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 תקציר מנהלים 

 

גות שהתגלו באיכות המים במתקן ההתפלה שורק, מינה שר האנרגיה , לאור חרי1.5.2019 ביום

. על התנהלותם של הגורמים הרלוונטייםועדת בדיקה, שמטרתה ללמוד ולבחון את האירוע ואת 

 כלכלייםההיבטים כמו גם את האת השפעת האירוע על איכות המים שסופקה ועדה הוטל לבחון וה

עניין נוסף  לבחון כלהישנות מקרים דומים בעתיד וכן , להפיק לקחים למניעת הכרוכים באירוע

  שיעלה במסגרת פעילותה.

 

בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד האנרגיה, מר אודי אדירי, וחברים בה סמנכ"ל תשתיות אנרגיה 

ומים במשרד האנרגיה, מר יחזקאל ליפשיץ, מנהלת אגף ההתפלה ברשות המים, הגב' הילה גיל 

 באגף החשכ"ל במשרד האוצר, מר איציק מרמלשטיין. PPPפרויקטי וומנהל יחידת תשתיות 

. הוועדה שמעה עדויות מגורמים ורקשוסיור מקצועי במתקן ההתפלה ב ישיבות 11הוועדה קיימה 

הזכיין בחברת וההנהלה ובהם נציגי בעלי המניות )הנוכחיים והקודמים(  אירועבשונים המעורבים 

ו כן, נפגשה הוועדה עם גורמים שונים ובהם חברת מקורות, חברת ההפעלה של מתקן שורק. כמוב

משרד הבריאות ותאגיד המים "מי שקמה". בישיבות השתתפו נציגים נוספים ממשרדי הממשלה 

 . ופרקליטות המדינה הרלוונטיים

 

במהלך הבחינה הרוחבית שביצעה ועדת הבדיקה בכלל מתקני ההתפלה, התגלו חריגות גם באיכות 

הזכיין חברת הנהלת  עדות גם מנציג נשמעהן ההתפלה בפלמחים. לשם בירור הנושא, המים של מתק

  ההפעלה של מתקן פלמחים.וחברת 

 

לאחר שלמדה לעומקו את תהליך ההתפלה, ושמעה את עדויותיהם ועמדותיהם של הגורמים 

 השונים, הוועדה הגיעה למסקנות הבאות:

 

כשנה וחצי, החל מהרבעון  לאורך תקופה של כי ,הינם הוועדהממצאי : מתקן ההתפלה בשורק

בריכוז  חריגה שיטתית התקיימה, 2019ועד לגילוי התופעה בחודש מרץ  2017האחרון של שנת 

ויותר מהנדרש  4הכלוריד במים שסופקו על ידי מתקן ההתפלה בשורק, ברמות הגבוהות עד פי 

הן על ידי חברת מקורות,  ססת על דגימות מים שנלקחובמסגרת הסכם הזיכיון. המסקנה מבו

לאורך התקופה כולה בנקודת קבלת המים למערכת הארצית והן לאחר החשד לחריגה בריכוז 

. של המים חשמליתהמוליכות נתמכת בנתוני האף הכלוריד ביציאה ממתקן ההתפלה. המסקנה 

של  ערך המוליכות החשמלית מלמד על ריכוז סך המלחים המומסים בהם, ביניהם כלוריד. רמתם

ידועים וקבועים )או נעים בין טווחים ידועים(,  -רוב המלחים שמשפיעים על המוליכות החשמלית 

כלומר, רמת המוליכות החשמלית  המוליכות החשמלית. ואילו ליתר המלחים השפעה זניחה על

אינדיקציה לריכוז הכלוריד במים, וזאת גם בשעות לגביהן לא קיימת בדיקה ישירה לריכוז  ההוומ

 כלוריד. ה

, בסמוך כשל חמור בהתנהלות מתקן ההתפלה בשורק. מדי יום ביומוסבורה כי מדובר בהוועדה 

מתקן צוות הכונה על ידי אשר  שינוי תפעולילשעת דגימת המים היומית, בוצע במתקן, באופן ידני, 

ים בפועל, ברוב שעות היום, איכות המממצאי הוועדה מצביעים על כך ש"נוהל דיגום בוקר". 

 . , ושעליה דווח למדינהדגימה היומיתשהתקבלה בשסופקה למדינה, הייתה שונה מהאיכות 
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 המעבדה בדיקת לקראת המים איכות שיפור יתהיההתפעולי  השינוי מטרת כי עוררין אין

בהסכם  הקבועים בפרמטרים המיםדגימת  עמידת להבטיח מנת על וזאת ,בוקר מידי המתבצעת

 . בידיעה מלאה של הנהלת המתקן בוצעה פעולה זו .מול המדינה

לנוהל האמור, הייתה גם מודעת לאפשרות הייתה מודעת ש ,מתקןההוועדה קובעת כי הנהלת 

לגבי החריגות  ידעה וכןחריגה משמעותית בריכוז הכלוריד לאורך מרבית שעות היממה, קיומה של 

ה כי תכלית המהלך הייתה הוועדה סבור. הנושא אתעצמה עיניה מלבדוק  הפחות לכלבפועל או 

 לאפשר למתקן להציג עמידה בדרישות ההסכם מול המדינה תוך הקטנת עלויות הפעלת המתקן.

 

כשנה וחצי, החל מהרבעון האחרון  כי לאורך תקופה של קובעת הוועדה: מתקן ההתפלה בפלמחים

ותר במסגרת מהרף המירבי המ היו חריגות, 2019ועד לגילוי התופעה בחודש מרץ  2017של שנת 

 אשר ותחריגבפלמחים, ידי מתקן ההתפלה  בריכוז הכלוריד במים שסופקו על הסכם הזיכיון

. המסקנה מבוססת על דגימות מים שנלקחו למדינה שהועברו השוטפים לדיווחים בניגוד תועומד

  .לאורך התקופה על ידי חברת מקורות

התאפיינו בדפוס שהעלה חשד בדבר ן על ידי המתקלכך, תוצאות בדיקות המעבדה שדווחו בנוסף 

, נתגלה כי בעשרות מקרים, המקורייםהמעבדה דוחות למתקן לקבלת  הפנייה. ואכן, עם ןאמינות

 , שונות מתוצאות המעבדה שהתקבלו בפועל. למדינההתוצאות אשר דווחו 

 

ל עמדו בכ ניםהמתק, כי המים שסופקו על ידי , חשוב להדגישחומרת הממצאיםמבלי לגרוע מ

ריכוז הכלוריד במים היה  ית.סכנה בריאותכל ולא היוו  ,הדרישות המחייבות של משרד הבריאות

מג"ל(, ונמוך משמעותית מריכוזו  400בכל שלב נמוך משמעותית מהרף המותר לפי משרד הבריאות )

  ברובם המכריע של מקורות מי השתייה האחרים בארץ.

 

 : ההתנהלות השוטפת מול מתקני ההתפלה תפקידה של המדינה, כרגולטור וכאחראי על

מערך הבקרה מתקני ההתפלה הינם מבין מקורות מי השתייה המבוקרים ביותר בישראל, כאשר 

של המדינה מבוסס על בדיקות יומיות חוזיות שמבוצעות ע"י המתפיל במעבדה מוכרת, השוטף 

 סכם.הב ושנקבע הערכיםומערך של מדים רציפים המתריע במקרים של חריגה מ

לבצע שלוש בדיקות יומיות, על פי הוראות ההסכם בין המדינה לבין המתפיל בשורק, נדרש המתפיל 

ועדת הבדיקה . , בדומה למתקנים האחריםבעוד שבפועל אושר למתקן לבצע בדיקה יומית אחת

לבצע בשורק מתפיל ההחלטה להפחתת תדירות הבדיקות יצרה מציאות אשר אפשרה ל כי ,סבורה

תוך הצגת  , אשר הוביל לחריגה בריכוז הכלורידים לאורך מרבית שעות היממהוי התפעוליאת השינ

 .מצג שווא של עמידה בדרישות החוזה

 

גורמי הנחת המוצא בה פעלה המדינה הינה כי ספקי המים לא יטעו באופן מכוון את המדינה. 

ים שהם סיפקו בקשר הנהלת המתקנים, כי הנתונ מולהמדינה הניחו, בין היתר לאור הניסיון 

בכלים מספיק המדינה לא השתמשה , כיהוועדה, כן סבורה  לאיכות המים הינם נכונים ואמינים.

ביצוע דגימות אקראיות לאיכות המים  :כגוןבבקרה על מתקני ההתפלה, לרשותה, העומדים 

ין נתונים כמו כן, המדינה לא השכילה להצליב ב .המסופקים על ידי המתקנים או בקרה נרחבת יותר

 שהתקבלו מגורמים שונים ואשר נמצאים ברשותה, לא ניהלה מעקב אחר הנתונים ולא פעלה לזיהוי

 דפוסים חריגים.
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לגבי איכות נתונים לא התקיים תיאום מספיק בין הגורמים השונים שבידיהם נמצאים כמו כן, 

זיהוי דפוסים ו אחר הנתוניםהדוק יותר מעקב תיאום אשר יכול היה לאפשר , המים במתקנים

 חריגים בזמן אמת. 

 

 לאור המסקנות הנ"ל, הוועדה ממליצה לנקוט בצעדים הבאים: 

 הסטייה לאורזאת , ומרתיעהיש לנקוט באכיפה אפקטיבית  :הליך אכיפה כנגד מתקן שורק

 ובשים הסטייה חשיפת למניעת מניפולציה ביצוע תוך, המדינהמול  הסכםמה והמתמשכת המכוונת

 . הציבור באמון הקשה לפגיעה לב

כתוצאה מהשינוי התפעולי לאורך  המתפיל הניב אותו הכספי סכוןיבח להתחשב צריכה האכיפה

החריגה. בגין החוזיים פיצויים המוסכמים את היביאו בחשבון אשר סעדים כספיים בוכן  ,התקופה

יפעל נה פרקליטות המדיוהוועדה ממליצה כי צוות מצומצם המורכב מנציגי מנהלת ההתפלה 

 למימוש צעדי האכיפה כאמור.

 

, עולה כי התועלת הכספית שנוצרה למתפיל לדו"ח בחישוב שנערך מטעם המדינה, המצ"ב כנספח

החל מרבעון בה התקיימה החריגה השיטתית )לתקופה בסה"כ מלש"ח לשנה, ו 8-על כעומדת 

 מלש"ח.  12-כ - (2019ועד לגילוי בסוף מרץ  2017האחרון של שנת 

שוב שנערך מטעם המדינה, המצ"ב כנספח, היקף הפיצויים המוסכמים בגין החריגה מאיכות בחי

בדיקות המעבדה של כמויות המים החלקיות, לגביהן קיימות המים, גם כשמחושב רק על בסיס 

 .2019 - 2017בשנים החריגה  מלש"ח, לתקופת 46-מקורות, עומד על כ

בשים לב לאמור ל המתקן סנקציה כספית משמעותית, ועדת הבדיקה סבורה, כי יש מקום להטיל ע

 לעיל.

