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 מועצה אזורית מגילות ים המלח

 כנית אב לסילוק שפכיםות
 3102 מאיעדכון 

 

 מבוא   .1

 

צאת בו נמ, משתרע על שטח גדולהמועצה האזורית מגילות ים המלח שטח השיפוט של       

 .םשה ישובייתושבי קבע בששל  נה יחסיתאוכלוסיה קט

, וערכי טבע וסביבהשת היסטורית ראתרים עם מו מהם, תיירות אתרי מספר קיים, בנוסף           

 .ריםיתיו םמבקריהמושכים אליהם מספר גדול של 

 הנותנים שירותי אירוח ים המלח בישובים ובאתרי חוף צימריםקיימים בתי הארחה ובנוסף            

 .ונופש

 

, באזור תמתחילת ההתיישבושל המועצה לא השתנה סילוק השפכים בשטח השיפוט שיטת            

 .בנפרדאתר ולכל על בסיס של פתרונות מקומיים לכל ישוב ת גם היום ומתבצע

שנים בעקביות בגדל , כמו גם מספר המבקרים והנופשים ,אוכלוסיית הקבע של המועצה           

 .יעת הביובשפולכן גם ב, מיםה בצריכת תדעליה מתמכתוצאה יש ו, האחרונות

בישובים ובאתרי המבקרים מתפקדים כראוי ואיכות השפכים  הטיפולמתקני  מרבית           

 .הערבהים המלח ולגבי ישובים קטנים באזור  המטופלים עומדת בהנחיות ועדת ענבר

 

גידול משמעותי ה וכן יהאוכלוסית הרחבלכניות קיימות ת ם בשטח שיפוט המועצהלישובי           

כפר , בתי אירוח, בתי מלוןל תוכניות פיתוחלרבות , במספר המבקרים באתרים השונים

 .וכפר נופש אומנים 

 

וקשה  נבדק בעבר מספר פעמים ונמצא בלתי כלכלי לטיפול בשפכים מרכזיפתרון אזורי            

שונים בין ה ההאוכלוסייהשוני בין סוגי ובי המועצה והמיקום הגיאוגרפי של ישליישום עקב 

וכן מחנות צבא ונקודות  אתרי המבקרים ותכניות פיתוח למלונאות וכפרי נופש, ישובי הקבע

  .ישוב אחרות

פתרונות עם  ,הקיימתת סילוק השפכים שיטגידול אורגני של ב, על כןהמועצה תומכת            

 .ביוב מקומיתלכל אתר בו יש שפיעת מקומיים 

           

יבוצעו על ידי , ותיירותיותחופי הרחצה , ותתכניות פיתוח מסחריפתרונות טיפול בביוב ל           

תפקח ותאכוף  בעזרת הרשויות, ב וכן"תעזור בהגשת בקשות למילת כאשר המועצה, היזמים

 .הנדרשות את התקנות

 

 .ייבנו ליד מתקני הטיהור במידת האפשרר שאסילוק הבוצה יבוצע לשדות ייבוש           
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 תאור כללי . 4

 

 כללי 4.1

 93-באורך של כ על רצועה צרה משתרעים המלח מגילות  מועצה אזוריתשיפוט שטח            

ועד חוף , בצפון (קאסר אל יהוד)הטבילה בירדן החל מאתר אורך ים המלח ל מ"ק

 .מינרל בדרום

 .דונם 696,333-השיפוט הוא כ שטח           

, תייריםלמשיכה שטח המועצה נמצא ביחידת טבע ואקלים יוצאי דופן המהווים            

 .שמספרם הולך וגדל משנה לשנה, מבקרים ונופשים, מטיילים

 

עם הקמת היה , הלאחר קום המדינ ,באזור החדשה היהודיתההתיישבות  אשיתה שלר

ובמרוצת , חקלאיים כישוביםכולם שובי המועצה הוקמו יי ,1479ה בשנת "קיבוץ קלי

 תיירות אתריבתחום  גם במקביל לפיתוח החקלאי התקיים פיתוח מסיבי השנים 

 . נופשיםמבקרים ולאלפי  חודייםיי

 

 .ישובים בשישה, נפש  1433-כ כיום המועצה מונהיישובי אוכלוסיית  ,סיכוםל            

, דרךהכשני מיליון מבקרים הפוקדים את חניוני  השנהבמהלך מגיעים לאזור , בנוסף

 .וחופי רחצה, גני אירועים, אתרי צליינות, אתר עתיקות, טבע  שמורות

 

 הגיאוגרפיה האזורית 4.4

הקיימת הכבישים  עליה סומנו מערכת 1:41,333מ "מפת תשתיות בקנ, מצורפת בנספח

מאגרי , י טיהור השפכיםמתקנ, מרכזי איסוף שפכים ,מיקום הישובים ,העתידיתו

 .וכן נתונים על מערכות הספקת המים קולחים

זרימת  קיימתאשר בחלקם , (ערוצים) את אזור מגילות חוצים מספר וואדיות

 .לעתים זרימות הרסניות למדי(. בתקופת החורף בלבד)עונתית  תשיטפונו

     ;הנחלים העיקריים החוצים את תחום המועצה ממערב למזרח

    . מ"ק 41אורך , ר"קמ 111שטח אגן היקוות  - נחל אוג

      . מ"ק 10אורך , ר"קמ 91שטח אגן היקוות  - חל קומראןנ

    .מ"ק 09אורך , ר"קמ 111שטח אגן היקוות  - נחל קדרון

   . מ"ק 90אורך , ר"קמ 403שטח אגן היקוות  - נחל דרגה

 .מ"ק 44אורך , ר"קמ 61שטח אגן היקוות  -נחל חצצון

            

" 1אוג "קולחים להשקיה הנקראים  ם לאיגום מיבתחום המועצה קיימים  שני מאגרי

 המטופליםמוסא -ש נבי"ממט הקולחיםזרם בעתיד הקרוב הם יקלטו את , "4אוג "ו

 .לאיכות שניונית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A7%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A7%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94
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 טרם אושר, (4310מאי ) נכון לרגע זה אולם, 4314הקמת המתקן הסתיימה בשנת            

 .ש להזרמת הקולחים"המט

 

, (4ואוג  1אוג )ש אל מאגרי הקולחים "קווי צינורות חדשים להזרמת הקולחים מהמט           

 .ויושלמו במהלך שנה זו יונחו בזמן הקרוב מאוד

 

 ם ואתרי המבקריםישוביהרשימת       4.0

 ,וון של נקודות ישובמג ,כאמור ,קיים, ברחבי המועצה האזורית מגילות ים המלח

 .רבים תיירותואתרי , שה במספריש

 .לפי סוג הישוב ואופי העיסוק חלוקה להלןלהלן 

 .מצפה שלם, אבנת, ה"קלי, בית הערבה, אלמוג, ורד יריחו:  ישובי קבע -

 .צומת הלידו, צומת אלמוג: שירותי דרך למטיילים  -

אתר , חוף נווה מדבר ,חוף ביאנקיני, ה"חוף קלי: לנופש ותיירות אתרי מבקרים -

 .מצוקי דרגות וחוף מינראל, העתיקות בקומראן

 .לה'מנזר חג, אתר הטבילה בירדן: אתרי צליינים -

 .בית הערבה הישנה -

 .DCOורד יריחו , מחנה מול נבו, נבי מוסא: מחנות צבא -

כפר , (אתר הטבילה) יהוד-קאסר אל, משולש ורד יריחו :ופיתוח אתרים בתכנון -

 .האומנים

  

 כללי - צריכת מים ושפיעת ביוב    4.9

החלוקה תהיה , ל"תה' על ידי חב ,אשר הוכן לאחרונה, הילפי סקר צריכת מים לשתי         

 :כדלקמן

 
 צריכה ביתית           

, 4393 נתבש ,מגילות .א.מבוססת על הרחבות קהילתיות בהתאם לאישור מהתחזית            

 . ישוב הונחו שלבי אכלוס עד לשלב הקיבולת המלאהולכן לכל י, שלב קיבולתכלומר 

נפשות ליחידת דיור בכל יישובי המועצה פרט לאבנת בה נלקחו  9נלקחו בחשבון 

   .נפשות ליחידות דיור 1.1בחשבון 

נראתה ( אוכלוסייה ופיתוח תיירותי)במקרים בהם תחזית הפיתוח של היישובים 

 . זית צומצמההופעל שיקול דעת והתח, למתכנן גבוהה מדי

הצריכה הביתית בתוך  –שנה \נפש\ק"מ 41הצריכה הסגולית החזויה לנפש הינה 

 הסקר מניח כי, י הכפלת תחזית האוכלוסייה בצריכה הסגולית"היישובים חושבה ע

 41מתוך , כלומר, בתוך היישובים מהווה חלק מצריכה זו המים לתיירותצריכת 

 . שנה\נפש\ק"מ

צריכה , או שנה\נפש\ק"מ 0...-כלומר כ, מצריכת המים 73%-שפיעת הביוב מוערכת כ

 .                                                           י"לנ 013-יומית של כ
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 :   היא כדלקמן, מתוכננותההרחבות לרבות ה תחזית גידול אוכלוסיית ישובי המועצה

