כתב עת לעירוניות ירושלמית

מים
ס ת י ו

|

#004
2 0 2 0

כתב עת לעירוניות ירושלמית

מים
ס ת י ו

#004

|

2 0 2 0
עמק הצבאים.
קרדיט צילום :עמיר בלבן
החברה להגנת הטבע

מערכת :המרכז לעיצוב אורבני
אדריכל העיר :אדר' עופר מנור
עריכה :דנה גזי  /אדר' שירן פ .ישי  /אדר' ייטב בוסירה
כתיבה בגיליון  :004ירון זינגר  /אדר' עידן סידי
ואדר' דור כהן  /ברנד מולר
עיצוב גרפי :אהרון פרידמן ,סטודיו שיפט
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עיר רגישת מים
ביו-פילטרים ופתרונות
טיהור מבוססי טבע
כבסיס לעירוניות
ירון זינגר

המרכז לעיצוב אורבני הוא פלטפורמה למחקר ,חילופי ידע
ושיתופי פעולה בתחומי האדריכלות ,העיצוב והסביבה הבנויה
בירושלים ,הפועל תחת אגף אדריכל העיר .גיליון הוא כתב
עת מטעם המרכז ,המבקש להעמיק את העיון בנושאים אלה,
ולהרחיבם לתחומי-חיים עירוניים נוספים.
גיליון נולד מתוך מחויבות לדיון אורבני רחב ,מורכב וער,
ומתוך ההכרח ביצירה של זירות מתאימות לכך.

אופני הניהול של
משאבי המים העירוניים
משפיעים השפעה ישירה
על עיצוב העיר ועל
איכות החיים בה.

24 20 11
אל בורות
המים

סוד המים כיסוד מים רבים
העולם החדש

מסע עתידי לירושלים
ההיסטורית

ריפוי מחזור המים
באמצעות יצירת נופים
להשהיית מים

אדר' עידן סידי ואדר' דור
כהן

בריכות המים של
ירושלים היוו לאורך
ההיסטוריה תנאי
להתפתחותה הפיזית של
העיר ואתר להתפתחותה
השלטונית והרוחנית.

ברנד מולר
תרגום מאנגלית :דנה גזי

"מים ,אנרגיה ומזון
יהיו נגישים לכל כאשר
האנושות תפסיק לציית
לחוקי הכלכלה ותתחיל
להישמע להיגיון הטבע"

עבודות קולאז' של האמן
שי זילברמן
שי זילברמן

בבסיס תהליך העבודה
של האמן שי זילברמן
מונחים מגזינים ,ספרים,
חוברות ,עיתונים:
ערב רב של דימויי מים
בירושלים.

המלצת רקע
The
Invention
of Rivers
אדר' דיליפ דה-קוניה
בהרצאה על ספרו
האחרון בהרווארד
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בין מים למים | משולחן העריכה
"הכל מים"
קביעה זו מיוחסת לתאליס איש מילטוס -
הפילוסוף הראשון כפי שמקובל לתפוס – כשביקש
לענות במאה השישית לפנה"ס על השאלה מהו יסוד
הכל? אמנם בדברי הימים של המחשבה האנושית
קיבלה קביעתו זו חשיבות משנית ביחס לחשיבות
לה זכתה השאלה עצמה ,אולם למעשה ,כפי שברור
לנו היום ,תאליס לא טעה :מים אמנם נמצאים ביסוד
כל הדברים כולם ,כמו גם ביסוד המחשבה המארגנת
את הדברים .די להביט פעם נוספת בתמונת Blue
 Marbelמהחללית אפולו  17מ 1972-בה כדור
הארץ הכחול ,מלא המים ,ניצב בודד בחלל; לשנן את
העובדה כי ששיעור המים בגוף האדם הינו כ;70%-
לעקוב אחר החיפוש אחר חיים בכוכבים אחרים
המתבסס על חיפוש של עדות למים; או אף להביט
בהיווצרות החיים שכאן מתוך הסביבה המימית של
הרחם.
הכל ,אם כן ,טבול במים.
ספר בראשית פותח בתמונת הארץ הנבראת והיא
כולה שקועה במים ְּ
אשיתָּ ,ב ָרא ֱאל ִֹהיםֵ ,את
"ב ֵר ׁ ִ
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ָא ֶרץָ ,היְ ָתה תֹה ּו וָ בֹהוּ ,וְ ח ׁ ֶֹשךְ,
ל-פנֵ י ַה ָּמיִ ם".
ל-פנֵ י ְתהוֹ ם; וְ רו ַּח ֱאל ִֹהיםְ ,מ ַר ֶח ֶפת ַע ּ ְ
ַע ּ ְ
(בראשית ,א' ,א-ב) .בדברים הבאים מתוארת
הבריאה כמעשה של ניהול המים  -ראשית מובדלים
המים שתחת הרקיע ואלו שממעל ,ואז נאספים
המים שעל פני הארץ כך שמתוכם תוכל להופיע
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יְ ִהי ָר ִק ַיע ְּבתוֹ ְך ַה ָּמיִ ם ,וִ ִיהי
האדמה" :וַ ּי ֶ
ת-ה ָר ִק ַיע,
ַמבְ ִדּ ילֵּ ,בין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם .וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהיםֶ ,א ָ
וַ ַ ּיבְ ֵדּ ל ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיעּ ,ובֵ ין ַה ַּמיִ ם ֲא ׁ ֶשר
ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַיע; וַ יְ ִהי-כֵ ן .וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ ָר ִק ַיעָ ׁ ,ש ָמיִ ם.
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ֶאל-
וַ ּי ֶ
ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֵת ָר ֶאהַ ,ה ַ ּי ָּב ׁ ָשה; וַ יְ ִהי-כֵ ן .וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים
לַ ַ ּי ָּב ׁ ָשה ֶא ֶרץּ ,ולְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים" (בראשית,
פרק א' ,ו-י) .החיים נולדים מן המים ,הנדרשים
בניגוד לטבעם המתפשט להיאסף ,להאגם להיקוות
ולהתבדל בכדי לפנות מקום להיווצרות החיים.

מעלה היצירה המקורי היה  Latitude0116מוויקיפדיה האנגלית.The Earth seen from Apollo 17, NASA .

אולם ,היאספות זו היא שברירית .שוכן בתוכה איום
ההצפה – חזרתם של המים לאחדות גדולה ומכלה,
כמו גם איום ההפרדה המוחלטת – העלמותם של
המים והתייבשות האדמה .פרשת נוח ,הסמוכה
לסיפור הבריאה ,מתארת את זה .מים שהוצאו
משליטה ,מניהול ומאיימים להשיב את הקוסמוס
 הסדר הראשיתי – למצב הכאוס הקדמוני הספוןבעומקי מי-בראשית .העולם הנברא שרוי ,אם כן,
תמידית בין מים למים.
ארכיטקטורה ,הנדסה ותכנון עירוני הם במידה
רבה אומנות ההפרדה הנכונה .דיוק השיפועים,
זוויות הגגות ,מרזבים ,אטמים ,יריעות ביטומניות,
אפי-גשם ,תעלות איסוף ,סכרים ,שעוני מדידה,
מערכות לחץ ,צינורות נכנסים ויוצאים ,מכלי
אגירה :התארגנות-רבתי ,חוצת קני-מידה ,לניהול
המים ,לבקרה של תנועתם בין אלו של מעלה לאלו
של מטה; ניתן לקרוא את המרחב הבנוי כמערך
קוסמי של כלים שלובים ,של שמירת האיזון בין
שמים למים .התלמוד הבבלי מספר על דוד שכאשר
"כרה את השיתין" (הכין את יסודות המבנה) לבית
המקדש ,איימה הכרייה להציף את העולם מתוך

התהום" .כאשר ראה דוד שירד ביותר ,אמר :כמה
שמורם התהום יותר ,רטוב העולם יותר...והעמידו
שיהא התהום באלף אמות .אמר עולא :למד מכאן כי
יסודה של הארץ עד התהום אלף אמות" (בבלי סוכה
נג ,א-ב) .כבר במחשבת בית המקדש ,ניתן ללמוד,
משמשת אדריכלות לא רק כהגנה ישירה מפני
מים שאינם בשליטה ,אלא כאמצעי מדידה ,ככלי
לאיתור ולהערכה של מידת ההפרדה הטובה שבין
המים העליונים והתחתונים .בתיווכו של המרחב
המתוכנן ,נראה ,מקור החיים מועתק מהמים עצמם
אל שמירת הפרדתם; מזיכרון האחדות האפשרית
אל הדאגה התמידית מהאסון האפשרי.
אך במרחב הנברא ,הטבעי ,זה שקודם למתוכנן,
שאמור להתנות אותו ,יש מקום רב לדין ודברים בין
המים התחתונים והעליונים ,ואף תפקידיהם אינם
מובחנים כפי שאנו רגילים להם היום" :וְ כֹל ִ ׂש ַיח
ַה ּ ָׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶ ה בָ ָא ֶרץִּ ...כי לֹא ִה ְמ ִטיר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים
ל-ה ָא ֶרץ ...וְ ֵאד יַ ֲעלֶ ה ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ִה ׁ ְש ָקה ֶאת ָּכל ּ ְפנֵ י
ַע ָ
ָה ֲא ָד ָמה" (בראשית ,פרק ב' ,ה-ו) .מדרש בראשית
רבה ,י"ג :ט ,דורש את הפסוק" :וכך היתה הארץ
שותה מתחילה ,דכתיב" :ואד יעלה מן הארץ ".וחזר
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בו הקב"ה שלא תהא הארץ שותה אלא מלמעלן...
שיהיו הכל תולין עיניהם כלפי מעלה" .במצבו
הראשוני" ,שיח שדה" אינו אלא דין ודברים בין
מים שלמטה ומים שלמעלה ,שתפקידם להוות את
ראשית התפילה ,את נשיאת העיניים מעלה .וכמו
התפילה ,גם השירה מושתתת במדרש על שאיפת
האחדות של המים" :וכל העולם מוקף על סנפירי
לויתן עומד במים התחתונים ונמשל בהם כדג קטן
בים .ומים התחתונים עומדים על גבי מי בראשית,
ומי בראשית על גבי אוקינוס ,ומי אוקינוס על מי
בוכים .ולמה נקרא שמם בוכים? שבשעה שחצה
הקדוש ברוך הוא את המים ...אותן שנתן למטה
התחילו בוכים ואומרים :אוי לנו שלא זכינו להיות
קרובים...אמר להם הקדוש ברוך הוא ...:דעו באמת
שלא אתן רשות למים העליונים לומר שירה לפני,
עד שייקחו מכם רשות( "...מדרש עשרת הדברות,
פרק א') .והנה ,מי-תפילה ,מי-שירה ,גם אבות
ישורון" -כמה מים \ שוקל ענן" :המשקל הפיזי
של המים בענן (ראוי לציין כי ההגדרה המקורית
לקילוגרם היתה משקלם של  1,000סמ"ק מים),
אינו אלא משקל השיר (ריתמוס) ,ואינו אלא מידת
ערך -שיעור התפילה האפשרי ,השיח בין המים
העולים למים היורדים.
גיליון  04בנושא מים מבקש ,אם כן ,לשער את
המים שבין לבין ,להפנות את המבט אל מים בטווח
המופרד ,המנוהל ,שיכולים על-כן להיות גם מוצא
אל מציאות אקולוגית בריאה יותר .אנו מרכזים
בגיליון זה מאמר מאת ד"ר ירון זינגר המציג תפיסה
טכנולוגית-הוליסטית של ערים רגישות מים; מבט
אל הרצאה של האדריכל דיליפ דה-קוניה על ספרו
האחרון " The Invention of Riversהמבקש
לערער על ההבחנה הפוליטית ביסודה בין מים
ליבשה באמצעות 'דרגות של רטיבות'; הרצאה
מאת ברנד מולר ,ממייסדי היישוב הקהילתי תמרה
בפורטוגל על השהיית מים כבסיס למחזור מים שלם
ולשגשוג אקולוגי של מקומות; מקטע מעבודתם
של האדריכלים עידן סידי ודור כהן על מים כתשתית
אפשרית למורשת לא-מוחשית של ירושלים;
וסדרת קולאז'ים של האמן שי זילברמן המציבים
מים ירושלמיים ביחסים שונים ,אחרים ,עם העיר.

