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להגנתהמשרדביןפעולהשיתוףוישהנחל,מנהלותאת
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חקלאיםשכוחיםבמתכווןמציפיםחקלאיים.שסחיםהצפת

עדיףהעירוניות.השכונותאתלהציףלאמנתעלשיאבאירועי

לעומתהנזקמבחינתבשישיםבסלשהואלחקלאיפיצוילשלם

וזהבפועלבוצעכברהדברעירוני.באזורבנזקלקרותשיכולמה

להקמהשמתוכנןהמטרופוליןפארקגםמהתפיסה.חלק

זהנדירים.באירועיםהצפהלפשטאותנולשמשיוכליגורבאזור

זהאלהאבלשנה,מאהאוחמישיםבעשרים,פעםלהיותיכול

הקרוב.בחורףאובבוקרמחרגםלהיותיכול

בומסויםאזורעלמחליסיםבפועלאיך

הצפה?פשלייצראפשר

סומךלמחלףמתחתסומך.בנחלעשינומהראו״לדוגמה,

לכיווןחקלאייםמשטחיםמיםשמעבירמובליש70בכביש

לפיקודשניתןחשמליסגרהקמנוהמובלבתוךאתא.קריית

זרימהכשישהמים.זרימתעלשולטיםאנחנושאיתומרחוק,

מוצף.אליוהצמודהחקלאיושהשטחמורדהסגרבנחל,חזקה

כדייוםאויוםלחציזהבמקוםהמיםשלהשהייהמספיקה

והמיםהסגראתלפתוחניתןואזירדבקישוןהמיםשמפלס

יכוליםאנחנוזובנקודההלאה.בעיהללאיזרמונושנעצרו

לכמהנעשיתהמיםשלכשהעצירהמ״ק,מליוןחציעדלאגום

הצורך.לפישעות,

מבחינתמשמעותייותרהרבהוויסותישיזרעאלעמק״בלב

והיוםיובשהאגםברוך.אגםנקראשפעםבמקוםהנגר,כמות

לקליטתהצפהכפשטאותנומשמשוהואלרשותנואותוקיבלנו

מקוםשםנוצרמ״ק.מליון8-7עדמים,שלגדולותכמויות

להקיםתוכניתלנווישחיים,ובעלימיםצמחייתעםמיוחד,

השטחעללשמורלנושיאפשרדבראקולוגי,פארקבמקום

פיתוח.וכניותמפני

ערוץהעמקתשלכם,הדגללפרויקסנעבור

וניקויוהקישון

זורםלים,נשפךשהואלפניהאחרוניםהק״מב-"הקישון

זרימהוישושפלגאותשלתנועהבוישלחלוטין,מישוריבשטח

מכיווןהמגיעהסחףשוקעזהבאזורהנחל.לתוךיםמישל

בקטענדרשנועולה.הקרקעיתוגובהזבולון,ועמקיזרעאלעמק

2001ב-מטר.8.1שללעומקהנחל,קרקעיתאתלהעמיקזה

דנהמומחיםועדתהנחל.אתלטהרשישהממשלההחליטה

שתיחפרהמזוהמתבקרקעמטפליםאיךשנים,כעשרבעניין

חובב,לרמתפינויביניהןחלופותכמהבחנומהקרקעית.