 ה בשטח אוכלוסיי שנה

 המועצה

 גידול שנתי

4310 1,133  ---

4303 4,641 0.4% 

4393 1,366 1.6% 

4393 6,644 0.3% 

4313 7,443 1.91% 

 

 צריכה תיירותית

מפורטים . חדרי המלונות מפורטים בהתאם לתוכניות הפיתוח של המועצה

 :    כדלקמןפ תכניות הפיתוח של המועצה "חדרי המלונות שאינם ביישובים ע

                   

 חדרים שנה

4343 111 

4303 1,390 

4393 1,014 

4313 1,900 

 : הנחות והסברים

 קיבולת  היא לשלב" 4303שלב " -ב שהתקבל ממהנדס המועצה הכוונה בבמכת

 .מלאה

 אשר נקרא בעבר)ביאנקיני חדרי המלון בחוף ' מס, עצההונח כי למרות תכניות המו 

 .חדרים 1,333-ל 4343לא יגיע בשנת  (אטראקציה

 יש  4313עד שנת  ,4343החל משנת  13%-ירוח יגדל כל עשור במספר חדרי הא 

 .למועצה תכניות

 73% תפוסה שנתית בחדרי האירוח ובמלונות. 

 יומית ת מיםמצריכ 73%-שפיעת ביוב כ. 
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 טבלת שפיעת ביוב 

 ת מיםצריכ 

ת שנתי

 (שנה/ק"מ)

 מים יומיתצריכה 

 011%לפי 

 (יום/ק"מ)

 ת חדרים תפוס

01% 

 (ליום/ק"מ)

 01%ת ביוב לפי שפיע

 מצריכת מים 

 (יום/ק"מ)

 3.16 3.64 1.16 943 חדרי אירוח 

 1.33 1.90 4.31 713 חדר בבית מלון
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 מידע כללי על ישובי המועצה . 0

הטיפול בשפכים , ומרכזי המבקרים לרבות מערכות הביוב, להלן מידע על כל נקודות הישוב

 .וסילוקם וכן תחזית לפיתוח בשנת היעד

המועצה , משרד הפנים, (ס"הלמ)ע מתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המיד

 .הישובים ואתרי התיירות, האזורית

 

 ורד יריחו    0.1 

 .מושב וישוב קהילתי: הגדרה 

 . בכניסה ליריחו 43' ממערב לכביש מס ,על מצוק מדבר יהודה: מיקום 

 2408/6371:  מרכזי . צ.נ

 . בית הארחה וצימרים, עסקים קטנים, חקלאות, תקהילתי מושב עם הרחבה:  תאור 

 
 :וכלוסיהא

 . (ד"יח)יחידות דיור  16-ב,  נפש 141 – 4311שנת 

 .ד"יח 033-והוא מתוכנן לקיבולת של כ, יחידות דיור כיום 16ביישוב 

. צפויה לשנות אופיו ממושב שיתופי ליישוב קהילתיהרחבת היישוב 

 .נפשותארבע  ביחידת דיורהונח כי 

 ויחידות אירוח שלבי האכלוסטבלת 

אוכלוסיה לרבות אכלוס  שנה

 יחידות נופשב

שפיעת ביוב יומית 

 (יממה/ק"מ)

4311 141  

4343 133 43 

4303 1,133 146 

4393 1,733 036 

4313 4,333 063 

 

 .ק ליממה"מ 63-עומדת על כ, פי הערכהעל , שפיעת הביוב כיום

מבויב עם קו מאסף גרביטציוני היורד מזרחה לבריכות  כל הישוב: מערכת הביוב 

 . הטיפול 

המתקן . טיפול אגני אקסטנסיבי בשתי בריכות שיקוע ובריכת חמצון:  טיפולמתקן 

 .ומבחינה טכנית במצב טוב 4339נבנה בשנת 

 .יש לשפר את התחזוקה לרבות השמדת צמחיה

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .נפש 1733 שהם( 630. מ.ת)ד "יח 941  - וחלרבות איר אוכלוסיה

  .       ק ליום"מ 034כמות ביוב יומית 

 .ק"מ 133,333: ת תרומת ביוב שנתי
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 :ש"המלצות אופרטיביות לשדרוג המט                     

 .מומלץ על הגדלת המתקן על ידי תוספת של בריכות שיקוע ובריכות חמצון

  ."צון מואצותבריכות חמ"מתקן טיהור בשיטת 

 

 :תכנית השבה

 .להשקייהישמשו הקולחים 

 

 אומדן עלויות הקמה

 .ח"שאלף  1,433-אומדן עלות שדרוג המתקן כ

 4341שנת : ז לשדרוג "לו

 

 אלמוג    0.4

 .קיבוץ: הגדרה 

 . מ מדרום לצומת אלמוג"ק 1.1 -כ: מיקום 

 2438/6328. צ.נ

 .נפש 163-ל כאוכלוסיה ש. קיבוץ עם הרחבה קהילתית: תאור 

 .ומטעי תמרים, חקלאות המתחלקת לשטחים גדולים של  ירקות חורף:פרנסה 

 ק ליום"מ 91= לחולבת ליום ' ל 173לפי  ראש חולבות 493-רפת עם כ 

  ק"מ 14= ק ליחידה "מ X 3.6 63%תפוסה של , חדרי אירוח 63-כפר נופש עם כ

ות לכל חלקי הישוב וכן קו המערכת כוללת צנרת גרביטציונית ושוח: מערכת הביוב

 .מאסף של שפכי מכון החליבה מהרפת

 

 :סיכום שפיעת השפכים 

 41.             אוכלוסייה

 14אירוח                                           

 91רפת                         

 .ק ליום"מ 116בסך הכל                  

 

המתבסס על בריכת שיקוע ובריכת , אקסטנסיבי ,המתקן הוא אגני: מתקן הטיהור 

 . חמצון

 .מצבו הטכני של המתקן אינו טוב ולמעשה אין טיפול בשפכים

 .1469מתקן הטיהור נבנה בראשית ההתיישבות במקום בשנת 

 .בקו צינור גרביטציוני לוואדי השקייההשפכים מסולקים כיום ל

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

לרבות מתקן טיפול מקדים בשפכי הרפת לפני , חדש באתר הקיים יוקם מתקן טיהור

 .צירופם למתקן הטיפול המשותף של הישוב והרפת

קן סינון והרחקת גרוסת חול ואבן מתמתקן טיפול הקדם של שפכי הרפת יכלול 

 .לאחריו בריכת שיקוע אנאירובית מתוכננת להורדת עומסים לרמה הנדרשת

ביולוגי מכני יתבסס על ולצומת אלמוג  לכפר הנופש ,לרפת, לישובהמתקן המשותף 

 .ל בשפכים לאיכות שניוניתאינטנסיבי לטיפו

 .פ הנחיות ועדת ענבר"איכות הקולחים תהיה ע
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 ש"סיכום שפיעת השפכים למט

 .נפש 414שהם , לרבות כפר נופש( 639. מ.ת), ד"יח 463מגורים 

 .ליום ק"מ 170-יומית כ ביוב שפיעת

 .ק ליום"מ 11=  לחולבת ליום ' ל 173ראש חולבות לפי  033-רפת עם כ

 ק ליום"מ 41צומת אלמוג  

 .ק ליום"מ 444בסך הכל 

 

 .ק"אלף מ 133-ת תהיה כהכמות השנתי

 

 :ש"לשדרוג המט המלצות אופרטיביות

 .פ הפרוט כאמור לעיל"מומלץ על הקמת מתקן ע 

 .ח"שאלף  4,133המתקן  עלות הקמת  אומדן 

 . 2013/2014: ז להקמה "לו

 

 :תכנית השבה

 .ישמשו להשקייההקולחים 
 

 צומת אלמוג       

 . תחנת דלק ומרכז מסחרי ללא מגורים -" אלמוג על הדרך: "הגדרה  

 .  במסעף כביש הכניסה ליריחו 1' על כביש מס: מיקום  

  2429/6343מרכזי . צ.נ 

צאים מצידו הדרומי של הנמ, הסעדה וחנויות מזון, מתחם תחנת דלק:  תאור המקום 

 .1' כביש מס

, בצד הצפוני של כביש זה יש חנויות ואטרקציות בדויות לתיירים מבקרים ומטיילים

 ".קפה קפה"וכן בית הקפה והמסעדה 

האתר משמש כתחנת מנוחה לנוסעים בכוון דרום לאילת ובחזרה  :מבקרים/תושבים

 .העוצרים לשירותי דרך ומנוחה

 

