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 רקע נתוני .ג

 הנדסיים פרטים .0.ג

 המתקן של טכני תיאור .א.1.ג

 קדם טיפול -

   כניסה תושוח

  פלסטיק. חלקיו ,אבנים, שברי עץ: גסה פסולתת ללכידת ומיועדהשוחות 

 .אחד למ"ק כ 122 בנפחתאים  שניהמערכת כוללת 

   מגובים

בינוני  מגובמגובים בטור:  שני מהןתעלות מקבילות, בכל אחת  6 תכולל, העדינה סילוק פסולתלמערכת 

 מ"מ.  7במרווחים של עדין  ומגוב ,מ"מ 26 במרווחים של

 12,222 -כספיקת שיא שעתית של  קליטתבנוי לכולו  המערך, ומ"ק כ"א 7,162המגובים בנויים לספיקה של 

 בגיבוי/טיפול.אחד + עם ארבעה מגובים פעילים  מק"ש

 ושומנים גרוסתאגני 

 .(שומנים) צף חומרו( גרוסת)חול ושוקע  דקק חומר אנאורגני ולילס מערך

 .מ"ק 1,522כולל של  בנפחו מ"ר 692בשטח כולל של  מקבילים םאגני 9 כולל

 .ש"קמ 12,222שיא של  ספיקתלקליטת  בנוי המערך

 ראשוני  שיקוע -

של חומר אורגני בר  כימית,-, ולפי הצורך גם מוגברתתגרביטציוני הרחקהל מיועדהשיקוע הראשוני  מערך

 שיקוע.

 2,222ובשטח כולל של  מ"ק 5,522של  כוללבנפח מ'(  7מ' בעומק  x5 מ'  95)מלבניים  םאגני 6 -מ מורכבמערך ה

  ./שעה'מ 9.7לעומס הידראולי מקסימלי של ומתוכנן , מ"ר

 כמויותסוגים ובב, פוליאלקטרוליטמינון  או על מתכת, יוןשל  מינוןכימית מבוסס על -מוגברהשיקוע ה

 של המכון.  התהליכיים צרכיםל םימיתאמה

 .7-6% הוא מתקבלתריכוז הבוצה הראשונית ה

  ביולוגי פוליט -

אפשרים , הממ' 6ובעומק  מ"ק 79,222נפרדים בנפח כולל של  ריאקטוריםכולל ארבעה  הביולוגיערך הטיפול מ

 . mUCT בתצורת משופעלת בוצהתהליך טיפול בשפכים ב

 ,ירוביאנוקסי/אאיזור , (אנאירוביאיזור סלקטור )בדרך כלל מתפקד כ :יזורים נפרדיםאריאקטור מחולק לכל 

     .אויר )בועות עדינות(המערכת פיזור שליטה בהגמישות התפעולית מתאפשרת באמצעות . אירוביאיזור ו
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(, מהאיזור האירובי RAS)לאיזור האירובי מהמשקעים השניוניים  :סחרורי בוצה 7 -כל  ריאקטור מחובר ל

  , ומהאיזור האנוקסי לאיזור האנאירובי.סחרור ניטראטים() לאנוקסי

 2.5-1.2 הוא בטווח מומסהחמצן הריכוז עות. ש 6.6בטיפול הביולוגי הוא  ממוצעההידראולי השהיה זמן ה

 ג'/ל.  1.6-6.2 הוא בדרך כלל בטווח MLSS  ריכוזמג"ל. 

צמצום או לניתנים להפעלה,  ,הביולוגייםבכל אחד מהאגנים  ,הסחרורים, הערבול והספקת האויר לכל חלק

  אגן.אותו את ההרחקות הנדרשות בבאופן מיטבי על מנת להשיג  ,ניתוק לפי הנדרשל

נים מסוגל למעשה לתפקד כמתקן טיפול בקונפיגורציה ביולוגית אחרת )ולהיות מכוון אגאחד מהבאופן זה, כל 

 האגנים האחרים(. מזהמים מסויימים במידה שונה מזו של להרחקת 

מקוונים )בהם בין השאר רגשי רציפים מנוטר ע"י מאות רגשים מערך הביולוגי ה ,זו מניפולציהלצורך ביצוע 

, ספיקת שפכים, MLSSט, ארחיזור, אמוניה, זרחן, ניט-טמפרטורה, הגבה, חמצן מומס, פוטנציאל חמצון

 .מודל-ה מבוססתמערכת בקרהמדווחים ל –גובה בוצה במשקעים שניוניים, ועוד( ספיקת אויר, ספיקת סחרור, 

בימים, )של המתקן  "היסטוריים"רציפים -נתוניםוגם ב האלה, בנתונים המקווניםגם משתמשת מערכת ה

לבצע את ההרחקות הנדרשות ממנו ביעילות לאפשר לריאקטור  כדי –( קודמים/ותהשנים בחודשים ובשבועות, ב

           .ובמסגרת הזמן הנתונה ,הנדרשת

 וניישנ שיקוע -

מ',  79המשקעים הם בקוטר של  6. שניוניים משקעיםפועל מול שני הביולוגיים  הריאקטוריםאחד מארבעת  כל

  מ"ק. 26,622 כולל של נפחמ"ר וב 6,222של בשטח כולל 

 MLSSק"ג  2.5מ'/שעה, ולעומס מוצקים מקסימלי של  1.71הידראולי מקסימלי של עומס להמשקעים בנויים 

 למ"ר לשעה.

 םחיטוי קולחי מערך -

י של למזמן מגע מיני עם מ"ק 2,622בנפח כולל של  מגע-שני תאיב חיטוי הקולחים לפני הזרמתם לנחל מתבצע

 .1/92תאי המגע הוא  יחס אורך/רוחב שלדק'.  22

 "ל. מג 2-6של יכוז כלור נותר רציוד המינון מתוכנן עבור . טהיפוכלורי סודיוםמתבצע באמצעות תמיסת  חיטויה

 לנחל קולחים  שחרור נקודת -

 -כבקסקדה הוא כולל העומד ה סדהפמ'.  6.6באורך של  מדרגות 6ה של הזרמת הקולחים לנחל היא מעל קסקד

  מ'.  1.6

 מג"ל.  7 -על גבי הקסקדה, מתוכנן להיות גבוה מ מעבראחרי בקולחים, ריכוז החמצן המומס 

 בבוצה טיפול -

עוברות הסמכה  /יום,DSטון  22.6 -כובוצה שניונית בכמות של /יום, DSטון  77 -בוצה ראשונית בכמות של כ

 צנטריפוגות דקנטר ומסמיך סרט אחד.  5כרגע במערך שכולל 

מאפשרים הסמכה  ,הבוצות אל מערכת הטיפול בבוצהשתי  אפשרים שינוע שלשמוהמיכלים, המשאבות  ,הצנרת

 .בכניסה למעכלים האנאירוביים מהן בלבד, בהתאם לתמהיל הנדרשאו של אחת ביחד של שתי הבוצות 
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 16,222בנפח כולל של מקבילים מזופיליים מעכלים אנאירוביים  7מערכת של מעוכלת ב ה משני המקורותהבוצ

 16)מינימום  /מ"ק ביום VDSק"ג  1.4 -ועומס מוצקים נדיפים של כ יום 16 -כ"ק, עם זמן שהיית מוצקים של מ

 .כאשר אחד המעכלים אינו בעבודה( ,/מ"ק/יוםVDSק"ג  2.4יום ומקסימום 

מ"ק.  2,622גז בנפח  נצבר באוגר מק"ת/יום, 16,662 -, בכמות של כהביוגז הנוצר במהלך העיכול האנאירובי

ייצור חשמל הגז משמש ל בתהליך.הפרעות כאשר יש לחץ בזמן שאיבת בוצה או -תתהגז מבטיח שלא ייוצר  אוגר

שריפה הגז מועבר דרך מערכת ה קוגנרציה אוהלפני  ף בלפיד.. גז עודף נשרטוריםנרגבשלושה גנרציה( -)קווחום 

 סילוק מימן סולפיד.ביולוגית ל

 ,21% -הסחוטה, בריכוז מוצקים של כהבוצה  צנטריפוגות סחיטה. 5בוצה מעוכלת נסחטת במערך הכולל 

 לאתר מוסדר לצורך קומפוסטציה.מהם ומפונה מ"ק,  222בנפח כולל של מיכלי אגירה שני מועברת ל

 חשמל -

 :רגיל במצב חשמל

   :נפרדיםמשני מקורות  היאלמט"ש  הסדירההזנת החשמל 

 .האנאירוביים במעכלי הבוצה הגז מקור. ביוגזעם מנועי  עצמימייצור  חשמל -

 . הרשתמ חשמל -

 :חירום במצב חשמל

משך כל יצויין כי בכנס לפעולה גנרטור דיזל. ייקבלת חשמל, אי חוסר יכולת ייצור וגם של  מקרהבחירום,  במצב

 .ה כזותקל הפעלה של המט"ש לא נרשמהשנות ה

 מקורות וסוגים –נכנסים  שפכים .ב.0.ג

 המתקן שפכי מקורות -

 המקורות הבאים:ן מ, וכ)אגן שורק ואגן רפאים( המערביים של ירושליםמאגני הביוב המתקן מגיעים שפכי 

 מבשרת ציון -

 גבעון החדשה -

 גבעת זאב -

 אל ג'יב -ביר נבאללה  -

 רם / דחיית אל בריד-א -

 בית זית -

 מוצא עלית -

 בי"ס חקלאי עין כרם -

 אבן ספיר -

 צור הדסה -

 תר עליתבי -

 מבוא ביתר -

 בר גיורא -

 נס הרים -
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 אורה -

 עמינדב -

 רמת רחל -

 ג'אלהבית  -

 הר גילה -

 הלן. בתרשים של מופיעיםירושלים  ם שליגני הביוב המערביא
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 גיםויוס לפיבחלוקה  המתקן שפכי התפלגות -

 :סניטרייםשפכים 

שפכים נכנסים  105,144 -)מתוך כ "יקמ 45,222 -כב נאמדבמט"ש  יםהמטופל סניטרייםה שפכיםהרכיב 

  .בסה"כ(

 שפכים תעשייתיים: 

מוערך כי למפעלים גדולים לעיבוד מזון, ולמפעלים המבצעים סינון וריכוך מים בהיקפים גדולים, עלולה להיות 

 . הנכנסים למתקן על הרכב השפכיםהשפעה 

 . 1"ימק 4,962 -ככיום שהם מהשפכים,  4.2% -נאמדת בכהמטופלת במט"ש כמות השפכים התעשייתיים 

 הגידול קצבלגבי ו איכויותלגבי  מידעולגביהם אין  ,מקורם ברש"פהנכנסים למתקן כי חלק מהשפכים  יצויין

 .הצפוי

 : חקלאות שפכי

 .שטחי הרש"פבעיקר מ מוערך כי שפכים כאלה מגיעים למתקן,

 אין מידע לגבי כמויות וסוגי השפכים ממקור זה.

 שפכים ספיקות .ג.0.ג

 ספיקת תכן -

  .בממוצע, לרמת טיהור בסיסית "קמ 112,222היא ( תכנון מתואם)"ש המטספיקת התכן של 

  ערך התכן מבוסס על תצורת המט"ש לאחר סיום שדרוגו, ולפני הקמת הקו הביולוגי החמישי.