 

: אין בידי הוועדה הכלים למצות את הבדיקה ולעמוד על הגורמים הליך אכיפה כנגד מתקן פלמחים

. לאור האמור הוועדה ממליצה כפי שתואר לעיל תוצאות בדיקות המעבדה להצגתהאחראים 

  מוסמכים לרבות לגורמי החקירה הפלילית.להעביר את ממצאי ועדת הבדיקה לגורמי האכיפה ה

 

ועדת הבדיקה סבורה כי יש לשפר את מנגנון הבקרה של  :שיפור הליך הבקרה על מתקני ההתפלה

 :המדינה על פעילות מתקני ההתפלה במישורים הבאים

  פעמים ביום,  3כלל מתקני ההתפלה יונחו לבצע דגימות  -שיפור מערך דגימות המים

ימים בשבוע. המעבדה שתבצע את הבדיקות תהיה מעבדה  7, ממהבפריסה לאורך הי

מוכרת/מוסמכת. מנכ"ל המתקן או סמנכ"ל התפעול יחתום ויאשר כי הדיווח החודשי הינו 

 מדויק. 

  בצע בדיקות יזומות אקראיות בתדירות גבוהה של איכות ם תירשות המ -בדיקות יזומות

 מתקני ההתפלה. המים המסופקים מ

  מאגר הנתונים הקיים ברשות המים ישודרג באופן שיאפשר קליטת  -המחשוב שדרוג מערך

ואת יכולת  , ובין היתר בידי מקורות,הנוספים הקיימים בידי הגורמים השוניםהנתונים כל 

   עיבוד המידע שנאסף והיכולת לזהות באמצעותו חריגות מדפוסי פעילות שגרתיים.
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דירקטוריון על ה יסבורה כהוועדה  :במתקני ההתפלה ניםבקרה של הדירקטוריוההידוק מנגנוני 

וודא ללבחון ולהדק את מנגנוני הבקרה הקיימים ביחס לאיכות המים המסופקים על ידי המתקן, ו

כי החלטות תפעוליות שיש להן השלכה ממשית על איכות המים ועל עמידת המתקן בתנאי ההסכם 

 יובאו בפניו.  ,מול המדינה
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 ירועים במתקן שורקועדת הבדיקה לא

זימן שר האנרגיה,  2019במאי  1לאור החריגות באיכות המים שהתגלו במתקן ההתפלה שורק, ביום 

ד"ר יובל שטייניץ, דיון בראשותו ובהשתתפות מנכ"ל המשרד, החשב הכללי באוצר, מנהל הרשות 

 ירוע. הממשלתית למים ולביוב וגורמים נוספים, בו הוצגו בפניו ממצאים ראשוניים לא

בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה,  1לאור הממצאים שהוצגו בפניו, החליט השר להקים ועדת בדיקה

 מר אודי אדירי, ובהשתתפות הגורמים הבאים:

  האנרגיה סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד -מר יחזקאל ליפשיץ 

  מנהלת אגף התפלה ברשות המים -הגב' הילה גיל 

  יחידת תשתיות, אגף החשכ"ל במשרד האוצר  מנהל -מר איציק מרמלשטיין 

 

הוא . ד"ר עבאדי היועץ מקצועי, אשר ליווה את פעילותכבד"ר ירון עבאדי הסתייעה ועדת הבדיקה 

מומחה בתחום ההתפלה ובעל ניסיון עשיר בתחום ההנדסה הסביבתית והתהליכית. כמו כן, 

 המשפטים ורשות המים.  ,וצרהשתתפו בדיוני הוועדה גורמים נוספים ממשרדי האנרגיה, הא

על הוועדה הוטל לבחון את אירוע החריגה בריכוז הכלוריד במים המסופקים ממתקן ההתפלה 

 שורק ובפרט את הנושאים הבאים: 

  האירוע עצמו. לימוד 

  התנהלותם של כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מתקן ההתפלה, והממשקים בינו לבין

 רשות המים וחברת מקורות. 

 פעות על איכות המים וכן היבטים כלכליים של מחויבות המתקן כלפי המדינה. הש 

  פיקוחבקרה ו, לרבות אמצעי וגיבוש המלצות לעתידרוע, ימהאהפקת לקחים . 

 כל עניין נוסף שיעלה במסגרת וועדת הבדיקה 

 

גי נציעדויות מגורמים שונים המעורבים במקרה ובהם  נשמעו .ישיבות 11ועדת הבדיקה קיימה 

של מתקן שורק, נציגי חברת ההפעלה של המתקן, הזכיין בעלי המניות )הנוכחים והקודמים( בחברת 

, נציגת משרד הבריאות, "חברת מקורות" או "מקורות"( –חברת מים בע"מ )להלן  נציגי מקורות

נציג תאגיד המים והביוב מי שקמה. בנוסף, הוועדה קיימה סיור במתקן ההתפלה בשורק. הוועדה 

 . הלקבלת מסמכים רלוונטיים לפעילותבבקשה פנתה לכל הגורמים אשר הופיעו בפניה 

 

, פנתה מנהלת אגף ההתפלה ברשות המים, הגב' הילה מייד לאחר גילוי הממצאים במתקן שורק

של לשנים קודמות ריכוז הכלוריד לבדוק האם יש לחברה בדיקות בבקשה  ,גיל, לחברת מקורות

על מנת לברר אם החריגה לקבל אותן,  –וככל שכן , ועלים בישראלהפ מתקני ההתפלהחמשת 

ייחודית. בתהליך הבדיקה התברר כי גם במתקן ההתפלה  נהשהתגלתה במתקן ההתפלה בשורק הי

שלא דווחו לרשות המים או למנהלת  בריכוז הכלורידהיו לכאורה במשך השנים חריגות בפלמחים 

מנכ"ל המתקן בבקשה לקבלת מסמכים ופלמחים קן הוועדה פנתה למת. לאור האמור, ההתפלה

יש לציין כי בשאר מתקני ההתפלה לא נמצאו חריגות בריכוז הכלוריד.  . להשמיע את עדותוזומן 

                                                           
 כנספחכתב המינוי לוועדה מצורף  1
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, ביחס לסטנדרטים הנדרשים לפי תקנות יודגש, כי בשום שלב לא הייתה פגיעה באיכות מי השתייה

 . בריאות העם
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 התפלה בישראל -רקע כללי 

: אשקלון, אשדוד, פלמחים, שורק וחדרה. מתקני התפלת מי יםפועלים חמישה מתקני  בישראל

למשק תייה במדינה, ומאפשרים מהביקוש למי ש 80%-בשנים האחרונות כההתפלה מספקים 

 . טבעיים לצרכים השונים להתגבר על המחסור במיםהמים 

מעט מתקן ההתפלה בפלמחים, ל ,BOT (Build, Operate, Transfer)מתקני ההתפלה נבנו בשיטת 

 בשיטת האוסמוזה ההפוכהפועלים  םמתקני. הBOO - Build Operate Ownשהוקם בשיטת 

כאשר מתבצעת על ידי המדינה,  ממתקני ההתפלה רכישת המים .ומספקים מים למערכת הארצית

מבצעת את הסליקה בפועל מול מתקני ההתפלה. חברת מקורות מקבלת את המים  חברת מקורות

 ביציאה ממתקן ההתפלה, וקולטת אותם לתוך המערכת הארצית. 

 

 

 מתקן התפלה
 היקף התפלה שנתי

 (2)מלמ"ק
 בעלות שנת תחילת הפעלה

 2005 115 אשקלון
I.D.E - 50% 

VERIDIS - 50% 

 קרן תש"י 2007 90 פלמחים

 2010 127 חדרה
I.D.E - 50% 

 50% -בינוי שיכון 

 דן קפיטל 2013 150 שורק

 2015 100 ודאשד
מקורות פיתוח 

 וייזום

 

                                                           
 מיליון מטר קוב 2
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צריכת המים הכוללת בישראל לצרכים השונים )חקלאות, צריכה ביתית, תעשייה וטבע( עומדת על 

 מיליארד מ"ק 1.7-סך של כ מקורות המים השפירים עומדים על, מתוכם נהשק במלמ" 2,250 -כ

המים כמות . י שיטפונות, מים מליחים ומםהינם מים נחותים, בעיקרם מי קולחיהשאר  ,מים

 . לשנה קמלמ" 582על סך של  תבמדינת ישראל עומדמחמשת מתקני ההתפלה ההסכמית המותפלים 

 

 הקמת מתקן התפלה נוסף בצמוד למתקן הקיים בשורק

ובהתאם להחלטת במסגרת התמודדות משק המים הישראלי עם תקופות הבצורת הארוכות 

בימים אלו, הליך מכרזי להקמת מתקן התפלה נוסף ל , מתנה10.6.2018מיום  3866מס' ממשלה 

מלמ"ק מים מותפלים  200בעל כושר ייצור של  , והוא צפוי להיותשורקצמוד למתקן הקיים בב

הליך מכרזי נוסף, להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי להתפרסם בתקופה הקרובה צפוי  .בשנה

הקמה של מאפשר  הסטטוטוריר התכנון , כאשמלמ"ק מים מותפלים בשנה 100בעל כושר ייצור של 

 .ק מים מותפלים בשנהמלמ" 200של כולל להיקף התפלה  מתקן נוסף בסמוך למתקן זה, שיביא

 

רוכשת  2019ועד לסוף שנת  2017מההתמודדות עם הבצורת, החל מהרבעון האחרון של שנת  כחלק

יישום מנגנוני "בנק המים" המדינה כמויות מים נוספות, מעבר לכמויות החוזיות, וזאת במסגרת 

 פירוט נוסף מופיע בנספח.  -הכלולים בהסכמים השונים, וכן במסגרת "הסדר עבודה ללא תעו"ז" 

 

 Water Desalination Administration  (WDA) -רשות המים ומנהלת ההתפלה של מדינת ישראל 

מוודאים את עמידת ואחזקתם על תכנון והקמת המתקנים ועל תפעולם השוטף ועל -בקרתמבצעים 

 .המתפיל בתנאי ההסכם, לרבות כמויות ואיכות המים המסופקים למערכת המים הארצית

אגף החשב הכללי ואגף  -במנהלת ההתפלה חברים נציג רשות המים )יו"ר(, משרד האוצר 

מרכז אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר  WDA -התקציבים, משרד האנרגיה וחברת ענבל. את ה

 ענבל. הפרטי, חברת
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 מתקן ההתפלה שורק

 

 הזכיין ובעלי המניות במתקן

. 2013והחל לספק מים למדינה בשנת  BOTבמסגרת הליך לאחר מכרז מתקן ההתפלה שורק הוקם 

בהקמתו, גם אופציה להקמת מתקן ייצור חשמל באמצעות גז טבעי. לזוכה במסגרת המכרז, ניתנה 

ובחברת  )להלן: "הזכיין" או המתפיל"( (Sorek Desalination Ltd. - SDLהבעלות בזכיין )

 IDE  יתה בידי חברתיה)להלן: "המפעיל"( ההפעלה )"שורק חברה לתפעול ותחזוקה בע"מ"( 

 הבא:תרשים מבנה הבעלות ל והאצי'סון בהתאם

 
 

את אחזקותיה  IDEחברת לאחר קבלת האישורים הנדרשים, מכרה , 2019בפברואר  18ביום 

רכשה  IDE -זאת לאחר ש ,לחברת דן קפיטל תשתיות והשקעות פיננסיות בע"ממפעיל ובתפיל מב

 100%כאשר דן מחזיקה ) להלן תרשים מבנה האחזקות הנוכחי. במתפיל האצ'יסוןחלקה של את 

 : (מפעילב 51%-ובמתפיל 

 
 

כולות להבטיח את שימור ימנהלת ההתפלה פעלה  ,מכירהטרם הבמסגרת הדיונים שהתקיימו 

נכון למועד המכירה, המידע שהיה ברשות המנהלת הצביע על כך שהמתקן התפעול והידע במתקן. 

