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 .1פרטי מגישי הבקשה (ע"פ סע' א' להנחיות ההגשה לועדת חריגים – "ההנחיות")

שם המבקש:
שם הנושא באחריות:

המועצה האזורית באר-טוביה
תאגיד המים האזורי תמר
שלומי שמאי
ס .ראש המועצה האזורית באר-טוביה
ת.ז 47681051
טל' 08-8509800
דוא"לshlomi@beer-tuvia.org.il :
מיכאל גלפרין
מ"מ מנכ"ל תאגיד המים האזורי תמר
ת.ז306323734 .
טל' 08-8509800
דוא"לmichaelg@tamarwater.co.il :

שם אשת הקשר:

עדנה נווה
מנהלת מח' לאיכה"ס
ת.ז 057087975
08-8509786
דוא"לedna_na@beer-tuvia.org.il :

היועץ/עורך הבקשה:

שאול גבירצמן
מלין מהנדסים בע"מ
רח' השרון  ,14תל-אביב 6618507
טל' 03-9409400
פקס' 03-5235558
דוא"לshaul@malin-eng.com :
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 .2מידע כללי על המתקן (סע' ב' להנחיות)
 .2.1שם המתקן
.2.1.1

שם המתקן  -מט"ש תימורים (להלן במסמך זה "מט"ש תימורים" או "המט"ש).

 .2.2מיקום המט"ש
.2.2.1

.2.2.2
.2.2.3
.2.2.4
.2.2.5

המט"ש ממוקם בתחום שטחה של עיריית קריית מלאכי בנ.צ.מ ( 177497/626084 ,ברשת
ישראל החדשה) ,בתא שטח המצוי כ 500 -מטר מזרחית לכביש  40וכ 750 -מטר דר'
מזרחית לצומת מלאכי (קסטינה).
המט"ש ממוקם בין הישובים קריית מלאכי (ממערב) ,תימורים (מדרום) וערוגות (מצפון מזרח)
המט"ש ממוקם על גדתו הדרומית של נחל האלה ,המהווה חלק מאגן נחל לכיש.
רובו של המט"ש מצוי בתחום גוש  2730ומיעוטו בתחום גוש .2916
גובה הממוצע של המט"ש הוא  +62.00מטר.

 .Aמט"ש תימורים  -תרשים סביבה 1
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 .Bמט"ש תימורים  -תרשים סביבה 2
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 .3נתוני רקע (סע' ג' להנחיות)
 .3.1רקע הקמה
.3.1.1

המט"ש הוקם לפני כעשור ,כמתקן ע"ב שיטת בוצה משופעלת ,ונועד לטפל בשפכי קריית
מלאכי ויישובי מוא"ז באר טוביה ,לאיכות טיפול שניונית של  20( 20/30מג"ל צח"ב ו 30-מג"ל
מוצקים מרחפים) ,כפי שנדרש בעבר בהתאם לתקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי
שפכים) התשנ"ב( 1992-אשר היו אז בתוקף).

 .3.2מרכיבי המט"ש
.3.2.1

מתקני קדם טיפול
 תא קליטת השפכים המקבל השפכים מ 5-תחנות שאיבה.
 מגובים עדינים  2 -יחידות (מרווח סינון של  6מ"מ) עם מסוע ודחסן מיועדים להרחקת
גבבה ופסולת.
 oכל מגוב נותן מענה לספיקה שעתית מרבית של כ 1,200-מק"ש ,המהווה גיבוי
מלא למצב הנוכחי.
 oהפסולת מהמגובים מועברת למסוע-דחסן וגבבה מוצקה מוצאת למכולה ומסולקת
לאתר ייעודי.
 מתקן להרחקת הגרוסת  -כולל  2מלכודות דגם "וורטקס" בקוטר  3.50מ' כ"א עם
משאבות אוויר.
 oהחול שוקע ומועבר באמצעות אג'קטורים לממיין גרוסת ומסולק משם למכולה.
 oהמלכודות מתאימות לספיקה שעתית מרבית של כ 1,900-מק"ש כ"א ,המהווה
גיבוי מלא למצב הנוכחי.

.3.2.2

שיקוע ראשוני
ממערכת קדם טיפול זורמים השפכים לשני אגני שיקוע ראשוניים ,בהם מסולקים שמנים
ושומנים וכן מוצקים מרחפים ,המורחקים ביעילות של כ 62%-וצח"ב ,המורחק ביעילות של
כ.36%-












במט"ש  2משקעים ראשוניים בקוטר של  18מ' ועומק נוזלים  3.65מ' כ"א עם הזנה
מרכזית וגלישה היקפית.
המערכת כוללת איסוף וסילוק הצופת והשומנים ומערכת איסוף וגריפת הבוצה וסילוק
המשקעים באמצעות משאבות אל מערך העיכול ,כולל סידור להוספת "קואגולנטים"
במידה ונדרש.
השפכים המסוננים לאחר קדם הטיפול ,מתחלקים באופן שווה לשני המצללים
הראשוניים ,באמצעות תא חלוקה .ניתן למנוע הכנסת שפכים לאחד מאגני שיקוע ע"י
סגירת הסגר על צינור המתחבר מתא החלוקה לאגן השיקוע.
בתא קבלת הקולחין הראשוניים ,קיים חיבור של קו עוקף ,המאפשר לעקוף את השיקוע
הראשוני ו/או במידת הצורך ,להזרים את השפכים או חלק מהם אל מאגר החרום.
הבוצה נגרפת למרכז הרצפה במצלל ,לתוך הבור הבנוי לצורך זה .הצופת נגרפת
במגרפה עילית וזורמת לתא שבנוי לצורך זה צמוד לקיר החיצוני של המצלל .סילוק
הבוצה הראשונית והצופת ,מתבצע באמצעות משאבות בורגיות המותקנות במשטח
בטון של תחנת השאיבה לאגן עיכול אירובי ,משאבה אחת לכל יישום.
העומס ההידראולי כיום בספיקה יומית ממוצעת ,הינו כ  14.15 -מ"ק/מ"ר/יום.
זמן השהיה כיום בספיקה ממוצעת ,הינו כ –  6.19שעות.
זמן השהיה כיום בספיקת שיא הינו כ –  2.19שעות.
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.3.2.3

