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 תקציר
 

הוא . הנחל קמ"ר 3,700 -הגדול מבין נחלי ישראל הנשפכים אל הים התיכון, ושטח אגן הניקוז הוא כ בשור הואנחל ה

טפונות. נחל באר שבע הוא אחד מיובליו העיקריים,  שטח ימים זורמים בו בעיקר בחודשי החורף בזמן שונחל אכזב, 

נחל . דרך מפעלי התעשייה שבסביבתהקמ"ר. בשטח אגן הניקוז ממוקמת העיר באר שבע ו 1,700 -כ  ואגן ניקוז

סביבה אל שטחי מדינת ישראל במשך כל ה יויישובזורמים שפכי העיר חברון  (מתנקז לנחל באר שבעה יובל)חברון 

נחל חובב ונחל סכר מנקזים את  המגיע בזרימה עילית עד למאגרי הבשור.  ומהווים מקור זיהום משמעותי ,השנה

מקור זיהום פוטנציאלי נוסף למי שיטפונות נחל ומהווה  ק"מ דרומית לעיר באר שבע 14 -ממוקם כה נאות חובבאתר 

במאגר "רחובות תחתון" נשאבים למאגרי הבשור ומסופקים יחד עם מי הקו  בשיטפונות הבשור. המים הנתפסים

 לתמותת הדגים במאגר בעבר מהנחל למאגר הצפוני גרמה הכנסת המיםהשלישי לצרכני השפד"ן השונים באזור. 

בבדיקה שנערכה למים נמצא כי הם הכילו ריכוזים גבוהים של חומרי הדברה, בעיקר קוטלי חרקים, קוטלי עשבים ו

נחל באר נחל חובב, נחל סכר, נחל חברון, : נקודות מרכזיות 7-לאור זאת נדגמים מי השיטפונות בחורף ב וברום.

 בזרימות בכל תחנה פעמיים נדגמו המים בחורף האחרוןתחתון".  שבע, נחל הבשור ובכניסה למאגר "רחובות 

 . 2013  דצמבר בחודשנערך דיגום השני ה,  2013 נובמברבחודש  הראשונה : תוהשיטפוני

  תוצאות הדיגום מצביעות על תרומות של מזהמים בנחלים על פי הפירוט הבא:

ישנן ואת מי התהום במורד, לכן  הנחל המזהמים אתבנחל חברון זורמים שפכים בכל ימות השנה  - נחל חברון

 .ותעשייתייםשפכים עירוניים  תוספות של

 תוספות של שפכים עירוניים בעיקר וחומרים מתעשיית הטקסטיל. – נחל באר שבע

מהעיר באר נחל חברון בתוספת מי התהום ממי השפכים מאופיינים על ידי: מי השיטפונות  - תחנת סניקה דרומית

 ושפכים )כתוצאה מתקלות(.שבע 

חומרים מתעשיית התרופות וממפעלים המייצרים חומרי הדברה במי השיטפונות נמצאו  – נחל סכר, נחל חובב

 . למיניהם

 .שנדגמו בשיטפונותהנוכחות הנמוכה ביותר של המזהמים מבין הנחלים  - הבשורנחל 

עידים על כניסה של מזהמים מאזור התעשייה בכניסה למאגר התפיסה נמצאו מספר מרכיבים המ - מאגר התפיסה
בנוסף נראים מזהמים שמקורם בשפכים סניטריים כגון חובב, ומאזורי התעשייה שבמעלה נחל באר שבע.  נאות

 אמוניה.

 המלצות

 בנחלים המתנקזים לנחל הבשור. למדידת ספיקות תחנות הידרומטריות עוד להקים 

 במטרהומשרד הבריאות המים רשותהסביבה יחד עם  הגנתבהתאם לתקנות של המשרד ל מוגברת לבצע אכיפה , 
 לנחל חברון ולנחל באר שבע. והקולחים להפסיק את זרימות השפכים

 חומרים נבחרים שהתגלו בסריקה הכללית לבדוק כמותית (GC-MSלאחר הקמת תחנות מדידת ספיקות ) 
 .בנחלים

  להזרמה לנחל. שלא מופיעים ברשימת החומרים שיש להם תקןבעיתיים  פרמטריםתקנים ללהוסיף 

  טפוני.יש עאירולהמשיך ולדגום את הנחלים ואת הכניסה למאגר התפיסה בכל 
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 רקע - 0.1
משתרע בין ה קמ"ר 3,700 -שטח אגן הניקוז כ .ישראל הנשפכים אל הים התיכוןחלי הגדול מבין נהוא נחל הבשור 

שדה בוקר לבין דרום הרי חברון. רובו של השטח מדברי, למעט אזור דרום הרי חברון המאופיין באקלים ים תיכוני.  