העולם הנברא שרוי
תמידית בין מים
למים .ארכיטקטורה,
הנדסה ותכנון
עירוני הם במידה
רבה אמנות
ההפרדה הנכונה.
דיוק השיפועים,
זוויות הגגות,
מרזבים ,אטמים,
יריעות ביטומניות,
אפי-גשם ,תעלות
איסוף ,סכרים,
שעוני מדידה,
מערכות לחץ...
התארגנות רבתי
לניהול המים
במבט כללי ,אנו מבקשים להציע קריאה רחבה
יותר וצנועה יותר של מים ,כבסיס לקיום משותף,
לחשיבה ולמעשה התכנוני בתקופה בה אין ברירה
אחרת.
ייטב בוסירה ודנה גזי
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עיר
רגישת מים
ממטרד למשאב :המרת מפגעי השטפונות למשאב
מים ציבורי חדש על-ידי טכנולוגיות מבוססות טבע
ירון זינגר

צילום :ירון זינגר

ד"ר ירון זינגר
מייסד ומנהל המרכז לערים
רגישות מים בישראל.
החל את דרכו כמהנדס
ביוטכנולוגיה באונ׳ בן
גוריון .עבודת הדוקטורט
שלו ,שנכתבה באונ׳ מונאש
באוסטרליה (המובילה את
המחקר בתחום בעולם),
עסקה בפיתוח ביופילטרים
לקצירת טיהור והחדרה
של מי נגר עירוני למי
התהום לצד שיקום מי
תהום בתקופה היבשה.
מאז  2010הקים בארץ
שלושה מתקני פיילוט
בקנה מידה עירוני .מקדם
מול משרדי הממשלה
יוזמה לגיבוש רגולציית
״מונה נטו״ לקיזוז נפח
ההחדרה מנפח הצריכה.
כיום מקדם פרויקט ״גן
רגיש מים״ הראשון בארץ
בשיתוף רבקה גרושקא מגו
חופים בחדרה.
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רקע
בעידן של שינויי אקלים ,התחממות גלובלית ובניה
מואצת ,פעולות האדם נוגסות בשטחים הפתוחים
ומכסות את פני הקרקע באספלט ,ריצוף ובטון
בלתי חדירים הגורמים לבעיית נגר עילי מזוהם,
הצפות ומחסור במים .במחצית המאה הנוכחית 80%
מאוכלוסיית העולם צפויה להתרכז בערים ,האם
מקור הבעיה יכול להיות גם המקור לפתרון?
אופני הניהול של משאבי המים העירוניים משפיעים
השפעה ישירה על עיצוב העיר ועל איכות החיים
בה .העיור המואץ ושינויי האקלים מציבים ארבעה
אתגרים מרכזיים ליצירת חוסן עירוני:
1 .התמודדות עם תופעות מזג-אוויר קיצוניות
המתבטאות במשטר גשם מרוכז ואלים הגורם

לשיטפונות תכופים ומעמיס על מערכות
הניקוז הקיימות .צדה השני של תופעה זו הוא
גלי חום תדירים ,אירועי אובך ,תקופות יובש
ובצורות ממושכות.
2 .עלייה בצפיפות בערים מעמיסה על התשתיות
העירוניות  -אספקת מים וחשמל ,ניקוז ,פינוי
פסולת ועוד .פעילות אנושית אינטנסיבית
במקום מרוכז גוררת עלייה בזיהומים מסוגים
שונים בעיר ובשטחים הפתוחים שבה ושמחוצה
לה.
3 .דרדור אקולוגי וזיהום של גופי המים במורד
הנחלים ,האגמים והים.
4 .התחממות הערים והיווצרות 'איי-חום
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עירוניים'  -כיסי חום נוצרים בעיר בעיקר
באזורי בנייה רוויה ,בהם עולה הטמפרטורה
ב 3-6 -מעלות צלזיוס .תופעה זו מהווה סכנה
בריאותית ממשית.

עיר רגישת מים
מניעים חברתיים-כלכליים
שיוויוניות
בין-דורית,
גמישות מול
שינויי האקלים

איור  :1סכימת מניעים
ושירותים הבאים לידי
ביטוי בעיר רגישת
מים .תורגם מ:-
Brown, R.R., Keath,
N. and Tony Wong,
T.H.F. (2009).
Urban water
management in
cities: historical,
current and
future regimes.
Water Science
and Technology,
.59 (5), 847-855

עיר
רגישת
מים

לסגל תשתיות רב
שימושיות ותיכנון
עירוני התומך
בהתנהלות
רגישת מים

הגבלות על
שימוש במשאבי
מים טבעיים

עיר המנהלת
משק מים
משולב

מגוון של
אמצעים לשימור
והגנהעל רשת
המים העירונית

איכות חיים
גבוהה תוך
שמירה על
הסביבה

עיר
מתעלת
מים

ניהול מקור
זיהום נקודתי
ומבוזר

מניעת
שטפונות

הגנה על
בריאות הציבור

עיר בעלת
מערכת ניקוז

עיר בעלת
מערכת ביוב

מע׳ ניקוז
מרכזית

מערכת
ביוב נפרדת

גישה ובטחון
באספקת מים

עיר
מספקת
מים

הספקה
הידראולית

פונקציות של אספקת שירותים

לאן נעלמים מי השטפונות?
איור ( :2ימין) מובל
הצפוני מתוך 4
בבת-ים ,שמאל,
היווצרות מי נגר
לפני ואחרי פיתוח.
איור ( :3שמאל)
כניסת מי נגר
מזוהמים לחוף
הדולפינריום בתל
אביב ()27.10.2015
באדיבות עמותת
צלול ,צלם :ניצן מתן.

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

בישראל ניתן למנות אתגר חמישי של פגיעה בגוף
המים האסטרטגי של אקוויפר מישור החוף בשל
שאיבה אינטנסיבית של מי תהום לאורך ערי החוף.
כבר כיום כ 50%-מהבארות למי שתיה לאורך
קו החוף הומלחו והושבתו בעקבות חדירת הים
כקילומטר בתת הקרקע .זו אחת הסיבות המרכזיות
להיותו של משק המים הישראלי תלוי-התפלה עבור
 80%מצריכת המים הכללית.
ניהול משק המים ,אם כך ,הוא חיוני לעתיד החיים
המשותפים .לא ניתן לדון בקיימות באופן כללי
ובקיימות עירונית באופן ספציפי מבלי להכליל את
משאב המים כנושא מרכזי.
עיר רגישת מים
'עיר רגישת מים' הוא שמה של גישה הוליסטית-
יישומית לניהול מים ,שפותחה באוסטרליה.
מטרתה לתת מענה לאתגרים האקלימיים בערים,
תוך יצירת חוסן עירוני מותאם לתנאים ,לצרכים
ולמנטליות של העיר ותושביה ,באמצעות שילוב
היבטים טכנולוגיים בתכנון ובעיצוב המרחב העירוני.
אחד הנדבכים המרכזיים בעיר רגישת מים הוא
המרת מטרד הניקוז במשאב מים חדש ,בטוח ומניב
תוך מניעת זיהום של גופי המים במורד הנחלים,
באגמים ,בחופים ובסביבה הימית .למודל האוסטרלי
יש מספר ״אליפסות נרכשות״ המאופיינות בטווח
של מניעים חברתיים-כלכליים אל מול פונקציות
של אספקת שירותים ,כפי שניתן לראות באיור :1
הדיאגרמה מציבה בבסיסה את היכולת לספק גישה
ובטחון למים לתושבי העיר; במעגל השני העיר
צריכה להגן סניטרית על תושביה באמצעות מערכת
סילוק ביוב נפרדת; במעגל השלישי העיר זקוקה
למערך ניקוז מרכזי על מנת לתת מענה לאירועי
שטפון קיצוניים; במעגל הרביעי עיר רגישת מים
מסוגלת לטפל במקורות זיהום במי הנגר בקרבה
מקסימלית למקום בו הגשם יורד ,באמצעות תיעול

טבעי ומעטפת שימוש באספקת מים טבעיים ברשת
העירונית; המעגל המסכם הינו מעגל מקיים לטווח
ארוך ,ומטרתו לתת מענה לאי הוודאות המאפיינת
את תופעות שינויי האקלים והגמשת יכולת
התגובה אליהם באמצעות תשתיות רב-שימושיות.
הדיאגרמה לעיר רגישת מים מכוונת ,אם כך ,לעיר
בה נתיב זרימת המים בנוף העירוני מנוהל בהתאם
למקורו ויעודו ,ומאגד עמו ערך חברתי ,כלכלי
וחינוכי לטובת כלל הציבור.
כיום ,מרבית הערים בעולם נמצאות במעגל
השלישי .טיפוס במעלה השלבים בדיאגרמה
המוצגת תלויה במספר תנאים חיוניים:
מודעות לעצם הבעיה ולבסיס הידע הדרוש לפתרונה
בקרב בעלי העניין המרכזיים ,ובהם אנשי מקצוע
וניהול בעירייה ובאגפיה ,תאגיד המים הרלוונטי
בעיר ובמדינה ,רשות המים ,מנהלי התכנון ברמות
השונות ,משרדי ממשלה רלוונטיים ועוד .שימור
מערכתי של המודעות לאורך זמן ,גם עם התחלפות
בעלי תפקידים ,הוא נדבך משמעותי.
1 .ניהול תהליכי תכנון בעלי יכולת מידול כמותי
ואיכותי מתקדם ,לצד שילוב ארגז כלים של
טכנולוגיות ואמצעים רגישי מים כפי שיורחב
בהמשך.
2 .חוסן וקיימות כבסיס למענה ארוך-טווח
לאי הוודאות המאפיינת את השלכות שינויי
האקלים ,באמצעות רזרבות של משאבים
וגמישות תכנונית.
3 .שותפות עם הציבור בהבנת הנושא ובמודעות
אליו ,לרבות זיהוי האלמנטים הבנויים במרחב
העירוני הקשורים בתיעול ובטיהור המים.
מי נגר עירוני :ממטרד ציבורי למשאב
לאומי
מי נגר מוגדרים כמי הגשם הפוגשים בקרקע.
כאשר הקרקע היא שטח פתוח כמחצית ממי
הנגר מחלחלים לתת הקרקע (כתלות בתכונות
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איור (ימין) :3כניסת
מי נגר מזוהמים לחוף
הדולפינריום בתל
אביב ()27.10.2015
באדיבות עמותת
צלול ,צלם :ניצן מתן.
איור ( 4שמאל):
זרימה לקולטן מי נגר
עירוני בחדרה

איור  :5סכימת
ביופילטר במתכונת
של אי תנועה,
וביצועו באוסטרליה.

