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כימיקליםלמהול בשפכים שלו  100אלף
רשות המים אישרהלמפעל אגן
הרשות :זה מקרה יוצאדופן ,המים ניתנולמפעל במחיר "מיםלבית" הגבוה
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שתייה
ולהזרים אותםלים

בהרבה

מהמחיר
לתעשייה

בן־דוד

ורשות המים לא
מתייבשת
ישראל
אפשר להסביר את העובדה שבעידודה של
שפכים מסוכנים
יבל$DN2$מפעל אגןכימיקלים היתר מיוחד למהול
בל
ביותר ממאהאלך! קוב מי שתייה ואזלהזרים אותםלים?
ברשות המים מנהלים בשנים האחרונות קמפיין נמרץלחיס־
$TS1$לחיסכון$TS1$
חיסכון $DN2$במים .למרות זאת מתברר כי בשנה שעברה קיבלמפעל אגן
כון
כימיקלים מאשדוד היתר להשתמש בכמויותגדולות מאוד של
מי שתייה
רק כדי למהול שפכים כדי שאפשר יהיהלהזרים
אותםלים.
בבעלות קבוצת  IDBשב־
$TS1$שבשליטת$TS1$
כימיקלים ,שהיה עדלאחרונה
אגן
בשליטת $DN2$נוחי דנקנר ונמכר לחברה סינית ,מייצר חומרי הדברה
שליטת
לעשבים.למפעל יש היתרלהזרים לים את שפכיו ,שמכילים
כמויותגדולות של שאריות חומרי הדברה .בשנים האחרונות
המשרד להגנת הסביבה בנוגעלאיכות השפ־
$TS1$השפכים$TS1$
הוחמרו דרישות
לעמוד בתנאים
כימיקלים טענו כי כרי
$השפכים $DN2$המוזרמיםלים ,ובאגן
כים
שנקבעועליהםלמהול את השפכים שלהמפעל בכמויותגדולות
מאוד של מים.
שהשפכים של אגן כי־
$TS1$כימיקלים$TS1$
במשרד להגנת הסביבה הציעו בתחילה
רשות המים ׳יישרהקו׳ .המים השפירים ניתנו
$DN2$היתרי $DN2$הזרמה לים
רי
וברשות המים אישרולחברה להשתמש במי שתייה .מנתוני רשות
ימיקלים$DN2$יימהלו בשפכים של בית־הזיקוק ,שגם הם מיועדים לה־
$TS1$להזרמה$TS1$
מיקלים
לבית״ ,שהוא גבוה בהרבה אף
למפעל לצורך זה במחיר ״מים
110$1ST$כב $1ST$בכ־
המיםעולה שבשנה שעברה קיבלהמפעל אישור להשתמש
$Dלהזרמה $DN2$לים בהיתר .הדבר לא התאפשר מסיבות שונות ,ואז הוחלט
זרמה
לתעשייה .זאת
מהמים השפירים המוקציםלמפעל במחיר מים
והמים האלהנמהלו בשפכים ואחר כך
110$2ND$כב $2ND$אלף קוב מי שתייה
110
לאפשרלאגןלמהול את השפכים במים .לצורך זה הקצו ברשות
וליצור תמריץלמפעל לאתר מים
כדילהקטין את השימוש בהם
הוזרמולים.
המים לחברה מי שפכיםמטופלים וכן מים מקידוח של מי שתייה
כימיקלים בהחלט יוצא דופן ,ואין עודמפעל זוליםיותר״.
״המקרה של אגן
שנמצא בקרבתהמפעל ונסגר לאחר שזוהם (מקורו של הזיהום,
בשפכים של מפ־
$TS1$מפעל$TS1$
הביולוגי
מאגןכימיקלים נמסר ש״הטיפול
הנמצא בתנאיםרומים״ ,נמסר מרשות המים .״תוספת המיםלאגן
2011$1ST$ב$1ST$ב־
$DN2$מפעל $DN2$אגן מצריך שימוש במים לצורך הקטנת רמתהמליחות.
ררר אגב ,הוא על פי החשדמהמפעלעצמו).״וזה ששופכים לים כימיקלים מיועדת לאפשר אתהתהליך
הביולוגי שמביאלסילוק על
במשרד
מי שפכיםמטופלים זה לא אבסורד?״ אומר על כך גורם
2011$2ND$ב $2ND$החברה עשתה שימוש מצומצםומוגבל במי שתייהלצורך
2011
המזהמים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ובהיעדר
להגנת הסביבה .״הם השתמשו בכ־  300אלף קוב מיםמטופלים
משתמשהמפעל במי
השלמת הדרישה .מינואר 2012ואילך לא
לחקלאות) .מב־
$TS1$מבחינת$TS1$
מספיק מיקולחים זמינים (היות שהם מועברים
ולחקלאות״.
שיכולים ללכת להשקיה
ולרישיונות כנ־
$TS1$כנפותחים$TS1$
שתייהכלל .החברהפועלת בהתאם להיתרים
חינת
$DN2$מבחינת $DN2$משק המים זו אכן שיטה בזבזנית ,אך לאחר שאושרה על
בשנה שעברה התברר שכמויות המיםהמטופלים לא מספיקות
דרש״.
הבינמשרדית למתן הית־
$TS1$היתרי$TS1$
ידי המשרד להגנת הסביבה והוועדה
מתביישת .אדורת איך
רשות

