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 7922נובמבר  4 :תאריך

 ETR1111262: מספרנו

 לכבוד

 גיא רשף

 מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור

 רשות המים

 

 נ.א

 אשון לציוןר, החדשה יתעשיהניטור באזור מערך : הנדון

במהלך העבודה . ראשון לציון, החדש תעשייהמערך ניטור באזור המסכם את הקמת ח "מוגש בזאת דו

חתך ה. פוטנציאליים מקורות זיהוםוסביבתו  ,אזור התעשייהגיאולוגי לאפיון -הידרוהנוכחית בוצע סקר 

עם סילטים  ימי וחולות לחילופין –נקבובי מטיפוס חופי ( יתאבן חול גיר)מכורכר מורכב באזור הגיאולוגי 

( חמרה)של חרסית ימית וטיט חולי  שכבות ביניים האזור קיימת שכיחות של בצידו המערבי של .בחרסיות

מהיקף ההפקה ו ן"ההחדרה של מי השפדממשטר באזור מושפעת  רהאקוויפ שלמערכת הזרימה  .יבשתי

מהותית על כיווני משפיעים ה היווצרות שקעים הידרולוגייםרמים לגואלו . של הקידוחים בסביבה

 ומחקר זמסגרת עבודת ב .לעבר מקורות המים בתת הקרקעשל המזהמים ההתקדמות הפוטנציאלית 

 4-קידוחים לעומק האקויפר האזורי ו 2 מתוכםכש תחום איזור התעשייהקידוחי ניטור ב עשרהבוצעו 

לאיתור תרכובות אורגניות נדיפות  ים נלקחו בשני מועדים שוניםדגימות מ. לעומק האקויפר השעון

זו מעידים על כך  עבודה ממצאי. בעומקים שונים לאיתור מזהמים קרקענדגמה  ,בנוסף .כבדות ומתכות

. ומתכות מרכיבי דלק ,תרכובות אורגניות נדיפות וזים נמוכים מאוד שלריכהנדון נמצאו  שטחרוב השב

ריכוזים גבוהים יחסית של  מי התהוםבדגימות  ומזרחי של אזור התעשייה נמצא-בצידו הצפון, מאידך

המשך המלצות עבודה זו כוללות התייחסות ל. פעילות תעשייתיתשמקורן מתרכובות אורגניות נדיפות 

בנוסף מומלץ להגביר את . מקורות המים באזורניטור ל רציףוהקמת מערך  שנמצאהזיהום מוקד חקירת 

של האופקים השעונים בעזרת שלושה צמדי קידוחים במערב אזור התעשייה ובשלושה מערך הניטור 

נת ראשון בקו שבין הקידוחים ( ובמידה וקיים אז גם אל האופק השעון)אתרי קידוחים אל האקויפר האזורי 

   .5ונת ראשון מערב  2מערב 

 

 ,בכבוד רב        

 

 נועם צח דבורי     

 מ"בע הנדסה. אתגר א

 

 רשות המים, אגף איכות מים תמנהל – שרה אלחנני : העתק

 מ"הנדסה בע. אתגר א, מנהל –גיל ברנדר  
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  רקע. 1

הקמת מערך ניטור למי תהום באקויפר מים שמטרתו עבודה נוכחית זו הינה חלק מפרויקט של רשות ה

קבלת מידע עדכני על דליפות זיהומים לאקויפר ומתן התראה מבעוד מועד על סכנות הזיהום צורך החוף ל

 . הגעתו לקידוחי מי שתייה טרם על סמך ממצאי הפרויקט תגובש הגישה לטיפול בזיהום. באקויפר

עשרים אזורי תעשייה  רשות המיםי "הוגדרו ע, רונות באזורבמסגרת עבודות ניטור שנערכו בשנים האח

שלב עד כה הושלם ה(. 7993, וחובריואביטל )ה במישור החוף המסווגים כבעלי פוטנציאל זיהום גבו

 .אשדוד ונתניה, באזורי התעשייה אשקלון 7990-29בוצע בין השנים ש, ראשון של פרויקט הניטורה

שהתבצע במהלך , בשלב השני (.7929, דבורי וחובריו)רשות המים ממצאי העבודה ומסקנותיה הוגשו ל

( מזרח)אזור התעשייה הישן , נס ציונה-נחקרו אזורי התעשייה פארק המדע רחובות, 7929-7922השנים 

 ובאזור התעשייה הישן של ראשון ממצאי עבודת הניטור בפארק המדע .ראשון לציוןשל ( מערב)והחדש 

 (.7922, י וחובריודבור)ת המים הוגשו לרשו

מקורות  אבחוןלראשון לציון החדש של  אזור התעשייהעבור  וממצאיה ניטורהתוכנית  מציגה אתעבודה זו 

תהליכי זיהום במוקדי הזיהום ואיתור אפיון , מי התהוםאיכות  והשלכותיהם על הזיהום הפוטנציאליים

 . זה זיהום היוצא מגבולות אזור תעשייה

 

לתאי  62צ חדש בהתאם לחתך גיאולוגי ברצועת יוסום "זור התעשייה ראשלמיקום א:  1תרשים 

, האקוויפר השעון על בסיס אביטל וחובריו)הדיווח של השירות ההידרולוגי ולמיקום מרזבת שורק 

6002) 
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 הידרוגיאולוגיה . 6

 יפרי והחתך האקו. 6.1

. נמצא בין רכסי הכורכר השני והשלישי מקו החוףממוקם בעמק ה ,הנמצא במערב העיר ,ההתעשייאזור 

בחתך גיאולוגי . בהתאמה, מ מקו החוף"ק 3.4 -ו 2.2 כ גבולותיו המערבי והמזרחי מצויים במרחק של

המבנה הגיאומורפולוגי של פני השטח ואת הרכב  נראיםחוף הים קו הניצב ל (7תרשים ) 71ברצועה 

. י רכסי כורכר ועמקים"פני השטח מאופיינים ע. סיסובתת הקרקע עד לב רהאקוויפהשכבות ומבנה 

מזרחית להם בקעה (. 'מ+ 49ו ' מ+ 25ברום של )בקרבת הים נחשפים שני רכסי הכורכר המערביים 

 . 'מ 45וממנה מזרחה מתרוממים רכס כורכר שלישי ברום של ( בה מצוי אזור התעשייה)

הניקוז , על כן. רימה וניקוז טבעי לעבר היםאינו מאפשר ז לאזור התעשיהקיום רכסי כורכר ממערב 

 "ים-מרזבת שורק בת"ניקוז זה יצר בעבר את . הישוכן אזור התעשי הטבעי הינו מקומי בתוך העמק בו

ערוץ ניקוז שהתפתח בשולי נחל שורק בו שקעו סילט ל כינוי והינמרזבה ה. מ"ק 2.5-7רוחבה  אשר

 .וחרסיות בביצות שהתקיימו בשולי הנחל

 הסילטשכבות  .יהיים נמצאת באזור המערבי של אזור התעש-מרזבת שורק בתהצפוני של  חלקה

יצרו תעלה הנוטה דרומה בעלת שיפוע מתון בחלקה המזרחי , ששקעו במרזבה, והחרסיות ממקור יבשתי

 ,שהינן בעלות ערכי תולכה גרועיים, שכבות אלו(. 7990, אביטל וחובריו)ושיפוע תלול בחלקה המערבי 

, אינן רציפות לכל אורכן אלא מופיעות במקטעים ויחידות אל. אופקים שעונים יאו להיווצרות מספרהב

 . לחלחל לאקוויפר האזורי לגופי המים השעוניםביניהם ישנה אפשרות 

נקבובי ( אבן חול גירית)המורכבות מכורכר  פליסטוקןמגיל " תצורת פלשת"החתך הגיאולוגי בנוי משכבות 

עובי . יבשתי( חמרה)ימי וחולות לחילופין עם שכבות ביניים של חרסית ימית וטיט חולי  –מטיפוס חופי 

' מ 239 -הנו כ רהאקוויפעד לבסיס ( גובה פני הים)' מ+  9מרום , החתך הרווי של שכבות האקויפר

 פליסטוקן –מגיל פליו "( תצורת יפו)"ישנה שכבת חרסית אטומה  רהאקוויפבבסיס . בקרבת חוף הים

מגיע , (חבורת סקיה) רהאקוויפעובי שכבות החרסית בבסיס . מונחת בשיפוע מתון עולה ממערב למזרחה

לבין  מהפליסטוקןהמילוי  ראקוויפשכבות אלה ואחרות חוצצות ומפרידות בין . למספר מאות מטרים

י "יים עמקומ םאקוויפריסטוקני מתחלק למספר תת הפלי רהאקוויפ. חבורת יהודה המצוי בעומק ראקוויפ

. מצטמצמות ונעלמות כלפי מזרחפוצות ברציפות בעיקר בקרבת הים וימיות הנים חרסיתיות בינישכבות 

 : יחידות חרסית אלו מחלקים את האקוויפר בהתאם למפורט להלן

  ראקוויפתת A – מ -39עד לרום שבין ' מ +9 של כ ממוקם בשכבות העליונות של החתך מרום '

שכבת החרסית משתרעת . B ראקוויפבבסיסו חוצצת בינו לבין תת שכבת החרסית . 'מ -29ל 

השכבה . מ מהים שם היא מסתיימת"ק 2-2.5לאורך קו החוף וחודרת מזרחה עד למרחק של כ 

כתוצאה מאי רציפות זו נוצר חיבור מקומי ומעברי . אינה רציפה ונקטעת בקו החוף מדרום לצפון

  .העמוק שמתחתיו רויפהאקוהעליון לתת  רהאקוויפזרימה בין תת 

  ראקוויפתת B –  ראקוויפממוקם מתחת לתת A  באזור הסמוך לחוף ובונה את רוב חתך

שכבת חרסית ימית , B ראקוויפבבסיס תת . בחלקו המרכזי והמזרחי של האזור רהאקוויפ

 ראקוויפלגונרית עבה ההופכת ליבשתית במזרח והחוצצת בינו לשכבות העמוקות יותר של תת 
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C – D .  בקרבת הים ועולה ' מ -239עד ' מ -249גג שכבת חרסית זו מופיעה ברום שבין

השתרעות שכבת חרסית . מ מהים"ק 5במרחק של כ ' מ -49בשיפוע מתון מזרחה עד לרום של 

עבה  יאקוויפרבאזורים אלה נוצר חתך . מזרחה אינה רציפה ומקוטעת B ראקוויפבבסיס תת 

ומונח ישירות על ' מ 299ך רצוף אחד שעוביו עולה על לחת רהאקוויפהמחבר את שכבות 

 .סטוקניהפלי רהאקוויפבסיס , שכבות החרסית של תצורת יפו

  םאקוויפריתת D-C -  ראקוויפממוקמים מתחת לשכבת החרסית של בסיס תת B  באזור הקרוב

ית החרס. מתחת לפני הים' מ -239עד ' מ -239ברום של כ ' מ 39-59עוביים כ . לחוף הים

מצטמצמת ונעלמת כאמור לכוון מזרח , שמעליו B ראקוויפהחוצצת בין קומפלקס זה לתת 

  .ליחידה אחת םהאקוויפרימ ומזרחה מחוברים תת "ק 4-5ובמרחק של כ 
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 ,יווחוברמתוך אביטל ) 62חתך גיאולוגי באזורי התעשייה ראשון מזרח ומערב רצועה : 6תרשים 
6002.) 
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  סקירת נתונים הידרולוגית. 6.6

