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טיפות
ישראליות
ח

דשות מהארץ

פרופסור נח גליל ז“ל
פרופסור נח גליל ,דיקן הפקולטה
להנדסה ע“ש אחי רכוב ,הלך
לעולמו לאחר מאבק ממושך
במחלת הסרטן והוא בן  .70הוא
הותיר אחריו רעיה ,שלושה ילדים
ושישה נכדים.
פרופ' גליל נחשב לאחד התורמים
הגדולים ביותר למחקר ההנדסה
בישראל ,בעברו המקצועי שימש
כמתכנן מים בחברת ח.ג.מ
מהנדסים .פרופ' גליל עסק
בתכנון ,פיקוח וניהול מערכות
מים וביוב לענף ההנדסה האזרחית
והסביבתית תוך ליווי פרויקטים
הנדסיים מגוונים עבור רשויות
מקומיות ,משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות ,איגוד ערים ,תאגידי מים
וביוב ומפעלי תעשיה בארץ ובחו“ל .הוא השלים שלושה תארים מתקדמים
בטכניון ושימש לאחר מכן כדיקן הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון ,יו“ר
מכון המים בטכניון ונשיאה השני של האיגוד הישראלי למים.
“פרופ' נח גליל היה אחד המוחות המבריקים ביותר שנתקלתי בהם ,איש חזון
ועשייה אשר תרומתו לחקר ההנדסה היא בל תתואר .הוא היה אדם צנוע ונעים
הליכות אשר תרם תרומה מהותית לחזון שוויון הזדמנויות אקדמי לצעירים,
ופועלו למען שילובם המלא של הסטודנטים במוקדי מפתח בתעשייה“ ,ספד
נשיא המכללה האקדמית כנרת ,הפרופ' שמעון גפשטיין“ ,אנו מרכינים
ראש לזכרו של האיש האהוב הזה ,שהשאיר את חותמו במכללה ובמקומות
רבים נוספים .יהי זכרו ברוך“.
בילי גנור ,ראש מנהל ביה“ס להנדסה במכללה האקדמית כנרת ,מסרה
כי “מאז דבר מותו של פרופ' גליל ,הגיעו אלינו עשרות מכתבים והודעות
מאנשים המשבחים את תרומתו הגדולה לקהילת המים ,לקידום טכנולוגיות
חדשות ולטיפוח דורות רבים של מהנדסים .כולם ,בלי יוצא מן הכלל ,כתבו
על אישיותו הכובשת ,על צניעותו והליכותיו הנעימות .בעיני ,הדבר שמשקף
את פרופ' גליל יותר מכל הייתה תפיסתו הייחודית של בית הספר להנדסה.
הוא ראה אותו כבית ספר להנדסה בוטיק איכותי ,המכשיר בוגרים להשתלב
בתעשייה ,עם צעירים וצעירות מכל המגזרים ומכל שכבות האוכלוסייה ,במטרה
לאפשר להם לפתח קריירה מאתגרת ולתרום תרומה משמעותית למדינה.
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כמה מים באמת צריך לשתות בזמן
שטסים?
טיסה מייבשת ויש לשתות בה הרבה מים ,אבל כמה בדיוק?
עכשיו יש חישוב שמצאו רופאים אמריקניים ,הממליץ על כמות מסוימת לכל
שעת טיסה .וכמה מים יש לשתות אם צורכים אלכוהול באוויר? אספקת נוזלים
מיטבית היא ערך בריאותי עליון (במיוחד בזמן טיסה) ,אך התוצאה של כל
הגורמים הללו היא תחושת צימאון עזה ואף סכנת התייבשות.
מאמר שפורסם לאחרונה במגזין התיירות האמריקני ,קונדה נסט טרוולר,
ניסה להגיע אל נוסחת הקסם  -זו שתשאיר את מצב הנוזלים בגופכם ברמה
משביעת רצון .כותבי המאמר פנו לקבל עצה מד“ר קלייטון קואל ,מומחה
לרפואה תעסוקתית ורפואה תעופתית מהמרכז הרפואי מאיו .לדבריו“ ,אין
כלל אצבע קבוע באשר לכמות הנוזלים שיש לשתות בזמן טיסה ,שתופס
לגבי כל הטסים“.

(משוחרר מזכויות יוצרים)
עם זאת ,רופאים וארגוני בריאות בתחום מציעים כמה כללים לכמות המים,
שיש צרוך בעודכם מרחפים בגובה של  11ק“מ מעל הקרקע .כך ,למשל,
באיגוד הרפואה התעסוקתית האמריקני ממליצים לשתות כ 250-מ“ל (רבע
ליטר) מים על כל שעת טיסה .כמובן ,ככל שהטיסה ארוכה יותר ,יש להקפיד
על הכללים הללו באדיקות רבה יותר.
מידת הלחות הנמוכה השוררת בתא הנוסעים מביאה אף היא לסכנת התייבשות
בזמן הטיסה .זו עומדת על  25אחוז במקרה הטוב (במטוסים חדשים ,כדוגמת
איירבוס  A350או בואינג  ,787המכונה גם  ,)Dreamlinerויורדת עד לרמה

טיפות ישראליות
של  10אחוז במטוסים אחרים .לכן ,בסביבה מעוטת-לחות כגון זו ,יש לזכור
כל העת לשתות.
באתר הלייף סטייל  ,My Domaineהסוקר את המחקר ,אף מסבירים כי ככל
שאתם מצויים בגובה רב יותר ,כך מואץ איבוד הנוזלים של גופכם“ :אם אתם
צורכים אלכוהול בזמן הטיסה ,דעו כי סכנת ההתייבשות מוחשית ,עד לרמת
התא הבודד“ ,מוסיף ד“ר קואל .ואם בכל זאת מתחשק לכם דרינק? “על כל
כוס יין ,הקפידו לשתות רבע ליטר מים“ ,הוא ממליץ.

דו“ח סוף עונת הרחצה
במהלך הקיץ  -חופי הים בישראל נסגרו למשך  38ימים בשל זיהום
במהלך עונת הרחצה  2016נסגרו חופי הרחצה לאורך הים התיכון למשך
 38יום ב 12-אירועים שונים .הסיבות המרכזיות לסגירת החופים היו הזרמת
ביוב כתוצאה מתקלות ,הזרמת ביוב כתוצאה מעבודות יזומות ,הזרמת עקר
(תוצר לוואי של סחיטת הזיתים ליצור השמן) מתחום הרשות הפלשתינית
וכן דליפות נפט מצנורות ישנים.

שיאנית הסגירות היא קרית ים ,שבה נסגרו החופים למשך  12יום ,חופי חיפה
נסגרו למשך  10ימים ,חופי תל אביב נסגרו למשך שבעה ימים וחופי ג'סר
א-זרקה למשך ארבעה ימים .חוף בית ינאי נסגר למשך יומיים בעקבות זיהום
עקר שהגיע מנחל אלכסנדר .בעקבות גילוי הכתם הצהוב בחוף אפולוניה,
הרצליה (חוף לא מוסדר) ,הוזהרו התושבים מלהיכנס למים במשך חודשיים,
לאחר שבמשך שנים טען המשרד להגנת הסביבה שהכתם אינו מסוכן.
לפי דו“ח של עמותת צלול ,הכמות הגדולה של האירועים ( )12ושל מספר
הימים הכולל ( )38מוכיח שהרשויות והתאגידים אינם עושים מאמצים מספקים
כדי למנוע לחלוטין את תופעת סגירת החופים ומסכנים בכך את הסביבה
הימית ואת בריאות הציבור .כך למשל ,במהלך  2015נסגרו חופי הרחצה
למשך  59יום בתשעה אירועים שונים ,במהלך  2014נסגרו החופים למשך
 24יום ,במהלך  2013נסגרו החופים למשך  23יום ובמהלך  2012נסגרו
החופים למשך  33יום .אמנם בהשוואה ל 2015-חל שיפור קל במספר הימים
שבהם החופים היו סגורים ,אך הרעה במספר האירועים ( 12אירועי סגירה
ב 2016-לעומת תשעה אירועי סגירה ב ,)2015-אך אין ספק שקיימת הרעה
לעומת  2014ו.2013-
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תאגיד “מי רעננה“ אירח משלחת
פלסטינית להחלפת ידע מקצועי
בתחומי הטיפול במים
התכנית ,שפועלת במסגרת האו“ם ,מקדמת הקמת תשתיות מים,
ביוב ומי קולחין לשימוש חקלאי ברחבי הגדה ועזה
תאגיד המים “מי רעננה“ אירח לביקור נדיר משלחת פלסטינית מקצועית
מטעם ארגון  FAO – Food and Agriculture Organizationבהובלת ראש
התוכנית ,ד“ר עזאם סלאה איאסא.
במפגש ,שהתקיים במסגרת תכנית האו“ם לשיפור השימוש במי קולחין ברחבי
הגדה המערבית ועזה ,השתתפו סמנכ“ל תאגיד מי רעננה  -אלעד נבון ,מנהל
מכון השפכים  -איתי דולינסקי וגב' דבי סלוצקי  -דירקטורית במי רעננה
וחברת מועצת העיר רעננה .המשלחת הפלסטינית סיירה במט“ש מי רעננה,
קיבלה סקירה על מפעל הטיפול וההשבה שקיים במכון השפכים והחליפה
מידע מקצועי ,נתונים ודרכים לאספקת מי קולחין לחקלאות.

לדברי ליאת ליבוביץ ,מנכ“לית “מי רעננה““ :מדינת ישראל מצטיינת בפתרונות
וטכנולוגיות מים ,והטיפול המתקדם במים היה גם אחד המניעים להסכם השלום
בין ישראל לירדן .משטר המים המודרני והטכנולוגי שיצרו תאגידי המים בארץ,
מהווה דרך ליצירת שכנות טובה ,תוך הסתמכות על הידע והניסיון שצברנו.
השירות המשופר ,ההתייעלות ,ההשקעה החוזרת בתושב ,הטכנולוגיות
המודרניות ,טיוב המים ומערכות הביוב והיתרון הכפול ,הן לרשויות המקומיות
והן לאזרחים – כל אלה עושים “מים טובים“ וביישום נכון ותוך שיתוף פעולה
הדדי הם יעשו גם שכנים טובים“.

תביעה נגד מי אביבים בשל עיכוב
בהזזת צינור מים
בעלי מגרשים בשכונת המשתלה תובעים את תאגיד מי אביבים ואת עיריית
תל אביב ,בטענה כי נגרמו להם נזקים כספיים רבים מאז  ,1993אז אושרה
התוכנית ,ונמנע מהם לבנות ולהשכיר דירות
תביעה בסך כ 34-מיליון שקל הוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל-
אביב נגד עיריית תל-אביב ,נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ונגד תאגיד
המים מי אביבים.
 17אנשים בעלי זכויות במגרש במתחם שכונת המשתלה שבצפון תל-אביב
טוענים לנזקים כספיים אדירים שנגרמו להם בשל עיכוב של  20שנה בהעתקת

טיפות ישראליות
צינור מים שהונח בשטחים שבבעלותם ,שמנע מהם לבנות על המגרשים
במשך כל התקופה הזו .על השטח ניתן לבנות  40-30דירות.
בתביעה ,שהוגשה בידי עורכי הדין יגאל בורוכובסקי ונדיר אביעד ממשרד
יעקב סלומון ליפשיץ ושות' ,טוענים רוב בעלי הזכויות במגרש  212שבשכונת
המשתלה ,בשטח כולל של כ 5.4-דונם ,כי העירייה או הוועדה המקומית
איפשרו בזמנו הנחת קו צינור מים ראשי במגרש שבבעלותם.

שני אותות הנגב לאיכות הסביבה
הוענקו לעיר אילת
העיר אילת בשני אותות ,האחד הוענק ליחידה לאיכות הסביבה אילת
 -חבל אילות והשני ל“עין נטפים“ – תאגיד המים והביוב של אילת

בשנת  1993אושרה למגרש תוכנית מתאר מפורטת בייעוד למגורים,
ומימוש הבנייה הותנה באישור תוכנית שאמורה הייתה לכלול העתקת
צינור המים למגרשים הסמוכים .החל ממועד אישור התוכנית נדרשו העירייה
והוועדה המקומית לבצע שתי פעולות :האחת  -לערוך ולאשר תוכנית עיצוב
ארכיטקטוני; והשנייה  -להעתיק את צינור המים אל מחוץ לגבולות המגרש
בו הוא הונח.

בטקס חגיגי שנערך בסוף אוקטובר  2016באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע,
הוענקו האותות בהשתתפות בכירי התעשייה ,ראשי רשויות ונציגי המשרד
להגנת הסביבה .את האותות לאילת קיבל ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי
ביחד עם עו“ד גבריאל אביטל – יו“ר דירקטוריון תאגיד “עין נטפים“ וראש
מינהל תפו“ח בעירייה ,תחתיו פועלת היחידה לאיכות הסביבה ,אריק אשכנזי
– מהנדס תאגיד “עין נטפים“ ויעל אדרעי – רכזת קיימות ביחידה לאיכות
הסביבה .זהו האות השביעי המוענק לעיר אילת מאז נוסדה התחרות אותה
יזמה לפני שמונה שנים ,עמותת נגב בר קיימא בשיתוף המשרד להגנת
הסביבה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

לטענת התובעים ,הנתבעות הפרו את חובותיהן האמורות ,בכך שרק מקץ
 11שנים ממועד אישור התוכנית המפורטת אישרו את תוכנית העיצוב
הארכיטקטוני ,ורק מקץ  20שנה העתיקו את הצינור אל מחוץ למגרש
התובעים  -וגם זאת רק בעקבות הליך משפטי שנוהל כנגדן על-ידי התובעים.
התובעים טוענים ,כי עצם מיקומו של צינור המים במגרש מנע מהם לפתח
את המגרש ,ולמרות פניות רבות אל העירייה ואל מי אביבים ,לא הועתק
מיקומו של הצינור המים .כל זאת ,לטענתם ,למרות שבשנת  2004התקבלה
החלטה על-ידי הוועדה המקומית תל-אביב-יפו המחייבת את העתקת הצינור
מחוץ לתחומי המגרש.
רק בשנת  ,2013כעבור  10שנים ממועד קבלת ההחלטה בוועדה המקומית,
ורק לאחר שהתובעים הגישו לבית המשפט תביעה נגד העירייה ומי אביבים,
הועתק מיקומו של הצינור מחוץ לשטח המגרש.
עיריית תל-אביב-יפו מסרה בתגובה כי “התביעה התקבלה .העירייה תלמד
אותה ותגיב בהתאם לבית המשפט“.
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תאגיד “עין נטפים“ – תאגיד המים והביוב אילת ,בניהולה של חן סלטי ,זכה
על פעילות ייחודית המונעת מהצורך בשמירה על המפרץ ובריאות הציבור,
ובכללה פעילות למניעת הצפות ביוב על ידי פיתוח מערכת בקרה ייחודית
המבוססת על תקשורת אלחוטית ,ללא צורך בהזנת חשמל ,פעילות אכיפה
למניעת שפכי שמנים מבתי המלון והמוסכים בעיר ,שדרוג תשתיות לקליטת
שפכים בנמל אילת ,בחוף הדרומי ובשכונת השחמון וקיום פעילות חינוכית
לילדי בית הספר.
תאגיד “עין נטפים“ טיפל במשך  10שנות פעילותו ברוב התשתיות ברחבי
העיר .צנרת ואביזרים הוחלפו בשכונות רבות ובמשעולים ,ברחובות ראשיים,
באזורי התיירות והתעשייה .קווי אספקת מים וסילוק ביוב טופלו וחודשו ,כמו
גם קווים קצרים בתוך השכונות והשבילים .תחנות השאיבה לביוב ובריכות
המים הורחבו ,שודרגו והותאמו לצרכי העיר המתפתחת ומיליוני שקלים
הושקעו בפיתוח מתקן טיהור שפכים של העיר .עוד ביצע התאגיד ,פרויקט
טכנולוגי ייחודי של החלפת כל מוני המים ברחבי העיר במוני מים חדישים
המאפשרים קריאת מונים מרחוק .באמצעות המערכת החדשה ניתן לזהות
פערים בצריכת המים שלרוב נגרמים כתוצאה מנזילות ולהתריע על כך בזמן
אמת ,בפני התושב .בכך ישופר השירות לחיסכון במים .עוד התקין התאגיד
מערכות בקרה ברחבי העיר ,לשם מעקב צמוד על לחצי מים ברשת העירונית
ומניעת גלישות ביוב לשטחים ציבוריים ולים .עוד ביצע התאגיד עבודות להנחת
קו סניקת ביוב כפול להגברת אמינות מערכת הביוב העירונית ולשמירה על
מפרץ אילת ,ופיתח מתקנים בתחנת הביוב הראשית של העיר ,לאבטחת
סילוק תקין של שפכי העיר אל מתקן הטיפול הנמצא כ 5-ק“מ צפונית לעיר.

א מ י נ ו ת

ע מ י ד ו ת

מ ק צ ו ע נ ו ת

בקרו אותנו באתר החדש

WWW.HAKOHAV.COM
תשתיות מים

כיבוי אש

תעשיה תהליכית

התפלה

הכוכב מגופים
אשלגן  8קרית גת  8202195טל 08-6818899 :פקס 08-6818801 :דוא“לinfo@hakohav.co.il :

שפכים

טיפות ישראליות

נאס“א :סילוני מים נצפו בירח של
צדק ,אירופה
טלסקופ החלל האבל זיהה התפרצויות של מים ,המגיעות לגובה של
כ 200-ק“מ באחד מירחיו של כוכב הלכת צדק • הדבר יחסוך ממשימה
עתידית של נאס“א לקדוח קילומטרים בשכבת הקרח כדי להגיע למים

מהאבל כי לירח הגדול ביותר של צדק ,גנימד ,יש אוקיינוס תת-קרקעי
שמכיל יותר מים מכל כדור הארץ .מכאן התרחב המסע עוד יותר בחיפוש
אחר מקומות במערכת השמש שעשויים להכיל חיים.

הסתיים תרגיל חירום בינלאומי
במונטנגרו
בתרגיל החירום שהתקיים במונטנגרו השתתפו  32מדינות • ישראל
התבקשה לשגר משלחת סיוע למונטנגרו שחוותה שיטפונות ,הצפות
וזיהומי מים

סוכנות החלל האמריקנית (נאס“א) הודיעה ,כי נצפו סילוני מים מתפרצים מעל
פני השטח של אירופה  -הירח השישי של כוכב הלכת צדק ,באמצעות טלסקופ
החלל “האבל“ .לפי נאס“א ,סילוני המים מגיעים לגובה של כ 200-ק“מ.
בנאס“א הסבירו ,כי התצפיות החדשות מגדילות את האפשרות כי משימות
עתידיות לירח אירופה יוכלו לבחון את האוקיינוס ,שנמצא מתחת לשכבת קרח,
מבלי לקדוח כמה קילומטרים בקרח .על-פי סוכנות החלל האמריקנית ,בירח
של צדק יש פי  2מים מאשר בכדור הארץ ולכן לא נפסלת האפשרות לצורה של
חיים שהייתה בעבר על אחד הירחים של כוכב הלכת הגדול במערכת השמש.
אנשי נאס“א הודיעו בשנה שעברה כי הם מתכוונים לשלוח חללית רובוטית
מצוידת בשלל כלים מדעיים כדי שתחוג מסביב לאירופה בעשור הבא.
הירח אירופה מרתק את החוקרים כבר זמן רב .בסוף שנות התשעים יצאה
החללית גלילאו למשימת מחקר בצדק .החללית הצליחה לאסוף נתונים
המצביעים כי על אירופה ,אשר דומה בגודלו לירח שלנו ,ישנו כנראה אוקיינוס
מתחת לשכבת קרח העוטפת אותו .אחד המחקרים הראה ,כי שילוב של
מים מלוחים ,קרקעית ים סלעית יחד עם אנרגיה ותגובות כימיות הנוצרות
מפעילות של גאות ושפל על הירח יכולים להעיד על אפשרות שבה יתקיימו
יצורים חיים על פני אירופה.
לכוכב הלכת צדק יש יותר מ 50-ירחים .בשנה שעברה אישר מידע שהגיע
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הסתיים בהצלחה תרגיל חירום בינלאומי גדול של מדינות נאט“ו ,בהשתתפות
משלחת ישראלית בהובלת רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון (רח“ל).
בתרגיל החירום הבינלאומי שהתקיים במונטנגרו ,השתתפו  32מדינות .במסגרת
התרגיל ,התבקשה ישראל לשגר משלחת סיוע למונטנגרו שחוותה שיטפונות,
הצפות וזיהומי מים .המשלחת כללה צוותי חלוץ וצוללנים מרשות הכבאות,
אנשי זק“א ,וצוותי תיאום סיוע בינלאומי מיחידת ההצלה של פיקוד העורף.
במהלך התרגיל נבחן שיתוף הפעולה בין הצוותים הישראליים לצוותי חילוץ
ממדינות רבות ,והצוותים הישראלים זכו לשבחים רבים על הרמה המקצועית
שהפגינו .בנוסף תרגלו רח“ל ומשרד החוץ בירושלים היענות לבקשת הסיוע
הבינלאומי על פי נהלים בינלאומיים.

