מתעלמת מהקשיים (והעלויות הרבות) בהעברת הנכסים מידי 

הרשויות לחברה הממשלתית. 

הקמה של כ-15 תאגידי מים אזוריים (רשות המים) - איחוד תאגידים  
מסופקות  מים  כמויות  גאוגרפית,  קירבה  בסיס  על  אזורית  לפריסה 
ערים  לאיגודי  בדומה  הרשויות  בידי  תישאר  הבעלות  תושבים.  ומספר 

בתחום הביוב, פסולת וכדומה.

המחקר 

מבנה אופטימלי 
של משק המים העירוני

דורון לביא וספי בכר*

ספי בכרדורון לביא

* פרופ' דורון לביא וספי בכר - קבוצת פארטו והמכללה האקדמית תל חי.

תוצאות המחקר הראו שקיים יתרון מובהק לגודל 

בתאגידי המים בישראל וכי אופן הפריסה הקיים של 

מגזר המים העירוני בישראל אינו מנצל את מלוא יתרון זה
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מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את יעילות הפריסה של תאגידי המים 
והביוב בישראל, תוך התמקדות בבחינה של ניצול יתרונות לגודל ולצפיפות. 
שיטת המחקר מבוססת על כלים אקונומטרים ואמידה של פונקצית עלות רב 
 Cobb-Douglas משתנית. לצורך ביצוע האמידה השתמשנו בפונקצית עלות
ופונקצית עלות Translog גמישה, המאפשרות לאמוד תשואה לגודל. בנוסף 
לכך, נעשה שימוש במסד הנתונים הרחב ביותר שנבדק עבור משק המים 
בישראל, הכולל נתוני פאנל על 51 תאגידי מים וביוב (153 מקטעי תצפית). 

פונקציית העלות היא: 
 VC=vcQ,WL,K,W,t,D  .1

כאשר Q ו-WL  הם שתי התפוקות העיקריות (Q-כמות מים, WL-פחת   .2
מים), K ו-W הן מחירי גורמי הייצור (K-הון, W-עבודה), t מסמן שיפור 
טכנולוגי בין השנים ו-D הוא רמת הצפיפות בשטח התאגיד. המשוואה 
 ,Q העיקרית,  שהתפוקה  בכך  רגילה,  עלות  מפונקציית  שונה  הנ”ל 

אקסוגנית, בניגוד לפונקציית ייצור שבה התפוקה הינה אנדוגנית. 
המודלים שנאמדו:  .3

• logVC=α β  βd β ε ε

• logVC=α β  βd ε ε ε 12βqq 
2 12βdd 2 12βγ 2 12γ  2 12γbblogB

2 δ δ δ βqdlogQ*log
β d β β βwdlogW*l

β β d
• iδ i iγii iεi 1 iβid  βij=βji ∀ i

תוצאות המחקר הראו שקיים יתרון מובהק לגודל בתאגידי המים בישראל 
את  מנצל  אינו  בישראל  העירוני  המים  מגזר  של  הקיים  הפריסה  אופן  וכי 
הגדולים  גם  המחקר,  במסגרת  שנבחנו  התאגידים  כלל  זה.  יתרון  מלוא 
ביותר, אינם מנצלים את מלוא פוטנציאל החיסכון מהגדלתם. שיווי משקל 
התאגיד  ידי  על  המסופקת  המים  בכמות  שהגדלה  מראה  שהתקבל  קצה 
עלות  אזי  התאגיד,  בעלות  בכ-0.5%  היותר  לכל  של  לעליה  תוביל  ב-1% 

הייצור למ”ק מים יורדת ככל שכמות הייצור גדלה. 

בדיקת תאגידים מרחביים
בהמשך המחקר בדקנו בעזרת תוצאות מודל ה-Translog את היתרונות לגודל 
לתאגידים המרחביים. הבדיקה נעשתה על-פי שינויים בגורמים האקסוגניים 
לתאגיד אשר בידי הרגולטור יכולת להשפיע עליהם, תפוקת התאגיד וצפיפות 
הצרכנים. הבדיקה הראתה שיישום פריסה של 15 תאגידים מרחביים תוביל 

לשיפור ביעילות התאגידים כתוצאה מניצול של יתרונות לגודל. 
תחשיב לסך החיסכון המשקי ממעבר לפריסה של תאגידים אזוריים מצא 
שכתוצאה מאיחוד, סך עלויות התאגיד עשויות לרדת בכ-8%-6% בממוצע 

ובעשרות אחוזים בתאגידים הקטנים. 

מסקנות המחקר 
מסקנות המחקר הן כדלקמן: 

ככל  הקיים,  השוק  במבנה  כי  נמצא   .1
כמות  מבחינת  יותר  גדול  שהתאגיד 
עלות  כך  מספק,  הוא  אותה  המים 
מים  למ”ק  הממוצעת  האספקה 

יורדת. 
ר\ הקיימים  התאגידים  כל  כי  נמצא   .2
ולכן  לקוטן  חסרון  ובעלי  מדי  קטנים 
התוצאה  תאגידים.  לאחד  הגיון  יש 
כ-10  על  עומדת  האופטימאלית 
הגיון  אין  כנראה  בלבד.  תאגידים 
תאגידים.  ארבע  של  לרמה  לצמצם 
לבעיות  התייחסנו  לא  כי  לציין  יש 
הפוליטיות/אישיות שעשויות להכשיל 
רק  וב/התייחסנו  האיחוד  מהלכי  את 

להיבט הכלכלי/תפעולי. 
 10 של  מרחבית  לפריסה  מעבר   .3
לירידה  להוביל  צפויה  תאגידים 
בסך  לפחות  כ-10%  של  ממוצעת 
מ”ק  באספקת  התאגידים  עלויות 
מים. כאשר בתאגידים הקטנים צפויה 

ירידה של עשרות אחוזים בעלות.
יש  מרחביים  תאגידים  הקמת  בעת   .4
באזור  עתידית  בצפיפות  להתחשב 
מכיוון  זאת   ,35 תמ”א  תוכנית  לפי 
מוביל  האוכלוסייה,  בצפיפות  שגידול 

לשיפור ביעילות התאגיד. 

לפגוע  עשוי  חלשים  תאגידים  עם  חזקים  תאגידים  איחוד  כי  הטענה   .5
נכונה. ההשפעה לרעה על התאגיד הגדול בשל האיחוד,  בחזקים אינה 
ושינוי  הסוציואקונומי  בדירוג  ירידה  המים,  פחת  בשיעור  פגיעה  עקב 
שיושגו  היתרונות  לעומת  זניחה  הינה  התאגיד  של  הטופוגרפי  במבנה 

כתוצאה מהאיחוד.  

קיים יתרון מובהק לגודל בתאגידי המים בישראל וכי 

אופן הפריסה הקיים של מגזר המים העירוני בישראל 

אינו מנצל את מלוא יתרון זה
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נראה כי רשות המים אכן באה לקראת 
תאגידי המים אשר צריכים לממן את 
ונדרשים לשדרג ולשפר את  פעילותם 
תשתיות המים והביוב בעצמם. יחד עם 
זאת, קיימת סוגיה  מהותית בפרסום זה � 
תאגיד המים אינו מנהל ובידיו לא נמצאים 
מכלול הנתונים הנדרשים לחישוב דמי 

ההקמה

תאגידי המים בישראל הוקמו מכוח חוק, 
על מנת להפריד בין הרשות המקומית 
לבין הגוף האחראי על תשתיות המים 
והביוב, מתוך מטרה לשפר את תחזוקת 
תשתיות המים והביוב. תאגיד המים הינו 
משק סגור אשר מקבל את רוב מימונו 
ידי  מחשבונות המים המשולמים על 
התושבים. מקור הכנסה נוסף הוא גביית 

ההיטלים הרלוונטיים. 

רשות המים, המפקחת על תאגידי המים בישראל, פרסמה השנה, במסגרת 
כללי תאגידי מים וביוב, עידכון חדש בדבר ”דמי הקמה”. מטרת ”דמי ההקמה”, 
כפי שהוגדרו על ידי רשות המים, היא: ”ליצור לחברות, יחד עם כללי חישוב 
עלות, מקורות מימון להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות 
ביוב”. התעריפים נועדו לשקף, עד כמה שניתן, את עלות הקמת התשתיות 

החדשות לתאגידי המים, ובכך לממן את פעילותם. 

שיטת חישוב דמי ההקמה מתבססת על מספר פרמטרים, ובהם שטח 
וזכויות הבנייה. הרשות אף הגדירה תעריף בסיס של דמי הקמה לכל מ”ר 
בכל תאגיד. על תעריף המינימום האמור, קובעת הרשות סעיפים נוספים 
בהם יכול התאגיד להשתמש על מנת להעלות את גובה דמי ההקמה. בין 
סעיפים אלה ניתן למנות, בין השאר, סעיפים בגין ”תאגיד הררי” - תאגיד 
שבשטחו יש רשות מקומית אחת והפרשי הגובה בתחום התאגיד עולים על 
100 מטרים, וכן בתאגיד שתחומו כולל יותר מרשות מקומית אחת והממוצע 
המשוקלל של הפרשי הגובה בתחומיהן עולה על 100 מטרים. במקרה כזה, 
קובעת הרשות, ייווספו לתעריף הבסיס 32.8 אחוזים. סעיפים דומים נוספים 
מתייחסים לנכסים הבנויים בצפיפות נמוכה. התייחסות נוספת בפרסום נוגעת 
לגופים עתירי שטח, או גופים עתירי שטח ותיקים, כהגדרת הרשות. הגדרות 

אלה נוגעות לשטח המוחזק בידי בעל הנכס, ייעוד השטח ועוד. 

על פניו, נראה כי רשות המים אכן באה לקראת תאגידי המים אשר צריכים 
לממן את פעילותם ונדרשים לשדרג ולשפר את תשתיות המים והביוב בעצמם. 
יחד עם זאת, קיימת סוגיה  מהותית בפרסום זה - תאגיד המים אינו מנהל 
ובידיו לא נמצאים מכלול הנתונים הנדרשים לחישוב דמי ההקמה. אומנם 
במסגרת התוספת הראשונה לכללים, פירטה רשות המים אלו תאגידים 
מוגדרים כ-”תאגיד הררי”, בו יש הפרשי גובה מוצדקים, אך כאן מתחיל 

ערפל מבחינת הנתונים.

כאשר מוגשת הבקשה לאישור התאגיד, אין בידיו את מלוא הפרטים ביחס 
לצפיפות או ייעוד הקרקעות המבוקשות. ייתכן שהנכס לגביו ישנה בקשה, 
נמצא באזור בעל צפיפות נמוכה. ייתכן ובעל השטח מוגדר כגוף עתיר שטח, 
או עתיר שטח ותיק. התאגיד אינו מנהל ומעדכן במערכותיו את יעודי הקרקע 
וזכויות הבניה הסטטוטוריות וללא קשר למקור המידע לא יוכל לגבות את 

דמי ההקמה הנכונים.

מידע זה נמצא בידי הועדה לתכנון ובניה ברשות המקומית. כיום, כל רשות 
מחזיקה ברשותה את תיקי הקרקעות של כל השטחים הנמצאים בתחומה. 
תיקים אלה מספקים מענה להגדרות הרשות, האם השטח בו נמצא הנכס 
אכן מוגדר כרווי או לא, וכן על שאלות נוספות הנדרשות מתוך הגדרת השטח.

הצורך להעביר לאישור ובקרת הרשות כל בקשה המגיעה לידי תאגיד המים 
צפוי שייצור צוואר בקבוק אשר רק ילך ויתפח כאשר תיכנס לתוקפה הפעימה 

השנייה ברפורמה החדשה, בחוק התכנון והבניה בינואר 2016. 

חברת קומפלוט, חברת בת של אוטומציה החדשה, הפועלת מזה למעלה 
מ-30 שנה בתחום ומספקת פתרונות טכנולוגיים בתחומי ה-GIS, מחשוב 
תשתיות עירוניות וניהול ממוחשב וכולל של ועדות לתכנון ובניה (מעקב אחר 
תוכניות בנין עיר, יעודי קרקע, תאום הנדסי, רישוי ופיקוח על הבניה, ניהול נכסי 

מה לתאגיד מים
ולנכס עתיר שטח ו/או זכויות בניה? 

מיכל ברק*

* מיכל ברק היא מנכ”לית חברת קומפלוט, חברת בת של אוטומציה החדשה

כאשר מוגשת הבקשה לאישור התאגיד, אין בידיו 

את מלוא הפרטים ביחס לצפיפות או ייעוד הקרקעות 

המבוקשות. ייתכן שהנכס לגביו ישנה בקשה, נמצא 

באזור בעל צפיפות נמוכה
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עיר, השבחה ועוד), עובדת מול מעל ל-140 רשויות, מועצות וועדות תכנון 
לבנייה. לאור ניסיונה הרב, פיתחה קומפלוט מענה טכנולוגי אשר משתף מידע 
בין הרשויות המקומיות ותאגידי המים. הפתרון המוצע יוצר ממשק אוטומטי בין 
מערכת יעודי קרקע ורישוי בניה של העירייה והועדה לתכנון ובניה  למערכת 
המידע של תאגידי המים המנהלת את חישוב והפקת ההיטלים ואל מערכת 

GIS של קומפלוט בתאגיד המים. 

שימוש ביכולות החדשות שפותחו מאפשר לתאגיד להקליד את הבקשה, 
לקבל באופן מיידי את הגדרות השטח המבוקש ואף לצפות ולבקר את 
המידע במרחב הגיאוגרפי. יכולת זו יוצרת בנוסף לחיסכון משמעותי בזמן, 
מניעת תקלות וחיובים שגויים, הנובעים מאי הגדרת השטחים באופן נכון. 
יצירת שיתוף מידע בין הרשות המקומית לתאגיד משפיעה גם על רווחיות 
התאגיד עצמו, אשר בעצם יפסיד כספים אם לא יחשב את דמי ההקמה 
כראוי, סכום אשר בסופו של דבר, נועד לסייע לתאגידים לכסות את עלות 

ההקמה של התשתיות.  

15% הנחה
על כל המוצרים!

לפרטים נוספים - אנדראה טיברג
טלפון: 08-6237984
נייד: 052-3211142

a.tyberg@medent.co.il
www.medent.co.il
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נראה כי רשות המים אכן באה לקראת 
תאגידי המים אשר צריכים לממן את 
ונדרשים לשדרג ולשפר את  פעילותם 
תשתיות המים והביוב בעצמם. יחד עם 
זאת, קיימת סוגיה  מהותית בפרסום זה � 
תאגיד המים אינו מנהל ובידיו לא נמצאים 
מכלול הנתונים הנדרשים לחישוב דמי 

ההקמה

תאגידי המים בישראל הוקמו מכוח חוק, 
על מנת להפריד בין הרשות המקומית 
לבין הגוף האחראי על תשתיות המים 
והביוב, מתוך מטרה לשפר את תחזוקת 
תשתיות המים והביוב. תאגיד המים הינו 
משק סגור אשר מקבל את רוב מימונו 
ידי  מחשבונות המים המשולמים על 
התושבים. מקור הכנסה נוסף הוא גביית 

ההיטלים הרלוונטיים. 

רשות המים, המפקחת על תאגידי המים בישראל, פרסמה השנה, במסגרת 
כללי תאגידי מים וביוב, עידכון חדש בדבר ”דמי הקמה”. מטרת ”דמי ההקמה”, 
כפי שהוגדרו על ידי רשות המים, היא: ”ליצור לחברות, יחד עם כללי חישוב 
עלות, מקורות מימון להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות 
ביוב”. התעריפים נועדו לשקף, עד כמה שניתן, את עלות הקמת התשתיות 

החדשות לתאגידי המים, ובכך לממן את פעילותם. 

שיטת חישוב דמי ההקמה מתבססת על מספר פרמטרים, ובהם שטח 
וזכויות הבנייה. הרשות אף הגדירה תעריף בסיס של דמי הקמה לכל מ”ר 
בכל תאגיד. על תעריף המינימום האמור, קובעת הרשות סעיפים נוספים 
בהם יכול התאגיד להשתמש על מנת להעלות את גובה דמי ההקמה. בין 
סעיפים אלה ניתן למנות, בין השאר, סעיפים בגין ”תאגיד הררי” - תאגיד 
שבשטחו יש רשות מקומית אחת והפרשי הגובה בתחום התאגיד עולים על 
100 מטרים, וכן בתאגיד שתחומו כולל יותר מרשות מקומית אחת והממוצע 
המשוקלל של הפרשי הגובה בתחומיהן עולה על 100 מטרים. במקרה כזה, 
קובעת הרשות, ייווספו לתעריף הבסיס 32.8 אחוזים. סעיפים דומים נוספים 
מתייחסים לנכסים הבנויים בצפיפות נמוכה. התייחסות נוספת בפרסום נוגעת 
לגופים עתירי שטח, או גופים עתירי שטח ותיקים, כהגדרת הרשות. הגדרות 
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מה לתאגיד מים
ולנכס עתיר שטח ו/או זכויות בניה? 

מיכל ברק*

* מיכל ברק היא מנכ”לית חברת קומפלוט, חברת בת של אוטומציה החדשה
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עיר, השבחה ועוד), עובדת מול מעל ל-140 רשויות, מועצות וועדות תכנון 
לבנייה. לאור ניסיונה הרב, פיתחה קומפלוט מענה טכנולוגי אשר משתף מידע 
בין הרשויות המקומיות ותאגידי המים. הפתרון המוצע יוצר ממשק אוטומטי בין 
מערכת יעודי קרקע ורישוי בניה של העירייה והועדה לתכנון ובניה  למערכת 
המידע של תאגידי המים המנהלת את חישוב והפקת ההיטלים ואל מערכת 

GIS של קומפלוט בתאגיד המים. 
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לקבל באופן מיידי את הגדרות השטח המבוקש ואף לצפות ולבקר את 
המידע במרחב הגיאוגרפי. יכולת זו יוצרת בנוסף לחיסכון משמעותי בזמן, 
מניעת תקלות וחיובים שגויים, הנובעים מאי הגדרת השטחים באופן נכון. 
יצירת שיתוף מידע בין הרשות המקומית לתאגיד משפיעה גם על רווחיות 
התאגיד עצמו, אשר בעצם יפסיד כספים אם לא יחשב את דמי ההקמה 
כראוי, סכום אשר בסופו של דבר, נועד לסייע לתאגידים לכסות את עלות 

ההקמה של התשתיות.  

15% הנחה
על כל המוצרים!

לפרטים נוספים - אנדראה טיברג
טלפון: 08-6237984
נייד: 052-3211142

a.tyberg@medent.co.il
www.medent.co.il
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The reclaimed water can be reused in many ways: As 
industrial process water, for cleaning, cooling towers, 
irrigation of crops, golf courses, recreation lakes, 
wetlands or ground water recharge. If MBR and Iso-Disc 
i  d  n  i in  i  i n  n n  

i n   i  i   n  in   
in i n    i d  n n 

be used for potable water. 

Waste-to-value - Recover valuable products
Valuable products are normally lost in waste streams. Alfa 

 n  n     nd  i  i n  
  d     n  d  d. 

A d  i    i    i  . . 
 i   n  n d in   i   d n 

using decanters and high-speed separators. 

Waste dewatering - Reduce the amount of waste for 
disposal by up to 90%
The liquid content of sludge from on-site waterworks, 
industrial wastewater treatment and waste from operations 

  i  i  n di  . A    
n  n i  in din  n  i  nd  

i n   i     i id  
nd i   i    d  id  n n  i ni n  

reducing the amount of waste - and costs for transport, 
disposal and drying. 