 נוכחית שפכים ספיקת -

שיא ה ספיקת"י. מק 105,144 היתההחודשים האחרונים  12במהלך למתקן  שהגיעה הכוללתממוצעת הספיקה ה

 .(2216)דצמבר  "יקמ 142,599 היתה תקופה זו מהלךביותר שנרשמה ב הגבוהה

 .החודשים האחרונים 12במהלך  החודשיות הממוצעות בכניסה למתקן הספיקות מופיעות שלהלן בטבלה

 ספיקה חודש 

 m3/d 

 102,794 08-אוק
 106,173 08-נוב

 117,138 08-דצמ
 108,951 02-ינו

 114,210 02-פבר
 110,146 02-מרץ
 105,625 02-אפר
 100,895 02-מאי

                                                 
 לביוב אב תכנית) 4.7% -בעיר ירושלים עצמה הוא כ ,בניה ובתי חולים ,ומלאכה מסחר, לתעשיה המים צריכתהיחסי של  חלקה  1

  (.2214 מרץ, ירושלים
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 ספיקה חודש 

 m3/d 

 98,271 02-יונ

 97,692 02-יול

 93,926 02-אוג

 101,527 02-ספט

 105,144  0202 ממוצעים ממוצע

 117,138 0202מקס' ממוצע 

 

   .הבאים בגרפים לראות שניתן כפי, מהזמן בחלק התכן ספיקתה על תהשנה הספיקה הנכנסת על במהלך

 

 

 

 

   ספיקות חודשיות ממוצעות :7איור 

   ספיקות יומיות :9איור 
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 חזויה שפכים ספיקת -

  .תכנית האבלהלן תחזית כמויות השפכים העתידיות הצפויות להגיע אל מט"ש שורק, לפי תחזית 

להעביר את גם בעתיד כיום ימשיכו תורמי השפכים כל  אםלמתקן הטבלה מציגה את הכמויות הצפויות להגיע 

בתצורה עתידית וגם את הכמויות המינימליות האפשריות שפכיהם למט"ש )"הרכב תורמי שפכים נוכחי"(, 

 . "הרכב תורמי שפכים מינימלי"( –מהלכים שיאפשרו זאת מידה והתאגיד יבצע בכלשהי )

'יח שנה  תורמי הרכב 
*נוכחי שפכים  

ללא  –מינימלי תורמי שפכים  הרכב
וביתר  ,מבוא ביתר, צור הדסה שפכי

  *עילית

"ימק 2020  **105,496 96,703 

"ימק 2030  126,195 115,854 

"ימק 2040  148,050 135,763 

"ימק 2050  175,855 161,078 

התחזית אינה כוללת  .2216עידכון יוני  ירושלים, ביובתכנית אב ל ,"שיםלמטלשפיעת ביוב  גיחוןה תאגיד חזיתת *
 בלבד. ייםותעשיית יםשפכים סניטרי אלא בגשם ןשמקור תרומות

 .2214 ספטמבר עד ינואר חודשים"ש בלמט בכניסהבפועל החודשי הכולל מהממוצע  122.77%זה מהווה  רךע **
  

  

   ספיקות שעתיות :6איור 
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 מאושרת תכנית, קולחים ועומסים לפי שפכים איכויות . 0.ג

 . 2215שנת  מאזנמצא בשימוש המשודרגת  תצורהה עבור המתוקןהתכנון  בסיס

 התכנית לפיועומסים  תיואיכו .א.0.ג

  .המשודרגהערכים רלוונטיים למצב  מוצגים בטבלה הבאה. )המעודכנים(התכנון  ערכי

 

 
TSS BOD COD TKN tP 

"למג תכנון בסיס לפי  ריכוז  625 420 925 75 11 

"יקג תכנון בסיסלפי  עומס  56,662 46,200 101,750 8,250 1,210 

 

 ריכוזי מזהמים – בפועל שפכים איכות .  ב.0.ג

 .2216-2214ט"ש, למ בכניסהמזהמים העיקריים ה של חודשיים ממוצעים בטבלה שלהלן מובאים ריכוזים

  TSS BOD COD TKN NH4 tP 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 בסיס לפי ערך

 11  75 925 420 625 מעודכן תכנון

 12.0 44 80 1,105 561 928 08-אוק
 11.4 42 74 988 514 597 08-נוב

 10.7 47 78 830 423 481 08-דצמ
 10.4 46 78 904 427 502 02-ינו

 9.9 46 73 1,004 539 625 02-פבר
 8 36 62 805 393 460 02-מרץ
 9.1 42 76 1,103 540 680 02-אפר
 11.5 46 82 1,028 544 725 02-מאי

 10.5 43 79 965 513 585 02-יונ
 10 42 78 871 541 598 02-יול
 12 43 76 880 508 532 02-אוג

 10 44 76 924 445 556 02-ספט
 10.5 43 76 951 496 606 ממוצע 
 12.0 47 82 1,105 561 928 מקס' 

 

 הגרף שלהלן מציג את ריכוזי החנקן והזרחן הממוצעים בכניסה למתקן.
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  המעודכנים. תכנוןכי הערדומים ל בפועלהממוצעים  הזרחן והחנקן ריכוזיככלל, 

והחומר האורגני בשפכים.בגרף הבא מוצגים ערכי המוצקים 

 

 

 שפכים. הממוצע ב צח"בשל עליה בריכוז המגמה ניכרת  2216מאז סוף שנת  ,כפי שניתן לראות

יומי בכניסה למט"ש, מראים עלייה היצויין כי ריכוזי הצח"כ, הנמצאים במהלך החודשים האחרונים בדיגום 

 חדה ומתמשכת. 

 

 

  בשפכים  מוצקים וחומר אורגניריכוזי  :6איור 

  בשפכים  חנקן וזרחן ריכוזי : 5איור 
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לחריגות אלה אותרו נקודות חשודות במערכת הביוב המזרימה למט"ש, כפי מקורות במסגרת הנסיון לאתר 

 .שמוצג בגרפים הבאים

 

 

 

 

 

  

: אלפי מג"ל Y)קנדו( ]ציר  17/12/14-16/11/14צח"כ בניטור רציף בתחנת ניטור כיכר עטרות, ריכוזי  :6איור 
   מג"ל.  5,222 -צח"כ[ . המערכת אינה יכולה לזהות או לתעד ערכים הגבוהים מ

 : אלפי מג"ל צח"כ[. Y)קנדו( ]ציר  16/12/14-16/11/14צח"כ בניטור רציף בתחנת ניטור בית ג'אלה, ריכוזי  :4ר איו
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  מזהמים עומסי –שפכים בפועל  איכות .ג.0.ג

הם  (2214 ספטמבר-ינואר) כיום "שלמטבכניסה  האורגניים םעומסיה, שלהלן בטבלה לראות שניתן כפי

 .התכנון מערכיבמעט  גבוהים

לפני ו, לא במצבו הנוכחי, אלא לאחר תום שדרוגוט"ש למלוונטיים המובאים רתכנון הרכי י עובהר כי

עקב  –, אשר עם עומסיםרק בעתיד להתמודד מתוכנן המט"ש . כלומר, הפעלת הקו הביולוגי החמישי

  .מגיעים אליו כבר כיום –שינויים בספיקת השפכים ואף באיכותם 

ין עם זאת כי הקו הביולוגי החמישי עתיד להגדיל דרסטית את יכולת הטיפול של המתקן בעומסים יצוי

      הנכנסים אליו. 

 פרמטר
ריכוז  לפי 

בסיס 
  תכנון

ספיקה 
  תכנון

עומס 
 * תכנון

ריכוז 
ממוצע 

0200208-
2200202 

ספיקה 
ממוצעת 
0200208-
2200202 

עומס 
ממוצע 
 בפועל

חריגת 
עומסים 
בפועל 

 מעל
עומס 
 התכנון

         מתואם( ך)ער   

 % ק"ג0יום מק"י מג"ל ק"ג0יום מק"י מג"ל  

BOD  420 כללי 

110,000 

46,200 502 

106,248 

53,369 16 

COD  3 104,539 984 101,750 925 כללי 

TKN 75 8,250 77 8,148 0 

TSS 625 68,750 627 66,604 0 

P  0 1,109 10 1,210 11 כללי 

שדרוגו, ולפני הוספת ריאקטור ביולוגי  אחרי* עומס התכנון מבוסס על ריכוזים וספיקות בכניסה למט"ש 
 חמישי.

 

 
  עומס צח"כ בשפכים  :12איור  
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  עומס חנקן קלדל בשפכים  :11איור 
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  בפועל קולחים איכות . 3.ג

 .(2214 ספט'עד סוף האחרונים ) החודשים 12"ש במהלך במט שהתקבלו הקולחים איכויות פירוט להלן

 

 
 ספיקה

 TSS BOD COD TN NH4 Pt ממוצעת 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l מק"י  
הזרמה  –תקנות 
ממוצע לנחל )

 חודשי(

 
02 02 72 02 0.5 0 

 12 50 60 100 20 30  *הקלה מאושרת

 4.8 31 41 102 17 39 102,794 08-אוק

 3.2 33 41 104 17 35 106,173 08-נוב

 2.0 42 54 71 13 25 117,138 08-דצמ

 2.6 41 51 85 22 32 108,951 02-ינו

 6.3 42 54 118 41 54 114,210 02-פבר

 2.5 35 45 83 18 27 114,522 02-מרץ

 3.3 40 48 81 19 25 105,625 02-אפר

 4.1 32   85 26 33 100,895 02-מאי

 3.4 28 40 79 19 35 98,271 02-יונ

 4.5 30 42 76 17 30 97,692 02-יול

 4.6 31 44 73 15 36 93,926 02-אוג

 4.4 26 44 86 19 49 101,527 02-ספט

 3.8 34 46 87 20 35 105,144 ממוצע 

 6.3 42 54 118 41 54 117,138 מקס' 

תוספת במוגבלת השקיה חקלאית ל ערכים ממוצעים, לפי 12/27/2214על פי צו הרשאה להזרמה לנחל מיום * 
 .בתקנות הקולחים השלישית

 
  ריכוזים בקולחים  :12איור 
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אינדיקציה  –בהם  ני היוצא בקולחים עם ריכוז המוצקיםלניתן לראות מתאם ברור בין ריכוז החומר האורג

 לעומס הידראולי )ולא לבעיה בתהליך הביולוגי(.

 
 

מועד סיום השדרוג  – 2216כפי שניתן לראות יש ירידה עקבית בריכוז החנקנים בקולחים מאז סוף שנת 

  והתחלת עבודת ארבעת המודולים בתצורת הרחקת נוטריינטים.    

 בדיקות  תוצאות . 4.ג

 .שורק מט"ש עליהן מתבססת בקשה זו בוצעו במעבדתהמעבדה שכל בדיקות 

כל הבדיקות , ו( מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות146)מס'  היא מעבדה מוסמכת מעבדת המט"ש

עבור כל הן ו וציודה עבור המעבדההן , הרשותשל  (בתוקף)תחת הסמכה בה בוצעו שתוצאותיהן מופיעות כאן 

 .אחת מהבדיקות

ת ומדווחבקובץ או בנייר. כל תוצאות המעבדה תעודות בדיקה ו כולל הוצאת עבדה אינאופן העבודה של המ

. תוצאות הבדיקות מתועדות בפנקסי המעבדה וניתן ישירות לתוך גליונות עבודה באמצעות מספר תוכנות שונות

 לראותן במקום. 

 תעודות ההסמכה של המעבדה מצורפות בנספח.

 מצ"ב.  –בדיקות שבוצעו עבור המט"ש במעבדות חיצוניות במהלך החודשים האחרונים 

 המתקן לגבי אחרונה מחוזית ביוב ועדת החלטת . 5.ג

 . 5/12/2215אישור החלטת וועדת הביוב המחוזית לגבי המשך הרחבת המתקן ניתן בתאריך 

  ורלא , 2-ו 1ריאקטורים דומה לשדרוג ב 9-ו 7את שדרוג ריאקטורים  לאשרבוועדה זו התקבלה החלטה 

, UFבטכנולוגית קולחים סינון של יתרונות ההקמת ריאקטור חמישי, טובת הרזרבה הסטטוטורית הקיימת ל

ומורכבות בהקמה  ,והיתרונות בהמשך השדרוג במתכונת שבוצעה עד עתה מבחינת לוחות זמנים, עלויות

 ובתפעול. 

  ריכוזים בקולחים  :17איור 
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כי המתווה המוצע לשדרוג המט"ש מאפשר בסיס לעמידה עתידית באיכות הקולחים להשקיה  הניחההועדה 

 חקלאית. 

בהירה כי לצורך דיון בשינוי יעוד הקולחים להשקיה חקלאית יידרש מענה לנושאים כגון אגירת העדה והו

 חירום/ויסות במעלה ובמורד הזרם, זמן מגע לחיטוי ועוד. 
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 לשדרוג"ז לו .6.ג

 : שדרוג שסיימו רכיבים .1

ועם  ,נוטריינטים מוגברתהרחקת קווי טיפול ביולוגי משודרגים ל ארבעהעם במלואו המט"ש פועל  -

 .תכימי-מוגבר ראשונישיקוע 

 

 .7' מס ביולוגי לקו בהמשך בהצלחה ומופעל נבנה( Degassing) שניונילפני שיקוע  גזיםלנידוף  מודול -

 

  בסיום השדרוג    9מקטע אירובי בריאקטור  :19איור 

    2214לבין השיקוע השניוני, נוב'  7בין קו ביולוגי מס'  Degassingמודול  :16איור 
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סרט לבוצה נרכש, הותקן, ומופעל כתמיכה במערך הסמכת הבוצה. המסמיך ישולב בעתיד -מסמיך -

 במערך הבוצה המשודרג והוא נבחר על פי התאמתו למערך העתידי.

 

 האפשרותו 2ביולוגי מס'  בקותכונות השיקוע של הבוצה, פועלת בהצלחה  לשיפור, S::Select מערכת -

  .הטכנולוגיה ספק"י ע בבדיקה נמצאתליישם אותה בקווים האחרים 

 של המשקעים השניוניים.מקיף בוצע שיפוץ  -

  

   2214בעבודה, נוב'  GBTמסמיך  :15איור 
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 פרוייקטים בעבודה .2

o נטל במי לטיפול מתקן : 

באמצעות ביומסת  בבוצה הטיפול תהליכי שלמי הנטל מסילוק חנקן ל, DEMON ריאקטור

 "ש.למטהחנקן הנכנס  מעומס נוספים 26%-כ של הרחקה אפשרי ,אנאמוקס

 .התקבלו אישורים:

 .בניהנמצא ב המתקן

 .יסודותהבניה הנוכחי:  בשל

 

 

 . 2221 ,7רבעון  צפוי:הפעלה לו"ז 

 

  

    2214בשלב היסודות, נובמבר  DEMONמתקן  :16איור 
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o  קולחים:  לסינוןמערך 

ביותר  ברמה גבוהההמתקן יאפשר הפקת קולחים  .יםשניוני םלסינון קולחי UFממברנות  מערך

 .  ואמין באופן עקבי

 .ונותחהנתונים המתקבלים ו עבור שני סוגי מודולים במספר תצורות, מתקן פיילוט הוקם, הורץ

 

 

 .לועדה ונמצא לקראת הגשההוגש לעיריה  –ודרך גישה  ,לחפירה, גשר בניה היתרבקשת 

 בקשת היתר לתכנון מפורט + פיתוח אדריכלי ונופי תוגש בעוד כחודשיים. 

