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09/11/2010  :תאריך                            

 ETR1110234: מספרנו                        

  בודלכ

  גיא רשף
  מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור

  רשות המים
  
  נ.א

  
  נתניה, קריית אליעזרה יתעשיהמערך ניטור באזור  :הנדון

  

במהלך . קריית אליעזר שבנתניהמערך ניטור באזור תעשיה המסכם את הקמת ח "מוגש בזאת דו

יבתו מבחינת מקורות העבודה הנוכחית בוצע סקר אשר כלל את ניתוח נתוני אזור התעשייה וסב

קידוחי ניטור בתחום איזור  שמונהבעקבות מחקר זה בוצעו . זיהום והמערכת ההידרוגיאולוגית

החתך הגיאולוגי שנחדר בקידוחים היה מורכב במרכז אזור התעשייה משכבות . התעשייה והיקפו

חלק מהמזהמים נראה כי , למרות זאת. סופח למקורות הזיהום\אשר מהוות גורם מעכב סילט וחרסית

נראה כי הסביבה ההידרולוגית רגישה למשטר ההפקה . עבר את שכבות אלו והגיע למי התהום

נתוני אנליזות . התקדמות המזהמים באקויפר מושפעת מהשינויים במערכת הזרימהו המקומי והאזורי

ת זיהום המים שבוצעו בקידוחים אלו ובקידוחים בסביבה הקרובה מרמזים על קיומם של מספר מקורו

המשך . מ ועל תחנת דלק אסוך כמקורות זיהום"באופן כללי ועל מפעל פלנטקס בע באזור התעשייה

הניטור המומלץ בעבודה זו יאפשר איתור מוקדם של התקדמות מזהם לעבר קידוחי מי השתייה 

  .מקורות זיהום נוספיםוייתכן שאף את הבסיס למציאת 

  
  

  ,בכבוד רב        
  

  בורינועם צח ד     
  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
קבלת מידע צורך נה הקמת מערך ניטור למי תהום באקויפר החוף ליה, הנוכחיתמטרת העבודה 

עדכני על דליפות זיהומים לאקויפר ומתן התראה מבעוד מועד על סכנות הזיהום באקויפר ודרכים 

  .  לטיפולו לפני הגעתו לקידוחי מי שתייה

ינה עצומה מכיוון שאקויפר זה הנו אחד ממקורות חשיבות איתור מוקדי הסכנה לאקויפר החוף ה

המים העיקריים של ישראל ובשל מבנהו ותכונותיו ההידראוליות משמש כאוגר תפעולי רב שנתי 

יכולת תפעול נכונה של האקויפר חייבת להתבסס על מידע נכון . וכווסת של מערכת המים הארצית

  .  ל מוקדי הסכנה של אקויפר זהשועדכני 

וגים כבעלי תור מוקדי הזיהום הגדירה רשות המים עשרים אזורי תעשיה במישור החוף המסולצורך אי

אזור תעשיה בבעבודה זו מיושמת תוכנית ניטור ). 2008, אביטל וחובריו(ה פוטנציאל זיהום גבו
ותכליתה אבחון תהליכי זיהום במוקדי הזיהום ואיתור זיהום היוצא מגבולות שבנתניה  קריית אליעזר

  . ר התעשייהאזו

  
   .145וחתך גיאולוגי ברצועת יוסום קריית אליעזר מיקום אזור התעשייה : 1תרשים 
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גבולותיו המערבי . )1תרשים ( ר"קמ 1.8 כ שטח שלפני אזור התעשייה קריית אליעזר משתרע על 

נע אזור ב פני השטח רום. מ מקו החוף בהתאמה"ק 3.4 -כ-מ ו"ק 1.8והמזרחי מצויים במרחק של 

תשתית האזור מורכבת . מנוקז בחלקו הצפון מערבי על ידי נחל אביחילמטר והוא  20ל  15בין 

  . ותעלי ידי חול ובחלק הוסכהמבעיקרה מחול חרסיתי 

  
 הידרוגאולוגיה. 2

 החתך האקויפרי . 2.1
 האקויפר. פר החוףהמהוות את אקוי הפליסטוקןחתך הקרקע באזור הפרוייקט מורכב מיחידות מגיל 

משתרע ממורדות הכרמל בצפון עד לסיני בדרום ומרגלי הרי יהודה והשומרון במזרח ועד לקו החוף 

, בחתך אנכי הניצב לקו החוף. טיט וחמרה, קונגלומרטים, כורכר, בנויי משכבות חולו במערב

במרחק של כשבחלקו המערבי , במערב' מ 200האקוויפר מתעבה ממטרים ספורים במזרח ועד לכ 

על ידי עדשות ) D-ו A ,B ,C(לתת אקויפרים מ מקו החוף מזרחה מחולק האקוויפר אנכית "ק 5עד 

בסיס האקוויפר הנו חבורת הסקיה המורכבת מיחידות . חרסיתיות המקשות על מעבר המים ביניהם

  .חרסית וחוואר המהוות גבול תחתון אטום

שעליו בנויה  כורכרהלרכס המצויים ממזרח המערבי של העמקים  םממוקם בחלק האזור התעשיי

שאינו מאפשר זרימה  כורכרהניקוז העילי של עמקים אלו מושפע מקיומו של רכס ה. העיר נתניה

באופן זה אזור תעשיה קריית אליעזר מתנקז אל נחל אביחיל הזורם צפונה לנחל . ישירה לים

בעמקים המכוסים  וחרסיות לטיםסי, מערכת הזרימה העילית הביאה לשקיעה של טינים. אלכסנדר

   .בחלק מהשטח על ידי חולות דיונות אשר הגיעו מכיוון הים

החתך הניצב לחוף הים מראה את המבנה הגיאומורפולוגי של פני השטח ואת הרכב השכבות ומבנה 

בקרבת . ועמקים כורכרי רכסי "פני השטח מאופיינים ע, כאמור. האקויפר בתת הקרקע עד לבסיסו

מזרחית לו בקעה שטוחה . היוצר את המצוק התלול מעל חוף הים, המערבי כורכרף רכס ההים נחש

הגבוהים של  כורכרוממנה מזרחה שוב מתרוממים רכסי ה) בה מצויים אזורי התעשייה(חרסיתית 

  . השרון הצפוני

) אבן חול גירית( כורכרמגיל פלייסטוקן המורכבת מ" תצורת פלשת"תת הקרקע בנויה משכבות 

) חמרה(ימי וחולות לחילופין עם שכבות ביניים של חרסית ימית וטיט חולי  –בובי מטיפוס חופי נק

עד לבסיס האקויפר הנו ) גובה פני הים(' מ+  0מרום , עובי החתך הרווי של שכבות האקויפר. יבשתי

מ "ק 3במרחק של כ ' מ 100 – 120בקרבת חוף הים והולך ומצטמצם מזרחה לעובי של כ ' מ 140כ 

פלייסטוקן  –מגיל פליו ") תצורת יפו("את תשתית האקויפר יוצרת שכבת חרסית אטומה . מהים

, )חבורת סקיה(עובי שכבות החרסית בבסיס האקויפר . המונחת בשיפוע מתון עולה ממערב למזרח

שכבות אלה חוצצות ומפרידות בין אקויפר הפלייסטוקן לבין אקויפר חבורת . מגיע לכמה מאות מטרים

י שכבות "האקויפר הפלייסטוקני מתחלק למספר תת אקויפרים מקומיים ע. יהודה המצוי בעומק

הביניים החרסיתיות הימיות הנפוצות ברציפות בעיקר בקרבת הים והמצטמצמות ונעלמות כלפי 

שכבות הטיט החולי האטימות למחצה אינן יוצרות חציצה הידרולוגית מלאה ולהופעתן . מזרח
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  א   

בהתאם לחלוקה זו ניתן להבחין בתת . השפעה הידראולית מקומית בלבד כעדשות מקומיות

  : האקויפרים הבאים

 – 60ל ' מ – 40עד לרום שבין   ' מ+  0ממוקם בשכבות העליונות של החתך מרום  – Aתת אקויפר 

שכבת החרסית משתרעת לאורך קו .  Bשכבת החרסית בבסיסו חוצצת בינו לבין תת אקויפר . 'מ

השכבה אינה רציפה . מ מהים שם היא מסתיימת"ק 1-1.5רת מזרחה עד למרחק של כ החוף וחוד

כתוצאה נוצר חיבור מקומי ומעברי זרימה בין תת האקויפר העליון . ונקטעת בקו החוף מדרום לצפון

  .לתת האקויפר העמוק שמתחתיו

ך האקויפר באזור הסמוך לחוף ובונה את רוב חת Aממוקם מתחת לתת אקויפר  – Bתת אקויפר 

שכבת חרסית ימית לגונרית עבה החוצצת , Bבבסיס תת אקויפר . בחלקו המרכזי והמזרחי של האזור

 100עד ' מ – 80חרסית זו מופיעה ברום שבין  . C – Dבינו לשכבות העמוקות יותר של תת אקויפר 