אגני איוור
מאגני השיקוע הראשוני מוזרמים הקולחין הראשוניים אל תא החלוקה וממנו אל שני אגני
האיוור .לתא חלוקה זה ,מוזרם גם זרם הבוצה החוזרת ,ה – .RAS













.3.2.4

במט"ש נבנו שני אגני איוור אליפטיים מבטון מזוין ,עומק נוזלים  3.74מ' בנפח 6,000
מ"ק כ"א ,כולל  3תעלות קונצנטריות.
בתעלות החמצון הותקנו דיסקים סובבים מדגם "אורבל" ,המספקים אוויר (חמצן) לתוך
הנוזלים ומסחררים את הנוזל בתעלות.
בתעלות החמצון מתבצע תהליך ביולוגי של בוצה משופעלת ,תוך שמירה על ריכוז גבוה
של ביומסה עם אפשרות שמירה על ריכוזי חמצן שונים בתעלות ,בהתאם למהירות
הסיבוב ועומק הטבילה של הדיסקים.
בכל אגן חמצון קיימת גם מערכת סחרור פנימי של נוזלים מעורבים ,המזרימה עד 400%
(של הספיקה הממוצעת של הביוב הנכנס) מהתעלה הפנימית לתעלה החיצונית ,על
מנת לאפשר תהליך ניטריפיקציה ודה-ניטריפיקציה להרחקת חנקן.
הנוזל המעורב יוצא מאגן האיוור בגלישה דרך מגלשים ,אל אי מרכזי וממנו דרך צינור
המונח מתחת לרצפת התעלות ומחובר לתא ליציאת הנוזל המעורב ,הבנוי בצמוד לאגן.
ממנו ממשיך הנוזל המעורב באמצעות צינור תת-קרקעי אל המרכז התפעולי.
ריקון אגני איוור מתבצע באמצעות משאבה ניידת שמורידים אותה ,במידת הצורך,
בעזרת מיתקן ההרמה לתוך הבור שמיועד לכך.
זמן השהיה הממוצע של הנוזלים באגני האיוור הינו כיום כ 40-שעות.
עומס ה  BODהנפחי כיום  -כ  0.35 -ק"ג  BODל-מ"ק.
ריכוזי ה MLSS -כיום כ 4,500-מג"ל וניתן להגיע ל 6,000-5,000-מג"ל.

מצללים שניוניים
מתעלות החמצון מוזרם הנוזל המעורב אל המרכז התפעולי ומתחלק ל 2-מצללים שניוניים,
שתפקידם העיקרי לשקע את הבוצה השניונית ולהפרידה מהנוזל באופן שנועד להבטיח
קולחין שניוניים באיכות הנדרשת וריכוז בוצה בתחתית של כ 8,000-מג"ל.







במט"ש  2מצללים שניוניים של  30.5מ' קוטר ועומק נוזלים  4.14מ' כ"א עם הזנה
היקפית כולל מערכת לאיסוף הצופת ומערכת ליניקת הבוצה וגריפתה.
מהמצללים מוזרמת הבוצה השניונית החוזרת אל אגני האיוור להמשך הטיפול הביולוגי.
הקולחין השניוניים נשאבים אל המאגרים לסילוק חקלאי.
הבוצה העודפת מוזרמת להסמכה והמשך הטיפול.
העומס ההידראולי בספיקה ממוצעת כיום הינו כ –  4.93מ"ק/מ"ר/יום.
העומס ההידראולי בשיא ,הינו כ –  14.03מ"ק/מ"ר/יום.

.3.2.5

קווים עוקפים ,סגרים ומגופים
 על מנת להבטיח גמישות בפעולת המט"ש ,במערכת קדם טיפול קיימים קווים עוקפים,
אשר מאפשרים להוציא מהטיפול ,במידת הצורך ,שפכים או חלק מהם לפני מגובים
עדינים או/ו אחרי מלכודות גרוסת ,או/ו לעקוף מערכת השיקוע הראשוני.
רוב המגופים והסגרים הקיימים מופעלות חשמלית (בפועל מחצית לא פועלת עקב

תקלות)

.3.2.6

טיפול בבוצה
 הבוצה מהמצללים שניוניים ,בריכוז מוצקים של כ ,0.8%-מועברת אל מרכז תפעולי בו
מותקנות משאבות לסחרור הבוצה להחזרתה לתעלות חמצון.
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הבוצה העודפת נשאבת באמצעות משאבה בורגית אל המסמיך הראשוני מדגם תוף
סובב.
הבוצה הסמיכה בריכוז  4.5-5.0%מועברת לאגן העיכול האירובי המשלים ,אשר בנוי
מבטון מזוין בצורה אליפטית .עומק הנוזלים  4.0מ' ,בנפח  2,500מ"ק.
הבוצה הראשונית מועברת ישירות לעיכול האירובי יחד עם הבוצה השניונית המוסמכת.
הבוצה היציבה נשאבת במשאבה בורגית לסחיטה בצנטריפוגה בהספק של  20מ"ק
בשעה.
הבוצה הסחוטה בכמות של כ 25-טון ביום בריכוז מוצקים של כ 25% -מסולקת לאתר
קומפוסט או להטמנה.