לפי חלוקת  43חלקו הדרומי של תא דיווח על גבול  40אזור התעשייה ממוקם בחלקו הצפוני של תא דווח 

בתחילת שנות התשעים מפלס מי התהום בתאים אלה היה במגמת עליה אשר . השירות ההידרולוגי

עד ( רק במחצית השנייה של העשור 43בתחילת עשור זה ובתא  40בתא )ידה במהלכם השתנתה ליר

 -על ערך של כ 40ובתא  43עמד המפלס בתא  799283בשנת . לתחילת שנות האלפיים ואז שוב לעליה

ריכוז  799283ריכוז הכלוריד והניטרט בתאים נמצאים במגמת עליה ובשנת . בהתאמה' מ -2.0 -ו' מ -2.9

ברדיוס של (. 7990, רשות המים)ל "מג 17 -ל 32ל וריכוז הניטרט בין "מג 222 -ל 271נע בין  הכלוריד

קידוחי  22קידוחי תצפית ועוד  79 -קידוחים המחולקים ל 42קיימים  ההתעשיימ סביב אזור "ק 2.5

עד  799287997היקף ההפקה הממוצע בהם בשנים . מתוכם היו פעילים 27בשנים האחרונות . הפקה

, ההתעשיידרומית לאזור  ממוקמיםרוב קידוחי ההפקה לאור העובדה ש. ש"מלמ 29.3היה  799587991

עלולים להכיל מזהמים שמקורם  (7993, וחובריואביטל ) ההתעשיידרך אזור  צפוןכיוון מנמשכים מים ה

 . מפעילות תעשייתית באזור זה

מעקב מסודר רב שנתי על המפלסים ב חוסרהיות וקיים עבור האקוויפר השעון  יחסית נתוניםישנם מעט 

הינם מקטעים הנמדדים כל פעם בחלק ספציפי כחלק מעבודה  הקיימיםהנתונים . ל"של האקוויפר הנ

הסקר המקיף . מצומצמת ובהתאם לכך הנתונים מפוזרים גם בין גופים שונים העורכים את אותם הסקרים

 טרםנתונים אלו מציגים את הזרימה הטבעית . ן"כחלק מעבודות התכנון של השפד 2012 -ביותר נעשה ב

ה על ידי חברת שסקר עדכני נע. יגום מי ניקוז עירוני של ראשון לציוןאן ו"התחלת פעילות מפעל השפד

 סקר זה הראה שמפת המפלסים הכללית .בחלק הדרומי של המרזבה 7990ותחילת  7993ל בסוף "תה

יחד עם . בנה יחידות החרסית על גביהן זורמים המיםלא השתנתה בצורה משמעותית ותלויה בעיקר במ

אביטל ) ת היוצאת משטח האיגוםמקומיות עם זרימה רדיאלי תזאת סביב אזורי ההחדרה נוצרו היערמויו

לא ניתן היה לבצע ניתוח , שבחלקו קיימים לפחות שני אופקים שעונים, העבודהבאזור  .(7990, וחובריו

 .של מערכת הזרימה

 

  הזרימה מערכת. 6.3

היווצרות  ,מושפעת מהיקף ההפקה של הקידוחים בסביבה רהאקוויפמערכת הזרימה באזור זה של 

בחינה של מפות (. 7-ושורק צ 2-שורק צ)ן "ההחדרה של מי השפדמשטר מו שקעים הידרולוגיים

 שלמרכיבים אלו ישנה השפעה מהותית על מראות ,המפלסים המפורסמות על ידי השירות ההידרולוגי

אולם אזור  ,לעבר הים, כיוון הזרימה הטבעי הינו מערבה. כיווני ההתקדמות הפוטנציאלית בתת הקרקע

שקע בת ים מצפון ואתר : שנוצרו בשל פעילות אנושית תוהיערמויול נמצא בין שקעים "הנ ההתעשיי

 יםי משתננט ההידרולוגאואיתם תלילות הגרדי ערמויותיההעומק השקעים ו. ן מדרום"ההחדרה של השפד

ת המפלסים השונות מראות על כך מפו. בין שנה לשנה בהתאם להיקפי ההחדרה וההפקה המשתנים

. מטר 1.5- -ל' מ 1-נמצא על מעין פרשת מים בה פני המים נעים בין  ההתעשייו המזרחי של אזור לקשח

פרשת המים  מהווה פוטנציאל סכנה לזיהום משום שהזרימה נעה מקו ההתעשייקיום פרשת מים באזור 

 עיקריהזרימה הכיוון היות והמצב שונה  ההתעשייבחלקו המערבי של אזור . והחוצה לכיוון מזרח ומערב
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מבט על מפות משנים . היקפי ההפקה וההחדרהבמידה המושפעת ממערב -מזרח לצפון-מדרום הינו

ממפת , למשל. על כיווני הזרימה בעלי פוטנציאל השפעהאחרונות יכול לתאר את המצבים השונים 

נראה כי כיוון הזרימה באותה עת היה ( 4תרשים ) 2002המפלסים המייצגת את מערך פני התהום בשנת 

דרומית לאזור הממוקם במקביל לשקע בת ים ישנו אזור החדרה . כלפי צפון מערב לעבר שקע בת ים

תרשים ) 7997 בשנת, לעומת זאת. ן המגביר את הגרדיאנט ההידראולי האזורי"באתר השפד ההתעשיי

שקע מקומי , היכתוצאה משאיבות באזור התעשי, בנוסף לזרימה האזורית שנותרה באותו הכיוון נוצר( 3

 ההתעשייאשר מנע או לפחות עיכב את תנועת המים ואיתם מזהמים פוטנציאלים מעבר לגבולות אזור 

י הצטמצם ונדד השקע המקומ( 5תרשים ) 7993בסתיו (. ההתעשיימרכז השקע נמצא בתוך אזור )

במצב זה כיוון הזרימה העיקרי מאזור . יהידרומה כך שמרכזו נמצא דרומית מזרחית לאזור התעש

ן אל שקע בת ים חזר להיות הגורם המשפיע העיקרי בחלקו המערבי ויצירת פרשת "ההחדרה של השפד

בת ים משום ששקע  2002מים בחלקו המזרחי אך עם זאת ישנו צמצום בהפרש המפלסים לעומת 

במצב זה קצב תנועת המים ואיתו תנועת המזהמים . ן קטנו"וההערמות בשל ההחדרה באתר השפד

 .מצטמצמים כך שקצב התפשטות המזהמים הנוכחים בקרקע מואט

ישנו בין רכסי הכורכר השני והשלישי אופק מים שעון הזורם על , נוסף לאקוויפר הרגיונלי המתואר לעיל

האופקים השעונים אינם . ו בביצות שהיו קיימות בעבר סביב נחל שורקגבי שכבות טיט דקות ששקע

האזורי ויכולים להוות גורם מאיץ לשטיפת מזהמים  רלאקוויפרציפים וישנם מקומות בהם הם מחוברים 

הינו לכיוון דרום  ההתעשייבחלק המערבי של אזור , השעון רהאקוויפזרימת מי הנגר ומי . מפני השטח

 (. 1תרשים )ות לעבר נחל שורק ת האטימלפי נטיית השכבו
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 (השירות ההידרולוגי)באזור העבודה  1221מפת מפלסים עבור סתיו : 3תרשים 
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 (השירות ההידרולוגי)באזור העבודה  6006מפת מפלסים עבור סתיו : 4תרשים 
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 (השירות ההידרולוגי)באזור העבודה  6002עבור סתיו  מפת מפלסים: 5תרשים 
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  קידוחי ההפקה באזור. 6.4

מראים על ירידה בנפחי ההפקה החל ( 1תרשים )של השירות ההידרולוגי  53בתא דיווח  נתוני הפקה

ותחילת שנות  2002שיאים מקומיים בשנים גשומות בשנת  טשל שנות השמונים למע ההשניימהמחצית 

 22.23היקף ההפקה השנתי היה  בשנה זו. 7997נת האלפיים בהן הייתה עליה בהפקה ששיאה בש

 4.23התייצבה על נפחים נמוכים עם ממוצע של  2004למעט שנים אלו ההפקה החל משנת . ק"מלמ

היקף ההפקה השנתי בתא , השנה האחרונה המדווחת על ידי רשות המים, 7993בשנת . ק לשנה"מלמ

התא . ל גובל בהם"התאים שאזור התעשייה הנתא זה הוא אחד משני . ק"מלמ 7.23ל היה "הדיווח הנ

הפקה יציבה מראים על ( 2תרשים ) זהנתוני הפקה בתא דיווח . 50השני הדרומי יותר הוא תא דיווח 

 .ק"מלמ 45.53בשנה זו היקף ההפקה השנתי בתא הדיווח היה . 7999מאמצע שנות השמונים ועד שנת 

היקף ההפקה השנתי הממוצע היה  7992-7993בשנים . השנתית ירידה בהפקההחל משנה זו ישנה 

בשנים האחרונות היקף ההפקה . שנה בעשור שקדם לו8ק"מלמ 42.21ק לעומת ממוצע של "מלמ 75.31

בשנת . 7991 -שנה ב8ק"מלמ 73.27והמקסימלי היה  7993שנה בשנת 8ק"מלמ 74.29המינימלי היה 

 75.43היה  50הפקה השנתי בתא דיווח היקף ה, השנה האחרונה המדווחת על ידי רשות המים, 7993

 (. 7993, רשות המים)ק "מלמ

קידוחי  22מתוכם , קידוחים 42מ סביב אזור התעשייה הישן של ראשון לציון נקדחו "ק 2.5 ברדיוס של

 29.3היה  799581עד  799287מאותם קידוחי הפקה פעילים כאשר היקף ההפקה בשנים  27. הפקה

מרבית הקידוחים נמצאים דרומית  .ש"מלמ 2.0עד  9.3הוא בשנים אלו  היקף ההפקה בקידוח. ש"מלמ

למעט בת ים ו עירייה ופארק , רוב הקידוחים .לאזור התעשייה ומושכים מים מדרום לעבר אזור התעשייה

 Cל מפיקים מתת האקוויפרים "שני הקידוחים הנ. החופשי  ABמפיקים מתת אקוויפר , 2צ "חולות ראשל

 (. 7993, וחובריואביטל )הכלואים  D -ו

תרשים זה מציג נתונים . 3תרשים מ מאזור התעשייה מוצג ב"ק 2מהבארות ברדיוס היקף ההפקה 

סביב אזור התעשייה שמר על רמה פחות או יותר  2001-7929המראים על כך שהיקף השאיבות בשנים 

והמקסימלי  2001נת היקף ההפקה המינימלי היה בש. ק"מלמ 5.1קבועה עם ממוצע הפקה שנתי של  

 .ק בהתאמה"מלמ 1.3 -ו 3.5בהם הופקו  7993בשנת 
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P Rashlts Derch Lyam 2
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P Rashlts Ezor Tashyah

P Rashlts Ezrah Btsron 3

P Bat Yam 14

 (המים נתוני רשות) התעשייהאזור סביב היקף הפקה שנתי בקידוחים : 2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מקורות זיהום אפשריים. 3

דוחות מנתונים איסוף מידע בִמְרֶשֶתת ו, פעליםתהליך איסוף נתוני המפעלים כלל סיורים לצורך איתור המ

