
 

 פרטי התקשרות באנגלית מוקד קול הבריאות פרטי התקשרות בעברית

 המערך הארצי לבריאות הסביבה
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

call.habriut@moh.health.gov.il  

 02-5655914פקס:*  5400  טל:

 

Department of Environmental Health 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax: 025655914 

 

  
 כ"א שבט תשפ"א

 2021פברואר  03
 302503720מספרנו 

 
 

 לכבוד
  מנהלות המחלקות לבריאות הסביבה במחוזות

 

 
  

 שלום רב,

                                                                      

  בקולחים המיועדים להשקיה בלא מגבלותתנאים להפעלת סינון עומק גרנולרי כטיפול הנדון: 

 2021 פברואר עדכון    

 

 רקע:

,  מפעיל 2010 -התש"ע  )בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים.ב  4בהתאם לסעיף 
יטפל בשפכים, בכל עת, תוך שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה, אשר תכלול, בין השאר, סינון וחיטוי או אמצעי 

 טכנולוגי שווה ערך. 

הממסכים על הפתוגנים סינון קולחים שניוניים כשלב לפני הכלרה חשוב על מנת להרחיק מוצקים הצורכים כלור ו
 :התנאים הבאיםוהבקרה עליה מחייבות הקפדה על יעילות הסינון  בפני הכלור.

הפעלת מסננים במהירויות גבוהות עלולה להפחית מיעילות הרחקת עכירות ומיקרואורגניזמים  הסינון: מהירות .א
פתוגנים. החקיקה בקליפורניה, בה נעשה שימוש נרחב בקולחים להשקיה חקלאית, מגדיר קולחים מסוננים 

בהתאם לכך, יש לתכנן את המתקנים  שעה.\מ' 12על עולה ושסוננו במהירות שאינה  ככאלו שטופלו גם במפתית
ד, או כמה מסננים, ילאופן עבודת המסננים בזמן שמסנן יח יחסילהתלמהירות זו. בחישוב מהירות הסינון יש 

 נמצאים בשלב הניקוי )שטיפה נגדית( ואז הספיקה לשאר המסננים עשויה לעלות. 
 

לעמוד בתנאים הבאים, המקבילים על מתקני הסינון בהתאם לדרישה לשימוש בטכניקה מיטבית זמינה,  עכירות: .ב
 ים הנדרשים ברגולציה בקליפורניה:לתנא

 לא תעלה על ממוצעת היומית העכירות הNTU 2 

  העכירות לא תעלה עלNTU 5  דקות( 72סה"כ מהיממה ) 5%במשך  

  העכירות לא תעלה עלNTU 10  עתבכל. 

 (.1999תנאי הפעלה אלו מהווים עדכון לתנאים שנקבעו בוועדת הלפרין )
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: ריכוז המפתית הנדרש במסנן עשוי להיות שונה במהירויות סינון שונות. הפעלת המסנן ספיקה קבועה .ג
הנדרשים עבור כל מהירות סינון. כמו כן, שינויים  במהירויות משתנות מחייב בחינה מוקדמת של ריכוזי המפתית

מהירים במהירות הסינון עלולים לגרום לניתוק מזהמים ממצע הסינון ופריצת העכירות בשלב מוקדם. מסיבות 
 אלו, הפעלת מסננים בספיקה קבועה חשובה על מנת לשמור על יציבות התהליך.

 

במפתיתים. חומרים אלו עוזרים גם בהרחקת שימוש עם  יעילות הרחקת מוצקים בסינון גדלה  הוספת מפתית: .ד
 מיקרואורגניזמים ובהם גם  נגיפים, שנוטים להיספח לחומר מרחף בקולחים.

עם שיקוע כשלב מקדים לסינון, או כשלב אחוד עם הסינון, ללא שלב שיקוע, בו הפתיתים  הפתתה יכולה להעשות
נוצרים ונעצרים בתוך מצע הסינון )"סינון מגע"(. בשיטה זו רצוי שההפתתה תייצר פתיתים קטנים שלא יעצרו 

 על פני מצע החול אלא בעומק המצע. 

בישראל  יםכיעיל ומצאשנ ,[3FeCl]  פריק כלורידוובהם אלום  ם חומרים שונים המשמשים כמפתיתיםישנ
 נעזרת קביעת ריכוז המפתית. מג"ל  15-3הריכוז המתאים נע עפ"ר בין עבור פריק כלוריד בתהליכי סינון מגע. 

  .)Jar Test מבחן צנצנות )ב

בקרת היעילות  מאידך, התקנות מחייבות מפעיל לטפל בקולחים תוך שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה.
בבדיקת נוכחות חיידקי קולי צואתי בלבד, ולכן חובה שהטכנולוגיה הנבחרת  כיוםלהרחקת פתוגנים נעשית 

 והפעלתה תתאים גם להרחקת נגיפים.