 .נפש  633-הממוצע מוערך במספר המבקרים היומי 

 .נפש 4,333-ספר המבקרים המרבי ליום מוערך במ

 .אלף נפש 433מוערך ב  מספר המבקרים השנתי

 

  .ק ליום"מ 16-בהיומית הממוצעת מוערכת שפיעת הביוב 

 . ק ליום"מ 93-ת הביוב היומית המרבית מוערכת בשפיע

הביוב הכוללת שוחות וקווי ליד חנות המזון יש מבנה שירותים ממנו נמשכת מערכת 

 .'מ 13-הולכה עם מאסף אל מתקן טיהור הנמצא במרחק של כ

 .4314נטנסיבי קומפקטי בשיטה של אוורור מתמשך הוקם בשנת ימתקן טיהור א
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עם הגידול הצפוי בכמויות הביוב מהאתר יהיה צורך לבחון פתרון סביר לסילוק 

 :השפכים בשתי חלופות הכוללות

 .הקיים לגודל הנדרששדרוג המתקן  .א

 -חיבור האתר בקו סניקה אל מתקן הטיהור המתוכנן של אלמוג במרחק של כ .ב

 .   מ"ק 1.1

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

התנועה לים המלח ואילת הולכת וגדלה משנה לשנה ויש להניח : תכניות פיתוח

רגני יחד עם שפיתוח המקום ואיכות שירותי הדרך הניתנים ישתפרו בהתמדה באופן או

 . הביקוש

 .נפש 4,333-מספר המבקרים היומי הממוצע מוערך ב

 .נפש 6,333-מספר המבקרים המרבי ליום מוערך ב

 .אלף נפש 633מוערך ב  מספר המבקרים השנתי

 

 . ק ליום"מ 11-שפיעת הביוב היומית הממוצעת מוערכת ב

 . ק ליום"מ 43-שפיעת הביוב היומית המרבית מוערכת ב

 .ק"מ 7,333-שפכים השנתית תהיה כשפיעת ה

 .אלמוגקיבוץ ראה , פתרון לסילוק השפכים

 

  הקיבוץ והאתר הישן - בית הערבה   0.0

 האתר הישן 

 .אתר מגורי עובדים: הגדרה

   .43' עם כביש מס 1' וצומת כביש מסליד כביש עוקף יריחו : מיקום

  2473/6350.  צ.נ

 .63-ל בשנות ה"נח תוקם כהיאחזואתר הקיבוץ הישן בית הערבה שה: תאור

עבר הקיבוץ לאתרו הסופי והמקום הוסב למגורי עובדים בחקלאות         4333בשנת 

 .המועסקים בעיקר בשדות קיבוץ בית הערבה ובית האריזה של הקיבוץ

 .מבני מגורים וחדר אוכל עם מטבח 13-באתר קיימים כ

 .ומשרדים של משק הקיבוץ עובדים ויש בו שירותי חדר אוכל 43-באתר גרים כ

 .ק ליום"מ 6-שפיעת השפכים כ

 .השפכים מטופלים במספר בורות סופג המפוזרים ליד המבנים

 .                            סילוק השפכים בתעלות חלחול והחדרה לקרקע
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 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

ק "מ 11-יעת השפכים כשפחדרי אירוח  13ע לתיירות שתכלול עד "בעתיד מתוכננת תב

 .ליום

הכולל בריכת שיקוע אנאירובית , מתוכנן מתקן אקסטנסיבי לטיפול בשפכים ביתיים

התכנון יוגש לועדת חריגים כדי . לרמת איכות קולחים שניוניתובריכת חמצון מואץ 

 .השקייהסילוק הקולחים יהיה ל. לקבל אישור לקולחים

 .ח"ש 133,333-ן תהיה כאומדן עלות הקמה למתק

 .4341מועד הביצוע 

 

 בית הערבה החדש קיבוץ   

               . קיבוץ: הגדרה 

 .43' עם כביש מס 1' צומת כביש מסוקף יריחו וליד כביש ע: מיקום 

 2473/6350.  צ.נ

 . נפש 103 -ושכונה קהילתית המונים ביחד כקיבוץ :  תאור 

 .ים ובית אריזה לירקות ופירותמטעי תמר, כרמים, חקלאות של גידול ירקות: פרנסה 

 .ראה סעיף נפרד. בית אריזה לתוצרת חקלאיתלישוב יש 

 .נפש 103:  אוכלוסיה

 94: יחידות דיור 

 

של /הישוב מבויב עם מערכת ביוב לכל חלקי הישוב וקו מאסף באורך :  מערכת הביוב

 .למתקן הטיהור מקומי' מ 413-כ

 .ק ליום"מ 41 -כממגורי התושבים תרומת שפכים יומית 

 

דיסק שנבנה בשנת -מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי בשיטת ביו: טיפול וסילוק שפכים 

4336. 

 Rotating Biological contactorsמתקן דיסקים , המתקן כולל אגני שיקוע ראשוני

 .שיקוע שניוניואגני 

רמת איכות הקולחים . סילוק השפכים המטופלים למערכת החדרה לקרקע בחלחול

 .המעבדה טובות מאודדיקות תוצאות ב לפי

 .חברה קבלנית: תפעול המתקן 

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .נפש 733 -כ שהם (634. מ.ת) ד"יח 161 :אוכלוסיה 

 .ליום  ק"מ 103-שפיעת השפכים כ

 .ק"אלף מ 91-כ נתיתש התרומ

 

 תוספתעם ביו דיסק טיפול אינטנסיבי במתקן : תכנון אופרטיבי של מתקן טיהור

 .מודול של יחידת טיפול מאותו הסוג
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 :תכנית השבה

 .להשקייהישמשו הקולחים 
 

  ח"שאלפי  1,633:  ראשוני אומדן עלויות

 4319-4311: ז להקמה "לו

                         
 בית אריזה אזורי ליד בית הערבה   

 .הערבהבית אריזה למוצרי חקלאות של קיבוץ בית : הגדרה             
 2455/6350.  צ.נ            

בית אריזה אזורי גדול המספק שירותים לשטחי החקלאות של קיבוץ בית                      : תאור 
פועלי אריזה במשך רוב עונות                       433-במקום עובדים כ. וחקלאים אחרים, הערבה

 .טיפול בשפכים המופקים באתרבבית האריזה יש שירתי רווחה לעובדים ו. השנה
 .עובדים 433-שפיעת השפכים תחושב לפי עבודה עונתית בה יהיו במקום כ           
 .ק ליום"מ 4 -י שהם כ"לנ 91שפיעת השפכים תהיה לפי            

זורם בקו גרביטציוני אל מתקן טיהור                      , הביוב מהשירותים: טיפול וסילוק שפכים
 .המטפל בשפכים בתהליך של אוורור מתמשך, רובי-ביו"מפקטי אינטנסיבי מסוג קו

 . אגן אוורור ואגן שיקוע שניוני, מתקן קדם טיפול, המתקן כולל
סילוק שפכים במשאבה מבריכת קולחים להשקיית שדרת עצי נוי לאורך דרך הגישה                      

 .למקום מהקיבוץ
 

 נת היעדתחזית סילוק השפכים בש
במספר העובדים המגיעים למקום בעונות  משמעותי להקטנה משמעותיתצפי יש 

 . כתוצאה מהכנסת מיכון לבית האריזה החקלאיות

              
 צומת הלידו    0.9

שירותי החלפת , שירותי דרך והסעדה, מתחם מסחרי תיירותי ,תחנת דלק: הגדרה
 .אזוריתבנין המועצה ה, מצברים למכוניות חשמליות

במסעף בו מגיע הכביש לחוף ים המלח עם פניה בזוית ישרה  43' על כביש מס: מיקום 
 .לכוון המשך הכביש דרומה

 2479/6312. צ.נ
עוצרים , נוסעים בכוון דרום לאילת ובחזרה, אין מגורים במקום: מבקרים  /תושבים 

 .חהלשירותי דרך ומנו
 .פשנ 1333-היומי מוערך בהמרבי מספר המבקרים 

 .ק ליום"מ 43-שפיעת השפכים כיום כ
 .אלף נפש 433מספר המבקרים השנתי מוערך ב 

בשיטת אוורור אינטנסיבי קומפקטי " ביו רובי"מתקן טיהור  4311בשנת במקום הוקם 
 .מתמשך המטפל בשפכים לרמת איכות שניונית

