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על אף החורף הגשום וגשמי הברכה הרבים 
כי  העמקים  מעיינות  בתאגיד  מתריעים 
משק המים בישראל נמצא בגרעון של כ-2 
שמואל,  אורי  בשנה.  מים  ממ"ק  מיליארד 
העמקים  מעיינות  תאגיד  דירקטוריון  יו"ר 
ומ"מ ראש עיריית יקנעם ויהודה סיסו מנכ"ל 
בעיה  קיימת  עדיין  כי  מדגישים  התאגיד 
וחסרים מים באקוויפרים ובכנרת ולכן חשוב 
להקפיד על צריכת מים נכונה ויעילה )ראו 
מיותר  מים  בזבוז  שימנעו  בהמשך(  טיפים 

ויקטינו את חשבונות המים של הצרכנים. 

מנכ"ל התאגיד יהודה סיסו מדגיש כי "ניתן 
עדיין לחסוך במים גם בהשקיית גינות לקראת 
הקיץ שבפתח וכמו כן בצריכות המים הביתיות 
עקרונות  למספר  לב  תשומת  מתן  ידי  על 
בסיסיים בצריכת המים הביתית. צריכת מים 
נבונה ויעילה עשויה לחסוך עשרות עד מאות 
למשק  לעזור  וגם  המים  בחשבונות  שקלים 

המים בישראל".

אחר  עוקב  העמקים  מעיינות  תאגיד  בנוסף, 
ישובי  בארבעת  רציף  באופן  המים  איכות 
התאגיד בעזרת 19 נקודות דיגום בהן הותקנה 
חברת  של  מים  לביטחון  החכמה  המערכת 
רציפה  בדיקה  מאפשרת  המערכת   .BLUE I
של איכות המים, וקבלת התראה מיידית בכל 
ליישובים.  המסופקת  המים  באיכות  חריגה 
המערכת מנטרלת בין היתר גם התרעות שווא.

כי מדובר  אורי שמואל מציין  יו"ר התאגיד 
באחד מהפרויקטים הטכנולוגיים הרבים אותם 
מוביל התאגיד בהשקעה משותפת עם רשות 
המים, מתוך ראייה בתאגיד כמוביל לחדשנות. 
העמקים  מעיינות  תאגיד  שמואל  מציין  עוד 
משק  על  לשמור  כדי  רבות  בדרכים  פועל 
מים חסכוני ויעיל בארבעת יישובי התאגיד, 
יקנעם, קרית טבעון, רמת ישי וזכרון יעקב, 
הן באמצעות תחזוקה שוטפת והן ע"י הובלת 
להתייעלות  מביאים  אשר  בתחום  פרויקטים 

וחסכון של מליוני ממ"ק בשנה.

יהודה סיסו מציין כי מדינת ישראל מתפילה 
כיום כ-650 מיליון ממ"ק מים שמכסים את 
מליון  )כ-850  הביתית  המים  צריכת  מרבית 

מתכננת  המים  רשות  בשנה(.  מים  ממ"ק 
להקים עוד שני מתקני התפלה, אחד בצפון 
ואחד בדרום על מנת לכסות את כל צריכת 
המים הביתית של מדינת ישראל. כיום צריכת 
על  עומדת  ישראל  במדינת  הכוללת  המים 
כשמרבית  בשנה,  מים  ממ"ק  מיליון  כ-2.2 
מהמים מיועדים לחקלאות ולתעשייה. בנוסף 
אחוז   85 משיבה  ישראל  מדינת  להתפלה 
שפכים  טיהור  מתקני  באמצעות  הביוב  ממי 
מתקדמים, מים אלה משמשים כנדבך חשוב 
במכסת מי ההשקיה. במסגרת המים המושבים 
הקים  העמקים  מעיינות  תאגיד  כי  יצויין 
מתקן טיהור שפכים )מט"ש( מתקדם בצומת 
השפכים  במי  שימוש  ומאפשר  יהושע  כפר 
במקביל  מוגבלת.  בלתי  להשקיה  המטוהרים 
משודרג מתקן טיהור שפכים המשותף לזכרון 
יעקב, פרדיס ומ.א חוף כרמל על מנת להביאו 
שתאפשר  שלישונית  לאיכות  כן  גם  בעתיד 
השקיה בלתי מוגבלת. במסגרת שדרוג זה גם 
 fluence חברת  של  טכנולוגי  פרויקט  מוקם 
שמאפשר שיפור בהליך טיהור השפכים תוך 

חסכון ניכר באנרגיה.

סיסו  השפכים  מי  לטיהור  מהמאמץ  כחלק 
רגישים  השפכים   טיהור  מתקני  כי  מדגיש 
ושימוש  מגבונים  דוגמת  מזיקים  לחומרים 
מוגבר בחומרי ניקוי שגורמים לנזקים למערכת 
מגבונים  מהשלכת  להימנע  ומבקש  ההולכה 
מסירי  דוגמת  ניקוי  בחומרי  מוגבר  ושימוש 

שומנים הפוגעים בתהליך הביולוגי במט"ש.

