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התראות במייל

התמודדות עם אתגרים סביבתיים מחייבת התייעלות והתחדשות טכנולוגית, אבל

יש להכיר במגבלות של אלה ובמחיר שהן גובות. שיעור חשוב על המחיר המגיע

עם טכנולוגיות מתקדמות אפשר ללמוד מהמקרה של מתקני ההתפלה בחופי

הים התיכון של ישראל.
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מתקני ההתפלה מספקים כיום את מרבית צריכת המים הביתית במדינה, הם כלי

חשוב להתמודדות עם מצוקת המים ויסייעו בעתיד בהיערכות להשלכות של

משבר האקלים. השימוש במתקני ההתפלה הוריד את המליחות בשפכים

המטוהרים המשמשים להשקיה, וכתוצאה פחתו נזקים ליבולים ולמי התהום.

פעילותם גם מאפשרת לחסוך בניצול מים שפירים, ולהזרים בחזרה לטבע חלק

גדול יותר מהם ולהביא לשיקום נחלים ומעיינות.

עם זאת יש לציין, שהמתקנים הם צרכני אנרגיה גדולים, ותופסים שטחים

טבעיים בעלי חשיבות באזורי החוף. בנוסף, יש להם השלכות בריאותיות

וסביבתיות אחרות, כפי שהובהר השבוע בכנס המים השנתי של המכללה

האקדמית בתל חי. הכנס עסק בקשר בין מים לחקלאות, והוצגו בו מחקרים על

ההשלכות של שימוש במים מותפלים על גידולים חקלאיים ובהם הדרים. את

הממצאים הציג אחד מעורכי המחקרים, ד"ר ערן רווה, חוקר במרכז המחקר

"גילת", הפועל מטעם "מכון וולקני".

צילום: קובי גדעון / לעמ מתקן התפלת המים גרנות. לשימוש במים מותפלים יש השלכות על גידולים חקלאיים

רוצים סיכום? קבלו את "היומית" כל ערב ישירות למייל
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בניגוד למים שפירים, מים מותפלים אינם מכילים מגנזיום, החיוני לתפקוד הלב

ומערכות השרירים והעצבים. המחקר במרכז גילת מצא, כי יש מחסור חמור

במגנזיום גם בפירות וירקות המושקים בשפכים מטוהרים, המכילים אחוז גבוה

של מים שעברו התפלה. רבים מהפירות והירקות בישראל מכילים מחצית כמות

המגנזיום לעומת הכמות המקובלת בעולם.

- פרסומת -

משרד הבריאות לא הצליח עד כה לקדם פעולות להוספה מלאכותית של מגנזיום

למים כדי להתגבר על המחסור שנוצר בשנים האחרונות. על פי המשרד, החלק

הראשון של פרויקט ניסיוני לבחינת שיטות וחומרים להוספת מגנזיום הסתיים.

כעת נערכים דיונים לקידום חלקו השני, כך שאפשר יהיה להשלימו מהר ככל

האפשר. לא ברור מדוע נדרשו למשרד יותר מעשר שנים להשלמת פעילות מסוג

זה.

במחקר אחר במרכז גילת נבדקו רמות החנקן המשמש כדשן בפרדסים. לממצא

זה חשיבות רבה, כי הוא מאפשר לחקלאי להעריך אם הגידול חקלאי קיבל חומרי

מחקר: מתקני ההתפלה סוללים את הדרך לפלישת מינים זרים לחופי ישראל

מחקר: כמות תוצרי הלוואי מהתפלה שעלולים להזיק גדולה ב-50 אחוז
משהוערך
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ק ק ך ק

דשן בכמות מתאימה. החוקרים השתמשו במאגרי מידע רב־שנתיים על ריכוזי

החנקן. הם מצאו שבחלק מהמקרים היתה עלייה הדרגתית בריכוזי החנקן,

הנמשכת כבר כעשור — בדיוק בשנים שבהן השימוש במים מותפלים התרחב.

העלייה התחילה בפרדסים באזור הדרום, והמשיכה לאזור המרכז. לדברי רווה,

ההסבר לכך הוא שריכוז גבוה של מלח במים מצמצם את היכולת של צמחים

לקלוט חנקן. כשריכוז זה ירד בעקבות ההתפלה, גדל שיעור קליטת החנקן.

בחלק מהמקרים החנקן מתקרב לרמה המוגדרת כרעילה לצמח. אם החקלאים

אינם מודעים למגמה זו, הם עלולים ליצור מצב של עודף דשן בצמחים, שחלק

ממנו יגיעו בסופו של דבר לסביבה, ויגרום לזיהום של מקורות מים.

