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 של הכנס הועדה המארגנת

 

 האגודה הישראלית 
   למשאבי מים

 האגודה הישראלית  
 למדעי הקרקע

  
 טל-אשר בר ניאל )דני( קורצמן ד

 יגרביד רוזנצוי עידו נגב
 דוד ילין סילבי ויטנברג

 גיל אשל יאיר רינת
  עידית בלחסן

  נועם צח דבורי
  אלעד לבנון
  ליאור נצר

 

 

 

 עורכי החוברת

 ליאור נצר ודוד ילין
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 

 

והאגודה הישראלית למדעי  מים למשאבי הישראלית האגודה

עכו  -באכסניית הנוערהשנתי  לכנס החסות ותנילנ מודות הקרקע

2017: 

 

 קרן קיימת לישראל

 אתגר א. הנדסה
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III 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 תוכן

 1 הדרומי החוף באקוויפר ההפקה ומשטר הקידוחים מצב בחינת
  . ע, נגב, .י, יצחק, .א, אביטל

 
 בדיקה תנאי והערכת מיצוי-בכלורופורם הפומיגציה שיטת בחינת: בקרקע מיקרוביאלית ביומסה קביעת

 2 אופטימאליים
  . א, טל-בר, .א, נסונוב, .נ, בוחנובסקי, .מ, בוריסובר, .נ, רוטברט, .ע, אורן

 
 3 הקרקע בסקר השיטה של מקומה: קרקעות של מיקרומורפולוגיה

  . ד ,איטקין
 

 4 מודרנית-הקדם בתקופה החקלאות בהקשר ירושלים הרי של הפיסית הסביבה ניתוח
  . א, דור בן, .ר, אלינסון

 
 5 סורפקטנט בהוספת הידרופוביות בקרקעות ההרטבה תהליכי על המשפיעים גורמים

  . מ, חור-בן, .א, נחשון, .נ, ארנון
 

 6 החולה בעמק ההידרוגיאולוגית המערכת עבור מים מאזן
  . א, אדר, .א, בורג, .א, ד"באב

 
 7 התיכון הים באגן צמח-קרקע-מים ברצף בקולחים תרופות בשאריות טיפול

  . ד, קורצמן, .ב, חפץ, .א, דוד בן
 

 8 התהום מי שיקום לייעול SVE במערכת שימוש
  .ר, מנדלבאום,  .נ, גפני,  .א, נח בן
 

 Air-Sparging 9 בשיטת השיקום יעילות הגברתל כאמצעי ההזרקה תבנית שינוי
  .א, פסטר, .א, נריה בן
 

 בבית הקבועות החלקות ניסוי) ורטיסולית בקרקע ופרוסם המלחים מאזן על דישון של טווח ארוכות השפעות
 9 (דגן
  . ב, יוסף-בר
 

 10 אשכול באתר המסוננים המים במאגר תהום מי ניטור מערכת
  . מ, בכיר נגולה, .א, גרוס, .ל, רוקרויטו, .נ, נוי-בר
 

 11 כוללת אגנית בראייה תכנון-יבנאל נחל היקוות אגן במרחב הנגר וויסות הקרקע שימור פרויקט
  . ל, צבי-בר
 

 12 לביצוע והערכות כלכליות משמעויות קידוחים באמצעות הפקה פוטנציאל שימור
   .Van steenwinkel, J. א, גרוטס, .א, אביטל, .א, עומר, .י, אלמרו, .י, גלבוע, .י, יצחק, .ב, טטרסקי, .י, גב
 

 13 שתיה מי לקידוחי" מגן רדיוסי" לתקנות מעודכנות מידה באמות הצורך
  . א, מיגמי, .י, גב
 

 14 בישראל עתידיים מים מאזני לחישוב אקלימיים מודלים של באינסמבל שימוש
  . ד, פז, .ע, גבעתי

 
 15 11 ורם 10 חולה קידוחי ממצאי בעקבות החרמון ממורדות ערד חבורת אקוויפר של הרגיונלי הזרימה מודל עדכון
  . י, גב, .א, בורג, .י, גוטמן

 
 שומשום על וגרעוניים אופטימליים השקיה בתנאי ואשלגן זרחן, חנקן של שונות רמות דישון השפעת

(Sesamum indicum L) 16 
  .צ, פלג, .ר, אראל, .א, גולן

 
 17 "החולה פרוייקט" בשטח ונוטריאנטים תהום-מי תנועת

  .י, ריסציפ, .ו, אורלב-לוין, .מ, מרון, .מ, גופן
 
 

 18 חקלאית להשקיה קולחים וניצול בשפכים וטיפול איסוף
  . א, כהן, . ה, גל
 

 19 ?פנינו ולאן האחרון בעשור נעשה מה – למים הטבע זכות
  . ה, גלזמן

 
 



  
 

IV 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

DIDAS - 20 בטפטוף השקיה ותזמון לתכנון למשתמש ידידותית תוכנה 
  .א, פרידמן,  .ג, קומונר, .א, גמליאל

 
 21 החוף לאקוויפר מותפלים מים של החדרה במהלך גיאוכימים תהליכים

  .ד, קורצמן, .ע, ברנשטין, .ה, רזיבנ, .י, כץ, .ע, ניצן, .ע, רוסק, .נ, ויסברוד, .ר, הולצמן, .י, גנות
 

 - תכנון אגף, אלו לאזורים למים האב תכניות סקירת - מערבי ובגליל כרמל בחוף מים מקורות לפיתוח חלופות
 22 המים רשות

  . א ,קיטאי, .י, גפן
 

 23 טריכלורואתילן של ביולוגי פירוק לחקר וכלור פחמן של יציבים באיזוטופים שימוש
  . ע, ברנשטיין, .פ, גלמן, .ז, רונן, .א, גפני

 
 24 כאינדיקטור קרבמזפין באמצעות קרבונטי אקוויפר של רווי בלתי באזור והסעתו גולמי ביוב דליפת הדמיית

  .א, יאקירביץ, .א, אדר, .ע, לב, .ג, גסר, .א, פנקרטוב, .י, ליבשיץ, .מ, קוזניצוב, .נ, דבורי
 

  חקלאי לשדה מתחת רווי הלא בתווך חנקה שטפי אפיון
 25 .ע, דהן, .ד, קורצמן, .א, גל בן, .א, ירמיהו, .ג, וייסמן

 
 26 אלום בבוצת חוזר שימוש באמצעות חקלאי לדשן מזהמים טיפיםמתש זרחן מיחזור

  . א.מ, ליטאור, .ס, רניאקוב'צ, .ש, שכטר, .א, זוהר
 

 27 המים משק של הפיתוח תוכניות על והמשמעויות תרחישים ניתוח
  .ד, גמזין, .מ, זיידה

 
 28 ישראל קרקעות של האב חומרי מפת

  . א, מאור, .ד, קסרטו ,.מ ,זהבי, .מ, שפירו, .ר, זיידנברג
 

 29 אבוקדו יבולי של הזכוכית תקרת את לנפץ-המוסכמות את לשבור: זרחן
  . א, זילבר

 
 30 (SVR -ו  LSPIV) לזורם הפרעה ללא זרימה מהירויות מדידת על בהתבסס בשיטפונות מים ספיקת

  . ד, קטושבסקי, .י, לרון, .ע, חלפי
 

 31 פקהה כושר ותחזיות קיים מצב -  מקידוחים הפקה פוטנציאל שימור
   .Van Steenwinkel, J,.א, אביטל, .א, עומר, .י, אלמרו, .י, גלבוע, .י, יצחק, .י, גב, .ב, טטרסקי

 
 32 (SMD) הביני הפן לניטור חדש מכשיר לבחינת פיילוט

  . י, יחיאלי, .ע, טל
 

 33 ורוח מים של סחיפה לכוחות כתגובה ועליונות עמוקות משכבות לס קרקעות של הסחיפות כושר אומדן
  . מ, חור-בן, .א, ארגמן, .י, קטרה, .ס, טנר

 
 המים אוגר חשיבות: בוחן מקרה. מטעים של סיסטמה-באקו מים מאזני לחישוב אינטגרטיבי -כמותי מודל
 34 תמר בעצי

  .י, אריק-פר,  .א, טריפל
 

 וסיוע פתרונות שילוב תוך החקלאי המרחב עם משולב בממשק העירוני הנגר ממשק ניהול, חדרה נחל אגן
 35 חקלאיים/הפתוחים ובשטחים העירוני במרחב והשהיה להשקיה ניצול, נזקים מזעור, נגר ריסון, לשני האחד

  . א, יפה
 

 36 בקרקע חנקה של ורציפה ישירה למדידה אופטי חיישן פיתוח
  . ע, דהן, .ש, ארנון, .א, ישנו

 
 37 מהקולחים מבט? מותפלים או טבעיים שפירים, אצלכם שותים מה

  .ד,קורצמן, .מ, חור בן, .מ,ישראלי
 

 38 פרכלורט מזיהום התהום ומי רווי אהל התווך לשיקום אלטרנטיבית שיטה פיתוח
  . ע, דהן,.ז, רונן, .א, לבקוב

 
 39 ?הים לקרקעית מתחת החוף באקוויפר המתוקים המים מתמשכים מרחק לאיזה

  . ג, טיבור, .ב, חירות., מ, גולדמן, .א, לוי
 

 40 חיפה במפרץ החדש הנמל חיבורי -( M.U.T) מערכתית רב תשתיות מנהרת בפרויקט הידרוגיאולוגיים היבטים
  . ג, תמיר, .מ, זק, .ב, טטרסקי, .ס, לומלסקי

 
 41 המלח מים תצפיות:  חופי באקויפר התהום מי מפלס על בים גלים אירועי השפעות

  . י, יחיאלי, .נ, וייסברוד, .נ, לנסקי, .א, שלו, .ה, לוצקי



  
 

V 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 
 42 הציבור ולבריאות לסביבה הסיכונים מדרג וקביעת תהום במי זיהום ממוקדי הסיכון להערכת כלי פיתוח

 למפרט, מ., פוניה, נ., שטרמר, י., קרויטרו, ל., רשף, ג.
 

 43 יהודה הרי בדרום התהום מי העשרת על וחידור נגר, גשם יחסי השפעת
  . ע, דהן ,.ג, אשל ,.ר, אגוזי ,.נ, אברהמוב ,.א, לץ
 

 44 האקוויפר הטרוגניות עם התמודדות: מזוהמים פריםאקווי שיקום
  . א, פסטר, .ז, מורנו

 
 45 האקלים שינויי לאור הכנרת באגן המים משאבי של מיטבי ניהול
  . ד, מרקל

 
 קידוחים של החשיפה מידת להערכת הידרולוגי-גיאו מדד פיתוח? שלנו השתיה מי קידוחי על שומר מה

 46 אנטרופוגניים לזיהומים
  . ע, נגב

 
 47 ואידוי הסעה תהליכי על המדרון שיפוע השפעת - חשופים מדרונות על מלחים הצטברות

  .Ogungbile , A, .ב, בהריר, .ר, קציר, .א, נחשון 
 

 48 עירוניים בשטחים החוזר המילוי על מים משמרת בניה השפעת
  .א, נחשון, .י, ליבשיץ,  .ל, נצר

 
 49 שונה מינרלוגיה בעלות קרקעות של אוליותוהידר פיזיקאלית, כימיות תכונות על יער שריפות השפעת

  . מ, חור-בן, '.ג, סאייג
 

 50 הקישון אגן גחר נחל( שני מסדר) קטן היקוות באגן נגר ניהול
  . ח, סהר

 
 51 חופיים אקויפרים של  המלוחים התהום ובמי הביני בפן אורגני חומר של אנאירוביים פירוק תהליכי

  .י, יחיאלי, .ב, לזר, .נ, מובאברה, .ע, רוסק, .א, סיון
 

 52 הכרמל בחוף בננות במטעי. הקרקע של הכימיות התכונות על בקולחים השקיה של טווח-ארוכות השפעות
  .נ, גרינבאום, .מ, חור-בן, .ר, עואד

 
 53 חקלאיים בשדות קרקע של והשקעה סחף תהליכי של גבוהה ברזולוציה מדידות

   .א, פורמן., ש, אסולין., ש, פילין, .ר, ערב, .א, עוז
 

, לניהול תפעולי ככלי, ובמים בקרקע ביולוגיים טיפול תהליכי ניטור - הקישון נחל קרקעית שיקום פרויקט
 54 החלטות וקבלת איכות בקרת
  .ד, פבזנר, .א, ק"זס, .ל, קרויטורו, .מ, למפרט, .י, שטרמר, .נ, פוניה

 
 55 הקרקע לעומקי חשמלי במיפוי הרזולוציה הגדלת

  .נ, קנטור, .א, פורמן
 

 56 בישראל שיטפונות בחיזוי חידושים
  .א, ירון, .ע, גבעתי, .ד, פז
 

 56 בקרקע פחמות תכולת על השקיה השפעת
  .א, בריוזקין, .ר, רוזנברג, .פ, פיין

 
 57 הנוכחי והסטטוס הסטטוטורי ההליך קשיי, הצורך - מערבי בגליל ים מי התפלת מתקן

  . ה, גיל, .א, זיו, .מ, פרוביזור
 

 58 חרוד נחל אגן בוחן מקרה: וסחף נגר תפוקת לע קרקע לשימור פעולות השפעת
 פרויס, י., לרון, י., אגוזי,ר.

 
 59 בטפטוף מלחים הדחת ממשק לתכנון DIDAS של המליחות מודול

  . א, גמליאל, .ש, פרידמן
 

 60 א13 אפעה מקידוח דוגמא - המלחה תהליכי זיהוי לצורכי חשמליים בלוגים שימוש
  .י, ליבשיץ, .א, צוריאלי

 
 61 הכרייה עבודות תחילת - לירושלים 5-ה הקו מנהרת
  . מ, סנפורד, .ל, קרויטורו, .א, גרוס, .מ, אלישע, .א, קינריך



  
 

VI 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 
 62 רווי בלתי נקבובי בתווך לחץ יגל של ודעיכה התקדמות להערכת קפילרות אגד מודל

  .ת, קמאי, .ש, שורק, .א', יקירביץ, .ד, קליסמן
 

 63 מצרים-ישראל בגבול הדיונות של בהדמאות סינטטי מפתח בעל ם"מכ בהחזר הניגודיות חקר
  .י, אדמווסקי, .ד, בלומברג, .ז, סיגל, .ע, רוזנשטיין  
 

 שנתית-רב השפעה: כימי דישון לעומת אורגני זיבול בממשק בקרקע המיקרוביאלית בביומסה וחנקן פחמן
 64 ועונתית
  .ע, אורן, .א, טל-בר, .נ, רוטברט

 
 65 משתנים הקבועים כאשר

  .ג, רשף, .מ, רונה
 

 66 מושקים לשדות מתחת מזהמים שטפי להקטנת קרקע ותכונות ההשקיה מי איכות מבוססי אמצעים של בחינה
  .א, לאופר, .ד, רוסו

 
 67 אקלימית וודאות אי של בתקופה ניקוז אגני ניהול
  . ה, רייזר

 
 68 גדולים באגנים תהום מי לשאיבת בנחלים וזרימה מעיינות שפיעת של בזמן התגובה

  . א, רימר
 

 69 14-הפחמן תיארוך לטווח מעבר נמצא המים גיל בהם במקומות 81-קריפטון בעזרת בנגב תהום מי תיארוך
  .ר, י'יוקוצ ,.י, יחיאלי, .א, בורג, .א, אדר, .ר, רם
 

 70 משתנים רב ניתוח ממצאי -החוף באקויפר האוגר בתאי מים איכות
  . ג, רשף

 
 71 שניוניים מקולחין מומס אורגני וחומר A ביספנול להרחקת יםכסופח ציקלודקסטרין-חרסית מרוכבים פיתוח

  . י, מישאל, .א, שבתאי
 

 72 בישראל מזוהמים תהום מי שיקום
  . ש, אלחנני, .ג, רשף, .ה, גל, .ש, משה בן שגיא

 
 73 המים קליטת על שורשים הפרשות של ההשפעה מידול
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 קוויפר החוף הדרומיבחינת מצב הקידוחים ומשטר ההפקה בא

 (2(, נגב, ע. )1(, יצחק, י. )1אביטל, א. )
 .comAvitala@tahal  מ"תהל מהנדסים יועצים בע .1

 מקורות .2

ניר עם הנה תכנית ארוכת טווח אשר נועדה -תכנית שיקום אקוויפר החוף הדרומי באזור אשדוד
ל מי התהום, לשפר את איכות המים המסופקים ולהבטיח תפעול לבלום את מגמות ההמלחה ש

בר קיימא של האקוויפר כחלק ממערכת המים הארצית. משטר ההפקה ממערב לקידוחי הנקז 
 המזרחי מהווה מרכיב חיוני בתכנית השיקום של האקוויפר ובניהול האוגר. 

. 2050ו להמשיך ולהפיק עד האוגר באזור השיקום מבוסס ברובו על קידוחים ישנים אשר לא יוכל
בנוסף, תהליכי עיור וחקלאות מונעים פיתוח של קידוחים חדשים עקב מגבלות סטטוטוריות 
ומגבלות של רדיוסי מגן. גורמים אלו מדגישים את הצורך בשימור וחידוש מערך ההפקה הקיים, 
  במטרה לאפשר את מימוש תכנית השיקום ואת ניצול האוגר הקיים בהווה ובעתיד.
מטרת העבודה היא לאפיין את מצב הקידוחים וכושר ההפקה באזור השיקום. זאת במטרה 
להתאימו לעקרונות ההפקה שהוגדרו בתכנית השיקום. העבודה כללה בניית בסיס הנתונים 
ואפיונו, פיתוח מתודולוגיה להערכת מצב קיים וחזוי של הקידוחים, מיפוי פוטנציאל ההפקה 

 ות עקרוניות לאספקת מים באזור.  השיקום ובחינת חלופ החזוי בהשוואה לתכנית

 מסקנות עיקריות מהעבודה: 

  קידוחי הנקז המזרחי.  37קידוחים פעילים, כולל  236באזור העבודה 

  הקידוחים הפעילים צפויים לצאת מפעולה עקב   236קידוחים מתוך  120-כ 2030עד לשנת
ינם בסכנת השבתה עקב נוכחות מפגעים קידוחים ה 72-מיצוי ה"קיים" ההנדסי שלהם. כ

 ברדיוס המגן, עם חפיפה חלקית בניהם.  

 מלמ"ק בשנת  13 -מלמ"ק כיום לכ 47-כושר ההפקה החזוי באזור השיקום צפוי לרדת מכ
מלמ"ק  92-מלמ"ק בשנה רגילה ו 35-, בעוד שתכנית השיקום דורשת כושר הפקה של כ2050

קה הוא דווקא בחלק המערבי של האקוויפר, בניגוד בשנה שחונה. עיקר הירידה בכושר ההפ
 לנדרש בתכנית השיקום.

  ניתן לפצות חלקית על הירידה בכושר ההפקה על ידי ביצוע קידוחים חלופיים והפעלת
 שעות.  6000קידוחים למשך 

 2030מתוכם עד  25, 2050קידוחים חדשים עד  50-יש צורך להיערך לביצוע של כ . 

  להסדרה סטטוטורית של חצרות הקידוחים הניתנים לחידוש ובחינה של נדרש לנקוט פעולות
 מיקומים נוספים לקדיחת קידוחים חדשים. 

 .אין אפשרות לספק לאזור מים מותפלים ובמקביל לייצא מי קידוחים למערכת הארצית 

  כדי לאפשר חיבור קידוחים לערים )אשקלון, אשדוד, שדרות( יש להגדיל את קריטריון
 מגכ"ל.  80-ל 50-תמהיל מחות בהמלי

  נדרש לקדם תכנון כללי לחיבור קידוחים מליחים למערכות אזוריות שיסלקו את המלח
 מאזור השיקום.
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-קביעת ביומסה מיקרוביאלית בקרקע: בחינת שיטת הפומיגציה בכלורופורם
  מיצוי והערכת תנאי בדיקה אופטימאליים

 (1טל, א. )-(, בר1, נסונוב, א. )(1(, בוחנובסקי, נ. )1בר, מ. )(, בוריסו2,1(, רוטברט, נ. )1אורן, ע. )
 agri.gov.iladior@המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מכון וולקני  .1

 החוג למדעי הקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית .2

למדד הרגיש והשימושי ביותר לאפיון איכות ופוריות  הביומסה המיקרוביאלית בקרקע נחשבת
הקרקע ולהערכת השפעות פעילות האדם, תנאי סביבה וממשק חקלאי על תכונות אלה. השיטה 

מיצוי בה מוערכות -הנפוצה ביותר לקביעת ביומסה מיקרוביאלית הינה פומיגציה בכלורופורם
ת מיצוי מימי של דוגמאות קרקע תכולות פחמן ו/או חנקן בביומסה המיקרוביאלית באמצעו

שעברו פומיגציה באדי כלורופורם )תהליך הגורם הרס דופן התא ומאפשר מיצוי תוכנו(, לאחר 
החסרת ערכים המתקבלים עבור דוגמאות ביקורת שלא עברו פומיגציה והמשקפים מרכיבים 

 שאינם ביולוגיים במיצוי.

צעת הבדיקה )סוג המלח והחוזק המולרי ( הערכת השפעת התנאים בהם מבו1 ) מטרות העבודה:
( 2)של תמיסת המיצוי ותכולת הרטיבות בקרקע בעת הפומיגציה( על התוצאות המתקבלות; 

הערכת הפוטנציאל להערכת יתר של הביומסה עקב שארתיות כלורופורם )המכיל פחמן( שלא ניתן 
)למשל השפעת  ( בחינת תקפות הנחות היסוד העומדות בבסיס השיטה3)לנידוף מהקרקע; 

( 4) -השפעה על מיצוי חומר אורגני שאינו ביולוגי(; ו-הכלורופורם על מיצוי חומר ביולוגי ואי
 -( ו2)(, 1)-הערכת השפעת תכולות החרסית והחומר האורגני בקרקע על התוצאות המתקבלות ב

(3.) 

קן מיקרוביאלי שיטות העבודה: פומיגציה בכלורופורם, נידוף, מיצוי הקרקע ומדידות פחמן וחנ

 GC-MSבוצעו על פי הפרוטוקול המקובל. כלורופורם שאריתי במיצוי נמדד באמצעות 

headspace mode בנסיון להעריך את התרומה היחסית של חומר שאינו ביולוגי לשטף .)
המתמצה בעקבות פומיגציה )והמהווה לפיכך ארטיפקט בהערכת הביומסה המיקרוביאלית( 

עירור )פלואורסנציה( של מיצויי הקרקעות -( וספקטרום הבליעהUVת אור )אופיינו תכונות בליע
 יחסי של מרכיבים חלבוניים והומיים.-תוך ניתוח כמותי

( לסוג המלח והחוזק המולרי של תמיסת המיצוי נמצאה השפעה דרמטית על כמות 1)תוצאות: 
הביקורת( אך ההשפעה הפחמן והחנקן המתמצים מהקרקע )הן בטיפולי הפומיגציה והן בטיפולי 

על השטף )המתקבל מהחסרת ערכי הביקורת מערכי הפומיגציה(, המשמש לקביעת הביומסה, 
( לתכולת הרטיבות בקרקע היתה השפעה חיובית קטנה על שטף הפחמן )בעיקר 2)היתה קטנה; 

בקרקעות עם תכולת חומר אורגני גבוהה( בעוד שהשפעת הרטיבות על שטף החנקן בעקבות 
( רמות כלורופורם שאריתי היו מדידות אך 3)יה היתה חיובית ומשמעותית בכל הקרקעות; פומיגצ

( העידו על השפעה חיובית של SUVA254( תכונות בליעת אור )4)זניחות בכל סוגי הקרקע הנבחנים; 
החוזק המולרי של תמיסת המיצוי על מידת הארומטיות של שטף החומר המתמצה עקב פומיגציה 

( המאפיינים הפלואורסנטיים תמכו 5)ביולוגית עולה עם החוזק המולרי; -רומה לאולפיכך על ת
 בממצאי הבליעה עם יחס חלבוני:הומי הולך ויורד עם עלייה בחוזק המולרי של תמיסת המיצוי.

