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 /99//91/91: תאריך                    

 ETR1211290:  מספרנו       

 

 לכבוד

 גיא רשף
 מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור

 רשות המים
 

 נ.א

 

 נתניה, אליעזרקריית ה באזור תעשי היסטוריסקר : הנדון

 אליעזרקריית באזור תעשיה המידע שנאסף אודות הפעילות התעשייתית את המציג ח "מוגש בזאת דו

במסגרת פרויקט , במקביל נתונים שנאספועל המידע מבוסס על עבודות קודמות שבוצעו באזור ו. בנתניה

ומהמשרד ' מי נתניה'תאגיד המים , (יכות הסביבהמחלקות תכנון ורישוי עסקים וא)עיריית נתניה מ ,זה

מפעלים  43אותרו  מקורות המידע השוניםהרשומות של מ (.אגף תעשיות ומחוז מרכז)להגנת הסביבה 

מוגדרים מפעלים  //, מתוכםכשבעלי פוטנציאל זיהום לסביבה  (שפעלו בעבר ופעילים כיום)ובתי עסק 

מניתוח . על היתר שימוש במזהמים מוכלריםידוע מפעלים  4 -ול חשודים כמזהמיםכ גורמים השוניםי ה"ע

עיקר הזיהום עולה ש ,הממוקמים באזור התעשייה ובסביבתו םבקידוחי ,ממצאי הניטור שנאספו עד היום

בריכוזים גבוהים ואף חורגים מתקן מי השתייה של ומאופיין של האזור מזרחי הצפוני והבצידו  ממוקם

. והמצאות מספר תרופות בריכוזים שונים( TCEו כלורופורם, cis 1,2-DCE )תרכובות כלורואורגניות 

נובע מזיהום ישיר בתרכובת זו ולא כתוצאה מתהליכי פירוק של  cis 1,2-DCE -נראה שמקור הזיהום ב

TCE  אוPCE  .  

ח זה "ממצאי ניטור הקידוחים בתחומי אזור התעשייה ובסביבתו מוגשת בדווהמפעלים לות מניתוח פעי

והמשך שיכלול הטמנת דוגמים באזורים חשודים באמצעות סקר גז קרקע המשך חקירת האזור המלצתנו ל

      .הגדרה ממוקדת של גורם הזיהום לצורךניטור הקידוחים 

 
 ,בכבוד רב        

 
 נועם צח דבורי     

 מ"בע הנדסה. אתגר א
 

 מ"הנדסה בע. אתגר א, מנהל –גיל ברנדר  : העתק
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 וכן העניינים ת

 

 5 רקע  .9

 6  תאור הסביבה ./

 6  תיאור כללי    9./

 6 תשתיות ביוב     /./

 8 רקע הידרולוגי ומערכות זרימה .3

 99 אפיון פעילות תעשייתית ופוטנציאל זיהום מי תהום .4

 99 סקירה כללית -עבר והווה  4.9

 95 מי תהום נתוני הפקה ואיכות /.4

 98 מסקנות והמלצות להמשך העבודה .5

 9/ מקורות מידע .6

 
 

 

 רשימת תרשימים

 8 .........תצלום אויר של תחום החקירה באזור התעשייה קריית אליעזר והסביבה הסמוכה לו :9תרשים 

 1 ...................מזרח באזור התעשייה קריית אליעזר נתניה-מערב לצפון-חתך הקרקע דרום :/תרשים 

 1 ...........................האזורית בסביבת אזור התעשייה קריית אליעזר נתניהמפת המפלסים  :3תרשים 

 93 ...........................................................מיקום מפעלים באזור התעשייה קריית אליעזר :4תרשים 

 96 ........ים ומיקום מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום בקריית אליעזר קידוחים בהם נמצאו מזהמ :5תרשים 

 9/ ..................    אזורים בהם מומלץ לבצע סקר גז קרקע לאיתור תרכובות אורגניות מוכלרות  :6תרשים 

  

 

 רשימת טבלאות

 

זיהום  ובעלי פוטנציאל, פעילים בהווה וכאלו שהיו פעילים בעבר, רשימת מפעלים :9טבלה 

 .............................................נתניה, מי תהום באזור התעשייה קריית אליעזר

99 

ריכוז תרכובות אורגניות נדיפות ותרופות בקידוחים שונים באזור התעשייה קריית  :/טבלה 

 .........................................................................................נתניה, אליעזר

95 
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 רקע. 2

המים איכות ביוזמת אגף , בודות חקירה נרחבות במסגרתן הוקמוע במהלך השנים האחרונות נערכו

ממצאי הניטור מאפשרים  .לאפיון איכות מי התהוםבמספר אזורי תעשייה מערכי ניטור  ,ברשות המים

הפעילות התעשייתית על ת השפעוקביעת  ,םם למים המופקיתעטרם הג ,של מזהמיםמוקדם  איתור

בשלבים מוקדמים למי התהום פתרונות שיקום  ומוצעים נבחנים בהתאם לממצאי הניטור. איכות המים

חקירת הזיהום ומקורותיו באזורי שלב נוסף ב מהווה ,ח זה"שממצאיו מובאים בדו, פרויקטה. ככל האפשר

  .תעשיה נבחרים לאורך אקויפר החוף

הפעילים כיום  ,והמפעלים אגר מידע מקיף הסוקר את בתי העסקמ ,בשלב הראשון, ה נבנהבפרויקט ז

 עדכנייםמבוסס על נתונים  המידע המוצג .בנתניהש אליעזרקריית אזור התעשייה ב .ושפעלו בעבר

תאגיד המים מ, משרד להגנת הסביבהשל ה מרכזמחוז מ, ברשות איכות המיםמאגף  שהועברוהקיימים 

פה -בעלשיחות מבוסס מחלק מהמידע , בנוסף .עיריית נתניה והיחידה הסביבתית של נתניהמ', מי נתניה'

נבחן הקשר בין פעילות המפעלים באזור , שנבנהמידע המאגר על בסיס . בעלי תפקידים בגופים אלועם 

מוקדים  3על הסקר מלמדים  יממצא. בהווהלנוכחות המזהמים במי התהום , בעבר ובהווה, התעשייה

בהם נמצאו ריכוזים גבוהים  ,מזרחי של אזור התעשייה הנדון-הממוקמים בצידו הצפוני והצפון, עיקריים

 .  מוכלרים-אורגנושל מזהמים ( ואף חורגים מתקן מי השתיה)

 

 :והסיוע באיסוף המידע הרלוונטי בפרויקט זה על שיתוף הפעולהלגורמים הבאים ברצוננו להודות 