שאומרפתרוןהובלנוועוד.ליםהשלכהנשר,במפעלישריפה

תחליט.שהוועדהעדהחומראתונערוםלחפורנתחיל

טיפולאפשרויותלבדוקאותנושלחהסביבהלהגנת״המשרד

פתרוןליישםשאפשרלמסקנהוהגענולם,בעשוניםבמקומות

נפתולוחפרנויגורמקיבוץדונם250הופקעובמקום.ביולוגי

במקום.ומטופלהנחפרהחומרמוצאאליואישנוצרכךבנחל,

קיבלומטרופולינלפארקכבסיסבעתידישמשהזההחומר

שזהוראינוהסביבהוסקריהבדיקותכלאתערכנוהתוכנית,את

עדהתכנוןמתחילתשניםשלושלנולקחלדרך.ויצאנוביצועבר

השראזשהיהמ<שלמצידורבעידודעםהביצוע,תחילת

עמוד 3



60שקלמיליון220היאהכוללתההשקההסביבה.להגנת

אחוז10לנחל,שפכיםשהזרימומהמפעליםמגיעיםאחוז

מהמדינה.אחוז30ו-המקומיותמהרשויות

הואהענייןולבבניילון,כוהנחפרהחומרמוצאאליו״הש

הטיפול.מקוםעדאותהומזריםהקרקעאתששואבימימחפר

בסופושבועות.כשמונהשאורךבתהליךביולוגיתמסופלהחומר

המיםגםמ׳׳ק.מיליוןכחצימהקרקעיתנחפורהתהליך,של

המשרדשקבעערכיפיעלמטופליםהחומרעםהמוצאים

עלמלאיםהסברים)ראהלנחלומוחזריםהסביבה,להגנת

זה(.גליוןבהמשךשרבןדנישלבמאמרוהתהליך

בכללטיפולפתחפותחזהתצליחשלנוהשיסה״אם

מפעליצבאיים,במחנותכמובארץ,המזוהמותהקרקעות

ועוד.דלקתחנותתעשייה,

לעתיד?התוכניותומה

לאקבועים,עובדים9-8עובדיםבוקטן,גוףבעצם״אנחנו

להיקףיחסיתנמוכותתקורהעלויותעםמלאה,במשרהכולם

אבלבשנהשקלמיליוןהואשלנוהשוטףהתקציבהפעילות.

מיליון05-54גדולים,יותרהרבהבהיקפיםהפעילותתקציב

שיתופיאחרים.ממקומותשמגיעיםמתקציביםבשנה,

שלמגווןמבצעיםשלנו,היכולותאתמינפומאודהפעולה

מסתכליםאלאבכוון,לתעלתנחלשלהפיכהיותראיןפעולות.

רחבה.סביבתיתבראיה

רכזתישהקהילה.עםוחיבורענפהחינוכיתעשייהגםלנו״יש

שמנהליםמדריכים10איתנוועובדיםסביבתית,יחידהשמנהלת

תקציבעםשוטפתבפעילותבאזור,הספרבתיכלעםקשר

והמגזרים."*הרשויותמכלאוכלוסיות,חוצהפעילותזוהולם.

ברוןבאגםצפרותארועעדשיםנחלאתמטפחיםעדשיםתלתושביסביביתיתפעילות
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להתנקזהמיםהצליחוקשהגשמיםבאירועכאשר1995

שלdredging-1הוחלכבר1993שב-לאחריעילה,בצורת

שבוצעושונותלבריכותהחומרהוצאתתוךבנחל,הסדימנס

הוצףשבהן2991-1991הצפותבעקבותזאתכללאורכו.

ישירההשפעהתוךקשה,בצורהדונם,000,5מעלשלשטח

ויותר.איש000,005שלאוכלוסיהעל

הנחל,ערוץהעמקתשלפרויקטביצועעלהוחלס201ב-

להכיןכדינבחרהמהנדסיםיודפתבו.וטיפולהסדימנטהוצאת

והנחליםהניקוזרשותעבורחיפהמפרץלניקוזאבתוכנית

מפורטהידרולוגניתוחשכללההסדרהתוכניתהוכנהקישון.

