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 מים ושפכים 3.8

 

 מערכת הביוב המוצעת  3.8.3

 אגני הביוב  3.8.3.3

 .מתחם התיירות בים המלח מתפרס מאזור עין בוקק בצפון ועד היישוב נווה זוהר בדרום

 :אגני ביוב כאשר ארבעההשטח מחולק ל

 .כנית()לא בתחום הת : כולל היישוב הקיים והרחבתו המתוכננתנווה זוהראגן 

 .מלון קיימים ומתוכננים : אזור חמי זוהר וחלק מאזור הביניים הכולל בתיחמי זוהראגן 

 הבינלאומי ועד מלון ישרוטל.מהחוף  : החלק הצפוני של אזור הבינייםאזור בינייםאגן 

 .אזור עין בוקק ממלון ישרוטל בדרום ועד מלון מרידיאן בצפון :אגן עין בוקק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופוגרפיה וכיווני זרימה 3.8.3.2

השטח מתנקז לכיוון דרום, כאשר שפכי הישוב הקיים ואזור ההרחבה של היישוב  :נווה זוהראגן 

 יחוברו אל תחנת שאיבה קיימת נווה זוהר באמצעות קווי ביוב גרביטציוניים. 

 

באזור  שתמוקםחמי הזוהר, חדשה בהשטח מתנקז בשני כיוונים אל תחנת שאיבה  :חמי זוהראגן 

 . "מוריה" פלאזה נרדומערבית ממלון ליאו נמוך טופוגרפית
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 כדלקמן : י מסחר שוניםמלונות קיימים ומרכז 3מלונות חדשים,  7האגן כולל 

 

מס' 
 מגרש

 מספר חדרים שטח )דונם(
מספר חדרים כולל 
 תמריץ בניה ירוקה

מס' מיטות במלון לפי 
 מיטות בכל חדר 2

113   100 110 220 

300   150 150 300 

134 

  150 165 330 

   מסחר מסחר 0.60

135   100 110 220 

112   220 242 484 

109   150 165 330 

111   180 198 396 

110 
  210 231 462 

0.60     0 

108 

  180 198 396 

0.60     0 

   מסחר מסחר 1.00 589

   מסחר מסחר 15 152

TOTAL 18 1,440 1,569 3,138 
 

 

השטח מתנקז לכיוון צפון, אל מערכת הביוב הקיימת באזור המלונות של עין  : אזור בינייםאגן 

 בוקק. 

 כדלקמן : י מסחר שוניםמלונות חדשים ומרכז 8האגן כולל 

 מספר חדרים שטח מסחר )דונם( תא שטח
מספר חדרים כולל 
 תמריץ בניה ירוקה

 2מס' מיטות במלון לפי 
 מיטות בכל חדר

107 
  150 165 330 

   מסחר מסחר 0.60

106 
  120 132 264 

   מסחר מסחר 0.60

105 
  180 198 396 

   מסחר מסחר 0.60

104 

  230 253 506 

   מסחר מסחר 0.60

103 
  180 198 396 

   מסחר מסחר 0.60

   מסחר מסחר 5.00 588

101   180 198 396 

100   180 198 396 

   מסחר מסחר 17.00 587

102 
  300 330 660 

   מסחר מסחר 0.60

   מסחר מסחר 12.00 151

   מסחר מסחר 20.00 581

TOTAL 58 1,520 1,672 3,344 
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מוצע מאסף ביוב ראשי גרביטציוני שיונח במעלה בתי המלון ויזרום צפונה לכיוון מערכת הביוב 

 בשאיבה אל המאסף המוצע.  והקיימת בעין בוקק, כאשר שפכי כל מלון יחובר

 

חלק מהאגן נמצא , אל תחנת שאיבה ראשית "עין בוקק" השטח מתנקז לכיוון צפון : עין בוקקאגן 

במפלס נמוך טופוגרפית, באזור זה קיימת/מתוכננת תחנת שאיבה לשפכים הסונקת אל ת"ש 

 ראשית.   

 

 ת צריכות מים ושפיעת שפכים מתוכננו  3.8.3.3      

 יום\מיטה\ליטר 810: לפי בחדר בבית מלון חושבה השנתיתצריכה המים  3.8.1.3.1.1

: בהתאם להנחיות שהתקבלו מרשות המים בחדר בבית מלון  השנתיתצריכה המים  3.8.1.3.1.2

 יום\מיטה\ליטר 685

)לפי נתונים  לשנה.\מ"ק 1,752,290 -ב הסתכמה 2012צריכת המים השנתית לשנת  3.8.1.3.1.3

 תמר (אזורית שהועברו דרך טבלאות אקסל ע"י מועצה 

   )לפי נתונים שהועברו ע"י מועצה  2012בכניסה למט"ש בשנת  הנמדדשספיקת השפכים  3.8.1.3.1.3

 .שנתי\מ"ק 1,000,000 -תמר( הינה כאזורית 

לפי  – מצריכת המים 57% -בהתאם לאמור לעיל יוצא כי שפיעת השפכים מהווה כ 3.8.1.3.1.5

 יום.\מיטה\ליטר 390:  רשות המים

 

  מים כולל תוספת החדרים המאושרים כים מבתי המלון הקיילהלן טבלה המסכמת שפיעת השפ

 

 תיאור
שטח 
 )דונם(

מספר 
 חדרים

מספר 
חדרים 
 מאושר

מס' מיטות 
במלון לפי 

מיטות  2
 בכל חדר

שפיעת שפכים יומית 
)מ"ק/יממה( מחושב 

ליטר למיטה  390לפי 
 ביממה

ספיקה 
ממוצעת 

 )מ"ק/שעה( 

 18.81 451 1,156 600 578 31.43 מרידיאן דויד

 14.32 344 880 440 96 29.08 ליאונרדו אין

 6.83 164 420 210 203 8.58 הוד המדבר

 7.32 176 450 225 160 14.34 צל הרים

 9.76 234 600 300 304 16.42 קראון פלז'ה

 7.16 172 440 220 199 14.59 לוט

 7.97 191 490 245 200 16.41 ישרוטאל גנים

 13.02 312 800 400 400 16.04 רויאל

 10.90 262 670 335 242 16.88 אואזיס וספא קלאב

 9.76 234 600 300 302 16.02 דניאל

 9.76 234 600 300 298 16.15 ישרוטל ים המלח

 0.12 3   מסחר מסחר 1 הורדוס

 0.20 5   מסחר מסחר 1.83 פטרה

 1.66 40   מסחר מסחר 15.50 סולריום

 1.14 27   מסחר מסחר 10.70 מרכז מסחרי

 9.76 234 600 300 280 14.65 לאונרדו ים המלח

 12.59 302 774 387 388 20.59 לאונדרו קלאב

 10.41 250 640 320 215 21.36 לאונרדו פלז'ה

 0.34 8   מסחר מסחר 3.15 חוף בינלאומי

TOTAL 285 3,865 4,582 9,120 3,644 152 
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 מבתי המלון המתוכננים והמאושרים  שפיעת השפכיםלהלן טבלה המסכמת 

 בתי מלון מתוכננים במסגרת מתחם התיירות

  

מס' 
 מגרש

שטח 
 )דונם(

מספר 
 חדרים

מספר 
חדרים כולל 
תמריץ בניה 

 ירוקה

מס' מיטות 
 2במלון לפי 

מיטות בכל 
 חדר

שפיעת שפכים יומית 
)מ"ק/יממה( מחושב 

ליטר למיטה  390לפי 
 ביממה

ספיקה 
ממוצעת 

 )מ"ק/שעה( 

113   100 110 220 86 3.58 

300   150 150 300 117 4.88 

134 

  150 165 330 129 5.37 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

135   100 110 220 86 3.58 

112   220 242 484 189 7.87 

109   150 165 330 129 5.37 

111   180 198 396 155 6.44 

110 
  210 231 462 180 7.52 

0.60     0 2 0.06 

108 

  180 198 396 155 6.44 

0.60     0 2 0.06 

 0.11 3   מסחר מסחר 1.00 589

 1.62 39   מסחר מסחר 15 152

107 
  150 165 330 129 5.37 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

106 
  120 132 264 103 4.29 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

105 
  180 198 396 155 6.44 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

104 

  230 253 506 198 8.23 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

103 
  180 198 396 155 6.44 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

 0.53 13   מסחר מסחר 5.00 588

101   180 198 396 155 6.44 

100   180 198 396 155 6.44 

 1.82 44   מסחר מסחר 17.00 587

102 
  300 330 660 258 10.74 

 0.06 2   מסחר מסחר 0.60

 1.28 31   מסחר מסחר 12.00 151

 2.14 51   מסחר מסחר 20.00 581

TOTAL   2,960 3,241 6,482 2,725 114 
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 בתי מלון מאושרים אך טרם בוצעו

תא 
 שטח

שטח 
מסחר 
 )דונם(

מספר 
 חדרים

מספר 
חדרים כולל 
תמריץ בניה 

 ירוקה

מיטות מס' 
 2במלון לפי 

מיטות בכל 
 חדר

שפיעת שפכים יומית 
)מ"ק/יממה( מחושב 

ליטר למיטה  390לפי 
 ביממה

ספיקה 
ממוצעת 

 )מ"ק/שעה( 

116 
  300 300 600 234 9.76 

0.60       2 0.06 

131   50 50 100 39 1.63 

123   300 300 600 234 9.76 

114 
  200 220 440 172 7.16 

0.60       2 0.06 

TOTAL   850 870 1,740 682 28 
 

 

 להלן ריכוז סך כל שפיעת השפכים החזויה בשלב הפיתוח הסופי 

 

 שפיעת שפכים מס' חדרים תיאור צרכן
שפיעת שפכים 

 שנתית

 )מ"ק/שנה( יומית )מק"י(    

שפיעת שפכים מוערכת עבור שטחי המלונות 
 והמסחר הקיימים

3,865 3,018 1,101,635 

שפיעת שפכים עתידה להתווסף עבור תוספת חדרי 
 אירוח מאושרים בבתי המלונות הקיימים

717 560 203,365 

שפיעת שפכים מוערכת עבור בתי מלון מאושרים 
 לבנייה

870 679 237,975 

שפיעת שפכים עתידית שתתווסף מבתי המלון 
 המתוכננים

3,231 2,531 923,777 

 133,530 396   בשלב הסופי נפש 1800ישוב נווה זוהר עבור 

 2,622,293 7,384 8,693 סה"כ
 

  )מחוץ לשטח התוכנית( שפיעת השפכים מהיישוב נווה זוהר הקיים ואזור ההרחבה 3.8.3.4

 

 393-יחידות דיור וב 139 . אזור ההרחבה של היישוב יכלול נפש 200 -כיום היישוב מאוכלס בכ

 יח'( בכל בית מגורים. 3-3יחידות אירוח )צימרים( שהן בעצם יחידות מגורים נפרדות )

 נפש . 1,800 -עם הרחבתו ובניית יחידות הדיור המתוכננות, האוכלוסייה תגדל ל

שפיעת השפכים הסגולית לנפש משמשת בסיס לתכנון מערכות סילוק השפכים וגודל תחנות 

. הגורמים המשפיעים על צריכת המים ומכאן לשפיעת השפכים הם רבים, החל מאקלים, השאיבה

על פי המפתחות צריכת המים הסגולית מושפעת בישראל ממחירי המים.  רמת חיים וגודל הישוב.

שנקבעו במנהלת הביוב מקובל כי שפיעת השפכים הסגולית לנפש לנ"י )ליטר לנפש ליום( עומדת 

 י.לנ" 220כיום על כ 

 

מק"י,  396 -בהתאם לכך שפיעת השפכים הכוללת המתקבלת מהיישוב נווה זוהר מסתכמת ב

 .מק"ש 75: שאיבה נווה זוהר תהיה והספיקה המקסימלית שתגיע לתחנת
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 מערכת איסוף השפכים המתוכננת 3.8.3.3

 עקרונות הנדסיים לתכנון קווי ביוב

ונות השנה, היום בשבוע והשעה מידת השפיעה של השפכים מאזורי הפיתוח משתנה בהתאם לע

סימום והמינימום של ספיקות השפכים הם גורמים קובעים בתכנון הביבים. גודלם של קביממה. המ

הביבים )קוטרם( צריך להיות מספיק כדי להעביר את הספיקה המכסימלית, אשר עלולה לעבור 

הביבים בתקופות של  בהם. שיפוע הביבים צריך להיות כזה, שמשקעים מוצקים לא ישקעו בתחתית

 ואלה ששקעו ישטפו בזרימות ממוצעות ומכסימליות וייגרפו. תמינימאליזרימה 

 

 סוגי הצינורות

-SNלביוב ממין   C.V.Pהצינורות לקוי ביוב גרביטציוניים שנלקחו בחשבון במסגרת תכנית זאת הם 

יותר עקב עומסי קרקע שנה, אלא אם ידרשו צינורות בדרג גבוה  30, בעלי קיים של לפחות  8

 מיוחדים, או בגלל קרקע מיוחדת כמו אדמה כבדה.