 .המים ברשות המים איכותאגף  -גיא רשף . 9

 .נתניהעיריית , מנהל אגף איכות הסביבה –מיכה בראל . /

 .תעשיות ורישוי עסקים' מנהלת מח -לודמילה מילגרום . 3

 .עיריית נתניה, אגף תכנון ורישוימנהלת פרויקטים מיוחדים ב –סוריאה וקסברג . 4

 .אגף איכות הסביבה, מנהלת מחלקת איכות אוויר וחומרים מסוכנים –ניה נודלמן 'ג .5

 .'מי נתניה'תאגיד המים  - שטיינהרץתהל . 6

          .מי נתניה, GISאחראי מערכות  - שי שוורצמן. 7

  .מי נתניה, מהנדסת מים וביוב - בלום  -אבישג יעקבי. 8

 .'מהנדסים. א.א'אמיתי אבנון וצוות חברת . 1
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 תיאור הסביבה. 1

 תיאור כללי. 1.2

היחידה שנערכו עם נציגי  שיחותוסס על מידע הקיים במרשתת וממידע שהועבר במסגרת מבזה פרק 

 .  'מי נתניה'תאגיד המים  יגונצי, הנדסה ותכנון בעיריית נתניהמחלקת  ,תית של נתניההסביב

ומשלב בתחומו מפעלי  49 -הת ושנסוף בהוקם  (2תרשים ) שבנתניה אליעזרקריית אזור התעשייה 

שכונות  ,עם השנים ,סביב אזור תעשייה זה הוקמו. בתי מסחר ומסעדות ,מוסכים, זעירהותעשייה כבדה 

השכונות נאות  י עםמערבבצידו ה, שכונת נווה איתמרני עם צפובצידו ה כיום האזור גובל כאשרמגורים 

  .משכנות זבולון המרעם  מידרובצידו הגנים וקריית רבין ו

התנהלה וההתפתחות לאורך השנים  הקמתו עם החלהיה זה הפעילות התעשייתית בשטחי אזור תעשי

, כיום(. פ"מידע שהועבר בע)צורה מוסדרת בהכרח מול העירייה בהכרח ב ים ולאימוצרכים המקל בהתאם

בתי עסק פרטיים כאשר קיימת תחלופה מפעלי תעשיה ותיקים לצד מספר  פועליםזה אזור תעשיה ב

וגבולותיו מוצגים  דונם 9899משתרע על כ עבודה זו הנחקר בשטח ה .יםגבוהה יחסית של העסק

 . 9בתרשים 

 

 תשתיות ביוב 1.1

ככל הנראה היו ממוקמות לבריכות חמצון ש בעבר הוזרמו, תעשייה זהשפכי המפעלים שפעלו באזור 

 . שכונת נווה איתמרבשטח שכיום נמצאת , 57' צפונית לכביש מס

עבודות תשתית הביוב  ומתקופה זו החל. נתניה של יםשפכהמכון טיהור בעמק חפר הוקם  9174בשנת 

 19 -בשנות ה. טיפול ביולוגי במכון הטיהורוצורך העברתם ל מאזור התעשייה הנדון איסוף השפכיםל

כל השפכים , כיום. בוטלה הזרמת השפכים התעשייתיים לבריכות החמצוןובעקבות כך המערכת  השלמוה

 . ם למכון הטיפולמופני אליעזרהמיוצרים באזור תעשייה 
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  .ביבה הסמוכה לובנתניה והס אליעזרתצלום אויר של תחום החקירה באזור התעשייה קריית : 2תרשים 

 נווה איתמר

 רמת 
 אפרים

 נאות גנים
 (וותיקים' לשעבר שכ)

 קריית רבין

משכנות 
 זבולון המר

 פארק האופנים
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 רקע הידרולוגי ומערכות הזרימה. 3

של המערכת ההידרוגיאולוגית באזור  עדכני הוקם מערך ניטור אשר כלל ניתוח 991-99/בין השנים 

החתך  יוןבוצע קודם לכן סקר מקיף לאפ, כבסיס להקמת מערך הניטור. סביבתובהתעשייה הנדון ו

, ועל כן( 999/)דבורי וחובריו המידע מוצג בפירוט בעבודתם של . אזורביפרי ומערכת הזרימה והאקו

 . עיקרי הדבריםלהלן  במסמך זה מובאים

ממוקם בחלקם המערבי של העמקים המצויים ממזרח לרכס הכורכר שעליו בנויה העיר  האזור התעשיי

. ע מקיומו של רכס הכורכר שאינו מאפשר זרימה ישירה ליםהניקוז העילי של עמקים אלו מושפ. נתניה

 רום פני השטח. באופן זה אזור תעשיה קריית אליעזר מתנקז אל נחל אביחיל הזורם צפונה לנחל אלכסנדר

 . מטר 9/-ל 95נע בין אזור ב

ידות יחעולה ש, סביבתובהממוקמים באזור התעשייה ו ,קידוחים דוגמאותמהנתונים אשר התקבלו מניתוח 

הם שלוש שכבות חרסית בעלות ימעלשסילטים וחולות חרסיתיים  ןהסלע המרכיבות את תחתית העמק ה

סית המורכבת מחול דק חבמרכז החתך ובקרבת פני מי התהום קיימת שכבה מוליכה י. פרישה מרחבית

בות רצף שכ. (/תרשים ) עולה מעל מפלס מי התהוםפרישתה ה יעד חרסיתי אשר מדרום לאזור התעשי

לפחות התעכב באופקים אלו  ונעצר א היהחרסית מרמז על כך שייתכן ששטף המזהמים מאזור התעשי

אין להוציא מכלל אפשרות כי במקומות מסוימים שכבות  תאולם מכיוון שמדובר בסביבת השקעה אלוביאלי

 .חרסית אלו הוסרו בזמנים מאוחרים לשקיעתן

 המאוחדים Cו  Bמה אזורית הכוללת את תת אקויפרים מערכות הזרימה באזור מורכבות ממערכת זרי

( שיוצגו בהמשך)ומנתונים עדכניים  59 -מניתוח מפות מפלסים משנות ה. ויוצרים חתך אקוויפרי עבה

נראה כי מערכת הזרימה המקומית של האקויפר מושפעת לאורך השנים מהיקף ההפקה של הקידוחים 

כיוון הזרימה , בית ושאיבת היתר מאוקיפר השרון הצפוניטרם השאיבה האינטנסי, 9158בשנת . באזור

באזור התעשייה קריית אליעזר גרדיאנט הזרימה כלפי הים נשמר עד . הכללי באקויפר נע ממזרח למערב

 כיווןבחל שינוי , בדרום מערב לאזור התעשייה( 999/בשנת )אך עם היווצרות שקע מקומי  999/שנת 

שקעים מצפון מערב ומדרום מערב לאזור  /נצפו  996/ו  995/נים בש. זרימת האקויפר לדרום מערב

. צפון מערב-דרום מערב וצפון-לכיוונים דרוםבתקופות אלו התעשייה ומכאן שהזרימה באקויפר התקדמה 

ונתוני  999/משנת  הפרויקט מערך המסתמכת על נתוני קידוחי ,מפת מפלסים עדכנית של האקויפר

הנמצא  /שקע הדסים לכיוון , עיקרהמראה כי מגמת הזרימה האזורית  ,םרשות המים בקידוחים סמוכי