שלשוניםובתרחישיםהמרחבבכלהתכן,ספיקותלקביעת

סימולציהבוצעההתוכנית,בהמשךהידרולוג'.אירועהופעת

התעלות.בכלהספיקותכללהזרמתממוחשבתהידראולית

מתבקשים,שינוייםהוכנסוכרלבנטשנבחרהתרחישיםבחלק

לאומיותתשתיותשלפיתוחתוכניותבחשבוןשנלקחותוך

סביבתיים.ושיקוליםומקומיות

רמותלאיזהמסוכנות,אכןשבסדימנטהזיהוםרמותכמהעד

שיטותבאילולתקצב,סבירשיהיהבעלויותלהגיעניתןטיפול

בארץ,התקפיםהתקניםמהיעיל,באופןלפעוליהיהניתןטיפול

העולם,מןדוגמאותאלופיעללא,אולשנותםצריךהיההאם

כלביןלהסכמהלהגיעוכיצדשנדרשהתקצובאתלחלקכיצד

התייחסותדרשוהאלוהשאלותכלהמעורביםהגורמים

ומורכבת.מעמיקה

תוכנןהנחלמקרקעיתהמזוהםוהסדימנטהקישוןניקוי

אלה:בימיםומבוצע

וסביבתיהידראוליdredging-nחפירהבאמצעות

הנחללהסדרתוסביבתיהידראוליתכנוןכולל

שלהפרקציותבכלשנחפרבסדימנטביולוגיטיפולכולל

והגזיתהנוזליתהמוצקה,החומר:

פארק.שללהקמתוכבסיסהעבודה,שטחשלהכשרתו

לחפירהפרויקטיםכלל,בדרךהעםדומים,פרויקטיםבעולם,

dredging-1לטיפולפרויקטיםאוטיפולללאנחליםסדימנטשל

dredging.ללאבסדימנט,אובקרקע

סוגישנישלבשילובצורךהיההקישוןפרויקטשלבמקרה

גדול,אינולתמרןצריךשבוהשטחיחדיו.הללוהפרויקטים

תוכניותשלבהיבטעמוסתנועה,מבחינתמאדצפוףהמרחב

נמצאהואבאופיו,תעשייתימרחבהיותוולמרותפיתוח

מהנדסיםיודשלוגעליםמנכ׳׳לשיגן,דני*א׳נג׳
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הללוהשיקוליםכלצרוףיה.ואוכלומגוריםלאזוריבסמיכות

פשטנית.ולארב-גוניתהתייחסותדרש

קדםטיפולתהליכיטיפולשיטותשלרחבווחגםנבחן

ואקסטנסיב״ם:אינטנסיבייםותהליכים

וחרסיתחולחצץ,פרקציותביןלהפרדהטיפולקדםשיטות

מים.להוצאתשוניםותהליכים

סרמיות.טיפולשיט

למעלה.מלמטהאיוורורעםאינטנסיביביולוגיטיפולשיטות

מערכתבאמצעותאיוורורעםאינטנסיביביולוגיטיפולשיטות

למטה.-מלמעלהואקום

00Cכ-לטיפול,החומרכמות מהבחינהתןהוגדרה000,005

המזוהם-החומר)הוצאתהסביבתיתמהבחינהוהןההידראולית

נסו(.ההידראול״םלצרכיםמעברגם

שלאחרוניםהק״משבעתפניעלבנחל,החומרשלפריסתו

לאלוגיסטיתבעיהלכשעצמההיוותהלים,כניסתולפניהקישון

התנועהועמוסהצפוףתאזורשלליבובלבהנחלבהיותפשוטה,

חיפה.מפרץשל

תקציבייםטכניים,שיקוליםשלמורכבתאופטימיזציהנדרשה

ורשויות,גופיםהרבהשלמשותףלמכנהוהבאהוסביבתיים

ומספרעיריותחיפה,במפרץהפטרו-כימיותהתעשיותכולל

ממשלה.משרדי

וישקעיחזורתמידמהמעלההסחףהשטח,שלאופיובשל

שישברורדו-שנתי.כמעטענייןהיאהחומרוהוצאתבנחל

לנחל,הזיהוםהזרמותשתופסקנהלכךגדולהחשיבות

יטופלעכשיולהוציאשצריךושהחומרמחדשאותוהמזהמות

היטב.

