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 .הוד השרון –חוות דעת מקצועית בנושא השפעת הקלה באיכות קולחי מט"ש כפר סבא  –הנדון 

 פרטים כלליים אודות הכשרת היועץ  .1

 עדי דוד בהנדסהסביבתית,בן וניהולפרויקטיםסביבתיים עוסקתבעלתתוארשלישי בייעוץ,

ניהולשפכיתעשייהביןהשארתוכוללעבודותהיעוץ.בתחוםאיכותמים,שפכיםושפכיתעשיה

רגולטוריםומעבדות,,בתאגידים התנהלותמול איתורמפעליםמזהמים, כתיבתתכניותניטור,

,טיפולבתלונותתושביםבנושאאיכותלמט"שיםהכנתימיעיון,כתיבתדוחותחודשיים,שנתיים

.ועודהכנתסקרספרות,,כתיבהמדעית,בדיקתתכניותסניטריותשלמפעליםמים

 :מטרת חוות הדעת .2

 מתן סבא כפר ממט"ש חריגים ערכים בעלי קולחים הזרמת השפעת על דעת הוד–חוות

 השרוןאלהנחל.

 רקע  .3

.סה"כאוכלוסיההודהשרוןמטפלבשפכיהעריםכפרסבאוהודהשרון–מט"שכפרסבא

תורמת קולט165,000כ בנוסף  בנחלקנה.מוזרמיםהשפכיםהמט"שלאחרונהתושבים.

ה שפכיםלאמטופליםממט"שדרוםהשרון ינםשפכיםאילו הקמהעודפי הנמצאבהליכי

שפכיםמוגלשיםבימיםאלהועקבמגבלותהנדסיות שלבהתאםלסיכוםלנחלקנה.ממנו

7,000עודפישפכיםבהיקףשלעדכפרסבאהודהשרוןהמיםיקלוטמט"שעםרשותהמט"ש

מועבריםלמט"שבאמצעותשפכיםאלה.עלמנתלמנועאתזיהוםהירקוןמק"ימנחלקנה

ובאיכויותמשתנותבהתאםלמדיניותהתפעולשלאיגודעריםדרוםבכמויותתחנתשאיבה

כפרסבאהודבכניסהלמט"שהשרוןלביוב.עקבהשונותהרבהבכמויותהשפכיםהעומסים

2017במהלךשנתהטיפולבשפכיםברמהיומית.ומקשיםעלייצובמערךהשרוןאינםיציבים

מציגאתכמויות1מ"קשפכיםמנחלקנה.גרף1,074,525מט"שכפרסבאהודהשרוןקלט

מנחלקנהבמהלך קלט חודשים.2017השפכיםשמט"שכפרסבאהודהשרון לפי ברמה

שלהמט"שאולםמק"ישהינונמוךמספיקתהתכן30,340היו2017היומיתהממוצעבשנת

קיימיםימיםבהםהספיקההיומיתגבוההמספיקתהתכןוהכלללאכלשליטהמצדהמט"ש

 שנת במהלך כאמור. הנכנסות הכמויות ב2017לגבי כמות2018-וגם בהם ימים  נרשמו

ספיקתהשפכיםהיומיתהממוצעתאשרמק"יואףיותר.38,000השפכיםהנכנסתעמדהעל

.מק"י2,985הינה2017נחלקנהבמהלךנכנסהלמט"שמ
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 מנחל קנה 2017: כמויות שפכים שמט"ש כפר סבא הוד השרון קלט במהלך 1 איור

 והפרמטרים המבוקשים בהקלה איכות השפכים המגיעים מנחל קנה .4

 מסכמתאתאיכותהשפכיםהנכנסיםלמט"שמנחלקנה.1טבלה

 : תוצאות איכות שפכים מנחל קנה 1טבלה 


ניתןלראות:1מטבלה

 השפכיםהמוזרמיםבנחלקנההינםבאיכותשלשפכיםעירונייםללאטיפול. .1
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נדרשכישפכיםאלהיקלטובהיקףהמקסימליהניתןעלמנתלמנועכניסתםלירקון .2

 ומניעתמטרדיםסביבתייםוריחותבמורדנחלקנהבואכההירקון.