קי־
$TS1$קיבל$TS1$
המים

פותחים
$DN2$כנפותחים$DN2$

עונה

בחוףמלופלך
vnu
ואיתן

יוכלו לקבל
אחרות לא

בן־דוד

גליקמן

עם ניקיון

תקצוב

בשנה הבאה .רשויות

יתוקצבו ויצטרכו
החופים

להתמודד

מתקציביהן.

במשרד

עלולים החופים הלא
הלח
מלוכלכים .זאת לאחר
להיות הרבה יותר
שהמשרד להגנת הסביבה החליט לבטל
היו צריכות לעשות זאת גםלפני שנוסד
לניקוימ.
את התקציב
הפרויקט הזה.
שכמה מהם
החופים הלא מוכרזים,
בתגובה להחלטה שיגר בימים האחרו־
$TS1$האחרונים$TS1$
נחשביםליפים בארץ ,סבלו במשר שנים
נים
$DN2$האחרונים $DN2$ראש מועצת חוףכרמל ,כרמלסלע,
ארוכות מהזנחהומלכלוך הרשויות המ־
$TS1$המקומיות$TS1$,
מכתב זועם לשר להגנת הסביבהגלעד
החופים
נמצאים
שבתחומיהן
קומיות,
$DN2$המקומיות$DN2$,
ארדן ובו הוא דורשלהחזיר את התקצוב.
והמ־
$TS1$והמתרחצים$TS1$
לנקותם,
מהצורך
בתי אב
000,8
״לאיעלה על הדעת ש־
האלה,התעלמו
שנים
כמה
לפני
מהזוהמה.
$DN2$והמתרחצים$DN2$סבלו
תרחצים
מחוף הכרמל יממנו את הניקוי ב־  25ק״מ
ייסד המשרדלהגנת הסביבה פרויקט בשם
של חופים פתוחים שבהם מבקריםמיליון
מוכרזים

אומרים שאין שום סיבה

לא ידאגולנקות

״חוףנקי״,

שבמסגרתו

מימן %07מעלויות

$TS1$נדרשו$TS1$
נד־
הניקיון בחופים ,והרשויות המקומיות

שרשויות חזקות

את החופים בעצמן ,ושהן

איש בשנה״ ,כתב.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר :״שמי־
$TS1$״שמירה$TS1$

$DN2$נדרשו$DN2$להשלים את היתרה .הפרויקט הוכיח
רשו
אינטגרלי
$DN2$״שמירה $DN2$עלניקיון החופים היא חלק
רה
את עצמו ,ובשנים האחרונות היו מרבית
מתפקיד הרשויות,ובשביל זה תושביהן
החופים נקיים.
משלמים ארנונה.
כשהמשרד נדרשלקי־
$TS1$לקיצוץ$TS1$
שנחשף
השנה שעברה ,כפי
בסוף
לצורכי ביטחוןלאומי ומנגד
$DN2$לקיצוץ $DN2$בתקציבו
צוץ
ב״ידיעות אחרונות" ,על רקע הצורך נוספו משימות חשובות,הוחלטלהמשיר
לקצץ בתקציבים ,הוחלט במשרד להגנת לסייעלרשויות חלשות ולאלרשויות
להגביל את התקצוב של הפרויקט
הסביבה
עשירות .לשמחתנו ,מרבית ראשי הר־
$TS1$הרשויות$TS1$
לרשויות שנמצאות במדד סוציו־אקו־
$TS1$סוציואקונומי$TS1$
רק
$DN2$הרשויות $DN2$מבינים את חשיבות שמירתהניקיון
שויות
רשויות
$DN2$סוציואקונומי $DN2$נמוך .התוצאה היא שרק
נומי
שבשטחיהם ולא רואים בהם
של החופים
לאורך חופי הים התיכון עכו ,קריית־ים,
רק מקור הכנסה .אנו מקווים שבשנה הבאה
ניתן יהיה לשובולתקצב את הפרויקט במ־
$TS1$במתכונת$TS1$
טירת־כרמל ,ג׳סר א־זרקא ,אשדוד ,מועצה
אזורית חוףאשקלוןואשקלון וכן אילת
$DN2$במתכונת$DN2$מלאה״.
תכונת