 איכותיים. ו ייםמקצועהינם בהפעלת המתקן  אנשי המקצוע העוסקיםמתופעל ברמה גבוהה וכי 

 מהאחזקות במפעיל בידי חברת האצ'יסון. 49%לאחר המכירה, נותרו 
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 מתקן שורק תיאור תהליך ההתפלה ב

ק"מ  2.5-דונם מזרחית לקיבוץ פלמחים, במרחק של כ 100 בןמתקן ההתפלה שורק ממוקם בשטח 

שלב הבאת המים  ארבעה שלבים עיקריים:פועל בהמתקן הינו מתקן תהליכי אשר  מחוף הים.

ושלב הטיפול  ,והוצאת הרכז ממנו חזרה אל היםלמתקן, שלב הטיפול המקדים, שלב ההתפלה 

 על כל אחד מהשלבים האמורים:קצר להלן הסבר  המשלים.

שני צינורות הוטמנו בקרקע למתקן  מהים לצורך הבאת מי גלם -תקן למשלב הבאת המים  .1

 -ינורות אלו מזרימים כ. צ3ק"מ 4 -של כ כולל מטר לאורך מרחק 2.5 -יניקה בקוטר של כ

 מי גלם )מי ים( אל המתקן.  קמלמ" 300

ת שלב זה הינה לנקות את מי הגלם מחלקיקים מרחפים מטר - שלב הטיפול המקדים .2

בהמשך התהליך. הטיפול המקדים  4הנמצאים במי הים ועלולים לגרום לסתימת הממברנות

במתקן שורק נעשה ע"י סינון חול גרביטציוני. המים היוצאים משלב הטיפול המקדים נקיים 

 אולם ההרכב הכימי שלהם נותר ללא שינוי. ,מחלקיקים מרחפים

בשלב ההתפלה מיוצרים מים מותפלים ממי הגלם, בתהליך הקרוי אוסמוזה  -שלב ההתפלה  .3

 . בקצה התהליך מתקבלים שני זרמים:5הפוכה

  מים בעלי ריכוז מלחים נמוך מאד; –מים מותפלים 

  )ייעודיצינור מלחים בריכוז כפול מזה של מי הים. הרכז מוחזר לים דרך  -רכז )תמלחת 

 אל עומק הים.  ,מהמתקן ק"מ 4.5למרחק של 

 

לשתייה.  תאמתםוהמטרתו העיקרית של תהליך ההתפלה הוא הוצאת המלחים ממי הים, 

 הסרתהינה מהם  תאח -כולל מספר דרישות הנוגעות לאיכות המים  מתפילעם הההסכם 

 . 6בורון

 %85-כ –חקלאות ישראל הינה מהמובילות בעולם בשימוש חוזר במי ביוב מטוהרים לענף ה

ומאחר והגידולים החקלאיים מי הביוב המטוהרים נלקחים לשימוש חקלאי. כיוון שכך, מ

לרמה נמוכה בהרבה  ריכוז הבורון במים מופחת עוד בשלב ההתפלה -רגישים לבורון בחלקם 

  .מי שתיה בתקןמהנדרש 

 (:Passמורכב משני מעברים )מעבר =  במתקן ההתפלה שורק, זה ההפוכהומהאוסמערך 

שיעור (. כלורידו קשי תמס )כולל מלחיםבמים כלל המלחים  מורחקיםראשון מעבר הב

מלחים  ה נוספת שלהרחקמתבצעת מעבר השני, ב. זה, נמוך יחסיתמעבר בהבורון המורחק 

מעבר המים שעברו דרך ה .7גבוה יותר הבורוןשיעור הרחקת ובו )בדומה למעבר הראשון(, 

: ם לצאת משני מיקומים בתוך כל מיכל לחץיכולי (המוצר של המעבר הראשון) הראשון

ה היא בחלק האחורי של תאי יראשונה היא בחלק הקדמי של תאי הלחץ והשנייציאה הה

                                                           
 ק"מ מחוף הים אל המתקן. 2.5 -ק"מ מחוף הים מערבה אל תוך הים, וכ 1.5 -כ 3
 Hydranautics-ו Dowפקים שונים: ומיוצרות ע"י שני ס ''16במתקן שורק הממברנות הינן בקוטר  4
בטבע קיים תהליך אוסמוזה טבעי. תהליך זה הינו ספונטאני ובו מתרחש מעבר מולקולות מים )ממס( מתמיסה בריכוז  5

נמוך לתמיסה בריכוז גבוה, דרך ממברנה בכיוון של השוואת לחצים/ריכוזים בין התמיסות. בדרך זו, לדוגמא, נכנסות 
בתהליך האוסמוזה ההפוכה, תנועת מולקולות המים הינה הפוכה )מכאן  ים מתאי גוף האדם.ויוצאות מולקולות מ

שמו(, ובהקשר של תהליך ההתפלה, מי ים עם ריכוז מלחים גבוה עוברים לתמיסה בריכוז מלחים נמוך דרך ממברנה 
 אשר אינה מאפשרת מעבר למלחים דרכה. 

 Bכימי שסמלו הכימי  יסוד 6

 והעברת התפלה נוספת במים pH-מצעות העלאת רמת ההבורון מורחק בא 7
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איכות גבוהה למי התוצר היוצאים מהחלק הקדמי של המעבר הראשון )מוצר קדמי( הלחץ. 

 החלק האחוריריכוז במים היוצאים ממהיותר  ךנמו הםלוריד בכהיכוז רו, באופן יחסי, יותר

לאחר שסיים   .לא עובר דרך המעבר השני(. המוצר הקדמי מוצר אחורי) 8של המעבר הראשון

מעבר השני, הכולל שלושה שלבים בגם המוצר האחורי עובר את התהליך במעבר הראשון, 

 . ה יותר ביחס למוצר הקדמיואיכות המים ביציאה ממנו גבוה

 

ההתפלה: מי מוצר קדמי, אשר אינם עוברים במעבר שני זרמי מים יוצאים מתהליך  לסיכום,

השני ועל כן איכותם נמוכה יותר ומי מוצר אחורי אשר עוברים גם הליך התפלה במעבר השני 

גדילים את ספיקת המוצר מכאשר , לפיכךועל כן בסוף התהליך איכותם גבוהה יותר. 

 האחורי, ריכוז המלחים במוצר הסופי יורד. 

 

 מערך האוסמוזה ההפוכה במתקן שורק:של להלן תרשים סכמתי 

 

  
 

האמצעים העיקריים  דהגדלת והקטנת כמות המים המועברת מהמוצר הקדמי, היא אח

לערכים לשליטה על ריכוזי המלחים והתאמתם ומשמשת  לבקרה על איכות מי התוצר

הנובעות השפעות שונות על איכות התוצר להתמודד עם ההתאמה נדרשת כדי  .הנדרשים

טמפרטורה, שינויים תפעוליים, ביצועי הממברנות וכדומה. ככל שמגדילים את ינויי מש

השני קטנה, ולכן צריכת האנרגיה המעבר הקדמי, הספיקה דרך  המוצרהספיקה של 

 . בהתאם של המתקן קטנהוהכימיקלים 

 

אבן גיר  ,באופן סלקטיבימלחי סידן בשלב זה מוחזרים למים  -שלב הטיפול המשלים  .4

(CaCO3 מומסת ע"י פחמן דו חמצני ונמהלת עם המים. באופן זה מתקבלים מים אשר )

 .הידרישות המחמירות ביותר של תקנות מי שתיהעומדים בכל 

 

 

 

 

 

                                                           
מהילת המים של המוצר הקדמי  על פי ההסכם, אולםאיכות המים של המוצר הקדמי לא עומדת ברמה הנדרשת  8

 על פי ההסכם. יחד עם המים שעברו טיפול במעבר השני, מביאים אותם לרמה הנדרשת
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 בקרה על איכות המים המיוצרים במתקן שורק

, לרבות ביצוע המדידות והדיגומים, ואספקת מים באיכות לפי האחריות על התפעול השוטף

 היא של המתפיל.  זית ולפי הדיןהמחויבות החו

 

על תפעול המתקן ומוודאים את עמידת המתפיל על -תבקררשות המים ומנהלת ההתפלה מבצעים 

בנוסף, חברת בכל תנאי ההסכם, לרבות כמות ואיכות המים המסופקים למערכת המים הארצית. 

ית משרד לפי הנחי, ארבעה ימיםאת המים ביציאה ממתקן ההתפלה אחת ל דוגמתמקורות 

נים של המים, פרמטרים שובמים ממקורות אחרים. הדגימה בודקת  מהילתםוזאת טרם הבריאות, 

מ"ק, ולפיכך המים  75,000 המכילהבדיקה מתבצעת ממאגר מים . יצוין, כי לרבות רמת המליחות

של מים  ייצור מים של מספר שעות ולא דגימה נקודתית איכותהנדגמים הינם למעשה מיצוע של 

. מטרת הבדיקה הינה לוודא עמידה בתקנות משרד הבריאות לאיכות יוצרים ברגע זה או אחרהמ

 להם מחויב מתקן ההתפלה.המים ולא בדיקת פרמטרים חוזיים 

 

מחויב לעמוד והמתפיל  ,הסכם הזיכיוןהפרמטרים לאיכות המים הנדרשת מהמתקן מפורטים ב

  .9משרד הבריאות, עליהם מופקד יותדרישות בריאותב

. הדוח יתמקד המופיעים בהסכם מקסימאליים של שני פרמטרים באיכות המיםה םערכיה להלן

בעיקר בשני פרמטרים אלו, מבלי להמעיט בחשיבות העמידה בשאר הפרמטרים כנדרש, לאור 

 :התמקדה הוועדה הםשבנושאים לרלוונטיים העובדה שהם ה

 

 מול הריכוז המקסימאלי לפי ההסכם . כלוריד הוא הרכיב העיקרי במליחות מי הים - 10כלוריד

. ריכוז הכלוריד במים לא נמדד "(ג"ל"מ –יליגרם כלוריד לליטר )להלן מ 20 הינוהמתפיל בשורק 

, נמצא בבחינה(עדיין )רק בחודשים האחרונים יצא לשוק מד כלוריד רציף, והוא  באופן רציף

כרת על פי תקנות משרד במעבדה שהיא מעבדה מו פעם ביוםבדיקה שמתבצעת אלא באמצעות 

 400ע"פ תקנות בריאות העם עומד על המותר ריכוז הכלוריד המקסימלי יצוין, כי . הבריאות

 מג"ל.

