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כותרת :שלום כפיר ,יועץ לאיגוד ערים דן
לתשתיות איכות הסביבה ממשרד בעל
מיכל כספי  :אתמול הוצג פרויקט הולכת קו הביוב בגוש דן
בכנס לטכנולוגיה ופרויקטים בהנדסת מים במכללה האקדמית
כנרת .הפרויקט מסתיים בימים אלו .צהריים טובים לשלום כפיר,
יועץ לאיגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה ממשרד בלש
איילון .צהריים טובים.
שלום כפיר  :צהריים טובים גם לך.
מיכל כספי  :מה שלומך?
שלום כפיר  :בסדר גמור.
מיכל כספי  :המדינה השקיעה מאות מיליונים בתחלופה למערכות
ביוב .מאיפה הם ...מאיפה קם הצורך הזה?
שלום כפיר  :מערכת הולכת השפכים של גוש דן אל מכון
הטיפול בשפכים בראשון לציון שנקרא השפדן הוקמה בשנות
השבעים .בזמנו הקווים עשו את דרכם לאורך נחל איילון אל צפון
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תל אביב וחזרה אל מכון הטיפול בשפכים .המערכות האלה
התבלו ,ויש צורך להחליפם .אחת המטרות של הקו המתוכנן
להחליף את אחד הקווים הראשיים שעושה דרכו לאורך נתיבי
איילון צפונה .מטרה נוספת שהתעוררה עקב תקלה שהתרחשה
בשנת  2004ב ...היא לתת אפשרות לגבות מערכות הולכה קיימות
לתרחיש תקלה .כאשר יש תקלה ,הפתרון המקובל הוא הגלשה אל
הים או אל נחלים .דבר כזה לא התאפשר בגוש דן בגלל הכמויות
הגדולות מאוד של השפכים שפולשות לים ,ונדרשנו לפתרון שיגבה
את מערכות ההולכה האחרות.
מיכל כספי  :מה היתרונות הסביבתיים של הפרויקט הזה?
שלום כפיר  :היתרונות הסביבתיים ,להוות גיבוי לקווים אחרים
בתרחיש תקלה ,להחליף קווים שהתבלו ,לאפשר שיקום ושדרוג של
קווים אחרים על ידי הטיית הזרימות אל הקו החדש ,מה שלא
יתאפשר ללא קו מגביל שאפשר יהיה להפנות אליו את השפכים.
ולאפשר קליטה של אוכלוסיה נוספת גם מצפון לתל אביב ,גם
לאור גידול האוכלוסין הצפוי ,לאור הבינוי המאסיבי בישובי
הפריפריה של תל אביב ,אם זה ראש העין ,אם זה פינוי מחנות
צה"ל .ולקצר את מרחקי ההולכה אל מכון הטיפול בשפכים וככה
להקטין את רמת הספטיות של השפכים.
מיכל כספי  :ומתי המערכת צפויה להיכנס לשימוש?
שלום כפיר  :המערכת צפויה להיכנס לשימוש בימים הקרובים.
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למעשה כבר עכשיו התחילו שלבי הרצה בתחנת השאיבה שהיא
קצה הקו פועלת .הקו עצמו ,קו איילון שנמצא לאורך כל נתיבי
איילון גם פועל .זאת אומרת המערכת בכלל פועלת.
מיכל כספי  :ותגיד ,זה משהו שהוא תופעה נפוצה ,שצריך כל
כמה עשרות שנים ,אנחנו לא נגיד שנתיים שלוש ,אבל ארבעים
שנה בערך צריך להחליף מערכות ביוב?
שלום כפיר  :בהחלט .בהחלט .התמזל מזלו של גוש דן שהקווים,
חלק גדול מהקווים אכן החזיקו מעמד את כל התקופה הארוכה
הזו .ואכן בהחלט יש השפעות גדולות מאוד במערכות ביוב ,וזה
נדרש בכל ישוב וישוב.
מיכל כספי  :אוקי ,בסדר .אז אני מאוד מקווה שזה באמת
יסתיים ויעבור בשלום בקרוב .שלום כפיר ,יועץ באיגוד ערים דן
לתשתיות איכות הסביבה ממשרד בלש איילון .תודה רבה לך
ובהצלחה לכולם.
שלום כפיר  :תודה רבה.
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