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 2016 מברדצ 12תאריך: 

 ETR1611520מספרנו: 

 

 

 לכבוד

 גיא רשף

 מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור

 רשות המים

 

 .,א.נ

 

 יבנההרחבת מערך הניטור באזור התעשייה הנדון: 

תוצאות דיגום של מי תהום אשר לאיכות מים ברשות המים, העוסק בלאגף הבכיר מוגש בזאת דו"ח 

עבודות קודמות באזור התעשייה הצביעו על . התעשייה יבנהבאזור זיהום שהתגלה נדגם לאחר 

מניתוח הממצאים עולה שקיימת חדירה של  זיהום בתרכובות אורגניות מוכלרות במי התהום.

 מזהמים ממקור תעשייתי למי התהום.

מפעלים ובתי עסק  38 שכלל חקירתאזור התעשייה בבוצע סקר היסטורי  לממצאים אלו,בהתאם 

מניתוח פעילות בתי העסק וממצאי  .הוגדרו כבעלי פוטנציאל זיהום ממוכלריםושאותרו  75מתוך 

לאיתור תרכובות  ניטור הקידוחים בתחומי אזור התעשייה ובסביבתו הוחלט לבצע דיגום מי תהום

 מוגשת בדו"ח זה ממצאי הדיגום. . אלו מזהמיםלאתר את מקור הזיהום של מנת  םאורגנית מוכלרי

לא אותר מטר.  10לעומק של עד קידוחי חטף ( 9בוצע תשעה )כשלב ראשון של חקירת הזיהום, 

 מערך הניטורלהרחיב את הוחלט  משום כך,שנלקחו.  מים תבדוגמאואורגנים מוכלרים  תרכובות

 מטרים.  37-39לעומקים משתנים בין  בתחום אזור התעשייה תצפיתלהתקין שלושה קידוחי ו

-ו 1( בקידוחים 2013מעל תקן למי שתייה ) TCEבקידוחים אלה ריכוז אותר  2016בחודש ספטמבר 

 בעת דיגום חוזר .1 ניטור יבנה בנוסף אותר מנגן בקידוח. 2 מספר קרוב לתקן בקידוחריכוז ו 3

היה מאידך גיסא  בכל אחד מקידוחי הניטור.  TCE היה ירידה בריכוז מחד גיסא  ,בחודש נובמבר

 . 2-ו 1ניטור יבנה בקידוחי עליה בריכוז מנגן 

 

 

 בכבוד רב,        

 

 נועם צח דבורי     

 בע"מ אתגר א. הנדסה

 

 מנהל, אתגר א. הנדסה בע"מ -גיל ברנדר  העתק: 
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 ...............................................................................מזהמים נמצאו/ לא נמצאו

 

5 

 7 ......................(2014)דבורי וחוב',  121חתך גיאולוגי באזור העבודה לאורך רצועה  :2תרשים 

 8 ......ות המים................., רשליתולוגי בתחנת "דלק יבנה", מהאגף לאיכות מים חתך :3תרשים 

 9 ..........................)השירות ההידרולוגי( 1998סתיו  –מפת מפלסים באזור העבודה  :4תרשים 

 10 ..........................)השירות ההידרולוגי( 2003סתיו  –מפת מפלסים באזור העבודה  :5תרשים 

 10 ...........................)השירות ההידרולוגי( 2012סתיו  –מפת מפלסים באזור העבודה  :6תרשים 

 12 .......................של אזה"ת הצפוניטנציאל הזיהום בחלקו וסיווג המפעלים לפי רמת פ :7תרשים 

 13 .....................של אזה"ת.המרכזי  בחלקוטנציאל הזיהום וסיווג המפעלים לפי רמת פ :8תרשים 

 14 ......................של אזה"ת הדרומיטנציאל הזיהום בחלקו וסיווג המפעלים לפי רמת פ :9תרשים 

 16 ..............................אזה"ת יבנה -מיקום קדוחים לניטור מי תהום ודיגום גזי קרקע   :10תרשים 

      18 .............................קידוחי התצפית על גפי תצ"א של אזור התעשייה יבנה....מיקום  :11 תרשים

 20 ......................................................................18/09/2016מה TCEמפת ריכוזי  :12תרשים 

 21 ......................................................................21/11/2016מה TCEמפת ריכוזי  :13תרשים 

 

 טבלאות
 11 .......ריכוזי מזהמים אורגנים מוכלרים שנמצאו בקידוחי מקורות בסביבת אזה"ת יבנה :1 טבלה

 13 ................................2013בניטור שפכים  TCEמפעלים שבשפכיהם נמצאו ריכוזי  :2טבלה 

 15 ..............................אזור תעשייה יבנהב חטף לדיגום מי תהוםמיקום ועומק קידוחי  :3טבלה 

 17 ................................................אזה"ת יבנהבהתצפית ועומק קידוחי  , גובהמיקום :4טבלה 

 18 ...........................שנמדדו בקידוחי תצפית תרכובות אורגנים מוכלריםסיכום ממצאי  :5טבלה 

 19 ............................................שנמדדו בקידוחי תצפית מתכות כבדותסיכום ממצאי  :6 טבלה

 19 ..............................................שנמדדו בקידוחי תצפית יונים רשאיםסיכום ממצאי  :7 טבלה

   

 ונותמת
 17 ......תצפית...............................................................................מיקום קידוחי  :1 תמונה
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  ערק .1

ניטור במספר אזורי תעשייה נבחרים  ותלהגברת מערכ פרויקטבמסגרת העבודה הנוכחית התבצעה 

איתור מוקדם של הניטור מאפשר  .ביוזמת האגף הבכיר לאיכות המים ברשות המים וףבאקוויפר הח

 מזהמים, טרם הגעתם למים המופקים, וקביעת השפעת הפעילות התעשייתית מאזורי התעשייה.

 דו"ח זה מתייחס לתחקיר שהתבצע באזור התעשייה יבנה צפון. 

  trans 1,2 DCE ,cis 1,2 DCE ,ם של ריכוזי 2014-2015בין השנים   אותרובאזור תעשייה זה 

,TCE ,PCE ו- VC  בעבודה  . על כן,בסביבת אזה"ת יבנההממוקמים בקידוחי מקורות  התהוםבמי

 בוצעה סקירה מקיפה של המפעלים באזור התעשייה במטרה לאתר את מקור תרכובות אלו.  זו 

נבנה מאגר מידע מקיף הסוקר את בתי העסק, שעל פי פעילותם קיימת  ,החקירה שלב ראשון שלכ

הובילו החקירה לא  ממצאי .שאותרו מוכלריםהאורגנים ה אפשרות שהינם מהווים מקור למזהמים

להקים  הוחלט ועל כן, זיהוםלמקור היכולים להוות בתי עסק  תאו קבוצ בית עסק אחד לממצא של

 .בדו"ח זה ותאשר תוצאותיו מוצג זה תעשייה זוראתחומי דיגום של מי התהום ב מערך

 

 אזור התעשייה יבנה 1.1

. אזה"ת ממערב ונחל שורק ממזרח 4לאורך כביש  ,מצפון לעיר יבנה מוקםהתעשייה יבנה מ אזור

לאזור התעשייה, מספר גדול של מפעלים שהוקמו מתחילת  דונם. 1,700 -כ משתרע על שטח של

. באזה"ת חברות ומפעלים חדשים 83 הוקמובלבד  2002-1999בין השנים כאשר  60-שנות ה

עוסקים  שכן הינם התהום לממצאי ניטור מי יםרלוונטי זה, במסגרת פרויקט מרבית המפעלים שנסקרו

ולכן יכולים להוות מקור  בעבודות צביעה, ציפוי וטיפולי שטח, עיבוד שבבי, ייצור ואחסון של כימיקלים

 .זיהום

בשנים בשני מפעלים.  ותמוכלרתרכובות אורגניות נמצאו  2013בניטור שפכים של התאגיד בשנת 

ממוקמים בקרבת אזור התעשייה יבנה )קידוחים הבקידוחים  תרכובות מסוג זה אותרו ,2014-2015

. א"(107"יבנה  -א" ו111א", "יבנה 113", ושל מקורות "יבנה 102ת ן "שטוח ועמוק של השפד"

 TCEא נמצא 113בריכוז קרוב או גבוה מתקן מי השתייה. בקידוח PCE בשלושה מהקידוחים נמצא 

בתרשים את מיקומי הקידוחים הנ"ל ביחס לאזה"ת ניתן לראות  .מהתקן ומתכות 4 -בריכוז הגבוה פי

1. 