  הבורון במים נמדד באופן רציףריכוז . מג"ל 0.3 הריכוז המקסימאלי לפי ההסכם הינו -בורון 

הבורון יכוז ר .ICPוכן בבדיקות מעבדה יומיות המבוצעות ע"י מעבדה חיצונית בשיטת 

יצוין, כי רמת המליחות הנמוכה  מג"ל. 1 עומד עלע"פ תקנות בריאות העם המותר המקסימלי 

מים למהול על מנת לאפשר והוכתבה במסגרת המכרז, לאור שיקולי מערכת המים הארצית, 

כמו כן, המים מותפלים מהמתקן עם מים ממקורות אחרים בעלי רמת מליחות גבוהה יותר. 

לקחים לשימוש ביתי, אשר גורם להעלאת רמת המליחות. לפיכך, ועל מנת לאפשר המותפלים נ

 למתקני הטיפול בשפכים לטפל במים בצורה נאותה, נקבע רף מליחות כאמור.

 

מתקן ההתפלה הוא מתקן תהליכי שכולל מערך דיגומים ואיסוף מידע  -מערך בקרה רציף 

מבנה דיגום בו מדי איכות מים  קייםה במתקן ההתפלמורכבים, בכל שלבי התהליך. בנוסף, 

ומשדרים את הנתונים בזמן אמת לחדר  באופן רציף את מי המוצר בסוף תהליך ההתפלההדוגמים 

                                                           
תקנות בריאות  -)להלן (2013 -ייה ומתקני מי שתיה( התשע"ג איכותם התברואית של מי שת)תקנות בריאות העם ) 9

 העם(
 כלורכלוריד הוא יון שלילי של היסוד  10
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בתדירות של  פרמטרים הנמדדים באופן רציףההבקרה של המתפיל, למקורות ולרשות המים. להלן 

הנמדדים באופן רציף  וטמפרטורה; והפרמטרים pHמוליכות, עכירות, : אחת למספר שניות

נבדק  ומים אינריכוז הכלוריד ביש להדגיש כי קשיות, אלקליניות, בורון. בתדירות של אחת לשעה: 

הן לאור העובדה כי עד  ,באופן רציף, אלא פעם ביום בבדיקה אשר עורך כאמור המפעיל. זאת

שאין מדובר בפרמטר לא היו בנמצא ולאור העובדה  ריכוז הכלורידנה מדים רציפים למדידת ולאחר

 הציבור. תשחריגה קצרת מועד בו, הינה בעלת השפעה על בריאו

 

לפרמטרים  11על פי הסכם הזיכיון, על המתפיל בשורק לבצע בדיקות יומיות - הבדיקה היומית

יומית (. נתוני הבדיקות מרוכזים בדו"ח הנשלח לדו"ח זהפורטים בהסכם )ראו פירוט בנספח המ

 לרשות המים.

 

במבנה הדיגום מותקן דוגם אוטומטי הניתן לתכנות, על ידי גישה פיזית באתר  -ת יזומות בדיקו

רשות המים מפעילה את מעבדת דוגמאות בהפרשים קבועים.  24ולא בהפעלה מרחוק, לדגימה של 

במתקני ההתפלה. מדי מספר חודשים נלקחות אלה רשות המים )בבית דגן( לצורך בדיקות יזומות 

  .12תקן לצורך ביקורת אקראיתדגימות מכל מ

 

לסיכום, ריכוז הכלוריד במים נמדד אחת ליום, במעבדה מוכרת על פי תקנות משרד הבריאות, אשר 

הבורון במים נמדד הן באופן רציף באמצעות מד ריכוז ממוקמת במתקן ההתפלה שורק, בעוד ש

פנימית של עבדה של מנהלת ההתפלה במתקן, הן פעם ביום באמצעות מ מבנה דיגוםהממוקם ב

 . המתקן והן פעם ביום באמצעות מעבדה חיצונית

 להלן תמונה של מדי איכות המים במבנה הדיגום של מנהלת ההתפלה במתקן שורק: 

 

 

 

 TDSבורון, כלוריד,  פיצויים מוסכמים בגין חריגה מערכי הסף:בהסכם עבור חלק מהמדדים נקבעו 

  כמפורט בנספח. LSIו 

                                                           
 בדיקה אחת ביום.הבדיקה עומדת על תדירות בפועל מחויב לבצע שלוש בדיקות ביום. המתפיל לפי ההסכם,  11

חשד שהמים המסופקים ים בהם היה חשש/, לא נלקחו דגימות לצורך ביצוע ביקורת אקראית, אלא רק במצבעד היום 12
 אינם עומדים בדרישות
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 המיוצרים במתקן ההתפלה שורק הכלוריד במיםכוז בריגילוי החריגה 

 

 גילוי החריגהמרגע השתלשלות העניינים 

למנהלת אגף התפלה ברשות בדוא"ל,  ,מקורותחברת פנה מנהל יחידת איכות מים ב 25.3.19-ב

ריכוז הכלוריד ביציאה ממאגר מקורות עומד על טווח מזה מספר חודשים, בפנייתו ציין כי  .המים

הממצא . כאמור לעיל ,מג"ל 20, זאת, לעומת ריכוז הכלוריד בו מחויב המתקן, מג"ל 90 - 50שבין 

על מים אדומים באזור צרכנים עקב תלונות מקורות בעקבות בדיקה שעשתה התגלה, בין היתר, 

יוער, כי  .במסגרת זו בדקה מקורות, בין היתר, את ריכוז הכלוריד ביציאה מהמאגר .13חולוןהעיר 

דיקציה לכך שתופעת המים האדומים קשורה בחריגה ברמת הכלוריד או בכל פרמטר אין כל אינ

  אחר הקשור למתקן ההתפלה בשורק.

 לשם בירור הנושא, פנתה הוועדה לחברת מקורות בבקשה לקבל נתונים על ריכוז הכלוריד במים.

 

 ת דיגוםריכוז הכלוריד במי המוצר במספר נקודודגימת המעבדה של את המתארת להלן טבלה 

 :25.3.2019 -, כפי שהתקבלו ממקורות בבשעות שונותו, במאגר מקורות

 Cl- Chloride as Cl שעת דיגום נקודת דיגום תאריך דיגום

13.3.2019 
 שורק כניסה ממתפיל

09:00 19 

12:00 97 

15:00 97 

 64 09:00 שורק לראשל"צ א"ה

 שורק כניסה ממתפיל 14.3.2019
09:00 21 

12:00 79 

17.3.2019 

 שורק כניסה ממתפיל

09:00 19 

12:00 87 

15:00 87 

 75 09:00 שורק יציאה מבריכות

 87 09:00 שורק לראשל"צ א"ה

 

של ריכוז הכלוריד ע"י מעבדת מקורות בנקודת כניסת המים  14כי בדיקות ,מהטבלה ניתן לראות

( נמדד ריכוז כלוריד 9:00כי בשעות הבוקר ) ,אוהר 17.3-וב 14.3, 13.3המותפלים למאגר בתאריכים 

( נמדדו ערכים 15:00-ו 12:00מג"ל, בעוד שבשעות אחרות ) 20 -, מתחת להעומד בדרישות ההסכם

, הגם שנמוכים , מעל הרמה הנדרשת על פי ההסכם עם המתפילמג"ל( 97 - 79גבוהים הרבה יותר )

  .מהדרישות במסגרת תקנות בריאות העם משמעותית

 

ברשות המים נציג אגף ההתפלה פנה  ,מיד לאחר פנייתו של מנהל יחידת איכות מים במקורות

לא התשובה, שהגיעה למחרת,  .נתונים האמוריםהתייחסות לוביקש למנהל הטכנולוגיה במתקן 

                                                           
המים המוזרמים במערכת  מקורות: שינוי בתמהיל היתר בין, רבות מסיבות להיגרם יכולהתופעת מים אדומים  13

 של המים, באלקליניות המים וכו' pH -החשמלית של המים, שינוי ב במוליכותהמים, שינוי 
  ה זו באופן שיגרתי בדיקות שלא מבוצעות בנקוד 14
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מדי בוקר בשל כדבר שבשגרה במתקן המבוצעים שינויים לבעיקר אלא התייחסה לנושא החריגות 

הכלוריד בריכוז , של חריגה תופעה זונצפות עם זאת, יחד  .מתקן ההתפלהשוטפות ב תקלות

חשוב לציין כי עד פניית מנהל יחידת איכות המים  די.ימיבאופן הופסקה המקסימלי במים, 

במקורות לא התקבלו במנהלת ההתפלה ובאגף ההתפלה נתונים על חריגה כלשהי בריכוז הכלוריד 

הנחתה מנהלת אגף התפלה את הצוות ורם אחר. במקביל, מהמתקן, מחברת מקורות או מכל ג

התייחסות ראשונית של  לבדוק את הנושא באופן מעמיק. WDA)הטכני של מנהלת ההתפלה )

לאור  בנושא. מתפילנקבעה פגישה דחופה עם ה היומיים, ועם קבלתכעבור הצוות הטכני התקבלה 

ם המשפטים של משרד האוצר, רשות עודכנו היועצי ,כמפורט להלן ,חשדותממצאים והחומרת ה

הוצגו בפניו  2019במרץ  31שהתקיימה ביום  מתפילבפגישה עם ה המים ופרקליטות המדינה.

 הממצאים של הצוות הטכני והחשדות החמורים.