( מיצוי ברמת מליחות מוקטנת וברטיבות המומלצת תמזער מיצוי חומר אורגני שאינו 1) המלצות:
הקרקע בהן -ביומסה מתת-שארתיות כלורופורם קיימת רק בדוגמאות דלות ( סכנת2)ביולוגי; 

 תרומת הכלורופורם לשטף הפחמן המתמצה עלולה להיות משמעותית.
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  מיקרומורפולוגיה של קרקעות: מקומה של השיטה בסקר הקרקע

 (1איטקין, ד. )
  @gmail.comdanitkin   גוריון בנגב-אוניברסיטת בן .1

( היא שיטת מחקר מעבדתית בה נבחנת soil micromorphologyמיקרומורפולוגיה של קרקעות )
דגימת הקרקע ללא פירוקה, כלומר תוך שמירה על מצבה הטבעי )ככל הניתן(. בכך נבדלת שיטה 

היווצרות זו מכל שיטת אנליזת קרקע אחרת. מטרת השיטה לתרום לפתרון שאלות הקשורות ל
פדולוגיה וארכיאולוגיה. שיטת -ומיון, כולל אפיון הקרקע בתחומים שונים, כגון: חקלאות, פלאו

המיקרומורפולוגיה מבוססת על ניתוח המאפיינים האופטיים של חומרי הקרקע המוצקים, על פי 
 רוב, בעזרת מיקרוסקופ מקטב. אמצעי המיקרוסקופיה השונים, המשמשים בשיטה זו, מאפשרים
לבחון את מורפולוגיית הקרקע ברזולוציה גבוהה, עד כדי הבחנה בגדלים מיקרונים ואף פחות 
מכך. השלבים העיקריים בשיטה הם: דגימה זהירה של בלוק קרקע בשדה, עיבודו לכדי שקף 

(thin section או מספר שקפים, וניתוח השקף באמצעות מיקרוסקופ. השלב האחרון בניתוח )
פירוש )אינטרפרטציה( מאפייני הקרקע הנצפים בשקף. פירוש זה מתבסס על  המיקרוסקופי הוא

ניתוח ותיאור מפורטים ומהווה את החלק החשוב ביותר בשיטה. כל אלה מאפשרים לימוד יסודי 
של מסת הקרקע: מינרלוגיה, מקטע אורגני, מבנה, מרקם וסטרטיגרפיית הקרקע. לפיכך, ניתן 

(. סקר זה הוא למעשה soil surveyת, ביניהן גם סקר קרקע )להשתמש בשיטה זו למגוון מטרו
בחינה סיסטמתית הכוללת תיאור, מיון ומיפוי קרקעות באזור נתון, בהתאם למגוון צרכים 
ושאלות מחקר. סקרי קרקע נדרשים בעיקר בחקלאות, בהנדסת מבנים והנדסת נוף, כמו גם 

ך כלל על ידי תצפיות שדה קרובות ו/או לשימושי מחקר מדעי שונים. סקרים אלה מתבצעים בדר
על ידי תצלומי אוויר וחלל. יחד עם זאת, בעזרת מיקרומורפולוגיה של קרקעות ניתן לערוך בחינה 
מפורטת יותר, אם לצרכי מיפוי, אם לצורך קורולציה בין מספר חתכי קרקע ואם לצורך שאלות 

יכי היווצרות. ללא שימוש מחקר ספציפיות, באשר הן. חוזקה של השיטה הוא בחקר תהל
במיקרומורפולגיה, קשה הרבה יותר לענות על שאלות הנוגעות לנושא זה. ניתן להמחיש זאת, 
למשל, בעזרת טיעונו של דן יעלון בדבר תרומת האבק האאולי לצבען האדום של קרקעות רבות. 

ו בסלעי האב, אלא בטיעונו, הצליח יעלון להוכיח כי מקור מינרלי הברזל הצובעים את הקרקע אינ
באבק. זאת בהסתמך על ניתוח הרכבם הכימי של סלעי האב והאבק, ללא מיקרומורפולוגיה. 
מאידך, רק בעזרת מיקרוסקופ ניתן לראות ולהוכיח כי הצביעה עצמה מתרחשת בברזול מינרלי 
א חרסית העוטפים גרגרי סילט וחול המרכיבים את מסת הקרקע. דוגמה נוספת ליתרון השיטה הי

ביכולת להצביע על שינוי מבנה הקרקע, אם כתוצאה מפעילות בעלי חיים )כולל 
מיקרואורגניזמים(, אם כתוצאה מפעילות האדם ואם כתוצאה מפעילות צומח שאינו נראה עוד 
בשדה. מיקרומורפולוגיה של קרקעות היא שיטה יחסית זולה. שילובה של שיטה זו בפדולוגיה, 

בפשטות ומוכר היטב במחקר הפדולוגי מזה למעלה ממאה שנה.  ובפרט בסקר הקרקע, מתבצע
 לפיכך, מוצע לכלול שיטה זו בתחום סקר הקרקע בישראל.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

-ניתוח הסביבה הפיסית של הרי ירושלים בהקשר החקלאות בתקופה הקדם
  מודרנית

 (2(, בן דור, א. )1אלינסון, ר. )
 gmail.comrotkes7@   ביבאוניברסיטת תל א-החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם .1
 אוניברסיטת תל אביב-ולסביבת האדםהחוג לגיאוגרפיה  .2

במחקר העבר אודות חקלאות הטרסות בחבל ההר הים תיכוני בכלל,  ודרום הלבנט בפרט עמדה 
במדרונות. בלעדיהן  הנחת הייסוד שעל פיה תנאי ייסוד לקיום אנושי מחייב בנייה של טרסות

( יישוב אנושי קבוע. הקביעה הזו, המוצגת carrying capacityהסביבה אינה יכולה לשאת )
עולם לא נבחנה אמפירית. מכאן עולה שאלת המחקר של מכאקסיומה, היא למעשה השערה ש

  מחקרנו:

טראסות האם היו מספיק תאי שטח נוחים לחקלאות שיכלו לקיים יישוב אנושי גם ללא בניית 
 לחקלאות? 

אזור המחקר בו בחרנו הוא מרחב הרי ירושלים, מנחל עציונה בדרום ועד להורסט שמואל בצפון. 
מרחב הרי ירושלים מאופיין בסלעי משקע, בכיסוי דל של קרקעות טרה רוסה ורנזינה, 
 בטופוגרפיה תלולה ובמעיינות שכבה בעלי ספיקה דלה. כל התנאים הללו מקשים על התבססותה
של חקלאות. במרחב זה בחרנו תשעה מקרי מבחן, שכללו בתוכם כפרים שהתבססו על חקלאות 

 הר, וכן מרחב טרשי שנותח ב עזרת אמצעי חישה מרחוק מתקדמים. 

, תוך כדי ייבוא שכבות רלוונטיות, שכללו GIS-לשם בירור שאלת המחקר השתמשנו במערכת ה

 1945וויר מנדטוריים, וכן מפות מנדטוריות משנת , תצלומי אDEMבתוכן בין השאר נתוני גובה 
שעברו תהליך עיגון מרחבי. בסיס מידע רחב זה סייע רבות בניתוח השטח. בנוסף, ייבאנו נתוני 

ברזולוציה גבוהה, על מנת לחשב את הקרקע הזמינה לחקלאות במרחב   - LIDARאורתופוטו ו
היו די אזורים פוטנציאליים לחקלאות טרשי. תוצאות המחקר מצביעות על כך שבאזור המחקר, 

 )הכוללים בתוכם שטחים מישוריים ושטחים בעלי מסלע נוח לעיבוד( גם ללא טראסות.

  

mailto:rotkes7@gmail.com


  
 

5 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

גורמים המשפיעים על תהליכי ההרטבה בקרקעות הידרופוביות בהוספת 
 טסורפקטנ

 (1חור, מ. )-(, בן1, נחשון, א. )(2,1) ארנון, נ.
 arnon@mailhji.ac.il.noam ה, מרכז וולקניהמכון למדעי הקרקע, המים והסביב .1

 איכות סביבה, האוניברסיטה העבריתהמחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, מזון ו .2

קרקעות חקלאיות רבות בארץ  ובעולם, סובלות מחוסר אחידות  של הרטבת בית השורשים, דבר 
באיכות ובכמות התוצרת החקלאית. אחד הגורמים המרכזיים להרטבה לא  המוביל לפגיעה
הקרקע הוא חלחול לאורך נתיבים מועדפים של מי ההשקיה והגשם כתוצאה -אחידה של תת

מעלייה ברמת ההידרופוביות של הקרקע. הקרקעות החקלאיות נוטות להפוך להידרופוביות 
עקב השקיה במי קולחין והוספת חומרים  כתוצאה מציפוי חלקיקי הקרקע בחומרים אורגנים

 אורגנים לקרקע כחלק מהפעילות החקלאית.

( לשיפור הרטבת אזור בית השורשים בקרקעות H2Floבמחקר זה בחנו שימוש בסורפקטנט )
הידרופוביות ולמדנו את השפעת הוספת החומר למי ההשקיה על  המוליכות ההידראולית של 

ף בחנו את השפעת הסורפקטנט על תכונות הקרקע לאורך זמן הקרקע ברוויה ובתת רוויה. בנוס
ואת ההשפעה של רטיבות הקרקע ההתחלתית על רמת ההידרופוביות של הקרקע ועל יעילות 

 השימוש בסורפקטנט ככלי לשיפור הרטבת בית השורשים.

הראו שעל אף שהסורפקטנט מקטין את מתח הפנים  Drop Penetration Test-ניסויי עמודות ו
של מי ההשקיה, בקרקעות קלות והידרופוביות הרטבת בית השורשים  הינה אחידה יותר ומרכיב 
התנועה האופקי של המים הינו משמעותי יותר יחסית לתנאים של מי השקיה ללא תוספת 
הסורפקטנט, כתוצאה מהקטנת זווית המגע שבין חלקיקי הקרקע למי ההשקיה. ההשפעה 

המגע ובמתח הפנים של מי ההשקיה, כתוצאה מהוספת  המשולבת של השינויים בזווית
טכנית אך איננה -הסורפקטנט, על תהליכי הרטבת הקרקע הינה חשובה ביותר מבחינה אגרו

פשוטה לכימות ולהבנה מכיוון שקרקעות בעלות תכונות שונות, רמות רטיבות שונות ורמות 
הסורפקטנט למים.  בעבודה זו  הידרופוביות שונות יכולות להיות להגיב באופן שונה להוספת

אפיינו את הקשר שבין תכונות הקרקע למידת השפעת הוספת הסורפקטנט על תהליכי החידור 
 וההרטבה של הקרקע.

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:noam.arnon@mailhji.ac.il


  
 

6 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 מאזן מים עבור המערכת ההידרוגיאולוגית בעמק החולה

 (1(, אדר, א. )2בורג, א. ) (,2,1, א. )דבאב"
 גוריון-אוניברסיטת בן ,ש בלאושטיין"חקר המדבר עמכון צוקרברג לחקר המים, המכונים ל .1

avshakom@gmail.com 
 , ירושלים30המכון הגיאולוגי, מלכי ישראל  .2

( סביב עמק החולה אל אקוויפר 2003-2011השנים האחרונות ) 15-קידוחי מים עמוקים שנקדחו ב
חבורת יהודה מגיל קריטיקון העליון שופעים מים בכמויות גדולות  חבורת ערד היוראסי ואקוויפר

ובאיכות טובה. נתוני הקידוחים מעידים על ניקוז מי התהום מאקוויפרים אלו אל עבר שכבת 
המילוי של עמק החולה. התפיסה ההידרולוגית ההיסטורית גרסה שמעט מים מתנקזים 

וכות של שכבות המילוי בעמק. בשל מהשוליים אל עמק החולה וזאת לאור התולכות הנמ
ל המערכת ההידרוגיאולוגית של הממצאים מהקידוחים החדשים, יש צורך בבחינה מחודשת ש

 .החולה  עמק

ממצאים גיאולוגיים והידרולוגיים בשילוב עם איפיון איזוטופי של מי התהום, אפשרו בניית מודל 
האיכותי מציע שמי התהום בעמק  זרימה קונספטואלי )איכותי( לעמק החולה. מודל הזרימה

החולה ניזונים משלושה מקורות עיקריים: אקוויפר חבורת ערד שמקור הזנתו בהר החרמון, 
בגליל העליון לבנון ואקוויפר חבורת יהודה אשר אקוויפר חבורת יהודה הממוקם בדרום ה

: מערבה אל המזרחי. למערכת זרימת מי התהום בעמק החולה מוצעים שני מוצאי זרימה עיקרים
עבר צפון רכס הרי נפתלי וניקוז אל פני השטח שם המים מזינים יחידות הידרולוגיות רדודות 

 ומתאדים.

. GMS-MODFLOWעל בסיס מודל הזרימה האיכותי מוצב כיום מודל זרימה נומרי מסוג 
ונה, באמצעות מודל זה, נבחנת ההיתכנות של מסלולי הזרימה השונים שהוצעו. נוסף על כך, לראש

 נבנית הערכה לגבי כמויות מי התהום הנכנסים ויוצאים מעמק החולה.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 צמח באגן הים התיכון-קרקע-טיפול בשאריות תרופות בקולחים ברצף מים

 (1(, קורצמן, ד. )2(, חפץ, ב. )1,2בן דוד, א. )
 דגן המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית .1

gmail.comitaybd85@ 
המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית  .2

 בירושלים

קולחים מהווים כמעט מחצית מהמים המשמשים להשקיה חקלאית בישראל. ארצות ים 
במי השקיה שפירים ומעוניינים להפנות יותר קולחים תיכוניות נוספות סובלות גם כן ממחסור 

לשימוש חקלאי או לחילופין להזרימם לסביבה בצורה מיטבית ופחות מזיקה. לאור ממצאים 
המצביעים על נוכחות מיקרומזהמים, שמקורם בין היתר בשאריות תרופות בקולחים חברו 

לטיפול פוטנציאלי שיהיה זול יות וקבוצות מחקר מישראל ומאיטליה בכדי לבדוק ולחקור אפשר
ויעיל בסילוק שאריות תרופות. החדרת קולחים לאקוויפר כטיפול נוסף, נעשה בצורה מוצלחת 
בקולחי גוש דן )השפד"ן( מזה כמה עשורים. אולם, נמצא כי טיפול זה איננו מוריד משמעותית את 

ית הוספת אלמנט צמחי שאריות תרופות המגיעים בקולחים. לכן, בוחנת הקבוצה הישראלריכוזי 
צמחים יפחיתו את כמות המים המחלחלים ויעלו את מליחותם, אך אנו  ול. אומנםחבאגני החל

משערים שהצמחים יקלטו כמויות משמעותיות של שאריות תרופות ובדרך זו ימנעו הגעתם למי 
 ילוק יעיל, זול וידידותי לסביבה.תהום ויתפקדו כאמצעי ס

( ותוצרי הפירוק שלו. הקרבמזפין מראה  CBZהרפואי קרמבזפין ) המחקר מתמקד בעיקר בחומר
יציבות בפני פירוק מיקרוביאלי במט"ש ובקרקע ומשמש כסמן לזיהום מים בשפכים/קולחים. 

דיונה עם וללא צמחי תירס המקבלים מנות מים שוות וגדולות מהדרוש -המחקר נעשה במכלי חול
והצמח ניתן ללמוד כי אכן נקלט חומר רפואי ע"י  להשקיה. מניתוח ממצאי דיגום הנקז, קרקע

חלק גדול בצורה משמעותית מזה הנקלט הצמח ואף עובר פירוק למטבוליטיים שונים, אולם 
מהכמות שהגיעה עם מי ההשקיה יוצא בנקז. בכנס יוצגו תוצאות מאזן המסה של בצמח 

 הקרבמזיפין המהווה את שאלת המחקר המרכזית;

  ΔCBZ_soil  = CBZ_in – CBZ_drain- CBZ_plant . 

  CBZ מניתוח הממצאים בנקז היוצא מליזימטרים עם צמח וללא צמח ישנה עדות לריכוזי

[ בהתאמה ng l-1] 0.14+ 0.54 -[ וng l-1] 0.24+ 0.70שבועות בהן נערך הניסוי(:  9-)ממוצע ל

בעלי התירס היה  CBZי [(. ריכוז  החומר הרפואng l-1] 0.04+ 0.51הינו  נקז)הריכוז הממוצע ב

6.6  +2.8 [ng g-1 כאשר המטבוליטים העיקריים שלו ]Epoxy-CBZ ו-trans- Dihydroxy-

CBZ  7.6+2.2נמצאו בריכוזים [ng g-1ו ]- 32.2+7.8 [ng g-1 בהתאמה. תוצאות אלו מעידות ,]
ת התא על אופיו של הקרבמזפין כמולקולה לא יונית בעלת כושר ופוטנציאל לחדור את ממברנ

ולעבור פירוק מטבולטי ע"י הצמח. כמו כן, בנוסף לניסוי השוטף בוצע ניסוי סמנים )שמטרתו 

וסמן משמר  CBZללמוד על אופן הסעתו של החומר הרפואי( בו הוזרקו למכלי הגידול מסת 
 )ברומיד( גדולים. בשלב זה אנו שוקדים על ניתוח הממצאים שיוצגו במסגרת הכנס.
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 לייעול שיקום מי התהום SVEרכת שימוש במע

 (1מנדלבאום, ר. ) , (1גפני, נ. ) , (1בן נח, א. )
 ilanbe@lddtech.com  מ"אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות בע .1

 רווי ולאקוויפר בנפרד ואינו מתייחס-במקרים רבים בארץ, תהליך השיקום מחולק לתווך הבלתי
לאתר בכללותו. מחקרים ומקרי בוחן רבים הוכיחו את החשיבות העצומה של הסרת המוקד או 

התהום גדול, זמן השהייה של -הפחתתו על יעילות תהליך השיקום. באתרים בהם העומק למי
תהום באתרים בהם עדיין מתרחשת הסעה של -המזהם בקרקע יכול לערוך זמן רב. לכן שיקום מי

ווי, צפוי לערוך זמן רב ולהגדיל את עלויות השיקום. באתרים בהם המזהם ר-מזהם מהתווך הלא

 Soil Vaporתהום באמצעות מערכת -נדיף, ניתן להפחית את כמות המזהם ואת קצב הסעתו למי

Extraction (SVE)הקרקע. -לחץ בתת-. מערכת זו מבוססת על סילוק מסה באמצעות יצירת תת
ריכוז המזהם באוויר הנשאב תלוי  מתקן טיפול באתר.אוויר הנשאב אל המזהם מסולק עם ה

במידה רבה בנדיפות המזהם ובפאזה שלו. ריכוזי נדיפים נפוצים במערכות באתרים בהן פועלת 

מק"ש.  170-2,000נפוצה הינה  SVEמ"ק. ספיקת מפוחי \גר' 20-ל 0.1נעים בין  SVEמערכת 
ת האוויר הנכנס כך שעומס המזהמים בדרך כלל במערכות אלו מותקנת מערכת בקרה המדללת א

 17לא יחרוג מיכולת הטיפול של המערכת ולמניעת חימום יתר. קצב סילוק המזהמים לרוב נע בין 
שעה. לצורך המחשה, על פי קצב זה, הכמות היומית המסולקת של מזהם עלולה \גר' 1,000-ל

מהתקן של בנזן במי  200י חל"מ )גבוה פ 1מ"ק של מים נקיים לריכוז של  408-24,000לזהם 
 שתייה(.

ק"ג של בנזן באמצעות חמצון כימי  1-לצורך השוואה, בזיהום שמקורו בדלקים, בכדי לטפל ב

(. כלומר, NaS2O8פרסולפאט )-ק"ג של סודיום 45-נדרשים, על פי היחס הסטוכיומטרי, כ

כגון בנזן, הינו  , לטיפול באתר בו ישנם מזהמים נדיפיםSVEהחיסכון בכל יום בו פועלת מערכת 
ק"ג של מחמצן. מחיר המחמצן הינו עשרות שקלים  1,080-ל 18אקוויולנטי לכמות מחמצן של בין 

 לק"ג כך שמתקבל חסכון של מאות אלפי שקלים עד מיליוני שקלים בשנה.

באתרים מזוהמים בחומרים אורגניים מוכלרים כדאיות המערכת קטנה יותר כיוון: שנדרש פחות 

( ומערכת הטיפול באוויר KMnO4פרמנגנט -ק"ג של פוטסיום 2.4-מצריך כ TCEק"ג מחמצן )כל 

 SVEהנשאב גבוהה יותר. אולם, גם במקרה זה ייתכן חיסכון משמעותי. לדוגמא, מערכת 
₪ יום המהווה חיסכון של כחצי מיליון \מחמצן-ק"ג 120-יום שווה לכ\מזהם-ק"ג 50-המסלקת כ

ר המערכות תלוי בעיקר במערכת הטיפול באוויר הנשאב ונע בין לשנה בעלות המחמצן בלבד. מחי
 נוסף מתקבל מהקטנת משך השיקום.  אלפי לקצת יותר ממיליון שקלים. חסכון-כמה מאות

הלחץ הנוצר בשאיבת האוויר מפחית את קצב חלחול המים והמזהמים -בנוסף לסילוק המסה, תת
מנגנון נוסף  ומד המים והמזהם.של ע אל מי התהום בכך שהוא מפחית את הגרדיאנט האנכי

להקטנת שטף המזהמים הינו בהפחתת תכולת הרטיבות בקרקע ע"י שאיבת האוויר )לאור הפרשי 
 תכולת הרטיבות באוויר ובקרקע( וכתוצאה מכך את המוליכות ההידראולית.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 Air-Spargingשינוי תבנית ההזרקה כאמצעי להגברת יעילות השיקום בשיטת 

 (1(, פסטר, א. )1יה, א. )בן נר
 gmail.comsaf.bnera@  אוניברסיטת תל אביב .1

אחת הדרכים המקובלות לשיקום מי תהום שזוהמו בחומרים נדיפים היא הזרקה של אוויר דחוס 

הבאר זורם (. האוויר שיוצא מAir-Spargingדרך באר החודרת אל מתחת לפלומת הזיהום )

מים מהפאזה ( ומאיץ את נידוף המזהAir channelsבקרקע בצורה של נתיבי אוויר מרובים )
המזהמים שהתנדפו יוצאים עם זרם האוויר לתווך הבלתי רווי ונלכדים  המומסת לפאזה הגאזית.

 (.(Soil Vapor Extractionקרקע שם על ידי מערכת ליניקת גזי 

נים המוקדמות ויושם בהצלחה באתרים עם מגוון רחב של השימוש בשיטה החל בשנות השמו

(. אף על פי כן, מחקרי שדה ומעבדה הראו כי יעילות הרחקת VOCs, CVOCsמזהמים נדיפים )
המזהמים יורדת עם הזמן. הסיבה לירידה נובעת מכך שתהליך השיקום הופך עם הזמן למוגבל על 

 -ותרו גבוהים לאלו בהם הריכוזים ירדוידי דיפוזיה של מזהמים מאזורים בהם הריכוזים נ
 ם בסמיכות לנתיבי זרימת האוויר.אזורים שנמצאי

כדי למנוע את הירידה ביעילות אנו מציעים לשנות את תבנית ההזרקה על ידי יישום מחזורי של 
העלאה פתאומית, מוגבלת בזמן, של הלחץ בבאר ההזרקה. העלאת הלחץ הזמנית בבאר מביאה 

נתיבי אוויר חדשים ומגדילה את הרוויה היחסית של האוויר בקרקע. כתוצאה להיווצרותם של 
מכך, ההתנגדות לזרימה קטנה, גם לאחר שהלחץ חוזר לערכו המקורי, מה שמאפשר ספיקות 
אוויר גבוהות יותר. בנוסף, גורמת ה'הפרעה' הזמנית בלחץ לתנועה של מי התהום החוצה ופנימה 

כתוצאה מכך לערבוב של של הלחץ והורדתו ללחץ המקורי(, ומבאר ההזרקה )בהתאמה להעלאה 
השתמשנו בתא ניסוי דו מימדי כדי לבחון ולכמת את ההשפעה של התבנית המוצעת מי התהום. 

 על הזרימה בקרקע ועל יעילות השיקום. תוצאות ראשוניות יוצגו בכנס. 

סולית השפעות ארוכות טווח של דישון על מאזן המלחים ופרוסם בקרקע ורטי
 )ניסוי החלקות הקבועות בבית דגן(

  (2,1)יוסף, ב. -בר
 vwbysf@agri,gov.il י המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מינהל המחקר החקלא .1
 חברת אגריאקולוגי .2

( מאפשרים 1993 – 1961נתונים שפורסמו לאחרונה מניסוי החלקות הקבועות בבית דגן וגילת )
להעריך )בין היתר( השפעות ארוכות טווח של דישון ברמות שונות על שטיפת מלחים בקרקע לעבר 
מי התהום. מטרת ההרצאה היא להציג ולנתח את התוצאות שהתקבלו בנושא זה בכלורידים, 

המאפשרת  1שנות גידול. הנתוח מתבסס על משוואת שימור החומר 26גפרות וחנקות לאחר 

משתנים  4מתוך שנים(  26-, ק"ג יסוד לדונם בL) מ' 12את שיעור השטיפה מתחת לעומק  להעריך

הקליטה המצטברת על ידי הגידולים;  -U ן, כמות היסוד שהוספה במים ובדש -A: שנמדדו בשדה

בהתאמה, נקבעו בעזרת  So-ו  Srמ' בסיום ותחילת הניסוי ) 12 -וכמות היסוד שנמצאה בחתך ה
 מ עד לעומק זה(. ”ס 20רווחים של קדוחי קרקע במ

USSAL or  )()1 

בהרצאה יוצגו הפרופילים של היסודות בקרקע ושעורי שטיפתם כתלות בטיפולי הדישון בתנאים 
של השקיה שווה בכל הטיפולים. תידון המשמעות של אחת התוצאות הבולטות לפיה שיעור 

 מנת הדשן )ועליית היבול(. מ' יורד עם עלית 12שטיפת הכלוריד מתחת לעומק 

mailto:asaf.bner@gmail.com
mailto:vwbysf@agri,gov.il
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 מערכת ניטור מי תהום במאגר המים המסוננים באתר אשכול

 (2(, נגולה בכיר, מ. )1(, גרוס, א. )1(, קרויטורו, ל. )1נוי, נ. )-בר
 barnoyn@ecolog.co.il  מ"אקולוג הנדסה בע .1

 חברת מקורות .2

מ"ק, ממוקם באתר אשכול בקצה הדרום מערבי של  130,000-ים שנפחו כמאגר המים המסוננ
וייעודו וויסות  2005-2006בקעת בית נטופה, בסמוך למפעל הסינון המרכזי. המאגר הוקם בשנים 

המים היוצאים ממתקן הסינון. המאגר נבנה באמצעות סוללות המורכבות מחרסית וחוואר 
ביבה, והוא כולל יריעת דיפון, נקזים היקפיים, ארובות מ' ביחס לס 12-ומתרוממות לגובה של כ

ניקוז, מגלש חירום, וצנרת הזנה ואספקה. בסיס המבנה מונח על גבי יחידות אלוביום רצנטי 
וקירטון מחבורת עבדת, בהן התחתר בעבר הערוץ הטבעי של נחל יפתחאל שנסתם והוסט לצורך 

 בניית המאגר.