( לפי הלחץ והדרג המתאימים. הדרג ייקבע בהתאם HDPEהצינורות לקוי סניקה יהיו מפוליאתילן )

 במוצא מקו הסניקה של תחנת השאיבה. שישררוללחצים הקיצוניים 

 

 קוטר מינימלי 

בתוך השכונה המתוכננת של היישוב נווה מ"מ לחיבורי מגרשים  160יהיה  יהמינימאלקוטר הקו 

של ביבים ציבוריים יהיה בהתאם  יהמינימאל. קוטרם מ"מ עבור חיבורי מלונות 200זוהר וקוטר 

 .ים ההידראולייםלחישוב

 

 

 מהירויות ושיפועים

כאשר עוברת בהם  (,D/H=  0.8מאספי הביוב תוכננו ונבדקו לזרימה בחתך מלא ובחתך חלקי )

ספיקת השיא המתוכננת. לצורך החישובים ההידראוליים של מאסף הביוב הגרביטציוני נשתמש 

                           כאשר: "מאנינג"בנוסחת 

Q = A ∗
1

n
∗ R

2
3 ∗ J

1
2 

Q הספיקה העוברת בצינור במק"ש = 

A )שטח החתך של הצינור המלא )מ"ר = 

N מקדם מאנינג לחיספוס הצינור = 

R )הרדיוס ההידראולי של הצינור )מטר = 

J שיפוע הצינור = 
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 מקדם החספוס 

, בקווים גרביטציוניים, לפי נוסחת מאנינג שנלקח לצורך C.V.Pמקדם החיספוס לחישוב צינורות 

 . n=  0.013תכנון הוא: 

 . Cוויליאמס, בה מוגדר מקדם החספוס על ידי  וי לחץ מחושבות הספיקות לפי נוסחת הייזןובק

ווילאמס שנלקח לצורך  -לפי הייזן  Cלחץ )סניקה( מצינורות פוליאתילן, מקדם החיספוס  יבקוו

 .C=  130 תכנון:

 

 תהמינימאליהמהירות 

יה. בהתאם לכך, ימטר לשנ 0.6המותרת בקווים גרביטציוניים היא  תהמינימאלימהירות הזרימה 

 0.8נקבע סף המינימום לשיפוע האורכי של הקו. בתכנית נלקחה בחשבון מהירות מינימאלית של 

 מטר לשנייה ע"מ לאפשר גריפה טובה יותר של המוצקים. 

 

 המהירות המכסימלית 

יה על מנת למנוע סגרגציה ימטר לשנ 3.5 -מהירות הזרימה המכסימלית תוגבל ככל האפשר ל

פנים הצינור. באם יהיו מקרים, בהם תעלה המהירות מעל גבול זה, יבדקו מקומות אלו  ושחיקה של

 במיוחד וינקטו אמצעים מיוחדים להתגבר על כך במידת הצורך.

 

 מיקום המערכות ביחס לתשתיות אחרות

מ' מאבן השפה וזאת על מנת להקל על תנועת כלי  1.5מיקום צנרת הביוב יהיה במרכז הכביש, כ 

למנוע מטרד בטיחות. מאחר ותשתית הביוב היא קשיחה היא תהיה העמוקה מכל ייתר הרכב ו

התשתיות וחייבת להיות נמוכה יותר מצינור המים בהצטלבויות על מנת להפחית למינימום את 

 יהיה קו הביוב מוגן בקטע הבעייתי.  -במידה ולא ניתן הדבר  הסיכון לזיהום מקורות מים.

 ראהלהנחיות משרד הבריאות להנחת הקווים בקרבת מערכת אספקת המים )התכנון יבוצע בהתאם 

 (.  א' נספח

החיבור אל תאי הביקורת יהיה באמצעות מחברים גמישים )איטוביב( בין השוחה לבין הצינור, על 

מנת למנוע שקיעות דיפרנציאליות בין השוחה והצינור. השוחות תהיינה טרומיות, יצוקות באתר, או 

ת. במידה וטרומיות, יחויב איטום בין החוליות. התקרה והמכסה חייבים להתאים לעומס מונוליטיו

 .D-400טון כאשר המכסה בכביש חייב להתאים לתקן  30של 

גג התקרה חייב להיות מתחת לשכבת המבנה של האספלט ורק המכסה בגובה האספלט. הידוק 

  י.האספלט יתבצע מעל תקרת השוחה ובסביבותיה באופן הומוגנ

 ס"מ יחייב מפל חיצוני. 35הפרש גבהים בין שני צינורות בשוחה מעל ל 

. באזורים בהם המבנה הטופוגרפי מחייב שיפועים גבוהים 6%השיפוע בין שני תאים לא יעלה על 

 יותר יהיה צורך לתכנן מפלים חיצוניים ולצופף את המרחק בין השוחות.
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 המתוכננת עקרונות מבנה המערכת 3.8.3.6

 

מבוססים על המבנה הטופוגרפי ועל  מתחם התיירותעקרונות מבנה מערכת ההולכה של שפכי 

 פריסת הפיתוח המתוכננת של בתי המלונות במתחם.על פי והשטח הבנוי 

ורוכזו בטבלאות בהן  בתכנה ייעודיתנתוני המאספים הראשיים, הן הקיימים והן המתוכננים הורצו 

מס' חדרים בכל מלון קיים ומתוכנן, שיפוע , תושבים: מס' לרבות עבור כל קטע קומרוכזים נתונים 

כמויות שפכים, ספיקות יומיות, מקדמי שפיעות לספיקות שיא ושפל, ספיקות שעתיות הצנרת, 

לשיא, ממוצע ושפל, מקדמי חספוס מאנינג, קוטר המאסף ושיפועו, דרגת המילוי ומהירויות 

 פורטות כולל החישובים ההידראוליים בנספח  א'.הטבלאות המ הזרימה המרביות והממוצעות.

 

 קווים ומאספים ראשיים מתוכננים 3.8.3.7

ועל חלוקת עקרונות מבנה מערכת הביוב המתוכננת דומים ומתבססים על המערכת הקיימת, 

. התוכנית מתבססת על המבנה הטופוגרפי של עין בוקק האגנים, והולכת כלל השפכים אל מט"ש

 שטח הבנוי, ייעודי הקרקע, והדרכים המתוכננות על פי תכנית המתאר. פריסת ומאפייני ה המתחם,

תיאור מרכיבי  . מ"מ 350מ"מ ועד  200מ  בקטרים  גרביטציה יקוומערכת הביוב המתוכננת כוללת 

על רקע מצב בינוי מתוכנן ביוב מוצעת המערכת איסוף השפכים המתוכננת מופיע בתכנית מערכת 

 .(2 מס'במתחם התיירות )תכנית 

 

 תוואי המאסף הראשי המוצע לחבור בתי המלון החדשים באזור הביניים :

 

חלופות לצורך התבייבות כל בתי המלון  שלושבמסגרת התכנון הראשוני של מתחם התיירות , בדקנו 

 המתוכננים באזור הביניים .

מוצע מאסף ביוב ראשי גרביטציוני שיונח במעלה בתי המלון ויזרים שפכים צפונה לכיוון  : 3חלופה 

מערכת הביוב הקיימת בעין בוקק, כאשר שפכי כל מלון יחוברו בשאיבה אל המאסף המוצע. 

 השאיבה ,ההפעלה והתחזוקה יבוצעו באחריות בתי המלון.

כאשר כל בית מלון יחובר בגרביטציה אל מוצע מאסף ביוב באזור הטיילת המתוכננת,  : 2חלופה 

 מאסף זה. 

השפכים בשני כיוונים )צפונה ודרומה(  בחלופה זו יהיה צורך לבנות תחנות שאיבה משניות וסניקת

  .אל המערכת הגרביטציונית המתוכננות מחוץ לציר הטיילת

תשרת את  P.S. 25תחנת שאיבה  – בניית תחנת שאיבה משותפת עבור בתי מלון צמודים : 3חלופה 

. התחנה תיבנה בגבול 103 -ו 103תשרת מלונות  P.S. 26 ותחנת שאיבה  107 -ו 106,  105מלונות 

עד לאורך הטיילת  ושיונחבהתאמה סניקה  יקושני , עם תבין המלונות באזור הנמוך טופוגרפי

 .ליד אזור עין בוקק 2החיבור למאסף הביוב הגרביטציוני הראשי בכביש מס' 
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 להלן השוואה בין החלופות :

 3חלופה  2חלופה  1חלופה 

קו הביוב מונח בקרקע 

אין מגע עם  –טבעית יבשה 

 מים מליחים

הקו מונח בתוואי הטיילת הצמודה 

סיכוי רב מאוד  - 5לבריכה מס' 

להנחת הצנרת והשוחות במי 

 תהום של ים המלח

לאורך הטיילת עד קווי הסניקה יונחו 

הביוב הגרביטציונית ליד החיבור למערכת 

 עין בוקק

פתרון סילוק השפכים 

מתבסס על קוים 

 גרביטציוניים בלבד

תחנות  4הפתרון המוצע כולל 

שאיבה וקוי סניקה בהתאם לצורך 

 חציית גשרים ונחלים

הפתרון המוצע כולל בניית תחנת שאיבה 

התחנות משותפת לכל שני בתי מלון. 

 תהינה ציבוריות באחריות המועצה.

פתרון סילוק השפכים מבתי 

מלון יהיה מתחנות שאיבה 

אורגניות בבעלות בתי המלון 

שיופעלו ויתוחזקו במסגרת 

 האחזקה השוטפת

פתרון סילוק השפכים מבתי 

המלון יהיה בגרביטציה, אך יחייב 

תחנות  4הפעלה ותחזוקה של 

אזורית  שאיבה על חשבון מועצה

תמר, או החברה להגנות ים 

 המלח

ה ותחזוקה מיקום התחנות יחייב הפעל

 .שתהיה באחריות המועצה

עלות הקמה של מערכת 

הביוב העירונית  הכוללת 

קווי ביוב גרביטציוניים בלבד, 

 הינה זולה יותר

עלות ההקמה של המערכת הביוב 

העירונית המורכבת מקוים 

וקווי גרביטציוניים, תחנות שאיבה 

 סניקה הינה יקרה מאוד

י המיגון עיידרש ביצוע תחנה עם כל אמצ

הנדרשים לרבות: מגבלת בנייה מחוץ 

מ', ביצוע מערכת נטרול ריחות  50לרדיוס 

 .ובניית מאגר חירום 

תקלה בתחנות השאיבה היא 

 באחריות בתי המלון

תקלה בתחנות השאיבה היא 

באחריות עירונית או חל"י. גלישה 

השאיבה עלולה לגרום מתחנות 

 תביעת פיצויים מבתי מלון

להפסקת גרום תתקלה בתחנת השאיבה 

של שניים או שלושה בתי מלון פעילות 

 . יחד

 

 

 סיכום והמלצות 
 כחלופה 3 חלופה את נאמץ אנו, הבריאות ממשרד שהתקבלו ההמלצות ולפי לעיל לאמור בהתאם
 .הנבחרת

  

 :ביוב קיימים באזור עין בוקק קוי 3.8.3.8

 

מ"מ המתחיל ליד מלון ישרוטל מדרום ,  355עין בוקק קיים קו ביוב ראשי מאסף בקוטר  באזור
 "ש עין בוקק .לתזורם צפונה עד ההתחברות 

קו וכושר ההולכה של מאסף זה מתאים לשפיעת השפכים החזויה בשלב פיתוח סופי של  קוטר
 +(.  15.10) 5הביוב מונח בעומק מעל למפלס בריכה  מתחם התיירות, כמו כן מאסף