 .הלשם השקיימגודר הצפוני למתחם סילוק הקולחים בצינור גרביטציוני לשטח 
 

 חזית סילוק השפכים בשנת היעדת
התנועה לים המלח ואילת הולכת וגדלה משנה לשנה ויש להניח : תכניות פיתוח

שפיתוח המקום ואיכות שירותי הדרך הניתנים ישתפרו בהתמדה באופן אורגני יחד עם 
 . הביקוש

 .נפש 4,333-ר המבקרים היומי הממוצע מוערך במספ
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 .נפש  0,333-ך בספר המבקרים המרבי ליום מוערמ

 .אלף נפש 063מספר המבקרים השנתי מוערך ב 

 .ק ליום"מ 93-שפיעת השפכים הממוצעת תהיה כ

 .מתקן הטיהור יורחב על ידי תוספת של מודול דומה למודול הקיים

 .ח"שאלף  133-יהיה כ אומדן עלות למודול נוסף

 4341מועד הביצוע יהיה 

  .עם צמחיה בהשקייהמגודרת לחלקה סולקים הקולחים מ: תכנית השבה 

 

    ה"קליקיבוץ       0.1

 .קיבוץ ושכונה קהילתית: הגדרה 

 .אזור צפון ים המלח למרגלות מצוק מדבר יהודה:  מיקום 

 2442/6286. צ.נ

 .ד"יח 413-ב, נפש 013-אוכלוסיה של כ. קיבוץ עם הרחבה קהילתית: תאור

  .מבקרים בשנה 14,333-כ .יטות מסוגים שוניםוסו 69בית הארחה עם 

 .ק ליום"מ 06, ק ליום הם"מ 3.6תפוסה ותרומה של  73%שפיעת שפכים לפי 

 .מורים 11ילדים ו 143. לילדי כל ישובי המועצה" מגילות"בית ספר אזורי עממי 

 .דונם 943-שטח המחנה כ

ומטעי , ירקות חורף, חקלאות המתחלקת לשטחים גדולים של גידולי שדה: פרנסה 

 .ל השטחים מושקיםכ. תמרים

 .ק לשנה"מ 46,633:  צריכת מים שפירים לישוב 

 .ק לשנה"מ 46,633צריכת מים שפירים להשקיית גידולי שדה וירקות 

 ק לשנה"מ 943,333צריכת קולחין להשקיית תמרים 

 .ראש חולבות 493-קיימת רפת עם כ

 :שפיעת השפכים

 .ק ליום"מ 16   אוכלוסייה  .א

 ק ליום"מ 06   אירוח          .ב

 ק ליום"מ 06               רפת  .ג

 .ק ליום"מ 103          כ"סה

 

 .המערכת כוללת צנרת גרביטציונית ושוחות לכל חלקי הישוב והרפת: מערכת הביוב

המתבסס על , אקסטנסיבי, הוא אגני, 4339המתקן שנבנה בשנת : מתקן הטיהור

 .ההשקייהקולחים מוזרמים ל. בריכות שיקוע ובריכת חמצון

מאז הקמת מתקן הטיהור בוצעו שינויים באיסוף של שפכי הרפת שבמסגרתם נוספו 

תוספת זו יצרה עומס גבוהה בהרבה מעומס . שפכי המדרכים לשפכי מכון החליבה

 .נסתמה בריכת החמצון ותהליך הטיפול קרס, התכנון של הבריכות וכתוצאה

תקן טיפול מקדים נפרד כיום יש צורך בשדרוג מתקן הטיהור על ידי תוספת של מ

 . לפני צירופם למתקן של הישוב, לשפכי הרפת

 .המשך הקמת ההרחבה הקהילתית: תכניות פיתוח
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 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 
 .נפש 1,143שהם ( 631. מ.ת), ד"יח 447 לרבות אירוח אוכלוסייה .א

 .ליום ק"מ 419-תהיה כ יובשפיעת הב            

תרומת הביוב : מורים ועובדים 91 -ועוד כ, ילדים 913-בית ספר אזורי עם כ .ב

 .'י/ק"מ 41-תהיה כ

 . 'י/ק"מ 96-כ, חולבות 033שפכי מכון החליבה חצר המתנה והמדרכים לפי  .ג

 

 .'י/ק"מ 046 -שפיעת השפכים תהיה כ                     

 .ק"מ   40,333-כמות השפכים השנתית תהיה כ

 

טיפול הקדם של שפכי הרפת ויכלול מתקן סינון  קו השפכים מהרפת יגיע למתקן

לאחריו  תהיה בריכת שיקוע אנאירובית מתוכננת להורדת . והרחקת גרוסת חול ואבן

 .ביוב הסניטארי מהישובעומסים לרמה הנדרשת לשם צירופם ל

 .יטופל בבריכת חמצון מואצת, של הישוב והרפתזרם השפכים המשותף 
 

 .ההשקיייוזרמו להקולחים 

 

 :ש"מלצות אופרטיביות לשדרוג המטה

 .הקמת מתקן קדם טיפול לשפכי הרפת בלבד

 שוב יוזרמו למתקן טיהור מוגדלזרם הרפת אחרי קדם טיפול וזרם הביוב הביתי מהי

 .נסיביתצי אינטומשודרג לטיפול בשיטה ח

 .איכות הטיפול תהיה שניונית ותוגש בקשה לקבלת אישור מועדת חריגים

 

 .ח"שאלף  1,933-רוג המתקן כעלות שד אומדן 

  .4343 :ז להקמה "לו

 
 

 חופי רחצה   0.6

 

                             ה"חוף קלי

 .חוף רחצה ים המלח: הגדרה 

 .מדרום לצומת הלידו' מ 133-צפון ים המלח כ: מיקום 

 2477/6297: צ.נ

         ,              המלח מרכז תיירות ומבקרים הבאים לרחצה ומנוחה ובריאות על שפת ים: תאור

 .מסעדה וחנויות, לינה באהלים, אטרקציה תיירותית

מספר המבקרים                       . נפש 1433 -ועד כ 433-מי נע בין כמספר המבקרים היו:  אוכלוסייה

 .נפש 433,333 –השנתי מגיע עד 

 .מתקן טיהור אחדשני מבני שירותים עם תאי שאיבה וקו סניקה אל : מערכת הביוב
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שנה ובנוי בשיטה של אוורור מתמשך עם אגן אוורור                        11-מתקן הטיהור נבנה לפני כ

 .ואגן שיקוע

 . נדרשכסימון מגודרת עם  מפוזרים על פני חלקת עצי פריהקולחים 

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד                      

 .נפש ליום 4,333-י כמספר מבקרים יומהצפי ל

 .ק ליום"מ 43 -תרומת השפכים תהיה כ

 .ק"מ 03,333-שפיעת שפכים שנתית תהיה כ

 .פ ועדת ענבר"יוקם מתקו טיהור אינטנסיבי ביולוגי לטיפול בשפכים לרמה שניונית ע

 .ח"שאלף  1,333 -כעלות המתקן 

  . עם גידור כנדרש תמקומי השקייהסילוק הקולחים יהיה ל

 .על פי התפתחות תנועת המבקרים באחריות המועצה, צועז לבי"לו

 

 חוף ביאנקיני

 .אירוח על רמה גבוה וחוף רחצה ים המלח, גן אירועים: הגדרה  

 .מדרום לצומת הלידו' מ 633-צפון ים המלח כ: מיקום  

 2477/6296: צ .נ 

שחיה  צימרים ובריכת  41-שתי מסעדות כ, מרכז אירוח עם חוף רחצה מטופח: תאור  

 .גדולה

מנוחה ובריאות על שפת ים                       , אירוח, האתר משרת תיירים ומבקרים הבאים לרחצה

 .בית הארחה ולינה באהלים, צימרים, מסעדה וחנויות, אטרקציה תיירותית, המלח

                מספר המבקרים       . נפש 1433 -ועד כ 433-מספר המבקרים היומי נע בין כ:  אוכלוסייה 

 .נפש 43,333 –השנתי מגיע עד 

 .ק ליום"מ 16-שפיעת השפכים כיום תהיה כ

כל מבני המגורים מבויבים עם מאסף אל מבנה שירותים מרכזי לידו                        : מערכת הביוב           

 .נמצא תא שאיבה וקו סניקה אל מתקן הטיהור

בשיטה של אוורור מתמשך                          4314ביולוגי נבנה בשנת , מכני, יביאינטנס, מתקן הטיהור         