ברשות החירום הלאומית אומרים ,כי זו הפעם הרביעית שישראל משתתפת
בתרגיל מסוג זה והזמנת ישראל הינה עדות למערכת היחסים המבצעית
ההדוקה בין נאט“ו למדינת ישראל.

המחלקה להנדסת תעשיות מים בבית הספר להנדסה
ע"ש אחי רכוב המכללה האקדמית כנרת מזמינה

לכנס כנרת השלישי לטכנולוגיה ופרוייקטים
גליללהנדסה
נחדיקן ביה"ס
מים ,וסגן
להנדסת תעשיות
המחלקה
שפינר ,ראש
הכנס  :פרופ' רם
יוזם ומארגן
ז״ל
פרופ׳
ע״ש
מים
הנדסת
בתחום
ע"ש אחי רכוב ,המכללה האקדמית כנרת
יום שני ,יב' בכסלו תשע"ז 12 ,דצמבר  2016במכללה האקדמית כנרת

יוזם ומארגן הכנס :פרופ' רם שפינר ,ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים ,וסגן דיקן ביה"ס להנדסה
ע"ש אחי רכוב ,המכללה האקדמית כנרת
תכנית הכנס:
09:00-10:00

התכנסות והרשמה ,תערוכת מציגים

10:00-10:10

טקס פתיחה וברכות  -פרופסור שמעון גפשטיין ,נשיא המכללה האקדמית כנרת

10:10-11:30

מושב ראשון :ייעול מערכות תשתית  -יו"ר המושב :מר עופר כהן ,ברמד

10:10-10:30
10:30-10:50

ניטור וניהול לחצים בתאגיד מים משפר שירות וחוסך כסף אינג׳ שאול רום ,טופקו
כמה דברים על סימולציה הידראולית שחשבת ומעולם לא העזת לשאול  -מר ירון גלרMckit ,

10:50-11:10
11:10-11:30
11:30-12:00
12:00-13:20
12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-13:20

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשיפור היעילות במערכות אספקת מים מוניציפליות  -מר עופר כהן ,ברמד
הורדת פחת המים המנהלי והפיזי על ידי שימוש ב UFR -וניהול לחצים  -ד"ר שרון יניב ,א.ר.י
הפסקת קפה
מושב שני :פרויקטים בהנדסת מים ושפכים  -יו"ר המושב :אינג' אריאלה רבינוביץ'  , M.Sc.מהנדסת יועצת בנושא טיפול במים ושפכים
Implementation of Drip Irrigation Technology in Food Production Value Chain - from a Single Farmer to Mega Projects
 - for Small Scale holders.The "Ramthal India" Case Studyמר יוסי אינגבר ,נטפים
מהספרות אל המציאות  -נווה מדבר מט"ש אוג  -אינג' מריו קומל ,מקורות
מקרה בוחן  -שילוב טכנולוגיות ישראליות לפתרון חדשני עבור פרויקט ויאטנם  - TH MILKמר רועי גיא ,עמיעד
מחזור מים למי תהום ע"י בורות חלחול  -אינג' חיים קליין

13:20-14:20

ארוחת צהרים

14:20-16:00

מושב שלישי :טכנולוגיות חדשות בהנדסת מים ושפכים  -יו"ר המושב  -פרופ' רם שפינר ,ראש המחלקה להנדסת
תעשיות מים וסגן דיקן ביה"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב ,המכללה האקדמית כנרת
החדרת  CO2לשכבות גיאולוגיות עמוקות כאמצעי למיתון התחממות כדור הארץ
פרופ' יעקב בר ,טכניון ,לשעבר דיקן ומייסד ביה״ס להנדסה ע״ש אחי רכוב ,המכללה האקדמית כנרת
חיסכון במים באמצעות ניטור קבוע של צנרת המים העירונית וגילוי נזילות סמויות בשלב מוקדם
מר אביב אמיריAquarius Spectrum ,
טכנולוגית  NUFלשדרוג קולחין  -הפיכת  BEST TECHNOLOGYלBEST AFFORDABLE TECHNOLOGY-
מקרה מבחן במט"ש מיצר  -מר מינו נגריןNUF Filtration ,

14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40

טיפול בבוצת מט"ש עירון בתהליך קומפוסטציה סגור  -אינג' איריס ביגלר ,רמים

15:40-16:00

פירוק בוצה במכוני טיהור בטכנולוגיה אולטרהסונית  -אינג׳ יואב ינון

עלות השתתפות בכנס  80ש״ח בהרשמה מוקדמת דרך האתר .ביום הכנס עלות השתתפות  100ש״ח.
גולן מוצרי פלסטיק בע“מ

לפרטים נוספים 04-6653713 :או בדוא"ל anna@kinneret.ac.il

דו"ח מבקר המדינה -

תאגידי המים לא ביצעו מכרזים

“חלק מהתאגידים אינם מקפידים על קיום
הוראות חוק חובת המכרזים ,תקנותיו
ונוהליהם הפנימיים במסגרת התקשרותם
עם קבלנים אלו ,וכי ועדות המכרזים
של התאגידים שנבדקו אינן מקיימות
פיקוח ובקרה נאותים על התקשרויות
התאגידים בהם הן פועלות“ ,מתוך דו“ח
מבקר המדינה 2016
בדו“ח מבקר המדינה ,שפורסם בתחילת נובמבר  ,2016לא חס המבקר על
רשות המים ומספר תאגידים שנלקחו כמקרה בוחן.
על פי הדו“ח ,בחודשים יוני  2015עד פברואר  ,2016בדק משרד מבקר
המדינה כמה נושאים הנוגעים להתקשרויותיהם של תאגידי מים עם הספקים
ונותני השירותים שלהם ולאופן פעילותן של ועדות המכרזים שלהם .הביקורת
נעשתה בתאגידי המים מעיינות זיו ,הרי נצרת ,מי ביאליק ,מי רמת גן ,מי לוד
ומיתב וברשות המים.
בביקורת נמצא כי מועצת רשות המים לא קבעה הוראות כאמור ,ולפיכך
ההוראות המחייבות בשלב זה את תאגידי המים לעניין ביצוע התקשרויותיהם
הן ההוראות שנקבעו בתקנוניהם ,שכאמור מחילות על התאגידים את חוק
חובת המכרזים ותקנותיו.
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בהיעדר כללים ברורים של מועצת רשות המים ,התאגידים נבדלים זה מזה
באופן שבו החילו על עצמם באמצעות תקנוניהם את חוק חובת המכרזים,
ובעיקר בכל הנוגע לסכום המחייב פרסום מכרז .בתקנות חובת המכרזים
יש הבחנה בין הגופים הציבוריים השונים ,הבאה לידי ביטוי בין היתר בתקרת
סכום ההתקשרות הפטורה ממכרז .בביקורת נמצא כי חלק מהתאגידים
פעלו בהתאם להוראות ולתקנות חובת המכרזים הקובעות חובת קיום
מכרז כשמדובר בהתקשרות שמעל ל 50,000-שקל ,וחלק מהתאגידים
פעלו בהתאם לתקנות חובת המכרזים הקובעות חובת קיום מכרז כשסכום
ההתקשרות עלה על  200,000שקל.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצת רשות המים כי עליה לפעול בהקדם
להשלמת ההוראות ,זאת על מנת להימנע מאי-בהירות בקרב תאגידי המים,
וכדי להנחות באופן אחיד וחד-משמעי את התאגידים בדבר אופן ביצוע
התקשרויותיהם.

דוגמאות להתקשרויות עם קבלנים וספקים ללא מכרז

תאגיד מי רמת גן  -משרד מבקר המדינה העיר לתאגיד מי רמת גן כי
היה עליו לקיים מכרז לבחירת קבלנים בתוך פרק זמן סביר ,וכי “התארכות
בהוצאת המכרזים“ אינה יכולה לשמש נימוק להארכה חוזרת ונשנית של
תקופת ההתקשרות בפטור ממכרז .דוגמה נוספת ,שהעיר מבקר המדינה
לתאגיד ,כי על פי נהליו ועל פי כללי מינהל ציבורי תקין ,היה עליו לחתום על
הסכם בכתב עם הקבלן לפני הארכת ההתקשרות ,על מנת לאפשר הן בקרה
טובה יותר של הנהלת התאגיד על התאגיד והן בקרה חיצונית על התאגיד.

"פומס"
פקקים לבדיקת
יוסף שפירא – מבקר המדינה

תאגיד מי ביאליק  -משרד מבקר המדינה העיר לתאגיד כי ניתנה לו שהות
מספקת להיערך להחלפת מדי המים ,ובכלל זה לקיים מכרז פומבי כחוק.
לפיכך אילוצי לוחות הזמנים אינם יכולים לשמש עילה לפטור ממכרז פומבי,
כך יוצא שההתקשרות עם חברה מסויימת בוצעה בניגוד לחוק חובת המכרזים
ותקנותיו .עוד הוער לתאגיד כי היה עליו להקפיד שוועדת המכרזים תאשר את
הארכת התקשרות עם קבלן ,וכי היה עליו לבצע את הארכת ההסכם לפני
מועד סיומה של תקופת ההסכם הקודם עמו.

לחץ בצנרת

במידות " 48"-1במלאי

תאגיד מי לוד  -משרד מבקר המדינה העיר לתאגיד כי ההסכם בינו ובין
יועץ היה צריך להיות תואם להחלטת ועדת המכרזים ,וכי היה עליו לחתום
על הסכם ההתקשרות עם היועץ ולהוציא את הזמנת העבודה לפני תחילת
ההתקשרות .היועץ הועסק בלא שוועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות,
זאת שלא לפי תקנות חובת המכרזים .באירוע אחר ,מזכיר מבקר המדינה
לתאגיד כי פעל באופן שבגינו חרג בכ 300%-מהיקף התקשרותו הראשונה
עם קבלן .חריגה זו בוצעה בלי שהוצגה במלואה לוועדת המכרזים ובלי
שקיבלה את אישורה ,וכן בלי שגובתה מראש בהסכם התקשרות מתאים עמו.
תאגיד מי נצרת  -מבקר המדינה רואה בחומרה את האופן שבו פעל תאגיד
הרי נצרת  -המשכת העסקתם של קבלנים ,בהיקפים של מיליוני שקל בשנה,
ללא אישור ועדת המכרזים של התאגיד ובלא הסכם תקף.

סיכום מבקר המדינה

דו“ח מבקר המדינה מסכם“ :הקמתם של תאגידי המים נועדה ,בין היתר,
להביא לשיפור תחזוקת תשתית המים והביוב ביישובים ולהגדלת ההשקעות
בה .תאגידי המים משקיעים מדי שנה סכומים ניכרים בתשתיות המים והביוב,
באמצעות התקשרות עם קבלנים שונים .אף על פי כן ,מהביקורת עולה
כי חלק מהתאגידים אינם מקפידים על קיום הוראות חוק חובת המכרזים,
תקנותיו ונוהליהם הפנימיים במסגרת התקשרותם עם קבלנים אלו ,וכי ועדות
המכרזים של התאגידים שנבדקו אינן מקיימות פיקוח ובקרה נאותים על
התקשרויות התאגידים בהם הן פועלות .הדבר גרם לפגיעה בעקרון השוויון,
ביעילות ובחיסכון ,וביכולתם של תאגידי המים להשיא את התועלות הגלומות
בקיום הליכי מכרז תקינים.
נוכח ממצאי דו“ח זה בדבר היקפי ההתקשרויות והכשלים בביצוען ראוי כי
המחוקק יבחן את הכדאיות של ריבוי התאגידים הקיים ,שכן ביזור כאמור עלול
לגרום ,בין היתר ,לאבדן היתרון לגודל במסגרת תהליכי ההתקשרות ,ולפיכך
לעלויות עודפות“.

שימושים :בדיקה במחברי צנרת מים וביוב מפני נזילות לפני כיסוי
הצנרת והתעלות ● .חסימה זמנית של קווי מים וביוב בעבודות תיקונים
ומעבירי מים בזמן שטפונות ● .איטום בריכות ,גגות ,מרזבים ,צנרת
מיזוג אויר וצנרת להולכת קווי טלפון -סיב אופטי.
מידות ולחצים בהזמנה מיוחדת  600מ"מ עד  2000מ"מ
פקקים מיוחדים ללחצים גבוהים במיוחד  20עד  40בר.
אטמים מיוחדים לדלק ,כימיקלים וגזים

ובניו
זאב
פומס
ייצור ברזים לכיבוי אש
ב
ע
מ

נוסד 1936

ת.ד 5126 .תל אביב 6105101
טל ,03-6836733 ,03-6822006 .פקס03-6828903 .
p o m s @ b e z e q i n t . n e t . i l
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טכנולוגיה חדשה
של "מקורות"
לטיפול ממברנאלי בשפכים מטופלים
א .בן-חן

מדי שנה מושבים בארץ כ 430 -מיליון מ“ק
מי קולחים (שפכים מטופלים) להשקיית
שדות ,מטעים ופרדסים ,ומהווים  85%מסך
השפכים הנאספים  -מהשיעורים הגבוהים
בעולם .מתוכם מטפלת “מקורות“ ,חברת
המים הלאומית ,בכ160-מיליון מ“ק מי
שפכים בשנה ,המהווים כ 30%-מסך
השפכים ,מהם כ 60%-מושבים לחקלאות
שמעון בן חמו ,מנכ“ל מקורות מציין שהיעד האסטרטגי שהציבה לעצמה
החברה ,המחזיקה  13מתקנים לטיפול בשפכים והשבת קולחים ,לעשור הבא
הוא ניצול של כ 90%-מהקולחים לצורכי חקלאות“ .טיפול נכון בשפכים יכול
לשרת הן את איכות הסביבה והן את המגזר החקלאי כמקור מים מוזל באיכות
גבוהה ,בהתאם לתקנים המחמירים“.

הטיפול הממברנאלי במים נעשה במתקן ניסוי באתר
השפד“ן באמצעות טיפול i n

ואוסמוזה הפוכה .בשלב הבא מתכננת “מקורות“
להקים יחד עם איגוד ערים דן מתקן תעשייתי גדול
שיטפל בכל עודפי השפכים של גוש דן ויספק מים
ברמה רבעונית לנגב

את פעילותה בתחום החלה החברה לפני עשרות שנים ב“תשלובת הקישון“,
מפעל ההשבה השני בגודלו בישראל המשיב את מי הקולחים של חיפה,
הקריות ועפולה לטובת השקיית אחד האזורים החקלאים הפוריים בישראל:
עמק יזרעאל .בנוסף מקורות מתפעלת את מפעל השפד“ן שהוקם בשנת
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שפד“ן  -צילום :משה שי

 ,1969מכון טיהור השפכים הגדול בישראל ובמזרח התיכון ,המטפל בכ130-
מיליון מ“ק שפכי ערי גוש דן בשנה ,והזרמתם לאחר הטיפול כמים מושבים
לאחר שהם עוברים החדרה לקרקע בשיטת SAT - Soil-Aquifer Treatment
המביאה אותם לאיכות גבוהה מאוד המתאימה להשקיית כל סוגי הגידולים
החקלאיים בנגב .פעולות ההחדרה לקרקע נעשות במפעל הקו השלישי לנגב
שהקימה “מקורות“.
במסגרת היערכותה לאספקת מים באיכות גבוהה בעתיד ,משקיעה “מקורות“
רבות במחקר ובפיתוח טכנולוגיות חדשות .הבולטת ביניהן היא הטכנולוגיה
לטיפול ממברנאלי בקולחים ,באמצעות ממברנות מסוגים שונים .פעילות
המו“פ הניבה שיטת טיפול רציפה ויציבה בקולחים שניוניים ,בעלות נמוכה
יחסית .טכנולוגיה זו משמשת כהשלמה לתהליך הטיפול השלישוני ,שכאמור,
מקיימת החברה בשיטת .SAT

פיתוח טכנולוגי של קבוצת “מקורות“ בשיתוף
עם חברת  Desalitecיאפשר הסבה של שפכים
מטופלים לשימוש חקלאי
קבוצת “מקורות“ ,בשיתוף חברת  Desalitecמקדמות פיתוח ייחודי לטיפול
ממברנאלי של קולחים (שפכים מטופלים) והסבתם להשקיית כל סוגי הגידולים
החקלאיים .הפיתוח נבחן בימים אלו באתר הניסויים של מקורות בשפד“ן,
בתמיכתה של קרן  BIRDהקנדית.

המתאימה להשקיית כל סוגי הגידולים החקלאיים בנגב .המתקן החדש שיוקם
צפוי להיות בעל יכולת תפוקה של כ 170-מיליון מטר קוב מי קולחים בשנה.

רוב הסבת הקולחים לשימוש חקלאי מבוצע כיום באמצעות תהליכי סינון
טבעיים בקרקע ,שאותם מבצעת “מקורות“ .בן חמו מציין כי בשל הכמויות
ההולכות וגדלות של מי שפכים כתוצאה מהעלייה באיכות החיים ,ומאידך
המחסור בשטחי החדרה לביצוע התהליך ,נוצר הצורך למצוא פתרון לטיפול
בעודפים .לכן מקדמת החברה את הטיפול הממברנאלי ברמה רבעונית ,רמה
המשתווה באיכותה כמעט לרמת מי שתייה בישראל ,כפתרון לטיפול באותם
העודפים .כיום מפעילה כבר “מקורות“ בשפד“ן מתקן תעשייתי קטן לטיפול
ממברנאלי בשפכים וכבר פנתה לרשות המים בבקשה להקים מתקן דמוי
התפלה לקולחים שייתן מענה תואם טכנולוגי תואם לתהליך הסינון הטבעי
ויאפשר טיפול בעודפים ההלכים וגדלים.

מדינת ישראל נחשבת לשיאנית עולם בהשבת מים לחקלאות ומשיבה בשנה
כ 80%-מהקולחים בארץ ,60% .מתוכם מושבים ,כאמור ,על יד קבוצת
“מקורות“ ,הרואה את תמונת המצב הכוללת של משק הקולחים בישראל.
האתגר החשובים מבחינת “מקורות“ לשנים הבאות הוא ייצור ואספקה שוטפת
של מי השקיה ברמה גבוהה ובתעריפים נמוכים למגדלים.
המים והחקלאות הולכים ביחד ואין זה מקרה שישראל מובילה עולמית בניהול
משאבי המים לצריכה ביתית ולחקלאות .שני הדברים האלה מהווים צורך חיוני
של המדינה מיום הקמתה .אנחנו נמשיך לעבוד ביחד עם החקלאים כדי לאפשר
להם להמשיך ולהצטיין ברמה עולמית בחקלאות“.

הפיתוח החדשני של “מקורות“ מדמה את תהליכי הסינון הטבעי בקרקע .בכך
הוא מאפשר לטפל באופן אופטימאלי בקולחים ולהביאם לאיכות גבוהה מאוד
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המהפכה הדיגיטאלית
מובילה להזדמנויות חדשות במגזר המים
מחקר חדש של  Global Water Intelligenceי( ,)GWIמצביע
כי מהפכה דיגיטאלית שהחלה בימים אלו בתעשיות המים
והשפכים נושאת בפוטנציאל לשנות את כל מגזר המים הודות
לטכנולוגיות מידע ,על חשבון השוק התעשייתי

המחקר של  ,GWIהמכונה “העתיד הדיגיטאלי של המים“,
מפרט הזדמנויות רבות להשקעה בשוק חכם זה.

בכסף הודות לטכנולוגיות חכמות שמייעלות ניהול נכסים,
אופטימיזציה של תהליכים ואינטראקציה עם לקוחות .במגזר
העסקי הקטן יותר ,עם זאת ,ייעול תהליכים ואיכות מוצרים
הם הסיבות העיקריות לאימוץ טכנולוגיות חכמות אלו.
בענף השירות הציבורי ,ניכרת הזדמנות ענקית לניתוח מידע
חכם ,בעוד הרשויות מבינות אט אט את היתרונות שבצפייה
ברשתותיהן ובנכסיהן באופן ממוחשב .הצורך מביא להוצאות
על חיישנים ומדי לקוחות כדי לקבל מידע אמין ,חכם ומדויק
יותר ,בנוסף למידע חיצוני כמו מידע אקלימי וגיאולוגי .תוכנות
חכמות נוספות נדרשות כדי לאמוד ולספק ניתוח לכל מידע
נכנס זה.