 .מפורט תכנוןלקראת סיום המערך נמצא 

 .2222 ,2רבעון להפעלה:  לו"ז צפוי

 

o  מודוליDegassing  1,2,9על קווים 

 התחילה. 2 -ו 1המודולים עבור קווים ביולוגיים בניית 

  .2222, 1המודולים הנוספים(: רבעון  7)של כל  להפעלה לו"ז צפוי

 הקטנת ריכוזי החנקן בקולחים צפויה להיות מושגת בתוך כחודש מההפעלה. 

  (  ZW500משני ) UFסיכום נתוני הרצת מודול סינון  :16איור 
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o וויסות בריכת : 

ו'  מיבי שעתיות שיא-ספיקות וויסות. המאגר יאפשר "שהמטשפכים במעלה הזרם לפני  מאגר

   , יייצב הידראולית את המט"ש, ויביא לאופטימיזציה של תהליך הטיפול הביולוגי בו.ארועי גשםבו

הסכם עם רמ"י נמצא בשלבי  .24/2214 בחודשלשימוש בקרקע התקבל  בתנאים מ"יראישור 

  .ההפק

 

    2214מפרט רמ"י לבריכת הויסות, נובמבר  :14איור  
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 בניה הוגשה למוא"ז מטה יהודה.בקשת היתר 

 

 

 .סופי תכנוןשלבי בהבריכה נמצאת 

 .2222 ,2רבעון להפעלה:  לו"ז צפוי

    מתוך בקשת היתר הבניה )לא בקנ"מ( פרט: 22איור 
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o קו בוצה:  גושדר 

 "שהמטמכלולי קו הבוצה )שאיבה, צנרת, מיכלים, הסמכה, מעכלים, סחיטה( לצרכי  כל התאמת

 הנוכחיים והעתידיים. 

  : בתכנון.סטטוס

 . 2222יבוצע בשלבים, גמר פרוייקט צפוי  לו"ז צפוי:

o 6טיפול ביולוגי מס'  קו: 

  "ש.המט, להרחבת קיבולת הטיפול הביולוגי של נפרדו חדש ביולוגי קו

 .Nereda -ל MBRבין טכנולוגיות  וואהשלה ראשונית חלופות בדיקת בוצעה

זהה המערכת בקרה  עם Nereda פיילוט מתקן,  2019מאי בחודשבאתר, מהבדיקה הותקן  כחלק

 מלא.הלמערכת בגודל 

מאז התקנתו, ועתיד לסיים את עבודתו באתר  עם תוצאות מעולות ברציפות פועלהפיילוט  מתקן

 .2222מרץ,  בחודש

 

 

 .2221 ,2רבעון  :תחילת תכנון מפורט והגשת בקשת היתר בניהל לו"ז צפוי

 

    2214בעבודה, נובמבר  Neredaפיילוט: 21איור 
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  תקלות"חות דו .7.ג

 :כוללות שכיחות במט"שהתקלות ה

 תקן.איכות חריגה הפוגעת ביכולות הטיפול וההרחקה של כלל המכניסות שפכים ב 

  ספיקות שיא בימי שישי, ערבי חג וימי גשם, המגיעות לערכים הגבוהים במאות אחוזים מערכי התכן

 ההידראוליים של המט"ש.

 ארוג(.-בלתי בדסולת מוצקה )בעיקר ע"י פ עדינים ומסועי גבבה מגובים, מגובים גסים תומסתי 

 סחף., ע"י בוצה אחסון ומכלי אנאירוביים מעכלים, טיפול קדם תעלות סתימת 

 בגלל חדירת סחף ,וצנטריפוגות םערבלימ ,משאבות להבי של מואצת שחיקה. 

 יע קורוזיבית תקיפהמ כתוצאה ,בוצה גולמית ובמעכלים האנאירוביים באגנישל הבטון  הידקקות" 

 . בבוצה סולפידים נוכחות עקבהמיכלים  באוירהנוצרת  ,חומצה

 יםעומס בגללמוצקים מרחפים מהשיקוע הראשוני לתהליך הביולוגי בימי ו' ובימי גשם,  מעבר 

 .התכנון מנתוני יםגבוה יםהידראולי

 עומסים בגלל, ממושכים גשם ואירועי' ו ימי בעקבות לקולחים השניוני מהשיקוע מוצקים מעבר 

 .ומתמשכים גבוהים הידראוליים

 קולחים שימושי .8.ג

באמצעות  ,שעות ביממה וכל השנה 29בהזרמה רציפה של  ,מוזרמים בסוף תהליך הטיפול המתקן קולחי

 .חקלאית להשקיה ומשמשים קולחיםנאספים למאגרי הם  ובמורדועלה פתוחה לערוץ הנחל, ת

 .המצורפת הדעת בחוות מופיעים נוסף ומידע השקיהה איזורי, השלכותיהם, קולחיםה שימושי פירוט

 קודמותחריגים  וועדות החלטות .02.ג

 העניין מתן כי בנסיבות השתכנעה ,25/12/2216 בתאריך התכנסהר שא, האחרונה בעניין המט"ש הוועדה

 או הציבור, סביבה, קרקע מים, בריאות במקורות משמעותית יגרום לפגיעה לא מטה המפורטת ההקלה

  .גידולים חקלאיים

 : 71/12/14אושרה עבור הפרמטרים המצויינים בטבלה הבאה, עד לתאריך  ההקלה

לממוצע  מרבי ערך פרמטר
 ]ל"מג[ מרבי  ערך ]ל"חודשי ]מג

COD 100 130 

TSS 40 62 

BOD 26 92 

 52 66 כללי חנקן

 66 62 אמוניאקלי חנקן

 6.6 9.6 כללי זרחן
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 הבקשה מהות .ד

 רקע .0ד.

 .שנה 14 -כ מזה םבשפכיהם של יישובים נוספיו ירושליםאגני הביוב המערביים של  בשפכי ל"ש שורק מטפמט

 מוגלשים וקולחי(, ו2214"י שפכים עירוניים )ממוצע ינואר עד ספטמבר מק 126,222-כ"ש מטפל כיום בהמט

 ומשמשים להשקיה חקלאית.  ,למאגרי השקיהבמורדו , נאספים שורק נחל לערוץ

 9-ו 7קווים  שלשדרוג  :"ש לפי מתווה הכוללהמט שדרוג את 5/12/2215 בתאריך אישרהועדת הביוב המחוזית 

"מ מלא בקנביצוע פיילוט (, שיקוע כימי+ קדם  CAS) 2 -ו 1 קווים שודרגו שאליה הטיפולשיטת ל בדומה

הקמת מערך סינון , הרחקת חנקן ממי הנטלל ריאקטורהקמת , 2בקו  לשיפור השיקוע S::Select לטכנולוגיית

 .הבוצהשדרוג קו ו, 6תכנון מודול טיפול ביולוגי מס' , לשפכיםתכנון וביצוע בריכות ויסות , ממברנלי קולחים

 :כיוםמצב המט"ש 

 9  כימית-מוגבר יםקדמ שיקוע עם יםופועל ושודרג ביולוגייםקווים. 

 טכנולוגייתS::Select  הנדסיתהאפשרות ליישם אותה בשאר המתקן נמצאת בבדיקה ו 2מס'  בקו עובדת 

 .בחו"ל

 נידוף מודול (degassing)  '7הוקם ופועל בהמשך לקו מס. 

 להרחקת חנקן ממי הנטל נמצא בבניה ריאקטור. 

  סופי תכנון בשלבי נמצאו לבניה אושרמערך סינון הקולחים. 

 ויסות השפכים אושרה לבניה ונמצאת בשלבי תכנון בריכת. 

 יתטכנולוגילבדיקת  יילוטפ Nereda בעבודה מזה כחמישה חודשים נמצא 6 קוב יישוםל. 

 ראשונים תכנון בשלבי נמצאשדרוג קו הבוצה  פרוייקט.  

, התכן ערכימ גדולים םמזהמי עומסיו הידראוליים עומסיםמהזמן עם  ניכרבחלק  תמודדלה ךמשימ"ש המט

"ש ולהפיק המטאת מערכות  הפעילל משמעותי ותפעולי ניהוליאתגר קיים  זו מציאותב .ברמה היומית והשעתית

 . קולחים מיטביים

 במתכונת שאושרה. השדרוג עבודות לסיום הנדרש הזמן פרק את בחשבון הלוקח מעודכן זמנים לוח מצורף

 להשקיה קולחים לאיכות להגיע יהיה ניתןכי  להניח, ניתן כיום"ש במט המתקבליםהקולחים  איכותעל בסיס 

 . שדרוגה סיום לאחר השנה כל למשך

 הבקשה תקציר .0.ד

לה  נמסר, ואשר בוועדה הקודמתעבור מט"ש שורק לה  שניתן האישורחברת מבט"י מבקשת להאריך את 

 COD, TSS פרמטריםעבור ה 71.12.2214הקולחים עד ליום  באיכותהקלה  האישור כלל. 26.11.2214תאריך ב

BOD ,כללי זרחןו, חנקן כללי, חנקן אמוניאקלי . 

שדרוג הכולל של המתקן לא הסתיים, בעוד כמות השפכים הנכנסים שתהליך ההבקשה היא לאור העובדה 

  .ממשיכה לגדול ם(ימ)ואיתם עומסי המזה

 יצויין כי למרות תנאים אלה, ריכוזי החנקן בקולחי המתקן הוקטנו.
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 :נוכחייםה הערכיםו נדרשיםה ערכיםה מול ,מבוקשיםה הקולחים ערכים פירוט להלן

 
 
 

 

 הקולחים  תקנות

 הזרמה לנחלים
 )לחקלאות(

 תוספת ראשונה

 הקלה מאושרת 

ועדת חריגים 
06002008 

 הקלה מאושרת 

 צו הרשאה
 0003002 

 להקלה מבוקש

  ימי חול
 (, חג וגשם)ימי ו'

 ממוצע פרמטר
  חודשי

 ערך
  מרבי

 ממוצע
  חודשי

 ערך
  מרבי

 ממוצע
  חודשי

 ערך
  מרבי

 ממוצע
  (חודשי)

 ערך
  מרבי

 מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל 

COD 62  
(122) 

122  
(162) 100 130 122 162 

100  
(022) 

130  
(062) 

TSS 12  
(12) 

16  
(16) 40 62 72 96 

40 

(82) 

82  

(062) 

BOD 12  
(12) 

16  
(16) 26 92 22 72 

05  
(52) 

42  
(82) 

TN 12  
(26) 

16  
(76) 66 52 52 66 

52 ** 
(55) 

55 ** 
(72) 

NH4 1.6  
(12) 

2.6  
(16) 62 66 62 52 

45**  

(52) 

52**  

(55) 

TP 1  
(6) 

2  
(6) 9.6 6.6 12 16 

4.5  
(5.5) 

5.5  
(6.5) 

 קולי צואתי
 מ"ל( 122)יח'/

222  
(12) 

622  
(62) 

 ללא ערך ללא ערך    

 וחג שבת וערביכולל ימי גשם לא     *

עם בגלל הצפי לירידה בריכוז החנקן בקולחים  בעבר,מהערך המאושר ע"י הועדה  מג"ל 6 -הערך המבוקש נמוך ב  ** 
 .2222בראשית שנת  Degassing -מודולי ה הפעלת כל

 

קבל צפויים להת דרישות תקנות הקולחים במלואןב ועמידה ,השפכים בקיבולת הגדלה, הטיהור ביכולת שיפור

 סינוןל מתקןה, נטלה במי טיפולל מתקןלעבודה של ה, ובעיקר לאחר כניסתם סיום שדרוג המתקן עםרק 

 .ויסותה ובריכת ,הקולחים

  .2222, 2בתום רבעון צפוי שדרוג הסיום 

טבלה ב בהתאם למפורט ,איכות הקולחיםערכי הקלות במהועדה אנו מבקשים  לוח הזמנים הצפויאור ל

  .2700200לחודש עד  שלעיל,

צינור שיוביל את כל  יונחהמים  רשותלקחת בחשבון כי על פי החלטת  ישלהקלה באיכות הקולחים,  במקביל

, להזרמת קולחים לנחל הצינור הפעלת למועד עדאפשרות  מתןהקולחים ישירות )דרך מאגר( לשימוש חקלאי. 

