
 הקמת מכון משותף לטיפול 

 

 , בשפכים של כל הישובים באזור

 

 .ישראלים ופלסטינאים

 

 ,טיפול בקולחים עד לרמה שלישונית

   

 כדי לקבל מים מתאימים להשקיה

 

 .בלתי מוגבלת לגידולים חקלאיים

 שיתוף פעולה אזורי בתחום הטיפול 

 

 בגלל התועלות , בשפכים מתבקש

 

 הרבות שיש לו לתושבי האזור כולו

 

 והוא פתח ליצירת יחסי שכנות  

 

 .טובים יותר  



 תאור הפרויקט

 ביוזמת מועצה אזורית דרום  

 

 ,  2000הוקם בשנת , השרון

 

 מכון  , בשטחי המועצה

 

 :לטיפול בשפכים של הרשויות

 

 ,  השרון-דרום, טירה, טיבה

 

 ,  כוכב יאיר ישובי נחל קנה

 

 .קלקיליה ואלפי מנשה

 חוברה למכון 2001ביוני שנת 

 

 בגלל המיקום . העיר קלקיליה

 

 ,הטופוגרפי של קלקיליה

 

 תוכנן המכון וקו ההולכה 

 

 כדי שיקלוט את שפכי העיר 

 

 .בגרביטציה

 טירה

 טיבה

 השרון-דרום

 דרום השרון

 קלקיליה
 מנשה-אלפי

 ישובי נחל קנה

 ישובי נחל קנה

 המכון



 היעדים

   7,500 -המכון הנוכחי מטפל בקולחים בהיקף של כ ◘

 

 ק ליממה הם קולחי "מ 6,000 -מזה כ, ק ליממה"מ     

 

 .העיר קלקיליה     

   30,000 -המכון מתוכנן להגיע עד לכמות יומית של כ  ◘

 

 הגדלת המכון תאפשר קליטת . 2020ק בשנת "מ     

 

 .קולחים מכל מחוז קלקיליה     

 כמו כן נבדקת האפשרות לשדרג את המכון על מנת  ◘

 

 להגיע לרמת טיפול שלישונית ולקבל מים להשקיה      

 

 .בלתי מוגבלת של גידולים חקלאיים     







 התועלות המשותפות

 צמצום זיהום מי התהום הקטנת הפגיעה הסביבתית

 השבת מים מטופלים לשיקום נחלים ניצול המים המושבים לגידולים חקלאיים



 ההשקעה הנדרשת

 כדי לקלוט שפכים נוספים ולשדרג את המכון כדי  

 

 שאפשר יהיה לבצע טיפול שלישוני נדרשת השקעות  

 

 :בהיקף של

 ח"מש 25 -ק שפכים ליממה כ"מ 16,000לכמות של עד  :שלב ב

 ח"מש 25 -ק שפכים ליממה כ"מ 30,000לכמות של עד  :שלב ג

 ח"מש 50 -כ' ג+'כ שלבים ב"סה



 לסיכום

 פרויקט אזורי משותף בתחום הטיפול במים מושבים

 

 מתבקש לאור התועלות הרבות שיש בו לכל תושבי 

 

 האזור ישראלים ופלסטינאים והוא יתרום רבות ליחסי 

 

 שכנות טובים יותר



 ממקורות ישראל

 חמש גינות המסתפקות מים ממעין אחד ונתקלקל המעיין  "
 

 כולם מתקנות עם העליונה נמצאת התחתונה מתקנת עם 
 

 כולן ומתקנת לעצמה  וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים  
 

 כולן  מתקנות עם  התחתונה  -לביב אחת  ונתקלקל הביב
 

 "נמצאת העליונה מתקנת  עם כולן ומתקנת לעצמה