טיפול,לשםהחומרשלההוצאהבמהלךשגםחשובכןכמו

אובנחל,מסיביתלהרחפהיגרוםולאמבודדהחומרישמר

התוכניתהמרחב.שלהעמוסותבדרכיםממשאיותנזילות

הללו.השיקוליםלכלהתייחסההקישוןלניקוי

בנחלהזיהוםמרכיביאיפיון

ונשלחוהסדימנטשלדגימותבוצעוהפרויקטתכנוןבמהלך

שנדונהבשיטהאופייןהחומרשםבאנגליה,מעבדותלשתי

)דריהמשרדע״ואושרההסביבהלהגנתהמשרדעםארוכות

דלקיםתעשיה,שפכיאגףמנהלתלאחרונהעדמייסוןיעל

סמנכ״ללאחרונה,עדאור,ברישעיהוודרימזוהמותוקרקעות

טבע(.משאבי

נכונהלהציגכוונהומתוךמהנחל,שהוצאסדימנטגלילכלמתוך

TotalPetroleumתכולתאת Hydrocarbons)TPH-nובהתאם

שלדומותדגימותשתיהוצאועדכניים,בינלאומייםלתקנים

את—ramEPHזיהויתהליךאתעברהחומההאחתאותו

VPH-nזיהויתהליך
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מהנדסים(ויודפתטוןטליאדרי)ההדמייה:בנחל.ההידראולי.אקולוגיהתכנוןשלוחלקהקישוןדימנסניקויפרו״קוףהנופיותהגבעותשלהדמ״ה

MassachusettsDeptof)MADEPלשיטתזהההנ״להשיטה

Environmental ProtectionלשיסתוגםTNRCC 1006

(Texas Natural Resource Conservation Commission

הקובעות.המדידהשיטותלהיותבפרוייקטשהוגדרו

סיכוניםהערכת

Riskסיכוניםהערכתגםבוצעה Based Treatment)RBTL

TargetLevelsAssessmentסףערכיחושבושבאמצעותה

בתנאיםבהתחשבאשרוחומריםתרכובותשלארוכהלשורה

אתלנקותצריךכמהעדמכתיביםהפרויקטשלהמקומיים

בוצעהסיכונים,הערכתפרויקטמהנחל.שמוצאהסדימנט

Dr. Atul Salhotraבנושאעולמיקומהשיעורבעלמומחה

Gannettמחברתנפטמזיהומסיכוניםהערכות FlemingRAM

mo Groupלהגנתוהמשרדכמתכנןמהנדסיםיודפתעם

הסביבה.