המאגר באחרונה )בעיקר בכביש הקודקוד ובמגלש( עלה חשש בעקבות דפורמציות שנתגלו במבנה 
שנוכחות מים בסוללות עלולה להיות אחד הגורמים במנגנון המוביל לדפורמציות אלו. לצורך 
הערכת הסיכון ליציבות הסוללות בעקבות נוכחות מים, סקרה אקולוג עבור מקורות חבל הירדן 

ם רדודים ועמוקים, מי גשם, זרימת נגר עילי את מקורות המים בסביבת המאגר, ביניהם מי תהו
ודליפות מהמאגר עצמו. בהמשך לסקירה זו תוכננה והוצבה מערכת ניטור, המורכבת 
מפיזומטרים שהותקנו לעומקים שונים לאיתור מים בקודקוד הסוללה בבוהן הסוללה ובשוליה. 

ברים לחדר הבקרה של בקידוחי הניטור הותקנו מערכות מדידת מפלס אוטומטיות והנתונים מוע
המתקן לצורך ניתוח, מעקב ומתן התרעות על חריגות. הנתונים שנאספו במערכת אפשרו להגדיר 
ולכמת את מקורות המים השונים ומנגנוני חדירת המים לסוללות המאגר וכן לקבוע, בשיתוף עם 

 יועץ קרקע, ערכי סף של מפלס מים למניעת פגיעה ביציבות הסוללות.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

תכנון בראייה -פרויקט שימור הקרקע וויסות הנגר במרחב אגן היקוות נחל יבנאל
 אגנית כוללת

 (1צבי, ל. )-בר
 lygm.co.il@liad  מחברת ליגמ פרויקטים סביבתיים בע" .1

רת ומשרד החקלאות פרויקט וויסות נגר ושימור הקרקע בבקעת יבנאל, המשותף לרשות ניקוז כנ
מהווה תקדים ודוגמא מעשית לתוכנית טיפול אגנית לנחל ארצי בישראל. הפרויקט מתוכנן ע"י 
חברת ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ, וכולל תכנון מפורט לאמצעי וויסות נגר ושימור קרקע 

ה זו. בשטחים החקלאיים בבקעת יבנאל תוך כדי טיוב השטחים הפתוחים הנדרש  לשם קיום מטר
פרויקט זה הינו למעשה הפעם הראשונה  שאגן שלם נלקח בחשבון במלואו, במטרה לתת מענה 
כולל לבעיות הקריטיות המצויות בשטח הפרויקט. בבקעת יבנאל קיימים שטחי חקלאות 

מושבים וקיבוצים העוסקים בגידולי שדה, מטעים וחקלאות בע"ח. ייחודה של  9המתחלקים בין 
ייניה הגיאומורפולוגים, פדולוגים, אקלימיים ואנושיים ההופכים את הבקעה בקעת יבנאל במאפ

לרגישה באופן מיוחד לסחף קרקע. המרחב מתאפיין בהפרשי גובה משמעותיים, וכפועל יוצא מכך 
נוצרים שיפועים תלולים. במדרונות הבקעה קיימת קרקע בזלתית רדודה וסחיפה רבה, אקלים 

קעים ממערב למזרח וסופות גשם חזקות בתחילת החורף, וכן בעל השתנות גבוהה ברמת המש
שטח בנוי נרחב על הרכסים המקיפים את הבקעה המשמש למטרות מגורים תעשייה ומסחר. 
לאחר  סיורים ומפגשים רבים עם חקלאי הבקעה נגלה בפנינו מצב מדאיג ביותר בשטחי 

סחיפה עמוקים שבמקומות  החקלאות בבקעה. שטחים רבים סובלים מסחף קרקע חמור, ערוצי
רבים חושפים את סלע התשתית ונזקים המתבטאים בסופו של דבר בירידה בתוצרת החקלאית 
ובנטישת שטחים שבעבר היו פוריים וסיפקו יבול. בנוסף על נזקי הידלדלות הקרקע בשטחי 
ה החקלאות עצמם, רשות ניקוז ונחלים כנרת שהינה הזרוע המבצעת של משרד החקלאות מוציא

מידי שנה מאות אלפי שקלים בפעולות תחזוקה וניקוי סחף מאפיק נחל יבנאל ומהערוצים 
המובילים אליו. סחף זה הינו קרקע העידית שנסחפה משטחי החקלאות בבקעה, נחל יבנאל מוליך 
את הסחף עד לשפכו במורד הירדן שם מתבצעות פעולות רבות לתחזוקת האפיק הירדן ע"י רשות 

קט מציע פתרונות מפורטים למגוון הרחב של הבעיות שהועלו בשטח. חלק הניקוז. הפרוי
מהפתרונות המוצעים הינם שיחים על קווי גובה , גדודיות, תעלות הגנה ועוד. לב הבקעה הינו 
פסיפס של שטחים חקלאיים  עליהם נמנים שטחי בור רבים, ואת מדרונות הבקעה חורצים ערוצי 

יבנאל. שטחים פתוחים אלו בין שטחי החקלאות מהווים את  נחלים עמוקים הזורמים אל נחל
הפוטנציאל האמיתי לוויסות נגר ולכידת סחף ושם מתוכננות בריכות וויסות, סכרונים, נטיעות 
ואלמנטים נוספים. בהרצאה זו אציג את בעיות שימור הקרקע ברחבי הבקעה, התהליך שבוצע 

 ואת הפתרונות שיבוצעו במסגרת הפרויקט. בשיתוף החקלאים, רשות הניקוז ומשרד החקלאות
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 שימור פוטנציאל הפקה באמצעות קידוחים משמעויות כלכליות והערכות לביצוע

 (,2) אביטל, א. (,2) עומר, א. (,2) אלמרו, י.(, 2) גלבוע, י. (,2) יצחק, י.(, 2)טטרסקי, ב. (, 1) גב, י. 
  Van steenwinkel, J. (2 ) (,2) גרוטס, א.

 israelg10@water.gov.il  אגף תכנון רשות המים .1

 חברת תהל מהנדסים יועצים .2

של המאה  60-וה 50-על פי תחזיות אנו נמצאים בתקופה בה קידוחים רבים שנקדחו בשנות ה
. עיקר אספקת המים במדינת ישראל הקודמת נמצאים על סף השבתה בגלל גיל ה'קיים' שלהם

עדיין מבוצעת באמצעות קידוחים ישנים אלו. אובדן כושר הפקה צפוי בטווח הזמן המידי 
מלמ"ק בשנה.  500קידוחים, המפיקים סדר גודל של  800-, עומד על כ2030והבינוני, עד שנת 

וחים בארבעת תחזיות אובדן כושר ההפקה עולות בקנה אחד עם קצב היציאה בפועל של קיד
 העשורים האחרונים.

. כל 2050עד שנת ₪ מיליארד  4.5היקף ההשקעות הנדרש למימוש תכנית הקדיחה עומד על כ 
דחייה של תכנית ההשקעות תגרור ייקור משמעותי של העלויות בגלל צורך בתוספת של מים 

 מותפלים למערכת ופיתוח מערכות אספקה שלא לצורך.

שר ביצוע הנוכחי של קידוחי מים במדינת ישראל שכללה איסוף מידע בוצעה סקירה מקיפה של כו
לגבי כל חברות הקדיחה הקיימות בישראל ובכלל זה כמות וסוג מכונות הקדיחה, מצבת כ"א 
מקצועי, הכשרות בתחום תכנון וביצוע קידוחים ומערכות תומכות כדוגמת: עבודות מילוט 

 ליאונטולגיות.בקידוחים, ביצוע לוגים חשמליים ומעבדות פ

השוואה בין כושר ביצוע קידוחים קיים לכושר נדרש, והגדרת הפערים העיקריים לצורך מימוש 
התכנית לשימור פוטנציאל ההפקה, מצביעה על מחסור חמור בכ"א מקצועי בכל תחומי הידע 
 הקשורים לתכנון, ביצוע וליווי של קידוחים חדשים בדגש על מהנדסי קידוחים, מומחי מילוט,
"טול פושרים", מפעילי לוגים חשמליים, פענוח לוגים חשמליים, ביצוע ופענוח צילומי טלוויזיה, 

מאובנים -גדרת מיקרוהפעלת ציוד לחילוץ ציוד קדיחה, מומחים בתחום פליאונטולוגיה לה
 .בדוגמאות סלע

שי אין בארץ אף מסלול הכשרה או קורסים מקצועיים בתחום של תכנון וביצוע קידוחים. אנ
המקצוע הבודדים הקיימים בתעשייה כיום רכשו את השכלתם בחו"ל. הכשרת עובדים חדשים 
 בתעשייה מתרחשת במקרים בודדים בלבד, על בסיס ניסיון מעשי ולימוד תוך כדי עבודה. 

מיליארד מ"ק  1-היעד לשימור פוטנציאל ההפקה מקידוחים ממקורות מים טבעיים בהיקף של כ
ווה ברמת התייחסות לאומית שייתן מענה ראוי למהלך אסטרטגי בסדר בשנה מצריך הכנת מת

גודל שכזה החל משלב התכנון, דרך שלב הביצוע, פיקוח ותחזוקה שוטפת של מאות קידוחים 
 .2050והארוך עד שנת  2030חדשים שנדרשים בטווח הזמן המידי והבינוני, עד שנת  
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 "רדיוסי מגן" לקידוחי מי שתיה  הצורך באמות מידה מעודכנות לתקנות

 (2מיגמי, א. ), (1גב, י. )
 israelg10@water.gov.il  רשות המים, אגף תכנון .1

 מהנדס, יועץ לרשות המים .2

במדינת ישראל, מים טבעיים המופקים מקדוחים מהווים מקור מים עיקרי לשתייה, לחקלאות 
מלמ"ש יקרים פי שלושה בערך,  600 -יה. מי ים מותפלים המיוצרים היום בהיקף הקרוב לולתעשי

 ומבחינה מאזנית משלימים את הכמות הדרושה.

מספר הקדוחים המבוצעים בכל שנה בירידה מתמדת מזה שנים רבות. בעוד שבשנות החמישים 
יותר מעשרה קידוחים. והשישים נקדחו מעל מאה קידוחים בשנה, בעשור האחרון מבוצעים לא 

 שנה.  50לעומת זאת, גילם הממוצע של הקדוחים הפעילים הוא מעל 
שימור פוטנציאל ההפקה של מים טבעיים ופיתוח קידוחים חדשים שישמשו כחליפיים לישנים 
מחייב האצה של הביצוע, כדי שעם הגידול בצריכה תהיה מדינת ישראל ערוכה עם כלי הפקה 

 הלכים חפוזים ויקרים של התפלת מי ים נוספים.נאותים ולא תידרש למ

חסם עיקרי לביצוע קדוחים חדשים למי שתיה הוא "תקנת רדיוס מגן". התקנה תוקנה לפני 
"( 1986כעשרים שנה, והיא מתבססת על עבודת תכנון של חברת תה"ל )"דו"ח מרכדו ומיכלסון, 

על קידוחים שנקדחו לאחר וחלה רק  1995שנה. לתקנה שאושרה רק בשנת  מלפני כשלושים
תקנתה מגרעות מקצועיות המקשות על הצורך לבצע קידוחים חדשים חליפיים כמו: חוסר אבחנה 
בין קדוחים כלואים ופריאטים, בין רדודים לעמוקים, אינה מתחשבת באמצעי הגנה פיסיים של 

המים  מבנה וחצרות הקידוחים ושילוב טכנולוגיות מתקדמות של ניטור ובקרה על איכות
הנשאבים. התקנה גם אינה מבחינה בהבדלים שבין האיומים השונים בשטח אורבני לעומת שטח  
פתוח ואמצעי ההגנה הראויים לכל אזור, בהתחשב בשימושי הקרקע ו/או באופי המשתנה של 

 מסלע האקוויפר.

ההרצאה תציג את המצב הנוכחי של הקדוחים, הצרכים של משק המים, התקנות הנוכחיות 
 המלצות מעשיות לעדכון התקנות.  ו
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 שימוש באינסמבל של מודלים אקלימיים לחישוב מאזני מים עתידיים בישראל

 ( 2. )דפז, , (1גבעתי, ע. )
 gov.il@wateramirg.רשות המים  –השירות ההידרולוגי  .1
 ניהול משאבי סביבה .2

אקלימיות חיוני לטובת תכנון משק -ידע מדויק ככל שניתן אודות מגמות אקלימיות והידרומ
המים. שינויים במחזור ההידרולוגי משפיעים על היצע המים הטבעיים במדינה ועל הביקושים 

המשך פחיתה בכמויות המים רשות המים נערכת בשנים האחרונות ל בסקטורים השונים.
 ות התופעות האקלימיות.ולעלייה בקיצוני הזמינים

 8-אקלימיות נצפות וחזויות בעזרת שימוש בקלט מ-בעבודה זו מוצגות תוצאות של מגמות הידרו

הותאמו  CORDEXבמסגרת פרויקט  21-מודלים אקלימים שונים אשר הורצו עד לסוף המאה ה
היו  בעבודה זו לדומיין של ישראל. תרחישי פליטות גזי החממה בהם נעשה שימוש במודלים

RCP4.5 ו- RCP8.5.  בעזרת שימוש במודל ההידרולוגיGR6  חושבו נפחי הזרימה בנהר הירדן
 ונותחו המגמות לעתיד. 2020-2050בעשורים האחרונים ועבור התקופה 

התוצאות של ממוצע המודלים בהם נעשה שימוש מצביעות על המשך פחיתה בנפחי הזרימה בנהר 
וירידה בזרימות הבסיס הכוללת  לזרימההשיטפונות הירדן ומקורותיו, ירידה בתרומת 

תוצאות אלו מהוות בסיס לתוכניות הפיתוח העתידיות ולתוכניות האב הארציות העתידיות. 
והאזוריות אשר מובילה רשות המים לעשורים הקרובים, בעיקר לצפון הארץ, אזור המנותק 

 ממערכת המים הארצית.   
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

מה הרגיונלי של אקוויפר חבורת ערד ממורדות החרמון בעקבות עדכון מודל הזרי
 11ורם  10ממצאי קידוחי חולה 

 (3(, גב, י. )2(, בורג, א. )1גוטמן, י. )
 mekorot.co.ilyguttman@  חברת מקורות .1

 המכון הגיאולוגי .2

 רשות המים .3

של שני קידוחי הפקה לשכבות חבורת ערד שהוסיפו מיידע רב ערך הסתיימה קדיחתם  2016בשנת 
מיים והדרום מערביים של לגבי משטר הזרימה הרגיונלי של אקוויפר חבורת ערד במורדות הדרו

 החרמון.

מ' לשכבות תצורת חרמון מגיל יורא.  1500לברכת רם לעומק של  נקדח ממזרח 11קידוח רם 
מ'  30 -+ מ', הגבוה בכ365 -דוח זה הוא ברום של כמפלס המים שנמדד בחבורת ערד בקי

ק"מ(. ההרכב הכימי של  12 -מהעומדים בקידוחי שמיר ושונית )המרחק בין הקידוחים הוא כ
דומה למים שאותרו בקידוחי שמיר ושונית. ממצאים אלה מאשרים את  11המים בקידוח רם 

גר גדול מאד שמשתרע ככל הנראה ההנחה שחבורת ערד בצפון רמת הגולן הינה אקוויפר בעל או
גם מזרחה לתוך שטח סוריה. כוון הזרימה העיקרי של המערכת הזו הוא לדרום והמילוי החוזר 

 בשישים ביחס לגודל האוגר העצום. העכשווי בטל

מ'  900לעומק של  2016שהועמק בשנת  10באצבע הגליל, סמוך למעיין ברוך, נקדח קידוח חולה 
ות )תצורות באר שבע וחלוצה(. הממצאים שנאספו עד עתה מראים כי רום לשכבות היורא העליונ

נתונים  .1דומים לאלו שבקידוח חורשת טל  10המפלס וההרכב הכימי של המים בקידוח חולה 
אלו מצביעים על קיומו של אקוויפר עמוק בחבורת ערד מתחת לאצבע הגליל, המופרד הידרולוגית 

 ים הם מעיינות הדן והבניאס.טבעימהמערכת העליונה שמוצאיה ה

היא מערכת מתחדשת בעלת  10וחולה  1מערכת הזרימה העמוקה שאותרה בקידוחי חורשת טל 
החרמון. השאיבה ר שלה ממחשופי תצורת חרמון ברכס אוגר גדול שמקבלת את המילוי החוז

 מהאקוויפר העמוק באצבע הגליל היא ככל הנראה תוספת מים למאזן.  
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

השפעת דישון רמות שונות של חנקן, זרחן ואשלגן בתנאי השקיה אופטימליים 

 (Sesamum indicum L) וגרעוניים על שומשום

 (2פלג, צ.) ,(1(, אראל, ר.)1,2גולן, א.)
 ail.comelnatangolan2@gm מכון וולקני -מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף מדבר .1

 ש ר.ה. סמית, רחובות”הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע .2

הזרעים העתיק בעולם. בעבר, גידול שומשום היה נפוץ מאוד -שומשום הוא כנראה גידול שמןה
באזור. בגלל הבשלה הדרגתית ופתיחה ספונטנית של ההלקטים יש צורך באיסוף גרעינים ידני, 

הגידול נדד למדינות בהן עלות העבודה נמוכה. כיום,  ממשק זה מחייב ימי עבודה רבים ולכן
ממשק הגידול הנפוץ הוא אקסטנסיבי, כלומר: עומד זריעה נמוך, ללא השקיה והזנה מועטה. גם 

 שקיבל מעט מאוד תשומת לב מדעית.” יתום“בהיבט המחקרי, השומשום נחשב גידול 

ים להיכנס למחזור הגידול השנתי ישנה חשיבות גדולה להבאת גידולי שדה חדשים לארץ, היכול 
ובכך לסייע בהתמודדות עם מזיקים, עשבים רעים ועוד. כחלק מראייה זו התחילו בתוכנית טיפוח 
שמטרתה זן שומשום בעל הלקט סגור המתאים לקציר ממוכן. בנוסף למאמץ הטיפוח, יש לפתח 

תוכן גם הזנה את השיטות האגרוטכניות כך שיתאימו לחקלאות האינטנסיבית בישראל וב
 מינרלית.

זנים מובילים של שומשום שגודלו בבית רשת, בעציצים  4נערך בגילת ניסוי מבוקר  על  2016בקיץ 

בתמיסת ההשקיה. בסוף עונות הגידול   NPK במצע פרלייט. הטיפולים כללו טווח רחב של ריכוזי
יכוזי המינרלים בנוף עלו נקבע משקל השורש והנוף, יבול, תכולת שמן וריכוזי המינרלים בנוף. ר

עם ריכוזם בתמיסת ההשקיה. עלייה בריכוז החנקן הגבירה את הצימוח הווגטטיבי ומשקל 
השורש והפחיתה את משקל הזרעים ותכולת השמן. עלייה בזרחן לוותה אף היא בעידוד הצימוח 

האשלגן הווגטטיבי אולם ההשפעה על היבול הייתה מינורית. השפעה משמעותית נמצאה לריכוז 
שנמצא בקשר לינארי חיובי עם משקל הזרעים. בימים אלו אנו בוחנים את השפעת הדשן על הרכב 

 ואיכות השמן. 

המחקר מתוכנן להמשך עוד שנתיים, התוצאות הראשוניות מעודדות ומצביעות על השפעה 
ילת מובהקת של הזנה. מהשנה הראשונה אנו מעריכים שתזמון מתן החנקן כך שרובו יינתן בתח

מתוכנן סבב גידול  2017-הגידול והפסקתו לקראת השלב הפרודוקטיבי יניבו תוצאות משופרות. ב
נוסף בבית הרשת ושני ניסויי שדה ברחובות ובגילת, בהם נבחן את השפעת הדשן בהשקיה 
אופטימלית ובהשקיה גרעונית )המדמה גידול אקסטנסיבי(. תוצאות הניסויים הבאים יאפשרו 

 קול דישון וכלים דיאגנוסטיים לממשק גידול אינטנסיבי המתאים לארץ.  פיתוח פרוטו
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 תהום ונוטריאנטים בשטח "פרוייקט החולה"-תנועת מי

 (1ציפריס, י. ) ,(1אורלב, ו. )-(, לוין1(, מרון, מ. )1גופן, מ. )
 Migal.org.il@nGophe  מכון למחקר מדעי בגליל-מיגל .1

ק"מ של תעלות ניקוז ואספקת מים  90במסגרת פרוייקט שיקום קרקעות החולה שודרגו 
תהום גבוהים, נחפר אגם רדוד, אגמון חולה, -להשקייה, הובטחה אספקת מים לשמירת מפלסי מי

המשמש לתיירות אקולוגית ואגן ניקוז לאיסוף נוטריאנטים וסילוקם מעומסי הכנרת, הונח 
ק"מ, לרוחב העמק, לעצירת מים  2.8מטר באורך  4.5טיק אנכי )חציץ( עד לעומק של פלסמשטח 

נוע להשקייה. מפלס של מי התהום ואיכות של -קווי 20תת קרקעיים עתירי נוטריאנטים, ונרכשו 
 14שבועית מאז הקמת הפרוייקט. במשך -המים בשטח פרוייקט החולה מנוטרים בתדירות דו

קידוחים מפוזרים בשטח  14 –סקר חודשי של הרכב של מי התהום ב  ( נערך2014חודשים )
ה"פרוייקט" ובשילוב עם נתוני הניטור נותן אפשרות ללמוד מעט על תנועת מים ונוטריאנטים 

הקרקע בתוך מי התהום בשטח פרוייקט החולה. נמצא שמפלס מי התהום שמצפון לחציץ -בתת
. מ(±  0.63מ ) 2.31ובחלק הדרומי  בצפון (מ±  0.22מ ) 1.36ום: ממוצע שנתי גבוה יותר מזה שבדר

על ידי כך נוצר גרדיינט הידראולי מצפון לדרום. האמפליטודות של תנודות מפלס מי התהום 
מפלס מי התהום משתנה עונתית: הממוצע החודשי יורד בקיץ  בצפון קטנות יותר מאילו שבדרום.

ב לאט מיותר לשינויים העונתיים. העלייה העונתית מ בצפון. הדרום מגי 1.6מ בדרום ועד  3.1עד 
 . מתחילה בדרום בחודש אחד מאוחר יותר מאשר בצפון

בתוך   - 3NH –ו  TN, אורטו( כמו גם TP, TDPנוטריאנטים: ריכוזי הצורות השונות של זרחן )
ה מי התהום היו גבוהים יותר בדרום העמק. סיבות אפשריות לכך: הצטברות בדרום בגלל תנוע

-ארוסיה מהקרקעות המינראליות שבדרום )בצפון הן כבוליות קרקעית כללית מצפון לדרום,-תת

רום. למרות ריכוז )אוופוטרנספירציה( הגדול יותר בד ET –ויתכן גם בגלל קצב ה  אורגניות יותר(,
הנמוך יותר בקרקעות הדרום ולמרות האפקט המצטבר של נוטריאנטים בדרום החומר האורגני 

בין החלק הצפוני לדרומי. לעומת נטרט, ריכוז הבדל סיגניפיקנטי בריכוז הנטרט  צאלא נמ
האמוניה במים התהום בדרום היה גבוה יותר. בסך הכול ריכוז נוטריאנטים מומסים ומרחפים 
בדרום גבוה יותר שחלקם, קרוב לודאי "עוקפים" את החציץ. מכיוון שלא נמצאו )על פי עבודה זו 

ם לכך שיש עלייה רב שנתית בריכוז הנוטריאנטים בתת הקרקע שבחלק הדרומי ונוספות( סימני
עתירי נוטריאנטים אני משער שהתהליך הוא מחזורי וניתן להניח שיש נדידת נמשכת של מים 

 ואופקים במסלולים טופוגרפיים לא ידועים.  בכוונים אנכיים

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Gophen@Migal.org.il


  
 

18 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 ם להשקיה חקלאיתאיסוף וטיפול בשפכים וניצול קולחי

 (2כהן, א. ) ,(1גל, ה. )
 harelg@water.gov.il  האגף לאיכות מים, רשות המים .1

 חטיבת מדע וממשק, רשות הטבע והגנים .2

נערך ביוזמת האגף לאיכות מים  2014סקר איסוף וטיפול בשפכים, וניצול קולחים להשקיה לשנת 
מים בשיתוף רשות הטבע והגנים. הסקר, מכיל מידע איכותי וכמותי נרחב אודות מערך ברשות ה

בסקר נמדדו וחושבו כמויות  איסוף השפכים, הטיפול בשפכים והשבת הקולחים לשימוש חוזר.
יצרן השפכים, דרך מתקן הטיפול בשפכים ומאגרי -המים, השפכים והקולחים החל מצרכן המים

וכלה בכמויות הקולחים המושבים לחקלאות. בנוסף, נאסף מידע  הקולחים המחוברים אליו
תורמי שפכים הכוללים ישובים,  1,434בעבודה נסקרו  אודות השטחים הבלתי מבוייבים בישובים.