 . זה קו להחליף מתוכנן לא לכך בהתאם
 

הביוב הקיימת באזור מפלס נמוך, מתוכננת לביטול לרבות תחנת השאיבה הקיימת )מפלס  מערכת
נמוך( ובמקומה תונח מערכת חדשה שתוביל את השפכים אל תחנת שאיבה חדשה שתמוקם 

התאם לתכנית פיתוח החוף, פרויקט זה אינו קשור לתכנית המפורטת החדשה ב הכלבמקום אחר . 
 .  35למתחם התיירות, כמו כן הפרויקט נמצא בשלב מתקדם מאוד מתוקף תת"ל/
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 :הנוכחי החוף לקו ממזרח המתוכנניםמלון  בתי 3.8.3.9

 

 110מגרש מס'  -התכנית המפורטת החדשה במתחם התיירות, מתוכננים שני מלונות  במסגרת
 .ממזרח לקו החוף הנוכחי, הממוקמים 102ומגרש מס' 

 אל המתחבר)לחץ(  סניקה לקו יהיה החיבור .המגרש בגבול ציבורי חיבור מתוכנן אלו מלונות לשני
 .2' מס לכביש מעלהב הגרביטציוני הביוב מערכת

  

 תחנות שאיבה קיימות ומתוכננות 

 תחנת שאיבה נווה זוהר  3.8.3.3.3

תחנת שאיבה נווה זוהר ממוקמת ליד המועצה אזורית תמר. התחנה משרתת את היישוב נווה 

 היישוב.זוהר הקיים ומיועדת לקלוט את שפכי אזור ההרחבה של 

 35ימת חמי זוהר, בספיקה של תחנת השאיבה סונקת את השפכים צפונה אל תחנת שאיבה קי

מק"ש. בשלב  75 -. לאחר בניית והרחבת היישוב ספיקת התכן שתגיע לתחנה מוערכת במק"ש

לחדשות שיתאימו לספיקה  אכלוס סופי מוצע לתגבר את תחנת השאיבה בהחלפת המשאבות

 וגודל הבור הרטוב מתאים לכמות השפכים המחושבת לשלב הסופי.  . מבנה התחנההעתידית

. קוטר הצינור מתאים מ"מ 200בקוטר   HDPEמהתחנה יוצא קו סניקה מצינור פוליאתילן

 .שבת בשלב הפיתוח הסופי של היישובלספיקת התכן המחו

 תחנת שאיבה חמי זוהר  3.8.3.3.2

: חנה משרתת את המלונות הקיימת, התתחנת השאיבה ממוקמת מול מלון ליאונרדו פריויליג'

לאונרדו פריויליג' ולאונרדו קלאב אשר מתחברים לתחנה דרך קוים גרביטציוניים, ומלון ליאונרדו 

פלאז'ה והחוף הבינלאומי מתחברים בסניקה. כמו כן התחנה קולטת את השפכים המגיעים 

  .מק"ש 300קיימת מיועדת לספיקה של מתחנת שאיבה נווה זוהר.  התחנה ה

 ים. מלונות חדש 7יוספו עוד עם התקדמות בפיתוח מתחם התיירות 

 -לפי לחישובים ההידראוליים יוצא כי שפיעת השפכים המקסימלית המתנקזת לתחנה מוערכת ב

של  מק"ש . בהתאם לכך יהיה צורך לבנות תחנת שאיבה חדשה שתתאים לספיקת היעד בשלב 325

התחנה מתחם התיירות. עבור אזור חמי זוהר והיישוב נווה זוהר במסגרת פיתוח פיתוח סופי 

. התחנה החדשה תחליף שתי התחנות הקיימות )ת"ש  112מס'  באי התנועה מול  מגרשתמוקם 

 חמי זוהר ות"ש מוריה( .  

 מ"מ לכיוון מט"ש עין בוקק.  355בקוטר   HDPEמהתחנה יוצא קו סניקה מצינור פוליאתילן 

וטר הקו מתאים לספיקת היעד המחושבת, אך יידרש ביצוע צינור חדש עקב מצבו הרעוע וריבוי ק

 כשלים ופיצוצים בקו בשנים האחרונות .

אורך קו הסניקה המתוכנן להחלפה מת"ש חמי זוהר ועד החיבור לקו הסניקה היוצא מת"ש "עין 

 מ'. 3,100 -בוקק" הינו כ
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 תחנת שאיבה מוריה      3.3.1.3.3

תחנת שאיבה "מוריה", הנמצאת מדרום למלון ליאונרדו פלאז'ה, סונקת את השפכים למאסף 

הביוב המוביל לתחנת שאיבה חמי זוהר. התחנה משרתת את מלון ליאונרדו פלאז'ה והחוף 

 הבינלאומי.

אין שינויים  משאבות טבולות. 2מספר משאבות : . מק"ש 130נתוני התחנה : ספיקה מקסימלית : 

 .הקיימתבתחנה 

"חמי זוהר" מוצע לבטל את תחנת השאיבה ושפכי התחנה יוזרמו בגרביטציה אל תחנת השאיבה 

 החדשה.

 תחנת שאיבה "עין בוקק"       3.3.1.3.3

ת"ש ראשית קיימת ממוקמת מול מלון "צל הרים" בעין בוקק. אל התחנה מוזרמים, שפכי 

י של אזור הביניים. יחד עם באזור הצפונ יםהמלונות באזור עין בוקק וחלק ממלונות המתוכננ

 השפכים המגיעים מתחנת שאיבה חמי זוהר, נסנקים השפכים אל מט"ש עין בוקק.

 מק"ש. 850התחנה מיועדת לספיקה של 

בהתאם לחישובים ההידראוליים שנעשו לפי פיתוח סופי במתחם התיירות, יוצא כי ספיקת 

 או תגבור התחנה בהמשך. התחנה מתאימה לספיקת היעד ולא יהיה צורך לביצוע שדרוג

 HDPEמהתחנה יוצא קו סניקה משותף )לת"ש עין בוקק ות"ש חמי זוהר( מצינור פוליאתילן 

 מ"מ המתחבר אל מט"ש עין בוקק. 500בקוטר 

קוטר הקו מתאים לספיקת היעד אך יידרש ביצוע צינור חדש עקב מצבו הרעוע ריבוי פיצוצים בקו 

 .מ' 1100 -כ ונות. אורך קו הסניקהבשנים האחר
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 מערכת המים המוצעת  3.8.2

 תקציר     3.8.2.3

תוכנית המים המוצעת כוללת את השטחים הקיימים והמתוכננים כמפורט להלן: הזנת מים 

למלונות , מסעדות, ובתי מסחר במתחם נווה זוהר, אזור הבניים ולמתחם עין בוקק מצפון. כמו 

כנית המים הכוללת הוכנה על יה להתרחב. תזוהר הצפוכנית הזנה לשכונת נווה כן כוללת התו

 כנית הפיתוח ותוכנית מתאר ליישוב נווה זוהר .פי ת

בשטחי חמי תכנית זו דנה במתן פתרון לצריכות המים הקיימות והצפויות לאזורים השונים 

תוך התייחסות ושימת דגש למערכת  ניים המתוכננים להתפתחיזוהר, עין בוקק ואזור הב

 .ממנהל המים הקיימת ושילובה במערכת חדשה ובמקורות מים חדשים

י היסוד המנחים לתכנון מערכת המים העתידית והקיימת, וזאת לפי ותכנית זו מציגה את קו

של האזור הדרומי, חמי זוהר, האזור המרכזי שלבי ביצוע שונים המתייחסים לקצב פיתוח 

 .ושטחיו  ושדרוג האזור הצפוני של עין בוקק ניים( י)אזור הב

 

  דרישות המים העתידיות מהאזורים השונים  לאספקת המים תוכננה לפי המוצעתתכנית

ייעודי המבנים, של מתחם התיירות )הדרומי, המרכזי והצפוני( של ים המלח  ובהתאם ל

 .האזור כולוהמתקנים והשטחים המתוכננים בתכנית לפיתוח 

 תצרוכת המים החזויות נקבעו קריטריונים ומקדמי צריכה סגולית לשטחים  בחישוב

. הקריטריונים )מסחר, מלונאות וכד'( השונים לפי הייעודים המוגדרים בתכנית המתאר

היום והנמדדים התבססו על נתוני הצריכה הקיימים מלון קיים לצריכת המים העתידית בכל 

סמך נתוני משק המים באזורי צריכה שונים ועל סמך נתוני צריכה צפויים על ו עבור כל צרכן

נתונים אלה מלמ"ק.   2 -כתצרוכת המים השנתית כיום עומדת על  וט המקצועי.מיטב השיפ

צריכת המים העתידית  יהיה צפילפי זה  חל"י ומנהל המים. אושרו לאחר דיונים עם נציגי 

 מליון מ"ק לשנה.  3 -בשלב פיתוח מלא של כל מתחם התיירות תוכפל ותגיע ל

  כיום ניזון מתחם התיירות ממקור אספקת מים המשרת את עין בוקק וחמי זוהר. מקור

מים זה הינו מתקן התפלה ותחנת שאיבה "נווה זוהר" המוליכה את המים עד לבריכת איגום 

מ"ק, שולטת על  2000מ' ובנפח  318-בריכת "עין בוקק" נמצאת במפלס קיימת  "עין בוקק".  

חברת מקורות הינה ספק המים היחיד  אופרטיבי ורזרבי. וקק וחמי זוהר ומהווה איגוםעין ב

 לכל מתחם התיירות הקיים.

  הובהר, ע"י מנהל רשות המים כי מעבר לאיגום הקיים מתוכננת בריכה נוספת שמטרתה

 מ"ק. 1000העמדת איגום תפעולי ורזרבי ע"פ אמות המידה לתכנון בנפח של 

  ברמת העיקרון המתפיל הקיים כפי שתוכנן מסוגל לספק את הכמות כמו כן הובהר כי

העתידית המתבקשת למתחם התיירות, והוצגה בפניו גם התוכנית של קו צפית אשר מטרת 

 מתן גיבוי מלא למערכת בעין בוקק ואספקת צריכות עתידיות ככל שיידרש.

  התיירות בעתיד מתוצאות הרצת תוכנת פותר רשת של צריכות המים הצפויות במתחם

 מצריכת המים מחיבור הזנה המתוכנן במתקן ההתפלה. 100%יהיה צורך בהספקה עד 
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 דרש )ועל כך יסוכם מול מנהל רשות המים(  יהיה יבחיבור הנ"ל מערכת הלחצים אשר ת

 מטר. -280. כלומר בעומד פיאזומטרי   -315רום טופוגרפי  ;אטמ'  3.5לחץ בנקודת החיבור 

 מערכת הלחצים  אטמ'( 2.5-6מקובלים בתכנון רשתות מים )בד"כ בהתאם לתנאים ה

אטמ'. על פי דרישות אלה , חושבה הרשת המוצעת ובעקבות  2.5ברשת תוכננה למינימום 

 הנתונים שנתקבלו מפתרון הרשת הוסקו המסקנות המוצגות בתכנית זו.

 ת שריפות במהלך הכנת התכנית נבחנה ההתייחסות למערך כיבוי אש ,במקרה של פריצ

. ההשלכות על הלחצים והצריכות ברשת הביאו באזורי המלונות, שטחי המסחר והמגורים

 לקביעת המערכת הסופית המוצעת.

  בתכנית זו נעשה שימוש בהדמיית מחשב למצבים השונים המתוארים לעיל. מניתוח 

תדרש בכל תנאי הלחצים והצריכות החזויות בחלופות השונות בהן נבדקה הרשת עולה, כי 

 מערכת כיבוי אש אוטומטית ועצמאית לכל בית מלון בנפרד.

 

 צריכת המים      3.8.2.2

בתי מלון, התכנון כולל בניית  15חדרי מלונאות מפוזרים ב  3865באזור ים המלח קיימים כ 

מכלל שטחי  חדר  8000בתי מלון חדשים כאשר מספר החדרים בסוף פיתוח המתחם יהיה כ 

  מתחם התיירות.

 :התיירות מחולק לשני מתחמיםאזור 

 12כיום  עין בוקק באזור הצפוני, בו מרוכזת עיקר הפעילות התיירותית, שבו קיימים 

 חדרים ובנוסף מרכז מסחרי, מסעדות וחופי רחצה. 2,982מלונות ובהם 

  מרחצאות  חדרים ובנוסף 883מלונות ובהם  3חמי זוהר באזור הדרומי שבו קיימים כיום

 .וחופי רחצה

 

  2008-2032צריכת המים בשנים 

צריכות המים המתקבלות ממדידת צריכות המים במהלך השנים האחרונות במתחם התיירות 

מכל שטחי המלונאות במתחם הצפוני והדרומי מובאות להלן בטבלה. נתוני המדידה מובאים 

דר על מנת לאמת את החישוב התיאורטי. יש להביא בחשבון כי נתוני הצריכה המחושבים לח

 בבית מלון ליממה הם ממוצעים יומיים בלבד. 