הזרימהבנחלנמשכתבקביעותאולםהשאיבהמהנחלמתבצעת1כפישהוצגבאיור .3

ותבסביבה.באופןספורדיומונעתמשיקוליםשאינםענייניםוללאכלהתחשב

 דיון בהשפעת הקלה בחנקן אמוניקאלי, חנקן כללי וזרחן .5

הוד סבא כפר מבקשמט"ש בדרוםהשרון החדש המט"ש להפעלת צפי אין זה שבשלב מכיוון

לתקופהנוספתעדשיופעלהמט"ש2017השרוןלהאריךאתההקלהשניתנהלובחודשספטמבר

 בטבלה מפורטים בפרמטרים הינה המבוקשת ההקלה השרון. דיון2בדרום מצורף בהמשך .

בהשפעותהסביבתיותשלכלאחדמהפרמטריםהמבוקשים

הפרמטרים המבוקשים להקלה  הריכוז הממוצע והמירבי לפי התקנות, ריכוז ממוצע  :2טבלה 

 2017ומירבי שהתקבל ומספר החריגות במהלך 

מבוקש להקלה  נדרש בתקנות הפרמטר
עד תאריך 

עבור  31.12.18
השקייה 

חקלאית והזרמה 
 לנחל

 ערך נמדד בשנה האחרונה
)דוח תפעול שנתי מט"ש כפר 

 (2017סבא 

רבי ערך מי
לממוצע חודשי 

 )מג"ל(

ערך מרבי 
 )מג"ל(

ערך 
מרבי 

לממוצע 
חודשי 
 )מג"ל(

ערך 
מירבי 
 )מג"ל(

ערך 
ממוצע 

שנה 
אחרונה 

 )מג"ל(

ערך 
מירבי 

שנה 
אחרונה 

 )מג"ל(

מספר 
פעמים 
שחרג 
מערך 
מרבי 
נדרש 

 בתקנות

להשקיה 
 חקלאית

להזרמה 
 לנחל

להשקיה 
 חקלאית

להזרמה 
 לנחל

חנקן 
 אמוניקלי

540.9105 2.515 1.510

חנקן 
 כללי

324.89.42515 1535 1025

13.60.742 27 15 זרחן



:ניתןלראות2מטבלה

בקולחיםהמוזרמים2017לשנתהממוצעהשנתי .1 וזרחן כללי חנקן אמוניקלי, שלחנקן

 תקיןועומדבערכיהסףהמוגדריםבתקנותלהזרמהלנחלים.לנחל

ה .2 חנקןכוללמספר עבור לנחל להזרמה המותר המירבים בערכים חריגות נמדדו בהם

 פעמים.9אמוניקלי,חנקןכלליוזרחןהיה

עלידיועדתהחריגיםאכןהיתהבמקומה2017ההקלהשניתנהלמט"שבחודשספטמבר .3

נקודתייםבהםיתכנוכשליםבאיכותוזאתכיווןשכפישצפהזאתהמט"שיתכנוארועים

 הקולחיםוזאתעקבאיהודאותהרבהבעומסיםהאורגנייםהנכנסיםלמט"ש.

ל .4 הזרחן לריכוזי המרבי הערך העלאת הינו הנוכחית בבקשה הכלל מן מג"ל4-יוצא

מג"לאולםהועדההתירה5.יצויןכיבבקשההקודמתביקשהמט"שערךשל3במקום

 לבלבד.מג"3-חריגהל
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להלןמפורטיםהערכיםשאושרולמט"שבועדהלהקלתערךמחודשספטמבר3בטבלה .5

2017

 : ערכי המותרים למט"ש לפי ההקלה3טבלה 

ערך מרבי לממוצע חודשי  פרמטר
 ]מג"ל[

בי רערך מ
 ]מג"ל[

105חנקןאמוניקאלי

2515חנקןכללי

32זרחן



 קצרלגביההשפעההסביבתיתהצפויהכתוצאהממתןהקלתהערךלהלןדיון

 לחקלאות המועברים הקולחים על השפעה המט"ש10%-כ- של מהקולחים

 . הקולחיםהיוצאיםממועבריםלהשקיהחקלאיתבתקופתהקיץ הינןמט"שהכל

ריכוזיםנמוכיםבאיכותהמותרתלהזרמהלנחלוממילאגםלאחרמתןהקלהאילו

להקלהלפיכךלהשקיהחקלאית.2010ותהקולחיםבתקנמהממוצעהחודשיהמותר

 המבוקשת אין לחקלאותכל המוזרמים הקולחים על השפעה קולחים. כי יצוין

 לאחר וזאת בכלור נוסף עובריםחיטוי החיטויהמועבריםלחקלאות במערך מעבר

כךלאצפויכלנזקאוהרעהלקרקעבהתאםל.UVהראשישלהמט"שהכוללקרני

 כתוצאהמהשקייהבקולחיםאלה.