ניהול מים תלוי כיום בתשתיות פיזיות גדולות ושיטות ניהול
ותחזוקה משתנות בהתאם לאנשים בראש הפירמידה .גישה
זו משתנה הודות לפיתוח מערכות פיזיות סייבר-קינטיות,
בקרה בזמן אמת ,ניתוח של מאקרו-מידע ,מחשבים עם
אינטליגנציה מלאכותית ,מערכות בקרה מתקדמות ואינטרנט
של הדברים (.)IoT
מערכות “חכמות“ אלו ,שבהן טכנולוגיה ,רכיבים והתקנים
ידברו האחד עם האחר ויזינו מידע באופן מתוחכם יותר –
יביאו לתהליך יעיל ואופטימאלי הרבה יותר.
בהתאם למחקר ,מגזר השירות הציבורי הוא הגדול ביותר
בשוק זה וישנן אינספור אפשרויות לתאגידים ולעיריות לחסוך

המחקר מגלה כי השוק למערכות חכמות ,בקרה
ושליטה הוא באסיה ,שם ההוצאות הצפויות
עשויות להגיע לכדי  10.3מיליארד דולר בשנת
 ,2021הודות לגידול באוכלוסיה עירונית שגורם
ללחץ על התשתיות הקיימות.

בהתאם ל ,GWI-השוק העולמי למערכות ניטור
ובקרה של מגזר המים מוערך ב 21.3-מיליארד דולר
בשנת  ,2016ויצמח לכדי  30.1מיליארד דולר עד
לשנת  .2021הוצאות על ניהול מידע חכם וניתוח
פתרונות עשוי לגדול אף מהר יותר ,בקצב של
 11.9אחוזים בשנה .הוצאות ענף השירות הציבורי
על פתרונות חכמים ודיגיטאליים מוערך ב17.7-
מיליארד דולר בשנת .2016
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יש גם התמקדות בנושא נזילות במדינות כמו יפן וכן תוכנות
לצמצום השימוש במים במלזיה ובפיליפינים .ניהול נזילות
הוא גם שוק עולה בצפון אמריקה ובאירופה עקב תשתיות
מזדקנות ומתקני טיפול מיושנים שממשיכים ליצור בעיות
עבור השירות הציבורי.

A complete spectrum

Of Wastewater Treatment Equipment
Product Range
Filtration סינון

Thickening ציוד הסמכה

Dewatering ציוד סחיטה

Membrane Filtration
Modules (MFM) for MBR

Drum Thickeners

Belt Presses

מסמיך תופי

ממצק סרט

ממברנות
Cloth Media Filters for
Tertiary Treatment

Decanter
Centrifuges

סינון שלישוני
Gravity Belt
Thickeners

דקנטר

מסמיך סרט
Filter Presses

Heat exchangers מחליפי חום
Spiral Heat Exchangers

מחליף חום ספירלי

פילטר ְפרֶס
Decanter
Centrifuge

דקנטר
Screw Presses

ממצק חלזוני

Tube in Tube Heat
Exchangers

מחליפי חום צינורות

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

חלוצי הטיפול בשפכים בטכנולוגיות חדשניות

אלפא לוואל ישראל

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

על רגולציה
בתאגידי מים וביוב
בישראל ,פעילים כיום  56תאגידי מים
וביוב המשרתים אוכלוסייה של כ6.7-
מיליון תושבים ( .)2015פעילות הרגולציה
על תפקודם של תאגידי המים והביוב
החלה את דרכה בשנת  2008ולה
היסטוריה קצרה יחסית • כמה הערות
והארות על אופן ביצוע הרגולציה ,קצת
פחות מעשור לתחילת מימוש חוק
תאגידי המים והביוב ולקראת פרסום
אמות המידה להנדסה בתאגידים.
אמות המידה להנדסה

אמות המידה להנדסה ,מהווה את גולת הכותרת של פעילות הרגולציה
ההנדסית .על אמות המידה – הוראות המתארות ומנחות לגבי האופן בו יש
לבצע פעולות הנדסיות (הקמה ,שדרוג ,פיתוח ,השקעות ,התארגנות למצבי
חירום וכדומה)  -היה לצאת לאור כבר עם תחילת עידן התאגידים ,אולם
בהחלט עדיף מאוחר מאשר לעולם לא .בתחילה“ ,סל השירותים לתאגיד“
היווה את הכלי המנחה ביחס לביצוע פעולות הנדסיות .אולם כבר אז הובן כי
בפועל מתקיימת שונות גדולה בהנחיות לביצוע פעולות הנדסיות בתאגידים
שונים ובמקומות שונים .מתפקידה של הרגולציה להתוות הנחיות במקומות
שבהם אינן קיימות או שנמצא כי אינן תקינות .אין עוררין כי אמות המידה
להנדסה הן ספר “חוקי המשחק“ שבפעילות בין הגוף המפקח (רגולטור)
לגוף המבצע (מפוקח) .הרגולציה במשק המים עוסקת בבקרת תפקודם
למעלה מ 50-תאגידי מים בנוסף לרשויות מקומיות (שחלקן עדיין חבות
בתאגוד) ,ספקי מים פרטיים ,מפעילי מט“שים וספקי קולחין .מכאן ברור
שתפיקדה מורכב ואמור לתת מענה לקשת רחבה מאוד של סוגיות
והתנהגויות .גם בתחומים שאינם קשורים ישירות לאספקת מים ,נדרשות
עוד אמות מידה.
אמות המידה יצאו לא מכבר לשימוע ויש לברך על כך .לרשות המים ה“מנדט“
לשנות את אמות המידה מפעם לפעם ובכך להתאים את “כללי המשחק“
לתנאים המשתנים של משק המים (הכללי והעירוני) .אמות המידה נכון להן
שיהיו כוללניות על מנת לשרת את המטרה של אחידות במתן שירותי המים
והביוב לתושבים .אמות המידה הרוחביות הן המכנה המשותף הרחב ביותר
באמצעותו ניתן למדוד את תפקוד התאגידים .תאגידים שבהם מתקיימת
פעילות שאינה נופלת בהגדרת ה“כלל“ עלולים להיפגע ואך טבעי הדבר.
אולם מובן כי השיקול בהסדרת “הכלל“ גובר על הצורך בהתחשבות
בחריגים .בכללים שיצאו לא מכבר לשימוע ציבורי ועומדים לפרסום שמורה
לכל תאגיד/גוף מפוקח ,הזכות לבקש הקלה (או מתן “גרייס“ לגבי מועד
המימוש) בכל סעיף וסעיף כמעט .קשה להאמין שרשימת היוצאים מן הכלל
תהה ארוכה .מהשוואה עם גופי רגולציה מוסדיים אחרים ,יש לצפות שרשות
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גלר ירון*

המים תנהג בדומה לגופי רגולציה אחרים :עיקר המאמץ יושקע בניסיון
להסביר ש“אין יוצאים מן הכלל“ וכי כולם נופלים בתוך הגדרת ה“כלל“.
יש לציין כי כללים שונים פורסמו בעבר על ידי רשות המים בנושאים שונים
(כללים לניתוק צרכני מים ,ככלי ניטור איכות שפכים וכדומה) .כללים אלו
מוכיחים את עצמם ככלי רגולטורי חשוב וישים.

העדר מדדים

חסר בפעילות הרגולטור הוא מדדים  .INDICATORSמדדים נועדו להשוות
בין פעילויות זהות המתקיימות באתרים שונים /תאגידים שונים וכן להשוות
את יעילות הפעולה בארגון בתקופות שונות (רבעונים ,חציונים /שנים) .קביעת
מדדי התפעול כפי שהוכנו על ידי אגף הכלכלה ברשות המים “קולעים“ בדיוק
על החסר :מדידת ביצועי התאגיד על פי מדדים אבסולוטיים ולא יחסים (לא
 .)%עושר של מדדים כאלו עדיין חסר בתחומי ההנדסה .דוגמא לחסר במדד
(או שימוש במדד שאינו מייצג במלואו את הפעולה) הוא מדד ה %-לתיאור
היקף פחת המים ובהתאם ה %-לתיאור היקף פחת הגבייה בכל תאגיד.
קידומן של אמות המידה ובחינת יישום אמות המידה בתאגידי המים ,יחייב
את הרגולציה להרחיב את השימוש במדדים .למעשה ,כבר בעבר הוקם
ברשות המים “גוף בקרה“ על תאגידי המים במסגרתו הוגדרו “מדדי ביצוע“
למדידת פעולת תאגידי המים .רובם היו מדדים ( %מימוש/תכנון )% ,ביחס
לפעילות שהוגדרה .אלא שמדד ה %-הינו מדד יחסי המתאר את היקף
הביצוע (או אי ביצוע) של פעולה מסוימת ביחס להיקף שהוגדר בתכנית או
ביחס לרפרנס מיוחד שנקבע .מדד ה %-אינו מדד ביצועי כי אם מדד יחסי.
ביחס למימוש תכניות השקעות בתאגידים ,נקבע המינימום הנדרש
להשקעה מכל תאגיד (בחלוקה למים ולביוב) .אחוז המימוש של תכנית
ההשקעות תלוי ביכולת הביצוע של התאגיד ,והתאגיד נדרש ליישם מעל
למינימום הנדרש .מדד האחוז ,מכוון לכך שהתשומה (בד“כ המכנה
במשוואה) יהיה קטן ,כך שהיחס בין היקף המימוש לתכנון יהיה גבוה ככל
האפשר .נכון הדבר גם לגבי בדיקות איכות מים ,חובת ניטור שפכים עמה
מתמודדים התאגידים ,שטיפת קווי ביוב וכיו“ב.
יש לתת עדיפות למעבר למדדים אבסולוטיים ,בדומה לנורמות
התפעול שנקבעו לתאגידים .שימוש במדדים יחסיים (אחוז) ינציח
את האפשרות לביצוע מניפולציה ,באמצעות הקטנה התשומה
(המכנה) ועיוות החישוב כך שהיקף המימוש יהיה גבוה
מומלץ ,כי יאומצו מדדים חדשים ,אבסולוטיים ,למדידת פעולות התאגידים.
החשש כי קשה יהיה לקבוע מדדים אחידים לכל התאגידים ,מוצדק .קביעת
מדדי התפעול כפי שהוכנו ברשות המים מאמצים מדדים אבסולוטיים ולא
יחסים (לא  .)%בקביעת ה“נורמות“ לתאגידי המים ,נקבעה לכל פעילות
“נורמה“ ,אולם לאלו נוספו הקלות בהתאם לתנאים הסביבתיים המאפיינים
את סביבת העבודה של התאגיד (תאגיד הררי /מול תאגיד שטוח ,תאגיד
מרחבי רחב ידיים /תאגיד מרחבי מרוכז וכו') .הנורמות נערכו ביחס לעלויות
המוערכות לתאגיד מים אזורי.

פחת מים מנהלי
pipe burst after dis-install

הגישה בעולם כיום היא שימוש במדדים אבסולוטיים ה“מחברים“ בין אובדני
המים ובין התכונות הפיזיות של מערכת החלוקה :אורך המערכת (מ“א),
מספר חיבורי הצרכן ,מספר הצרכנים וכדומה .בתחומי ההנדסה ,יש לשאוף
למדדים סגוליים .דוגמא לכך ניתן לראות בפעילות קבוצת העבודה של
ארגון המים העולמי לנושאי פחת הממליצה למדוד את היעילות שבפעילות
צמצום אובדני המים במונחים כגון:
•מ“ק/נפש/שנה אובדן מים
•מ“ק/מ“א/שנה אובדן מים ברשת המים
•מ“ק/מספר מוני צרכן ראשיים/שנה
•מספר תקלות ביוב/מ“א/שנה

•מספר אירועי אי אספקת מים 1,000/תושבים
•מדדים דומים קיימים גם עבור שירותי ביוב
במסמך שהופץ על ידי אגף ההנדסה במינהל המים (לשעבר) הומלץ כי
עבור פחתי המים יאומצו מדדים סגוליים כדוגמת אובדן מים מ“ק/מ“א רשת
מים/שנה ,או מ“ק/נפש/שנה .בחינת רמת ההתאמה של מדדים אלו למדד
ה %-המקובל נעשה לא מכבר ותוצאותיו הראו קורלציות טובות (בין המדד
המוצע וזה המקובל) .יש לשאוף לשינוי.
אלו הם מדדים הנדסיים המאפשרים בקלות יחסית בחינת היקף המימוש
של מטרות ויעדים ,השוואה של הפעילות בתוך הארגון ,בין תקופות שונות
והשוואה של פעילויות זהות בין תאגידים שונים וזהים באופיים.

חדש

בתי מסנן וסנני מים מנירוסטה
עמידים בלחץ עד  20אט’ ,טמפרטורה עד  97צלסיוס ,לנוזלים מיוחדים ואורך חיים ארוך.

פירוט טכני:
● הבתים קיימים בכל הגדלים הסטנדרטיים
 “ ,20“ ,10“ ,5ביג “ ,10ביג “.20● ניתן לקבל עם סנן רשת פנימי מנירוסטה.
● הבתים מתאימים גם לכל סוגי הסננים
הסטנדרטיים הרגילים DOE .ו.222-
● יציאת ניקוז תחתונה “.1/2
● חיבורי כניסה ויציאה “ 3/4או “1.5
בהתאמה.
● כולל מתלה.
● חומר  ,SS304זוג אטמים .EPDM

הופ הנדסה – ייבוא ציוד למערכות טיפול במים ואבנית ,מתקני שתיה ומסננים נלווים.

שניצלר  24תל אביב  | 68165טל | 03-5185942/3.פקס  | 03-6810068נייד amnon@hop-pth.co.il | www.hop-sale.com | 052-3868533
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מגוף חוצץ

אבחנה בין רגולציה “מנחה“ לרגולציה מנהלת

תיפקודם של תאגידי המים השונים שונה וניתן למנות סיבות רבות לכך:
•הרקע בו פועל תאגיד המים (אוכלוסייה ,רמה סוציו אקונומית ,גודל,
פריסה במרחב וכיוצ“ב)
•“ירושה“ שקיבל תאגיד המים ממפעיל המים העירוני (“תנאי פתיחה“)
•הצוות המקצועי ,התנאים ההנדסיים וכו'
שונות רבה זו מתאפיינת כמעט בכל מישור פעילות של תאגידי המים :פחת
המים ,פחת הגבייה ,קצב שיעור שיקום מערכות המים והביוב ,עמידה באמות
המידה להנדסה ,שירות ,התארגנות בתחום בטחון מים והערכות לחירום,
מערכות מידע בתאגיד ,מבנה ארגוני וכדומה .כיוון שתאגידים שונים נדרשים
לתשומת לב שונה מגופי הרגולציה (גם בתחומים שאינם כפופים ישירות
ליחידות הממונה ,דוגמת בטחון מים  ,איכות מים /משרד הבריאות ,אנרגיה/
משרד האנרגיה) עולה הצורך באבחנה בין  2גישות בניהול רגולציה הנדסית:
רגולציה “מנהלת“  -רגולציה המתיימרת לנהל כמעט באופן יומיומי
את העבודה שבין ה“מטה“ לבין ה“שטח“ .במספר תאגידי מים ,בדגש על
תאגידים זכאים – נראה כי גישה זו מובילה את יחידת הממונה בין היתר
עקב מסלול הסיוע בו מועברים כספים לתאגידים זכאים (והצורך לבקר
העברת כספים אלו) .יחד עם זה ,גישת ניהול זו קשה ליישום עקב הDNA-
השונה של ה“מטה“ וה“שטח“ :פערים אלו יוצרים קושי בניהול .פעמים
רבות תהליכי עבודה שהוגדרו ומומשו בתאגידים “בריאים“ ונמצאו חיוניים,
לא צלחו בתאגידים בהם היה צורך אמיתי באימוץ תהליכי עבודה .רגולציה
מנהלת היא עבודה קשה ,המחייבת לא רק צד רגולטיבי מקצועי אלא נכונות
של הגוף המפוקח לקבל “מניסיונם של אחרים“.
רגולציה “מנחה“  -היא רגולציה קרובה יותר למינוח ולכוונה המקורית.
הרגולטור קובע את “כללי המשחק“ באמצעות קווים מנחים ,אמות מידה
להנדסה ומדדים ,ומתיר את הארגון לנהל את הפעילות היומית והתקופתית
לפי דרכו והבנתו .הממשק שבין הגוף המפוקח למפקח נעשה באמצעות
דו“ח רבעוני/שנתי .ה“חשש“ כי הדו“חות השנתיים המופקים ע“י התאגיד
לא ישקפו נתוני אמת או את התוצאות האמיתיות של הפעילות לא במקומו:
תאגיד שמתפקד טוב ,ירצה לדווח על כך ללא כל כוונה להסתיר או לדווח
חלקי .תאגיד שתפקודו לקוי ,ממילא לא יזכה בטיפול “מנחה“ ,אלא יהיה
כפוף לביקורת צמודה יותר מצד הרגולציה .ובצדק.
מעבר מרגולציה “מנהלת“ לרגולציה “מנחה“ – כזו שעוסקת במתן
הנחיות בלבד ולא מעורבת בניהול ביצועי התאגיד ברמה היומית
– תאפשר הפניית משאבי כ“א ,המצומצמים ממילא ,למשימות
נוספות וחשובות לא פחות
 2הנדסת מים מגזין המים הישראלי

סימון ברז כיבוי אש לא תקין

בהיבט פעולת הרגולציה ,מומלץ לזהות את התאגידים עימם ניתן לנהל
מצד הרגולטור ממשק של “רגולציה מנחה“ .אז ,היקף כוח אדם ותשומת
הלב הנדרשת מצד הרגולטור ביחס לתאגידים אלו תקטן ,ויותר תשומת לב
 במסגרת כוח האדם המוגבל ממילא ,תמיד  -תינתן לתאגידים שבאמתזקוקים לה .זהו שינוי ניהולי ויש לשקול אותו בכובד ראש.

תאגידים זכאים

עם הקמתם של תאגידי המים והביוב (חלקם העיקרי של תאגידי המים
החלו פעולתם בין השנים  ,)2008-2010נקבעו מספר תאגידים (חלקם
רב רשותיים) כתאגידים זכאים .אלו “נבחרו“ בהתאם לרמה סוציואקונומית
של צרכני המים ביישובי התאגיד ובהקשר למצב התשתיות הרעוע אשר
הועבר לתאגידים מהרשויות המקומיות .מצבן של התשתיות מקרין על
היקף ההשקעות הנדרש בתאגיד ע“מ להביא את רמת השירות ואמינות
מערכות המים והביוב לרמה הנדרשת .המענקים לתאגידים הזכאים ,גובהם,
חלוקתם לפי נושאים ,ואופן העברת הכספים נקבעו עוד בתחילת תהליך
התאגיד ומכאן שמם“ :אבני דרך“ .יש להניח כי התאגידים הזכאים ואופן
חלוקת הכספים נקבעו לאחר שיקול דעת ,הטוב ביותר שניתן היה להפעיל
אז (ואין כאן כל כוונה לבקר את ההחלטות שהתקבלו) .
כיום ,בשנת  ,2016מרביתם של התאגידים הזכאים סיימו את ניצול
התקציבים (או את חלקם הגדול) ומכאן שההתייחסות לנושא אופן התקצוב
של התאגידים הזכאים הוא מעין “פוסט מורטום“ .נכון היה שאופן העברת
הכספים – חלקם ,או לפחות החלק האחרון שבהם – היה מותנה בשיפור
ביצועי התאגיד במדדים מסוימים ,אותם היה צריך לקבוע עוד בתחילת
הדרך (לא רק על פי מפתח של החזר השקעות שבוצעו בפועל) .כך נוצר
מצב כי השקעות שתוכננו לפי סדר עדיפויות שנבחן ונבחר ביחס לתועלות
הצפויות מההשקעה ,מומנו בפועל מיד לאחר תום מועד ההשקעה ולא
לאחר תקופה שבה הוכח כי ההשקעה אכן הניבה שיפור בפעילות .כיום
הנטייה בעולם ,בעיקר בתחום מימון פרוייקטי תשתית של שיקום וחידוש
מערכות מים וביוב ,באמצעות גופי מימון וסיוע ,לקבוע את חלוקת המענקים
כך שחלקם הראשון ניתן במקביל או מיד לאחר גמר השקעות ההון (בדומה
P
n
למודל הישראלי) ואילו חלקם השני מותנה במנגנון של

חקלאות

מזון ומשקאות

מי שתייה

תעשיה

מגוון פתרונות להכלרת מים
Mini feeder
מזין כלור המכיל
 2ק"ג טבליות hth
שימושים אפשריים:

● חיטוי של אזורי עבודה כגון :מכוני חליבה,
חממות ,משתלות ,בתי אריזה ,חדרי קירור וכו'
● מערכי מיון לפירות וירקות ● טיפול במערכות
השקיה וטפטוף

יתרונות:

● קל מאוד לתפעול ולהרכבה
● ניתן לניוד ממקום למקום

אופן הפעולה:
יש לחבר את המזין לקו הראשי ע"י חיבור עוקף
(בייפס) .כיוון ריכוז הכלור יתבצע ע"י כיוון הברזים
בכניסה וביציאה של המזין.