מערך זרימה זה דומה לזה אשר הוצג על ידי השירות ההידרולוגי  (.3תרשים ) לאזור התעשייה דרוםמ

 . ובהם כיוון הזרימה מוטה כלפי דרום 993/ -ו /99/במפות סתיו 
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המבוססת על נתונים שהופקו מקידוחי רקע שבסביבת  באקויפר האזורימפת המפלסים המקומית : 3רשים ת
 (999/, חובריולקוח מדבורי ו)  991-99/אזור התעשייה ומקידוחים שהוקמו במסגרת מערך הניטור בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (999/, לקוח מדבורי וחובריו)מערב לצפון מזרח באזור התעשייה קריית אליעזר בנתניה -חתך הקרקע דרום : 1תרשים 
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 מי תהום פוטנציאל זיהוםו באזור התעשייה אפיון פעילות תעשייתית. 4

 סקירה כללית - עבר והווה 4.2

 98אותרו , קריית ספיר בנתניהבתחום אזור התעשייה  השנערכ, (998/)אביטל וחובריו של  םתבעבוד

ות מי בדגימ ,ואילך אותרו 996/בשנת  .לזיהום מי התהום ישירשפעילותם הוגדרה כגורם מפעלים 

 ,,Trichloroethylene (TCE): בינהם מזהמים כלורואורגניםמספר  ,שטח אזור התעשייההתהום ב

cis 1,2 - Dichloroethylene (cis 1,2-DCE), 1,1- Dichloroethylene (1,1-DCE) ,1,1-

Dichloroethane (1,1-DCA) במסגרת מערך הניטור שהתבצע באזור זה בשנת , בנוסף. וכלורופורם

במסגרת  ,בוצעהבעקבות ממצאים אלו . (999/, דבורי וחובריו)ריכוזים של מספר תרופות אותרו , /99/

במטרה  שפעלו בעבר באזור התעשייהאלו המפעלים הפעילים כיום ו לגבי מקיפה סקירה ,פרויקט זה

רט הסקירה בוצעה בשני שלבים עיקריים כמפו. סוגי המזהמים שצוינו לעיללאתר את מקור הזיהום של 

 :כדלהלן

 היו פעילים שהתייחסות למפעלים הפעילים כיום ואלו שכלל  רשויותמספר מאיסוף מידע  - 'שלב א

 : התייחסות למאפיינים הבאים בשלב זה המידע שנאסף כלל. בעבר בתחומי אזור התעשייה

o סוג הפעילות. 

o שנות פעילות. 

o בית העסק באזור התעשייה/המפעל כתובת. 

  מי התהום בתרכובות זיהום גבוה למפעלים בעלי פוטנציאל והגדרת  הרחבת המידע - 'בשלב

   : ובתרופות בהתאם למאפיינים הבאים כלורואורגניות

o במידה והיו קיימים בעבר, אירועי זיהום. 

o היתר הרעלים. 

o וטיפולי קדם במפעל איכות השפכים  . 

o  תרשים וב 2ה טבלרשימת בתי העסק והמפעלים ומקומם בשטח אזור התעשייה מוצג בהתאמה

4. 
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 שם בית העסק 'מס
(1,3,5 ) 

 כתובת
 

סוג פעילות 
(2,3,,)  

, 2) מצב פעילות  (,,2) תיאור פעילות
1,,) 

 (4)ם איכות שפכי (2) רעליםהיתר 

ציקות פלדה ייצור ואספקת י מתכת 97הפלדה  מ"אורדן תעשיות בע 2
בדיקות , טיפול תרמי. וברזל

 .הרכב כימי ותכונות מכניות

 .9153משנת , פעיל
י אגף "מוגדר ע

תכנון ורישוי עסקים 
 כמקור מזהם

Trichloroethylene    
שימוש, אחסנה, אחזקה  

 בשפכים חריגות
. המוזרמים לביוב

 וחריגות בשומנים

מרקט -מדי. אל . איי 1
 מ"בע

,  יבוא ושיווק של תרופות ות תרופ 98הקדר 
ציוד ומכשור רפואי לבתי 

 .חולים

  אלא נמצ פעיל

ס 'אורביט טכנולוגי 3
-לשעבר אלחוט)

 (אורביט

עבר מפעל ותיק ש .טכנולוגיות תקשורת ייצור מתכות // השיש
 /99/בשנת 
 ת החדש"לאזה

  לא נדרש היתר

נדרש היתר )אין רשימה  פעיל אחסנת רעלים בית דפוס 97המסגר  מ"אלפורט ייבוא בע 4
  ( Cרעלים בדרגה 

 

 פינת אורט מ"אסיפונית בע ,
 ולנטוס

שירותי איכות 
 סביבה

מחזור  ,טיפול, פינוי
 והשמדה פסולת מסוכנת

נדרש היתר )אין רשימה  פעיל
 ( Cרעלים בדרגה 

 

עץ ל ייצור ושיווק צבעים מחסן צבעים 49המסגר  ים צבעים אפר 6
 ממגוון סוגים

י "פעיל ומוגדר ע
אגף תכנון ורישוי 

עסקים כמקור 
 מזהם

נדרש היתר )אין רשימה 
 -( Cים בדרגה רעל

 

  יש היתר ללא מוכלרים פעיל מכירה  ציוד משרדי 97המסגר  999/ אופיס 7

הדרי "אקספורט  8
 מ"בע" השרון

 בית אריזה 9הרכבת 
 

 פעיל
  

 .אין טיפול קדם

    אין מידע מכבסה וניקוי יבש 94המסגר  ארגמן שטיחים 9

אשלי כלי יהלומים  20
 מ"בע

אביזרים  תיקון ומכירת, ייצור לחיתוך כלי יהלום 6העמל 
 למכונות

  Trichloroethylene פעיל

י "מוגדר ע. פעיל ייצוא תוצרת חקלאית  בית אריזה אורט  בית אריזה פרי אור 22
אגף תכנון ורישוי 

עסקים כמקור 
  מזהם

 .אין טיפול קדם
קיימת חריגה 

 בדטרגנטים

נדרש היתר )אין רשימה  פעיל בקר וצאןשחיטת   מפעל שחיטה עירוני /9הרכב  בית המטבחיים 21
 (Cרעלים בדרגה 

 

ייצור והתקנת משטחי שיש  שיש 4האורזים  מ"ברזיתל בע 23
. אבן גירויצוק מפוליאסטר 

 צביעה

י "פעיל ומוגדר ע
אגף תכנון ורישוי 

עסקים כמקור 
 מזהם

  -יש היתר ללא מוכלרים

 קייטרינג 8/השיש  מ"גוון תעשיות מזון בע 24

  

 פעיל

 

ש בורות הפרדת י
אינם , שומנים

אין  .מרוקנים בזמן
 .נםקרה על ריקוב

גליקסמן קוסמטיקס  ,2
 מ"בע

, כימיקלים 98הקדר 
 קוסמטיקה

תכשירי , ציוד למספרות
 שיער

 -יש היתר ללא מוכלרים פעיל
  שימוש, אחזקה

 