 ניתןלראותשהממוצעהשנתי2מטבלה-השפעתחריגותמבוקשותעלנחלהירקון

נמוךמהממוצעהחודשיהמותר2017בשנת וזרחן חנקןכללי שלחנקןאמוניקאלי,

הי בהם השנה במהלך הפעמים מספר ועוד זאת הנחל. אל מעללהזרמה חריגות ו

הערךהמירביהמותרלהזרמהזניחומסתכםלאירועיםנקודתייםבלבדשהשפעתם

 אםבכללעלאיכותמיהנחלזניחה.

 "לח "אחו טרםכניסתם-מערך נוסף טיפול המט"שעובריםשלב קולחי כי יצוין

לנחלהירקוןוהוא"אחולח"הממוקםבאזורהתעשייהנווהנאמן.מערךזההוקם

במיוחדלצרכיםאלהבהםאיכותהקולחיםמהמט"שנפגעתוהואמשמשחסםנוסף

לאיכותהקולחיםומבטיחכיההשפעהכתוצאהמהרעהבאיכותהקולחיםעלאיכות

 המיםבנחלהירקוןתקטןלמינימום.

  המט"ש קולחי המט"ש-2017איכות הקודמת בועדה גם המט"ש שהתחייב כפי

המשיךולעמודבתקנותהקולחיםלהזרמהלנחלגםלאחרימשיךויעשהכלמאמץל

בהטחתו עמד התקופה כל לאורך המט"ש כי לראות ניתן ההקלות. את שיקבל

המוגדרים הסף מערכי הקולחים באיכות חריגה כל אין השנתי בממוצע ובסה"כ

בהתאם שאושרה. להקלה בהתאם חריגות מספר נמדדו החודשית ברמה בתקנות.

לרבותבקרקע,בתתהקרקעובסביבההנהלפגיעכסכלועכילאנשקפתלכךניתןלקב

 .נחלהירקון

  נחלקנה–ברירתהמחדל קליטהשלשפכי אי שנ. לראותבטבלהיכפי איכות1תן

םבאיכותשלשפכיםסניטריים.ללאקליטתשפכיםההשפכיםהמוזרמיםבנחלקנה

בנחלויחלחלואלתת יזרמו שפכיםאילו עלידימט"שכפרסבאהודהשרון, אילו
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יהוומפגעתברואיאשריכולאילוהקרקעויגרמולזיהוםמיהתהום.בנוסףשפכים

מחלות להפצת מקור להוות ועוד. ריחות מפגעי , מכילים אילו וחשפכים נקןזרחן

 ולעלייהיםגורמאשר בעכירות לעליה מכך וכתוצאה הזנה חומרי של לעודף

החמצן ברמת ירידה האור, בחדירות מירידה כתוצאה זאת המים. בטמפרטורת

מט"שכפרסבאהודהשרוןהינוברירתהמחדלהיחידה.המומסופריחתאצותבנחל

והקטנתהזיהוםממט"שדרוםה מניעת לצורך כיהקיימתבשטח שוב יצוין שרון.

קנה בנחל הזורמים השפכים כמות כל מוזרמת לא ענייניים שאינם משיקולים

הזיהוםבנחל הסיכומיםוהדרישותמצדהמחוקקולפיכך למט"שוזאתלמרותכל

 קנהעלכלהשלכותיושצוינולעילשרירוקייםוצפוילהתחזקעםתוםעונתהגשמים.

 "לח ב"אחו הטיפול -מערך כל הירקון נחל אל המוזרמים מהמט"שהקולחים

הוקםבמטרהלהוותחסםטיפולהאחולח."אחולח"עובריםתהליךטיפולנוסףב

נוסףבמקרהשלהרעהבאיכותהקולחיםממט"שכפרסבאהודהשרון.ה"אחולח"

ו השרון בהוד נאמן נווה התעשייה באזור  רדודותהמכוסותממוקם כבריכות בנוי

 הבריכותוכשאלהמתמלאותמוגלשיםהקולחיםמצע. תוך הקולחיםמוזרמיםאל

מהחומר שניזונים מיקרואורגניזמים להתפתחות מקור מהווה המצע לירקון.

תבדגימותשנערכוהאורגניהמגיעעםהקולחים,ואוירהנכנסביןהחלליםשלהמצע.

