
 י צמחייה"טיהור מים ע
 מן ותם בלוך'מגישות צופית תורג|בהנחיית רקפת סיני ושחר צור| 40סטודיו נוף 



  הגדרות מערכת פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  .הקרקעאשר זורמים על גבי  מים הם מי נגר
זרימת המים מתרחשת כאשר האדמה  

 .  ספוגה עד למקסימום יכולת הספיגה שלה
 .שלגאו  קרחונים ,המים הוא בגשמיםמקור 

 :מים אלה הם משני סוגים
הכולל את מי  , נגר ישיר הנקרא גם נגר עילי
  אגן הניקוז באזורהיורדים  והשלגים הגשמים

,   לקרקעשחלקם התאדה או חלחל אחרי 
.  הקרקעוסוג  האקליםוגורמיו הם בעיקר 

המים קודם  . מעיינות הם מי בסיסנגר 
 .חלחלו באדמה ובנקודת שבר פרצו החוצה

מי הנגר מהווים כארבעה אחוזים מכלל  
 .  המשקעים

 מי נגר



שאין בהם הפרשות   שפכים הם אפוריםמים 
כמויות  . אדם וניתן לעשות בהם שימוש חוזר

משמעותיות של מים דלוחים מגיעות  
מדיחי   ,ממכונות כביסה

, ואמבטיות רחצה מקלחות,כיורים ,כלים
שימוש במים  . ובמידה פחותה גם ממזגנים

מכלי   הזרמה אל, גינה דלוחים להשקיית
שטיפת רצפות   ,האסלהשל  ההדחה
חוסך במים שפירים ובעלותם  , וכדומה
אינם ברמת מי  מים אפורים . הגבוהה

השתייה ולא עומדים בתקן הנדרש  
ולכן אסור לעשות בהם  , לאספקה ביתית

 .שימוש שיש בו מגע עם הגוף
 

 מים אפורים

  הגדרות מערכת פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



,  הניקראים גם צואין או קולחין שחוריםמים 
מהדחת   הם מים שפירים שהגיעו לביוב

וממדיח כלים   מהכיור במטבח ,אסלות
מים אלה   .וכביסת חיתולים רב פעמיים

משקעים  , מכילים שומנים מהחי
אורגניזמים  -וכמות גבוהה של מיקרו גבוהים

המים  (. גורמי המחלות)שהם הפתגונים 
מהמים שאנו   40%השחורים מהווים כ 

מים שחורים  -בכדי להשתמש ב. משתמשים
בפעם השניה נדרשת מערכת מחזור יקרה  

 .אבל אפשרית, מאוד

 מים שחורים

  הגדרות מערכת פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 סינון הפרדה טיהור לך אחו

המים האפורים מגיעים מהבית בגרביטציה אל איזור 
 שיקוע וסינון מכני



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 הפרדה טיהור סינון לך אחו

 סינון 
המים זורמים באיטיות ועוברים את מחסומי אבני הטוף המשמשים  

שילוב החצץ ושורשי הצמחים משפר את הסינון ומקטין את  , כמסנן
 .הוא בעצם משמש כפילטר מכני, רמת המוצקים המרחפים 



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 טיהור הפרדהסינון  לך אחו

 הפרדה
, המים המזוהמים פוגשים בזרימתם את שורשי הצמחים הרווים בחמצן

פטריות  , כמו אנזימים, אורגניזמים שונים-שסביבם התפתחו מיקרו
מפרקים , והם אלה שעושים את כל העבודה, וחיידקים ידידותיים

    .וסופחים את המזהמים והרעלים שבמים
 



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 טיהורסינון הפרדה  לך אחו

 טיהור
  -שמש וחום , רוח, אויר, אדמה, בסיוע צמחים -המיקרו אורגניזמים 

מפרקים את השפכים לחומרי ההרכב הבסיסיים שלהם ולתרכובות  
 פשוטות ובכך מטהרים אותם



 לך אחו

  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 יתרונות
 

 יתרונות חסרונות

 .השבת המים נעשית באמצעים טבעיים בלבד - 
 .עלות תחזוקה ותפעול נמוכה במיוחד - 
 .לנוףיכולה להיות יפה ואסתטית המערכת  - 
 .כחצי מכמות המים שבעבר זרמו לביובחוסכת  - 
 .תחזוקה פשוטה וקלה - 

 להקמת האחו לחנדרש שטח גדול יחסית  - 
,  בזמן( הפילטר)במידה ולא מנקים את אזור השיקוע והסינון  - 

 .עלולים להיגרם מטרדי ריח
 .     בהמטרהאסור להשקות עם המים הממוחזרים  - 

 חסרונות
 



 צמחים מחמצנים -סוגי צמחים

 
 