 (. 7993, וחובריואביטל )ועבודות שנעשו בעבר 

מתוכם מסווגים  22 .('א0 שיםתר) מפעלים ותעשיות 70 -כ אותרו( חדש)המערבי בתחום אזור התעשייה 

. נמוך זיהוםמפעלים כבעלי פוטנציאל  0-ובעלי פוטנציאל זיהום בינוני  5 ,כבעלי פוטנציאל זיהום גבוה

לאחר . (7993, וחובריואביטל ) אין נתונים לגבי רמת הסיכון בפעילותם נוספים מפעלים 3לגבי  ,בנוסף

נמצא כי כמחצית מן  ,2389387929 -שנערכה ב ,ן לציוןפגישה עם נציגי אגף איכות הסביבה בעריית ראשו

מפעל  :המפעלים שנסגרו הם. וסיבת סגירתן אינה ברורה כבר לא קיימיםהמפעלים שבאזור התעשייה 

. אם. אן, 7999קאן  ,כימי לב. מ.ח, דפוס אחים ברהום, מפעל מיקרו אלקטריקס, מצבעת מרטון, כימגת

 . והותיר אחריו זיהום קרקע ניכר 2002ידוע שנסגר בשנת לגבי מפעל כימגת  .מגן קולורו סי
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  מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה

את המפעלים . מייזליק לציפוי כסף ומוצרי יודאיקה. ד.מפעל א: מפעלים אלו כוללים את

מפעל פייטון , מ לייצור מעגלים מודפסים"רוקונט אלקטרוניקה ופרינטאלקטרוניקס בע, מיקרואלקטרוניקה

מ לייצור דוד "מפעל נמרוד תעשיות בע, מפעל אלקטרה לייצור מזגנים, לאנר מגנטיקס לייצור שנאיםפ

מפעל מגן קולור לייצור ושיווק צבעים ומפעל כימגת לייצור , מ לאשפרת בדים"ן בעומצבעת מרט, שמש

ממסים , החומרים בעלי פוטנציאל זיהום שבשימוש המפעלים שהוזכרו לעיל כוללים מתכות. כימיקלים

ל המפעלים "מתוך הרשימה הנ .דבקים ומדללים, דטרגנטים,ממסים זרחניים , בסיסים, חומצות, אורגנים

 .ןורטממיקרואלקטרוניקה ומצבעת , מגן קולור, כימגת: הבאים לא פעילים עוד

 מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום בינוני

. מ.ח, מפעל גוונים לאחסון צבע, וסמטיקהמ לייצור ק"י תעשיות בע.ש.מ.מפעל א: מפעלים אלו כוללים את

החומרים בעלי פוטנציאל זיהום . תעשלאשפרת בדים ומפעל כימ 7999ן .א.מפעל ק, מ"כימי לב בע

, ממסים אורגנים, חומרים אורגנים בריכוז נמוך, שבשימוש המפעלים שהוזכרו לעיל כוללים מתכות

. ן.א.ק, מ"כימי לב בע. מ.ח: לא פעילים עודל המפעלים הבאים "מתוך הרשימה הנ .דטרגנטים ומלחים

 .וכימתעש 7999

 מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום נמוך 

מפעל , מ לייצור מסבים לרכב"עמפעל קינג ב, גרפיקה לעיצוב גרפי. ש.י.מפעל א: מפעלים אלו כוללים את

סי .אם . מפעל אן, יםמ לייצור כבל"מפעל כבלי ציון בע, חשמל מ לייצור כבלים וחוטי"ק מלכה ששון בעאיט

מפעל , דפוס אחים ברהום לייצור אריזות מזון, דפוס ידיעות אחרונות, יטוריםלקתמ לייצור "מוסיקה בע

 . כרמית לייצור ממתקים ומפעל מעדני מיקי לבשר ודגים

, חומרים אורגנים, החומרים בעלי פוטנציאל זיהום שבשימוש המפעלים שהוזכרו לעיל כוללים מתכות

ל המפעלים "מתוך הרשימה הנ. מדללים וסודה קאוסטית, ממסים אורגנים, דיו, מלחים, חומצות, שמנים

 .מ"וקינג בע מוסיקה. סי. אם. אן, דפוס אחים ברהום, כבלי ציון: הבאים לא פעילים עוד

בחלקו מהן מפוזרות  חמשש, תחנות דלק 25בתחום אזור התעשייה מצויות  ,בנוסף למפעלים והתעשיות

  .תר בחלקו המזרחיה והיזור התעשיישל אהמערבי 

 

  הקמת מערך הניטור טרםממצאי זיהום ממקור תעשייתי 

כפי שנאסף ממסד  ,מטרת סעיף זה הינה הצגת תמונה כללית על מצב האקויפר בסביבת אזור התעשייה

ותרו רם הקמת מערך הניטור הנוכחי אמנתונים אלו עולה שט. 7995-7922בין השנים  נתוני רשות המים

 ובאזורים הסמוכים אליו המזהמים בחלק מקידוחי השאיבה והניטור המצויים בתוך אזור התעשיי מספר

  .('א0תרשים ; 2טבלה )

מזהמים  קידוחים מספרבנמצאו  ,מ"ק 2.5י באפר של "המוגדר ע ,בתחום המקיף את אזור התעשייה

 :להלן תקציר הממצאים .יםמתכות ודטרגנט, תרכובות אורגניות נדיפות כללשתעשייתי ממקור 

 Toluene -ו  Xylene ,Benzene, 7990-7929בין השנים , צ נמצאו"בנד תחנת דלק פז סופרלנד ראשל

 299, 29, 2999)ביחס לתקן  2.23% -ו 49%, 2%המהווים , בהתאמה, ל"מקג 3 -ו 4, 29בריכוזים של 
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 5.7%ל המהווה "מקג 9.57בנזן  7990נמצא בשנת ' א2צ "ראשל ארקפנפ בקידוח  .(בהתאמה, ל"מקג

-7993ם נמצאו בין השני' ב7 -ו' א7צ "אשלבקידוחים נפ פארק ר .(ל"מקג 29)ביחס לתקן מי השתייה 

 -ו 7995נמצאו בשנים  23בקידוח פ בת ים . ם מוכלרים ומרכיבי דלק שוניםסישרידים של ממי 7990

 -ו MTBE 7991ל בת ים אותרו בשנת סונו MWבקידוח נד  . DCE -ו PCEריכוזים משתנים של  7929

DCA  5 -ו 39)ביחס לתקן  50.3% -ו 0.43%המהווים  ,בהתאמה, ל"מקג 7.00 -ו 4.25בריכוזים של 

 199 -ו 799של בריכוז  MTBE 7922אותר בשנת  4-ו 7בקידוחים נד סונול שלי  .(בהתאמה, ל"מקג

אותרו  2בקידוח נד דלק היובל  (.ל"מקג 39)ביחס לתקן  2599% -ו 599%המהווה , בהתאמה, ל"מקג

 7.5%המהווים , בהתאמה, ל"מקג 2.2 -ו 23בריכוזים של  Benzene -וToluene 7990 -ו 7992בשנים 

 4.22בריכוז של  Naphthaleneבקידוח זה נמצא גם . (בהתאמה, ל"מקג 29 -ו 299)ביחס לתקן  22% -ו

 .  ל"מקג

 

  (מסד נתוני רשות המים) הבקידוחים באזור התעשיי תוצאות אנליזות של תכולת מתכות: 1טבלה 

 שם קידוח פרמטר
תאריך 
 מדידה

ריכוז 
(ppb) 

מתקן  אחוז
 מי שתייה

תקנות איכותם התברואתית 
 (ל"מקג) 6001 -של מי שתיה 

Ni   -ניקל 

 7.4 3.7 05/07/2005 פ ראשלצ אזור התעשיה

 15.2 7.6 05/07/2005 2פ ראשלצ דרך לים  50

 9.2 4.6 05/07/2005 7צ דרך לים פ ראשל

 50 10 5 02/12/2009 פ ראשלצ אזור התעשיה Cr –כרום 

 Pb –עופרת 

 18.3 1.83 05/07/2005 2פ ראשלצ דרך לים 

 100 10 29/06/2010 7נד סונול שלי  10

 100 10 19/01/2011 7נד סונול שלי 

 Mn –מנגן 

 20 100 19/01/2011 2נד סונול שלי 

 60 300 19/01/2011 7נד סונול שלי  500

 10 50 19/01/2011 4נד סונול שלי 

 

 מערך קידוחי הניטור . 4

ראשון החדש בבאזור התעשייה ( 'ב0תרשים )במסגרת העבודה הנוכחית נקדחו עשרה קידוחי ניטור 

יקום ומבנה מ. מתוכם שבעה נקדחו לאקוויפר האזורי ושלושה לאקוויפר השעון (ימערב. ת.א)לציון 

קידוחי הניטור הקיימים , החתך הגיאולוגי המקומי, הקידוחים נקבע על בסיס מידע על מקורות הזיהום

  (.על בסיס מפות מפלסים ומודל זרימה מקומי)מערכת הזרימה ו באזור התעשייה

 

 תיאור קידוחי הניטור. 4.1

 :ות ניטור שונותמטר ותמתחלקים לשתי קבוצות בעל( 7טבלה )ידוחי הניטור שנקדחו ק

  קידוחי איתור מזהמים .2

. מקורות הזיהום איתור הינהמטרתם . קידוחים אלו נקדחו בקרבת האזורים החשודים כמזהמים

 . מתחת למפלס מי התהום ’עומק הקידוחים כעשרה מ
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  האקידוחי התר .7

ת חזי מזהמים ובין קידוחי הפקה במטרה לאתרקידוחים אלו נקדחו בין המקומות החשודים כ

מטרה זו מתאימה לעקרונות המנחים חישוב אזורי מגן . זיהום המתקרבת אל הקידוח

(Protection Zones ) בסביבת קידוחים להפקת מי שתייה וההנחה כי הבחנה מוקדמת של

או התחלת פעולות 8חומרים מזהמים המתקרבים אל הקידוח תאפשר איתור מקור מים חלופי ו

 (.   Remedial Actions)מתקנות 

 :(29-20תרשימים ) תואמיםלהלן פירוט הקידוחים שבוצעו בליווי תרשימים 

 0 -ו 'ב3מערב  קידוחים ראשון

 .ממוקמים בצידו המערבי של אזור התעשייה

התראה על התקדמות מזהמים שמקורם באזור התעשייה כלפי מערב וכלפי קידוחי ההפקה : מטרתם

 .צפון מערב \שממערב 

 'א1 -ו 5מערב  וןקידוחים ראש

 .של אזור התעשייה דרומימערבי וה-דרוםממוקמים בצידו ה

וכלפי קידוחי ההפקה  דרוםהתראה על התקדמות מזהמים שמקורם באזור התעשייה כלפי : מטרתם

 .מערב דרום \ דרוםשמ

 'א2 -ו 4, 2מערב  וןקידוחים ראש

צ "קו המזרחי וראשלבחל 4צ מערב "ראשל, ממוקם בחלקו הצפוני של אזור התעשייה 2צ מערב "ראשל

 .איתור מזהמים לאורך אזור התעשייה לחלקיו השונים: מטרתם. בחלקו המערבי 2מערב 

 'א3 -ו' ב2', ב1מערב  וןקידוחים ראש

של אזור התעשייה ועל גבי האקוויפר מערבי -והדרוםל ממוקמים בחלקו המערבי "שלושת הקידוחים הנ