A   d  i nin  i n  in d  A M 
d  i n  A  d n  nd A   A  

 i n .  n i n  d in   d  
and separation of liquid and products from other waste 

  A   i n   n  i : A  
d n    A    nd A  
plate presses. 

   n i  n   d  d 
dewatering (biological and non-biological), mine tailings, 
pond clean-up and dredging.

Thermal sludge treatment - a short cut to cost saving, 
heat recovery, Class A compost and biogas

in    d  in  A   i  

and tube-in-tube heat exchangers prior to dewatering can 
  nd id  n ni    . 

A    i n  n   d  d  
digestion to produce biogas and for sludge hydrolysis 
nd i i n   n   in n  
n i n n  i i n nd in  A   d  

i  i       i i .  
some types of industrial waste, e.g. pharmaceutical, 

i i n   d  i   .

Discover more at Achema
i i   A  i    ni     

more about the new industrial water and waste treatment 
i n    n    A   

nd 4 in  4.    n   d   n 
di . A   i   n   i   i  
occasions:

  in i n  A   i n   
ind i   nd  n   i i  
www.alfalaval.com/industrial-waste.  

Wastewater is an untapped water resource. Water reclaimed 
using Alfa Laval Membrane Bioreactor (MBR) or AS-H Iso-Disc® 
Filtration can be reused for process water, cleaning, cooling 
towers  irrigation of cro s  golf courses and much more - if a nal 
polishing step is added, even for potable water

Industrial wastewater treated using an Alfa Laval MBR, AS-H 
Sequencing Batch Reactor and AS-H Iso-Disc is so clean that it 
can safely e discharged as nal effluent  or may e reused for 
process water, cleaning water, cooling towers etc

Alfa Laval offers numerous technologies, including new gravity 
and press equipment, to effectively separate off the liquid phases 
and achieve a high level of dry solids content  signi cantly 
reducing the amount of waste - and costs for transport, disposal 
and drying.
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Alfa Laval presents a number of new 
technologies that help process industries 
reduce their environmental footprint from 
water and waste streams by maximizing 
reuse of water, by turning waste to value 
and by minimizing energy consumption 
and waste

Most industrial processes consume lots of water - a 
scarce resource. They also generate waste that needs to 
be treated in order to meet tough requirements, keep the 
license to operate and perhaps even extend capacity. On 
the positive side, waste streams often contain valuable 
resources from the main process, which can be recycled. 
Alfa Laval has considerably expanded its portfolio and 
now offers a wide variety of technologies for industrial 
water and waste treatment.

On-site wastewater treatment
nd i   i  n id  in i i n. 

Often it is not accepted by the municipal wastewater 
treatment plant so either pre-treatment or complete on-site 
treatment is needed. 
Alfa Laval offers two on-site biological wastewater 

n  nd i n     in n  

n  i n .  A  n in   
  i   n d in  d n  i   

good choice for secondary biological treatment. The all-
in n  M n  i  M   d n  

n  n d   n   
nd  nd i  n     n  i in . 
     in   n  nd 

 i d  i  i n    in  nd 
simple operation.
For some types of industrial wastewater e.g. petrochemicals, 
chemicals and pharmaceuticals evaporation of anaerobic 

n  nd i i n   n  in  A  
Laval AlfaVap and WideGap systems is a good solution.

Wastewater - an untapped water resource
A world population growing by 75 million every year 
combined with disappearing natural water resource is 
 i  n .  2 25  i i n  i   
i     .   i  d   

recovered for reuse - in process industries is welcome. In 
fact, wastewater is an untapped water resource that more 
and more companies want to explore. 

Alfa Laval offers several treatment methods that can 
make water reuse happen. The company’s Membrane 
i   nd  A  i ® Cloth Media 
i   i  i n  d   i  i  

n   i  i  id    . 

“On the way 
to zero discharge” 

Most industrial processes consume lots of water - a scarce 
resource. They also generate waste that needs to be treated in 
order to meet tough requirements, keep the license to operate and 
perhaps even extend capacity. On the positive side, waste streams 
often contain valuable resources from the main process, which 
can be recycled

The Alfa Laval AS-H Sequencing Batch Reactor (SBR) with floating 
decanter is especially suited for treatment of wastewater where 
influent flow and organic loads vary and effluent requirements are 
stringent
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הישראלי  המים  איגוד  של  ה�12  בכנס 
(אג”מ). בדיבייט  על תאגידי המים הייתה 
ויו”ר  מנכ”לי  של  אפסית  נוכחות כמעט 

של 55 תאגידי המים בישראל

המים  ”תאגידי  'החם':  בנושא  'דיבייט'  במתכונת  היה  המליאה  מושב 
כמצופה,  שיח”.  ”רב   – אפורים”  ומים  ”תאגידים  מושב  ולאחריו  בישראל”, 
תאגידי  כמספר   - המסורתיות  עמדותיהם  את  נאמנה  ייצגו  הדיבייט  חברי 
המים (55/15/1). עם זאת, במהלך הדיבייט לא אופשרה התבטאות אורחי 

הכנס ואף לא נערכה הצבעה, למרות ”ההבטחה”.

החתום מטה, שהיה במהלך הכנס יו”ר מושב ”הרב שיח”, אינו בעל מומחיות 
כלכלית לקביעה באם צריך 55/15/1 תאגידי מים. במאמר ”הפרטה מלאה 

במפורש:  ציינתי   ,2008 בשנת  שכתבתי  הציבור?”,  וטובת  המים  משק  של 
ורווחי,  יעיל  ”תהליך תיאגוד משק המים המוניציפאלי, תוך הפיכתו לתאגיד 
הוא תהליך נכון, בריא כלכלי וצודק. לגבי השלב האפשרי הבא, מכירת התאגיד 

לגוף פרטי, כותבי המאמר מפקפקים בתועלת שבדבר, ומעבר לכך”.

ממשלת  של  הארוכה  כזרוע  המים  ”תאגידי  במאמר   ,2014 ינואר  בחודש 
כי  טענתי  אך  התאגידים,  בהשארת  תומך  נותרתי  מיסים”,  לגביית  ישראל 
הם חייבים לעבור רוויזיה בסיסית בכל הנושאים. איני בטוח באם פעולה זו 
תתבצע אי פעם. באם תתקבל הצעת החוק של ח”כ מירי רגב (נכון לכתיבת 
(מהתנהלות  אחד  מרכזי  לתאגיד  התאגידים  כלל  את  להפוך  אלו),  שורות 
הארץ,  ממרכז  תתנהל  התאגיד  הנהלת  כי  טבעי  הממלכה,  של  המוכרת 
בעל  בשום  לפגוע  מבלי  וזאת  עזריאלי,  במגדלי   49 בקומה  להניח  סביר 
תפקיד. במילים אחרות, אין סיכוי ”שהאזרח הסביר” יצליח להגיע לפגישה / 

.Big Boss-פנייה, ולו גם עם המזכירה של ה

היה  ניתן  הכנס,  משתתפי  הרצאות  לאחר  שהתנהל  שיח”,  ”הרב  במושב 
להבין, כי ”כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב 
 ,”(2011  - תשע”א  לצרכניה,  לתת  החברה  שעל  השירותים  של  והאיכות 
הינם הקודקס החוקי בו קיימת הפגיעה הקשה ביותר של כלל הציבור על 

ידי התאגידים, שהם הזרוע הארוכה של הממשלה.

בכללים אילו נפגש הציבור מדי יום עם אנשי התאגיד, כדוגמאות לכך:
באם הייתה נזילה והיא תוקנה - הנני זכאי להנחה על כמות המים שזרמו  

בנכס שלי. אך כאשר לא הייתה נזילה והשרברב התקין שסתום אל-חוזר 
בתוכנית  שהוצג  כפי  לשווא',  'להסתובב  הפסיק  המדידה  שעון  ופרפר 

”כלבוטק” - אין האזרח זכאי להחזר !!!
התקן הישראלי (ת”י 63) מעותק מתקן ISO 4064-2, בו בצמוד למדי  

המים יש להתקין אביזרים נוספים (כמו שסתום אל-חוזר), הזהה לתקן 
 63-2 ב-ת”י   5 בסעיף   .CEN EN  14154-2:2005 האירופאי  האיגוד 
פי  על   .(”may include”) לכלול  יכולה  מים  מדי  ”התקנת  כי  מוזכר, 

רב שיח � דיבייט 
בכנס המים הישראלי השנתי 2015

אהוד לשם

הכתבה  מבטאת  את  דעתו  המקצועית  של  הכותב  בלבד

אם תתקבל הצעת החוק של ח”כ מירי רגב, להפוך 

את כלל התאגידים לתאגיד מרכזי אחד � מהתנהלות 

התאגיד  הנהלת  כי  טבעי  הממלכה,  של  המוכרת 

תתנהל ממרכז הארץ, סביר להניח בקומה 49 במגדלי 

עזריאלי

איכפת
הבמה לחרדים לעתיד משק המים והביובלנו
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הכתבה ב-”כלבוטק”, אשר עובדותיה אוששו במעבדת מכון התקנים, 
התקנת שסתום אל-חוזר מנעה ”סיבוב שווא” של מד המים, כאשר לא 

הייתה זרימה.
(עד   התאגידים  על  והממונה  המים  מינהל  מנהל  ענב,  ישראל  מר 

לאחרונה), במכתביו מיום 9 לינואר ו-31 מרץ 2011, מציין: ”...התופעה 
ביתיים  צרכנים  קיבלו  בהם  המקרים  רבו  לאחרונה  וקיימת.  ידועה 
כי  נמצא  מקרים  של  מבוטל  לא  ובמספר  ביותר  גבוהים  מים  חשבונות 

מדובר בטעות...”.
מדוע האזרח צריך לשלם על מרכיב הביוב כאשר הוא מתקין שעון בנפרד  

המשמש לגינה, והמים הולכים ישרות להעשרת מי התהום?
ולשטיפת   לגינון  הולכת  שהינה  פרטי,  בבית  המשותפת  הצריכה  מדוע 

חדרי מדרגות, מחויבת גם היא במרכיב הביוב? יתרה מכך, במידה שדייר 
חרג מתעריף 1, אזי כל ”הצריכה המשותפת” משויכת לתעריף 2.

כל   מ”ק?   1.5 של  מינימאלית  קבועה  צריכה  לשלם  חייב  האזרח  למה 
זאת באם הצליח לחסוך במים ו/או לא היה בביתו תקופה.

פי   על  כאשר  מ”ק/נפש/חודש,   3.5 של  הוא  הראשון  לתעריף  הקצאה 
נתוני רשות המים, הצריכה לנפש הממוצעת היא 4.95 מ”ק/נפש/חודש.

ביום עיון של איגוד המהנדסים (התקיים לאחרונה), דיווח יו”ר רשות המים,  
כי ממוצע צריכת המים לנפש לחודש ירד מ- 9.8 מ”ק ל-7.4 מ”ק. ערכי 

צריכה אלו גבוהים פי שניים מההקצאה, שמשלמים לפי התעריף 1.
טרם קום התאגידים בשנת 2009, תעריף 1 למגורים עד 4 נפשות עמד  

על 16 מ”ק (כאשר היום היא 3.5 מ”ק). יתרה מכך, היה גם תעריף לגינון 
לפי ההקצבה.

גביית מע”מ, דבר שלא היה לפני קום התאגידים ! 
”שפכים תעשייתיים”: הנוסחה המורכבת יוצרת אסוציאציה של אוטובוס  

דו קומתי.

את  מייצגת  וכדומה)  אבות  (מפעל/עסק/מסעדה/בית  הנדגמת  הדגימה 
היומי  ובודאי שאין לה אחיזה אמיתית בהרכב השפכים  התוצאה הרגעית, 
גם  עיתים  המגיע  הקנס  חישוב  נערך  פיה  שעל  שנתית,  החצי  לא  ובטח 
עלות  בין  פרופורציה  טיפת  שאין  מלציין  ומיותר  שקלים,  אלפי  למאות 

הטיפול הנדרשת לשפכים במכון טיהור השפכים עצמו. 

מהמהירות  שחרג  לאחר  שוטר,  ידי  על  שנעצר  לנהג  דומה  הקנס  גובה 
המותרת, וקונס אותו על מספר הק”מ שנסע במהלך חצי השנה האחרונה 

(האילוסטרציה מציגה רק חודש חריגה).

אלו הן חלק מהדברים שנמצאים לפתחו של שר/ת רשות המים והאנרגיה, 
במידה שאכן התאגידים יפעלו עבור הציבור.

מים אפורים
ניר,  שלמה  פרופ'  של  וחדשנית  מקצועית  הרצאה  ניתנה  המושב  במהלך 
מזהמים  מורחקים  מיצלה,  בצורת  חרסית  שפיתח:  בשיטה  כי  הוכיח,  שבו 

ופתוגניים למיניהם, וכן פרמטרים כמו כלל מוצקים וצח”כ.

במהלך ”הרב שיח” הציג הקהל מספר שאלות, כאשר שאלת מפתח הייתה 
הכיצד קיימים בפועל עשרות אלפי מערכות מים אפורים ביתיים וטרם קיים 
ועדת  עבודת  שנות   3 אחרי  אכן  כי  מהקהל,  שהתקבלה  התשובה  תקן?! 
המומחים של מכון התקנים ליצירת ת”י 6147 למים אפורים, מסיבות שלא 
הבריאות  משרד  בין  הדיגום”  ”תדירות  על  הסכמה  אי  קיימת  דיין  ברורות 

לועדת המומחים. 

משרד הבריאות דורש דיגום אחת לשבועיים ואילו ועדת המומחים טוענת, 
אין   - לערכי התקן  מגיעה  כי  תו תקן למערכת המוכיחה  לאחר קבלת  כי 
ליישוב  דיגום למי שתייה  כי תדירות  לציין,  יש  צורך בריאותי בדיגום תכוף. 
של עד 40,000 תושבים היא אחת לשבועיים, וליישוב של עד 10,000 נפש 

- תדירות הדיגום היא אחת לארבעה שבועות.
ועדת המומחים טוענת כי אין הצדקה בריאותית לתדירות תכופה, ובנוסף 
תפסול לאלתר הקמת מערכות בשל עלותן הרבה אשר תיצור מצב של 
תקניות  לא  מערכות  הקמת  ו/או  אפורים  במים  טיפול  ו/או  כדאיות  אי 
העלולות להוות סכנה בריאותית. לאור ויכוחים אלו עם משרד הבריאות, 
מנכ”ל מכון התקנים, מר דני גולדשטיין, מסרב לחתום על התקן שהוכן 

על ידי ועדת המומחים. 

גובה הקנס דומה לנהג שנעצר על ידי שוטר, לאחר 

מספר  על  אותו  וקונס  המותרת,  מהמהירות  שחרג 

הק”מ שנסע במהלך חצי השנה האחרונה
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הישראלי  המים  איגוד  של  ה�12  בכנס 
(אג”מ). בדיבייט  על תאגידי המים הייתה 
ויו”ר  מנכ”לי  של  אפסית  נוכחות כמעט 

של 55 תאגידי המים בישראל

המים  ”תאגידי  'החם':  בנושא  'דיבייט'  במתכונת  היה  המליאה  מושב 
כמצופה,  שיח”.  ”רב   – אפורים”  ומים  ”תאגידים  מושב  ולאחריו  בישראל”, 
תאגידי  כמספר   - המסורתיות  עמדותיהם  את  נאמנה  ייצגו  הדיבייט  חברי 
המים (55/15/1). עם זאת, במהלך הדיבייט לא אופשרה התבטאות אורחי 

הכנס ואף לא נערכה הצבעה, למרות ”ההבטחה”.

החתום מטה, שהיה במהלך הכנס יו”ר מושב ”הרב שיח”, אינו בעל מומחיות 
כלכלית לקביעה באם צריך 55/15/1 תאגידי מים. במאמר ”הפרטה מלאה 

במפורש:  ציינתי   ,2008 בשנת  שכתבתי  הציבור?”,  וטובת  המים  משק  של 
ורווחי,  יעיל  ”תהליך תיאגוד משק המים המוניציפאלי, תוך הפיכתו לתאגיד 
הוא תהליך נכון, בריא כלכלי וצודק. לגבי השלב האפשרי הבא, מכירת התאגיד 

לגוף פרטי, כותבי המאמר מפקפקים בתועלת שבדבר, ומעבר לכך”.

ממשלת  של  הארוכה  כזרוע  המים  ”תאגידי  במאמר   ,2014 ינואר  בחודש 
כי  טענתי  אך  התאגידים,  בהשארת  תומך  נותרתי  מיסים”,  לגביית  ישראל 
הם חייבים לעבור רוויזיה בסיסית בכל הנושאים. איני בטוח באם פעולה זו 
תתבצע אי פעם. באם תתקבל הצעת החוק של ח”כ מירי רגב (נכון לכתיבת 
(מהתנהלות  אחד  מרכזי  לתאגיד  התאגידים  כלל  את  להפוך  אלו),  שורות 
הארץ,  ממרכז  תתנהל  התאגיד  הנהלת  כי  טבעי  הממלכה,  של  המוכרת 
בעל  בשום  לפגוע  מבלי  וזאת  עזריאלי,  במגדלי   49 בקומה  להניח  סביר 
תפקיד. במילים אחרות, אין סיכוי ”שהאזרח הסביר” יצליח להגיע לפגישה / 

.Big Boss-פנייה, ולו גם עם המזכירה של ה

היה  ניתן  הכנס,  משתתפי  הרצאות  לאחר  שהתנהל  שיח”,  ”הרב  במושב 
להבין, כי ”כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב 
 ,”(2011  - תשע”א  לצרכניה,  לתת  החברה  שעל  השירותים  של  והאיכות 
הינם הקודקס החוקי בו קיימת הפגיעה הקשה ביותר של כלל הציבור על 

ידי התאגידים, שהם הזרוע הארוכה של הממשלה.

בכללים אילו נפגש הציבור מדי יום עם אנשי התאגיד, כדוגמאות לכך:
באם הייתה נזילה והיא תוקנה - הנני זכאי להנחה על כמות המים שזרמו  

בנכס שלי. אך כאשר לא הייתה נזילה והשרברב התקין שסתום אל-חוזר 
בתוכנית  שהוצג  כפי  לשווא',  'להסתובב  הפסיק  המדידה  שעון  ופרפר 

”כלבוטק” - אין האזרח זכאי להחזר !!!
התקן הישראלי (ת”י 63) מעותק מתקן ISO 4064-2, בו בצמוד למדי  

המים יש להתקין אביזרים נוספים (כמו שסתום אל-חוזר), הזהה לתקן 
 63-2 ב-ת”י   5 בסעיף   .CEN EN  14154-2:2005 האירופאי  האיגוד 
פי  על   .(”may include”) לכלול  יכולה  מים  מדי  ”התקנת  כי  מוזכר, 

רב שיח � דיבייט 
בכנס המים הישראלי השנתי 2015

אהוד לשם

הכתבה  מבטאת  את  דעתו  המקצועית  של  הכותב  בלבד

אם תתקבל הצעת החוק של ח”כ מירי רגב, להפוך 

את כלל התאגידים לתאגיד מרכזי אחד � מהתנהלות 

התאגיד  הנהלת  כי  טבעי  הממלכה,  של  המוכרת 

תתנהל ממרכז הארץ, סביר להניח בקומה 49 במגדלי 

עזריאלי

איכפת
הבמה לחרדים לעתיד משק המים והביובלנו
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הכתבה ב-”כלבוטק”, אשר עובדותיה אוששו במעבדת מכון התקנים, 
התקנת שסתום אל-חוזר מנעה ”סיבוב שווא” של מד המים, כאשר לא 

הייתה זרימה.
(עד   התאגידים  על  והממונה  המים  מינהל  מנהל  ענב,  ישראל  מר 

לאחרונה), במכתביו מיום 9 לינואר ו-31 מרץ 2011, מציין: ”...התופעה 
ביתיים  צרכנים  קיבלו  בהם  המקרים  רבו  לאחרונה  וקיימת.  ידועה 
כי  נמצא  מקרים  של  מבוטל  לא  ובמספר  ביותר  גבוהים  מים  חשבונות 

מדובר בטעות...”.
מדוע האזרח צריך לשלם על מרכיב הביוב כאשר הוא מתקין שעון בנפרד  

המשמש לגינה, והמים הולכים ישרות להעשרת מי התהום?
ולשטיפת   לגינון  הולכת  שהינה  פרטי,  בבית  המשותפת  הצריכה  מדוע 

חדרי מדרגות, מחויבת גם היא במרכיב הביוב? יתרה מכך, במידה שדייר 
חרג מתעריף 1, אזי כל ”הצריכה המשותפת” משויכת לתעריף 2.