מבית לוכסמבורג
easiflo

פתרון יעיל ובטוח לאספקת
כלור למי שתיה ,בריכות
שחיה ,חקלאות ותעשייה
שימושים אפשריים:

מערכת סניקיט

מזין  easifloמיועד לייצר תמיסת כלור זמן קצר
לפני השימוש.
●
עבור ● :חיטוי מי שתייה טיפול במים תעשייתיים
● בריכות שחייה ● חקלאות ועוד

מערכת מושלמת לחיטוי מים
לשתייה ע"י המסת טבליות
כלור  hthללא צורך בחשמל

● חלופה מלאה לכלור נוזלי ● עלות התקנה נמוכה
● חסכון בתשתיות ובמקום ● עלויות תפעול
ותחזוקה נמוכות ● בטיחות מירבית והקטנת
סיכוני דליפה

● בכפרים ,ישובים ובסיסי צבא מרוחקים ללא חשמל
● בחקלאות ● בתעשייה ● סיוע לארגוני הצלה
באזורים מרוחקים

יתרונות:

שימושים אפשריים:

יתרונות:

● ללא צורך בחשמל ● מאפשר זרימה רצופה של מים
● ניתן לווסת את ריכוז הכלור ע"י כיוון הברזים בכניסה
וביציאה ● גוף המזין עמיד לשחיקה ולקרינת UV
● התקנה קלה ומהירה
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אופן הפעולה:

®
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לחץ המים בכניסה יכול לנוע בין לחץ גרביטציוני
ועד לחץ של  .psi 80כרבע מנפח המים הזורמים
במערכת עובר במיכל ההמסה של הטבליות.
תמיסת הכלור המרוכזת נמהלת ביציאה עם 3/4
מכמות המים הנותרת שלא עברה דרך המכשיר.
המים המוכלרים זורמים בגרביטציה למיכל או
לבריכת אגירה.

 ,Baseכלומר ,המענק יימסר בפועל לאחר שתוכח התועלת כתוצאה
מההשקעה .יישום עיקרון זה מחייב את הגוף הזוכה במענק להתאמץ על
מנת למדוד ולהוכיח כי ההשקעה הניבה תוצאה חיובית .בתחום צמצום
פחתי המים מימוש מודל זה ברור ומובן ואף הושג בתאגידים רבים .דוגמא
טובה היא התקנת מערכות הקר“מ :אלו האחרונות הותקנו בתאגידים בעלי
פחת גבוה ,מומנו באמצעות מענקים לתאגידים והביאו לשיפור משמעותי
בצמצום אובדני המים.
לא ניתן כיום לשוב אחורה ולבקר את אופן העברת/מסירת המענקים .בעת
קביעת אופן המימון בימי הקמת התאגידים עמדו בפני מקבלי ההחלטות
שיקולים נוספים ,כגון רצון לסייע מעבר לשיקול כלכלי טהור ,רצון לרצות את
בעלי התאגידים (העיריות) וכן יש להניח כי התקבלו החלטות שסברו כי יעמדו
היטב במבחן הזמן .חלקם של המענקים ניתנו גם לעיריות עצמן בתמורה
להסכמה להעברת התשתיות וכ“זרז“ להפרדת משק המים והביוב מהעירייה.
אולם ,ההערה לגבי אופן העברת המימון להשקעות חשובה לעתיד :כיום,
ברור כי קיימים מספר תאגידי מים (ברובם זכאים) ,שלא צלחו להגיע לאיזון
כלכלי חיובי בתום תקופת המענקים וספק אם יצליחו ל“החזיק את הראש
מעל למים“ עם גמר מענקי התאגוד .יש להניח ,שהממונה על תאגידי המים
והביוב ,מתוך כוונתו לשמר את המסגרות הללו בריאות ויציבות כלכלית,
בראיית טובת צרכני המים (בעיקר בתאגידי הפריפריה) ישכיל להתנהל מול
האוצר ,להבטיח סיוע נוסף לתאגידים אלו ,במתווה של מענקים לתאגידים
זכאי “סיבוב ב'“ ,או “תמיכות“ בלשון הבירוקרטיה.
מומלץ כי במסגרת “תמיכות תקציביות“ בעתיד ,אופן העברת המענקים
יהיה תלוי ביצועים ( .)P.Bמנגנון שכזה יחייב את הרגולטור לקבוע מדדים
אבסולוטיים וברורים (עליהם כבר כתבנו) ביחס לרמות השיפור בפרמטרים
שונים ,בגינם יימסר המענק .יש לקבוע מסגרת זמן ,מדד בסיס לפעילות וערך
מדד לבחינה בסוף התקופה (חציון ,שנה) .מתווה שכזה יגרום לפעילות נמרצת
בתאגידים ,בהינתן העובדה ששיפור הביצועים יביא עימו מנת מענקים.
תמיכות תקציביות היו ויהיו במשק המים .בעבר ניתנו תמיכות אלו
על בסיס ביצוע בלבד ללא בחינה ביחס לשיפור היעילות בתאגיד
כתוצאה מההשקעה .מומלץ כי בעתיד יינתנו מענקים רק על פי
עיקרון של  ,PERFORMANCE BASEבו על תאגידי המים יהיה
להוכיח את השיפור בתפקוד כתוצאה מההשקעה .מנגנון כזה יביא
לתמרוץ ברור לשיפור התפקוד.

סוף דבר

עד לאחרונה (סוף  )2015נראה היה שעדיין גוברים הקולות (בתקשורת
ובפוליטיקה) לסגור את כל תאגידי המים והביוב והחזרת האחריות לתפעול
מערכות המים והביוב לידי הרשויות .ח“כ מכובדת אף ניהלה קמפיין
תקשורתי רחב בנושא.
בשנת  2015הודיע ראש עיר מכובד בישראל ,בישיבת הנהלת העירייה ,על
סגירת תאגיד המים העירוני אולם עד מהרה התברר שמדובר בספין תקשורתי
ע“מ להסיט את תשומת לב הציבור מפעילות אחרת של ראש העיר אשר
הביאה להשעייתו ולבחינת פעולותיו בחקירה משטרתית (שהסתיימה לא
מכבר) .סגירת תאגידי המים והביוב נראה שאינה עומדת כיום על הפרק
לדיון .התחושה שתאגידי המים עושים את עבודתם נאמנה מתרחבת
בציבור ,התאגידים מוכיחים את עצמם מבחינה מקצועית וארגונית ,ואינם
משמשים עוד כלי בידי הפוליטיקה המקומית ברמה המוניציפאלית.
מובן כי התייעלות התאגידים הן במישור של מספר התאגידים הפעילים והן
במישור תפקודם נחוץ וכי להתייעלות כזו יש פוטנציאל השפעה על תעריפי
המים ,סוגיה הנוגעת לכל אחד ואחד מאתנו.
היקף ההשקעות בתאגידי המים התמתן מעט בשנתיים האחרונות ,אולם
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עדיין עומד מעל רף של  800מלש“ח/שנה (המספר מתייחס להשקעות
בשיקום תשתיות במשק המים העירוני) ,לא כולל פיתוח תשתיות חדשות.
בחישוב “גס“ לנפש (לפי אוכלוסייה מקבלת שירותים מתאגידי המים)
מתקבל ערך של  125שקל/נפש/שנה ,או במונחי חומש/₪ 625 ,נפש .אם
נשייך ערך זה לצריכת המים הסגולית הממוצעת לנפש בישראל (צריכה
עירונית משוקללת ,כולל פחת סביב  82-85מ“ק/נפש/שנה) הרי שמכל מ“ק
מים שסופק ,הושקעו בממוצע  1.48שקלים ,השקעה הונית.
אתגר לכותב מאמר זה ,להשוות את הנתון המחושב להיקף ההשקעות
בשיקום תשתיות להיקפן בעידן שטרם תקופת התאגידים .קרן השיקום
שפעלה במסגרת מנהל המים ,מימנה וסייעה (במתכונות השתתפות
שונות) לשיקום וחידוש מערכות מים (הקרן נסגרה בסוף שנת  2015ואינה
פעילה עוד) ,אולם במסגרתה מומנו רק עבודות מים.
לרגולטור אינטרס כפול :ראיית טובת הצרכנים ודאגה לשירותי
המים והביוב ,אולם בו בזמן עליו “לשמור“ על תאגידי המים,
ולמנוע מהם “מתחים“ אשר יכולים לגרום להפרעה בפעילותם או
בגרימת סכנה ליציבותם .בכך נוצרת זהות אינטרסים “סמויה“ בין
הגוף המפקח למפוקח
רגולציה ,היא כל כולה פעילות בקביעת “כללי משחק“ .נכון שהאינטרס
של הרגולטור הוא בראש ובראשונה טובת הצרכן (שירות ,אמינות ,שקיפות
ומקצועיות של הגוף המספק את השירות) אולם ,בדומה לרגולציה על
משק החשמל ,חברת מקורות ורגולציה בחו“ל ,לרגולטור לא פעם אינטרס
ברור “לשמור“ על ספק המים ולמנוע ממנו “מתחים“ הנדסיים וכלכליים
שעלולים לגרום להפרעה בפעילותו או סכנה ליציבותו .כיוון שמתקיימת
“זהות אינטרסים“ בין הגוף המפקח (רגולטור) לגוף המפוקח (הספק) ,יש
“לשמור“ שזהות זו לא תהה בסופו של יום על חשבון הצרכן באמצעות
הכרה בעלויות של הספק ושינוי במחיר המים לצרכן הסופי ,כלפי מעלה.
הרגולציה היא “שחקן חדש“ במקומותינו ולה היסטוריה קצרה (לערך
החל משנת  2010עת קמו מרבית התאגידים) .אז בתחילת הדרך נעשתה
עבודה רבה ללימוד על מודלי תאגוד ,בין היתר באנגליה ,בה הופרטו רשויות
המים המוניציפאליות בסוף שנות ה 90-במסגרת מדיניות ממשלת תאצ'ר
להפרטת פעילויות מהמדינה לחברות פרטיות .מודל התאגוד בישראל אינו
זהה לחלוטין לזה האנגלי אך ניתן ללמוד ממנו .חוק תאגידי המים ביוון
התקבל בסוף שנות ה  90ולאחר כ 10-שנים בשנת  2005עודכנו כללי
השירות ואמות המידה להנדסה ,שם (העדכון נעשה במקביל למשבר כלכלי
עמוק שפקד את המדינה ,אשר השפיעה רבות על תאגידי המים) .חשוב
וראוי ללמוד מניסיון הרגולציה על ספקי מים בחו“ל (בדגש על הסקטור
העירוני) בהם קיים מודל תאגיד דומה בחלקו לזה הישראלי ,אולם הניסיון
המצטבר הוא מסוף שנות ה.90-
בחודש אוקטובר  2016נערך בבולוניה כנס של קבוצת העבודה של גופי
הרגולציה באירופה בתחומי מים וביוב (וגם ניקוז וגז .)WAREG ,זוהי
קבוצת עבודה הממומנת על ידי האיחוד האירופאי ומטרתה שיתוף מידע
בין גופי הרגולציה ומציאת המכנה המשותף הרחב ביותר על מנת ליצור
אחידות במתן שירותי המים והביוב ביבשת .על סוגיות ונושאים שעלו בכנס,
מודלים שונים למימוש רגולציה ואתגרים במדינות החדשות המצטרפות
לאיחוד – נכתוב במאמר הבא.
גילוי דעת :הכותב היה פעיל בין  2012-2016באגף הנדסה של יחידת
הממונה על תאגידי המים במסגרת מכרז סיוע לאגף .המובא להלן במאמר
זה מייצג את דעותיו האישיות של הכותב בלבד .אין מדובר בהצגת סדרי
עדיפויות ביחידת הממונה ,מדיניות של רשות המים ,דעת מי מעובדיה אל
תעדוף אליו נחשף – אלא זווית ראיה אישית על רגולציה ודרכי מימושה.
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צינורות פיברטק
אמינים ,חזקים וקלי משקל
במגוון גדלים  300-3600מ"מ
יתרונות
•עמידים•לשנים•רבות
•אינם•מותקפים•ע"י•קורוזיה
•חתך•רחב•של•קטרים•300-3600(•12"-144"•:מ"מ)
•עמידים•בלחץ
•אורכי•צינורות•עד••14מטר
•מחיר• הנחה• נמוך•  •-צינורות• קלים• ונוחים• להנחה•,
אין• צורך• בריתוכים• והשלמת• ציפויים• או• עטיפת• מגן•
מבפנים•או•מבחוץ•ואין•צורך•בצילומי•החיבורים
•קצב•הנחה•גבוה•,כ•250-מטר•ליום•בצינור•בקוטר•"30
•בעלי•קשיחות•גבוהה•ועמידה•בתנאי•הנחה•ועומסים•כבדים
•מגוון•רחב•של•אביזרי•צנרת
•שטח•פנים•חלק•,מצוין•וקבוע•ללא•שינוי•לאורך•שנים
•שימוש• בשרפים• תרמופלסטיים •,מאפשר• ביצועים•
טובים•בטמפ'•גבוהות•ביחס•לצנרת•אל•מתכתית•אחרת
•אפשרות•להתקנה•עלית

שימושים
•הולכת•ביוב•וקולחים
•הולכת•מי•שתייה
•הולכת•מי•ים
•הולכת•כימיקלים•
ונוזלים•קורוזיביים•
במיוחד

אביזרי צנרת פיברגלס ()GRP
•קשתות•בכל•זוית•(גם•זויות•לא•סטנדרטיות)
•הסתעפויות T
•הסתעפויות Y
•אוגנים•לפי•תקנים•שונים
•אביזרים• לא• סטנדרטיים• לפי• הזמנה• מיוחדת
•אפשרות•להתחברות•לכל•סוגי•הצינורות•השונים

מחברים
•המחבר•מורכב•על•כל•
יחידת•צינור•או•אביזר•
צנרת•,המחברים•עוברים•
במפעל•בדיקת•לחץ•לאחר•
שהורכבו•על•הצינור

תקנים
•צינורות•מחברים•ואביזרי•צנרת•נושאי•
תו•תקן•ישראלי•1892
•למפעל•ISO9002
•עמידה•בתקנים•בינלאומיים•וכן•ASTM
וAWWA C950-

א.ת .קרני שומרון ,ת.ד 206 .מיקוד  | 44855טל | 09-7929441 .פקסwww.fibertech.co.il | 09-7929442 :

משאבות
שח"מ
לאורך חמישה עשורים חברת שח"מ מקורות ביצוע ,מתכננת ,מייצרת ומספקת
משאבות מים וציוד שאיבה עבור לקוחות רבים ברחבי ישראל.
בין לקוחותיה הרבים נמנים :חברת מקורות ,תאגידי מים ,רשויות מקומיות,
קיבוצים ,מושבים ,אגודות מים ,מפעלי תעשיה ולקוחות בן לאומיים.
משאבות שח"מ מיוצרות להגברת לחץ (בוסטרים) לקידוחים/בארות
רדודים ועמוקים.
המשאבות מיוצרות ע"פ מיטב הטכנולוגיה הקיימת בשוק העולמי ,ומבוססות
סיכת מים או שמן וזאת מבלי להתפשר על איכות חומרי הגלם וביצועי
המשאבה .יעילותן האנרגטית הגבוהה של משאבות שח"מ ועמידותן המוכחת
לאורך שנים ,הינן מהגבוהות במשק המים הישראלי והעולמי.
ייצור המשאבות "כחול לבן" אלה ,מתבצע במפעלינו בחולון בקטרים מ 6"-ועד
 ."40כל זאת תוך מענה מקצועי ובחירת חומרי גלם ממגוון רחב של חומרים
כגון ,SUPER DUPLEX, DUPLEX, SMO :ברונזה ,פלב"מ המותאם לסוג המים
ולאופי העבודה של המשאבה.
לאורך כל תהליך ייצור ושיפוץ המשאבות ,מתבצעת בקרת איכות קפדנית
על מרכיבי העבודה ועל חומרי הגלם.
בנוסף שח"מ מפעילה מכון לבדק משאבות ,אשר פועל משנת  ,1957ומטרתו
ביצוע מבחן הידראולי למשאבה לבחינת מספר פרמטרים ,כגון :ביצועי המשאבה
בנקודת העבודה ,יעילות ,הספק ותקינות פיזית.
לאחר סיום המבחן ,מותקנת המשאבה באתר הלקוח ,על ידי צוות התקנות
מיומן ומקצועי.
כחלק ממעטפת השירות אותה מספקת חברת שח"מ ללקוחותיה ,פיתחה
החברה מחולל נתוני משאבות אינטרנטי ,אשר באמצעותו יכולים לקוחות
ומתכננים לאתר דגם משאבה אופטימלי לצרכים שלהם ,באופן עצמאי.
המחולל פועל כשנה והוכתר בהצלחה גדולה.
המחולל נמצא באתר האינטרנט של החברה .www.emsmekorotprojects.co.il
בנוסף למענה הכולל והמקיף בתחום אספקת משאבות וציוד שאיבה ,מספקת
חברת שח"מ פתרונות מקיפים בנושא צילום קידוחים ושיקום בארות מים.
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מצלמת עומק
לצילום קידוחים

גרניט1
מערכת UF
בישראל מקורות המים מגיעים ממאגרים
עיליים או תת קרקעיים (אקויפר)
ארועי אסונות טבע או מצבי חירום עשויים לפגוע במקורות המים ובמערכות
ההולכה והאספקה של המים בישראל.
חברת שח"מ מקורות ביצוע תכננה ויצרה מתקן טיפול בשם “גרניט ,"1אשר
מיועד להעביר את המים דרך ממברנת אולטראפילטרציה (.)UF
המתקן נייד ותוכנן לתת מענה באספקת מי שתיה באירועי חירום.
הטיפול במים מבוצע באמצעות סינון בטכנולוגיה המרחיקה מהמים מוצקים
מרחפים ,קולואידים ,בקטריות ווירוסים ומספק מי שתיה טובים.

המתקן מפיק  120מ"ק מי שתיה ליממה  -כמות מספקת בחירום מים
ל 24,000-איש .המתקן מצויד בנוסף לטכנולוגיית סינון המים מתקדמת
בגנרטור אשר מאפשר הפעלה גם ללא אספקת חשמל מהרשת ובמערכת
בקרה אוטומטית ,אשר באמצעותה ניתן לשלוט על המערכת באופן
מקומי ומרוחק.
המתקן נוסה בהצלחה ומשווק בארץ ובעולם.
במדינות עולם שלישי בהם יש כפרים באזורים מרוחקים ,אשר מקורות המים
אינם איכותיים ,השימוש במערכת “הגרניט  "1מהווה פתרון יעיל ,איכותי
ופשוט לתפעול.

יתרונות המערכת:
•ניידות גבוהה של המתקן-נגרר בקלות ע"י טנדר.
•יכולת שאיבת מי הזנה ממקורות פתוחים כגון מעיין ,נחל ,אגם
•התקנה פשוטה -יצור מי שתיה טובים תוך  20דקות.
•ותפעול מהיר וזול.
•המערכת כוללת גנרטור ומאפשרת אספקת מים ללא חיבור רשת החשמל.
•תכנון לעכירות מי גלם גבוהה  ,NTU 50 -עם יכולת טיפול בעכירות מי
גלם עד .NTU 100
•הרחקת  9סדרי גודל חיידקים ו 4-סדרי גודל וירוסים.
•כולל מערכת להכלרת מי המוצר ,משאבת מוצר ומיכל אגירה גמיש  5מ"ק.
•ניתן לשלוט על המערכת באופן מקומי וגם באופן מרוחק מכל מקום
בעולם באמצעות מחשב  ,pcטאבלט או סלולאר.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם המומחים של שחמ לנושא:
טל ,03-5572614:דואר אלקטרוניems@mekorot.co.il :
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ניקוי בריכת שיקוע
מט”ש אוג (נבי מוסא)

מט”ש נבי מוסא מופעל ע”י שותפות
מקורות מנרב ומיועד לקלוט שפכים
מחלקה המזרחי של ירושלים
התהליך הביולוגי במתקן מייצר בוצה המצטברת בקרקעית בריכות השיקוע.
מאז הפעלתו במרץ  2014הצטברו כ 30,000-מ”ק בוצה בשתי בריכות
השיקוע במט”ש .ריכוז המוצקים הממוצע שנמדד בבוצה הינו כ.7%-
הוחלט על ניקוי שתי הבריכות בשני שלבים נפרדים.
הניקוי בוצע בשילוב שתי טכנולוגיות שנבחרו:

.1שאיבת בוצה ע”י מחפר ימי ()dredger

•השימוש במחפר ימי מאפשר שאיבת בוצה בספיקות גבוהות (200-150
מק”ש) תוך שמירה על יריעות האיטום.
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•שאיבת הבוצה מתבצעת תוך כדי הפעילות השוטפת של המתקן.
•אין הרחפה של המוצקים במהלך העבודה.