למכון טיהור השפכים שנבנה  מוזרמיםאזור התעשייה ב השפכים המיוצרים כיוםחשוב לציין כי 

רוכזו בבריכות השפכים  2009 לפי מידע שהתקבל מאיגוד הערים דרום יהודה, לפני אולם ,2009ב

 . כק"מ ממערב לאזה"ת חמצון
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  .מזהמים אלו מיקומי הקידוחים בהם נבדקו/ לא נבדקו מזהמים אורגנים מוכלרים וקידוחים בהם נמצאו/ לא נמצאו :1תרשים 
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 הידרוגיולוגיה .2

 חתך האקוויפר  .2.1

והמזרחי  המערבי גבולותיו .(2)תרשים  121הינו חתך  אזור התעשייההחתך הגיאולוגי החוצה את 

נמצא על גבי חולות יבנה, ברום  . האתרבהתאמה ,ק"מ מקו החוף 5.4-ו 4.6-כמצויים במרחק של 

מ' ממערב ונחל שורק ממזרח.  45מ', תחום בין רכס כורכר המגיע לרום של  35-ל 25הנע בין 

המבנה הטופוגרפי אינו מאפשר זרימה וניקוז ישיר לעבר הים אלא, הניקוז העילי באזור מתבצע 

 לעבר ערוץ הנחלים שורק וגמליאל הנמצא ממזרח לאזור התעשייה. 

תר גובל ממזרח בפשט של הנחלים שורק, גמליאל ויבנה המתאחדים באזור זה לקראת הגעתם הא

ק"מ צפונית לאזור  2.3-אל הים. הזרימה בנחלים אלו נעשית כלפי צפון ופונה מערבה, לעבר הים כ

מ'  10-20התעשייה. נחלים אלו גרמו להיווצרות חתך המורכב מסילט, חרסית חולית וחרסית בעובי 

 ות לפני השטח.בסמיכ

עם , שכבות "תצורת פלשת" מגיל פליסטוקן, הבנוי משכבות כורכר וחולותמורכב מהחתך הגיאולוגי 

מופרדות על ידי יחידות סילט, טין וחרסית בחלקו המערבי. שכבות היחידות אלו שכבות ביניים של 

את האקוויפר למספר  מחלקות שכבות ביניים חרסיתיותחולות יוצרות את אקוויפר החוף וההכורכר ו

עומק נראה ש באקוויפר החוף. עפ"י החתך Bתתי אקוויפרים. האקוויפר העליון באזור שייך ליחידה 

. בבסיס אקוויפר החוף ישנה חרסית הנדון מתחת לאתר מ'72 האקוויפר הנ"ל נמצא ברום בסיס תת 

אזור נמצא ברום של כ אטומה )חבורת סקיה( העולה בשיפוע מתון ממערב למזרח. גג חבורת סקיה ב

 מ'. 130

קיימת שכבת חרסית בעומק  ,( וקבוצת קידוחי נד יבנה1)נספח  113-ו 107על פי קידוחי מקורות 

מתאר את החתך הליתולוגי בתחנת "דלק יבנה", ניתן ה ,3תרשים בשישה מטרים מפני הקרקע. 

מ' והרום האזורי  20 -הנו כלהבחין באופק השעון הנ"ל ע"ג שכבת החרסית )גובה פני השטח באזור 

 מ'(.1-של מי התהום כ
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 (.2014)דבורי וחוב',  121חתך גיאולוגי באזור העבודה לאורך רצועה  :2תרשים 

 

 

http://www.etgar-eng.com/
mailto:info@etgar-eng.com


 

 

 

 

 8 

  מומחים לקרקע ומים          בע"מהנדסה  א.אתגר 

 

03-9021130 : : 03-7604410 | טל' : www.etgar-eng.com | פקס' אתר  | info@etgar-eng.com :דוא"ל 

 

אגף לאיכות מים.מידע שהתקבל מחתך ליתולוגי בתחנת "דלק יבנה",  :3תרשים   
 

 סקירה הידרולוגית  .2.2

 60 -ו 40והמערבי באזור רחובות )תאים אזור התעשייה ממוקם על גבול תא האוגר המזרחי 

בהתאמה לפי חלוקת השירות ההידרולוגי(. מפלס מי התהום באקוויפר מוכתב על ידי המאזן בין 

כניסה ויציאת מים מהאקוויפר, גובה פני הים והמרחק מקו החוף. כניסת המים לאקוויפר מתרחשת 

לחול מי גשם ומוצאם מהאקוויפר בזרימה תת קרקעית אל הים. כיוון מח כתוצאהבתנאים טבעיים 

 הזרימה הטבעי באקוויפר הפליסטוקן באזור הנדון היה בעבר לכיוון הים. 

 רדה שלהווהביאה להיווצרות שקע הידרולוגי באזור רחובות  מאז שנות השלושיםהפקה אינטנסיבית 

מ'. המשך שאיבת יתר התרחשה לאורך  5+ל + מ' 12מרום של מפלס מי התהום באזור העבודה 

 הביאה להמשך נפילת מפלסים באתר. ושנות השישים והשבעים 

 ההשפע מהווה אשרפעולת החדרה של מים מהשפד"ן בחולות יבנה התחילו בתחילת שנות השמונים 

החל אמצע שנות השמונים אתר ההחדרה והשאיבה של . על מפלסי מי התהום באזורמשמעותי 

השפד"ן מהווה את גורם ההשפעה העיקרי על המפלסים באתר. פעילות זו מביאה לשינויים תכופים 

 וחדים במפלסים באתר בהתאם לדרישות התפעוליות של השפד"ן. 

ויים שדות החדרת קולחין של השפד"ן, המהווים חלק ממפעל ההשבה של חברת "מקורות", מצ

מערב השטח המוניציפאלי של העיר. גם ממערב לעיר, בחולות יבנה, אזורי -מערב ובדרום-בצפון

פעילות ההחדרה מביאה לשינויים תכופים וחדים במפלסים באתר בהתאם  החדרה ואיגום נרחבים.

 לדרישות התפעוליות של השפד"ן. 

החדרת מי קולחים מפקה ומפלסים מצביעים כי דפוס הזרימה באזור מושפע מהיקף הההת ומפ

שני תרחישים לזרימה  הופיעו החל משנות השמונים ,מפלסיםהלפי בחינה של מפות  באזור.