גם התייעלות יכולה להביא לתוצאות סביבתיות בלתי צפויות, בגלל התופעה

המכונה "אפקט הריבאונד": טכנולוגיות יעילות יותר מביאות לעלייה בשימוש בהן

בגלל העלות הכלכלית הנמוכה יותר. השימוש העודף יוצר שוב עומס סביבתי —

כמו במקרה של מכוניות, שצריכת הדלק שלהן פחותה עקב התייעלות באופן

פעילותן, ולכן גובר השימוש בהן. במקור נועדה התייעלות זו להביא בין היתר

לצמצום פליטת הזיהום לסביבה.

- פרסומת -

צילום: מתקן ההתפלה של מקורות באשדוד. גם התייעלות יכולה להביא לתוצאות סביבתיות בלתי צפויות
תומר אפלבאום

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/nature/2020-06-18/ty-article/.premium/0000017f-f128-dc28-a17f-fd3f04ce0000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuFtZZf28jNiuKD-f2UezPukKk62zt05M9uOz4dmEpGArL0k4hrerqTR6Y89ACBCN8mDoblLdMWNnzL1R0IplffEa4pTbpWC4RQR-c082d9i3I1Lp2y2VbvFfAnfyZYEaRGx7h14BRayRzrARTEXGOAFBMSWouk2k09fL5pcr4-70GlXY9zvbGQXOUctGrcEDXuqPR1Mhe_mJIPOLpaOFAxPpFJwR9-q917BKTEU8PrMFX4kb5xmCyWxnkEf9eiFM9KpJZLEMDeXd9B4jJ9oUE9CMqY6wh9DRo1a1GX_apAFklrnAHh-XiPcX91afgr0vPrMOJ9MtVJ5kzh0HvyUkW8CzsmrtJXU4at9JFrjmaWv75aWK-rRtpic56Y0lN--nDamDllh_7InsbtRmTQNdAR8bFuuI4JgQzZSkJX5tZhpEpB_6VIVyK8bO5sJqcXggMBieDJXG1SwJtnFwomEDnML4R0SJOvdFDHA9apa79xaypS7qxxq_l6irZQ3IsuCOR7saDSuvhzgj8pU1JWRlpRr_oIlx2lyNhRfCrnk2yXLm6G1QZ-v5ZAlzvA25ZbZFtgFr4lsTHen04c3EELqcY6kQeR8BQr38YJBXOKCcpRCQ1oaw6JkTpBQLq7RVrtuOe_aOkx8JslvoTxhgqjLxJFv6KD8dCGFpUmX5hE_zPSxuE91QrGByHw3SmWw6qRzoZAStOapgQcd-ZmXNLn5Ih-eE5qNha65jX27nvY_BMSlpd6MJ0T_QAtU3t6Fvv_b1uNpgBqfcfjnbA6nhhlu8IY1PsGR60n8hoIHt2WcB1jwoaK4XP1_jWE3pNtclHOpJRjKAcPNYaVgTxkIM48XPp-aQOfRMZ30sFkGdRj1rVwsVo&sai=AMfl-YRsKrTg-gGV-ouI7VnZRBoNHpi9h1Slp_n6QvEwyEo9H_6w-8foZRwr-YY85I6H6GqnCFyDGIgzbO7nHk9Y6ualx1t9lFEj0rXrEp5n4an4B946YVwFoq4IjVryC4BSuSqR-w&sig=Cg0ArKJSzHu5bdxHEFO2&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.themarker.com/labels/investing/trade-relations/2022-05-19/ty-article-labels/00000180-ea00-d189-af82-fafdb8280000&nm=1
mailto:?subject=%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D,%20%D7%90%D7%9A%20%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99&body=https://www.haaretz.co.il/nature/zafrir/2022-06-01/ty-article-opinion/.premium/00000181-1f46-d7db-a98f-bff7da820000
mailto:?subject=%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D,%20%D7%90%D7%9A%20%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99&body=https://www.haaretz.co.il/nature/zafrir/2022-06-01/ty-article-opinion/.premium/00000181-1f46-d7db-a98f-bff7da820000


6/6/22, 12:26 PM ההתפלה מונעת מחסור במים, אך גובה מחיר סביבתי ובריאותי פני הארץ - הארץ - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/nature/zafrir/2022-06-01/ty-article-opinion/.premium/00000181-1f46-d7db-a98f-bff7da820000 5/11

כתב העת "Environmental Pollution" פירסם לפני כמה שבועות מחקר

שנערך באוניברסיטת בן־גוריון ונבדקה בו השפעת אפקט הריבאונד על פליטת

זיהום מכלי רכב בישראל. כל זאת בעקבות יישום מדיניות ממשלתית, שקבעה

תמריצים כלכליים לרכישת כלי רכב בעלי יעילות אנרגטית גבוהה (ניצול חסכוני

יותר של דלק), ורמות נמוכות יותר של זיהום. הממצא המרכזי של המחקר הוא,

שאפקט הריבאונד קיצץ בכ–90% את התועלת של האנרגיה שנחסכה. נוצר

גידול בהיקף הנסיעות עקב העלות הנמוכה יותר של השימוש בדלק. משמעות

הגידול בנסיעות היא גם תוספת משמעותית של זיהום אוויר וגזי חממה.

