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 מי התהום באזור רמת השרוןממצאי זיהום 

  במגוון התהום ומי קרקע של חמור לזיהום גרמה שנה 60-מ למעלה במשך ש"התע פעילות      

 :הכולל ייחודי מזהמים

 (מוצק טילים דלק) פרכלורט–

 ונגזרותיהם RDX,TNT-כ נפץ חומרי–

 כבדות מתכות–

 נדיפים  וחצי נדיפים אורגניים חומרים–

 ביותר הגבוהים ובריכוזים ביותר הרחבה בפריסה נמצא פרכלורט ,השונים המזהמים מבין•

  .הזיהום פלומת בשולי הנמצאים בקידוחים נצפית הפרכלורט בריכוזי מתמדת עליה•
  הוא בהם ,(מ"ק 3.5-4.5) הזיהום ממוקד המרוחקים לקידוחים גם לאחרונה הגיע פרכלורט

                   א"בת דן ושיכון הירוק הכפר ,הרצליה צפון כמו ,בעבר נצפה לא
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 -  פרכלורט

 חד ערכי אנאורגניאניון  •

 משמשים לייצור דלק טילים ורקטות פרכלורטמלחי  •

 .  נייד מאוד ולכן גורם לזיהום נרחב במי התהום, לא נספח•

 (    ליטר/'גר 220 -פרכלורטאמוניום )גבוהה מסיסות -

ובהם ייצרו   א"נסב בהם פעלה "אותר בעשרות אתרים בארה-
 דלק טילים                                                

 :השפעות בריאותיות-

 התריסבתפקוד בלוטת התגלה כפוגע •

 אינו מסרטן•

 :שתיהתקן למי 

 אין
 ליטר/מיקרוגרם EPA 15   -המלצת ה-

                           

 

ClO4
- 
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Closed DW well - 

ש"רמה ש"תעבאזור התהום במי  פרכלורט  תמרת 

450,000 

 למי שתיה   EPA-המלצת ה
 'ל/'מיקר 15לא יעלה על   שהרכוז

   בפרכלורטכתם הזיהום 
ר  "קמ 16-פ כ"משתרע ע

 ואוצר בתוכו  
ק מים  "מ ק"מלמ 630-כ

 מזוהמים
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 תכנית לשיקום מי התהום באזור רמת השרון

 :כוללת השיקום תכנית

-כ של כוללת בספיקה הזיהום כתם במוקד שאיבה - הידרולוגית כליאה1.
  המים .שנה 20-25 של לתקופה (שנה/ק"מלמ 5 כ) שעה/ק"מ 600

  ויופנו מוגבל בלתי שימוש המאפשרת לרמה עד יטופלו הנשאבים
 .והשקיה הירקון גאולת לפרויקט

  התקדמות את לעצור כדי – הכתם בשולי הפקה קדוחי וטיוב הפעלה2.
  ידועות בטכנולוגיות יטופלו המים .נוספים קידוחים לעבר הזיהום חזית

 איכות להבטיח כדי נוספים חסמים ויותקנו פרכלורט להרחקת ומוכחות
 .לשתיה לשמש המתאימה ראויה

 :מטרות השיקום
 למנוע המשך התפשטות כתם הזיהום  לאזורים שפירים נוספים ולצמצמו 

 על מנת לאפשר המשך השמוש באקויפר  לשמושים  בלתי מוגבלים
 ושימורו כאוגר ויסות רב שנתי
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 למי שתייה  ' באר סלע א

 פרכלורטלהרחקת  מטויבת 

 באר הכפר הירוק
 פרכלורטלהרחקת  מטויבת 

 MACבשיטת פחם פעיל מהונדס 

 בקדוחי השיקום במוקד ובקדוחי ההפקה בשולי הכתם פרכלורט רכוזי
 :מקרא

 
 באר שיקום מוקד

 באר לטיוב בשוליים
 לטיפול מטויבתבאר 

 בפרכלורט
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 מחושב מול מדוד  -  הרצליה לקדוחיהתפשטות הזיהום 
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Remediation scenario – 25 years  
mid layer - 5 

 שיקום באמצעות כליאה הידרולוגית 
 הפקת שיקום קדוחי 6 -ש במוקדי הזיהום ב"מק 500שאיבה של : תרחיש

 בתרחיש השיקום פרכלורטפרוס  

 :מסת הזיהום במי התהום   

   פרכלורטטון  2000-כ

 :בתום תקופת השיקום

 טון    30-יוותרו כ 

 98% -הרחקה של  כ

 :מקרא
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 ש"רמה ש"תע –לטיפול במי תהום מזוהמים ( פיילוט)מתקן הדגמה 
 24.8.14-12.6.15: הפעלה

 

 

in 

Shikun & Binui 
Water 
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Impacted Potable Water Site in the US 