 

 מתקופות קודמותנתונים  -דיגום מעבדה של מי המוצר במאגר מקורות 

שנמצאים נתונים את כלל הלהעביר  מקורות במקביל, ולשם העמקה בבדיקה, נתבקשה חברת

שבוצעו ביציאה מבריכת הקליטה של המים המיוצרים על ידי מתקן ההתפלה. מבדיקות , בידיה

על פי בדיקת חברת מקורות במים שסופקו ממתקן  להלן גרף המתאר את ריכוז הכלוריד במים

 :שורק

 

 
 

  התמונה הבאה: עולה המנתונים אל

וצגות חריגות, ברמות נמוכות יחסית, בריכוז הכלורידים במים מהרף מ 2016שנת בחודשי הקיץ של 

בסטיות מדים, )בין היתר( , בהתחשב עם זאת. )הקו האדום( הקבוע בהסכם בין המדינה למתפיל

   תוקף.-קשה לקבוע בוודאות שממצאי החריגות הינם ממצאים ברי

 2017רבעון האחרון של שנת מה החלהחריגות ברמת הכלורידים בהדרגה, ועולות  2017במהלך שנת 

 מהרף הנקבע בהסכם בין המדינה למתפיל. למדים הנתונים על חריגה משמעותית ושיטתית מ

 

 המוליכות החשמלית של מי המוצר

עדות נוספת לחריגה בריכוז הכלוריד במים ניתן לקבל ממדידת המוליכות החשמלית של המים. 

מלחים המומסים בהם, ביניהם כלוריד. רמתם של ערך המוליכות החשמלית מלמד על ריכוז סך ה

, (בין טווחים ידועים יםאו נע) יםוקבוע יםידוע -רוב המלחים שמשפיעים על המוליכות החשמלית 

 המוליכות החשמלית. השפעה זניחה עלאילו ליתר המלחים ו
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הכלוריד במים, וזאת גם בשעות לריכוז אינדיקציה  ההוומרמת המוליכות החשמלית כלומר, 

לפיה  מקצועיתמדה עהוצגה בפני הוועדה אף לגביהן לא קיימת בדיקה ישירה לריכוז הכלוריד. 

  קיימת קורלציה )גם אם לא לינארית( בין רמת המוליכות החשמלית לבין ריכוז הכלוריד במים.

 

, ריכוז הכלוריד בשעת 2017החל מחודש נובמבר על פי נתוני בדיקות המעבדה של מתקן ההתפלה, 

מג"ל(. במקביל, רמת המוליכות  20הנדרש לפי ההסכם )המרבי הדגימה עמד בשיעור קרוב לרף 

החשמלית בשעת הדגימה, הייתה נמוכה באופן משמעותי מרמתה ביתר השעות, קרי, רוב שעות 

ת הדגימה, בשילוב שילוב של נתונים אלה, קרי ריכוז כלוריד גבולי ורמת מוליכות נתונה בשע היום.

למסקנה כי ריכוז  הווה תימוך נוסףמהקפיצה ברמת המוליכות החשמלית בשאר שעות היום, 

 הכלוריד במים שסופקו ברוב שעות היום חרג מהרף הנדרש לפי ההסכם. 

 

, אשר אינם המוליכות החשמלית לעלייה ברמתית, יכולים להיות הסברים שונים טברמה התיאור

הסברים כאלו לא הוצגו בהינתן הרכב המים המותפלים ריד. אולם, והכל בריכוזמבוססים על עלייה 

המוליכות החשמלית כשלעצמה נמדדת בפני הוועדה במשך כל תקופת פעילותה.  חשוב לציין כי 

באופן רציף, אך אינה מהווה פרמטר בחוזה מול מתקן ההתפלה. רשות המים הגדירה כנוהל בקרה 

ליקה נורה אדומה באשר לאיכות המים המסופקים. יש לציין כי רמת פנימי רף שחריגה ממנו מד

על חריגה כלשהי בזמן אמת לא התקבלה התראה המוליכות של מי המתקן לא חרגה מרף זה ועל כן 

 במוליכות החשמלית.

 

את שעת ו ערך המוליכות החשמליתמתארים את השינויים היומיים בהפים גרשני  יובאו להלן

 ת:דגימת המים היומי

 

 :9:00כאשר שעת הדגימה היא בסביבות חשמלית גרף מוליכות  .1
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 :13:0015כאשר שעת הדגימה היא בסביבות  WDAגרף מוליכות מד  .2

 

 
 

 

בכל יום, ישנה ירידה חדה בערך המוליכות במשך כשעתיים מהגרפים ומהטבלאות ניתן לראות כי 

ך המוליכות החשמלית תואם למועד רדה בעמועד הירי. 11/2017, החל מחודש החשמלית של המים

המתקן החליט, אשר הדפוס השיטתי של הירידה במוליכות החשמלית בוצע גם כדגימת המים. 

(. סוגיה זו סותרת 9:00)במקום בשעה  13:00הדגימה לשעה , לשנות את שעת 2018בחודש דצמבר 

ב" את המתקן והוא נעשה בכל טענה שהושמעה בפני הוועדה לפיה "נוהל דיגום הבוקר" נועד "לייצ

כמו כן, ניתן לראות כי בסופי שבוע בהם לא נלקחת דגימה יומית אין ירידה במוליכות בוקר. 

נזכיר, כי ערך המוליכות המקסימאלי שנצפה עומד בדרישות ההסכם ולכן לא התקבלה  החשמלית.

 התראה על חריגה כלשהי בפרמטר הנ"ל.

 

 ה בריכוז הכלוריד במיםממצאי מנהלת ההתפלה אודות החריג

על פי הממצאים, ובהתאם לעדויות ששמעה הוועדה, בשעת דגימת המים היומית, בוצע שינוי 

תהליכי ידני במתקן ההתפלה. השינוי יצר מצג, במסגרת הדיווח היומי, לפיו איכות המים המיוצרים 

איכות חרגה היום,  שעותרוב על ידי המתקן עומדת בדרישות ההסכם מול המדינה, בעוד שבפועל, ב

 המים מדרישות אלו.

במסגרת השינוי התהליכי האמור, בשעות הדגימה )טווח זמן של כשעתיים מדי יום, לא כולל סופי 

שבוע בהם לא נלקחה דגימה יומית( הופחתה ספיקת המוצר הקדמי כמעט לחלוטין, ובמקביל 

ם, וככל הנראה גם בסופי שבוע הוגדלה ספיקת המוצר האחורי. בשאר היום, קרי במרבית שעות היו

וחגים, הוגדלה ספיקת המוצר הקדמי והופחתה ספיקת המוצר האחורי. השינוי התהליכי כונה על 

                                                           
 13:00 -ל 9:00 -החליט מתקן ההתפלה בשורק לשנות את שעת הדגימה מ 2018בחודש דצמבר  15
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ידי אנשי המקצוע במתקן בשם "נוהל דיגום בוקר", ומטרתו הייתה לשפר את איכות המים אשר 

 סופקו בעת לקיחת דגימת המים למעבדה.

 

יותר, שכן המים  באיכות טובהוצר הקדמי משמעה ייצור מים , הפחתת המקודם לכןכפי שצוין 

לייצור הביא בשעות הדגימה השינוי הידני שבוצע עוברים שלב נוסף של התפלה )מעבר נוסף(. לפיכך, 

פחות באיכות מים איכותיים יותר. בשאר השעות, הוגדלה כמות המוצר הקדמי, משמע, יוצרו מים 

פחתה. יוזכר, כי עלות  – המים המותפלים בייצור ושהושקעים והכימיקלת האנרגיה ווצריכ ,טובה

האנרגיה במתקן התפלה הינה חלק מהותי מעלויות ייצור המים, וכל חיסכון בעלויות אלו, מיתרגם 

 לרווח של המתפיל.

 

הקטנת הספיקה של המוצר הקדמי התבצעה ע"י פתיחת שסתום היציאה של המוצר האחורי 

המוצר הקדמי במקביל. מבדיקת הוועדה עולה, כי מדובר בפעולה שלא וסגירת שסתום היציאה של 

 יכלה להתבצע באופן אוטומטי, אלא באופן ידני, ונשלטה מחדר הבקרה של המתקן. 

 

השיפור באיכות מי התוצר  בזמן סגירת המוצר הקדמי התבטא בכל הפרמטרים: ריכוז בורון, ריכוז 

שהיה מתחת לסף המקסימאלי המותר לפי  ,ז הכלורידכלוריד וריכוז כלל מוצקים מומסים. ריכו

מעל הרמה המותרת מג"ל( בזמן דיגום בוקר, עלה, על סמך דגימות של חברת מקורות,  20) הסכםה

 ובשאר שעות היום )כאשר המוצר הקדמי היה פתוח(. חשוב לציין, כי איכות מי המוצר שסופק

יה על פי תקנות בריאות העם לאורך כל דרישות למי שתכל העת בממתקן ההתפלה שורק, עמדה ב

תקופת הפעילות של מתקן ההתפלה. במידה ואיכות המים הייתה חורגת מהפרמטרים הקבועים על 

 ידי משרד הבריאות, מערך הבדיקות שמבצעת חברת מקורות היה מביא להתרעה על כך.

  



21 
 

 סיכום פעילות ועדת הבדיקה

 

 שורקמתקן 

תקופה אורך כי מתקן ההתפלה שורק הפר, באופן שיטתי ול ,הוועדההשתכנעה כל האמור לעיל מ

ארוכה, את ההסכם מול המדינה. ההפרה האמורה באה לידי ביטוי באספקת מים שאינם עומדים 

ריכוז הכלוריד חרג , תקופה ארוכהבדרישות האיכות הקבועות בהסכם. על פי הממצאים, במשך 

יובהר, כי בכל  ין המדינה למתקן ההתפלה שורק.ויותר, מהרף שנקבע בהסכם ב 4פי עד כדי  ,במים

היה מים שסופקו ממתקן ההתפלה ריכוז הכלוריד בשלב, ולמרות החריגות מהדרישות ההסכמיות, 

 בריאות למי השתייה. משרד התקנות נמוך משמעותית מהרף המותר לפי 

 

 ת איכותשורק לספק מים שפירים בכמות וברמבן ההתפלה מתקבהסכם מול המדינה, התחייב 

עומדת בתנאי ההסכם, הינה חמורה ביותר.  אינה. עצם אספקת המים ברמת איכות שמוגדרים

חיוני ביותר לאזרחי מוצר בסיסי ו ם, שהינלשתייהאספקת מים שמדובר ב, העובדה יתרה מזו

  באמון האזרחים.קשה המדינה, מביאה לפגיעה 

 

ה לשפר את איכות המים במועד תיעיל, היהמתואר ל"נוהל דיגום הבוקר" מטרת  ה מהעדויות,כעול

מודע לתהליך ולהשפעות האפשריות שלו על איכות המים  המתקן היצוות הנטילת הדגימה, כאשר 

 .   כאמור ועדת הבדיקה רואה בחומרה רבה את התנהלות מתקן ההתפלה שסופקו.