 ברמות חנקן התלויות בטמפרטורת השפכים, תאפשר גמישות תכנונית וניצול מיטבי של משאבי השטח הזמין

 .זמנים לוחות קיצור אתו ,כספייםמשאבים ו

 המבקש חתימת .ה
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 נספח: תעודות הסמכה של מעבדת המט"ש
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 מבוא

במסגרת , קולחיםחוות דעת מקצועית לעיון ועדת חריגים להזרמת ושימוש ב מרכז שתימסמך זה 

 :יגהלהזרמת קולחים באיכות חרלמפעל טיהור שפכים "שורק" האישורים הנדרשים 

 בשפלת יהודה. קולחיםבהשפעות ההשקיה ב תעוסקה -)פרק א'(  חוות דעת הידרולוגית •

בהזרמת הקולחים בנחל שורק, ממט"ש שורק ועד  תעוסקה -)פרק ד'( חוות דעת להשפעות על הסביבה •

 .נקודה השאיבה שלהם

 .ניית מר גיא פוררפחברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים )מבט"י(, בעקבות עבור  וחוות הדעת הוכנ שתי

תקני ) על פי תקנות בריאות העם)א( )ג( 7 לפי תקנה הנחיות לחוות דעת מקצועיתלפי החוות הדעת נערכו 

 . 2010 –, התש"ע (קולחין וכללים לטיהור שפכים איכות מי

 הרקע להלן מובא לנוחות הקריאה בלבד.

 

 רקע

. המערביים של ירושלים וסביבותיה מטפל בשפכי האגנים)מט"ש שורק( מכון טיהור שפכים שורק  

ק"מ מפאתיה המערביים של ירושלים. מתקניו הוגדלו  5 -, בערוץ נחל שורק, כ1994שנת בהוקם המט"ש 

המט"ש ק שפכים ליום. ”מ 100,000-המכון מיועד לטהר עד כוכיום  ושופרו מספר פעמים במהלך השנים

קולחי שחרר את הקולחים המטופלים לנחל שורק. סביבה, ומה בויבים של ירושלים וישובימקולט שפכים 

בעיצומו המט"ש נמצא כיום,  .ש משמשים להשקית שדות חקלאיים במועצה האזורית מטה יהודה”המט

 .לרמה הנדרשת על פי תקנות ועדת ענבר םשל שדרוג אשר יביא את הקולחי

ציגי משרד הבריאות, על סמך אישור מועדת חריגים, המורכבת מנכיום סילוק הקולחים לנחל נעשה 

תקני איכות מי קולחין וכללים ) לתקנות בריאות העם (ג)ו  (א) 7בהתאם לתקנות הגנת הסביבה ורשות המים. 

בחוות קבלת אישור כנ"ל נסמכת על בקשת הקלה מנומקת בכתב המלווה ,  2010 -, התש"ע (שפכיםור לטיה

  -ההנחיות מפרטות ארבע חוות דעת שונות .םים הרלוונטימיבידי מומחה בתחו ואשר נערכ תודעת מקצועי

 מים זיהום מניעת - הידרולוגית דעת חוות. א

 הקרקע ועל חקלאיים גידולים על להשפעות הנוגעת דעת חוות. ב

 הציבור בריאות על להשפעות הנוגעת דעת חוות. ג

  :)ביולוגי ומגוון אקולוגיות מערכות) הסביבה על להשפעות הנוגעת דעת חוות. ד

 ד' הנדרשים עבור מתן ההקלות למט"ש שורק.-מתייחסות לפרקים א' וות הדעת המובאות להלן חו



 

 

 

  –פרק א' 

 מניעת זיהום מים –חוות דעת הידרולוגית 

 מניעת זיהום מים –חוות דעת הידרולוגית  –פרק א' 
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 קולחיםחינת השפעת השקיה בב 1

 1מערכת ההובלה האזורית 1.0

, ומועברים 'בורק לנחל שורק נתפסים במורד הנחל, ליד מאגר צרעה הקולחים המוזרמים ממט"ש ש 

על ידי האגודה החקלאית "מי הרי יהודה". מהמאגרים, המים מוזרמים  תפעולייםבצינורות למאגרים 

 מקומיים )חקלאים(.לצרכנים 

זור מערבה, ללא חלוקה לצרכנים, עד א 36הקולחים בקו "מוזרמים  + מ'160ברום ממאגר צרעה א',  

מזרים  36מזרים קולחים צפונה לישובים חולדה, משמר דוד ויסודות. קו " 20קו " -שחר. משם ישנו פיצול-טל

 20קו " -קולחים דרומה, ללא חלוקה לצרכנים, עד מאגר כפר מנחם. ממאגר כפר מנחם ישנו פיצול נוסף

מזרים קולחים דרומה,  24ו "מזרים קולחים מערבה לעבר מאגר קדמה )גד"ש עציון( ומאגר בית גוברין. ק

  כולל חלוקה לצרכנים, עד מאגר לכיש.

. המים ממאגר קדמה עוברים במקום ל המאגרים היא של קולחים שניונייםלכ המסופקת איכות המים 

 . , ומאפשר השקיה של ירקות וגד"שאיכות שלישוניתטיפול שמביא אותם ל

  .1איור וק( מופיעים בקווי ההולכה הראשיים )בחום( ומאגרי התפעול )ביר 

 

  

                                                      

 .כ"ל מי הרי יהודהמר צביקה ניר, מנשנמסר מפי בעל פה, מידע מתבסס על סעיף זה  1
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 מי הרי יהודהאגודה שיתופית : מערכת הובלת הקולחים של 1איור 
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 אזורי ההשקיה 1.1

שטחי ההשקיה המוזנים מקולחים שמקורם במט"ש שורק משתרעים במזרח שפלת פלשת, מאזור  

 דה בצפון ועד לכיש בדרום. משמר דוד וחול

 .קולחיםמציג את שטחי ההשקיה המוזנים ממט"ש שורק ביחס לאזורי רגישות להשקיה ב 2איור  

, במרחב המבוקש םשטחי ההשקיה בקולחיכל ( של 2018)אפריל  נתמעודכזו הוכנה על סמך בסיס מפה ה מפ

 קולחים. על גבי מפה זו סומנו שטחי ההשקיה בטבע והגניםמהיחידה הסביבתית ברשות ה ההתקבלש

לבסוף, סומנו השטחים  מי הרי יהודה., על פי המידע שנמסר מהניזונים ממפעל ההשבה של מי הרי יהודה

 על גבי מפת רגישות להשקיה בקולחים שהתקבלה מהשירות ההידרולוגי ברשות המים. 

שמקורם במט"ש שורק משתרעים על שטחי רגישות המושקים בקולחים  השדותעל פי המפה, רוב  

הינם  המים ברשות מים לאיכות אגףה יל ידע נקבעוש , כפילהשקיה הקולחים לאיכות דרישותבינונית. ה

 .(ל/מ״ג 250 כלוריד של מרבי ריכוזלדוגמה, ) ענבר ועדתשהקולחים עומדים בתקנים שנקבעו על ידי 

טחי רגישות נמוכה. לאזורים אלו לא נקבעו תנאי סף שטח קטן ממזרח למאגר לכיש משתרע על ש 

 כמו כן, אין שדות מושקים על אזורים שרגישותם גבוהה. לאיכות מים להשקיה.
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 קולחיםגבי מפת רגישות להשקיה בעל  בקולחים : מפת השטחים המושקים2איור 
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  2קרקע וליתולוגיה 1.2

 .(H) וגרומוסולים (K) גרומוסוליותכהות -קרקעות חומות הסומכשבמזרח שפלת פלשת  השטח עיקר 

. חלוקה גרומוסוליםשל הוקטן חלקם  כהות גרומוסוליות חומותככל שמדרימים עולה חלקן של הקרקעות ה

 המדרוןלרגלי  אקומולטיביות המצויות, וקרקעות במדרונות המצויות נוספת היא לקרקעות רזידואליות

 מציג את השטחים המושקים בקולחים על פני מפת חבורות הקרקע. 3איור .הצפה ובפשטי

 (. Hעל קרקעות מסוג גרומוסול )משתרעים שמצפון לכפר מנחם שטחים המושקים בקולחים ככלל, ה 

 שקעים ובפשטי ההצפהוב (H3-ו H2) גרומוסולים חומים אקומולטיבייםמופיעים  מתונים מדרונותב

 ולים הם קרקעות חרסיתיות דקות גרגר כצבע חוםסגרומוה(. H1) גרומוסולים חומים אלובייםעים מופי

לרוב  כהה ומכילות גיר. בעונת היובש הם נסדקים במידה ניכרת. השכבה העליונה היא אפור או חום כהה

½ מק של שכבה זו מגיעה עד לעוה. כשהקרקע יבש גרגרית. בשכבה השניה מצוי מבנה עמודי גס ומהודק

ס"מ ואילך מתגלה  30 או 20-בעומק של כ .מבנה לוחי למעיןאו  'אגוזים'יש שהעמודים מתפוררים למ'.  1 עד

מציג קרקע  4איור  .מלוכסנים החלקה מישורי ואילך 'מ1-של כחרסיתי ובעומק  על פני האגרגטים ציפוי

 גרומוסולית מעובדת הטיפוסית לאזור.

 לעובי עדה הקרקע להגיע עשוי ההצפה בפשטיו ,אחדים מטריםעובי הקרקע הוא  הגבנוניים בשטחים 

 .מטרים עשרות של

, בהתאמה(. 90%-ו 10%מקדם החידור של הגרומוסולים נמוך ביותר, בעוד שמקדם הנגר עליהם גבוה ) 

 ראויים ולכן הלקוי האיוורורו האיטי החירור מחמת מה במידת ירודים הם אולם פוריים הם וליםסהגרומו

 .ברת הצומח של ינבוט השדה והחוחמופיעה ח בורבשטחי  .שדה לגידולי בעיקר הם

                                                      

 בחוברת "מחקרים בגיאוגרפיה", תשל"ו יעלון ודן דן יואלמאמרם של על סעיף זה מבוסס  2
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 : מפת השטחים המושקים בקולחים על גבי מפת חבורות קרקע3איור 
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 גלאון )מתוך: סקר דש"א לאזור צפית( –בשדות בית ניר מעובדת מסוג גרומוסול : קרקע 4איור 

  

( או בעובי K2) בעובי משמעותי כהות גרומוסוליות-ות קרקעות חומותמופיע מדרום לכפר מנחם 

  .(K3מצומצם, שם נחשפות גם קרקעות רזידואליות )

הו סילטי או סייני חרסיתי סילטי ומבנ )'חמרה'( מרקמו סייני, צהוב האופק העליון צבעו חום עד חום 

מרקמה נעשה דק , צבעה משתנה לחום כהה, עומק נעשית הקרקע בהדרגה כהה יותרבבלתי יציב.  'אגוזי'

והמבנה הופך לקובי או לפריסמטי יציב. על פני האגרגטים באופק  (,יותר )מרקם סייני חרסיתי עד חרסיתי

ואילך מתחילים להראות  'מ 1-כחרסיתי ברור. שני האופקים הנזכרים מכילים גיר. מעומק של  זה מצוי ציפוי

בעיקר בטיפוסים דקי הגרגר. בעומק רב , ן מצויים בעומק זה הרבה מישורי החלקה מלוכסנים. כריכוזי גיר

)בפשטי ההצפה  קדוםחומה )באיזור הגבעות(' או סחף סילטי חרסיתי  שכבות של חרסית ,בדרך כלל ,מצויים

 .נסדקות מעט בעונת היובשת וסוליוהגרומ כהות הקרקעות החומותכמו כן,  .ובטרסות(

החרסית החומה שבעומק הקרקע בשטחי הגבעות היא מלוחה במקצת ומאפיינים אותה אף ערכים  

יש שעקב (, וA) חלק מהאופק העליון סרשבגלל הסחיפה המוגברת קורה שח ,יש לציין. ESP גבוהים של

 .טחהש סחיפה זו מתקרבות השכבות המלוחות עד לפני
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מסיבה זו, קיבול השדה גבוה. (, ו50%-70%) איטיעד דור של קרקעות אלה הוא בינוני יחהמקדם  

ברת הצומח מופיעה ח בורבשטחי  הן לגידולי שדה בעל והן לגידולי שלחין.והן מעובדות  פוריות הקרקעות

 .של ינבוט השדה והחוח

הן מסוג רנדזינה ת, , בעיקר בגבעות המזרחיות, הבנויות מתצורת ט'קיה החווארימעט מהקרקעות 

 (.16-20%, ומקדם נגר נמוך )(B6 -, וB3 ,B4חומה )סיווג 

 כל אזור בנפרד.ות הקרקעות המופיעות בסקרהמשך, נב 

 באזורי ההשקיה מי התהוםעומק  1.3

מיידית ממזרח לאקוויפר החוף, או השטחים המושקים בקולחים שמקורם במט"ש שורק משתרעים  

  קוויפר.מעל חלקו המזרחי ביותר של הא

. אופקים אלו, הניכרים ת האלוביאליתובשכב יםרדוד יםם ככל הנראה אופקמיבשטחים המזרחיים קיי 

 5-20 . עומק מי התהוםותחפורהיסטוריות על ידי בארות  יםמנוצל והיבעיקר בפשטי ההצפה של הנחלים, 

 . , כתלות בטופוגרפיה של פני השטחתחת פני השטחמ' מ

+ מ' מעל פני הים ומעלה, באזור כפר 75ל המפלס בתלילות כלפי מערב, מרום באקוויפר החוף משתפ 