מתברר אם כן שאין די בשימוש בטכנולוגיה ובתמריצים כלכליים כדי לנטרל

השפעות סביבתיות. יש לנקוט צעדים מתקנים, כמו הוספה מלאכותית של

מגנזיום למים מותפלים, או פיתוח שיטות לחיסכון והתייעלות שיביאו להפחתה

ממשית בצריכת משאבים, בלא אפקט הריבאונד. למשל: שיפור התחבורה

הציבורית, ומעבר לכלי רכב חשמליים המתבססים על ייצור חשמל באמצעות

אנרגיות נקיות. מדובר במשימה שאיננה פשוטה כלל, אבל ההכרה במגבלות

הפתרונות הקיימים ובכך שהטכנולוגיה אינה נותנת מענה מלא, היא צעד ראשון

והכרחי בניסיון למצוא משהו מוצלח יותר.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

זיהום אווירהתפלה

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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הארץ / אוננות היא דבר

נהדר, אך מתי יש להיזהר
ממנה?

הארץ / 2,300 שקל, כולל

חשבונות: השכונה
שהצעירים עוד לא גילו

Sonovia / זו המסכה הכי

טובה לטיסות! קבלו
40% הנחה נוספת על

ממומן

משרות אחות ומטפלת | מוד

עות חיפוש / כמה עולה

מטפלת מוסמכת

ממומן

הארץ / רמי לוי הרוויחה

49 מיליון שקל משיווק
יותר קורונה ערכות

הארץ / קילשטיין במו"מ

לנהל את יינות ביתן של
את במקום אלקטרה

The123 / "אחרי 3

שבועות הקמטים נעלמו
פשוט הנפול והעור

ממומן

Bfiber - הסיבים האופטיים

של בזק  / אינטרנט

העוצמתי הסיבים

ממומן

הארץ / סמארטפונים עם

מסך קטן נכחדים מהעולם
- ויש יזם אחד שלא מוכן

הארץ / המנכ"ל סירב

לאשר מינויים פוליטיים.
העונש: בעיטה הביתה

partner / מתחברים

לאינטרנט הסיבים של
פרטנר ב-90 ש״ח

ממומן

חדשות היום / אל תצאו

לפנסיה בלי קיבוע
זכויות, זה עשוי לעלות

ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע

שלחו

מהאחרונה לראשונהסדרו את התגובות
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22:43 02.06.2022ע.16

2 0

גם הדפסת עיתון, לדוגמה, גורמת לפגיעה בסביבה, כגון: כריתת עצים, ייצור נייר המחייב
כמויות מים גדולות, טיפול במים אלה, שימוש בכימיקלים (דיו), עומסי תנועה בהפצה, מיחזור

נייר.
נכון שכאשר משתמשים בעיתון לעטיפת דגים חוסכים באריזות ויש גם מי שחושב שעיתונים

חיוניים לדמוקרטיה, אך מנגד יש שטוענים שהם משתמשים בכוחם להשרשת דעות
מגמתיות, וכו' וכו' וכו' ...

ע.10:45 04.06.2022אכילת דגים היא אכזרית

0 0

ופוגעת בסביבה. אז עטיפתם בעיתון ממש לא מצדיקה הדפסת עיתונים
מבחינה סביבתית, שכן אכילת דגים כשלעצמה היא אקט לא סביבתי ולא

מוסרי שעדיף שיעלם מהעולם.

ע.18:48 04.06.2022ירוןן

0 0

למה אתה ממשיך לקרוא בעצם?

19:00 02.06.2022שמואל ברונר15

0 0

צפריר, האם אפשר להאזין למאמר?

10:02 02.06.2022יזרעאלי14

0 4

לפני יותר מעשור הייתי שותפה למחקר שבחן את ההשפעות החיצוניות הכרוכות בהתפלה,
אכן להתפלה יש השפעות רבות שהוזכרו, שטחים פתוחים, אנרגיה וכו'

09:54 02.06.2022חוזליטו הגמד13
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מאמר קצת מבולבל. שני הנושאים חשובים אבל הקשר בין נושא התפלת המים לתחבורה
די מאולץ.  