 .הנמצא תחת חלקו המערבי של אזור התעשייה איתור מזהמים באקוויפר השעון: מטרתם .השעון

 

 ראשון לציון מערבקידוחי הניטור באזור התעשייה : 6טבלה 

 שם קידוח
מספר שירות 

 הידרולוגי
 סויח' רום נק

 (טרמ)
 החידעומק ק

 (טרמ)
' רום מפלס אבס

 (טרמ) (0216011)
' רום מסננים אבס

 (מטר)
 שיטת קדיחה

נת ראשון 
 1מערב 

 ספירלה חלולה 4.56+ - 8.44- 1.13- 42.00 32.89 15512703

נת ראשון 
 3מערב 

 ספירלה חלולה 4.37+ - 9.63- 0.61- 50.70 39.87 15512801

ראשון ת נ
 *5 מערב

 רוטרי עם בנטוניט 4.51+ - 21.49- 1.20- 56.00 32.51 15412703

נת ראשון 
 *'א 2 מערב

עם בנטוניט רוטרי (7.71-) - 27.71- 1.79- 44.70 15.26 15512704  

 נת ראשון
 'ב 2 מערב

15512705 15.14 10.00 7.75
 1
 ספירלה חלולה 8.74+ - 5.74+ 

 נת ראשון
 'א 1 מערב

15512607 16.12 30.00 -1.71 
2 

 ספירלה חלולה (4.88-) - 12.88-

ראשון נת 
 'ב 1מערב 

15512611 16.10 11.50 8.88
 1,2

הספירלה חלול 10.10+ - 6.10+   

ת ראשון נ
 'א 2 רבמע

15512608 20.48 15.00 6.45
 1
 ספירלה חלולה 10.47+ - 5.47+ 

נת ראשון 
 'ב 2 מערב

 ("6.5)ספירלה רגילה  0.06+ - 2.04- 0.83- 21.50 20.06 15512609

נת ראשון 
 2 מערב

 ספירלה חלולה 0.06+ - 10.94- 1.04- 30.00 18.56 15512610

 בוצעו בשיטת רוטרי עם בנטוניט* *      316011 -נמדד ב 2, ןּואקוויפר שע 1
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ומיקום מפעלים בתחומי האזור  סביב אזור התעשייהרקע  מיקום קידוחי: 'א2רשים ת
  .המסומנים לפי פוטנציאל זיהום למי תהום
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המפעלים ו תחנות דלק ומיקום הפרויקטמיקום קידוחי הניטור שהוקמו במסגרת : 'ב2רשים ת
 .תהום הום למימדרג פוטנציאל זי המסומנים לפי
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              חתכי קידוחים

 מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 1 ראשון מערבנת : 10תרשים 
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  מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 3 ראשון מערבנת : 11תרשים 
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 מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 5ראשון מערב נת : 16תרשים 
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 מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 'א 2ערב מראשון נת : 13תרשים 
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   מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 'ב 2ערב מראשון נת : 14תרשים 
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 מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, רקעתיאור חתך הק', א 1מערב ראשון נת : 15תרשים 
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 מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 'ב 1ראשון מערב נת : 12תרשים 
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 מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע', א 2נת ראשון מערב : 11תרשים 
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 ואופן ביצוע הקידוח מבנה הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 'ב 2ראשון מערב נת : 12תרשים 
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  מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 2ראשון מערב נת : 12תרשים 
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  עדכון המידע הגיאולוגי באזור לאור ממצאי הקידוחים. 4.6

וממספר ( 7תרשים ) 71מחתך יוסום  תקבלנ ההתעשייהמידע הראשוני עבור חתך הקרקע באזור 

( דקלה) 7 -ו( ימית) 2צ דרך לים "ופ ראשל 0צ חר "מח ראשל: יהית אזור התעשקידוחים הפזורים בגבולו

. בצפון אזור התעשייה 3צ חר "בדרום ומח ראשל( מערבית)פ רשלצ אזור התעשיה , מזרח-בדרום ודרום

 המוצגים להלן ב שימשו לשרטוט שני חתכים באזור זה ,בנוסף לקידוחים שבוצעו בפרויקט זה ,נתונים אלו

יחידות מתחלפות  יהןלקו העליון של חתך הקרקע באזור מורכב מדיונות חול שתחתח. 72-ו 79ים תרשימ

מתחת לחתך החולי ישנה שכבת חרסית אטימה המשתרעת על פני . חרסית ואבן חול גירית, של טיט

 ןמעבר ליחידת החרסית העליונה ישנ. אזור נרחב ויוצרת בסיס לאקוויפר שעון בחלקו העליון של החתך

על סמך . מערב-מזרחעוד שכבות חרסית המופיעות רק בחלק מהקידוחים בחתך שכיווניו העיקרי הוא 

 (79תרשים ) מערב בדרום אזור התעשייה –בציר הראשי מזרח אחד : מידע זה שורטטו שני חתכים

. (72 תרשים) דרום מערב בין חלקו המזרחי וחלקו המערבי של אזור התעשייה –מזרח -והשני בכיוון צפון

 .0תרשים מיקום החתכים מופיע ב

 

  .2תרשים למיקום ראה . דרום  -צפון  'A-Aחתך  :60תרשים 
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  2תרשים למיקום ראה . מזרח צפון  -מערב  דרום 'B-Bחתך : 61תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ת הזרימה באזור לאור ממצאי הקידוחיםוניתוח מערכ. 4.3

המאוחדים  C -ו Bיפרים והזרימה באזור מורכבות ממערכת זרימה אזורית הכוללת את תת אקומערכות 

 .ויוצרים חתך אקוויפרי עבה

קט ונתוני רשות המים בקידוחים ר המסתמכת על נתוני קידוחי הפרוייפומפת מפלסים עדכנית של האקו

יה כתוצאה יאזור התעש דרוםבמקומי הנוצר סמוכים מראה כי מגמת הזרימה האזורית היא לכיוון שקע 

יה בו הייתה יתעשהצ אזור "מרכז השקע מופיע באזור קידוח פ ראשל. (77תרשים ) משאיבות מקומיות

מערך זרימה זה דומה לזה אשר הוצג על ידי השירות  (.3תרשים ) 7929ק בשנת "מלמ 2.2הפקה של 

 (.3תרשים ) יהיתר בלב אזור התעשישנו שקע דומה אם כי עמוק יוובהם  7997ההידרולוגי במפת סתיו 

את רוב הזרימה האזורית כלפי צפון המתרחשת כאשר שקע זה  תבכמעהשקע זה יוצר זרימה מקומית 

  .(5תרשים ) 7993מצטמצם כפי שנראה במפת סתיו 
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בנוסף למערכת הזרימה הראשית של האקוויפר האזורי ישנו אקוויפר שעון בחלקו המערבי של אזור 

ימה ביחידה זו היא כלפי דרום מערב לעבר נחל שורק בהתאם לנטיות השכבה החרסיתית הזר. יהיהתעש

עבור האקוויפר השעון אין מאסף נתונים היסטורי  .(74תרשים )המהווה את הבסיס לאקוויפר השעון 

במפת . אלא רק נתונים מקומיים בקטעים בהם נערכים סקרים מפלסי האקוויפר השעון תהמאפשר השווא

הנתונים , 7990בשנת  וחובריושנעשתה על ידי אביטל , לכלל האקוויפר השעון באזור המרזבה המפלסים

קושי  שקיים ,מכאן. עבור אזור התעשייה נלקחו משנות השישים בהם נערך הסקר המקיף היחידששימשו 

 .בהשוואת נתוני המפלסים שנמדדו בעונה אחת למצב האקוויפר בעבר

מערכת אזורית כחלק מאקוויפר החוף : היאזור התעשי תחתשתי מערכות זרימה ניתן להציג  ,לסיכום

ן "אתר ההחדרה של השפד: עיקרייםהאקוויפר האזורי מושפע משני גורמים . שעון מקומיבנוסף לאקוויפר 

ן נמצאות מזרחית לאתר ההחדרה והשפעתם על "בארות השאיבה של השפד)יה ימדרום לאזור התעש

ושקע בת ים הנוצר כתוצאה משאיבה מוגברת צפונית לאזור ( ל נמוכה"יה הניהזרימה באזור התעש

שתי נקודות אלו יוצרות גרדינט מלאכותי של זרימה מדרום לצפון המסיט את הזרימה הטבעית . היהתעשי

מופרעת על ידי שאיבות בקידוחים הנמצאים ומערכת זרימה זו נעה בכיוון צפון מערב . הנעה מערבה

חלקו , בנוסף לאקוויפר האזורי. גורמים להסטה מקומית לכיוון אותו שקע מקומיהה יתעשיבדרום אזור ה

כיוון הזרימה של . ה נמצא מעל יחידה אטימה רציפה היוצרת אקוויפר שעוןיהמערבי של אזור התעשי

שתי . בהתאם לנטיית שכבות החרסית ,מערב לעבר ערוץ נחל שורק-לכיוון דרום דרום ואקוויפר זה הינ

כיווני זרימה מנוגדים כאשר היחידה העליונה רגישה יותר לזיהומים בשל ערכות אלו מאופיינות במ

 . לפני השטח קרבתה

  מפת מפלסים אקוויפר אזורי על בסיס נתוני קידוחי הפרויקט :66תרשים 
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  מפת מפלסים אקוויפר שעון על בסיס נתוני קידוחי הפרויקט :63תרשים 
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 וצאות האנליזות וניתוחםת. 5

( Low Flow)ספיקה נמוכה  התבצע בשיטת ם אשר נקדחו בעבודה הנוכחיתאופן דיגום המים בקידוחי

 ראשוןהקידוחים . 7922מהלך שנת ב בדיקות השדה בוצעו. מטר תחת מפלס מי התהום 2 -מעומק של כ

ה יוצגו בפירוט ממצאי בדיקות המים בפרק ז. ינביו נדגמו במרץ ושאר הקידוחים נדגמו' ב2 -ו' א 2מערב 

 . משרד הבריאותמעבדת שנבדקו אנליטית במעבדת המים של רשות המים וב

 
 

 בשדההפרמטרים שנמדדו  יערכ :3טבלה 

 בשיטת רוטרי עם בנטוניט בוצעו* 

 

 7922שהתבצע בחודש יוני הדיגום הראשון מייצגות את  לעיל 4טבלה ב ותמוצגה הבדיקות תוצאות

שבכל עולה מהנתונים . (לראשונה בחודש מרץ אותה שנה מושנדג 'ב2ו' א2מלבד נת ראשון מערב )

מעט עם ההגבה  בו אופיינהש 4מלבד קידוח בנת ראשון מערב  תאלירניטרמת ההגבה נמצאה הקידוחים 

בין הקידוחים השונים כך  חמצון-קיימים הבדלים מסוימים בפוטנציאל חיזור .(2.22)נטייה לרמה בסיסית 

בזמן השלמת . לשאר הקידוחיםנמצא פוטנציאל גבוה יחסית בהשוואה , 'ב3 -ו 'ב2, 'א1שבנת מערב 

  .הדיגום השניהשדה בזמן נתוני והגשת הדוח לא נתקבלו 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך שם קידוח
עומק מים 

 ('מ)
עומק דיגום 

 ('מ)
pH 

מוליכות 
חשמלית 

(mS/cm) 

עכירות 
(NTU) 

חמצן 
מומס 

(mg/l) 

טמפרטורה 
(

0
C) 

מליחות 
%() 