כל   מ”ק?   1.5 של  מינימאלית  קבועה  צריכה  לשלם  חייב  האזרח  למה 
זאת באם הצליח לחסוך במים ו/או לא היה בביתו תקופה.

פי   על  כאשר  מ”ק/נפש/חודש,   3.5 של  הוא  הראשון  לתעריף  הקצאה 
נתוני רשות המים, הצריכה לנפש הממוצעת היא 4.95 מ”ק/נפש/חודש.

ביום עיון של איגוד המהנדסים (התקיים לאחרונה), דיווח יו”ר רשות המים,  
כי ממוצע צריכת המים לנפש לחודש ירד מ- 9.8 מ”ק ל-7.4 מ”ק. ערכי 

צריכה אלו גבוהים פי שניים מההקצאה, שמשלמים לפי התעריף 1.
טרם קום התאגידים בשנת 2009, תעריף 1 למגורים עד 4 נפשות עמד  

על 16 מ”ק (כאשר היום היא 3.5 מ”ק). יתרה מכך, היה גם תעריף לגינון 
לפי ההקצבה.

גביית מע”מ, דבר שלא היה לפני קום התאגידים ! 
”שפכים תעשייתיים”: הנוסחה המורכבת יוצרת אסוציאציה של אוטובוס  

דו קומתי.

את  מייצגת  וכדומה)  אבות  (מפעל/עסק/מסעדה/בית  הנדגמת  הדגימה 
היומי  ובודאי שאין לה אחיזה אמיתית בהרכב השפכים  התוצאה הרגעית, 
גם  עיתים  המגיע  הקנס  חישוב  נערך  פיה  שעל  שנתית,  החצי  לא  ובטח 
עלות  בין  פרופורציה  טיפת  שאין  מלציין  ומיותר  שקלים,  אלפי  למאות 

הטיפול הנדרשת לשפכים במכון טיהור השפכים עצמו. 

מהמהירות  שחרג  לאחר  שוטר,  ידי  על  שנעצר  לנהג  דומה  הקנס  גובה 
המותרת, וקונס אותו על מספר הק”מ שנסע במהלך חצי השנה האחרונה 

(האילוסטרציה מציגה רק חודש חריגה).

אלו הן חלק מהדברים שנמצאים לפתחו של שר/ת רשות המים והאנרגיה, 
במידה שאכן התאגידים יפעלו עבור הציבור.

מים אפורים
ניר,  שלמה  פרופ'  של  וחדשנית  מקצועית  הרצאה  ניתנה  המושב  במהלך 
מזהמים  מורחקים  מיצלה,  בצורת  חרסית  שפיתח:  בשיטה  כי  הוכיח,  שבו 

ופתוגניים למיניהם, וכן פרמטרים כמו כלל מוצקים וצח”כ.

במהלך ”הרב שיח” הציג הקהל מספר שאלות, כאשר שאלת מפתח הייתה 
הכיצד קיימים בפועל עשרות אלפי מערכות מים אפורים ביתיים וטרם קיים 
ועדת  עבודת  שנות   3 אחרי  אכן  כי  מהקהל,  שהתקבלה  התשובה  תקן?! 
המומחים של מכון התקנים ליצירת ת”י 6147 למים אפורים, מסיבות שלא 
הבריאות  משרד  בין  הדיגום”  ”תדירות  על  הסכמה  אי  קיימת  דיין  ברורות 

לועדת המומחים. 

משרד הבריאות דורש דיגום אחת לשבועיים ואילו ועדת המומחים טוענת, 
אין   - לערכי התקן  מגיעה  כי  תו תקן למערכת המוכיחה  לאחר קבלת  כי 
ליישוב  דיגום למי שתייה  כי תדירות  לציין,  יש  צורך בריאותי בדיגום תכוף. 
של עד 40,000 תושבים היא אחת לשבועיים, וליישוב של עד 10,000 נפש 

- תדירות הדיגום היא אחת לארבעה שבועות.
ועדת המומחים טוענת כי אין הצדקה בריאותית לתדירות תכופה, ובנוסף 
תפסול לאלתר הקמת מערכות בשל עלותן הרבה אשר תיצור מצב של 
תקניות  לא  מערכות  הקמת  ו/או  אפורים  במים  טיפול  ו/או  כדאיות  אי 
העלולות להוות סכנה בריאותית. לאור ויכוחים אלו עם משרד הבריאות, 
מנכ”ל מכון התקנים, מר דני גולדשטיין, מסרב לחתום על התקן שהוכן 

על ידי ועדת המומחים. 

גובה הקנס דומה לנהג שנעצר על ידי שוטר, לאחר 

מספר  על  אותו  וקונס  המותרת,  מהמהירות  שחרג 

הק”מ שנסע במהלך חצי השנה האחרונה
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במכון התקנים גובש התקן הקפדני בסוגו 
בעולם למערכות מיחזור מים אפורים, 
את  מאפשר  אינו  המכון  מנכ”ל  אבל 
משרד  של  התערבות  בגלל  פרסומו 
הבריאות. מי מפסיד מזה? האזרח הקטן

ברכות לדני גולדשטיין, הוא עובר מתפקיד מנכ”ל מכון התקנים לכסא מנהל 
דואר ישראל. אבל, לפחות בנושא אחד שעבר תחת ידיו כמנכ”ל מכון התקנים,  
גולדשטיין צריך לחוש לכאורה החמצה. תקן למערכות מיחזור מים אפורים, 
תי 6147, שגובש ע”י שורת אנשי מקצוע בלתי תלויים לאורך כארבע שנים, 
ואושר בכל הערכאות הנדרשות ואף למעלה מהמקובל, היה אמור להתפרסם 
כבר לפני כשנה. רק דבר אחד קטן מנע את פרסומו עד עכשיו, והוא חתימת 

מנכ”ל מכון התקנים.

כיום אין בקרה
המים האפורים הם מי חדר האמבטיה ומכונת הכביסה. ניקוי ושימוש חוזר בהם 
להדחת אסלות ולהשקיית גינות, מאפשר חיסכון של 30% ויותר בצריכת המים 

הביתית, משמע חיסכון של לפחות 30% בחשבון המים הפרטי. תארו לעצמכם 
שהשקיית הגינה המשותפת בבניין תיעשה ללא עלות. דמיינו שהדחת האסלות, 
שלפי נתוני רשות המים גוזרת 35% מצריכת המים הביתית, תיעשה בחינם.

מיחזור מים אפורים זו פרקטיקה שנהוגה במדינות המתקדמות בעולם, כמו 
אנגליה, קנדה, אוסטרליה ואחרות, אבל בישראל הנושא נבלם בעקשנות  
ע”י משרד הבריאות שוב ושוב כבר שנים, ובמנותק מהמגמה ההולכת 

ומתרחבת בעולם. 
התקן למערכות מים אפורים שגובש בישראל, שהוא המחמיר בסוגו, אף יותר 
מהתקן הבריטי שנחשב לקפדני, נועד לאפשר רכישת מערכת מיחזור מים 
אפורים אמינה ויעילה. זאת, בניגוד למצב כיום, שאין תקן, והרוכשים צריכים 
להמר על אמינות ומקצועיות המוכרים. עפ”י הערכות, הותקנו ופועלות כיום 
למעלה מ-10,000 מערכות מיחזור מים אפורים במשקי בית בישראל, שאין 
שום מידע ובקרה על תקינותן, יכולות הניטור ואיכות המים המטופלים בהן.

וכאן אנחנו חוזרים שוב אל דני גולדשטיין. גולדשטיין  התלבט למשך כמעט 
שנה מרגע שנדרש עפ”י התקנון לחתום על התקן, בגלל התערבות של משרד 
הבריאות, ועד לרגע כתיבת שורות אלה לא חתם עליו. זאת, על אף שנציג 
משרד הבריאות היה מעורב בהכנת התקן, השמיע את התנגדותו במשך 
4 שנות גיבושו, ודעתו נשמעה אך נדחתה שוב ושוב ע”י שאר המדענים 

ואנשי המקצוע. 

למה נציג משרד הבריאות בכלל התנגד לתקן? המשרד  מתנגד בטענה של 
דאגה לבריאות הציבור, אבל הרי גם במדינות מתוקנות כמו אנגליה, קנדה 
וחברותיהן לנושא, מתעניינים בבריאות הציבור, ובכל זאת מאפשרים ואף 
מעודדים מיחזור מים אפורים. בנוסף, לאורך עשרות שימוש בפרקטיקה של 
מיחזור מים אפורים ברחבי העולם, אין ולו איזכור אחד של בעיה תברואתית 

שנוצרה כתוצאה מכך. אז מה הבעיה?
אולי הבעיה היא התבצרות בעמדה ישנה נושנה של ותיקי המשרד. כדאי 
שהצוות המקצועי במשרד הבריאות יעשה חשיבה מחודשת בנושא ויצעד 

קדימה, כיאה להיותו ממונה על הבריאות במדינה מתקדמת.

הבירוקרטיה 
יותר אפורה מהמים

הקואליציה למיחזור מים אפורים **

** הקואליציה למיחזור מים אפורים בישראל היא גוף רעיוני התנדבותי. פרטים בקישור: 
http://www.graywater.org.il/#agenda

איכפת
הבמה לחרדים לעתיד משק המים והביובלנו
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במכון התקנים גובש התקן הקפדני בסוגו 
בעולם למערכות מיחזור מים אפורים, 
את  מאפשר  אינו  המכון  מנכ”ל  אבל 
משרד  של  התערבות  בגלל  פרסומו 
הבריאות. מי מפסיד מזה? האזרח הקטן

ברכות לדני גולדשטיין, הוא עובר מתפקיד מנכ”ל מכון התקנים לכסא מנהל 
דואר ישראל. אבל, לפחות בנושא אחד שעבר תחת ידיו כמנכ”ל מכון התקנים,  
גולדשטיין צריך לחוש לכאורה החמצה. תקן למערכות מיחזור מים אפורים, 
תי 6147, שגובש ע”י שורת אנשי מקצוע בלתי תלויים לאורך כארבע שנים, 
ואושר בכל הערכאות הנדרשות ואף למעלה מהמקובל, היה אמור להתפרסם 
כבר לפני כשנה. רק דבר אחד קטן מנע את פרסומו עד עכשיו, והוא חתימת 

מנכ”ל מכון התקנים.

כיום אין בקרה
המים האפורים הם מי חדר האמבטיה ומכונת הכביסה. ניקוי ושימוש חוזר בהם 
להדחת אסלות ולהשקיית גינות, מאפשר חיסכון של 30% ויותר בצריכת המים 

הביתית, משמע חיסכון של לפחות 30% בחשבון המים הפרטי. תארו לעצמכם 
שהשקיית הגינה המשותפת בבניין תיעשה ללא עלות. דמיינו שהדחת האסלות, 
שלפי נתוני רשות המים גוזרת 35% מצריכת המים הביתית, תיעשה בחינם.

מיחזור מים אפורים זו פרקטיקה שנהוגה במדינות המתקדמות בעולם, כמו 
אנגליה, קנדה, אוסטרליה ואחרות, אבל בישראל הנושא נבלם בעקשנות  
ע”י משרד הבריאות שוב ושוב כבר שנים, ובמנותק מהמגמה ההולכת 

ומתרחבת בעולם. 
התקן למערכות מים אפורים שגובש בישראל, שהוא המחמיר בסוגו, אף יותר 
מהתקן הבריטי שנחשב לקפדני, נועד לאפשר רכישת מערכת מיחזור מים 
אפורים אמינה ויעילה. זאת, בניגוד למצב כיום, שאין תקן, והרוכשים צריכים 
להמר על אמינות ומקצועיות המוכרים. עפ”י הערכות, הותקנו ופועלות כיום 
למעלה מ-10,000 מערכות מיחזור מים אפורים במשקי בית בישראל, שאין 
שום מידע ובקרה על תקינותן, יכולות הניטור ואיכות המים המטופלים בהן.

וכאן אנחנו חוזרים שוב אל דני גולדשטיין. גולדשטיין  התלבט למשך כמעט 
שנה מרגע שנדרש עפ”י התקנון לחתום על התקן, בגלל התערבות של משרד 
הבריאות, ועד לרגע כתיבת שורות אלה לא חתם עליו. זאת, על אף שנציג 
משרד הבריאות היה מעורב בהכנת התקן, השמיע את התנגדותו במשך 
4 שנות גיבושו, ודעתו נשמעה אך נדחתה שוב ושוב ע”י שאר המדענים 

ואנשי המקצוע. 

למה נציג משרד הבריאות בכלל התנגד לתקן? המשרד  מתנגד בטענה של 
דאגה לבריאות הציבור, אבל הרי גם במדינות מתוקנות כמו אנגליה, קנדה 
וחברותיהן לנושא, מתעניינים בבריאות הציבור, ובכל זאת מאפשרים ואף 
מעודדים מיחזור מים אפורים. בנוסף, לאורך עשרות שימוש בפרקטיקה של 
מיחזור מים אפורים ברחבי העולם, אין ולו איזכור אחד של בעיה תברואתית 

שנוצרה כתוצאה מכך. אז מה הבעיה?
אולי הבעיה היא התבצרות בעמדה ישנה נושנה של ותיקי המשרד. כדאי 
שהצוות המקצועי במשרד הבריאות יעשה חשיבה מחודשת בנושא ויצעד 

קדימה, כיאה להיותו ממונה על הבריאות במדינה מתקדמת.

הבירוקרטיה 
יותר אפורה מהמים

הקואליציה למיחזור מים אפורים **

** הקואליציה למיחזור מים אפורים בישראל היא גוף רעיוני התנדבותי. פרטים בקישור: 
http://www.graywater.org.il/#agenda

איכפת
הבמה לחרדים לעתיד משק המים והביובלנו
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גרמן לא הספיקה
בממשלה הקודמת מונתה יעל גרמן לשרת הבריאות, והיא הביעה עניין רב 
בקידום מיחזור מים אפורים. גרמן מינתה צוות בינמשרדי בראשות פרופ' 
איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,  ובמעורבות 
עמוקה של הקואליציה למיחזור מים אפורים. הקואליציה הינה התארגנות 
רעיונית התנדבותית של מדעני מים, יוצאי משרד הבריאות ומשפטני סביבה, 
שמקדמת את נושא מיחזור מים אפורים, מתוך ראיית חשיבות השמירה על 
מקורות המים הזמינים בישראל כנושא סביבתי ראשון במעלה, וכן כנושא 
צרכני חשוב. חברי הקואליציה מעורבים בגיבוש התקן למערכות מיחזור מים 

אפורים, ובקידום חוק שיאפשר את הנושא גם למשקי הבית.

מדינת ישראל הפכה למבוססת על התפלה, שהיא אפיק אספקת מי השתייה 
היקר ביותר בנמצא. כל עוד לא מאושר מיחזור מים אפורים, משקי הבית 
בישראל מדיחים את האסלות שלהם, כאמור 35% מצריכת המים הביתית, 
במים היקרים ביותר שבנמצא. זאת, במקום להסב לשימוש חוזר מים שממילא 
נמצאים בבית וקלים למיחזור, והלוא הם מי חדר האמבטיה ומכונת הכביסה.

גרמן הבינה את האבסורד שבדבר ואת החשיבות שבקידום הנושא, בעיקר על 
רקע המחאה החברתית, ולכן מינתה לשם הטיפול בו את אותו צוות ייעודי. 
במקביל, הוגשה הצעת חוק ע”י ח”כ זבולון כלפה (הבית היהודי), בשיתוף 
פעולה עם שורה ארוכה של ח”כים מכל קצווי הקשת הפוליטית, והיא עברה 

קריאה טרומית. אבל אז, בכפוף לחוק מרפי, הכנסת (ה-19) פוזרה, והחוק 
חזר לנקודת ההתחלה.

בחודשים שחלפו קודם בינתיים התקן, אבל אנשי משרד הבריאות הפעילו 
התנגדות מאסיבית, על אף רוח המפקדת, יעל גרמן. זאת, גם למרות שלמשרד 

הבריאות אין כל סמכות בנושאי הפעילות של מכון התקנים. 
למרבה הצער, המנכ”ל הפורש של המכון, דני גולדשטיין,  נרתע מההתנגדות 

של משרד הבריאות, וכך קרה שהתקן עדיין לא אושר רשמית ולא פורסם.
כיום, המחלוקת בנושא התקן מול משרד הבריאות התכנסה לסוגייה אחת 
מכרעת, והיא תדירות הבדיקות המיקרוביאליות של המים המטופלים. המשרד 
רוצה שהבדיקות ייעשו בתדירות של פעם בשבועיים, כשהמשמעות היא עלות 
כל-כך גבוהה, שאין שום כדאיות כלכלית או אפקט של חיסכון בעלות המים 

הממוחזרים. להיפך, יש בכך נטל.
כל זאת, כשהתדירות הנדרשת לבדיקות מי השתייה שאנו צורכים בישראל 
נמוכה יותר, וכן הדרישה של צוות ועדת המומחים לתקן היא שבנוסף שתתקיים 
בקרה רציפה על עכירות המים האפורים המטופלים ועל ריכוז הכלור בהם, וזו 

בדיקה שיעילה פי כמה מבדיקות מיקרוביאליות של פעם בשבועיים. 

פצצה מתקתקת
בשורה התחתונה, מוכן לפרסום תקן שנבנה לתלפיות עם הקפדה על כל קוצו 
של יוד, ע”י אנשי מקצוע כמו אינג' רמי הלפרין, לשעבר הממונה על בריאות 
הסביבה במשרד הבריאות ומי שקבע תקני מים במדינה; אינג' אהוד לשם, 
לשעבר מהנדס שני מחוזות במשרד הבריאות, ואחרים. אבל, האזרח הקטן 

לא זוכה ליהנות ממנו, וממשיך לשלם חשבונות מים כבדים.
משרד הבריאות בעקשנות שלו יצר פצצה מתקתקת, כי משקי בית רבים 
ממחזרים כיום את המים האפורים שלהם ללא כל פיקוח ובקרה, וללא ידיעה 
מה רמת המערכת שמשמשת אותם. במקום לקדם תקן וחוק שיאפשרו לציבור 
הרחב לקנות מערכות איכותיות ותקינות, וליהנות מבקרה ופיקוח, המשרד 
מרעיף קשיים, ובכך חושף לכאורה בעצמו את האזרחים לידי סכנה תברואתית.

אנחנו מפצירים במשרד הבריאות ובמנכ”ל מכון התקנים שיתעוררו ויקדמו 
את הנושא כל אחד מהזווית שלו – שהמשרד יאפשר מיחזור מים אפורים 
בחוק, ונפעל לכך שהצעה רלבנטית תוגש גם בכנסת הקרובה; ושמנכ”ל מכון 
התקנים יחתום ויפרסם את תי 6147, למערכות מיחזור מים אפורים. הכל 

לטובתו, בריאותו ורווחתו של הציבור הרחב. 