-5עומק המפלס נע בין מינימום של (. 40קרית מלאכי )מקביל לכביש -+ מ' בקו צומת ראם20מנחם, לרום 

 מ' במערב, והוא משתנה מקומית כתלות בטופוגרפיה של פני השטח. 45-50-מ' במזרח ל 10

זרחיים מזינים ויוצרים רצף הידראולי עם מי התהום באקוויפר החוף. לראיה, האופקים הרדודים המ 

מ"ג כלוריד( ומעידה על תרומה של מים מליחים,  1500-מליחות המים בחלק המזרחי של האקוויפר גבוהה )כ

 שטפו מלחים רבים מהקרקע הטבעית.כאלה שהתאדו ו

זה כלואים בעומק מאות מטרים תחת וויפר אקאקוויפר ההר מתפרש תחת כל המרחב המוצג. מי התהום ב

 .קולחיםשכבות אטימות ולכן אינם מושפעים, ואינם צפויים להיות מושפעים בעתיד, מהשקיה ב

 םתהו איכות מי 1.4

איכות המים באופקים הרדודים המזרחיים, אינה ידועה ואין קידוחים החודרים לאופקים אלו מהם  

, מ"ג כלוריד 1500-המזרחי של אקוויפר החוף גבוהה יחסית )כאפשר לדגום את המים. מליחות המים בחלק 

(. מתוך הכרת הקשר ההידראולי בין האופקים הרדודים ואקוויפר החוף, ניתן להניח כי מליחות המים 5איור 

קרקע באופקים המזרחיים גבוהה אף היא, ומעידה על תרומה של מים שהתאדו ושטפו מלחים רבים מה

 הטבעית.
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תהום באקוויפר החוף )מקור: : מפת השטחים המושקים בקולחים על גבי מפת מליחות מי ה5איור 

 השירות ההידרולוגי(
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 איכות מי ההשקיה 1.5

איכות הקולחים המטופלים במט"ש שורק עומדת, נכון להיום, בכל תקני ועדת ענבר למעט שישה  

 .1מפורטים בטבלה  2017אלו, והערכים המקלים, כפי שאושרו בועדת חריגים לשנת פרמטרים. פרמטרים 

 (: הפרמטרים וההקלות להזרמת שפכים לנחל שורק )רשות המים1טבלה 

 

ניתן לראות בזרימת הקולחים בנחל כמעיין טיפול אירובי טבעי, המשפר את איכות המים. כך איכות  

  ועדת ענבר להשקיה מאשר לקולחים המשוחררים מהמט"ש.המים במאגרים קרובה הרבה יותר לתקן 

 (2014איכות המים במאגרי קולחים )מקור: רשות הטבע והגנים, : 1טבלה 

תקן  
ועדת 
 ענבר

 ]ריכוז[

רבדים  ענות יסודות חמ"ד
 ב'

-צובה
 שורש

כפר  נחשון
 מנחם ב

בית  קדמה
 גוברין

COD 100 - - - - - - - - - 
TSS 10 8.08 10.2 13.8 - 13.8 9.4 1.7 - 4.8 

BOD 10 4 10 11 - 4 5 2 - 3 
 30.5 28.8 - 26.3 28.0 21.9 45.1 17.3 22.4 25 חנקן כללי

חנקן 
אמוניאקלי 

TKN 

20 18.2 11.4 17.3 13.5 11.9 16.8 - 23.0 23 

 - - - - - - - - - 5 זרחן
 

 עומד בתקני ועדת ענבר להשקיה; -ירוק
 מתקן ועדת ענבר; 20%-חריגה של פחות מ -כתום
 מתקן ועדת ענבר. 20%-חריגה של יותר מ -אדום
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 קידוחי מים 2

המוגדרים לקידוחי הפקת מים לצרכי שתיה ורדיוסי המגן המים והתצפית  קידוחיכל מציג את  6איור  

ים לצרכי שתיה קרובים לקידוחים השואבים מהשטחים המושקים אינם מהמפה עולה כי  במרחב השפלה.

  קידוחים.המי ממגן של הרדיוס את שטחי חוצים ואינם 

 מבין הקידוחים המופיעים במפה:

ק"מ מהשדות, ואינו צפוי להיות מושפע  4.6קידוח גלאון קבוץ ממוקם במרחק העולה על  -

 מהשקיה בקולחים.

 ק"מ ומעלה מהשדות. 5.3א' מפיק מאקוויפר עמוק, וממוקם במרחק 1קידוח נחושה  -

ק"מ ומעלה  3.6מפיק מאקוויפר עמוק )אקוויפר ההר( , וממוקם במרחק  1קידוח קרית גת  -

 מהשדות.

הקידוחים המופיעים בתחום או קרוב לשטחים המושקים בקולחים הם קידוחים המפיקים מים יתר  

 להשקיה או קידוחי תצפית וניטור, שאין מוגדרים להם רדיוסי מגן, כקבוע בתקנות בריאות העם.
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 קידוחים ורדיוסי מגן: מפת 6איור 
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 סקירה פרטנית 3

מצאנו לנכון להציג את המידע אודות הקרקע,  קולחיםשל השטח הנרחב בו מתפרסים שטחי ההשקיה בב

המפלסים איכות המים וקידוחי המים הרלוונטי לשטחים שסביב כל מאגר תפעולי או למספר מאגרים 

בתרשימים המלווים  בטבלאות אלו מופיעות גם המלצות פרטניות לכל אזור. ורה טבלאית.סמוכים בנפרד בצ

 שטחי ההשקיה בקווקו סגול והצנורות הראשיים בחום. מופיעים המאגרים בירוק, 

 
 יסודות –משמר דוד  –חולדה המאגרים 

 

 חים בסביבתםב' ושדות ההשקיה בקול יסודותמ"ד וח: מאגרי 7איור 

 פירוט סעיף
רגישות להשקיה 

 :קולחיםב
 בינונית

 שניונית איכות מי ההשקיה:

 קרקעות גרומוסוליות וליתולוגיה: קרקע

עומק מי התהום באזור 
 ההשקיה: 

הבאר ההיסטורית "באר יסודות" מעידה על קיום מפלס רדוד יחסית בשכבה 
בעומק מספר מטרים מפני האלוביאלית המכסה את עמק נחל שורק, 

 אין שאיבות מאופק זה. .הקרקע

 אין מידע על איכות המים באקוויפר האלוביאלי. : באופק העליון איכות מים

 באר יסודות: באר היסטורית בעמק נחל שורק. מים לא לשתיה: קידוחי
מ'. כפי ששמו מעיד,  15לעומק  1951קידוח יסודות לא מוצלח: נקדח בשנת 

 נו מוצלח והוא אינו קיים בשטח.הקידוח אי

 אין קידוחי שתיה באזור ולכן אין גם רדיוסי מגן. שתיה: מים לקידוחי 

 אין מניעה להשקיה בקולחים מטופלים ברמה שניונית המלצות:
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 ענותאגר מ

 
 : מאגר ענות ושדות ההשקיה בקולחים בסביבתו 8איור 

 

 פירוט סעיף

השקיה רגישות ל
 :קולחיםב

 בינונית

 ; על פי המדידות במאגר, קיימות חריגות מתקן ועדת ענבר שניונית איכות מי ההשקיה:

רוב השדות מתפרשים על קרקע גרומוסולית ששקעה בעמקי הנחלים תמנה  וליתולוגיה: קרקע
ומקנה. בשוליים המזרחיים מופיעה קרקע רנדזינה חומה ורדודה על גבי 

 וקרטון. יחידות גיר רך

עומק מי התהום באזור 
 ההשקיה: 

הבאר ההיסטורית בתל מקנה מעידה על קיום מפלס רדוד יחסית בשכבה 
 אין שאיבות מאופק זה. .מ' מפני הקרקע 7-האלוביאלית, בעומק כ

)אקוויפר חבורת יהודה( כלואים בעומק מאות  התהום באקוויפר האזורימי 
 . מטרים תחת פני השטח

מג"כל, והמים אינם  1500ככל הנראה, מליחות המים באופק השעון עולה על  : ופק העליוןבא איכות מים
 מתאימים לשתיה.

מ' באזור תל מקנה. איננה  8באר גיליה: באר היסטורית חפורה לעומק  מים לא לשתיה: קידוחי
 קיימת בשטח.

 אין קידוחי שתיה באזור ולכן אין גם רדיוסי מגן. שתיה: מים לקידוחי 

. מליחות הקולחים אין מניעה להשקיה בקולחים מטופלים ברמה שניונית המלצות:
נמוכה, ככל הנראה, ממליחות הרקע של המים באופקים העליונים. יש 
להמשיך לנטר את איכות המים במאגר ולנקוט פעולות להורדת הריכוזים 

 ( מתחת תקן ועדת ענבר.TSS-השונים )בפרט חנקן ו
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 נחשון –צובה שורש  – רבדיםהמאגרים 

 
 ושדות ההשקיה בקולחים בסביבתם ורבדים ב' שורק -צובה, : מאגרי נחשון9איור 

 

 פירוט סעיף

רגישות להשקיה 
 :קולחיםב

 בינונית

 שניונית איכות מי ההשקיה:

לים תמנה רוב השדות מתפרשים על קרקע גרומוסולית ששקעה בעמקי הנח וליתולוגיה: קרקע
אביקוס וחרובית. בשוליים המזרחיים מופיעה קרקע רנדזינה חומה ורדודה 

 על גבי יחידות גיר רך וקרטון.

עומק מי התהום באזור 
 ההשקיה: 

 נמצאים בגבול המזרחי של אקוויפר החוף. בקולחים  המושקים השדות
מערב, כך שתחת האזור הדרומי הוא -מפלס המים משתפל למערב ולצפון

מערבי הוא בעומק עשרות -מק מטרים ספורים ותחת האזור הצפוניבעו
ודאי לא כאלה רדודים יותר, לא ידוע על קיום אופקים שעונים מטרים. 

 שיש מהם הפקה.

מג"כל, והמים  1500מליחות המים בקידוחי רבדים וכפר מנחם ב' עולה על  : באופק העליון איכות מים
 אינם מתאימים לשתיה.

מ'. מפלס המים המדוד  70לעומק  1949-קידוח רבדים )פרטי(: נקדח ב לא לשתיה:מים  קידוחי
מ' מתחת פני השטח.  35-+ מ', קרי, בעומק כ46.09האחרון היה 

מ' משטחי ההשקיה  650הקידוח נמצא במרחק מינימלי של 
 .קולחיםב
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מ'. נמצא במרחק מינימלי  8לעומק  1950-)פרטי(: נקדח ב 5קידוח חרובית 
. הקידוח לא נמצא בשטח, קולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 250של 

 וסטטוס הקידוח אינו ברור.
מ'. נמצא במרחק מינימלי  11לעומק  1950-)פרטי(: נקדח ב 6קידוח חרובית 

. מבנה הקידוח קיים בשטח אך קולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 500של 
 סטטוס הקידוח אינו ברור.

מ'. נמצא במרחק  26לעומק  1950-קידוח כפר מנחם א' )פרטי(: נקדח ב
. סטטוס הקידוח אינו קולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 650מינימלי של 

 ברור.
מ'. מפלס המים המדוד  38לעומק  1950-קידוח כפר מנחם ב' )פרטי(: נקדח ב

מ' מתחת פני השטח. נמצא  4-+ מ', קרי בעומק כ78.7האחרון היה 
 .קולחיםה במ' משטחי ההשקי 350במרחק מינימלי של 

מ'. נמצא במרחק  70לעומק  1949-קידוח כפר מנחם ג' )פרטי(: נקדח ב
. סטטוס הקידוח אינו קולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 650מינימלי של 

 ברור.

 אין קידוחי שתיה באזור ולכן אין גם רדיוסי מגן. שתיה: מים ל קידוחי

. מליחות הקולחים יתאין מניעה להשקיה בקולחים מטופלים ברמה שניונ המלצות:
 נמוכה, ככל הנראה, ממליחות הרקע של המים באופקים העליונים.
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 כפר מנחם ב'מאגר 

 

 : מאגר כפר מנחם ב' ושדות ההשקיה בקולחים בסביבתו 10איור 

 פירוט סעיף

רגישות להשקיה 
 :קולחיםב

 בינונית

 שניונית איכות מי ההשקיה:

רוב השטחים המושקים ממוקמים בעמק נחל האלה, המרובד קרקע  תולוגיה:ולי קרקע
גרומוסולית. בשולי העמק קרקעות רנדזינה חומה ורדודה המכסה סלעי גיר 

 רך וקרטון. 

מגכ"ל,  1500מליחות המים באופק השעון ובמזרח אקוויפר החוף עולה על  : באופק העליון איכות מים
 והמים אינם מתאימים לשתיה. 

מ'. נמצא במרחק  17חפורה לעומק  : באר היסטורית11ספי -באר תל א :לא לשתיה םמי קידוחי
. סטטוס הבאר אינו קולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 330מינימלי של 

 ברור.

מ'. נמצא במרחק  27: באר היסטורית חפורה לעומק 12ספי -באר תל א
אינו  . סטטוס הבארקולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 420מינימלי של 

 ברור.

