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 בישראל התהום הערכת זיהום מי
שפכים מטוהרים ומים מותפלים. למרות  -כמחצית מצריכת המים בישראל נשענת על מים מיוצריםכיום 

לאור זאת, המים הטבעיים בכלל ומי התהום בפרט מהווים מקור משמעותי רב חשיבות במשק המים. 

בעיקר בחלקה הצפוני של ישראל, והתמעטות המשקעים מצבם העגום של מקורות המים הטבעיים, 

 מתקן התפלה נוסף בגליל המערבי. מה שלהקנפח המים המותפלים ו תלישנים מהלכים שמטרתם הגד

למי התהום בישראל , ההישענות ההולכת וגדלה על מים מותפלים כמקור מרכזי למי שתייהלמרות 

 שר מאגר מי התהום.ת התפעולית שמאפמהגמישו ,בין השאר ,. חשיבות זו נובעתחשיבות רבה

יתן להגביר את השאיבה ממי התהום, ובשנים נ בשנים שחונות -מאפשרת את וויסות המיםהגמישות 

ולהסב חלק מהמים המותפלים למטרת העשרת מי  את עודפי המים ברוכות במשקעים ניתן לאגור

 התהום. 

עובדה זו בולטת  .המיםאספקת בטחון טובה מאפשר להגביר את  מאגר מי תהום שאיכות המים בו

. בעוד בריאות הציבורהשפעה על איכות המים לאל מול הפגיעות של מתקני ההתפלה. בנוסף,  במיוחד

 ,לאחרונה ., במים המותפלים חסרים מינרלים כמו מגנזיום ויודגבוהמי התהום  ריכוז המינרלים שלש

כיחות מחלות לב בקרב ם המותפלים לבין עלייה בשבמימגנזיום  הוצגו מחקרים שקשרו בין היעדר

  .ים מותפלים על מי תושבים שמתגוררים בישובים שנסמכים באופן כמעט מוחלט

לפי תכנית האב של משק המים שהוצגה אחד האקוויפרים החשובים בישראל הוא אקוויפר החוף. 

מיליון מ"ק בשנה. כמות זו מהווה מעל לרבע  052כ  למשק המים ספקלאקוויפר החוף על לאחרונה, 

למרכזי האוכלוסין של אקוויפר החוף קרבתו מסך כל הצריכה הביתית והתעשייתית של מים שפירים. 

לפני הקרקע הופכים אותו לנכס אסטרטגי ממעלה ראשונה. אך אותן שבו הגדולים וקרבת מי התהום 

 הן גם אלו שהופכות אותו לרגיש במיוחד לזיהומים שמקורם בפני הקרקע. בדיוק תכונות 

פעילות  ים שלהתהום הטבעיים חשופים לזיהומים שמקורם בפעילות תעשייתית וחקלאית. לאורך שנמי 

, נפח משמעותי ממאגר מי התהום זוהם במזהמים 02תעשייתית, ובמיוחד עד לסוף שנות ה 

עליה הדרגתית בריכוז  התעשייתיים, במרכיבי דלקים ובחומרי נפץ. בנוסף, לאורך השנים נרשמ

רטים במים. עליה זו היא ברובה כתוצאה מזליגה של עודפי דשנים למי התהום ושאיבת המלחים והניט

 יתר שגרמה להמלחה של המים.

הידועים כיום, זיהומים פירוט ה במסמך זה מפורטים מוקדי זיהום מי התהום לפי החלוקה הבאה:

תעשייתית  מפעילות י התהוםזיהום מ פוטנציאל ;דלקיםבפעילות תעשייתית ובתשתיות שמקורם 

ודלקים; ריכוזי הניטרטים והכלורידים באקוויפר החוף; סגירה של קידוחים להפקת מי תהום; וטיוב 

 מקורות המים. 
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 זיהום מוקדי . 1 

  לות תעשייתיתבפעי םשמקורידועים זיהום מוקדי  .1.1
ם מפעלי 0אזורי תעשייה ו  11)מתוכם  (1) 25 –עם זיהום ידוע במי התהוםגדולים מס' אתרים  -