.2סחיטת בוצה באמצעות גאוטיובים (®)Geotube
•השימוש בגאוטיובים מאפשר סחיטה גרביטציונית ללא שימוש באנרגיה.
•השימוש במספר גאוטיובים במקביל מאפשר סחיטה בספיקות גבוהות
(> 150מק”ש).
•צמצום משמעותי של נפח הבוצה המיועדת לפינוי.
•הרחקה של מעל  99%מהמוצקים.
•מניעת מפגעי ריח ומפגעים סביבתיים.

שילוב הטכנולוגיות מאפשר ניקוי יעיל של המאגר בזמן קצר ,תוך חיסכון
משמעותי בעלויות.

מהלך הביצוע

ניקוי הבריכה בוצע במספר שלבים:
•פריסת המערכת בשטח.
•שאיבת המשקעים מתחתית הבריכה ע”י מחפר ימי ( )dredgerלתוך
הגיאוטיובים תוך מינון פולימרים לקבלת הפתתה (פלוקולציה).
•החזרת המים המסוננים דרך הגיאוטיובים אל הבריכות.
•סחיטה גרביטציונית של הבוצה בתוך הגאוטיובים.

תוצאות

•בהתאם לדרישות שהוגדרו ,העבודה בוצעה ללא עצירת פעילות המתקן.
•נשאבו כ 15,000-מ”ק בוצה מתחתית הבריכה.
•נפח הבוצה צומצם בגיאוטיובים כתוצאה מהסחיטה.
•ריכוז המוצקים שהתקבל מיד לאחר סיום השאיבה גבוה מ.25%-
•איכות המים היוצאים מהמט”ש נשמרה לכל אורך הפרויקט
•שרוולי הגיאוטיובים הושארו במאצרה לייבוש נוסף ולמילוי חוזר
של בוצה.

משרדwww.admir.co.il ♦ office@admir.co.il ♦ 03-5366646 :

קצר וקולח

מביוב לבירה:
תחרות בירה משתמשת בשפכים מטוהרים

המתחרים באירוע הבירה ברת הקיימא באורגון ,ארצות הברית ,נדרשו ליצור
בירה בהירה ,שניתן להפיקה רק ממים מטוהרים
כשנשאל אם המשתתפים בתחרות הבירה המיוצרת משפכים מטוהרים רואים
גם הומור במצב ,בריאן הסליפ ( ,)Brian Haslipנשמע רציני“ :אני לא חושב
שהצוות רואה בהפקת הבירה מעשה הומוריסטי בכלל“ ,אומר הסליפ ,סגן
נשיא של מבשלת אורגון ויו“ר ארגון אתגר מים בר-קיימא“ :אנשים לוקחים
את זה ברצינות רבה“.
כ 40-מבשלות בוטיק ממדינת אורגון ,ארצות הברית ,לקחו לאחרונה חלק
בתחרות הבירה הטובה ביותר .תוך ייצוג מגוון של סגנונות ,טעמים וריחות ,לבירות
היה מרכיב עיקרי משותף :מים מטוהרים מן המתקן לטיפול בשפכים .הבירה
הזוכה הייתה אמריקן קרים אייל ,שנוצרה על ידי תושב פורטלנד ,סטיב וודס.
“הבירה הייתה סופר נקייה ,פריכה וקלה לטעימה – בדיוק כמו שבירה צריכה
להיות“ ,אומר ביל שנלר ,שופט וטועם בירה מוסמך“ .קיימות מים חשובה
היום יותר מאי פעם .זה מסורת שאנחנו צריכים להמשיך איתה ,ולהעלים את
הסטיגמה אודות מים ממוחזרים“.
האירוע הושק בשנת  2014כשותפות בין מבשלת פורטלנד לבין שירותי המים
הנקיים של מחוז וושינגטון וחברת קארולו מהנדסים ,מתוך מטרה ליזום שיח
על מהות המים וליצור מודעות שכל המים בעולם הם למעשה “ממוחזרים“.
המים המשמשים לייצור הבירות בתחרות הגיעו ממתקן טיפול השפכים שליד
היישוב טיגארד .בטרם נכנסו לדודי בישול הבירה ,המים עברו דרך מערכות

השונות לטיפול במים ,חלקן באותן הטכנולוגיות והטכניקות המשמשות חברות
פרמיום המייצרות מים בבקבוקים.
“טוהר המים עולה על תקני מי השתייה המחמירים ביותר“ ,ציין מארק ג'וקרס
( ,)Mark Jockersהמנהל לענייני ציבור של שירותי המים הנקיים של מדינת
אורגון“ .אנחנו ממש לא בעסקי הבירה“ ,סיפר“ ,אנחנו רק מנסים לראות אם
נשנה את השיח אודות שימוש מחודש של השפכים שלנו“.
“המתחרים באירוע הבירה ברת הקיימא נדרשו ליצור בירה בהירה ,שניתן
להפיקה רק ממים מטוהרים ,בסגנון סייסון ( ,)Saisonקולש ( ,)Kölschאייל בהיר
או פילזנר .זאת בניגוד ,לפורטר או לסטאוט כהה ,כך שאף אחד לא יוכל לטעון
שבירות אלו מסתירות משהו“ ,ציין ג'וקרס .הזוכה בתחרות מקבל פרס של
 100דולר ,ומקום שני ושלישי מקבלים  50דולר כל אחד .כל מבשל בתחרות
מקבל  20דולר כדי לקזז את עלות החומרים .מאז תחילתה של התחרות בשנת
 2014באורגון ,יוזמת התחרות התפרסה גם לפלורידה ,וויסקונסין ,אריזונה ועוד.
הלסיפ אומר“ :האוכלוסייה גדלה ,האקלים משתנה והבצורת מאיימת על
מקורות מים נקיים במערב ובעולם כולו ,אבל יש תקווה בטכנולוגיות חדשות
כי תטהרנה מים בבטחה וביעילות .אנחנו צריכים לחשוב באופן יצירתי על מים
כדי לעזור לאנשים להתגבר על גורם ה'איכס' בכל מה שקשור לשימוש חוזר
בשפכים“.
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תכניות מים לנחלים -
אורית סקוטלסקי
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מחזון ליישום

אורית סקוטלסקי ,רכזת תחום נחלים
ומים בחברה להגנת הטבע ,מציעה
צעדים מעשיים לשיקום זרימת המים
בנחלי ישראל ומאשימה את רשות
המים בגרירת רגליים וחוסר התקדמות
בנושא יישום תכניות לשיקום זרימת
המים בנחלים
עד שנות ה 60-של המאה ה 20-עדיין היה אפשר ליהנות ממים זכים,
ששצפו בנחלים לאורך החופים ובעמקים ,לטייל בין מעיינות שנבעו בפינות
חמד נסתרות ולשוטט בשרידי היישובים ההיסטוריים שהתבססו על מימיהם.
לצערנו ,משבר המים המתמשך בישראל הוביל לפגיעה אנושה בנחלים:
ייבוש המעיינות ,זיהום המים בערוצים השונים והיעלמות של ערכי הטבע
והנוף הייחודיים לנחלים .בשנים האחרונות מתחוללים שינויים מהותי במשק
המים ,עם הקמת מתקנים להתפלת מי ים והקמתן של מערכות אספקת
מי קולחין לחקלאות .השינויים הדרמטיים הללו יכולים לאפשר שיקום של

שיקום הנחלים ובתי הגידול הלחים הוא מטרה חשובה,
לא רק לקיום מערכות אקולוגיות בריאות ,אלא גם
לשימור היסטורי של אתרים ייחודיים ,לחיזוק החקלאות,
להגדלת התיירות ,ובעיקר לשיפור איכות החיים של
אזרחי מדינת ישראל

מפלסי המים במקורות המים הטבעיים בישראל ,וכן שיקום שפיעת המים
במעיינות ובנחלים שיובשו – לטובת הטבע ולטובת האדם.
בשנת  2000החליטה ממשלת ישראל על הקצאת  50מיליון מטר מעוקב
של מים בשנה למטרות שיקום זרימת המים בנחלים .בהמשך להחלטה,
פרסמו בשנת  2003המשרד לאיכות הסביבה ורשות הטבע והגנים מסמך
מדיניות בנושא “זכות הטבע למים“ ,המתמקד בצרכי המים הנדרשים
לשיקום זרימת המים בנחלי ישראל .מסמך זה שימש פלטפורמה מקצועית
מוסכמת למיסוד הקצאות המים לבתי הגידול הלחים ולנחלים .בשנת 2004
קיבלה מדיניות “זכות הטבע למים“ משנה תוקף עם אישורו של תיקון
מספר  19לחוק המים ,שהופך את הטבע לצרכן של משאב המים ,ומנחה
את ִמנהל רשות המים לספק מים באיכות ובכמות הנדרשות לקיום מערכות
טבע ונוף.
עם זאת ,הקצאות המים לטבע הן מים המסופקים לשמורות טבע ולנחלים
בצינורות .הקצאות המים הללו מהוות סוג של “אינפוזיה“ להצלת הטבע
בשמורות טבע שיָבשו .מבחינת שמירת טבע ,אספקת מים מצינורות היא
פתרון דחק לשעת חירום בלבד ,ואינה מספקת פתרון ראוי לשיקום נחלים.

גשר הקשתות העתיק מעל נחל ציפורי ליד טחנת הנזירים

* ד“ר אורית סקוטלסקי  -רכזת תחום מים ונחלים ,אגף שמירת טבע ,החברה להגנת
הטבע .דוא“לOrit.Skutel@gmail.com :
הכתבה התפרסמה לראשונה ב“אקולוגיה וסביבה – כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה“,
גיליון יוני 2016
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שאיבת מים לחקלאות ,נחל ציפורי

מהקצאות מים לטבע  -לתכניות מים לנחלים

בשנים האחרונות ,לאור השינויים המהותיים המתחוללים במצב משק
המים ,השתנו יעדי שיקום זרימת המים בנחלים .כיום השאיפה היא לשקם,
ככל הניתן ,את שפיעת המים הטבעית בנחלים .השיקום נעשה על-ידי
צמצום שאיבת מי התהום באגנים ששפיעת מי המעיינות בהם נפגעה

מירידת מפלסים; פירוק מתקני התפיסה של המים שנבנו על מקורות
הנביעה של המעיינות ,ושחרור מי המעיינות לזרימה בנחלים; אספקת מים
חלופיים לצרכני המים החקלאיים ,השואבים כיום מים ישירות מהמעיינות
ומהנחלים.
הקצאות המים לטבע ,ומסמך “זכות הטבע למים“ הובילו להחלטה

נקודות מרכזיות בשמונה תכניות מים ,המיועדות להשיב שפיעת מים טבעית לנחלים ולאפשר שיקום של המערכות האקולוגיות בבתי הגידול
הלחים
הנחל

בעיות מרכזיות בנחל כיום

פתרונות מוצעים בתכנית המים

נחל געתון

עיינות כברי תפוסים לחקלאות

הקמת מערכות לאספקת מים חלופיים התכנית מוכנה לשיפוט ברשות המים
לחקלאות ושחרור מי המעיינות לזרימה
בנחל – עד פאתי נהרייה

נחל נעמן

שפיעת המעיינות הטבעית (כ 50-שיקום שפיעת המים במעיינות בשמורה;
מלמ“ק בשנה) יבשה כתוצאה משאיבה שיקום זרימת המים האיתנה לאורך הנחל
אינטנסיבית של מי תהום באגן;
בכמות המתאימה ליעדי השיקום האקולוגי
שמורת עין אפק נשענת כיום על הקצאות והתיירותי (בערך שליש מספיקת המים
מים זעומות מקידוח סמוך
ההיסטורית :כ 15-מלמ“ק בשנה);
טיפול במי הפלט של ברֵ כות הדגים
והפסקת הזרמת מים מזוהמים לנחל

נחל ציפורי

מי המעיינות הזורמים באופן טבעי בנחל שחרור כל מי המעיינות לזרימה בנחל התכנית מוכנה לשיפוט ברשות המים
ציפורי נשאבים ,לכל אורכו ,למטרות והפסקת שאיבת המים (הלא-חוקית)
מהאפיק;
חקלאות באגן הנחל
הקמת תשתיות לאספקה של מים שוליים
לחקלאים ,הנשענים כיום על מי הנחל

נחל קישון

ניקוז ,הסדרת אגן הנחל לחקלאות ,התכנית מתרכזת בקטע המרכזי ,האיתן ,התכנית אושרה ,בשלבי ביצוע
הורדת מפלס מי התהום והזרמת שפכים של הנחל – מאגם ברוך עד החיבור עם
תעשייתיים לאפיק פגעו קשות בערכי נחל ציפורי .תובטח זרימה איתנה של 15
הטבע שאפיינו את הנחל
מלמ“ק בשנה (תמהיל מי מעיינות ומי
הכינרת);
ישוחררו מעיינות אחוזים ,ויסופקו מים
חלופיים לצרכנים החקלאיים
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התכנית מוכנה לשיפוט ברשות המים

שגיב קיבוץ משאבי שדה 85510

למערכות
מיזוג אויר

למערכות
מים ודלק

למערכות
גז

למערכות
מי שתיה

דוד מנדל050-5481021 ,

12195

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

הקו הכחול הקו הירוק הקו הצהוב הקו הלבן

איש הקשר שלך בשגיב:

הנחל

בעיות מרכזיות בנחל כיום

פתרונות מוצעים בתכנית המים

נהר הירדן הדרומי

שימוש מוגבר במים מצד ישראל ,סוריה
וירדן צמצם את כמויות המים בנהר –
מכ 1,200-מלמ“ק בשנה במליחות של
כ 400-מגכ“ל ,לכ 20-מלמ“ק בשנה של
מים מליחים (מי המוביל המלוח) ומזוהמים
משפכים

הזרמת עד  40מלמ“ק בשנה של מי התכנית בתהליכי שיפוט ברשות המים
הכינרת במורד נהר הירדן כדי למהול את
מליחות המים לרמה הפחותה מ1,000-
מ“ג כלור;
שחרור חלק (קטן) מהמעיינות התפוסים
בעמק המעיינות;
התפלת חלק ממי המעיינות המלוחים
(המוביל המלוח) ויצירת אגן שיקוע למי
הרכז

נחל חדרה

הנחל נוקז ,יובש ,זוהם ,והפך למטרד שיקום שפיעת המים הטבעית בנחל על-ידי התכנית מוכנה לשיפוט ברשות המים
סביבתי;
הסרת סכרים (חוקיים ולא חוקיים) והסדרה
לאורך הנחל הוקמו סכרים רבים המשמשים מחדש של הפקת המים לחקלאות;
לאיגום ולשאיבה של מים לצורכי חקלאות; סיום הוצאת המזהמים מהנחל
הסכרים מייבשים ,קוטעים את שפיעת
המים הרציפה לאורך הנחל ,ופוגעים
במערכת האקולוגית

נחל תבור

מרבית מי המעיינות בנחל תבור נתפסו יוקמו חמישה מפעלים להשבת מי התכנית אושרה ,אך הביצוע מתעכב בגלל
לצורכי חקלאות
המעיינות לנחל – כולל לאספקת מים חסמים תקציביים
חלופיים לצרכנים החקלאיים ולשחרור מי
המעיינות לזרימה בנחל

נחל חרוד

כל מי המעיינות בעמק חרוד מנוצלים טיפול במי הפלט של ברֵ כות הדגים בהתאם התכנית אושרה ,אך הביצוע מתעכב בגלל
להשקיה חקלאית ולברֵ כות הדגים;
המדגים המקודמות בכנסת;
לתקנות ִ
חסמים תקציביים
הנחל יבש ,וזורמים בו רק מים מזוהמים השבת “מים חיים“ לזרימה בקטע איתן
מברֵ כות הדגים
של הנחל – הזרמת חלק מהמים של
עין חרוד ,עין חוגה ,ועין חסידה לזרימה
בנחל ,ואספקת מים מותפלים לצרכנים
החקלאיים

אסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה ושל רשות הטבע והגנים ,לקדם
תכניות מים לנחלים .מטרת תכניות המים היא להשיב את זרימת מקורות
המים הטבעיים לטבע באופן שמאפשר למערכות האקולוגיות בנחלים לשוב
ולהתקיים .תכניות המים נערכות תוך התחשבות הן ביעדי השיקום האקולוגי
והנופי של הנחל הן בצרכי הצרכנים החקלאיים באגן הנחל .בתכניות המים

מתקן לתפיסת מים בנחל געתון
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לנחלים נקבעים יעדי משטר זרימת המים בנחל מבחינת כמויות ואיכויות,
וכן נקבעים פעולות ואמצעים ,הנדרשים לשיקום זרימת המים בנחל באופן
שיאפשר שיקום ערכי הטבע .תכנית מים לנחל כוללת תיאור מקורות המים
הטבעיים באגן הנחל בעבר וכיום; אפיון של בתי הגידול הלחים (המצויים
והרצויים) לכל אורך הנחל ,והגדרת יעדי השיקום האקולוגי וההידרולוגי;
פירוט האמצעים ההנדסיים ,התפעוליים והאסדרתיים הנדרשים כדי להגיע
למשטר הידרולוגי הרצוי לשיקום המערכת האקולוגית בנחל.
שמונה תכניות מים לשמונה נחלים מרכזיים בישראל כבר מוכנות ליישום.
התכניות הללו מציעות פתרונות ריאליים ויישומיים לשיקום שפיעת המים
בנחלים ,תוך אספקת מים חלופיים לצרכנים החקלאיים (ראו טבלה) .לפיכך,
בתוך שנים ספורות ניתן לשקם את זרימת המים בנחלים הללו ,וכן להשלים
הכנת תכנית-אב לאומית להשבת המים לטבע.
נוסף על התכניות המוצגות בטבלה ,מתוכננות עוד שתי תכניות מים
חשובות לקידום בשנה הקרובה :תכנית מים לנחלי מעלה אגן הכינרת (כולל
נחלי מקורות הירדן ,מורדות הגולן ומעיינות הדופן בעמק החולה) ותכנית
מים לנחל תנינים.
צעדים נחושים ומעשיים יכולים להוביל בתוך שנים ספורות לשיקום זרימת
המים בנחלים חשובים ומרכזיים במדינת ישראל .שיקום הנחלים ובתי
הגידול הלחים הוא מטרה חשובה ,לא רק לקיום מערכות אקולוגיות בריאות,
אלא גם לשימור היסטורי של אתרים ייחודיים ,לחיזוק החקלאות ,להגדלת
התיירות ,ובעיקר לשיפור איכות החיים של אזרחי מדינת ישראל.
למרבה הצער ,תכניות המים שהוכנו בשנים האחרונות ,כמעט שאינן
מקודמות כיום בוועדות השיפוט של רשות המים ,ולא זוכות לתקצוב .היות

מעיינות אחוזים בעמק המעיינות

שכך ,מצב זרימת המים בנחלי ישראל ממשיך להתדרדר .בימים אלה
פרסמה החברה להגנת הטבע חוברת המסכמת את היעדים המרכזיים
משמונה תכניות מים לנחלים ,וקראה למשרד האנרגיה והמים ולרשות
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המים להתגייס לשיקום זרימת המים בנחלים .אימוץ ההמלצות של תכניות
המים ויישומן יובילו לזרימת מים חיים בנחלים מרכזיים ,לטובת הטבע
ולטובת הציבור בישראל.

OPTIMAL FLOW SOLUTIONS

לחשוב מחוץ לעיגול
קו מגופי בקרה בתצורה אליפטית חדשנית ,המקנה יתרונות הדראוליים יוצאי דופן.
מבוסס על נסיון של שנים בפיתוח מגופי בקרה של המותג OOVAL

זמן תגובה מהיר בלחצים משתנים
דיוק ואמינות
פעולה שקטה במיוחד
פשטות תפעול ותחזוקה

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

המים שעושים את
המג'הול הטעים בעולם
קלייב ליפקין*
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יריחו במבט מהר קרנטל

גישה חדשנית מקשרת בין מים ,אנרגיה
ומזון באמצעות שאיבת מי תהום בגדה
המערבית

ההשקיה הכי פחות יעילה בגדה המערבית .כתוצאה מהסכסוך הישראלי-
פלסטיני ,תושבי פלסטין לוקים בחסר בתשתיות חיוניות לחקלאות תמרים,
כגון מחסנים מקוררים או מקררים גדולים.