משרד הבריאות מתנגד בטענה של דאגה לבריאות 

הציבור, אבל הרי גם במדינות מתוקנות כמו אנגליה, 

קנדה וחברותיהן לנושא, מתעניינים בבריאות הציבור, 

ובכל זאת מאפשרים ואף מעודדים מיחזור מים אפורים

זבולון כלפה לומד על ממ”א בסיור בשדה בוקר

מערכת מים אפורים בבית פרטי
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גרמן לא הספיקה
בממשלה הקודמת מונתה יעל גרמן לשרת הבריאות, והיא הביעה עניין רב 
בקידום מיחזור מים אפורים. גרמן מינתה צוות בינמשרדי בראשות פרופ' 
איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,  ובמעורבות 
עמוקה של הקואליציה למיחזור מים אפורים. הקואליציה הינה התארגנות 
רעיונית התנדבותית של מדעני מים, יוצאי משרד הבריאות ומשפטני סביבה, 
שמקדמת את נושא מיחזור מים אפורים, מתוך ראיית חשיבות השמירה על 
מקורות המים הזמינים בישראל כנושא סביבתי ראשון במעלה, וכן כנושא 
צרכני חשוב. חברי הקואליציה מעורבים בגיבוש התקן למערכות מיחזור מים 

אפורים, ובקידום חוק שיאפשר את הנושא גם למשקי הבית.

מדינת ישראל הפכה למבוססת על התפלה, שהיא אפיק אספקת מי השתייה 
היקר ביותר בנמצא. כל עוד לא מאושר מיחזור מים אפורים, משקי הבית 
בישראל מדיחים את האסלות שלהם, כאמור 35% מצריכת המים הביתית, 
במים היקרים ביותר שבנמצא. זאת, במקום להסב לשימוש חוזר מים שממילא 
נמצאים בבית וקלים למיחזור, והלוא הם מי חדר האמבטיה ומכונת הכביסה.

גרמן הבינה את האבסורד שבדבר ואת החשיבות שבקידום הנושא, בעיקר על 
רקע המחאה החברתית, ולכן מינתה לשם הטיפול בו את אותו צוות ייעודי. 
במקביל, הוגשה הצעת חוק ע”י ח”כ זבולון כלפה (הבית היהודי), בשיתוף 
פעולה עם שורה ארוכה של ח”כים מכל קצווי הקשת הפוליטית, והיא עברה 

קריאה טרומית. אבל אז, בכפוף לחוק מרפי, הכנסת (ה-19) פוזרה, והחוק 
חזר לנקודת ההתחלה.

בחודשים שחלפו קודם בינתיים התקן, אבל אנשי משרד הבריאות הפעילו 
התנגדות מאסיבית, על אף רוח המפקדת, יעל גרמן. זאת, גם למרות שלמשרד 

הבריאות אין כל סמכות בנושאי הפעילות של מכון התקנים. 
למרבה הצער, המנכ”ל הפורש של המכון, דני גולדשטיין,  נרתע מההתנגדות 

של משרד הבריאות, וכך קרה שהתקן עדיין לא אושר רשמית ולא פורסם.
כיום, המחלוקת בנושא התקן מול משרד הבריאות התכנסה לסוגייה אחת 
מכרעת, והיא תדירות הבדיקות המיקרוביאליות של המים המטופלים. המשרד 
רוצה שהבדיקות ייעשו בתדירות של פעם בשבועיים, כשהמשמעות היא עלות 
כל-כך גבוהה, שאין שום כדאיות כלכלית או אפקט של חיסכון בעלות המים 

הממוחזרים. להיפך, יש בכך נטל.
כל זאת, כשהתדירות הנדרשת לבדיקות מי השתייה שאנו צורכים בישראל 
נמוכה יותר, וכן הדרישה של צוות ועדת המומחים לתקן היא שבנוסף שתתקיים 
בקרה רציפה על עכירות המים האפורים המטופלים ועל ריכוז הכלור בהם, וזו 

בדיקה שיעילה פי כמה מבדיקות מיקרוביאליות של פעם בשבועיים. 

פצצה מתקתקת
בשורה התחתונה, מוכן לפרסום תקן שנבנה לתלפיות עם הקפדה על כל קוצו 
של יוד, ע”י אנשי מקצוע כמו אינג' רמי הלפרין, לשעבר הממונה על בריאות 
הסביבה במשרד הבריאות ומי שקבע תקני מים במדינה; אינג' אהוד לשם, 
לשעבר מהנדס שני מחוזות במשרד הבריאות, ואחרים. אבל, האזרח הקטן 

לא זוכה ליהנות ממנו, וממשיך לשלם חשבונות מים כבדים.
משרד הבריאות בעקשנות שלו יצר פצצה מתקתקת, כי משקי בית רבים 
ממחזרים כיום את המים האפורים שלהם ללא כל פיקוח ובקרה, וללא ידיעה 
מה רמת המערכת שמשמשת אותם. במקום לקדם תקן וחוק שיאפשרו לציבור 
הרחב לקנות מערכות איכותיות ותקינות, וליהנות מבקרה ופיקוח, המשרד 
מרעיף קשיים, ובכך חושף לכאורה בעצמו את האזרחים לידי סכנה תברואתית.

אנחנו מפצירים במשרד הבריאות ובמנכ”ל מכון התקנים שיתעוררו ויקדמו 
את הנושא כל אחד מהזווית שלו – שהמשרד יאפשר מיחזור מים אפורים 
בחוק, ונפעל לכך שהצעה רלבנטית תוגש גם בכנסת הקרובה; ושמנכ”ל מכון 
התקנים יחתום ויפרסם את תי 6147, למערכות מיחזור מים אפורים. הכל 

לטובתו, בריאותו ורווחתו של הציבור הרחב. 

משרד הבריאות מתנגד בטענה של דאגה לבריאות 

הציבור, אבל הרי גם במדינות מתוקנות כמו אנגליה, 

קנדה וחברותיהן לנושא, מתעניינים בבריאות הציבור, 

ובכל זאת מאפשרים ואף מעודדים מיחזור מים אפורים

זבולון כלפה לומד על ממ”א בסיור בשדה בוקר

מערכת מים אפורים בבית פרטי
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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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שוק ההון הישראלי הינו פלטפורמה מצוינת 
עבור גופים מוניציפאליים ועבור תאגידים 
עירוניים המהווים את ”ידה הארוכה של 

העירייה” לשם גיוס כספים לטווח ארוך

אנו עומדים בפתחה של תקופה קריטית, בה גיוון מקורות המימון לגופים 
מוניציפאליים, בראשם הרשויות המקומיות השונות, לרבות תאגידים עירוניים, 
כגון תאגידי מים וביוב, הינו כורח נדרש להמשך פיתוח ותחזוקת תשתיות 
בראיה ארוכת טווח ושיפור היכולת להעניק לתושבים שירותים בהיקפים 
נרחבים ובאיכות גבוהה. מאידך, נדרש גיוון מקורות המימון להגברת עצמאותם 
הכלכלית של הגופים המוניציפאליים ושיפור יכולתם לפעול תוך שמירה על 

איתנות פיננסית. 

שוק ההון הישראלי הוא פלטפורמה מצוינת עבור גופים מוניציפאליים ועבור 
תאגידים עירוניים המהווים את ”ידה הארוכה של העירייה” לשם גיוס כספים 
לטווח ארוך - פלטפורמה המשוועת לגיוסים של גופים מוניציפאליים, כגון 

אלה אשר הינם בעלי פרויקטים ארוכי טווח. 

הבורסה בתל אביב, סובלת כבר מספר שנים מנפח מחזורי מסחר במניות 
נמוך ביותר. נתון זה יחד עם ריבית בנק ישראל הנעה במהירות לכיוון האפס, 
מביאים להסטה של כספי השקעה רבים לאפיק אגרות החוב. יתר על כן, 
בשים לב לתספורות שנעשו בשנים האחרונות באגרות החוב הקונצרניות של 
החברות הגדולות במשק, הגופים המוסדיים – חברות הביטוח, קופות הגמל 
והפנסיה ובתי ההשקעות, מחפשים ללא הרף השקעות סולידיות בגופים 

יציבים, עבור מיליארדי השקלים היושבים בקופותיהם. 

הרפורמות השונות והתקינה שבוצעו בתחום האשראי הבנקאי, ביחד עם 
התרחבות המימון הניתן על ידי גופים מוסדיים והתפתחות שוק ההון גרמו 

אגרות חוב מוניציפאליות
מימון בראיה ארוכת טווח

משה צ. נאמן*

* עו”ד משה צ. נאמן עומד בראש פרקטיקת שוק ההון ותאגידים 
בשבלת ושות' ויועץ לתאגידים מוניציפאליים

רשויות מקומיות ”פחות חזקות” ותאגידיהם הזוכים 

למימון רב לשם שיפור מעמד עירם, יכולים למצוא 

באפיק זה פתרון לחיזוק העירייה.

עבור המשקיעים, הגופים המוניציפאליים מהווים אפיק 

השקעה סולידי ובטוח יחסית
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משה צ. נאמן*

לשינוי בהרכב האשראי הנלקח על ידי המגזר העסקי בישראל. יהיה מעניין 
לראות את השפעת המלצות ועדת גולדשמיט, שקראה להחלת מגבלות 
 ,(tailor made) וחובות על הגופים המוסדיים בעת מתן הלוואות מותאמות

על תחום האשראי העסקי בישראל.
למרות הצורך המתגבר של הגופים המוניציפאליים בגיוון מקורות מימון 
מחד ושל יכולתו של שוק ההון הישראלי לרכוש אגרות חוב של גופים כאלה 
מאידך, נכון להיום, רק ארבע רשויות מקומיות בישראל מימנו את פעילותן 
באמצעות שוק ההון, בהיקף כולל של 470 מיליון ש”ח בלבד, ואילו היתר 

ממקורות בנקאיים. 

השימוש המועט בישראל בשוק ההון כמקור מימון לגופים מוניציפאליים 
מתחדד לאור נתוני השימוש באפיק מימון זה בארצות הברית, שם הונפקו 
למעלה מ- 40,000 מנפיקים שונים (בתי ספר, בתי חולים, תאגידי מים וביוב 
ועוד). באם נבצע התאמה של נתונים אלו לגודלה היחסי של מדינת ישראל, 
היינו מצפים לראות בשוק אגרות חוב מוניציפאליות ישראלי משוכלל אלפי 

סדרות של אגרות חוב מוניציפאליות.

עבור הגופים המוניציפאליים היתרון הברור והמיידי הטמון בגיוס חוב באמצעות 
שוק ההון הינו הוזלת עלויות המימון, אם על ידי גיוון מקורות המימון (מעבר 
למספר מצומצם של בנקים המעניקים להם מימון כיום) והפחתת שיעור 

הריבית, ואם על ידי צמצום היקף וגובה הבטוחות הנדרשות מהם. 

גיוס כספים באמצעות שוק ההון יעודד ויפחית את מעורבות המדינה במימון 
השלטון המקומי בישראל. הפחתת המעורבות הממשלתית, בשלטון המקומי 
הינה מגמה הקיימת בשנים האחרונות ברחבי העולם ואף בישראל, לפיה 
עיריות ”איתנות” מעוניינות לקבל על עצמן עצמאות וסמכויות אשר עד כה 
היו נתונות לגופים ממשלתיים בתחומים רבים כגון חינוך, גבייה ותקצוב, תכנון 

תחבורה, תשתיות ואיכות הסביבה. 

נוסף על כך, גם רשויות מקומיות ”פחות חזקות” ותאגידיהם הזוכים למימון 
רב לשם שיפור מעמד עירם, יכולים למצוא באפיק זה פתרון לחיזוק העירייה.

עבור המשקיעים, הגופים המוניציפאליים מהווים אפיק השקעה סולידי ובטוח 

יחסית. אינדיקציה ליציבות הגופים מצויה בדירוגי האשראי הגבוהים המוענקים 
לעיריות שבחרו להנפיק אגרות חוב, אשר שיפרו לאורך הזמן את דירוגן, או 
לכל הפחות שמרו על מעמדו - עיריות יהוד-מונסון ורמלה זכו במהלך שנת 
2014 לדירוג AA, עיריית רעננה דורגה בדירוג +AA ועיריית אילת דורגה כבר 

.A בשנת 2012 בדירוג 

בפני הגופים המוניציפאליים המעוניינים להנפיק אגרות חוב עומדים שני 
מסלולים: 

האחד - הנפקת אגרות חוב לציבור הרחב ורישומן למסחר בבורסה, תהליך 
הכולל פרסום תשקיף, וקבלת אישור רשות ניירות ערך להנפקה. לאחר 
הנפקת אגרות החוב חלות על המנפיק חובות הגילוי והדיווח מכוח חוק 
ניירות ערך ותקנותיו והוראות חוק החברות המתייחסות לחברות פרטיות 

שהינן חברות אג”ח. 

השני - הנפקת אגרות חוב לגופים מוסדיים בלבד ורישום אגרות החוב 
במערכת ”רצף מוסדיים”. מסלול זה פשוט יותר וכולל פרסום מצומצם של 
פרטים אודות המנפיק במסגרת ההנפקה (מזכר הנפקה המועבר לגופים 
המוסדיים בלבד), וחובות גילוי מצומצמות לאחר הנפקת אגרות החוב. לעניין 
זה יש לזכור, כי כבר כיום נתוניהם הכספיים של עיריות ותאגידים עירוניים 

רבים, פתוחים לעיון הציבור הרחב.

בשני המסלולים האמורים במקרה של אירוע הפרה או בעת משבר בתאגיד 
יהיה על הגוף המוניציפאלי להתמודד עם הנאמן לאגרות החוב ועם קבוצה 

לא קטנה של מחזיקים.

לסיכום, אפיק שוק ההון מהווה אלטרנטיבה המיטיבה עם שני הצדדים, 
המשקיע והמנפיק המוניציפאלי. מצידם של הגופים המוניציפאליים, גיוס הון 
באמצעות שוק ההון מהווה גיוון מקורות מימון והגדלת גמישות המימון לצד 
הקטנת התלות במספר מצומצם של בנקים המעניקים מימון לגופים מעין 
אלה. מצידם של המשקיעים, השקעת הכספים בגופים המוניציפאליים מהווה 
השקעה סולידית, בגופים יציבים ומהווה, השקעה של הציבור ”בעצמו” 

ובתשתיות הציבוריות המשמשות אותו.   
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שוק ההון הישראלי הינו פלטפורמה מצוינת 
עבור גופים מוניציפאליים ועבור תאגידים 
עירוניים המהווים את ”ידה הארוכה של 

העירייה” לשם גיוס כספים לטווח ארוך

אנו עומדים בפתחה של תקופה קריטית, בה גיוון מקורות המימון לגופים 
מוניציפאליים, בראשם הרשויות המקומיות השונות, לרבות תאגידים עירוניים, 
כגון תאגידי מים וביוב, הינו כורח נדרש להמשך פיתוח ותחזוקת תשתיות 
בראיה ארוכת טווח ושיפור היכולת להעניק לתושבים שירותים בהיקפים 
נרחבים ובאיכות גבוהה. מאידך, נדרש גיוון מקורות המימון להגברת עצמאותם 
הכלכלית של הגופים המוניציפאליים ושיפור יכולתם לפעול תוך שמירה על 

איתנות פיננסית. 

שוק ההון הישראלי הוא פלטפורמה מצוינת עבור גופים מוניציפאליים ועבור 
תאגידים עירוניים המהווים את ”ידה הארוכה של העירייה” לשם גיוס כספים 
לטווח ארוך - פלטפורמה המשוועת לגיוסים של גופים מוניציפאליים, כגון 

אלה אשר הינם בעלי פרויקטים ארוכי טווח. 

הבורסה בתל אביב, סובלת כבר מספר שנים מנפח מחזורי מסחר במניות 
נמוך ביותר. נתון זה יחד עם ריבית בנק ישראל הנעה במהירות לכיוון האפס, 
מביאים להסטה של כספי השקעה רבים לאפיק אגרות החוב. יתר על כן, 
בשים לב לתספורות שנעשו בשנים האחרונות באגרות החוב הקונצרניות של 
החברות הגדולות במשק, הגופים המוסדיים – חברות הביטוח, קופות הגמל 
והפנסיה ובתי ההשקעות, מחפשים ללא הרף השקעות סולידיות בגופים 

יציבים, עבור מיליארדי השקלים היושבים בקופותיהם. 

הרפורמות השונות והתקינה שבוצעו בתחום האשראי הבנקאי, ביחד עם 
התרחבות המימון הניתן על ידי גופים מוסדיים והתפתחות שוק ההון גרמו 

אגרות חוב מוניציפאליות
מימון בראיה ארוכת טווח

משה צ. נאמן*

* עו”ד משה צ. נאמן עומד בראש פרקטיקת שוק ההון ותאגידים 
בשבלת ושות' ויועץ לתאגידים מוניציפאליים

רשויות מקומיות ”פחות חזקות” ותאגידיהם הזוכים 

למימון רב לשם שיפור מעמד עירם, יכולים למצוא 

באפיק זה פתרון לחיזוק העירייה.

עבור המשקיעים, הגופים המוניציפאליים מהווים אפיק 

השקעה סולידי ובטוח יחסית
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משה צ. נאמן*

לשינוי בהרכב האשראי הנלקח על ידי המגזר העסקי בישראל. יהיה מעניין 
לראות את השפעת המלצות ועדת גולדשמיט, שקראה להחלת מגבלות 
 ,(tailor made) וחובות על הגופים המוסדיים בעת מתן הלוואות מותאמות

על תחום האשראי העסקי בישראל.
למרות הצורך המתגבר של הגופים המוניציפאליים בגיוון מקורות מימון 
מחד ושל יכולתו של שוק ההון הישראלי לרכוש אגרות חוב של גופים כאלה 
מאידך, נכון להיום, רק ארבע רשויות מקומיות בישראל מימנו את פעילותן 
באמצעות שוק ההון, בהיקף כולל של 470 מיליון ש”ח בלבד, ואילו היתר 

ממקורות בנקאיים. 

השימוש המועט בישראל בשוק ההון כמקור מימון לגופים מוניציפאליים 
מתחדד לאור נתוני השימוש באפיק מימון זה בארצות הברית, שם הונפקו 
למעלה מ- 40,000 מנפיקים שונים (בתי ספר, בתי חולים, תאגידי מים וביוב 
ועוד). באם נבצע התאמה של נתונים אלו לגודלה היחסי של מדינת ישראל, 
היינו מצפים לראות בשוק אגרות חוב מוניציפאליות ישראלי משוכלל אלפי 

סדרות של אגרות חוב מוניציפאליות.

עבור הגופים המוניציפאליים היתרון הברור והמיידי הטמון בגיוס חוב באמצעות 
שוק ההון הינו הוזלת עלויות המימון, אם על ידי גיוון מקורות המימון (מעבר 
למספר מצומצם של בנקים המעניקים להם מימון כיום) והפחתת שיעור 

הריבית, ואם על ידי צמצום היקף וגובה הבטוחות הנדרשות מהם. 

גיוס כספים באמצעות שוק ההון יעודד ויפחית את מעורבות המדינה במימון 
השלטון המקומי בישראל. הפחתת המעורבות הממשלתית, בשלטון המקומי 
הינה מגמה הקיימת בשנים האחרונות ברחבי העולם ואף בישראל, לפיה 
עיריות ”איתנות” מעוניינות לקבל על עצמן עצמאות וסמכויות אשר עד כה 
היו נתונות לגופים ממשלתיים בתחומים רבים כגון חינוך, גבייה ותקצוב, תכנון 

תחבורה, תשתיות ואיכות הסביבה. 