  (.התעשיות הביטחוניות של

 רה שפורסמו על ידי רשות המים.יהנתון מסתמך על דוחות שנתיים וסיכומי חק

בהתאם לממצאי ניטור מי התהום , כתוצאה מפעילות תעשייתית נפח המים המזוהמים -

ה השנתית של מים שפירים סך הצריכלשם השוואה, מיליארד מ"ק.  0וערך ב מ ,שידועים כיום

  מיליארד מ"ק. 1.4היא כ 

הוא האתר עם הזיהום הקטן ביותר  יקוממ, כאשר האתרים המזוהמים סווגו לחמש קטגוריות -

בהתאם להערכה של נפח המים החלוקה נעשתה  ומפושט עם הזיהום הגדול ביותר.

  אתר:כל ב המזוהמים

o  טחוניות )תע"ש רמת השרון יב " נכנסו שני אתרי תעשיותמפושט"זיהום לקטגוריה

 ותע"ש גבעון(. 

 068 כת במוערכתוצאה מפעילות שני מפעלים אלו  המזוהמים מיםה נפח 

 מים של והתעשייתית הביתית הצריכה, השוואה לשם .ק"מ ליוןימ

 .  ק"מ מיליון 078 כ על עמדה 6806 לשנת שפירים

 ר"קמ 06 כ אהו השרון רמת ש"תע של במקרה הזיהום פלומת שטח .

של שני הזיהומים השטח הכולל . ר"קמ 6 כ על מדברות ההערכות בגבעון

 . ר"קמ 66 כ -השרון רמת של המוניציפלידומה לשטחה הללו 

o 5  52 מזוהמים שמוערך במעלגדול" עם נפח מים "זיהום אתרים סווגו בקטגוריה 

 ואזור תעשייה גדולטחוניות יתעשיות במספר מפעלי כלולים  קבוצה זומיליון מ"ק. ב

 .אחד

o 01 נע , עם נפח מים מזוהם משוער בטווח ש"זיהום בינוני" אתרים נכנסו לקטגורית

 .ומפעלים גדולים אזורי תעשייהמספר ליון מ"ק. אתרים אלה כוללים ימ 02ל  15בין 

o 10  מיליון מ"ק(. האתרים כוללים  5 מוערך ב) "קטן"זיהום  סווגו ככאלה עםאתרים

 רי התעשייה ומתקני תשתית. מפעלים באזו

o 5  עיקר ב ה זו נכנסומיליון מ"ק(. לקטגורי 1)עד  "יקוממזיהום " הקטגוריסווגו באתרים

 .קטנים מפעלים

האתרים המזוהמים הם בבעלות ממשלתית )תעשיות צבאיות, רשות שדות  לכמחצית מכל -

 התעופה וכו'(

 

  תעשייתיפסילת בארות הפקה בעקבות זיהום שמקורו זיהום     .1.1
תגלו בהם מזהמים שמקורם נקידוחי הפקה לאחר ש 44נפסלו כ  0212ועד  1001משנת  -

סך הכל נפסלו ) האלו בשניםכרבע מכל הבארות שנפסלו נתון זה מצביע על כך ש תעשייתי.

 נפסלו כתוצאה מזיהום שמקורו תעשייתי.( בארות 022 כ

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Allocation-Consumption-and-production/20163/shafirim_mavo_2016.pdf
http://water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib3/industry-2016.pdf
http://www.water.gov.il/hebrew/planning-and-development/pages/tube-wells.aspx?p=print
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יבים, כלומר שקיים קידוחים שהמים בהם מטוקידוחי הפקה שנסגרו כתוצאה מזיהום תעשייתי )מסומן באדום(.  -1 איור
 מסומנים על ידי עיגול ירוק בתוך עיגול אדום. ,מתקן טיפול שמרחיק את המזהמים מהמים
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 שיקום אתרים מזוהמים     .1.1
)פחות  שיקוםההחלו פעולות  0, רק ב עם זיהום שמקורו תעשייתי האתריםמתוך כלל  -

 מחמישית(.