.3.2.7

מערכת החשמל
 המט"ש ניזון בקו מתח גבוה  22ק"ו מרשת ח"ח עם גיבוי ע"י גנרטור מקומי.
 חיבור מתח גבוה כולל שנאי  1,000קוו"א עם מערכת מפסקים מתח גבוה /מתח נמוך.
נשמר מקום לשנאי בגודל זהה ונעשתה הכנה בלוחות ומתח גבוה ומתח נמוך לשם
חיבורו.
 במט"ש קיים דיזל-גנרטור אוטומטי בהספק של  1,100קוו"א עם מיכל דלק 20,000
ליטר .הגנרטור יכנס לפעולה בכל הפסקת חשמל ברשת ח"ח ויבטיח המשך פעולת
המט"ש במלוא ההספק התהליכי המתוכנן.

.3.2.8

שליטה ובקרה
 מערכת הבקרה של המט"ש מפקחת על הפעולה האופטימלית של התהליך המתוכנן
כדי למנוע הפעלה לא מבוקרת של עומסי המט"ש מעבר להספק הנומינלי של מקורות
ההזנה של המט"ש (חיבור ח"ח ודיזל-גנרטור מקומי).
 מכשירי המדידה המותקנים במתקנים השונים והמחוברים  ON-LINEל PLC -כגון:
ספיקות ,pH ,ריכוזי מוצקים ,חמצן מומס ,טמפרטורה וכד'.
 מעבדה במבנה המנהלה (מתואר להלן) – מיועדת לבצוע דיגומים ובדיקות כמו ריכוזי
מוצקים ,BOD ,S.V.I ,וכד'.
 המט"ש אינו מחובר לקו תקשורת חיצוני מכל סוג שהוא .התקשורת מתקיימת ע"ב קווים
סלולריים.

.3.2.9

מערכות נילוות
 מערכת ביוב וניקוז  -מי ביוב ממבנה הנהלה ופיקוד ,מי ניקוז לאחר שטיפת מסננים
וממאצרה למיכל היפוכלוריט ,תסנין וניקוז ממערכת טיפול בבוצה ,ניקוז ממבנה קדם
טיפול ,מי גלישה מאגן עיכול אירובי ותא לקבלת בוצה מעוכלת מגיעים לתחנת השאיבה.
באמצעות משאבות טבולות נשאבים לראש המתקנים – תא קבלת שפכים ועוברים כל
שלבי הטיפול.
 הספקת מים שפירים ,גילוי וכיבוי אש  -חיבור קו מים שפירים – בצינור " .4מערכת
המדידה נמצאת בכניסת הקו באזור מבנה ההנהלה .בשטח מותקנים מספר ברזי כיבוי
אש והסנקה – לפי דרישות יועץ הבטיחות ומתואם עם מכבי האש .בוצע גם גילוי אש
במבנים וגילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל בהתאם לתקן.
 מערכת טיפול שלישוני של מים מטופלים לשימוש פנימי  -מערכת טיפול שלישוני מיועדת
לטפל בקולחין שניוניים ,אשר לאחר סינון במסנני מצע עמוק וחיטוי באמצעות תמיסת
היפוכלוריט ישמשו לשטיפת ציוד במערכות קדם טיפול וטיפול בבוצה ,לניקוי שטח
ולהשקיית גינון המכון .המערכת הוקמה אך תופעל לאחר השלמת המערכת לוויסות
הקולחין.
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.3.2.10

תחנת שאיבה
 שאיבת הקולחין המטופלים אל המאגרים לצרכי השקייה חקלאית נעשית בתחנת
השאיבה אשר נמצאת בקטע צפון-מזרחי של המט"ש.
 בתחנות השאיבה מותקנות  3משאבות כוללת שתי משאבות טבולות לספיקה של כ-
 350מק"ש כ"א (ל 35 -מטר עומד) ומנוע של  54קוו"ט.
 בפועל רק  2משאבות פעילות והן אינן במצב תקין כך שספיקתן המשותפת אינה עולה
על  370מק"ש.
במועד כתיבת דו"ח זה תחנת השאיבה לקולחין אינה באחריות תאגיד ת.מ.ר ,היא

מתופעלת בנפרד מין המט"ש ,ע"י קבלן אחר מזה אשר מפעיל את המט"ש,
 תחנת השאיבה מוזנת ממקור חשמל נפרד מין המט"ש.