  

 מתקן פלמחים

ק, הוחלט לבצע בדיקה רוחבית בסמוך לגילוי אירוע החריגה בריכוז הכלוריד במים במתקן שור

מלית בכלל מתקני ההתפלה בישראל. ולבדוק את נתוני ריכוז הכלוריד במים ואת המוליכות החש

 מג"ל 80הרף המקסימאלי של ריכוז הכלוריד במתקן פלמחים שונה מזה של שורק, והוא עומד על 

ים, לפי בדיקה שבועית . להלן גרף המתאר את ריכוז הכלוריד במבהסכם בין המדינה לבין המתפיל

 ועד היום: 2015של חברת מקורות, מאמצע שנת 
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וצאות ת ,2019ועד חודש יוני  2017מהגרף הנ"ל ניתן לראות בבירור, כי החל מחודש נובמבר 

 ברוב המוחלט של הדגימות. , חריגה בריכוז הכלורידהבדיקות של מקורות מצביעות על 

הצביעו באופן כפי שהועברו מידי יום למדינה, המתקן,  חרף האמור לעיל, תוצאות המעבדה של

 מג"ל.  70-ל האו שוו ךכלוריד נמו ריכוזעקבי על 

 

 
 

מג"ל, בעוד שהרף המקסימאלי,  70מהגרף ניתן לראות כי כלל הנתונים אינם חורגים מריכוז של 

מעבדה של נתונים אלה אינם עולים בקנה אחד עם תוצאות המג"ל. כמו כן,  80הינו , כאמור 

 מקורות. 

 

 הכלוריד ריכוז בדיקות של מקוריותה בדיקהה תעודותלאור האמור לעיל, ביקשה הוועדה העתק מ

 מקרים רבים בהםישנם כי לאחר מעבר על תעודות הבדיקה המקוריות, עולה  .2017-2019 לשנים

 הדיווח של המתקן לא תאם את תוצאת המעבדה.
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 מסקנות הוועדה

 

 במתקן שורק תמשכת בריכוז הכלורידחריגה שיטתית ומ

ועד לגילוי התופעה בחודש מרץ  2017בתקופה החל מהרבעון האחרון של שנת כי  הוועדה השתכנעה

ריכוז הכלוריד במים שסופקו ע"י מתקן ההתפלה בונרחבת שיטתית  החריג התקיימה, 2019

  .למדינה, שלא דווחו בין המדינה למתפילהסכם ברף שנקבע בהשוואה ל

 

 ריכוז הכלוריד במים שבוצעו על ידי חברת מקורותתוצאות בדיקות המסקנה האמורה מתבססת על 

נתונים הרציפים בנתמכת אף . המסקנה במתקן קליטת המים המסופקים על ידי מתקן ההתפלה

  .הכלוריד במיםריכוז ל , המהווה אינדיקציההחשמלית של המיםהמוליכות רמת של 

 :וביתר פירוט

דגימות של , פעם בארבעה ימים, יות משרד הבריאות, חברת מקורות מבצעתבהתאם להנח .1

המים המסופקים על ידי המתקן. נקודת דגימת המים ממוקמת ביציאה ממאגר הקולט 

ולפיכך המים אותם דוגמת חברת מקורות הינם  את המים המיוצרים במתקן ההתפלה

מוחלט של דגימות ה ן, רובלאורך מרבית התקופה. המים המיוצרים על ידי המתקן בלבד

 4לחריגה של פי גם המים מצביעות על חריגה הולכת וגדלה בריכוז הכלוריד אשר מגיעה 

תוצאות אלה מועברות למשרד הבריאות, אולם  מהקבוע בהסכם מול המדינה.ויותר 

מהרמה  נמוכות בהרבהכאמור לעיל, גם רמות ריכוז הכלוריד החורגות מהסף החוזי 

 נות בריאות העם.המותרת לפי תק

במים שנערכו לאור חשד שעלה באשר לריכוז הכלוריד בדיקות מעבדה של חברת מקורות,  .2

אשר נלקחו בסמוך למועד גילוי על הבדיקה הנערכת, לו ובטרם הודיעו  -פק המתקן סשמ

ריכוז השיטה בה פעל המתקן, כאשר על הצביעו החריגה במשך שלושה ימים שונים, 

הדגימה עמד ברף הנדרש, בעוד שהדגימות האחרות חרגו ממנו באופן הכלוריד במים בשעת 

 משמעותי. 

על פי נתוני בדיקות המעבדה של מתקן ההתפלה, ריכוז הכלוריד בשעת הדגימה עמד  .3

המוליכות  רמתבמקביל, . מג"ל( 20בהסכם ) בשיעור קרוב לרף המקסימלי הנדרש

שנצפתה על ידי המדים רמה המ תה נמוכה באופן משמעותייבשעת הדגימה, היהחשמלית 

  ביתר השעות, קרי, רוב שעות היום. הרציפים 

, ידועה וקבועה -כאמור לעיל, רמתם של רוב המלחים שמשפיעים על המוליכות החשמלית 

על תם השפעוחלקם הם בריכוזים כה נמוכים אבסולוטית כך ש או נעה בטווחים ידועים,

 . ממילא זניחה היא המוליכות החשמלית

ילוב נתונים אלה, קרי ריכוז כלוריד גבולי ורמת מוליכות נתונה בשעת הדגימה, בשילוב ש

הקפיצה ברמת מוליכות החשמלית בשאר שעות היום, מביא למסקנה כי ריכוז הכלוריד 

 במים שסופקו ברוב שעות היום חרג מהרף המקסימלי הנדרש לפי ההסכם.

 

ז הכלוריד במים שסופקו היה גבוה מרף ריכוז כי ברוב שעות היום, ריכו ,מהאמור לעיל עולה

 , הגם שהינו נמוך משמעותית מהריכוז המותר לפי תקנות בריאות העם. הכלוריד שנקבע בהסכם
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 בשורק כשל חמור בהתנהלות מתקן ההתפלה

 

שנה כתקופה של לאורך נמשך  ,ובאופן קבוע בעקביותאשר חזר , השינוי התפעולי שבוצע במתקן

בשעות בהן נלקחה  בדיוקלמעט בסופי שבוע וחגים, השינוי בוצע ידנית, יום ביומו, וחצי. תהליך 

גם בתקופה בת החודש בה שונתה שעת  דגימה שנועדה לבחון את איכות המים המיוצרים במתקן.

 . הדיגום, שונתה בהתאמה שעת השינוי התפעולי

 

פקים למערכת הארצית עומדים איכות המים המיוצרים במתקן והמסולפיו מצג השינוי האמור יצר 

הפער בתוצאות בין שעת הבדיקה לבין הדבר. היה בדרישות החוזיות מול המדינה, בעוד שלא כך 

יתה ישאר שעות היממה נובע משינוי תפעולי שנעשה במתקן מידי בוקר. שינוי זה, מטרתו היחידה ה

שני ת והיא עברה כחוט הלשפר את איכות המים לקראת הבדיקה היומית. על קביעה זו אין מחלוק

 יכוזבדיקות מעבדה הראו כי בשאר שעות היממה, רהועדה. כאמור,  לאורך מרבית העדויות שגבתה

של המתקן מול המדינה, עומדים על  הסכםמג"ל ב 20הכלוריד במים, אשר מוגבלים לרמה של 

  .ויותר מג"ל 80ועד  ,ריכוזים גבוהים בהרבה

 

אכן בוצע  ,עולה כי אין כל מחלוקת באשר לעובדה כי מדי בוקר ועדהוה ששמעהמהעדויות השונות 

מטרתו ו"נוהל דיגום בוקר",  , אשר כונה על ידי אנשי המתקן בשםבאופן תפעול המתקןידני שינוי 

 שיפור איכות המים אשר סופקו בעת לקיחת דגימת המים למעבדה.

 

אמור, הייתה גם מודעת לנוהל ה תמודע ייתההש ,מתקן ההתפלההנהלת ועדה קובעת כי וה

לגבי  ידעה וכן, היממהחריגה משמעותית בריכוז הכלוריד לאורך מרבית שעות קיומה של לאפשרות 

  :מוסבר לעיל, כהנושא אתעצמה עיניה מלבדוק  פחותה כללהחריגות בפועל או 

  אינדיקציה להיות אמורה  וז .ריכוז הכלוריד היה מאוד קרוב לסף הנדרשבזמן הדיגום

הקדמי ספיקת המוצר יהיה גבוה יותר לאחר סיום הדיגום כאשר ריכוז הכלוריד ש ברורה

 .תגדל

  .רמת המוליכות החשמלית נמדדת באופן רציף ומשוקפת באופן מידי ושוטף בחדר הבקרה

ברמת המוליכות החשמלית בין שעת הבדיקה לבין שאר שעות )הקפיצה( השינוי המתואר 

יתה מודעת להשלכות השינוי התהליכי על ריכוז כי הנהלת המתקן הי ,היום, מחייב

 הכלוריד. 

 

בנוגע לקשר שבין השינוי התפעולי של ההנהלה מודעות הטענות בדבר חוסר בפני הוועדה הושמעו 

זאת, בין היתר, . . הוועדה התרשמה כי בטענות אלה אין ממשריכוז הכלורידב חריגההשבוצע לבין 

או בפני הועדה מצביעות בבירור על החששות שעלו על ידי לאור העובדה, כי חלק מהעדויות שהוב

הכלוריד וחרף  יכוזגורמים שונים במתקן ההתפלה כי שיטת תפעול זו עשויה להביא לחריגות בר

בפני הוועדה  .ע"י המתקן ולא נערכו כל בדיקות לבחינת השפעתה האמור, שיטת תפעול זו נמשכה

 . זה יתפעולבשינוי סיכון הכרוך עדויות בדבר מודעות הנהלת המתקן להובאו 

 

 המחויבויות החוזיותאת הפרה הנהלת המתקן כי קובעת ועדת הבדיקה האמור לעיל, כל לאור 

כימיקלים או חומרים אחרים, אנרגיה, , כגון עלויות הפעלהנחסכו וכתוצאה מכך  ,שלא כדיןופעלה 
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פיו  תוך הצגת מצג עלכל זה,  - החלפת ממברנות, דבר הכרוך בעלויות לא מבוטלותנדחו מועדי או 

  ריכוז הכלוריד.עומד בפרמטרים הנדרשים ל מתקןה

 

במסגרת אינה חולקת על העובדה כי מידי בוקר שונה אופן התפעול במתקן המפעיל ו מתפילהעמדת 

תכלית , םתלעמד, . עם זאתבוקר" על מנת לשפר את איכות המים הנדגמים לבדיקהדיגום "נוהל 

של הבורון בדיקת המעבדה אופן מוצלח בעמוד בלבכדי  יתהיהבשעות הבוקר  השינוי התפעולי

כי העובדה  נטען .השונות לפרמטר זה בין הבדיקותהקיימות לאור הסטיות וזאת  ,המועברת למדינה

לוודא מעל לכל ספק הרצון תוצאות בדיקת המעבדה אינן זהות לתוצאות המד הרציף של הבורון, וש

 השינוי התפעולי. לבצע את לו הם שגרמו , בהסכם הנדרשיעמוד ברף המתקן כי 

 

הוועדה אינה מקבלת טיעון זה. ראשית, ביצוע שינוי תפעולי לקראת ביצוע דגימת המים הינה פעולה 

 שתכליתה הטיית תוצאות הבדיקה, בין אם נעשתה לצורך שיפור פרמטר זה או אחר.