 הספיקה הממוצעת החודשית מכל בתי המלון הקיימים כיום במתחם התיירות:

סה"כ צריכת 
 המים השנתית

 –צריכת המים 
ממוצע יומי 

 יום[\]מ"ק
 ינו פבר מרץ אפר מאי יוני יולי אוג ספט אוק נוב דצמ

צריכת מים 
ממוצעת לחדר 

ביממה 
)מ"ק/יממה( 

 בחודש

 2012שנת  1.02 1.11 1.12 1.23 1.27 1.32 1.33 1.50 0.92 1.66 1.33 1.07 1.23 1,752,290

1,803,031 
             

 )*( 2011שנת 

 2010שנת  1.05 1.07 0.87 1.32 1.33 1.39 1.33 1.38 1.30 1.65 1.33 1.16 1.30 1,833,299

 2009שנת  0.96 0.98 1.09 1.29 1.37 1.33 1.51 1.36 1.30 1.57 1.32 1.30 1.31 1,833,705

 2008שנת  1.15 1.13 1.13 1.58 1.15 1.56 1.68 1.31 1.38 1.58 1.16 1.52 1.38 1,932,576

 
 ממוצע 1.03 1.07 1.05 1.38 1.28 1.30 1.39 1.36 1.27 3.62 1.31 1.29 1.31

)*( לא ניתן היה לקבל נתונים חודשיים        
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 מקסימאלית בחודש מסויםצריכה  

 צריכה חודשית ממוצעת בחודש מקסימאלי אוקטובר  

 

להלן תרשים המתאר את צריכת המים הממוצעת החודשית מכל בתי המלון הקיימים כיום 

 במתחם התיירות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ניתוח הטבלה לעיל

 .מיליון מ"ק 1.8הייתה שנת יוצאת דופן בצריכת מים מקסימאלית מעל  2008שנת  •

 .יום\חדר\מ"ק 1.68בשנה זו הייתה צריכה חודשית מכסימלית בחודש יולי  •

 1.62חושבה בחודש אוקטובר   2008-2012הצריכה המקסימאלית הממוצעת לשנים  •

 .ליום \חדר  \מ"ק 

נרשמה ירידה הדרגתית בצריכה, החל  2008-2012בבדיקה של צריכת המים בשנים  •

 . 2012ועד  2008משנת 

ניתן לשער שהירידה בצריכה נובעת משימוש בקולחים לצורך גינון, עלית מחיר המים  •

 וחינוך לחיסכון במים.

 

 מים מתוכננת  סיכום צריכת

שרמת  בכך בהתאם לצריכת המים שנמדדה בפועל לכל בית מלון בשנים האחרונות, ובהתחשב

  ומכך:בהדרגה, גם הוא יעלה  יהם תעלה והשימוש בקולחים להשקהחיי

המים הסגולית שנלקחה לצורך תכנון, מתבססת על צריכה ממוצעת לשנים  צריכת •

 .יממה\מ"ק 1.62אוקטובר : מכסימלי בבחודש  2008-2012

מיטות, יוצא כי הצריכה היומית למיטה בחדר בבית ות שתי בהנחה שבכל חדר קיימ •

 ליטר/מיטה/יום. 810מלון : 

 .שנתי\מ"ק 1,752,290 -ל הסתכמה 2012צריכת המים השנתית לשנת  •
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 :השוואה בין ערכי צריכות המים לפי מקורות שונים

 ערך נידרש מקור

 מיטה ביום\ליטר 810 בפועלצריכות מים בפועל לפי החישובים 

ת המים לפי נוהל הגשת תכניות אב וצריכ

 רשות המים –למים ברשויות מיקומיות 

 מיטה ביום )*(\ליטר 802

 מיטה ביום )**(\ליטר 813 תקן אמריקאי CMR 310ת מים לפי וצריכ

חטיבת אסדרה  –לפי הנחית רשות המים 

 3.05.2015מיום 

 ליטר/מיטה/ביום 685מ"ק/חדר/שנה =  500

 

עבור  130ותוספת  30%כוכבים, תוספת ליום שיא  5מיטה ביום עבור מלון \ליטר 380)*( החישוב מורכב מ : 

 מיטה ביום.\ליטר 802בסה"כ מתקבל  ( CMR-חדר ספא )לפי הדרישה ב

יום, \סועד\גלון 35יום, תוספת עבור מסעדה \נפש\גלון 110ערך בסיסי לבית מלון :  -)**( החישוב מורכב מ

יום . בסה"כ : \סועד\גלון 25יום ועבור חדר כושר \סועד\גלון 35יום, עבור ספא \נפש\גלון 10עבור בריכה 

 . (יום\שנפ\ליטר 813 )יום \סועד\גלון 215

 

שהתקבלו מיטה ביום וזאת בהתאם לצריכות המים \ליטר 685בהתאם להשוואה לעיל, אימצנו את הערך 

 מרשות המים.

 

 מאושרים שטרם נבנו: בבתי המלון הקיימים כולל תוספת חדרים צריכת המים  תלהלן טבל

 תיאור
שטח 
 )דונם(

מספר 
 חדרים

מספר 
חדרים 
 מאושר

מס' מיטות 
במלון לפי 

מיטות  2
 בכל חדר

צריכת מים יומית 
)מ"ק/יממה( מחושב 

ליטר  685לפי 
 למיטה ביממה

ספיקה 
ממוצעת 

 )מ"ק/שעה( 

 34.25 822.00 1,200 600 578 31.43 מרידיאן דויד

 25.12 602.80 880 440 96 29.08 ליאונרדו אין

 11.99 287.70 420 210 203 8.58 הוד המדבר

 12.84 308.25 450 225 160 14.34 צל הרים

 17.13 411.00 600 300 304 16.42 קראון פלז'ה

 12.56 301.40 440 220 199 14.59 לוט

 13.99 335.65 490 245 200 16.41 ישרוטאל גנים

 22.83 548.00 800 400 400 16.04 רויאל

 19.12 458.95 670 335 242 16.88 אואזיס וספא קלאב

 17.13 411.00 600 300 302 16.02 דניאל

 17.13 411.00 600 300 298 16.15 ישרוטל ים המלח

 0.22 5.18 מסחר מסחר מסחר 1.15 הורדוס

 0.34 8.24 מסחר מסחר מסחר 1.83 פטרה

 2.91 69.75 מסחר מסחר מסחר 15.50 סולריום

 2.01 48.15 מסחר מסחר מסחר 10.70 מרכז מסחרי

 17.13 411.00 600 300 280 14.65 לאונרדו ים המלח

תכנית 656-0254458 02/08/2015 14:55:37 נספח ביוב מסמך הוראות



17 
 

 22.09 530.19 774 387 388 20.59 לאונדרו קלאב

 18.27 438.40 640 320 215 21.36 לאונרדו פלז'ה

 0.59 14.18 מסחר מסחר מסחר 3.15 חוף בינלאומי

TOTAL 285 3,865 4,582 9,164 6,423 268 
 

 

 להלן טבלה המסכמת צריכת המים מבתי המלון המתוכננים והמאושרים : 

 כנית הפיתוח המלאהתיירות ע"פ ת צריכה הצפויה להתווסף במתחם תחזיתלהלן 

מס' 
 מגרש

שטח 
 )דונם(

מספר 
 חדרים

מספר 
חדרים כולל 
תמריץ בניה 

 ירוקה

מס' מיטות 
 2במלון לפי 

מיטות בכל 
 חדר

צריכת מים יומית 
)מ"ק/יממה( מחושב 

ליטר למיטה  685לפי 
 ביממה

ספיקה 
ממוצעת 

 )מ"ק/שעה( 

113   100 110 220 151 6.28 

300   150 150 300 206 8.56 

134 

  150 165 330 226 9.42 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60

135   100 110 220 151 6.28 

112   220 242 484 332 13.81 

109   150 165 330 226 9.42 

111   180 198 396 271 11.30 

110 
  210 231 462 316 13.19 

0.60       3 0.11 

108 

  180 198 396 271 11.30 

0.60       3 0.11 

 0.19 5   מסחר מסחר 1.00 589

 2.84 68   מסחר מסחר 15 152

107   150 165 330 226 9.42 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60  

106 
  120 132 264 181 7.54 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60

105 
  180 198 396 271 11.30 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60

104 

  230 253 506 347 14.44 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60

103 
  180 198 396 271 11.30 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60

 0.94 23   מסחר מסחר 5.00 588

101   180 198 396 271 11.30 

100   180 198 396 271 11.30 

 3.19 77   מסחר מסחר 17.00 587

102 
  300 330 660 452 18.84 

 0.11 3   מסחר מסחר 0.60

 2.25 54   מסחר מסחר 12.00 151

 3.75 90   מסחר מסחר 20.00 581

TOTAL 4,708 2,960 3,241 6,482 4,780 199 
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 בתי מלון מאושרים אך טרם בוצעו

תא 
 שטח

שטח 
מסחר 
 )דונם(

מספר 
 חדרים

מספר 
חדרים כולל 
תמריץ בניה 

 ירוקה

מס' מיטות 
 2במלון לפי 

מיטות בכל 
 חדר

צריכת מים יומית 
)מ"ק/יממה( מחושב 

ליטר למיטה  685לפי 
 ביממה

ספיקה 
ממוצעת 

 )מ"ק/שעה( 

116 
  300 300 600 411 17.13 

0.60       3 0.11 

131   50 50 100 69 2.85 

123   300 300 600 411 17.13 

114 
  200 220 440 301 12.56 

0.60       3 0.11 

TOTAL   850 870 1,740 1,197 50 
 

 

 

 

 ריכוז סך כל צריכת המים החזויה בשלב הפיתוח הסופי

 תיאור צרכן
מס' 

 חדרים
צריכות 

 מים
צריכות מים 

 שנתית

    
יומית 
 )מק"י(

 )מ"ק/שנה(

 1,932,693 5,295 3,865 צריכת מים מוערכת עבור שטחי המלונות והמסחר הקיימים 
מים עתידה להתווסף עבור תוספת חדרי אירוח מאושרים  צריכת

 בבתי המלונות הקיימים
717 982 358,536 

 337,015 1,197 870 צריכת מים מוערכת עבור בתי מלון מאושרים לבנייה
 1,733,710 3,780 3,231 צריכת מים עתידית שתתווסף מבתי המלון המתוכננים

 163,250 350   הסופינפש בשלב  1800ישוב נווה זוהר עבור 

 4,637,204 33,834 8,693 סה"כ
 

 

 שלב הסופי כולל שכונת נווה זוהר צריכת מים שעתית ממוצעת ממתחם המלונות כיום וב

מק"ש. לפי צריכה ממוצעת שעתית זו בוצע חישוב  353 –ביישוב נווה זוהר, מתקבלת ספיקה ממוצעת של 

שעות, בשעות  12בפותר הרשת תוך התחשבות בצריכת שיא השעתית בכל אחת משעות היממה ובטווח של 

 השפל בלילה. 