מפלס בו היה  1998שנת ממפה ב אשר מוצג ראשון,ה תרחישב. באקוויפר באזור האתר הנבדק

תעלה זרימה כלפי מזרח, לעבר ו (4)תרשים  מ' מערבית לאתר 900-רכס ששיאו כ נראה ,מרבי

, כיווני הזרימה האפשריים שני תרחיש. בשנוצרה בין ההחדרה ממערב למפלסים הגבוהים ממזרח

תרחיש  השפד"ן.למיקום שאיבות ההפקה של  יחסהם כלפי צפון או דרום בהתאם לגרדיאנט הנוצר ב
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רכס הממוקם  נראה מפהב. הנמוך ביותר, בו היה מפלס 2003שנת מ ת מפלסיםמפבמופיע  זה

ק"מ דרומית לאזור  4-אך בנוסף ישנו רכס אשר מרכזו נמצא כ (1998למערבית לאתר )בדומה 

. רכסים אלו מוגבלים על ידי אתרי הפקה של השפד"ן. מרכזי שקעים אלו, (5)תרשים  התעשייה

הממוקמים צפונית מערבית, דרום מערבית ודרומית מזרחית לאזור התעשייה מהווים את כיווני 

 הזרימה האפשריים.

באזור.  החדרהמראה על קיום שני אתרי  (6)תרשים רשות המים מ 2012מסתיו מפת המפלסים 

חדרות זה המפה הקודמת. מערך בדומה לאה מהפקה במפה זו לא נראים שקעים הידרולוגים כתוצ

  יוצר נתיב זרימה כלפי דרום מערב, בין שני הרכסים.

מהשנים הללו. בשנת  40ההפקה בתא הידרולוגי מספר התצפיות הללו משתלבות עם נתוני 

מלמ"ק בלבד בשנה ההידרולוגית  27.43מלמ"ק לעומת  52.34סך ההפקה בתא הנ"ל היה  2001/02

מההפקה באזור  70%של רשות המים, מעל  2012לפי דו"ח מצב מקורות המים לשנת  .2011/12

 מקורה בפעילות של השפד"ן.

 

 

 )השירות ההידרולוגי(. 1998סתיו  –מפת מפלסים באזור העבודה  :4תרשים 
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 )השירות ההידרולוגי(. 2003סתיו  –מפת מפלסים באזור העבודה  :5תרשים 

 

 )השירות ההידרולוגי(. 2012סתיו  –מפת מפלסים באזור העבודה  :6תרשים 
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 מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה לקרקע ולמי התהום .3

כבעלי  מפעלים 17 באזור תעשיה זה הוגדרועל פי הסקר היסטורי שבוצע במסגרת הפרויקט, 

 :יםלפי אזור אלה. ניתן לחלק את מפעלים ותמוכלר יותאורגנ כמקור לזיהום בתרכובות פוטנציאל גבוה

 7כולל ו מגבולו הצפוני של אזה"ת עד שורת המפעלים ברחוב שניר הצפון מוגדרור זא – צפוני (1)

  .(7תרשים ) המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבו

אזור המרכז מוגדר בין רחוב שניר בצפון ועד רחוב פארן בדרום וכולל את המפעלים  – מרכזי (2)

עד היום, סווג כבעל ו 1964-"אורמת" מפעל גדול שפועל מ"אורמת מערכות" ו"בורסוק". 

בורסוק ייצור מפעל "בהיתר הרעלים שלו.  TCEפוטנציאל זיהום גבוה בעקבות הימצאות 

ציפוי בטיפול וב התמחהש עלול להוות מקור זיהום כיוון( שנים 6-פעל עד לפני כ) ממוחשב"

 Vinyl"בורדו דיגיטל פרינט" שבהיתר הרעלים שלו מופיע " פעילמתכות. בנוסף, באזור זה 

resin כלוריד לווניל" שעלול להוות מקור (VC) סווג כבעל פוטנציאל זיהום בינוני.לכן מפעל זה ו 

בהיתר הרעלים, שהיה בתוקף עד שנת ופעל בעבר בתחום הכימיקלים , "ד"ר לוי גזית"מפעל 

  .(8 )תרשים PCE , נכלל2003

"גב ים" ואת  המרחוב פארן בצפון עד גבול הדרומי של אזה"ת כולל פארק התעשיי - דרומי (3)

זיהום גבוה באזור זה, שיכולים להוות  לפוטנציאמפעלים בעלי  8. ישנם המרכז המסחרי "ברוש"

ארבעה  ."102"ת -א" ו113מקור למזהמים אורגנים מוכלרים שנמצאו בקידוחים "יבנה 

 .(9 תרשים) פעילים עד היוםמהמפעלים 

 

ריכוזי מזהמים אורגנים מוכלרים שנמצאו בקידוחי מקורות בסביבת אזה"ת יבנה. : 1טבלה  (4)

. הקיצורים הנ"ל מסמלים את הריכוזים החורגים מתקן מי השתייבאדום מסומנים 

 Cis-1,2 dichloroethylene (2) Trans-1,2 dichloroethylene (3) (1)הפרמטרים הבאים: 

Trichloro ethylene (4) Tetrachloro ethylene (5) Vinyl chloride . 

  

 הקידוח
                                                                       

 
 הפרמטר 

תקן מי  א' 107יבנה  א111יבנה      שטוח 102ת      עמוק 102 ת     א113יבנה 
 27/01/2015 27/11/2014 03/02/2009 08/02/2014 08/02/2014  09/09/2014 שתייה

µg/l       

c 1,2 DCE  (1) 26.5 9.2 3.9 3 3.7 0.5 50 

t 1,2 DCE  (2) 0.5  נמצאלא   לא נבדק לא נבדק  50 לא נמצא לא נמצא 

TCE  (3) 88.7 5.1 5.9 20 1.2 0.8 לא נמצא 

PCE  (4) 54.4 2.8 11.2 0.2 1.3 6.1 10 

VC  (5) 0.4  0.5 לא נמצא 0.5 לא נמצא לא נבדק  לא נבדק 
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 בחלקו הצפוני של אזה"ת.טנציאל הזיהום וסיווג המפעלים לפי רמת פ :7תרשים 

 

ריכוז גדול של מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה בצפון אזור התעשייה לריכוזי  המצאותניתן לקשר 

מ' דרום מזרחית  70-. קידוח זה ממוקם כ(1)טבלה  א"107המוכלרים שנמצאו בקידוח "יבנה 

שגב" ו"נפקון" לשעבר )מבנה ל"פלקסטרוניקס" וקרוב לשלושה מפעלים נוספים: "המשבב", "אי.אם. 

שנדגמו ( נוסף של "פלקסטרוניקס"(. בנוסף, בשפכים של "אבקו" )שגם ממוקם באזור צפון תעשייה

, "פולקובסקי שלטים" 2001. יש לציין שלפי מסמך של איגוד הערים משנת TCEנמצא  2013 שנתב

את שפכיהם ללא טיפול מקדים , הזרימו (ועוד טיפולי שטח ,ציפויועוסק בצביעה,  1939 -)שהוקם ב

 .  לביוב העירוני
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 של אזה"ת.י מרכזה בחלקוטנציאל הזיהום וסיווג המפעלים לפי רמת פ :8 תרשים

 

בדו"ח ניטור השפכים  TCEשהוגדרו כבעלי פוטנציאל גבוה, אותרו ריכוזים של הבאים, בשני מפעלים 

 : (2)טבלה  2013של 

 TCE", הנמצא בחלקו הדרומי של אזה"ת ועוסק בציפוי מתכות ופלסטיק, הכיל בשפכיו סטילקוט( "1)

  , בהתאמה. 2013  ובדצמבר מק"ג/ל' במרץ 625ו  45בריכוז של 

 בשפכיו  2013בינואר מערבי של אזה"ת ועוסק בעיבוד שבבי הכיל -", שנמצא בקצה הצפוןאבקו( "2)

TCE מק"ג/ל' 18 בריכוז של.  