איור  :6חתך עקרוני של
הביופליטר (דור שני)
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הגיאולוגיות שלה) ,וכ 10% -מהם ניגרים לנחלים.
לעומת זאת ,כאשר הקרקע היא עירונית ,רק 5-10%
ממי הנגר מצליחים לחלחל ולמלא את מאגרי מי
התהום ,וכ 80%-50% -מהם מייצרים נגר עירוני.
הנגר העירוני נערם מהר ,כתלות בכמות התכסית
הקשיחה ,מואץ מהגגות ומהמרזבים ומייצר זרימה
מיידית לאורך שיפועי הכבישים אל הקולטנים
הממוקמים לאורכם .לעיתים תכופות קולטנים
נסתמים מפסולות וגזם ,ובכך מכפילים את כמות
המים המגיעה לקולטן הבא ,כ 50-70-מטרים
בהמשך המורד .מהקולטנים מי הנגר מנותבים
במערכת הניקוז התת קרקעית לצינורות מובלים,
המסלקים אותם בספיקה גבוהה אל מחוץ לערים.
זוהי מערכת שלמה שתפקידה לדחוק את מי הנגר
אל מחוץ לעיר ,ושמשקפת תפיסה של מי הנגר
כגורם לא רצוי וחסר שימוש ,ואף כמטרד ,מקור
לנזק וכסכנה .למעשה ,גישה זו למים לא השתנתה
מהותית במאה השנים האחרונות ,על אף הגידול
המשמעותי בכמות השטחים שאינם סופגים וחרף
עליית המזהמים התעשייתיים הנמהלים במי הנגר.
צורת הניקוז שתוארה היא גישה נפסדת מארבעה
שיקולים מרכזיים :איבוד הולך וגדל של מקור מים
יקר; השקעה מיותרת במערכות הובלת מים גדולות
ותת קרקעיות המצריכות תחזוקה שוטפת; אנרגיה
רבה המתבזבזת בשינוע לאורך קילומטרים רבים,
בהתפלה ובשאיבה בחזרה אל העיר; זיהום מי נגר
המהווה סכנה מוחשית לבריאות גופי המים במורד
בשל תהליך הקרוי יוטריפקיציה (,)eutrification
שבו המים מסיעים נוטריינטים  -זרחן וחנקן
 מהעיר וגורמים לגדילה מואצת של אצותהמשתלטות על גופי המים ,ולמוות המוני של דגים
ובעלי חיים אחרים עקב חוסר חמצן.
לצד זרחן וחנקן ,מי הנגר העירוני מכילים עוד קשת
רחבה של מזהמים ובהם מתכות כבדות (כתוצאה
מבלאי של צמיגים ,רפידות בלם של רכבים ,צבע,
סוללות וציוד חשמלי) ,שמנים ודלקים (הנפלטים
מצינורות מפלט של דלק שאינו נשרף לרבות
נזילות) ,וסדימנטים (מוצקים מרחפים -חלקיקי
אבק טעונים חשמלית השוקעים בעיר תוך שהם

סופחים יונים של מתכות וחומרים אורגניים).
בישראל ריכוז המוצקים המרחפים המצוי בנגר
העירוני גבוה פי  6-15מערים אחרות בעולם
כתוצאה מאירועי אובך רבים המגיעים בעיקר
ממצרים ,וכן בשל שקיעת תוצרי שריפה כגון
פליטת פיח מתחנות כוח ,והם אחראים לסתימה
ולכישלון של בורות ובארות חלחול והחדרה .נוסף
על מזהמים אלה ,ניתן למצוא במי הנגר בישראל
ריכוז גבוה של חיידקים גורמי מחלות וחיידקים
צואתיים ,לרבות וירוסים ,בשל חיבורים הידראוליים
בין מערכת הניקוז ומערכת הביוב .מחקרים מהעולם
ומישראל מצביעים על כך שמי נגר עירוניים במצבם
הגולמי לא מאפשרים שימוש כלשהו .מחקרים
שהוביל המרכז לערים רגישות מים בישראל לאורך
העשור האחרון (מ )2009-מראים שמי נגר עירוני
אינם עומדים באף תקן איכות מים ידוע בישראל,
ולמעשה לא ניתן לעשות בהם שימוש כלשהו
לצריכה ,השקיה ואף לשחרור לנחלים .בכדי להפוך
את מי הנגר ממטרד המסולק מחוץ לעיר למשאב
זמין ,יש לטפל בהם כבר במקור (היכן שהגשם
יורד) ,ובאופן שיאפשר להם לעמוד בתקני האיכות
הרלוונטיים לשימוש הרצוי.
אמצעי מרכזי לטיפול במי נגר במקור הוא
הביופילטר (או בשמות אחרים כמו bioretention
או  .)raingardenביופילטריזציה מסווגת
כ'הנדסה רכה' וכ'מערכת מבוססת טבע' (–NBS
 ,)nature base systemsוהיא מושתתת על
רתימת תהליכים טבעיים בשימוש חיידקים,
צמחים וסינון על ידי גודל גרגר לטיהור מי הנגר
העירוני .מבחינה הנדסית הביופילטר הוא אלמנט
גמיש במרחב העירוני ,ומותקן בד״כ מפני קרקע
עד ל 50-130-ס"מ מתחת לפני הקרקע (כתלות
באילוצים) ,מעל לתשתיות כגון ביוב וחשמל,
כפרויקט פשוט של שדרוג תשתיתי .בשל כך הוא
יכול להתמקם בשטחים ציבוריים פתוחים מכל סוג,
איי תנועה ומרחבי ביניים לא מוגדרים ולהפוך אותם
מפאסיביים לאקטיביים .ככל שמתאפשר למקם את
הביופילר בשטח גדול יותר ללא אילוצי מערכות
אחרות ,כגון בפארקים שכונתיים או עירוניים,
עומקו יכול לגדול עד ל 150-ס"מ ולאפשר יכולת
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השהייה וטיפול מיטביים.

ביופילטר מפרדה

ביופילטר משולב עץ

ביופילטר בשטח גינון במדרכה

ביופילטר עקומה ,מעגל תנועה

איור  :7שילוב
ביופלטרים
בקונפיגורציות
שונות

איור  :8ביופילטר
בתצורת
אמפיתאטרון,
איור ( 9שמאל):
הידרוגרף של
אירוע גשם בעיר
קונבנציונלית
(באדום) אל מול
עיר רגישת מים בה
מותקן ביופילטר
(בשחור).

איור  :10עקרון
פעולה של
ביופילטר ההיברדי
בכפר-סבא

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

תכנון ביופילטר ועקרון פעולתו
טיהור המים
ראשית יש לתחום את אגן ההיקוות ממנו מתנקז נגר
אל הביופילטר ,ולערוך מסד נתונים של משקעים
בתחום זה .מסד אידיאלי יהיה של  10שנים אחרונות
במרווחים של  6דקות ,שיאפשר מידול ממוחשב
של כמויות ,ממוצעים ומגמות ברזולוציה גבוהה.
את הנתונים טוענים בתוכנת מידול נגר בשם
 ,MUSICהממדלת את ביצועי הביופילטר וממדיו
תחת הנחה לפיה עליו לטפל סטטיסטית ב90% -
מאירועי הגשם באגן ההיקוות שלו .ככלל ,ממדיו
של הביופילטר צריכים להיות כ 2.5% -מהשטח
הבלתי-חדיר באגן .על גג של  100מ״ר ,לדוגמא,
נצטרך ביופילטר של  2.5מ״ר על-מנת לתת מענה
ל 90%-מאירועי הגשם .גמישותו של הביופילטר
מבחינת מיקומו בעיר מאפשר לו להשתלב בתצורות
שונות ,ולהתאים עצמו לצרכים נוספים בעיר .כך,
אחת התובנות המרכזיות של מחקר שנערך במסגרת
המרכז לערים רגישות מים בישראל על אי החום
העירוני בהובלתו של פרופ׳ אביתר אראל מאונ׳ בן
גוריון ,היתה כי ניתן לשלב ביופילטר כבית גידול
לעץ ובכך להפוך לכל עץ לאלמנט אקטיבי בקצירת
נגר במקור (איור .)89
מי הנגר הנקצרים על-ידי הביופילטר ישירות
מהכביש  -באמצעות קולטן קיים או ניתוב מים
ייעודי – פוגשים  4-5שכבות של מצעים ושכבות
טיפול .המים נכנסים אל הביופילטר באופן המאפשר
את פיזורם תוך בלימת אנרגיית הזרימה הגבוהה על-
ידי צמחייה ,בכדי למנוע שחיקה בשכבות השונות.
בחלק העליון נמצא מתקן גלישה השומר על גובה
מקסימלי של מים ,כאשר העודפים מועברים
אל מערכת הניקוז העירונית .מרגע שנקלטו,
המים נפרסים כמו שמיכה על פני הביופילטר
ומיד מתחילים לחלחל .השכבה הראשונה בה הם
פוגשים מכילה צמחים שנבחנו ונבחרו בקפידה
ככאלה העומדים בעקה של זיהום ,וברוויה של גשם
לצד תקופות יובש ארוכות .בשכבה זו מתקיימים
תהליכים ביולוגיים תלויי-חמצן של פירוק שמנים,