בתי חולים, בסיסי צה"ל, מוסדות חינוך, מתחמי תיירות, אזורי תעשייה ושפכי רפתות חליבה. 
 מאוכלוסיית ישראל. 99%-יותר מ מיליון נפש, המהווה 8.2-הסקר כולל שפכי אוכלוסייה המונה כ

-, נאמדת בכ2014כמות השפכים הכללית בישראל )ביתיים, תעשייתיים ושפכי רפתות(, נכון לשנת 
מלמ"ש( מטופלים במתקני טיפול מכניים ואגני ייצוב והיתר מסולקים  479) 93.5%-מלמ"ש. כ 513

מלמ"ש( מהקולחים המטופלים מושבים להשקיה  419) 87.4%-למתקנים ראשוניים ולנחלים. כ
מצריכת המים הכוללת בישראל.  20%-מהמים הנצרכים בחקלאות וכ 45%-חקלאית ומהווים כ

היקף השבת הקולחים הינו מהגבוהים בעולם, הודות לסיוע הממשלתי למערכות השבת קולחים 
המושקים בקולחים בישראל וכן לעידוד המרת מים שפירים בקולחים. היקף השטחים החקלאיים 

 מיליון דונם. 1.3-נאמד בכ

קיימת מגמת שיפור באיכות הקולחים ביחס לשנים קודמות, בעיקר בריכוזי המלחים כלוריד 
ונתרן. הסיבות לכך הן שיפור במי הרקע שמקורם בהתפלה, הפחתת השימוש במי כנרת וכן יישום 

נוסף, קיים שיפור בפרמטרים המעידים על כללי שפכי תעשייה ואכיפתם על ידי תאגידי המים. ב

מהקולחים עוברים טיפול שלישוני  54%-(. כיום, כB.O.D, T.S.Sרמת הטיפול במט"שים )
ועומדים באיכות הנדרשת בתקנות הקולחים. מרבית המט"שים שעדיין אינם עומדים בכך, 

 נמצאים בתהליכי שדרוג מתקדמים.

הביאו לעליית המודעות במגזר התעשייתי, בנוגע  2011כללי שפכי תעשייה שנכנסו לתוקף בשנת 
לנזקים העלולים להיגרם לתשתיות הביוב, לטיפול במט"שים ולניצול החקלאי משפכים 
תעשייתיים לא מטופלים. בנוסף, חלה הגברה באכיפה ובפיקוח של תאגידי המים על איכות 

ייה המוזרמים למט"שים חל שיפור משמעותי באיכות שפכי התעש 2012-2014השפכים. בשנים 
ובהפחתה משמעותית של עומסי המזהמים. מגמת השיפור צפויה להימשך גם בשנים הבאות 

 ולהביא לשיפור משמעותי באיכות הקולחים המושבים להשקיה. 
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 מה נעשה בעשור האחרון ולאן פנינו? –זכות הטבע למים 

 (1) גלזמן, ה.
 hillel@npa.org.il  רשות הטבע והגנים .1

הטבע והנוף הפכו לצרכן מים חוקי ומכאן ואילך מחויב  2004בעקבות שינוי חוק המים בשנת 
משק המים להכליל את שמירת הטבע והנוף במערך הקצאות המים ובתכניות האב הארציות של 

הוכנה תכנית אב למים לטבע וזו  2002-2010וכנית האב למשק המים משק המים. במסגרת ת
. ציטוט: "הקצאת המים לטבע נקבעת תוך דגש על הבטחת הקיימות 2015פורסמה בשנת 

כלכלי הנובעים מהנאת ורווחת הציבור מהשימוש -האקולוגית תלוית המים, ערכי הנוף החברתי
  הישיר והעקיף בטבע" .

ט"ג והמשרד להגנת הסביבה במהלך העשור החולף בוצעו מהלכים בשיתוף רשות המים, ר
שהביאו לשיפור זרימת המים במספר נחלים ולשיקום בתי הגידול הלחים בהם. יחד עם זאת 
נמשכת מגמת הפקת מים מוגברת מהאקוויפרים ואף נקדחים קידוחים חדשים אל מי התהום. 

ים מצב זה, בנוסף לשנות בצורת מתמשכות ומילוי חוזר מועט יחסית לממוצע הרב שנתי באגנ
 מביא לדעיכה נוספת בשפיעת מעיינות ולהתמעטות המים בנחלים. –הצפוניים 

 נחל עינן ומעין עינן מי קידוח ומי ירדן נקיים מוזרמים בשאיבה לשמורה. להלן דוגמאות מייצגות:
בנחל דן בוצעו שינויים  נחל עיון מים מוזרמים בחודשי הקיץ לקיום המפלים והנחל כל השנה.

בנחל בצת  המים ההיסטוריות כך שיותר מים נותרים לזרימה באפיק הראשי. בנקודות תפיסות
עקב שאיבה מוגברת בקידוחים שבמעלה האגן המזין אותם. הקצאת  2000יבשו המעיינות בשנת 

בשמורת מעיינות אפק עקב  מים מיוחדת מוזרמת לנחל ממערכת מי השתייה של "מקורות".
וך מקיימת את השמורה. תכנית אב חדשה לנחל הנעמן ייבוש המעיינות הקצאת מים מקידוח סמ

מגדירה שפיעה טבעית מינימלית במעיינות אפק וזרימה איתנה לכל אורך הנעמן במקביל להתפלת 
ע וזרימת המים בהם השתפרה מעיינות הנחלים געתון וכזיב שוחררו לטב מים מליחים באזור.

. שפיעתם פחתה מאוד. קטעים מהנחל 90מעיינות נחל עמוד שוחררו לטבע עוד בשנות ה  מאוד.
עין אביב שוחרר לטבע אולם בנחל דישון  התייבשו בקיץ שעבר וסביר שכך יהיה גם בקיץ הקרוב.

הוא אינו שופע כמעט כלל בשנים האחרונות עקב מיעוט הגשמים. מעיינות מעלה הדישון שוחררו 
יינות ברמת הגולן שוחררו המע לטבע, אולם שפיעתם נמוכה וקטע הזרימה האיתנה בהם קצר.

ברובם לטבע. שפיעתם פוחתת בשני העשורים האחרונים ולא רק בגלל מיעוט הגשמים אלא בגלל 
אנו  –הגברת ההפקה בקידוחים באקוויפר הבזלת בגולן. אם תמשך מגמה זו בשנים הבאות 
המים צפויים לראות דעיכה ועד התייבשות של מעיינות בגולן ופחיתה משמעותית של זרימת 

בהם: משושים, זויתן, יהודיה, דליות. עבודות חדשות  שמורות הנחלים הגדולים של הגולן,ב
 מצביעות על המגמה הזו.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

DIDAS - תוכנה ידידותית למשתמש לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף 

 (1(,  פרידמן, א. )1(, קומונר, ג. )1גמליאל, א. )
יה, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המחקר המחלקה לפיסיקה סביבתית והשק .1

   DIDAS@agri.gov.il יחקלאה

שנתיים ובמטעים היא טפטוף, בעיקר -שיטת ההשקיה המקובלת ביותר בישראל בגידולים חד
ן שלוחות ובין עילי. התכנון של השקיה בטפטוף כולל את משתני מערכת ההשקיה: מרחק בי

הטפטפות לאורך השלוחה, עומק השלוחות וספיקת הטפטפת ואת ממשק ההשקיה, הכולל את 
מ ליום(, תזמון ותכיפות ההשקיות שקובעת את משך ההשקיה. ”כמויות המים )ביחידות של מ

הוא צריך לקחת בחשבון את דגם ההרטבה של המים בקרקע והגיאומטריה של בית השורשים, 
יעילות קליטת המים על ידי הצמח, ושיקולים נוספים הקשורים למליחות, הזנה, שקובעים את 

 טכניים אחרים.-אוורור, מחלות קרקע והיבטים אגרו

, שניתנת להורדה מאתר DIDASבשנים האחרונות אנחנו מפתחים תוכנה ידידותית למשתמש, 

 950-)עד כה כ 2014( החל ממרץ http://app.agri.gov.il/didasמנהל המחקר החקלאי )

 DIDASמשתמשים הורידו אחת משתי הגרסאות הציבוריות של התוכנה(. הגרסה הציבורית של 
מכילה שלושה מודולים לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף, ובמושב הפוסטרים, נדגים למעוניינים 

פי -על מחשבים ניידים, כולל הדמיה של תרחישי השקיה בטפטוף על DIDASאת הפעולה של 
 קהל.בקשת ה

התוכנה מתבססת על עיקרון חדש של חישוב יעילות ניצול המים )קליטת מים יחסית( במערכת של 
ומבלעים )מערכות  שורשים(, כשקליטת המים הפוטנציאלית אינה נתונה  –מקורות )טפטפות( 

פי העיקרון של יעילות ניצול מים פוטנציאלית -אלא מחושבת. מוצע כי הצבת הטפטפות תקבע על
מערך סף עבור גודל מערכת שורשים, סוג קרקע והתאדות פוטנציאלית נתונים, בהנחה  גבוהה

שהגורם המגביל הינו היכולת של הקרקע להוליך את המים מהטפטפות אל מערכות השורשים, 
כשהצמח צריך להתחרות עם כוחות הכבידה והקפילריות על המים הזמינים לקליטה. יעילות 

שרית מחושבת בעזרת פתרונות אנליטיים עבור מקרים פרטיים ניצול המים המקסימאלית האפ
 מבלע' הבסיסית. -לבעיית ה'מקור

לצרכי תכנון של הגיאומטריה של מערכת הטפטוף העילי והטמון משמש פתרון כללי לקליטת 
פוזיציה של הפתרון היסודי )פונקצית גרין( לפיזור מים ממקורות -המים היחסית שהינו סופר

וויים: מקורות חיוביים המייצגים את הטפטפות ומבלעים שליליים המייצגים את נקודתיים או ק

לצרכי תכנון הוא מספר הפרמטרים הקטן: פרמטר  DIDASמערכות השורשים. אחד היתרונות של 
יחיד לתיאור סוג הקרקע, הרדיוס של בית השורשים הפעיל ופרמטר שלישי במקרה שההתאדות 

ון התכנון המחושב הוא קצב קליטת המים היחסי )לקצב מפני הקרקע משמעותית. קריטרי

 (.RWURההשקיה, 

השקיה וקליטת מים משתנות בזמן בתוספת  DIDASלצרכי קביעת תזמון השקיה מיטבי מדמה 
ההנחות הבאות: קשר ליניארי בין המוליכות ההידראולי לתכולת הרטיבות, התנגדות מקומית, 

יומי עם מקסימום בבוקר ובערב ומינימום בשעות פי מהלך -אטמוספרה לקליטת מים על-צמח
פוזיציה בזמן של מחזורי ההשקיה, המתוארים כל אחד על ידי חידור עתי ממקור -הצהריים, סופר

נקודתי או קווי לתוך נפח הקרקע הרלוונטי. קריטריון התזמון המחושב הוא נפח קליטת המים 

 (.RWUVהיחסי )לנפח ההשקיה היומי, 
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 כימים במהלך החדרה של מים מותפלים לאקוויפר החוףתהליכים גיאו

(, 3(, זיבנר, ה. )4(, כץ, י. )1(, ניצן, ע. )3(, רוסק, ע. )3(, ויסברוד, נ. )2(, הולצמן, ר. )1,2גנות, י. )
 (1(, קורצמן, ד. )3ברנשטין, ע. )

 קר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגןהמכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המח .1
yonatan.ganot@mail.huji.ac.il 

האוניברסיטה העברית  ,המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה .2
 בירושלים, רחובות

בן גוריון ש י.בלאושטיין, אוניברסיטת "מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע  .3
 נגב, מדרשת בן גוריוןב

 מקורות, חברת המים הלאומית .4

ים מותפלים לאקוויפר החוף דרך בריכת חלחול, מנוטרת במהלך -החדרה מבוקרת של עודפי מי
שלוש השנים האחרונות במפעל נחלי מנשה הממוקם סמוך למתקן ההתפלה בחדרה. המים 

יפול משלים ר לאחר טים מותפלים כפי שמסופקים לרשת הארצית, כלומ-המוחדרים הם מי
-ובביקרבונט. מכאן שהרכבם הכימי והאיזוטופי שונה מהותית ממיהכולל העשרה בקלציום 

התהליכים הגיאוכימים  התהום באקוויפר.-שיטפונות שמוחדרים עונתית במפעל נחלי מנשה וממי
(, מגג רווי )כוסות יניקה-ים מותפלים נחקרו בעזרת אנליזות מים מהתווך הלא-במהלך החדרת מי

האקוויפר אשר מתחת לברכת ההחדרה )קידוחי תצפית רדודים( ומהאקוויפר )קידוחי ההפקה של 
  מפעל נחלי מנשה(.

רווי ומקידוחי התצפית הרדודים מלמדות על העשרה של יונים ראשיים -התוצאות מהתווך הלא
המותפלים.  מינרליזציה( ובייחוד בולטת ההעשרה במגנזיום על רקע ריכוזו הזניח במים-)רי

ההעשרה במגנזיום היא כתוצאה משחלוף יונים עם קלציום, שמתרחש במהלך חלחול המים 
כורכרי אשר מכיל כמויות משתנות של -המותפלים )המועשרים בקלציום( דרך סדימנט חולי

  (.meq/kg 3-27מגנזיום ספוח )

מודל זרימה והסעה  רווי ומקידוחי התצפית הרדודים שימשו לכיול-נתוני הדיגום מהתווך הלא
ריאקטיבית הכולל שחלוף יונים והמסה/השקעה של גיר. נערכו סימולציות כדי לחזות את הרכב 
המים והסדימנט באזור ההחדרה לאחר עשרות אירועי החדרה. נבדקו שני סוגי מים כמקור 

-וים מותפלים לאחר טיפול משלים )המים שבפועל מוחדרים בבריכת החלחול( -( מי1להחדרה: )
 ים מותפלים ללא טיפול משלים )מקרה היפותטי לבחינת ההחדרה כטיפול משלים(.-( מי2)

אנליזה איזוטופית של מים מקידוחי ההפקה שימשה להערכת זמן השהייה והערבוב של המים 
נמצא שפרקציית המים המותפלים בקידוחים סמוכים במורד  2016התהום. בסוף -המותפלים ומי

בודדים, בעוד שבקידוחים רחוקים או בקידוחים במעלה הגרדיאנט לא  הגרדיאנט היא אחוזים
הים המותפלים -נמצאו עדויות לערבוב עם מים מותפלים. ההרכב האיזוטופי הייחודי של מי

(δ2H=+11.2±0.2‰ביחס למי )-( התהוםδ2H=-19.6±1.7‰ מהווים כלי יעיל להערכה )
הים -פה בה חל גידול משמעותי במיעתידית של תהליכי ערבוב במפעל נחלי מנשה. בתקו

המותפלים המסופקים למערכת הארצית, כלי זה יכול לשמש להערכת ערבוב גם באתרי מחקר 
 נוספים.
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סקירת תכניות האב  -חלופות לפיתוח מקורות מים בחוף כרמל ובגליל מערבי 
 רשות המים -למים לאזורים אלו, אגף תכנון 

 (2(, קיטאי, א. )1גפן, י. )
 yarong@tahal.com  תהל מהנדסים יועצים .1

 רשות המים, אגף תכנון .2

בחוף הכרמל ובגליל המערבי קיימים מקורות מים מקומיים )מי תהום( באיכות ובזמינות לא 
ם מספקת שאינה עונה על הביקוש למים שפירים: בחוף כרמל קיים קושי לנצל את קידוחי המי

השפירים עקב עלייה עונתית במליחות מי הקידוחים בעונת הקיץ. בגליל המערבי קיים חשש כי 
לא ניתן יהיה לשמר בעתיד את פוטנציאל ההפקה, עקב זיהומים מפני הקרקע, מגבלות רדיוסי 

  מגן, ותוכניות פיתוח שלא יאפשרו המשך ההפקה מהקידוחים הקיימים.

מלמ"ש  17.5 -מתקני התפלת מים מליחים המספקים כ 3בחוף כרמל פועלים למעלה מעשור 
בסה"כ, וצפויים להמשיך להפיק גם בעתיד. לאחרונה הופעל בגליל המערבי מתקן התפלת מים 

שני המפעלים נסמכים בנוסף על מקורות מים  מלמ"ש. 5 -מליחים במסריק לתפוקה של כ
 חיצוניים באמצעות חיבור למערכת המים הארצית.

תה בכמויות המשקעים באגן הכינרת, נראה כי לא ניתן יהיה להסתמך בעתיד על על רקע הפחי
הפקה משמעותית מהכינרת לצרכי המערכת הארצית. ע"מ לספק את הצריכה החזויה בחוף 
הכרמל ובגליל המערבי יידרש לפתח ולחבר בעתיד הקרוב מקורות מים נוספים אשר ייתנו מענה 

אגף תכנון ברשות המים יזם ביצוע תכניות  אמינות האספקה. לגידול הצפוי בצריכה, ויגדילו את
 אב למים לשני אזורים אלו:

 .2015תכנית אב לאספקת מים לחוף כרמל נשפטה ואושרה ברשות המים באוקטובר  .1
 תכנית האב לאספקת מים לגליל המערבי נמצאת בשלבי עבודה מתקדמים. . 2

ותחזית ההפקה מהם, על רקע הצפי לירידה  ההרצאה תציג את מצב מקורות המים המקומיים,
בנוסף יוצגו מאזנים,  בכושר ההפקה, על אף מדיניות רשות המים לשימור ושיקום כושר ההפקה.

תכנית הפיתוח המאושרת למערכת אספקת המים בחוף הכרמל, וחלופות הפיתוח של מקורות 
זור לפיתוח של מתקן התפלה מים נוספים לאזור הגליל המערבי, וזאת על רקע התנגדות תושבי הא

בנוסף תוצג חלופת פיתוח שנבחנה בשתי  חופי המתוכנן להיות מוקם בסביבות קיבוץ רגבה.
תכניות האב המחברת את מפעל חוף כרמל עם מפעל גליל מערבי באמצעות מנהרת תשתיות 

 שתחצה את העיר חיפה, הצורכת את מי השתייה שלה משני המפעלים.
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 חמן וכלור לחקר פירוק ביולוגי שליזוטופים יציבים של פשימוש בא
 טריכלורואתילן 

 (1(, ברנשטיין, ע. )2גלמן, פ. ) (,1(, רונן, ז. )1גפני, א.)
 almog.gafni@gmail.com  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן .1

 המכון הגיאולוגי .2

ם מסכנים את איכות מאגרי מי התהום בכל העולם. בישראל נמצא חומרים אורגנים מוכלרי

טריכלורואתילן עובר פירוק  ( כמזהם השכיח ביותר באזורי תעשייה.TCEטריכלורואתילן )
מיקרוביאלי אירובי ואנאירובי. בתהליך הפירוק האירובי נוצרים תוצרי ביניים רעילים פחות, 

ריאותית. עם זאת, לא ידוע עד כמה תהליך זה לפיכך זהו תהליך עדיף מבחינה סביבתית וב
רלוונטי בשטח. בשל הקושי לזהות תהליכי פירוק של מזהמים אורגנים והיקפם בשטח, ניתן 

( כדי להעריכם. Compound Specific Isotope Analysisלעשות שימוש באנליזה איזוטופית )
ימי חלה פרקציונציה גישה זו מסתמכת על העובדה שבתהליכים בהם חל פירוק של קשר כ

איזוטופית, הנובעת מהעובדה שפירוק קשר בין איזוטופים קלים הינו מועדף מבחינה אנרגטית. 
בנוסף,  שיטה זו מאפשרת חקר פירוק חומרים אורגנים בסביבות מורכבות ללא תלות בריכוז.

. במקרה של שילוב שינויים ביחסים של שני איזוטופים או יותר מאפשר זיהוי של מנגנון הפירוק
טריכלורואתילן, שילוב איזוטופים של פחמן וכלור עשוי לסייע בהבחנה בין פירוק אירובי 

כלור. בשל היעדר  –לא חלה בשלב הראשון פתיחת קשר פחמן  TCEלאנאירובי: בתהליך חמצון 
מעורבות אטום הכלור בתהליך, נהוג להניח כי ריאקציה זו תלווה בפרקציונציה איזוטופית של 

מן בלבד. בפירוק אנאירובי לעומתו, הן אטום הכלור והן הפחמן מעורבים בפתיחת הקשר, פח
 ואכן מחקרים מראים פרקציונציה איזוטופית של שניהם לאורך התהליך.

המטרה העיקרית של מחקר זה היא להעריך את הפוטנציאל ואת החשיבות של תהליך הפירוק 
כך מדדנו מקדמי העשרה של כלור ושל פחמן האירובי של טריכלורואתילן במי תהום. לשם 

בטריכלורואתילן בניסויי פירוק עם חיידקים אירוביים, לאחר אופטימיזציה של שיטות המדידה 
לאיזוטופים של כלור. מדידות אלה מהוות את הבסיס להערכת חשיבות התהליך האירובי 

 .באקוויפר

ו לאחרונה הערכה של פוטנציאל לצורך בחינת השיטות האנילטיות והגישה המחקרית, ביצענ
הפירוק באתר מזוהם בו מתבצע שיקום אקטיבי של מי התהום ע"י חמצון של המזהמים בעזרת 
פרמנגנט. תוצאות ראשוניות של דגימות השטח מראות שקיימת העשרה בפחמן במספר קידוחים 

ך החמצון ללא שינוי משמעותי בהרכב האיזוטופי של הכלור. ההעשרה מצביעה על קיום תהלי
ומאפשרת להעריך את מידת התרחשותו. אנליזה זו חשובה בייחוד באתרים בהם רמות הזיהום 

להעריך את שיקום. בנוסף, אנליזה זו מאפשרת משתנות בין דיגום לדיגום ללא קשר לתהליך ה
 יעילות הטיפול ולשפר את אופן ביצוע הטיפול באתר כולו.       
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ולמי והסעתו באזור בלתי רווי של אקוויפר קרבונטי הדמיית דליפת ביוב ג
 באמצעות קרבמזפין כאינדיקטור

(, 1) .(, אדר, א5).(, לב, ע4) .(, גסר, ג4) .(, פנקרטוב, א3) .(, ליבשיץ, י1) .(, קוזניצוב, מ1,2) .דבורי, נ
 (1) .יאקירביץ, א

 eng.com-nzd@etgar  אוניברסיטת בן גוריון בנגב .1

 מ"אתגר א. הנדסה בע .2

 השירות ההידרולוגי, רשות המים .3

 אגף איכות מים, רשות המים .4

 האוניברסיטה העברית בירושלים  .5

זיהום מי תהום באקוויפרים קארסטיים יכול להיגרם עקב כשל של מערכות ביוב. בשל התכונות 
מוזרם על פני הקרקע יש פוטנציאל גבוה ההידרוגיאולוגיות של מערכות הקארסט, לביוב אשר 

תנינים( הוא אחד ממשאבי -להגיע אל האקוויפר בתוך זמן קצר. אקוויפר ההר המערבי )ירקון
, בוצעו פעולות תחזוקה בצינור ביוב מרכזי 2013המים העיקריים של מדינת ישראל. במהלך חורף 

לחול של השפכים דרך החתך הבלתי אשר גרמו לביוב גולמי לזרום אל ערוץ נחל שורק. חדירה וחי
~ מ'( הובילה לעלייה חדה בריכוז המזהמים במי התהום. 100רווי העבה, הסדוק והקארסטי )

( CBZמטרים מציר ערוץ הזרימה. קרבמזפין ) 29ערכים אלו נוטרו בקידוח הממוקם במרחק של 
 שימש כאינדיקטור לנוכחות ביוב גולמי במי התהום. 

הייתה לפתח מודל מתמטי לכימות תהליכי הזרימה והסעת המזהמים  מטרת המחקר העיקרית

בגישת  3Dבאזור הבלתי רווי ובמי התהום בתווך שבור וקארסטי. לצורך זאת, נבנה מודל מספרי 

( המייצג גם את האזור הבלתי רווי וגם את האקוויפר. dual permeabilityהחדירות הכפולה )

שמטרתם לדמות את הזרימה וההסעה באזור הבלתי  1Dת המודל פותח על ידי סדרה של משוואו

לצורך דימות הזרימה  3Dרווי שהינו בעל דרגות רוויה משתנות ועל ידי סדרה של משוואות 

במהלך ואחרי  CBZוההסעה במי התהום. המודל כויל ויושם לצורך דימות זרימת מים והסעת 
כי לאחר סיום הדליפה, כמויות  אירוע דליפת הביוב שצוינה לעיל. תוצאות ההדמייה הראו

נשמרו בחתך המטריקס הנקבובי באזור הבלתי רווי שמתחת לנחל. מילוי  CBZמשמעותיות של 

גבוהים במי התהום בקרבת הנחל  CBZחוזר איטי במהלך עונת הקיץ היבשה תרמו לריכוזי 
הבאה  ובמרחק עשרות מטרים במורד הזרימה. זרימה וחילחול מחודש בתחילת עונת הגשמים

 מהתווך הבלתי רווי ולעלייה בריכוזו במי התהום. CBZגרמו לשטיפה של 
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 אפיון שטפי חנקה בתווך הלא רווי מתחת לשדה חקלאי

 (1(, דהן, ע. )3(, קורצמן, ד. )2(, בן גל, א. )2(, ירמיהו, א. )1וייסמן, ג. )
  יין, אוניברסיטת בן גוריון בנגבש בלאושט"מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע .1

wwgal3@gmail.com 
 מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף מדבר, מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני .2

 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני .3

ברות חנקה בקרקעות חקלאיות בארץ ובעולם שימוש בעודף של דשנים חנקתיים מוביל להצט
ולזיהום נרחב של מי התהום. הפער הגדול בין כמות החנקן המיושם בדשן לבין כמות החנקן 
הנצרכת על ידי הצמח הוא תוצאה של אי ודאות לגבי השונות המרחבית ביעילות הדשן. במחקר 

השורשים בשדות  זה אנו בוחנים את הגורמים המשפיעים על שטפי החנקה מתחת לבית
חקלאיים. במסגרת המחקר נבחנת השונות בשטפי חנקה בזמן ובמרחב בתוך גבולות השדה 
החקלאי בממשקי דישון ומליחות שונים. אנו עורכים ניסוי שדה על קרקע לס במרכז המחקר 
החקלאי בגילת עם גידולים מתחלפים כגון תפוח אדמה, תירס וכותנה. השדה מושקה בארבעה 

ישון ומליחות שונים של כמות חנקן מקובלת או מוגברת, ומליחות מים רגילה או טיפולי ד
חלקות  8-חזרות, סה"כ ב 2-חזרות לכל טיפול, שמתוכן ב 5חלקות,  20-מוגברת. השדה מחולק ל

מנוטרים ריכוזי המומסים ותכולת הרטיבות מתחת לבית השורשים על ידי מערכת לניטור תווך 

קה מנוטרת מוטמנים שלושה חיישני רטיבות וארבע נקודות לדיגום מי (. בכל חלVMSלא רווי )
נקודות דיגום.  32-חיישני רטיבות ו 24מ', סה"כ  4.5 -מ' ו 1התווך הלא רווי בתחום עומקים שבין 

מערך הניסוי מאפשר בחינה של השונות המרחבית בזרימה והסעה של מים ומומסים. לצורך 
ים במעקב אחר ריכוזי ברומיד שהושם בשדה כסמן בתחילת אפיון תנועת המומסים אנו נעזר

אנו  Hydrus 1Dהניסוי. בעזרת עקומי הרטיבות והריכוז המתקבלים מהניסוי ובאמצעות 
מכיילים מודל זרימה בעל מספר פרופילים אנכיים לצורך ניתוח סטטיסטי של השונות המרחבית. 