 גומי 3/המסגר  גמיד 26
 

מפעל ותיק שנסגר 
 לא ידוע 9115בשנת 

 

, כימיקלים 96הקדר  מ"טיקס בעדניה קוסמ 27
 קוסמטיקה

יצור מוצרים ותכשירי 
 קוסמטיקה

י "פעיל ומוגדר ע
אגף תכנון ורישוי 

עסקים כמקור 
 מזהם

 - -יש היתר ללא מוכלרים
, יצור, אחסנה, אחזקה
  שימוש

 

הובלות השרון הצפוני  28
 מ"נתניה בע

מגוון מוצרים כולל הובלת  הובלת מטענים 97המסגר 
, וחומרים מסוכנים כימיקלים

 .אחסון בקירור

נדרש היתר )אין רשימה  פעיל
  (Cרעלים בדרגה 

 

מוצרי בשר , יבוא מוצרי מזון ייצור נקניקים - מזון //הפלדה  הוד מעדן 29
 שוחטים -אטליזים  -

 פעיל

  

ש בורות הפרדת 
אינם  .שומנים

 ואין רוקנים בזמןמ
  .נםריקובקרה על 

ייצור עציצים ואדניות  עציציםייצור  5הרכב  העציץ 10
  .מפלסטיק קשיח

  פעיל
  

קיים שימוש 
 בדשנים

האורזים  מ"הרטמן מאי בע 12
99 

אריזות לביצים מנייר עיתון  קרטון
 ממוחזר

  פעיל
 

 

יוד וצאביזרי רכב הרכבת  אלקטרוניקה 8דוד פנקס  מ"הרמטרון בע 11
 אלקטרוני

י "מוגדר עו פעיל
אגף תכנון ורישוי 

כמקור עסקים 
 מזהם

על פי מחוז מרכז קיים 
 היתר ללא מוכלרים

של  על פי רשימה אחרת
קיים היתר ל  המשרד

Trichloroethylene 

 

תחנת מעבר  6הרכבת  חכמון אהרון 13
 לפסולת

 פעיל שירותי פינוי ומחזור פסולת 
  

 

שינוע   .שירותי ביוב ואחזקה אשפה, בניין 6הרכבת  מ"חכמון גבאי בע 14
 ומרים מסוכניםפסולת ח

נדרש היתר )אין רשימה  פעיל 
 (Cרעלים בדרגה 

 

נדרש היתר )אין רשימה   שיווק, מסחר, יבוא, אחסנה  95אורט  מ"טופ מארט בע ,1
 ( Cרעלים בדרגה 

 

, פיתוח מוצרי גומי 6הרכב  טרמקו 16
פלסטיק וסיליקון 
רפואי בתהליכי 
 טבילה וכבישה

  אין מידע

 

 

על פי מידע )ובעלי פוטנציאל לזיהום מי התהום , בהווה וכאלה שהיו פעילים בעבר פעילים ,מפעלים תרשימ: 2טבלה 
 .נתניה, אליעזרבאזור התעשייה קריית ( שהועבר ממספר מקורות מידע

 

 מחלקת תכנון ורישוי בעיריית נתניה - 5, תאגיד מי נתניה - 4, (XXסימוכין )ל "תה - 3, אגף איכות הסביבה בעיריית נתניה - /, משרד להגנת הסביבה -  9
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 עסקשם בית ה 'מס
(1,3,5) 

 כתובת
 

סוג פעילות 
(1,3,5) 

 (4)איכות שפכים  (2)היתר רעילות  (,,1, 2)מצב פעילות  ( ,,2)תיאור פעילות 

( נתניה)כימאלידור  27
 מ"בע /911

י אגף "ומוגדר ע פעיל ייצור צבעים וכימיקלים כימיה, אחסנה 45המסגר 
תכנון ורישוי עסקים 

 כמקור מזהם

 -היתר ללא מוכלרים
, אחסנה, אחזקה -

, מסחר, יצור, אריזה
 שיווק

 

מהדרין תנופורט  18
שותפות , יצוא

 מוגבלת

שיווק ויצוא , גידול בית אריזה / אורט
 פירות וירקות

  -היתר ללא מוכלרים פעיל
, אחסנה, אחזקה

 ניפוק

 

מכונאות רכב וגם  מוסך 8הרכבת  מוסך אגד 19
 רחיצת שלדות

 אינםבורות מפרידי שומן ש  פעיל
חריגות גדולות . נים בזמןומפ

, שמנים, של שמן מינרלי
 .שומנים ודטרגנטים

שנפ . מפעלי ע 30
 מ"בע' ושות

 מצברים //שכטרמן 
 

שיווק ויצוא , ייצור
 מצברים

 59-משנות ה  פעיל
י אגף תכנון "מוגדר עו

ורישוי עסקים כמקור 
 מזהם

 -היתר ללא מוכלרים
, אחסנה, אחזקה
, יצור, יבוא, העברה

 שימוש, רמסח

, pHייצוב ל - תהליך קדם
מחזור  ,גירת בוצהא, שיקוע

עופרת והוספת פולימרים 
שימוש  .וקואגולנטים

חריגה  קיימת. כימיקליםב
 בעופרת

( איטום)אימפרגינציה  אלקטרומכניקה 91הקדר  מ"ניסן אוויאשן בע 32
 של מתכות קורוזיביות

נדרש )אין רשימה   פעיל
היתר רעלים בדרגה 

C )- שימוש, בואי 

 

סאן דק ריצוף בעץ  31
 מ"בע

, חומרים לשימור שיווק מתכת 94אורט 
חידוש וטיפול 

פלסטיק , במתכות
. צביעה בטון. ובטון

 .לכות ושמנים לעץ

נדרש )אין רשימה  פעיל
היתר רעלים בדרגה 

C) 

 

סעדון יבוא שיווק  33
 מ"והדברה בע

ייבוא . יונים תהדבר כימיקלים 99הנגר 
מרי ואביזרי ושיווק חו

מכונות וציוד  ,ניקוי
  .לניקוי תעשייתי

י אגף "פעיל ומוגדר ע
תכנון ורישוי עסקים 

 כמקור מזהם

 ש להם משקעי מסחר

צור ושיווק  /9אורט  עגמון  34
פרופילים ואטמים 

מגומי ספוגי 
 ובאטמים דביקים

    אין מידע

תשמישי קדושה  נייר ועור 7/הקדר  מ"פאר הקלף בע ,3
 קהויודאי

נדרש )אין רשימה  פעיל 
היתר רעלים בדרגה 

C)- 

, בעבר חריגות של סולפידים
COD ,לא  כיום. סידן ונתרן

. פכים למי נתניהשמזרימים 
 .יש מיכלי אגירה ופינוי מסודר

 9169פעיל משנת  חומרי גלם לתרופות פרמצבטיקה 9הפלדה  מ"פלנטקס בע 36
י אגף תכנון "ומוגדר ע