בחודשי חשיבותו של הנחל נובעת מגודלו הרב של שטח אגן הניקוז. הנחל הוא נחל אכזב, מים זורמים בו בעיקר 

 טפונות. יהחורף בזמן ש

אגן הניקוז שטח קמ"ר. ב 1,700 -כ הואהניקוז אגן שטח ונחל באר שבע הוא אחד מיובליו העיקריים של נחל הבשור,  

ודרכו , ליד הישוב עומר באר שבעלנחל  מתנקזנחל חברון   .אר שבע ומפעלי התעשייה שבסביבתההעיר ב תממוקמ

 מקור זיהום משמעותי.  יםישראל במשך כל השנה ומהווים שפכי העיר חברון והישובים סביבה אל שטחי מדינת זורמ

ק"מ דרומית  14 -ממוקם כ -אתר החובב.  נאותנחל הבשור הינו אתר בשיטפונות המי זיהום לנוסף פוטנציאלי  מקור

מפעלים כימיים והאתר מספר , 70 -החל מאמצע שנות ה ,אגן הניקוז של נחל סכר. באתר פועליםלעיר באר שבע, ב

ובמשך שנים רבות היינו עדים לזיהום ההולך ומתפשט במורד נחל הבשור. הנחלים  ,לטיפול בפסולת רעילההארצי 

 שבקרקעיתם. סימני הזיהוםחובב וגרמו לזיהום אופק החלוקים  נאותבמורד אזור התעשייה קלטו את שפכי אתר 

ונחל הבשור, אך  נחל באר שבע יינות לאורך נחל סכרומע , נקזיםבארות כגון:ניכרים עד היום במקורות מים 

לאור פעולות הננקטות באתר על ידי המועצה התעשייתית ואגף איכות  מסתמנת מגמת ירידה בשנים האחרונות

 אידוי.התשטיפים ומעבירים אותם למאגרי  נקזים האוספים את 12היום מצויים באתר  .הסביבה הפועל במקום

המים מי השיטפונות מנוצלים על ידי חקלאים במורד הנחל לאחר שהם נתפסים במאגרים כגון מאגרי "רחובות". 

ומסופקים יחד עם מי הקו השלישי  הדרומילמאגר הצפוני ו ר "רחובות תחתון" נשאבים למאגרהנתפסים במאג

סו מים במאגר "רחובות תחתון" , נתפ2003-2002בחורף טפונות הראשונים יבשלצרכני השפד"ן השונים באזור. 

מי השיטפונות  הכנסתשבתפעול חברת מקורות.  מלמ"ק( 2)בנפח  "רחובות עליון" הצפוני והוכנסו למאגר

. בבדיקה המשמשים לניקוי ולצלילות המים דגים במאגרה לתמותתגרמה הצפוני למאגר  )המזוהמים לכאורה(

 של חומרי הדברה, בעיקר קוטלי חרקים, קוטלי עשבים וברום.שנערכה למים נמצא כי הם הכילו ריכוזים גבוהים 

של נחל הבשור,  ובעקבות זיהום מי השיטפונות , מספר מקורות הזיהום הפוטנציאלייםעקב גודל אגן הניקוזלפיכך ו

 את אתרל המטרב המגיעים למאגר רחובות תחתון,ואת המים הנחלים  במעלההשיטפונות הוחלט לדגום את מי 

 .דומה אירוע בעתיד ע ומנלעל מנת  בהםטפל לו מזהמיםהגורמים ה

 הפעילותמטרות  -0.0
 

 . לפגוע באיכות מי השיטפונות בנחל הבשורלאתר את גורמי הזיהום העיקריים העלולים  .1

 להציע פעולות לצמצום או להסרת מפגעי הזיהום.  .2

 .מי השיטפונותעומס הזיהום ומידת השפעתו על  "פת לטיפול במזהמים עיולקבוע סדרי עדיפו .3

 ביצוע תכנית הדיגום - 0.1

 

לפגוע באיכות מי השיטפונות.  שזרימת מזהמים בהם עלולה את מעלה הנחליםתחנות הניטור הוגדרו בצורה שתייצג 

זיהומים העלולים לפגוע באיכות המים בנחלים. סיורים אלו  סיורים על מנת לאתר ולנטר נערכיםבמשך כל השנה 

 שפכים. /או נערכו גם על מנת לבדוק את מצב הנחלים היבשים ואת אלו שזורמים בהם קולחים ו

  . 2013 דצמברחודש נערך בהדיגום השני . 2013 נובמברחודש ב העונה נערך הראשוןהדיגום 

 .קלאותמשרד הח , גילת ת דבמעבבאותו היום לבדיקה עוד דגימות המים הועברו 
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 תחנות הדיגום - 0.2

 בתחנה סמוך לגשר מתחת לכביש הכניסה לישוב תל שבע. המים ,184700/572900נ"צ  - נחל חברון (1

 .סביבהחברון והישובים  מאזורמגיעים 

ערוער ונחל באר מגיעים מנחל בתחנה ליד הישוב תל שבע. המים , 185000/572200נ"צ  - נחל באר שבע (2

 שבע עליון.

באר שבע.  העירשל  בסמוך לתחנת הסניקה הדרומית, 175977/570805נ"צ  - תחנת סניקה דרומית (3

 נחל חברון.ממנחל באר שבע עליון ו ,מגיעים מאזור העיר באר שבעבתחנה המים 

מאזור התעשייה  בתחנה מגיעיםלפני המפגש עם נחל נעים. המים , 177412/560934נ"צ  - נחל חובב (4

 בלבד. נאות חובב

מגיעים מנחל סכר, נחל בתחנה במפגש נחל הד עם נחל סכר. המים , 174000/563300נ"צ  - נחל סכר (5

 תקלות. בזמן נאות חובבשפכים מבריכות האידוי של  עלולים להתנקז אליושחובב ונחל הד 

. המים בתחנה מגיעים 40, בחציית נחל סכר מתחת לכביש 183608/556092נ"צ  – 21כביש  –נחל סכר (6

 ממעלה נחל סכר.