תרכובות59ל-חושבוהסףרמותוקביעתהסיכוניםהערכת

VOC37תרכובותSVOC20,פרקציותמתכות,22פנולים

TPHוגםבקליפורניההנהוגההשיטהעפ״TPH.רמותכללי

וערךשוניםחייםבעלילגביוהןאדםבנילגביהןנבחנוהסיכון,

כמחייב.נקבעהמינימום

הקיטוןהסיית

עקרונותאשר(,meanderנפתלתוךלהסטהתוכנןהקישון

מתןשלאקולוגייםשיקוליםבחשבוןמראשלקחושלוהחפירה

אלחוזרשכברביולוגילמגווןלמחצהלחאולחמחיהמרחב

רעיליםשפכיםהזרמתתחודשלאעודכללחזורוימשיךהנחל

150כ-שלו,הנוכחיבתוואילנחלהנפתולביןהשטחהנחל.אל

הטיפול,לאחרולאחסונובחומרלטיפולשיועדהשטחהואדונם,

מפארק,חלקלפיתוחבסיסשתהוונהמפיות,גבעותבצורת

ולכלוליותרהרבהגדולשסחעללהשתרעאמורשבסופו

מפרץמרחבעלההגנהמבחינתמאדמשמעותייםאלמנטים

מהצפות.חיפה

לצרכילהתאיםואיטום,עפרעבודותמבחינתהוכןכולוהשטח

הנופיותהגבעותשלהמתוכנןהסופיוהכיסויהמתוכנןהטיפול

בוצעההראשון,בשלבמ׳.שלבעובינקייהקרקעבשכבת

כלבאישורוחשמל,דרכיםניקוזביוב,מים,אספקתתשתית

הרלבנטיות.הרשויות

האפיקאתולהשאירשינוילבצעהוחלטהביצוע,תחילתעם

הנופיותהגבעותאתרבסופן.וגםהעבודותבמהלךפתוחהקיים

לאי.לפיכךהפך

ביצ/ע

שהןכפיוהטיפולהסד׳מנטהוצאתשלהתהליךלכללהתוכנית

הזוכההקבלןע״'למעשההלכהמבוצעותלהלן,מפורטות

Drתהליך)ניהולמקנדהEnglobeקבוצתבמכרז BarryEllis

rmnKDUO0-000,6וצרפת.אנגליהבקנדה,פרוייקטים

dredgingמערכתע״נעשיתהנחל,מתוךהסדימנטהוצאת

nw/7no^nמחברתנרכשהאשרביבתית,01הידראולית IMS

התפעוליתהגמישותבעלותהללו,המערכותאתהמייצרת

יותרמוקדמיםבשלביםמעורבתגםהיתהIMSחברתהרבה.

0002-3991השניםביןשבוצעוהנחל,ניקוישל
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Dredging-nמערכת

shroudedגורחללמתוךשאיבהע״מאופיינתהמערכת

cutter head,תחנותעוצמה,רבתמשאבהבאמצעותומסוגלת

ומיםדימנשלתערובתנוקמצופים,עםPEוצנרת00בו

שלבשיעור(,°01/0עדשלמוצקים)בריכוזslurryמהנחל

לאלהרחפהלגרוםמבליק״מ5.3שללמרחקמק״ש000,1כ-

האקולוגי,שיקומולהמשךלהפריעומבליבנחלחומרשלרצויה

ביצוע.כדיתוךגם

הטיפולתהליך

הןהמדידהומערכותdredger-nע״המבוקרslurry-nזרם

באמצעותהטיפול,לתהליךבכניסהוהןGPS-1ונארבנחל

שעברוזריםחפציםאבנים,סינוןשלתהליךעוברזרימה,מדידת

וחול.הסניקהבמערכת

חרסיות.בעיקרכוללתלטיפול,שממשיךהזרם,תכולת

שטחוכגודללחול,בהשוואהמאדגדולפניםשסחישלחרסיות

זיהוםחומרישלהמפיחהשיעורכךלריאקציההפנויהפנים

בהם.יותרהחזקהוהתאחיזה

בובטיפולהכרוךהקושיוגםמאדקטןזיהומיפוטנציאללחול

המבנהלהשגתכתוסףלשמשיכולהנחלמתוךחולכן.גםקטן

116510ל-הדרוש

הומוגניזציהשלמעורבלותבריכותאלנשאבslurry-nזרם

השיקועמערכתאלשניתנשאבשהואלפניוויסות,

כימיקלים,ותוספתמינוןבמערכתהמסתייעתהאינטנסיבי,

מיםאךציפהמימופרדיםהשיקועשיקוע.בשלבלהגברת

בסדימנט.כלואיםעדייןנוספים

לנחל.החזרתםלפניטיפול,להמשךמופניםהציפהמי

שלחזקמערךאלנשאביםבו,הכלואיםוהמיםהמשקע

אלמוחזריםמהצנטריפוגות,שמשתחרריםהמיםצנטריפוגות.