 ורישוי עסקים כמקור
 מזהם

1,1,2-
Trichloroethane 

 -ריכוזים של תרופות אותרו ב
 -ב. בקידוחים סמוכים 7002
היה אירוע דליפה של  7002

בורות . ס מהמפעל"חמ
 אינם הפרדת שומנים

בקרה על אין  .מרוקנים בזמן
 . נםתהליך ריקו

 אינםבורות הפרדת שומנים  לא נמצא פעיל שיווק דגים מזון  3/הקדר  פרודג 37
בקרה על אין , וקנים בזמןמר

 .הבורות נםתהליך ריקו

  לא נמצא 999/-9179. לא פעיל צביעה ואשפרה טכסטיל 45דוד פנקס  פרגוד 38

, צינורות הולכת נוזלים גלוון, מתכת 5/שכטרמן  נומטליצ 39
צינורות ופרופילים 

מוצרי בנייה , למבנים
מוצרים , מתקדמת

שירותי , לקירוי וגידור
פרופילי , עיבוד פלדה

 גימור פנים וחוץ

נדרש )אין רשימה   9159פעיל משנת 
היתר רעלים בדרגה 

C) 

 אינם ורות הפרדת שומניםב
בקרה על  אין .מרוקנים בזמן

 .נםתהליך ריקו

מכבסה וניקוי  6/שכטרמן  999/קריסטל  40
 יבש

    אין מידע

 9159 פעיל משנת גלידה וממתקים  ייצור מזון 6/ הנגר ריאו נתניה  42
י אגף תכנון "ומוגדר ע

ורישוי עסקים כמקור 
 מזהם

יש היתר ללא 
, אחזקה-מוכלרים

, מזון, החזקת רעל
קירור באמצעות 

 שימוש, אמוניה

 שאינםבורות הפרדת שומנים 
בקרה על אין  .מרוקנים בזמן

 נםתהליך ריקו

רשיונל סיסטמס  41
 מ"בע

ייצור מוצרי פלסטיק  פלסטיק 94אורט 
קשיח  מפוליאוריטן

, בטכנולוגית הזרקה
 צביעה, גימור

יש היתר ללא  פעיל
, אחזקה -מוכלרים
, יצור, אחסנה
 שימוש

 

יש היתר ללא  פעיל  טכסטיל, צבע 59הקדר  תפרון 43
 -מוכלרים

 

על )ובעלי פוטנציאל לזיהום מי התהום , בהווה וכאלה שהיו פעילים בעבר פעילים ,מפעלים תרשימ: (המשך) 2טבלה 
 .נתניה, אליעזרבאזור התעשייה קריית ( פי מידע שהועבר ממספר מקורות מידע

 נתניה מחלקת תכנון ורישוי בעיריית - 5, תאגיד מי נתניה - 4, (XXסימוכין )ל "תה - 3, אגף איכות הסביבה בעיריית נתניה - /, משרד להגנת הסביבה -  9
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ם כבעלי פוטנציאל מפעלי 43באזור התעשייה קריית אליעזר מוגדרים , על פי מקורות המידע השונים

 :מהם ידוע על היתר שימוש במזהמים מוכלרים 4 -לכש מי התהוםלזיהום 

. 97פלדה ה ברחוב, המזרחי של אזור התעשייהממוקם בצידו  - (9' מס) מ"אורדן תעשיות בע .9

א הצבולשוק האזרחי  מסוגים שונים יציקות פלדה המייצרו 9153הפועל במקום משנת , ותיקעסק 

המפעל פעל בעבר על , ממחלקת התכנון בעיריית נתניה פ"שנמסר בע ,ממידע .בארץ ובעולם

 .מפעלים ובתי עסק אחריםלצורך הקמת רובו פונה יותר מהשטח שהוא פועל כיום שבשטח גדול 

 .  9את מספור המפעלים המופיע בטבלה  תואםהמספור המופיע בתרשים  .מיקום מפעלים באזור התעשייה קריית אליעזר: 4 תרשים
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למפעל קיים היתר לשימוש רעלים , מחוז מרכז, על פי מידע שהועבר מהמשרד להגנת הסביבה

 .TCE -הכולל שימוש ב

. 6ברחוב העמל , של איזור התעשייה המערביממוקם בצידו  -(99' מס) מ"בעלומים אשלי כלי יה ./

מחוז , מידע שהועבר מהמשרד להגנת הסביבהעל פי . המפעל מתמחה בייצור כלי יהלום לחיתוך

 .TCE -כולל שימוש בהעלים למפעל קיים היתר לשימוש ר ,מרכז

תעשייה . 9ברחוב הפלדה , ור התעשייהמפעל הממוקם בצידו הצפוני של אז -( 36' מס) פלנטקס .3

פ )בקידוחים הסמוכים למפעל  997/בדיגומים שנערכו בשנת . עתירת ידע בענף ייצור התרופות

מספר תרופות  אותרו( 7-ו, 6, 5פלנטקס ) ובשטח המפעל( 3אליעזר . ת.נו /3נתניה עיר 

ר מהמשרד להגנת על פי מידע שהועב(. מידע מאגף איכות המים ברשות) משתניםריכוזים ב

  ./,TCA- 9,9 -קיים היתר לשימוש רעלים הכולל שימוש ב למפעל, מחוז מרכז, הסביבה

ברחוב דוד , מפעל לאלקטרוניקה הממוקם בצידו הצפוני של אזור התעשייה -( //' מס) הרמטרון .4

ות קיימת אי אחיד. י אגף תכנון ורישוי עסקים כמקור מזהם"מוגדר ע. 9185פעיל משנת . 8פנקס 

קיים היתר , על פי מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה -במידע לגבי סוג היתר הרעלים 

 -ההיתר כולל שימוש ב , באתר המשרדברשימת ההיתרים , מאידך. רעלים שאינו כולל מוכלרים

TCE. 

 

מספר מפעלים פעלו באזור תעשייה זה  995/עולה שבשנת , 996/משנת  ,ח מבקר העירייה"על פי דו

מפגעים ומטרדים במפעל במטרה למנוע  הבטיחותקיום תנאי אישור להמהווה  היתר עסקים ללא

באותו , כמו כן. ברזילתן ואפרים צבעים, סעדון, מלאדורח זה כללו את כי"פעלים שצוינו בדוהמ. לסביבה

לה י המשרד להגנת הסביבה במפעל כימלאדור ממנו עו"ח הובא סיכום סיור חומרים רעילים שנערך ע"דו

על מספר ליקויים שנמצאו בשנה זו במפעל בגין תקינות אחזקת חומרים מסוכנים והיתר ייצורם בשטח 

 . לנושא זה נוספת לא הייתה התייחסות, שפורסמו בשנים שלאחר מכן ,המבקר בדוחות.  המפעל

 

ום מי פוטנציאל לזיה בעלי ,שבמהלך איסוף מידע מהמרשתת נמצאו בתי עסק נוספיםיש לציין , בנוסף