דלקים ,חומר אורגני וספיחה של מתכות .השכבה
השנייה היא שכבת מעבר אל השכבה השלישית,
המבצעת טיפול באמצעות תהליכים דלי חמצן כגון
הרחקת ניטראט .השכבות התחתנות מאפשרות את
האצת הזרימה אל מחוץ לביופילטר ,על-מנת לפנות
מקום לאירוע גשם חדש .בתחתית הביופילטר
ממוקם מתקן צינורות לאיסוף המים המטוהרים,
שמנותבים בהגבהה אל באר החלחול או ההחדרה
הצמודה .משך הטיפול המתואר אורך בין שעה
לשעתיים ,כתלות בעומק הביופילטר.
שילוב מערכות רגישות מים כדוגמת ביופילטר
מאפשרות לחתוך את שיא הספיקה (קו המקווקו
באיור  ,)8ולצמצם אותה לכמות הניתנת לחלחול
בקרקע בסמיכות להיווצרות הגשם ,וטרם התגבשות
הספיקות הגבוהות .מערכות אלה יוצרות השהייה,
מקטינות את הסיכוי להצפות במורד וממקסמות את
טיהור המים באמצעות הארכת זמן המגע של המזהם
בבקטריה בתוך הביופילטר .
בכורה רגישת מים עולמית בכפר סבא
הפיילוט רגיש המים הראשון בישראל נבחר להיות
בשכונה הירוקה החדשה בצפון-מערב כפר סבא
בשיתוף קק"ל .בעונת החורף הביופילטר מקבל חלק
ניכר מהנגר של אגן ההיקוות ,המנקז כשליש משטח
העיר  -כ 3,300-דונם  -למובל ענק שמוצאו בנחל
גן חיים ומשם ממשיך לנחל פולג ולים .הביופילטר
קצר והחדיר  90%מאירועי הגשם בחורף ,ובקיץ
קיבל מי תהום מזוהמים בניטראט ,שבגינם הושבתו
שלוש בארות למי שתייה בקרבתו .הביופילטר חובר
לקו הלחץ של שלוש הבארות ,כך שניתן להזרים
אליו מי תהום מזוהמים בעונה היבשה ,לטפל בהם
ולהחדירם חזרה למי התהום .בנקודת הכניסה של
המים ובנקודת יציאתם הותקנה שוחת ניטור לדגימה
בזמן אמת של מי הנגר .בהמלצת חברת מקורות
וההידרולוג הראשי לשעבר ד״ר יוסי גוטמן ,קודם
פרויקט קידוח להחדרת המים לשכבת הכורכר,
שהנה המוליכה ביותר באקוויפר .עומקה של שכבה
זו הוא  60-90מטרים ,והקידוח אליה באופן ישיר
יקר יחסית .בשל כך ,הוחלט לבצע קידוח החדרה
מחקרי ,ולצדו שלוש בארות חלחול רדודות בעומק
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של  23מטרים  -כמטר אחד מעל פני התהום -
ולבחון את שני הפתרונות זה לצד זה .מערך ההחדרה
והחלחול נבחן בשתי עונות גשם עוקבות.
תוצאות ומסקנות המחקר
בחורף  ,2010-2011בו כמות המשקעים היתה
מתחת לממוצע השנתי ,קצר הביופילטר  1,411מ״ק
של מי נגר ,מתוכם  85%טופלו והוחדרו למי תהום.
כמות זו קטנה ב 5% -מערך המטרה של מערכות
דומות באוסטרליה ,והסיבה לכך היא זיהום מחומרי
בניה שחדרו לביופילטר מהשכונה הסמוכה שנמצאת
בבנייה .בשל כך בוצע מעקף זמני לניקוז של אזור
הבניה והחומרים המפריעים ,בעיקר מלט וחרסית,
נשאבו ,והפיילוט החסיר כשלושה שבועות גשומים.
איור :12
ביופילטר
בת-ים

המחקר מצא שמי הנגר בכפר-סבא מזוהמים
בהשוואה למי נגר ׳אופייניים׳ בהשוואה לנמצא
במספר מחקרים בערים בעולם:
•חציון של ריכוזי מזהמים של) - TSSמוצקים
מרחפים)( TN ,חנקן כללי) ו( TP -זרחן
כללי) היה גבוה כפי שניים בהשוואה למי נגר
אופייניים באירופה ,ארה״ב ואוסטרליה.
•נרשמו ריכוזי מתכות גבוהים ,כאשר ברזל
ואלומיניום היו חריגים באופן בולט מעל תקן
ההשקיה בישראל (ועדת ענבר .)2010

איור  :13ביופילטר
ברמלה ועקרון
הפעולה שלו

•ריכוזי חיידקי האי-קולי שנמצאו במי הנגר היו
בטווח של  10,000חיידקים ל 100-מ״ל של
מי נגר ,שמשמעם רמה גבוהה מדי של זיהום
המגביל שימוש ישיר במי נגר להשקיה.
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ניתוח הדגימות מנקודת היציאה של הביופילטר
הראה כי מעבר המים דרכו הפחית במידה ניכרת
את רמת הזיהום של מי הנגר .למעט אי-קולי
וכלל הקוליפורמים ,כל הפרמטרים שנבחנו הציגו
עמידה בתקן מי שתייה (משרד הבריאות.)2000 ,
כל המתכות הכבדות שנדגמו ביציאה מהביופילטר
היו מתחת לערכי התקן המקסימליים המותרים במי
שתייה; ערכי הניטראט צומצמו בכ 73%-לכמות
העומדת בתקן הישראלי (רמת הניטראט במי התהום
של כפר סבא היא מהגבוהות בישראל -כפי2-
מהתקן הישראלי למי שתייה); כמות החיידקים
הצוואתיים עמדה בתקנות ענבר ברוב המקרים;
נרשמה הפחתה של יותר משני סדרי גדול במרבית
המדדים; נרשמה עמידה בכל יעדי התקן של שחרור
מים לנחלים .איכות המים של מי הנגר המטוהרים
הקבילה לאיכות מי קולחים שעברו טיפול
אקסטנסיבי (שלישוני) ,המאפשר החדרה לאקוויפר
לשם העשרתו בישראל .לאור תוצאות אלו התקבל
בסיס איתן להמשך במטרה למחזר מי נגר לצורכי
שתיה.
המחקר העלה מספר תובנות ומסקנות מרכזיות:
•מי נגר עירוני במצבם הגולמי (טרום טיפול)
אינו עומד באף תקן איכות מים קיים בישראל
ועל כן לא ניתן לעשות בו שימוש להשקיה,
לשחרור לנחלים ולכל שימוש אחר.
•לאחר הטיפול בביופילטר המים עמדו בתקן
השקיה בלתי מוגבלת ,שחרור לנחלים ואף תקן
מי שתייה ברמה הכימית.
•בחודשי הקיץ הביופילטר הצליח לטהר את מי
התהום ולעמוד בתקן איכות מים למי שתיה.

•ריכוזי המתכות הכבדות של כספית  ,Hgעופרת
 ,Pbונחושת  ,Cuהיו גבוהים מתקן איכות מים
של קולחים ,באופן האוסר על סילוק מי הנגר
הגולמיים לנחלים ,בריכות חורף ,אגמים וכד׳.

•קידוחי החלחול נמצאו כאפקטיביים ביותר
להחדרה.

•ריכוז המוצקים המרחפים שנמדד היה גבוה פי
 15 - 3מערכים שנמדדו בערים אחרות בעולם.

•עלות מ״ק מי נגר מטוהרים נמוך ב 20%-ממ״ק
מים מותפלים.

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

ניתוח הדגימות
מנקודת היציאה
של הביופילטר
הראה כי מעבר
המים דרכו הפחית
במידה ניכרת
את רמת הזיהום
של מי הנגר...כל
הפרמטרים שנבחנו
הציגו עמידה בתקן
מי שתייה
בהמשך לפיילוט המוצלח הוחלט על קפיצת
קנה-מידה ,וקידום תכנון רגיש מים לכל הפארק
הסמוך .בפארק בן  80הדונמים תוכננו עוד שבעה
אלמנטים רגישי מים ,לרבות ביופילטרים המסוגלים
לקצור כ 100,000-מ״ק בשנה .הביופילטרים יושמו
בגינת כלבים ,בטראסות ,באלמנט נחל מלאכותי,
ובאגן ירוק שעודפים ממנו מוזרמים להחדרה למי
תהום .האסטרטגיה לפיה תוכנן הפארק היתה כי
מתוך  100,000מ"ק של מים מטוהרים ,כ40,000 -
מ"ק יוחזרו אל הפארק ,ויספקו את כל צורכי
ההשקיה שלו (שעלותם היא בת כ -של 400,000
ש״ח בשנה בהשקיית רשת סטנדרטית) ,ויאפשרו
משק מים אוטונומי וחסכון כספי גדול .שאר המים
יוחדרו באופן סטנדרטי לקרקע .נכון להיום ,יוזמה
זו מתעכבת מאחר והפארק מושקה במי תהום
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.2

פתרונות המשולבים
בעיצוב עירוני ליישום
טכנולוגיות חדשניות
לטיפול במים

מזוהמים ,להם רשות המים מאפשרת פטור מהיטל
שאיבה.

.1

תכנון ועיצוב
עירוני רגיש למים

מחזור המים
העירוני

.4

איפיון מערכת המים
העירונית

ערוצי הטמעה

יישום חדשנות
טכנולולגית וחברתית

.3

טכנולוגיות
לטיפול במים

חדשנות בתכנון וניהול
משאבי מים עירוניים
בסקלות שונות
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איור  :14תרשים
עבודה  -״יצירת ערים
רגישות מים בישראל״

במטרה לייצר בסיס רחב לגיבוש מדיניות לאומית,
הושק קמפיין לשני מקרי בוחן נוספים .מתוך 8
ערים שביקשו לארח פרויקטים רגישי מים נבחרו
בת-ים ורמלה .על-פי ההסכם ,קק״ל היתה שותפה
לפרויקטים ,והיא מימנה את המחקר בעוד שתי
הערים מימנו את התכנון והביצוע של הפרויקט
בתחומן .הפרויקט בבת-ים הווה מקרה בוחן של
עיר חוף ושולב בפיתוח קיים ,ואילו ברמלה קודם
מקרה בוחן לקצירת נגר מכביש בין עירוני עמוס
בתנועה ובעקה של זיהום .שני הפרויקטים תוכננו
במופע נופי שונה ,בהתאם למיקום ,ובקנה-מידה
דומה לפרויקט בכפר-סבא (ביופילטר בגודל של
 100-125מ״ר) .בדומה לפיילוט בכפר-סבא גם בבת
ים וברמלה התבצע ניטור ודיגום בזמן אמת ,כאשר

איור  :15אלמנטים
רגישי מים באדיבות
ענבר אסא ואדריכלית
סלי ליפשיץ ,בית ספר
לארכיטקטורה בצלאל.

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

פתרון הקצה למים המטוהרים היה חלחול למי
תהום .בשני המקרים הביופילטרים הציגו ביצועים
דומים בהיבט של טיהור המים ויכולת קצירת הנגר
לאלו שנמדדו בכפר סבא.

הקמת פלטפורמות
המחקר במתקני
הפיילוט בבת-ים
וברמלה ,הוכיחה כי
ניתן לעבור משלב
הוכחות הביצוע של
הטכנולוגיה למבט
אל תמונה רחבה
הרבה יותר של
הבטים אקלימיים,
אנרגטיים ,רווחתיים,
תכנוניים ועיצוביים,
לרבות רגולציה

הקמת פלטפורמות המחקר במתקני הפיילוט
בבת-ים וברמלה ,הוכיחו כי ניתן לעבור משלב
הוכחות הביצוע של הטכנולוגיה (Proof Of
 )Conceptלמבט אל תמונה רחבה הרבה יותר של
היבטים אקלימיים ,אנרגטיים ,רווחתיים ,תכנוניים
ועיצוביים ,לרבות רגולציה .מי נגר בישראל
מנוהלים לרוב על-ידי הרשויות המקומיות ,שעם
החלת חוק תאגידי המים העבירו את אספקת המים
והביוב לתאגידים עם ניהול מקצועי והנחיה מרשות
המים .הוכחת היכולת בשלושת הפיילוטים הכניסה
כעת לתמונה מקור מים חדש  -מי הנגר העירוני,
ולמעשה משאב חדש ללא ניהול .יתרה מכך,
נוצרה אנומליה לפיה הרשות המקומית משקיעה
במתקנים רגישי מים המעשירים את מי התהום
הלאומיים ללא יכולת של העיר ליהנות מהם .מתוך
כך ,ביוזמה ייחודית של הכותב עם קק״ל וJNF -
 Australiaהוקם "המרכז לערים רגישות מים
בישראל" .במרכז ,בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת
בן גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
הטכניון ואוניברסיטת מונאש מאוסטרליה ,גובשה
תוכנית מחקר ייעודית בשם ״יצירת ערים רגישות
מים בישראל״ :תוכנית מחקר בין-תחומית יישומית
ארבע-שנתית ( )-2020 2015שמטרתה ליצור
סביבה עירונית איכותית ובת קיימא באמצעות ניהול
מים עירוני חדשני .במסגרת המרכז התקיימו ששה
פרויקטים מרכזיים תחת ארבעה נדבכים שונים
(כמופיע באיור  .)14תיאור המחקרים השונים,
תוצאותיהם ומסקנותיהם מופיעים באתר המרכז:
.wsc.org.il

בכדי למנוע הצפות .תוכנית 'עיר משהה מים',
שפותחה במרכז במסגרת תחרות עבור העיר מיאמי,
עושה צעד נוסף אל המקור באמצעות קצירת מים
כבר בבניינים על-גבי גגות וקירות ,ובדרך זו מקטינה
משמעותית את האצת המים מהצינורות והמרזבים.