 .אגן אוורור ואגן שיקוע, עם בריכת וויסות

 . השקייהלמגודר הקולחים מפוזרים בשטח יעודי                       

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 תרומת השפכים תהיה 133-היה כת, רבות אוהלים משפחתייםיחידות האירוח למספר                      

 .ק"מ 16-הם ביחד כש, ק ליום"מ 3.6-סה וצריכת מים של כתפו 73%על פי                     

 .ק ליום"מ 91-יעת הביוב תהיה כשפ. נפש 1,333-מספר המבקרים היומיים יהיה כ                    

 .ק ליום"מ 191-נת היעד תרומת השפכים תהיה כסך הכל בש                    

 

 . ק"מ 96,333-יעת השפכים השנתית תהיה כשפ                      

 .ח"שאלף  1.1-מודול נוסף בעלות ההקמה היא כיוקם            

 .חות תנועת המבקריםעל פי התפת, ז לביצוע"לו
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 חוף נווה מדבר

 .חוף רחצה ים המלח: הגדרה 

 .מדרום לצומת הלידו' מ 733-פון ים המלח כצ: מיקום 

 2477/6295: צ .נ

,                        חנות תמרוקים ואביזרי יופי, מסעדה, מרכז אירוח עם חוף רחצה מטופח: תאור 

 .אהלים ובריכת שחיה, סככות לינה

               ,        מנוחה ובריאות על שפת ים המלח, האתר משרת תיירים ומבקרים הבאים לרחצה

 .מסעדה וחנויות, אירוח

מספר המבקרים                       . נפש 1,433 -ועד כ 433-קרים היומי נע בין כמספר המב:  אוכלוסייה 

 .נפש 193,333 –השנתי מגיע עד 

מסעדה והשירותי מתנקזים עם מאסף אל בור שיקוע עם                       , המשרדים: מערכת הביוב 

 .קו סניקה אל מתקן הטיהור, משאבה מרסקת, גלישה לתא שאיבה

אגן אוורור ואגן                       , מתקן קדם טיפול מתקן הטיהור בנוי בשיטה של אוורור מתמשך עם

 .שיקוע

 .מתקן הטיפול הינו דמוי מכולה וכולל מתקן קדם טיפול

 .השקייההקולחים זורמים בגרביטציה אל אזור פיזור ל

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .נפש ליום 4,933-מספר מבקרים יומי יהיה כ

 .ק ליום"מ 136 -תרומת השפכים תהיה כ

 .ק"מ 06,333-שפיעת שפכים שנתית תהיה כ

 .פ ועדת ענבר"יוקם מתקו טיהור אינטנסיבי ביולוגי לטיפול בשפכים לרמה שניונית ע

 .ח"שאלף  1,133 -עלות המתקן כ

 .על פי התפתחות תנועת המבקרים באחריות המועצה, ועז לביצ"לו

 

 .  עם גידור כנדרש תמקומי חורשהסילוק הקולחים יהיה להשקיית 

 

 גן לאומי קומראן   0.7 

 .בו נמצאו המגילות הגנוזות, אתר עתיקות לאומי: הגדרה 

 .למרגלות המצוק של מדבר יהודה , באזור הצפון מערבי של ים המלח:  מיקום 

 6277 / 2436:  .צ.נ

האיסיים  תעתיקות ושרידי מבנים של כ. גן לאומי של רשות הטבע והגנים:  תאור 

שחיו במקום בתקופת בית שני והשאירות מגילות כתובות עם ערך רב למחקרים על 

 .תקופה זו וראשית הנצרות

 .אלף 933 -מספר מבקרים שנתי כ. מרכז מבקרים ותיירים: עסק 

 .נפש ליום 0,333-ל 933מספר המבקרים במקום משתנה בין . וריםאין מג:  אוכלוסייה 

 .ק ליום"מ 93-שפיעת השפכים כיום כ

 .מערכת שירותים ומסעדה עם קו מאסף אל מתקן טיהור שפכים: מערכת הביוב 

 . מתקן טיהור שפכים עם שלושה מיכלי פיברגלס המתפקד בשיטת אוורור מתמשך

 .אגן אוורור ואגן שיקוע שניוני, שלבי הטיהור הם אגן שיקוע ראשוני
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 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .נפש ליום 9,333-מספר מבקרים יומי יהיה כ

 .ק ליום"מ 63 -תרומת השפכים תהיה כ

 .ק"מ 46,333-שפכים שנתית תהיה כשפיעת 

 .פ ועדת ענבר"יוקם מתקו טיהור אינטנסיבי ביולוגי לטיפול בשפכים לרמה שניונית ע

 .ח"שאלף  613 -כתקן עלות המ

 .על פי התפתחות תנועת המבקרים באחריות המועצהאו  4319, ז לביצוע"לו
 

 (עין פשחה)עיינות צוקים    0.6

   .חופו הצפון מערבי של ים המלח לאורךטבע מוכרזת גן לאומי ושמורת :  הגדרה

דרומית  מ"ק 1' כ ,מ מדרום לצומת הלידו"ק 13-וים המלח כ 43' בין כביש מס: מיקום

 השמורה הנמוכה ביותר בעולם האתר הינו. צוקי מדבר יהודהלרגלי מ,  לקומראן

 .ומוכרז כפארק לאומי

  2429/6249.  צ.נ

לרבות בית גידול ובעלי חיים במגוון הביולוגי  תהינה ייחודי שמורת הטבע: תאור

 . מצוקי מדבר יהודה וחוף ים המלח, ביצה, מפגש של אקלים טרופיטיפוסיים ל

הים נסוג למרחק של , השנה האחרונות 93' ב ים המלח המואצת של תייבשותהעם ה

היורד עם , ביצה טובענית רוויה במים ח שלמ והשאיר אחריו אזור שטו"לה משני קלמע

 .שיפוע מתון לכוון מזרח

גורים לציבור ורק החלק המרכזי לאזורים הצפוני והדרומי הסחלק שטח השמורה מ

ומאורגן לקבלת קהל מבקרים עם שטחי מנוחה , פתוח לציבור, נםדו 133' בשטח של כ

 . בריכות רחצה ושחיה ושטחי צל נרחבים, תעלות מים, ואוכל

הינה אטרקציה למבקרים רבים שמספרם עולה בהדרגה בשנים , השמורה כיום

 . נפש 143,333 -הוא כ 4314-והצפי ל, האחרונות

ד אך בימי חג ומועד מספר המבקרים איש בלב 133 -בימי חול מבקרים באתר עד כ

 'י/ק"מ 13-בין כ, על כן, תרומת הביוב היומית נעה. נפש ליום 0,333ועד  1,133 -מגיע מ

 .'י/ק"מ 101-עד כ

 קו המאסף מתחיל במבנה במרכזי, מרכזי וצפוני, קיימים שני מרכזי שירותים

המקבל ביוב ממרכז  ,את הביוב אל בור רקב המוביל ' מ 433' עם קו מאסף באורך של כ

 .השירותים הצפוני הנמצא לידו

להרמת . ש.ת, מתקן קדם טיפול, שלבי טיהור הם בור רקב כפול: הטיפול בשפכים 

אגנים ירוקים וצינור פיזור ארוך אל , בריכת חמצון מואצת, השפכים למתקן הטיהור

 . תוך השטח בו היה ים המלח

 .4310מתקן הטיפול נמצא בהקמה שתסתיים באפריל 

 . יוזרמו לשטח המיובש של הים, באיכות העומדת בהנחיות ועדת ענברהקולחים 

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .נפש ליום 1,133-יהיה כהממוצע מספר מבקרים יומי 

 .ק ליום"מ 63 -תרומת השפכים תהיה כ

 .ק"מ 63,333-שפיעת שפכים שנתית תהיה כ

 .פ ועדת ענבר"לטיפול בשפכים לרמה שניונית עיוקם מתקו טיהור אינטנסיבי ביולוגי 
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 .ח"שאלף  0,033-כעלות המתקן 