ונות וע"י צריכת שטחי ליטר למיטה ביממה בשטחי המל 810מוצע כי צריכת המים היומית שחושבה לפי 

מ"ק/דונם/יממה ישמשו אותנו לחישוב הצריכות החזויות משטחי המלונות  3.5המסחר )בדונמים( לפי 

 .במתחם התיירות העתיד להתפתח
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 צריכת המים לגינון 

 דונם . 65 -כ הוא קיימיםשטח הגינון המיועד לבתי המלון ה 

  דונם . 300 -כ הואשטח הגינון המיועד לבתי המלון המתוכננים 

 דונם 635  -שטח הגינון המיועד להשקייה בשטחים הציבוריים כ 

  עפ"י נתוני תכנית אב לגינון שהוכנה ע"י משרד "יגאל שטארק" ואושרה ע"י המועצה האזורית

 לשנה\לדונם\מ"ק 2,600 -תמר, צריכת המים הממוצעת לשטחי גינון מגיעה ל

 

 ות הקיים :צריכות מים להשקיה עבור אזור המלונ

 ריכוז צריכות מים עבור המלונות הקיימים :9טבלה מס' 

 צריכה סגולית כמות יח'  תיאור
כמות מים 

 שנה[\]מ"ק
מים 

 שפירים
מי 

 סה"כ קולחים

שטח גינון ציבורי באזור 
 התיירות הקיים

 225.7 דונם
שנה \דונם\מ"ק 2600

)*( 
586,820 586,820 250,000 336,820 

 65 דונם מלון קיימיםשטח גינון בבתי 
שנה \דונם\מ"ק 2600

)*( 
169,000 169,000 0 169,000 

 
 505,820 250,000 755,820 755,820 סה"כ צריכה כוללת

 המספרים ניתנו עפ"י הערכה מקובלת -)*(  

 

 עבור מתחם התיירות המתוכנן להשקיה צריכת מים

 ריכוז צריכות מים עבור המלונות המתוכננים :30טבלה מס' 

 צריכה סגולית כמות יח' תיאור 
כמות מים 

 שנה[\]מ"ק
מים 

 שפירים
מי 

 קולחים
 סה"כ

שטח גינון 
ציבורי במתחם 

 המתוכנן
 300 דונם

2600 
 שנה\דונם\מ"ק

1,030,000 0 1,030,000 1,030,000 

שטחי גינון 
בבתי מלון 
 מתוכננים

 300 דונם
2600 

 שנה\דונם\מ"ק
1,030,000 0 1,030,000 1,030,000 

      
סה"כ צריכה 

 כוללת 
2,080,000 0 2,080,000 2,080,000 

 

 

  : מ"ק 1,626,820סה"כ צריכת המים המיועדים להשקיה במי קולחים בשטחים הציבוריים 

 מ"ק 1,209,000ועדים להשקיה בחצרות בתי המלון:  יסה"כ צריכת המים המ 
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  :מ"ק  2,835,820כמות המים הכוללת המיועדת להשקיה עבור שטחי הגינון בכל המתחם 

 

 

 

 להלן סיכום דברים :

 

 סיכום צריכות מים במתחם התיירות :33טבלה מס' 

 שנה[\צריכת מים ]מ"ק תיאור
 4,637,204 צריכת מים כוללת עבור מתחם התיירות

 1,209,000 בתוך חצרות המלונות צריכת מים שפירים מיועדים להשקיה
 5,846,204 לצריכה ולהשקייהסה"כ צריכת מים כוללת 

 

מ"ק  ליוןימ 6.0החישובים הנ"ל ניתן להבין כי הצריכה הכוללת הן למלונאות והן לגינון תגיע לקרוב  על פי

בשנה. במידה וניתן יהיה לקבל אישור על השקיה בקולחים שלישונים ניתן יהיה להקטין צריכת המים 

 .שנה\מ"ק ליוןימ 3.6עד השפירים 

 

לנושא זה יש להיערך מאוחר יותר מול משרד הבריאות באשר לדרישותיהם לגבי איכות הקולחים 

היה ניתן לחסוך בכמויות נוספות ע"י שימוש שתאפשר אישורם להשקייה בתוך שטחי המלונות. כמו כן י

 במים אפורים )קולחים( לשטיפת אסלות.

 

 מקורות ואיכות המים 3.8.2.3

 מערכת אספקת המים לשטחי עין בוקק וחמי זוהר הוקמה בהדרגה במקביל להתפתחות

 קושים.האזור, בינוי המלונות וגידול הבי

. השימוש במעיין כמקור 60-ה: הוקם כמקור המים הראשון לאזור בשנות מעיין עין בוקק

מים הופסק עם הפעלת מתקן ההתפלה האזורי בנווה זוהר אשר מספק מים באיכות מי שתיה 

ורזרבי  לכל הצרכנים בעין בוקק וחמי זוהר. מעיין עין בוקק מהווה כיום איגום אופרטיבי

נת מקור אספקת המים לעין בוקק וחמי זוהר הינו ממתקן ההתפלה ותח. מ"ק 2000בנפח 

 בריכת איגום "עין בוקק". "נווה זוהר" עד

 

מתקני התפלה קטנים שהוקמו בעין בוקק, בחמי זוהר ובנווה זוהר  3: מים מותפלים

מ"מ( עם חיבור לכל מלון,  63לאספקת מי שתיה בלבד במערכת קוים מקבילה קטנת קוטר )

 מסעדה וכו'. 

האספקה הראשיים מוזרמים מאז הופעל מתקן התפלה בנוה זוהר ובמערכת קווי  2005בשנת 

 מים באיכות מי שתיה.

חברת מקורות ממשיכה להפעיל את שלושת מתקני ההתפלה הקטנים ולספק מים מותפלים 

במערכת מקבילה. הסיבה לכך היא שאין עדיין גיבוי למתקן ההתפלה המרכזי וממתינים 

כות מי המוביל הארצי להנחת קו מחבר מאזור צפית. קו זה יהווה גיבוי והוא יספק מים באי

ומקורות מי שתיה אחרים במקרה של תקלה במתקן ההתפלה האזורי )מתוך דו"ח תוכנית 

 (.2008ילון, אפריל -אב, בלשה
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 מערכת המים הקיימת 3.8.2.4

מערכת אספקת המים במתחם התיירות מבוססת על מי התפלה בלבד המתקבלים ממערכת 

 אטמ'. 2-5ע"י רשות המים.  המים המתקבלים הינם ברמות לחץ של 

 כיבוי אש 3.8.2.4.3

במערכת האספקה הקיימת, הן בעין בוקק והן בחמי זוהר, אין כיום ברזי כיבוי ציבוריים 

 . וים בשטחים הציבורייםולאורך הק

 כיבוי האש מתבסס כיום על:

 .ברזי כיבוי פרטיים במגרשי המלונות, המסעדות, המסחר והחופים 

  מערכות ספרינקלרים במלונות, תוך הגברת לחץ באמצעות מערכות שאיבה עצמאיים

 למלונות.

 ( בהתאם לקביעת רשות הכיבוי בכל  100-200איגום מים לשעת חירום בכל מלון )מ"ק

 מלון.

 

 תיאור מערכת אספקת המים הקיימת        3.8.2.3

 -ו 12קווי אספקה ראשיים בקוטר " 2אספקת המים לעין בוקק וחמי זוהר היא באמצעות 

ממתקן ההתפלה ותחנת נווה זוהר ועד לבריכת עין בוקק  90המונחים לאורך כביש  16"

 בחלקו הצפוני של מתחם התיירות.

עין בוקק וחמי זוהר ומהווה, כאמור  מ"ק שולטת על 2000מ' בנפח  -318בריכת עין בוקק 

=  2X100מ' בנפח  -329כלי "פיק מוריה" ופרטיבי ורזרבי. בנוסף מותקנים מלעיל, איגום א

 מ"ק השולטים על חמי זוהר. 200

מחוברות זו  לקת כיום לשתי "תת מערכות " שאינןמערכת החלוקה הפנימית בעין בוקק מחו

 ומבריכת עין בוקק. 90לאורך כביש  16" -ו 12לזו, אך שתיהן מוזנות מהקו הראשי "

 

 

 

 

 מצב מערכת האספקה         3.8.2.6

 עולה כי: 2008מתוך תוכנית אב למים שהוכנה עבור מתחם התיירות באפריל 

 .לא נעשה סקר יסודי לבחינת מצבם הפיזי של הקוים והאביזרים 

 ובמרחק קטן מבריכות האידוי , קיימים נזקי  בקווי הפלדה המונחים בקרקע הקורוזיבית

 קורוזיה על אף ציפוי המגן החיצוני.

  קווי פוליאתילן מצולב ורגיל מתאימים יותר לאזור זה ולא ניכרת עליהם השפעת תנאי

 הסביבה.

  בגשרי אביזרים גלויים ניכרת היטב השפעת הקורוזיה ורובם טעונים החלפה בשנים

 הקרובות.

  האביזרים וחיבורי הצרכן אינם מסודרים כראוי, אינם מגודרים או מוגנים.חלק מגשרי 
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 תכנית אספקת המים המוצעת       3.8.2.7

 ת מיםתחזית צריכ 3.8.2.7.3

בהתבסס על נתוני מדידת המים וניתוח צריכת המים המחושבת על פי צריכת מים סגולית 

 .לנפש )בשכונת נווה זוהר( ולמיטה )בשטחי המלונות(, ניתן להעריך את ביקושי המים בעתיד

מאחר ומרבית צריכת המים מופנית לשטחי המלונות שסביבם ובהם מתנהלת עיקר הפעילות 

 שוב על פי צריכת מים סגולית לחדר בבית מלון כדלקמן:במתחם התיירות בוצע החי

  :ליטר למיטה ביממה 810הצריכה הסגולית למיטה בבית מלון 

  מ"ק  1.31לחדר בבית מלון:   2008-2012הצריכה הסגולית הממוצעת צריכות מים בשנים

 לחדר ביממה

 חדרים מוצעים כתמריץ  281חדרים מהם  8000 -כ כמות חדרים בבתי המלון בשלב הסופי

 לבנייה ירוקה.

  :מ"ק לחדר בשנה 591צריכה סגולית שנתית לחדר בבית מלון. 

   :מ"ק לחדר בחודש שיא )מתוך מדידה במהלך  39צריכה סגולית בחודש שיא לחדר במלון

2012). 

  :בר(מ"ק לחדר ליום בחודש שיא )באוקטו 1.62צריכה סגולית בשעת שיא לחדר במלון. 

  ריכוז נתוני צריכות המים בשלב הפיתוח המלא משטחי המלונות ומשכונת נווה זוהר

 מלמ"ק. 5.3-מסתכמים בכ

  בחישוב מערכת אספקת המים העתידית נעשה שימוש בהדמיית מחשב למצבים השונים

 המתוארים לעיל.

   בכל מניתוח הלחצים והצריכות החזויות בחלופות השונות בהן נבדקה הרשת עולה, כי

 דרש מערכת כיבוי אש אוטומטית ועצמאית לכל בית מלון בנפרד.יתנאי ת

 רשת אספקת המים המרכזית תידרש לתת מענה הן לצריכה השוטפת של בתי המלון והן 

 .למילוי המיכלים במלון לכיבוי אש

  מ"ק, והשולטת על עין בוקק  2000מתקן ההתפלה מספק מים לבריכת "עין בוקק" שנפחה

ומהווה איגום אופרטיבי ורזרבי. חברת מקורות הינה ספק המים היחיד לכל וחמי זוהר 

 מתחם התיירות הקיים.

   קו צפית שהוחל בביצועו ייתן גיבוי מלא למערכת אספקת המים בעין בוקק לרבות

 צריכות עתידיות ככל שיידרשו.

  315רום טופוגרפי  ;אטמ'  3.5 -ידרש לחץ בנקודת החיבור של לא פחות מיבחיבור הנ"ל- .

 מטר. -280עומד פיאזומטריי  

  במהלך הכנת התכנית נבחנה ההתייחסות למערך כיבוי אש, במקרה של פריצת שריפות

 באזורי המלונות,  הקיימים והמוצעים.
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 כיבוי אש 3.8.2.7.2

 עולה כי הנחיות מכבי אש הינם:  2008מתוך תוכנית אב למתחם התיירות מאפריל 

 60-100יש להתקין ברזי כיבוי לאורך הכבישים בחמי זוהר ועין בוקק במרחקי בניים  .א

 מטר.

 .3290 -ו 338לפי ת"י  6על זקף " X 2 3ברזי הכיבוי יהיו כפולים " .ב

 אין צורך בברזי כיבוי בהיקף המתחמים לאור תנאי השטח. .ג

 1.5-2.0מ"ק לשעה בלחץ מינימלי  120( להיות על הספיקה מכל ברז כיבוי אש )הידרנט .ד

 אטמ'.

 לחצי אספקה 3.8.2.7.3

 מתוך תנאי הטופוגרפיה השוררים בעין בוקק ובחמי זוהר עולה:

 עין בוקק
 

 מ' -318  - רום בריכת "עין בוקק"

 מ' -390 –מ'  -360 - תחום הרומים 
 מ' 32-72 - הפרשי גובה מחושבים

 
 חמי זוהר

 
 מ' -329  - רום בריכות "פיק מוריה"

 מ' -390 –מ'  -355 - תחום הרומים 
 מ' 26-61 - הפרשי גובה מחושבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 חישובי הספיקות והלחצים לבתי המלון     3.8.2.8

  מתחם תכנית אספקת המים המוצעת בפרק זה מתארת את המערכת המתוכננת לשטחי

 התיירות כולו.