פעילותו של המרכז לערים רגישות מים בישראל
 בשטח ובמעבדות מחקר – שהתמקדה עד כהבפתרון במקור (טיפול במים במקום פגיעתם
בקרקע) ,מתרחבת כיום להיבטים אורבניים נוספים.
כאמור ,אחד האתגרים המרכזיים בניקוז בעיר הוא
השהיית מי הנגר ,קליטתם המהירה ושחרורם האיטי

תכנון ועיצוב רגיש מים לאן?
תכנון ועיצוב רגיש מים הוא ארגז כלים גמיש ופתוח,
המתרחב ומשתכלל כתלות באתגרים מקומיים
וביצירתיות של מתכננים .לאחר הוכחת הפעולה של
המערכת הפאסיבית בשטח הפתוח ,אנו סבורים,
כמו בדוגמא של מיאמי ,שיש לעבור לחשיבה על

םימ תשיגר  ריע — רגניז ןורי
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המבנים עצמם .בימים אלו מושלמת עריכת מאמר
מדעי לאחר בחינת  POCבסין של ביופילטר היברדי
לקצירה ,טיפול והשהייה של מי נגר עירוני לצד
טיהור מים אפורים .באופן זה ניתן להפוך כל בניין
בכל פרוגרמה למשק מים עצמאי .הבניה הרוויה-
מגדלית הרווחת בישראל מחייבת מבנים להחזיק
בריכות כיבוי אש בנפח של עשרות מ״ק ,המצריכות
שטיפה קבועה על-מנת למנוע היווצרות בקטריות.
במקרה של תכנון רגיש מים ניתן להעביר את מי
בריכות כיבוי האש דרך הביופילטר וממנו לבצע
שאיבה בחזרה לבריכות ,ובכך למנוע בזבוז עצום
ולמנוע נזקים.

איור  :16חתך של רחוב סלמה
המשודרג ביפו-ת״א .סימולציה
הפרויקט מציגה את חתך הקרקע
לטובת תכנון החדרה יישומי.

איור  :17איור גן
רגיש מים :מי נגר
גגות ,מי כיורים ומי
מזגנים .מאיירת:
דפנה אברהם מירון

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

הסטודנטיות ענבר אסא וסלי ליפשיץ ,להן
סייעתי במסגרת פרויקט הגמר שלהן במחלקה
לארכיטקטורה בבצלאל ,ביקשו להתמקד בתכנון
רגיש מים ב'בניין כלל' בירושלים  -מתחם מסחר
ומשרדים בן  15קומות מוכר וידוע בלב העיר
בתכנונו של זוכה פרס ישראל ,דן איתן .המרכז,
שנפתח לציבור בינואר  ,1978סבל לאורך השנים
מבעיות שונות – תשתיתיות וארגוניות –
שהביאו להזנחה מסוימת ולהפיכתו ל'פיל לבן'
ירושלמי .עבודתן של ענבר וסאלי התמקדה בגיבוש
מודל רגיש מים לבניין ,שכלל בין השאר עיצוב
מרפסות שהן ביופילטר ,מקווה כביופילטר ,מרחבים
ציבוריים משהי-מים וצורות שונות של חקלאות
עירונית (איור .)15
פרויקט גמר נוסף מהשנה החולפת במחלקה
לארכיטקטורה בבצלאל ,שהובילו נרקיס יפה ואינה
ברנפלד ,הציג חזון רגיש מים לחתך רחוב סלמה
בת״א .בעבודתן הוצג הרחוב כערוץ רגיש מים
לקליטת מי נגר עירוני ,טיהורם על-ידי רצועות
ביופילטרים בדפנות והעברת המים המטוהרים
למרכז התעלה ,כאשר עודפים מועברים להחדרה.
באופן זה יצרו הסטודנטיות אלמנט מים מרכזי
לעיר ,המשלב מערך הצללה וריאה אקולוגית
לטיפול בזיהום המים והשהייתם ,תוך טיפול במי
תהום מזוהמים בחודשי הקיץ והזרמתם בחזרה אל
התעלה .לצד ארגון הביופילטרים בקונפיגורציה
לינארית לאורך ערוץ הרחוב-תעלה-נחל ,הוצבו

גם ביופילטרים בשטח ציבורי פתוח רחב אליהם
הוצמדה מערכת פוטו-וולטאית לקצירת אנרגית
שמש.
עיר רגישת מים מהווה כר פורה ליצירתיות לא רק
בתכנון ,עיצוב והנדסה .עקרונות של קיימות ,מעגל
הגשם והמים ,ושמירה על בריאות הם גם נושאים
בעלי עניין כללי והזדמנות לשילוב תוכן עירוני
בתכנים חינוכיים .בימים אלו מתגבש במרכז לערים
רגישות מים פרויקט ״קיט רגיש מים״ לגיל הרך,
המבקש להפעיל תלמידים בנושאים סביבתיים ובכך
לסייע לפתח בהם תחושת כבוד ואחריות לסביבה
ולחיים בה .התוכנית מנסה להקנות מספר עוגנים
חינוכיים :ביטוי אישי והשתתפות פעילה; קהילתיות
והגדלת ההשפעה של ילדים על הורים; יזמות
ויצרנות על-ידי יצירה עצמית של מתקני מים;
למידה ב'מרחבי החיים' והקניית הרגלים לצרכנות
נבונה .עבור הפיילוט נבנה קיט פדגוגי שנתי ,המכיל
ערכות הפעלה מותאמות.
סיכום
עיר רגישת מים הינו חזון הוליסטי-יישומי פורץ
דרך לניהול משק מים עירוני .באמצעות מגוון
אמצעים של השהייה וטיהור ,ממירה עיר רגישת
מים את מי הנגר העירוני ממים שיש לסלקם כמטרד
למים ברי שימוש .כפי שהראו הפיילוטים שנערכו
בארץ ,לטיהור מי הנגר בביופילטרים יתרונות
מגוונים :שחרור בטוח לנחלים ולגופי המים במורד,
השקיית שטחים פתוחים ,חיסכון משמעותי במי
רשת ומניעת קריסת תשתיות שתחזוקתן יקרה
מאד .המעבר לעיר רגישת מים אינו רק שילוב
של מערכת חדשה בעיר .הוא דורש שינוי תפיסתי
וארגוני ,שראשיתו ראייה של המים כמשאב משותף,
המשכו בחינוך וברישות קהילתי וסופו בהתארגנות
מקצועית ובירוקרטית של הרשות באופן שמאפשר
לה לנהל את משק המים באופן הוליסטי .עם
השלמת מחקר והוכחות היתכנות בני עשור בישראל
(ובני  15שנים באוסטרליה) ,תוך שיתוף פעולה
איכותי עם רשויות מקומיות ועם קק"ל ,פנינו במרכז
לערים רגישות מים בישראל מופנות כעת להעמקת
התפיסה ,השרתה והרחבתה ,לצד הטמעה לאומית.
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אל בורות
המים
מסע עתידי לירושלים ההיסטורית
אדר' עידן סידי ואדר' דור כהן

אדר' דור כהן ()30
בוגר המחלקה
לארכיטקטורה בבצלאל,
מתעסק באדריכלות
וירטואלית ומעצב
ממשקים מקוונים,
סטודנט לתואר שני
ב RCA-בלונדון.
אדר' עידן סידי ()29
בוגר המחלקה
לארכיטקטורה בבצלאל
בהצטיינות ,מעצב
ומאייר ,עובד כמעצב
ראשי בחברת סטארטפ.

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

בריכות המים של ירושלים היוו לאורך ההיסטוריה
תנאי להתפתחותה הפיזית של העיר ואתר
להתפתחותה השלטונית והרוחנית :תחילה הן נחפרו
עבור צרכי היום יום– מים לשתייה לתושביה ואבן
לבנייה ולמנהיגיה – ולאורך השנים התרוקנו ונעשו
למקומות מרכזיים בתרבות העיר .ניתן להסתכל
על הבריכות כארטפקטים הפוכים; כעדות תת-
קרקעית ,מרוקנת ,של שליטים ומלחמות ,של
חופרים ומשחזרים.
בפרויקט הגמר שלנו משנת  2018ביקשנו להיכנס

אל ירושלים דרך הבריכות הריקות .בריכות-
שערים אלו היוו עבורינו הזדמנות לצלול אל
חללים ירושלמיים מדומיינים -כאלה שתוכננו אך
לא נבנו מעולם ,ושנאספו מתוך תערוכה באצירת
דוד קרוינקר מ .1993-בסמוך לכל בריכה ,בחלל
תת-קרקעי ,הוצעה אפשרות הפוכה של פרויקט
שלא נבנה מעולם ,וכעת זוכה למימוש תת-קרקעי,
וירטואלי ,נצחי 12 .המבנים מהווים תפנית בחוויית
המונומנטליות של העיר תוך שהם מחיים את הזכות
לשימוש אסתטי מלא ,חושני ,במרחב הציבורי
העירוני.

םימה  תורוב לא — ןהכ רוד 'רדאו ידיס ןדיע 'רדא
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ישבתי במשך  10דקות בציפייה .משני צדדיי נמצאים אנשים
זרים .לא הצלחתי להבדיל בין מבט עיני הפקוחות לעצומות.
כל מה שנותר לי לעשות הוא לחכות ,כי אני לא רואה.

תמיד חשבתי שמי שנמצאים
בתמונה שם על הגג הם הוריי ,צופים
מלמעלה על העיר המתיישנת.

מקטע מתכנית אוניברסיטת אל-אקצה
איברהים פאוזי1931 ,
בריכת השילוח

בית כנסת החורבה
לואי קאהן1968 ,
בריכת חזקיהו

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם
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נכנסתי דרך השער ,לא הבנתי אם עליי לפנות
לימין או לשמאל ,הרי ששניהם נראים כאילו
מובילים בדיוק לאותה נקודה.

אני חושב ששם ,כל פעם מחדש ,אני מצליח או לפחות
אני חושב שאני מצליח להרגיש את האינסוף .בדיוק
כשחשבתי שראיתי הכל אני מגלה משהו חדש.

מקטע מתכנית העברת משכן הותיקן
יוזף הייניש1912 ,
בריכת הסולטן

מקטע מתכנית האוניברסיטה העברית
גדס ומירס1919 ,
בריכת ממילא

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם
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זה היה נראה לי כמו רחוב
ללא סוף ,שממשיך וממשיך
ומקיף את כל העולם.