 בלבד.  יםבשני ושיקום החלפעולות  עם זיהום במי תהום, אזורי תעשייה 11מתוך  -

)באחד מהם, תע"ש רמת השרון,  בלבד 0חוניות, שיקום החל ב טימפעלי התעשיות הב 0מתוך  -

 מדובר בפיילוט(.

הגוף , הגורם המזהם אינו ידוע או שבמי התהום זיהום קייםבחלק מאזורי התעשייה בהם  -

 .(נסגרו לפני שנים רבות)מפעלים שפעלו בעבר ו אינו קיים יותרהמזהם 

 תעשייתי  פוטנציאל לזיהום מי התהום שמקורו .1.1
שעוסקים ומתקנים בסיסי צבא  שכוללים אלפי מפעלים, עשרות תעשייה אזורי 680 אלבישר -

ובתי עסק קטנים )דוגמת מכבסות לניקוי יבש( שמשתמשים  ,בייצור ותחזוקה של מערכות נשק

 בחומרים מסוכנים. 

. הקרבה החוף אקוויפרמרוכזים במרכז הארץ מעל  ,051מתוך  122מרבית אזורי התעשייה,  -

גיאולוגיים באקוויפר החוף הופכים אותו לרגיש -הקרקע למי התהום והתנאים ההידרושל פני 

הביאו  בעבר מאוד לזיהומים. טיפול לא מוסדר בשפכי המפעלים וניקוז מכוון של שפכים לקרקע

 . לזיהום מי תהום נרחב באקוויפר זה

 7% ב לומרכ, 00 ב היום עד הוקם התהום מי לניטור מערךאזורי התעשייה,  051מתוך  -

אזורי תעשייה נעשתה לאחר הערכת פוטנציאל הזיהום  11. הבחירה לחקור את אותם בלבד

 .0227-1שנערכה לכלל אזורי התעשייה ב 

הפער הגדול בין כמות מתקני התעשייה שקיימים בישראל לבין הבודדים שמנוטרים מצביע על  -

 . מיליארד מ"ק( 0כיום )ערך ושמכך שייתכן ונפח המים המזוהמים גדול באופן משמעותי מזה 

 0.0 ל 0.6 מ עלתה המזוהמים המים לנפח המים רשות הערכת 6808 ל 6802 השנים בין -

 מיליארד 6 כ על עמדה ההערכה, המים איכות אגף ראש לפי, 6807 ל נכון .ק"מ מיליארד

 . ק"מ

אתרים  12)קרקעות מזוהמות( מופו על ידינו כ  בהתאם למידע מהמשרד להגנת הסביבה -

אלה כוללים מספר בסיסי צבא לזיהום מי תהום. מאוד נוספים בהם ישנה סבירות גבוהה 

)צריפין ועתלית(, מפעלי תעשייה )מפעל טמבור, אלתא תעשייה אווירית ועוד( ואתר פסולת 

לה ומיקומם באזור רגיש הימצאותם של זיהומי קרקע משמעותיים באתרים א. ()מטמנת עתלית

 . מעלים חשד לאפשרות של זיהום מי תהום מבחינת מי התהום

בנוסף, קיימים מאות אתרים בהם קיים בהם פוטניאל לזיהום מי תהום. באתרים אלה טרם  -

 נפתחה חקירה לאיתור מזהמים במי התהום.  

 זיהום שמקורו בדלקים .1.1
בהם מתקיימת פעילות  אתרים 636ב  , מערך לניטור מי התהום הוקם0212שנת ף נכון לסו -

של הפצה, זיקוק או אחסון של דלקים. ההחלטה להקמת מערך ניטור באה בדרך כלל בעקבות 

 גילוי של זיהום קרקע או לאחר אירוע דליפה משמעותי.