פוטנציאל 
חמצון חיזור 

(mV) 

ראשון נת 
 1 מערב

28/06/2011 34.015 35.00 7.34 0.42 32 0.00 29.1 0.01 59 

ראשון  נת
 3  מערב

21/06/2011 40.78 41.80 7.71 0.44 93 3.01 29.0 0.01 183 

 ראשון תנ
 *5מערב 

20/06/2011 33.71 33.71 7.35 0.79 2.17 1.31 29.9 0.03 178 

ן ראשו נת
 *'א 2מערב 

22/06/2011 17.05 22.50 6.75 1.29 5 1.44 28.2 0.05 230 

ראשון נת 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 7.39 8.50 7.07 1.52 20 1.94 30.7 0.07 190 

 ראשון נת 
 'א 1מערב 

27/03/2011 17.8 22.50 7.24 0.66 2 1.09 25.7 0.02 45 

ראשון נת 
 'ב 1מערב 

27/03/2011 7.22 8.50 6.91 0.71 30 3.65 28.7 0.03 203 

ראשון  נת
 'א 2מערב 

22/06/2011 14.03 15.00 6.94 1.22 0 3.16 29.7 0.05 99 

 ראשוןנת 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 20.89 21.50 6.30 1.44 10 3.55 30.4 0.06 204 

ראשון נת 
 2מערב 

21/06/2011 19.6 20.60 6.93 0.92 5 0.75 27.7 0.04 173 
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  יונים ראשיים .5.1

, 'ב3', א3 אותטבלב מובאיםבקידוחי הניטור והיחסים האקוויוולנטיים ההרכב הכימי של היונים הראשיים 

  .בהתאמה

, ת"הממוקמים בצידו המערבי של אזה ,'ב3-ו 'א3מלבד בקידוחים נת ראשון מערב , בכל קידוחי הסקר

בשני הקידוחים (. 'א3טבלה ( )'ל8ג"מ 29 >)שתייה  למיהישראלי מהתקן  נמוכיםנמצאו ריכוזי חנקה 

, ממסד הנתונים של רשות המים עולה. בהתאמה', ל8ג"מ 271.2 -ו 05נמדדו ריכוזים של  שצוינו לעיל

לא נמצאו ( 'א0תרשים , 4 -ו 7, 2נד סונול , 7182יו בת ים )הקרובים לשני קידוחי ניטור אלו  םשבקידוחי

ריכוז חנקות נמדד  7990בשנת ם חריגים של חנקות במי הקידוחים ואילו זיריכו 7993-7922בין השנים 

 מטר דרום מערב 499 -ממוקם כ כיוון שקידוח זה צ אזור התעשייה"בקידוח פ ראשל' ל8ג"מ 293של 

ניתן לשער שמקור ריכוזי החנקות בקידוחי הסקר נת , ('א0תרשים )' ב3-ו' א3נת ראשון מערב  םלקידוחי

 . הינו מתשתית ביוב מקומית' ב3-ו' א3ראשון מערב 

, 5בקידוחים נת ראשון מערב  ניתן להתרשם שריכוז יוני הנתרן 'א3טבלה המוצגים במניתוח הממצאים 

 5בנת ראשון מערב מקור הנתרן העודף , ככל הנראה. גבוה יחסית בהשוואה לשאר הקידוחים' ב1 -ו 'א1

נת ראשון  בקידוח .לצורך פירוק בוץ הקדיחה פוספטטריפולי-בסודיום שימושכתוצאה מההינו ' א1 -ו

ת קרבייתכן שעודף הנתרן מקורו מהשפעת  ,טריפוליפוספט-וצע שימוש בסודיוםבלא  בו, 'ב1 מערב

 המבדילה בין הקידוחיםניתן להבחין במגמה , בנוסף. ('א0תרשים ) 'א1לנת ראשון מערב  הקידוח

נת ) ערביבצידו המלבין אלו הממוקמים ( 4 -ו 2מערב  נת ראשון)ת "הממוקמים בצידו המזרחי של אזה

ריכוז ייתכן ש. היונים מרבית גבוה יחסית של יכוזר בהם נמצא( 0 -ו 'ב3, 'א3, 'ב2, 'א2ראשון מערב 

אקוויפר השעון יחידות החרסית המהוות את הבסיס של המקרבת הקידוחים ל הגבוה מושפע היונים

 . ת"צידו המערבי של אזההמתפרש ב
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 עם בנטוניט בוצעו בשיטת רוטרי* 

 

 בוצעו בשיטת רוטרי עם בנטוניט* 

 

שנמדדו כפי ם בכל קידוחי הסקר יקריייונים ראשיים עלהלן הצגה גרפית המתארת את השתנות 

 .א אם כן מצוין אחרתאל( נובמבר-אוקטובר)בדוגמאות הדיגום השני 

 

 

 

 תאריך שם קידוח
 )mg/l )ריכוז    

Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3 NO3 

נת ראשון 
 1מערב 

21/02/2011 16.6 0.7 4.1 66.8 17.9 14.4 218.0 11.8 

05/07/2011 14.3 0.9 3.7 60.2 17.3 11.5 190.4 8.7 

נת ראשון 
 3מערב  

21/02/2011 18.2 1.4 5.6 61.3 35.7 32.6 155.0 22.32 

12/07/2011 15.6 0.9 5.4 59.4 34.8 25.1 153.6 23.1 

נת ראשון 
 *5מערב 

22/02/2001 152.2 3.1 8.8 25.2 24.9 21.9 416 6.27 

12/07/2011 405.5 4.5 7.0 6.4 63.4 28.7 708.5 13.3 

נת ראשון 
 *'א 2מערב 

22/02/2001 52.4 1.9 13.9 184.3 139.92 32.84 414 66.94 

04/07/2011 218.0 11.0 N.D. 4.7 189.7 19.9 277.3 17.5 

נת ראשון 
 'ב 2מערב 

22/02/2001 179.7 1.8 10.5 118.4 129.8 89.8 524.0 57.5 

05/07/2011 178.2 1.7 10.4 106.3 122.7 75.3 510.6 40.1 

נת  ראשון 
 'א 1מערב 

21/02/2011 55.9 1.3 25.3 52.6 77.0 15.3 293.0 < 3 

03/07/2011 54.1 1.6 24.5 111.0 102.2 37.5 380.4 7.4 

נת ראשון 
 'ב 1מערב 

21/02/2011 40.7 1.6 6.4 105.2 58.6 25.9 298.0 41.8 

05/07/2011 41.4 1.4 6.8 113.8 63.7 27.9 314.5 28.6 

נת ראשון 
 'א 2מערב 

21/02/2011 61.9 3.3 10.7 157.1 117.3 67.1 331.0 95.0 

07/11/2011       314.0  

נת ראשון 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 70.7 2.5 11.9 186.7 172.9 61.0 328.0 126.7 

07/11/2011       303.0  

נת ראשון 
 2מערב 

20/06/2011 69.9 2.0 7.7 110.4 50.9 71.7 403 7.21 

02/11/2011 62.9 1.7 6.6 117.5 45.8 67.6 375.1 14.4 

 תאריך שם קידוח
 יחס אקוויוולנטי

Na/Cl K/Cl Mg/Cl Mg/Ca Cl/SO4 HCO3/Na Ca/(SO4+HCO3) 

ראשון נת 
 1 מערב

21/02/2011 1.43 0.036 0.668 0.1010 1.684 4.956 0.861 

05/07/2011 1.27 0.047 0.624 0.1013 2.038 5.017 0.894 

ראשון  נת
 3  מערב

21/02/2011 0.79 0.036 0.458 0.1504 1.484 3.214 0.950 

12/07/2011 0.69 0.023 0.453 0.1499 1.878 3.710 0.975 

ראשון  תנ
 *5מערב 

22/02/2001 9.43 0.113 1.031 0.5748 1.540 1.031 0.173 

12/07/2011 9.86 0.064 0.322 1.8036 2.993 6.493 0.026 

ראשון  נת
 *א 2מערב 

22/02/2001 0.58 0.012 0.290 0.1241 5.772 2.981 1.231 

04/07/2011 1.77 0.053 - - 12.915 0.849 0.047 

ראשון נת 
 'ב 2מערב 

22/02/2001 2.14 0.013 0.236 0.1690 1.958 1.100 0.565 

05/07/2011 2.24 0.013 0.247 0.1613 2.208 2.418 0.534 

ראשון  נת 
 'א 1מערב 

21/02/2011 1.12 0.015 0.959 0.7918 6.818 1.978 0.513 

03/07/2011 0.82 0.014 0.699 0.3640 3.692 2.163 0.790 

ראשון נת 
 'ב 1מערב 

21/02/2011 1.07 0.026 0.319 0.1001 3.065 2.763 0.968 

05/07/2011 1.00 0.020 0.311 0.0985 3.093 2.869 0.990 

נת ראשון 
 'א 2מערב 

21/02/2011 0.81 0.026 0.266 0.1121 2.368 2.018 1.149 

07/11/2011 - - - - - - - 

ראשון נת 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 0.63 0.013 0.201 0.1049 3.840 1.751 1.402 

07/11/2011 - - - - - - - 

ראשון נת 
 2מערב 

20/06/2011 2.12 0.036 0.441 0.1148 0.962 2.176 0.680 

02/11/2011 2.12 0.034 0.420 0.0926 0.918 4.759 0.776 

 יחסי היונים הראשיים בקידוחי הניטור :'ב4טבלה 

 יונים ראשיים בקידוחי הניטור ריכוז :'א4טבלה 
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 ריכוז כלוריד וריכוז כללי של מלחים 

 359) הישראלי נמוכים מתקן מי שתייההבדיקות ריכוזי הכלוריד הינם  כלצא שבנמ, על פי התוצאות

מציג  73תרשים  . ת"בי של אזהנמצאו בקידוחים הממוקמים בצידו המעריחסית ריכוז גבוהים  .('ל8ג"מ

 כפי שנמדד בקידוחי הסקר השונים, את השתנות ריכוז הכלוריד כתלות בריכוז כללי של היונים המומסים

מת קיי, 5מלבד בנת ראשון מערב , מהמוצג בתרשים ניתן לראות שבכל הקידוחים. ר קידוחי רקעמספבו

מגמה זו מרמזת על מקור מים דומה . ריכוז הכלוריד לבין ריכוז היונים הכללי במים ביןחיובית  מגמה

 שאר הקידוחיםלעומת חריגה מהמגמה הכללית  נמצאה 5בנת ראשון מערב , מאידך. בקידוחים אלו

או ממקור חיצוני , כפי שצוין בפסקה קודמת, שניתן להסבירה מהעשרה המשמעותית בריכוז הנתרן

    .בקידוח זה להגדלת ריכוז היונים במים שתרם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוני נתרן וכלוריד

בהתאם (. 9.31)בהשוואה לאותו היחס הקיים במי ים התיכון  rNa/rClמציג את היחס שבין  75תרשים 

 'ב2 -ו 'א2, 4מערב הקידוחים נת ראשון כל אחד מהיחס הממוצע שחושב עבור , הדיגום השנילממצאי 

 ,5, 2 ערבנת ראשון מ בקידוחים ,זאת לעומת .(9.14-2.99טווח שבין )יותר ליחס מי ים בהמקורב  הינו

(. 'ב3לה טב) בהתאמה, 7.27 -ו 7.73 ,2.22 ,0.31, 2.72של  יותרים גבוהים יחסנמצאו  0 -ו 'ב1 ,'א1

