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1,411 הביופילטר  קלט  השנתי,  לממוצע  מתחת  הייתה  המשקעים  כמות  כאשר   ,2011 ומאי   2010 דצמבר  בין  הרטובה    בתקופה 
באוסטרליה. דומות  מערכות  של  המטרה  לערך  מתחת  מהווה 5%  זו  כמות  התהום.  למי  והוחדרו  טופלו  מהם  כאשר 85%  נגר,  מי  של   מ”ק 

העולם. ברחבי  מחקרים  במספר  שנמצא  )כפי  ‘אופייניים’  נגר  למי  בהשוואה  יותר  אף  מזוהמים  בכפר-סבא  הנגר  שמי  מצא   המחקר 
ארה”ב באירופה,  אופייניים  נגר  במי  לריכוז  בהשוואה  יותר  גבוה  לערך  שניים  פי  היה   TP ו   TN  ,TSS  ,EMC ריכוזי  של   חציון 
בישראל ההשקיה  תקן  מעל  בולט  באופן  חריגים  היו  ואלומיניום  ברזל  כאשר  יותר,  גבוהים  הם  גם  היו  המתכות  ריכוזי   ואוסטרליה(. 
ישיר שימוש  המגביל  זיהום  של  מדי  גבוהה  רמה   כלומר  הצפוי,  הטווח  בתחום  היו  שנמצאו  האי-קולי  חיידקי  רמות   .)2010 ענבר,   )ועדת 
לאקוויפרים. להחדרה  מופנים  המים  אם  דופן  יוצאת  בעיה  מהווה  ומתכות  מרחפים  מוצקים  של  הגבוהה  הנוכחות  להשקיה.  עירוני  נגר  במי 

השבת מי נגר עירוני

 ריכוזים ממוצעים של מזהמים לאירוע גשם המשווים בין ריכוז הכניסה לביופילטר )מי נגר גולמיים(
וריכוז ביציאה מהביופילטר )מי נגר מטוהרים(.

חיידקים מרחפים,  מוצקים  של  גבוהים  שריכוזים  המסקנה  התקבלה  זאת,   לאור 
ישירה החדרה  יישומי  מגבילים  בכפר-סבא  העירוני  הנגר  במי  ומתכות   פתוגניים 
מוגבלת. בלתי  השקיה  לרבות  שפירים  מים  של  אחר  שימוש  כל  או  לאקוויפר 
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הביופילטר כאשר  המקרים,  ברוב  ענבר  ועדת  בתקנות  עמדו  צואתיים  חיידקים  זאת,  עם   יחד 
מים שחרור  של  התקן  יעדי  בכל  ועמד  בדרך-כלל,  גודל  סדרי  משני  יותר  של  הפחתה   השיג 
קולחין של  המים  לאיכות  מקבילה  הייתה  המטוהרים  הנגר  מי  של  המים  איכות   לנחלים. 
בישראל. העשרתו  לשם  לאקוויפר  החדרה  המאפשר  )שלישוני(  אקסטנסיבי  טיפול  שעברו 

כאשר הצפוי,  בגדר  הם  בכפר-סבא  הביופילטר  של  חידור(  )קצב  ההידראולים   הביצועים 
אך לשעה,  מ”מ  ל-30  החידור  קצב  ירד  לפעולתו  הראשונים  החודשים  שלושת   במשך 
יותר על  שהתייצבה  החידור  קצב  יכולת  את  הביופילטר  חידש  מכן  שלאחר  החודשים   בארבעת 
הצליחו בביופילטר  שימוש  נעשה  בהם  שהצמחים  להסיק  אפשר  מכאן  לשעה.  מ”מ   מ-300 
האוסטרלי. הניסיון  על-פי  התקינה  פעולתו  את  ולאפשר  בביופילטר  החידור  קצב  על  לשמור 

מתחת מתכות  מכילים  בכפר-סבא  בביופילטר  שטוהרו  הנגר  שמי  עולה    מהתוצאות 
מוגבלת בלתי  להשקיה  בטוחים  אלה  מים  לפיכך,  שתייה.  למי  בתקן  המוגדר  הריכוז   לסף 
לאור רגישים.  לנחלים  להזרימם  לחילופין  או  לאקוויפרים  ישירות  להחדירם   ואפשר 
שתייה. לצורכי  נגר  מי  מיחזור  פוטנציאל  חקירת  להמשך  מוצק  בסיס  התקבל  אלה   תוצאות 

 ריכוזים ממוצעים של מזהמים לאירוע גשם עבור מתכות כבדות בכניסה לביופילטר )באפור(
ומי נגר מטוהרים ביציאה מהביופילטר )בירוק( בהשוואה לתקני איכות מים שונים )באדום(.

מי של  הזיהום  רמת  את  ניכרת  במידה  הפחית  שהביופילטר  על-כך  מצביעים  לעיל   הגרפים 
עומדים שנבחנו  הפרמטרים  כל  קוליפורמים,  וכלל  אי-קולי  למעט  במערכת.  שנקלטו   הנגר 
הכבדות המתכות  כל  הבא,  בגרף  לדוגמה   .)2000 הבריאות,  )משרד  שתייה  מי   בתקן 
שתייה. במי  המותרים  המקסימליים  התקן  לערכי  מתחת  היו  מהביופילטר  ביציאה  שנדגמו 