 
 
 

  הגדרות מערכת פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



 מערכות
Constructive wet lands 

 מערכת צפה
Living Machine Jhon Ted 

 צמחים מחמצנים -סוגי צמחים

 
 אלודאה דנסה 

 מ"ס 30-100
 קיץ
 לא

 צל, חצי צל

 
 
 

 :שם בוטני
 :עומק שתילה

 : זמן פריחה
 :לקוררגישות 
 :אורתנאי 

 

 
 

 
 
 

 אלף עלה
 מ"ס 30-100

 קיץ
 לא

 צל, חצי צל

 נהרונית מסולסלת
 מ"ס 30-100

 קיץ
 לא

 צל, חצי צל

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 גדה משתרעיםצמחי  -סוגי צמחים

 
 

 
 
 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 צמחי גדה משתרעים -סוגי צמחים

 
 ספלילה

 מ"ס 0-50
  מ"ס 10

 קיץ
 לא
 לא
 כן

 שמש, חצי צל, צל
 

 
 
 

 :שם בוטני
 :עומק שתילה

 :גובה
 : זמן פריחה

 :ריחני
 נשיר

 :לקוררגישות 
 :אורתנאי 

 

 
 

 
 
 

 קוודריפוליהמרסילאה 
 מ"ס 5-25

  מ"ס 20
 קיץ
 לא

  מותנה
 כן

 שמש, חצי צל

 

 מנטת הנחלים
 מ"ס 5-10

  מ"ס 20
 קיץ
 כן

 מותנה
 כן

 שמש, חצי צל

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 מזדקריםצמחי גדה  -סוגי צמחים

 
 

 
 
 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 מזדקריםצמחי גדה  -סוגי צמחים

 
 לוויגטהאירוס 

 מ"ס 0-15
  מ"ס 40

 באביב ובקיץ, שני גלי פריחה
 לא
 כן

 לא
 שמש, חצי צל, צל

 

 :שם בוטני
 :עומק שתילה

 :גובה
 : זמן פריחה

 :ריחני
 נשיר

 :לקוררגישות 
 :אורתנאי 
 :הערות

 

 
 

 
 
 

 קלמוסאקורוס 
 מ"ס 0-30

  מ"ס 30
 עלווה ריחנית

 כן
 לא
 שמש, חצי צל, צל

 מופיע גם במופע מגוון. צמח מרפא

 

 גמא פפירוס
 מ"ס 0-45
  מ"ס 250

 אביב קיץ וסתיו
 לא
 לא
 כן

 שמש, חצי צל

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 מים עמוקיםצמחי -צמחיםסוגי 

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 מים עמוקיםצמחי -צמחיםסוגי 

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 נופר צהוב
 מ"ס 80-120

 מ"ס 100
  קיץ, אביב

 לא
 חלקי

 לא
 שמש, חצי צל

 ארץ ישראלי

 נמפאון צהוב
 מ"ס 20-30

  מ"ס 20
 לא
 כן

 לא
 חצי צל, צל

 מתאים לכדים נמוכים
 

 

 :שם בוטני
 :עומק שתילה

 :גובה
 : זמן פריחה

 :ריחני
 נשיר

 :לקוררגישות 
 :אורתנאי 
 :הערות

 

 
  "פרי סלוקומב"לוטוס 
  מ"ס 30-40

 מ"ס 80
 קיץ
 כן
 כן

 לא
 חצי צל

 שתלטן אך קשה 
 להעתקה



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 נימפאות-סוגי צמחים



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 השחורההנסיכה נימפיאה 
  מ"ס 40-60

 מ"ס 90
  קיץ, אביב

 לא
 כן

 לא
 שמש

 

 וורודנימפיאה קקטוס 
  מ"ס 50-70

 מ"ס 100
   קיץ וסתיו, אביב

 כן
 מותנה

 כן
 שמש, חצי צל

 

 

 נימפאות נשירות נימפאות טרופיות

 :שם בוטני
 :עומק שתילה

 :גובה
 : זמן פריחה

 :ריחני
 נשיר

 :לקוררגישות 
 :אורתנאי 
 :הערות

 

 נימפאות-סוגי צמחים



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 צמחים צפים-סוגי צמחים



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 צמחים צפים-סוגי צמחים

 קרולינינהאזולה 
  צףצמח 
 מ"ס 1-2
 לא
 לא
 לא

 שמש, חצי צל
 צמח שלטתן שכדאי 

 נפרדתבגיגית לשים 
 בחורף . בבריכהולא 

 אדוםהופך 

 יקינטון המים
  צףצמח 

 מ"ס 10-20
  קיץ
 לא

 עונתי
 כן

 שמש, חצי צל
 צמח שלטתן שכדאי 

 נפרדת ולא לשים  בגיגית 
 בבריכה

 