אתה עולה בשלבים ,ובאטיות ,צעד אחרי
צעד ,מבלי להסתכל אחורה בשביל שלא
להרוס את ההפתעה כשתגיע לפסגה.

שוק מחנה יהודה
צ׳ארלס אשבי1922 ,
בריכת בית חסדא

בית המקדש השלישי
יורם גינזבורג2015 ,
בריכת ישראל

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם
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בין הסמטאות אני זוכר את עצמי מחפש את השלט
הקטן של החנות ,אך משום מה אני לא מבחין בו יותר.
החלטתי להיכנס לכל אחת מהסמטאות ,לגלות היכן היא.

כל העמודים היו זהים ,הם עמדו אחד
ליד השני ,בקצב מרשים.

מקטע מתכנית כנסיית הקבר החדשה
אנטוניו ברלוצי1942 ,
בריכת סתרותוריון

כנסייה בירושלים
וילוובר1842 ,
בריכת מרים

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם
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חרכי ההצצה היו כל כך גדולים ,יותר כמו חלונות אל הצד
השני ,אשר דרכם נגלו צבעי השמיים של אותו היום.

אני נכנס ומתקדם ישר ,נעמד במרכז,
ומדמיין את מסלולה של השמש.

מקטע מתכנית מרכז היקום
רם כרמי1999 ,
בריכת חוסייני

מקטע מתכנית בית המשפט העליון
יעקב רכטר1986 ,
בריכת צפון-מערב

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם
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אותם עצים מהציורים המפורסמים
משתקפים במים ,בדיוק מושלם.

הגענו לכניסה .דממה שררה בהיכל.
חלצנו את נעלינו .נכנסו יחפים .אסור
היה לנו לזוז .ישבנו והבטנו אחד בשני.

מקטע מתכנית אקדמיית בצלאל
ניב רז אלקסלסי בהנחיית רם כרמי2007 ,
בריכת מי׳יה

מקטע מתכנית בית ציבורי
הקר וילין1925 ,
הבריכה ה12-

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם
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סוד המים כיסוד
העולם החדש
ריפוי מחזור המים באמצעות יצירת נופים להשהיית מים
ברנד מולר | תרגום מאנגלית :דנה גזי

מרחב הישוב תמרה ,מתוך אתר הקהילה

ברנד מולר (Bernd
 )Walter Muellerחוקר
טבע ,מומחה בבניית
מרחבים להשהיית מים
ויועץ אקולוגי בינלאומי.
נולד בגרמניה בשנת
 .1962בשנת  1986עזב
את לימודי ההנדסה
באוניברסיטה ,מכיוון שלא
מצא בגישה המכניסטית
מענה לשאלות שהעסיקו
אותו .בשנת  1989עבר
לספרד והחל להתבונן
בטבע ולגלות דרכים
לשיתוף פעולה עם עולם
המים ,החי והצומח.
בשנת  2006הפך לחבר
בקהילת תמרה והחל
ללמוד ,ליישם וללמד את
הידע הייחודי של מרחבים
להשהיית מים.

קהילת תמרה ()Tamera
היא קהילה הוליסטית,
אקולוגית וחינוכית
שנוסדה בגרמניה
בשנת  1978והתמקמה
בפורטוגל בשנת .1995
כיום מונה הקהילה
כ 200-חברים .הקהילה
נוסדה על מנת לפתח
מודל חיים עבור "ארץ
חדשה – "terra nova
המבוססת על אי-אלימות,
כבוד ושותפות בין האדם,
החי והטבע .המחקר
הטכנולוגי והאקולוגי של
תמרה כולל יישום של
נופים להשהיית מים,
ריפוי מערכות המים
והטבע וייצור עצמאי של
מזון ואנרגיה.

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

אני פותח בציטוט זה מכיוון שאני מבקש שתראו
לנגד עינכם בצורה החיה ביותר חזון של עולם
שנרפא.

עם זאת ,מרבית האזורים היבשים מצויים בארצות
העניות ביותר .למיליארדי בני אדם כיום אין גישה
למי שתיה ראויים .מציאות זו היא ,במידה רבה,
תוצר של אורח החיים במדינות המתועשות ,המוביל
לכך שילדים נעשים חולים ומתים ממחסור במים,
אנשים נלחמים על מקורות מים מתמעטים ,ובעלי
חיים מתים בצמא .מים ,שמעצם מהותם הם מקור
החיים ,הופכים כיום למקור של מלחמות ,מאבקי
כוח ,מחלות וסבל.

"מים ,אנרגיה ומזון יהיו נגישים לכל כאשר
האנושות תפסיק לציית לחוקי הכלכלה
ותתחיל להישמע להיגיון הטבע"

 2010עד  2020הוכרזו על ידי האו"ם כעשור של
המאבק במדבור .תהליך המדבור המחריף הוא אחת
מהבעיות הגלובליות המשמעותיות ביותר .יותר
מ 40%-משטחן של היבשות מסווג כיום כצחיח.
באירופה ,למשל ,בחצי האי האיברי ,תהליך המדבור
הוא דרמטי :שליש מאדמת ספרד הפכה לצחיחה.

לכן ,נשיא בוליביה אבו מוראלס ( )Moralesדרש
ב 2008-ב"עשרת הדברות" שלו להצלת כדור
הארץ ,החיים והאנושות ,שנתמודד עם משבר המים
העולמי ונכיר בגישה למים כזכות אדם בסיסית .אני
לגמרי מסכים עם הדרישה הזו .אני נושא דברים אלה
במטרה שלכל בני האדם ולכל בעלי החיים תהיה

דיאטר דוהם ( ,)Duhmמניפסט ָּת ֶמ ָרה
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גישה חופשית למי שתיה ראויים .מסיבה זו התפתח
הרעיון של תכנון נוף להשהיית מים.
מדבור כתוצאה מניהול מים קלוקל
לבני האדם יש את הידע כיצד להשיב אזורים
מדבריים ומדבריות-למחצה למצבם המקורי כנופים
חיים .ברוב המקרים מדבור אינו תופעה טבעית,
אלא תוצר של ניהול מים קלוקל ברמה הגלובלית.
מדבריות לא נוצרים כתוצאה ממחסור בגשמים,
אלא מכיוון שבני אדם מטפלים במים באופן שגוי.
לדוגמה ,חבל ( ALENTEJOאלנטז'ו  -חבל ארץ
בפורטוגל שבו נמצאת קהילת תמרה – ד.ג ,).נחשב
כאזור שחון ,והנה בשבוע שעבר היה כאן גשם כבד
מאד .כמות הגשם שירדה במהלך מספר ימים יכלה
לספק מי שתיה ומים לשימוש ביתי לכל אוכלוסיית
האזור למשך שנה שלמה .אבל במקום זאת,
המים זרמו ללא שימוש ואף גרמו לנזקים בדרכם.
האדמה הפורייה נסחפה ,הקרקע מתחת ליסודות
הגשרים נסחפה ,וכבישים ,כפרים וערים הוצפו.
כעת ,עסוקים כולם בתיקון הנזקים .זוהי עבודה
מפרכת ויקרה ,ועם הגשם הבא אותו הדבר יקרה
שוב .במעגל חוזר זה לא נותר זמן להשקיע מחשבה
ביצירת מערכת חדשה שתבטיח מים נקיים במשך
כל השנה ובה בעת גם תמנע הצפות.
בפורטוגל יש לנו גשם רב בחורף ובקיץ יובש .רק
לפני כמה עשרות שנים דרום פורטוגל היה אזור בו
זרמו פלגי מים בכל עונות השנה ,אפילו בקיץ .כיום,
ערוצי הנחלים נמלאים רק בעונה הגשומה ולאחר
מכן מתייבשים .המערכת יצאה לגמרי מאיזון .אנו
רואים מצבים דומים בכל אזורי האקלים ברחבי
העולם .כמעט בכל מקום אנו חוזים בהצפות נרחבות
ומפולות אדמה בעלות השלכות הרות גורל לבני
אדם ,תשתיות ,בעלי חיים והטבע בכללותו .בני אדם
מתייחסים למצבים אלה כאל אסונות טבע ,אבל
למעשה אלה אסונות מעשה ידי אדם.
חצי מחזור המים
כיצד נוכל לשנות מצב זה הן ברמה המקומית והן בזו
הגלובלית? מה פרוש שינוי מערכתי בנוגע לניהול
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מים וכיצד נוכל להניע אותו? כדי לענות על שאלות
אלה ,עלינו להתבונן מחדש במציאות הנוכחית.
התשובה קשורה למה שתיאר ויקטור שאוברגר
(( SCHAUBERGERכ'חצי מחזור המים' .מים
מתאדים ,יוצרים עננים ומשקעים והגשם מכה
בקרקע שלא יכולה עוד לספוג את המים .בעבר,
כדור הארץ היה מכוסה בשכבה צפופה ומגנה של
צמחיה מגוונת ושל רקבובית שספגה את המים
כמו ספוג .כיום ,לעומת זאת ,הצמחייה המגוונת
הזו נהרסה ברובה ,יערות נכרתו ,ערבות נפגעו בשל
רעיית יתר או העדר מרעה ,ואזורים עצומים נאטמו
בשל פיתוח אורבני או שימושים חד-גוניים .הקרקע
הלא מוגנת כעת מתחממת ,וכשהאדמה מצויה
בטמפרטורה גבוהה יותר מאשר מי הגשם ,היא לא
מצליחה לספוג לתוכה את הגשמים ,היא נסגרת,
מתקשה ונאטמת ,והמים מצטברים בזרמים עצומים
שזורמים במהירות .במקומות שבהם יש עדיין
שכבת קרקע עליונה או אדמה פורייה משוחררת,
זרמי המים סוחפים אותן ,ומובילים לחישוף הקרקע.
זרמי המים העזים ממלאים במהירות ערוצי מים
ונחלים .בגשם כבד הם עולים על גדותיהם ונושאים
קרקע וחומרים אחרים בתוכם ,אבל הם לא יכולים
להותיר אותם בעיקול הנהר הבא ,מכיוון שהמים
אינם מתפתלים עוד; ערוץ הנהר נעשה ישר וגדותיו
חוזקו .האדמה הדרושה על גבי הקרקע גורמת כעת
לחסימות במורד הנהרות ,שנעשים רדודים ומופרים,
עד כדי הסבת סכנה תמידית לישובים הסמוכים.
ב'חצי מחזור המים' נהרות של נביעה צלולים נעשים
למובילים של מי גשמים בוציים ומזוהמים .אין יותר
מקומות בהם המים יכולים להיאסף ,לנוח ,להבשיל
ולהעשיר את עצמם במינרלים ומידע .אין כמעט
צעירים על פני כדור הארץ כיום שיצא להם לפגוש
נחלים ונהרות עם מי נביעה צלולים.
מפלס מי התהום הנופל
כאשר המים לא מצליחים לחלחל אל גוף האדמה,
הם נעדרים משם .צחיחות זו גורמת סבל לחיים
באדמה ,המיקרואורגניזמים נסוגים ,פוריות האדמה
פוחתת באופן משמעותי ,מיני צמחים ובעלי חיים
רבים לא שורדים .צחיחות הקרקע ואובדן המגוון
הביולוגי הם הסימנים המשמעותיים ביותר למדבור.