מגיעים בתחנה רביבים. המים  – כביש צאליםגשר אירי בעל , 165846/558812נ"צ:  -נחל הבשור (7

 רביבים. - מאזור רמת הנגב ושטחי החקלאות באזור אשלים

מגיעים מנחל באר שבע ונחל הבשור יחד בתחנה . המים 153144/571733נ"צ:  - הבשור ימאגרכניסה ל (8

 .רחובות העליוניםונשאבים אל מאגרי 

 הדיגום נקודותמיקום  - 0 מספר המפ
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 נתוני ספיקת גאויות בתחנה ההידרומטרית בנחל באר שבע, ליד חצרים )חלקית( - 0טבלה מספר 

 שם תחנה
שנה 

 הידרולוגית

תחילת 
גיאות, 
 תאריך

סיום גיאות, 
 תאריך

מקס 
ספיקה 

 )מ"ק/שניה(

נפח 
הגיאות  
 )מלמ"ק(

נפח גאויות  
שנתי 

 )מלמ"ק(

   0.919 15.6 16/03/2014 09/03/2014 2013/2014 חצרים -באר שבע 

   0.306 9.75 09/05/2014 07/05/2014 2013/2014 חצרים -באר שבע 

 1.225         2013/2014 סיכום גאויות שנתי

 

 הזיהוםפוטנציאל  - 1.1

 בתחומי העיר באר שבע 9 הממוקמיםרשימת המפעלים  -1 מספרטבלה 

 מהות יצור והערות כתובת שם מפעל

 ברגלסייצור פי עמק שרה א.א.ח. פלסט

 אמוניה ִאחסוןאיבוד זהב בתהליך יבש.  עמק שרה גולד אנד האני

 פורמולציות ואחסנת חומרים דרך חברון מכתשים

 מעבדה דרך חברון תרכובות ברום

 ייצור רכיבים אלקטרוניים עמק שרה דייל ישראל

 גז ִאחסון באר שבע פטרולגז

 גז ִאחסון באר שבע אמישרגז

 תשטיפים ונגרמערכת לאיסוף  קיימת דרישה ממחוז דרום הגה"ס להסדרת באר שבע פי גלילות

 מחסן כימיקלים עמק שרה רומיכול

 לבריכות שחייהמחסן חומרי חיטוי  עמק שרה שירת אביב

 גז ִאחסון דרך חברון מקסימה

 מערכת קדם בציפוי מתכות וצביעה דרך חברון התעשייה האוירית

 מעבדות באר שבע אוניברסיטת בן גוריון

 מעבדות באר שבע בית חולים סורוקה

 בריכת שחייה באר שבע מרכז לחייל

 בריכת שחייה באר שבע מרכז קנטרי קלאב

 בריכת שחייה באר שבע בית יציב

 בריכת שחייה באר שבע נאות מדבר

 ייצור נעליים עמק שרה נעלי נמרוד

 מעבדות באר שבע מעבדות ים המלח

 מערכות קירור למסחר עמק שרה קירור בני

 ייצור פייברגלס קריית יהודית בל ארט

 ייצור פייברגלס עמק שרה פיברטכניק

 אריזת היפוכלוריט עמק שרה קליר כימיקלים

 ציפוי מתכות באר שבע גילוון וציפוי

 מחסן חומרי הדברה עמק שרה בש יצחק

 פרפין ִאחסון ייצור נרות. עמק שרה היכל הנר

 תוספות מזון דרך חברון ליקורד

 בריכת שחייה באר שבע מגדלי נוף

 בריכת שחייה באר שבע בריכת פרדייז

 מחסן חומרי הדברה עמק שרה עובד
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 9 נאות חובברשימת המפעלים הפועלים בתחום המועצה התעשייתית  -2מספר טבלה 

 

 ייצור עיקרי עובדיםמספר שם מפעל

 מעכבי בערה, מטהרי מים, תשומות לחקלאות 600 תרכובות ברום

 מוצרים להגנת הצומח, קוטלי מזיקים 400 מכתשים

 מי חמצן 30 נגב פרוקסיד

 וכימיקלים לתעשיית התרופותתוספי מזון לבעלי חיים  190 קופולק דרום

 כימיקלים לתעשיית התרופות 350 טק-טבע

 כימיקלים לתעשיית התרופות 150 כימאגיס

 גזים מופרדים מהאוויר לתעשייה, לתעופה ולרפואה 90 מקסימה

 חזור סוללות ליתיוםיטונגסטן וִמ  -חזור מתכותִמ  85 טק-מטל

 PETחזור פלסטיק ובקבוקי ִמ  40 אביב
 חזור פסולת תעשייתית מסוכנתטיפול וִמ  110 לשרותי איכות הסביבההחברה 

 טיפול תרמי בפסולת אורגנית 50 אקוסול

 

 

 חומציים  םתעשייתייאתר שפכים 

במשך  תעשייתיים בעבר בתוך העיר באר שבע הזרימו שפכיםשפעלו מפעל "מכתשים" ומפעל "ברום" המצב בעבר: 

למספר בורות שיקוע בסמוך למפעלים. בורות אלו נסתמו וכוסו בעפר אך לא נעשה כל טיפול נוסף  שנים ארוכות

 לשפכים שנאגרו בהם. 