. מהים מ"ק 4במרחק של כ ' מ – 40בקרבת הים ועולה בשיפוע מתון מזרחה עד לרום של ' מ –

בחלקים שונים היא . מזרחה אינה רציפה ומקוטעת Bבסיס תת אקויפר בהשתרעות שכבת חרסית 

באזורים אלה נוצר חתך אקויפרי עבה המחבר את שכבות . מ מקו החוף"ק 2נעלמת כבר במרחק של 

ומונח ישירות על שכבות החרסית של תצורת ' מ 100 – 80האקויפר לחתך רצוף אחד שעוביו מגיע ל 

  .בסיס האקויפר הפלייסטוקני, יפו

 30שואבים מרומים של , רוב קידוחי נתניה הפעילים והקידוחים האחרים באזור המרכזי של האקויפר

כאשר אין חציצה המפרידה ביניהם  B–Cאו  Bמתת אקויפר , מתחת לפני הים' מ – 90עד ' מ–

ספיקות יחסיות , וליתאיכות הידרמול(הקידוחים מראים תכונות הידראוליות מצוינות . כמפורט להלן

  ).ותפוקות

. באזור הקרוב לחוף הים Bממוקם מתחת לשכבת החרסית של בסיס תת אקויפר  - D-Cתת אקויפר 

החרסית החוצצת בינו לתת . מתחת לפני הים' מ – 140עד ' מ -120ברום של ' מ 20-25עוביו כ 

מ ומזרחה מחוברים "ק 3מרחק של כ מצטמצמת ונעלמת כאמור לכוון מזרח וב, שמעליו Bאקויפר 

מתחת לתת  Cקידוחי מי נתניה חודרים גם לתת אקויפר , כאמור. תת האקויפרים ליחידה אחת

  .כאשר אין הפרדה ביניהם Bאקויפר 
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  א   

למיקום ראה ). 1977, טולמץ( 145חתך גיאולוגי באזור העבודה לאורך רצועת יוסום : 2תרשים 
  .1תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  

  אזור הפרויקטהשלכה של 
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  א   

   סקירת נתונים הידרולוגית. 2.2
 ,נתניה סביבת מרכז העירבנמצא ש ,אליעזרקריית התעשייה  אזורלפי חלוקת השירות ההידרולוגי 

  :הזלהלן מובא תיאור ההתפתחות ההידרולוגית בתא  .35 אוגר תא חלקו הצפוני שלממוקם ב

-12.88נעה בין  35כמות השאיבה בתא ועד תחילת שנות האלפיים  התשעיםמתחילת שנות  :שאיבה

ק ובשנים שבאו לאחר מכן "מלמ 20.44עלתה ההפקה לכדי  2001/02בשנת . ק לשנה"מלמ 16.38

  . ק"מלמ 16.16עמד על  35היקף ההפקה השנתי בתא  2006/07בשנת  .הצטמצמה השאיבה

וון הזרימה הכללי באקויפר ממזרח למערב מראה את כ 1958מפת המפלסים לחורף  :מערכת זרימה

מפלסי המים בחוף  .בטרם החלה השאיבה האינטנסיבית ושאיבת היתר מאקויפר השרון הצפוני

 +15ובגבול המזרחי של האקויפר כ ' מ +5במרכז השרון הצפוני מעל  ',מ+  2נתניה היו ברום של כ 

תוך , לולה במפלס מי התהוםירידה רצופה ות מתרחשת, 1985/6ועד שנת  1958משנת .  'מ

' מ – 3.5באזור הדסים ו ' מ – 5היווצרות שקע הידרולוגי עמוק ממזרח לנתניה שהגיע  עד לשיא של 

קיצוץ דרסטי בשאיבה וכמות . מ מחוף הים"ק 3.0מ עד "ק 2.0במרחק של כ , בקידוחי נתניה

מילאה , י המים באקויפרהעלתה בצורה תלולה ביותר את מפלס, 91/92משקעים יוצאת דופן בחורף 

התגברות מחודשת של השאיבה  .ההתחלתיאת השקעים והחזירה את מצב המפלסים קרוב למצב 

  .והיווצרות מחודשת של השקעים בסוף שנות התשעים גרמה לירידה במפלסים

 2003/04ו  2002/03למעט בשנים  35בשנים האחרונות כמעט ולא התבצע החדרה בתא  :החדרה

  . ק בהתאמה"מלמ 0.58ו  0.01בהם הוחדר 

מסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים החלה ירידת המפלסים אל מתחת לרום החל  :מפלסים

גרמו לעלית מפלסים  1991/92צמצום השאיבה וגשמי . פני הים ויצירת מכתשים הידרולוגים

 חסית נמוךאם כי בשיעור י, המפלסים שוב ירדו 2000החל משנת , עם זאת. והיעלמות המכתשים

  .'מ 1.6 עמד על 35המפלס הממוצע בתא  2006/07שנת עד ו

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

ל "מגכ 170ל עד לכ "מגכ 100החל משנות השמונים עלה ריכוז הכלוריד באופן משמעותי מכ , אולם

ריכוז  2007ירד במעט ריכוז הכלוריד ובשנת  1998-2007ין השנים ב. בתחילת שנות התשעים

  .ל"מגכ 156הכלוריד היה 

החל משנות השמונים מגמת השתנות ריכוז החנקות נמצאת במגמת עליה כאשר בין השנים  :חנקות

היה  35ריכוז החנקות בתא  2007בשנת . ל לשנה"מג 0.8קצב עליית החנקות הוא כ  1998-2007

  .ל"מג 64
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   מערכת הזרימה. 2.3

. מערכת הזרימה באזור זה של האקויפר מושפעת מהיקף ההפקה של הקידוחים באזור נתניה

במטרה לבחון את השפעת השאיבה על מערכת הזרימה באקויפר ומכאן את פוטנציאל התקדמות 

לחורף  מפת המפלסים. המזהמים מאזור התעשייה נבחנו נתונים הידרולוגיים החל משנות החמישים

מראה את כוון הזרימה הכללי באקויפר ממזרח למערב בטרם החלה השאיבה האינטנסיבית  1958

במרכז  ',מ+  2מפלסי המים בחוף נתניה היו ברום של כ  .ושאיבת היתר מאקויפר השרון הצפוני

, 1985/6ועד שנת  1958משנת .  'מ +15ובגבול המזרחי של האקויפר כ ' מ +5השרון הצפוני מעל 

תוך היווצרות שקע הידרולוגי עמוק ממזרח , ירידה רצופה ותלולה במפלס מי התהום מתרחשת

מ "ק 2.0במרחק של כ , בקידוחי נתניה' מ – 3.5באזור הדסים ו ' מ – 5לנתניה שהגיע  עד לשיא של 

העלתה , 91/92קיצוץ דרסטי בשאיבה וכמות משקעים יוצאת דופן בחורף . מ מחוף הים"ק 3.0עד 

לאה את השקעים והחזירה את מצב המפלסים ימ, ביותר את מפלסי המים באקויפר ה תלולהבצור

   .ההתחלתיקרוב למצב 

תרשים ( 2000גרדיאנט הזרימה העיקרי כלפי הים נשמר עד שנת  בסביבת אזור התעשייה אליעזר

 2002בשנת ). 13באזור קידוח נתניה (החל להיווצר שקע מקומי בדרום מערב  2001בשנת . )3

 2004מערכת זרימה זו נשמרת עד שנת .  1הדסים מהדרין אזור קידוח להתרחב שקע  )4תרשים (

שמצפון מערב  10בה מתחבר שקע זה לשקע אשר נוצר במקביל לקו החוף והכולל את קידוח נתניה 

נוצרה הפרדה בין השקעים והזרימה מאזור  )5תרשים ( 2006ו  2005בשנים . לאזור התעשייה

  .מערבצפון  –דרום מערב וצפון  -דרום לכיוונים מתקדמת התעשייה 
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  א   

  )השירות ההידרולוגי( באזור העבודה 1997 סתיומפת מפלסים עבור : 3תרשים 
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  )השירות ההידרולוגי( באזור העבודה 2002 סתיומפת מפלסים עבור : 4תרשים 
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  )לוגיהשירות ההידרו( באזור העבודה 2006מפת מפלסים עבור שנת : 5תרשים 
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  קידוחי ההפקה באזור. 2.4
וחמישה קידוחי  קידוחי יוסום 10-כ,  קידוחי הפקה 21התעשייה מצויים מ מאזור "ק 1.5 כ ברדיוס של

   .המזרחי של אזור התעשייה וניטור תעשייה ודלק הממוקמים בחלק
קידוחים הפיקו בשנים  11מתוכם רק , קורותקידוחי ההפקה כוללים קידוחים פרטיים וקידוחי מ

היקף . בהתאמה 2006ו  2008בשנים הושבתו , 27ונתניה ' האחרונות כאשר הקידוחים בית יצחק א

   .ש בממוצע"מלמ 4.1 -עומד על כ 2002-2007בין השנים ברדיוס זה ההפקה 

ונתניה  43נתניה , רעי 35הקידוחים נתניה  באזור שמדרום לאזור התעשייה 2000-2007בין השנים 