נוסף על כך, גם רשויות מקומיות ”פחות חזקות” ותאגידיהם הזוכים למימון 
רב לשם שיפור מעמד עירם, יכולים למצוא באפיק זה פתרון לחיזוק העירייה.

עבור המשקיעים, הגופים המוניציפאליים מהווים אפיק השקעה סולידי ובטוח 

יחסית. אינדיקציה ליציבות הגופים מצויה בדירוגי האשראי הגבוהים המוענקים 
לעיריות שבחרו להנפיק אגרות חוב, אשר שיפרו לאורך הזמן את דירוגן, או 
לכל הפחות שמרו על מעמדו - עיריות יהוד-מונסון ורמלה זכו במהלך שנת 
2014 לדירוג AA, עיריית רעננה דורגה בדירוג +AA ועיריית אילת דורגה כבר 

.A בשנת 2012 בדירוג 

בפני הגופים המוניציפאליים המעוניינים להנפיק אגרות חוב עומדים שני 
מסלולים: 

האחד - הנפקת אגרות חוב לציבור הרחב ורישומן למסחר בבורסה, תהליך 
הכולל פרסום תשקיף, וקבלת אישור רשות ניירות ערך להנפקה. לאחר 
הנפקת אגרות החוב חלות על המנפיק חובות הגילוי והדיווח מכוח חוק 
ניירות ערך ותקנותיו והוראות חוק החברות המתייחסות לחברות פרטיות 

שהינן חברות אג”ח. 

השני - הנפקת אגרות חוב לגופים מוסדיים בלבד ורישום אגרות החוב 
במערכת ”רצף מוסדיים”. מסלול זה פשוט יותר וכולל פרסום מצומצם של 
פרטים אודות המנפיק במסגרת ההנפקה (מזכר הנפקה המועבר לגופים 
המוסדיים בלבד), וחובות גילוי מצומצמות לאחר הנפקת אגרות החוב. לעניין 
זה יש לזכור, כי כבר כיום נתוניהם הכספיים של עיריות ותאגידים עירוניים 

רבים, פתוחים לעיון הציבור הרחב.

בשני המסלולים האמורים במקרה של אירוע הפרה או בעת משבר בתאגיד 
יהיה על הגוף המוניציפאלי להתמודד עם הנאמן לאגרות החוב ועם קבוצה 

לא קטנה של מחזיקים.

לסיכום, אפיק שוק ההון מהווה אלטרנטיבה המיטיבה עם שני הצדדים, 
המשקיע והמנפיק המוניציפאלי. מצידם של הגופים המוניציפאליים, גיוס הון 
באמצעות שוק ההון מהווה גיוון מקורות מימון והגדלת גמישות המימון לצד 
הקטנת התלות במספר מצומצם של בנקים המעניקים מימון לגופים מעין 
אלה. מצידם של המשקיעים, השקעת הכספים בגופים המוניציפאליים מהווה 
השקעה סולידית, בגופים יציבים ומהווה, השקעה של הציבור ”בעצמו” 

ובתשתיות הציבוריות המשמשות אותו.   
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התפלת מי ים חיונית לאבטחת אספקת 
המים של ישראל, אך השפעתה על 

הסביבה הימית רחוקה מלהיות ברורה

בים  מקורם  בישראל  ותעשייתית  ביתית  לצריכה  מהמים  מחצית  כיום, 
בשיטת  ופועלים  החוף  לאורך  ממוקמים  התפלה  מתקני  ארבעה  התיכון. 
האוסמוזה ההפוכה: אשקלון (120 מיליון מטר מעוקב לשנה), פלמחים (90 
וחדרה  (150 מיליון מטר מעוקב לשנה)  מיליון מטר מעוקב לשנה), שורק 
(127 מיליון מטר מעוקב לשנה). שני האחרונים הם הגדולים מסוגם בעולם. 
המערבי  ובגליל  מתקדמים,  הקמה  בשלבי  נמצא  באשדוד  נוסף  מתקן 
מתוכנן מפעל נוסף. המתקנים שואבים מים במרחק של ק”מ אחד מהחוף. 
מפעלי אשקלון וחדרה מזרימים את הרכז על קו החוף במקביל או לאחר 

ושורק מזרימים את  ומפעלי פלמחים  הכוח,  קירור של תחנות  במי  מיהול 
הרכז דרך מוצא ימי במרחק של 0.9 ו–1.9 ק”מ מהחוף, בהתאמה. 

יעילות התהליך היא כ-50%, משמע, כמות מי הים הנשאבים כפולה מכמות 
מי המוצר המותפלים, ולרכז מליחות כפולה ממליחות מי הים. הרכז מכיל 
גם חומרים נלווים, כימיקלים המשמשים בתהליך ההתפלה כגון מקרישים, 
מעכבי שיקוע, שאריות מלחים מנטרול חומצות ובסיסים המשמשים לניקוי 

.(pH) הממברנות, וחומרים להתאמת ערך ההגבה

התפלת מי ים היא תחום דינמי, המתפתח ומשתנה במהירות, בשל פיתוחים 
טכנולוגיים שהפכו את התהליך לכדאי כלכלית, ולנוכח הגידול בביקוש למים 

בעקבות גידול האוכלוסייה ושינויים בהרגלי הצריכה. 

מספר המאמרים המדעיים המתארים בצורה כמותית פיתוח שיטות התפלה 
חדשות, שיפורים בתהליכים הקיימים, הפחתה בצריכת האנרגיה ועוד, גדל 

התפלה והסביבה הימית
עתיד בר�קיימא?

נורית קרס, אפרת שהם–פרידר ובלה גליל
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אף הוא. לעומתם, מספר המאמרים המתארים את השפעת ההתפלה על 
מושכל  תכנון  כי  וגורסים  איכותיים,  מרביתם  מועט.  נותר  הימית  הסביבה 
מהמעט  אולם  הימית.  הסביבה  על  שליליות  השפעות  ימנע  המתקן  של 
שפורסם, התברר שיש השפעה לתהליך, הן בשלב יניקת מי הים הן בשלב 

הזרמת הרכז. 

להתייחסות  זכו  לא  למתקן  הנשאבת  הביוטה  והמתת  היניקה  השפעות 
כמותית בספרות. המאמרים הדנים בסוגיות אלה נכתבו בהקשר לשימוש 
במי ים לקירור טורבינות בתחנות כוח, וניתן להשליך מהם על תהליך היניקה 
לצורך התפלה. לגבי השפעת הרכז - הדעות חלוקות, אך על עובדה אחת 

אין ויכוח: סמוך למוצאי הרכז, המליחות גבוהה יותר מהמליחות הטבעית. 

 id ni מהמין  ים  עשב  על  מליחות-יתר  של  השפעה  זוהתה  בספרד 
למליחות  סביבתיות  מידה  אמות  ונקבעו  מעבדה,  ובניסויי  בים   ni
לשם הגנה עליו. באתרים מסוימים בעולם נמצא שאוכלוסיות החי על המצע 
באתרים  אולם  הטבעיות,  האוכלוסיות  מן  נבדלו  הרכז,  השפעת  בתחום 
מהבדלים  נובעות  המנוגדות  שהתצפיות  ייתכן  הבדל.  זוהה  לא  אחרים 
טווח.  ארוכי  וניטור  מחקר  מהיעדר  גם  אך  הקולטת,  הסביבה  ברגישות 
בישראל התגלתה ירידה ביעילות הפוטו-סינתטית של אצות מיקרוסקופיות 
במוצא הרכז באשקלון, יחד עם עלייה בעכירות, ובריכוז הברזל במים בזמן 

הזרמת מי השטיפה של מסנני החול. 

לדעת הכותבות, קיים מחסור משמעותי במחקר כמותי, ארוך טווח, במעבדה 
וחומרים  ובים, הבוחן את התהליכים המתרחשים הן בעקבות הזרמת רכז 
הניטור  מטרות  המתקן.  אל  הנשאבים  במים  החי  המתת  בשל  הן  נלווים 
כגון  המיקרו,  ברמת  גם  ההשפעות:  ומיפוי  טווח  ארוך  מעקב  הן  הסביבתי 
פגיעה במנגנונים תוך-תאיים בעקבות חשיפה לגורם עקה אחד או יותר, וגם 

ברמת המאקרו, כגון כיצד פגיעה בתהליכי המיקרו תתבטא במבנה חברות 
החי בסביבה. אך מעבר לכך, דרוש מחקר בסיסי בתחום. מחקר יעיל מוכרח 

להיות רב-תחומי ולקיים יחסי גומלין בין משתתפיו:

ממחקרי  בממצאים  יתעדכנו  הטכנולוגי  בפיתוח  העוסקים  חוקרים   .1
הסביבה (בים או במעבדה) כדי להפנות חלק ממאמצי מחקרם להקטנת 

הפגיעה בסביבה.
בתהליכים  בשינויים  הטכנולוגיים,  בחידושים  יתעדכנו  הסביבה  חוקרי   .2

ובחומרים, כדי למקד את מחקרם בים ובמעבדה.
ובתפעול  הטכנולוגיים  בשינויים  יתעדכנו  הסביבתי  הניטור  מבצעי   .3
תכניות  את  להתאים  כדי  הסביבתי  המחקר  בממצאי  וכן  המתקנים, 

הניטור למציאות המשתנה.
קיום קשר שוטף עם מקבלי ההחלטות. המשרד להגנת הסביבה קובע   .4
ובידיו הסמכות לדרוש שינויים  את אמות המידה הסביבתיות והתקנים, 
בתהליכים כדי להופכם לידידותיים יותר לסביבה, לעורר מודעות ולהפנות 

משאבים למחקר הסביבתי.
והם  בעולם),  (מהגדולים  התפלה  מתקני  של  גבוהה  צפיפות  בישראל   .5
חוף קצרה. עם הפעלתו של מתקן ההתפלה  רצועת  לאורך  ממוקמים 
ק”מ   40 בת  מרצועה  שתשאב  הים  מי  כמות  הקרוב,  בעתיד  באשדוד 
בשנה  מעוקב  מטר  מיליון  ב-920  מוערכת  ישראל,  של  הדרומי  בחוף 
רכז  של  בשנה  מעוקב  מטר  מיליון   460 של  וכמות  מלאה  בתפוקה 
וחומרים נלווים המוזרמים חזרה לים. בקרבת מתקני ההתפלה קיימים 
מתקנים ושימושים נוספים בים, כגון נמלים, תחנות כוח ואזורי תעשייה, 
המשפיעים אף הם על הסביבה. רק גישה הוליסטית, זהירה, רב–תחומית 
וארוכת טווח, עם תכנית כוללת לניהול המשאבים הימיים, ובהם התפלת 

מי ים, תאפשר שמירה על איכות הסביבה ועתיד בר–קיימא.  
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התפלת מי ים חיונית לאבטחת אספקת 
המים של ישראל, אך השפעתה על 

הסביבה הימית רחוקה מלהיות ברורה

בים  מקורם  בישראל  ותעשייתית  ביתית  לצריכה  מהמים  מחצית  כיום, 
בשיטת  ופועלים  החוף  לאורך  ממוקמים  התפלה  מתקני  ארבעה  התיכון. 
האוסמוזה ההפוכה: אשקלון (120 מיליון מטר מעוקב לשנה), פלמחים (90 
וחדרה  (150 מיליון מטר מעוקב לשנה)  מיליון מטר מעוקב לשנה), שורק 
(127 מיליון מטר מעוקב לשנה). שני האחרונים הם הגדולים מסוגם בעולם. 
המערבי  ובגליל  מתקדמים,  הקמה  בשלבי  נמצא  באשדוד  נוסף  מתקן 
מתוכנן מפעל נוסף. המתקנים שואבים מים במרחק של ק”מ אחד מהחוף. 
מפעלי אשקלון וחדרה מזרימים את הרכז על קו החוף במקביל או לאחר 

ושורק מזרימים את  ומפעלי פלמחים  הכוח,  קירור של תחנות  במי  מיהול 
הרכז דרך מוצא ימי במרחק של 0.9 ו–1.9 ק”מ מהחוף, בהתאמה. 

יעילות התהליך היא כ-50%, משמע, כמות מי הים הנשאבים כפולה מכמות 
מי המוצר המותפלים, ולרכז מליחות כפולה ממליחות מי הים. הרכז מכיל 
גם חומרים נלווים, כימיקלים המשמשים בתהליך ההתפלה כגון מקרישים, 
מעכבי שיקוע, שאריות מלחים מנטרול חומצות ובסיסים המשמשים לניקוי 

.(pH) הממברנות, וחומרים להתאמת ערך ההגבה

התפלת מי ים היא תחום דינמי, המתפתח ומשתנה במהירות, בשל פיתוחים 
טכנולוגיים שהפכו את התהליך לכדאי כלכלית, ולנוכח הגידול בביקוש למים 

בעקבות גידול האוכלוסייה ושינויים בהרגלי הצריכה. 

מספר המאמרים המדעיים המתארים בצורה כמותית פיתוח שיטות התפלה 
חדשות, שיפורים בתהליכים הקיימים, הפחתה בצריכת האנרגיה ועוד, גדל 

התפלה והסביבה הימית
עתיד בר�קיימא?

נורית קרס, אפרת שהם–פרידר ובלה גליל
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אף הוא. לעומתם, מספר המאמרים המתארים את השפעת ההתפלה על 
מושכל  תכנון  כי  וגורסים  איכותיים,  מרביתם  מועט.  נותר  הימית  הסביבה 
מהמעט  אולם  הימית.  הסביבה  על  שליליות  השפעות  ימנע  המתקן  של 
שפורסם, התברר שיש השפעה לתהליך, הן בשלב יניקת מי הים הן בשלב 

הזרמת הרכז. 

להתייחסות  זכו  לא  למתקן  הנשאבת  הביוטה  והמתת  היניקה  השפעות 
כמותית בספרות. המאמרים הדנים בסוגיות אלה נכתבו בהקשר לשימוש 
במי ים לקירור טורבינות בתחנות כוח, וניתן להשליך מהם על תהליך היניקה 
לצורך התפלה. לגבי השפעת הרכז - הדעות חלוקות, אך על עובדה אחת 

אין ויכוח: סמוך למוצאי הרכז, המליחות גבוהה יותר מהמליחות הטבעית. 

 id ni מהמין  ים  עשב  על  מליחות-יתר  של  השפעה  זוהתה  בספרד 
למליחות  סביבתיות  מידה  אמות  ונקבעו  מעבדה,  ובניסויי  בים   ni
לשם הגנה עליו. באתרים מסוימים בעולם נמצא שאוכלוסיות החי על המצע 
באתרים  אולם  הטבעיות,  האוכלוסיות  מן  נבדלו  הרכז,  השפעת  בתחום 
מהבדלים  נובעות  המנוגדות  שהתצפיות  ייתכן  הבדל.  זוהה  לא  אחרים 
טווח.  ארוכי  וניטור  מחקר  מהיעדר  גם  אך  הקולטת,  הסביבה  ברגישות 
בישראל התגלתה ירידה ביעילות הפוטו-סינתטית של אצות מיקרוסקופיות 
במוצא הרכז באשקלון, יחד עם עלייה בעכירות, ובריכוז הברזל במים בזמן 

הזרמת מי השטיפה של מסנני החול. 

לדעת הכותבות, קיים מחסור משמעותי במחקר כמותי, ארוך טווח, במעבדה 
וחומרים  ובים, הבוחן את התהליכים המתרחשים הן בעקבות הזרמת רכז 
הניטור  מטרות  המתקן.  אל  הנשאבים  במים  החי  המתת  בשל  הן  נלווים 
כגון  המיקרו,  ברמת  גם  ההשפעות:  ומיפוי  טווח  ארוך  מעקב  הן  הסביבתי 
פגיעה במנגנונים תוך-תאיים בעקבות חשיפה לגורם עקה אחד או יותר, וגם 

ברמת המאקרו, כגון כיצד פגיעה בתהליכי המיקרו תתבטא במבנה חברות 
החי בסביבה. אך מעבר לכך, דרוש מחקר בסיסי בתחום. מחקר יעיל מוכרח 

להיות רב-תחומי ולקיים יחסי גומלין בין משתתפיו:

ממחקרי  בממצאים  יתעדכנו  הטכנולוגי  בפיתוח  העוסקים  חוקרים   .1
הסביבה (בים או במעבדה) כדי להפנות חלק ממאמצי מחקרם להקטנת 

הפגיעה בסביבה.
בתהליכים  בשינויים  הטכנולוגיים,  בחידושים  יתעדכנו  הסביבה  חוקרי   .2

ובחומרים, כדי למקד את מחקרם בים ובמעבדה.
ובתפעול  הטכנולוגיים  בשינויים  יתעדכנו  הסביבתי  הניטור  מבצעי   .3
תכניות  את  להתאים  כדי  הסביבתי  המחקר  בממצאי  וכן  המתקנים, 

הניטור למציאות המשתנה.
קיום קשר שוטף עם מקבלי ההחלטות. המשרד להגנת הסביבה קובע   .4
ובידיו הסמכות לדרוש שינויים  את אמות המידה הסביבתיות והתקנים, 
בתהליכים כדי להופכם לידידותיים יותר לסביבה, לעורר מודעות ולהפנות 

משאבים למחקר הסביבתי.
והם  בעולם),  (מהגדולים  התפלה  מתקני  של  גבוהה  צפיפות  בישראל   .5
חוף קצרה. עם הפעלתו של מתקן ההתפלה  רצועת  לאורך  ממוקמים 
ק”מ   40 בת  מרצועה  שתשאב  הים  מי  כמות  הקרוב,  בעתיד  באשדוד 
בשנה  מעוקב  מטר  מיליון  ב-920  מוערכת  ישראל,  של  הדרומי  בחוף 
רכז  של  בשנה  מעוקב  מטר  מיליון   460 של  וכמות  מלאה  בתפוקה 
וחומרים נלווים המוזרמים חזרה לים. בקרבת מתקני ההתפלה קיימים 
מתקנים ושימושים נוספים בים, כגון נמלים, תחנות כוח ואזורי תעשייה, 
המשפיעים אף הם על הסביבה. רק גישה הוליסטית, זהירה, רב–תחומית 
וארוכת טווח, עם תכנית כוללת לניהול המשאבים הימיים, ובהם התפלת 

מי ים, תאפשר שמירה על איכות הסביבה ועתיד בר–קיימא.  
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דוד ורדי

הערות סיכום לתגובת רשות המים בגיליון 87 לכתבה בנושא תכנית 
האב ארוכת הטווח

בכתבה של החתום מעלה, בגיליון 86 של ”הנדסת מים”: ”המלצות מסמך 
מדיניות כבסיס לתכנון משק המים בהווה ובעתיד” הועלו השגות רבות על 
מתכנות ההכנה, על תכניה של התכנית, ועל רוב המלצותיה, בעיקר על כך 

שהן אינן מבוססות על היבטים הנדסיים וכלכליים.

תגובת רשות המים מהווה המשך ישיר של ”רוח התכנית”, אינה מתייחסת 
לרוב הנושאים בכתבה, ומאשררת את העובדה, שנכון להיום עדיין אין למשק 
המים תכנית אב מקצועית שניתן להסתמך עליה בתכנון ההנדסי השוטף. 

וגם לא ברור אם ומתי תהיה.