חורפית,  נקודות באזור הבורות הישנים ובמקרי זרימה במספרנובעים  pH=0.0-ב המצב היום: נוזלים חומציים

 התשטיפים מגיעים לנחל באר שבע העובר בסמוך. 

ק"מ. בתדירות  16באמצעות צינור שאורכו  נאות חובבהמפעל העביר את השפכים להבורות הישנים, מאז שנסתמו 

(. 2008לדוגמא: תמותת כבשים ) ,פריצות ותקלות שגרמו להזרמת שפכים רעילים לסביבה ולנחלים ואירעגבוהה 

 .מכליותבאמצעות  חובבנאות למאז הופסקה הזרמת השפכים דרך הצינור הנ"ל והשפכים מועברים  2009באוגוסט 
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 אזורי תעשייה באגן נחל באר שבע והבשור - 1 מספרה מפ

 

 באגן נחל באר שבע והבשורתחנות דלק  - 2מפה מספר 
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  באגן נחל באר שבע והבשור ומטשים רפתותאתרי קומפוסט,  - 3 מספרמפה 

 

 כימות מזהמים - 1.0

 

 כך חושבה זו בתחנה הספיקה לפיכך. שבע באר העיר של הדרומית הסניקה בתחנת בדרכם עוברים חברון שפכי

 ומשפכים הוםת ממי למעשה מורכבת ה זובתחנ המים תוספת. שבע באר העיר של המים תוספת על יראה שההפרש

 בכל יחסית גבוהים הריכוזים כי נראה 1מספר תרשים פי על.  שבע באר בעיר מתקלות כתוצאה לנחל המגיעים

 שפכי כי נראה( 2מספר תרשים) לשנה טון של ביחידות הכמות וקבלת חישוב לאחר אך, סוללים בנחל למעט התחנות

 שבע באר נחל לזיהום ביותר המשמעותיים התורמים הם( הדרומית הסניקה בתחנת התוספת עם יחד) חברון

נחל חברון ונחל באר שבע, מ הבשורלחשב את כמות המזהמים המגיעה לנחל  על מנת  .הבשור נחל לזיהום -במורדו

 . במשך כל השנה או חלק גדול ממנהברציפות  שפכים או קולחיםזורמים שמהם נדגמו מספר מוקדים 

 ת הספיקהומדיד כימית. נשלחו למעבדה לאנליזהו 2013שנת  מאי ואוקטובר ים:בחודשדגימות המים נלקחו 

כמות   .הערכה במקומות שאין בהם מדידה נעשתהשהשירות ההידרולוגי או מאנשי  התקבלו השונותבתחנות 

 התקבלה לאחר הכפלת הריכוז בספיקה. ביחידות של טון לשנה הזיהום
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 הזורמים לנחליםוהזרחן החנקן, הפחמן  יריכוזממוצע  – 0 מספרתרשים 

 

 

 

 שנהיחידות של טון ללנחלים ב הזרחן המגיעההפחמן וכמות החנקן,  – 1 מספרתרשים 
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 12 

שפכים. כשמביטים פחמן וחנקן המגיעים לנחל חברון דרך ה התרשימים הבאים נראים כמויות הזרחן,בארבעת 

בחמש השנים האחרונות נראה כי כמויות הזרחן והחנקן במגמת עליה ואילו  הפרמטריםמכל אחד תרשים של ב

 הפחמן נמצא במגמת ירידה.
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 בקולחים השקיה  4.4
במסגרת סקר קולחים ארצי שמבצעת היחידה לניטור סביבתי ברשות הטבע והגנים עבור רשות המים, נאסף חומר 

מתוך סקר זה רב העוסק בהשקיה בקולחים של שטחים נרחבים ממאגרים או מבריכות חמצון של ישובים קטנים. 

   ות:הבא ותמפת הומוצג

 ים מהם9השטחים המושקרחובות ומיקום מאגרי  - 4 מספרמפה 

 

 9שטחים חקלאיים המושקים במי קולחים ומי שפד"ן באגן נחל הבשור – 5 מספרמפה 
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 תוצאות – 2.1
 השונות.בתחנות הדיגום  נותבשיטפולקחו מים שנהאנליזה לדגימות המוצגות תוצאות  הבאותבטבלאות 

 מקרא:  

<MQL ריכוזים הנמוכים מסף הרגישות של מכשירי הבדיקה  =  (Minimum Quantitation Level.) 

 להזרמה לנחל.תוצאות גבוהות יותר או שוות לרמה המרבית המותרת  - צהובבצבע 

 פרמטרים כלליים של איכות מים9תוצאות דיגום  – 3טבלה מספר 

 דיגום ראשון

 

 דיגום שני

 

  