מעיד על חדירה של זיהום שמקורו מפעילות  2הגבוה מערך  Na/Clיחס ( 2005)על פי ונגוש וחובריו 

ניתן לשייך פעילות זו , לקידוחי הסקר בהם נמצאה חריגה ביחס הנדון במקרה הספציפי. אנטרופוגנית

-בסודיוםנתרן משימוש תרומה ישירה של  או עקב (כגון דליפה מצנרת ביוב)לזיהום עילי או תת קרקעי 

כפי שצוין ' ב1ובאופן עקיף ייתכן שגם בקידוח נת ראשון מערב  'א1 -ו 5נת ראשון מערב ) טריפוליפוספט

  .(בפתיחה של הפרק הנוכחי

 

 

 

הכלוריד  השתנות ריכוז יוני: 64תרשים 

 כתלות בריכוז מומסים כללי במים 
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  והנתרן ביקרבונטהיוני 

 מגמה תמקיי', א1מלבד בקידוח ראשון מערב  ,ברוב הקידוחיםעולה ש 71תרשים ו 'א3טבלה פי על 

יש לציין  .גבוה מריכוז הנתרן כאשר ריכוז הביקרבונט נתרןריכוז יוני הל בין ריכוז יוני הביקרבונט תחיובי

נמצאה למעשה רק עבור ממצאי הדיגום השני כאשר ' א1ראשון מערב נת החריגה ביחס הנדון בקידוח ש

להניח שהחריגה בממצאי  ניתן. שאר הקידוחיםקיימת התאמה לעל פי ניתוח ממצאי הדיגום הראשון 

בכדי  .שינויים מקומיים ברמת ההגבה שגרמו לירידה בריכוז הביקרבונטלהדיגום השני בקידוח זה קשורה 

    .תוצאות הדיגום ביחס לריכוז הביקרבונטרמת ההגבה של לבסס הנחה זו יש לבחון את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוני מגנזיום וסידן 

ריכוז היחסי של יוני המגנזיום הבין  ,במרבית דוגמאות המים ,קורבמציגים יחס מ' ב3טבלה ו 72תרשים 

היחס נשמר בין מועדי הדיגום השונים ניתן להתרשם מנתוני הטבלה לכך ש, בנוסף .לריכוז יוני הסידן

יחס בין מועדי ערכי הבהם נצפתה תנודתיות ב 'א2-ו 5נת ראשון מערב מלבד , בכל הדוגמאות בקירוב

ג "עבריכוז הסידן להתהוות תהליכי שחלוף החדה ניתן לייחס את הירידה  5מערב  ראשוןנת ב .הדיגום

 יש לציין(. Rytwo et al., 1996) ליהבין יוני סידן מהקרקע ליוני הנתרן הספוחים עהבנטונייט 

במי קידוחים  ידיחסי יוני נתרן לכלור: 65תרשים 

 . אשר נקדחו בעבודה הנוכחית ובקידוחי רקע

 

 

נתרן במי יוני יחסי יוני ביקרבונט ל: 62תרשים 

קידוחים אשר נקדחו בעבודה הנוכחית ובקידוחי 

 . רקע
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דבורי )שבוצעו באזורי התעשייה פארק המדע ואזור התעשייה הישן של ראשון , שבפרויקטים דומים

  . ריכוזים נמוכים יחסית של סידן בקידוחים בהם נעשה שימוש בבנטונייט נבחנו, (7922, וחובריו

  (כחודש)זמן הקצר יחסית שעבר ניתן לייחס ל 'א2מערב ראשון נת  את התנודתיות ביחס הנדון בקידוח

   .ולשינויים מקומיים המאפיינים את סביבת הקידוח מביצוע הקידוח ועד ביצוע הדיגום הראשון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתרןיוני אשלגן ו

 ניתן לראות שקיימת מגמה חיובית טובה. מציג את הקשר בין ריכוז יוני הנתרן ליוני האשלגן 'א73תרשים 

(9.07=R2) קשר זה קיים גם בקידוחים בהם נגרמה . בריכוז האשלגן כתלות בשינוי בריכוז הנתרן במים

ממצאים אלו תואמים את המדווח בספרות . ליפוספטטריפו-סודיוםהעשרה ביוני נתרן כתוצאה משימוש ב

  . כתלות בשינוי בריכוזם בקרקע אלו המקצועית בהם קיים תהליך של שחלוף יונים

איזור , נס ציונה-באיסוף נתונים זהים שנאספו עד כה בפרויקטים מקבילים שבוצעו בפארק המדע רחובות

 (. 'ב73תרשים ( )R2=9.31)התעשייה ראשון מזרח ומערב נמצאה מגמה דומה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחסי יוני מגנזיום סידן : 61תרשים 

במי קידוחים  ידריכוז הכלורבכתלות 

 אשר נקדחו בעבודה הנוכחית 

 

יוני אשלגן כתלות ריכוז : 'א62תרשים 

במי קידוחים אשר נקדחו  נתרןריכוז הב

 בעבודה הנוכחית 

Na (meq/L) 

K
 (m

eq
/L
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 ביניים סיכום

בשאר קידוחי . 'ב2-ו' א2נת ראשון מערב , קידוחי סקר סמוכים 6 -העשרה בריכוז החנקות נמצאה ב .1

נדרש , על כן. הסקר והרקע שבאזור התעשייה לא נמצאו ריכוזים חורגים מהמותר בתקן מי שתייה

 . לבחון האם מדובר באירוע זיהום חריג או מתמשך המשך מעקב בקידוחים אלו בכדי

תרם להתייצבות ריכוזי , חודשים 4-2, פרק הזמן שחלף ממועד התקנת הקידוח ועד תחילת הדיגום .6

היונים במים וברוב הקידוחים לא נמצאה תנודתיות חריגה בריכוז היונים כתלות בפרק הזמן שחלף 

 .       בין מועדי הדיגום

בקידוחים בהם נעשה שימוש . ו הבדלים חריגים בריכוזי היונים שנבדקונמצאא לברוב הקידוחים  .3

ה במים עליה נמצא ,('א2 -ו 5נת ראשון מערב ) שטיפת הבוץטריפוליפוספט ל-ובסודיוםבבנטונייט 

ג "שינויים אלו מיוחסים לתהליכי שחלוף יונים ע. בריכוז יוני הנתרן וירידה בריכוז יוני הסידן

 .הבנטונייט

אינם מוגבלים לחלל הקידוח ומתפרשים נויים בריכוזי היונים במים כתוצאה משימוש בבנטונייט שי .4

  .לפחות למספר מטרים ממנו

מגמה זו קיימת ובולטת . קיימת מגמה חיובית טובה בין ריכוז יוני הנתרן במים לריכוז יוני האשלגן .5

 .טריפוליפוספט-סודיוםבמיוחד בקידוחים בהם נגרמה העשרה ביוני נתרן בעקבות שימוש ב

   .דיווחים מעבודות קודמות בהם נעשה שימוש בחומרים אלו תואמים 6-ו 1הממצאים שצוינו בסעיפים  .2

 

 

 

 

יוני אשלגן כתלות ריכוז : 'ב62תרשים 

במי קידוחים אשר נקדחו  נתרןריכוז הב

אזור , נס ציונה-פארק המדע רחובותב

 .התעשייה הישן והחדש בראשון לציון

K
 (m

eq
/L

)
 

Na (meq/L) 
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  מתכות .5.6

  .5טבלה מרוכזים ב השונים בקידוחי הניטור 7922יוני ובנובמבר ב ושבוצע מיםבדיגו ריכוזי המתכות

 .נערך רק דיגום אחד' ב3 -ו' א3בקידוחים . מרץהדיגום הראשון נערך ב' ב2 -ו' א2בקידוחים 

 

 (חריגות מסומנות בצהוב) הניטורבקידוחי כבדות ריכוז מתכות : 5טבלה 

 תאריך שם קידוח
µ) g/l)  ריכוז  

As Al Fe Pb Zn Mn Ba Cd Ni Cr Cu 

ראשון נת 
 1 מערב

21/02/2011 1.48 <25 N.D. <0.1 N.D. 38.41 <100 N.D. 1.69 5.557 N.D. 

05/07/2011 1.26 
לא 
 נבדק

N.D. לא נבדק N.D. 100> לא נבדק N.D. 0.86 3.51 N.D. 

ראשון  נת
 3  מערב

21/02/2011 1.96 <25 <299 0.17 N.D. 9.94 <100 N.D. 4.31 4.569 1.35 

12/07/2011 1.76 
לא 
 נבדק

N.D. לא נבדק N.D. 5>  <100 N.D. N.D. 4.62 N.D. 

ראשון  תנ
 *5מערב 

22/02/2001 36.25 <25 <299 0.1 N.D. 49.03 N.D. N.D. 4.24 4.732 0.78 

12/07/2011 56.58 
לא 
 נבדק

 N.D. <0.1 2.07 10.06 5.71 203 299> לא נבדק 727.2

ראשון  נת
 *'א 2מערב 

22/02/2001 1.06 <25 <299 0.12 N.D. 567 100 N.D. 9.37 2.184 1.15 

04/07/2011 <1 
לא 
 נבדק

נבדק לא 299>  N.D. 5>  110 N.D. 2.82 187 5.47 

ראשון נת 
 'ב 2מערב 

22/02/2001 7.14 <25 N.D. <0.1 N.D. 544 160 N.D. 5.62 10.98 N.D. 

05/07/2011 0.95 
לא 
 נבדק

N.D. לא נבדק N.D. 343 150 2.33 7.77 3.39 2.61 

ראשון  נת 
 'א 1מערב 

21/02/2011 8.69 <25 N.D. N.D. 443 696 200 N.D. 2.88 1.00 N.D. 

03/07/2011 2.85 
לא 
 נבדק

N.D. לא נבדק N.D. 438 160 0.14 2.19 0.70 1.34 

ראשון נת 
 'ב 1מערב 

21/02/2011 <1 <25 N.D. <0.1 <299 46.82 100 N.D. 3.90 4.29 N.D. 

05/07/2011 0.86 
לא 
 נבדק

N.D. לא נבדק N.D. 5>  140 N.D. 1.77 3.76 N.D. 

נת ראשון 
 'א 2מערב 

21/02/2011 0.63 <25 N.D. 0.15 202 4.25 170 N.D. 13.25 14.36 N.D. 

 לא בוצע דיגום 

ראשון נת 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 0.78 <25 N.D. <0.1 <100 2.12 230 N.D. 2.98 8.979 N.D. 