מ' )אקוויפר חבורת  827לעומק  1954קידוח תל צפית )מקורות(: נקדח בשנת 
שתש . הקידוח מקולחיםמ' משטחי ההשקיה ב 440-יהודה(. מרחק כ

אינו מפיק מים בשני העשורים לתצפית וניטור מפלסים והוא 
 האחרונים לפחות.

 ם רדיוסי מגן.אין קידוחי שתיה באזור ולכן אין ג שתיה: מים ל קידוחי

. מליחות הקולחים אין מניעה להשקיה בקולחים מטופלים ברמה שניונית המלצות:
 נמוכה, ככל הנראה, ממליחות הרקע של המים באופקים העליונים.
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 בית גוברין –קדמה המאגרים 

 

 ם ושדות ההשקיה בקולחים בסביבת קדמה ובית גובריןגר : מא11איור 
 

 פירוט סעיף

 בינונית :קולחיםרגישות להשקיה ב

 שלישונית –בקדמה  איכות מי ההשקיה:
 שניונית -בבית גוברין 

 חומה. -השטחים המושקים מרובדים קרקע גרומוסולית כהה וליתולוגיה: קרקע

עומק מי התהום באזור 
 ההשקיה: 

שתפלים האזור נמצא בחלק המזרחי של אקוויפר החוף. פני מי התהום מ
 30צפון מערב. בשדות המזרחיים עומק מי התהום המשוער -לכיוון מערב

 + מ' מעל פני הים( ובמערב עומק מי התהום60מ' מתחת פני השטח )רום 
 + מ'(.20מ' מתחת פני השטח )רום  60-65

ינם מגכ"ל, והמים א 1500-ל 1000מליחות המים באקוויפר החוף נעה בין  : באופק העליון איכות מים
 מתאימים לשתיה. 

מ'. הקידוח ממוקם בשולי  91לעומק  1957קדמה א' )פרטי(: נקדח בשנת  מים לא לשתיה: קידוחי
 שדה מושקה קולחים. ככל הנראה, מפיק להשקייה.

 מ'. ככל הנראה נהרס. 80לעומק  1952קדמה ב' )פרטי(: נקדח בשנת 

הקידוח ממוקם  מ'. 83לעומק  1956חוות שיבולים )פרטי(: נקדח בשנת 
 בשולי שדה מושקה קולחים. מפיק להשקייה.

 מ'. מפיק להשקייה. 101לעומק  1932מטעי פקן א' )פרטי(: נקדח בשנת 

מ'. ככל הנראה נהרס  87לעומק  1966מטעי פקן ב' )פרטי(: נקדח בשנת 
 ולא קיים.

 א' )מקורות(: אין מידע נוסף על הקידוח.2ברקה 

 מ'. מפיק להשקייה. 87לעומק  1951בשנת אביגדור א' )פרטי(: נקדח 

 מ'. סטטוס לא ידוע. 85לעומק  1962אביגדור ה' )פרטי(: נקדח בשנת 

 אין קידוחי שתיה באזור ולכן אין גם רדיוסי מגן. שתיה: מים לקידוחי 

השקיה בקולחים מטופלים ברמה שלישונית הינה פתרון הולם. מליחות  המלצות:
הרקע של המים באופקים העליונים. במאגר בית הקולחים נמוכה ממליחות 

 גוברין יש לנטר את איכות המים ולנקוט פעולות להורדת ריכוז החנקן.
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 לכישמאגר 

 

 : מאגר לכיש ושדות ההשקיה בקולחים בסביבתו 12איור 

 

 פירוט סעיף

רגישות להשקיה 
 :קולחיםב

 בינונית
 תחום נחל מראשה, מתפרש על שטח רגישות נמוכה.מזרחי, ב-הכרם הצפוני

 שניונית איכות מי ההשקיה:

השטחים המושקעים משתרעים על פני גבעות קרטוניות המכוסות קרקע  וליתולוגיה: קרקע
 רנדזינה חומה ורדודה.

 לא ידועה.  : באופק העליון איכות מים

עומק מי התהום באזור 
 ההשקיה: 

ות על קיום מפלס רדוד יחסית בשכבה הבארות ההיסטוריות מעיד
האלוביאלית המכסה את עמק נחל מראשה, לכיש ונעם, בעומק מספר 

 אין שאיבות מאופק זה. .מטרים מפני הקרקע

מים לא  קידוחיבארות ו
 לשתיה:

 בתחום השדות מספר בארות היסטוריות החפורות לעומקים רדודים יחסית
 מ'( סטטוס הבאר אינו ברור. 15-25)

 אין קידוחי שתיה באזור ולכן אין גם רדיוסי מגן. שתיה: מים לידוחי ק

. מליחות הקולחים אין מניעה להשקיה בקולחים מטופלים ברמה שניונית המלצות:
 נמוכה, ככל הנראה, ממליחות הרקע של המים באופקים העליונים.
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 סיכום 4

ישובים במזרח שפלת  11-לת במערכת צינורות מסועפהקולחים המשוחררים ממט"ש שורק מובלים  

פלשת, ומשקים, כבר היום, שדות באזורים המוגדרים בעלי רגישות בינונית. באזורים אלו מותרת השקיה 

עומדת, כבר בנקודת השחרור מהמט"ש, ברוב קולחים המטוהרים הבקולחים באיכות "ועדת ענבר". איכות 

מהלך זרימתם בנחל שורק ושהייתם במאגרי הפרמטרים הנדרשים להשקיה לפי ועדת ענבר, למעט שישה. ב

התפעול לפני ההשקיה, עולה איכות הקולחים המטוהרים, ולראיה הפרמטרים המדודים במאגרי התפעול 

קרובים לערכים הנקובים של ועדת ענבר ולא של הערכים החריגים. כך, על פי רוב הקולחים המוזרמים 

בשטחים  קולחיםדעתנו, ניתן להמשיך ולאשר השקיה ב לבסוף לשדות עומדים בתקני ועדת ענבר, ולעניות

ראוי לציין כי במרבית השטח, מליחות הקיימים תוך הקפדה על ניטור איכות המים במהלך חודשי השנה. 

מי התהום גבוהה ממליחות מי הקולחים המטוהרים, ועל כן להשקיה עשויה להיות השפעה חיובית על 

 הקטנת מליחות באקוויפר.

על איכות מים במקורות מים אחרים, כולל מיידית שקיה בקולחים לא צפויה השפעה לפעולת הה 

 קידוחי מים לשתיה ומעיינות.

 



 

 

 

 –פרק ד' 

מערכות ) חוות דעת הנוגעת להשפעות על הסביבה

 י(אקולוגיות ומגוון ביולוג

מערכות אקולוגיות ומגוון ) חוות דעת הנוגעת להשפעות על הסביבה –פרק ד' 

  (יביולוג
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 הידרולוגיה 1

מציג את גבול אגן נחל שורק  1איור . מט"ש שורק וכל שטחי ההשקיה מצויים בתחום אגן נחל שורק 

טוב' )שמספרה -לבן, השטח המתנקז לתחנה ההידרולוגית 'הר\באדום, תחנות הידרולוגיות בריבוע ירוק

 ום זה בנקודות כחולות.( בקווקוו ירוק, ומעיינות מדודים בתח18115

על גבי מסלע קרבונטי. בחלקו התחתון, מאזור התחנה תוואי הררי, ב שורק בחלקו העליון, זורם נחל

  .הצופים-הרזורם הנחל בנוף מתון יותר, על סלעי קרטון של חבורת טוב -ההידרולוגית ליד הר

 

 . : אגן נחל שורק )השירות ההידרולוגי(1איור 

 

 קמ"ר; 70 -תחנת "גשר מוצא"  שטחי הניקוז: עד 

 קמ"ר;  103-עד למט"ש שורק כ

 קמ"ר.  240-לתחנה ההידרולוגית כ עד

 בו מוזרמים קולחי מט"ש שורק לנחל. במקטעאך ורק  נחל שורק הוא נחל אכזב. זרימה קבועה קיימת 

נפח . ברב חדשי השנה 1999-2017ים לשנ #18115הזרימה החודשית בתחנה נפחי מראה את  2איור  

. זרימה גבוהה יותר מתרחשת בחודשים עם הזמן מגמה קלה של עליהונכרת חודש, \מלמ"ק 2-3 הואהזרימה 

מ"מ, זרמו בתחנה מים  440בעקבות גשם מצטבר של  2013בינואר לדוגמה,  בהרי ירושלים. רבבהם יש גשם 

  מדוללים( למי גאויות. קולחים)או  קולחיםבין מי  עוד ניתן לראות את החלוקה מלמ"ק. 29.9בנפח 
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 טוב-הר -: נפח זרימה חודשי בתחנה ההידרולוגית שורק 2איור 

)היינו, נפח  הקולחיםמראה את ההפרש בין נפח השפכים המטופלים במט"ש שורק לבין נפח  3איור  

טוב -הר -נה ההידרולוגית שורקהזורמים בתחכולל פחות נפח גיאויות, כפי שנמסר מהשרות ההידרולוגי( 

הפרש שלילי פירושו איבוד של מי שפכים, היינו חלחול של השפכים במהלך הזרימה. . 2002-2015בשנים 

חלחול מפצה על המוהלת את נפח השפכים והפרש חיובי פירושו תוספת משמעותית של מי גשמים לנחל, 

 -שנים שבהן היה הפרש שלילי ו 10נבדקו היו השנים ש 14-ב .)או הערכת חסר של נפח הגיאויות( השפכים

היו ככל הנראה, בשל הערכת חסר  2014-ו 2013ההפרשים החיוביים בשנים  שנים בהן היה הפרש חיובי. 2

מי על אף שהתרחשה בנחל גאות שניכרה במפלס המים בנחל, דווחו הספיקות כ כלומרשל נפח הגאויות, 
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 5.5-, וממוצע איבוד השפכים היה כשנה\מלמ"ק 10עור איבוד השפכים המקסימלי היה בשישפכים. 

 שנה.\מלמ"ק

   

 

 טוב-הר -: נפח השפכים המטופלים במט"ש שורק והזורמים בתחנה ההידרולוגית שורק 3איור  

 

בתחנה ההידרולוגית שורק הכולל השנתי הזרימה בנפח מראה את חלקם היחסי של השפכים  4איור  

ככלל, מלמ"ק.  5.5תוקן בהתאם לנאמר לעיל, ובהנחה שהיו איבודים של  2013נפח השפכים בשנת  טוב.-הר

, דוגמת גשמים . בשנים ברוכות, כמצופהכך חלקם היחסי של השפכים קטן - ניכר שככל שהזרימה גדלה

 80-95%-ל ואילו בשנים ממוצעות חלקם של השפכים מגיע 35%-, היה חלקם היחסי של השפכים כ2013

 מכלל הזרימה. 
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 -החלק היחסי של השפכים בחודשי השנההסטטיסטית של תפלגות הניתן לראות את ה 5איור ב 

בחודשי הקיץ השפכים מרכיבים את כל הזרימה, ואילו בחודשי החורף הגשומים, עשויים השפכים להוות 

 מנפח הזרימה, כשהיתרה היא זרימה שטפונית בעקבות אירועי הגשמים. 40%עד כדי 

 מסכמת את המידע ההידרולוגי שנסקר במסגרת זו. 1טבלה  

 

 
 טוב-הר -: חלקם היחסי של השפכים כפונקציה של נפח הזרימה השנתי בתחנה ההידרולוגית שורק 4איור 

 
בחודשי  טוב-הר -חלקם היחסי של השפכים בתחנה ההידרולוגית שורק  סטטיסטית של התפלגות: 5איור 

 .25-75%הסתברות  . המלבנים הכחולים מציינותשנהה
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 : סיכום המידע ההידרולוגי1טבלה 

 שורק שם הנחל:

 שורק אגן היקוות:

 , זרימה שטפונית לפרקים בעונת החורףאכזב אופי הזרימה הטבעית:

 שנה בגשר מוצא\מלמ"ק 2.8 ספיקה )טבעית( במעלה הנחל:
 שנים( 4שנתית מצומצמת ) מבוסס על סדרה •
 .רמאללהשטח ההזנה כולל שפכים מאזור  •

 שנה\מלמ"ק 4-5 ספיקה )טבעית( במורד הנחל:
הספיקה נמדדת במוצא הנחל מאזור ההרים,  •

 לאחר תפיסת שטפונות בסכר בית זית.

החלק היחסי של השפכים במים 
 הזורמים בנחל )הערכה(:

 ים בגשמיםברוכובחודשים בשנים  35-40%
 ובחודשי החורף בשנים ממוצעות 85-95%

 בשנים צחיחות ובחודשי הקיץ 100%

 

 3במעלה ובמורד נקודת ההזרמה והחיהשפעה אפשרית על הצומח  2

בנחל  תבתקן וברמת הטיהור של המים הטבעיים פוגעעומדים  םשאינ םהזרמת קולחיככלל, ידוע כי  

בהתאם לאיכות המים וכמות וסוג  ,במספר אופניםי לידי ביטו עשויה לבואובתפקודיו האקולוגים. פגיעה זו 

שינוי בית ו, מים: פגיעה אסטתית, פגיעה באורגניזמים, שינוי הרכב המינים, זיהום מקורות בהם ,המזהמים

 .הגידול ואופי הזרימה

 בנחל שורק, לא ניכרת השפעה של הזרמת קולחים במעלה נקודת ההזרמה. 