 ( מתארת  את רשת קווי המים  86733-01-03מס'  שרטוטמערכת המוצעת  )ראה ה

 .והמתוכננים ע"י נציבות המיםהקיימים והמוצעים, מקורות המים הקיימים 

  בהתאם לתנאים המקובלים וזאת אטמ'  2.5מערכת הלחצים ברשת תוכננה למינימום

אטמ'(. על פי דרישות אלה , חושבה הרשת המוצעת ובעקבות  2.5-6בתכנון רשתות מים )בד"כ 

 בלו מפתרון הרשת הוסקו המסקנות המוצגות בתכנית זו.הנתונים שנתק
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  בתכנית זו נעשה שימוש בהדמיית מחשב למצבים השונים המתוארים לעיל. מניתוח

תידרשנה שתי נקודות להזנת רשת הלחצים והצריכות החזויות בהן נבדקה הרשת עולה , כי 

, מכיוון מתחם חמי המים. נקודה אחת מצפון למתחם עין בוקק ונקודת הזנה שניה מדרום

  זוהר. הזנה משני הכיוונים יתנו מענה למתחם התיירות כולו.

  רשת המים במסגרת תוכנית זו חושבה ותוכננה על פי דרישות כיבוי אש בזמן שריפה

ובהתאם להנחיות נציבות המים לתכנון רשת מים לצרכי כיבוי אש  NFPA 231בהתאם לתקן 

מק"ש  120דרנט בספיקה יי הרחובות הראשיים. כל המטר לאורך ציר 60עבור הדרנטים כל 

 למשך שעתיים.

 

 מקורות המים

 נווה זוהר מאושרת לביצוע. –תכנית קו צפית 

 " 'על פי בוצע  –ק"מ  2.7באורך  16ק"מ  + " 3.9באורך  20קו צפית נווה זוהר קטע א

  11.11.2012כניות במשק המים מיום החלטת ועדת שיפוט לבחינת ת

  'ק"מ נותרו  30-באורך כולל של כ 16" -ו 20נווה זוהר " –ג' של קו צפית  -וקטעים ב

להשלמה ולהעברת התוכנית לצורך קבלת ידע כללי על המערכת האזורים ועל מקורות המים 

 הקיימים באזור.

  מניתוח הלחצים והצריכות החזויות בהן נבדקה הרשת עולה כי תידרשנה שתי נקודות

אחת מצפון למתחם עין בוקק ונקודת הזנה שניה מדרום, מכיוון להזנת רשת המים. נקודה 

 מתחם חמי זוהר. הזנה משני הכיוונים יתנו מענה למתחם התיירות כולו. 

 

 קווי אספקה וחלוקה

אמינה יותר, כיוון שהיא מאפשרת הזרמת מים  רשת זובטבעות.  תתוכנןהרשת המוצעת 

 מכיוונים שונים וניתן להקטין את קטרי הצנרת הודות לפיזור הספיקה.

הזנה לבתי וי החלוקה והאספקה המוצעים לרשת הינם בקטרים משתנים החל מצנורות וק

 . מ"מ 300בקוטר  90הזנה ראשיים במקביל לכביש עד לצנורות מ"מ  150 בקוטרהמלון 

ביצוע קו הזנה ראשי מנווה זוהר ועד למאגר וי החלוקה לפי ולאות הבאות  מתוארים קבטב

 , כמויות וקטרים. עין בוקק

על מנת להגיע הקטרים המצוינים בתכנית המוצעת, חושבו לאחר הרצת הרשת ב"פותר רשת" 

שטחי מתחם התייחסות לספיקה המקסימלית הצפויה לכל  לאופטימיזציה של המערכת תוך

ירות  בתרחישי שגרה וחירום שונים. על מנת להגיע לאופטימיזציה של המערכת בוצעו התי

 הרצות רבות של הרשת בחלופות שונות.

מסוגל להעביר את הספיקה המקסימלית לנווה זוהר מתוכנן כך שיהיה קו ההזנה הראשי 

 על מנתמק"ש.   353 –לכ  הממוצעת . במצב זה תגיע הספיקהלמתחם התיירות כולו העתידית

יש צורך בהזנת מתחם התיירות כולו ממאגר  את הצרכים בשעת השיא שיהיה אפשרי לספק

  עין בוקק מצפון ומהזנת נווה זוהר מדרום.

 וי מים מוצעים וק 7.1טבלה 

 (מ"מקוטר ) 150 200 250 300 300
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 אורך )מ"א( 260 200 1000 1,600 3,775

 

 

 מכון הטיהור  3.8.3

 מאזור התיירות ובתי המלון בעין בוקק. מכון הטיהור נמצא צפונית

מקבלת  השפכים מגיעים למט"ש בסניקה מתחנת שאיבה ראשית הנמצאת בעין בוקק . תחנה זו

  את שפכי אזור המלונות בחמי זוהר דרך תחנת שאיבה .

טיפול  ט"ש עין בוקק כולל שני מודולים מקבילים. השפכים הנכנסים למכון עוברים דרך מערךמ

עפ"י דו"ח "תכנית אב לפיתוח מכון הטיהור"  כניסתם למערכת הטיפול הביולוגי .קדם לפני 

,  להלן נתונים של שפיעת 9גרסה  2011שנערך ע"י חברת "טריפל טי טיהור בע"מ"  מאוגוסט 

 : 2010השפכים הנכנסת למכון הטיהור בשנת  

  : מ"ק/שנה 1,000,000שפיעת שנתית 

  : ודשמ"ק/ח 83,253ספיקת חודש ממוצע 

  : מ"ק/יממה 3,350ספיקה מרבית 

  : מ"ק/יממה 2,736ספיקת יום ממוצע 

  : מק"ש 120ספיקה שעתית ממוצעת 

 

 (:2008איכות השפכים הנכנסים למכון )נתוני 

 מקסימום מינימום ממוצע יחידה פרמטר

 830 107 303 מג"ל צח"ב

 1330 380 733 מג"ל צח"כ

 890 33 273 מג"ל מ"מ

 97 20 52 מג"ל TKNחנקן 

 106 17 33 כחנקן מג"ל אמוניה

 87 13.6 37 מג"ל סולפטים 

 )*( 16,383 326 1,830 מג"ל כלורידים

 266 26 83 מג" שמנים ושומנים

 7 0.19 3 מג"ל דטרגנטים

                                . 2008ערך זה חריג וזאת מכשל של הזרמת מי מלח מבית מלון בשנת  –)*(            

 )עפ"י דוח טריפל טי(                  

 תיאור המכון 3.8.3.3

 טיפול קדם  3.8.3.3.3

 מ"מ 6מ' בעל קוטר חריר של  1.0מגוב מכאני ברוחב 

 מגוב מכאני ידני לחירום

 מ' 3.0שתי יחידות שיקוע חול בקוטר 

  13בקוטר " מד ספיקה אלקטרומגנטי
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 שמן בטיפול הקדם . אין הפרדת

 טיפול ביולוגי 3.8.3.3.2

 מ"ק כל אחד.  2,080שני אגני איוור בנפח של 

 האגנים עובדים בשיטת " אורבל"

 האיוור מבוצע באמצעות מאוורי דיסק

 ניתן להגדיל את נפח האגנים באמצעות העלאת מפלס המים

 ניתן להתקין סחרור פנימי לצורך הרחקת חנקן

 יונישיקוע שנ 3.8.3.3.3

  מ'  16שני אגני שיקוע עגולים בקוטר 

 מערכת קולחין 3.8.3.3.4

 .  20/30איכות הקולחים השניוניים מגיעה לדרגה של 

 מ"ק 5,000קולחים שניוניים נאגרים בבריכה בנפח 

מהקולחים השניוניים מופנים לטיפול שלישוני באמצעות שני מסנני חול בלחץ,  25% -כ

 וחיטוי בכלור.

מ"ק ומיועדים להשקיית מערך הגינון  100השלישוניים נאגרים בבריכה בנפח הקולחים 

 לאורך רצועת המלונאות.

ע"פ החלטת רשות המים  מ"ק שפכים בשנה. 1,000,000 –מט"ש עין בוקק מטפל בכ 

)קולחים  מ"ק מיועדים להשקיית התמרים של קיבוץ עין גדי בנחל צאלים 750,000

הנותרים מיועדים להשקיית הגינון הציבורי בעין בוקק)טיפול מ"ק  250,000 –שניוניים(,ו 

משקים את הגינון הציבורי בקולחים שלישוניים המופקים  2013החל מינואר  שלישוני(.

  באמצעות מתקן גרנולארי של חברת עמיעד.

בימים אלו נפתח מכרז לשדרוג המט"ש עפ"י תכנון של משרד "טריפל טי" וזאת על מנת 

"ש לרמת טיפול עפ"י הדרישות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד להביא את המט

 הבריאות, בשפכים הזורמים אליו היום .

ניתן יהיה ששנים  5יפוג בעוד  מוועדת חריגים שתוקפה הקלההמועצה אזורית תמר קיבלה 

להמשיך את השקיית התמרים בקולחים שניונים ואלו שטחי הגינון יושקו בקולחים 

החלטת  – ב'מצ"ב בנספח  ם לדרישות משרד הבריאות  וועדת ענבר .שלישונים המתאימי

 משרד הבריאות

 טיפול בבוצה 3.8.3.3.4.3

  מ"ק. 800הטיפול בבוצה הוא ארובי באמצעות מאווררי שטח באגן איוור בנפח 

  מ' 1.5הסמכה במיכל נוסף, וסחיטה במסנן סרט ברוחב 

 ייעוד קולחין 3.8.3.3.4.2

 שלישוני, כאשר מטעי התמרים  כיום רק קולחים המיועדים לגינון עוברים טיפול

 מושקים בקולחים שניוניים, ועודפי קולחים מוזרמים לים המלח.

  יש לבצע טיפול שלישוני לכל הקולחים  2010לפי תקנות בריאות העם משנת

 לרמה המתאימה להשקיה ללא מגבלות.

 עומסים  3.8.3.3.4.3

   עומסים הידראוליים:
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  :מ'/שעה, עומס זה מתאים  0.3עומס הידראולי על המשקעים השניוניים
 לספיקה הנוכחית. 

  :)23 עומס הידראולי על המסננים )אם יעבירו את כל הספיקה דרך המסננים  
 מ'/שעה 10 -כ –מ'/שעה.  עומס זה גבוה מהעומס המקובל 

 :מתאים לסוף ק"ג צח"ב/מ"ק ראיקטור/יום. ערך זה  0.53  עומס אורגני נפחי
 תקופת התכן

  יחסF/M :0.15  ק"ג צח"ב/ק"גMLSSיום. ערך זה מתאים לסוף תקופת התכן/ 

 

 איכות קולחין 3.8.3.3.4.4

איכות קולחים נדרשת להשקיה ללא מגבלות, על פי תקנות בריאות העם )תקני איכות 

 . 2010 –קולחין וכללים לטיהור שפכים( התש"ע 

 

 ערך מירבי ערך ממוצע יחידות תיאור
 15 10 מג"ל צח"ב
 150 100 מג"ל צח"כ

 15 10 מג"ל אמוניה כחנקן
 35 25 מג"ל חנקן כללי
 7 5 מג"ל זרחן כללי
 280 250 מג"ל כלורידים
 0.8-2.5 1.0 מג"ל כלור נותר

 50 10 מ"ל 100 -מספר ב קולי צואתי

 

 מאגר קולחין 3.8.3.3.4.3

דרוג יערך לשיהיה צורך להשנים, בהתאם לכך  5 -למטע הדקלים הוא זמני לאישור השקיה 

 המט"ש הקיים להפקת קולחים ברמת טיפול שלישוני כמפורט בסעיפים לעיל.