   ).6תרשים (ק לשנה "מלמאחד עיריה הם הקידוחים העיקרים המפיקים עם ממוצע שנע בסביבות  37

בשנת  ש "מלמ 0.64ירד מכ היקף ההפקה ' בקידוח בית יצחק הבאזור שמצפון לאזור התעשייה 

י בעשר מקסימאלהעיר היקף ההפקה  32בקידוח נתניה . 2007ש עד שנת "מלמ 0.17לכ  1999

מה השאיבה בקידוח הצטמצעם השנים ש "מלמ 0.71כ ועמד על  2002בשנת השנים האחרונות היה 

  ).7תרשים ( זה

  
   אזור התעשייהלדרום מבקידוחים ש היקף הפקה שנתי: 6רשים ת
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  א   

  
  בקידוחים שמצפון לאזור התעשייההיקף הפקה שנתי : 7תרשים 

  
  
  רייםאפשמקורות זיהום . 3

בנוסף  בִמְרֶשֶתתאיסוף מידע , תהליך איסוף נתוני המפעלים כלל סיורים לצורך איתור המפעלים

  . )2008, אביטל וחובריו( לאיסוף נתונים על בסיס דוחות ועבודות שנעשו בעבר

  

מפעלים  8 -ו 3, 7מפעלים ותעשיות מתוכם  18בתחום אזור התעשייה קריית אליעזר קיימים 

מרבית המפעלים מרוכזים בחלקו הצפוני של . בהתאמה, פוטנציאל גבוה בינוני ונמוך מסווגים כבעלי

הרמטרון וניסן אוויאשן מצויים לאורך הגבול הצפוני של אזור התעשייה יחד , פלנטקס. אזור התעשייה

שאר המפעלים . תחנות דלק 4 -שביט שטרן וסברינה ועוד כ, פאר הקלף, עם המפעלים פרודג

  .של אזור התעשייה המרכזי ומרוכזים בחלק

   מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה

מ לייצור "הרמטרון בע, טרוניקהקאורביט לציפוי צלחות אנטנה ואל-אלחוט: מפעלים אלו כוללים את

מפעל שנפ לייצור , מחסן חומרים אורגנים וצבעים -כימאלידור , ניתרורכיבים לתעשייה אלקט
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צינומטל , מ לייצור חומרים ותכשירים  רפואיים"פלנטקס בע, מתכתניסן אוויאשן לאיטום , מצברים

  . מ לייצור וגילוון צינורות"בע

ממיסים , ממיסים אורגניים, מתכות: מזהמים פוטנציאליים בשימוש מפעלים אלו משתייכים לקבוצות

  . מזהמים מקרוביאליים ואנטיביוטיקה, דטרגנטים, בסיסים, חומצות, זרחניים

  פוטנציאל זיהום בינונימפעלים בעלי 

חברת ו מצבעת טקסטיל ומוסך -מ"תפרון בע, מ לצביעה ואשפרה"פרגוד בע :מפעלים אלו כוללים את

  .חומרי בניין ופינוי אשפה -חכמון אהרון

חומרים , מתכות מצבעים, מזהמים פוטנציאליים בשימוש במפעלים אלו משתייכים לקבוצת המתכות

  . שמנים ודלקים, אורגניים

  לים בעלי פוטנציאל זיהום נמוך מפע

מאי , אסם מפעל ליצור ריבות וסירופ, מ ליציקת מתכת"אורדן תעשיות בע: מפעלים אלו כוללים את

ריאו מפעל , לעישון דגים דגפרו, פאר הקלף לייצור קלפים לספרי תורה, מ לייצור קרטון ומוצריו"בע

   .ופרי אור לאריזת הדרים מ לייצור סירופ ותבלינים"שביט שטרן בע, לייצור גלידה

חומרים , מזהמים פוטנציאליים בשימוש מפעלים אלו משתייכים לקבוצת הממיסים האורגניים

  . מתכות בריכוז נמוך ודיו, שמן, מלחים, אורגניים

  )ללא חקלאות(מקורות זיהום נוספים 

ערב בקצהו מ-ארבע מהן מפוזרות לאורך ציר מזרח, תחנות דלק 8בתחום אזור התעשייה מצויות 

ממוקמות , )חברת פז( תחנות דלק נוספותלוש ש. במרכזו ובדרומו, הצפוני ועוד ארבע במערבו

ואחת  סמוך לגבולו המערבי של אזור התעשייהשתיים ב, צה לומחואך  לאזור התעשייהבסמוך 

  .סמוך לגבולו הדרומי של אזור התעשייהב
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 ומיקום המפעלים המסומנים לפי ויקטהפרמיקום קידוחי הניטור שהוקמו במסגרת : 8רשים ת
  מדרג פוטנציאל זיהום למי התהום

  
  

  קודם להקמת מערך הניטור ממצאי זיהום ממקור תעשייתי
 ההתעשייקידוחי השאיבה המצויים בתוך אזור חלק מקודם להקמת מערך הניטור נמצאו מזהמים ב

  . )'א1טבלה ( והסמוכים אליו

מסד : מקור( המתכות בקידוחים בסביבת אזור התעשיית של תכולתוצאות אנליזות : 'א1טבלה 
  )נתוני רשות המים

  
  מתקן מי שתייה אחוז )ppb(ריכוז  תאריך מדידה שם קידוח  פרמטר

)ppb 50( 
ארסן    As  5.24 2.62 17/02/2008  עיר 27פ נתניה 

כרום   Cr 

 6.08 3.04 17/02/2008 עיר 27פ נתניה 

 10 5 20/06/2005  עיר 32נתניה  פ
28/02/2010 4 8 

עיר 37נתניה פ   20/06/2005 5 10 
28/02/2010 5 10 

43נתניה פ   01/03/2006 4 8 
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אזור קידוחים בסביבת ב ותנדיפ ותאורגני תרכובותתכולת תוצאות אנליזות של : 'ב1טבלה 
  )מסד נתוני רשות המים: מקור( ההתעשיי

  
  

 )ppb 30( מתקן מי שתייה אחוז )ppb(ז ריכו תאריך מדידה שם קידוח שם פרמטר

 
1,1-DICHLOROETHYLENE  עיר 27פ נתניה 

11/07/2005 1.9 6.33 
24/02/2008 0 0 

 )ppb 5(  מתקן מי שתייה אחוז )ppb(ריכוז  תאריך מדידה שם קידוח שם פרמטר

1,2-DICHLOROETHANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
עיר 27פ נתניה   

11/07/2005 985 19700 
24/02/2008 1025 20500 

 עיר 32נתניה פ 
 

20/06/2005 5.8 116 
30/08/2005 1.9 38 
12/02/2006 0 0 
28/02/2006 3 60 
25/06/2007 4.4 88 
05/07/2007 4.8 96 
22/07/2007 5.7 114 

 )ppb 50( מתקן מי שתייה אחוז )ppb(ריכוז  תאריך מדידה שם קידוח שם פרמטר

TRICHLORO ETHYLENE 
 
 
 
 
 

עיר 27פ נתניה   
 

11/07/2005 2 4 
24/02/2008 2.13 4.26 

 עיר 32נתניה  פ

12/02/2006 0 0 
28/02/2006 0.3 0.6 
25/06/2007 0 0 
05/07/2007 0 0 
22/07/2007 0.2 0.4 

 )ppb 40( מתקן מי שתייה אחוז )ppb(ריכוז  תאריך מדידה שם קידוח  שם פרמטר

TETRACHLORO ETHYLENE 
 

 
עיר 37פ נתניה   
 

20/06/2005 0 0 

28/02/2006 0.4 1 

 )ppb 100( מתקן מי שתייה אחוז )ppb(ריכוז  תאריך מדידה שם קידוח שם פרמטר
CHLOROFORM  7 7 11/07/2005 עיר 27פ נתניה 

  

  תחנת הדלק אסוךב 2006סקר לאיתור מוקדם של דליפות דלק במי תהום שהתבצע ביוני מסגרת ב

ובדיגום שנעשה  נקדח קידוח לצורך ניטור מי התהום) הממוקמת בחלקו הצפוני של אזור התעשיה(

  :פירוט החומרים שנתגלו מוצגים בטבלה הבאה .במים מרכיבי דלק בקידוח זה נתגלו

  

  )2006 ,כנפי ( 1אסוך ד .נתוצאות אנליזות חריגות בקידוח : 2טבלה 
  

   

  

  

  

  

  

  שם פרמטר
ריכוז

)ppb( 
ריכוז מירבי מותר במי שתייה 

(ppb)  

Benzene 19.65  10  

1,2,4-trimethylbenzene 13.36  /  

Naphthalene 8.17  /  

MTBE  784.89  /  

Pb  10  10.44  עופרת  
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  א   

אזור  ו המזרחי שלמתחם ארדן שבשטחסביב קידוחים לאיתור מזהמים  5נקדחו  2005 מהלך שנתב