 רובם המוחלט של האתרים המנוטרים הם מעל אקוויפר החוף.  -

עד  מתבצעות פעולות שיקום. 05%ב  בהם התחילה חקירה של מי תהום,מתוך כלל האתרים  -

 . השיקום פעולות הסתיימומכלל האתרים המנוטרים  3% ב רקהיום 

 . וב מתקיים מעקב רב שנתי אחר ריכוזי המזהמיםבשליש מהאתרים המנוטרים  -

, מה שמעיד על חומרת מהאתרים המנוטרים זוהתה עדשת דלק מעל למי התהום 12%ב  -

 . הזיהום באותו אתר

http://water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib9/industrial-pollution-prevention-summary-2015.pdf
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נפח  -להמחשה. התהום ממי)שכבה צפה(  דלק של ליטרים מיליון 3 ל מעל נשאבו היום עד -

 ליטר(. 12,222)בנפח של דלק מכליות שינוע  022זה יכול למלא כ 

אתרים לרשימת האתרים עם זיהום במי התהום שמקורו בלדקים.  0בלבד, נוספו  0212ב  -

 בשניים מתוכם נמצאה עדשת דלק מעל למי התהום. 

 זיהום מי התהום מדלקיםלפוטנציאל  .1.1
מתוכן הן ציבוריות(, עשרות מיכלים עיליים גדולים  75%) דלק תחנות 6688 כ בישראל -

מפעלים שעיקר פעילותם הוא שריפה של דלקים )דוגמת  01לאחסון דלקים, שני בתי זיקוק ו 

 חברת חשמל(.

לבד מהתחנות ומתקני הדלק דוגמת שמבוקרים על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה,  -

. לכן, ניתן להעריך שקיימים ידוע אינו וטיבם שמיקומם נוספים פרטיים מתקנים מאותישנם 

 נוספים של זיהום מי התום שטרם אותרו.  רבים מוקדים 

 170תחנות דלק נמצאו "חשודות לדליפה". עבור  47, 0215-12בבדיקות אטימות שבוצעו בין  -

אתרים נוספים חסרים נתונים, נדרשות בדיקות או שעברו חמש שנים ממועד ביצוע הבדיקה 

 האחרונה. 

 זיהום פוטנציאלי מאתרי הטמנת פסולת .1.1
לפי מסמך של המשרד להגנת הסביבה, ישנם בישראל עשרות אתרים של מטמנות גדולות ונטושות. 

חלק גדול מאותן מטמנות נבנה ללא איטום, כך שתשטיפים מגוף הפסולת עלולים לחלחל ולהגיע בסופו 

 של דבר למי התהום. 

 מטמנות ישנות מופו על ידי המשרד להגנת הסביבה.  22כ  -

 ת נמצא במרכז הארץ, בסמוך למרכזי אוכלוסין, מעל לאקוויפר החוף.חלק גדול מהמטמנו -

 מטמנות רבות נבנו ללא איטום ולכן עלולות להוות מקור לזיהום מי התום. -

 זיהום מרחבי )ניטרטים וכלורידים( .1
זיהום מרחבי נובע מחלחול של ניטרטים וחדירה של כלורידים למי התהום. אחד המקורות העיקריים 

שנים שמחלחלים לקרקע ומשם למי התהום. כמו כן, דליפות מוקדיות של ביוב, והמלחה הוא עודפי ד

 של מי תהום כתוצאה מחדירה של מי ים, יכולים להוות מקור לזיהום מרחבי. 

על עלייה בריכוז במרבית  הבחינה של השתנות ריכוז הניטרטים לאורך השנים באקוויפר החוף מעיד

 .החוף פרתאי האוגר שמרכיבים את אקווי

 72שעומד על  ,תאים באקוויפר החוף ריכוזי הניטראטים הממוצע חורג מהתקן 15ב  -

 )מג"ל(. ליטר \מיליגרם

 מג"ל. 72ל  45תאים ריכוז הניטראטים הינו בין  10ב  -

 מג"ל. 02. ממוצע הניטראטים בתאים אלו הוא 45תאים ריכוז הניטראטים נמוך מ  17ב  -

 
 הסבר על אופן ביצוע ההערכה: (1)

, שכולל פירוט של כלל האתרים בהם נמצא זיהום במי התהום, רשות המיםבהתאם למידע שמפורסם באתר 