 :בין בתי עסק אלו .נכללו ברשימות של מקורות המידע השוניםשלא  ,כלורואורגניותהתהום בתרכובות 

קריסטל "ומכבסת , 94המסגר הממוקם ברחוב , "ארגמן שטיחים" - המכבסות לניקוי יבש. 9

 תרשודשפעילותם בתי עסק מסוג זה קיימים ידוע ש. 6/שכטרמן הממוקמת ברחוב , "999/

סוג מהו האם בתי עסק אלו פעילים כיום ואין מידע  זה אולם במקרה, PCE -ימוש בהיתר לש

 .  ההיתר

 -במפעלים מסוג זה קיים שימוש ב, על פי הספרות המקצועית -תעשיות לייצור גומי ופלסטיק . /

1,2 - DCE . ( אחד מהם שאינו פעיל)מפעלים  3באזור התעשייה הנדון קיימים לפחות

 : העוסקים בתחום

  והמתמחה בייצור ושיווק פרופילים ואטמים מגומי ספוגי  /9הממוקם ברחוב אורט " עגמון"מפעל

 .  אין מידע לגבי סוג ההיתרים. 9163מפעל זה הינו ותיק יחסית ופעיל משנת . ובאטמים דביקים
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  פלסטיק וסיליקון רפואי בתהליכי טבילה , לייצור ופיתוח מוצרי גומי" טרמקו"בית החרושת

 .  אין מידע לגבי סוג ההיתרים. 6מיקומו ברחוב הרכב . שהוכבי

  9115 תונסגר בשנ 3/ברחוב המסגר מפעל ותיק מאוד שפעל  -ליצור פלסטיק " גמיד"מפעל 

אין מידע . י האגף כמפעל מזהם"בזמנו הוגדר ע(. איכות הסביבה בעירייהפ מאגף "מידע בע)

 . לפעילות מפעל זהבנוגע נוסף 

 

י אגף איכות הסביבה "מוגדרים ע( שאינם פעילים כיום באזור 3)מפעלים  //, כוללתמתוך הרשימה ה

ניתן . כלורואורגניםממסיסים יהיה ביהום אפשרות שהזקיימת ולחלקם  חשודים כמזהמיםבעיריית נתניה כ

-כימיקלים-טקסטיל, ניקוי יבש, מתכות)קבוצות שונות מבחינת אופי הפעילות  6 -ל אלו לחלק מפעלים

  .,תרשים כפי שמוצג בהמשך ב( ותרופות, מזון ונייר, גומי ופלסטיק, יעהצב

 

 נתוני הפקה ואיכות מי תהום 4.1

מ סביב אזור "ק 9.5 של בתחום רדיוסהממוקמים  ,קידוחי ההפקה 9/מכלל מנתוני רשות המים עולה ש

 ש"מלמ 4.9-בהיקף כולל של כ (999/, דבורי וחובריו) קה בפועלפתבצעת הממהם  99 בכ, התעשייה

ניטור באזור מעידים על השפעה הממצאי דגימות המים שנלקחו מקידוחי . (997/-/99/ מעודכן ל ממוצע)

מי התהום  איכותלהלן מובאת סקירה של . ארוכת טווח של הפעילות האנטרופוגנית באזור על איכות המים

 .  בשנים אלו באזור

החל משנות . הכלוריד היה יציב ועלה באופן מתון החל משנות החמישים ועד תחילת שנות השמונים ריכוז

 9118 שנתב. ל בתחילת שנות התשעים"מג 979 לערך שיא שלעלה באופן משמעותי  והשמונים ריכוז

ריכוז החנקות נמצא החל משנות השמונים  .ל"מג 956היה  וריכוז 997/ובשנת החלה מגמת ירידה 

ריכוז  997/בשנת . ל לשנה"מג 9.8כ  נעמד על ןיתקצב עלי 997/-9118במגמת עליה כאשר בין השנים 

 .ל"מג 64היה  35החנקות בתחומי תא 

ך השנים חדרו למי התהום באזור עולה שבמהל, שוניםהקידוחים במסגרת ניטור ה ,שנאספו מנתונים

בהם אותרו במי  הקידוחיםאת מפרטת  1 הטבל .נדיפות ותרכובות כלורואורגניות תרופות, מרכיבי דלקים

 . ,ם יתרשב ןמצוי מפורט מיקום הקידוחים. /99/-999/בין השנים אזור הבתחומי הום מזהמים הת

 

 

 שם הקידוח

 ומאפייניו

 עיר 17פ נתניה 

 **(לא פעיל) הפקה

 עיר 31 פ נתניה 

 **(לא פעיל)הפקה 

 עיר 37פ נתניה 

  הפקה

 ***3  אליעזר . ת.נ

 ניטור

 2פלנטקס 

 ניטור

 3פלנטקס 

 ניטור

 *ריכוז סף

  אזורי אזורי אזורי אזורי אזורי אזורי אזורי אזורי אזורי אזורי ת אקויפרת

  /99/ /99/ /99/ 999/ 999/ 996/ /99/ 995/ 998/ 995/ מועד דיגום

PCE 20 9 9 9 9 1 9.4 9 1 9 אין מידע 

TCE / /.93 9.4 9 9 1 /.54 /.65 7/./ 9.5 30 

cis 1,2-DCE 185 99/5 9 1 0, 9 61.3 9 9 1 אין מידע 

Chloroform 7 95.43 9 9  1 49/ 47.9 9 978.9 80 

Carbamazepin 9.935 9.17 אין מידע 97./ אין מידע אין מידע 9.1 אין מידע אין מידע אין מידע  

Gemfibrozil 9 9 93 אין מידע אין מידע אין מידע 9.49 אין מידע אין מידע אין מידע.//  

. /99/-996/באזור התעשייה ובסביבתו בין השנים שונים  םתרכובות אורגניות נדיפות ומרכיבי תרופות בקידוחי( ל"מקג)ריכוז : 1טבלה 
ריכוז סף על פי * .,בתרשים ום הקידוחים מוצג מיק .סף המותר על פי תקנות מי השתייההמ חורגבאדום מודגשים המזהמים שריכוזם 

 /99/בשנת *** , ח פלנטקס"דו -מידע מרשות המים ** , /99/שאושרו ביולי  (997/, משרד הבריאות. לעדכון מי שתייה המלצות) המלצות ועדת עדין
 (  תרופות)  Trimethoprim -ו  Gemfibrozilנמצאו ריכוזים של 
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בקידוחים הממוקמים בצידו הדרומי ( 999/, דבורי וחבריו) 999/במסגרת מערך הניטור שבוצע בשנת 

של אזור התעשייה ( /נת אליעזר , 9נת אליעזר )והצפוני ( 5נת אליעזר )המערבי , (8-ו 7, 6נת אליעזר )

עולה  ,נים מכלל הקידוחים באזורמניתוח הנתו, יתרה מכך. כלורואורגנים נדיפים לא אותרו מזהמים, הנדון