תקדמותו כלפי מטה משתנה מאוד מתוצאות ראשוניות עולה כי הצטברות החנקה בקרקע וה
במרחב ובזמן, ועיקר התנועה בעומק מתקיימת כתגובה לאירועי גשם או השקיה גדולים במיוחד 
בעוד שהשקיה סדירה וגשמי חורף מתונים אינם משפיעים הרבה מעבר לעומק בית השורשים. 

חנקתי, צמצום אפיון השונות המרחבית של שטפי החנקה יכול לאפשר שימוש יעיל יותר בדשן ה
 עודפי החנקה בקרקע והפחתת הזיהום במי התהום.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

מיחזור זרחן מתשטיפים מזהמים לדשן חקלאי באמצעות שימוש חוזר בבוצת 
  אלום

 (2,1)(, ליטאור, מ.א. 2,1)(, צ'רניאקוב, ס. 2,1)(, שכטר, ש. 2,1זוהר, א. )
 gmail.comirisz2910@   מכון מדעי יישומי בגליל -ל ”מיג .1
 המכללה האקדמית תל חי .2

דישון בזרחן הכרחי להצלחת גידולים חקלאיים ולכן נפוץ השימוש העודף בו. קצב השימוש 
שנה. מקורות מים עלולים להפגע  150 –100 -הגלובלי במחצבי הזרחן, עתיד לכלותם בעוד כ

ם משימוש עודף בדישון זרחני, אך גם מנגר עילי של תשטיפים מתשטיפים חקלאיים המושפעי
אורגניים מזהמים, כגון תשטיפי קרקע ושפכים חקלאיים, בעלי ריכוזי זרחן גבוהים. לכן פיתוח 
אמצעים להרחקת הזרחן מתשטיפים אורגניים והחזרתו לשימוש כדשן יכול להוות פתרון בר 

 – aluminum- water treatment residualהאלום )קיימא לבעיות חקלאיות וסביבתיות. פסולת 

Al- WTR( הנוצרת בעקבות שימוש נרחב בקואגולנט אלום ,)Al2(SO4)3·4H2O להרחקת מוצקים )
א(, יכולה לשמש למיחזור הזרחן בזכות כושר ספיחת הזרחן הגבוהה, ”מרחפים וחומר אורגני )ח

ים לא שילבו טיפול מקדים בתשטיפים י תחמוצות אלומיניום. אולם, ניסיונות קודמ”בעיקר ע
אורגניים ולכן שיחרור הזרחן היה מוגבל. נבדקה השערת המחקר הטוענת ששימוש בבוצת אלום 

( )כפר בלום( תביא ליצירת WW( ובשפכי רפת )SL)אתר אשכול( לטיפול בתשטיפי קרקע מזוהמים )

שחרור זרחן משופרות. ( בעלי תכונות SL-Al/O-WTR, WW-Al/O-WTRאורגני )-מרוכבי אלום
פיזיקליות ותכונות קשירת הזרחן של בוצות האלום )מיצויים הדרגתיים, -נלמדו התכונות הכימו

XRF, SEM-EDS, XRD וכן נבחן פוטנציאל מחזור הזרחן מבוצת האלום שטיפלה בשפכי הרפת )
 בניסויי מבחנות, עמודה ועציצים. 

, הרחיקה את הזרחן האנאורגני ממהמקורות בוצת האלום הנקבובית, בעלת שטח הפנים הגבוה
המזהמים בשיעור גבוה יותר מהזרחן אורגני ופחמן אורגני. נמצא כי עלייה בריכוז הזרחן 

א, דבר ”, היכן שמצטבר גם חAl/O-WTR-פ שטח חלקיקי ה”בתמיסה מוביל להצטברותו ע

כללו תחמוצות  Al/O-WTRהמוביל לקשירת זרחן חלשה יותר. מאגרים קושרי זרחן בפני שטח 
אלומיניום ומשטחים סידניים, ככל הנראה קלציום קרבונט. הממצאים מציעים כי בנוסף 
לקשירה בספיחה קיימים משקעי זרחן עם אלומיניום ועם סידן. ניסויי ניתוק במבחנות לאורך 

ר שיחרר ריכוז זרחן גבוה, לרבות זרחן אורגני, בעיק WW-Al/O-WTRשבועות( הראה כי ה  9זמן )
מ נמוך יחסית אך סביר במהלך שאר התקופה, ”בשבועיים הראשונים ותמך בריכוז שוו

אינדיקציה ליכולת תמיכה בהזנת גידולים, בעיקר בתחילת עונת הגידול, אך גם לאורכה. בניסויי 

 NaOHעמודת בוצת אלום נמצא כי הרחקת הזרחן מקולחי רפת יעילה אולם יעילות השחרור )

0.5Mכנראה עקב המצאות מאגרי קשירה הטרוגניים )אלומיניום 33%-ת לכ( הייתה מוגבל ,

שיושם בקרקע כמקור דשן  WW-Al/O-WTR -וסידן(. לעומת זאת, בניסויי עציצים )גידול חסה(, ה
זרחני התחרה בהצלחה בדשן כימי נוזלי ומוצק. התוצאות מצביעות על הפוטנציאל הגבוה של 

 זרחן משפכים חקלאיים והפיכתו לדשן חקלאי. שימוש חוזר בבוצת אלום לשם מיחזור
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 ניתוח תרחישים והמשמעויות על תוכניות הפיתוח של משק המים

 (1(, גמזין, ד. )1זיידה, מ. )
 michaelz10@gmail.comאגף תכנון, רשות המים   .1

להציג באמצעות 'מאזן מים' ברמה ארצית. את ההיצע במשק המים מול צרכי האספקה נהוג 
מאזן המים המוצג בהמשך משלב נתוני מצב קיים והנחות תכנון, המשקפים את התפתחות מדינת 
ישראל בכל התחומים )אוכלוסייה, תעשייה וכו'( על ציר הזמן, ביחד עם יעדי תכנון ומדיניות 

יג תחזית מדויקת לצרכי הקצאת משאבי המים לחקלאות. המאזן המחושב אינו מתיימר להצ
תכנון ותפעול, אלא מצב מייצג של המגמות החזויות על פי מיטב הידע הקיים ומגמות המדיניות 
כפי שמסתמנות בתרחיש הבסיס של תוכנית האב. במסגרת המאזן ניתן ביטוי להחלטות הממשלה 

מבחינת משק הקיימות כיום ולמשמעויות הנגזרות ממימוש היעדים הלאומיים של מדינת ישראל 
כולל טווחי ביניים כאשר מטבע  2050המים. המאזן ניבנה על ציר הזמן לאופק תכנון של שנת  

וההנחות  ויורדת בטווח הארוך. נתוני המאזןהדברים, הוודאות לטווח הקצר גבוהה יחסית 
שיוצגו צריכים להיבחן מחדש מעת לעת לאור שינויים טכנולוגיים, דמוגרפים, גיאופוליטיים, 

 כלכליים וכו'.

פיתוח מערכות האספקה בפועל בוחן מעבר לתרחיש הבסיס סדרת מצבי קיצון באופן הסתברותי 
על מנת לבחון את הפער בין היצע לביקוש תחת 'מעטפת תרחישים'. רצוי לבחון את הפתרונות 

תועלת וכדאיות )עלות מחסורים, עלות -לסגירת הפער בין היצע לביקוש באמצעות ניתוח עלות
אמינות האספקה, עלויות הון, אנרגיה וכו'(. החלטה ביחס לרמת אמינות האספקה הנדרשת היא 
מדיניות בשילוב שיקולי עלות הנקבעת באמצעות מקבלי ההחלטות. באגף תכנון מופעלים מספר 
כלים לקבלת החלטות בתכנון )מודלים(, ברמות שונות של רזולוציות בזמן )חודש, שנה( ובמרחב 

, פי הצורך. במסגרת זו יוצגו הכליםרצי( כשבאמצעותם אנו עונים על שאלות פיתוח על )אזורי, א
ההנחות והתוצאות של ניתוח התרחישים הארצי שנעשה במסגרת תוכנית האב למשק המים 

 וההשפעות האפשריות על תוכניות הפיתוח של משק המים הישראלי.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 מפת חומרי האב של קרקעות ישראל

  (1(, מאור, א. )1קסרטו, ד. ) ,(1(, זהבי, מ. )1(, שפירו, מ. )1, ר. )זיידנברג
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לשימור קרקע וניקוז, תחום סקר, ייעוד קרקע וחישה  .1

 @gmail.comzaidenberg1   מרחוק

) הוא מצרף המרכיבים העיקריים   Parent material –” חומר הורה“"חומר אב )באנגלית 
ביצירת הקרקע. מפת חומרי אב מהווה אחת משכבות האינוונטר של משאבי הטבע הכוללים את 

מטרים(. המפה מאפשרת להבין את המבנה הגיאוגרפי ופיזור חומרי  2-3פני השטח העליונים )
י או להבנת טיב עודפי עפר האב הראשיים במרחב כבסיס לניתוח הפוטנציאל לשימוש חקלא

כתוצאה מכריה בפני השטח. המוטיבציה לביצוע המפה בשטחי ישראל נבעה הן מהעדר מפה 
ארצית של חומרי אב והן מן האפשרות לבסס את ההכללות, הנדרשות בקנה מידה ארצי, על סקרי 

אגף לשימור מיליון דונם ובוצעו ביחידה לסקר וייעוד קרקע של ה 2 -קרקע  מפורטים שמכסים כ
קרקע וניקוז במשרד החקלאות. עד כה השימוש במפות המפורטות של סקרי קרקע נועד לייעוד 
מושכל של השימוש החקלאי ולא נוצל המידע שנאסף במהלך הסקרים על חומרי האב )סוגי 
תשתית ומסלע(. במדינות שונות הוכנו  מפות חומרי אב בקני מידה שונים כפונקציה של גודל 

סקר וברמת פרוט מגוונת של מקרא. קיימות מפות עולמיות בקנה מידה גלובלי )מפות השטח הנ

( ומפות אזוריות בקנה מידה מפורט יותר. הגורם העיקרי שהנחה את הכנת המפה FAOשל ה 
הוא יצירת בסיס לתכנון ממלכתי, בעיקר בהיבט החקלאי. אף כי  1:500,000המוצגת בקנה מידה 

ט ביחס לשטח המדינה הוא מצומצם, הידע שנלמד על אזורים היקף השטח שנסקר במפור
ספציפיים מאפשר הכללתו  לפוליגונים בעלי מכנה  משותף בתחום חומר האב. להשלמת המידע 
השתמשנו גם במפות ארציות ואזוריות שהוכנו  ביחידה ובנתונים ממקורות נוספים )מפות 

 מהווה בסיס. 1:250,000מידה ליתולוגיות( כשמפת חבורות הקרקע של  י. דן בקנה 

המדען הרוסי  ואסילי  19לפי הגישה  הפדולוגית הקלסית שהגה במחצית  השנייה של  המאה ה 
דוקוצ'ייב, התפתחות קרקע בכל מקום מושפעת מחמישה גורמים עיקריים : חומר אב, אקלים, 

ורם דומיננטי שישי תבליט, גורמים ביוגניים וזמן. במחצית השנייה של המאה העשרים  הכירו בג
האדם. בין שאר השפעותיו, האדם מנייד חומרים טבעיים  –המשפיע על היווצרות הקרקע והוא 

ומלאכותיים המהווים אף הם חומר אב ליצירת קרקעות חדשות. כל סלע מהווה את הבסיס 
לחומר ממנו מתפתחת הקרקע. עם זאת חומר זה משתנה בתהליכי הבליה של הסלע באתרו 

י הובלתו, כך שמאותו סלע מקור ניתן לקבל חומרי אב בהרכבים שונים. מכאן שעל מנת ובתהליכ
לייצר מפה המתארת את חומרי הבסיס להתהוות קרקעות נדרשת התייחסות הן לתכונות המקור 
)מסלע מינרלי ומשקעים אורגניים( והן לתהליכים שעברו על החומר עד להתייצבותו )הובלה 

מקור החומר, אופן  –יטציה או הובלה על ידי האדם(.  לגורמים אלו באמצעות מים, רוח, גרב
הבלייה  ותהליך הובלתו והשקעתו  השפעה על החומר טרם יעבור תהליכים פדוגנטיים ויהפוך 
לקרקע. במפה המוצגת יש התייחסות לגורמים אלו. בנוסף צורפו שתי מפות נלוות בקנה מידה 

בהם יש השפעה דומיננטית של חומר אב אנתרופומורפי האחת עם ציון אתרים  - 1:1,500,000
 והשנייה אתרי חומר אב המושפעים מעודף רטיבות.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

  לנפץ את תקרת הזכוכית של יבולי אבוקדו-זרחן: לשבור את המוסכמות

 (1) זילבר, א.
 gmail.comavnersilber@  מו"פ צפון .1

וא יסוד מזון עיקרי וחיוני לתהליכים פיסיולוגיים רבים בצמח אולם, במרבית גידולי זרחן ה
המטע בישראל ובעולם לא נהוג להוסיף זרחן למערכת הדישון. זאת כתוצאה ממסקנה שגויה 
מניסויים חקלאיים בהם זרחן סופק כדשן מוצק לקרקע ולא הוסף למערכת ההשקיה )הדשייה(. 

ימים מדישון זרחני רק אחוזים בודדים מכמות הזרחן \אחר שעותמחקרים רבים הראו כי ל
המוספת הייתה זמינה לצמחים. בנוסף, מוביליות נמוכה מאוד של יוני הזרחן מגבילה את חידוש 
מלאי הזרחן בקרבת השורש. כתוצאה מכך, ריכוזי זרחן באזור הקרוב לשורש )ריזוספירה( 

בדיקות הקרקע הרגילות מספקות אינפורמציה על  נמוכים בהרבה מהריכוז בנפח הקרקע הכללי.
עשרות סנטימטרים מהשורש ולא על ריכוזו בסביבת \ריכוזי הזרחן במרחק של סנטימטרים

מלמדת על כמות ”( אולסן)“השורש. זאת ועוד, הבדיקה המקובלת לאפיון מצב הזרחן בקרקע 
כי זרחן אמנם נמצא הזרחן בקרקע ולא על זמינותו לצמח. מכאן, המסקנה המתבקשת היא 

בכמויות גדולות בקרקע  אך הוא לא נמצא במקום ובזמן המתאים לגידול. פתרון אפשרי למחסור 
בזרחן יכול כמובל להיות הגדלת ריכוזו בתמיסת הדשן אבל היעילות של מהלך זה נמוכה מאוד 

הביניים בין ולכן פתרון זה איננו מומלץ. הפתרון היעיל ביותר למחסור בזרחן הוא קיצור זמן 
 הדישון בזרחן לבין צריכת הצמח )תזמון( באמצעות הגדלת תדירות ההדשיה. 

אבוקדו הוא גידול חשוב מאוד בישראל ובשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה בכל העולם )כולל 
בישראל( של עלייה בהיקף הנטיעות. הבעיה המרכזית של גידול אבוקדו בישראל ובעולם היא יבול 

מוך ובעיית הסירוגיות. הצימוח הווגטטיבי של עצי אבוקדו הוא בדרך כלל נמרץ, אולם הפירות הנ
טון לדונם בלבד. הסיבות לפריון הנמוך של עצי  1-2-למרות זאת, יבול הפירות הוא נמוך ומגיע ל

אבוקדו אינן ברורות ולמרות מחקרים רבים ואינטנסיביים, היבולים בעשרים השנים האחרונות 
טון לדונם בממוצע רב שנתי )בזן 'האס'(. תהליכי פריחה, חנטה  2” מדרגת“לא חצו את 

והתפתחות הזרע העוברי דורשים אספקה מוגברת של יסודות מזון )בעיקר זרחן וחנקן( ובעת 
פירות( \מחסור הצמח משנע יסודות מהעלים לכיוון האיברים הפרודוקטיביים )תפרחות וחנטים

ותת העלים ולנשירתם מאוחר יותר. מכאן, ייתכן והפוריות בתהליך המביא לעיתים רבות לתמ

( הם June dropהנמוכה והנשירה החזקה של פרחים בתחילה ושל חנטים ופירות בהמשך העונה )
תוצאה של מגבלות ביכולת של הצמח לספק מים ויסודות מזון חיוניים בפרקי זמן קריטיים 

שון בתקופות גידול שונות נבחנה בעשור למבלעים חזקים אלו. ההשפעה של משטרי השקיה ודי
האחרון בסדרת מחקרים. תוצאות מחקרים אלו מלמדות במשטר השקיה ודישון רציף והקפדה 
על אספקת כל יסודות המזון הנדרשים )במיוחד זרחן(, ניתן להקטין באופן משמעותי את נשירת 

 לדונם. 3-2.5העלים והחנטים באביב ולהגיע ליבול שנתי גבוה ואיכותי של 
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ספיקת מים בשיטפונות בהתבסס על מדידת מהירויות זרימה ללא הפרעה לזורם 

(LSPIV  ו- SVR ) 

 (1) ד. ,, קטושבסקי(2) י. ,, לרון(1)ע. י,חלפ
 .bgu.ac.ileranhalf@post  היחידה להנדסה סביבתית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע .1

 המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע .2

שיטפונות קשים לחיזוי, לעיתים מסוכנים ולכן קיים קושי לוגיסטי רב לניטורם. קביעת מהירות 

( לעיתים אינה אפשרית ADCPהזרימה בנחל לחישוב ספיקה במכשור מסורתי )מדי זרימה, 
מכשור כאשר מהירויות הזרימה הן גבוהות. כמו כן, פיתוח מודלים לקביעת ועלולה לסכן את ה

 מהירויות בתנאים קיצוניים דורש כיול במכשירי מדידה חלופיים.

במחקר הנוכחי המתבצע בתחנת המחקר בנחל אשתמוע, נחל שיטפוני בעל חתך רוחב קבוע, נעשה 

ם. שיטה אחת משתמשת באקדח למדידת מהירות פני המי non-contactשימוש בשתי שיטות  

הפועל על עקרון אפקט דופלר, בו ההפרש בין התדירויות  surface velocity radar SVR -רדאר
 של הקרניים היוצאות מהמכשיר וחוזרות מפני המים פרופורציונאלי למהירות פני המים.

רות התוצאה המתקבלת היא מהירות ממוצעת של פני הזורם בשטח אותו מכסה הקרן. המהי

 (.Welber et al., 2015הממוצעת של המים מחושבת בדיוק רב על פי מהירות פני המים )

, משתמשת בצילומי Large Scale Particle Image Velocimetry LSPIV השיטה השנייה:
וידאו של פני המים ובתוכנה ייעודית לקביעת מהירות ממוצעת של פני הזורם. מתקבל שדה 

 המוגדר בצילום. ממדי לשטח-מהירויות דו

תועדו ונוטרו בנחל אשתמוע שישה אירועי שיטפון. נראית התאמה  2016-2017במהלך סתיו וחורף 

( למדידת מהירות פני המים הממוצעת, לצד היתרונות LSPIV, SVRטובה בין שתי השיטות )
 מדידה.והחסרונות של כל שיטה כגון זמני ניטור אפשריים, רזולוציית התוצאות ואוטומציה של ה
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 מצב קיים ותחזיות כושר הפקה -שימור פוטנציאל הפקה מקידוחים  

 Van(,1(, אביטל, א.)1(, עומר, א.)1(, אלמרו, י.)1(, גלבוע, י.)1(, יצחק, י.)2(, גב, י.)1טטרסקי, ב.)

Steenwinkel, J. (1) 
 boazt@tahal.com  הודה, אור י5תהל מהנדסים ויועצים, אריק איינשטיין  .1

 , תל אביב14רשות המים, המסגר  .2

מיליארד מ"ק בשנה בממוצע רב  1-כושר ההפקה הנוכחי מקידוחים במדינת ישראל עומד על כ
קידוחים )פרטיים ומקורות(. בחלק  1,500-שנתי. מספר קידוחי ההפקה הפעילים עומד כיום על כ

 שנים. 50-ל מהאגנים, מרבית ההפקה מקורה מקידוחים ישנים שנקדחו לפני למעלה מגדו
קידוחים אלו נקדחו בסטנדרטים מיושנים עם צינורות פלדה "שחורה" וללא מילוט. בעשורים 
האחרונים ישנה מגמה ברורה ויציבה של השבתת קידוחים כתוצאה ממספר גורמים עיקריים 

ן ירידת מפלסים, בעיות זיהום, עכירות והמלחה; גורמים בהם גורמים הידרולוגיים כגו
סטטוטוריים; שיקולים תפעוליים וכלכליים ורגולציה, בעיקר בהקשר של תקנות בריאות העם 
ורדיוסי מגן. בחלק גדול ממקרים האלו, קיים כשל טכני במבנה הקידוח, שמהווה את הגורם 

האחרונות עקב ירידה בקצב הביצוע של המחולל או גורם מגביר של תהליכי ההשבתה. בשנים 
קידוחים חדשים, אנו עדים לירידה בכושר ההפקה מקידוחים ובגמישות התפעולית בחלק 

 מהאגנים, עד כדי מצוקת אספקה בחודשי צריכת השיא.

במסגרת העבודה בוצע ניתוח של תהליכי ההשבתה המרכזיים שפוגעים בקידוחי הפקה והגורמים 
 5,000-תהליכים אלו. העבודה בחנה את המצב ההידרולוגי והתפעולי של כהעיקריים המעורבים ב

קידוחים בהם נותח לעומק  200קידוחי ההפקה )פעילים ולא פעילים( בדגש על קבוצת מדגם של 
המבנה הטכני, מידע מצילומי טלוויזיה ושיקומים שבוצעו בקידוח כולל ניתוח כשלים שהביאו 

 להשבתה של חלק מהקידוחים.

בסיס הניתוחים לעיל העבודה מציגה מתודולוגיה להערכת ה'קיים' )משך החיים( של קידוחי על 
שנה. בהתבסס על 'קיים' זה  60-הפקה. במרבית האגנים והאקוויפרים הקיים הממוצע עומד על כ

(. על פי 2050( והארוך )2030ניתנה תחזית של אובדן כושר ההפקה הצפוי בטווח הזמן הבינוני )
מלמ"ק  500-קידוחים לגיל ה'קיים' שלהם, המספקים כיום כ 800-יגיעו כ 2030עד שנת  התחזיות,

קידוחים נוספים להגיע לגיל ה'קיים'  300צפויים  2050-ל 2030בשנה בממוצע. בין השנים 
 מלמ"ק בשנה.  300-המספקים כיום מי תהום למערכת האספקה בהיקף של כ
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 (SMDמכשיר חדש לניטור הפן הביני )פיילוט לבחינת 

 (2) .(, יחיאלי, י1טל, ע. )
 adit20@water.gov.il  השירות ההידרולוגי .1

 המכון הגיאולוגי .2

לקראת המעבר לרשת ניטור טלמטרית ארצית הוחלט בשירות ההידרולוגי לבחון שיטות 
ישתלבו במערך החדש. ניטור הפן הביני מבוסס כיום על מדידת מתקדמות לניטור הפן ביני ש

פרופיל המוליכות החשמלית בקידוחי הניטור בתדירות של פעמיים בשנה בלבד. פענוח התוצאות 
 לעיתים מורכב ונתון לפרשנות שונה.

כולל סדרה של אלקטרודות,  Subsurface Monitoring Device (SMD)המכשיר שנקרא 
מ', המוכנסות לחלל הקידוח ומוצבות מול אזור המעבר )אזור הפן הביני(.  1של בד"כ במרווחים 

שדה חשמלי שנוצר בין האלקטרודות מאפשר מדידה של ההתנגדות החשמלית של סביבת הקידוח 
המשתנה בעיקר בהתאם לשינויים במליחות המים בחתך. המדידות מועברות למערכת הפיקוד 

(SMD box הנמצאת בראש הקידוח ) ומשם הנתונים נשלחים בטלמטריה לממשק אינטרנטי
 המאפשר צפייה בנתונים ממסך המחשב במשרד.