פסייםואילוריכוזיבכניסהוביציאהמהאגניםהירוקיםנמצאכיריכוזיהאמוניהא

הניטראטוהחנקןהכללינמוכיםיחסיתבדומהלתוצאותשנמדדוביציאהמהמט"ש.

מראה2דומים.איוראגניםהירוקיםוביציאהמהריכוזיהזרחןהממוצעיםבכניסה

-2015אתריכוזיהנוטריאנטיםבכניסהוביציאהמאגניםירוקים)דוחמצ"בהירקון

 עיללאנשקפתפגיעבנחלהירקוןובסביבההאקולוגית.(.עלסמךהאמורל2016


 (.2015-2016ריכוזי הנוטריאנטים בכניסה וביציאה מאגנים ירוקים )דוח מצ"ב הירקון  :2 איור
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  תברואיים -מפגעים מציגה1תמונה מפה המט"שאזורית נקודת:של מוצגים

ונקודתשאיבתשפכיםמנחלקנה.מהמפההשאיבהשלהקולחיםלמתקןהאחולח,

שאיןכלהזרמתקולחיםלנחלאלאשאיבהבלבדלאזורהתעשייהנווהניתןלראות

נאמן מרחק לח האחו ופועל3לאתר מורשה מתקן קיים בה ובנקודה משם ק"מ

הקולחיםהמוזרמיםהםת.יצויןכילליטושהקולחים.גלישותמהמט"שלאקיימו

 .באיכותשלישוניתוהםלאמהוויםמפגעתברואיבכלל

 

 

 סיכום ומסקנות .6

 כחלק2017מט"שכפרסבאמבקשלהאריךאתההקלותשניתנולובחודשספטמבר

הנמצאבימיםאלהבשלבי שפכיםממט"שדרוםהשרון מהיערכותלקליטתעודפי

 בנייהמתקדמים.

  סוף עד הינה הפעלתהמט"ש2018ההקלההמבוקשת החדש וזאתבהתאםלצפי

 בדרוםהשרון.

 .איןשינויבפרמטריםהמבוקשיםלהקלהוגםלאבערכיהסףשניתנובועדההקודמת 

  בפרק לדיון הערך5בהתאם הקלת הנסיבות בשקלול כי היא הערכתינו לעיל

נזקלקרקעוכןלאתגרוםלכליבתיסבו/אומפגעתברואיהמבוקשתלאתגרוםלכל

 ולמיהתהום.

 קליטתשפכיםמנחלקנהבמט"שהינהה"מעט"שניתןלעשותלמעןהסביבהשנפגעת

מדייוםמזרימתשפכיםללאבקרההגורמיםלמפגעיריחות,יתושיםוהחומורמכל

הזיהוםמינחלהירקוןעלפניתקופהארוכהכלכך.ההקלההמבוקשתמהמט"שאינ

 ברתהשוואהכללוגםזובלשוןהמעטה.

  שהתחייבחרף לאחרגבההקלותשהמט"שקיבלכפי שנהשעברההממוצעהשנתי

ולהזריםמהערכיםהמותריםלהזרמהלנחל. להמשיך שביכולתו המט:שעשהככל

 קולחיםהעומדיםבתקנות.

 באיכותחריגהמהתקנותאשריצאומהמט"ש עברושלבליטושנוסףבאחוקולחין

 לח.מתקןטיפולאשרתוכנןלמקריםאלהומיועדלהרחקתתרכובותחנקן.

 

 המלצה .7

בצורהנאותההומטפלבהםנבשלהעובדהשמט"שכפרסבאהודהשרוןקולטשפכיםמנחלק

ו המתאימותותקינה באיכויות קולחים למייצר לנחל חקלאיתוהזרמה חרףלהשקיה

העומסיםה להקלהכבדים בקשתם את השרון הוד סבא כפר למט"ש לאשר ממליצה אני

בערךחנקןאמוניקלי,חנקןכלליוזרחן.



 

 בברכה,

עדיבןדוד
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govmap 1:5000: מפה שמציגה את המט"ש נקודת הזרמת קולחים לנחל ונקודת שאיבת שפכים מנחל קנה. מתוך 1תמונה 

תחנתשאיבה
לקולחיםלאחו

 לח
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 : מפת אזור המט"ש והאחו לח2תמונה 

























לחנקודתשאיבהנ
קנה



מטשכפרסבאהוד
השרון



אחולח
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איכותקולחיםמט"שכפרסבא

 