 
 
 
 

 . 2013בניטור שפכים  TCEמפעלים שבשפכיהם נמצאו ריכוזי  :2טבלה 

 

 שם המפעל
 

 אבקו סטילקוט

10/03/13 19/12/13 24/01/13 

TCE (µg/l)  45 625 18 
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 של אזה"ת.הדרומי  בחלקוטנציאל הזיהום וסיווג המפעלים לפי רמת פ :9 תרשים

 

, בקידוחים הממוקמים באזור התעשייה ובסביבתו הקיימים לפני פרויקט זה מניתוח ממצאי הניטור

 עולה שקיימת חדירה של מזהמים ממקור תעשייתי למי התהום. 
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 הרחבת מערך הניטור  .4

 דיגום מי תהום 4.1

הממצאים של סקר ההיסטורי הוחלט בעקבות ובמסגרת המשך חקירת הזיהום באזור התעשייה 

דיגום בוצע ה. תהוםמי לצורך ביצוע דיגום חטף  מטר 10עד לעומק של ( קידוחי ניטור 9) התשע לבצע

 דוגמים של חברת אתגר א. הנדסה. , וגלעד טל משה בן שבתע"י  הקדיחה יוםב

נקודות הציון מופיעות תהום. האורגנים מוכלרים במי ר נוכחות מזהמים אתל מטרת הקידוחים היה

     שלהלן. 9תרשים בו 3 טבלהב

נקבע בהתאם למיקום התשתיות הקיימות באזור הסקר, בתיאום עם הגופים  מיקום הדוגמים

ואופי  יבנההרלוונטיים, מידע אודות הזיהום מתוך עבודות קודמות שבוצעו בשטח אזור התעשייה 

 מערכת הזרימה. 

 
 מטר.  10קידוחי החטף בוצעו עם מקדח ספירלה עד לעומק של 

 
 

שם 
 הקידוח

X Y עומק מטרת הקידוח 

א.ת. צפוני 
 1יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 645171 175340

א.ת. צפוני 
 2יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 644464 175438

א.ת. צפוני 
 3יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 644295 175407

א.ת. צפוני 
 4יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 644163 175155

א.ת. צפוני 
 5יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 643758 175388

א.ת. צפוני 
 6יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 644760 175019

א.ת. צפוני 
 7יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 645523 175660

א.ת. צפוני 
 8יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 645211 175222

א.ת. צפוני 
 9יבנה 

 מ' 10עד  דיגום חטף מי תהום 645515 175210

 אזור תעשייה יבנה.ב חטף לדיגום מי תהוםמיקום ועומק קידוחי : 3טבלה 
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 אזה"ת יבנה.במיקום קדוחים לניטור מי תהום  :10תרשים 
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 תוצאות 4.1.1

דוגמאות מים מקידוחי חטף  ונלקח ולכן 7-ו 5, 2 קידוחיםבמים  ולא אותרדיגום החטף במהלך 

על פי תוצאות  .VOC'sשל . דוגמאות אלו הועברו למעבדה של רשות המים לאנליזה 9-ו 1,3,4,6,8

 בדוגמאות שנלקחו.  ותמוכלראורגניות תרכובות  ולא אותרהדיגום, 

 .4.2כמפורט בסעיף  עמוקים תצפית( קידוחי 3שלושה )על פי ממצאים אלו הוחלט לבצע 

 

  תצפיתקידוחי  4.2 

 אקוויפרה וניטור שלתצפית קידוחי נקודות להתקנת ( 3נבחרו שלוש )מניתוח ממצאי דיגום החטף 

דוגמים של חברת , וגלעד טל משה בן שבת נדגמו ע"יוהותקנו  הקידוחים .(10, תרשים 4טבלה )

 דגימות המים הועברו לאנליזה במעבדת המים של רשות המים במכון וולקני. .אתגר א. הנדסה

 *גובה X Y שם הקידוח
 )מטרים(

עומק 
 )מטרים(

 שיטת קדיחה

 ספירלה עם צינור מגן 37 19.9 644760.6 175020.3 1יבנה 

 ספירלה עם צינור מגן 38 19.96 644162.3 175147.2 2יבנה 

 ספירלה עם צינור מגן 39 22.5 644297.5 175402.4 3יבנה 

 כל הגבהים נמדדו מהמכסה של כל קידוח.*יבנה.ה"ת אזבתצפית הועומק קידוחי  , גובהמיקום :4טבלה 

 
 

  
 2 יבנה 1 יבנה

 
 3יבנה 

 . 1-3יבנה  תצפיתהקידוחי התקנת  :1תמונה 
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 קידוחי התצפית על גפי תצ"א של אזור התעשייה יבנה.מיקום  :11 תרשים

 

 תוצאות 4.2.1

 הקידוח           
 
 הפרמטר

תקן מי  21/11/2016 18/09/2016
 שתייה
 3יבנה  2יבנה  1יבנה  3יבנה  2יבנה  1יבנה  

c 1,2 DCE 1.16 1.16 4.31 2.25 ND 6.99 50 

t 1,2 DCE ND ND ND ND ND ND 50 

TCE 24.94 19.04 671.66 12.85 ND 212.7 20 

PCE ND <LOQ <LOQ ND ND <2 10 

VC ND ND ND ND ND ND 0.5 

 מק"ג/ל 

בקידוחי תצפית  ולקחשנשנמדדו בדוגמאות מים  תרכובות אורגנים מוכלריםסיכום ממצאי : 5טבלה 
 באזה"ת יבנה.
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 18/09/2016 21/11/2016 

תקן מי 
 שתייה

 הקידוח           
 
 הפרמטר

 3יבנה  2יבנה  1יבנה  3יבנה  2יבנה  1יבנה 

As ND <50 <50 ND ND ND 10 

B 90.4 238.5 246.5 84.5 177.8 173.8 1000 

Ba 739.4 151.5 276 808.2 247.3 279.4 1000 

Co ND ND ND 3.6 4.1 3.3 - 

Cr ND <2.5 2.6 ND <2.5 3.8 50 

Fe ND ND ND <2.5 13.5 <2.5 1000 

Mn 826.2 6.3 115.4 869.5 388.9 50.7 200 

Ni ND <50 <50 <10 <10 <10 20 

Pb <10 <10 <10 ND ND ND 10 

Sr 742.9 570.3 645.8 758.5 506.1 685.6 - 

Zn <50 ND <50 <10 <10 <10 5000 

 מק"ג/ל

 ו בקידוחי תצפית באזה"ת יבנה.חשנמדדו בדוגמאות מים שנלק מתכות כבדותסיכום ממצאי : 6טבלה 
 