 לא בוצע דיגום 

ראשון נת 
 2מערב 

20/06/2011 1.45 <25 N.D. 0.11 N.D. 297 <100 N.D. 2.69 2.522 0.85 

02/11/2011 1.18 
לא 
 נבדק

N.D. לא נבדק N.D. 110 לא נבדק N.D. 1.91 3.62 3.51 

תקן למי 
 שתייה

 10 200 1000 10 5000 200 1000 5 20 50 1400 

 בוצעו בשיטת רוטרי עם בנטוניט* 

 

כוז המותר על פי תקן מי בטווח הרינמצא מתכות ריכוז ה, שני מועדי הדיגוםבוברוב דוגמאות הקידוחים 

נמצאו , מעל הסף המותר בתקן, ריכוזים גבוהים. או מתחת לסף קריאת מכשיר הבדיקה הישראלי שתייה

נת ראשון  ,(מנגן וכרום) 'א1נת ראשון מערב , (בשני הדיגומים - ארסן) 5נת ראשון מערב  יםבקידוח

שבין מועד הדיגום הראשון לשני לציין  יש(. מנגן) 0נת ראשון מערב ו' א2נת ראשון מערב ', ב1מערב 

 ,וכן כי בחלק מהמתכות שנבדקו והמנגן הכרום ייכוזרהבדל חריג ב 'א1ראשון מערב נת בקידוח נמצא 

 .בשיטות שונות מאלה של הדיגום הראשון\הדיגום השני נבדק במיכשור
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  (VOC's)תרכובות אורגניות נדיפות  .5.3

שימושיהם ל בהתאםרטים להלן ומפ, זה במהלך ביצוע פרויקט שנבדקו הנדיפים ממסים האורגנייםה

 : הסביבתיות םוהשלכותיה

 Chloroform הצבע וחומרי , משמש לייצור גזים למערכות קירור וכממס בתעשיות התרופות

הכלורופורם רעיל ומוגדר כבעל ייתכנות לגרימת סרטן בבני אדם . ההדברה ובמכוני מחקר

(2BIARC.) 

 Tetrachloroethylene (PCE) , ממס אורגני יציב מאד הנמצא בשימוש נרחב בתעשייה ובעיקר

 .בתעשיות המתכת והניקוי היבש

 Trichloroethylene (TCE )משמש להמסת חומרים אורגניים בעיקר לצביעת מתכות וניקוי יבש .

 .פעמים רבות נעשה שימוש בתערובת של מספר ממסים אורגניים. cis-1,2-DCE -נוטה להתפרק ל

 Benzene בתעשיות הכימיות הוא משמש לייצור חומרים אחרים כגון . משמש כרכיב בדלק

Styrene ,Ethylbenzene ,Cumene חומר זה הינו מסרטן. תרופות וחומרי נפץ, ולייצור צבעים ,

 .רעיל במיוחד ומסיס במים

 1,1-dichloroethene (DCEY )לייצור של לציפוי ו, משמש בתהליך הייצור של פולימרים שונים

לתעשיות )משמש גם בתהליך הייצור של מוליכים למחצה מבוססי סיליקון  DCEY. סיבים אקריליים

 (.עתירות הידע

 -Dichloroethene 2,7  (1,2-DCE)ושני האיזומרים שלו ,cis-1,2-Dichloroethene ו- trans-1,2-

Dichloroethene ,שרף ולכה ,פולימרים, שומנים, משמשים כממסים בתעשיית הווקס. 

 Ethylene dibromide (EDB) , 1,2המכונה גם-Dibromoethane  שימש בעבר כתוסף לבנזין לצד

משמש גם כראגנט במעבדות  EDB. העופרת ובנוסף שימש כמדביר נגד מזיקים בקרקע ולחיטוי עץ

 .בתחום הכימיה האורגנית ומסיסותו במים גבוהה

 MTBE ריכוז המירבי המותר של ה, משמש כתוסף לבנזין בתהליך הזיקוקMTBE  במי השתייה

 .ל"מקג 39בישראל הוא 

 Ethylbenzene  הוא תוצר פירוק שלBenzene  ומהווה שלב ביניים בתהליך הייצור שלStyrene ,

 .ברומיד-בתעשיית הצבע ובייצור אלומיניום

 Carbon tetrachloride ומר מדכא כח, כמוליך חום, שימש במהלך ההיסטוריה בתחום הניקוי היבש

השימוש העיקרי , כיום. ולייצור גז פראון( בעיקר במתקנים לאחסון גרעינים)כחומר הדברה , בעירה

הוא במחקר המחקרי ובמספר מצומצם של תעשיות כגון האלקטרוניקה  Carbon tetrachlorideב

ת הכליו, גורמת לנזקים במערכת העצבים המרכזית Carbon tetrachloride-חשיפה ל. והמתכות

 .והכבד

 Toluene ו- Xylene יציבים ומסיסים במים אשר משמשים , רכיבי דלקים רעילים במיוחד ינםה

 .ליישומים רבים בתעשייה ובמחקר המדעי
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 32.3 -ו TCE (212.0נמדדו ריכוזים של  בלבד 2נת ראשון מערב שבקידוח  עולה 'ב1-ו 'א1טבלאות מ

קידוח זה . גבוהים מסף התקן הישראלי המותר למי שתייהה( 'ל8מיקרוגרם 13.7) PCE -ו( 'ל8מיקרוגרם

בית "בין שכונת מגורים לאזור פעיל תעשייתית והמרוכז ברובו ב, ת"ממוקם בצידו הצפון מזרחי של אזה

נדרשת  אולםניתן לשייך תרומה של תרכובות אלו מפעילות של מצבעות שאותרו באזור , כיום". גירון

נת ראשון ב אותרושל תרכובות אורגניות נדיפות  נמוכים מאוד כוזיםרי. חקירה מעמיקה יותר בנושא

, MTBE ,PCE)' א3, (TCE -ו PCE)' ב1, (MTBE)' א4 (PCE) ,1,  (DCE-1,2, טולואן) 2מערב  

TCE) ,3ב '(TCE )0 -ו (MTBE ,1,1-DCE ,TCE .)יש לציין שבניתוח מסד הנתונים של רשות , בדומה

במרבית קידוחי הרקע , 7929נכון לשנת , צעו בקידוחי הרקע שבסביבהעבור בדיקות מים שבו, המים

 MTBEריכוזים חורגים של . של תרכובות אורגניות נדיפות( או כלל לא)נמצאו ריכוזים נמוכים מאוד 

 -ת ו"הממוקמת בצדו הדרום מערבי של אזה, (2-4נד סונול שלי )נמדדו בקידוחי תחנת הדלק סונול שלי 

TCE ת זה"הממוקם צפונית לאזה, 23ת ים בקידוח פז ב . 

 

והתקן המותר למי ( ppb) הסקרריכוז תרכובות אורגניות נדיפות שהתגלו בקידוחי : 'א2טבלה 

 .הסימון הצהוב מציין ריכוז שחורג מהתקן .6010, שתייה על פי תקנות בריאות העם

 

 תאריך דיגום שם הקידוח
1,1-Dichloro 

ethylene 
1,2- dichloro 
ethene (cis) 

Chloroform 
Ethylene 

dibromide 
Trichloro
ethylene 

Tetrachloro
ethylene 

נת ראשון 
 1מערב 

21/02/2011 N.D. 12.8 0.2 N.D. 167.9 68.2 

05/07/2011 N.D. 8.08 N.D. N.D. 41.41 12.14 

נת ראשון 
 3מערב  

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.2 

12/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 *5מערב 

22/02/2001 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

12/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 *'א 2מערב 

22/02/2001 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

04/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. <1 N.D. 

נת ראשון 
 'ב 2מערב 

22/02/2001 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.7 0.1 

05/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 'א 1מערב 

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

03/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 'ב 1מערב 

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

05/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. <1 N.D. 

נת ראשון 
 'א 2מערב 

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.2 0.1 

07/11/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. <1 N.D. 

נת ראשון 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.2 N.D. 

07/11/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.82 N.D. 

נת ראשון 
 2מערב 

20/06/2011 0.3 3.4 N.D. N.D. 0.4 N.D. 

02/11/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 40 **30 0.05 100 100 30  תקן למי שתייה

 6010, על פי המלצות ועדת עדין -* *       בוצעו בשיטת רוטרי עם בנטוניט* 
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 .המשך ,(ppb) הסקרריכוז תרכובות אורגניות נדיפות שהתגלו בקידוחי : 'ב2בלה ט

 

 Toluene Xylene MTBE תאריך דיגום שם הקידוח
Ethyl 

benzene 
Benzene 

Carbon 
tetrachlorid

e 

נת ראשון 
 1מערב 

21/02/2011 0.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

05/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 3מערב  

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

12/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 *5מערב 

22/02/2001 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

12/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 *'א 2מערב 

22/02/2001 N.D. N.D. 0.8 N.D. N.D. N.D. 

04/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 'ב 2ערב מ

22/02/2001 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

05/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת  ראשון 
 'א 1מערב 

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

03/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 'ב 1מערב 

21/02/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

05/07/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 'א 2מערב 

21/02/2011 N.D. N.D. 0.1 N.D. N.D. N.D. 

07/11/2011 <2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

נת ראשון 
 'ב 2מערב 

22/06/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

07/11/2011 <2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

ון נת ראש
 2מערב 

20/06/2011 N.D. N.D. 0.2 N.D. N.D. N.D. 

02/11/2011 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 5 10 **300 **40 1000 700  תקן למי שתייה

 6010, על פי המלצות ועדת עדין -* *       בוצעו בשיטת רוטרי עם בנטוניט* 
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  בדיקות קרקע .5.4

 .'מ 1 -ו 3, 7, 2, 9.5חו דגימות קרקע מעומקים בזמן ביצוע הקידוחים נלק

האנליזה , VOC))בדיקות הקרקע כללו סריקת מתכות מלאה ובדיקה לנוכחות תרכובות אורגניות נדיפות 

 . אמינולאבהתבצעה במעבדות 

 ('ד2 - 'א2טבלאות )למתכות  תוצאות דגימות הקרקע

 :ר שממנו נלקחו הדגימות הםהפרמטרים שנבחרו לשם קביעת ערכי הסף המייצגים את האת

 27ועד  האזוריעבור האקוויפר  ’מ 27-31בין  : ומרחק מי תהום מפני הקרקע, אזור תעשייה -יעוד קרקע

 . עבור האקוויפר השעון' מ

 

 3ראשון מערב נת   ריכוז מתכות בקרקע  מקידוח: 'א1טבלה 

 תאריך ('מ)עומק 
)mg/kg)  ריכוז  

As Cd Cr Pb Hg Se B Cu Ni Zn Mn Ag Ba 

0.5 27/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 64 <5 12 

1 27/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 74 <5 12 

6 27/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 75 <5 11 

4 27/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 71 <5 11 

2 27/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 55 <5 8 

 625 200 6,000 2,500 500 190 - 100 8 1,000 400 30 17  ערכי סף תעשייה

 16-42ערכי סף 
 ממי תהום' מ

 45 15 250 500 20 100 150 140 300 1,000 3,500 100 750 

 

 1ראשון מערב נת   ריכוז מתכות בקרקע  מקידוח: 'ב7טבלה 

 תאריך ('מ)עומק 
)mg/kg)  ריכוז  

As Cd Cr Pb Hg Se B Cu Ni Zn Mn Ag Ba 

0.5 15/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 5 3 4 6 36 <5 6 

1 15/02/2011 <5 <2 8 6 <2 <5 <5 12 6 20 75 <5 42 

6 15/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 2 <2 3 51 <5 15 

4 15/02/2011 <5 <2 4 <5 <2 <5 <5 <2 2 3 31 <5 10 

2 15/02/2011 <5 <2 18 <5 <2 <5 <5 6 10 17 <2 <5 39 

 625 200 6,000 2,500 500 190 - 100 8 1,000 400 30 17  ערכי סף תעשייה

 16ערכי סף עד  
 ממי תהום' מ

 15 6 100 40 3 3 40 14 100 300 1,000 10 200 

 16-42ערכי סף 
 ממי תהום' מ

 45 15 250 500 20 100 150 140 300 1,000 3,500 100 750 
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 2ראשון מערב נת   ריכוז מתכות בקרקע  מקידוח: 'ג7טבלה 