לפיכך יכלול מט"ש עין בוקק הרחבה ושדרוג של מערכות הטיפול האופרטיביות כמו כן גם  

הוספה של מאגר קולחים שלישוני )לאחר סינון( אשר ישרת בשלב הראשון את צרכי 

 ן ציבורי ובשלב הסופי את כל צרכי ההשקיה כולל את מטע הדקלים.ההשקיה למטרת גינו

מטר ובעומק של  86X36מ"ק במידות של  3,000מאגר הקולחים השניוניים הקיים הינו בנפח 

 מטר.  1.30עד 

על פי חישובי שפיעות השפכים המתוכנן בשלב הסופי תסתכם ספיקת השפכים היומית 

נחת היסוד היא כי כמות הקולחים היומית שתופק מק"י. ה 5,000 -הנכנסת אל המט"ש ב

 מק"י. 5,000תהה זהה ותעמוד על 

ימי שהייה של הקולחים במאגר )בימים בהם לא  7נפח המאגר בשלב הסופי מחושב לפי 

 מ"ק. 35,000יה(. לפיכך יידרש מאגר של ת השקיה או עקב תקלה בצנרת ההשקנדרש

 למאגר ויסות לאחר טיפול הקדם.המאגר הקיים ישנה את ייעודו ויהפוך  
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 השקיה בקולחין  3.8.3.3.4.6

 מ"ק/דונם/שנה 800עקרונות החישוב : צריכת מים שנתית להשקיה 

 להלן שטחי הגינון המיועדים להשקיה :

 מקום ההשקייה
שטחי גינון 

 )דונם(

צריכת מים שנתית 

 )מ"ק/שנה(

 80,000 100 עין בוקק

 48,000 60 חמי זוהר

 37,120 46 חניה

 120,640 151 צמחיה מדברית

 58,960 74 צמחית ואדי

 137,760 172 צמחיה בפרוזדור הואדי וצמחית מסלעות

 26,400 33 טיילת ומדרכות

 318,841 399 אזור הגינון של המלונות

 827,721 1,035 סה"כ

 

יה קהמיועד להשהקיימים והמתוכננים , הנחנו בסבירות גבוה כי השטח בחצרות המלונות 

 מכלל השטח עבור כל מלון בנפרד. 30%במתחם המלונות הינו 

 .מ"ק לשנה 830,000 -שקיה מחושבת כלפי כך כמות הקולחים השנתית הדרושה לה

 נבדקו שתי חלופות להקמת מאגר קולחים:

מאגר עפר פתוח אטום ביריעות פוליאתילן ומכוסה ביריעה צפה, מאגר זה יהיה חלופה א' : 

מטר. בסה"כ יתפרס על פני  3מטר ועומק  75מטר, רוחב תחתית המאגר  115ך של באור

 מ"ר מצפון למט"ש הקיים.  8,500 - 10,000שטח של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטר. 7מטר ובעומק  71X71חלופה ב' : מאגר קולחים סגור עשוי מבטון במידות: 

המאגר ישמר את איכות הקולחים ולא יקננו ₪( מיליון  16 -על אף היותו מאגר יקר ) כ

סביבו ציפורים הגורמות לזיהום המאגר כתוצאה מלשלשת ואי עמידה בתקנות להשקייה 

 בלתי מוגבלת.
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 תוכניתעפ"י  מודגש בזאת כי המאגר המתוכנן מוצע בתוך השטח המאושר למט"ש

 סטטוטורית תקפה.

 

סיכום : בהתאם לשיקולים כלכליים, אנו ממליצים לבצע את מאגר הקולחים לפי חלופה 

 א', מאגר עפר פתוח אטום ביריעות פוליאתילן ומכוסה ביריעה צפה

פ"י דוח שהוכן ע"י משרד טריפל להלן תנוחה ותרשים זרימה כללית לשדרוג הציוד במט"ש ע

 :טי
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 סופי בשלב הפתרון  –תנאים ודרישות להרחבת מכון הטיהור       3.8.3.3.4.7

 

 כללי

מט"ש עין בוקק מטפל בשפכי המלונות בחמי זוהר, נווה זוהר ועין בוקק. השפכים מגיעים למט"ש 

 בסניקה משתי תחנות שאיבה: ת"ש עין בוקק, ות"ש חמי זוהר.

 מ' 3.0מ"מ ושתי מלכודות חול בקוטר  6כולל מגוב עדין עם מרווחים של  טיפול הקדם במט"ש

מ"ק,  2,620 -מ"ק ל 2,000הטיפול השניוני מבוצע בשני ריאקטורים מסוג אורבל בנפח שנע בין 

כתלות במפלס המים באגני האיוור. הפרדת הקולחים מהבוצה מבוצעת בשני משקעים שניוניים 

 מ' כל אחד.  16בקוטר של 

ם הקולחים השניוניים מחולק לשניים: רוב הקולחים משמשים להשקיית מטעי תמרים, ומגיעים זר

מ"ק. שאר הקולחים מופנים למערך סינון וחיטוי הכולל  5,000לבריכת אגירה לקולחים שניוניים בנפח 

בתא מ' כל אחד, וחיטוי בהיפוכלוריט  2.2מ"ק, שני מסנני חול בלחץ בקוטר  150בריכת ויסות בנפח 

 מ"ק.  100בנפח 

יש להתאים את המט"ש לנתוני הפיתוח של תורמי השפכים, ולדרישות מחמירות יותר של איכות 

 קולחים. 

במסמך זה יובא ניתוח של הדרישות להגדלת מתקנים ביחס למתקנים הקיימים במכון הטיהור 

 ולמגבלות השטח במט"ש.

 

 נתוני התכן

 צעה עבור שני שלבים:בחינת כושר הטיפול של מכון הטיהור בו

 שלב א': כמות השפכים המגיעה למכון הטיהור לפי מספר חדרי המלון הקיימים והמאושרים.

 שלב ב': כמות השפכים העתידית לפי הקיבולת המירבית לחדרי מלון של מתחם התיירות. 

 :1ניתנים בטבלה מס' , עבור שני שלבי הפיתוח, נתוני כניסת השפכים

 התכן של השפכים הנכנסים למכון הטיהור עין בוקק: נתוני 1טבלה מס' 

 שלב ב' שלב א'   תיאור

יום     

 ממוצע

יום 

 מקסימאלי

יום 

 ממוצע

יום 

 מקסימאלי

 7,700 6,100 5,000 3,900 מק"י ספיקה יומית

 18 18 18 18 מע"צ טמפרטורה מינימלית

 37 37 37 37 מע"צ טמפרטורה מקסימאלית

 321 254 208 163 מק"ש ספיקה שעתית ממוצע

 1,010 1,010 650 650 מק"ש ספיקת שיא שעתית

 2,440 2,440 1,755 1,755 קג"י עומס צח"ב

 1.830 1,830 1,365 1,365 קג"י עומס מ"מ

 317 400 351 450 מג"ל ריכוז צח"ב

 238 300 273 350 מג"ל ריכוז מ"מ

 VSS/TSS   0.90 0.90 0.90 0.90יחס 
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 183 183 117 117 קג"י עומס חנקן

 24 30 23 30 מג"ל חנקן קלדל

 91.5 91.5 59 59 קג"י עומס זרחן

 12 15 12 15 מג"ל זרחן

 

. המט"ש יתוכנן לפי תקנות בריאות העם )תקני 2נתוני התכן לאיכות הקולחים ניתנים בטבלה מס' 

להשקיה ללא מגבלות, למרות שחלק  2010 – איכות קולחין וכללים לטיהור שפכים( התש"ע

מהקולחים מיועדים להזרמה לים. התקנות מציינות פרמטרים נוספים שאינם מתוארים בטבלה כגון 

 ריכוז מלחים ומתכות כבדות, שאינם קשורים לתכנון המכון, כיוון שאינם מורחקים בתהליך.

אות העם )תקני איכות קולחין וכללים : נתוני התכן לאיכות הקולחים על פי תקנות ברי2טבלה מס' 

 .2010 –לטיהור שפכים( התש"ע 

 ערך מזערי ערך מירבי ערך ממוצע  יחידות נתון

  15 10 מג"ל  צח"ב

  15 10 מג"ל מ"מ

  100 70 מג"ל צח"כ

  15 10 מג"ל חנקן אמוניאקלי

  35 25 מג"ל כלל חנקן

  7 5 מג"ל כלל זרחן 

  50 10 מ"ל 100 -ליח'  קוליפורמים צואתיים

 0.8 2.5 1 מג"ל כלור נותר

 0.5   מג"ל חמצן מומס

 8.5 6.5   (pHערך הגבה )

 

 תיאור הרחבת המט"ש

 טיפול הקדם .א

 בשלב א' אין צורך בהגדלת טיפול הקדם. בשלב ב' יש להוסיף מגוב עדין בתוך המבנה הקיים

מהספיקה  4מק"ש, הינה פי  650בריכת ויסות במורד טיפול הקדם כיוון שספיקת השיא,  תוקם

מהספיקה  2מ"ק, תמתן את ספיקות השיא כך שיהיו רק פי  400הממוצעת. הבריכה, בנפח 

הממוצעת. נפח אגני האיוור יסייע למתן את ספיקת השיא עוד, כך שהעומס ההידראולי בשעת שיא על 

 ם למחצית ספיקת השיא שתגיע בשלב ב'.יתאיאגני השיקוע 

בריכת הויסות, שבה יותקנו גם משאבות, תוקם לאחר מערך טיפול הקדם ותהיה סגורה למניעת 

 מטרדי ריח.

 טיפול שניוני .ב

מ"ק. בסך הכל  2,620מוצע לבצע שינוי בשיטת האיוור של אגני האיוור, כך שנפח הנוזל בכל אגן יהיה 

, אין צורך 3מ"ק. לפי הנתונים התהליכיים המתוארים בטבלה מס'  5,226נפח אגני האיוור יהיה 

להגדיל את אגני האיוור גם בשלב ב', למרות שקיים שטח השמור להקמת אגן איוור נוסף. גיל הבוצה 

ימים. הרבה מעבר לנדרש לקבלת  6.8מע"צ בשלב ב' הוא  18האארובי, לטמפרטורה של 

 ניטריפיקציה מלאה.

 מ"ק כל אחד. 2,620ים תהליכיים עבור שני אגני איוור בנפח : נתונ3טבלה מס' 
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 שלב ב' שלב א' יחידות תיאור

יום   

 ממוצע

יום 

 מקסימאלי

יום 

 ממוצע

יום 

 מקסימאלי

 8.4 6.8 11.5 9.4 ימים גיל בוצה נבחר לנפח אארובי

MLSS  3,243 3,325 3,000 3,000 מג"ל 

 1,519 1,925 1,023 1,245 קג"י קצב ייצור מ"מ

 1,141 1,485 757 936 קג"י קצב ייצור ממ"נ

 MLVSS/MLSS   0.75 0.74 0.77 0.75יחס 

 8 10 13 16 ימים זמן שהיה הידראולי כולל

 150 150 150 150 מ"ק נפח אזור אנאארובי ליחידה

 0.9 1.2 1.4 1.8 שעות זמן שהיה אנאארובי ליחידה

נפח מחושב לאזור אנוקסי 

 ליחידה

 500 500 500 500 מ"ק

זמן שהיה לנפח אנוקסי 

 מחושב

 1.6 2.0 2.4 3.1 ימים

נפח נבחר לאזור אארובי 

 ליחידה

 1,960 1,960 1,960 1,960 מ"ק

 12 15 19 24 שעות זמן שהיה  לאיזור אארובי

סה"כ נפח אארובי+אנוקסי 

 ליחידה

 2,460 2,460 2,460 2,460 מ"ק

 10.5 8.5 14.4 11.9 ימים גיל בוצה מחושב לכל הנפח

עבור  F/Mעומס אורגני 

MLSS 

kgBOD/kgMLSS/day 0.12 0.12 0.15 0.15 

עבור   F/Mעומס אורגני 

MLVSS 

kgBOD/kgMLVSS/day 0.16 0.16 0.19 0.20 

 kgBOD/m3/day 0.36 0.36 0.50 0.50 עומס נפחי

 

)תבוצע בחינה על בסיס יעילות  הגדלת הנפח תושג באמצעות החלפת הדיסקים בדיפיוזרים או ג'טים

 אנרגטית(. יוקם חדר מפוחים בסמוך לאגני האיוור.

מ' כל אחד, מספיקים כדי לטפל בספיקה של שלב א', עם עומס  16שני אגני השיקוע הקיימים, בקוטר 

 0.8מ'/שעה. העומס ההידראולי לשעת שיא )אם תוקם בריכת הויסות( יהיה  0.4הידראולי ממוצע של 

. בשלב ב' יוקם אגן שיקוע נוסף. יש לציין שנשמר מקום בתכנית לאגן שיקוע נוסף על זה שיוקם מ'/שעה

 בשלב ב'.