Na 
mg/L 

K 
mg/L 

Mg 
mg/L 

Ca 
mg/L 

Cl 
mg/L Br mg/L 

SO4 
mg/L 

NO3 
mg/L קידוח 

 1יבנה  1 > 45.5 0.44 115.6 75.9 25.5 1.2 54.3

  2יבנה  4.5 41.1 0.80 149.1 55.3 21.7 2.7 127.5

 3יבנה  13.1 28.7 0.99 133.0 69.9 24.6 2.6 64.9

 תקן 70 250.0 - 400.0 - - - -

 שנלקחו בקידוחי תצפית באזה"ת יבנה. ים שנמדדו בדוגמאות מיםאשיסיכום ממצאי יונים ר: 7טבלה 
 

אורגניות  תרכובות על נוכחות מצביעים( 18/09/2016בחודש ספטמבר )דיגום הממצאי 

נמוכים  ןשאותרו, ערכיהתרכובות העבור מרבית בכל קידוחי התצפית.   TCE,, לרבות ותמוכלר

ים של  אותר בריכוזש (5)טבלה  TCE  למעט (2013ה )יתקן מי שתי מערך הסף המותר על פי

בהשוואה לריכוז אמה. ריכוזים אלו גבוהים , בהת1וביבנה  3מקג"ל ביבנה  24.94-ו 671.66

ז הסף המותר וריכוז מזהם זה קרוב לריכ 2ביבנה מקג"ל(.  20ה )יהסף המותר במי השתי

 הסףחורג בסדר גודל מריכוז , 3שאותר בקידוח יבנה  TCEריכוז היש לציין ש. מקג"ל( 19.04)

ריכוז הסף המותר מ 4 -הגבוה פיאותר ריכוז של מנגן , 1קידוח יבנה ב, בנוסף לכך .המותר

 .(6)טבלה  ל, בהתאמה(קג"מ 200 תלעומ 826.2)

בכל קידוחי   TCEריכוזיממצאי הדיגום הראו ירידה בנובמבר, חודש בבעת דיגום חוזר 

נמדדו מתחת לריכוז הסף. בקידוח  TCEריכוזי ה 2ויבנה  1בקידוח יבנה . (5)טבלה  התצפית

 בקידוחכלל.    TCEלא אותר 2מקג"ל ובקידוח יבנה  12.85בריכוז של  TCE אותר 1יבנה 

 בניגודמקג"ל(.  212.7) מריכוז הסף המותר חורג בסדר גודלנמצא עדיין  TCE, ריכוז 3 יבנה

בהם  1ויבנה  2יבנה מנגן בקידוחים העליה בריכוז  מסתמנת, TCEמגמת הירידה בריכוזי הל

ריכוזים אלה חורגים מריכוז  .(6)טבלה  מקג"ל, בהתאמה 869.5ו 388.9אותרו ריכוזי מנגן של 
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מתחת הינו , 3. לחילופין, ריכוז המנגן שאותר בקידוח יבנה (ל"גקמ 200הסף המותר למנגן )

 ריכוז הסף המותר.ל

 

סיווג  עם על גבי תצ"א 18/09/2016-מדיגום קידוחי התצפית בTCE מפת ריכוזי  :12 תרשים

סימון אדום מציין ריכוז של מזהם העולה המפעלים על פי רמת הפוטנציאל שלהם לזיהום. 

 .על סף הריכוז המותר
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עם סיווג  על גבי תצ"א 21/11/2016-מדיגום קידוחי התצפית ב TCE מפת ריכוזי :13 תרשים

סימון אדום מציין ריכוז של מזהם העולה המפעלים על פי רמת הפוטנציאל שלהם לזיהום. 

 .על סף הריכוז המותר
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 והמלצות להמשך חקירה מסקנותסיכום,  .5

 . מתוכם60-תחילת שנות האז שהוקמו מרבים ובתי עסק מפעלים פועלים התעשייה יבנה אזור ב

בתרכובות אורגניות מוכלרות שמקורן זיהום למפעלים ובתי עסק כבעלי פוטנציאל  38 הוגדרו

קידוחי חטף וקידוחי באמצעות מי תהום  בדיגום העבודה הנוכחית התמקדה .מפעילות תעשייתית

הזיהום לגבי להרחיב את המידע הקיים . מטרת סקר זה זה אזור תעשייהשהותקנו בתחומי  תצפית

 בתרכובות אורגניות מוכלרות אשר התגלה במסגרת עבודות קודמות בשטח האתר.

בתחום האקוויפר שהזיהום אותר באקוויפר האזורי בלבד. דיגום החטף מצביעים על כך ממצאי 

 השעון לא אותרו תרכובות אורגניות מוכלרות. 

ות, ות מוכלרניתרכובות אורגנוכחות על מצביעים  ,1-3קידוחי התצפית יבנה העמוק ב דיגוםממצאי ה

המותר על פי מ 30-הגבוה פי TCE אותר ריכוז של 3בקידוח יבנה . Bאקוויפר תחומי ב ,TCEבפרט 

בקידוחי ניטור   TCE, אותר ריכוז (21/11/2016 )שבוצע בתאריך בעת דיגום חוזרשתייה. התקן מי 

 הדיגום הקודם. לעומת נמוכים יותר משמעותית בערכים אך  3-ו 1יבנה 

תרכובות אותן ב בהם שימוששקיים אשר ידוע  ,קרבתם של הקידוחים למספר מפעלים כמו כן, לאור

, בו 3ידוח יבנה ק .זיהוםמקור הלבלעדי ד וחשבית עסק מסוים כעל בוודאות יע קשה להצב, אורגניות

בסמוך למספר מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה  םאותר הריכוז הגבוה מבין קידוחי התצפית, ממוק

 מסווגים, (12)תרשים  " ?שירותי – זוהרה"ו "עידן שרותי גימור"ובינוני. המפעלים הסמוכים ביותר, 

סווג כבעל פוטנציאל נסגר אך מפעל עידן שרותי גימור  ובינוני, בהתאמה.פוטנציאל זיהום גבוה  יכבעל

מפעל במכך,  היתר TCE.חומר להכיל  עלוליםמדללי צבע, אשר השימוש בבעקבות  זיהום גבוה

ממוקם בקרבה וה (1)טבלה  2013בשנת  גבוהיםבריכוזים  TCE אותרבשפכיו אשר  ,'סטילקוט'

  .-TCEלזיהום מ ףנוס מקור פוטנציאליגם יכול להוות  ,3לקידוח תצפית יבנה 

זרימה לכיוון מזרח עם רכיב מעט צפוני או על מראות בעיקר  1985-2012מפות המפלסים מהשנים 

שאותרו לבין המפעלים רים דרומי לסירוגין. נתון זה גם כן מקשה במציאת הקשר בין ריכוזי המוכל

 החשודים.