המקום שנבחר לבדיקת המכשיר נמצא בחוף הים של קיבוץ מעגן מיכאל. האקוויפר החופי באזור 

( ושתי Aיחידות אקוויפריות: עליונה חולית )יחידה  3 -מ' והוא מורכב מ 40 -זה הינו בעובי של כ

הוצב   SMD -( המופרדות ביניהן על ידי יחידות חרסית. מכשיר הC -ו Bידות כורכר )יחידות יח
אלקטרודות, ותדירות המדידה הייתה  19ביחידה האמצעית, שבה אותר פן ביני. המערכת כללה 

בד"כ פעם ביום. אמינות המכשיר נבדקה בהשוואה למדידות בשיטות המוכרות לנו כמו פרופיל 

EC  כשירים  בעזרת מWTW  ו- RG   המודדים את פרופיל המוליכות החשמלית מגג האקוויפר

הנותן את השתנות המוליכות החשמלית בזמן בעומק מסוים   CTDועד לבסיסו ובעזרת מכשיר 

, זיהה היטב את השינויים SMD -מכשיר ה .2016לדצמבר  2014וקבוע. הפיילוט נערך מאוגוסט 

במהלך התקופה. תוצאה חשובה זו מלמדת  RG -צפו במכשיר הבפרופיל המוליכות החשמלית שנ
כי ניתן להשתמש במכשיר להתראה בזמן אמת על חדירה של הפן הביני ומאששת שהמכשיר הינו 
בעל עוצמה רבה ביכולת הניטור וההתראה. יתרון נוסף של המכשיר הוא בתדירות הגדולה של 

הראו על עלייה   SMD -למשל, תוצאות מה המדידות שמאפשרת ניטור של תהליכים מורכבים. כך
חדה במליחות בחלק התחתון של החתך בזמן הפסקת ההפקה בקידוח סמוך, תצפית המנוגדת 
במובן מסוים לאינטואיציה שאומרת שבזמן הפסקת שאיבה אפשר לצפות דווקא לירידה 

רת הפרופיל במליחות. תוצאות אלו  הראו שיתכנו גורמים סביבתיים זמניים שמשפיעים על צו
עלול להביא למסקנות ט של פרופילים, כפי שנעשה כיום, ולכן ניתוח מגמות על בסיס מספר מוע

 שגויות.
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אומדן כושר הסחיפות של קרקעות לס משכבות עמוקות ועליונות כתגובה לכוחות 
  סחיפה של מים ורוח

 (3חור, מ. )-(, בן2(, ארגמן, א. )1(, קטרה, י. )1טנר, ס. )
 smadartanner@gmail.com  ניברסיטת בן גוריוןאו .1

 הסחף התחנה לחקר .2

 מכון וולקני  .3

סחיפת קרקע על ידי מים ורוח מובילה ל לדלדול ולאובדן של משאב הקרקע. התופעה משמעותית 
יתוח תשתיות ותהליכי עיור, מאוד בקרקעות חקלאיות המעובדות בעיבוד אינטנסיבי. תהליכי פ

מייצרים כמויות גדולות של עודפי חומר קרקעי מעומק החתך, שבו נעשית הפעילות ההנדסית. 
החומר הקרקעי שאינו מטופל בתחומי הפרויקט נחשב לעודף עפר. כיום נבדקת האפשרות 

דלדול  להסדיר את עודפי העפר שאיכותם מתאימה, ליישום בשטחים חקלאיים אשר עברו תהליכי
ובליה מואצת. משמעות הדבר הוא, שקרקעות עומק אלו נחשפות לאטמוספירה ולתהליכים 
המתרחשים בפני השטח, ובכללם תהליכי סחף על ידי מים ורוח. מאחר שקרקעות עומק 

כימיות שונות משכבות קרקע עליונות, זאת כתוצאה ממחסור -מתאפיינות לרוב בתכונות פיזיקו
ת מיקרוביאלית, הרגישות שלהן לתהליכי סחיפה על ידי מים ורוח צפויה בחומר אורגני ופעילו

להיות שונה מאשר בקרקעות משכבות הקרקע העליונה. מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את 
ערכי הסחיפות של עודפי קרקעות לס עמוקות בהשוואה לקרקע לס חקלאית מהשכבה העליונה. 

אפיון הקרקעות לצד ניסויים במדמה גשם ובמנהרת רוח כימיות בוצעו לצורך -אנליזות פיזיקו

( לעומת 1.5%-1.3%( תכולת חומר אורגני נמוכה )iלאומדן ערכי הסחיפות של הקרקעות. נמצא: )

( בקרקעות שנדגמו 53.2%-8.7%( גבוה )ESP( אחוז נתרן ספוח )iiבשכבת הקרקע העליונה. ) 2%

( ערכי הצפיפות הנפחית של התלכידים iiiבשכבה הקרקע העליונה. ) 2.3%מהעומק לעומת 
גר'/סמ"ר בקרקע מהשכבה  1.49גר'/סמ"ר לעומת  2.15-2.28בקרקעות שנדגמו מהעומק היו 

( כמויות הסחף במהלך כל סופות הגשם )במדמה הגשם( בקרקעות שנדגמו מהעומק ivהעליונה. )

( כמות הסחף הכוללת v) ק"ג/מ"ר בקרקע מהשכבה העליונה. 1.12ק"ג/מ"ר לעומת  1.98-3.6היו 
ג"ר/מ"ר  55-247ג"ר/מ"ר לעומת  670שנמדדה במנהרת הרוח בקרקע מהשכבה העליונה הייתה 

-1.69( ערכי החידור הסופי היו נמוכים יותר בקרקעות העומק )viבקרקעות שנדגמו מהעומק. )
ובות, הן מ"מ/שעה(. תוצאות מחקר אלו חש 5.41מ/שעה( לעומת שכבת הקרקע העליונה )"מ 2.02

להבנת פוטנציאל הסחף והנגר מקרקעות שנחפרות מעומק החתך, ומתוכננות ליישום בפני הקרקע 
 בשטחים חקלאיים, והן להבנת יחסי הגומלין בין סחף שמקורו מגשם לסחף שמקורו מרוח.  
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סיסטמה של מטעים. מקרה -אינטגרטיבי לחישוב מאזני מים באקו -מודל כמותי
 אוגר המים בעצי תמר בוחן: חשיבות

 (2. )אריק, י-פר  ,(1, א. )טריפל
  רתמ-מו"פ ערבה תיכונה וצפונית .1
 (. סטוקהולם. שבדיהKTHהמכון הטכנולוגי המלכותי ) .2

(, SPACאטמוספירה )-צמח-מודלים אינטגרטיביים לתיאור שטפי מים, במערכת הרצף קרקע
ימים במערכת זו. חלק מאפשרים הבנה מעמיקה של משתנים דינאמיים ופרמטרים הקי

אטמוספירה מתאפיינים -צמח-מתהליכים פיזיולוגיים רבים וכן היחסים בין משתני קרקע
לינאריים, ולעיתים, חלק מאותם מרכיבים אינם ניתנים למדידה ולתיאור עיתי. -בקשרים לא

 באופן ספציפי, במטע תמרים מסחרי בוגר קיימים מכשולים רבים המקשים על מדידות אמינות 
במרחב המטע מצויה שונות מרחבית טבעית של תנאי  ומייצגות של שטפי מים, יונים וגאזים. 

המיושמת בהשקיה. חוסר אחידות זה  אקלים, שונות בין עצים ושונות של כמות המים -המיקרו
השונות ובין בחירת  מקשה על בחירת אופי הדיגום, היות ונרדש לתכנן מודל שיקשר בין דגם 

תנאי האקלים הצחיחים השוררים בחלק ניכר של מטעי התמרים  נים וכמותם. מיקום החייש
עליונה ומכרעת  מ"מ לשנה(, מקנים חשיבות  3,100 -2,200בארץ )בהתאדות פוטנציאלית של 

לניהול מושכל של ממשק ההשקיה במטעי התמרים. לפיכך, יש לתת דגש רב על לימוד מקיף של 

מטרת   על קליטת מים של התמר.   משפיעים תנאי סביבה , וכיצד SPAC -הרכיבים השונים ב
המחקר הייתה ללמוד את תפקיד אוגר המים בתמר על ידי כיול מודל אינגרטיבי המתחשב 

אטמוספירה, ולהקיש מכך על -צמח -בתהליכים ביוטיים וסביבתיים במערכת הרצף קרקע
 תהליכים ותגובות העץ הבודד במטע תמרים לתנאי סביבה.

 -, שהינו מודל חדCoup Model (Jansson and Karlberg, 2004) -וההדמיות בוצעו בהכיול 

 GLUEפיזיולוגיים. פרוצדות -, כתלות בגורמים פיזיקוSPACמימדי המחשב מאזני מים ופחמן ב 
פרמטרים במערכת הרצף. הכיול היה שעון על מדידות של שטפי מים  18שימשה לכיול מערך של 

את קליטת המים על ידי השורשים, ואוופוטרנספירציה מליזימטרי שקילה.  בבסיס הגזע, שייצגו

. R2 -ו  RMSEהרצות, שענו על קריטריונים של  90,000, מתוך מערך של 158בתהליך הכיול נבחרו 
 לבסוף בוצע כיול עדין על ידי הרצות מודל בדידות.

גזע התמר, בייחוד בתנאי ההדמיות המחישו את תפקידו החשוב של אוגר המים המצוי בעיקרו ב
דיות גבוהים. אוגר המים שומר על רמות דיות אופטימאליות, למרות המגבלה ההידראולית 

יורד בערכו   VPDהקרקעית ו/או הצמחית. מילוי האוגר מתרחש עם רדת החשיכה, עת ה 
 המוחלט, וקצבו הולך וקטן לקראת חצות.
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בממשק משולב עם המרחב החקלאי אגן נחל חדרה, ניהול ממשק הנגר העירוני 
ריסון נגר, מזעור נזקים, ניצול להשקיה תוך שילוב פתרונות וסיוע האחד לשני, 

 והשהיה במרחב העירוני ובשטחים הפתוחים/חקלאיים

 (1יפה, א. )
 eyaly@sviva.gov.il  המשרד להגנת הסביבה אגף מים ונחלים .1

ל ֹנֵבע  ְמקֹור ָחְכָמה" משלי יח "מ     4ִים ֲעֻמִקים ִדְבֵרי ִפי ִאיׁש, נ ח 

נחלי ישראל, בעיקר במישור החוף, מהווים קרקע פורייה של מרחב המנוצל, על ידי חקלאות 
  )מבורכת באופן היסטורי( והיום על ידי פיתוח מואץ של אזורים אורבניים ותעשייתיים.

אחת של מודל מוצע לניהול ממשק הנגר החקלאי והעירוני באגן נחל הרצאה זו מתמקדת בדוגמא 
ונגיעות במקרים נוספים שקיימים  1991ובשנת  2013חדרה על רקע אירועי השיטפונות בשנת 

  בנחלי ישראל. 

אנו עוסקים ועושים )המשרד להגנת הסביבה ושותפים( בנושא שיקום נחלי ישראל, במהלך שנים 
אנו מציעים דרך מושכלת לניהול  פיתוח הנחלים אך הדרך עדין ארוכה.רבות בתכנון, שיקום ו

ממשק הנגר העירוני בממשק משולב עם המרחב החקלאי )ניהול אינטגרטיבי, שימור קרקע ומים 
 ועוד( באמצעות שילוב פתרונות מסוגים שונים, שיוצגו בהרצאה.

ומאושרות(, ביצירה של איזונים  )גם על תכניות קיימות לדעתנו ישנו צורך דחוף בחשיבה מחודשת
ובלמים לצורכי האדם והטבע, תוך בחינת צורכי הנחל הטבעיים, שטחי החקלאות והמרחב 
האורבני המתפתח, על בסיס ניסיון העבר, של "עשה" ו "אל תעשה" ובהסתמך על שימוש בכלים 

וקה תחילה" בדגש על "סוף מעשה בתחז הקיימים והתאמתם ופיתוחם למקום )אגן נחל( ולזמן.
 אבא ניב. 

או מקטע נחל, ניתן להגיע למערך פתרונות ראוי -בשילוב נכון וטוב בין השותפים על אותו נחל ו
 ומשמעותי לרווחת האדם הנחל, החקלאות, העיר והשטחים הפתוחים.
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 פיתוח חיישן אופטי למדידה ישירה ורציפה של חנקה בקרקע

 (1(, דהן, ע. )2(, ארנון, ש. )1)ישנו, א. 
 eladyes@post.bgu.ac.il  מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב .1

 המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב .2

ריכוזי ניטרט תצפיות ומחקרים שנעשו במהלך העשורים האחרונים מצביעים על מגמת עליה ב
)חנקה( במי תהום. מחקרים מרובים הוכיחו שמקור הזיהום החנקתי הוא בשימוש עודף בדישון 
חקלאי. דישון שדות חקלאיים ביימנו נעשה בהתבסס על ניסיונו של החקלאי או בהתבסס על 
עצות מומחים ומבוקר על ידי דגימות ספורדיות של דוגמאות קרקע או מי קרקע. ריכוז החנקה 

קרקע משתנה תכופות בהשפעת מחזורי ההשקיה, משקעים, ומושפע אף מתהליכי הסעה ב
מתבצע ניטור החנקה בקרקע  הותהליכים כימיים בתת הקרקע. אי לכך, ובשל הצורה והתדירות ב

מנה של ריכוז החנקה בקרקע אינה מתאפשרת. זיהום מי תהום ימייצגת ומהכיום, קבלת תמונה 
מכול מזהם אחר, ולפיכך  לסגירתם של יותר בארות מי שתיה תרונוים האחנבשבניטרט הוביל 

ניטור רציף של חנקה ישרות באזור בית השורשים חיוני לחקלאים בכדי למנוע דישון עודף, וחיוני 
 להגנה על מי התהום מזיהום בחנקות.

, המחקר הנוכחי מתאר את פיתוחו של אב טיפוס לחיישן אופטי עבור מדידת חנקה בתת הקרקע

 Ultraviolet Absorbanceהמבוסס על מדידות בליעה ספקטרליות בתחום העל סגול )

Spectroscopy הסנסור הורכב על משאב מי קרקע שהותאם לצרכי המחקר, ואפשר מדידה .)
רציפה וישירה של ריכוזי חנקה במי חללים וברגישות משתנה מעשרות לאלפי מ"ג לליטר ניטרט. 

אלגוריתם שמאפשר דיוק מקסימאלי תוך הפחתת הפרעות למדידה כיול החיישן נעשה בעזרת 
הנגרמות מנוכחות חומר אורגני מסיס. בניסוי עמודה בה הושווה תוצאות מאנליזות בשיטות 
מעבדתיות  סטנדרטיות למדידה רציפה באמצעות החיישן האופטי, הניבו תוצאות משביעות רצון 

ציית זמן גבוהה שנעשו ע"י החיישן אפשרו התאמה בין המדידות. המדידות ברזולו 89%של 
תצפיות ומדידה של שינויים מהירים בריכוזי החנקה בקרקע, כתגובה לשינויים המוכתבים מן 
מחזורי ההשקיה בראש העמודה. תצפיות מסוג זה לא יכלו להתקבל לפני השימוש בחיישן 

קרקע אשר זמינה עבור האופטי. בנוסף הראתה המערכת את הפוטנציאל לדווח על כמות החנקה ב
גידול חקלאי בזמן אמת. להערכתנו פיתוח המערכת עשוי להוביל לאופטימיזציה במערך הדישון,  

 והקטנת פוטנציאל הזיהום של מי תהום תחת שדות חקלאיים.
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 מה שותים אצלכם, שפירים טבעיים או מותפלים? מבט מהקולחים

 (2קורצמן,ד. ), (2בן חור, מ. ), (1ישראלי,מ. )
תחום סקרים ומחקרים, חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים. תכנית קיימות וסביבה, מנהל המחקר  .1

 matani@npa.org.il  אילן-החקלאי, מרכז וולקני והפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר

  ל המחקר החקלאי, מרכז וולקניהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מנה .2

לאור המחסור במים שפירים טבעיים בישראל, מי ים מותפלים משמשים כיום כמקור מים 
מנפח  80% -ממתקני התפלת מי ים היה כ 2015 -משמעותי במשק המים. נפח המים שהופק ב

מיליון  520-המים שסופק לצרכנים הביתיים והתעשייתיים בישראל. בנוסף, מיוצרים מדי שנה כ
מושבים להשקיה  87%מהם מטופלים והופכים לקולחים, מהם  94%מ"ק שפכים ביתיים אשר 

(. השילוב בין מקור של מים מהתפלה ושיעור השקיה גבוה בקולחים מהווה פוטנציאל 2014)נתוני 
לשינוי באופי הכימי של הקולחים ולהשפעת ההשקיה על תכונות הקרקע והתפתחות הגידולים 

. בעבודה הנוכחית יוצגו תוצאות ניתוח סטטיסטי של איכות מי הקולחים במתקני החקלאיים
טיפול בשפכים )מטש"ים( הבא לבדוק האם ניתן ללמוד מנתוני הקולחים על אופי השפירים 
)טבעיים או מותפלים( שסופקו לישובים המזינים את המט"ש. רשות המים בשיתוף רשות הטבע 

א כמות ואיכות שפכים וקולחים וניצולם להשקיה חקלאית. על והגנים, מבצעת סקר ארצי בנוש
, נבחנה היכולת להעריך איכותית את היחס בין מים 2014ועד  2004בסיס נתוני הסקרים משנת 

שפירים, שמקורם משאיבות מהכנרת ומי תהום, למים מותפלים שסופקו לצרכני המים בישובים 
 שמזרימים את שפכיהם למט"ש. 

( של מגמות השינוי P-value( ורמת המובהקות )Rי התבסס על גודל המתאם )המבחן הסטטיסט

( עם הזמן בקולחי המטשי"ם בשנים הנ"ל. B( והבורון )Mg2+(, המגנזיום )Cl-בריכוזי הכלוריד )
כמו כן, נבדק המתאם בין שינוי בריכוז המגנזיום לשינוי בריכוז הכלוריד. הניתוח הסטטיסטי 

מט"שים ברחבי הארץ. באזורים בדרום, בהם אספקת המותפלים  45 -ו מנעשה על נתונים שנלקח
דומיננטית, נמצאה מגמה מובהקת של ירידת בריכוזי הכלוריד והמגנזיום לאורך השנים. 

-pגן יבנה ובאר שבע )-המט"שים, שבהם נמצאה המגמה הבולטת ביותר הם, קריית גת, חצור

value<0.0001 ,R>0.90 מהמערכת הארצית )וממים מותפלים( כמו בצפון (. באזורים המנותקים
הארץ, ניתן לראות חוסר מתאם במגמות הכלוריד והמגנזיום עם הזמן בשנים אלו: כדוגמת 

(.ישנן ערים במישור החוף )קרובות P-value>0.7 ,R<0.09המט"שים בצפת ובקריית שמונה )
ארות פרטיות. במט"שים יחסית למתקני התפלה( בהן אספקת המים מבוססת במידה ניכרת על ב

של ערים אלו ניתן לראות חוסר מתאם במגמות הכלוריד והמגנזיום לאורך השנים, כדוגמת רעננה 

(. לעומתן, ניתן לראות מגמות קצת יותר מובהקות בשפלה, R<0.12 ,P-value>0.7ונתניה )

שילוב של (, כנראה, בהשפעת P-value=0.04,R=0.48מט"ש איילון ) -לדוגמא מודיעין ורמלה 
תנינים. בשפד"ן )המנקז את שפכי גוש דן רבתי( ומספק כשליש -מותפלים וקידוחי ירקון

מהקולחים המושבים בארץ, ישנו כנראה רכיב גדול של מי ים מותפלים, המתבטא במתאם חזק 

(, ומתאם נמוך במעט במגמת P-value<0.0001 ,R=0.82ומובהק מאד בין הכלוריד והמגנזיום )

(. המגמות בכלוריד ומגנזיום מעידות על מקור המים P-value<0.0001 ,R=0.56מן )הכלוריד בז
מוסיף בורון השפירים. בריכוזי הבורון, המגמות היו פחות ברורות, סביר להניח שהשימוש הביתי 

 את העלייה הנובעת משימוש במי ים מותפלים. קולחים במידה כזו הממסכת\לשפכים
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 ת לשיקום התווך הלא רווי ומי התהום מזיהום פרכלורט פיתוח שיטה אלטרנטיבי

 (1(,דהן, ע. )1) (, רונן, ז.1לבקוב, א. )
 ilille@post.bgu.ac.il  מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן גוריון .1

להזיק לבריאות, בסקר שנערך פרכלורט מוגדר כמזהם סביבתי ונוכחותו במי השתייה עלולה 
בשנים האחרונות בתעשייה הצבאית ברמת השרון נמצא כי ריכוזו גבוה מהרגיל בתווך הלא רווי 

מג"ל(. פרכלורט הינו אניון מסיס, יציב ובעל מקדם  750)עד  מג"ל( ובמי התהום 30,000)עד 
מצא הפרכלורט בר פירוק ספיחה נמוך, ועל כן ניידתו בתת הקרקע גבוהה ביותר. על אף יציבותו נ

בסביבה ונוכחות תורם על ידי אוכלוסיות חיידקים טבעיות בקרקע, פירוק זה מצריך היעדר חמצן 
 אלקטרונים. 

משלבי מחקר מוקדמים נמצא כי קיים קושי מהותי בהחדרת תורם האלקטרונים לעומק התווך 
ל מי התהום. במקביל נמצא הלא רווי, ניסיונות להחדרתו הביאו לדחיקה מסיבית של פרכלורט א

כי פוטניצאל הפירוק בעומק החתך נמוך עד אפסי לעומת הקרקעות הרדודות בו הינו גבוה 
במיוחד. מגבלות אלו הביאו לפיתוח השיטה האלטרנטיבית לטיפול משולב הן בתווך הלא רווי והן 

יחד עם  במי התהום. השיטה מנצלת את פוטניצאל הפירוק הגבוה בשכבות הקרקע העליונות
ניידותו הגבוהה של הפרכלורט, וכוללת שאיבה מחזורית של מי תהום מזוהמים והחדרת בפני 
השטח בתוספת תורם אלקטרונים. באופן זה מתבצע פירוק של פרכלורט בשכבות הקרקע 
העליונות, המים המטופלים ממשיכים לשטוף את יתר החתך העמוק תוך דחיקת הזיהום אל מי 

זוהמים בפרכלורט שנישטף מהתווך הלא רווי נשאבים חזרה אל פני השטח התהום. מי תהום מ
להמשך הטיפול המחזורי. כל מהלך הטיפול מבוקר על ידי מערכת לניטור התווך הלא רווי 

 מומסים לאורך החתך אל מי התהום. המאפשרת מעקב רציף אחר חלחול המים והסעת ה

 13מעותית בריכוז הפרכלורט לאורך תוצאות הניסוי משטח המחקר מעידות על ירידה מש
תוצר הפירוק. בחתך  -המטרים העליונים של התווך הלא רווי, המלווה בעלייה בריכוז הכלוריד

העמוק ניתן לזהות את מגמת השטיפה ודחיקת הזיהום מטה. במקביל נערך ניסוי סמנים 
סיית החיידקים ואנליזה מולקולארית לבחינת השתנות אוכלו להתקדמות הזרימה לאורך החתך,

בקרקע בזמנים ועומקים שונים לאורך הניסוי. תופעה נוספת של תחרות בין מחזרי ברזל ומחזרי 
פרכלורט נצפתה בשטח ונחקרה באמצעות ניסויי מעבדה לבדיקת הקשר בין ריכוז תורם 
האלקטרונים ליעילות הפירוק. כלים אלו מאפשרים קבלת תמונה רחבה על מצב הטיפול בשטח 

חינת פוטנציאל הפירוק והן מבחינת התקדמות השטיפה בעומק, ואף הגעה לתנאי טיפול הן מב
 אופטימלים.  
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 באקוויפר החוף מתחת לקרקעית הים? איזה מרחק מתמשכים המים המתוקים ל

 (2,3ג. ) (, טיבור,2,3חירות, ב. ) (, גולדמן, מ.,1,2) לוי, א.
 eldad@gii.co.il  70198לוד  ,6ט "המכון הגיאופיסי לישראל, הבעש .1

 31905    ימיים, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה, חיפה-המחלקה למדעים גאו .2

 31080חקר ימים ואגמים לישראל, תל שיקמונה, חיפה  .3

רדוד בין ( שהתבצעו לאחרונה בים הTDEMמדידות אלקטרומגנטיות ימיות בתחום הזמן )
אשדוד לתל אביב מצביעות על קיומו של גוף מים מתוק באקוויפר התת ימי. מניתוח הנתונים 

(, C+Dנראה כי גוף זה הינו ההתמשכות הימית של תת האקוויפר התחתון של אקוויפר החוף )
הרווי במים מתוקים, בחלקים מסוימים של אקוויפר החוף, אשר התגלה בעבר ע"י מדידות 

TDEM (. לפי התוצאות היבשתיות הרצועה הארוכה ביותר בה 2006יות )כפרי וגולדמן, יבשת
התגלו מים מתוקים בתת האקוויפר הינה בין אשדוד לדרום בת ים.  למרבה הצער, לא ניתן היה 

בחופי המטרופולין של תל אביב עקב בעיות רעש אלקטרומגנטי. בעיה זו  TDEMלבצע מדידות 

ימית שפותחה במכון הגיאופיסי לישראל. בעזרת המערכת  TDEMת נפתרה בעזרת שימוש במערכ

בשלב הראשון בוצעו מדידות כיול למערכת, לאחר שהמערכת הוכחה  TDEMמדידות  35בוצעו 
מטר מקו החוף  600-כיעילה בסביבה הימית בוצעו חתך מדידות במקביל לחוף במרחק של כ

ום לחוף תל ברוך בצפון. בשלב האחרון בוצעו ק"מ בין חוף ראשון לציון בדר 15-לאורך חתך של כ
 מטר ממנו באזור בת ים. 2900-שני חתכים בניצב לקו החוף עד למרחק של כ

 100התוצאות מראות בבירור את קיומו של גוף בעל התנגדות גבוהה יחסית  בתווך העומקים בין 
צפונה ההתנגדות  מטר תחת קרקעית הים, שמתמשך בין צפון אשדוד לחוף רידינג. משם 200 -ל

הפענוח הגיאופיסי של החתכים  מ.-אוהם 10-של גוף מים זה יורדת מעט לרמה של  פחות מ
מטר  2800-הניצבים לקו החוף מראים כי הגוף בעל ההתנגדות הגבוהה מתמשך עד למרחק של כ

 מ( התנגדות האופנייית לליתולוגיות-אום 1מהחוף ומסתיים במעבר חד להתנגדות נמוכה מאוד )
רולוגיים שבוצעו בעבר לאזור מניתוח תוצאה זו והשוואתו למודלים היד הרוויות במי ים מלוחים.