 2007מ ובתחילת שנת "ס 90בקידוחים אלה שכבת שמן בעובי של כ נמדדה  2005ביוני . התעשייה

בדיגום שהתבצע בתחילת שנת . BTEXנמדדו ריכוזים גבוהים של תרכובות אורגניות נדיפות מסוג 

  . מ"ס 2לא נתגלתה נוכחות מזהמים פרט לשכבת שמן בעובי של כ  2010

 .לנגרייה סמוכה ,ר משותףדרך קי ,חדרו תשטיפי מפעל פלנטקס 2010ינואר חודש במהלך 

יכוזים גבוהים ראלה נמצאו  בתשטיפים. עיריית נתניה, איכות הסביבהי אגף "אלה נדגמו ע תשטיפים

  .  1נספח לרשימה המלאה ראה  ,תרכובות המשמשות לייצור תרופות לש

  

   הניטור מערך קידוחי. 4
). 8תרשים ( קריית אליעזרה קידוחי ניטור באזור התעשיי שמונהנקדחו  במסגרת העבודה הנוכחית

החתך הגיאולוגי המקומי ומערכת , מיקום ומבנה הקידוחים נקבע על בסיס מידע על מקורות הזיהום

   ).על בסיס מפות מפלסים ומודל זרימה מקומי(הזרימה 

  
  תיאור קידוחי הניטור. 4.1
  :יטור שונותמטרות נ ותמתחלקים לשתי קבוצות בעל) 3טבלה (קידוחי הניטור שנקדחו  תשמונ

   קידוחי איתור מזהמים .1

מטרתם היא לאתר את מקורות . קדחו בקרבת האזורים החשודים כמזהמיםנקידוחים אלו 

  . מתחת למפלס מי התהום ’מעומק הקידוחים כעשרה . הזיהום

   קידוחי התרעה .2

מטרתם להתריע . קדחו בין המקומות החשודים כמזהמים ובין קידוחי הפקהנקידוחים אלו 

מטרה זו מתאימה לעקרונות המנחים חישוב אזורי . חזית זיהום המתקרבת אל הקידוחמפני 

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

או התחלת /של חומרים מזהמים המתקרבים אל הקידוח תאפשר איתור מקור מים חלופי ו

     ).Remedial Actions(פעולות מתקנות 

  

  8 ו 7, 6, 2,  1אליעזרקידוחים 

 אזור התעשייה בצפוןהתרעה על התקדמות מזהמים שמקורם  - 2ו  1קידוחים קריית אליעזר : מטרה

התרעה על  - 8ו  7, 6קידוחים אליעזר . בצפון) עיר 10קידוח נתניה (כלפי מערב וכלפי שקע נתניה 

  . ערב וכלפי שקע הדסים מהדרין בדרוםכלפי מ אזור התעשייה בדרוםהתקדמות מזהמים שמקורם 

  5ו  4, 3 אליעזרקידוחים 

ובחלקו המערבי של ) 4ו  3אליעזר (איתור מזהמים בחלקו הצפון מזרחי של אזור התעשייה : מטרה

אמור לשמש גם כקידוח התרעה ואמור לאפשר ניטור  5אליעזר קידוח  .)5אליעזר (אזור התעשייה 

רב באופן טבעי או לעבר שקע הידרולוגי כגון זה שנוצר באקויפר של זרימות המתקדמות לכיוון מע

  .2004בשנת 
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  א   

  קריית אליעזרקידוחי הניטור באזור התעשייה : 3טבלה 

מספר שירות שם קידוח
 הידרולוגי

 יחס'רום נק
 )טרמ(

 עומק קידוח
 )טרמ(

' אבס רום מפלס
  )טרמ( )06/2010(

' אבס רום מסננים
  שיטת קדיחה  )טרמ(

 ספירלה חלולה 8.8- עד 4.2+ 0.83 26.0 15.20 19213804 1 נת אליעזר

11.06- 0.84 44.5 14.94 19213805 2נת אליעזר  עד    רוטרי עם בנטוניט 27.06-

 ספירלה חלולה 5.82- עד 5.15+ 0.83 26.5 18.18 19113807 3נת אליעזר 

עד  3.8+ 0.55 28.0 18.80 19113808 4נת אליעזר   ספירלה חלולה 8.2-

 ספירלה חלולה 5.06- עד 2.94+ 0.51 26.0 16.94 19113809 5נת אליעזר 

 0.01 45.0 16.39 19113810 6נת אליעזר 
    ,3.61-עד 2.39+
-6.61 עד   -9.61,    

 26.61- עד 19.61-
 רוטרי עם בנטוניט

1.57 0.04- 25.0 15.57 19113705 7נת אליעזר  עד    ספירלה חלולה 6.44-

20.09- 0.21- 45.0 14.91 19113706 8ר נת אליעז עד    רוטרי עם בנטוניט 29.09-
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  חתכי קידוחים

  מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 1אליעזר . ת.קידוח נ: 9תרשים 
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  מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 2אליעזר  :10תרשים 
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  מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 3אליעזר קידוח : 11ם תרשי
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  מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח ,תיאור חתך הקרקע, 4אליעזר . ת.קידוח נ: 12תרשים 
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  .מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 5אליעזר . ת.קידוח נ: 13תרשים 
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  .מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 6אליעזר . ת.קידוח נ: 14תרשים 
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  .מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 7אליעזר . ת.קידוח נ: 14תרשים 
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  .מבנה הקידוח ואופן ביצוע הקידוח, תיאור חתך הקרקע, 8אליעזר . ת.קידוח נ: 15תרשים 
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 זור לאור ממצאי הקידוחיםעדכון המידע הגיאולוגי בא. 4.2
, עיר 27פ נתניה , עיר 32נתניה פ (מקידוחים אזור התעשייה היה ידוע  בסביבתמבנה תת הקרקע 

פ המידע "עו עיר תוחם את אזור התעשייה מכיוון דרום מערב 37פ נתניה  קידוח). ואורדן נד אסוך

 . )2תרשים ( אזוריהולוגי גיאה ךחתה הולפיו נבנ עיר 27זה ומקידוח פ נתניה  שהתקבל מקידוח

ואילו חתכי ' מ 29.5עד עומק " חמרא"עיר כלול תיאור של שכבת  27החתך של קידוח פ נתניה 

אסוך המציג חתך עבה של לעומת נתוני קידוח " חמרה וחרסית חולית"קידוחים כוללים תיאורים של 

במקום מורכב ממספר חתך השכבות המהווה את בסיס בקעת נחל אביחיל נראה כי בפועל . חרסית

כי יחידות הסלע  מסתברמהנתונים אשר התקבלו מניתוח דוגמאות הקידוחים . מחזורים ליתופציאליים

הם שלוש שכבות חרסית בעלות יהמרכיבות את תחתית העמק היו סילטים וחולות חרסיתיים ומעל

מורכבת מחול סית החבמרכז החתך ובקרבת פני מי התהום קיימת שכבה מוליכה י. פרישה מרחבית

רצף ). 17תרשים (עולה מעל מפלס מי התהום פרישתה ה ידק עד חרסיתי אשר מדרום לאזור התעשי

לפחות התעכב  ונעצר א הישכבות החרסית מרמז על כך שייתכן ששטף המזהמים מאזור התעשי

אין להוציא מכלל אפשרות כי  תבאופקים אלו אולם מכיוון שמדובר בסביבת השקעה אלוביאלי

  .ומות מסוימים שכבות חרסית אלו הוסרו בזמנים מאוחרים לשקיעתןבמק

  

  1תרשים למיקום ראה . דרום מערב צפון מזרח 'A-Aחתך  :17תרשים 
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 ת הזרימה באזור לאור ממצאי הקידוחיםוניתוח מערכ. 4.3
 Cו  Bמערכות הזרימה באזור מורכבות ממערכת זרימה אזורית הכוללת את תת אקויפרים 

  .ויוצרים חתך אקוויפרי עבה המאוחדים

אקויפר המסתמכת על נתוני קידוחי הפרוייקט ונתוני רשות המים המפת מפלסים עדכנית של 

לאזור  דרוםהנמצא מ 2שקע הדסים בקידוחים סמוכים מראה כי מגמת הזרימה האזורית היא לכיוון 

ת ההידרולוגי במפוצג על ידי השירות דומה לזה אשר הומערך זרימה זה  ).18תרשים ( התעשיה

נראה כי השקע שנוצר בשנים  ).4תרשים ( דרוםכיוון הזרימה מוטה כלפי  הםוב 2003 -ו 2002 סתיו

עיר הצטמצם עם השנים  10צפונית לאזור התעשייה בסביבת קידוח נתניה ) 5תרשים (האחרונות 

   .יום אין לו זכרכו

  
  יפרואקוב הזרימה האזוריתמערכת : 18תרשים 
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  .זרימה אזורית כוללת של קריית אליעזר וספירמערכת 
נראה כי . הממוקם בין שני אזורי התעשייה 35ניתן להבחין בברור בשקע הקיים במרכז תא דיווח 