 ערבאפי  גבוהבריכוז ה 1בקידוח ניטור יבנה  מנגןנמצא גם  ,(18/09/2016) 2016 דיגום בספטמברב

, 2ויבנה  1בקידוח יבנה  מנגן, אותר 21/11/2016שבוצע בתאריך  . בדיגום חוזרהמותרמריכוז הסף 

בין שני מועדי מכאן, ש. , בהתאמההמותר הסףריכוז מ שתיים-ופי עארב-פיביותר מ הגבוהריכוז ב

אלו. מאידך ריכוז המנגן בפרק זמן זה ירד מנגן בקידוחי ניטור העליה בריכוז  ההיית אלו הדיגום

 . 3קידוח יבנה ב

 לניקוי, מוצרי סוללות, זכוכית, זיקוקים, חמצוןברזל ופלדה,  של ייצורתהליכי בשכיח  מנגןהשימוש ב

מאידך,  .ונמצא במי שפכים בעלי החייםל הזנתו ותקוטל פטריות, תוספחומר לכה,  , דשנים,יחיטו

, עיבוד שבביו טיפולי שטח, ציפוי מתכותב העוסקיםמספר רב של בתי עסק  סביב קידוח זה פעילים

פוטנציאלים זיהום מקורות של  גדול יש מגווןמכאן ש ;בחומרים המכילים מנגן שהעלולים להשתמ

היות וכיווני הזרימה באתר הנדון משתנים כתלות בפעילות השפד"ן, ייתכן . למזהם זה במי התהום

 מהווה מקור לזיהום מנגן. 3שהזיהום בקידוח יבנה 
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 יםמשמעותי יםשינוי נמצאוכפי שצוין לעיל, בין הדיגומים שבוצעו בחודש ספטמבר וחודש נובמבר 

לא חל שינוי משמעותי ממידע שהתקבל מאגף איכות המים,  ומנגן בקידוחי התצפית.  TCEבריכוזי

 רימה באזור.זהבמשטר ו בתקופה ז

 כדיהאקוויפר באזור הנדון.  להזיהום אחדירת מנגנון  קשה להצביע עלבשלב זה לאור הנאמר לעיל, 

י להבין לעומק את פריסה כדלבחון אם קיים קשר בין הזיהום בקידוחים במרכז ודרום אזה"ת וב

דיגום חוזר בקידוחים בדרום אזור  אנו ממליצים לבצעהמרחבית )הן אנכית ואופקית( של הזיהום, 

 התעשייה ודרומית ממנו.  

ת, 102בקידוחים  2014-2015ובין השנים  2013בשנת עבודות הקודמות שבוצעו לציין שב חשוב

שכללו  ) נוספות ותתרכובות מוכלר, TCE-אותרו במי התהום, בנוסף ל (2טבלה ) 113,א111,א107א

PCE, VC ו-DCE) יתרה מכך, .עבודה זושנוטרו בלא אותרו בקידוחים ש VC  2014אותר בשנת 

א ויבנה 111בקידוחים הדרומיים בלבד הממוקמים מחוץ לתחום הנבדק של אזור התעשייה )יבנה 

 פריסה ושינוע נימנגנו ברור בשלב זה הזמן בביצוע הדיגום, לאייתכן שבגלל הפרשי פרקי  א(.113

 . עם הזמן מי התהום העמוקיםמזהמים אלה ב

מתוך  הינוזיהום השמקור  אין וודאות ,מניתוח ממצאי הסקר הנוכחי והסקרים הקודמיםיתרה מכך, 

 גבולות שהוגדרו לאזור התעשייה. ה

משטר אי יציבות בגין  תמורכב התעשייה יבנהאזור חקירת הזיהום בש סכםניתן ל מהנאמר לעיל

מספר רב של בתי ו מים השעונים והאקוויפר,הבין  ה, עובי שכבת החרסית המפרידזרימה האזוריה

 .מקור פוטנציאלי לזיהום בתרכובות אורגניות מוכלרותעסק באזור היכולים להוות 

 

 שך חקירה:מהמלצות לה

 יבריכוז יםוהשוואת השינוי 102ת א,  107א, 113א, 111ניטור חוזר של קידוחים יבנה  .1

 המזהמים.

ומחוץ לאזור התעשייה  בצפון אזור התעשייה התקנת קידוחי תצפית נוספים לתיחום הזיהום .2

   שלו.   ומזרחית בחזית הדרומית

ייה שדרום אזור התעבשלא נדגמו מסביב לאזור התעשייה ובקידוחים קיימים דיגום קידוחים  .3

 כגון:על מנת לתחום ולאתר את מקור הזיהום, 

 .108מק יבנה ו 2צ 6מח אר די , 111יבנה  קמממערב לאזה"ת:  .א

 . 5מק שורק מזרח לאזור התעשייה:  .ב

 .1-4ומבין הקידוחים נד דלק יבנה  4בדרום אזה"ת: מח אר די  .ג

 

 מקורות מידע .6

o  ,.תת אקוויפרים באקוויפר  ל. אטלס חתכים ומפות פירוס ש2014דבורי נ.צ., אלעד מ. ושוער נ

 החוף, טיוטה ראשונית לעיון. אתגר א. הנדסה בע"מ.

o  מעבדת 2013דו"ח ריכוז תוצאות ניטור שפכי מפעלים של תאגיד המים "מי יבנה" לשנת ,

 אמינולאב. 
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o משרד  ,1933, 1985, 1998, 2003, 2012, שנים התפתחות ניצול ומצב מקורות המים בישראל

 .המים, השרות ההדרולוגי, ירושלים רשות –התשתיות הלאומיות 

o  1989", מאת מקורות, חב' מים בע"מ, שנת 107 -ו 113חתכים של קידוחים "יבנה. 

o  חברת המים הלאומית,  -", מקורות 102,107,111,113תוצאות בדיקה כימית של קידוחים "יבנה

 . 2009-2015 שנים

o הוגש ע"י ניתוח מצב קיים -טיוטת דו"ח שלב א' , 2035לשנת היעד  יבנה תכנית מתאר מקומית .

 .2014 פברוארי. האגף לתכנון מקומ, מינהל התכנון, משרד הפניםל עיריית יבנה

o לא  .2014מים, רשות המים,  האגף לאיכותמידע שהתקבל מליתולוגי בתחנת "דלק יבנה",  חתך

 פורסם. 

 

 נספחים .7

 1-3תוכניות קידוח לקידוחי תצפית יבנה  :1נספח 

 מידע מפורט אודות המפעלים הנידונים בסקר :2נספח 

 תיאור המפעלים וסיווגם לפי רמת פוטנציאל הזיהום במוכלרים :3נספח 
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 1-3תצפית יבנה  ת קידוחותוכני :1נספח 
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 מידע מפורט אודות המפעלים הנידונים בסקר: 2נספח 

שם בית 
 העסק

 שנות פעילות תיאור פעילות סוג פעילות כתובת
סטטוס 
 פעילות

ממצאי שפכים 
2013 

ממצאי 
היתרי 
 הרעלים

רמת 
סיכון 

:גבוה 1
 :נמוך3

 19חידקל  המשבב
ציפוי וטיפולי 
שטח, עיבוד 

 שבבי

זיווד, עיבוד שבבי 
מדוייק, כרסום, 

 חריטה.

2012-2007 
 בערך

 2007עד 
 5-)פעל כ
 שנים(

AOX   1 

מכבסת 
 זוהר אורטל

 -שדילובסקי
מתחם 
 ארגמן

 1993-מ   מכבסה
נסגרה 
)ההיתר 

 (2009-מ
  PCE* 1 

אן.טי.סי 
טכנולוגיות 

 N.T.Cדפוס 

, ק' 2פארן 
2 

מצבעות ובתי 
 דפוס

 2014נסגר ב  
-נסגר ב
2014 

  
דבק, מדלל 

 צבע
1 

עידן שירותי 
 גימור

 12חידקל 
ציפוי וטיפולי 

 שטח
  

נסגר )יש 
לרישוי בקשה 
 (1999-עסק ב

החליף 
 בעלים 

 1 מדללי צבע  

 1חידקל  אחים סעדי
ציפוי וטיפולי 

 שטח
ליטוש וציפוי מתכות, 
 ציפוי מוצרי פלסטיק

 AOX   1 פעיל היום-1958

אורמת 
מערכות 
 אנרגיה 

שידלובסקי 
1 

מעבדות 
 אלקטרוניקה 

ייצור מערכות לייצור 
חשמל. המפעל כולל 
מסגריה, עיבוד שבבי 

 ומצבעה. 