להלן הערות סיכום לחלק מתשובות  הרשות:
דרכים לתכנון”: בהעדר התייחסות   ”מטרת המסמך לשמש מפת 

לתמונה המאזנית וההנדסית הכוללת של מערכות משק המים (דוגמת 
שרטוט 1 שפורסם בכתבה), ולאור העובדה שהמדובר בעיקר בהמלצות 

נטולות גיבוי כלכלי, קיים ספק רב אם מטרה זו הושגה.
ויכוח על כך   ”אילוצי זמן לא מאפשרים בדיקה של כל פינה”: אין 

שתכנית ארצית אינה אמורה לבדוק כל פינה, אך מתבקש לקבוע את 
הדגשים ואת סדרי העדיפויות הראויים. מה עוד, שהמושג ”לוח זמנים” 
חסר משמעות מעשית בתחום התכנון במשק המים בשנים האחרונות, 
 ,(!!!) שנים  הינה  תכניות  ואישור  מקצועית  בקרה  לתכנון,  הזמן  יחידת 

לעומת חודשים בעבר. 
”אמינות זו שאלה של מדיניות”: גם על כך אין כל ויכוח. מה שנדרש  

הוא לגבש קריטריונים מקצועיים לאומדן רמות אמינות ומחירן (למשל 
אותם  וליישם  בכתבה),  שפורסם   2 בשרטוט  המוצגת  הדוגמה  לפי   -

בהשוואת חלופות תכנוניות.
הפרטת   מאז  המים  במשק  התכנון  את  מוביל  התכנון  ”אגף 

חלק  הידוע,  ככל  במציאות.  אחיזה  זו  לאמירה  יש  אם  ספק  תה”ל”: 
ניכר מפעילות האגף היא בקרה ואישור, לעיתים בדיעבד ולאחר ביצוע 

מתקנים בשטח, של תכניות הנערכות ביוזמת ובהנחיית ”מקורות”. 
”אגף התכנון פיתח כלי תכנון בקבלת החלטות ולהכנת תכניות אב  

אזוריות”: אחת הבעיות הגורמות להידרדרות מתמשכת של רמת התכנון 
להכנת  ומחייבות  מעודכנות  הנחיות  העדר  דווקא  היא  המים,  במשק 
הרשות  הנהלת  עירוניות.  אב  תכניות  עם  במשולב  אזוריות,  אב  תכניות 

מודעת לנושא, אך לא נראה שהוא נמצא בראש סולם העדיפויות שלה. 

השורה התחתונה של תגובת רשות המים היא הבטחה שיופקו הלקחים, 
ושהמסמך הבא יהיה טוב יותר מקודמו. נותר רק לקוות שהנהלת הרשות 

תחליט לפעול בהקדם למילויה. 

משאבות עם יעילות גבוהה � תנאי הכרחי, 
אך לא מספיק בהפחתת עלויות אנרגיה

בכתבה נוספת במגזין ”הנדסת מים” פורסם לאחרונה, שחברת שח”מ - 
מקורות פיתחה משאבה אנכית רב דרגתית לספיקות וגובה הרמה גבוהים 
גבוה  מרבית  יעילות  ערך  עם  מטרים)  מק”ש/כ-230    6,000-8,000)

במיוחד, כ-88.5%.
  

תחום היעילות הגבוהה של המשאבות מהדגם הנ”ל הינו כ-86%-84%, ערך 
היעילות המרבית הינו כ-87%. המדובר בתוספת יעילות ממוצעת של כ-2%.

 
לקחת  מתבקש  משאבות,  בחירת  בהליך  כלכלית  כדאיות  של  בחישובים 
בחשבון, בנוסף להיוון עליות אנרגיה לאורך חי ה”קיים הכלכלי” שלה, גם את 
מחיר הייצור או הרכישה (שלא צוינו בכתבה). היעילות בפועל קטנה במשך 

הזמן, פועל יוצא של רמת התכנון, ההפעלה והאחזקה של מתקן השאיבה.

הספקים  עם  משאבות  הכולל:  בהספק  גם  כמובן  תלוי  החיסכון  גודל 
שצוין,  מזה  יותר  קטן  לחיסכון  יביאו  בכתבה,  שצוינו  מאלה  קטנים 

בהתאמה להפרשי ההספק.  

מספיק,  לא  אך   הכרחי,  תנאי  הינו  גבוהה  יעילות  עם  משאבות  התקנת 
דיוק האפיון  נוסף הינו  גורם מכריע  להשגת חיסכון מרבי בעלויות אנרגיה. 
עקומות  באמצעות  ובסניקה  ביניקה  השאיבה  מערכת  של  ההידראולי 
התנגדות מפורטות, המגדירות את מעטפת תחום הפעולה של המשאבות, 

הכתבה  מבטאת  את  דעתו  המקצועית  של  הכותב  בלבד.
דוד ורדי הינו מהנדס מים (עצמאי), מחבר ספרים מקצועיים מעודכנים: ”תכנון מערכות 

davar@zahav.net.il .”הספקת מים” ו-”עקרונות תכנון כללי ומפורט של מתקני שאיבה

כותביםקוראים

������ ������.indd   6 4/26/15   9: 1 AM

mailto:davar@zahav.net.il


הנדסת מים מגזין המים הישראלי 36

דוד ורדי

הערות סיכום לתגובת רשות המים בגיליון 87 לכתבה בנושא תכנית 
האב ארוכת הטווח

בכתבה של החתום מעלה, בגיליון 86 של ”הנדסת מים”: ”המלצות מסמך 
מדיניות כבסיס לתכנון משק המים בהווה ובעתיד” הועלו השגות רבות על 
מתכנות ההכנה, על תכניה של התכנית, ועל רוב המלצותיה, בעיקר על כך 

שהן אינן מבוססות על היבטים הנדסיים וכלכליים.

תגובת רשות המים מהווה המשך ישיר של ”רוח התכנית”, אינה מתייחסת 
לרוב הנושאים בכתבה, ומאשררת את העובדה, שנכון להיום עדיין אין למשק 
המים תכנית אב מקצועית שניתן להסתמך עליה בתכנון ההנדסי השוטף. 

וגם לא ברור אם ומתי תהיה.

להלן הערות סיכום לחלק מתשובות  הרשות:
דרכים לתכנון”: בהעדר התייחסות   ”מטרת המסמך לשמש מפת 

לתמונה המאזנית וההנדסית הכוללת של מערכות משק המים (דוגמת 
שרטוט 1 שפורסם בכתבה), ולאור העובדה שהמדובר בעיקר בהמלצות 

נטולות גיבוי כלכלי, קיים ספק רב אם מטרה זו הושגה.
ויכוח על כך   ”אילוצי זמן לא מאפשרים בדיקה של כל פינה”: אין 

שתכנית ארצית אינה אמורה לבדוק כל פינה, אך מתבקש לקבוע את 
הדגשים ואת סדרי העדיפויות הראויים. מה עוד, שהמושג ”לוח זמנים” 
חסר משמעות מעשית בתחום התכנון במשק המים בשנים האחרונות, 
 ,(!!!) שנים  הינה  תכניות  ואישור  מקצועית  בקרה  לתכנון,  הזמן  יחידת 

לעומת חודשים בעבר. 
”אמינות זו שאלה של מדיניות”: גם על כך אין כל ויכוח. מה שנדרש  

הוא לגבש קריטריונים מקצועיים לאומדן רמות אמינות ומחירן (למשל 
אותם  וליישם  בכתבה),  שפורסם   2 בשרטוט  המוצגת  הדוגמה  לפי   -

בהשוואת חלופות תכנוניות.
הפרטת   מאז  המים  במשק  התכנון  את  מוביל  התכנון  ”אגף 

חלק  הידוע,  ככל  במציאות.  אחיזה  זו  לאמירה  יש  אם  ספק  תה”ל”: 
ניכר מפעילות האגף היא בקרה ואישור, לעיתים בדיעבד ולאחר ביצוע 

מתקנים בשטח, של תכניות הנערכות ביוזמת ובהנחיית ”מקורות”. 
”אגף התכנון פיתח כלי תכנון בקבלת החלטות ולהכנת תכניות אב  

אזוריות”: אחת הבעיות הגורמות להידרדרות מתמשכת של רמת התכנון 
להכנת  ומחייבות  מעודכנות  הנחיות  העדר  דווקא  היא  המים,  במשק 
הרשות  הנהלת  עירוניות.  אב  תכניות  עם  במשולב  אזוריות,  אב  תכניות 

מודעת לנושא, אך לא נראה שהוא נמצא בראש סולם העדיפויות שלה. 

השורה התחתונה של תגובת רשות המים היא הבטחה שיופקו הלקחים, 
ושהמסמך הבא יהיה טוב יותר מקודמו. נותר רק לקוות שהנהלת הרשות 

תחליט לפעול בהקדם למילויה. 

משאבות עם יעילות גבוהה � תנאי הכרחי, 
אך לא מספיק בהפחתת עלויות אנרגיה

בכתבה נוספת במגזין ”הנדסת מים” פורסם לאחרונה, שחברת שח”מ - 
מקורות פיתחה משאבה אנכית רב דרגתית לספיקות וגובה הרמה גבוהים 
גבוה  מרבית  יעילות  ערך  עם  מטרים)  מק”ש/כ-230    6,000-8,000)

במיוחד, כ-88.5%.
  

תחום היעילות הגבוהה של המשאבות מהדגם הנ”ל הינו כ-86%-84%, ערך 
היעילות המרבית הינו כ-87%. המדובר בתוספת יעילות ממוצעת של כ-2%.

 
לקחת  מתבקש  משאבות,  בחירת  בהליך  כלכלית  כדאיות  של  בחישובים 
בחשבון, בנוסף להיוון עליות אנרגיה לאורך חי ה”קיים הכלכלי” שלה, גם את 
מחיר הייצור או הרכישה (שלא צוינו בכתבה). היעילות בפועל קטנה במשך 

הזמן, פועל יוצא של רמת התכנון, ההפעלה והאחזקה של מתקן השאיבה.

הספקים  עם  משאבות  הכולל:  בהספק  גם  כמובן  תלוי  החיסכון  גודל 
שצוין,  מזה  יותר  קטן  לחיסכון  יביאו  בכתבה,  שצוינו  מאלה  קטנים 

בהתאמה להפרשי ההספק.  

מספיק,  לא  אך   הכרחי,  תנאי  הינו  גבוהה  יעילות  עם  משאבות  התקנת 
דיוק האפיון  נוסף הינו  גורם מכריע  להשגת חיסכון מרבי בעלויות אנרגיה. 
עקומות  באמצעות  ובסניקה  ביניקה  השאיבה  מערכת  של  ההידראולי 
התנגדות מפורטות, המגדירות את מעטפת תחום הפעולה של המשאבות, 

הכתבה  מבטאת  את  דעתו  המקצועית  של  הכותב  בלבד.
דוד ורדי הינו מהנדס מים (עצמאי), מחבר ספרים מקצועיים מעודכנים: ”תכנון מערכות 

davar@zahav.net.il .”הספקת מים” ו-”עקרונות תכנון כללי ומפורט של מתקני שאיבה

כותביםקוראים
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וחשוב לא פחות - מתכונת קביעת נקודת העבודה של המשאבה הבודדת 
או של מערך משאבות.  

 
הנושא מוצג עקרונית בשרטוט המצורף. בחירת נקודת עבודה של משאבה 
תחום  ברוב  יחסית  נמוכה  ביעילות  לשאיבה  תגרום   2 או   1 אופיין  לפי 
העבודה, ולא תממש במלואן את התועלות הפוטנציאליות העשויות לנבוע 

מייצור והתקנת הציוד היעיל.

קביעת קוטר מדי מים משותפים ברשת עירונית
 

רשת  צרכני  של  המדידה  הפרשי  לחישובי  משמשים  משותפים  מים  מדי 
המשותף  המד  בין  הפערים  סמך  על  המים  חשבונות  ובחיוב  עירונית, 

למדים הדירתיים. 

ואי  רבה  שונות  על  מורה  בפועל  המותקנים  משותפים  מדים  של  סקירה 
להכנת  ההנחיות  העדר  לבעיית  בדומה  בקוטרים.  משמעותית  אחידות 
תכניות אב אזוריות שצוינה לעיל , מתברר שגם בנושא חישוב קוטר המדים 
המשותפים חסרים סטנדרטים מחייבים מטעם הגורמים הממונים ברשות 

המים . הדוגמה להלן מתארת מקרה ”מהשטח”:  

ברשת אספקה עירונית הותקנו לאחרונה מדי מים משותפים בקוטר 2 אינטש 
בראש צנרת המובילה למבני מגורים של 28 דירות, עם מדים דירתיים בקוטר 

¾ אינטש, ובנוסף - חיבור לגינה ולהידרנטים בקוטר 2 אינטש בכל  קומה. 
יפעל  המים  מד  שבה  המרבית  כספיקה  המוגדרת  הנומינלית,  הספיקה 
באופן תקין, למשל - של מד מים רב סילוני בקוטר ¾ אינטש, היא כ-2.5 
מטרים מעוקבים לשעה, ושל מד 2 אינטש: כ-15 מטרים מעוקבים לשעה. 

לפי נתונים אלה, מד מים 2 אינטש שקול הידראולית לכ-6 מדי ¾ אינטש. 
תוצאה דומה מתקבלת לפי החישוב הפשוט שלהלן, המבוסס על השוואת 
שטחי חתכי זרימה של מדי המים (50 מ”מ / 20 מ”מ, בהתאמה), בהנחה 

שמהירות הזרימה דומה:   
502 = Y202                         

Y=~6                             
  

בקביעת קוטר המד המשותף מתבקש להפעיל שיקול דעת ולקחת בחשבון, 
שלא כל הצרכנים צורכים מים בספיקות שיא  במקביל, ובה בעת משקים 

את הגינה ופותחים הידרנטים לכיבוי שריפה. 

ניתן לשקול, למשל, חישוב לפי ספיקת שעה ממוצעת של כ-70% של כלל 
הצרכנים, במקרה המתואר - 20 מדים דירתיים (ללא השקייה וכיבוי אש) או 

לפי 50% מספיקת הצרכנים, בתוספת ספיקת השקיית גינה.

במקרה המתואר, ספיקת התכן לקביעת קוטר מד המים המשותף היא כ-50 
מטר מעוקב לשעה בקירוב, וקוטר המד המשותף 2 אינטש קטן מהדרוש.

התקנת מדי מים משותפים בקטרים לא מתאימים, ללא שמירת מרחקים 
דיוקים  לאי  לגרום  עלולים  במעלה,  אוויר  ושסתומי  סמוכים  מאביזרים 

משמעותיים במניית הספיקות ובחישוב חיובי הצרכנים.  

E
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וחשוב לא פחות - מתכונת קביעת נקודת העבודה של המשאבה הבודדת 
או של מערך משאבות.  

 
הנושא מוצג עקרונית בשרטוט המצורף. בחירת נקודת עבודה של משאבה 
תחום  ברוב  יחסית  נמוכה  ביעילות  לשאיבה  תגרום   2 או   1 אופיין  לפי 
העבודה, ולא תממש במלואן את התועלות הפוטנציאליות העשויות לנבוע 

מייצור והתקנת הציוד היעיל.

קביעת קוטר מדי מים משותפים ברשת עירונית
 

רשת  צרכני  של  המדידה  הפרשי  לחישובי  משמשים  משותפים  מים  מדי 
המשותף  המד  בין  הפערים  סמך  על  המים  חשבונות  ובחיוב  עירונית, 

למדים הדירתיים. 

ואי  רבה  שונות  על  מורה  בפועל  המותקנים  משותפים  מדים  של  סקירה 
להכנת  ההנחיות  העדר  לבעיית  בדומה  בקוטרים.  משמעותית  אחידות 
תכניות אב אזוריות שצוינה לעיל , מתברר שגם בנושא חישוב קוטר המדים 
המשותפים חסרים סטנדרטים מחייבים מטעם הגורמים הממונים ברשות 

המים . הדוגמה להלן מתארת מקרה ”מהשטח”:  

ברשת אספקה עירונית הותקנו לאחרונה מדי מים משותפים בקוטר 2 אינטש 
בראש צנרת המובילה למבני מגורים של 28 דירות, עם מדים דירתיים בקוטר 

¾ אינטש, ובנוסף - חיבור לגינה ולהידרנטים בקוטר 2 אינטש בכל  קומה. 
יפעל  המים  מד  שבה  המרבית  כספיקה  המוגדרת  הנומינלית,  הספיקה 
באופן תקין, למשל - של מד מים רב סילוני בקוטר ¾ אינטש, היא כ-2.5 
מטרים מעוקבים לשעה, ושל מד 2 אינטש: כ-15 מטרים מעוקבים לשעה. 

לפי נתונים אלה, מד מים 2 אינטש שקול הידראולית לכ-6 מדי ¾ אינטש. 
תוצאה דומה מתקבלת לפי החישוב הפשוט שלהלן, המבוסס על השוואת 
שטחי חתכי זרימה של מדי המים (50 מ”מ / 20 מ”מ, בהתאמה), בהנחה 

שמהירות הזרימה דומה:   
502 = Y202                         

Y=~6                             
  

בקביעת קוטר המד המשותף מתבקש להפעיל שיקול דעת ולקחת בחשבון, 
שלא כל הצרכנים צורכים מים בספיקות שיא  במקביל, ובה בעת משקים 

את הגינה ופותחים הידרנטים לכיבוי שריפה. 

ניתן לשקול, למשל, חישוב לפי ספיקת שעה ממוצעת של כ-70% של כלל 
הצרכנים, במקרה המתואר - 20 מדים דירתיים (ללא השקייה וכיבוי אש) או 

לפי 50% מספיקת הצרכנים, בתוספת ספיקת השקיית גינה.

במקרה המתואר, ספיקת התכן לקביעת קוטר מד המים המשותף היא כ-50 
מטר מעוקב לשעה בקירוב, וקוטר המד המשותף 2 אינטש קטן מהדרוש.

התקנת מדי מים משותפים בקטרים לא מתאימים, ללא שמירת מרחקים 
דיוקים  לאי  לגרום  עלולים  במעלה,  אוויר  ושסתומי  סמוכים  מאביזרים 

משמעותיים במניית הספיקות ובחישוב חיובי הצרכנים.  

השפעת קביעת נקודת העבודה על יעילות השאיבה בתחום מעטפת עקומות ההתנגדות
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להחלטה  כבסיס  שימש  ים  זיהום 
עקרונית שניתנה לאחרונה על ידי בית 
המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים 
ועסקה בשאלות נגזרות לשאלה: האם 
ניתן לקבוע כי תאגיד (חברה, שאיננה 
ונמצא  ודם) עבר עבירה  ”אדם” בשר 

אשם, אך אינו מורשע בדין הפלילי

”להימנע  האפשרות  הישראלי  הפלילי  במשפט  קיימת  רבות  שנים  כבר 
עבירה  שמהווה  המעשה  את  עבר  כי  שנקבע  אדם  זה,  במצב  מהרשעה”. 
ונסיבות  חייו  נסיבות  את  שישקול  בכדי  המבחן  לשירות  נשלח  פלילית, 
המקרה וימליץ האם להימנע מהרשעתו כך שיוטל עליו עונש אך ללא כתם 
פלילי. המטרה היא שיפור סיכויי שיקומו של נאשם וברוב המקרים מופעל 

על נאשמים צעירים בתחילת דרכם.