 

 
 חסת המים

  צףצמח 
 מ"ס 20
  קיץ
 לא

 עונתי
 לא

 צל, חצי צל, שמש
 דורש מים , שתלטן

 אינו , במזוןעשירים 
 כ"חורף בדעובר 

 :שם בוטני
 :עומק שתילה

 :קוטר
 : זמן פריחה

 :ריחני
 נשיר

 :לקוררגישות 
 :אורתנאי 
 :הערות

 



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 עזרים-סוגי צמחים



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 עזרים-סוגי צמחים

 PVCיריעות גומי או  ספוגים סלסלות שתילה



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 נקודה למחשבה-סוגי צמחים



  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 נקודה למחשבה-סוגי צמחים



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 תל אביב, פארק יהושע: מיקום
 דונםכשני : השטח

לאיכות הסביבה  המשרד :היזם
 והקרן הקיימת לישראל

 אילה מים ואקולוגיה:החברה
מהירקון  המים נשאבים :השיטה

,  בריכות טיהור 4למערכת הכוללת 
ושתי בריכות פתוחות למטרות  

 ונויפוליש 
, שנית גדולה, קנה מצוי:צמחייה

מדד  , יקינטון המים, קנת המים
 .עדשת המים, נהרונית צפה, זוחל

 אחרי לפני

שבע טחנות נחל 
 הירקון



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 בריכה בפעולה בריכת הנוי המבנהבסיס  1917

 שבע טחנות נחל הירקון



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 שבע טחנות נחל הירקון

 אירוס ליווגטה

 גמא פפירוס

 כנת מים

 ברכה רדודה לצמחי המים



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 שבע טחנות נחל הירקון

 צמחייה סבוכה ומגוונת



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 שבע טחנות נחל הירקון

 מסלעה על גדת המעיין



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 נאות סמדר: מיקום
 27,000 :אזור השחיה: השטח

 .ר"מ
גודל אזור הטיהור  

גודל אזור . ר"מ 2,000 :הצמחי
מאגר ההשקיה וגידול  

 ר"מ 3,000 :הדגים

 עפרה צמחי מים:החברה
מקור המים הוא  :השיטה

מקידוח המעלה מים מליחים  
  3-במקצת לאגם שחיה של כ

אגם זה מזין את האגם . דונם
'  אזור הטיהור הצמחי'הגדול 

נמצא סביב האגם וסביב אי 
 .הנמצא במרכז האגם

 אגם נאות סמדר



  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 אגם נאות סמדר



  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 אגם נאות סמדר



  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 האי זמן קצר מהקמה

 אגם נאות סמדר



  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 במה לצמחי מים רדודים

 אגם נאות סמדר

 גמא פפירוס



  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

 שורת צמחי מים עמוקים

 אגם נאות סמדר



  הגדרות פרויקטים
 

 מים אפורים
 שחורים
 נגר 
 

 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

  מערכת
 עקרון

 אחו לח
 סוגי צמחים

 

BOD- Biochemical oxygen demand 
 צריכת חמצן ביוכימית לקביעת יעילות 

 .הרחקתם של חומרים אורגניים פריקים ביולוגית
 

COD- Chemical oxygen demand 
 צריכת חמצן כימית לקביעת יעילות

 .הרחקת של חומרים אורגניים 
 

 Escherichia coli אמוניום

 אגם נאות סמדר



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 תל אביב, הכיכר הלבנה: מיקום
 .'מ 57 גבעת כורכר בגובה : השטח
 אדית ואייזק וולפסון:התורם

 סגליוסי : אדריכל הנוף

 אחרי לפני

 פארק אדית וולפסון



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 פארק אדית וולפסון

 תהליך הבנייה



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 ברכה רדודה לצמחי המים

 קלמוסאקורוס 
 

 גמא צפוף

 אקורוס גרמינאוס
 מגוון 

 פארק אדית וולפסון



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 מפלים המזרימים את המים

 פארק אדית וולפסון



  עקרון מערכות פרויקטים
 נגר ,שחורים,מים אפורים

 סוגי צמחים
 תהליך

 

Constructive wet lands 
 מערכת צפה

Living Machine Jhon Ted 

 שבע תחנות נחל הירקון
 אגם נאות סמדר
 אגם נאות וולפסון

 קלמוסאקורוס 
 

 פארק אדית וולפסון

 ביצן

 גמא פפירוס



 תודה על ההקשבה
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