לשקע זה ההשפעה . מצם מעטחלקו המערבי של השקע הצט 2010 לקיץ 2006 סתיובין בתקופה ש

הוא מושך אליו את המים מחלקו העיקרית על משטר הזרימה בסביבת אזורי התעשייה מאחר ו

הצפוני של אזור התעשייה קריית ספיר לכיוון צפון ואת מי התהום מאזור התעשייה קריית אליעזר 

 39פ נתניה , 2 ים פ הדסים מהדריןקידוחכתוצאה מהפקה ב שקע זה נוצר בעיקרכי נראה  . דרומה

ההפקה  פ כפר יואל שטייןו 1מאחר ובקידוח פ הדסים מהדרין פ הדסים ג ו פ כפר נטר ז, עיר

  .2000הופסקה עוד בשנת 

 מערכת הזרימה האזורית הכוללת באקוויפר: 19תרשים 
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  וצאות האנליזות וניתוחםת .5
   ספיקה נמוכה  התבצע בשיטת ם אשר נקדחו בעבודה הנוכחיתאופן ביצוע דיגום המים בקידוחי

)Low Flow( .וצעו מדידות שדה במהלך הדיגום ב) במהלך קדיחת הקידוחים , כמו כן ).4טבלה

  .נלקחו דוגמאות קרקע מעומקים שונים 5 -ו  4 ,3 ,1 אליעזר

מאחר ותכונותיו  1 ד אסוך.נבמסגרת הפרויקט נלקחו דוגמאות לאנליזה על ידי נטל מקידוח 

ה מאחר וקיים מילוי ההידראוליות של האקוויפר באופק הקידוח לא מאפשרות דיגום בספיקה נמוכ

  . חוזר איטי

  בשדההפרמטרים שנמדדו י ערכ :4טבלה 

  
וח נת קריית למעט הקיד) ניטראלי ומטה(חומצי מעט קידוחי הניטור מתאפיינים בערך הגבה , ככלל

חיזור מצביע על תנאים -פוטנציאל חמצון). pH 9.68, 8.11(המתאפיין בתנאים בסיסיים  8אליעזר 

  ).רדוד( 1ונת קריית אליעזר ) עמוק( 6מחמצנים בקידוחי הסקר למעט הקידוחים נת קריית אליעזר 

  יונים ראשיים .5.1
נתונים יחסים  20תרשים ב ,5לה טבבהיונים הראשיים בקידוחי הניטור נתון ההרכב הכימי של 

היונים הראשיים בקידוחי הניטור מתאפיינים   ם והיחסים שלריכוזיה .אקוויוולנטיים של יונים ראשיים

  .בטווח רחב של ערכים לעומת אלה שנמדדו בקידוחי ההפקה באזור

 ,לרוב, םקידוחי הסקר מתאפייני. בקידוחי הרקע דומה לזה שבמי ים ומעט נמוך יותר rNa/rClיחס 

 6ו  2נת קריית אליעזר  בהם בולטים הקידוחיםגבוהים יותר ובטווח רחב של ערכים  rNa/rClערכי ב

עומק מים  תאריך שם קידוח
 )'מ(

עומק דיגום 
  pH )'מ(

מוליכות 
חשמלית 

)mS/cm( 
עכירות 

)NTU( 
חמצן 
מומס 

)mg/l( 
טמפרטורה 

)0C( 
מליחות 

(%) 
פוטנציאל 

חמצון חיזור 
)mV( 

 100-> 0.07 35.7 0.11 9 1.59 6.83 15.5 14.27 11/04/2010 1קריית אליעזר . ת.נ

 262 0.06 35.7 6.03 181 1.48 6.48 21.5 14.37 27/06/2010 1קריית אליעזר . ת.נ

 177 0.07 29.9 0.72 7 1.64 7.10 28 13.9 03/06/2010 2אליעזר  קריית. ת.נ

 97 0.09 29.4 0.34 152 1.91 6.93 37.5 14.1 27/06/2010 2אליעזר  קריית. ת.נ

 205 0.07 37 1.1 9 1.67 6.74 19 17.35 24/05/2010 3אליעזר  קריית. ת.נ

 130 0.07 36.1 1.1 8 1.69 6.49 18 17.35 08/06/2010 3אליעזר  קריית. ת.נ

 238 0.08 31 1.26 3 1.82 5.90 20 18.1 12/05/2010 4קריית אליעזר . ת.נ

 169 0.09 26.9 2.63 0 1.96 6.19 20.5 18.25 08/07/2010 4קריית אליעזר . ת.נ

 290 0.06 28.7 2.03 36 1.34 7.20 17.4 16.39 13/04/2010 5קריית אליעזר . ת.נ

 157 0.05 28.1 2.82 31 1.26 6.43 15.5 16.43 01/07/2010 5קריית אליעזר . ת.נ

 181 0.04 32.3 1.03 20 1.05 6.75 17.5 16.39 23/05/2010 6קריית אליעזר . ת.נ

 284 0.06 34.4 4.25 152 1.31 6.30 24 16.39 05/07/2010 6קריית אליעזר . ת.נ

 13- 0.09 26.2 0.39 999 2.01 6.79 40 16.38 06/07/2010 6קריית אליעזר . ת.נ

 173 0.03 28.5 1.16 80 0.82 6.70 17 15.58 08/06/2010 7קריית אליעזר . ת.נ

 250 0.03 37.4 2.23 6 0.8 6.48 17.5 15.6 23/06/2010 7קריית אליעזר . ת.נ

 105 0.04 26.3 2.31 113 0.99 9.68 37 15.11 10/06/2010 8קריית אליעזר . ת.נ

 87 0.04 26.8 3 27 0.96 8.11 36.5 15.12 23/06/2010 8קריית אליעזר . ת.נ
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  א   

המתאפיין ביחס נמוך  4יוצא מן הכלל הוא הקידוח נת קריית אליעזר . בריכוזי הנתרן הגבוהים )עמוק(

(rNa/rCl=0.58)  גבוהי הסקר הרדודים ריכוז המגנזיום בקידוח ).ל"מג 449( גבוהובריכוז כלוריד 

בהם בולט , מזה שנמדד בקידוחי הרקע ובקידוחי הסקר העמוקים נמדד ריכוז נמוך יחסית לרקע

המתאפיין בריכוז מגנזיום נמוך ובתנאים בסיסיים בהם עשויה להתרחש  8הקידוח נת קריית אליעזר 

ם לרוב מאלו שבקידוחי ריכוזי סידן בקידוחי הניטור נמוכי ).Mg(OH)2(שקיעת מגנזיום הידרוכסיד 

  .הרקע

בקידוחי הסקר הרדודים מראה ערכים דומים לאלו שנמדדו בקידוחי הרקע ובקידוחי  rK/rClיחס 

שגם ) עמוק( 6הסקר העמוקים נראית העשרה משמעותית באשלגן למעט הקידוח נת קריית אליעזר 

טווח ערכים רחב בו בולטים בקידוחי הניטור מראה  rNO3/rClיחס . בו נמדד יחס דומה לקידוחי הרקע

  .5בקידוח נת קריית אליעזר , יחסית, ריכוזי החנקה הגבוהים

בריכוזי היונים הראשיים יכולה להיות תוצאה ישירה של זיהום באזור התעשייה או  גבוהההשונות ה

  .של שחלוף יונים בין המים לתווך המוצק באקוויפר כתוצאה מזיהום כפי שיתואר בהמשך

  
  כוז יונים ראשיים בקידוחי הניטוררי:  5טבלה 

 תאריך שם קידוח
עומק 
דיגום 

)מטר(

 (mg/l (ריכוז    

Na K Mg Ca Cl Br SO4 HCO3 NO3 

 70.24 - 57.12 0.67 190.39 137.2 27.3 3.0 160.7 15.5 12/04/2010  1אליעזר ת .נ

 - - 55.7 - - 126.5 22.6 2.6 135.9 21.5 27/06/2010  1אליעזר ת .נ

 53 - 47.3 - 203 44.42 10.3 18.3 295.2 28 03/06/2010  2אליעזר ת .נ

 - - 48.2 - - 19.6 6.5 9.6 412.4 37.5 27/06/2010  2אליעזר ת .נ

 - - - - - 162.7 27.9 4.0 119.9 19 24/05/2010 3אליעזר ת .נ

 71 - 80.2 - 205 165.0 29.8 4.2 139.6 18 08/06/2010 3אליעזר ת .נ

 - - - - - 149.5 40.8 4.7 146.1 20 12/05/2010 4ליעזר את .נ

 8.0 - 52.3 - 449 162.9 46.4 5.0 168.3 20.5 07/07/2010 4אליעזר ת .נ

 114.8 - 66.44 0.53 105.57 109.2 32.0 2.2 109.7 17.4 12/04/2010  5אליעזר ת .נ

 139 - 74.7 - 72 111 31.6 2.2 102 15.5 01/07/2010 5אליעזר ת .נ

 - 284.1 - - - 40.1 11.9 2 145 17.5 23/05/2010 6אליעזר ת .נ

 23 - 40.2 - 125 40.1 13.2 2.8 223.4 24 05/07/2010 6אליעזר ת .נ

 - - 54.7 - 163 14.4 7.5 2.5 426.4 40 06/07/2010 6אליעזר ת .נ

 35 - 70.4 - 42 88.8 15.5 2.7 61.4 17 08/06/2010 7אליעזר ת .נ

 27 - 77.6 - 41 87.4 14.6 2.6 57 17.5 23/06/2010 7אליעזר ת .נ

 51 - 59.9 - 84 7.7 2.9 7.5 153.4 37 10/06/2010 8אליעזר ת .נ

 45 - 66.8 - 67 62.2 7.2 5.4 136.9 36.5 23/06/2010  8אליעזר ת .נ

 - 802.2 - - - 164.4 38.0 2.6 172.8 נטל 22/05/2010 אסוך ד.נ
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 הפקה וניטורבמי קידוחים אשר נקדחו בעבודה הנוכחית ובקידוחי יחסי יונים : 20תרשים 
  .הסמוכים באזור התעשייה וסביבתו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