לאחרונה פרסם בית המשפט העליון פסק דין תקדימי הקובע שניתן לעשות 
זאת גם לתאגיד, לקבוע כי התאגיד אשם אך להימנע מהרשעתו:

חברת נמלי ישראל, חברה ממשלתית שתפקידה לפתח את נמלי ישראל, 
”היתר  הפרה  שהחברה  לאחר  נוצר  הזיהום  ים.  זיהום  על  לדין  הועמדה 
הטלה לים”, היתר שניתן לה בכדי להטיל את עודפי העפר אותם היא חפרה 
מקרקעית נמל חיפה. במסגרת ההיתר אפשרה המדינה לחברה להטיל את 
עודפי העפר בנקודה ספציפית בעומק הים. החברה פעלה בניגוד להוראות 

העפר  את  פינתה  בטרם  הנמל  בקרקעית  קטנים  מערומים  ויצרה  ההיתר 
לנקודת ההטלה. כתוצאה מהקמת המערומים התפזר חלק מהחול בתחום 

הנמל ובסביבתו וזיהם את הים. 
לאחר שנמצא כי החברה אשמה נתבקש בית המשפט להימנע מהרשעתה 
ובשל  נקי  גיליון הרשעות  דורשים  בשל התמודדותה במכרזים בחו”ל אשר 

נסיבות המקרה בו בוצעה ההטלה על ידי קבלן משנה בדרגה שלישית.
העניין הגיע לבסוף לידי הכרעת בית המשפט העליון אשר קבע שבמקרה זה 
יש להשוות בין אדם בשר ודם, לבין תאגיד וניתן לקבוע כי חברה, כמו אדם 

בשר ודם, אשמה ללא הרשעה.
בבקשה לדיון נוסף (ערעור בדרגה נוספת תוך הוספת שופטים) נתבקש בית 
המשפט להכריע האם - במקרה בו החליט בית המשפט כי התאגיד ”אשם 
לשרות  התאגיד  את  לשלוח  חובה  יש   – מהרשעתו  ונמנע  הרשעה”  ללא 
מבחן או שניתן להשית עליו עונשים שאינם מחייבים את חוות הדעת של 

שירות המבחן.
לשירות  תאגיד  לשלוח  כיום,  החוק  בנוסח  ניתן,  שלא  קבע  המשפט  בית 
המבחן וכן ניתן להטיל עליו רק את העונש של התחייבות להימנע מעבירה 

עם או בלי פיצוי כספי.

האמריקאי  המודל  את  לאמץ  הציע  מיעוט)  (בדעת  רובינשטיין  השופט 
ולקבוע מנגנון לפיו תאגיד אשר נמצא ”אשם ללא הרשעה” יבצע פעולות 
בו  במקרה  שפכים  טיהור  מכון  להקמת  וכלכלי  טכני  סיוע  כגון  סביבתיות 

בוצע זיהום של נהר או הקמת והסדרת חוף חדש במקרה של זיהום חוף.
במצב זה התאגיד גם מתקן את העוולה שהוא יצר וגם תורם לחברה כולה. 
פתרון זה עדיף בהרבה מקרים –  הן לתאגיד והן למדינה - על מיצוי הדין עם 

התאגיד והרשעתו הפלילית.
בית המשפט הציע מודל נוסף לפיו תאגיד יידרש לבצע פעולות פנימיות של 
”שיקום תאגידי” כגון בחינת שרשרת הניהול בעסק, עמידה בנהלים, מציאת 

פערים וחולשות בביצוע נהלי העסק וקביעת דרכי תיקון אפקטיביות.
מודל זה לטעמי הוא המקבילה האמיתית של שיקום עבריין בשר ודם. זוהי 
שהתאגיד  ולוודא  המפגע,   – העבירה  לגרימת  הסיבות  את  למצוא  הדרך 
מתקן את דרכיו ומפחית את הסיכוי לגרימת אירוע נוסף. וזוהי מטרה ראויה 

(בעיני) בעבירות סביבתיות.  

אנושיות סביבתית של חברות
אמיר פיש*

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

ס  ל פ
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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

* מאמר זה מפורסם כאן במלואו. בטעות פורסם רק חלק ממנו בגיליון הקודם
עם הכותבים והקוראים הסליחה
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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, 
באורך של כ-1,500 מטר, ומשם להוביל את השפכים בצינור אל מט”ש נבי-

מוסא, הנמצא בשטחי המינהל האזרחי באיזור יריחו. עלות תוכנית שכזאת 
האירופי  האיחוד  שמדינות  בסכום  מדובר   .₪ מיליון   300 בכ-  מוערכת 

העמידו לטובת הפרוייקט, ככול שתהיה הסכמה ואישור של שני הצדדים. 

צוות הנדסי (מטעם ”מהנדסים ללא גבולות”) שפעל בשנים האחרונות ניסה 
שתייצר  או  שתביא  פלשתינאית   – ישראלית  תוכנית  על  להסכמה  להביא 
הזדמנות לפתרון הבעיה ”המעניין הוא”, אומר עמל: ”שישנה התאמה הפוכה 
וסביבתית,  הנדסית  הנכונים  הפתרונות  כל  למימושו.  הרעיון  פשטות  בין 
הם  והיקרים,  המורכבים  שהפתרונות  בעוד  מדינית,  אפשריים  בלתי  פשוט 

אלו שאותם ניתן להתחיל כבר מחר בבוקר”. 

רשות  של  מהנדסים  צוות  יזמו  זאת,  לאור 

עו”ד נעמה זר-כבוד

פישר  גדעון  עוה”ד  בשיתוף  ונוספים,  הניקוז 
ושות',  פישר  גדעון  ממשרד  זר-כבוד,  ונעמה 
את  בתוכו  ישלב  אשר  ומודולרי,  כולל  פתרון 
הטיפול בשפכים של עיריית ירושלים ע”י עיריית 
את  וגם  הגיחון  חברת  באמצעות  ירושלים 
מהרשות  המוזרמים  בשפכים  הטיפול 
עצמה  הרשות  ע”י  שיטופלו  הפלשתינית 
ובאמצעות גורמים בינ”ל, ובעצם יוביל לטיהור 

מלא של נחל קידרון. 

מי  מורטינוס,  מיגל  מר  עם  פישר  עו”ד  נפגש  הצדדים,  בין  לגשר  מנת  על 
וכשליח האיחוד האירופי למזרח התיכון.  שכיהן בעבר כשר החוץ הספרדי 
והרשות הפלשתינית,  ישראל  מול מדינת  רב בהתנהלות  ניסיון  למורטינוס 
ישראל  למדינת  הרשות  בין  הקשר  כאיש  לשמש  נבחר  הסכמתו,  ולאור 

בנושא זה. 

זר-כבוד,  ודפנה  פישר  גדעון  ועוה”ד  מורטינוס  של  מאמציהם  בזכות 
ממדינות  במלואו  הפרויקט  לתכנון  הסכום  גוייס  הפרוייקט,  את  המלווים 
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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

* מאמר זה מפורסם כאן במלואו. בטעות פורסם רק חלק ממנו בגיליון הקודם
עם הכותבים והקוראים הסליחה
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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, 
באורך של כ-1,500 מטר, ומשם להוביל את השפכים בצינור אל מט”ש נבי-

מוסא, הנמצא בשטחי המינהל האזרחי באיזור יריחו. עלות תוכנית שכזאת 
האירופי  האיחוד  שמדינות  בסכום  מדובר   .₪ מיליון   300 בכ-  מוערכת 

העמידו לטובת הפרוייקט, ככול שתהיה הסכמה ואישור של שני הצדדים. 

צוות הנדסי (מטעם ”מהנדסים ללא גבולות”) שפעל בשנים האחרונות ניסה 
שתייצר  או  שתביא  פלשתינאית   – ישראלית  תוכנית  על  להסכמה  להביא 
הזדמנות לפתרון הבעיה ”המעניין הוא”, אומר עמל: ”שישנה התאמה הפוכה 
וסביבתית,  הנדסית  הנכונים  הפתרונות  כל  למימושו.  הרעיון  פשטות  בין 
הם  והיקרים,  המורכבים  שהפתרונות  בעוד  מדינית,  אפשריים  בלתי  פשוט 

אלו שאותם ניתן להתחיל כבר מחר בבוקר”. 

רשות  של  מהנדסים  צוות  יזמו  זאת,  לאור 

עו”ד נעמה זר-כבוד

פישר  גדעון  עוה”ד  בשיתוף  ונוספים,  הניקוז 
ושות',  פישר  גדעון  ממשרד  זר-כבוד,  ונעמה 
את  בתוכו  ישלב  אשר  ומודולרי,  כולל  פתרון 
הטיפול בשפכים של עיריית ירושלים ע”י עיריית 
את  וגם  הגיחון  חברת  באמצעות  ירושלים 
מהרשות  המוזרמים  בשפכים  הטיפול 
עצמה  הרשות  ע”י  שיטופלו  הפלשתינית 
ובאמצעות גורמים בינ”ל, ובעצם יוביל לטיהור 

מלא של נחל קידרון. 

מי  מורטינוס,  מיגל  מר  עם  פישר  עו”ד  נפגש  הצדדים,  בין  לגשר  מנת  על 
וכשליח האיחוד האירופי למזרח התיכון.  שכיהן בעבר כשר החוץ הספרדי 
והרשות הפלשתינית,  ישראל  מול מדינת  רב בהתנהלות  ניסיון  למורטינוס 
ישראל  למדינת  הרשות  בין  הקשר  כאיש  לשמש  נבחר  הסכמתו,  ולאור 

בנושא זה. 

זר-כבוד,  ודפנה  פישר  גדעון  ועוה”ד  מורטינוס  של  מאמציהם  בזכות 
ממדינות  במלואו  הפרויקט  לתכנון  הסכום  גוייס  הפרוייקט,  את  המלווים 
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האיחוד, והוא עדיין ממתין להסכמה ישראלית-פלשתינאית שהיא הבסיס 
למימוש כספים אלו. 

בעבר נערכה ”פגישת פסגה” בפריז בה השתתפו שרי חוץ ואישים נוספים 
מהעולם הערבי האירופי בחסות הסנאט הצרפתי. מישראל הגיעו השר סילבן 
נוספים. מטרת הפגישה  ואישים  פישר  גדעון  עו”ד  שלום, השר עמיר פרץ, 
שתוביל  הסכמה  לידי  הצדדים  את  ולהביא  הפרוייקט,  את  לקדם  היתה 
לפתרון אשר יועיל לשני הצדדים. אך כנראה שלמציאות חוקים משלה. מס' 
מוכר  ההמשך  ומשם  הנערים,  שלושת  נחטפו  בפריס  הפגישה  לפני  ימים 

בעיניים  לראות  נאלצו  הצדדים  ושני  נעצר  הפעולה  שיתוף  לכולם.  וידוע 
כלות, כיצד מדי יום נהרס הנחל עוד יותר ומזהם בדרכו את כל אגן הניקוז 

ומי התהום ישראל שבאזור ההר. 

לדברי גרי עמל, המצב עדיין רחוק מלהיות אבוד. ”אנחנו עדיין אופטימיים 
הרגליים  שגרירת  ויבינו  יתעשתו  הצדדים  דבר  של  שבסופו  ומאמינים 
שהייתה עד כה רק פגעה עוד יותר בסביבה ובכולם ובאלו החיים בתוכה. 
חבל ששיקולים פוליטים מונעים אפשרות להגיע לפתרון בעייה שבעטיה 
ישיר  נזק  סופגת  והסביבה  יום  מידי  תושבים   240,000 ל  מעל  נפגעים 

ובלתי הפיך”. 

לגשר  בהקדם  יצליחו  הפלשתינית  והרשות  המדינה  שראשי  מקווה  ”אני 
על המתח הקיים”, אומר גרי עמל. ”בקצב כזה עוד מעט כבר לא יהיה מה 

להציל כבר היום הפגיעה היא חמורה”.
עו”ד פישר, לעומתו, עדיין אופטימי. ”אין לי ספק שהמציאות חזקה מהכול. 
אני מאמין שבזכות הפעילות שלנו בשיתוף עם מורטינוס, נצליח להושיב את 
שבאזור  התושבים  לטובת  הנושא  לפתרון  להביא  המו”מ  לשולחן  הצדדים 

אגן נחל הקדרון ולמבקרים בו.” 

שיתוף הפעולה נעצר ומדי יום נהרס הנחל עוד יותר 

ומזהם בדרכו את כל אגן הניקוז ומי התהום של ישראל 

שבאזור ההר
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Product Range
Dewatering

Decanter 
centrifuges

Screw presses

Filter presses

Belt presses

Filtration
Membrane Filtration 
Modules (MFM) for MBR

Cloth media filters for 
tertiary treatment

 

Thickening
Drum thickeners

Gravity belt 
thickeners

Decanter 
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exchangers

Heat exchangers
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Fluid control
Sluice gates, flap valves, 
stoplogs and stopgates
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Diffused aeration
Fine and coarse 
bubble diffusers

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

Check out the possibilities at www.alfalaval.com.
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האיחוד, והוא עדיין ממתין להסכמה ישראלית-פלשתינאית שהיא הבסיס 
למימוש כספים אלו. 

בעבר נערכה ”פגישת פסגה” בפריז בה השתתפו שרי חוץ ואישים נוספים 
מהעולם הערבי האירופי בחסות הסנאט הצרפתי. מישראל הגיעו השר סילבן 
נוספים. מטרת הפגישה  ואישים  פישר  גדעון  עו”ד  שלום, השר עמיר פרץ, 
שתוביל  הסכמה  לידי  הצדדים  את  ולהביא  הפרוייקט,  את  לקדם  היתה 
לפתרון אשר יועיל לשני הצדדים. אך כנראה שלמציאות חוקים משלה. מס' 
מוכר  ההמשך  ומשם  הנערים,  שלושת  נחטפו  בפריס  הפגישה  לפני  ימים 

בעיניים  לראות  נאלצו  הצדדים  ושני  נעצר  הפעולה  שיתוף  לכולם.  וידוע 
כלות, כיצד מדי יום נהרס הנחל עוד יותר ומזהם בדרכו את כל אגן הניקוז 

ומי התהום ישראל שבאזור ההר. 

לדברי גרי עמל, המצב עדיין רחוק מלהיות אבוד. ”אנחנו עדיין אופטימיים 
הרגליים  שגרירת  ויבינו  יתעשתו  הצדדים  דבר  של  שבסופו  ומאמינים 
שהייתה עד כה רק פגעה עוד יותר בסביבה ובכולם ובאלו החיים בתוכה. 
חבל ששיקולים פוליטים מונעים אפשרות להגיע לפתרון בעייה שבעטיה 
ישיר  נזק  סופגת  והסביבה  יום  מידי  תושבים   240,000 ל  מעל  נפגעים 

ובלתי הפיך”. 

לגשר  בהקדם  יצליחו  הפלשתינית  והרשות  המדינה  שראשי  מקווה  ”אני 
על המתח הקיים”, אומר גרי עמל. ”בקצב כזה עוד מעט כבר לא יהיה מה 

להציל כבר היום הפגיעה היא חמורה”.
עו”ד פישר, לעומתו, עדיין אופטימי. ”אין לי ספק שהמציאות חזקה מהכול. 
אני מאמין שבזכות הפעילות שלנו בשיתוף עם מורטינוס, נצליח להושיב את 
שבאזור  התושבים  לטובת  הנושא  לפתרון  להביא  המו”מ  לשולחן  הצדדים 

אגן נחל הקדרון ולמבקרים בו.” 

שיתוף הפעולה נעצר ומדי יום נהרס הנחל עוד יותר 

ומזהם בדרכו את כל אגן הניקוז ומי התהום של ישראל 

שבאזור ההר
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Product Range
Dewatering

Decanter 
centrifuges

Screw presses

Filter presses

Belt presses

Filtration
Membrane Filtration 
Modules (MFM) for MBR

Cloth media filters for 
tertiary treatment

 

Thickening
Drum thickeners

Gravity belt 
thickeners

Decanter 
centrifuges

Spiral heat exchangers

Tube in tube heat 
exchangers

Heat exchangers
s
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Of Wastewater Treatment Equipment

אלפא לוואל ישראל חלוצי הטיפול בשפכים בטכנולוגיות חדשניות
אזה“ת החדש, נתניה, 4250574, טל. 09�8637116, פקס. 09�8650049
מנהל מכירות, שחר: 050�8280555, מנהל שירות, עמיר: 054�3487104

Fluid control
Sluice gates, flap valves, 
stoplogs and stopgates

Sequencing batch reactor
Sequencing batch 
reactor systems

Diffused aeration
Fine and coarse 
bubble diffusers

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

Check out the possibilities at www.alfalaval.com.

אלפא לוואל ישראל חלוצי הטיפול בשפכים בטכנולוגיות חדשניות
אזה“ת החדש, נתניה, 4250574, טל. 09�8637116, פקס. 09�8650049
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א.ר.י

חדש � דגמים ייחודיים של שסתומים אל חוזרים 
מותאמים לתחנות שאיבה להולכת מים ולביוב

במסגרת התאמת שסתומי האל חוזר לשימושים השונים, פותחו דגמים 
והותאמו לשימוש בתחנות שאיבה במערכות הולכת מי שתיה ולמכוני שאיבה 

המיועדים למי ביוב.

מתאים •  ,NR-040-D דגם  חוזר  שסתום אל 
לשימוש במערכות מי שתיה ומאושר ת"י 5452, 
בקטרים עד "16. ייעודו: תחנות שאיבה של 

מערוכת מי שתיה ובהתקנות לאורך הקו, 
כחציצה כנגד הלם מים. השסתום מצופה 

בצבע אפוקסי כחול קלוי בתנור 
במי  לשימוש  מאושר   FBE

.(NSF, 5452 ת"י) שתיה

שסתום אל חוזר דגם NR-040-FS, מתאים לשימוש •
במערכות שאיבה של נוזלים שאינם מי שתיה. 

ייעודו: תחנות שאיבה של מערכות מי השקיה, 
מי ביוב, מים מושבים ובוצה. כמו כן לחיבורי 

צרכן ולאורך הקו כמגוף חוצץ במערכות אלו. 
השסתום מותאם גם למערכות סינון 

וטיפול. השסתום מצופה בצבע 
אפוקסי פנולי אדום צבוע בתנור 
 DIN 30677 לפי מפרט FBE

וחלקיו הפנימיים עשויים מחומרים עמידים לשיטוך (קורוזיה) 
המאפשרים עבודה בתנאים קשים ולאורך זמן.

בין התכונות של שני דגמי השסתום: 
פתח עליון המאפשר טיפול בשסתום ללא פרוקו מהקו.•
מדף אחוז בשני נקודות למניעת רפרוף וזרימה טורבולנטית.•
הפסדי אנרגיה מינמליים וזרימת מים חלקה מושגים ע"י התרוממות •

המדף אל תוך הפתח.
מדף מגופר - לאטימה בלחצים נמוכים ומניעת בלאי שטח האטימה.•

מעצור גומי בולם את תנועת המדף בשיא הפתיחה, ללא מגע מתכתי בין •
חלקי מתכת מצופים, למניעת פגיעה בציפוי.

לשסתום מיסבים גמישים, (באל חוזר NR-040 FS המיסבים גם מגורזים) •
לאחיזה מדויקת של הציר יחד עם שמירה על חופש תנועה.

•.O-RING אטימת ציר משולשת בעזרת אטמי

.info@ari.co .לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות: א.ר.י

אלפא לוואל 

אלפא לוואל מציגה טכנולוגיות חדשות לצד טכנולוגיות קיימות, העוזרות 
למגוון מפעלי התעשייה להפחית את זיהום הסביבה זאת ע"י השבה ושימוש 

חוזר במי תהליך, חיסכון אנרגטי והקטנת נפח השפכים. 

אלפא לוואל מציגה מגוון אפשרויות טיפול במים באתר המפעל לרמת איכות 
מספקת לשליחה למט"ש העירוני וכן מגוון אפשרויות לצמצום נפח הבוצה 

ע"י סחיטה או הסמכה. 

