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Water Sensitive Cities delivering:-

 Access to secured and clean water supply 

 Clean & healthy water environments

 Effective Drainage & Flood Mitigation 

 Mitigation of urban heat 

 Quality of public spaces
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ים-מובל צפוני בבת
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Yaron Zinger

אביב-מובל הדולפינריום בתל
באדיבות עמותת צלול
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Urban Runoff Potential in Tel-Aviv

City Total Water 

Demand 

44 GL/year

Annual rainfall

31.2 GL/year

Water recycled

27.5 GL/year

Urban Runoff

23 GL/year

Tel-Aviv

Outline
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סבא-מאזן המים בכפר

צריכת מים כוללת
9  מלמ״ק/שנה  

כמות משקעים
מלמ״ק 7.9

(560mm)בשנה

ש"מט/ביוב
מלמ״ק/שנה 4.5~

מי נגר עירוני
4.3 מלמ״ק/שנה

SolutionOutline Problem
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Yaron Zinger

Aquifers in Israel:



Excess of N, P

Blue-green algal bloom

Eutrophication

Excess of N & P in stormwater is considered the main 
causes of Eutrophication in Australia and ~ 50% of Water 
bodies around the world

Eutrophication

Algal bloom

O2 depletion

Animals suffocate

X

Northern & south eastern 
part of the Caspian Sea
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Stormwater contains high concentration of dissolved 

organic and inorganic nitrogen and High con’ of Heavy 

metals (e.g. Cd, Pb, Zn and Cu).
In biofilters, those compounds could be removed mainly by 

treatment train via the biofilter layers

Outline SolutionOutline Problem
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Kfar-Sava Hybrid Biofilter



Catchment area
 

 

Figure 1: The Kfar-Sava Biofilter receives water from the old development of  Kfar-Sava given 

in red polygon  which include sub-catchments C and E of total  196 ha, while the green polygon 

reflect the new “Green Neighbourhood” development including A, B, D and G sub-catchments 

of total 201 ha. 

Biofilter 

Old	Development	

New	Development	
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Dual mode operation:

M

Monitoring: EMC for Heavy metals (26 elements), TSS, TOC, TKN, NO3, NO2, 

NH3, TP, PO4, pH, EC and pathogen indicators 

(E.coli, Faecal coliforms, and total coliforms). 



Kfar-Sava Biofilter site





Instrumentation



Results: stormwater harvesting
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TN median 
removal = 70%

TSS median 
removal = 99.5%

TP median 
removal = 92%
PO4 median 
removal = 88%

E-coli median 
removal > log 3

Aquifer 
remediation 
73% removal 
of nitrate



Recharge Wells operation



Recharge results:

1. Deep recharge well: 7-11 m3/hr.

2. Wide infiltration well: >21 m3/hr. 
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סבא-רגיש מים בכפרפארק 

Wetland

2

3

Building Rain garden

4

5

Natural stream

6

7

Pilot BiofilterTerraced biofilter Circular Biofilter

Linear biofilter along carpark
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Construction - Bat-Yam biofilter

3709 December 2015

Excavation East cell casting East cell casting (2)

Biofilter plantingFilter media installationStart of West cell

Biofilter establishment and 
final design 







Construction- Ramla

4009 December 2015

Excavation Curve wall construction Liner installation

Filter media installation Biofilter planting Biofilter establishment

Event monitoring

Before





 Protects receiving waters: 

.טכנולוגיית הביופילטרציה מגינה על מקורות המים בטווח רחב של מזהמים-

 Allows urban runoff reuse

.עירוני לטווח של שימושיםנגר -הביופילטר מאפשר מיחזור של מי-

 Green technology

.טכנולוגיה ירוקה ביולוגית ללא צורך באנרגיה העושה שימוש ברכיבים טיבעיים-

 Long life span which require refreshing of more then 35
years

.שנה35-מצריך ריענון למעלה מה, חיי מערכת ארוךאורך -

 Adds to the urban landscape biodiversity

and property value

ן"מערכת תורמת לנוף עירוני ירוק ומעלה את ערך הנדל-

WSUD Benefits

Outline Problem Background



 Reduces overall effluent / wastewater;

.מקטין את הצורך במובלי ענק, המערכת משככת את גל הגיאות המגיע למובלים-

 Versatile implementation (e.g. pits, trenches, 
basin…etc’)

.בסמוך למדרכה או כגינה ציבורית, תנועה-כאי, ורסטיליות בהתקנה-

 It can be easily retrofitted as well as installed in new 
developments; 

.התקנה בתשתית קיימת או השתלבות בתוכנית פיתוח-

 The biofiltration system can be easily maintained for 
extensive periods.