ן הנמדד במד הרציף לבין שיעור הבורון שנית, ראו בגרף להלן את ההשוואה בין שיעור הבורו

 במעבדה במתקן שורק: 

 

 
 

ברוב המקרים, ככל שיש סטייה בין נתוני המד הרציף לבין תוצאות המעבדה, שמהגרף ניתן לראות 

הייתה גבוהה מתוצאת המעבדה. משמע, שיעור הבורון במד הרציף  :מדובר בסטייה חיובית

ועל כן אינן תומכות בעמדת  ,קף השינוי התפעולי ועוצמתולא הצדיקו את היהסטיות בין הבדיקות 

 .ה של הבורוןדתה מזעור הסיכון לחריגה בבדיקת המעבימפעיל כי מטרת המהלך היוה מתפילה
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המתקן אחריות מלאה על הנעשה במתקן. מדובר בשינוי משמעותי באופן פעילות המתקן,  להנהלת

ימים בהם לא בוצעה בדיקת מעבדה בד, כך נראה, לבמאשר התרחש לאורך תקופה ארוכה, בכל יום, 

 . בידיעת הנהלת המפעלשהונהג ו ,)כגון סופי שבוע וחגים(

 

. ההנהלהאישור ידיעת וההצעה לשינוי התפעולי האמור הובאה ל ,בפני הוועדהלפי העדויות שהובאו 

במים,  הכלורידבריכוז חריגה חשש לאת השינוי חרף התרעה ספציפית אודות  האישר ההנהלה

לא שבחרה  ההנהלה. לא זו אף זו, בפני הוועדה נטען כי במתקן גורמי מקצועעל ידי  השמעוהש

 .אמורההחשש על  ניההמקצוע שהתריע בפלאיש  מידע מקצועי רלוונטילהציג 

 

לא  ההאמורההתנהלות  כימשמעי -באופן חדנטען בפני הוועדה בכל העדויות הרלבנטיות שהובאו 

, לא לאחריוו לא עובר לשינוי ,מתפילהמפעיל או הובעלי המניות של רקטוריון דיהלידיעת  ההובא

בסוף עם נציגי מנהלת ההתפלה הזכיין וחברת המפעיל ל חברת "ישיבה של מנכהלאחר רק  אלא

 ממצאי הועדה אינם מצביעים על עובדות כלשהן הסותרות טענה זו.  אשר הצביעו עליו. - 2019מרץ 

במתקני התפלה אחרים, ואינו מתרחש  י האמור הוא ייחודי בהיקפו וחריגותוחשוב לציין כי השינו

יושבת על לכך והאחריות  ,הן בתכיפות. אין מדובר בטעות אנוש או בחוסר מקצועיותו הן בהיקף

 הנהלת המתקן.ה של כתפי

 

 חריגה בריכוז הכלוריד במתקן פלמחים

ריכוז הכלוריד במים שסופקו ע"י חריגות ב היולאורך תקופה של כשנה וחצי, כי  ,הוועדה השתכנעה

 מתקן פלמחים מהרף שנקבע בהסכם בין המדינה למתפיל. 

בבדיקות ביחס לריכוז הכלוריד במים למדינה הנתונים שהעביר המתפיל בעשרות מקרים כן, כמו 

 תאמו את בדיקות המעבדה בפועל.המעבדה, לא 

 

  פיקוח חסר של המדינה בנוגע לאיכות המים

הבקרה מערך , כאשר ההתפלה הינם מבין מקורות מי השתייה המבוקרים ביותר בישראל מתקני

מבוסס על בדיקות יומיות חוזיות שמבוצעות ע"י המתפיל במעבדה מוכרת ומערך של של המדינה 

 מדים רציפים המתריע במקרים של חריגה מערך שנקבע בהתאם להסכם.

 

לבצע בדיקות  יםנדרשהמתפילים ל המדינה, מו יםהמתפיל מיבמסגרת הסכ -בדיקות יומיות 

. במתקן שורק מתבצעת בדיקה יומית אחת, וזאת הכלורידיומיות למספר פרמטרים, לרבות ריכוז 

יצוין כי בהסכמים של המדינה עם  .למרות שהדרישה המקורית בהסכם היא לשלוש בדיקות יומיות

בזמנו , ולמתפיל בחדרה ניתנה המתפילים באשקלון ובפלמחים הם נדרשים לבדיקה יומית אחת

הקלה זו ניתנה לשורק כבר . לבצע דגימה יומית אחת, של המתקן , לאור התנהלותו התקינההקלה

לעומת זאת, לא ניתנה ההקלה האמורה, במתקן אשדוד בדומה לחדרה.  ,בראשית הפעלת המתקן

עיל, דגימת המים כפי שצוין למצבו של המתקן.  בשלמתבצעות שלוש בדיקות יומיות, זאת ובו 

  אותה השעה.פחות או יותר ב, )למעט סופי שבוע( בוצעה בכל יוםבמתקן שורק 

 

בין המתקן לבין  הסכםפרמטרים שלהם נקבע רף מקסימאלי ב 12-הכלוריד במים הוא אחד מריכוז 

באופן רציף, תשעה מהפרמטרים האמורים נדרש למדוד מתפיל ה, הסכםבמסגרת ההמדינה. 
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הוא אחד מהפרמטרים במים  ריכוז הכלוריד. באמצעות בדיקות מעבדהנוספים ים פרמטר השלושו

, שכן לא ניתן היה למדוד ריכוז כלוריד באופן רציף )מד רציף מעבדהשנמדדו באמצעות בדיקת 

 .קיים רק מזה מספר חודשים בלבד והוא עדיין בבחינה(

 

רה מציאות אשר אפשרה לחברה כי, ההחלטה להפחתת תדירות הבדיקות, יצ הרוועדת הבדיקה סב

בכלי  מספיקתמשה , המדינה לא השבנוסףבלי שהמדינה הבחינה בכך. מלבצע את השינוי התפעולי, 

וזאת לאור תפישתה הקיים ברשותה לבצע בדיקות מדגמיות אקראיות לאיכות המים המסופקים, 

 המתקן. כי כלי זה מיועד לשמש למקרים בהם מתעורר חשד בדבר אי תקינות בהתנהלות

 הנחת המוצא בה פעלה המדינה הינה כי ספקי המים לא יטעו באופן מכוון את המדינה.

 

הרציפים מייצרים עשרות אלפי נתונים ביום, בכל אחד  המדים - רציפותה בדיקותב התראה ערכי

 מהמתקנים. 

המים מלבד הנתונים שברשותה, בידי המדינה נתונים המתקבלים ממספר גורמים הנוגעים לאיכות 

המדינה לא השתמשה מספיק בכלים העומדים לרשותה ולא הצליבה המסופקים ממתקני ההתפלה. 

 בין כלל הנתונים האמורים. 

הרציף אחר  המעקבבשיטה של ערכי התראה.  מתבצע הרציפים המדים נתוני אחר המעקבכיום, 

 ,המותר בהסכם (TDSלשמש אינדיקציה לריכוז המלחים במים ) נועדנתוני המוליכות החשמלית 

התואם את הערך המקסימאלי המותר של אה לגבי רמת המוליכות החשמלית נקבע סף התר ולכן

הכלורידים הגבוהים  ערכיש זה במובן" הטיפות ביןשבוצע במתקן "הולך  התהליך .TDS-ה

 .ההתראהאת המוליכות החשמלית לסף  ביאוה לא עדייןבמתקן במרבית שעות היממה  שהתקבלו

    .התראות בנושא א היו חריגות מערך זה, לא התקבלולו אילהו
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 המלצות ועדת הבדיקה

 

מים הינם מוצר חיוני ובסיסי אשר נצרך על ידי כל תושבי ישראל. אספקתם של המים, כמו גם 

אספקתם של מוצרים בסיסיים נוספים מבוצעת בפועל על ידי גורמים פרטיים אשר פועלים תחת 

ות, זיכיונות או אסדרה אחרת מול המדינה. אמון הציבור באמינות אספקתם ובאיכותם של רישיונ

מוצרים אלו הינו בעלת משמעות רבה לממשלה ולכלל הציבור בישראל. אספקתם של מים 

באמצעות גורמים פרטיים מחייבת פעולה במקצועיות, באמינות ובתום לב של הגורמים העוסקים 

בקרה ופיקוח הדוקים על ידי גורמי המדינה. לצערנו, ממסקנות הועדה באספקת המוצר, זאת לצד 

עולה כי  חלק מספקי המים לא עמדו בחובות בסיסיות אלו וכי הפיקוח מצד גורמי המדינה לא היה 

אפקטיבי דיו בכדי לחשוף התנהלות זו בזמן אמת. כל זאת בשים לב לכך שבשום שלב לא היה 

 ע פגיעה כלשהי בבריאות הציבור. בהתאם לכך המלצות הוועדה. בפעולת מתקני ההתפלה כדי לפגו

 

 ליך אכיפה כנגד מתקן שורקה

בריכוז הכלוריד במים שסופקו על ידי המתקן, לתקופה שיטתית בנוגע לחריגה  ממצאי הוועדה אורל

תוך ביצוע מניפולציה למניעת חשיפת הסטייה ובשים לב לפגיעה הקשה באמון , שנה וחצישל 

לנקוט באכיפה אפקטיבית ככל  עולה הצורךולכשל החמור בתפקוד הנהלת המתקן,  הציבור,

 מנהלת ההתפלה ופרקליטות המדינההמורכב מנציגי  צוות מצומצםכי הוועדה ממליצה האפשר. 

