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 אך,התפלת מי ים חיונית לאבטחת אספקת המים של ישראל
, כיום.השפעתה על הסביבה הימית רחוקה מלהיות ברורה
מחצית מהמים לצריכה ביתית ותעשייתית בישראל מקורם בים
 ארבעה מתקני התפלה ממוקמים לאורך החוף ופועלים.התיכון
 מלמק"ש [מיליון מ"ק120(  אשקלון:בשיטת האוסמוזה ההפוכה
,) מלמק"ש לאחר סיום הרחבת המפעל90(  פלמחים,)]בשנה
 שני האחרונים.) מלמק"ש127(  מלמק"ש) וחדרה150( שורק
 מתקן נוסף באשדוד נמצא בשלבי.הם הגדולים מסוגם בעולם
 המתקנים. ובגליל המערבי מתוכנן מפעל נוסף,הקמה מתקדמים
 המפעלים אשקלון.שואבים מים במרחק של ק"מ אחד מהחוף
וחדרה מזרימים את הרכז על קו החוף במקביל או לאחר מיהול
 והמפעלים פלמחים ושורק מזרימים,במי קירור של תחנות הכוח
, ק"מ מהחוף1.9– ו0.9 את הרכז דרך מוצא ימי במרחק של
 כמות מי הים, משמע,50%– יעילות התהליך היא כ.בהתאמה
 ולרכז מליחות,הנשאבים כפולה מכמות מי המוצר המותפלים
 כימיקלים, הרכז מכיל גם חומרים נלווים.כפולה ממליחות מי הים
,)coagulants( המשמשים בתהליך ההתפלה כגון מקרישים
 שאריות מלחים מנטרול חומצות,)anti-scalants( מעכבי שיקוע
 וחומרים להתאמת ערך,ובסיסים המשמשים לניקוי הממברנות
.)pH( ההגבה
, המתפתח ומשתנה במהירות,התפלת מי ים היא תחום דינמי
,בשל פיתוחים טכנולוגיים שהפכו את התהליך לכדאי כלכלית
ולנוכח הגידול בביקוש למים בעקבות גידול האוכלוסייה ושינויים
 מספר המאמרים המדעיים המתארים בצורה.בהרגלי הצריכה

Engineering.

www.dx.doi.org/10.1016/jcoasteng.
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תשתיות ימיות

נקודת מבט

כמותית פיתוח שיטות התפלה חדשות ,שיפורים בתהליכים
הקיימים ,הפחתה בצריכת האנרגיה ועוד ,גדל אף הוא .לעומתם,
מספר המאמרים המתארים את השפעת ההתפלה על הסביבה
הימית נותר מועט [ .]4מרביתם איכותיים ,וגורסים כי תכנון מושכל
של המתקן ימנע השפעות שליליות על הסביבה הימית .אולם
מהמעט שפורסם ,התברר שיש השפעה לתהליך ,הן בשלב יניקת
מי הים הן בשלב הזרמת הרכז .חילוקי הדעות קיימים גם בישראל,
ובעקבותיהם נערכה סדרת דיונים מקצועיים רב–תחומיים
שהתקיימה בטכניון ב– .]1[ 2012השפעות היניקה והמתת
הביוטה הנשאבת למתקן לא זכו להתייחסות כמותית בספרות.
המאמרים הדנים בסוגיות אלה נכתבו בהקשר לשימוש במי ים
לקירור טורבינות בתחנות כוח ,וניתן להשליך מהם על תהליך
היניקה לצורך התפלה .לגבי השפעת הרכז הדעות חלוקות ,אך על
עובדה אחת אין ויכוח :סמוך למוצאי הרכז ,המליחות גבוהה יותר
מהמליחות הטבעית .בספרד זוהתה השפעה של מליחות–יתר על
עשב ים מהמין  Posidonia oceanicaבים ובניסויי מעבדה ,ונקבעו
אמות מידה סביבתיות למליחות לשם הגנה עליו [ .]6 ,3באתרים
מסוימים בעולם נמצא שאוכלוסיות החי על המצע בתחום השפעת
הרכז ,נבדלו מן האוכלוסיות הטבעיות ,אולם באתרים אחרים
לא זוהה הבדל .ייתכן שהתצפיות המנוגדות נובעות מהבדלים
ברגישות הסביבה הקולטת ,אך גם מהיעדר מחקר וניטור ארוכי
טווח .בישראל התגלתה ירידה ביעילות הפוטוסינתטית של אצות
מיקרוסקופיות במוצא הרכז באשקלון ,יחד עם עלייה בעכירות
ובריכוז הברזל במים בזמן הזרמת מי השטיפה של מסנני החול [.]2
לדעתנו ,קיים מחסור משמעותי במחקר כמותי ,ארוך טווח,
במעבדה ובים ,הבוחן את התהליכים המתרחשים הן בעקבות
הזרמת רכז וחומרים נלווים הן בשל המתת החי במים הנשאבים
אל המתקן [ .]5מטרות הניטור הסביבתי הן מעקב ארוך טווח
ומיפוי ההשפעות :גם ברמת המיקרו ,כגון פגיעה במנגנונים
תוך–תאיים בעקבות חשיפה לגורם עקה אחד או יותר ,וגם ברמת
המקרו ,כגון כיצד פגיעה בתהליכי המיקרו תתבטא במבנה חברות
ָ
החי בסביבה .אך מעבר לכך ,דרוש מחקר בסיסי בתחום .מחקר
יעיל מוכרח להיות רב–תחומי ולקיים יחסי גומלין בין משתתפיו:
א	.חוקרים העוסקים בפיתוח הטכנולוגי יתעדכנו בממצאים
ממחקרי הסביבה (בים או במעבדה) כדי להפנות חלק
ממאמצי מחקרם להקטנת הפגיעה בסביבה.
ב	.חוקרי הסביבה יתעדכנו בחידושים הטכנולוגיים ,בשינויים
בתהליכים ובחומרים ,כדי למקד את מחקרם בים ובמעבדה.
ג	.מבצעי הניטור הסביבתי יתעדכנו בשינויים הטכנולוגיים
ובתפעול המתקנים ,וכן בממצאי המחקר הסביבתי כדי
להתאים את תכניות הניטור למציאות המשתנה.

ד	.קיום קשר שוטף עם מקבלי ההחלטות .המשרד להגנת
הסביבה קובע את אמות המידה הסביבתיות והתקנים ,ובידיו
הסמכות לדרוש שינויים בתהליכים כדי להופכם לידידותיים
יותר לסביבה ,לעורר מודעות ולהפנות משאבים למחקר
הסביבתי.
בישראל צפיפות גבוהה של מתקני התפלה (מהגדולים
בעולם) ,והם ממוקמים לאורך רצועת חוף קצרה .עם הפעלת
מתקן ההתפלה הנוסף באשדוד בשנת  ,2014כמות מי הים
שתישאב מרצועה בת  40ק"מ בחוף הדרומי של ישראל ,תהיה 920
מלמק"ש (בתפוקה מלאה) וכמות של  460מלמק"ש רכז וחומרים
נלווים יוזרמו חזרה לים .בקרבת מתקני ההתפלה קיימים מתקנים
ושימושים נוספים בים ,כגון נמלים ,תחנות כוח ואזורי תעשייה,
המשפיעים אף הם על הסביבה .רק גישה הוליסטית ,זהירה,
רב–תחומית וארוכת טווח ,עם תכנית כוללת לניהול המשאבים
הימיים ,ובהם התפלת מי ים ,תאפשר שמירה על איכות הסביבה
ועתיד בר–קיימא.
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