יחידות

תקן 

נחל חברוןלנחל

נחל באר 

שבע

תחנת 

סניקה 

נחל הבשורנחל סכרנחל חובבדרומית

כניסה 

למאגר 

הבשור

3/11/133/11/133/11/133/11/133/11/133/11/133/11/13תאריך

AMMONIAppm1.536.3     1.4      1.0           3.0       1.2     1.2         20.3          

BROMIDEppm<1.000<1.000<1.00024.0      3.5     <1.0006.0            

CHLORIDEppm400.0223.0   89.5    109.3        1,446.0  469.0  186.0     579.0         

CYANIDEppm0.005<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01

DETERGENTSppm0.50.2      0.01    0.01          0.1       0.01    0.01       0.01          

EC  dS/m1.6      0.7      0.8           4.6       2.5     1.2         3.0            

NO3ppm0.04     14.2    16.4          0.04      20.4    17.3       84.6          

PHENOLSppm<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1

PHOSPHATESppm5.1      2.5      2.3           0.6       0.3     0.3         20.0          

SO4ppm12.7     20.1    18.8          158.3    161.3  50.3       54.9          

יחידות

תקן 

נחל חברוןלנחל

נחל באר 

שבע

תחנת 

סניקה 

נחל סכרנחל חובבדרומית

נחל סכר  

נחל הבשור40

כניסה 

למאגר 

הבשור

12/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/13תאריך

AMMONIAppm1.50.4        0.0        0.0         0.4         0.0         4.1         0.0         0.4         

BROMIDEppm<1.000<1.000<1.000<1.0002.9         <1.000<1.000<1.000

CHLORIDEppm400.09.2        11.4      19.9       264.0     642.0     58.2       32.7       28.4       

CYANIDEppm0.005<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01

DETERGENTSppm0.50.2        0.0        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         

EC  dS/m         0.3          0.3          0.4          1.3          2.7          0.8 0.3                  0.4 

NO3ppm2.2        4.9        8.9         2.2         6.6         7.1         3.5         9.3         

PHENOLSppm<0.10.1        <0.1<0.1<0.10.1         <0.1<0.1

PHOSPHATESppm1.3        0.6        1.4         0.3         0.3         0.3         0.3         1.7         

SO4ppm3.8        6.0        9.4         45.9       105.7     79.3       12.2       15.4       
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 9אורגנים בעלי השפעה בריאותית  םמיקרו מזהמי – 4טבלה מספר 

 דיגום ראשון

 

 דיגום שני

 

  

יחידות

תקן 

נחל חברוןלנחל

נחל באר 

שבע

תחנת 

סניקה 

נחל הבשורנחל סכרנחל חובבדרומית

כניסה 

למאגר 

הבשור

3/11/133/11/133/11/133/11/133/11/133/11/133/11/13תאריך

Alachlorppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Atrazineppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Chlordaneppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

DDTppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Endrinppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Heptachlorppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Lindaneppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Methoxychlorppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Prometrynppb0.4<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Simazineppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Trifluralineppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

יחידות

תקן 

נחל חברוןלנחל

נחל באר 

שבע

תחנת 

סניקה 

נחל הבשורנחל סכר  40נחל סכרנחל חובבדרומית

כניסה 

למאגר 

הבשור

12/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/13תאריך

Alachlorppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Atrazineppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Chlordaneppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

DDTppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Endrinppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Heptachlorppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Lindaneppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Methoxychlorppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Prometrynppb0.4<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Simazineppb2.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Trifluralineppb20.0<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL
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 תוצאות סריקה כללית לנוכחות מזהמים אורגניים סמי נדיפים9 – 5טבלה מספר 

 דיגום ראשון 

 

 

 דיגום שני 

 

 

נחל חברוןיחידות

נחל באר 

שבע

תחנת 

סניקה 

נחל הבשורנחל סכרנחל חובבדרומית

כניסה 

למאגר 

הבשור

3/11/133/11/133/11/133/11/133/11/133/11/133/11/13תאריך

 2-Phenylphenolppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

2_4Dppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Ametrynppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Bupirimateppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Captanppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Carbarylppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Carbofuranppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Diazinon ppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Diflufenicanppb0.82<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Dimethoateppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Folpetppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Mepanipyrimppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Metolachlorppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

O-Phenylphenolppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Piperonyl butoxideppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Propiconazole ppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Tebuconazoleppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Triadimenol ppb9.00<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

נחל חברוןיחידות

נחל באר 

שבע

תחנת 

סניקה 

נחל הבשורנחל סכר  40נחל סכרנחל חובבדרומית

כניסה 

למאגר 

הבשור

12/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/1312/12/13תאריך

 2-Phenylphenolppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

2_4Dppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Ametrynppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Bupirimateppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Captanppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Carbarylppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Carbofuranppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Chlorpyrifosppb<MQL<MQL1.15           <MQL1.95            <MQL<MQL<MQL

Diazinon ppb<MQL<MQL1.25           <MQL3.51            <MQL<MQL<MQL

Dimethoateppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Fipronil ppb<MQL<MQL1.27           <MQL3.95<MQL<MQL<MQL

Folpetppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Hexazinoneppb<MQL<MQL<MQL<MQL1.96            <MQL<MQL<MQL

Mepanipyrimppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Metolachlorppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

O-Phenylphenolppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Piperonyl butoxideppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Propiconazole ppb<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Tebuconazoleppb<MQL<MQL4.03           <MQL<MQL<MQL<MQL<MQL

Triadimenolppb<MQL<MQL<MQL<MQL0.47            <MQL<MQL<MQL
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 מתארים את ריכוזי הפרמטרים השונים בכל הדיגומים9באים ה תרשימיםה - 2.0

 הכלורידים בכל הדיגומים יריכוז – 2מספר  תרשים
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 בכל הדיגומים י האמוניהריכוז – 4מספר  תרשים
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 הסולפאט בכל הדיגומים יריכוז – 6מספר  תרשים