.3.2.11

סילוק הקולחין – המערכת הקיימת
 הקולחין השניוניים ,מובלים מתחנת השאיבה של המט"ש אל שלושה מאגרים קיימים,
בנפח כולל של  1.3מלמ"ק ,כמתואר בפרק הבא.
 עודפי קולחין בשעות שיא מועברים למאגר הקיים ,הנמצא צמוד למכון וממנו נשאבים
בשעות לילה למאגרים הרחוקים .בפועל לא מנוצל המאגר המצוי בשטח המט"ש.
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.3.2.12

שרטוט כללי
 .Cמט"ש תימורים – שרטוט מצב קיים

 .3.3מערכת אזורית
.3.3.1

שפכים נכנסים
 השפכים המטופלים מוזרמים למט"ש תימורים באמצעות  5קווי סניקה המגיעים מתחנות
השאיבה הבאות:
 oת"ש קריית מלאכי
 oת"ש פרדס – א.ת .צפוני של באר טוביה
 oת"ש הראל  -א.ת .דרומי של באר טוביה
 oת"ש א.ת תימורים
 oת.ש טנא נוגה
 במועד הגשת דו"ח זה מתוכננת הנחתו של קו סניקה נוסף אשר יזרים למט"ש את שפכי
קרית מלאכי דרום.
חלק מתחנות השאיבה המזרימות שפכים כיום למט"ש אינן כוללות מגוב לסינון וסילוק

גבבה.
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1

.3.3.2

קולחין מסולקים
 הקולחין השניוניים נשאבים מתחנת השאיבה במט"ש באמצעות קו סניקה בקוטר "12
אל מאגרים קיימים באתר תימורים לצרכי השקיה חקלאית.
 במועד הגשת דו"ח זה מתוכננת הוספת קו סניקה נוסף ,במקביל לקו הקיים ,בקוטר "16
מת.ש לקולחין למאגרים המתוארים בהמשך .עם השלמת הקו האמור תוכל תחנת
השאיבה זו לטפל גם בספיקות הקולחין העתידיות.
 נפח המאגרים הקיימים 1הינו:
 420,000 oמ"ק;
 400,000 oמ"ק;
 480,000 oמ"ק;

.3.3.3

תכנית המערכת האזורית
 סכימת המערכת האזורית מוצגת להלן:

בעתיד מתוכנן מאגר נוסף צמוד למאגרים הקיימים כך שיובטח נפח אגירה הנדרש לאחר השדרוג .

מט"ש תימורים-בקשה לועדת חריגים .עדכון מיום 22.1.17

13
 .Dמט"ש תימורים – סכימת מערכת אזורית

 .3.4ספיקות שפכים (סע' ג' 1להנחיות)
.3.4.1
.3.4.2
.3.4.3
.3.4.4

המט"ש נועד לטפל בכמות שפכים יומית של כ 11,500 -מק"י ,או כ 500 -מק"ש.
בפועל טיפל המט"ש ,בשנת  ,2016בכמות שפכים יומית ממוצעת (על בסיס שנתי) של 7,100
מ"ק ,כאשר בחודשי שיא עומד הממוצע היומי על כ 8,900 -מ"ק.
ספיקת יום השיא עמדה בשנת  2016על מעט יותר מ 15,000 -מ"ק (מושפעת בעיקר מכניסת
מי גשם למערכות ההולכה).
בטבלה ובגרף המצ"ב מוצגת התפלגות ממוצע השפכים היומי והחודשי בשנת :2016
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 .Eספיקות שפכים 2016 -
ספיקות
חודש

שפכים יומית

שפכים חודשית
מ"קי

תכנון
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
ממוצע
מקס'
מינ'
סה"כ

239,986
216,367
166,678
178,361
191,869
267,817
222,604
208,163
202,654
197,085
232,381
259,512
215,290
267,817
166,678
2,583,477

7,741
7,461
5,556
5,945
6,189
8,927
7,181
6,939
6,755
6,358
7,746
8,371
7,097
8,927
5,556

 .Fגרף ספיקת שפכים 2016

ספיקות חודשיות
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

.3.4.5
.3.4.6

הספיקה היומית הממוצעת בשנת בסוף תקופת ההקלה המבוקשת –  21,500מ"ק (לאחר
חיבור חצור).
הספיקה יומית ממוצעת בשנת התכן ( 30,000 )2035מק"י.
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 .3.5איכות השפכים (סעיף ג' 2להנחיות)
.3.5.1

נתוני האיכות העיקריים של השפכים הנכנסים למט"ש בשנת  2016הינם כלהלן:2
 עומסי  BODבשנת :2016
 1,022מג"ל
 oעומס ממוצע
 1,844מג"ל
 oעומס שיא
 712מג"ל
 oעומס שפל
 עומסי  CODבשנת :2016
 2,405מג"ל
 oעומס ממוצע
 3,404מג"ל
 oעומס שיא
 1432מג"ל
 oעומס שפל
 עומס  TSSבשנת :2016
 oעומס ממוצע  952מג"ל
 1,668מג"ל
 oעומס שיא
 520מג"ל
 oעומס שפל

.3.5.2

בטבלה המצורפת בנספח "א" ,מוצגים כל נתוני שנת  2016של השפכים הנכנסים למט"ש.

 .3.6איכות הקולחים (סעיף ג' 2להנחיות)
.3.6.1

בטבלה להלן מוצגת תמצית איכויות הקולחין אשר הופקו במט"ש ,בשנת 2016
 .Gטבלת תמצית איכויות קולחין 2016

.3.6.2

חודש

*pH

*TSS

*BODt

*CODt

מג''ל

מג''ל

מג''ל

ממוצע

7.36

47.18

16.32

132.13

שיא

7.72

83.53

35.25

185.81

שפל

7.16

14.67

14.67

69.45

בטבלה המצורפת בנספח "ב" ,מוצגים כל נתוני שנת  2016של הקולחין אשר הופקו במט"ש.