 .  ת אליעזרבאזור התעשייה קריי החשודים כמזהמיםמפעלים הומיקום ( מודגשים בעיגול לבן)קידוחים בהם נמצאו מזהמים : , תרשים
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 cis  ריכוזים גבוהים של כוללו של אזור התעשייה ימזרחהצפוני והאותר בצידו  ,עיקר זיהום מי התהוםש

1,2-DCE ,TCE ,להלן סיכום ממצאי הניטור. תרופותמרכיבי דלק ו, כלורופורם : 

o  בוצע באזור התעשייה במסגרת מערך הניטור ש 999/קידוח ניטור שפותח בשנת  - 3נת אליעזר

שנת וב( ל"מקג /49)כלורופורם בריכוז חריג  זה בקידוחאותר  999/ -ב(. 999/, דבורי וחובריו)

. סף המותר על פי תקן מי שתייההנמוך מה, ל"מקג 47.9נמדד באותו קידוח ריכוז של  /99/

, ל"מקג 64./ -ו 5./4)נמוך ויציב בריכוז  TCE -סוגי תרופות ו בשני מועדי הניטור ונמצא בנוסף

 . (בהתאמה

o  במסגרת מערך הניטור שבוצע באזור התעשייה  999/קידוח ניטור שפותח בשנת  - 4נת אליעזר

, ל"מקג 3.31-ו  7./אותר כלורופורם בריכוז של   /99/ -ו 999/בשנת (. 999/, דבורי וחובריו)

 .  בהתאמה

o  בקידוח זה . /99/בשנת ' ספלנטק'מפעל בשנערך מסגרת סקר בקידוח שפותח  - 9פלנטקס

תקן מי מ( בהתאמה, ל"מקג 61.3 -ו /./7)חורגים הבריכוזים  cis 1,2 DCE -ו TCEאותרו 

 .   מספר תרופותשל בקידוח זה אותרו גם ריכוזים . השתייה

o  בקידוח זה .  /99/שנערך בשנת ' פלנטקס'קידוח שפותח במסגרת סקר במפעל  - 3פלנטקס

 (. ל"מקג 978.9)ם בריכוז חריג כלורופורתרופות ואותרו 

o  בקידוח זה אותרו בשנים (. לא ידוע מועד השבתתו) קידוח הפקה שאינו פעיל -עיר  7/פ נתניה

 במגמת עליה cis 1,2-DCE, (ל"מקג /)ׁ TCEריכוזים נמוכים ויציבים של  998/ -ו  995/

 (.בהתאמה, ל"קגמ 95.43 -ו 7) במגמת עליהוכלורופורם  (בהתאמה, ל"מקג 99/5 -ו 185)

o  תבקידוח זה אותר בשנ (.לא ידוע מועד השבתתו)קידוח הפקה שאינו פעיל  -עיר  /3פ נתניה 

מדדו נ /99/בשנת . ללא ממצאים /99/בשנת ו TCEשל ( ל"מקג 9.4)ריכוז נמוך מאוד  995/

 .תרופותמספר  ריכוזים של

o  אין מידע לגבי ממצאי . 996/אותרו מרכיבי דלקים במסגרת ניטור הבאר בשנת  - 9נד אסוך

 .  דיגום משנים מאוחרות יותר

 

1,2-DCE בייצור תרכובות אורגניות מוכלרות , שכיח בתעשייה כממס אורגני בתעשיית תרופות והצבע

. PCEאו  TCEתרכובת זו הינה תוצר לוואי של פירוק , בנוסף. במערכות קירור ובתעשיית הגומי, אחרות

תתנדף או תחלחל לכיוון מי התהום כאשר תהליכי ספיחה ופירוק ביולוגי  תרכובת זו, עם הגעתה לקרקע

 (. Technical sheets of the EPA)של תרכובת זו בקרקע מוגדרים כזניחים 

, כממס בתעשיית התרופות, השימוש בכלורופורם בתעשייה נפוץ בתהליכי ייצור גזים במערכות קירור

 .  הצבע וחומרי ההדברה

 

 שבשטח המפעל נמצאו במספר קידוחים( מידע שהועבר מרשות המים) 'פלנטקס'על מפבבסקר שנערך 

אותרו ריכוזים  4בפלנטקס . DCA-1,2ריכוזים חריגים של מרכיבי דלק שונים ושל ( 7, 6, 5, 4פלנטקס )

-1,3מאוד של  יםגבוה יםריכוז, (תרכובת המאושרת בהיתר רעלים של המפעל) TCA-1,1,2, של 
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Dichloropropane, Chlorobenzene (חריג מאוד) ,1,1 -אצטון ו-DCE .Vinyl Chloride  אותר

    .  5 -ו 4בריכוזים חורגים מהתקן בפלנטקס 

 

 

 מסקנות והמלצות להמשך העבודה .,

שטח התעשייה הנחקר בעבודה זו . של העיר נתניה צפוניבצידה הממוקם  ,אליעזרקריית אזור התעשייה 

בתי מסחר  ,מוסכים, זעירהותעשייה כבדה משלב בתחומו מפעלי האזור , כיום .דונם 9899משתרע על כ 

תחלופת העסקים באזור הינה גבוהה יחסית ופתיחת העסקים אינה מוסדרת לחלוטין מול  כאשר ומסעדות

פ "על מידע בע. עסקים ללא היתרחלק מהמפעלים פועלים  , כתוצאה מכך(. פ"מידע בע)העירייה 

 . שכיחה באזור זהתופעה  זוהי השניםלאורך , ומדוחות רשמיים

שפכי המפעלים , 19 -עד שנות ה. שכונות מגוריםמספר , עם השנים, סביב אזור תעשייה זה הוקמו

בשטח  57מעבר לכביש , צפונית שיהיו ממוקמות בריכות חמצוןלככל הנראה הוזרמו , אזור תעשייה זהמ

בעמק  הופנו שפכי האזור למכון טיהור שפכים, עם הקמת השכונה .שכונת נווה איתמר ממוקמת כיוםשבו 

 .חפר

ונתוני רשות  999/משנת  הפרויקט מערך על נתוני קידוחי המבוססת ,מפת מפלסים עדכנית של האקויפר

 דרוםהנמצא מ /שקע הדסים מראה כי מגמת הזרימה האזורית היא לכיוון  ,המים בקידוחים סמוכים

מפעלים  43, על פי מקורות המידע השונים, אליעזר מוגדריםבאזור התעשייה קריית  .לאזור התעשייה

י הרשויות "מוגדרים ע( אינם פעילים כיום 3)מפעלים  //, מתוכם .בעלי פוטנציאל זיהום של מי התהוםכ

. מהם ידוע שקיים היתר לשימוש בתרכובות אורגניות מוכלרות נדיפות 4 -ל. השונות כחשודים כמזהמים

 ,(מפעלים 7) מתכות: םעל פי תחומי פעילות עיקריות קבוצות 6-ל החשודיםים מפעלה //את  ניתן לחלק