 .השדרוג יבוצע במימון של רשות הטבע והגנים

 .על פי התפתחות תנועת המבקרים באחריות המועצה, ז לביצוע"לו

 
   אבנת   0.4

 .כפרי עם מוסד חינוכיקהילתי ישוב : הגדרה 

 .     ת מצוק מדבר יהודהעל ומורדו 43' בין כביש מס: מיקום 

  6207/ 2412. צ.נ

 .    'ד 16-ס כ"ושטח ביה' ד 47 -שטח הישוב כ

בה  הס תיכון עם פנימיי"הכוללת בי, "יפתח"מכללה חינוכית לנוער חוסה בשם :  תאור

 .תושבי המקוםעובדים 

ילדי היישוב לומדים בבית הספר  .גן ילדיםומעון , פעוטוןקיימים ביישוב , בנוסף

 .ה"האזורי בקלי

. גרות ומכונאות רכבשל מס מקצוע יבבית הספר קיימים בתי מלאכה ללימוד

 .תלמידים 63-מהם כ, נפש 163-כ כיום חיים במקום:  אוכלוסייה 

חדרים  17+ ד "יח 93-תהליך בניה ל סגל עובדיםעם משפחות קרוואנים  16-האכלוס ב

 .בפנימייה עבור התלמידים

 .המורים והתלמידים, סגל המטפליםלרבות  ,נפש 913-הוא לישוב השל גודל הצפי 

 -של הישוב יש מערכת ביוב שהוקמה לפני כהמגורים הותיקה  בשכונת: ב מערכת הביו

 .במקום השהיית לשרת את היאחזות הנחל, שנה 41

 הגדר הצפונית שלהקיים מסתיים במתקן טיפול אקסטנסיבי הנמצא ליד קו המאסף 

 .המחנה

ק  ושתי בריכות חמצון באותו "מ 13-המתקן הכולל בריכת שיקוע מבטון בנפח של כ

 . הנפח

 .הקולחים מחלחלים לקרקע

 

 סילוק השפכים 

הכוללת תאור של מתקן , הוגשה פרשה טכנית מתוקנת למשרד הבריאות 4310 במרץ

טיהור קומפקטי אינטנסיבי ביולוגי המתוכנן לספק קולחים באיכות התואמת את 

 .הנחיות ועדת ענבר

  .4310היציאה למכרז מתוכננת לקיץ 

 

 נת היעדתחזית סילוק השפכים בש

 נפש 633-תלמידים כ +אוכלוסיה 

 .ק ליום"מ 103-שפיעת הביוב תהיה כ

 .ק"אלף מ 90-תרומה שנתית תהיה כ

 .המתקן ישודרג על ידי הקמת מודול נוסף במקביל לטיפול בכמות המתוכננת

 

 .ח"שאלף  1,333  אומדן עלות

 .על פי גידול הישוב  ז לביצוע"לו

 .ות לקו הקולחים האזוריהתחבר:  תכנית השבה           

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
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 מצוקי דרגות  0.13

 .מסעדה כפרית. כפר נופש ואתר מטילים עם לינה בצימרים ואהלים : הגדרה 

 .אתר נופי על קצה מצוק מדבר יהודה:  מיקום

 6109 / 2374:   .צ.נ

                      תמספר מבנים עם חדרי מגורים ומבנים מרכזיים שהוקמו בזמן ההתיישבו:  תאור

 .ןכאשר המקום היה באחריות של משרד הביטחו 1473במקום בשנות 

האתר נמצא בבעלות של הקיבוץ מצפה שלם ונותן שירותים למטיילים                     :   סקע

ואת הוואדי העמוק המשמש לספורט אתגרי של                       , האוהבים את הנופים על ים המלח

 .מטפסי מצוקים

 . נפש בחגים ואירועים חברתיים 433 -ר המבקרים נע בין מספר בודדים ולבין כמספ

נפש  033-מספר המבקרים משתנה בין עונות השנה וחגים ויכול להגיע ל:  אוכלוסיה

 .נפש ללילה 63-מספר הלינות עד כ.  ליום

      שירותים בכל המבנים עם מערכת איסוף המגיעה אל מתקן טיפול      :  מערכת הביוב

 .ספיגהבורות בריכות שיקוע ו 0-ב  מהמורכ

 .ל"הנח תכהיאחזו 1473-במקום בשנות ה תהמערכת נבנתה עם הקמת ההתיישבו

 

 :תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 

 .מסעדה ונופש,חדרי מלון עם מתקני ספא  013

בסך . 73%-ק לחדר כפול תפוסה ממוצעת של כ"מ 713מוערכת שנתית כמות השפכים ה

 .ק ליום"מ 133-ק לשנה או כ"מ 163,333כל  ה

  

 0,133-עלות הקמה של כאומדן מוצע פתרון של מתקן טיהור אינטנסיבי קומפקטי ב

 .ח"שאלף 

 .4343מועד לביצוע 

 

 מצפה שלם   0.11

 ".אהבה"קיבוץ עם מפעל תעשייה :  הגדרה  

 .ןעל מורד שפכי האב, ומצוקי מדבר יהודה 43' בין כביש מס:  מיקום 

 2381/6086.  :  צ.נ 

 .תיירותו חקלאותכלכלת הקיבוץ מבוססת על . נפש 173 -הישוב מונה כ: תאור 

 .ק ליום"מ 93-שפיעת השפכים הם כ

  .ולול לגידול תרנגולי הודו לפיטום, דונם 933-כשל  תמרים מטע ,בתחום החקלאות

                       .אה סעיף נפרד לחוף הרחצהר: לאמינר חוף: ענפי התיירות בקיבוץ

 .ראה סעיף נפרד". לפעילות מדברית מרכז -"מצוקי דרגות" כסנייתא

קוסמטיים הוצרים המהמייצר ומשווק את , מעבדות ים המלח " :אהבה"מפעל 

תהליך היצור של המפעל תורם שפכים תעשייתיים  .המבוססים על מינרלים מים המלח

 .ת של תהליך היצור ושטיפות של חומרים כגון ממיסים אורגניים ועודהכוללים פסול

 .ק ליום"מ 43-כמות השפכים היומית כ

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8_(%D7%A2%D7%A5)
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על אין מידע מדויק  ,מסוג של אגן ירוק על יש מתקן קדם טיפול לשפכיםפהמליד 

 .התהליך ואיכות הקולחים

אסף קו מו, לרבות קו מחבר ממפעל אהבהכל שטח הישוב מבויב :  מערכת הביוב 

 .שמתחת לישוב היורד לאזור המישורי

 . בריכת שיקוע ובריכת חמצוןתקן אקסטנסיבי של במהטיפול בשפכים מתבצע 

 .אינן אטומותאולם  4311בשנת  נוהבריכות תוק

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .וםק לי"מ 171שפיעת שפכים של  ,נפש 414 שהם( 630. מ.ת), ד"יח 406:  אוכלוסיה           

 .ק"אלף מ 16,333-שפיעת שפכים שנתית תהיה כ                      

הטיפול בשפכים יתבצע במתקן חצי אינטנסיבי של בריכות שיקוע ובריכת חמצון  

 .מואץ

 על ידי תוספת בריכות שיקוע וחמצון בהתאם להנחיותהמתקן הקיים ישודרג ויורחב           

 .הרשויות          

 

 .ש"ליד המט תמקומי השקייהלסולקו הקולחים י                     

            

 חוף מינראל   0.14

מסעדה וחנות                     , טיפולי גוף ורחצה בים המלח, גופריתשל מי מרחצאות :  הגדרה

 .מזכרות

 .43' בין ים המלח וכביש מס:    מיקום

 2380/6083:  . צ.נ

בריכות                     , שירותי חוף, ים ותיק ומסודר הכולל חוף רחצהאתר תיירות ומבקר:  תאור

 .בית קפה וחנות מזכרות, שטחי מנוחה מוצלים, גופרית

 . נפש 163,333 -האתר פופולארי בין התיירים ומספר המבקרים השנתי מגיע עד כ 

.  ש ליוםנפ 1,933 -ובימי שיא מגיעים לאתר כ 133-מספר המבקרים היומי נע בין כ

 .'י/ק"מ 03-היא כשפיעת השפכים 

 :כדלקמןשודרגה מערכת הביוב  4311בשנת 

ממנו יוצא קו , ליד הכניסההעליון  המבנה, ומקלחות שני מבני שירותים .א

 .הנמצא ליד החוף גרביטציוני אל מבנה שירותים

 .קו סניקה המגיע למתקן הטיהורעם תא שאיבה השירותים נבנה ליד מבנה  .ב

 .Rotating Biological Contactorדיסק -בשיטת ביו ורמתקן הטיה .ג

 

ריאקטור אירובי עם דיסקים , בריכת וויסות, אגני שיקוע, שלבי הטיפול כוללים

טבולים למחצה המסתובבים וחושפים את המדיה הבקטריאלית למזון מהשפכים 

 .  וחמצן מהאוויר לסירוגין

 . של סינון עומק גרנולארי וחיטויהשפכים מהטיפול השניוני עוברים למתקן שלישוני 

 .הטיפול הקולחים זורמים בצינור גרביטציוני אל היםלאחר 
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בריכות הגופרית מקבלות זרם מים חמים מבאר מקומית השואבת מים בטמפרטורה                       

C 043 בריכות הגופרית להזנת. 