 .3.7החלטות וועדת ביוב מחוזית (סעיף ג' 3להנחיות)
.3.7.1

.3.7.2

הוועדה המקצועית לעניני מים וביוב במחוז דרום ,החליטה בישיבה  ,2013002מיום
 ,12.2.13להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית לשידרוג והרחבת מט"ש תימורים,
בתנאים הנקובים שם.
פרוטוקול הישיבה האמורה מצ"ב לדו"ח זה כנספח "ג".

 .3.8לו"ז ואבני דרך להקמת המתקן החדש או שדרוג מתקן קיים (סעיף ג' 4להנחיות)
שיקום המט"ש
.3.8.1

.3.8.2
.3.8.3

2

אישור ראשון של המילת"ב לתיקצוב שיקום המט"ש ניתן ביום  .5.7.16אישור סופי לשיקום
מורחב (הכולל גם סילוק בוצה שנצברה במאגר והקמת מאגר קולחין) צפוי להינתן בתוך
מספר שבועות קצר.
ניתן להעריך כי תחילת העבודות לביצוע שיקום המט"ש לא יאוחר מ .6/17
ניתן להעריך כי העבודות לשיקום המט"ש יושלמו עד ל.6/18 -

כל הנתונים מבוססים על ממוצעים חודשיים.
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שידרוג והרחבת המט"ש
.3.8.4
.3.8.5

מיד בתום הליכי המכרז לשיקום המט"ש כאמור לעיל בדעת תאגיד תמ"ר להיכנס להליכים
אשר יאפשרו הקמת הרחבת ושידרוג המט"ש כך שיושלמו לא יאוחר מ.12/20 -
אבני הדרך החזויות להרחבת ושידרוג המט"ש הינן כלהלן:
1/18
 השלמת אישורים סטטוטוריים והסדרי מימון -
2/18
 פרסום מכרז
5/18
 סיום הליכי בחירת קבלן
6/18
 צו התחלת עבודה
3/19
 השלמת עבודות עפר
11/19
 השלמת עבודות בטון
5/20
 השלמת התקנת רכיבים אלקטרו מכניים
7/20
 השלמת התקנות מערכות חשמל ובקרה
9/20
 גמר בדיקות השלמה
12/20
 גמר תקופת הרצה ומבחני קבלה

 .3.9מעמד סטטוטורי
.3.9.1
.3.9.2

תב"ע מעודכנת המאפשרת השלמת שידרוג והרחבת המט"ש כמתואר לעיל הוכנה ע"י
אדריכל ד .דרורי.
תשריט התב"ע המבוקשת מוצג להלן:
 .Hתשריט תב"ע שידרוג והרחבת מט"ש תימורים

.3.9.3
.3.9.4
.3.9.5
.3.9.6

לתב"ע זה ניתנו כל האישורים מאת הגורמים הרלבנטיים ,למעט אישור הועדה לשמירה על
קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
בקשה לולקחש"פ הועברה לפני כחודש וניתן להעריך כי תשובתם החיובית תינתן בקרוב.
עם קבלת אישור הולקחש"פ תוגש התכנית לועדה המחוזית לשם הפקדה.
ניתן להעריך כי כלל התהליך למתן תוקף סטטוטורי יארך עד  10חודשים.
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 .3.10דוחו"ת תקלות בשנתיים האחרונות (סעיף ג' 5להנחיות)
.3.10.1