עקרונות לחסכון במים וייעול משק המים
1. קריאה מרחוק ואפליקציה: התראה בזמן אמת 

על נזילות

מערכת  והקמת  השירות  ממערך  כחלק 
בחברת  פותחה  מרחוק,  מים  מדי  לקריאת 
המאפשרת  אפליקציה  טכנולוגיות"   "ארד 
מעקב סלולרי אחר צריכות המים, באמצעותה 
לניתן לנהל מעקב אישי אחרי צריכות המים 
הביתיות. בנוסף ניתן להיכנס לאתר התאגיד 
ולעקוב אחרי חשבונות המים. מדובר בהליך 

רישום פשוט המפורסם באתר התאגיד.

מושכל  לשימוש  למים"-מודעות  "מתחברים   .2
במים לדור הצעיר

במהלך  הצטרפו  העמקים  מעיינות  ביוזמת 
שנת הלימודים האחרונה בתי הספר יסודיים 
לתכנית  התאגיד  ביישובי  ה'(  ד',  )כיתות 
לישראל  המועצה  של  למים"  "מתחברים 
הישובים,  של  החינוך  מחלקות  בשיתוף  יפה 
בין  המים.  משאב  בנושא  המודעות  להגברת 
מטרות התכנית: עידוד שתיית מי ברז, שימוש 
מושכל במים ומניעת פגיעה במערכת הביוב. 
אורי שמואל בירך על התכנית: "חשוב לחנך 
את הדור הצעיר לצריכה נכונה ויעילה של 
מים. אנו מודים לראשי הרשויות שמבינים את 
החשיבות הרבה של הנושא ולמחלקות החינוך 
בארבעת הישובים שפעלו להכניס את התכנית 

"מתחברים למים" למערכת הלימודים".

3. שימוש מושכל במים להשקיית גינות 

הבוקר  בשעות  מבוקרת  גינות  השקיית 
המוקדמות ולא בצהרים כשיש אידוי. מודגש 
כי שימוש במים בשעות החום הקשות עלולה 
בצמחים  שימוש  על  מומלץ  לצמחים.  להזיק 
זמן  מים.  מעט  שצורכים  ישראליים  ארץ 
יותר  לא  של  בתדירות  המומלץ  ההשקיה 
במחשבי  שימוש  בשבוע.  פעמים  משלוש 
ואת  ההשקיה  זמן  את  לייעל  עשוי  השקיה 

מועדי ההשקיה. 

4. שימוש במים לרחצה 

מקלחת ממוצעת צורכת כ-100 עד 150 ליטר 
בכל שימוש. הקפדה על קיצור זמן המקלחת 
עד  לחסוך  יכול  הסיבון  בזמן  הברז  וסגירת 
המים  הברז  סגירת  המים.  מצריכת  כשליש 
הרבה  יחסוך  גם  השיניים  צחצוח  במהלך 

בצריכת המים. 

5. שימוש נבון בהדחה באסלות

כשליש מצריכת המים הביתית הינה כתוצאה 
משימוש באסלות. חשוב להקפיד על שימוש 
במנגנון ל"הדחה קצרה" כשניתן. נזילה קטנה 
במתקן ההדחה עלולה להביא להכפלת צריכת 
המים הביתית. ניתן לזהות נזילה כזו בקלות 
נייר טואלט לדופן האסלה,  ידי הצמדת  על 
ניתן  נזילה באסלה.  אם הנייר נרטב קיימת 
צפייה  ידי  על  גם  כזו  קטנה  נזילה  לזהות 
במד המים. מד המים הממשיך להסתובב אחת 
לכמה שניות כשכל הברזים סגורים, מצביע 
על נזילה קטנה. מקור הנזילה עשוי להיות 
לא רק מהאסלות, אלא גם בברזים החשמליים 
המותקנים במערכת ההשקיה. מוזכר כי חשוב 
הביוב.  למערכת  מגבונים  להשליך  שלא 
הביוב  לצנרת  נזק  גורמים  אלו  מגבונים 

ובמערכות השאיבה לביוב.

בתאגיד מעיינות העמקים מתריעים כי על אף החורף הגשום משק 
המים בגרעון וממליצים על טיפים בחסכון במים

בתאגיד האחראי על תשתיות המים והביוב ביקנעם, קרית טבעון, רמת ישי וזכרון יעקב מתריעים כי משק המים בישראל 
בגרעון של כשני מיליארד ממ"ק בשנה וקוראים לציבור להקפיד על צריכת מים נכונה. במקביל מוביל התאגיד פרויקטים 
משמעותיים בתחום אשר מביאים לחסכון של מליוני ממ"ק ובהם התקנת מערכת קריאה מרחוק שצמצמה את פחת המים, 
הקמת מט"ש אזורי שמספק מים לחקלאות באיכות שלישונית והתקנת מערכת טכנולוגית מתקדמת לביטחון מים. אורי 

שמואל, יו"ר דירקטוריון מעיינות העמקים ומ"מ ראש עיריית יקנעם: "ייעלנו מאוד את מערכות המים, הטמענו טכנולוגיות 
מתקדמות והצלחנו להגיע לזמן תגובה מהיר בטיפול בתקלות", מנכ"ל התאגיד יהודה סיסו: "צריכת מים נכונה ויעילה תמנע 

בזבוז מים מיותר ותקטין את חשבונות המים של הצרכנים"

יו"ר דירקטוריון מעיינות 
העמקים אורי שמואל

ביקור ראשי ערים במט"ש עמקים בו הושקעו עשרות מליוני שקלים