 סינון .ג

כאמור, יש צורך בהגדלת מתקן הסינון, כך שיוכל לטפל בכל הקולחים השניוניים. כיום מותקנים שני 

מסננים בשלב ב'.  10-ול מסננים בשלב א' 7 -מ' ויש להגדיל את כמות המסננים ל 2.2מסננים בקוטר 

המסננים יהיו מסוג חול בלחץ בדומה לקיימים, או שיוקם במקומם מערך גרביטציוני. העומס ההידראולי 

מ'/שעה בספיקת שיא. אם לא תוקם בריכת ויסות  12 -מ/שנה בספיקה ממוצעת ועד ל 6-8לתכנון הוא 

 מ"ק. 150יסות הקיימת בנפח ולשפכים, יהיה צורך להגדיל את בריכת הו

 דקות בספיקת שיא. 30מ"ק שיאפשר חיטוי בכלור בזמן שהיה של לפחות  220יוקם תא מגע בנפח 
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 הטיפול בבוצה .ד

אין צורך בהגדלת מתקנים במערך הטיפול בבוצה. מוצע להפוך את סדר פעולת הטיפול בבוצה, כך 

לשקול החלפת  ארובי. ניתןאבי, ובכך יגדל זמן השהיה במעכל השההסמכה תקדם לעיכול האארו

 המסמיך הגרביטציוני במסמיך מכאני. 

 

 סיכום

הפעולות העיקריות שיש לבצע במכון הטיהור על מנת להביא את הקולחים לאיכות הנדרשת הן 

הוספת מסננים ותא מגע לחיטוי. השטח הנדרש למתקנים אלו קיים במכון הטיהור, ואין צורך בחריגה 

 ת: תעלות הניקוז וקו העתק גיאולוגי העוברים בשטח המכון.מגבולותיו, גם במסגרת המגבלות האחרו

 בתשריט המצורף ניתן לראות את המבנים שיש להוסיף לפי צבעים:

 מסומנים באדום –בשלב א':בריכת ויסות, מבנה מפוחים, מתקן סינון, ותא מגע 

 בשלב ב': אגן שיקוע שניוני מסומן בצהוב.

 מסומנים בירוק.  -נשמר מקום לפיתוח נוסף, אם יידרש, לאגן שיקוע נוסף ואגן איוור נוסף  
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 שלבי ביצוע : 3.8.4

שלבי הביצוע של המלונות יהיו לאחר השלמת החופים, התשתיות והדרכים באזור הביניים. שיווק 

המלונאים ייעשה במקביל, מצפון דרומה המגרשים תלוי ברשויות הרלוונטיות . פיתוח המגרשים 

הוראות התכנית תחייב ביצוע תשתיות המים, הביוב ומי ים המלח בטרם תוחל הבניה  ומדרום צפונה.

 בבתי המלון.

הקמת בתי המלון.  שלבלפני רי יבוצעו יחד עם פיתוח הכבישים כל התשתיות המתוכננות בחלקם הציבו

 ת התכנית :אוהורבלת שלבי ביצוע כפי שמוגדרת בלהלן ט

 

 מספר שלב תיאור שלב התנייה

שלבים עקרוניים, אשר חלקם יבוצע 

במקביל. חלק מהעבודות מתוקף תת"ל/ 

35 . 

ביטול שתי תחנות שאיבה קיימות "חמי 

"מוריה" ובמקומם בניית תחנת -זוהר" ו

שאיבה ראשית באזור חמי זוהר. מתחנה 

זו יצא קו הסניקה חדש אשר יתחבר לקו 

 הסניקה הקיים.

 החלוקה הינה מנחה ואיננה מחייבת

ביצוע עבודות הגנות ים המלח בחופי עין 

בוקק וחמי זוהר, לרבות הגבהת החופים, 

תשתיות ההסדרת הדרכים, העתקת 

 ופיתוח נופי.הרטובות 

1 

שלבים עקרוניים, אשר חלקם יבוצע 

במקביל. חלק מהעבודות מתוקף תת"ל/ 

35.  

לרבות ביטול קו סניקה קיים לשפכים 

מ"מ וביצוע קו סניקה חדש  355בקוטר 

 .  2לאורך כביש מס' 

  

 החלוקה הינה מנחה ואיננה מחייבת

ביצוע עבודות הגנות ים המלח באזור 

, הסדרת 2הביניים, לרבות סלילת דרך מס. 

 קו החוף החדש ופיתוח נופי. 

)סניקה של שפכים,  העתקת תשתיות אליה

הנחת קוי ביוב  ,רת קולחים להשקייה(וצנ

גרביטציוניים חדשים, כמו כן הנחת קו מים 

ראשי שייתן אספקת מים לבתי המלון 

המתוכננים ושיחבר בין אזור חמי זוהר 

 ואזור עין בוקק. 

2 

שלבים עקרוניים, אשר חלקם יבוצע 

במקביל. חלק מהעבודות מתוקף תת"ל/ 

 בת. החלוקה הינה מנחה ואיננה מחיי35

עבודות עפר ותשתיות להכשרת המגרשים 

באזור הביניים. סביר להניח שהבנייה תחל 

מעין בוקק דרומה ומחמי זוהר צפונה, אך 

שלביות סופית תקבע משיקולים תיירותיים, 

 כלכליים והנדסיים תוך כדי הביצוע.

3 

שלבים עקרוניים, אשר חלקם יבוצע 

במקביל. חלק מהעבודות מתוקף תת"ל/ 

 לוקה הינה מנחה ואיננה מחייבת. הח35

בניית מלונות בשלבים )במגרשים מאושרים 

( ומלונות חדשים 1-3תוך כדי ביצוע שלבים 

 כאשר ניתן יהיה להתחיל בשיווק מגרשים.

4 
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 מצב מתוכנן – תמלחות 3.9

 
תחנות  3ננות חמי זוהר בדרום, מתוכ ות מאזור עין בוקק בצפון ועד אזורלאורך רצועת מתחם התייר

 , וסניקתם אל המלונות המתוכננים והקיימים.5מלח מבריכה מס' שאיבה ליניקת מי 
 

 : אזור עין בוקק 3.9.3
  מלונות כדלקמן : 5ותשרת  לנת תחנת שאיבה שתמוקם בחוף ישרוטמתוכנבאזור זה 

 מלון ישרוטל .1
 מלון דניאל .2
 ספא קלאב .3
 מלון רויאל .3
 מלון גנים .5
 

 המלונות : 5-הכוללת נתונים טכניים עבור בריכות מי המלח הקיימות בלהלן טבלה מרוכזת 
 

נפח בריכת מי  שם מלון
 מלח

תדירות ריקון 
 הבריכה

 מיכאל אגירה ריענון הבריכה

פעם ביום בכמות  אחת לשבועיים מ"ק 120 ישרוטל
 מ"ק 8של 

 

 מ"ק 5  אחת לשבועיים מ"ק 100 דניאל
  אחת ליומיים אחת לשבועיים מ"ק 50X2 ספא קלאב

  אחת ליומיים אחת לשבועיים מ"ק 50X2 רויאל

 מ"ק 80 אחת לשבוע אחת לשבועיים מ"ק 25X2 גנים

 
 

 התכנון כולל :
o  בניית תחנת השאיבה הכוללת שתי משאבות בורגיות שיותקנו בתוך חדר סגור עשוי מעץ

 .מ'  3.00X3.80במידות : 
o  'ועד החיבור לשתי המשאבות : ביצוע קו בקוטר  5ביצוע קו יניקה של מי מלח מבריכה מס

 .  HDPEמ"מ עשוי מצינור  225
o  מ"מ עשוי מצינור  110הנחת צינור ראשי בקוטרHDPE  ויהיה משותף לשאיבת מי מלח ,

יינו מתחנת השאיבה לכיוון המלונות, פעולת המערכת תהיה דומה לאספקת מים לצרכנים, דה
שמירה על לחץ קבוע בקו האספקה, וכאשר מלון מסוים יפתח את המגוף ששייך לו )באופן 
ידני(, תופעל המשאבה לצורך שמירה על לחץ קבוע בקו. מערכת זו תדרוש זרימת מי מלח 

 קבועה בתוך הצינור. 
 

 ריקון מי תמלחת : 
 מ"מ. 315ובקוטר   HDPEבתי המלון לעיל יחוברו אל קו מאסף גרביטציוני של מי מלח עשוי מצינור 

קו זה יחבר את מלון ישרוטל בדרום ויזרום צפונה לאורך כביש המלונות עד חיבור מלון גנים, משם הקו 
 -א' ו3.3.13מס'  . למאסף זה יחוברו גם המלונות המתוכננים במגרשים 5פונה מזרחה לכיוון בריכה מס' 

3.5.2 . 
 מ' פנימה מקו המים . 100במרחק של  5הקו יוטבע ע"י בלוקי בטון בתוך בריכה מס' 

 
שאר בתי המלון הקיימים באזור עין בוקק מתפעלים את מערכת יניקה וריקון של מי מלח באופן עצמאי כל 

 מלון בנפרד.
 
 
 
 

 אזור ביניים : 3.9.2
 ן. בשלב זה אין מידע עבור נפח בריכות מי המלח המתוכננות בכל מלון.בתי מלו 8באזור זה מתוכננים 

בדומה לפתרון המוצע לעיל , תבנה תחנת שאיבה משותפת עבור כל המלונות המתוכננים באזור זה, התחנה 
מ"מ כל אחד, צינור אחד יונח  110בקוטר  HDPE -, וממנה יצאו שני קוי סניקה מ 523תמוקם במגרש 
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ויחבר  2החדשה וישרת את בתי המלון הצמודים לטיילת, וקו השני יונח לאורך כביש מס' לאורך הטיילת 
 . 101 -ו 100את מלונות המתוכננים במגרשים 

 
 ריקון מי תמלחת : 

מ"מ, אשר יעבוד כקו לחץ  280ובקוטר   HDPEבתי המלון לעיל יחוברו אל קו ריקון מי מלח עשוי מצינור 
נת. המלונות יחוברו לקו זהו דרך תחנות שאיבה לריקון מי תמלחת ויונח לאורך הטיילת המתוכנ

 המתוכננות בתוך המולות.
 מ' פנימה מקו המים . 100במרחק של  5הקו יוטבע ע"י בלוקי בטון בתוך בריכה מס' 

 
    

 אזור חמי זוהר : 3.9.3
 מלונות קיימים. 3 -ובתי מלון.  11באזור זה מתוכננים 

 נפח בריכות מי המלח המתוכננות בכל מלון. בשלב זה אין מידע עבור
בדומה לפתרון המוצע לעיל , תבנה תחנת שאיבה משותפת עבור כל המלונות המתוכננים והקיימים באזור 

  HDPE -זה, התחנה תמוקם במקום תחנת שאיבה "מוריה" המתוכננת לביטול , וממנה יוצא קו סניקה מ
 וישרת את כל בתי המלון באזור זה . מ"מ שיונח לאורך כביש המלונות 110בקוטר 

 
 

 ריקון מי תמלחת : 
יעבוד  קטע מקו זה מ"מ, 280ובקוטר   HDPEבתי המלון לעיל יחוברו אל קו ריקון מי מלח עשוי מצינור 

המלונות יחוברו לקו זהו דרך תחנות שאיבה לריקון מי חלק מכקו לחץ ויונח לאורך הטיילת המתוכננת. 
 ושאר המלונות יחוברו בגרביטציה . ך המולות.תמלחת המתוכננות בתו

 מ' פנימה מקו המים . 100במרחק של  5הקו יוטבע ע"י בלוקי בטון בתוך בריכה מס' 
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 הנחיות משמ"ל –' אנספח 

תכנית 656-0254458 02/08/2015 14:55:37 נספח ביוב מסמך הוראות



 

38 
 

 

 

 

תכנית 656-0254458 02/08/2015 14:55:37 נספח ביוב מסמך הוראות



 

39 
 

 

תכנית 656-0254458 02/08/2015 14:55:37 נספח ביוב מסמך הוראות



 

40 
 

 

 

 

 

 

  

תכנית 656-0254458 02/08/2015 14:55:37 נספח ביוב מסמך הוראות



 

41 
 

שנים לקולחים המיועדים  3 -החלטת משרד הבריאות הכוללת מתן הקלה ל – ב'נספח 

  להשקיית מטע הדקלים :
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