דוחות התקלות במתקן בשנים ( 2015/2016כפי שנכתבו ע"י מפעיל המט"ש) מוצגים להלן:
 ינואר 2015
 oעומסים ביולוגים וכימים חריגים מאוד מגיעים למט"ש  ,שפכים אילו מגיעים למט"ש ופוגעים
בתהליך הביולוגי ואיכות הקולחים.
 oנגרם נזק תיפעולי לכלל הציוד במט"ש .
 oכמויות בוצה גבוהות פונו במהלך החודש ( 510טון)
 oבוצע ריקון משקע ראשוני עקב סתימה.
 פברואר 2015
 oעומסים חריגים מאוד מגיעים למט"ש הפוגעים בתהליך הביולוגי ובאיכות הקולחים.
 oנגרם נזק רב לציוד ולתהליך והתווסף גם נזק לקוחים.
 oהחלפת מכולת גרוסת.
 oעקב סופת חול הייתה תקלת בקרה במעכל.
 oהוחלף ה  , UPSנקיון משטח צנטריפוגה.
 מרץ 2015
 oעומסים חריגים מאוד מגיעים למט"ש הפוגעים בתהליך הביולוגי ובאיכות הקולחים .ערכים
גבוהים של BOD 1,076 TSS 895, COD 2,626
 אפריל 2015
 oכניסת שפכים חורגים ואף אסורים ,בעלי עומסים כימים וביולוגים גבוהים.
 oתקלה בסחיטת בוצה ,ניקיון משטח בוצה -פגיעה במנוע ע"י משאית.
 oהוחלפה מכולת גרוסת.
 oהייתה תקלה בצנטריפוגה .
 מאי 2015
 oממשיכים להגיע למט"ש שפכים חריגים ואסורים ,בעומסים ביולוגים וכימיים גבוהים –
ממוצע חודשי .COD 2,728 , BOD 1,217, TSS 760
 oתחנת הקולחין איננה עומדת בספיקות הנכנסות אליה ,וכתוצאה מכך עולה מפלס על גדותיו
במצלל.
 oהראקטור הושבת בגלל גיר לא תקין.
 יוני 2015
 oממשיכים להגיע שפכים חריגים למט"ש בעומסים ביולוגים וכימיים גבוהים.
 oמסוע פינוי בוצה נפגע – מתוכנן לשיפוץ בחודש יולי.
 oהחלו עבודות להשתמש גירים תקולים בריאקטור .בריאקטור צפוני הוצאו  3גירים ו  4מנועים
ממרכז הריאקטור.
 oהייתה תקלה בת"ש של הקולחים מה שגרם לגלישה של קולחים.
 oהוחלפו מאוררים בלוח חשמל מעכל.
 יולי 2015
 oעומסים ביולוגים וכימיים גבוהים בשפכים ממשיכים להגיע למט"ש.
 oהייתה עצירה של כל עבודות במט"ש ( שיפוץ ריאקטורים ,וטיפול בקרה ותקשורת) .עקב
מעבר בעלות.
 אוגוסט 2015
 oממשיכים להכנס למט"ש שפכים חריגים עם עומסים ביולוגים גבוהים ,מה שגורם להרעה
תהליכית ,ופגיעה באיכות הקולחין.
 oעבודות שיפוץ הריאקטורים הושהו עקב מעבר מט"ש לתאגיד ת.מ.ר
 ספטמבר 2015
 oחריגות שפכים ועומסים ביולוגים וכימיים ,העיקר בקווים באר טוביה צפון ודרום .חלקי עופות
מגיעים על בסיס קבוע מבאר טוביה צפון ,מה שגורם לסתימות במגובים בכלל המלכודות.
 oריאקטור צפוני מושבת
 oריאקטור צפוני עובד בחצי כשירות
 oאין כלל תקשורת ובקרה במתקן וכולו עובד בצורה ידנית.
 oתחנת שאיבה קולחים מהמתקן איננה עומדת בספיקות .באירוע הגשם או עליה בספיקות
השפכים הנכנסים למט"ש צפויה גלישת קולחים.
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אוקטובר - 2015
 oעומסים ביולוגים וכימיים גבוהים בשפכים מגיעים למט"ש ,שפכי משחטות ורפתות ממשיכים
להגיע מקו באר טוביה.
 oהחלה הזרמה ממאגר טנא נוגה למט"ש הקו נקרא QR5
 oמערך התקשורת והבקרה במט"ש עדיין איננו פעיל.
 oעקב מזג האויר נפגע מערך המתח גבוה במט"ש ותוקן.
ינואר 2016
 oלמט"ש מגיעים שפכים חריגים ועמוסים ביולוגים וכימיים אסורים.
 oהייתה גלישת קולחים כתוצאה מכמויות הגשמים עקב הספיקת גבוהות.
 oכתוצאה של כמויות גבוהות של סמרטוטים במעכל וסתימת צנרת לא היה פינוי בוצה .תופעל
לפינוי הבוצה שנאגרת במעכל כמו כן ניקוי מעכל.
פברואר 2016
 oשפכים חריגים ואסורים עם עומסים ביולוגים ,בעיקר מקווי באר טוביה צפון ודרום.
 oהייתה תקלה ביחידה המקומית במהלך החודש ולכן סחיטת הבוצה במתקן התבצעה בעיקר
ע"י קבלן.
 oהייתה גלישת קולחין ,עקב ספיקות גבוהות הנובעת מגשמים.
מרץ 2016
 oשפכים חריגים ,עם עומסים ביולוגים וכימים ממשיכם להיע למט"ש בעיקר מקווי באר טוביה
צפון ודרום .שפכי משחטות מצפון ורפתות מדרום.
אפריל 2016
 oכניסת שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים וכימיים .בעיקר מקו באר טוביה דרום.
 oהמתקן חזר לסחוט בוצה באמצעות הצנטריפוגה הקיימת לאחר סיום פרוייקט ניקיון המעכל.
 oהוחלפו שמנים בכל הגירים בריאקטור.
מאי 2016
 oממשיכים להגיע שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים גבוהים .עם זאת השפכים המגעים
מקו באר טוביה צפון השתפרו משמעותית אך מקו באר טוביה דרום ממשיכים להגיע שפכי
רפתות על בסיס קבוע.
יוני 2016
 oממשכים להגיע שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים גבוהים.
 oגלישה שפכים מהמתקן שנבעה מתקלת חשמל .הגלישה הופסקה.
 oהופסקה קבלת שפכים מטנא נוגה
 oסחיטת הבוצה נעשתה ע"י קבלן חיצוני.
יולי 2016
 oממשכים להגיע שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים גבוהים.
 oעקב תקלה במד ספיקה של בוצה המזינה את הצנטריפוגה ,העבודה הועברה דרך הווסת.
 oהייתה גלישה מתא השאיבה של הקולחים.
אוגוסט 2016
 oממשכים להגיע שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים גבוהים .כניסת שפכים מרפתות עם
תוצר לוואי של מזון פרות.
 oגלישה בין משקעים כתוצאה מספיקות גבוהות.
 oבתחנת השאיבה רק משאבה אחת עבודה.
ספטמבר 2016
 oממשיכים להגיע שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים גבוהים.
 oהייתה כניסת שפכים החשודים המלאי דם ושפכים החשודים כמלאי סבון ,בשלושה מיקרים
שונים.
 oהייתה גלישה במשקע השניוני עקב כניסת שפכים בספיקות גבוהות.
אוקטובר -2016
 oממשכים להגיע שפכים חריגים בעלי עומסים ביולוגים גבוהים .כניסת שפכים מרפתות עם
תוצר לוואי של מזון פרות.
 oבאחד הימים התגלתה תקלה ברשומי ספיקות הבוקר .התגלתה תקלה במד ספיקה קו קרית
מלאכי .התקלה תוקנה .
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 .3.11השימוש בקולחי המט"ש (סעיף ג' 6להנחיות)
.3.11.1
.3.11.2