חקלאות היא אחד המגזרים הכלכליים החשובים ביותר ברשות הפלסטינית;
כ 30.5-אחוזים משטחי הרשות הפלסטינית מסתמכים על חקלאות
כמקור הכנסה ורוב הקרקע החקלאית ברשות ממוקמת בגדה המערבית.
גידול תמרים מתקיים בעיקר בבקעת הירדן ,במיוחד באזור שסביב יריחו,
ומהווה  14.68אחוזים מייצור הפירות בנפת יריחו .בעוג'ה א-תחתא ,עיירה
פלסטינית בת  4,500תושבים ,הממוקמת צפונית ליריחו  -בשטח  Aשל
בקעת הירדן (הגדה המערבית) 10 ,אחוזים מן הקרקע משמשים למטרות
חקלאיות .בתגובה להתדלדלות כמות ואיכות המים ,חקלאי הבקעה
הפלסטינים עברו מגידול חקלאות שצורכת ערכי מים גבוהים לגידול תמרים.

האקלים

האקלים המדברי של עוג'ה א-תחתא מביא לתלות הולכת ופוחתת בכמות
ובאיכות של בארות ומעיינות להשקיה ,כמו גם עלויות האנרגיה הגבוהות
ואספקת החשמל הבלתי סדירה של העיר מהווים מכשול להצלחת חקלאי
התמרים .אתגרים נוספים להצלחה הם גיאופוליטיים .אקוויפר ההר המזרחי
מספק מים למגזר החקלאי וכן למעיין עוג'ה א-תחתא ,אולם שאיבת יתר
גורמת למעיין להתייבש לעתים קרובות ולאיכות המים לרדת .ממשלת
ישראל מגבילה את יכולתם של הפלסטינים לבנות בארות חדשות ,וכתוצאה
מכך הם ממצים בארות קיימות באזור .לכן ,עוג'ה א-תחתא חייבת לרכוש
מים מתוקים מיישובים ישראליים .בנוסף ,למרות יכולתם של עצי התמר
לשרוד באקלים חם ויבש ,יריחו חמה באופן קיצוני ויש לה את מערכת
* ד“ר קלייב ליפקין  -מנהל המרכז לניהול מים חוצה גבולות ,מכון הערבה ללימודי הסביבה,
דוא“לclivearava@gmail.com :

בקעת הירדן צחיחה ,והגשמים מצטברים לפחות מ 300-מ“מ בצפון
ו 150-מ“מ בדרום מדי שנה .כמות הגשמים בישראל ובפלסטין הצטמצמו
משמעותית בשנים האחרונות .בבקעת הירדן לבד ,הגשמים פחתו מ1,350-
מיליון מטרים מעוקבים (מלמ“ק) בשנת  1998ל 1,175-מלמ“ק בשנת
 .2014אקלים האזור ,שנע בין  12מעלות צלזיוס בחודשי מרץ עד לשיאים
של  50מעלות צלזיוס מיולי עד אוקטובר ,מספק לחקלאי עמק הירדן
בעיירות סביב יריחו ,כולל עוג'ה א-תחתא ,יתרון יחסי בייצור תמר מג'הול.
תמרים משגשגים באזור החם והיבש והחורף המתון של עוג'ה א-תחתא,
למרות שהם דורשים כמויות גדולות של מים להשקיה ,הנעים בין 300
ל 700-ליטרים מדי יום .יתר על כן ,הם עמידים בפני רמות גבוהות של מלח,
אלקלי ו ,pH-אבל מים מאוד מלוחים להשקיה יכולים להגביל את צמיחתם.

מים

הגדה המערבית לוקה בחסר בכל הקשור לתשתית מים מרכזית ,וכתוצאה
מכך ,אספקת המים של הפלסטינים מקוטעת לסירוגין וקשה להגדילה.
חקלאות בגדה המערבית מקבלת מעל  60אחוזים מהמים העומדים לרשות
הפלסטינית מבארות פרטיות וממעיינות .החקלאות מסתמכת על אקוויפר
ההר המזרחי ,שמימיו נגישים דרך בארות ונחלים .האגן המזרחי מספק1.81
מלמ“ק למטרות שאינן חקלאיות ועוד  24.19לחקלאות (בהיקף של
 26.0מלמ“ק) עבור אזורי יריחו ואל-אע'ואר א-שמאליה (מדו“ח הרשות
הפלסטינית לשנת .)2011
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תמר מג'הול ג'מבו ענק

אקוויפר ההר המזרחי הוא מקור למתח פוליטי כיוון שקרוב ל 80-אחוז
מהתחדשות השנתית של האקוויפר מגיעה ממשקעים בגדה המערבית.
האקוויפר מזין את מעיין ואדי עוג'ה א-תחתא ,המזרים כ 9-מלמ“ק מים
בשנה .כמו מעיינות אחרים בבקעת הירדן ,מעיין ואדי עוג'ה א-תחתא
הצטמק הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות בשל כמות משקעים
מוגבלת ,יחד עם שאיבת היתר של חברת מקורות ,חמש הבארות הישראליות
הסמוכות להתנחלויות ,ופלסטינים שאינם מורשים לבנות בארות חדשות
באזור .כאשר המעיין מתייבש ,כפי שקורה ברוב חודשי השנה ,החקלאים
שואבים מים מבארות כדי להשקות.

הגדה המערבית לוקה בחסר בכל הקשור לתשתית
מים מרכזית ,וכתוצאה מכך ,אספקת המים של
הפלסטינים מקוטעת לסירוגין וקשה להגדילה

עוג'ה א-תחתא מחוברת לרשת המים של מקורות ,המספקת להם מי
שתייה ובבעלותה אחת מן הבארות בעיר .כיוון שלפלסטינים אין גישה למים
על פני הקרקע ,מי התהום מספקים יותר מ 90-אחוז משאר אספקת המים
שלהם .שמונה בארות פרטיות מסייעות לספק מים להשקיה באזור ,אבל
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אמת המים הרומאית ביריחו – זכר לימים טובים ,כשהאיזור שצף נחלים

חמש בארות ישראליות מתחרות על משאבי המים המתוקים ,לאחר שאלו
מועברים להתנחלויות סמוכות.
שותפות של  25עד  30מחקלאי התמרים של עוג'ה א-תחתא מחזיקה בבאר
פרטית (משאבה פרטית) ,המשתמשת בחשמל מן הרשת כדי לשאוב מים
מאקוויפר ההר המזרחי .המשאבה מגיעה ל 100-מטרים עומק ,ויכולתה
לספק  50מלמ“ק לשעה .המשאבה פועלת  24שעות ביממה במשך תשעה
חודשים .היא אינה פועל במשך שלושה חודשים – מסוף החורף ועד תחילת
האביב  -כאשר החקלאים במקום מתסמכים על מעיין ואדי עוג'ה א-תחתא
המתחדש .המשאבה משקה  420דונם של קרקעות.

אנרגיה

כ 70-אחוזים מהבתים בעוג'ה א-תחתא מקבלים חשמל מרשת החשמל
הציבורית המנוהלת על ידי חברת החשמל המזרח ירושלמית .כיוון
שהשותפות החקלאית מחזיקה בבאר ,הם משלמים את עלות שאיבה
דרך חשבון החשמל שלהם .חשבון החשמל יקר בגלל המשאבה הפועלת
 24שעות ביממה מרבית השנה ומשקה כמות גדולה של קרקעות .מחקר
טרום היתכנות שנערך על ידי קבוצת מהנדסי השפכים הפלסטינית גילה
כי עלויות האנרגיה ועלויות החשמל גבוהות לשאיבת מי התהום ,כמו גם
אספקת החשמל המוגבלת הן סוגיות משמעותיות שחקלאי התמרים
מתמודדים איתם.

"שטורץ סגר"
®

פטנט בינלאומי למניעת גניבת מים
מברזים לכיבוי אש  100% -כחול לבן
שאלת כדאיות כלכלית!!

ברז פומס " 3מעביר  147מ"ק/שעה בלחץ  4בר.
בתוך כמה זמן תחסוך עלות התקנת "שטורץ סגר"
בשווה ערך המים הגנובים מברז כיבוי אש???

באישור נציבות כיבוי-אש

מתודולוגיה

 i dיצר קשר עם מכון הערבה
P
in
הארגון האמריקני P
ללימודי הסביבה במטרה ליישם בעוג'ה א-תחתא “מיזמים הקשורים למים
ולחקלאות אשר ישפרו את איכות החיים של אנשים המתגוררים בישראל
ובשטחים הפלסטיניים“ P .מספק ליהודים ולמוסלמים בארצות הברית
ליצור שיתוף פעולה באמצעות מימון מיזמים מסוג זה מתוך מטרה להתמודד
עם המחסור בפרוייקטים משותפים וממומנים בין יהודים למוסלמיםP .
מעניק  100,000דולר למימון המיזם.

על כן מכון הערבה ללימודי הסביבה יצר קשר עם בעלי העניין בחברת
החשמל המזרח ירושלמית .המתודולוגיה הייתה להסתמך על מעורבות
קהילתית מקומית.
•גישה השתתפותית ,זיהוי הצרכים והיעדים
 מיפוי בעלי העניין והערכת צרכי בעלי העניין•קהילה מקומית ומוסדות הם שותפים בפרויקט
•הגברת המודעות המקומית לבעיה
•בחירה טכנולוגיה המבוססת על צרכי הקהילה וקיבולת
•תכנון מרכיב למידה חברתי
•הכשרה  /סדנה.

ה"שטורץ סגר" מתאים לרוב ברזי כיבוי אש בעלי יציאה אופקית או זויתית
ה"שטורץ סגר" מיועד להתקנה במקומות מועדים לגניבת מים כגון :אתרי בניה,
אזורים חקלאיים ,אזורים רחוקים מפיקוח עירוני ,לאחר התקנתו
ה"שטורץ סגר" מסתובב חופשי לכל כיוון מבלי אפשרות לפרקו.
ה"שטורץ סגר" מונע חבלות בברזי כיבוי אש ,כתוצאה משימוש ע"י גורמים
בלתי מוסמכים.
ה"שטורץ סגר" מתחבר לברז כיבוי אש ע"י מפתח מיוחד הנמצא בשימוש אך ורק
ברכב כיבוי האש או גורמים המורשים לתפעל את הברז.
חוסך בעלות מחירו את ההפסד הנגרם מגניבת מים תוך פרק
זמן קצר.
ה"שטורץ סגר" הינו יחודי בתכנונו  -במצב מחובר המפתח משלב את מנגנון
ההפעלה לצורך פירוק והרכבה .המפתח אינו נמכר אלא ישירות
מפומס לצרכן המשתמש הסופי ולרשויות כיבוי אש בלבד.
מפתח ה"שטורץ סגר" הינו מפתח דו שימושי הפותח וסוגר גם את ציר הפתיחה
של ברז כיבוי אש מכל סוג יצרן במידה  17x17מ"מ.

ובניו
זאב
פומס
ייצור ברזים לכיבוי אש
ב
ע
מ

נוסד 1936

ת.ד 5126 .תל אביב 6105101
טל ,03-6836733 ,03-6822006 .פקס03-6828903 .
p o m s @ b e z e q i n t . n e t . i l
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מתחם תיירות ביריחו – התמרים הם לב הפרנסה

כתוצאה מהסכסוך הישראלי-פלסטיני ,תושבי פלסטין
לוקים בחסר בתשתיות נצרכות לחקלאות תמרים,
כגון מחסנים מקוררים או מקררים גדולים

מיפוי בעלי העניין

• 9חקלאי עוג'ה א-תחתא רואיינו במטרה להעריך את צרכיהם
•שאלון כתוב ,אחד-על-אחד
•השאלות עסקו בנושאי חקלאות תמרים:
 איכות וכמות מים צריכה אנרגיה גדידה אחסון ובתר-גדידה שיווק•החקלאים התבקשו לדרג את הסוגיות השונות שאיתן מתמודדים בסולם
של  0עד  ,3שבו  0מציין “אין בעיה“ ו 3-מציין “בעיה חשובה מאוד“.
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מכון הערבה ללימודי הסביבה וכן חברת החשמל המזרח ירושלמית
ראיינו תשעה חקלאי תמרים ,כולם חלק משותפות  25-30החקלאים
אשר בבעלותם הבאר ,ומשתתפים במימונה ,תפעולה ותחזוקתה .המיזם
החל מגישת עיצוב מונחה “מלמעלה למטה“ ,שבו “מומחים“ ממכון
הערבה ללימודי הסביבה וכן חברת החשמל המזרח ירושלמית הניעו את
הפרויקט והתייעצו עם הקהילה החקלאית לגבי הערכת היתכנות תחילה
של המצב .לאחר ניתוח תוצאות ,מכון הערבה ללימודי הסביבה וכן חברת
החשמל המזרח ירושלמית אימצו גישות “מלמטה למעלה“ והיבטי ניהול
משותפים ,מה שעורר את בעלי העניין לפרויקט  -שותפות חקלאי התמרים
 באמצעות סקר וראיונות במטרה לשתף פעולה כדי להחליט על האופןשבו יתערבו בפרויקט .המיזם התמקד בתהליך פתוח וכוללני ,השתתפות
מוקדמת במטרה להגדיל תמיכה בפרויקט ,ובניית יכולות כדי להבטיח
קיימות לאורך זמן .המטרה הסופית של הפרויקט הייתה כי חקלאי התמרים
בשותפות “יפתחו תחושה של בעלות על הפרויקטים שלהם במטרה להיות
יותר עצמאיים ופחות תלויים במכון הערבה ללימודי הסביבה ובחברת
החשמל המזרח ירושלמית בטווח הארוך“.

הערכת צרכי בעלי העניין

החשש העיקרי שעלה בסקרים ובראיונות היה עלויות אנרגיה גבוהות עבור
שאיבת מים ,קירור וחשמל למטרות תאורה 67% .מהחקלאים זיהו עלויות
אנרגיה גבוהות ,כ“בעיה חשובה מאוד“ 22% ,ציינו שזו “בעיה חשובה“

ו 11%-ציינו כי עלויות אנרגיה לא מהוות בעיה .בנוסף לעלויות אנרגיה
גבוהות ,חקלאי אחד הצהיר כי אספקת החשמל חלשה .הוא הסביר כי
אספקת החשמל החלשה היא תוצאה של עלויות אנרגיה גבוהות; עלות
חשמל גבוהה לשאיבה משמע כי חקלאים לא משלמים את חשבונותיהם.
כתוצאה מכך ,חברת החשמל ממאנת לספק כמות חשמל מספקת.

תוצאות המיזם

המיזם הביא להתקנה של מערכת פוטו-וולטאית בעוצמה של  25קילו-
וואט המחוברת למערכת משאבת המים של החקלאים .מטרת הפרויקט
הייתה לצמצם את השימוש של החשמל המסופק על ידי חברת החשמל על
ידי התקנת מקור אנרגיה יציב יותר וזול .הפרויקט התייחס לחששות שציינו
בסקר עם חקלאי התמרים ,שהיו העלות הגבוהה ואספקה יציבה של חשמל.
כמו כן ,נלקח בחשבון גם הסברי חקלאי התמרים ,כששני משיבים הציעו
פאנלים סולאריים כפתרון להפחתת עלויות אנרגיה .רשת האנרגיה
הסולארית מנטרלת את סך צריכת החשמל והעלויות ב 32-אחוזים ,כלומר
 32אחוזים מהחשמל הנדרש לשאיבה מגיעים ממערכת פוטו-וולטאית
בעוד  68האחוזים האחרים מגיעים מן הרשת.

האשליה הסביבתית הגדולה – דוד השמש

מרגע חיבור המים לקולט יורדת נצילותו עד הסתימה

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

הזרימה קולחת! הקולט

כנף של קולט שמש – סתום באבנית

צריך ואפשר גם אחרת

קריאה לצדק חברתי והורדת יוקר המחיה
טיפול נכון באבנית שבמים = חיסכון באנרגיה והפחתת גזי חממה

ל

יותר מ 2 -מיליון טון האבנית הזו מתיישבת כחומר לעשות!!
מבודד על גופי החימום,סותמת צנרת וגורמת לאי אז בבקשה להתעורר ולדרוש מתאגידי המים
ניצול אנרגיה חליפית בגלל קולטי שמש שנסתמים .לקחת אחריות על המים "הקשים והבריאים"
הנ"ל עדיין לא כולל חיסכון בהקטנת הוצאות המסופקים על ידם ולטפל בהם כך שיהיו גם
אחזקה ושמירת הרכוש .ללא בלאי!
"חסכוניים" תוך הסכמה במקביל שהחיסכון
יממן השירות שיוענק.
המדינה
במשרד האנרגיה ורשות המים מתעלמים מהנושא מוצע פתרון פשוט וקל ליישום ,שיכול במקביל
לשרת את כולם רק צריך להוציא את הראש מהחול
גם אחרי שהחיסכון הוכח ותואם את המדע.
"הדלת" החוקית המאפשרת לתאגידי המים ולהתחיל לעבוד!
לספק לכולנו מים "חסכוניים" מבלי לפגוע טיפול נכון באבנית מאושר ומעניק ניקוד בבניה
בבריאות מוכנה כבר מסוף  ) 2009נערכה ביוזמתי הירוקה.
אותו גוף חשמל
חימום של דוד חשמל עטוף באבנית
ובשיתוף שרי האנרגיה ,הגנת הסביבה ויור' גוף
רשות
בתחומו
שמעון
מים בנצילות גב
מומחהאנרגיה
כלכלןומבזבז
רדליךאותה
,שמחמם
המים ( אך מאז  -לאף אחד לא איכפת!! עבה וקשה
052-2589645
03-9232060
בטרםטל'
הצרכנים
התפוררה והצטב
המים.
החל בחימום
לא צריך תקציבי מדינה אלא החיסכון אצל עוד
shimonred@tamhil.com www.tamhi.com
יהווה מקור המימון ועוד יישאר לכולם כסף בכיס.

אחרונה יוצאת שוב צעקה גדולה על מחירי
המים ואי שביעות רצון מתאגידי המים -מחד
והבזבוז הגדול באנרגיה המזהמת סביבה
וגורמת לגידול במקום להפחית גזי חממה
כמתוכנן -מאידך

המים בארץ קשים ובריאים

המים מכילים סידן ועדיין מגנזיום שבריאים מאד
אך בהתגבשותם לאבנית בכל מערכות החימום
נוצרת אבנית קשה שניתן לטפל בה נכון

החיסכון ענק

לצרכן ומשפחתו בבית – יותר מ ₪ 1,000 -כל שנה.
לבנין,לקיבוץ ,ליישוב –הרבה יותר מאלף מוכפל
בבתי אב ..כל שנה! למדינה כולה – צמצום של
יותר מ 3 -מיליארד קוט"ש כל שנה.
חממה של
לסביבה -
– C02.
כל שנה
הישראלי.
גזיהשמש
הפחתתדוד
הגדולה –
הסביבתית
האשליה
מרגע חיבור המים לקולט יורדת נצילותו עד הסתימה.

לט שמ ש  -ס

באבנית
חכם
טיפול
אחרת!
לקוחות גם
וצריך
מרוצים
אפשר אלפי

כנף של קולט שמש – סתום באבנית
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הזרימה קולחת! הקולט  -מטופל ויעיל

צינור מטופל ,ומוגן מקורוזיה
ואבנית.

צי

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

 14.3%התייעלות בחשבון החשמל למשפחה ממוצעת

 1,233ש"ח חיסכון כל שנה!
פתוח

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

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

www.tamhil.com 03-9232060

צינור מטופל ,ומוגן מקורוזיה
ואבנית.

.