למים.הטיפולבריכות

ההפרדהתוצרהמוצקה:הפאזהאחרילעקובנמשיך

והמוצקים°04/°53-0/0בריכוזהוא)הי׳עוגה"(בצנטריפוגות

להוסיףשתפקידוערבובלמרכזנעסרטבאמצעותמובל

כךקצוץ(,)גזםואורגניים)חצץ(אנ-אורגנייםתפיחה,חומרי

ומים,אווירתנועתשיאפשרמבנהבעלתתהיהשהתערובת

כזהמבנהאופטימלי.באופןומושקיתמאווררתבקרקעכמו
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היאהחומרוהוצאתבנחלוישקעיחזורתמידמהמעלההסחףהשטח,שלMDixבשל

לנחלהזיהוםהזרמותשתופסקנהלכךגדולהחשיבותשישוברורדו-שנתיכמעסעניין

לשםלח,מספיקותווךאווירשלשיחומעבריאפשר

זיהומי"זוללאורגניזמיםמיקרושלהאופטימליתהתפתחותם

הזיהום.אתהמפרקיםנפט"

איתןהזיהוםשברמותלמסקנההגענוהמוקדמיםבניסויים

לפירוקעדיום,70כ-שלשהייהבזמןצורךיהיהנתמודד,

מסוכן,ובלתימזיהכנקהחומרעללהכריזמנתעלשנדרש

ואחריםנפטזיהומיישאחרים)במקומותהפרויקטבתנאי

מפרויקטשווהגזירהלעשותאיןולפיכךפחותאויותרחמורים

אחרים(.למקריםאוטומטית,הקישון

r\2\wלבנייתמהשטחחלקהוקצההפרויקטבשטח biopiles

:biopiles-n1.3שלצדשיפועיעםמי,30כ-ורוחבןמיokעד

nnnoיומית,מנהמ״ק005,2כ-שלבהיקףערימותשלרצף

שלה.היום70ספירתאתמתחילהמסויםברגעאשר

mpniioבתחתית biopiles-nצינורותמערכתHDPE,מחוררים

)באמצעותנשאבדרכםמאספים,לצינורותכולםהמחוברים

Paשלואקוםהמפתחתחזקהואקוםמשאבת בזרם005,2

נקי,אטמוספריאוויריום,בכלכמעטמק״ש(000,05שלאוויר

לערכימגיעהחומראשרעדbiopiles-nתוךאלמטה,כלפי

אזאוהמוצקה(.בפאזההטיפול)השלמתשנקבעו.הסף

שם.ונערםהאתרשלאחרלחלקמובלהחומר

כךחומר,ופחותפחותישובנחלמתקדםשהפרויקטככל

nnnviופחותפחותישבאתר bio pilesגדלההמטופלהחומר

והולכת.

שתכוסינההנופיותלגבעותיהפוךהזההמטופלהחומרלבסוף,

לפארק(.)הבסיסעובימ׳בתנקייהאדמהבשכבת

באווירטיפול

לאמטה,כלפיהואקום,משאבתע"שנינקהנקיהאוויר

ופחםפילטרביודרךעוברשהואלפנילסביבה,חזרהמשוחרר

הגזית.בפאזהגםהטיפולמושלםכךפעיל.

ק"מ,5.3שלממרחקנקיים,והולכהבשאיבהשהצורךלזכוריש

שלבשיעורמיםמוסיפיםמהנחלשלסדימנסמכיווןמתאפשר
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החלופותהזרימה.אתלאפשרמנתעלדימנמכמותפי

דימנשלמבוקרתלאהרחפהמבחינתומשמעותןנבחנולכך

ההובלהובזמןפונטוניםגביעלבגריםעםעבודה)בזמןבנחל

אוגדולה(גוררתסירהע״הנחלבמעלה]דוברה[בת׳של

כשליליתהוערכהמיותר,תנועהועומסכבישיםזיהוםמבחינת

שיסתשבבחירתהטובמולבתכנון.כמומלצתנבחרהלאולכן
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