ך שרק עבור מספר מצומצם של בוצעה הערכה לנפח המים המזוהם. הסיבה לביצוע ההערכה נובע מכ

אתרים מפורסם הנפח המזוהם, בעוד שעבור יתר האתרים, קיימת הערכה בלבד של שטח פלומת הזיהום 

 5)כאשר   5- 1סוג הזיהום וחומרתו. בהתאם לשטח הפלומה וחומרת הזיהום נקבע אינדקס מספרי בין 

ים נבחר אתר מייצג שבו נפח המים מייצג אתרים עם הזיהום הגדול ביותר(. עבור כל אחד מהאינדקס

ל  1.1המזוהמים ידוע. אותו ערך שימש להערכת הנפח הכולל. בדרך זו, נפח המים המזוהמים הוערך בין 

 מיליארד מ"ק.  3מיליארד מ"ק, מה שתואם את ההערכה של רשות המים למועד זה, שעומדת על כ  3.2

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib3/industry-2016.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib3/industry-2016.pdf
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גודל העיגול מייצג את . מפה עם חלוקה לאקוויפרים השוניםעל רקע  )באדום( שמקורו תעשייתי אתרים עם זיהום -3 איור
 .3111. המידע מעודכן בהתאם לדוח אחרון של רשות המים שפורסם בדצמבר היקף הזיהום
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סגולה 
בני ברק

ת"א )א(

מפעל קשת
רמת סיב 

מכון דוד

אבן יהודה

אור עקיבא

פארק המדע

מפעל הארגז

ספיר נתניה

קרית אריה 

אשדוד דרום

אשדוד צפון

חולות יבנה תע"ש גבעון

בסיס צריפין

מטמנת עתלית

אס"פ הרצליה

אשקלון דרום

קרית אליעזר

תע"ש רביבים

תע"ש נוף ים

וולקן מצברים

משא, בית דגן

רכטמן רחובות

חוף שמן- דלק

אגן כימיקלים

תע"ש בית הכרם

בסיס תל השומר

תע"ש רמת השרון
בור בוצה הרצליה

בסיס חצור - דלק

תע"ש טירת הכרמל

שדה תעופה הרצליה

אזור תעשייה יבנה

מפעל פרמוט, עתלית

מסוף דלקים, אשדוד

ראשון לציון מזרח 

אזור תעשייה בת ים

אזור תעשייה חולון

אזור תעשייה קיסריה

אשקלון צפון )עשות(

אלתא תעשייה אווירית

בסיס מ.ק. 341 עתלית

אזור תעשייה בני ראם

תע"ש מגן, נחלת יצחק

שרפי כרמל, מחוז חיפה

נס ציונה )מזרח ומערב(

ראשון לציון מערב )חדש(

בסיס סדנת רכבים כפר יונה

טמבור, פארק תעשיות אלרום

אזור תעשייה חדרה )אליאנס(

תעשיות אלקטרוכימיות )פרוטרום(

0 105 Kilometers

±
אקוויפר

נגב ערבה

ירקון תנינים

גליל מערבי

כרמל

כנרת

ההר המזרחי

חוף
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מיליגרם לליטר. בתאים האדומים  11התקו לניטראט הוא  .בתאים באקוויפר החוף 3112ריכוז ניטרט ממוצע לשנת  -2 איור

 ריכוז הניטראט הממוצע הוא גבוה מהתקן המירבי. התקן לניטראטים בישראל הוא גבוה ביחס לתקן האירופאי והאמריקאי. 
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המגמות במרבית התאים מראות על עלייה  .בתאים באקוויפר החוף 3111ל  01בין שנות ה ניטרט הריכוז מגמות ב -2 איור

 מג"ל בשנה בריכוז הניטראטים. 1-3בקצב של 
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 זיהום מי תהום שמקורו תעשייתי: קוטר הזיהום בק"מ על רקע מפת אזורי סכנה למי התהום. -5 איור
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 קידוחים סגורים ומטויבים כתוצאה מזיהום תעשייתי על רקע מתה עם כתמי הזיהום.-6 איור