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

שמעון רדליך  -מנכ"ל תמהיל – הופכים אבנית ליתרון בע"מ טל052-2589645 :
43http://www.tamhil.com
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שימוש במגופי בקרה הידראוליים

בתעשיית הקלינטק
יותם יעקובי ,שיווק הולכת מים ברמד

מקטין לחץ בקוטר  "6בוכנתי ללחצים גבוהים עשוי נירוסטה  316המותקן על גבי מערכת  R.Oניידת

השימוש במגופי בקרה הידראוליים ,הולך
וגובר במערכות טיפול מים ושפכים וכן
במתארים תעשייתיים ובכללם תעשיית
הקלינטק .במאמר זה נבחן את יתרונות
השימוש ודרכי הפעולה
פריקת לחץ ,הקטנת לחץ ,שמירת לחץ וויסות ספיקה – הן רק חלק
מהיישומים בהם נעשה שימוש הולך וגובר במגופי בקרה הידראוליים בתעשיית
הקלינטק .המאפיין הראשון של המגופים הללו בסביבה זו הוא כמובן חומרי
המבנה שלהם .בשונה ממתארים של הולכת מים ,כיבוי אש וחקלאות הרי
שבתעשיית הקלינטק מי הגלם אינם מים שפירים וגם לא מי קולחין ולכן
הם מחייבים התייחסות שונה .בדרך כלל מדובר במים בעלי ריכוז כלורידים
גבוה :מי ים כוללים כ PPM 20,000 -כלורידים ,מי רכז בתום תהליך
ה R.O (REVERSE OSMOSIS(-כוללים כמות כפולה .עבודה בחומרי
 44הנדסת מים מגזין המים הישראלי

מבנה סטנדרטיים (יצקת ספרו) תגרום בפרק זמן של חודשים מועטים
לקורוזיה קשה שתפגע קשות בתפקוד האביזר .בנוסף לריכוז הכלורידים -
בתהליך ההתפלה עצמו מוזרקים למים כימיקלים שונים אשר גם כן אינם
מתאימים לחומרי מבנה סטנדרטים .ועל כן מומלץ לבצע התאמה נכונה
של חומרי המבנה על מנת להבטיח עמידות לאורך זמן.

מגופים בעלי חומרי מבנה ממתכות אצילות

ביישומים בהם נדרשים מגופי בקרה הידראוליים ללחצי עבודה גבוהים נעשה
שימוש במגופים בעלי חומרי מבנה מתכת שעמיד לקורוזיה ואז מקובל לעשות
שימוש במתכות אצילות כדוגמת ברונזה ימית ,דופלקס ,סופר דופלקס,
הסטלוי ,טיטאניום ועוד.
שימוש במגופים מסוג זה נעשה במסגרת פיילוט שבוצע עבור כורים גרעינים
בארה”ב על ידי חברת קלינטק ישראלית שהקימה מערכת  R.Oניידת
אותה ניתן להוביל במסוקים אל הכור בשעת תקלה או חלילה אסון .מטרת
המערכת כפולה :הזרמה של מים לליבת הכור במקרה של תקלה במערכת

פורק לחץ סדרה  100מדגם  WSמותקן במערכת  R.Oלהתפלת מי ים

הקירור ובמקביל לאפשר הזרמת מים לדוד קיטור על מנת לייצר חשמל.
הפיילוט בוצע כחלק ממסקנות שהוסקו לאחר האסון הגרעיני בפוקושימה,
יפן  -אז בעקבות רעידת אדמה עזה נפל החשמל בכור הגרעיני וסביבתו
והיפנים נאלצו להזרים אל ליבת הכור מי ים – דבר שהחריף את מימדי האסון.
המערכת תוכננה ונבנתה לקבל את מקור המים של מערכות כיבוי אש
שנמצאות בסמוך לכור הגרעיני .לחץ הכניסה במערכות מסוג זה יכול להגיע עד
לכדי  34בר ובמקביל המערכת צריכה להיות מותאמת למצב בו יוזרמו בה
גם מי ים.
מתכנני המערכת החליטו כי יש צורך להקטין את הלחץ ולהתאימו לדרגי
הלחץ המקובלים של הסינון המכני על מנת להימנע מהתקנת מערכות סינון
ללחצים גבוהים .אם כן התעורר צורך במקטין לחץ המתאים למי ים שיפחית
את הלחץ מ 34-בר ללחצים של  4בר או  8בר וזאת בהתאם לעונות השנה
(בקיץ נדרש לחץ נמוך יותר לתהליך האוסמוזה) .ספיקת המתקן הנדרשת
היא  140מק”ש .מהנדסי ברמד החליטו להשתמש במגוף מסדרה 800
בקוטר  ”6המתאים ללחצי עבודה גבוהים המופעל על ידי בוכנה .כמו כן
הוחלט לצייד את המקטין בשני נווטים ,כלומר שני משטרי עבודה שהמעבר
ביניהם יהיה באמצעות רגש טמפרטורה .במקביל חומרי המבנה של המגוף
נבחרו להיות מנירוסטה  316בשל היתכנות להזרמת מי ים בו לפרקי זמן
קצרים .יחס ההקטנה הקיצוני  1:8אשר עלול לגרום לקוויטציה קשה ולכן
המגוף צויד בכלוב קוויטציה כפול נירוסטה  316שתפקידו לספוג ולשבור
את האנרגיה באופן מדורג .מיד אחרי מקטין הלחץ הותקן פורק לחץ בקוטר
 ”2גם כן עשויים חומרי מבנה של נירוסטה  – 316מטרת הפורק לגבות את
המקטין במקרה של עליית לחץ במורד המקטין.

מגופים בעלי חומרי מבנה פלסטי

בתעשיית הקלינטק במקומות בהם אין צורך בדרג לחץ גבוה מקובל לעשות
 - Pניילון משוריין עם
שימוש במגופים בעלי חומרי מבנה פלסטיים ( M
סיבי זכוכית) להם יתרון גדול בסביבה קורוזיבית זו .האלסטומרים במגוף לסביבה
ימית ( )WSיהיו בהתאמה מלאה על בסיס  . P Mבמקרים מסוימים בהם
מוזרקים כימיקלים במינונים גדולים אשר עשויים לגרום לעיתים להתפרקות
 Pמקובל לעשות שימוש במגופים בעלי חומרי מבנה של
הM -
.POLYPROPYLENE
טווח הלחצים והספיקות עמם מתמודדים מגופי פלסטיק היום הוא שונה
מבעבר .מרבית המגופים מתאימים ללחצים של  P 10וטווח הספיקות רחב

מבעבר והוא כבר למעלה מ 180-מק”ש.
היתרון הנוסף של מגופי הפלסטיק הוא כמובן המשקל שלהם שמאפשר
לבצע התקנה על מניפולד של  PVCשהוא קל משקל ולא תיתכן בו התקנה
של מגוף מתכתי סטנדרטי .וכמובן שעלות המגופים זולה באופן משמעותי
ממגופים בעלי חומרי מבנה מתכתיים.
במערכת התפלה ניידת שמפיקה  500מק”י שמיועדת לדרום אפריקה ויוצרה
על ידי חברת קלינטק ישראלית נעשה שימוש במספר פורקי לחץ סדרה 100
של ברמד מדגם  ,WSפורקי הלחץ הותקנו במספר נקודות שעלולות להינזק
במקרה של עליית לחץ:
פורק לחץ הותקן להגנה על המניפולד של מי התוצר ביציאה מהממברנות
של ה ,R.O-בנקודה זו במערכת מי התוצר הם מים קורוזיבים ,חסרי יציבות
מבחינת  PHומחייבים עבודה עם מתכות אצילות כדוגמת דופלקס או הסטלוי.
במערכת ה CIP-שהיא מערכת הניקוי של האוסמוזה ישנו פורק לחץ נוסף
שמגן מזליגה של לחץ גבוה שמקורו באזור ה.R.O-
ביציאה מהממברנות של ה R.O-של מי הרכז – מים בהם רמת הכלורידים
מגיעה עד לכ PPM 40,000-הותקן פורק לחץ להגנה על המניפולד.

לסיכום

השימוש במגופי בקרה הידראוליים בתעשיית הקלינטק צובר תאוצה בגלל
התאמות ושיפורים טכנולוגיים שנעשו ונעשים כל העת במגופים .למידה והבנה
של הצרכים במערכות אלו היא שדוחפת לפיתוחים ומאפשרת לשלב יישומים
רבים על גבי מגוף בודד ,קל משקל ופשוט לאחזקה .כיום מקובל להתקין על
גבי המגופים מפסקי גבול אשר מחוברים למערכות בקרה ומאפשרים לספק
תמונת מצב אמיתית בזמן אמת על הלחצים והפריקות במתקן.
למידע נוסף ולהתייעצות עם מהנדסי ברמד ביישומי קלינטק ובכל שאלה
נוספת ניתן לפנות אלינו.

d.

.

d.
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משבר המים בבנגלדש

מבט על העיר דאקה וסביבותיה מתחנת החלל הבינלאומית

מחקר חדש של הולי מייקל מאוניברסיטת
דלוואר בארצות הברית מוכיח כי שאיבת
יתר בדאקה ,בירת בנגלדש ,מאיימת
על מקורות מי התהום מחוץ לעיר
עם אוכלוסייה העוברת את ה 15-מיליון בני אדם ,דאקה  -בירת בנגלדש -
נחשבת למגה-עיר וסובלת מאותן בעיות ניהול מים ,כמו כרכים דומים בעולם.
בעוד נעשים מאמצים רבים כדי לשמר את כמות ,איכות ואספקת המים
לעיר ,השאיבה של דאקה גרמה למפלס מי התהום לרדת יותר מ 60-מטרים
במהלך  50השנים האחרונות ורמות אלה ממשיכים לצנוח בשיעור של עד 3
מטרים בשנה.
בני האדם מתעלמים לרוב מתוצאות הפעולות שגורמות מגה-ערים ,כמו גם
השפעתן על איכות ואספקת המים לישובים רבתיים או לכפריים שמסביב,
* הולי מייקל – יושבת ראש קתדרת פרייזר ראסל לאיכות הסביבה ופרופסורית לגיאולוגיה
באוניברסיטת דלוואר ארצות הברית
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איור  -ארסן במי השתייה

הולי מייקל*

מעין ווטרטק  -קשת פתרונות מקיפה בתחום סינון וטיפול במים
מעין ווטרטק ,הינה חברה ישראלית המתמחה בייעוץ ,התאמה והספקת מוצרים לתחומי מערכות הולכת מים ,תעשיה,
מכרות ,התפלת מים ,ביוב וחקלאות .החברה עובדת עם היצרנים המובילים בעולם והנה הנציגה הבלעדית של חברת AZUD
הספרדית ,מהמובילות בתחומי ההשקיה הסינון והטיפול במים.
בנוסף לפעילות הענפה של החברה בארץ ,מעניקה החברה יעוץ מקצועי ופיתוח עסקי לחברות ותעשיות במדינות אמריקה
הלטינית ואסיה ,ומתמחה בתכנון וניהול פרויקטים בתחומי המים ופתרונות כוללים לחקלאות ,במדינות שונות ברחבי העולם.

סינון מים
טלפון04.6772166 .

טיפול במים
|

השקיה

דוא"לoffice@mayan-wt.com .

פרויקטים בחקלאות
|

www.mayan-wt.com

Wa t e r Te c h

ילדים סמוך לבאר מים סביב דאקה

ששם מקורות המים נמתחים לקצה והקרקע מזדהמת ממתכות רעילות,
חומרים אורגניים ומזהמים נפוצים אחרים.
זו בעייה קשה במיוחד בבנגלדש ,ששם ארסן טבעי פוגע במי התהום הרדודים
(פחות מ 60-מטרים) ומאיים על בריאותם של עשרות מיליוני אנשים .רמות
גבוהות של ארסן קיימות באזורים שמסביב דאקה ,ועל כן תושבי אזורים אלו
קודחים למי תהום עמוקים (יותר מ 150-מטרים) ,עומק שבו נמדדות רמות
נמוכות של רעלנים.
מחקרה של מייקל מוכיח כי גם במערכות עתירות מים ,כמו אלה באגן
בנגל ,שאיבה מתוך מטרה לספק מים למגה-ערים עשוי לאיים על מקורות
מי התהום האזורי ואף יזרז העברת מזהמים ,במיוחד ארסן  -מסרטן ידוע,
לאזורים עמוקים יותר של האקוויפר ,אפילו מחוץ לגבולות העיר ,שם הוא יכול
לזהם בארות עמוקות ,המשמשות לדילול הארסן.

במידה שבאר ביישוב מחוץ לדאקה תזדהם ,בגלל
מה שקורה בדאקה ,יתכן שלא יהיה להם מקור אחר
של מים בטוחים לשתייה

“זוהי בעיית צדק סביבתית ,בגלל שהאנשים הנהנים מאספקת המים בעיר
אינם אותם אנשים אשר בארותיהם בסיכון בשל זיהום  -זיהום ארסן קיים רק
מחוץ לעיר .במידה שבאר ביישוב מחוץ לדאקה תזדהם ,בגלל מה שקורה
בדאקה ,יתכן שלא יהיה להם מקור אחר של מים בטוחים לשתייה“ ,אומרת
מייקל.

כיצד זורמים מי תהום?

מודלים המתארים מי תהום אזוריים נוטים להשתמש בפרמטרים הכוללים
נתיבי זרימת מים מתחת לפני הקרקע ,ומשלבים מבנים גיאולוגיים גדולים
בלבד ,ולא משתמשים בפרטים בקנה מידה קטן הקשורים לגיאולוגיית העיר
או המחוז הרלוונטיים.
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בנגלדש על המפה העולמית

במחקרה ,מייקל ועמיתיה הדגימו את הגיאולוגיה של דאקה באמצעות
מדידות מפורטות מתחת לפני הקרקע ,ולאחר מכן יישמו במודל מנגנון
שאיבה חזק המחקה את אופן השאיבה הנוכחי בדאקה.
החוקרים מצאו כי כאשר קיימת שאיבה חזקה והטרוגניות של משקעים מתחת
לאדמה ,כמו אלה שנמצאים בדלתא  -זה משפיע על כלל ההידרולוגיה באזור.
“בעיקרו של דבר ,השאיבה גורמת לזרימת מי תהום מהר יותר מהרגיל ,כיוון
שהמים נשאבים לעיר במהירות ממשאבות הנמצאות עמוק בתוך האקוויפר.
השינוי ההידרולוגי יכול להכריח מי תהום רדודים ,היכן שנמצא הארסן ,לשקוע
מטה בקצב מהיר הרבה יותר ,גם לאזורים שמחוץ לעיר“ ,אומרת מייקל
שחוקרת את הסוגיה בבנגלדש מאז .2004

מה זה הטרוגניות?

“אקוויפרים“ ,מסבירה מייקל“ ,נוצרים כאשר משקעים גיאולוגיים ,כמו חרסית
וטיט ,מתפזרים באופן טבעי לאורך זמן .הטרוגניות מתייחסת לאופן שבו חול
וטיט מתכווננים מתחת לפני האדמה ,באקוויפר התת קרקעי ,המהווה תנאי
הכרחי לתנועמת מזהמים במי תהום“.
“בדלאוור ,שכבות המשקעים הגיאולוגיות נוטות להיות ארוכות ועבות הרבה
יותר ,בשיפוע תמידי לכיוון הים“ ,מסבירה מייקל“ ,הן עקביות למדי ,כלומר
מים מאקוויפרים שונים מופרדים בדרך כלל ,ופחות סביר כי זיהום יתפשט
מאקוויפר אחד לאחר“.
במערכת דלתא כמו בנגלדש ,לעומת זאת ,שכבות החרסית מבותרות ,ועל כן
מאפשרות למים לנוע בדרכים בלתי צפויות ולא ניתן לשער אם באר הנמצאת
מתחת לשכבה זו תהיה מוגנת מפני זיהום.
בעוד העיר דאקה מוגנת מפני זיהום ארסן בגלל הגיאולוגיה הייחודית ,מחוץ
לדאקה ידוע כי קיימים קרצינוגנים בכל מקום .אם מערכות שאיבת מי התהום
של דאקה תמשכנה ברמות השאיבה הנוכחיות ,החוקרים משערים כי כמה

בארות מחוץ למרכז העיר תזדהמנה במוקדם מאשר סברו עד כה; תוך כמה
עשרות שנים עד ועד מאות בודדות ,תלוי בתופעות גיאוכימיות ,הארסן יעבור
דרך משקעי האקוויפר .בעיה נוספת היא כי השאיבה בדאקה יוצרת מפלסי
מים נמוכים ,אשר עלולים לסכן משאבות ידניות מחוץ לעיר.

השלכות רחבות יותר של המחקר

כדי לסבך את העניינים עוד יותר ,ארסן הוא חסר טעם ,חסר ריח וחסר צבע,
וניתן לזהותו במים רק באמצעות בדיקה .קהילות מחוץ למרכז העיר עם
בארות עמוקות ,אשר בדרך כלל לא בודקות כלל אם יש שם ארסן ,לא יכולות
לדעת אם מימהן בטוחים לשתייה.

ממצא זה עומד בניגוד מוחלט למה שהניחו בעבר ,כי תנועת ארסן ומזהמים
אחרים דרך האקוויפר ובארות עמוקות קלה לחיזוי.

קצר וקולח

המודלים של החוקרים הראו ,כי אף אחד מהנתונים ההידרולוגיים הטיפוסיים
שמדענים אוספים באופן מקומי יכול להעריך אם באר בטוחה או לא ,וגם לא
ניתן לנבא אם באר כזו או אחרת בטוחה בסוג כזה של מערכת הטרוגנית.

מחסור במים מתוקים
גרם להכחדת הממותות באיי אלסקה

שרידי אוכלוסיית ממותות צמריות על אחד האיים המרוחקים באלסקה
מותירים ראיות ,כי נכחדו עקב עליית מפלס הים וחוסר גישה למים מתוקים
ירידה באיכות המים באגמים

מבט אווירי על האי סנט פול באלסקה

באמצעות ניתוח שכבות משקעים ישנות מאגם שהתייבש באי סנט פול,
חוקרים קבעו כי הממותות נכחדו באי לפני כ 5,600-שנים ,אלפי שנים לאחר
שאוכלוסיות היבשתיות נכחדו .המחקר מציין גם כי האי בלב ים ברינג חווה
תקופה של תנאי יובש וצניחה באיכות המים המתוקים בערך באותו הזמן
שבו הממותות נעלמו .התוצאות פורסמו בסוף חודש אוקטובר בכתב העת
של האקדמיה הלאומית הבריטית למדעים.
 ,)Mמנהל מתקן האיזוטופים של אלסקה
מת'יו וולר (
באוניברסיטת אלסקה פיירבנקס וממחברי המחקר ,טוען כי אירועי העבר באי
סנט פול סיפקו הזדמנות ייחודית למחקר .ממותות נלכדו שם כאשר מפלס
הים הציף את הגשר היבשתי שחצה את ים ברינג ,וגרם לכך שהממותות
ילכדו באי ואף ישרדו שם כ 5,000-שנים יותר מאוחר מממותות יבשתיות.
אין ראיות לבני אדם שחיו באי במהלך התקופה.

בשנת  ,2013צוות של חוקרים אסף ליבות משקעים מקרקעית של אחד
מאגמי המים המתוקים של האי סנט פול .וולר ועמיתו החוקר ,קיונגצ'אול
 ,) nמדדו את יחסי איזוטופ החמצן היציבים של שרידי
צ'וי (
חרקים ימיים פרהיסטוריים שנשתמרו על פני המשקעים הקדומים ,וכן במהלך
ואחרי הכחדת הממותות באי.
שרידי אורגניזמים ימיים החיים באגמים שימרו חתימות איזוטופ ים בתוך גופם,
מה שאיפשר לחוקרים ללמוד על שלדם החיצוני ולקבוע מתי מפלסי האגמים
החלו לרדת .שרידי צורניות וחסרי חוליות מימיים שנותרו מן הליבה השתנו
עם הזמן ,עובדה המציינת כי מפלס האגמים וגם הירידה באיכות המים הובילו
להכחדת הממותות .איזוטופ חנקן המנתח עצמות ושיני ממותות שנותרו על
האי הצביע על תנאי התייבשות הדרגתיים שהובילו לאירוע ההכחדה .וולר
מספר כי “שורה של ראיות“ אלו אודות צניחה במפלס האגמים מספקות
הוכחה ברורה להכחדות החיות“ .זה מצייר תמונה קשה למצב שהממותות
התמודדו איתן“ ,אומר וולר“ .אובדן משאבי מים מתוקים נראים כמו האקדח
המעשן שדחף אותם לתוך מצב בלתי אפשרי זה“ .המחקר לא רק קובע את
הסיבה לאחת ההכחדות הפרהיסטוריות המתוארכות ביותר ,וזאת באמצעות
טכניקות  DNAחדשניות של ממותות שנשתמרו בליבת אחד מאגמי סנט
פול ,אלא גם מוכיח את הפגיעות של אוכלוסיות אי קטנות לשינוי סביבתי.
האי סנט פול התכווץ בהדרגה להיקפו הנוכחי של  110קמ“ר ,כאשר פני הים
עלו למצבם הנוכחי ,וצמצמו לממותות הזדמנויות למצוא מקורות מים
מתוקים .התנאים החלו להשתנות באופן הדרגתי במשך כ 2000-שנה לפני
שהממותות נכחדו כליל“ .שינויי האקלים המודרני עשויים להתמיר תנאים
נוספים במהירות ,אשר יהפכו את הסיפור הפרהיסטורי של האי סנט פול
לרלוונטי גם לימינו“ ,מסכם וולר.
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לוכסמבורג תעשיות
לוכסמבורג תעשיות מציגה :מערכות חדשות
להזנה של קלציום היפוכלוריט יבש
חברת לוכסמבורג משווקת מערכות חדשות ומשופרות להזנת ,HTH
קלציום היפוכלוריט בריכוז  65%כלור פעיל ,הפתרון היעיל והבטוח לאספקת
כלור למי שתיה ,חקלאות ,בריכות שחיה ותעשיה.