( ניתן לשער כי תת האקוויפר סגור לים באזור בת ים וקיים מעבר פציאלי 2013אמיר וחוב', זה )
 מטר מהחוף. 2800-מחולות לחרסיות במרחק של כ
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 -( M.U.Tהיבטים הידרוגיאולוגיים בפרויקט מנהרת תשתיות רב מערכתית )
 חיבורי הנמל החדש במפרץ חיפה 

 (2) (, תמיר, ג.2) (, זק, מ.1) ב. (, טטרסקי,1) ס. לומלסקי,
 SvetaL@TAHAL.com  ל מהנדסים ויועצים"תה .1

 גזית מהנדסים –פוירשטיין  .2

פרויקט חיבורי הנמל החדש במפרץ חיפה כולל הקמת מערכת דרכים ומחלפים חדשים וביצוע 
במסגרת תכנון זה, מתוכננת מנהרת תשתיות רב מערכתית  מחודש של מערכת התשתיות במקום.

(M.U.T אשר תספק את כלל צרכי התשתית בנמל החדש ותשמש להובלת חומרים שונים ,)
חברת תהל מספקת לפרויקט זה ייעוץ  באזור המפרץ.מרציפי הנמל לצרכנים שונים 

  הידרוגיאולוגי, כולל ליווי צוות התכנון בכל שלבי התכנון.

 המערכת ההידרוגיאולוגית באזור הפרויקט הינה חלק מהאגן ההידרולוגי של הגליל המערב.
בתא  כיוון הזרימה של כלל האקוויפרים הינו מערבה לעבר הים התיכון. אזור הפרויקט מצוי

אקוויפר הדיונות )חולות  -עליון  :ויפרים הרלוונטיים באזור הפרויקט. האקו320ההידרולוגי 
המפרץ(. רצועת חולות דיונות שלחוף המפרץ, התחומה בין שפך ערוץ נחל הקישון בדרום לבין 

מ' באזור החוף ומצטמצם כלפי מזרח עד  20-שפך נחל הנעמן בצפון. עובי היחידה מגיע לכ
תחתון  גשמים. מליחות נמוכה יחסית. ילוי החוזר הטבעי הינם מחלחול מיתו. מקורות המהיעלמו

פלייסטוקן )אבן חול גירי וכורכר המתחלפות לסירוגין עם אופקי  -אקוויפר המילוי מגיל פליו  -
מ', מקורות הזנה  160-חרסית, טין וחמרה(. באזור הפרויקט האקוויפר הינו כלוא בעובי כ

 יחות המים גבוהה  יחסית )בשיעור של מאות מגכ"ל(.מוגבלים, מל

העבודות להקמת המנהרה צפויות להתבצע באקוויפר העליון. במהלך הביצוע יידרשו פעולות 
להשפלת מפלס מי תהום. בחלק מקטעי המנהרה תתבצע חפירה עמוקה, לכן יידרשו פעולות 

 בת חרסית המפרידה.של שכ תלהורדת לחצים באקוויפר התחתון לצורך להבטיח יציבו
לצורך השגת תמונה הידרולוגית עדכנית לאורך תוואי המנהרה המתוכננת בוצע סקר שדה כולל 

 קידוחי ניסיון לאורך התוואי. מטרות הקידוחים הן: 8קדיחה של 

 .הגדרת מבנה ליתולוגי לאורך תוואי המנהרה 

 יפר.ביצוע מבחנים הידרולוגיים וחילוץ פרמטרים הידראוליים של האקוו 

 .ניטור מפלסי מי תהום 

 .בדיקת איכויות מי תהום 

ממצאי הסקר שימשו כבסיס להערכת כמויות המים לשאיבה. הערכות כמויות השאיבה בוצעו ע"י 
 בניית מודלים ממוחשבים עבור מספר תרחישי ביצוע.
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השפעות אירועי גלים בים על מפלס מי התהום באקויפר חופי : תצפיות מים 
 המלח

 (1(, יחיאלי, י. )2ייסברוד, נ. )(, ו1(, לנסקי, נ. )1(, שלו, א. )1ה. ) ,וצקיל
 hallel@gsi.gov.il  המכון הגיאולוגי .1

 מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון .2

( העלאת 1באקוויפר חופי דרך שני מנגנונים: ) אירועי גלים בים משפיעים על מפלס מי התהום

חלחול מים, שמקורם בגלים המציפים את 2) ); (wave set-up) הגובה של קו החוף הממוצע

(. במחקר זה אנו מבחינים בין wave run-upמשטח החוף, באזור שמעבר לקו החוף הממוצע )
ים המלח, יפר החלוקים שלחוף שני מנגנונים אלו בעזרת תצפיות שדה. המדידות מבוצעות באקוו

יישני לחץ המותקנים באמצעות צילום וידאו בקו החוף ומערך של ח בו הגאות והשפל זניחים,
בקבורה ישירה בשכבת החלוקים ועל הקרקעית הרדודה של האגם. תוצאות  ,בבארות תצפית

אחוזים  50-גובה קו חוף הממוצע עולה בשיעור של כ( iהמחקר מראות שבמהלך אירועי גלים )

( עליית מפלס מי התהום באקוויפר החופי דועכת בצורה דרסטית iiמגובה הגל המרבי באגם; )
 90במרחק מספר מטרים בודדים מקו החוף לכיוון היבשה, ואינה ניתנת לזיהוי במרחק של 

-( זמן התגובה של מפלס מי התהום לאירועי גלים, אינו ניתן לזיהוי )קטן מiiiמטרים מקו החוף;  )
מטרים מקו החוף לכיוון היבשה, אך עולה בצורה לינארית עם המרחק  8דקות( עד למרחק של  5

מטרים מקו  4( מפלס האגם במרחק של ivמטרים מקו החוף;  ) 75דקות במרחק של  60-ומגיע לכ
אחוזים מעוצמת הגל המרבי באגם, בהשוואה למפלס האגם הממוצע  10-החוף, יורד בשיעור של כ

( שיעור העלייה של מפלס מי התהום באקוויפר החופי תלוי יותר vל יותר פנימה; )במרחק גדו

(  השפעת שינויים במפלס האגם הממוצע על viבגובה הגל המרבי מאשר במשך של אירוע הגלים;  )
האקוויפר החופי, מגיעה למרחק גדול יותר מאשר מרחק השפעת אירועי הגלים, כתוצאה 

 ח פני האגם בסמוך לקו החוף. מהבדלים בגאומטריה של משט

התוצאה העיקרית של מחקר זה היא ההבחנה שבמקרה של אקוויפר החלוקים הסמוך לים 
המלח, המנגנון היחיד אשר גורם לעליית מפלס מי התהום, בזמן אירועי גלים,  הוא עליית גובהו 

 (. wave set-upשל קו החוף הממוצע )
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ן ממוקדי זיהום במי תהום וקביעת מדרג הסיכונים פיתוח כלי להערכת הסיכו
 לסביבה ולבריאות הציבור

 (2(, רשף, ג. )1(, קרויטורו, ל. )1(, שטרמר, י. )1נ. ) (, פוניה,1למפרט, מ. )
 Fredmanm@ecolog.co.il  מ"אקולוג הנדסה בע .1

 רשות המים .2

תור זיהום במקורות המים מופו עשרות מוקדי זיהום באקוויפר החוף והחלו במסגרת פעילות לאי
פעולות שיקום בעשרות מתקני דלק ובמפעלי התעשייה. בשנים האחרונות חלה התקדמות 
משמעותית ביכולת איתור הזיהום במי תהום שנגרם מפעילות התעשייתית או/ו מתקני הדלק, 

אתרים,  313-קרה ומעקב אחר זיהום מקורות המים ברשות המים מנהלת ב 2016ונכון לסוף שנת 
אתרים קיים זיהום חמור במי התהום. עם שיפור יכולות האיתור של מוקדי הזיהום  140-מהם ב

במי התהום ובניית מסדי הנתונים ברשות המים, נולד הצורך בפיתוח כלי אנליטי להערכת הסיכון 
מדרג הסיכונים עבור האתרים המזוהמים הכללי מאתרים בהם קיים זיהום מי תהום ולקביעת 

בעולם פותחו מתודולוגיות אנליטיות לקביעת הסיכון  בהתאם לתנאים, הידע והנתונים שנצברו.
הכולל היחסי מאתרים מזוהמים ביחס לסביבה ולבריאות הציבור. המתודולוגיות מייצגות מגוון 

ים. בחלק מהמודלים הערכת גישות ושיטות עבודה לתהליך הניקוד היחסי של האתרים המזוהמ
הפרמטרים מתבססת על נתונים מדויקים מחקירת האתרים המזוהמים, באחרים הניקוד 
לפרמטרים השונים מתבצע על סמך הערכת מומחה כללית או באמצעות שאלונים וסכימת ציונים, 

. המודלים נבדלים גם בשיטות חישוב הציון והסיווג GISובאחרים ישנה עבודה עם מערכות 
הסופי לכל אתר. מגוון הגישות ושיטות העבודה, ועמידה על היתרונות והחסרונות המובנים בכל 
אחת מהן, אפשרה לאקולוג תהליך עבודה מושכל לבניית כלי מותאם לתנאים, הידע והנתונים 
הקיימים בישראל. כלי להערכת הסיכון ממוקדי זיהום במי תהום יתמוך בקבלת החלטות על 

הכלי שפותח באקולוג מציג  פעולות חקירה ושיקום בין האתרים המזוהמים.הקצאת משאבים ל
את רמת הסיכון הכוללת של האתר בהתייחס לקטגוריות המאפיינות את הזיהום, את מסלולי 
החשיפה ואת הרצפטורים. על מנת לפשט את השימוש במודל, ולהימנע מעיבוד ושקלול של מידע 

מייצגים למזהמים רלוונטיים בלבד ובהם נעשה שימוש לצורכי עודף, נקבעו עבור כל אתר ריכוזים 
אתרים  20חישוב ציון המזהם של האתר הן בפאזה המומסת והן בפאזה הגזית. הכלי יושם על 

 נבחרים בארץ בהם קיים זיהום חמור במי התהום.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 השפעת יחסי גשם, נגר וחידור על העשרת מי התהום בדרום הרי יהודה

 ( 1דהן, ע. ) ,(3אשל, ג. ) ,(3אגוזי, ר. ) ,(2אברהמוב, נ. ) ,(1א. )לץ, 
 or.letz@gmail.com  לחקר המים, אוניברסיטת בן גוריוןמכון צוקרברג  .1

 פ אזורי יהודה"מו .2

 התחנה לחקר הסחף משרד החקלאות .3

פיון המשטר ההידרולוגי באגני ניקוז. יחסים אלו חידור מהווים מרכיב חשוב בא-נגר-יחסי גשם
קובעים את מידת וקצב העשרת מי התהום. אפיון יחסים אלו מהווה משימה מורכבת בשל הקושי 
במדידת כלל הנתונים הקובעים את יחס ההעשרה של מי תהום, בייחוד באקלים הצחיח כדוגמת 

יבות רבה למשק המים בשל האגירה זה השורר בדרום הרי יהודה. לאקוויפר ירקון תנינים חש
ואיכות המים הגבוהה שבו. אזורי ההעשרה של אקויפר זה משתרעים לאורך שדרת ההר של הרי 
יהודה. על אף ההכרה בחשיבות אזור זה, חסרים נתונים רבים אודות המילוי החוזר השנתי 

צים מסדר ראשון חידור בערו-נגר-ומנגנוני החידור. במחקר זה נאפיין את השתנות יחסי הגשם
 ( טרסות חקלאיות מסורתיות.2ע, )( אזור טרשי המשלב מחשופי סלע וכיסי קרק1הכוללים )

דונם( בדרום הרי יהודה. באתר  90לשם אפיון יחסי גשם נגר חלחול נבחר אגן היקוות מצומצם )
ומצלמת ( מד ספיקה 2( תחנת מטאורולוגית לניטור אופי הגשם, )1הותקנה תחנת ניטור הכוללת: )

( מערכת לניטור התווך הלא רווי למדידה ישירה של חלחול מים לתת 3תנועה לאפיון הנגר העילי, )

  FTDR- flexible timeהקרקע. מערכת הניטור לתווך הלא רווי כוללת חיישנים מסוג  )

domain reflectometry המספקים מידע רציף אודות השינויים בתכולת הרטיבות בתת ,)

(, המאפשרים דיגום עיתי של מי VMS- vadose monitoring systemדיגום ) הקרקע, תאי
באתר המחקר קיימות שתי תחנות ניטור. האחת ממוקמת  מטרים. 10נקבובים עד לעומק של 

באזור טרשי מתחת לכיסי קרקע והשנייה בטראסה מעובדת. מי הגשם, הנגר ומי הנקבובים בתווך 

 δDH2Oליזה של יונים ראשיים, איזוטופים יציבים ,הלא רווי נאספים באופן סדיר לאנ

δ18OH2O , DIC alkalinity ,δ 13CDIC.  שילוב תצפיות שדה, מדידות רציפות, אנליזות
כימיות ואיזוטופיות מאפשר הבנת מנגנונים הקובעים את אופי יחסי גשם נגר חידור והעשרת מי 

 התהום באזור הרי יהודה. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:or.letz@gmail.com


  
 

44 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 רים מזוהמים: התמודדות עם הטרוגניות האקוויפר שיקום אקוויפ

 (1(, פסטר, א. )1מורנו, ז. )
אוניברסיטת  , הפקולטה להנדסה,המעבדה להידרולוגיה סביבתית, בית הספר להנדסה מכאנית .1

 moreno_ziv@yahoo.com  תל אביב

דראולים של האקוויפר )ובעיקר המוליכות ההידראולית( השונות המרחבית של הפרמטרים ההי
משפיעה על זמני השהייה ותבניות ההסעה של מזהמים באקוויפר. מכאן, שמידע על הטרוגניות 
האקוויפר חיוני על מנת לתכנן אסטרטגיית שיקום מיטבית. עקב חוסר האינפורמציה המרחבי, 

יפר. בנוסף, אחד הקשיים העיקריים ודאות גדולה באשר ליעילות שיקום האקוו-קיימת אי
באיפיון תנועת המזהם נובע מקביעת הריכוזים ההתחלתיים במרחב שקדמו לתהליך השיקום. 

תמודדות עם קושי זה היא ביצוע אינטרפולציה מרחבית של הריכוזים המדודים ההנחה מקובלת ל
רום לפירוס זיהום לא בין קידוחים סמוכים. הנחה זו מתעלמת מהטרוגניות האקוויפר ועלולה לג

הגיוני בו קיים ריכוז מזהם גבוה באזורים בעלי מוליכות הידראולית נמוכה ולהפך ולתחזיות 
קרלו מאפשר את כימותה -שילוב של כלים גאוסטטיסטים עם סימולציות מונטה שיקום מוטות.
יון ודאות בנוגע לגורל המזהם תחת משטר שיקום. בגישה זו מניחים כי האיפ-של אותה אי

הסטטיסטי של תכונות האקוויפר )ממוצע ושונות( אינן משתנות במרחב ושקיים מתאם 
)קורולציה( מרחבי בין נקודות סמוכות. ריאליזציות שונות של מבנה האקוויפר ניתנות לבנייה על 

מקידוחים. האקוויפר הממשי  האקוויפר והתנייה למדידותידי שימוש בנתונים הסטטיסטיים של 
יזציה בודדת, וכל ריאליזציה מהווה מקרה אפשרי )לאו דווקא ממשי( של מבנה מהווה ריאל
הודאות נקבעת על ידי הרצה של מספר רב של ריאליזציות שונות וכימות התוצאות -האקוויפר. אי

 באופן סטטיסטי.

במחקר זה, אנו בוחנים את תגובתו של אקוויפר מזוהם לתהליך שיקום המתבצע בשיטת שאיבה 

(. כמקרה בוחן, אנו מתייחסים לאזור באקוויפר החוף המזוהם במומס pump and treatוטיפול )
אינרטי. האקוויפר, שרובו חולי, מורכב מארבע תצורות שונות, כאשר למוליכות ההידראולית של 
כל אחת מהן ערך שונה. ריאליזציות של מבנה האקוויפר נבנו על ידי גישת המשתנה הקטגורי )סוג 

לוגית( בו אנו מתייחסים לקורולציה המרחבית של כל תצורה עם עצמה ולתצורות התצורה הגאו
השונות. עבור תחזיות השיקום, אנו מניחים כי באר ההפקה שואבת מים בספיקה קבועה בחלקו 
העליון של האקוויפר. על מנת להתמודד עם תנאיי ההתחלה של ריכוז המזהם במרחב, לכל 

מה מהזמן המוערך לתחילת הזיהום, כך שלכל ריאליזציה תנאי ריאליזציה הורץ מודל הסעה קדי
התחלה שונים. בחינת מספר רב של ריאליזציות איפשרה את כימות יעילות השיקום ושקלול אי 

 הודאות.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 הכנרת לאור שינויי האקליםמיטבי של משאבי המים באגן ניהול 

 (1מרקל, ד. )
 רשות המים .1

מת מגמה ברורה של פחיתת כמויות המים הנכנסים לכנרת. השנים האחרונות קיי 40ב 
בכמות המשקעים בצפון ה העיקרית לפחיתה זו הינה פחיתה עבודות שונות מראות כי הסיב

ישראל. רצף של ארבע השנים האחרונות בכניסות המים לכנרת, הינו הנמוך בהיסטוריה 
ל הארצי אך הדבר מוביל המדודה. ההתפלה מאפשרת תפעול גמיש של ההפקה מהכנרת למובי

לחילוף מים נמוך. המשמעות של תהליך זה היא עליית מליחות המים בכנרת וערעור נוסף של 
היציבות האקולוגית באגם. יתרה מכך, מודלים אקלימיים מעריכים שמגמת הפחיתה 
במשקעים באגן הכנרת תמשך בעשרות השנים הבאות, דבר שצפוי להחריף את עליית 

 היציבות האקולוגית. המליחות וחוסר

מאחר ויש חשיבות אסטרטגית לשימור הכנרת כמקור מים מכינה רשות המים תוכנית פעולה 
להתמודדות עם הפחיתה בכניסות המים לכנרת עקב השינוי האקלימי. התוכנית כוללת 
פעילות לניהול מיטבי של האגם מבחינת מפלסים, ממשק דייג וממשק חופי, כמו גם ניהול 

האגן, בעיקר בהקשר של מניעת זיהום עתיר זרחן. בנוסף כוללת התוכנית פעולות  מיטבי של
בטווח קצר, בינוני וארוך לתגבור כמות המים הנכנסים לאגם. התוכנית כוללת הגבלת 
הקצאות מים עיליים במעלה כנרת, תגבור קידוחים ארטזיים, הזרמת מים מהמערכת 

 )בטווח הארוך(. הארצית לכנרת )בטווח הקצר(, ולעמק החולה
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

הידרולוגי להערכת מידת -מה שומר על קידוחי מי השתיה שלנו? פיתוח מדד גיאו
 החשיפה של קידוחים לזיהומים אנטרופוגניים

 (1נגב, ע. )
 nido@mekorot.co.il  מקורות, חברת המים הלאומית .1

פי שהיא מופיעה בתקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה(, תקנת רדיוס המגן, כ
כחסם עיקרי להגנה מפני הגעת מזהמים אנטרופוגניים לקידוח. המשוואה  1995משמשת מאז 

שבבסיס התקנה מאפשרת לחשב את המרחק הנדרש לשמור בין הקידוח לבין מקור זיהום כלשהו 
מחדירתו לקידוח. המשוואה מבוססת על ספיקה ועומק בעל זמן חיים נתון, על מנת להימנע 

הקידוח, ועל מקדם הכולל בתוכו את נקבוביות האקוויפר, זמן החיים של המזהם וקבועים 
נוספים. לאורך השנים ניטש ויכוח בין אנשי המקצוע על התקנה בכלל ועל משוואת רדיוס המגן 

סת )ובעיקר ההתעלמות מהתווך הלא בפרט. הויכוח על המשוואה קשור להנחות עליה היא מבוס
רווי, קיום שכבות חוצצות ותנאי כליאה(, ועל השאלה האם בכלל ניתן לחשב מרחקי הגנה 

הידרולוגים משתנים. -באמצעות משוואה פשטנית עבור מגוון כה גדול של מזהמים ותנאים גיאו
( הוכח שאין 2016 לדוגמא, בעבודה שמבוצעת במח' להידרולוגיה במקורות )שהוצגה בכנס אי"ל

שום קשר בין מידת רדיוסי המגן של קידוחים לבין איכות המים בהם. הויכוח על התקנה עצמה 
קשור לעובדה שרבים מהקידוחים הפעילים כיום למעשה חורגים ממנה, למגבלות שהיא יוצרת 
באפשרות לפתח קידוחים חדשים, ולכך שאינה מאפשרת שימוש בחסמים חלופיים כמו אמצעי 

יטור וטיפול מתקדמים. חשוב עם זאת להדגיש שהוויכוח הוא לא על עצם החשיבות בהגנה על נ
בשנים האחרונות הולכת ומחלחלת ההבנה שנדרשים  קידוחים מפני זיהום, אלא על דרך הביצוע.

שינויים שיאפשרו התייחסות לבעיות שהוזכרו לעיל. כפועל יוצא מכך הוציא משרד הבריאות 
או עמוקים )שעבורם נקבע \המאפשרות הקלות במקרים של קידוחים כלואים ו הנחיות פנימיות

מ'(, ובמקרים של קידוחים חדשים שמחליפים קידוחים  150באופן שרירותי רדיוס מגן של 
קיימים באותה חצר. על אף שינויים אלו, ואולי דווקא בגללם, נדרש כיום לפתח כלים שיאפשרו 

של קידוח נתון לזיהומים אנטרופוגניים על פני השטח, וקבלת הערכה אמיתית של מידת החשיפה 
 החלטות על אמצעי הגנה וניטור בהתאם.

הידרולוגיים של -בעבודה זו יוצג פיתוח של מדד )אינדקס הידרולוגי( המבוסס על מאפיינים גיאו
בפני הקידוח. האינדקס ההידרולוגי נועד לתת ביטוי כמותי למידת החשיפה של הקידוח לזיהומים 

הקרקע בסביבתו הקרובה, באופן שיאפשר השוואה יחסית בין קידוחים המפיקים תחת תנאים 
משתנים עיקריים: עומק  5הידרולוגיים משתנים. חישוב האינדקס מתבצע על ידי שקלול של -גיאו

יח' הניצול, עובי השכבות החוצצות )חרסיות, חווארים וכו'(, לחץ כולא, המרחק בין גג האקוויפר 
מסננות, ועובי יחידת הניצול. האינדקס ההידרולוגי נבחן וכוייל כנגד מדד )אינדקס( איכות המים ל

שמשקלל את כלל המרכיבים הכימיים והבקטריאליים הנמדדים כדרך שגרה בקידוחים. זאת 
קידוחים פעילים המפיקים מאקוויפרים שונים ברחבי הארץ וממוקמים  85במסגרת סקר שכלל 

ים. בהמשך העבודה יפותח כלי לקבלת החלטות על טיפול בקידוח שיתבסס על באזורים חקלאי
האינדקס ההידרולוגי ואינדקס איכות המים, יחד עם מדד סביבתי ומדד טכני שעדיין נמצאים 

 בשלבי פיתוח.
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השפעת שיפוע המדרון על תהליכי הסעה  -הצטברות מלחים על מדרונות חשופים 
  ואידוי

 Ogungbile , A. (2), (1בהריר, ב. ), (1קציר, ר. ), (1נחשון, א. )
 @agri.gov.ilurina    קרקע, המים והסביבה, מכון וולקניהמכון למדעי ה .1
 הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית .2

למית ההולכת המלחת קרקעות, באזורים טבעיים ובסביבות חקלאיות, הינה בעיה כלל עו
ומחריפה עם שינוי האקלים העולמי והגברת השימוש במים מליחים להשקיה. מדידות שדה שונות 
הראו כי לטופוגרפיה השפעה רבה על אופי הצטברות המלחים בפני הקרקע וכי לאורך מדרונות 
 בשיפועים שונים יש הבדלים משמעותיים בפיזור המלחים והצטברותם לאורך המדרון. עבודה זו
בחנה  את השפעת שיפוע המדרון על מיקום הצטברות המלחים לאורכו, כתוצאה מתהליכי אידוי 
בלבד וללא תהליכי שטיפה. הניסויים הראו כי מדרונות בעלי שיפוע מתון מאופיינים בפיזור 
מלחים אחיד לאורך המדרון ובריכוזים נמוכים יחסית. לעומת זאת, ככל ששיפוע המדרון הולך 

ור הצטברות המלחים  הולך ומצטמצם לחלקים העליונים יותר של המדרון וריכוז וגדל כך אז
עם התגברות השיפוע  –המלחים באותו אזור הולך וגדל. קונספטואלית, ההסבר לתופעה פשוט 

הזרימה הקפילרית לאורך פני הקרקע לכיוון ראש אזור העלייה הקפילרית הולכת ונהיית 
ם בניצב לפני הקרקע וכתוצאה מכך מוסעים המלחים לראש משמעותית יותר ביחס לזרימת המי

אזור העלייה הקפילרית. יחד עם זאת, מודלי זרימה סטנדרטים לא מצליחים לחזות היטב את 
אזורי הצטברות המלחים ואת ההבדלים שבפיזור המלחים בין המדרונות בשיפועים השונים. 