 

 

 

 בכל הדיגומים הפוספאט יריכוז – 7מספר  תרשים
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 הדטרגנטים בכל הדיגומים ריכוזי – 8תרשים מספר 
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 בכל הדיגומים האטרזיןריכוזי  – 00תרשים מספר 

 

 דיון       3.1

 

בכל הנגב הצפוני והמזרחי כך שכמויות גדולות של מי גשמים שטפו את  םזרימות חורפיות השנה היו במספר אירועי

בנחל חברון, בנחל  הנחלים באזורים הנ"ל. באשר לזיהום מי השיטפונות המצב לא מזהיר.  זרימת השפכים הגולמיים

קריית  מקור השפכים הללו הוא בישובים חברון, .ממשיכה גם בחודשי הקיץ כבר מספר שניםבאר שבע ובנחל הבשור 

 הם נתפסים ומועברים מיד לאחר המעבר בגדר העוברים לשטחנו במחסום שמעה.כפרים במורד נחל חברון הארבע ו

לעיתים הצינור לא מספיק להעביר את בצינור עד למט"ש שוקת.  ולאחר מכן הם מועברים ,מוצקיםלמתקן להפרדת 

לזרימה הקבועה ליד מט"ש שוקת. מלוא הכמות ובמקרים אלו זרימת השפכים בנחל חברון היא עילית עד לחיבור 

מטפל בחלק משפכי חברון וקולט גם את שפכי הישובים: חורה, לקיה  (ליד צומת שוקתהממוקם )מט"ש שוקת 

חברון ללא ניצול חקלאי. השנה במשך חודשים ארוכים, הגיעו שפכים  ומיתר, ומי הקולחים זורמים חזרה לנחל

 מחברון ללא גרוסת האבן מהמחצבות. 

 : בעיית המוצקים הללו אין אפשרות לנצלם לחקלאות עקב רגם אם תיפת: הבעייה

   נפח איגום קטן א.

 מ"ק ליום  9,000ספיקה גבוהה של שפכים המגיעים למכון שתוכנן לקלוט עד ב. 

מ"ק ליום  14,000ממדידות ספיקה שנערכו בשנים האחרונות בנחל חברון נראה כי היא עלתה לערכים ממוצעים של 

הבעיה הנ"ל עלולים מי השפכים והקולחים להמשיך לזרום  רמ"ק. אם לא תיפת 18,000עד  הספיקה מגיעה ובשיא

 בות".בנחל באר שבע ובנחל הבשור עד למאגרי "רחו בנחל חברון,עוד זמן רב 
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לנחל באר שבע. בשנים האחרונות חלק מהמים  הגיעו בזרימה עיליתקולחי דימונה זרמו בעבר בנחל ערוער ולעיתים 

עדיין זורמים לנחל כמויות גדולות של מי  מנוצלים להשקיה חקלאית, כך שגלישת הקולחים לנחל הצטמצמה.

 .40קולחים אך הם לא חוצים יותר את כביש 

חריגה מהתקן  נראים מספר מקרים של -ראשוןדיגום ( 3לליים של איכות מים )טבלה מספר בקבוצת הפרמטרים הכ

מצביע . אך בתחנות הנותרות ריכוז האמוניה מתקרב לרמה המרבית המותרת תחנות בשלוש אמוניה: להזרמה לנחל

 בריכוז מעל לתקן נמצא כלורידים. חל באר שבע עד למאגרי רחובותנמיים בנחל חברון ובמורד על זרימת שפכים גול

  .ובכניסה למאגר בנחל סכרבנחל חובב, 

בתחנה החדשה בנחל סכר,  בריכוז שמעל לתקן נמצאה האמוני: מהתקן חריגהשל  יםמקרשני  – השני בדיגום

 . וכלורידים בריכוז שמעל לתקן בנחל סכר

נראה כי השפכים התעשייתיים עדיין נמצאים באזור ובזמן שיטפונות  נאות חובבלמרות העבודות המתבצעות באתר 

גם לתוצאות הגבוהות שהתקבלו  סמכיוון שאין תקן לפרמטרים האחרים צריך להתייחהם צפים וזורמים במורד. 

בנחל  סולפאט וברומיד. ובכניסה למאגר סכר, בנחל הבשורבנחל : ניטראט בנחל באר שבע, הראשוןלמשל בדיגום 

 סולפאט וברומיד בנחל חובב ונחל סכר שוב מופיעים בריכוזים גבוהים.  : השניבדיגום   .חובב ובנחל סכר

הערכים  נראה כי בכל התחנות (4)טבלה מספר אורגנים בעלי השפעה בריאותית   םמיקרו מזהמיהבקבוצת 

  .מסף הרגישות של המכשירים נמוכיםשהתקבלו היו 

  -ו Diflufenican   - של נוכחות הראשוןבדיגום   -( 5)טבלה מספר  םהכללית של מיקרו מזהמיבתוצאות הסריקה 

Triadimenol  נוכחות של   השניבדיגום   .חברוןנחל בChlorpyrifos   ,Diazinon ו ,- Fipronil   בתחנת הסניקה

  .  Triadimenolנמצא  סכר ובנחלהדרומית  בתחנת הסניקהTebuconazole נמצא בנוסף   .סכרובנחל  הדרומית

