
אגף התפלה-רשות המים

כנס רגולציית איכות המים בישראל



באמינותובאיכותוביובשירותי מים לאפשר 

בת תוך הגדלת הרווחהמרבית באופן יעיל

קיימא של תושבי מדינת ישראל

אגף התפלה



אגף התפלה

(ש"מלמ78התפלת מליחים )התפלת מים מליחים 
אגף התפלה מעודד הקמת מתקני התפלת מליחים חדשים במישור החוף ובפנים  

.  הארץ וכן מקדם הגדלת מתקנים קיימים

(ש"מלמ585מי ים כושר התפלת )התפלת מי ים 
החל משלב ייזום  , לאגף ההתפלה אחריות כוללת על התפלת מי ים במדינת ישראל

הכוללת את מתווה ההתפלה לשנים הבאות ולוחות )וקידום תכנית האב להתפלה 
. ועד למימושה( הזמנים לביצוע



820-תעשיה + בית 

430-חקלאות 

70-פ "רש

50-ירדן 

30-טבע 

2015מים שפירים ביקוש והיצע 

כ "סה
ביקוש 
מים 

שפירים 

1,400
כושר התפלת מי ש"מלמ

ש"מלמ585ים 

התפלת מליחים  

ש"מלמ78

מקורות טבעיים



מתקני התפלת מי ים בישראל

אשקלון  

(2005)ש"מלמ115

שורק  

(2013)ש"מלמ150

אשדוד  

(2015)ש"מלמ100

חדרה 

(2010)ש"מלמ127

גליל מערבי  

(2025)ש"מלמ100

בתכנון סטטוטורי

פלמחים

(2007)ש"מלמ90



איזורבאותולתמהילבהתאםמשתנההארציתהאספקהבמערכתהמיםאיכות•

.השונותהאיכויותשלשילובומהווה

מי הכנרת ומי קידוחים, איכות מים מותפלים

מי קידוחיםמי הכנרתמים מותפליםתקנותיחידותהפרמטר

40020220ל"מגכלורידים – 30020 – 1000

קשיות

ל  "מג

כקלציום  

קרבונט

80-100300 – 400250 – 400

– 10.3ל"מגבורון 0.40 – 0.10 – 0.2

020~ל"מגחנקות – 3010 – 100

עד מאות15150-200~ל"מגנתרן

1ן"יעעכירות
<0.5

6 הנתונים רוכזו מדוחות של רשות המים*



תועלות–שילוב המים המותפלים במערכת הארצית 

יציבנוסףמיםמקוריצירת•

יציבהמיםאיכות,ונתרןכלורידיםצמצום-המיםבאיכותשיפור•

.רציףבאופןומנוטרת

לחקלאותהקולחיםבאיכותשיפור•

-אנרגטיוחסכוןבדטרגנטיםבשימושחסכון,רכיםמים•
שימוש:התעשייתיתולצריכהכליםמדיחי,כביסה:עירוניתלצריכה

הדוודיםשלושימוריעילניצול,שיקועמעכבי,יוניםבמחליפימופחת

.צנרתבסתימותהפחתה.החוםומערכות

תהוםומיקרקעותבהמלחתירידה•

אספקהאמינות•

7
השפעות נוספות  



תועלות–שילוב המים המותפלים במערכת הארצית 



תועלות–שילוב המים המותפלים במערכת הארצית 



כלורידים-השפעת כניסת מי התפלה על הקולחים 

בקולחים באיזור הדרום המקבל אחוז גבוה של מים  ירידה בריכוז הכלורידים ניכרת מגמת •

מותפלים

בתקנות ועדת ענברהקולחים עומדים 2010ניתן לראות כי החל משנת •
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דרום–חתך איזורי 

שים המתאימים"הנתונים רוכזו מדוחות המט*



.שלישונייםלקולחיםתקן,בישראלהקולחיםלאיכותחדשתקןלקבועהייתההוועדהמטרת

תתרום,השתיהמיתמהילמתוך,המותפליםהמיםאחוזהעלאתכיבחשבוןלקחההועדה

גםולכןמאודנמוךמותפליםבמיםהמלחיםריכוז.בהתאםהקולחיםבמליחותלירידהרבות

.בדרישהיעמדוהקולחים,והתעשייההעירידיעלשנתרמתבמליחותהתוספתלאחר

ועדת ענבר



השפעות נוספות–שילוב המים המותפלים במערכת הארצית 

אינווהואל"מג0.3-כבממוצעהואהמותפליםבמיםהבורוןריכוז–בבורוןקטנהתוספת•

.(בממוצעל"מג0.1)טבעייםלמיםביחסמשמעותיתבצורהגבוה

קשיותהוספתשלמשליםטיפולעובריםמותפליםמים–מגנזיום,כגוןחסריםמרכיבים•

הבריאותמשרדבדרישותעמידהלצורךמספקתלרמהייצובםתוךואלקליניות(קלציום)

.האספקהמערךעלושמירה

התפלהבמתקנימגנזיוםהוספתלבחינתפיילוטהקמתשלבתהליךנמצאיםאנובנוסף

.שונים
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באיכות ובאמינות שירותי מים וביובלאפשר 

תוך הגדלת באופן יעילמרבית 

בת קיימא של תושבי מדינת הרווחה

ישראל

חזון הרשות הממשלתית למים ולביוב  
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כלכלית ומשקית–תועלת עלות מול 

מחויבת בבדיקה מעמיקה תוך  רכיב מפורש בצרכי האספקהשאינם הוספת אלמנטים למים 1.

.  שקלול ההשלכות הבריאותיות והכלכליות מול שיקולי עלות ותועלת

.השפעה על תעריף המים             השפעה על כלל צרכני המים-זריזות בהוספת תקנות2.



התפלגות צריכת מים ביתית

הדחת אסלות

אמבטיה

שטיפה, בישול

כביסה וניקיון
גינון

שתיה בישראלממי הברז 0.5%-רק ב

לשתיהמשתמשים 
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מגמה רב שנתית של נפחי המים הזמינים בכנרת  



תודה רבה