From: DoD Website 

From: EWG Website 

 ב  "מדינות בארה 15 -נתגלה ב שתיהבמערכות אספקת מי  פרכלורטזיהום 
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 בפרכלורטמי תהום אותר זיהום אתרים בהם 

 90 -בסוף שנות ה ב"בארה

Henderson KerMcGee 
Las Vegas 

Airojet 

West valley water district 
Fontana 
Colton 

Altadena 
Los Angeles 

Longhorn Army Base  
Ammunation Plant 

Karnack 

Naval Weapons Industries 
McGregor 

 אתר עם שיקום  

 בפרכלורטאתר מזוהם 
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6,000,000 ppb 
 Kerr McGee Corp פרכלורט

 Meadהתגלה באגם  פרכלורטהמזהם 

 ב"מדינות בארה 3-ל שתיההמספק מי 

 FBRריאקטורים ביולוגים מסוג 
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 שתיהמחליפי יונים בבאר מי 

 FBRריאקטור ביולוגי 
 לטיפול במוקד הזיהום

 קליפורניה, בפסדינהזיהום מי תהום 
 מפעל לייצור מנועי טילים JPL -ב

 NASAעבור 

 JPLתכנית השיקום  ב 
 NASAי  "ע
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Location Map Jet Propulsion Laboratory 

LAWC#3 

LAWC#5 

LAWC 
Treatment Facility 0 400 800 

SCALE IN FEET 

250 

35 

20 

13,300 ppb 

 מיקום קדוחי הפקה וקדוחי ניטור
 ורכוזי פרכלורט מייצגים  

 קדוח הפקה

 קדוח ניטור

110 

:מזהמים עיקריים שנמצאו במי התהום במוקד  
VOCs (TCE, PCE, carbon tetrachloride) 
Perchlorate. 
Explosives: 2,4,6- trinitrotoluene,  
HMX, nitrobenzene, RDX, 
1,2,3-TCP 
NDMA 
Chromium, Lead 
BTEX 

Monk hill 
Treatment Facility 
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Lincoln Avenue Water Company -  Altadena  

   NASAשל מנועי טילים זוהמו ממתקן ייצור  השתיהבארות מי 

 התהוםבמעלה זרימת מי , הנמצא ממערב

 שתיהוחזרו לספק מי  מטויבותהבארות  

 בארות מי השתיה נסגרו  – 1984

 VOC’s (TCE,4CCL) -בשל זיהום ב             

 הוקם מתקן טיפול באמצעות פחם פעיל – 1992

 הבארות חוזרות לספק מי שתיה                

 במים פרכלורטמתגלה גם  -1997

 .הבארות נסגרות שוב            

 הותקן מחליף יונים   – 2004

 הבארות מופעלות מחדש              

 אלחננישרה  –זיהום מי תהום ברמת השרון הצגת הבעיה וההתמודדות 



16 

  -מערך הטיפול בבארות מי מסננים. 1

 השתייה  

 ופרכלורט  VOCלהרחקת 

 עמודות פחם פעיל . 3

 לספיחת ממיסים אורגנים

Lincoln Av. Water Company 

Pasadena, California 

 פרכלורטזוג עמודות שרף להרחקת . 2

 חסמית-גישה רב



 : IX -עלויות הטיפול ב
 ל/מקר 35 -של כ ברכוז לפרכלורט

 VOCופחם פעיל להרחקת 
Acre/ft 159  $ =13 ק "מ/סנט~ 

 $ MET   0.49 -קניית מים ב

 
 
 

 ל/מקר 70של  פרכלורטעבור ריכוז  ק"מ/ סנט 16המשוערת העלות 

 'ש ב"פיילוט רמה

  פרכלורטמטופלות להרחקת  שתיהבארות מי  25 -בקליפורניה כ
 בטחונית -מאזורי פעילות תעשייתית

 חסמית-בגישה הרב –כ גם סינון בפחם פעיל "עקרון הזהירות המונעת מחייב  בד

 מהיטל הפקה ₪  4פטור של : התמיכה לטיוב בארץ



 23רעננה  EDBטיפול ב 

קדוחים שזוהמו במזהמים   18 -בארץ מטפלים ב
 :אורגנים ממקור תעשייתי 

מומסים  VOC’s -ניר גלים , רמת גן, בגבעתיים
 מוכלרים

 ברומידאתילן די  -קידוחי רעננה
 VOC’s-ו פרכלורט – ש"רמה ש"תעקדוח צור 

 

            -VOC’sטיפול בדטרגנטים ן       
 12בת ים 

גבעתיים  – CCL4טיפול ב 
 'ג

 לפרכלורט' באר סלע א
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  שתיהטיוב בארות הפקה למי 