פרמטרים הבאים: ביותר של ההמשמעותיים  תורמיםההם נראה כי נחל חובב ונחל סכר  3-11על פי התרשימים 

לעומת זאת, נחל . באגן נחל הבשור תמי השיטפונו גורמת לירידה באיכותה נוכחות - סולפאטכלורידים, ברומידים ו

 ודטרגנטים.ותיים ביותר של: אמוניה, פוספאט התורמים המשמער שבע מהווים את חברון ונחל בא

 מגמה ינחל סכר עם קוובריכוזי הכלורידים בכל הדיגומים בנחל חובב ו – 01תרשים מספר 

 

 . 2006נראה כי בנחל חובב ובנחל סכר מסתמנת מגמת ירידה בריכוזי הכלורידים משנת  מעלעל פי התרשים 

 

 -

 2,000.0

 4,000.0

 6,000.0

 8,000.0

 10,000.0

 12,000.0

Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

מג
"

 ל

 נחל סכר נחל חובב

 (נחל סכר)ליניארי  (נחל חובב)ליניארי 



 23 

 מגמה ינחל סכר עם קוובהברומידים בכל הדיגומים בנחל חובב וריכוזי  – 02תרשים מספר 

 

 .2006מגמת ירידה בריכוזי הברומידים משנת  מסתמנתנראה כי בנחל חובב ובנחל סכר  מעלעל פי התרשים 

 

 ובכניסה למאגר בתחנות נחל חברון  אמוניהמגמה של  יקוו – 03תרשים מספר 

 

שפכים המכילים ריכוזים גבוהים של אמוניה ודטרגנטים מגיעים מנחל חברון אל נחל באר שבע ודרכו הם ממשיכים 

לנחל הבשור.  על פי התרשים הבא נראה כי בנחל חברון כמעט ואין שינוי בריכוזי האמוניה,  אך בכניסה למאגר 

 .2006מסתמנת מגמת עליה בריכוזי האמוניה משנת 
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 מגמה של סימזין בתחנות נחל חברון ובכניסה למאגר  יקוו – 04תרשים מספר 

 

מוצגים ריכוזי הסימזין בשתי תחנות מעל מגמת העלייה בריכוזי הסימזין מורגשת בכל תחנות הדיגום. בתרשים 

לדוגמא עם קווי המגמה המראים עלייה בריכוזים במשך השנים. צריך להתייחס לעלייה הזו בכובד ראש במיוחד 

 עובדה שמתחילים לראות בשטח חומרי הדברה המחליפים את הסימזין.לאור ה

 

 9השיטפונותעל פי האפיון הכימי של מי סיווג תחנות הדיגום  - 3.0
 

ישנן ואת מי התהום במורד, לכן  הנחל המזהמים אתבנחל חברון זורמים שפכים בכל ימות השנה  - נחל חברון

 .ותעשייתייםשפכים עירוניים  תוספות של

 תוספות של שפכים עירוניים בעיקר וחומרים מתעשיית הטקסטיל. – נחל באר שבע

נחל חברון בתוספת מי התהום מהעיר באר ממי השפכים מאופיינים על ידי: מי השיטפונות  - תחנת סניקה דרומית

 שבע ושפכים )כתוצאה מתקלות(.

התרופות וממפעלים המייצרים חומרי הדברה חומרים מתעשיית במי השיטפונות נמצאו  – נחל סכר, נחל חובב

 . למיניהם

 .שנדגמו בשיטפונותהנוכחות הנמוכה ביותר של המזהמים מבין הנחלים  - הבשורנחל 

בכניסה למאגר התפיסה נמצאו מספר מרכיבים המעידים על כניסה של מזהמים מאזור התעשייה  - מאגר התפיסה
בנוסף נראים מזהמים שמקורם בשפכים סניטריים כגון ר שבע. חובב, ומאזורי התעשייה שבמעלה נחל בא נאות

 אמוניה.
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 המלצות  - 4.1

 

 בנחלים המתנקזים לנחל הבשור. למדידת ספיקה תחנות הידרומטריות עוד להקים 

 במטרהומשרד הבריאות המים רשותהסביבה יחד עם  הגנתבהתאם לתקנות של המשרד ל מוגברת לבצע אכיפה , 

 לנחל חברון ולנחל באר שבע. והקולחים השפכים להפסיק את זרימות

 חומרים נבחרים שהתגלו בסריקה הכללית לבדוק כמותית (GC-MS) לאחר הקמת תחנות מדידת ספיקה בנחלים. 

  להזרמה לנחל. שלא מופיעים ברשימת החומרים שיש להם תקן בעיתיים פרמטריםתקנים ללהוסיף 

  טפוני.יש עאירולהמשיך ולדגום את הנחלים ואת הכניסה למאגר התפיסה בכל 
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 נספחים - 5.1

 0נספח 
שדרוג מי קולחים לאיכות השקיה ללא , 4112בדצמבר  02 תקנות ועדת ענבר שאושרו בועדת השרים לכלכלה

החקלאות ופיתוח הכפר מוגש על ידי: השר לאיכות הסביבה, שר התשתיות הלאומיות, שר הבריאות, שר )מגבלות 

 (ושר האוצר

 הצעת מחליטים:

לקבוע כי המכונים לטיהור שפכים המפורטים ברשימה המצורפת בנספח א' ישודרגו לאיכות שתאפשר השקיה  .1

ערכי הכלורידים והבורון אשר מכון הטיהור יידרש לעמוד בהם לא יעלו על ללא מגבלות כמפורט בנספח ב'. 