תכונות המזין:
) בעל עמידות גבוהה
•מבנה פלסטי ( P
•מותאם לשימוש עם דגמים שונים של משאבות מינון לכלור
•מותאם להתקנה עם צנרת ואביזרים רגילים
•נוח לתחזוקה ופירוק
יתרונות מערכת ההזנה החדשה:
•חלופה מלאה לכלור נוזלי
•עלות התקנה נמוכה
•חסכון בתשתיות ובמקום
•עלויות תפעול ותחזוקה נמוכות
•קלה ונוחה לתפעול ותחזוקה
•בטיחות מירבית והקטנת סיכוני דליפה
•תוצרת צרפת
לפרטים :לוכסמבורג תעשיות בע“מ
.
טל. .i 03-7964300 .

דגמי המזינים החדשים:

 20 50 100 Pהמיועדים לתעשיה וכן דגמי i 20 50 100
עבור בריכות שחיה מתוכננים לייצר באופן אוטומטי ומבוקר מנה מדוייקת
של כלור למטרות חיטוי .מזינים אלו הנם בעלי פטנט רשום והם מסוגלים
לספק מנות משתנות של כלור זמין בהתאם לדרישה בשטח.

המזין משתמש בטבליות  HTHבתקן רשום  ,NSF 60ובטכנולוגיית ריסוס,
על מנת לייצר תמיסת כלור טריה בהתאם לצריכה .המסת הטבליות
מתבצעת ע“י מערכת דיזות וסעפת ריסוס המתיזה מים כלפי מעלה לעבר
מגש מחורר עליו מונחות טבליות  .HTHכלי קיבול בתחתית המזין אוגר את
תמיסת הכלור הטריה בריכוז של כ 2%-כלור פעיל .כמות תמיסת הכלור
המוכנה לשימוש מפוקחת ע“י בקרה אלקטרונית ומערכת סנסורים אשר
מבטיחה ייצור קבוע התואם את דרישות הכלור של המערכת המטופלת.
כמו כל מזיני הכלור של חברת  , nפועלת גם מערכת חדשה זו בלחץ
מים רגיל והיא ניתנת לשימוש ,למילוי חדש ולניקוי תוך כדי פעולתה בכל
עת .גודלה הקומפקטי של המערכת והעובדה שלא נדרש מיכל נוסף
לאחזקת הכלור ,הופכת אותה למערכת מושלמת לשימוש במקומות
ציבוריים מאוכלסים ובאזורים מרוחקים שההגעה אליהם קשה.
* המידע במדור זה סופק ע"י המפרסמים והוא באחריותם.
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הופ הנדסה בע"מ
טיפול במים ואבנית לשימוש ביתי
מדי פעם אנו מתבשרים על זיהום ברמה זו או אחרת של המים המוזרמים
לביתנו ,ולעיתים אף נדרשים להרתיחם .המים המגיעים אל ביתנו משמשים
לאכילה ,רחצה ושטיפה .זיהום איננו עושה טוב לגופנו פנימה ,לעורנו בחוץ
ולמערכות הזרמת המים בביתנו .אנו נאלצים אפוא להחליט כיצד לטפל
במים בביתנו!
בכתבה זו ננסה לסקור את הגורמים ואת אמצעי ההתגוננות המאפיינים כל
פגע ונזק .יש רק לזכור ,כמו תמיד ,כי אין פתרון קסם זול לכל התחלואים .כמו
כן ,באה כתבה זו לעזור למי שאינו מומחה בתחום ,להתמודד עם השאלות
הרבות וההתלבטויות ולהתאים את הטיפול הנכון והאפשרי לצרכיו.
מקורות המים העיקריים בארצנו הנם מעיינות תת קרקעיים והכנרת .אל
כולם מגיעים המים ממי הגשמים הזורמים ומחלחלים באדמה ,ובתוך כך
סופחים אליהם חומרים רבים ומגוונים ,בהתאם לאזור בו זרמו ושקעו ,חלקם
מומסים במים וחלקם מרחפים בהם.
המים שעוברים סינון לעיתים מכילים מזהמים הכוללים מתכות כבדות,
אבנית ,חומרי ריסוס ,דלקים ,דשנים ,חומרים אורגאניים ועוד .להלן מספר
שיטות לטיפול במים:

חברת הופ הנדסה יצרנית ומשווקת פתרונות לטיפול במים מציעה מספר
דרכי טיפול החל מהסנן הביתי ועד לפתרונות תעשייתיים גדולים:

חיידקים והחרפה בטעם וריחות הלוואי .סננים אלה יש להתקין לאחר
סנן הלכלוך בכדי למנוע סתימתם.

טיפול למערכות חימום מים בבית:

בדודים ,מכונות כביסה/מדיחי כלים :ניתן לחבר בכניסת המים לדוד
מכשירים כדלהלן:
 מרכך המכיל פולי פוספט או סיליפוס .חומר זה כאמור מצטרף אל המיםומונע הצטברות אבנית על חמם הדוד .יש להחליף את חומר המרכך
אחת לכשנה על פי כמויות השימוש במים בדירה.
 מכשיר " PTHירוק" (תוצרת הופ הנדסה) המטפל ללא תוספת חוממרים באבנית ומפחית משמעותית הצטברות האבן .מכשיר זה דורש ניקוי
אחת לכשנה בלבד או החלפת הליבה.

טיפול במי השתייה

משביחי מים PTH / PTL/ PTF

משביחי מים PTH / PTL/ PTF
טיפול בכניסה לבית
 .1טיפול בכניסה לבית למניעת הצטברות אבנית:
חברת הופ הנדסה מציעה מכשיר "ירוק" הנקרא  PTHהמטפל באבנית
ע"י שימוש בכוח זרימת המים דרכו והשוואת אלקטרונים ע"י הארקה
לאדמה .מכשיר זה גם מסנן את המים וגם מטפל במניעת הצטברות
האבנית .המכשיר דורש ניקוי בלבד אחת לתקופה ופועל ללא תוספת
אנרגיה או חומרים נוספים למים.
 .2טיפול למניעת לכלוך:
בד"כ בכניסה לבית מקובל סינון של  50עד  25מיקרון – שהנו גודל
החלקיק באלפית המילימטר היכול לעבור דרך הסנן .יש אפשרות
גם לשלוב הסנן עם חומרים למניעת אבנית הנקראים סיליפוס או
שלבי
סיליפוס
תלתמוכנס
מטהרלתוכו
הסננים נמצאים בתוך בית סטנדרטי פלסטי
פוליפוספט.
הסנן חד או רב פעמי.
סננים חד פעמיים  -זולים מאוד ויש להחליפם מדי תקופה על פי כמות
הלכלוך במים המסופקים ע"י העירייה ,או אחת לחצי שנה למניעת
הצטברות החיידקים .סנני רשת  -בד"כ מפלסטיק או מנירוסטה ,ניתנים
לשטיפה וניקוי.
סנני דסקות פלסטיק  -ניתנים לשטיפה ולא נדרשת החלפתם לאורך
שנים.
 .3טיפול לשיפור הטעם:
יש המעוניינים בשיפור הטעם והריחות כמו גם הגנה על עור הגוף
מכלור בעת הרחצה .שיפור הטעם וריחות הלוואי מושג ע"י העברת
המים דרך סנן פחם הסופח אליו את הכלור,את טעמי הלוואי ואת
הריחות .את הסננים יש להחליף אחת לחצי שנה או ע"פ הוראות
היצרן .אי החלפתם גורמת לאחר זמן להיותם מקור להתרבות

הצרכן הישראלי משקיע כאן את מרב מאמציו וכספו .חלקם ע"י רכישת מים
במחיר כלכלי ופיזי ("סבלות") גבוה וחלקם ע"י טיפול במים המגיעים בכל
מקרה לביתנו ועלותם היחסית נמוכה.
בגדול ניתן לחלק את טיפולי המים לשתייה לשניים ,מים כמעט מזוככים
בהם אין כלל תוספות ,ומים מסוננים העוברים הפחתה בכמויות המרכיבים
שהגיעו לביתנו ע"י הטיפול.
אוסמוזה הפוכה -מים כמעט מזוקקים:
מערכות אלה תופסות תאוצה רבה בקרב הציבור בארץ ובעולם .זהו מתקן
בן  5שלבים ,הגורם להסרת מרב חומרי הלוואי במים .לא ננתח את התהליך
המעניין בפני עצמו ,אך בניגוד לרוב המתקנים האחרים ,ניתן כאן למדוד
אוסמוזה הפוכה -ביתית
ולבדוק את איכות התוצרת אחרי התהליך בעזרת מכשיר פשוט יחסית.
למערכת מספר מערכות .לצורך פעולתו התקינה ,נדרש לחץ של לפחות
 3אטמוספרות בקו המים והקיים בד"כ בכל ישוב .מיכל מיוחד מוצמד
לאוסמוזה ההפוכה ומתפקידו לצבור ולדחוס את המים המטופלים לברז
המזיגה בעת הפעלתו ע"י המשתמש .המהדרין מוסיפים עוד "סנן" קו
המשיב למים מינרלים וטעם.
לידיעה ,המערכת פולטת מים שהומלחו המועברים לניקוז ופינוי ,מים אלה
יכולים לשמש להשקיה או שימושים אחרים.נדרש מקום לאחסון המערכת
בגודל של כ 50 -על  50על  60ס"מ .מומלץ מאוד להיעזר בהתקנה
הראשונית במתקין מוסמך עקב מורכבות המערכת.
את המערכת צריך לתחזק  -כמו גם כל המערכות האחרות ,החלפת סננים
אחת לכחצי שנה והחלפת ממברנה אחת לשנתיים או על פי בדיקת איכות
המים .כל המוצרים מסופקים על ידי הופ הנדסה.
מטהרים :מטהרים -תלת שלבי -חרמון 4 ,שלבי – כרמל משווקים ע"י הופ
הנדסה מטהרי המים בנויים למעשה ממספר מסננים המורכבים בטור אחד
אחרי השני ,כשלכל אחד תכונה אופיינית ,שילובן נותן את סך הטיפול במים.
המערכות הנפוצות :מטהר תלת שלבי וארבע שלבי המטפלים בלכלוך,
אבנית ,כלור וטעמי הלוואי.
סנני בריטה :סננים שתוצאתם טובה אך קיימת בהם מגבלת הצורך
בקומקום ,עלותן יקרה לאורך זמן .מתאים לשימושים בכמויות קטנות מאוד.
מים "מינראליים" :אלו מי מעינות רגילים מבוקבקים הדורשים סבלות ,ואכסון
כך שיתרונם הכולל בספק ביחס למים זהים המטופלים באמצעות סינון או
אוסמוזה .מים אלה מופקים ומסוננים על ידי היצרן ורכישתם ע"י הלקוח .רצוי
לא לאחסן מים אלה לזמן רב עקב סכנת הצטברות מזיקים במים.
לפרטים נוספים:
הופ הנדסה בע"מ – אמנון אוריאלי 052-3868533
הנדסת מים מגזין המים הישראלי 52

על כוס מים

פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ
חברת פיברטק מספקת צנרת  GRPלמאסף ביוב
ראשי נס ציונה
הצנרת ,בקוטר  800מ"מ תחבר את הביוב של העיר נס ציונה אל הקו
הראשי שמוביל לשפד"ן.

א.ר.י
שסתום אויר דינמי  ,D-070Pעכשיו גם ללחץ עבודה
של  16בר

טכנולוגיה יחודית המשלבת מבנה ותפקוד חדשניים ,מאפשרת טיפול אופטימלי
בתופעת הלם המים וריקון מלא של האויר בקו.
שסתום ייחודי הפועל ללא מצוף ומבוסס על עקרון הדיאפרגמה המתגלגלת.
מבנה המאפשר לשסתום הדינמי לשחרר ולהכניס למערכת המים אויר
באופן מבוקר ומדורג ,למנוע טריקות והלמים מקומיים ולתרום להפחתת
הלם המים בקו.
כאשר נוצר מצב של ואקום ,השסתום פועל במהירות להכנסת כמות גדולה
של אויר למערכת הולכת המים ,כך נחסמת האפשרות ליצירת הלם שלילי
ונזקים נוספים הצפויים לקו.
מצבו הטיבעי של השסתום כאשר הקו לא פעיל ,הוא סגור d
ובכך נמנעת חדירת גורמים זרים למערכת המים.
מיועד להתקנה בתחנות שאיבה ,בארות עמוקות ,ובקווי הולכה ,בהם
מתרחשת הפרדת עמוד המים.
כמו כן להתקנה באתרים המחייבים שסתום אויר בעל צללית נמוכה יחסית
עקב העדר מקום.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מח .השיווק
חברת פיברטק מספקת צינור  GRPלמאסף הביוב הגדול ביותר שתאגיד
המים מי ציונה ביצעה עד כה .הקו החדש בקוטר  800מ"מ שתוכנן ע"י
משרד התכנון מלין ןמבוצע ע"י הקבלן ליקבורניק ,יאסוף את שפכי העיר נס
ציונה ושלושה ישובים מהמועצה האזורית גן רווה ויתחבר אל הקו המוביל
אל השפד"ן .הקו באורך  3.5ק"מ יחליף קו ישן ,מתוכנן לספק את צרכי
העיר נס ציונה לפחות ל 35-שנה .בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש
בצינור  GRPבפרויקטים להולכת קולחין ושפכים בשל חוזקו ,משקלו
הקל ,עמידותו הקורוזיבית ,ואורך חיים ארוך.

לפרטים נוספים :ניצן קפ  -מנהל שיווק
פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס
נייד  052-6117373טל'  09-7929441פקס 08-6383791
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כיל חיפה (דשנים)
טיפול בשפכי יקבים

בשנים האחרונות ,עקב החמרת הרגולציה הסביבתית ,מדווחים מקרים
רבים של חריגות באיכות השפכים ביחס לערכים המותרים בחוק – ועקב
כך ,נאלצים מפעלי תעשייה רבים לשלם תשלום חריג.
שפכי יקבים הינם שפכים המאופיינים בעומס אורגני גבוה הגורם ,בין
השאר ,לפגיעה במערכות ההולכה וקריסת מתקני הטיפול העירוניים
(מט"ש) ,לרבות פגיעה באיכות הקולחים המופקים אשר משמשים
להשקיית גידולים חקלאיים.
חברת גאון מאמץ פולדמיר בע"מ ,שהינה בשליטת תאגיד המים פלג הגליל
הקימה בשיתוף עם יקב דלתון מתקן פיילוט לטיפול בשפכי היקב ,ולאור
התוצאות המבטיחות של הפיילוט הוקם השנה מתקן קבע שנותן מענה
לשפכי היקב במשך כל השנה ומביאם לרמה המותרת בחוק להזרמה
לרשת הביוב הציבורית ללא תשלום נוסף.

טכנולוגיית הטיפול במתקן מחולקת לשני שלבים :בשלב הראשון ,טיפול
קדם פיזיקו-כימי בטכנולוגיית ה NC-החדשנית המשווקת ע"י כיל חיפה
ומאפשרת הרחקת מוצקים מרחפים באופן כמעט מוחלט ,בתוך דקות
וללא כל תלות ברמת ה ,pH-ושלב שני :טיפול ביולוגי בטכנולוגית BAC -
 Bio Aerated Cellsשפותחה במהלך שלב הפיילוט ותוכננה לתת מענה
לשפכים בעלי עומס אורגני הגבוה פי  10ויותר משפכים מוניציפליים.
עד להקמת המתקן נאלץ היקב לפנות את השפכים באמצעות מכלים/
מכליות ,בהליך מסובך ויקר ,למכון פינוי ייעודי לשפכים חריגים ואסורים.
המתקן בדלתון ייחודי בארץ ובעולם ובכנס שהתקיים בחודש נובמבר 2015
בדרום אפריקה ועסק בשפכי יקבים ,הוצג המתקן על ידי פרופסור מיכאל
ליטאור ,ממפתחי טכנולגיית ה ,BAC-וזכה לשבחים והתעניינות מגורמים
שונים בכל העולם.
מתקן הטיפול בדלתון תוכנן ,נבנה ומתוחזק ע"י חברת גאון מאמץ פולמדיר
בע"מ ,שנמצאת בימים אלה במשא ומתן עם יקבים נוספים בארץ ובחו"ל
להקמת מתקני טיפול שפכים ייעודיים ליקב.
טכנולוגיית ה ,NC-שייחודה הוא בקואגו-פלוקלנט מהפכני לטיפול
בשפכים ,משווקת בארץ ובעולם ע"י חברת כיל חיפה.

למידע נוסף והזמנות:
חברת גאון מאמץ פולמדיר בע"מ 04-9008135
כיל חיפה – 1-800-77-88-77

וינטר הנדסה
וינטר הנדסה מנצלת עוצמה בין לאומית לטובת
הצרכן הישראלי

וינטר הנדסה מקבוצת  AQUAPHORגאה להציג את קו מערכות
האוסמוזה החדשות ובעיקר את הפיתוח החדש של מערכות
אוסמוזה אוטומטיות לחלוטין ומערכות יעודיות למחזור רכז של
מערכות אוסמוזה הפוכה לצורך יעול וחיסכון במים
חברת וינטר הנדסה הוקמה בשנת  2006במטרה לתת מענה בתחום של
טיפול במערכות מים בדגש על איכות שירות ואמינות נוסף למקצוענות.
מה שהחל כרעיון של שלושה שותפים הפך עם השנים לאימפריית מים

השולחת זרועות למרבית התעשיות בישראל.
כעת ,תחת כנפיה של ענקית מוצרי המים אקוואפור העולמית ,משיקה
חברת וינטר את קו מערכות האוסמוזה החדשות המורכבות מרכיבים
מתוצרת מיטב היצרנים בעולם ובמחירים אטרקטיבים במיוחד.
מערכות אוט' לחלוטין הכוללות בקר מתוכנת יעודי אשר יאפשר הפעלה
של המערכות ביעילות  .הבקר החדש יכלול כסטנדרט מסך מגע לד צבעוני,
אפליקציה לסמרט פון ,כרטיס תיקשורת מובנה לרבות חיבור סללוארי להעברת
נתונים בזמן אמת.
מערכות מתאימות במיוחד למטבחים מוסדים ,מערכות שטיפת כלים,
בריאות מזון וכו'.

למערכות מפרט טכני סטנדרטי הכולל:
•מעמד ,פאנל קידמי וברזי ויסות מסוג מחט עשויים נירוסטה.
•שעוני לחץ כניסה ,אחרי סינון ולחץ  ROעשויים נירוסטה ממולאי גליצרין.
•זוג בתי מסנן  BBרקורד עשויים  PPמחוזק סיבי זכוכית.
•צנרת לחץ נמוך עשויה  PVCללא צנרת גמישה.
•צנרת לחץ גבוהה עשויה נירוסטה לרבות צנרת בקרה.
•בתי ממברנות עשוים נירוסטה עם ציפוי  EPאו .FRP
•ממברנות מתוצרת  GEאו שוו"ע ע"פ דרישת המזמין.
•משאבת לחץ גבוהה עשויה נירוסטה מתוצרת  GRUNDFOSאו שוו"ע
ע"פ דרישת המזמין.
•משאבת מינון לאנטיסקילנט מתוצרת GRUNDFOS
•לוח חשמל הכולל בקר יעודי עם תצוגת איכות תוצר רציפה
•בקרת חוסר מים בהזנה
ניתן להוסיף במחירים אטרקטיבים :מערכות  ,UFסינון מקדים עם
שטיפה אוט'  MMאו פחם פעיל ,מרככי מים אוטומטיים (עמודה בודדת או
כפולים) ,כל סוגי מערכי אגירה ומערכות עיקור .UV
למידע על מוצרים נוספים של החברה ולפרטים נוספים ניתן לפנות:
טלפון ,04-9532444 :פקס04-9533372 :
אתר www.wintereng.net :מיילoffice@wintereng.net :
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המערכות כוללות כסטנדרט:
● מעמד עשוי נירוסטה
● ממברנות מתוצרת GE
● צנרת נירוסטה ו PVC-ללא צנרת גמישה
● סינון כפול בתים עשויים  PPמחוזק סיבי זכוכית
● משאבת  ROרב דרגתית נירוסטה GRUNDFOS
● מדי ספיקה ולחץ
● בקרת לחץ
● בקר יעודי הכולל תצוגת מוליכות
● מערך שטיפה מהירה אוט'

מערכת
מחיר 2לי"ש
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0

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

Distributor
GE Water & Process
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