לפרטים: אלפא לוואל ישראל חלוצי הטיפול בשפכים בטכנולוגיות חדשניות
אזה“ת החדש, נתניה, 4250574, טל. 09-8637116, פקס. 09-8650049

* 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

חוליות 
חברת חוליות הוקמה בשנת 1947, ע"י חברי קיבוץ שדה נחמיה, על רקע 
נופיו הירוקים של הגליל העליון. היה זה אחד ממפעלי הפלסטיק הראשונים 
שהוקמו בתעשייה הקיבוצית.  החברה מתמחה בהנדסה וייצור מערכות 
זרימה מתקדמות לאספקת מים לנכסים פרטיים וציבוריים, נקזים לבניין, 

תשתיות ומחזור מים אפורים. 
מוצרי חוליות נחשבים למובילים בישראל באיכותם ואמינותם, כאשר בשנים 
האחרונות החברה פרצה כחברה בינלאומית בשוק האירופאי ובהודו עם 

הקמת מערך ייצור ושיווק בהודו ובסלובניה.  
מאז כניסתו של פול שטיינר בשנת 2008 לתפקיד מנכ"ל חוליות, החברה 
שמה דגש רב על מחקר, פיתוח וייצור מוצרים חדשים באוריינטציה "ירוקה". 
חוליות גאה להיות החברה היחידה בתחומה כיום בארץ בעלת תו תקן 
 ירוק למוצריה, שניתן בעקבות פיתוח צנרת ואביזרים אקוסטיים בקו מוצרי 

. A -ה
שטיינר, יליד אוסטרליה, עלה לארץ לפני 29 שנה. בבית המשפחה במלבורן, 
ספג שטיינר, לדבריו, הרבה ציונות. מיום כניסתו לחברה, חזונו של שטיינר 
על כניסתה של חוליות לתחום המים האפורים קרם עור וגידים ובתכנית 
האסטרטגית של החברה לחמש השנים הבאות הוגדר תחום זה כאחד ממנועי 

הצמיחה של החברה. 
חוליות מובילה את שוק המים האפורים בארץ. מבחינת שטיינר, המשמש גם 
כיו"ר חטיבת מחזור המים האפורים באיגוד לשכות המסחר, לא מדובר רק 

בעסקים כי אם בציונות לשמה, לאור מצוקת המים בישראל. 
במסגרת השילוב בין ציונות להובלה של פיתוח וחדשנות, הוקם בחוליות  
צוות, בהובלת הגב' דנית דאי,  שעוסק מזה 5 שנים בפיתוח מערכות למחזור 
מים אפורים, כך שיתאימו לכל דורש- ממשק הבית הפרטי, כולל בניה רוויה 
ומבני ציבור. מוצרי המים האפורים של חוליות ייחודיים בכך שנותנים ללקוח 
פתרון מלא, החל משלב הובלת המים, דרך ההשבה ועד להספקה להשקיה 
והדחת אסלות. לדברי הגב' דאי: "אנו חולמים על עולם בו בכל משק בית 
ובניין תהיה הפרדה בין מים אפורים לשחורים ומים מתוקים לא ישמשו עוד 
להדחת אסלות. בכך נוכל לחסוך מדי שנה מעל 1.1 מטר במפלס הכנרת."

מובילים ציונות וחזון - צוות פיתוח מים אפורים בחוליות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדנית דאי, מנהלת תחום מים אפורים, חוליות
טלפון: 04-6947493,

/ :// . i . d,     אתר:  ni d i . דוא"ל: 

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 
 A  A   i  i n i    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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א.ר.י

חדש � דגמים ייחודיים של שסתומים אל חוזרים 
מותאמים לתחנות שאיבה להולכת מים ולביוב

במסגרת התאמת שסתומי האל חוזר לשימושים השונים, פותחו דגמים 
והותאמו לשימוש בתחנות שאיבה במערכות הולכת מי שתיה ולמכוני שאיבה 

המיועדים למי ביוב.

מתאים •  ,NR-040-D דגם  חוזר  שסתום אל 
לשימוש במערכות מי שתיה ומאושר ת"י 5452, 
בקטרים עד "16. ייעודו: תחנות שאיבה של 

מערוכת מי שתיה ובהתקנות לאורך הקו, 
כחציצה כנגד הלם מים. השסתום מצופה 

בצבע אפוקסי כחול קלוי בתנור 
במי  לשימוש  מאושר   FBE

.(NSF, 5452 ת"י) שתיה

שסתום אל חוזר דגם NR-040-FS, מתאים לשימוש •
במערכות שאיבה של נוזלים שאינם מי שתיה. 

ייעודו: תחנות שאיבה של מערכות מי השקיה, 
מי ביוב, מים מושבים ובוצה. כמו כן לחיבורי 

צרכן ולאורך הקו כמגוף חוצץ במערכות אלו. 
השסתום מותאם גם למערכות סינון 

וטיפול. השסתום מצופה בצבע 
אפוקסי פנולי אדום צבוע בתנור 
 DIN 30677 לפי מפרט FBE

וחלקיו הפנימיים עשויים מחומרים עמידים לשיטוך (קורוזיה) 
המאפשרים עבודה בתנאים קשים ולאורך זמן.

בין התכונות של שני דגמי השסתום: 
פתח עליון המאפשר טיפול בשסתום ללא פרוקו מהקו.•
מדף אחוז בשני נקודות למניעת רפרוף וזרימה טורבולנטית.•
הפסדי אנרגיה מינמליים וזרימת מים חלקה מושגים ע"י התרוממות •

המדף אל תוך הפתח.
מדף מגופר - לאטימה בלחצים נמוכים ומניעת בלאי שטח האטימה.•

מעצור גומי בולם את תנועת המדף בשיא הפתיחה, ללא מגע מתכתי בין •
חלקי מתכת מצופים, למניעת פגיעה בציפוי.

לשסתום מיסבים גמישים, (באל חוזר NR-040 FS המיסבים גם מגורזים) •
לאחיזה מדויקת של הציר יחד עם שמירה על חופש תנועה.

•.O-RING אטימת ציר משולשת בעזרת אטמי

.info@ari.co .לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות: א.ר.י

אלפא לוואל 

אלפא לוואל מציגה טכנולוגיות חדשות לצד טכנולוגיות קיימות, העוזרות 
למגוון מפעלי התעשייה להפחית את זיהום הסביבה זאת ע"י השבה ושימוש 

חוזר במי תהליך, חיסכון אנרגטי והקטנת נפח השפכים. 

אלפא לוואל מציגה מגוון אפשרויות טיפול במים באתר המפעל לרמת איכות 
מספקת לשליחה למט"ש העירוני וכן מגוון אפשרויות לצמצום נפח הבוצה 

ע"י סחיטה או הסמכה. 

לפרטים: אלפא לוואל ישראל חלוצי הטיפול בשפכים בטכנולוגיות חדשניות
אזה“ת החדש, נתניה, 4250574, טל. 09-8637116, פקס. 09-8650049

* 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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חוליות 
חברת חוליות הוקמה בשנת 1947, ע"י חברי קיבוץ שדה נחמיה, על רקע 
נופיו הירוקים של הגליל העליון. היה זה אחד ממפעלי הפלסטיק הראשונים 
שהוקמו בתעשייה הקיבוצית.  החברה מתמחה בהנדסה וייצור מערכות 
זרימה מתקדמות לאספקת מים לנכסים פרטיים וציבוריים, נקזים לבניין, 

תשתיות ומחזור מים אפורים. 
מוצרי חוליות נחשבים למובילים בישראל באיכותם ואמינותם, כאשר בשנים 
האחרונות החברה פרצה כחברה בינלאומית בשוק האירופאי ובהודו עם 

הקמת מערך ייצור ושיווק בהודו ובסלובניה.  
מאז כניסתו של פול שטיינר בשנת 2008 לתפקיד מנכ"ל חוליות, החברה 
שמה דגש רב על מחקר, פיתוח וייצור מוצרים חדשים באוריינטציה "ירוקה". 
חוליות גאה להיות החברה היחידה בתחומה כיום בארץ בעלת תו תקן 
 ירוק למוצריה, שניתן בעקבות פיתוח צנרת ואביזרים אקוסטיים בקו מוצרי 

. A -ה
שטיינר, יליד אוסטרליה, עלה לארץ לפני 29 שנה. בבית המשפחה במלבורן, 
ספג שטיינר, לדבריו, הרבה ציונות. מיום כניסתו לחברה, חזונו של שטיינר 
על כניסתה של חוליות לתחום המים האפורים קרם עור וגידים ובתכנית 
האסטרטגית של החברה לחמש השנים הבאות הוגדר תחום זה כאחד ממנועי 

הצמיחה של החברה. 
חוליות מובילה את שוק המים האפורים בארץ. מבחינת שטיינר, המשמש גם 
כיו"ר חטיבת מחזור המים האפורים באיגוד לשכות המסחר, לא מדובר רק 

בעסקים כי אם בציונות לשמה, לאור מצוקת המים בישראל. 
במסגרת השילוב בין ציונות להובלה של פיתוח וחדשנות, הוקם בחוליות  
צוות, בהובלת הגב' דנית דאי,  שעוסק מזה 5 שנים בפיתוח מערכות למחזור 
מים אפורים, כך שיתאימו לכל דורש- ממשק הבית הפרטי, כולל בניה רוויה 
ומבני ציבור. מוצרי המים האפורים של חוליות ייחודיים בכך שנותנים ללקוח 
פתרון מלא, החל משלב הובלת המים, דרך ההשבה ועד להספקה להשקיה 
והדחת אסלות. לדברי הגב' דאי: "אנו חולמים על עולם בו בכל משק בית 
ובניין תהיה הפרדה בין מים אפורים לשחורים ומים מתוקים לא ישמשו עוד 
להדחת אסלות. בכך נוכל לחסוך מדי שנה מעל 1.1 מטר במפלס הכנרת."

מובילים ציונות וחזון - צוות פיתוח מים אפורים בחוליות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדנית דאי, מנהלת תחום מים אפורים, חוליות
טלפון: 04-6947493,

/ :// . i . d,     אתר:  ni d i . דוא"ל: 

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 
 A  A   i  i n i    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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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: 
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
i in. .i  i in. .i

שניידר אלקטריק ישראל
רציף  לניטור  אלקטריק  שניידר  של  חדשני  פתרון 
לשיפור  יביא  השתייה  מי  איכות  של  ואוטונומי 

איכות מי השתיה לתושבי ישראל
ההתקדמות הניכרת ומחקרים רבים בתחומי הרפואה, התשתיות ובריאות 
יעילות  אחר  רציף  ומעקב  השתייה,  מי  חיטוי  כי  להכרה  הביאו  הציבור 
הנובעים  ותחלואה  זיהום  אירועי  שכיחות  לצמצום  קריטיים  הינם  החיטוי 

מזיהומים הנישאים במים.
הפתרונות הקיימים והנפוצים בשוק למעקב רציף אחר נתוני חומר החיטוי 
כלור חופשי הינם  עתירים במשאבים ודורשים רמת אחזקה גבוה. בין היתר 
חשמל,  חיבור  היתר  בין  הכוללת  נרחבת  תשתית  התקנת  מצריכים  הם 
תשתית תקשורת, ומערכת ניקוז לפינוי זרם הצד הנדרש בתהליך המדידה. 
ורציף  אוטונומי  לניטור  מהפכני  פתרון  מציעה  אלקטריק  שניידר  חברת 
של איכות מי שתייה. הפתרון מתבסס על טכנולוגיה שפותחה ע"י חברת 
אייכה טכנולוגיות הישראלית וענקית המים הצרפתית ואוליה, ומאפשרת 
נקודה  בכל  רציף  באופן  השתייה  מי  איכות  את  לנטר  בעולם  לראשונה 
ניקוז.  או  תקשורת  חשמל,  המשלבת  בתשתית  צורך  ללא  המים  ברשת 
ואינה  בכימיקלים  שימוש  מצריכה  אינה  לחלוטין,  אוטונומית  היחידה 

דורשת כיול או אחזקה לתקופה של בין 12-18 חודשים.
הפתרון המוצע כולל את כל הנדרש על מנת להתקין נקודת ניטור רציפה – 

ניטור • ישירות בתוך צנרת המים ומספקים  ייחודיים המותקנים  חיישנים 
רציף 24/7.

ויתירות • שנים,   לכ-5-7  סוללה  כוללת  אוטונומית  ניטור  מערכת 
סלולארית.

שירות התראות עבור אירועים חריגים.•
תפעול מלא והפקת דוחות למעקב וניהול איכות המים במתקני הלקוח. •
תומכת • מערכת  קבלת  לשם  התאגיד  של  בקרה  מרכז  למערכת  חיבור 

החלטה ותפעול אוטומטי של המערכות השונות המקושרות למערכת.
בחברת  הבדיקות  שלב  את  בהצלחה,  המערכת,  מסיימת  אלה  בימים 
לחדשנות  יחידת   מנהל  יעקבי,  יוסי  שמסביר  כפי  מקורות. 
במקורות: "המערכת משלבת מספר פיתוחים ייחודיים הן ברמת החיישנים 
לרשת  ומאובטח  אוטונומי  חיבור  המאפשרת  הניטור  במערכת  והן 
המבצעית של מקורות. המערכת מהווה לנו פתרון אופטימאלי להתקנת 

מערכות ניטור רציף לאיכות מים באתרים ללא תשתית סדורה". 
מרכזיים  מים  תאגידי  במספר  גם  מערכת  פריסת  החלה  למקורות,  בנוסף 
פעילות  את  לייעל  לצרכן,  השירות  רמת  את  לשפר  יכולותיה  את  המנצלים 
התאגיד, לחסוך במשאבים ולשפר את הממשק בין התאגידים לרשויות השונות. 

לפרטים נוספים – משה גואטה, מנהל תחום המים והשפכים 
 M . n id i . טל. 0546798751, 
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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 
 . . . . 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 
. .  i n nd d  :אבקה על צינור חם בשיטת

שכבת דבק קופולימרי בעובי מינימאלי של 150 מיקרון.•

פחם • ואפר  מייצבים  המכילה   . . . מסוג  עליונה  פוליאתילן  שכבת 
. A) וקרינת  in (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 

" בלבד. A A" תושלם עם עטיפת יריעות של
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:
i n in . .i אילן עמר 052-6009406    

d id in . .i דוד בשן 052-6009401      
www.tzinorot.co.il

עטיפת טריו 4 
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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: 
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
i in. .i  i in. .i

שניידר אלקטריק ישראל
רציף  לניטור  אלקטריק  שניידר  של  חדשני  פתרון 
לשיפור  יביא  השתייה  מי  איכות  של  ואוטונומי 

איכות מי השתיה לתושבי ישראל
ההתקדמות הניכרת ומחקרים רבים בתחומי הרפואה, התשתיות ובריאות 
יעילות  אחר  רציף  ומעקב  השתייה,  מי  חיטוי  כי  להכרה  הביאו  הציבור 
הנובעים  ותחלואה  זיהום  אירועי  שכיחות  לצמצום  קריטיים  הינם  החיטוי 

מזיהומים הנישאים במים.
הפתרונות הקיימים והנפוצים בשוק למעקב רציף אחר נתוני חומר החיטוי 
כלור חופשי הינם  עתירים במשאבים ודורשים רמת אחזקה גבוה. בין היתר 
חשמל,  חיבור  היתר  בין  הכוללת  נרחבת  תשתית  התקנת  מצריכים  הם 
תשתית תקשורת, ומערכת ניקוז לפינוי זרם הצד הנדרש בתהליך המדידה. 
ורציף  אוטונומי  לניטור  מהפכני  פתרון  מציעה  אלקטריק  שניידר  חברת 
של איכות מי שתייה. הפתרון מתבסס על טכנולוגיה שפותחה ע"י חברת 
אייכה טכנולוגיות הישראלית וענקית המים הצרפתית ואוליה, ומאפשרת 
נקודה  בכל  רציף  באופן  השתייה  מי  איכות  את  לנטר  בעולם  לראשונה 
ניקוז.  או  תקשורת  חשמל,  המשלבת  בתשתית  צורך  ללא  המים  ברשת 
ואינה  בכימיקלים  שימוש  מצריכה  אינה  לחלוטין,  אוטונומית  היחידה 

דורשת כיול או אחזקה לתקופה של בין 12-18 חודשים.
הפתרון המוצע כולל את כל הנדרש על מנת להתקין נקודת ניטור רציפה – 

ניטור • ישירות בתוך צנרת המים ומספקים  ייחודיים המותקנים  חיישנים 
רציף 24/7.

ויתירות • שנים,   לכ-5-7  סוללה  כוללת  אוטונומית  ניטור  מערכת 
סלולארית.

שירות התראות עבור אירועים חריגים.•
תפעול מלא והפקת דוחות למעקב וניהול איכות המים במתקני הלקוח. •
תומכת • מערכת  קבלת  לשם  התאגיד  של  בקרה  מרכז  למערכת  חיבור 

החלטה ותפעול אוטומטי של המערכות השונות המקושרות למערכת.
בחברת  הבדיקות  שלב  את  בהצלחה,  המערכת,  מסיימת  אלה  בימים 
לחדשנות  יחידת   מנהל  יעקבי,  יוסי  שמסביר  כפי  מקורות. 
במקורות: "המערכת משלבת מספר פיתוחים ייחודיים הן ברמת החיישנים 
לרשת  ומאובטח  אוטונומי  חיבור  המאפשרת  הניטור  במערכת  והן 
המבצעית של מקורות. המערכת מהווה לנו פתרון אופטימאלי להתקנת 

מערכות ניטור רציף לאיכות מים באתרים ללא תשתית סדורה". 
מרכזיים  מים  תאגידי  במספר  גם  מערכת  פריסת  החלה  למקורות,  בנוסף 
פעילות  את  לייעל  לצרכן,  השירות  רמת  את  לשפר  יכולותיה  את  המנצלים 
התאגיד, לחסוך במשאבים ולשפר את הממשק בין התאגידים לרשויות השונות. 

לפרטים נוספים – משה גואטה, מנהל תחום המים והשפכים 
 M . n id i . טל. 0546798751, 
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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 
 . . . . 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 
. .  i n nd d  :אבקה על צינור חם בשיטת

שכבת דבק קופולימרי בעובי מינימאלי של 150 מיקרון.•

פחם • ואפר  מייצבים  המכילה   . . . מסוג  עליונה  פוליאתילן  שכבת 
. A) וקרינת  in (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 

" בלבד. A A" תושלם עם עטיפת יריעות של
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:
i n in . .i אילן עמר 052-6009406    

d id in . .i דוד בשן 052-6009401      
www.tzinorot.co.il

עטיפת טריו 4 
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CLEARGREY 
מערכות מתקדמות לטיפול במים אפורים

מערכת לטיהור ושימוש 
חוזר במים אפורים MBR

CLEARGREY

E-mail: info@huliot.co.il | 04-6951444 :קיבוץ שדה נחמיה | טלפון: 04-6946011 | פקס

חוליות חרטה על דגלה להפוך לחברה ירוקה ולהביא עמה בשורה אמיתית לחסכון במים, למען שמירה על איכות הסביבה.

 CLEARGREYMBR  מערכת
היא הפתרון האולטימטיבי לשימוש חוזר במים אפורים

www.huliot.com  *2848 מוקד הזמנות ושירות

יתרונות:
  מערכת המפיקה מים צלולים, נקיים ונטולי ריח, אשר עומדים בתקנים האירופאים המחמירים, התואמים 

    את הדרישות לאיכות מים מושבים, ע“פ ועדת ענבר וועדת הלפרין עלוני ואף עולים עליהם במספר פרמטרים.

  מערכת מודולארית וניתנת להתאמה לכמות ספיקה מבית בודד ועד מספר לא מוגבל של דירות ומשתמשים.
  חיסכון כפול ניתן להשתמש במים גם להדחת אסלות, בנוסף להשקיית גינות, דשאים ועצים.

  אחזקה פשוטה שטיפת הממבראנות פעם או פעמיים בשנה בהתאם לספיקה. 
  ניקוי עצמי של הממבראנות ע“י שטף בועות אוויר, תוך עידוד תהליך הטיהור הביולוגי.
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