 מתקני טיפול לסילוק מזהמים ממקור תעשייתי   



 באזור תל אביב על רקע אזורי תעשייה וכתמי זיהום מטוייביםקידוחים 

 אלחננישרה  –זיהום מי תהום ברמת השרון הצגת הבעיה וההתמודדות 



 :סיכום•

  במרכיבים שמוש כללה עשורים מששה למעלה לפני שהחלה ש"ברמה ש"התע הפעילות•
   גרמו והם לסביבה לסלקם היה נהוג כן ועל ובעולם בארץ ידוע היה לא הבריאותי שסיכונם

  נכללו לא כן ועל השתיה מי בתקני כלולים אינם אלו מזהמים .התהום במי נרחב לזיהום
 לשתיה השגרתיות בבדיקות

  הסדר הושג ,סביבה וארגוני האזור תושבי של ייצוגית עתירה בעקבות ,(2003) כעשור לפני רק•
   . המים רשות י"ע תהום ומי הקרקע זיהום היקף להערכת נרחב סקר למימון

 נערכו  .לקרקע שסולקו המזהמים מרבית הודחו אליהם התהום מי של כבד זיהום חשף הסקר•
 מיגוון את שאתרו ניטור קדוחי נקדחו פיהם ועל הפעילות על מקיפים הסטוריים סקרים

 ר"קמ 16-כ של שטח על המשתרע ,הפרכלורט הוא ביותר כשהמפושט  ,התהום במי המזהמים
    .מזוהמים תהום מי  ק"מלמ 630-כ בתוכו ואוצר

  שהתגלה לאחר א"ת וצפון ש"רמה של שתיה מי קדוחי להשבתת הביאו המקיף הסקר ממצאי•
 המחויבות השגרתיות בבדיקות נתגלה לא כן ועל שתיה למי בתקינה כלול שאינו פרכלורט בהם

 נפגעו ובקליפורניה מדינות 15 – ב בפרכלורט מים זיהום נתגלה ב"בארה .הבריאות משרד י"ע
 . תושבים מליון 7מ ליותר שתיה מי שספקו מים מערכות 56 -מ למעלה

 חיץ ליצירת (במיוחד גבוהים רכוזים) הזיהום במוקד תהום במי טיפול כוללת השיקום תכנית•
  בעולם מסוגו ראשון ,ש"התע בשטח הדגמה מתקן הוקם–הזיהום כתם למיזעור הידרולוגי
  המים .יתרה בהצלחה שהוכתר ביולוגי טיפול באמצעות מזהמים של רחב מיגוון להרחקת

 .הירקון גאולת בפרויקט להשתלב מיועדים המטופלים



 :סיכום המשך•

  בבלימת הצלחה הדגימה תפעול תרחישי לחיזוי מודלים באמצעות שבחנה השיקום תכנית•
  בשולי (א"ת וצפון ש"רמה) השתיה מי קדוחי הפעלת באמצעות  הזיהום עננת התפשטות

  מאלו ,גודל סדרי  4-5-בכ נמוכות פרכלורט רמות נתגלו אלו בקדוחים  .הזיהום פלומת
 באמינות ,מוכחות מדף טכנולוגיות באמצעות לטייבם ניתן כן ועל הזיהום במוקדי הנמצאים

 .לשתיה ראויה ובאיכות

 בארות .קליפורניה ,מפסדינה דוגמא הובאה – ב"בארה גם מקובלות לשיקום דומות גישות•
  ובמזהמים בפרכלורט הזיהום להרחקת מטויבות הפלומה בשולי הנמצאות בפרכלורט שזוהמו
 רחב לטווח טיפול חסמי להבטיח כדי (פעיל ופחם יונים מחליף) חסמית-הרב בגישה נוספים

   ,פרכלורט להרחקת ,תעשייתים באזורים בארות 25 -כ מטופלות ב"בארה .מזהמים של
 .ראויה באיכות שתיה מי כיום המספקים

 באיכות  שתיה מי ומספקות מטיובות תעשייתים ממזהמים שזוהמו הבארות מרבית בישראל•
   .הבריאות משרד ובפקוח חסמית-הרב בגישה מעולה

 בעידוד ,תעשייתי מזיהום המושבתים הקדוחים לטיוב להערך לאחרונה החל אביבים מי תאגיד•
 הארצית מהמערכת מים ומספק הקדוחים במי לטפל מתנגד שרונים תאגיד .הבריאות משרד

 מתמריץ נהנים הקדוחים את המטייבים המים תאגידי .מותפלים ים ממי בעיקר שמקורם
  .הבריאות משרד י"ע בקפדנות ומפוקחות הפקה מהיטלי כפטור יעיל כלכלי

 אלחננישרה  –זיהום מי תהום ברמת השרון הצגת הבעיה וההתמודדות  