 /) מזון ונייר ,(מפעלים 3) פלסטיק וגומי ,(מפעלים 7) כימיקלים וצביעה, טקסטיל ,(מפעלים /) ניקוי יבש

 . (מפעל אחד) תרופותו ,(מפעלים

 : נמדדובהם  במספר קידוחיםמזרחי ני והבצידו הצפו אותר באזור התעשייה הזיהום

o cis 1,2-DCE - 7/בפ נתניה ) ריכוזים גבוהים ואף חורגים מסף התקן המותר במי שתייה 

  (.9עיר במגמת עליה ובפלנטקס 

o TCE -  (.9פלנטקס )ריכוז גבוה מסף תקן מי שתייה 

o  במגמת עליה  עיר 7/בפ נתניה ו 3פלנטקס ב)ריכוז גבוה מסף תקן מי שתייה  -כלורופורם

 .(ן מי השתייהתקטווח אך ב

o  נת ) תוסביבבו' פלנטקס'בשטח מפעל  שונים בקידוחים מספר תרכובותאותרו  -תרופות

  (.3ופלנטקס  9פלנטקס , עיר /3פ נתניה , 3אליעזר 

o  בינהם' פלנטקס'בשטח המפעל תרכובות אורגניות נוספות בריכוזים גבוהים וחריגים נמדדו :

תרכובת המאושרת בהיתר ) Dichloroethane ,1,1,2-TCA-1,2, מרכיבי דלק שונים

 -אצטון ו, (חריג מאוד) Dichloropropane ,Chlorobenzene-1,3, (רעלים של המפעל

1,1-DCE ו-Vinyl Chloride. נמצאו ריכוזים של מספר תרופות, בנוסף. 
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ממצאי אלו מובילים למספר מסקנות בנוגע למקור הזיהום ולהתפשטותו בתווך הרווי בתחומי אזור 

 :אליעזרעשייה קריית הת

העדר ל ביחס ,עיר 7/בקידוח פ נתניה  cis 1,2-DCE בריכוזמגמת העלייה ריכוזים הגבוהים וה. 9

TCE , לא ושל תרכובת זו לקרקע  ה ישירהתוצאה מחדירהינו כזיהום שהמחזקים את ההנחה

הממוקמות שיכול להגיע ממכבסות לניקוי יבש ) TCEתהליכי פירוק של זיהום משני ב ותוצרימה

, 'פלנטקס'מפעל או /ו', גמיד, 'של המפעל לייצור גומי( 9115עד )פעילות ה .(בסמוך לקידוח זה

 .לסוג מזהם זה הוות גורם ישירלעלולה  ,הממוקמים בקרבת הקידוח הנדון

 /99/ -וב 999/ -אך ריכוזים גבוהים אותרו ב' פלנטקס'לא אותר בשטח המפעל כלורופורם . /

ממצא (. 3ופלנטקס  3נת אליעזר )מחוץ לשטחו  ,מים בצידו המערבי של המפעלבקידוחים הממוק

 ןיש לציי. פעל אחר הסמוך לקידוחים אלוככל הנראה ממ זה מרמז שמקור הזיהום בכלורופורם הינו

במגמת עליה )אותר ריכוז נמוך , מערבית לקידוחים אלו-הממוקם דרום, עיר 7/בקידוח פ נתניה ש

 . השל מזהם ז( מסוימת

מתחנת הדלק יכולה להגרם מזיהום ישיר ' פלנטקס'שטח המפעל בהדלקים  נוכחות תרכובות. 3

בשטח  (או שהיה קיים) במידה וקייםממיכל דלק לתדלוק רכבים למפעל או  צפוניתהממוקמת 

  .לצורכי פעילותו השוטפת המפעל

 

 :פעולות הבאותלהמשיך ולחקור את האזור במסגרת ה בשלב הבא לאור הנאמר לעיל מומלץ

עיר ולעקוב אחר השתנות ריכוזי המזהמים  7/מומלץ לחדש את פעולות ניטור קידוח פ נתניה  .9

 .וכלורופורם cis 1,2-DCEבדגש על שינויים במגמת העלייה בריכוז , בקידוח זה

ם הממוקמים בצידו בדגש על הקידוחי, ם בתחומי אזור התעשייהקידוחיעקבי של הניטור המשך  ./

שאותרו התפשטות מרכיבי התרופות מגמת  לבחון אתמערך ניטור זה יאפשר  .מזרחיהצפוני וה

  .אחרים תרופותעד כה והופעת מרכיבי 

 יש לבחון האם קיימת. 'פלנטקס'יש לבדוק את מקור הזיהום למרכיבי הדלק בשטח מפעל  .3

ובר עמדת תדלוק היכולה להוות מקור זיהום או האם מד (בהווה וגם בעבר)בתחומי המפעל 

 . (כגון תחנת דלק סמוכה)חיצוני במקור זיהום 

הסביר קיימת פעילות שיכולה לים בהם /יש לבדוק קרבה של מפעל 9בקרבת הקידוח פלנטקס  .4

  ./99/שאותרו בקידוח זה בניטור שבוצע בשנת   cis 1,2-DCE -ו TCEריכוזי  את נוכחות

על מנת לשלול תנועה של  בקרבת מפעל אשלי, מרכז אזור התעשייהבלבצע קידוח נוסף  .5

 .המזהמים שאותרו עם כיוון הזרימה

לאיתור נוכחות מזהמים נדיפים פסיבי לבצע סקר גז קרקע להמשיך ולחקור את האזור ו מומלץ .6

  .המיםווקדים מזאזורים עיקריים בהם נמצאו מ 3 בבקרקע 
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ומרכיבי  לאיתור תרכובות אורגניות מוכלרות( מסומן בריבוע)לץ לבצע סקר גז קרקע אזורים בהם מומ 6תרשים 

   .באזור התעשייה קריית אליעזרדלק 
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 מקורות מידע  .6

 הערכת פוטנציאל והיקף זיהום מי תהום מתעשייה . 998/. עוז. ו  ס, קובליו. ר, .א, אביטל

 .ל"תה: אביב-תל. 'שלב ג, באקוויפר החוף

 הנדסה. אתגר א. קריית ספיר נתניהמערך ניטור באזור . 999/. י, נעמן, .א, צנטנר, .צ.נ, דבורי. 

  (/99/אושרו יולי ). 997/, משרד הבריאות. המלצות לעדכון מי שתייה -ועדת עדין   

 האוניברסיטה . נגר ומי תהום בסביבה עירונית, ניטור מי גשם. 996/. אסף. ל, שיין. ד, .ר, נתיב

 .העברית בירושלים

 קוויפר החוףהערכת פוטנציאל והיקף זיהום מי תהום מתעשייה בא. 997/. עוז. ו  ס, .ר, קובליו ,

 . ל"תה: אביב-תל. 'שלב ב

  999/-א"התשס, (איכותם התברואתי של מי השתיה)תקנות בריאות העם 

 ח פנימי"דו. 997/. עיריית נתניה, 996/לשנת  3/' ח מבקר העירייה מס"דו . 
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