הפרעה אל פנים הארץ ,ומי התהום המתוקים נעשים
מלוחים .באופן כמעט בלתי-הפיך ,האקו-סיסטם
קורס .באזורי חוף רבים ברחבי העולם התהליך
הזה נמצא בעיצומו .גם כאן ,בחצי האי האיברי ,מי
התהום בסמוך לקו החוף מתחילים להפוך מלוחים.
איזה מין עולם יהיה זה ללא מי שתיה טבעיים? איננו
יכולים עוד להתכחש למה שקורה ולאפשר את מה
שבכוחנו למנוע.
מחזור המים השלם
הבה נתבונן שוב בתמונת המצב הבריאה – תמונת
מחזור המים השלם .המים שיורדים על הקרקע
נספגים לתוכה בזכות שכבת הרקבובית המכסה
אותה .לפני זמן לא רב תמרה הייתה מכוסה בשכבה
אדמה חיה ופורייה עד חצי מטר עומקה .כך היה
פחות או יותר בפורטוגל כולה וברמת העיקרון
ברחבי אירופה כולה .שכבת הרקבובית הזו ,שהייתה
מוצלת ומלאה בשורשים ,ספגה לתוכה את מי
הגשם ונתנה למים זמן לחלחל אל שכבת העומק של
האדמה ולמלא את גוף האדמה .באופן זה גוף אדמה
הרווי שימש כאיבר לשימור המים .שם ,מתחת לפני
האדמה ,המים נחים בעומקים משתנים ,לעיתים
לתקופות זמן ארוכות .אנחנו עדיין יודעים מעט
מאד על מה קורה למים בחשכה שבלב האדמה.
אני מרגיש שזה החלק "הנקבי" או "הנשמתי" של
מחזור המים .מה שאנחנו יכולים לומר הוא שהמים
מבשילים שם וסופגים לתוכם מינרלים ומידע.
היכולת הזו לספוג ולאחסן מידע היא אחת התכונות
המהותיות והמסתוריות ביותר של המים.

Illustration: Half & Full Hydrological Cycles

מפלס מי התהום העולמי נופל באופן דרמטי.
אספקת מי השתיה מתמעטת ברחבי העולם .אם
לא נצליח לעצור תהליכים אלה ,אנו עומדים בפני
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תסריטים אפוקליפטיים .הפגיעה במפלס מי התהום,
מובילה להפרת האיזון בין מי התהום המתוקים לבין
מי המלח של הים .מי הים המלוחים פולשים ללא

בקרקע הרוויה המים מתקררים בעוברם דרך
השכבות העמוקות של הארץ .כאשר מחזור המים
שלם ,המים שבים אל פני הקרקע כמי נביעה
בשלים .נהרות ונחלים שבהם זורמים מי נביעות
הם בעלי כוח ריפוי לאדמה ,כאשר הם יכולים
להתפתל בזרימתם בהתאם לטבעם האמיתי .המים
מחיים עצמם יותר ויותר במהלך זרימתם .בגדות
נחלים ונהרות שכאלה ,מגוון בתי גידול משגשגים.
במחזורם השלם ,המים זורמים באופן מתמשך
ויציב .הארץ משמשת כחיץ ,מכיוון שהיא יכולה
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לספוג לתוכה כמות גדולה של מים ומאידך לשחרר
אותה באיטיות .בדרך זו הצפות נמנעות ובה בעת
ערוצי המים שופעים במים טובים ונקיים במהלך
השנה כולה .האיזון בין חודשי הגשם והעונה היבשה
מושג .עיקרון זה תקף לכל אזורי האקלים -מחזור
מים שלם שבו גוף האדמה ממלא באופן שלם את
תפקידו יוצר איזון ושיווי משקל בכל מקום.
ריפוי הטבע באמצעות נופים
להשהיית מים
כיום שכבת הרקבובית העליונה נעלמת מפני השטח
של כדור הארץ .בעשורים האחרונים תהליך סחף
הקרקע התקדם באופן כה מהיר וכה נרחב עד כי ניתן
להגדירו כאסון גלובלי .זוהי הסיבה שבעטיה אסור
לנו להמשיך ולדחות את יצירתם של אקו-סיסטמים
שיש בכוחם ליצור מחדש את שכבת הרקבובית
רק תוך כמה עשורים .אך אנחנו זקוקים ל'אפקט
הספוג' הזה מוקדם יותר .בכדי להשלים את מחזור
המים אנחנו צריכים למצוא דרך שבה המים יצליחו
להיספג באדמה למרות העדרה של שכבת הקרקע
העליונה .כך נולד רעיון תכנון נופים להשהיית מים.
נופים להשהיית מים הם מערכות לשיקום מחזור
המים השלם באמצעות השהיית מים באזורים בהם
יש גשם .ישנן דרכים רבות להשהות מי גשם וניתן
לעשות בהן שימוש בשילובים שונים :יצירת אזורי
השהייה באמצעות סכרוני האטה ,שוחות החדרה,
טרסות ,חרישה עמוקה לאורך קווי המתאר או
באמצעות ניהול משאבי הקרקע באמצעות ייעור
מחדש ,חקלאות אורגנית ,מרעה בתכנון הוליסטי
ועוד.
מטרת שיטות אלה היא למנוע ממי הגשם וממי הנגר
להיסחף מעל לפני הקרקע .כאשר הצלחנו לעשות
זאת ,הפכנו נוף קיים לנוף להשהיית מים .מי הנגר
בכללותם צריכים להפוך למי נביעה .בתמרה ,יצרנו
סדרה של אזורי השהייה מחוברים (מגודל בריכה
ועד לגודל אגם) ,בהם מי הגשם נאספים בזכות סכר
שנבנה מחומרים טבעיים .אזורי ההשהיה נאטמים
באמצעות בטון או חיפוי אחר ,בכדי לאפשר למים
לחלחל באיטיות ובעקביות אל תוך גוף האדמה.

אין אזורים שלא מתאימים לבנייה של נופים
להשהיית מים .בכל מקום שבו האיזון האקולוגי
הופר או נהרס ,נופים להשהיית מים יכולים וצריכים
להיווצר ,בכל סוג קרקע ,בכל אזור אקלימי ,על
כל צלע הר ובמיוחד באזורים שיש בהם משקעים
מעטים .ככל שכמות המשקעים קטנה ,וככל
שההפרש בין אירועי הגשם גדל ,מתעצמת חשיבות
הפיתוח של נופים להשהיית מים .אבל גם באזורים
טרופיים עם כמויות גשם גדולות נופים להשהיית
מים הם צעד משמעותי לכיוון ריפוי .אזורי
ההשהיה מחליפים את שכבת הרקבובית ,שלעיתים
נשטפת לגמרי לאחר אירוע גשם בודד בעקבות
כריתת יערות הגשם .כמו כן ,בזכות כושר הספיגה
הגבוה שלהם הם תורמים למניעת מפולות קרקע,
שמתרחשות כיום יותר ויותר בעקבות גשמים
כבדים .ובכך אזורי ההשהיה מצילים חיי אדם .ייתכן
וקיימים עדיין יערות מעטים ברחבי העולם שאין
צורך להתערב בהם משום שיש בהם די רקבובית.
אבל ,למרבה הצער ,היום מדובר במצבים נדירים.
בתמרה ייסדנו את בית הספר "טרה-נובה" שמטרתו
להפיץ את הידע ברשת ולתמוך בקבוצות וביוזמות
המיישמות ידע זה בארצותיהן .בחזוננו ,מרכזים
ייעודיים כאלה יוכלו להתפתח בכל מקום באמצעות
ארגון עצמי ,ובהן ילמדו תיאוריה ומעשה של בניית
נופים להשהיית מים .בדרך זו יחל תהליך שינוי
שיכלול מעצם מהותו את כל שאר ההיבטים של
החיים האנושיים .נופים להשהיית מים הם ברי
קיימא רק במידה שחיי הפרט והקהילה מתחברים
מחדש אל הטבע ואל הבריאה.
להכיר את הווית המים
הצעד הראשון בשינוי אופן המחשבה מתחיל עם
יצירה מחדש של עצם מושג המים .לצורך כך יש
להבין שמרחב להשהיית מים אינו רק עניין טכני ,כי
אם דרך להבנה של הוויית המים באמצעות מהנדסים
מסוג חדש .מרחב להשהיית מים צריך להיות מעוצב
כך שהמים לא יעמדו ,אלא יצליחו לנוע בהתאם
לטבעם.
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בהתאם לצרכיהם ולפי תהליכי הייצור התעשייתי;
הם ישות חיה .אנו ,בני העידן המודרני ,צריכים
ללמוד להבין זאת מחדש .לכן עיצוב מרחבים
להשהיית מים אינו עניין שרירותי.
אנו מתבוננים במים :כיצד הם רוצים לנוע? אלו
צורות של גדות הם אוהבים? איזו טמפרטורה ואלו
הפרשי טמפרטורה הם אוהבים? האם הם אוהבים
ליצור גלים או לא?
כל ההיבטים הללו משולבים בעבודה שלנו.
ככל ישות חיה ,גם המים זקוקים לחירות לנוע לפי
טבעם .מים רוצים להסתלסל ,להתפתל ולהתעקל
– כך הם נותרים מלאי חיוניות ורעננות .תנועה זו
מאפשרת למים להיטהר ,ובה בעת לשהות ואט אט
לחדור אל גוף האדמה.
קיימים  3עקרונות חשובים לעיצוב מרחבים
להשהיית מים:
1 .יש למקם את הפאה הארוכה של מרחב
ההשהיה בכיוון הרוח .כך נושבת הרוח על פני
שטח ארוכים ,דבר המאפשר היווצרותם של
גלים שמוסיפים חמצן למים .חמצן הוא מרכיב
חשוב בתהליך הטיהור של המים .רוח וגלים
נושאים חלקיקי ְּבלִ ית לחוף ,שם הם נתפסים
בצמחי המים ולבסוף נספגים בהם.
2 .גדות המרחב לעולם לא מחוזקים או מיושרים
באופן מלאכותי אלא נבנים בצורה מעוקלת,
חלקם בשיפועים חדים וחלקם מתונים כך
שהמים יוכלו להתעקל ולהתפתל .לפחות בגדה
אחת יש לשתול צמחי מים.
3 .יש ליצור אזורים עמוקים ואזורים רדודים.
כך נוצרים אזורים בעלי טמפרטורה שונה
ומתאפשרים תנאים תרמו-דינמיים בריאים
במים ,ומגוון החיים המתקיימים בהם מוצאים
מקום גידול מתאים.