 .מול מתקן ההתפלה אכיפה כאמור, בין היתר אלצעדי לביצוע  יפעל

 

התועלת הכספית שנוצרה למתפיל עומדת  בחישוב שנערך מטעם המדינה, המצ"ב כנספח, עולה כי

ועד לגילוי החריגה השיטתית  2017מלש"ח לשנה, ולתקופה החל מרבעון האחרון של שנת  8-על כ

 מלש"ח.  12-כ - 2019בסוף מרץ 

מאיכות  ותהיקף הפיצויים המוסכמים בגין החריגבחישוב שנערך מטעם המדינה, המצ"ב כנספח, 

כמויות המים החלקיות, לגביהן קיימות רק על בסיס גם כשמחושב , 2017שנערך החל משנת המים, 

 . 2019 - 2017לתקופה  ,מלש"ח 46-בדיקות המעבדה של מקורות, עומד על כ

בשים לב לאמור  על המתקן סנקציה כספית משמעותית להטיל מקוםכי יש  ,סבורה הבדיקה ועדת

   .לעיל

 

 הליך אכיפה כנגד מתקן פלמחים

בדיקות תוצאות הכלים למצות את הבדיקה ולעמוד על הגורמים האחראים להצגת  אין בידי הוועדה

המעבדה של המתקן אשר דווחו למדינה. לאור הפער האמור, הוועדה ממליצה להעביר את ממצאי 

  החקירה הפליליים.ועדת הבדיקה לגורמי 

 

 על מתקני ההתפלהשיפור הליך הבקרה 

 נון הבקרה של המדינה על פעילות מתקני ההתפלה.ועדת הבדיקה סבורה כי יש לשפר את מנג

 הבאים: במסגרת זו יש לנקוט בצעדים 

  לדגימת המים אותה מבצע המתקן קיימת תכלית אחת:  –מעבדה הבדיקות הגדלת תדירות

לוודא כי המים שהוא מספק עומדים ברמת האיכות הנדרשת בהסכם. מדובר באיתות 

ם עומדים בדרישות האיכות שהוגדרו. החריגה קריטי, הן למתקן והן למדינה, כי המי
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המתמשכת בריכוז הכלוריד במים, תמונת המראה ל"נוהל דיגום בוקר", הייתה חלק 

אינטגרלי מהפעילות השוטפת של המתקן. החריגה התאפשרה לאור העובדה שדגימות 

קני המים בוצעו באותה שעה בכל יום, פעם ביום. לאור האמור, ממליצה הוועדה כי כלל מת

, , בפריסה לאורך היממהפעמים ביום 3ההתפלה יונחו לבצע את בדיקות המעבדה היומיות 

ימים בשבוע. הוועדה ממליצה להנחות את כלל מתקני ההתפלה כי המעבדה שתבצע את  7

מוסמכת. לבסוף, הוועדה ממליצה כי מנכ"ל המתקן או או  הבדיקות תהיה מעבדה מוכרת

 כי הדיווח החודשי הינו מדויק. סמנכ"ל התפעול יחתום ויאשר 

  בכלים הקיימים ברשותה מספיק המדינה לא השתמשה במבט לאחור,  –בדיקות יזומות

לבצע בדיקות מדגמיות אקראיות לאיכות המים המסופקים על ידי מתקני ההתפלה. 

של איכות בתדירות גבוהה ובמועדים משתנים,  ,הוועדה ממליצה כי תבוצע בדיקה יזומה

 תקני ההתפלה. מבהמוצר 

  בדיקות לגבי מד ריכוז הכלוריד הרציף יוכיחו את אמינותו, בכפוף לכך שה –בדיקה רציפה

המתקנים לרכוש מדים את כלל לחייב למנהלת ההתפלה לבחון האם הוועדה ממליצה 

  באופן רציף. את ריכוז הכלורידהבודקים 

 מכשירי הניטור במבני הדיגום של ה-WDA פתי קבוע ע"ב המלצות יוחלפו על בסיס תקו

  .היצרן, לרבות הכנסת מכשירים משופרים ומתקדמים

  ישודרג באופן שיאפשר קליטת רשות המים מאגר הנתונים הקיים ב –שדרוג מערך המחשוב

. בהקשר הזה בידי מקורות , ובפרטהשונים גורמיםהנוספים הקיימים בידי הנתונים ה

אוף לסטנדרטיזציה בין כל המתקנים, כמו לשפר את צורת הדיווח ולשגם הוועדה ממליצה 

גם לשפר את האינטגרציה בין הנתונים ואת יכולת עיבוד המידע שנאסף. כמו כן, יש לוודא 

(. לבסוף, ייבנה מערך IOSIGHTם יוזנו באופן אוטומטי למאגר מידע אחד )נתונישה

 התראות לגבי שינויים וחריגות מדפוסי הפעילות השגרתיים במתקנים. 

 כיום לא מתבצעת בקרה משותפת סדירה עם חברת מקורות  - ת השת"פ עם מקורותהרחב

לכן, הוועדה ממליצה על איכות המים, למעט במקרים של פניות יזומות של מי מהצדדים. 

מקורות תעביר, אחת לחודש, את התוצאות של כל הבדיקות לאיכות המים המבוצעות כי 

וגדר אופן העברת המידע וכן יוגדר כי במקרים יעל ידה ביציאה מהמתקנים לאגף ההתפלה. 

או מהוראות משרד הזיכיון  מיבהם מתגלות חריגות מאיכות המים המוגדרת בהסכ

 ה.מקורות תדווח על כך למנהלת ההתפלהבריאות, 

  הוועדה ממליצה לרשות המים לשקול קביעת הסדרה של  –שיפור מדידת כמות המים

  אינץ'(. 40-48הסופי )בקוטר של בין  הנחיות בנושא מדי הספיקה של המוצר

 

  הידוק מנגנוני בקרה של הדירקטוריון

לא  ההאמור ההתנהלותמשמעי כי -חד באופןהעדויות הרלבנטיות שהובאו בפני הוועדה נטען  בכל

 . לידיעת הדירקטוריון ובעלי המניות של המפעיל או המתפיל ההובא

 

היה שמן הראוי , הודו כי מדובר בנוהג מטעמם הוועדה בפניעם זאת, חלק מהגורמים שהעידו 

שיש לו השלכה ממשית על  ,עדה סבורה כי אכן, נוהג כזהובפני דירקטוריון החברה. הו להביאו

  .הדירקטוריוןבפני ביאו נדרש לה ,עמידה בתנאי ההסכםהאיכות המים המותפלים ועל 
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כי וודא לו ,וני הבקרה הקיימיםאת מנגנלבחון ולהדק הדירקטוריון על כי סבורה הועדה  ,על כן

החלטות תפעוליות שיש להן השלכה ממשית על איכות המים ועל עמידת המתקן בתנאי ההסכם עם 

 .יובאו בפניו ,המדינה
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 נספחים

 תמצית התייחסות מתקן ההתפלה

י לאירוע החריגה בריכוז הכלוריד להלן עיקרמתקן שורק ההתייחסות הראשונית של להלן תמצית 

 :2019באפריל  17 -מתקן ההתפלה שורק בהמתפיל של ההתייחסות שהציג 

שכן הממברנות מרחיקות את הבורון בשיעור בורון הינו הגורם המגביל בנוגע לאיכות התוצר,  .1

נמוך יותר מהשיעור שבו הן מרחיקות את שאר הפרמטרים, ובעיקר הכלורידים. לכן הבורון 

ף במתקן. ההנחה לפיה פעל המתקן היא שככל שריכוז הוא הגורם עליו מתבצע המעקב השוט

, שממילא מורחקים טוב יותר על ידי הבורון עומד בתנאי ההסכם, אזי שאר הפרמטרים

 ממילא עומדים בדרישות ההסכם.חזקה שהם  הממברנות,

 ריכוז הכלוריד לא נבדק כיוון שלטענתם לא הייתה סיבה לחשוד כי גורם זה הינו בעייתי. .2

במתקן שינוי תהליכי כפי שהוצג, אולם מטרתו הייתה קבלת בדיקה יומית  אכן מתבצע .3

שבין המדים הרציפים העומדת בכל דרישות ההסכם לגבי הבורון. הטענה של המתקן היא, 

על מנת לעמוד כי השינוי התהליכי בוצע ו ,בדיקת המעבדה ישנן סטיות משמעותיותבין לו

 .בבדיקת המעבדה בוודאות ברף הנדרש

קורלציה מובהקת וקבועה בין מוליכות חשמלית לבין ריכוז הכלוריד ולכן לא ניתן אין  .4

 .היה שיעורהמה ו , על בסיס נתוני המוליכות החשמלית, האם היתה החריגהלקבוע

 הסכם.אין מעמד בבדיקות מקורות ל .5
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 בשורק למתפיל שנוצר החיסכון חישוב
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 שורקהפיצויים המוסכמים למתקן  חישוב
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תב מינוי לוועדת הבדיקהכ
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 ומתקן ההתפלה בפלמחים רקע להגדלת כמויות המים המסופקות על ידי מתקן ההתפלה בשורק

 

במסגרת פעולותיה של הממשלה להתמודדות עם תקופת הבצורת ארוכת הטווח ולבקשתה של 

, לכל מתקני ההתפלה, למעט מתקן 201616רשות המים, פנתה מנהלת ההתפלה, במהלך שנת 

 17פלה באשדוד, בבקשה לספק את כל כמויות המים שניתן להוסיף במסגרת "בנק המים"ההת

 בהתאם להסכמים עם המתפילים השונים. 

בבקשה לייצר ים, -הבינמשרדית להתפלת מיבנוסף, פנה מנהל רשות המים לוועדת המכרזים 

ויות פלטפורמה הסכמית שתאפשר רכישת כמויות מים נוספות ממתקני ההתפלה, מעבר לכמ

מתקני ההתפלה לההסכמיות והכמויות שיירכשו במסגרת "בנק המים". ועדת המכרזים פנתה 

. מנגנון זה מכונה ע"י המדינה "עבודה ללא 18בבקשה לספק מים באופן וולונטרי במחירים אחידים

 ". 19תעו"ז

ה מתקני ההתפלה תוכננו ונבנו כך שיפעלו על פי משטר הפעלה בתעו"ז. כלומר, מתקני ההתפל

מתאימים את היקפי ייצור המים לתעריפי החשמל לטובת חיסכון בעלויות אנרגיה, כך שהיקף 

הייצור המקסימלי הינו בעיקר בשעות השפל. בשעות הגבע והפסגה היקף הייצור יורד ולעתים נפסק 

לחלוטין. במצב זה קיימת יתירות ביכולות הייצור היומיות והשנתיות של מתקני ההתפלה, והיא 

 ת לניצול בשנים בהם נדרשת תוספת מים, כפי שנעשה במסגרת הסדר ה"עבודה ללא תעו"ז". ניתנ

 

                                                           
 2018 -ו 2017פניה כאמור נערכה גם בשנים  16
שלבקשת , הינו מנגנון בו כמויות מים ferred QuantitiesefferedDeD"בנק המים" או בלשון ההסכמית שלו  17

 Specificידי מתקן ההתפלה, במקרים של הפחתות מהכמות השנתית או במקרים של סופקו על המדינה לא 
instruction,  ושולמו בגינן העלויות הקבועות, נשמרות ונצברות לטובת המדינה, וזו יכולה לבקש ולקבל אותן במועד

ד( ולכל אחד מהם אחר במחיר המשתנה בלבד. מנגנון זה קיים בארבעה מתקני התפלה )אשקלון, חדרה, שורק ואשדו
 קיימות הוראות הסכמיות שונות לגבי הכמות הנצברת ואפשרויות היישום של המנגנון.

 .חשמל חברת תעריפי פי על שונים בים"במש מים ייצור המשקפים שונים מחירים שישה קיימים 18
במטרה לווסת את צריכת  ,ללקוחותיה חברת חשמל שמציעהבגין צריכה, הוא תעריף ז(, תעריף עומס וזמן )תעו" 19

 .הארצית על ידי עידוד הצרכנים לצרוך חשמל בשעות בהן הצריכה הכללית נמוכה חשמלה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C