נקודתית לעניין החנקן צפריר כבר התבלבל לגמרי. נכון שריכוז מלחים גבוה במים מקשה
על הצמח לקלוט מינרלים (דשן) מהקרקע, אבל הירידה ברמת המלחים במים בגלל

ההתפלה לא גורמת לעודף חנקן בצמח בפני עצמה. זה עלול לקרות אם החקלאי מדשן
יותר מדי. ובכל מקרה אם יכולת קליטת החנקן של הצמחים עולה (בגלל השימוש במים

מותפלים) זה דווקא מפחית את סכנת שטיפת עודפי חנקן למי התהום, שמתרחשת לרוב
במצבים בהם החקלאי מדשן בהרבה חנקן והצמח לא מצליח לקלוט את כל הכמות לכן

העודף נשטף עם ההשקיה או הגשם.

|בחירת העורכים09:40 02.06.2022פקורינו12
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אחת הבעיות של המים המותפלים היא כידוע המחסור ביסוד מגנזיום. הוספת יסוד זה
למים המותפלים בעייתית מאוד. מגנזיום חשוב לגוף גם בשל השפעתו על תפקוד הכבד.

אימי עליה השלום סבלה מבעיות תפקוד הכבד והרופא רשם לה שימוש יומי במגנזיה.
המגנזיה הייתה מיובאת מהעיירה האיטלקית ״מונטקאנטיני״ ע״י חברת הכימיקלים

המפורסמת באותו שם. עם פרוץ מלחמת העולם השניה יבוא המגנזיה נחסם והרופא
המליץ על אכילת חרף או ארטישוק בשמו הלועזי. אנו בבית אכלנו טונות של חרשף בכל

מיני צורות. ואני, כיום מסיים את היום בנשנוש ארטישוק שלוק. זה לא רק מהווה תוסף
חשוב של ברזל וחומרים מסייעים לכבד אלא גם הוא עשיר בסיבים. איני יודע אם החרשף

מכיל מגנזיום אבל זה טוב לגוף. איכלו חרשף.

פקורינו15:22 03.06.2022אופיר

1 0

לא הבנתי אתה בן מאה?

פקורינו10:13 05.06.2022פקורינו

0 0

לא רחוק.

09:30 02.06.2022פקורינו11
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פעם, בשנות החמישים של המאה הקודמת דיברו על גיאו-פוליטיקה של המזרח התיכון
המבוססת על שלושה נוזלים: מים, נפט ודם.והיה ברור לכולם שבשל המחסור שלנו בשני
הנוזלים הראשונים היינו חייבים ״לשלם״ בנוזל השלישי הרי הוא דם. אז ארה״ב של ארצות

הברית ניסתה לעשות ״סדר״ בברדק ושלחה דיפלומט מוכשר בשם ג׳ונסון להסדיר את
חלוקת המיים העבשים המעטים של מערך ״ירמוכ-ירדן״ ביננו לבין המלכה השכנה. הסכם

זה נותר על כנו, חלף השינויים הרבים במערך הבסיסי, יד עצם היום הזה.. כיום, ברוך ה׳ יש
לנו, בשל השבת הקולחין והתפלת המים עודף ניכר במקורות ההמים. כנ״ל בעניין הנפט

עקב גילוי שדות הגז הענקיים. והשאלה היא האם זה יחסוך לנו דם? אתמהה. אין לי תשובה
לכך. וה׳ ירחם.

08:15 02.06.2022זה שיש לנו מים מותפלים10
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לא אומר שאנחנו חייבים לצרוך כאילו שאין מחר .
לדעתי להפחית עלות המים בתעריף הנמוך

ובמקביל להכפיל את עלות הצריכה החורגת .

06:59 02.06.2022יודו9

10 0

רינת מעדיף (בהגזמה שלי) שנמות מצמא, רינת אחרת שנמות מרעב, העיקר שלא נפגע
בערכי הטבע. כמו שכתב המשורר "ולא ברא את האדם, וירא אלוהים כי טוב"...

יודו08:34 02.06.2022רישבורג

0 6

פעם הבאה תקרא גם את הכתבה לפני שאתה מגיב.
 

03:51 02.06.2022דיונון8

1 1

מה יהיה עם בני האדם האלו, תופסים עוד ועוד מקום בשטח, מקימים ישובים וערים,
סוללים כבישים ותשתיות חשמל ומים, מתרבים כמו שפנים ביום טוב.

באמת לא יפה, מציע שיחוקק חוק שיגביל ילודה, שידרוש מזקנים מעל גיל 75 להתאבד,
וכמובן להפסיק ליצר חשמל.
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