 . לשים  ליםגוושימוש חוזר אינם ראויים להמים במוצא בריכות הגופרית 

 

 תחזית סילוק השפכים בשנת היעד

 .נפש ליום 4333-אקראיים לחוף הרחצה כ מבקרים

 .ק ליום"מ 43 -תהיה כ תרומת הביוב

 .ק"אלף מ 03-כמות השפכים השנתית תהיה כ

 .ח"ש 633,333-דיסק כ-אומדן עלות של תוספת מודול מתקן ביו

 .השקייההקולחים ישמשו ל

 

 מחנות צבא   0.10

 

 ליכל 

 .מחנות הצבא נמצאים באחריות משרד הביטחון בנושאי בינוי ותשתיות 

 

 נבי מוסא

 .דרך אתר נבי מוסא לכוון דרום 1' מחנה צבא על הדרך מכביש מס: גדרה  ה

 2390/6297. :  צ.נ

 .מחנה אימונים שמאוכלס תקופתית: תאור 

 .חיילים 633 -עד כ:  אוכלוסייה 

 .בלה המסתיימת בבורות שיקועם מערכת הומבני שירותים ע: מערכת הביוב 

 סילוק השפכים בחלחול להחדרה לקרקע

 

                     O.C.D 

 .מחנה צבא בפתח העיר יריחו: הגדרה

 2408/6371. :  צ.נ

 .בסמוך למושב וורד יריחו, 1' מחנה צבא על ציר הכניסה ליריחו מכביש מס: גדרה ה

  " .תיאום וקישור"מתקן קבע : תאור 

 .חיילים 93 -עד כ:  אוכלוסייה 

 .בלה המסתיימת בבורות שיקועמבני שירותים עם מערכת הו: מערכת הביוב 

 .סילוק השפכים בחלחול להחדרה לקרקע

 

 פלוגת הילטון     

מחנה צבא קטן שאינו מאוכלס בקביעות על הדרך מצומת הלידו לכוון מזרח                     : גדרה  ה

 .טוןליד מלון היל

 2488/6314. :  צ.נ

 .פ הצורך"מאחז פלוגתי המאוכלס ע: תאור 

 .חיילים 133 -עד כ:  אוכלוסייה 

 .מבני שירותים עם מערכת הובלה המסתיימת בבורות שיקוע וחמצון: מערכת הביוב 

 .סילוק השפכים בחלחול להחדרה לקרקע
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 "אל מול נבו"מחנה     

 .עוקף יריחו 43' עות על כביש מסמחנה צבא קטן המאוכלס בקבי: גדרה  ה

 2481/6366. :  צ.נ

 .מחנה צבא קטן המאוכלס בקביעות: תאור 

 .חיילים 133 -עד כ:  אוכלוסייה 

 .מבני שירותים עם מערכת הובלה המסתיימת בבורות שיקוע וחמצון: מערכת הביוב 

 .סילוק השפכים בחלחול להחדרה לקרקע

 

 מחנה מצוקי דרגות

 טן ליד אנטנהמחנה ק : הגדרה 

 2372/6116. : צ.נ

 .מחנה קבע קטן

 . מערכת ביוב עד לבור שיקוע, מבנה שירותים

 .סילוק השפכים בחלחול להחדרה לקרקע
                      

   לה'חג  דיר  מנזר   0.19

 .לה'מנזר דיר חג:  הגדרה 

 .ליד כביש עוקף יריחו לא רחוק מבית הערבה:  מיקום 

 6364 / 2475. צ.נ

האירועים הראשיים של                       .המגיעים לטקס הטבילה בירדן לצלינים הארחה בית: תאור 

טכסי הטבילה מתרחשים בחגים הנוצריים אף כי יש קבוצות קטנות של צליינים                      

 133-לפי הערכה מגיעים למקום עד כ. הפוקדים את האתר גם בתקופות אחרות

 .ם ללינהצלייני

 .יש להניח שהאתר מצויד בבורות סופג:  מערכת הביוב

 

 אתר הטבילה בירדן    0.11

 .אתר קדוש לעדות הנוצריות:  הגדרה 

 .מ דרומית לגשר המלך חוסין"ק 9-על נהר הירדן כ:  מיקום 

 6383/ 2518. צ.נ

 . האתר נחשב למקום בו חצו בני ישראל את הירדן בכניסתם לארץ כנען: תאור 

במקום זה הטביל יוחנן השליח את ישו ואת מאמיניו במי הירדן ולכן נחשב לשלישי                      

 .בקדושתו בעולם הנוצרי

חנויות של                      , מקלחות לאלו היוצאים מהטבילה, באתר קיימים שירותי דרך

 .אזורי תפילה וחניונים לאוטובוסים, מזכרות

ר המבקרים העולה לרגל לאתר זה בתקופת חג המולד מגיע לכמה מספ: אוכלוסייה 

 .אלפים
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   מערכת הביוב 

 :קיימות שתי מערכות ביוב

ממנו השפכים מוזנקים אל                       , מי המקלחות נאספים אל בור שיקוע עם תא שאיבה בצידו

 .שדה פיזור

 .על ידי ביוביתמי השירותים נאספים אל בור רקב המרוקן לפי הצורך 

ממערב לאתר הטבילה ' מ 433-כ" המנזרים"בתכנון הקמת מתקן טיהור קומפקטי ליד 

 .ופיזור הקולחים בהשקיה

 .לרבות תכנון ומימון סילוק השפכים, האתר נמצא באחריות רשות הטבע והגנים

         

 

  תחזיות הפיתוח .1   

 

 כללי  9.1

 .מתכנית הפיתוח של צפון ים המלחלק חאתרים אלו יהיו  -אתרי המלונות  (א)

 . ר"מ 43,333אתר בהיקף של  -משלש ורד יריחו  (ב)

 .אתר טרמינל שדה תעופה (ג)

 0,733ר ובסך הכל עד "מ 1,133 -בשלב ראשון עד כ ,זור מסחריא - צומת הלידו (  ד)

 .ר"מ

 .תלמידים 913 -בסך הכל כ, ה"בית ספר ואולם ספורט אזורי בקלי(      ה)

 

   תיירותאתרי  9.4

מיזמי התיירות יבוצעו על ידי גופים מסחריים בעזרת משרדי הממשלה על פי הנהלים            

יקימו וינהלו את הפרויקטים הללו לרבות הכנת נספחי ביוב , והם שיתכננו, המקובלים

 .לאישורי הרשויות ותכנון פתרונות לסילוק השפכים

תר בקנה מידה ארצי ולכן כל נושא התשתיות ביו המיזמים האמורים הינם גדולים

 .יטופל על ידי גוף תכנון משותף לגורמים האזוריים והממשלתיים

 

 צפון ים המלח מלונות אתר       9.0

         .היעד שנתעד  חדרי מלון 1,333עד יש צפי של . 634וכן  636/4 'פי תכניות מתאר מסעל 

ביוב ק "מ 3.6עד תרומה של ו 73%סה של חדרי מלון בתפו 433: תחשיב תרומת הביוב

 . 'י/ק"מ 139 -ערך לתרומת שפכים יומית של כשווה  ,ליום לחדר

 .ק"מ 713-תרומת שיא יומית תהיה כ

 .ק"מ 413,333 -ככמות ביוב שנתית של 

 תכנית אופרטיבית

 .לאזור בתי המלוןייחודי ש מרכזי "הקמת מט

 .פ הנחיות משרד הבריאות"ע איכות הקולחים תהיה להשקיית גינון ציבורי

 .ח"שאלף  1,413-יהיה כבלבד  ש"מטהאומדן עלות 

 .מימון הפרויקט יהיה על ידי היזם של התכנית
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   רותיםימסחר וששטחי  9.9

 .ר במשולש ורד יריחו"מ 43,333מזה , ר"מ 03,333מעל 

 

 משולש ורד יריחו      9.1

 .שטח למסחר ותעשיה ליד צומת אלמוג :הגדרה 

 .חדרי מלון בשנת היעד 433-ר בתוספת של כ"מ 43,333-מסחרי כ שטח

החדש                       1' הישן מצפון ובכביש מס 1' דונם הגובל בכביש מס 1333-שטח של כ:  מיקום 

 .מדרום

 4901.6097: צ מרכזי .נ

              . תכנון כללי רק בשלב זה קיים. לפני הפקדה: סטטוס .  600/4'  ע מס"תב

 114-בתוספת ל ק ליום"מ 91-שהם כ, ק לדונם ליום"מ 913לפי תחושב השפכים שפיעת 

 .ק ליום"מ 117-בסך הכל כ, ביוב ליוםק "מ

 .ק"מ 14,333-השפכים השנתית תהיה כשפיעת 

  

 .ח"שאלף  1,133-כ אומדן עלות המתקן יהיה

   .ז להתחלת הפרויקט"אין עדיין לו

 