 TCE* 1   פעיל היום-1965

גימור 
מתכות 
 98ופלסטיק 
 בע"מ

 1הירדן 
ציפוי וטיפולי 

 שטח

ציפוי מתכות ופלסטיק, 
גילוון, טיפולי שטח, 

טיפולים כימיים, 
 צביעה תעשייתית.

   פעיל היום-1968

חומרים לא 
ידועים. 
שימוש 

בכרומטים 
 וציאנידים

1 

אי. אם. שגב 
(I.M 

SEGEV) 
 4נחל שניר 

ציפוי וטיפולי 
 שטח

ייצור ריהוט  ממתכת.  
כולל עיבוד וצביעת 

 מתכות . 
 AOX   1 פעיל היום-1977

אבקו שילוב 
 מערכות

נחל פולג 
11 

 TCE   1 פעיל 1969-היום   עיבוד שבבי

פולקובסקי 
 שלטים

חבצלת 
 11החוף 

וטיפולי ציפוי 
 שטח

   פעיל 2014היתר עד   
ללא  -מדללים

 פירוט
1 

  7נחל שניר  המשבב
ציפוי וטיפולי 
שטח, עיבוד 

 שבבי

זיווד, עיבוד שבבי 
מדוייק, כרסום, 

 חריטה.
 AOX   1 פעיל 1994-מ

בורסוק ייצור 
 והרכבה

 9נחל פולג 
ציפוי וטיפולי 

 שטח
  

נרכשו ע"י  
 "פלקסטרוניקס"

   פעיל
צבעים 
 ומדללים

1 

נפקון )זיווד 
 דרום(

נחל שניר 
11+9 

ציפוי וטיפולי 
 שטח

 פעיל  

נדרש לבדיקת  
הלוגנים ע"י 

-התאגיד ב
2013 

  1 

בורסוק ייצור 
 ממוחשב

חידקל ביתן 
15  

ציפוי וטיפולי 
 שטח

 1 ציפוי שטח   נסגר  

בורסוק ייצור 
 ממוחשב

פארן פינת 
 דן

ציפוי וטיפולי 
 שטח

  
נסגר לפני 

 שנים 6-כ
 1 ציפוי שטח  

סטילקוט 
 בע"מ

 9חידקל 
ציפוי וטיפולי 

 שטח
 TCE   1 פעיל 1996 ציפוי מתכות ופלסטיק
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 שנות פעילות תיאור פעילות סוג פעילות כתובת שם בית העסק
סטטוס 
 פעילות

ממצאי 
שפכים 
2013 

ממצאי 
היתרי 
 הרעלים

רמת 
סיכון 

:גבוה 1
 :נמוך3

גזית  -ד"ר לוי 
 כימיקלים בע"מ 

 13הירקון  
אחסנה, אריזה, 
העברה, יצור, 

 מסחר 
  

סגור )ישנה 
בקשה לרישוי 

-עסק מ
2009) 

 PCE* 1   לא פעיל

גזית  -ד"ר לוי 
 כימיקלים בע"מ 

 1שד' גן רווה 
  (2)קומה 

אחסנה, אריזה, 
העברה, יצור, 

 מסחר 
  

סגור  )ישנה 
בקשה לרישוי 

-עסק מ
2009) 

 PCE* 1   פעיל לא

 דורווט
הסנהדרין/ 

הירדן, מרכז 
 מסחרי

 היום-1990   ייצור כימיקלים 
לא אותר 

 בפועל
  

אורגנים 
מוכלרים  

שלא נמצאו 
בקידוחי 
 הניטור

2 

זוהרה שרותי 
 תעשיה

 14חידקל 
ציפוי וטיפולי 

 שטח
  

סגור  )ישנה 
בקשה לרישוי 

-עסק מ
2008) 

 2     לא פעיל

 1שידלובסקי  משה שאלתיאל
ציפוי וטיפולי 

 שטח
   לא פעיל סגור  

ציפוי 
וטיפולי 

 שטח
2 

מיקרואלקטרוניקס 
 יבנה  -

 , יבנה 19חידקל 
אחזקה, יצור 

רכיבים 
 אלקטרונים

  
, 1983 -מ

 נסגר.
 TCE* 2   לא פעיל

מעבדות גבי 
 שואף

 34הירקון 

מעבדות כימיה 
לתעשיית 
המתכת 
והכימיה 

האלקטרונית 
 והביטחונית. 

מעבדות כימיה 
לתעשיית המתכת 

והכימיה האלקטרונית 
 והביטחונית. 

 AOX   2 פעיל היום-1971

-גדעון קוסמטיקס
 אינדולה

 ייצור כימיקלים 5שידלובסקי 
מפעל לייצור מוצרי 

 קוסמטיקה
 AOX   2 פעיל היום-1974

פיוניר אריזות 
 בע"מ

הסנהדרין/הירדן, 
מרכז מסחרי 

 (2)קומה 

מצבעות ובתי 
 דפוס

 2 צבעים   פעיל היום-1982 הדפסת אריזות

 דפוס המקור
 1שידלובסקי 

 )א.ת. ארגמן(
מצבעות ובתי 

 דפוס
 2 אין מידע   פעיל היום-1985  

 דפוס שילובים
הסנהדרין/הירדן, 

 מרכז מסחרי
מצבעות ובתי 

 דפוס
   פעיל היום-2008  

צבעים, 
חומרים 
מפתחי 
 תמונות

2 

 אלקטרוניקה 3נחל שניר  פלקסטרוניקס
זיווד אלקטרוני, 
הרכבות וצביעה 
 אלקטרוסטטית

 פעיל פעיל

נדרש 
לבדיקת  
הלוגנים 

ע"י 
התאגיד 

 2013-ב

  2 
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שם בית 
 העסק

 שנות פעילות תיאור פעילות סוג פעילות כתובת
סטטוס 
 פעילות

ממצאי 
שפכים 
2013 

ממצאי היתרי 
 הרעלים

רמת 
סיכון 

:גבוה 1
 :נמוך3

 5הירקון  בורדו דיגיטל
בית דפוס/ייצור 

 כימיקלים

פיתוח וייצור דיו דיגיטלי 
למדפסות תעשייתיות.  
פסולות מפונות לרמת 

 חובב. 