      מג"ל בורון מעל ריכוזם במי האספקה ברשת המים. 0.2 -ד, ומג"ל כלורי 100תוספת של עד 

 2000(  ביולי 46שהוקמה על ידי ועדת השרים לענייני כלכלה  )החלטה כל/  באחריות הועדה הבינמשרדית .2

שתפקידה היה להמליץ על תקן איכות חדש לקולחים )ועדת "ענבר"(,  להכין הצעת תקנות  לאימוץ התקן. עד 

אשר תושלם התקינה ייושם התקן באמצעות תנאים נוספים ברשיון עסק הנתונים בידי המשרד לאיכות הסביבה 

 משרד הבריאותו

להקים צוות ליווי ליישום הצעת המחליטים בראשות נציבות המים והמשרד לאיכות הסביבה ובהשתתפות משרד  .3

נהלה לתשתיות ביוב, משרד הפנים, משרד החקלאות ומשרד הבריאות. תפקידי הצוות יהיו בין השאר האוצר, הִמ 

החמרות )כולל שלילת מלחים( מעבר לדרישות לקבוע קריטריונים שיאפשרו ע"פ הצורך, מתן הקלות ודרישה ל

 האיכות המפורטות בנספח ב'. ההקלות וההחמרות יהיו לפי הקריטריונים הבאים:

 .חקלאות הקולטת את הקולחים . קיומה שלא  

 .. חשש לזיהום מקורות מים עליים, נחלים ומי תהוםב  

 .ההחלטה  שיוקמו במהלך תקופת יישום הצוות יקבע גם כללים לגבי מט"שים חדשים . בריאות הציבור.ג  

לקבוע כי במקרים בהם לא תהיה השבת קולחים לחקלאות תותר הזרמת קולחים לנחל באיכות להשקיה ללא  .4

מגבלות  )כמפורט בנספח ב' טור א'( לתקופת יישום ההחלטה. בתום תקופת היישום תידרש הזרמה לנחלים 

איכות ע"פ הערכים של  מידיתשל: הכינרת, ירקון וקישון תידרש באיכות לפי נספח ב' טור ב'. באגני ההיקוות 

 הזרמה לנחל כמפורט בנספח ב' )טור ב'(. 

והמנהלה לתשתיות ביוב יאפשרו קידום ואישור טכנולוגיות  המשרד להגנת הסביבהלקבוע כי משרדי הבריאות,  .5

 חדשות מתאימות לטיהור שפכים.

להטיל על משרד הבריאות, משרד החקלאות ונציבות המים לקבוע תנאים להמרת מים המוקצים לחלקות א',  .6

 .  01.01.06-בקולחים המיועדים להשקיה ללא מגבלות, עד ל

אג'/מ"ק,  15לקבוע כי  עבור קולחים ברמת האיכות המפורטת בנספח ב' טור א', ישלם צרכן הקולחים סכום של  .7

 לתשלום לקולחים שניוניים כיום. מעל המחיר הנהוג 

 אין בהצעת מחליטים זו כדי לפגוע בסמכות הנתונה בחוק לכל אחד מהמשרדים. .8
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 1נספח 
רמות מרביות ליסודות ותרכובות מומסים ומרחפים ולפרמטרים שונים בקולחים במוצא המט"ש להשקיה ללא 

 מגבלות  ולהרחקה לנחלים

   טור א' טור ב'

 פרמטר יחידות מגבלות*להשקיה ללא  נחלים

 1.4 dS/m מוליכות חשמלית 

10 10 mg/L BOD 
10 10 mg/L TSS 

70 100 mg/L COD 
1.5 20 mg/L חנקן אמוניאקלי 

10 25 mg/L חנקן כללי 

1.0 5 mg/L זרחן כללי 

400 250 mg/L **כלוריד 

 2 mg/L פלואוריד 

200 150 mg/L נתרן 

 צואתיקולי  מל. 100-יח' ל 10 200

<3 0.5< mg/L חמצן מומס 

7.0-8.5 6.5-8.5  PH 
1  mg/L שמן מינרלי 

>0.05 1 mg/L כלור נותר 

0.5 2 mg/L דטרגנט אניוני 

 5 mmol/L)0.5) SAR 

 0.4 mg/L **בורון 

0.1 0.1 mg/L ארסן 

0.0005 0.002 mg/L כספית 

0.05 0.1 mg/L כרום 

0.05 0.2 mg/L ניקל 

 0.02 mg/L סלניום 

0.008 0.1 mg/L עופרת 

0.005 0.01 mg/L קדמיום 

0.2 2 mg/L אבץ 

 2 mg/L ברזל 

0.02 0.2 mg/L נחושת 

 0.2 mg/L מנגן 

 5 mg/L אלומיניום 

 0.01 mg/L מולבדינום 

 0.1 mg/L ונדיום 

 0.1 mg/L בריליום 

 0.05 mg/L קובלט 

 2.5 mg/L ליתיום 

0.005 0.1 mg/L ציאניד 

 

 משיקולי קרקע, צמח, הידרולוגיה ובריאות הצבור.   *

 בהחלטה. 1** מותנה באיכות מי ההספקה ובהתאם לסעיף 