בספרות דווח כי סינון עומק גרנולרי )לחץ או גרביטציוני( המופעל ביעילות, עשוי להרחיק לוג אחד של נגיפים 
לוג נגיפים. לפיכך, יש לראות ב"סינון מגע" )סינון עם   2עם מפתית עשוי להרחיק  ומאידך, סינון עומק גרנולרי

הפתתה( כטכניקה מיטבית. בתכנון ובהפעלה של מט"שים המיועדים להפקת איכות קולחים "להשקיה בלא 
 שמערכות סינון עומק גרנולרי יעשו שימוש במפתית כחלק מתהליך הסינון.  יש לוודא מגבלות", 

 יש לציין כי תקנות עדכניות בעולם המערבי כוללות דרישה להרחקת נגיפים. 

      
 בקרה: מערכות .ה

יש לוודא כי מהירות הסינון נמדדת על ידי בקר ספיקה. אין לאשר מתקן עם מהירות סינון  ספיקה: בקרת .1
שעה(, לחלק לשטח עליון של פני מצע הסינון \שעה. מהירות הסינון מחושבת לפי ספיקה )מ"ק\מ' 12העולה על 

 )מ"ר( .
 
במסננים המופעלים בלחץ יש לוודא קיום בקר לחץ השוואתי  )כניסה ויציאה מהמסנן( עבור  מדידת לחץ: .2

מסננים יחד. כאשר מדידת הלחץ נעשית עבור כמה  כל מסנן בנפרד. אין לאשר מתקן הכולל מספר מסנני לחץ
בלחץ על מסנן ה יבמצב זה היווצרות סתימה ואף פריצת עכירות לא תתגלה על ידי מד הלחץ. יתרה מכך, העלי

במסנן המופעל בגרביטציה אין מדידה של הפרשי מאידך,  ום לעליה במהירות במסננים האחריםאחד תגר
 לחצים.

 
יה בעכירות במסנן יכאשר מספר מסננים מחוברים לאותו קו יציאה ומופעלים יחד, העל מדידת עכירות: .3

המחובר לקו היציאה בגלל השפעת המיהול, ולא אחד, כתוצאה מפריצת עכירות, לא תתגלה על ידי חיישן יחיד 
תגרום להפסקת עבודת המסנן שהעכירות בו פרצה. לפיכך, מומלץ כי יותקן בקר עכירות לכל מסנן ואין לאשר 
מערכת בה יש פחות מבקר עכירות אחד לכל שני מסננים. כמו כן, אין להסתפק בבקר עכירות המוזן מנקודות 

 ידת הדיוק ומהירות התגובה במערכת כזו עלולות להיות נמוכות.טעימה של מסננים רבים שכן מ
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לקולחים מיד לאחר הסינון ולא לאחר השהייה בתא המגע  תבוצעמדידת העכירות  מיקום ברזי הטעימה: .4
 עם הכלור. מאידך, מדידת הכלור הנותר תעשה בקולחים היוצאים מתא המגע עם הכלור.

 

המתכנן יבהיר כי המערכת מתוכננת לגלות ולהתריע על פריצת עכירות  :לחריגותתגובת מערכת הבקרה  .5
דקות( ולסגור את המגוף  10מג"ל למשך  0.8דקות( או ירידה בריכוז הכלור )אל מתחת  10למשך  NTU 3)מעל 

ש, בצינור המזרים את הקולחים לחקלאות. רצוי ביותר שתהייה אפשרות לנציג משרדנו, העורך הביקורת במט"
לבדוק את תקינות מערכת זו. אפשרות אחת היא הצבת מערכת שליטה על ברזים שיפנו צנרת טעימה ממקור 

מזוהם אל החיישנים. לדוגמה, הפניית קולחים משלב שלפני הסינון אל החיישן המקבל בשגרה קולחים לאחר 
לחיישן  נמוכהולחים באיכות הסינון. עורך הביקורת יוכל לבדוק אם המגוף הרלוונטי אכן נסגר בעת הזרמת ק

 העכירות.

 

לאחר שלב שטיפה נגדית מתחיל מחזור סינון חדש.  :מערכת הפניית הקולחים הראשוניים לאחר שטיפה נגדית .ו
החול שוקע חזרה לתחתית המסנן וקולחים חדשים מוזרמים לתוכו. בדקות הראשונות של הסינון, העכירות 

כי  נדרש לוודאהיוצאת מהמסנן עלולה להיות גבוהה היות וגרגרי החול לא התייצבו במקומם. תכנון המתקן 
לה" זה, נדרשים להיות מוזרמים חזרה אל תחילת התהליך או לנקודה אחרת הקולחים הראשונים, משלב "הבש

העלולים להיות  ,במדידת העכירותשל עכירות גבוהה  יתקבלו פיקים המוודאת כי מזהמים אלו יטופלו, אחרת
 מלווים במיקרואורגניזמים פתוגנים.

 
       

 בכבוד רב,                                                                                                                       

                                                                                                                          

  עמיר יצחקי                                               

 ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה                   

 

 העתק:

 כאן -צוות המחלקה 
          

 

 
 
 