מים אינם רק חומר שבני אדם יכולים לנהוג בו
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סכרים של מרחבים להשהיית מים יש לבנות
מחומרים טבעיים בלבד ללא שימוש בציפויים
מלאכותיים או בבטון .שכבת האיטום האנכית של
הסכר צריכה להיבנות מהחומרים האיכותיים ביותר
בעדיפות לחימר ,וישנה עדיפות לשימוש בחומר
שנחצב מאזורי העומק .חומר זה קשור לשכבה
חסינת מים המצויה לעיתים כמה מטרים מתחת
לפני השטח .שכבת האיטום נדחסת ונבנית שכבה
על גבי שכבה באמצעות שימוש באדמה לחה .לאחר
מכן נערמת אדמה מעורבת משני הצדדים ,מכוסה
ברקבובית או בשכבת קרקע עליונה אותה ניתן לעצב
או לשתול בה.
באמצעות שיטת בניה טבעית זו מרחבים להשהיית
מים משתלבים בנוף ולא מתבלטים בזרות בסביבתם.
לאחר זמן מועט ,החיים מופיעים מחדש על הגדות.
ואז הצמחייה ובעיקר העצים ,חוזרים להיות מושקים
ממי התהום כיאה לטבעם .באופן זה ,אנו יכולים
לצמצם את הצורך בהשקיה מלאכותית ולבסוף
להימנע מכך לחלוטין.
הכוחות המסייעים
הטבע מספק כוחות מסייעים רבים בתהליך
היצירה של נופים להשהיית מים .על המהנדס
החדש להתחבר לכוחות אלה ולבקש את שיתוף
הפעולה שלהם .מיליוני מיקרואורגניזמים מתחילים
בפעולתם באופן מידי ברגע שהם מבחינים שהם
מצויים במים ,אפילו בתום העונה הגשומה .הם
השותפים הטובים ביותר לעבודה זו .מרביתם חיים
מחוץ לטווח הראיה בתוך האדמה .יצורים אלה
חשים בהיווצרותו של תהליך ריפוי ממנו עתידים
להרוויח כולם .ייתכן ,שייקח זמן מה עד שנצליח
לצפות בתרומתם ,אבל אנחנו מכירים בקיומם
ויודעים שהם נכנסים לפעולה באופן כמעט מידי.
אייק בראונרות' (( ,BRAUNROTHמומחה
בתחום שיתוף הפעולה עם הטבע ,מתאר בספרו
""HARMONIE MIT DEN NATURWESEN
("הרמוניה עם יצורי הטבע") ,מה קורה כאשר
בעלי חיים ,שבעבר התייחסו אליהם כאל מזיקים
או טפילים ונלחמו בהם בהתאם ,מקבלים סוף סוף
הכרה כשותפים .הוא מביא כדוגמה חשופיות,

כנימות ,נברני השדה ,זני חיפושיות ,וקרציות:
"המופעים המרובים שלהם ,ההתרבות
המהירה שלהם ,הילולות האכילה
האינסופיות שלהם בגני ,עמידותם בפני
כל תחבולותיי ,פתחו את חושי לסוג אחר
של תודעת חיים...קיום נטול הפרעות .הם
המחישו לי את כוחו של הטבע :רעות ללא
תנאי".
בעבודה האקולוגית שלנו בתמרה אנו משלבים
באדיקות היבט זה של שיתוף פעולה .ציפורים,
למשל ,הן שותפות חיוניות לייעור ,משום שזרעים
מסוימים צריכים לעבור דרך מערכת העיכול שלהן
על מנת לנבוט.
יש גם כוחות מסייעים שאינם ידועים לנו.
 ,DHAYANI YWAHOOמורה רוחנית משבט
הצ'רוקי ,לימדה אותנו שברק ממלא תפקיד חשוב
בהשבת החיונית לאדמה מדורדרת כאשר יש בה
די לחות .בספרה "קולות של אבותינו הקדמונים:
שיעורים של שבט הצ'רוקי מחוכמת האש" היא
כותבת:
"כאשר האקוויפרים מתדלדלים ,לאנרגית החשמל
של הברקים אין לאן להיקרא .הברקים משמשים
כדופק ,בדיוק כשם שמערכת העצבים משמשת
כדופק שמפיח רוח חיים בגוף .ככל שהאקוויפרים
הולכים ומתדללים ,יש פחות ופחות אנרגיה
לצמיחה ,לחיים ,ולברק יש השפעות מעטות יותר".
ביצירתם של נופים להשהיית מים ,המין האנושי
שב לשיתוף פעולה עם רוח הארץ ,רוח הצמחים,
בעלי החיים ובני האדם שחיים  -או אמורים לחיות -
באותו מרחב .בניה של מערכות אלה אינה רק פעולה
הנדסית אלא גם אומנות ההתחברות מחדש לחיים
עצמם ,זוהי הכרה מחודשת בכך שבני אדם אינם
הייצור החי היחיד על פני האדמה.
נוף להשהיית מים בטמרה
בתמרה ,התחלנו לבנות את המרחב הראשון
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להשהיית מים ב .2007-הרעיון הגיע מזפ הולץ
( )HOLZEשתמך בעבודתנו לריפוי האדמה של
תמרה .עד אז חשבנו שאנחנו חיים בארץ יבשה.
כאשר הציג בפנינו את מידותיו של המרחב המתוכנן
הראשון להשהיית מים ,עלתה השאלה כמה זמן
ייקח למאגר כזה גדול להתמלא" .אגם  ,"1כפי שהוא
מכונה כיום ,ממוקם במרכז האתר שלנו .הרעיון
שנצטרך להשקיף על בריכה מאובקת ,חצי מלאה
במשך כמה שנים ,לא תרמה למוטיבציה להתחיל
בהקמתו של המרחב המתוכנן .כדי לייצר בהירות
מחשבה ,התחלנו לחשב את כמות המשקעים
שנופלת על המאגר .בדמיוננו מילאנו מכלים במים,
כל מיכל בן מטר מעוקב ,והנחנו אותם זה לצד
זה בשורה שאורכה הגיעה לכמעט  1,000ק"מ –
המרחק בין תמרה לברצלונה .כך הצלחנו לצאת
מתוך מערך החשיבה המצמצם.
באותה השנה התחלנו לבנות .בחורף הראשון ,האגם
וגוף האדמה הסמוך לו נמלאו ב 2/3-מתכולתם
במים .לאחר עונת הגשמים השנייה ,שכמות
המשקעים בה הייתה נמוכה מהממוצע ,נותרו רק
עוד סנטימטרים ספורים עד לגובה המקסימלי.
בחורף השלישי ,כל כך הרבה גשם ירד שיכולנו
למלא כמה מרחבי השהיה .היום ,רק ארבע שנים
לאחר תחילת הבניה ,נראה כאילו מרחב ההשהיה
היה כאן תמיד .אנשים רבים שמבקרים בתמרה לא
מאמינים שלא מדובר באגם טבעי .בטרסות על גדות
האגם ,שתלנו אלפי עצי פרי וצמחי מאכל .חיות
בר  -לוטרות למשל  -השתקעו במקום ,והציפורים
חזרו .הצלחנו לזהות  93מינים שונים של ציפורים
בתמרה ,חלקן נדירות מאד ונצפות רק באזורים
עשירים במים .כבר בשנה הראשונה נביעת מעין
חדשה החלה ,ומאז היא זורמת בעקביות במהלך
השנה כולה .בניית אגם  1הייתה רק ההתחלה .מאז
בנינו מספר מרחבים להשהיית מים.
ב 2011-בנינו מרחב השהיה שתכולתו גדולה פי 3
מאגם  .1בבנייתו יצרנו פריצת דרך בהפיכת העמק
מנוף משופע מים לנוף להשהיית מים .אזור זה,
הממוקם בנקודה הגבוהה ביותר של הואדי ,יכול
כעת לספוג אפילו גשם חזק ומתמשך .לחץ המים
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חזק דיו בכדי להשקות את כל האדמה (כל עוד יש
בכך צורך) ,ללא צריכת אנרגיה נוספת לשאיבה
ולהזרמת המים ליעדם .בעזרת המים מאזור
ההשהיה הגבוה ,מפלס המים בשאר מרחבי ההשהיה
נשאר יציב כמעט לחלוטין במהלך השנה כולה.
בתמרה יצרנו המחשה חיה לפוטנציאל השינוי
של חבל אלנטז'ו ,ולמעשה לפוטנציאל השינוי
בעולם כולו .ללא מים אין חיים .או על דרך החיוב:
במקום בו יש מים יש חיים .אנו נעשים מיומנים
יותר ביצירת תמונת העולם הרצויה כשאנו מונעים
מהשאלה כיצד יכולים להראות החיים עם שפע
של מים ולא בהעדרם? רק כך מתקבעת תמונה של
גן עדן אפשרי ,ואנחנו משתחררים מתפיסות של
מחסור והעדר .אני רוצה לסכם את דבריי עם ציטוט
של שאוברגר ,מתוך מאמר מ 1934-המופיע בספר
( DAS WESEN DES WASSERSהוויית המים):
"המים הם מקור הכול .לכן המים הם המקור
האוניברסלי של כל תרבות ויסוד כל התפתחות
פיזית או מנטלית .חשיפת סודות המים תשים
סוף לכל השיקולים המובילים למלחמה ,קנאה,
שנאה חוסר סובלנות וחוסר הרמוניה מכל צורה.
העמקה במחקר המים יוביל לקיצם של המונופולים
והשליטה ולראשיתו של סוציאליזם המחובר לפרט
בצורתו הטהורה ביותר .אם נצליח לחשוף את סודות
המים ,ולהבין כיצד נובעים המים אזי נוכל להפיק
מים בכל מקום ונצליח להפוך אזורי מדבר צחיחים
לפוריים; או אז עלות המזון ועלות מכונות הירי
כאחד יצנחו עד כדי כך שלא יהיה כדאי עוד לסחור
בהם".

Lake1 of the rainwater
harvesting landscape
in Tamera, Portugal
קרדיטcommons. :
wikimedia.org/
_wiki/File:See1_in
_Tamera_-_Foto
Simon_du_Vinage.jpg

אני מבקש מכולכם לדמות בעיני רוחכם חזון זה.
האדם המבקש להחזיר לידיו את זכויותיו הבסיסיות,
משיב לידיו גם את זכויות המים.
לקריאה נוספתwww.tamera.org :
לקריאת המאמר המלא:
www.tamera.org/article-the-secret-ofwater-as-a-basis-for-the-new-earth
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מים רבים
עבודות קולאז' של האמן שי זילברמן

בבסיס תהליך העבודה של האמן שי זילברמן מונחים מגזינים ,ספרים ,חוברות,
עיתונים :ערב רב של דימויי מים בירושלים .עבודת הקולאז' הידנית מפרידה באופן
ממשי ,פיזי ,את הדימוי מהקונטקסט המקורי שלו ,ומציבה אותו במערך הקשרים
חדש ,חד-פעמי ופועם.

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

25

 / 01ללא כותרת (חוני) / 2020 ,קולאז' ודיו על נייר  22x22ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

26

 / 02ללא כותרת (מגדלור דוד) / 2020 ,קולאז' וגרפיט על נייר  22x22ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

27

 / 03ללא כותרת / 2020 ,קולאז' על נייר  20x20ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

28

 / 04ללא כותרת / 2020 ,קולאז' וגרפיט על נייר  20x20ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

29

 / 05ללא כותרת / 2020 ,קולאז' וגרפיט על נייר  23x23ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

30

 / 06ללא כותרת (ליוואן) / 2020 ,קולאז' על נייר  20x20ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

31

 / 07ללא כותרת (צורנית) / 2020 ,קולאז' ודיו על נייר  16x16ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

םיבר םימ — ןמרבליז יש

32

 / 08ללא כותרת / 2020 ,קולאז' דיו וגרפיט על נייר  20x20ס״מ

ב ח זר ה לת ו כ ן הע ניי ני ם

גיליון  — 004מים — סתיו 2020