פעיל )בקשה 
 -לרישוי עסק ב

2006) 
 VC* 2    פעיל

 דינגו
שידלובסקי 

)מתחם  2
 ארגמן(

מצבעות ובתי 
 דפוס

 צביעת טקסטיל
פעיל )בקשה 
 -לרישוי עסק ב

2003) 
   פעיל

דיו  צבעים 
 וכימיקלים

2 

מרסקו 
 -טכנולוגיות 
 עיבוד שבבי

 מעבדות 4פארן 
יה יעיבוד שבבי לתעש

 הבטחונית והתעופתית
 AOX   2 פעיל 1984

 שידלובסקי פלסטו שק
מצבעות ובתי 

 דפוס
 פעיל ייצור אריזות גמישות

לא אותר 
 בפועל

  
צבעים ודיו  

ללא תיאור 
 מדוייק

3 

 אורבוטק
מיקום 

היסטורי 
 1 בחידקל

   לא פעיל לא פעיל ייצור ציוד אלקטרוני. מעבדות
חומר מפתח 

 תמונות
3 

תעשיות 
תמרוקים 
שיק )שיק 
 קוסמטיקס(

, 2הפרת 
 2קומה 

 AOX פעיל היום-1987 ייצור מוצרי טיפוח ייצור כימיקלים
צבעים 

ומדללים ללא 
 פירוט

3 

ניא -פלג
עיבוד שבבי 

 ומצבעה

נחל שניר 
6 

 עיבוד שבבי
ייצור,  עיבוד שבבי,

 הרכבה והתקנה
 AOX   3 פעיל 1964

 אורבוטק
הסנהדרין 
פינת שד' 
 ירושלים 

 ייצור ציוד אלקטרוני  מעבדות
 30 -פעילה כ
 שנה

   פעיל
חומר מפתח 

 תמונות 
3 

פסטל 
 קוסמטיקס

 1הפרת 
)קומת 
 מרתף(

 קוסמטיקה
מפעל לייצור מוצרי 

 קוסמטיקה
 AOX   3 פעיל 2000

 AOX   3 פעיל 1990 עיבוד שבבי והרכבות שבביעיבוד  4הירדן  גל שבב
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 תיאור המפעלים וסיווגם לפי רמת פוטנציאל הזיהום במוכלרים: 3נספח 

 נמוך בינוני גבוה  

  צפון
 -: מפעל גדול שהוקם ב"פולקובסקי שלטים"א( 

ללא , בהיתר הרעלים מופיע שימוש במדללים, 1939
 .פירוט ספציפי

 
 "בורסוק ייצורשרכשו גם ב( "פלקסטרוניקס" 

נדרשו ע"י תאגיד . "נפקון טכנולוגיות" -ו והרכבה"
 . 2013-המים לבצע בדיקת הלוגנים בשפכים ב

 
נמצאו ריכוזים של   :"המשבב"-ג( "איי.אם. שגב" ו

AOX(1) .בשפכים 
 

 ,ועד היום 1969 -עוסק בעיבוד שבבי מ: ד( "אבקו"
 . 2013בשפכים  של  TCEכיל ה

 
שנה,  40-חברה הפועלת כ שואף":"גבי א( 

עבור תעשיות המתכת, המספקת שירותים 
ועוד.  נמצאו ריכוזים של  התעופה הכימיה,

AOX  .בשפכים 
 
 מתואר  -"ד"ר לוי גזית" מחסן של( ב 

 באזור מרכז אזה"ת.

 "פלג ניא":
עיבוד שבבי 

  .1964משנת 
נמצאו ריכוזים 

 .AOXשל 
 

 נמוך בינוני הגבו 

  1964מפעל גדול משנת  אורמת מערכות":א(  מרכז
כולל מחלקה , ח ליצור חשמלומערכות כהמייצר 

לעיבוד שבבי ומצבעה. בהיתר הרעלים מופיע חומר 
 TCE (Degreaser NO.63.)המכיל 

 
מיקומים האחד מבין יצור ממוחשב": יב( "בורסוק 

יסטוריים של "בורסוק". פעל ברחוב פארן פינת דן הה
שנים בתחום ציפוי וטיפולי שטח. כיום  6-עד לפני כ

ה עיצובים". בהיתר הרעלים 'במיקום זה נמצא "ברהל
 מוזכר שימוש בצבעים ומדללים ללא פירוט.

 
פעל בעבר בתחום הכימיקלים  -( "ד"ר לוי גזית"ג

במיקום כיום  (.2009 -)בקשה לרשיון עסק הוגשה ב
יתר הרעלים "אריה גרצ'יק כימיקלים". בה פועל זה

 . PCE -שימוש ב ופיעמ 2003שתוקפו תם בשנת 

בית דפוס וייצור "בורדו דיגיטל פרינט": 
-)בקשה לרישוי עסקים הוגשה ב  כימיקלים

 -בהיתר הרעלים מופיע שימוש ב (,2006
"Vinyl resin"  חשד(ל- VY) . 

 

 

דרום 
 מערב

נסגר לפני כשנה, ": טכנולוגיות דפוס "N.T.Cא( 
, מופיעים 2012 -בהיתר הרעלים שתוקפו תם ב

 . ללא פירוטצבעים, דבקים ומדללים 
 

עד לפני כשנה.  1993 -מב( "מכבסת זוהר אורטל": 
 PCE -מוזכר שימוש ב 2012-בהיתר רעלים מ

מפעל גדול לייצור  א( "גדעון קוסמטיקס":
נמצאו   ,1974 -מוצרי קוסמטיקה הפעיל מ

 בשפכים. AOXריכוזים של 
 

ציפוי וטיפולי שטח  ב( "משה שאלתיאל":
 שנה, נסגר.  40 -היה קיים כ

 
מפעל גדול לעיבוד  ג( "מרסקו טכנולוגיות":

טחונית והתופעתית ייה הבישבבי לתעש
 .AOX.  נמצאו ריכוזים של 1984 -הפועל מ

 
 -בית דפוס גדול הקיים מ ד( "דפוס המקור":

תר הרעלים לא חודש עקב אי .  הי1985
 .ביצוע הדרישות, אין מידע נוסף

 
)בקשה לרישוי  צביעת טקסטיל ה( "דינגו":

 . (2003 -עסקים הוגשה ב

 
"פלסטו שק": 

יצור אריזות י
. 1982משנת 

בהיתר רעלים: 
צבעים 

 .ממסיםו
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דרום 
 מזרח

 
שנים עד שנת  5 -מחסן שפעל כ א( "המשבב":

, בנוסף למפעל שהוזכר באזור הצפוני של 2012
 אזה"ת.

 
לא פעיל. הוזכר באזור הצפוני והמרכזי  ב( "בורסוק":

 של אזה"ת.
 

. נמצא 1996-ציפוי מתכות ופלסטיק מ :"ג( "סטילקוט
TCE  (.3בשפכים )טבלה 

 
, ציפוי וטיפולי 1999 -מ ד( "עידן שרותי גימור":

מופיעים מדללי צבע.  2007-שטח, בהיתר רעלים מ
 נסגר.

 
 , 1958ציפוי וטיפולי שטח משנת  ה( "אחים סעדי":
 בשפכים. AOXנמצאו ריכוזים של 

 
מפעל גדול הפעיל  ":98ו( "גימור מתכות ופלסטיק 

   בכרומטים.. בהיתר מופיע שימוש 1968משנת 

 
ציפוי וטיפולי ( "זוהרה שרות לתעשייה": א

שטח, לא פעיל כיום וקיים ספק לגבי מיקומו 
המדויק בעבר. בקשה להיתר רעלים נדחתה 

 עקב אי עמידה בדרישות. 2009-ב
 

, 1983 -הוקם בב( "מיקרואלקטרוניקס": 
הופיע  2004 -בהיתר רעלים שתוקפו פג ב

TCE.מיקומו המדויק לא הותר, נסגר . 
 
מפעל לייצור כימיקלים הפעיל ורווט": ( "דג
כנראה . מיקומו המדוייק לא אותר )1990  -מ

 (.נסגר
בית דפוס ד( "פיוניר להדפסת אריזות": 

 . 1982 -גדול שהוקם ב
 

, שימוש 2008 -פעיל מה( "דפוס שילובים": 
 בצבעים וחומרים ומפתחי תמונות. 

 

 
אורבוטק"א("

ייצור ציוד  :
 -אלקטרוני מ

. בהיתר 1982
מופיעים 
דבקים, 
צבעים, 
מפתחי 
תמונות 

  וכרומטים.
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