 מוסדות ציבור וחינוך 9.6

 .ר"מ 4,033 -כהמועצה   מבנה          

 .0,333( ה"קלי)אולם ספורט , מבנה רווחה והעשרה" + מגילות"בית ספר           

 . ר"מ 1333" אבנת"בית ספר           

 

     האומנים כפר   9.7

        קריית             "ה ל"פיתוח ושדרוג מחנה הלגיון שליד חוף הרחצה של קלי, בתכנון: הגדרה 

 ".אומנים

 .ליד אתרי הרחצה בחוף הצפוני, בתכנון:  מיקום 

  6384 / 2463. צ.נ

 .נפש 93 -כ האוכלוסי

 .נפש 4333-קרים כמב

 ק ליום"מ 94-שפיעת שפכים כ

שפכי האתר יוזרמו למתקן טיהור משותף של שלושת חופי ים המלח יחד עם קריית 

 , האומנים

 .ה מדברבמתקן חדש שימוקם מדרום לחוף נוו

 .לקו הקולחים האזוריאו כחלופה יוזרמו , הקולחים יושבו להשקיה ליד מתקן הטיהור

 .המיזם באחריות משרד התיירות והמועצה
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    קאסר אל יהוד    9.6

 .אתר שירותים לצליינים הטובלים בירדן, בתכנון: הגדרה 

 .ממזרח' מ 1,633 -כ, על כביש הגישה לאתר הטבילה בירדן: מיקום 

 6384 / 2515.  צ.נ

 .נפש ליום 633-מוערך ב, ר המבקרים היומי הצפוימספ

 .ק ליום"מ 06-מוערכת בשפיעת השפכים 

 .ק"אלף מ 14-כמות שפכים שנתית תהיה כ

 .ח"שאלף  033המתקן תהיה עלות 

 .ליד האתר להשקיהת איכות הנדרשת להשבתם יטופלו במתקן מקומי לרמהשפכים 

 .ירות והמועצההמיזם באחריות משרד התי

          
 שטח השיפוטברחבי  שפיעת הביוב .0

 

  בישובים ואתרי מבקרים שפיעת הביוב ריכוז נתוני - 0' טבלה מס

 

 תרומת ביוב אתר/שם היישוב ד"מס

 ק ליום"מ

 אירוח ,אוכלוסייה)

 (תיירות, מבקרים

  תרומת שפכים

 ק ליום"מ

, תעשייה)

 (חקלאות

 הערות

בשנת  כיום  

 היעד

שנת ב םכיו

 היעד

 

  11 1 034 63 ורד יריחו 1

 .כולל צומת אלמוג 11 91 444 77 רפת+ אלמוג  4

 ראה אלמוג- -  93 43 צומת אלמוג ותחנת סונול 0

 - -  11 6 בית הערבה מחנה ישן 9

    103 46 בית הערבה קיבוץ 1

    4 4 בית אריזה \בית הערבה  6

 - -  93 43 מתחם המועצה, צומת הלידו 7

  96 06 416 69 רפת+  ה"קלי 6

    43 43 ה"חוף קלי 4

    116 16 חוף ביאנקיני 13

    136 13 חוף נווה מדבר 11

    93 03 קומראן 14

    93 03 עיינות צוקים 10

    73 03 אובנת 19

  03 43 170 69 מפעל אהבה+ מצפה שלם 11
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 תרומת ביוב אתר/שם היישוב ד"מס

ק ליום "מ

אירוח , אוכלוסייה)

 (תיירות, מבקרים

  תרומת שפכים

 ק ליום"מ

, תעשייה)

 (חקלאות

 הערות

בשנת  כיום  

 היעד

שנת ב כיום

 היעד

 

    191 03 חוף מינראל 16

    134 13 מצוקי דרגות 17

קט עצמאי לרבות פרוי   1663  מיזם מלונות צפון ים המלח 16

 .נית השבהתכ

ד משולש ור, מיזם מסחרי 14

 יריחו

פרויקט עצמאי לרבות    91 

 .תכנית השבה

    94  האומנים כפר 43

 מבקרים ליום 633 -כ   43 13 יהוד אתר הטבילה-קאסר אל 41

  011 011 .2,00 .00 כ"סה 
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 הפתרון לבוצות    .. 

 :להלן  חלופות לסילוק הבוצה

 

  פתרון מקומי .א

 . ל"החומר היבש לחורשות קקופיזור . שדה ייבוש בוצה ליד כל מתקן טיהור

הרי החלופה נוחה , היות והאחריות לבוצה תהיה כמו האחריות לטיפול בשפכים        

לטיפול בשפכים ברחבי ועולה בקנה אחד עם מדיניות המועצה בנוגע , להקמה ותפעול

 .המועצה

על גבי בריכות רדודות מבטון עם שכבת סינון נתמכת הבוצה המטופלת מוזרמת ל           

 .שכבת ניקוז

 .מי הנקז מוזרמים חזרה לטיפול יחד עם השפכים           

 .דים סביבתייםמטרהבריכות יכוסו ברשת למניעת            

 

 פתרון אזורי .ב

ופיזור  אוג שיצאו משימוש ש"מטשדה ייבוש בוצה אזורי באתר בריכות השיקוע של 

 .ל"החומר היבש לחורשות קק

אתרי הכוללת את כל הישובים ו, נפש לשנה 14,333-וות ערך לבהנחה של אוכלוסיה ש

 .ק לשנה"מ 163-כמות הבוצה השנתית תהיה כ, השוניםהמבקרים 

עצה אל אתר ייבוש אומדן עלויות הובלת הבוצה מכל מתקני הטיהור ברחבי המו

 .לשנה ח"ש 16,333 -הבוצה יהיה כ

 . לשנה ח"ש 6,333-בוש יהיה כפיזור לחורשות ושיקום שדות היי, ת הבוצהאומדן הוצא

 .הפתרון הזה אינו כלכלי בהשוואה לפתרון המקומי
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 ז לביצוע לפי שנים"אומדן תקציב ולו.       0
 

 

 תכנון לשנת היעד+מצב כיום  האתר/שם הישוב ד"מס

 

אומדן תקציב 

 (ח"ש)

 ז לביצוע"לו

 4341 1,033,333 הרחבה, מתקן מקומי ורד יריחו 1

 4310-4319 4,133,333 צומת אלמוג+רפת+חדשמקומי מתקן  רפת+וביש אלמוג 4

--- ---  ש אלמוג"ראה מט צומת אלמוג ותחנת סונול 0

 4343 013,333 חדשמקומי מתקן  בית הערבה מחנה ישן 9

 4341 1,633,333 תוספת מודול ,מתקן מקומי בית הערבה קיבוץ 1

--- ---  ינויללא ש. מתקן מקומי בית אריזה/ בית הערבה  6

  קדם טיפול לרפת רפת+ה "קלי 7

 הגדלת המתקן

633,333 

1,133,333 

4310 

4341 

 4310 1,333,333 הרחבה+ מקומי שדרוג מתקן  קומראן 6

 4341 0,033,333 חדשמקומי מתקן   עיינות צוקים 4

צומת , מתחם המועצה 13

 לידו

 4311 433,333 .הרחבה ,מתקן מקומי

 אבנת 11

 

 שמתקן חד

 תוספת מודול

413,333 

633,333 

4310 

4303 

 מפעל+ מצפה שלם 14

 "אהבה"

 4319 1,933,333 הרחבה+ שדרוג , מקומימתקן 

 4343 1,133,333 .הרחבה+שדרוג , תקן מקומימ חוף מינראל 10

 4311 0,133,333 מתקן חדש מקומי מצוקי דרגות 19

 4319 933,333 שדרוג המתקן ה"חוף קלי 11

 מתקן חדש מקומי ביאנקיניחוף  16

 הרחבה

933,333 

733,333 

4310 

4341 

 4311 433,333 חדש מקומימתקן  חוף נווה מדבר 17

 4343   1,133,333 ה"חוף קלימטש הזרמת ביוב ל אומניםה כפר 16

 4319 613,333 חדש מקומימתקן  אתר הטבילה בירדן 14

 4303 1,413,333 מיזם פרטי ונות צפון ים המלחמל 43

 4341 1,133,333 מיזם מחרי פרטי משולש ורד יריחו 41

  21,011,111 כ"סה
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 לפי פרקי זמן להשקעות ריכוז אומדן תקציב

 

 ח"אלש שנה

4310 9,433 

4319 0,733 

4311 0,433 

4343 4,113 

4341 4,733 

4303 6,313 

 ח"שאלף  21,011 כ"סה

 

 

 

 

 

 

 ארנון גורן

 