 :וודאית על האספקטים הבאיםבמורד נקודת ההזרמה ניכרת השפעה  

 פגיעה אסטתית .1

, בשכבה העליונה נראים סימני דטרגנטים ובסביבות  (7-ו 6איור ) מי הנחל עכורים ובעלי צבע כהה 

 .כבד םהנחל קיים ריח קולחי

 . שינוי הרכב המינים2

הצמחים הטבעיים המאפיינים מערכות  גורמת להעלמותם של מיני םאיכות המים הירודה של הקולחי 

נחלים ים תיכוניות בריאות. מינים רגישים נעלמים ראשונים ואת מקומם תופסים מינים פולשים ומינים 

 .עמידים לזיהום

: קיקיון מצוי, טבק כגון כוללת שיעור גבוהה של מינים פולשיםהגדות ת צמחייבנחל שורק אותרה בסיור  

. בנוסף מרובים המינים המתפרצים כגון נשרן צפוף, חרדל השדה, (7איור ) כחלחלההשיח , גומא ריחני ושיטה 

 מכאן שהשפעת הזרמת הקולחים על שינוי הרכב המינים הינה משמעותית וודאית. יבלית מצויה.

                                                      

   16/5/2018סעיף מבוסס על חוות דעת אקולוגית של מר ניר מעוז, מיום  3
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 . שינוי בית הגידול3

ץ לערוך הפים רק בתקופת החורף, שורק, שהינו נחל אכזב בטבעו, המוליך מי שטפונות לפרק נחל 

. בתקופת הקיץ, בה היה הנחל הטבעי יבש, זורמים כעת רק מי קולחים. בתקופת החורף, הזרמה רב שנתי

לפרקים, זורמים בנחל בעת גשמים  (מי מעיינות ומי גשמיםבה היה הנחל מוליך נגר עילי באיכות טובה )

 למים הטבעיים.ושטפונות מי קולחים מהולים שאיכותם אינה מגעת 

 

 

 )צילום: נ.מ.( נחל שורק: 6איור 
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 )צילום: נ.מ.( נחל שורק: 7איור 

 

 

 

 לפגיעה בשני אספקטים נוספים:  פוטנציאל, להזרמת השפכים בנחל לאמור לעיל בנוסף 

 . פגיעה באורגניזמים4

שר הנחל אוכלוסיות של בעלי חיים אשונים המצויים בשפכים עשויים להשפיע לרעה על מזהמים  

חיים וחסרי חוליות. אופי הפגיעה יכול להיות בצורה של תמותת פרטים -כגון דו ,הנו בית גידולם העיקרי

או פעילים \מהגרים ו למים באיכות נמוכהרגישים ינים )כלומר, מ נרחבת או הימנעות מניצול השטח

זו, מסווגת הפגיעה בשטחים אחרים(. ניטור השפעה כנ"ל מצריך סקר נרחב, ועל כן, בנקודת זמן 

 באורגניזמים כסבירה ביותר, אך פוטנציאלית )אפשרית(.

 . זיהום מקורות מים5

עבור בעלי חיים שונים ובכלל זה  וותרומת ומאבד מזמינות )מהולים(, קולחיםהנחל, המוליך מי  

ן, בנקודת זמן גם כאן, ניטור השפעה זו מצריך סקר נרחב, ועל כ כמקור למי שתייה עבור יונקים וציפורים.

 זו, מסווגת זיהום מקורות מים כסביר ביותר, אך פוטנציאלית )אפשרית(.



 - 8ד -

 

 סיכום 3

. תפקודיו האקולוגיםאת ו)בכל איכות( בערוץ טבעי משנה את סביבת הנחל  םהזרמת קולחיככלל,  

רמת חלקם היחסי של הקולחים גבוה ביותר ולכן להזתיכוני, -כבכל נחלי האכזב בתחום היםבנחל שורק, 

ההשפעות הוודאיות שניכרות בסביבה הן פגיעה אסטתית, שינוי הרכב המינים, הקולחים השפעה גבוהה. 

סביר כי קיימות השפעות שליליות גם בתחום הפגיעה באורגניזמים,  .ושינוי בית הגידול ואופי הזרימה

בשל ת ההזרמה. ופגיעה בזמינות המים כמקור שתיה לבעלי חיים. השפעות אלו מוגבלות למורד נקוד

 שפעות מתמשכות כל השנה ואינן מתמתנות או משתנות עונתית.ההההזרמה הקבועה של הקולחים, 

תנאים כאלו או במצב החקיקה הקיים, בו מותרת הזרמת קולחים לנחלים בעל אף האמור לעיל,  

אות ההקלות האם ובאיזו עצמה מבי ברוראחרים )כלומר עמידה בתקני ועדת ענבר להזרמה בנחלים(, לא 

תיות. במילים אחרות, סביר להניח כי גם לו הסביבהמאושרות על ידי ועדת החריגים להחמרה בהשפעות 

היה מט"ש שורק מזרים לנחל קולחים העומדים בתקני ועדת ענבר היו ניכרות בנחל אותן השפעות 

 סביבתיות שתוארו לעיל.
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תעודת בדיקה מס: 606354

Final Report

איש קשרפרטי הלקוח

שם:
כתובת:

עיר:

מיקוד:

שם:
טלפון: 

סלולרי:

פקס:

ת.ד 40081 מבשרת ציון

90805

0525429992

026438636
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים

מט"ש ירושלים אתר דיגום: W290819-0022 הזמנת עבודה:

טופבס נטילה של הל קוח 15:00:00 03/09/2019מועד הגעת הדגימותמס' טופס הנטילה

אסף הניג דוגם מוכר עי משרד הבריאות נדגם ע"י

858032 מספר הדוגמה:שפכים מורכב 02.09תיאור הדוגמה:

07:30 02/09/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 4500Cl- E mg/L(1) כלורידים <2 228.60X≤ 430

SM 3120B (ICP)  (1) סריקת מתכות

1/(Ag) כסףmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.1

3/(Al) אלומיניוםmg/L(1) <0.050 1.546X≤ 25

2/(As) ארסןmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.1

2/(B) בורוןmg/L(1) <0.300 <0.300X≤ 1.5

1/(Ba) באריוםmg/L(1) <0.030 0.104

1/(Be) בריליוםmg/L(1) <0.010 <0.010X≤ 0.5

3/(Ca) סידןmg/L(1) <1.000 68.519

2/(Cd) קדמיוםmg/L(1) <0.010 <0.010X≤ 0.1

1/(Co) קובלטmg/L(1) <0.030 <0.030X≤ 1

1/(Cr) כרוםmg/L(1) <0.030 <0.030

1/(Cu) נחושתmg/L(1) <0.030 0.052X≤ 1

1/(Fe) ברזלmg/L(1) <0.050 1.489

1/(Hg) כספיתmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.05

3/(K) אשלגןmg/L(1) <1.000 23.340

2/(Li) ליתיוםmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.3

2/(Mg) מגנזיוםmg/L(1) <1.000 14.194

2/(Mn) מנגןmg/L(1) <0.030 0.061X≤ 1

1/(Mo) מוליבדןmg/L(1) <0.030 <0.030X≤ 0.15

1/(Na) נתרןmg/L(1) <1.000 91.786X≤ 230

1/(Ni) ניקלmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.5

2/(P) זרחןmg/L(1) <0.500 7.318X≤ 15

2/(Pb) עופרתmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.5

3/(S) גופריתmg/L(1) <0.500 22.419

1/(Sb) אנטימוןmg/L(1) <0.050 <0.050

1/(Se) סלניוםmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.05

2/(Si) צורןmg/L 4.745

1/(Sn) בדילmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 2
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1/(Sr) סטרונציוםmg/L(1) <0.030 0.169

1/(Ti) טיטניוםmg/L(1) <0.050 <0.050

1/(Tl) תליוםmg/L(1) <0.030 <0.030

1/(V) ונדיוםmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.5

1/(W) טונגסטןmg/L <0.500

3/(Zn) אבץmg/L(1) <0.050 0.425X≤ 3

SM 5540C mg/L(1) דטרגנטים אניונים 2.50X≤ 40

Based on: SM 4500 

SO4 E (Merck kit)

mg/L<5 סולפאט בקיט 72.0

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

861879 מספר הדוגמה:שפכים חטף 03.09תיאור הדוגמה:

07:30 03/09/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 5520B mg/L(1) שמנים ושומנים גרבימטרית <5 74.50X≤ 250

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

861880 מספר הדוגמה:שפכים חטף 03.09תיאור הדוגמה:

07:30 03/09/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 5520F [2] mg/L(1) (פחמימנים (שמן מינרלי <5 15.00X≤ 20

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

861881 מספר הדוגמה:קולחין מורכב 02.09תיאור הדוגמה:

07:30 02/09/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 305

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 4500Cl- E mg/L<2 כלורידים 127.60X≤ 250

SM 4500FC mg/L(1) פלואוריד <0.2 <0.2X≤ 2

SM 3120B (ICP)  (1) סריקת מתכות

1/(Ag) כסףmg/L(1) <0.05 <0.05

3/(Al) אלומיניוםmg/L(1) <0.05 0.141X≤ 5

2/(As) ארסןmg/L(1) <0.05 <0.05X≤ 0.1

2/(B) בורוןmg/L(1) <0.2 0.278X≤ 0.4

1/(Ba) באריוםmg/L(1) <0.02 <0.02

1/(Be) בריליוםmg/L(1) <0.01 <0.01X≤ 0.1

3/(Ca) סידןmg/L(1) <0.5 44.442

2/(Cd) קדמיוםmg/L(1) <0.01 <0.01X≤ 0.1

1/(Co) קובלטmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.05

1/(Cr) כרוםmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.1

1/(Cu) נחושתmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.2

1/(Fe) ברזלmg/L(1) <0.050 0.324X≤ 2

3/(K) אשלגןmg/L(1) <0.5 26.930

2/(Li) ליתיוםmg/L(1) <0.05 <0.05X≤ 2.5

2/(Mg) מגנזיוםmg/L(1) <0.5 8.822

2/(Mn) מנגןmg/L(1) <0.02 0.032X≤ 0.2

1/(Mo) מוליבדןmg/L(1) <0.01 <0.01X≤ 0.01
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1/(Na) נתרןmg/L(1) <0.500 88.266X≤ 150

1/(Ni) ניקלmg/L(1) <0.020 <0.020X≤ 0.2

2/(P) זרחןmg/L(1) 0.5 2.907

2/(Pb) עופרתmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.1

3/(S) גופריתmg/L(1) <0.100 20.948

1/(Sb) אנטימוןmg/L(1) <0.05 <0.05

1/(Se) סלניוםmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.02

1/(Si) צורןmg/L 3.914

1/(Sn) בדילmg/L(1) <0.05 <0.05

1/(Sr) סטרונציוםmg/L(1) <0.02 0.137

1/(Ti) טיטניוםmg/L(1) <0.02 <0.02

1/(Tl) תליוםmg/L(1) <0.02 <0.02

1/(V) ונדיוםmg/L(1) <0.020 <0.020X≤ 0.1

1/(W) טונגסטןmg/L<0.1 <0.500

3/(Zn) אבץmg/L(1) <0.020 0.032X≤ 2

SM 5540C mg/L(1) דטרגנטים אניונים <0.05X≤ 2

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 

התש"ע 2010

•

861882 מספר הדוגמה:קולחין חטף 03.09תיאור הדוגמה:

07:30 03/09/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 305

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

In house 

procedure;based on 

EPA 418.1

mg/L<0.3 (FTIR) שמן מינרלי <0.30

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 

התש"ע 2010

•

861883 מספר הדוגמה:בוצה 03.09תיאור הדוגמה:

10:00 03/09/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 2540EB % כלל מוצקים ב550- מ"צ 5.20

SM 2540EB כלל המוצקים ב103 מ"צ עד 105 

 "מ

% 20.00

EPA 6010C

In house 

procedure;Based on: 

EPA 3050

ICP SOIL- סריקת מתכות

 בקרקעות

(1)

1/(Ag) כסףmg/kg(1) <1.000 <1.000

2/(Al) אלומניוםmg/kg(1) <3.000 1630.570

1/(As) ארסןmg/kg(1) <5.000 <5.000

2/(B) בורוןmg/kg(1) <3.000 7.813

1/(Ba) באריוםmg/kg(1) <1.000 34.684

1/(Be) בריליוםmg/kg(1) <0.100 <0.100

1/(Ca) סידןmg/kg(1) <5.000 8593.920

2/(Cd) קדמיוםmg/kg(1) <2.000 <2.000X≤ 20

1/(Co) קובלטmg/kg(1) <1.000 <1.000

1/(Cr) כרוםmg/kg(1) <1.000 5.288X≤ 400

1/(Cu) נחושתmg/kg(1) <1.000 37.349X≤ 600

2/(Fe) ברזלmg/kg(1) <1.000 1639.800
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1/(Hg) כספיתmg/kg(1) <1.000 <1.000X≤ 5