 תאריך ('מ)עומק 
)mg/kg)  ריכוז  

As Cd Cr Pb Hg Se B Cu Ni Zn Mn Ag Ba 

0.5 14/12/2011 <5 <2 5 <5 <2 <5 <5 2 3 7 72 <5 19 

1 14/12/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 2 4 52 <5 14 

6 14/12/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 46 <5 12 

4 14/12/2011 <5 <2 2 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 38 <5 10 

 625 200 6,000 2,500 500 190 - 100 8 1,000 400 30 17  ערכי סף תעשייה

 16ערכי סף עד  
 ממי תהום' מ

 15 6 100 40 3 3 40 14 100 300 1,000 10 200 

 16-42ערכי סף 
 ממי תהום' מ

 45 15 250 500 20 100 150 140 300 1,000 3,500 100 750 

 

 

 2ראשון מערב נת   ריכוז מתכות בקרקע  מקידוח: 'ד1טבלה 

 תאריך ('מ)עומק 
)mg/kg)  ריכוז  

As Cd Cr Pb Hg Se B Cu Ni Zn Mn Ag Ba 

0.5 20/02/2011 <5 <2 8 5 <2 <5 <5 7 4 29 80 <5 30 

1 20/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 2 <2 4 49 <5 11 

6 20/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 2 48 <5 13 

4 20/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 3 41 <5 11 

2 20/02/2011 <5 <2 3 <5 <2 <5 <5 <2 <2 3 48 <5 15 

 625 200 6,000 2,500 500 190 - 100 8 1,000 400 30 17  ערכי סף תעשייה

 16-42ערכי סף 
 י תהוםממ' מ

 45 15 250 500 20 100 150 140 300 1,000 3,500 100 750 

 

 

 ביניים סיכום

שריכוז התרכובות האורגניות  נמצא, 1מלבד נת ראשון מערב , בכל קידוחי הניטור .1

במספר קידוחים נמצאו ריכוזים נמוכים . הנדיפות נמוך מסף קריאת מכשיר הבדיקה

בקידוח . MTBE -ו TCE ,PCE ,DCE, פורםומתחת לסף המותר במי השתייה של כלורו

גבוהים מהמותר על פי תקן מי  PCE -וTCE אותרו ריכוזים של  1נת ראשון מערב 

 . הישראלי השתייה

נמוך מערכי סף ראשוניים לריכוז מתכות באזורי תעשייה  נמצאריכוז המתכות בקרקע  .6

 .בהתאם למרחק ממי התהום



 
 

 

 

 

   

 

 

 

51 
Hermon 27, Rosh Haayin, Israel, P.O.B 4213 
      Tel: 03-9021130, Fax: 03-7604410 

 מ"בע הנדסה .א אתגר

 פקוח ותכנון פרוייקטים, תאום, ניהול

ETGAR A. ENGINEERING LTD. 
CONSTRUCTION MANAGEMENT SUPERVISION & DESIGN 

 3724ד .ת, ישראל, ראש העין, 72חרמון ' רח   
 -219332903: פקס, -097224903: טל     

 

    Web: www.etgar-eng.com 

    Email: info@etgar-eng.com 

   

 א   
  

  ודהמסקנות והמלצות להמשך העב, סיכום. 2

. ממוקם בעמק הנמצא בין רכסי הכורכר השני והשלישי מקו החוףהחדש של ראשון לציון אזור התעשייה 

הניקוז הטבעי הינו מקומי  ,ועל כן זרימה וניקוז טבעי לעבר היםנמנעת  ,כורכרהקיום שני רכסי לנוכח 

ביצות שהתקיימו סילט וחרסיות בבעקבות שקיעה מתמשכת של . הישוכן אזור התעשי בתוך העמק בו

שכבה אטימה בחלקו העליון של החתך נוצרה  ,יהיבאזור המערבי של אזור התעש ,נחל שורקבשולי 

יוצר שתי מערכות זרימה שונות כאשר באזורים מבנה גיאולוגי זה . לא רציפים היוצרת אופקים שעונים

כיוון הזרימה (. 7990, בריווחואביטל )למים באקוויפר השעון לחלחל לאקוויפר האזורי  אפשרתממסוימים 

הנוצר כתוצאה  אל שקע בת ים לכיוון צפון, ן"מאזור ההחדרה של השפד, הינו מדרום העיקריהאזורי 

מדרום לאזור התעשייה קיימים קידוחי הפקה , מאידך .משאיבה מוגברת צפונית לאזור התעשייה הנדון

 רלאקוויפ חיבור נוצר, ונים אינם רציפיםהאופקים השעבהם ת במקומו, לכךנוסף . המושכים מים לכיוונם

, השעון רהאקוויפזרימת מי הנגר ומי . יכול להוות גורם מאיץ לשטיפת מזהמים מפני השטחשהאזורי 

  .ות לעבר נחל שורקהינו לכיוון דרום לפי נטיית השכבות האטימ ,ההתעשייהמערבי של אזור  צידוב

בעלי פוטנציאל זיהום  מפעלים שרובם 70 -כ, קודמותבעבודות סקירה , אותרו זה התעשיי אזור בתחום

, במתכותשימוש ב מאופיינת מפעלים אלו פעילות. וראזההמערבי של  צדעיקר בב וקמיםממה גבוה

עם . דיו ומדללים, שמנים, מלחים, דבקים, דטרגנטים ,ממסים זרחניים, בסיסים, חומצות, ממסים אורגנים

טרם  ,דיגום מי קידוחיםמניתוח ממצאי  .רו אינם פעילים כיוםשאות ידוע שכיום חלק מהמפעלים, זאת

מתכות , תרכובות אורגניות נדיפותמגוון סביב האזור הנדון אותרו  ,הקמת מערכת הניטור הנוכחית

בשני קידוחים  נמדדו 7929בשנת , מאידך. הישראלי תקן מי שתייהעל פי  יםהמותרבריכוזים  ודטרגנטים

 . בהתאמה, -MTBE ו TCEריכוזים חריגים של  ,של אזור התעשייהצידו המערבי באזור בת ים וב, ותיקים

נת ראשון , בקידוח אחד בלבד לאקויפר האזוריש מעידותהנוכחי תוצאות האנליזות בקידוחי הפרויקט 

בריכוזים הגבוהים מסף  PCE -ו TCE נמצאו, מזרחי של אזור התעשייה-הממוקם בצידו הצפון, 2מערב 

ם יריכוזב אולם מפעילות תעשייתית שמקורםמזהמים נמצאו גם כן בשאר הקידוחים  .התקן המותר

תווך מזהמים בהריכוז נמצא ש, בבדיקות קרקע שנערכו במסגרת פרויקט זה .יםמאוד עד אפסי כיםנמו

 .אזורי תעשייההמותרים לראשוניים הסף המערכי קרקע נמוך ה

 

ספו ונבחנו במסגרת עבודה זו ועבודות קודמות המובאות להלן מתבססות על ממצאים שנא המסקנות

, 7929דבורי וחובריו )באזורי תעשייה נוספים לאורך אקוויפר החוף ' הנדסה. אתגר א'י חברת "שבוצעו ע

7922 :)   

אזור ש להדגיש חשוב, מאידך. זיהום ממשי בתחומי איזור התעשייה הנדון אותרלא  נכון להיום .2

 ,פיינת במגוון רחב של פעילות תעשייתיתתאהמת בתאוצת התפתחו נמצאתעשייה זה 

בסיור שהתקיים במהלך ביצוע פרויקט זה . חדשים של מפעלים ובתי עסקובנייה בתחלופה 

שלא אותרו בעבודות סקירה קודמות ומטבע ( כגון מצבעות ובתי דפוס)בתי עסק קטנים  נמצאו

שאופיינו  רך אקוויפר החוףבאזורי תעשייה שונים לאו. פעילותם יכולים להוות מקור מזהם
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נמצאו עדויות לחדירת מזהמים לתווך הרווי בריכוזים הגבוהים מהסף  בפעילות תעשייתית דומה

  .  הישראלי שתייההתקן מי המותר על פי 

על מצב שיווי המשקל הכימי של בנטונייט בוץ קדיחה מסוג קיימת השפעה ישירה לשימוש ב .7

האשלגן וחלק , הסידן, ריכוזי הנתרן, של המיםהמים המתבטא בשינויים ברמת ההגבה 

שבתנאים מסוימים עלול להיווצר זיהום משני שאינו קשור לפעילות , מכאן. מהמתכות הכבדות

יש לציין כי גם שימוש בפולימרים כנוזלי קדיחה אינו מתאים . התעשייתית המאפיינת את האזור

נערך בנושא עם מהנדסי חברת מדיון ש)מיסים אורגניים נדיפים וזאת בשל רגישותם למ

BAROID.)     

 

לחקור את האזור במסגרת הפעולות הבאות כשלב הבא בחקירת ולהמשיך מומלץ לאור הנאמר לעיל 

 :האזור

-ו TCE  שבו נמצאו במים ריכוזי 2בקרבת קידוח נת ראשון מערב  ממוקדסקר היסטורי  ביצוע .2

PCE סביבת הקידוח ודשת ומעודכנת של בחינה מח בסקר לכלוליש . המותרגבוהים מהסף ה

  .בתרכובות אלובעבר ושניתן לייחס להם שימוש והפעילים כיום  מבחינת המפעלים

 חומרי הגלםותהליכי הייצור את , פעיל בור כל גורם פוטנציאלימומלץ לבחון ע במצב הנתון כיום .7

 . סופיים םתוצריו תוצרי לוואי ,בהם נעשה שימוש תדיר

בריכוז , ובמרחב בזמן, אחר שינויים פותירצולעקוב בך יהמשיש ל, לעיל 7-ו 2במקביל לסעיפים  .4

 PCE -ו  TCEריכוזי עם דגש על  המזהמים שאותרו במסגרת עבודה זו ועבודות ניטור קודמות

בקידוח נת וריכוז הארסן  'א1ריכוז הכרום בקידוח נת ראשון מערב  ,2בקידוח נת ראשון מערב 

פעמים בשנה ולכלול בנוסף גם בדיקות  3את הדיגום בתדירות של  מומלץ לבצע. 5ראשון מערב 

 . מוליכות חשמלית וחמצן מומס, חיזור-פוטנציאל חמצון, לערך הגבה

האשלגן , הסידן, יש לבחון את השינוי בריכוזי הנתרן, בקידוחים בהם נעשה שימוש בבנטונייט .3

 . כתלות בזמן( בעיקר ארסן וכרום)וחלק מהמתכות הכבדות 

תכונותיו ולבחון , יש לפרט את מקורו, במהלך קדיחת קידוחי ניטור בעזרת בוץ קדיחה, תידבע .5

-סודיוםבמקום  Nu-Well® 220או  ®AQUA-CLEARאת פירוקו בעזרת חומרים כגון 

גם . אשר ייתכן כי השפעתם על תהליכים כימיים באקויפר תהיה פחותה יותר טריפוליפוספט

 .מןמעקב זה צריך להימשך לאורך ז

 שלושה 5ונת ראשון מערב  2נת ראשון מערב  בקו שבין , יהימומלץ לבצע במרכז אזור התעש .1

קידוחים אלו יש . (או צמדי קידוחים במקרה של קיומם של אופקים שעונים)קידוחים נוספים 

    .לבצע ללא בוץ קדיחה
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