.קונבציונאליוזולה מגינון עירוני אחזקה פשוטה -

WSUD benefits cont’ :

Outline Problem Background



Reduce roads erosion - low maintenance

Modular solutions (e.g. petrol stations)

Reduction of Heat Island Effect via reduction 

surrounding temperature by 4 C°.

Holds a social and educational benefits

WSUD benefits cont’ :

Outline Problem Background



Main Conclusions and Perspectives:

מי נגר עירוני אינו עומד באף תקן איכות מים קיים . 1

בישראל ועל כן לא ניתן לעשות בו  שימוש  

להשקיה לשחרר לנחלים ובכלל

לאחר הטיפול בביופילטר המים עומדים בתקן השקיה בלתי  . 2

..שחרור לנחלים ואף מי שתיה ברמה הכימית, מוגבלת

ביותר להחדרה לרבות  האפקטיביםקידוחי החלחול נמצאו . 3

ערך תועלת הגבוה ביותר

ממ״ק מים  20%-עלות מ״ק מי נגר מטוהרים נמוך ב4.

.מותפלים

מי נגר עירוני יכולים להפוך למשאב מים ציבורי למשק  ,כן5.

המים העירוני



5 sections (dp’s) Kfar-Sava Mahir le EAR project 

ויצמן מזרח
5מבנה 

מאוחדויצמן 
4+3מבנה 

טשרניחובסקי
2מבנה 

דרך השרון
1מבנה 

מקטעי הפרויקטחלוקת -כפר סבא  

יצא לביצוע: סטטוס

'מ1300כ -אורך

בתכנון מפורט: סטטוס

'מ2000כ -אורך

בתכנון מוקדם: סטטוס

ףוולצור:משרד

'מ1000כ -אורך

בתכנון מוקדם: סטטוס

ףוולצור:משרד

'מ1000כ -אורך

'צומת רעננה

ויצמן' רח
Weizmann street Kfar-Sava

dp 5 secion (Weizmann east) 1.3kmdp 3+4 sections (United Weizmann) 2 km
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 משטחים רכים לקציר נגרשטחי בחינת  -מהיר לעיר כפ"ס

באופן סכמטי לבחינת התנעת תכנון קציר נגר. יש לראות בנתונים  -הערה: השטחים הנ"ל נלקחו מתכניות נופיות

 . אלו נתונים ראשוניים בלבד
 

 שטחי שצפים סמוכים שטחי מפרדות מגוננות מקטע:

 ויצמן מזרח 5מקטע 

 ביצועב תכנון : סטטוס

 רמ" 3,000.................. -גן הזכרון מ"ר 1200

 . מ"ר700................ -פארק כפס

 מ"ר 500כניסה למתחם גי......... 

 מ"ר 500מדשאה מול מתחם גי.. 

 

 סיכום 5מקטע 

 

 מ"ר   1200  

 

 מ"ר  4700סה"כ........................ 

 ויצמן מאוחד 

 מפורט:תכנון סטטוס 

 

 מ"ר 1900.......... 166שצפ ויצמן  מ"ר 2000

 מ"ר  500שצפ מול ב"ס ברנר..... 

 

 סיכום -ויצמן מאוחד

 

 מ"ר  2000 

 

 .מ"ר2,400סה"כ........................ 

 טשרניחובסקי -2מקטע 

 סופי:תכנון סטטוס 

 

 מ"ר 250  מדשאה רחוב המעלות מ"ר 800

 מ"ר 250   מדשאה ליד המשטרה

 

 סיכום  2מקטע 

 מ"ר500סה"כ........................, מ"ר  800

 דרך השרון -1מקטע 

 סופי :תכנוןסטטוס 

שטחים כלואים ושטחי גינון בצד  מ"ר 400

 הדרך

 מ"ר .4,100.............................

 

 סיכום -1מקטע 

 מ"ר  4,100סה"כ........................  מ"ר 400
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