  

   
  
 
  

36
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 

  4213ד .ת, ישראל, ראש העין, 27חרמון ' רח   
 -760441003: פקס, -902113003: טל     

  

    Web: www.etgar-eng.com 
    Email: info@etgar-eng.com 

    

  א   

  מתכות .5.2
. נוכחות של מנגן וארסן בחלק מקידוחי הסקר מרמזת על קיומו של מקור זיהום באזור התעשייה

הם ) IV(ומנגן ) III(קים היציבים של מתכות כגון ברזל במערכת זרימת מי תהום טבעית המוצ

עד  6מינרלים אלו יציבים במצב חימצון טבעי ובערכי הגבה של . תחמוצות ותחמוצות הידרוקסידיות

  ). ppb 100 )Deutsch, 1997במצב זה ריכוז מתכות מומסות אלו במים נמוך מ , 8.5

הם ) IV(ומנגן ) III(ל מתכות כגון ברזל במערכת זרימת מי תהום טבעית המוצקים היציבים ש

עד  6מינרלים אלו יציבים במצב חימצון טבעי ובערכי הגבה של . תחמוצות ותחמוצות הידרוקסידיות

באזור מקור ). ppb 100 )Deutsch, 1997במצב זה ריכוז מתכות מומסות אלו במים נמוך מ , 8.5

חימצון חומר אורגני גורם , חיזור-החמצון זיהום בו קיימת צריכה של חמצן מומס יורד פוטנציאל

תחמוצות גורמת להמסה של וזו רמת ההגבה וכתוצאה מכך לירידה בהיווצרות של פחמן דו חמצני ל

המסת תחמוצות המנגן והברזל תשחרר למי האקוויפר את ). 23, 22תרשימים ( המנגן והברזל

עשוי לגרום להפרת האיזון  pHינוי ב הש). עופרת ונחושת, כגון ארסן(המתכות שהיו ספוחות אליהן 

שבתווך המוצק שבאקויפר למי האקויפר ובכך לגרום ) CEC(הקיים בין פוטנציאל שחלוף הקטיונים 

ככול שעולה המרחק ממקור הזיהום התנאים חוזרים , במורד הזרימה. לריאקציות שחלוף יונים

פיזור , משטר הזרימה הבלתי יציב בשל. לערכים נורמליים לאקויפר וריכוזי המתכות יורדים בהתאם

מורכב יותר מזה  אקוויפרהמצב ב, נים השונים במי התהוםועננת הזיהום ודרגות החמצון של הצור

מורכבות זו באה לידי ביטוי בתמונה הגיאוכימית הכוללת ובקושי לעקוב אחר , 21תרשים בהמוצג 

הגבה שנמדדו במסגרת העבודה בחינה של נתוני פוטנציאל החימצון חיזור וה. תהליכים במרחב

) 22רשים ת(קרבונטי ) II(הנוכחית מראה כי יחסים של ערכים אלו מרמזים על שקיעה של מנגן 

 +Fe2י וברזל קרבונטי ועל אפשרות ליציבות של הידרוקסיד) III(על שקיעה של ברזל , ובאופן דומה

שקיעה זו מתאימה ). 23תרשים (  )Feתלוי באקטיביות של ( 5ו  4, 3, 2 אליעזרקריית בקידוחים נת 

  .לתהליכים המתרחשים בשולי פלומת הזיהום ובהם ערכי ההגבה ופוטנציאל חימצון חיזור עולים

 תיאור סכמטי של מבנה פלומת הזיהום בהתאם להשתנות פוטנציאל חימצון חיזור: 21תרשים 
  .)Deutsch, 1997מתוך (
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ביחס לערכי ) Redox(חיזור -פוטנציאל חימצון יציבות מיני מנגן לאור תדיאגראמ: 22תרשים 
  ).Appelo & Postma, 1994(הגבה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ביחס לערכי ) Redox(חיזור -יציבות מיני ברזל לאור פוטנציאל חימצון תדיאגראמ: 23תרשים 
  ).Appelo & Postma, 1994(הגבה 
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בתנאי פוטנציאל . ם להשפיע על צורוני החנקן והגופרית במיםהתהליכים המתוארים לעיל יכולים ג

לאחר צריכת החמצן במקור הזיהום . חימצון חיזור יציבים צורן החנקן הנפוץ במצב חימצון הוא ניטרט

כאן להיווצרות מתכות באופן דומה הסולפט מחוזר לסולפיד ומ. הניטרט מחוזר עד לאמוניה

   .סולפידיות

ייתכן שערכים , ת כי בקידוחי הסקר ישנה שונות גבוהה ביחסי היונים השוניםבאופן כללי ניתן לראו

בדומה , המתרחשים בקרבת מקור הזיהום ובעיקר ביחידות החרסיתיותאלו נובעים מחילופי יונים 

כאשר ערך ההגבה עולה עם המרחק ממקור . 6-ו 2, 1אליעזר . ת.נ ישנצפו בקידוח pH-Ehלתנאי 

פחמן דו חמצני לתווך הלא רווי ומיהול עם גופי מים בעלי ריכוז פחמן דו חמצני הזיהום עקב איבוד של 

שוקע , בורון הינו קונסרבטיבי ואינו מסתפח. של מגנזיום וקלציט וספיחה נמוך יותר אזי תתכן שקיעה

  . לכן ערכיו נראים יציבים בכל קידוחי הפרוייקט, או מתנדף

ה של האקוויפר כיון ספּוח לחרסיות ובעיקר לתחמוצות הארסן מצוי בפאזה המוצק, בתנאים טבעיים

ניכרת עלייה משמעותית בריכוז הארסן עם המסת תחמוצות , בקרבת מקור זיהום. הברזל והנמנגן

לערך ההגבה יש השפעה על הספיחה ובתנאים בסיסיים ארסן אינו נספח לחרסיות           .הברזל והמנגן

יחסית  נמדדו ריכוזי ארסן גבוהים 8ו  2וחים נת קריית אליעזר בקיד .)Deutsch, 1997( )24תרשים (

ווצר כתוצאה מהשקעת המנגן והברזל כפי שתואר לעיל יתנאים אלה יכולים לה, לריכוז המנגן הנמוך

חורג מהתקן המותר  2ריכוז הארסן בקידוח נת קריית אליעזר . או מזיהום שהזין את האקוויפר בארסן

  .למי שתייה

ביחס לערכי ) Redox(חיזור -יציבות מיני ארסן לאור פוטנציאל חימצון תיאגראמד: 24תרשים 
  ).Appelo & Postma, 1994(הגבה 
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  ריכוז מתכות בקידוחי הניטור: 6טבלה 