.3.11.3

כל הקולחין המופקים ע"י המט"ש מופנים ל 3-מאגרים מרוחקים בנפח כולל של 1,300,000
מ"ק (ראה גם סעיף  3.3.2לעיל) ,ומהם נשאבים הקולחין לצורך ניצולם החקלאי.
כיום משמשים קולחי המט"ש להשקייה מוגבלת של שטחי גידולים חקלאיים השייכים למושב
תימורים בהיקף מוערך של כ 2,110 -דונם .הגידולים המושקים כוללים :כותנה ,חמניות ,וגם
חיטה ,תירס וסורגום עבור מזון לבעלי חיים.
בשרטוטים הבאים מוצגים תרשים סביבה ותכנית אזורי ההשקייה בקולחי מט"ש תימורים.
 .Iאזורי ההשקייה בקולחי מט"ש תימורים – תרשים סביבה

 .3.12הביקוש לקולחי המט"ש כיום ובעתיד
.3.12.1
.3.12.2

.3.12.3
.3.12.4
.3.12.5

הביקוש לקולחין המופקים במט"ש ,כיום ובעתיד הנראה לעין ,שווה או עולה על תפוקת
המט"ש.
הקצבת המים של מושב תימורים לצרכי השקיה מסתכמת כיום ב 3.4-מלמ"ק.
 מהם כ 1.82-מלמ"ק קולחין ממט"ש תימורים
 כ 0.2-מלמ"ק קולחי אגודת מי הר יהודה וניצול במי שיטפונות – כ 0.3-מלמ"ק.
 היתרה מגיעה ממים שפירים.
 בכפוף להקטנת המליחות בשפכים הנכנסים ובקולחין ניתן יהיה להשתמש בקולחי
המט"ש לצורכי השקית השטחי תימורים תוך צמצום שימוש במים שפירים
בעתיד תבדק גם אפשרות בשימוש קולחין להשקית פארקים בקרית מלאכי ובאיזור.
עם ביטול צפוי של מט"ש חצור יופנו קולחין מופקים גם לשימוש בשטחי חצור.
עד מועד הגשת בקשה זו טרם התקבל התייחסות גורמי מפעל ההשבה.

 .3.13החלטות קודמות של ועדת חריגים (סעיף ג' 8להנחיות)
.3.13.1

ועדת חריגים בישיבתה מיום  ,10.8.15קבעה כהאי לישנא:
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הועדה לאחר שהשתכנעה שלא תגרם פגיעה משמעותית לסביבה ,למקורות
מים ,לבריאות הציבור ,לקרקע ולגידולים חקלאיים ,ולאחר שנמסר בדיון כי
יחל תהליך של ניטריפיקציה/דהניטריפיקציה וכן הרחקת זרחן במט"ש,
החליטה לאשר הקלה לשנה אחת ,עד  31.7.2016לערכים הבאים בלבד (לא
ניתנה הקלה במרכיבי מליחות עקב אי הסכמת נציג משרד החקלאות לכך כפי
שנשלחה לועדה):




.3.13.2
.3.13.3

מ"מ  -עד  45מג"ל
צח"ב – עד  30מג"ל
קולי צואתי – ללא ערך
כלור נותר – ללא ערך

פרוטוקול ועדת חריגים האמורה מצ"ב לבקשה זו כנספח "ד".
הוספת קואגולונט לשם הרחקת זרחן וכן ניטריפיקציה/דהניטרפיקציה נבחנה ואולם אינה
אפשרית במט"ש בקונפיגורציה הנוכחית שלו ,ולכן לא התקיימה במהלך שנת .2016

 .3.14התייחסות משרד החקלאות להקלה המבוקשת (סעיף ג' 9להנחיות)
.3.14.1

.3.14.2

מכתב משרד החקלאות ,מיום  ,21.5.15מציג עמדה ממנה עולה כי בערכים הבאים –
כלורידים ,בורון ,נתרן ומוליכות חשמלית – חורגים קולחי המט"ש מין הערכים אשר נקבעו
בוועדת ענבר.
מכתב משרד החקלאות האמור מצ"ב לבקשה זו כנספח "ה".
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 .4ההקלה המבוקשת (סעיף ד' להנחיות)
 .4.1תמצית ההקלה המבוקשת (סעיף ד' 1להנחיות)
בהתאם לסעיפים  6ו 7 -לתקנות מתבקש מתן היתר למט"ש תימורים להמשיך לפעול
בתצורתו הקיימת ובאיכות הקולחים המופקת על-ידו כיום ,לרבות בערכים החורגים מן הנדרש
בתוספת הראשונה לתקנות ,וזאת עד למועד השלמת שידרוגו והרחבתו ב .12/20
בטבלה שלהלן מוצגות ההקלות המבוקשות ביחס לקבוע בתקנות:

.4.1.1

.4.1.2

 .Jתמצית ההקלה המבוקשת
נדרש בתקנות
פרמטר

ערך מרבי
לממוצע
חודשי

( BODמג"ל)
( TSSמג"ל)
כלוריד (מג"ל)
( Naמג"ל)

מוליכות
חשמלית ()ms
SAR
( TKNמג"ל)
( NH4Nמג"ל)
( Pמג"ל)
קולי צואתי

ערך מרבי

מבוקש להקלה
ערך מרבי
לממוצע חודשי

ערך מרבי

ערך נמדד
ערך ממוצע
שנה אחרונה

ערך מרבי
שנה
אחרונה

מספר פעמים
שחרג מערך מרבי
נדרש בתקנות

10
10

15
15

20
50

35
85

16.3
47.2

35.2
83.5

)33%( 4/12
)92%( 11/12

250
150
1.4

280
200
1.8

1020
600
3.9

1700
950
6.0

1112
593
3.9

1687
945
5.95

)100%( 12/12
)100%( 12/12
)100%( 12/12

5

6.5

22

32

21.6

31.85

)100%( 5/5

25
10
5

35
15
7

32
26
13

58
43
30

32.05
25.9
12.56

57.3
42.6
30.15

)42%( 5/12
)92%( 11/12
)83%( 10/12

ללא ערך

ללא ערך

ללא ערך

ללא ערך

ללא ערך

ללא ערך

ללא ערך

.4.1.3

אין דרישה להקלה בתדירות הבדיקות כנדרש ע"פ התקנות.

 .4.2הצגה גרפית של ההקלה המבוקשת
.4.2.1
.4.2.2

בגרפים הבאים מוצגות תוצאות דגימות שנערכו בשנת  2016של הפרמטרים ביחס אליהם
מבוקשת ההקלה כאמור לעיל.
בכל גרף מוצגת התוצאה החודשית הממוצעת ,הממוצע השנתי וכן הערכיםהמותרים
והמירבים ע"פ התקנות.
 .Kגרף 2016 BOD

BOD

40
35
30
25

מג"ל

20
15
10
5
0
ערך ממוצע נמדד

ערך מותר

ערך מירבי מותר
חודש

ערך נמדד
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 .Lגרף 2016 TSS

TSS

100
80

40

מג"ל

60

20
0
ערך ממוצע נמדד

ערך מותר

חודש

ערך מירבי מותר

ערך נמדד

 .Mגרף כלוריד 2016

כלוריד

2000
1500

מג"ל

1000
500
0
ערך ממוצע נמדד

ערך מירבי מותר
חודש

ערך מותר

ערך נמדד

 .Nגרף 2016 Na

נתרן

1000
800

400
200
0

ערך ממוצע נמדד

ערך צירבי מותר
חודש

ערך מותר

ערך נמדד
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 .Oגרף מוליכות חשמלית 2016

מוליכות חשמלית

7
6
5

3

ms

4

2
1
0
ערך מירבי מותר
חודש

ערך ממוצע נמדד

ערך מותר

ערך נמדד

 .Pגרף 2016 SAR

SAR
40

20
10

MMOL/L

30

0
אוקטובר

ספטמבר

ערך ממוצע נמדד

יולי

ערך מירבי מותר
חודש

אפריל

ערך מותר

ינואר

ערך נמדד

 .Qגרף 2016 TKN

TKN

70
60
50

30

מג"ל

40

20
10
0
ערך ממוצע נמדד

ערך מירבי מותר
חודש

ערך מותר

ערך נמדד
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 .Rגרף 2016 NH4N

NH4H

50
40

מג"ל

30
20
10
0
ערך מירבי מותר
חודש

ערך ממוצע נמדד

ערך מותר

ערך נמדד

 .Sגרף 2016 P

P

40
30

מג"ל

20
10
0

ערך ממוצענ נמדד

ערך מותר

חודש

ערך מירבי מותר

ערך נמדד

 .4.3חוות דעת מקצועיות (סעיף ד' 2להנחיות)
.4.3.1
.4.3.2

לחוות דעת זו מצ"ב ,כנספח "ו" ,חוות דעת הידרולוגית של ד"ר יוסף בר יוסף.
אזורי ההשקייה אינם בתחום קידוחי מים ואינם מצויים באזור רגיש.
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 .5נושאים נוספים
 .5.1תכנית ניטור שפכי תעשייה
.5.1.1

מצ"ב לבקשה זו ,כנספח "ז" ,מסמכי תכנית ניטור שפכי התעשייה בתחומי אחריות תאגיד
תמ"ר.
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נספח א'  -דו"ח ניטור שפכים נכנסים 2016
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נספח ב'  -דו"ח ניטור קולחין 2016
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נספח ג'  -פרוטוקול הוועדה המקצועית לעניני מים וביוב במחוז דרום
בישיבה  ,2013002מיום 12.2.13

מט"ש תימורים-בקשה לועדת חריגים .עדכון מיום 22.1.17

29

מט"ש תימורים-בקשה לועדת חריגים .עדכון מיום 22.1.17

30
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נספח ד'  -פרוטוקול וועדת חריגים מיום 10.8.15
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נספח ה' – מכתב משרד החקלאות ,מיום 21.5.15
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נספח ו' – חוו"ד הידרולוגית
(מצורפת בקובץ  PDFנפרד)
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35
נספח ז' – תכנית ניטור ובקרה 2017-2018
(מצורפת בקובץ  PDFנפרד)
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