2/(K) אשלגןmg/kg(1) <5.000 343.758

2/(Li) ליתיוםmg/kg(1) <1.000 <1.000

2/(Mg) מגנזיוםmg/kg(1) <5.000 1123.990

2/(Mn) מנגןmg/kg(1) <1.000 21.120

1/(Mo) מוליבדןmg/kg(1) <1.000 1.330

4/(Na) נתרןmg/kg(1) <5.000 227.797

1/(Ni) ניקלmg/kg(1) <1.000 4.112X≤ 90

2/(P) זרחןmg/kg(1) <3.000 2938.750

2/(Pb) עופרתmg/kg(1) <1.000 3.790X≤ 200

3/(S) גופריתmg/kg(1) <3.000 1586.860

1/(Sb) אנטימוןmg/kg 0.913

1/(Se) סלניוםmg/kg(1) <3.000 <3.000

1/(Si) צורןmg/kg<3.000 303.392

1/(Sn) בדילmg/kg(1) <3.000 3.495

1/(Sr) סטרונציוםmg/kg(1) <1.000 17.772

1/(Ti) טיטניוםmg/kg 32.700

1/(Tl) תליוםmg/kg(1) <1.000 <1.000

1/(V) ונדיוםmg/kg(1) <1.000 3.598

1/(W) טונגסטןmg/kg <5.000

3/(Zn) אבץmg/kg(1) <1.000 300.706X≤ 2500

SM 4500 NorgB mg/kg<0.1 בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ 14064.62

SM 2540B % מוצקים נדיפים 14.80

861884 מספר הדוגמה:שפכים מורכב 31.08תיאור הדוגמה:

08:00 31/08/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 5520B mg/L(1) שמנים ושומנים גרבימטרית <5 38.50X≤ 250

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

הערות

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים. •

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי 

פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

•

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות 

התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

•

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב 

מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

•

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. •

חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. •

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"•

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Anna Katz Environment and ICP Department Manager

Dmitry Pergament ICP department lab analyst

Nazi Botershvili Environment department team leader

Sara Grossman Enviro department consultant

 - סוף תעודה -
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08-9308308 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 615465

Final Report

איש קשרפרטי הלקוח

שם:
כתובת:

עיר:

מיקוד:

שם:
טלפון: 

סלולרי:

פקס:

ת.ד 40081 מבשרת ציון

90805

0525429992

026438636
מפעלי ביוב וטיהור ירושלים

מט"ש ירושלים אתר דיגום: W260919-0142 הזמנת עבודה:

טופס נטילה של הלקוח 15:35:00 03/10/2019מועד הגעת הדגימותמס' טופס הנטילה

אסף הניג דוגם מוכר עי משרד הבריאות נדגם ע"י

872196 מספר הדוגמה:מי שפכים  מורכב 02.10תיאור הדוגמה:

07:30 02/10/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 4500Cl- E mg/L(1) כלורידים <2 166.45X≤ 430

SM 3120B (ICP)  (1) סריקת מתכות

1/(Ag) כסףmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.1

3/(Al) אלומיניוםmg/L(1) <0.050 1.148X≤ 25

2/(As) ארסןmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.1

2/(B) בורוןmg/L(1) <0.300 <0.300X≤ 1.5

1/(Ba) באריוםmg/L(1) <0.030 0.042

1/(Be) בריליוםmg/L(1) <0.010 <0.010X≤ 0.5

3/(Ca) סידןmg/L(1) <1.000 49.168

2/(Cd) קדמיוםmg/L(1) <0.010 <0.010X≤ 0.1

1/(Co) קובלטmg/L(1) <0.030 <0.030X≤ 1

1/(Cr) כרוםmg/L(1) <0.030 <0.030

2/(Cu) נחושתmg/L(1) <0.030 0.049X≤ 1

1/(Fe) ברזלmg/L(1) <0.050 1.127

1/(Hg) כספיתmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.05

3/(K) אשלגןmg/L(1) <1.000 22.936

2/(Li) ליתיוםmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.3

2/(Mg) מגנזיוםmg/L(1) <1.000 8.947

2/(Mn) מנגןmg/L(1) <0.030 0.050X≤ 1

1/(Mo) מוליבדןmg/L(1) <0.030 <0.030X≤ 0.15

1/(Na) נתרןmg/L(1) <1.000 105.700X≤ 230

1/(Ni) ניקלmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.5

2/(P) זרחןmg/L(1) <0.500 8.382X≤ 15

2/(Pb) עופרתmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.5

3/(S) גופריתmg/L(1) <0.500 27.532

1/(Sb) אנטימוןmg/L(1) <0.050 <0.050

1/(Se) סלניוםmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.05

2/(Si) צורןmg/L 2.912

1/(Sn) בדילmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 2
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1/(Sr) סטרונציוםmg/L(1) <0.030 0.128

1/(Ti) טיטניוםmg/L(1) <0.050 <0.050

1/(Tl) תליוםmg/L(1) <0.030 <0.030

1/(V) ונדיוםmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.5

1/(W) טונגסטןmg/L <0.500

3/(Zn) אבץmg/L(1) <0.050 0.213X≤ 3

SM 5540C mg/L(1) דטרגנטים אניונים 2.45X≤ 40

Based on: SM 4500 

SO4 E (Merck kit)

mg/L<5 סולפאט בקיט 56.0

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

876547 מספר הדוגמה:מי שפכים חטף 03.10תיאור הדוגמה:

07:30 03/10/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 5520B mg/L(1) שמנים ושומנים גרבימטרית <5 <5X≤ 250

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

876548 מספר הדוגמה:מי שפכים חטף 03.10תיאור הדוגמה:

07:30 03/10/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 5520F [2] mg/L(1) (פחמימנים (שמן מינרלי <5 <5X≤ 20

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ). •

876549 מספר הדוגמה:מי קולחין מורכב  02.10תיאור הדוגמה:

07:30 02/10/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 305

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM5210B ; The 

oxygen measurement 

is based on: SM 4500 

O C & SM 4500 O G

BOD-צריכת חמצן ביוכימית mg/L(1) <0.5 5.20X≤ 15

SM 4500Cl- E mg/L<2 כלורידים 117.36X≤ 250

In house 

procedure;Based on: 

SM 5220D

COD-צריכת חמצן כימית mg/L(1) <35 52.00X≤ 100

SM 4500FC mg/L(1) פלואוריד <0.2 <0.2X≤ 2

SM 3120B (ICP)  (1) סריקת מתכות

1/(Ag) כסףmg/L(1) <0.05 <0.05

3/(Al) אלומיניוםmg/L(1) <0.05 0.082X≤ 5

2/(As) ארסןmg/L(1) <0.05 <0.05X≤ 0.1

2/(B) בורוןmg/L(1) <0.2 0.235X≤ 0.4

1/(Ba) באריוםmg/L(1) <0.02 <0.02

1/(Be) בריליוםmg/L(1) <0.01 <0.01X≤ 0.1

3/(Ca) סידןmg/L(1) <0.5 39.694

2/(Cd) קדמיוםmg/L(1) <0.01 <0.01X≤ 0.1

1/(Co) קובלטmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.05

1/(Cr) כרוםmg/L(1) <0.02 0.063X≤ 0.1

1/(Cu) נחושתmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.2
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1/(Fe) ברזלmg/L(1) <0.050 0.176X≤ 2

3/(K) אשלגןmg/L(1) <0.5 23.692

2/(Li) ליתיוםmg/L(1) <0.05 <0.05X≤ 2.5

2/(Mg) מגנזיוםmg/L(1) <0.5 7.292

2/(Mn) מנגןmg/L(1) <0.02 0.026X≤ 0.2

1/(Mo) מוליבדןmg/L(1) <0.01 <0.01X≤ 0.01

1/(Na) נתרןmg/L(1) <0.500 95.836X≤ 150

1/(Ni) ניקלmg/L(1) <0.020 <0.020X≤ 0.2

2/(P) זרחןmg/L(1) 0.5 2.654

2/(Pb) עופרתmg/L(1) <0.050 <0.050X≤ 0.1

3/(S) גופריתmg/L(1) <0.100 24.383

1/(Sb) אנטימוןmg/L(1) <0.05 <0.05

1/(Se) סלניוםmg/L(1) <0.02 <0.02X≤ 0.02

2/(Si) צורןmg/L 2.833

1/(Sn) בדילmg/L(1) <0.05 <0.05

1/(Sr) סטרונציוםmg/L(1) <0.02 0.111

1/(Ti) טיטניוםmg/L(1) <0.02 <0.02

1/(Tl) תליוםmg/L(1) <0.02 <0.02

1/(V) ונדיוםmg/L(1) <0.020 <0.020X≤ 0.1

1/(W) טונגסטןmg/L<0.1 <0.500

3/(Zn) אבץmg/L(1) <0.020 0.025X≤ 2

SM 5540C mg/L(1) דטרגנטים אניונים <0.05X≤ 2

SM 4500 NH3C N-חנקן (אמוניה) כ mg/L(1) 22.49X≤ 10

SM 4500 NO2-B N mg/L(1)-חנקן (ניטריט) כ 2.710

Home method for 

Nitrate in high organic 

environment

N mg/L-חנקן (ניטראט) כ 6.15

In house 

procedure;Based on kit 

procedures

mg/L(1) זרחן כ -P בקיט <0.1 3.15

SM 4500 NorgB mg/L(1) בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ <0.1 37.04

SM 2540D כלל מוצקים מרחפים ב 103 עד 

105 

mg/L(1) <1 2.5X≤ 15

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 

התש"ע 2010

•

876550 מספר הדוגמה:מי קולחין חטף 03.10תיאור הדוגמה:

07:30 03/10/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 305

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

In house 

procedure;based on 

EPA 418.1

mg/L<0.3 (FTIR) שמן מינרלי <0.30

הערות לדוגמה: 

הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 

התש"ע 2010

•

876551 מספר הדוגמה:בוצה 03.10תיאור הדוגמה:

07:30 03/10/2019תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 2540EB % כלל מוצקים ב550- מ"צ 4.20

SM 2540EB כלל המוצקים ב103 מ"צ עד 105 

 "מ

% 17.90
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EPA 6010C

In house 

procedure;Based on: 

EPA 3050

ICP SOIL- סריקת מתכות

 בקרקעות

(1)

1/(Ag) כסףmg/kg(1) <1.000 <1.000

2/(Al) אלומניוםmg/kg(1) <3.000 705.389

1/(As) ארסןmg/kg(1) <5.000 <5.000

2/(B) בורוןmg/kg(1) <3.000 <3.000

1/(Ba) באריוםmg/kg(1) <1.000 16.506

1/(Be) בריליוםmg/kg(1) <0.100 <0.100

3/(Ca) סידןmg/kg(1) <5.000 3734.070

2/(Cd) קדמיוםmg/kg(1) <2.000 <2.000X≤ 20

1/(Co) קובלטmg/kg(1) <1.000 <1.000

1/(Cr) כרוםmg/kg(1) <1.000 8.381X≤ 400

2/(Cu) נחושתmg/kg(1) <1.000 30.261X≤ 600

2/(Fe) ברזלmg/kg(1) <1.000 788.600

1/(Hg) כספיתmg/kg(1) <1.000 <1.000X≤ 5

2/(K) אשלגןmg/kg(1) <5.000 142.690

2/(Li) ליתיוםmg/kg(1) <1.000 <1.000

2/(Mg) מגנזיוםmg/kg(1) <5.000 691.356

2/(Mn) מנגןmg/kg(1) <1.000 10.358

1/(Mo) מוליבדןmg/kg(1) <1.000 <1.000

4/(Na) נתרןmg/kg(1) <5.000 111.186

1/(Ni) ניקלmg/kg(1) <1.000 1.990X≤ 90

2/(P) זרחןmg/kg(1) <3.000 1915.600

2/(Pb) עופרתmg/kg(1) <1.000 2.230X≤ 200

3/(S) גופריתmg/kg(1) <3.000 1126.030

1/(Sb) אנטימוןmg/kg <3.000

1/(Se) סלניוםmg/kg(1) <3.000 <3.000

2/(Si) צורןmg/kg<3.000 454.640

1/(Sn) בדילmg/kg(1) <3.000 <3.000

1/(Sr) סטרונציוםmg/kg(1) <1.000 7.839

2/(Ti) טיטניוםmg/kg 12.199

1/(Tl) תליוםmg/kg(1) <1.000 <1.000

1/(V) ונדיוםmg/kg(1) <1.000 1.627

1/(W) טונגסטןmg/kg <5.000

3/(Zn) אבץmg/kg(1) <1.000 108.140X≤ 2500

SM 4500 NorgB mg/kg<0.1 בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ 12818.79

SM 2540B % מוצקים נדיפים 13.70

הערות

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים. •

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי 

פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

•

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות 

התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

•

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב 

מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

•

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. •

חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. •

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"•
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התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Dmitry Pergament ICP department lab analyst

Nazi Botershvili Environment department team leader

Sara Grossman Enviro department consultant

Tatyana Mikhailova ICP department team leader

 - סוף תעודה -
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