  תאריך שם קידוח
עומק 
דיגום 

)מטר(  

µ( g/l)  ריכוז  

As Al B Be Ba Cd Co Cr Cu 

 ND - 76.13 ND 181.75 ND 0.92 2.83 < 1 15.5 30/06/2010  1אליעזר ת .נ

 1 > 7.6 1 > - 181.6 - 76.33 - 1 > 21.5 14/04/2010  1אליעזר ת .נ

 ND 22.85 ND 0.78 4.94 2.01 60.92 - 23.3 28 07/06/2010  2אליעזר ת .נ

 ND 0.59 7.27 1.77 7.36 0.22 82.57 - 40.45 37.5 30/06/2010  2אליעזר ת .נ

 ND 245.39 ND 0.35 4.46 1.37 63.15 - 2.24 19 25/05/2010 3 אליעזרת .נ

 ND 250.43 ND 1.03 4.39 1.85 58.23 - 2.27 18 08/06/2010 3אליעזר ת .נ

 1 > 8.27 1 > - 380.94 - 37.24 - 1 > 20 17/05/2010 4אליעזר ת .נ

 ND 427.09 ND 0.36 8.41 < 1 29.25 - 1 > 20.5 08/07/2010 4אליעזר ת .נ

 ND - 66.83 ND 184.72 ND 0.8775b 2.43 < 1 17.4 04/07/2010  5אליעזר ת .נ

 1.07 6.31 1 > - 178.83 - 69.24 - 1 > 15.5 14/04/2010 5אליעזר ת .נ

 1 > 6.69 1 > - 14.48 - 56.94 - 9.37 17.5 24/05/2010 6אליעזר ת .נ

 ND 0.6784b 7.19 1.48 10.98 0.15 51.99 - 13.66 24 07/07/2010 6אליעזר ת .נ

 ND 1.3 14.61 3.32 2.07 0.88 53.07 464.954 29.11 40 07/07/2010 6אליעזר ת .נ

 ND - 48.01 ND 72.58 ND 0.55 2.87 ND 17 08/06/2010 7אליעזר ת .נ

 ND - 49.56 ND 75.82 ND 0.31 2.89 ND 17.5 24/06/2010 7אליעזר ת .נ

 ND 39.92 ND 1.35 21.44 1.47 39.35 - 8.69 37 24/06/2010 8אליעזר ת .נ

 ND 23.38 ND 3.20 41.14 4.57 32.27 153.298 4.73 36.5 13/06/2010  8אליעזר ת .נ

 1 > 2.2 1.95 - 263.52 - 90.44 - 3.15 נטל 24/05/2010 אסוך ד.נ

  
  :המשך

עומק דיגום   תאריך  ם קידוחש
)מטר(  

µ( g/l)  ריכוז  

Ga Li Mn Ni Pb Sb Se Sr U 

 ND - 31.72 10.34 - < 0.1 2.28 - 8.06 15.5 30/06/2010 1אליעזר ת .נ

 ND < 1 1.59 621 9.22 11.92 19.56 - - 21.5 14/04/2010 1אליעזר ת .נ

 0.14 - 2.53 0.47 0.1 > 2.93 10.89 34.96 0.17 28 07/06/2010 2אליעזר ת .נ

 0.33 - 3.6 0.52 - 3.96 79 - 0.35 37.5 30/06/2010 2אליעזר ת .נ

 ND 2.23 38.72 5.60 0.15 < 0.3 1.92 690.2 6.99 19 25/05/2010 3אליעזר ת .נ

 ND 2.11 28.27 4.48 ND < 0.3 2.30 - 7.28 18 08/06/2010 3אליעזר ת .נ

 3.83 - 2.21 - - 3.31 7.12 - - 20 17/05/2010 4אליעזר ת .נ

 ND - 10.15 4.18 ND - 1.01 - 3.95 20.5 08/07/2010 4אליעזר ת .נ

 ND - 20.72 17.24 < 0.1 - 4.27 - 2.90 17.4 04/07/2010 5אליעזר ת .נ

 3.33 566.6 4.16 1 > 0.11 8.55 18.78 - - 15.5 14/04/2010 5אליעזר ת .נ

 0.1 > - 1.57 - - 6.17 75.34 - 0.17 17.5 24/05/2010 6אליעזר ת .נ

 ND - 0.11 - 0.1 > 5.96 118.73 - 0.25 24 07/07/2010 6אליעזר ת .נ

 ND - 0.73 - 0.24 5.36 254.04 - 0.56 40 07/07/2010 6אליעזר ת .נ

 ND 5.46 82.14 3.15 ND ND ND - 2.15 17 08/06/2010 7אליעזר ת .נ

 ND - 73.61 6.65 - ND 2.29 - 1.70 17.5 24/06/2010 7אליעזר ת .נ

 ND 3.02 - < 0.1 2.56 - 0.15 - 1.15 37 24/06/2010 8אליעזר ת .נ

 ND 7.92 0.14 < 0.3 1.13 - < 0.1 58.65 3.61 36.5 13/06/2010 8אליעזר ת .נ

 11.05 - 1 > - 2.16 4.75 682.08 - - נטל 24/05/2010  אסוך ד.נ
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 םניקל סלניו, ליתיום, כרום, נחושת, כגון אלומניום מתכותבקידוחי הסקר נמצאו , בנוסף למנגן וארסן

ריכוזי האורניום שנמדדו בקידוחים נת  .ם עולים על התקן המותר למי שתייהואורניום בריכוזים שאינ

  .ובקידוח נד אסוך הם הגבוהים ביותר שנמדדו במהלך הפרוייקט הנוכחי 3ו  1קריית ספיר 

  

  )VOC's(תרכובות אורגניות נדיפות  .5.3
). 7טבלה (נמצאו תרכובות אורגניות נדיפות  ונד אסוך 7, 4, 3, 2 קריית אליעזר. ת.נבקידוחים 

ונד  )Chloroform( 3קריית אליעזר ת .נ יםערכים החורגים מהתקן המותר למי שתייה התגלו בקידוח

בסביבה מחומצנת התרכובות האורגניות . MTBEבו נמצא גם ריכוז חריג של ) Benzene( 1 אסוך

רות ולכן ניתן לזהות אותן גם במרחק רב ממקור הזיהום המוכלרות יציבות יותר מאלו שאינן מוכל

)Deutsch, 1997 (ל יכולים להעיד על קרבה למקור "הריכוזים הגבוהים שנצפו בקידוחים הנ, אולם

  :להלן יפורטו השימושים העיקריים בממסים האורגניים שנמצאו בקידוחי הסקר. הזיהום

• Benzene משמש לייצור חומרים אחרים כגון  בתעשיות הכימיות הוא, משמש כרכיב בדלק

Styrene ,Ethylbenzene ,Cumene וגןנקרציהוא . תרופות וחומרי נפץ, ולייצור צבעים ,

 .רעיל במיוחד ומסיס במים

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

 ).2BIARC(רימת סרטן בבני אדם הכלורופורם רעיל ומוגדר כבעל ייתכנות לג. ההדברה

• trichloroethylene )TCE ( משמש להמסת חומרים אורגניים בעיקר לצביעת מתכות וניקוי

פעמים רבות נעשה שימוש בתערובת של מספר . cis-1,2-DCEנוטה להתפרק ל . יבש

 .ממסים אורגניים

• 1,1-dichloroethene )1,1-DCE (לציפוי , םמשמש בתהליך הייצור של פולימרים שוני

משמש גם בתהליך הייצור של מוליכים למחצה  DCE-1,1. ולייצור של סיבים אקריליים

 ).לתעשיות עתירות הידע(מבוססי סיליקון 

• MTBE כיום אין תקן ל , משמש כתוסף לבנזין בתהליך הזיקוקMTBE  במי שתייה אך הוא

  .רינחשב רעיל והנושא נמצא בבדיקת המשרד להגנת הסביבה ובדיון ציבו

ככול , מעיד) ppb 412ו  370.5( 3שנמצא בקידוח נת קריית אליעזר  גבוהריכוז הכלורופורם ה

על קרבה למקור הזיהום ויתכן כי זהו המקור לריכוזי הכלורופורם הנמוכים יותר שנמצאו , הנראה

הנמצאים במורד  )ppb 7(עיר  27ופ נתניה ) ppb 2.2ו  2.7( 4בקידוחים נת קריית אליעזר 

איסוף , ל"מתאר את פריסת ריכוזי הכלורופורם בסביבת הקידוחים הנ 25תרשים  .רימההז

נתונים נוספים והרחבה של המפה יוכלו לשמש בסיס להערכת כמות הכלורופורם שחדר 

המרוחק מהקידוחים , )ppb 4.14( 7המצאות כלורופורם בקידוח נת קריית אליעזר . לאקוויפר

  .של מקור נוסף לכלורופורם באזור התעשייה וותהימצאה להצביע על עשוי, ל"הנ

של רכיבי דלק בקידוח נד אסוך עשוי להיות תוצאה של דליפת דלקים הריכוזים הגבוהים 

  .לאקוויפר
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  .תגלו בקידוחי הניטורהריכוז תרכובות אורגניות נדיפות ש: 7טבלה 

 ריכוז תאריך פרמטר  שם קידוח
(ppb) 

 ריכוז מירבי מותר
(ppb) 

 2אליעזר 
 Styrene 

03/06/2010 <2 
50 

27/06/2010 ND 

  3אליעזר 
  

Chloroform 
24/05/2010 370.5 

100 
08/06/2010 412 

Trichloroethylene TCE 
24/05/2010 1.84 

50 
08/06/2010 2.54 

 4אליעזר 
 Chloroform 

07/07/2010 2.2 
100 

12/05/2010 2.7 

 7אליעזר 
 

Chloroform 
08/06/2010 4.14 

100 
23/06/2010 <2 

1,1-dichloroethene 
08/06/2010 ND 

30 
23/06/2010 <1 

 דלק אסוך. ת

Benzene 22/05/2010 32.7 10 

MTBE 22/05/2010 2458 - 

Naphthalene 22/05/2010 <2 - 

Xylene 22/05/2010 <6 1000 

  
וקידוח פ נתניה  4-ו 3נתוני הקידוחים נת אליעזר  פריסת ריכוזי הכלורופורם על פי :25תרשים 

  .עיר בהם נתגלה כלורופורם 27
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  חומרים רפואיים במי התהום .5.4
   :בבדיקות הפרמצבטיות נמצאו הרכיבים

  

  3ת אליעזר .בקידוח נ) (LCMSבדיקות פרמצבטיות : 8טבלה 

 תאריך דיגום
(ppb (ריכוז   

Carbamazepine Effexor 
24/05/2010 2.2 0.034 

08/06/2010 2.07 0.023 

  

  בדיקות קרקע .5.5
נלקחו דגימות   5אליעזר נת  -ו  4אליעזר נת  ,3אליעזר נת  ,1אליעזר נת בזמן ביצוע הקידוחים 

  .קרקע מעומקים שונים

  .'מ 4 -ו' מ 2', מ 1', מ 0.5: נלקחו דגימות קרקע מן העומקים 1אליעזר נת מקידוח 

  .'מ 5 -ו 'מ 4 ,'מ 2', מ 1', מ 0.5: נלקחו דגימות קרקע מן העומקים 3אליעזר נת  מקידוח

  .'מ 5 -ו' מ 4' , מ 2', מ 1', מ 0.5: נלקחו דגימות קרקע מן העומקים 4אליעזר נת מקידוח 

    .'מ 4 -ו' מ 2', מ 1', מ 0.5: נלקחו דגימות קרקע מן העומקים 5אליעזר נת מקידוח 

, VOC)(ו סריקת מתכות מלאה ובדיקה לנוכחות תרכובות אורגניות נדיפות בדיקות הקרקע כלל

  . וכםטהאנליזה התבצעה במעבדות בק

  תוצאות דגימות הקרקע

  :הפרמטרים שנבחרו לשם קביעת ערכי הסף המייצגים את האתר שממנו נלקחו הדגימות הם

  . ’מ 12-46בין ומרחק מי תהום מפני הקרקע , אזור תעשייה -יעוד קרקע

שהתגלה בכל  MEK*פרט ל  )VOC( בכל דגימות הקרקע לא זוהו תרכובות אורגניות נדיפות

  .ג קרקע"ק/ג"מ 0.28-0.05בין  הדוגמאות בריכוז שנע

  
MEK- Methyl ethyl keton (2-Butanon) * -  חומר זה הינו ממס נפוץ המשמש בעיקר בתעשיות

יכול להופיע בריכוזי  MEK. ניקוי ולייצור פרפין כחומר, החומר משמש כמסיר צבעים. הפלסטיק והטקסטיל
 40בעוד שערך הסף בקרקע באזורים המוגדרים לתעשייה הוא  ,כפי שמופיע באזור זה, רקע בסביבה

  . ג קרקע"ק/ג"מ
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  מסקנות והמלצות להמשך העבודה, סיכום. 6

. יו בנויה העיר נתניהשממזרח לרכס הכורכר עלאביחיל ממוקם בעמק  אליעזראזור התעשייה קריית 

חשיבותם של שכבות אלו היא בתהליכים הכימיים . בבסיס עמק זה יחידות סילטיות וחוליות חרסיתיות

עם . מחוץ לאזור התעשייה) הכוללות זיהומים(המתרחשים בקרבתם ובהיותם גורם מעכב לזרימות 

רכת הזרימה המקומית מע. מזהמיםנראה כי יחידות אלו מהוות גורם מעכב בלבד להתקדמות , זאת

שינויים אלו מקשים על קביעה חד משמעית של . מצפון ומדרום, מהיקף ההפקה ממערבמושפעת 

  . אזורי זיהום פוטנציאליים

על , קודם להקמת מערכת הניטור, נתוני איכות מים מקידוחים באזור התעשייה ומתשטיפים הצביעו

, ים ושחרור של מנגן וארסן לתווך האקויפריבוליכים אנאירהקיומם של מקורות זיהום אשר הביאו לת

  .דלקים ותרופות, קיומם של ממסים אורגניים

בהם  התוצאות האנליזות בקידוחי הפרויקט מצביעות על קיומם של תהליכי זיהום באזור התעשיי

ערכי המגנזיום מרמזים . מגנזיום ומתכות אחרת למערכת הזרימה באקויפר, ארסן, השתחררו מנגן

ריכוזים גבוהים של חנקות בחלק . הליכי שקיעה של מתכת זו עם ההתרחקות ממקורגם על ת

נד תוצאות האנליזות בקידוח .  מהקידוחים מלמדים גם הם על חילחול של תשטיפים לתת הקרקע

וה   Carbamazepineה , ערכי הכלורופורם. מצביעות על דליפה של דלקים מתחנת הדלק 1 אסוך

Effexor  כמקור הזיהום מ"פלנטקס בעל על מפעמצביעים .  

המידע אשר נאסף בעבודה מצביע על קיומם של מזהמים באזור התעשייה אולם במסגרתו הנוכחית 

על תוצאות של תהליכי ותחנת דלק אסוך כמקורות זיהום ו מ"פלנטקס בעמפעל רק על ניתן להצביע 

  . ונובעים ממקורות זיהום אחרים המשנה המתרחשים בפלומת הזיהום

שיכלול בחינה מפורטת של , בכל אזור התעשייהשל האמור מומלץ לבצע סקר היסטורי מפורט ב

תוצרי הלוואי והתוצרים הסופיים של המפעלים המפורטים בגוף , חומרי הגלם, תהליכי הייצור

תוצאות הסקר יכללו המלצות לקביעה ומיקום של . ככאלה שעלולים לגרום לזיהום באזור, העבודה

אשר מהווה ככל הנראה  27רצוי לבחון את אפשרות סתימת קידוח פ נתניה , בנוסף. פיםקידוחים נוס

כהגנה על מקורות מי השתייה יש להגביר את מספר . צינור להתקדמות מזהמים לתווך האקויפרי

במסגרת זו מומלץ לבצע  .האנליזות המתבצעות בקידוחי השאיבה שמדרום ומצפון לאזור התעשייה

ביצוע המשך דיגום בקידוחי הניטור . זות של יוניים ראשיים וסריקת מתכות בשנהלפחות ארבע אנלי

יש להבחין בין שני . החדשים הינו חשוב יותר מכיוון שהם מהווים מקור התרעה להתקדמות המזהמים

 –סקר נרחב שיתבצע אחת לחמש שנים והשנייה  -הראשונה : דיגום ובקרה, סוגי מערכות ניטור

דיגום ) עד שלושה חודשים(רת הסקר הנרחב מומלץ לבצע בטווח זמן קצר יחסית במסג. מעקב רצוף

, חיזור-פוטנציאל חמצון, מומלץ להוציא לוגים של ערך הגבה. בכלל הקידוחים בעומקים שונים

מטרת הדיגום . גומים לעומקים הנכוניםימוליכות חשמלית וחמצן מומס על מנת למקד את הד

את השפעת החתך החרסיתי על הגיאוכימיה של המים ולנסות להגדיר בעומקים שונים הינה לנטרל 

בכל מעקב רצוף מומלץ לבצע ארבע פעמים בשנה . את גבולות השתרעות פלומה או פלומות הזיהום

  . אזור התעשיה
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מ נראה כי תידרש הקמת מערכת "ים הסמוכים למפעל פלנטקס בעבקידוח תוצאות האנליזותעקב 

ותיתן מענה לבעיות זיהום  טח המפעל שתתבסס על סקר היסטורי מקדיםטיפול מפורטת בש\ניטור

   . של תשטיפים ומי תהום

  .מומלץ לבחון את אפשרות ניקוי האקויפר באזורלאור תוצאות האנליזות בקידוח אסוך 
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  ביבליוגרפיה. 7

אל והיקף זיהום מי תהום מתעשייה הערכת פוטנצי. 2008. עוז. ס -ו, קובליו. ר, .א, אביטל •

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

השירות : ירושלים. 2008. 2007התפתחות ניצול ומצב מקורות המים בישראל עד סתיו  •

  .תיות הלאומיותמשרד התש ,רשות המים, ההידרולוגי

של מי התהום השפעת הגורמים הטבעיים והמלאכותיים על ההרכב הכימי  .1999. י, ליבשיץ •

  .יברסיטת בן גוריוןאונ: באר שבע, בנגב הצפון מערבי ודרום השפלה

. נגר ומי תהום בסביבה עירונית, ניטור מי גשם. 2006. אסף. ל, שיין. ד, .ר, נתיב •

 .האוניברסיטה העברית בירושלים

יפר הערכת פוטנציאל והיקף זיהום מי תהום מתעשייה באקוו. 2007. עוז. ס -ו, .ר, קובליו •

 . ל"תה: אביב-תל .'שלב ב, החוף

 

• Allan, R., & J.A. Cherry. 1979. GROUNDWATER. NJ, USA. 

• Appelo, C.A.J., and D. Postma. 1994. Geochemistry, groundwater and 

pollution. Rotterdam, Netherlans. 
• Deutsch, W.J.1997. GROUNDWATER GEOCHEMISTRY. Florida, USA. 
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  . 2010ינואר , מ"תוצאות בדיקת תשטיפי מפעל פלנטקס בע :1נספח
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