יסויי זרימה נוספים, בהם נמדדה כתוצאה מכך הוצע מודל קונספטואלי להסברת התופעה ונ
תנועת המים בתת הקרקע, שימשו לבחינת המודל. המודל מציע כי תנועת מים מועדפת מתחת 
 לפני הקרקע, באזורים היותר לחים של הקרקע הם אלו השולטים במיקום ובאופי פיזור המלחים.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 השפעת בניה משמרת מים על המילוי החוזר בשטחים עירוניים

 (2, נחשון, א. )(1ליבשיץ, י. ) , (1צר, ל. )נ
 liorn@water.gov.il  רשות המים -השירות ההידרולוגי .1

 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מכון וולקני .2

פר החוף עיור מסיבי גורם לירידה משמעותית במילוי החוזר. הדבר בולט במיוחד באזורים באקווי
בעקבות מצוקת החניה הקיימת במרכזי הערים הבנייה המקובלת  בכלל ובאזור גוש דן בפרט.

כיום מאופיינת בכך שמרבית השטח העירוני מכוסה אספלט ובטון, כלומר במרבית השטח אין 
במקרים בהם השטח הבנוי  4ב' 34מעבר של מים מפני השטח אל מי התהום. על פי הנחיות תמ"א 

משטח מגרש נתון יש להתקין מתקנים לשימור המים באותו מגרש. לבניה משמרת  80%עולה על 
מים חשיבות כפולה: המים המוחדרים לתת הקרקע מעשירים את האקוויפר וגם מקטינים את 
ספיקות הנגר העירוני במערכות הניקוז, דבר שמקטין את הסיכוי להצפה וגם מוריד את עלות 

 צנרת הניקוז.

ת נפח המים החודר לתת הקרקע )ולמי התהום( נהוג להשתמש במקדם מילוי בכדי להעריך א
חוזר. מקדם זה משתנה בהתאם לתכונות הקרקע, טופוגרפיה, צמחיה ושימושי הקרקע. שימושי 
הקרקע הנפוצים בשטח עירוני הינם: כיסוי אספלט )בקטגוריה זו הכללנו גם כבישים, מדרכות 

גינות. מקדמי המילוי החוזר המקובלים בעבור שימושי קרקע ומשטחי בטון(, בניינים ופארקים/
במטרה לבדוק כיצד בניה משמרת מים תשפר את מקדם המילוי  בהתאמה. 35% -ו 5%, 5%אלו 

אזורים בעיר תל אביב שלכל אחד מהם חושבו המקדמים בשני  3החוזר באזור עירוני בחנו 
משמרת מים. בתרחיש בניה משמרת מים ( עם בניה 2) -( ללא בניה משמרת מים ו1תרחישים: )

הנחנו כי השטח התורם מים להחדרה )דרך מתקני החדרה ייעודיים( הוא שטח הגגות בלבד וכי רק 
מנפח זה מוחדר לתת הקרקע )שזו הנחה מחמירה מאחר וסביר כי בפועל כמויות המים  80%

 כן למתקני החדרה(.גדולות יותר ואף ייתכן כי מי נגר משטחים נוספים במגרש יועברו גם 
בעוד  7.9%נמצא כי מקדם המילוי החוזר הממוצע בשטחים שנבדקו ללא החדרת מי הגגות היה 

. כלומר בעיר בגודלה של 24.6%לערך ממוצע של  3.1שבהחדרת מי הגגות המקדם הממוצע גדל פי 
 550ל תל אביב, בהנחה שכל מי הגגות יוחדרו לתת הקרקע ובהתבסס על כמות משקעים שנתית ש

 מלמ"ק ללא בניה משמרת מים. 2.6 -מלמ"ק בהשוואה לכ 8 -מ"מ, נפח המים שיוחדר יהיה כ

דרישה לביצוע בניה משמרת מים )וגם אכיפה ובדיקה כי זה מתבצע( בשכונות חדשות שנבנות 
תגדיל משמעותית את נפח המים המוחדר לקרקע ותקטין את הנגר המגיע למערכות הניקוז ובכך 

עלויות של תשתיות הניקוז. הדבר נכון גם לשכונות בנויות בהן חשוב לדרוש בניה יקטנו גם ה
 משמרת מים בעת חידוש מבנים קיימים. 
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השפעת שריפות יער על תכונות כימיות, פיזיקאלית והידראוליות של קרקעות 
 בעלות מינרלוגיה שונה

 (1חור, מ. )-(, בן2,1סאייג, ג'. )
 jenny.sayegh@mail.huj.ac.il  , המים והסביבה, מרכז וולקניהמכון למדעי הקרקע .1
 מחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות סביבה, האוניברסיטה העבריתה .2

שית, שריפות יער מהוות בעיה משמעותית בארץ ובעולם, עקב השפעתן הרבה על המערכת האנו
השחרור האקולוגית והסביבתית החורגת מגבולות היער. לדוגמא, השריפות יכולות להגביר את 

של מזהמים לאטמוספירה המוביל לאפקט החממה, לפגיעה במגוון הביולוגי )חי וצומח( ולנזקים 
בריאותיים בבני האדם, בעיקר מחשיפה לעשן ולחומרים מזהמים. שריפות יער יכולות להתרחש 
באופן טבעי, עקב הצטברות של ביומסה יבשה וצפופה ביער, מחום בקיץ ומברקים בחורף, או 

מלאכותי כתוצאה מפעילות האדם. הגידול באוכלוסיית האדם ובפעילותו בשנים  באופן
 80% -האחרונות גרם לעלייה חדה במספר, בגודל ובעוצמת השריפות המתרחשות ביערות. כ

מהשריפות המתרחשות בשנים האחרונות על פני כדור הארץ, מקורם מפעילות ישירה או עקיפה, 
ים רבים נעשו בארץ ובעולם, שבחנו את השפעת שריפות היער שגויה או מכוונת של האדם. מחקר

על הצומח ביער ועל המערכות האקולוגיות, הסביבתיות והאנושיות בסביבת היער. אולם, מעט 
מאוד מחקרים בחנו את השפעת השריפות על הקרקע. בעבודות, שנעשו לאחרונה בקבוצה של מני 

יציבות מבנה הקרקע, וכתוצאה מכך חלו  חור נמצא ששריפה וחימום הקרקע השפיעה על-בן
שינויים בהיווצרות קרום פיסיקאלי בפני הקרקע, בערכי החידור ובתהליכי נגר וסחף במהלך 
סופות גשם. אולם, עבודות אלו לא התייחסו למינרלוגיה של הקרקע. השערת המחקר בעבודה 

( של הקרקע ואופן ומידת הנוכחית היא, שקיימים יחסי גומלין בין המינרלוגיה )תכולה והרכב
ההשפעה של שריפות יער על תכונות הקרקע. מטרת המחקר הינה ללמוד את יחסי הגומלין בין 

( 1מינרלוגיה )תכולה והרכב( של הקרקע וחימום הקרקע בטמפרטורות שונות והשפעתם על: )
מוליכות ( 3) -( יציבות מבנה הקרקע ו2פיזיקאלית של הקרקע, )-התכונות הכימיות והכימיות

הידראולית ברוויה של הקרקע. קרקעות בעלות מינרלוגיה שונה נדגמו ממקומות שונים בעולם 
מ"צ. לאחר החימום,  600 -ו 300טמפ' האוויר )טיפול ביקורת(,  :ונחשפו לדרגות חום שונות של

מוליכות התלכידים והפיזיקאליות שלהן, יציבות -נמדדו בקרקעות השונות התכונות הכימיות
ידראולית ברוויה בעמודות קרקע מופרות על פי חוק דרסי. נמצא שלמינרלוגיה של הקרקע הה

השפעה מובהקת על יציבות מבנה הקרקע והמוליכות ההידראוליות שלהן בתנאי חימום שונים. 
השפעות אלו נבעו בעיקר מחמצון החומר האורגני והתרוחחות של מינרלים ששינו את ריכוז 

 הקרקע. והרכב היונים בתמיסת
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 ניהול נגר באגן היקוות קטן )מסדר שני( נחל גחר אגן הקישון

 (1סהר, ח. )
 haims@kkl.org.il  הקרן הקימת לישראל .1

במהלך העשורים האחרונים תהליכי העיור והתשתיות המואצים יוצרים רצפים נרחבים של 
 -ולרוחבה של הארץ. תהליכים אלו משפיעים על כמויות ואיכויות מילאורכה  שטחים אטימים,

שאך לפני הגשמים  -שטחי החלחול והחידור הטבעיים של מי הנגר המעשירים את האקוויפרים.
התהום הפכו למקור עיקרי   של מפלסי מי מספר שנים היוו את מקור האספקה וההעשרה החוזרת

 תיים וסביבתיים.ם מפגעים בטיחונגר היוצרי -מי להגברת

 גר אלו יוצרים מערך של מפגעים:מי נ

 תחזוקה יקרה של מערך הניקוז. יקר. בניית  מערך ניקוז .1

 מובלים(. שימוש יתר ובזבזני בשטחים יקרים לצורך בניית מתקני ניקוז )תעלות, .2

ם, לבלייה וסחף קרקעות למפגעי :הגורמות ,יוצרות אנרגיות גבוהות מהירויות זרימה גבוהות .3
 ידית.ע

 פגיעה בתשתיות, דרכים ערעור מבנים וכבישים. וחניונים במורד הזרימה. .4

 הצפות של ישובים ושטחים חקלאיים במורד הנחלים. .5

 )אדמה( יקרה. דלדול קרקעות חמור.איבוד קרקע עידית  .6

 .מפגעים נופיים, מפגעים בטיחותיים. לעיתים גם פגיעה בנפש .7
 

להפוך את הנגר ממפגע  ,נגרלניהול ה כים ידידותייםלוב גורמי סביבה מובילים מהלקק"ל בשי
 הדרך לבצע זאת היא כדלקמן:  למשאב!

 תכנון אגן היקוות. ניהול ותכנון אגני. .1

 התייחסות לשטחים גם  מעבר לקו הכחול של התוכנית. .2

 .ן קפדני ופרטני לכול חלק של האגןתכנו .3

 ממשק תכנון של פיזור מים ולא ריכוז מים. .4

 .ואגרו טכנולוגיה מתאימה ,מנגנון אי פליחה עיבוד משמר נגר, .5

 .ל עם החקלאי וגורמי המקצוע במשרד החקלאותישיתוף פעולה יע .6
 

 יביאו ליעילות שתבוא לידי ביטוי בשטח:כל אלו 

 מיתון שיטפונות והצפות במורד האגן. .1

 הגברת כושר חלחול וחידור של מי הנגר למפלסי מי תהום. .2

 .ע. ולמניעת דילדול הקרקעהקטנת ערכי סחף ובלייה של קרק .3

 מניעת מפגעים בטיחותיים  ונופיים. מניעת איבוד קרקע יקרה, מניעת פגיעה בתשתיות, .4

 נטיעת חורשות צל ובוסתנים לרווחת הציבור ובע"ח.  .5

 יצירת אקוסיסטמות חדשות של החי הצומח והאדם. .6

במסגרת  מפגע למשאב".המים בארץ הם משאב מוגבל  ויקר ערך ניהול נכון יהפוך את מי הנגר "מ
פרויקט ניהול נגר , רויקט באזור קיבוץ עין השופטחשיבה על ניהול אגן היקוות מסדר שני בוצע פ

הפרויקט בוצע בשיתוף  רב מערכתי שהתבצע במעלה אגן נחל גחר, אגן משני לאגן ראשי הקישון.
ז, ימור קרקע וניקורשות ניקוז ונחל הקישון, משרד החקלאות אגף ש פעולה של הגורמים הבאים:

תכנון  במסגרת הפרויקט בוצעו פעולות. קרן קיימת לישראלו קיבוץ עין השופט מטעים וגד"ש
תכנון אגני הכולל ניתוח הידרולוגי, איתור  וניטור של מערכת לניהול הנגר באגן שכלל: וביצוע

יגום מי נגר גורמי הסחף באגן, בניית מערך מיתקנים למניעת סחף ,השהייה, החדרה, איסוף וא
 מעקב וניטור אחר הפעולות שבוצעו.ו ום פעולות אגרוטכניות עם החקלאיםממקורות שונים, תיא
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 תהליכי פירוק אנאירוביים של חומר אורגני בפן הביני ובמי התהום המלוחים 
 של אקויפרים חופיים

 (3(, יחיאלי, י. )2ב. ) (, לזר,1נ. ) ,(, אברהמוב1) (, רוסק, ע.1) סיון, א.
  באר שבע ,גוריון בנגב-המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן .1

oritsi@post.bgu.ac.il 
 ירושלים, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית .2

  המכון הגיאולגי לישראל, ירושלים .3

תהליכים ביוגיאוכימיים המלווים בהמלחה  המחקר המוצג הוא חלק ממחקר כולל הבוחן
והמתקת אקויפרים חופיים. במחקר הנוכחי נבחנו תהליכי החימצון המיקרוביאליים של חומר 
אורגני בפן הביני ובמי התהום המלוחים לאורך אקויפר החוף של הים התיכון בישראל וכן 

רות באקויפרים אלו במים באקויפר האלוביאלי החופי של ים המלח. במסגרת זו נדגמו מספר בא
המתוקים, הפן הביני ומי התהום המלוחים. המים נדגמו בשאיבה ונעשו מדידות בשדה של חמצן 
מומס ומוליכות חשמלית. הדגימות נמדדו במעבדה מבחינת הרכבן הכימי )יונים עיקריים, 

פט, חמצן וחנקן נוטרינטים, ברזל, מנגן, וצורוני מערכת הפחמן( והאיזוטופי )חמצן וגופרית בסול
 בניטרט, פחמן בפחמן האי אורגני ובמתאן(.

התוצאות מראות שבשני האקויפרים ברוב הקידוחים הפן הביני הוא גם איזור שינוי ברדוקס בין 

(. באקויפר החוף של הים oxyclineמי תהום מתוקים בעלי חמצן למי תהום מלוחים ללא חמצן )
ה בניטרט ועליה חדה בריכוזי האמוניום, ואילו בפן התיכון מלווה הירידה החדה בחמצן ביריד

הביני שהוא סבאוקסי ישנה העשרה בניטריט. פרופילי הריכוזים והאיזוטופים של החנקות 
מעידים על פירוק חומר אורגני משמעותי באמצעות דנטריפיקציה במי התהום המלוחים, כשמעל 

תהום אלו יתכן אף חיזור ברזל ומנגן, באיזור הסבאוקסי ישנו גם תהליך של ניטריפיקציה. במי 
אך סיבות קינטיות מגבילות אותו. הרדוקס באקויפר זה לא נמוך מספיק לחימצון אנאירובי של 

גם אקויפר החוף  חומר אורגני באמצעות סולפט, על פי הריכוזים וההרכב האיזוטופי של הסולפט.
מצן למי תהום היפרסליניים ללא של ים המלח מהווה איזור מעבר בין מי תהום מתוקים בעלי ח

חמצן. למרבה ההפתעה, בעוד שבאקויפר הים תיכוני הרדוקס לא הגיע לשלב של חיזור סולפט, מי 
התהום ההיפרסליניים של ים המלח עם הריכוז הנמוך של החומר האורגני והתנאים הקיצוניים 

א קורה ע"י חימצון חומר שלהם, כן מגיעים לשלב של חיזור סולפט. בנוסף לכך, חיזור הסולפט ל
נאירובי של מתאן אורגני חלקיקי, אלא ע"י מתאן. העדויות הגיאוכימיות והביולוגיות לחימצון א

 הן הראשונות מסוגן לסביבה מסוג זה.   ע"י חיזור סולפט
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טווח של השקיה בקולחים על התכונות הכימיות של הקרקע. -השפעות ארוכות
 כרמלבמטעי בננות בחוף ה

 (3) גרינבאום, נ., (2חור, מ. )-בן (,1עואד, ר. )
 awad@npa.org.il  רשות הטבע והגנים .1

  meni@volcani.agri.gov.il  מכון וולקני .2

 @geo.haifa.ac.ilnoamgrחיפה   אוניברסיטת .3

הקולחים  הכרמל במי קולחים להשקיית בננות. בתחילהשנה משתמשים בחוף  20 במשך מעל
תאימות לשיטת הטיפול "בינונית"; עם ובאיכויות מ ,תקבלו ממתקני טיפול בשיטות ישנותה

המסופקת להשקיה  ואיכות הקולחים השתפרה. איכות המים השנים שודרגו מתקני הטיפול
הצרכן הגדול ביותר של קולחים בחוף הכרמל  ידי פקחי משרד הבריאות.ל מבוקרת באופן קבוע ע

האזור גדל  ושקות בקולחים במושבים ובקיבוצי החלקות המ כיום הוא מטעי הבננות. מספר
רור במשך השנים, לא נצפתה כל בעיה באיכויות ובכמויות יבול הבננות, אך לא ב במשך השנים.

 .שקיה גורמים לפגיעה באיכות הקרקעהאם הקולחים המסופקים לה

המחקר הנוכחי שם לו למטרה לבדוק את השפעת הקולחים על התכונות הכימיות של הקרקע 
אזור המחקר הוא חוף הכרמל הצפוני  שנים.  20--במטעי בננות המושקים בקולחים למעלה מ

ם כפר גלים, בית אורן ועין כרמל. בכל ישוב בחלקות בננות המושקות בקולחים בשטחי הישובי
נבחרו שתי חלקות צמודות במידת האפשר: האחת מושקית בקולחים והשנייה במים שפירים. 

מ' באזור שלא עובד חקלאית ולא הושקה כלל.  4-5בנוסף בכל אזור נחפר בור ביקורת בעומק של 
חילזון שהמרחק ביניהם נע  בכל חלקה מחלקות המחקר נקדחו שלושה בורות באמצעות טרקטור

נלקחו שש דגימות  ,התפעול של מקדח החילזון. בכל בורמטר בהתאם לתנאי השטח ו 85-120בין 
ות כימיות במעבדות שרות שדה מטר. דגימות הקרקע הועברו לאנליז 3קרקע בעומקים של עד 

 ,ESP, SAR. שכוללות את הפרמטרים המחלקה למים וקרקע במכון וולקני של חדרה, והמעבדה

EC, PH .רון תוארו במפורט ונדגמו עפ"י אופקי בורות הביקורת שנחפרו ע"י מחפ, נתרן, ועוד
הקרקע והסדימנטים שנחשפו בו. הדגימות הועברו אף הן למעבדות הקרקע לצורך אנליזות 

 כימיות דומות.

חלק שנבדקו;  פגיעה דיפרנציאלית בשכבות הקרקע מהתוצאות החלקיות עד כה עולה שישנה
ם מהממצאים מעידים על כך שבחלקות המושקות בקולחים קיימת הצטברות  של מרכיבים כימיי

ניתן לנתח  ה, יהייום המחקר ולאחר השלמת כל היעדיםעד ס .מטר 2.5-3בשכבות קרקע הנמוכות 
 .את כל התוצאות באופן שיהיה ניתן לתת תשובה סופית לנושא הנחקר
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 הה של תהליכי סחף והשקעה של קרקע בשדות חקלאיים מדידות ברזולוציה גבו

 (1) א. ,, פורמן(2) ש. ,, אסולין(1) ש. ,פילין(, 1) ר. ,, ערב(1, א. )עוז
 מכון טכנולוגי לישראל, חיפה -המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון  .1
וולקני, המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקייה, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז  .2

 ראשון לציון

( למדוד סחף והשקעה של קרקע בשדות LiDARמחקר זה בוחן את היכולת של סורק לייזר קרקעי )
חקלאיים בסקאלת זמן של אירוע גשם יחיד ובסקאלה מרחבית של חלקה בודדת בשדה. יכולתו 

ותו הייחודית של הסורק הקרקעי לספק נתוני פני שטח ברזולוציה מרחבית גבוהה מכשירה א
למטרה זו, ומאפשרת לקבל באמצעותו מידע כמותי איכותי, אשר מסייע בקבלת החלטות 
מעשיות, ולכיולם של מודלים פיסיקאליים. הסריקות נערכו בשש חלקות בעלות מאפיינים שונים, 
ומדידות הגשם נפרסו על פני שתי עונות גשם רצופות, כאשר ההתמקדות היא בארבעה אירועי 

וצאות הסריקות הראו שהלייזר הקרקעי אכן מסוגל לזהות שינויים בפני השטח גשם מרכזיים. ת
אשר הקשורים ישירות לתהליכי סחף והשקעה, גם בסקאלות הנ"ל. במקרים אחרים, לעומת 
זאת, תוצאות הסריקות והשוואה שלהם עם מדידות שדה נוספות, הראו שהיכולת של הלייזר 

לת. סיבה אחת לכך קשורה באזורים בהם מתפתחת הקרקעי לזהות את התהליכים הללו מוגב
זרימה משטחית, אשר השפעתה על פני השטח היא זניחה. זאת בניגוד לזרימה הערוצית, אשר 
מתפתחת בתוך התלמים, ומזוהה היטב על ידי הסורק. סיבה נוספת קשורה בתהליכי פני שטח 

את פני השטח. מצד שני,  נוספים שמתפתחים במהלך אירועי הגשם ולאחריהם, ומשנים גם הם
היכולת הגבוהה של הלייזר הקרקעי לזהות ולמדוד את התהליכים הללו תאפשר בעתיד לבצע 
מחקר נרחב יותר, אשר יעסוק בתהליכי פני שטח במהלך אירועי הגשם. בנוסף, הסריקות שימשו 

השקעה של בכדי לבחון את ההשפעות של מאפייני הגשם והעיבודים החקלאיים השונים, על סחף ו
קרקע. מבחינת מאפייני הגשם נמצא שקיים קשר ישר בין עוצמת הגשם והלחות ההתחלתית לבין 
כמות הסחף וההשקעה של הקרקע. כמו כן, נמצא שסחף והשקעה של קרקע מתפתחים בתלמים 
כאשר הם מקבילים וניצבים לכיוון המדרון, בהתאמה, ושהתהליכים הללו פחות יעילים בקרקע 

 , או כאשר היא מכוסה על ידי צמחייה.ללא פליחה
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ניטור תהליכי טיפול ביולוגיים בקרקע  -פרויקט שיקום קרקעית נחל הקישון 
 ובמים, ככלי תפעולי לניהול, בקרת איכות וקבלת החלטות

 (3) (, פבזנר, ד.2) (, זס"ק, א.1) (, קרויטורו, ל.1) (, למפרט, מ.1) שטרמר, י.(, 1פוניה, נ. )
 ecolog.co.ilnoamf@   קולוג הנדסה בע''מא .1
 המשרד להגנת הסביבה, סמנכ"ל משאבי טבע .2
  המשרד להגנת הסביבה, אגף מים ונחלים .3

ומסתיים בחודשים אלו, כלל   2013פרויקט שיקום קרקעית נחל הקישון, אשר יצא לדרך בשנת 
לאורך שבעת הקילומטרים התחתונים שלו, לצרכי ניקוז, התמודדות העמקה של קרקעית הנחל 

עם שיטפונות וטיפול בקרקעית. על אף השיפור הדרמטי באיכות מי הנחל ותהליכי השיקום של 
שנה האחרונות, הסדימנט בקרקעית הנחל נותר מזוהם בכמויות גדולות  15-המערכת הביולוגית ב

פרויקט הניקוזי הכולל חפירה באמצעות מחפר ימי של זיהום תעשייתי וסניטרי. לפיכך, ה

בסדימנט ובמי  On-Site)"דרג'ר"( של קרקעית הנחל הוא גם פרויקט סביבתי של טיפול ביולוגי 
הנטל המזוהמים, ובניית פארק ציבורי מחומר המטופל. אקולוג הנדסה, כמפקחת ויועצת מטעם 

 פול בפרויקט לכל אורכו. המשרד להגנת הסביבה, מלווה את עבודות החפירה והטי

לאור העובדה שהפרויקט מתקיים בתוך סביבה אקולוגית רגישה, ובשל התהליכים הביולוגים 
השונים הנדרשים לטיפול במזהמים בקרקע ובמים, מערך הניטור הסביבתי בפרויקט הוא רחב 

ים ביותר: ניטור השפעת החפירה של הדרג'ר על סביבת העבודה בנחל, אפיון הרכב המזהמ
בפאזות השונות של החומר הנחפר מהנחל, מעקב אחר פרמטרים שונים של איכות ההפרדה בין 
המוצק למי הנטל במערך ההפרדה והסחיטה באתר, ניטור השלבים השונים של תהליך הטיפול 

הן מבחינת הגעה לערכי הסף של המזהמים והן מבחינת היקף  –הביולוגי בסדימנט הסחוט 
ת בערימות הטיפול, בקרה על שלבי הרחקת חנקנים ממי הנטל הפעילות המיקרוביאלי

בריאקטורים ביולוגיים, ניטור רציף של המים המטופלים החוזרים לנחל, ניטור מצב קרקעית 
 הנחל לאחר החפירה, ניטור קרינה וניטור איכות אוויר בשטח אתר הטיפול.

שפעת הפרויקט על רצפטורים מערך הניטור ונקודות הבקרה הרבות בפרויקט מספקות מידע על ה
פוטנציאליים ומוודאים עמידה במגוון תנאים רגולטוריים, אך השימוש במידע הסביבתי מסייע 
רבות גם לתהליכי קבלת ההחלטות בפרויקט מורכב מסוג זה. העבודה בסביבה טבעית של נחל 

התאם על הטרוגני עם מאפיינים פיזיים וכימיים משתנים, ולאורך עונות השנה, משפיעה ב
הרגישים מאוד לתנודתיות בתנאים. לאורך הפרויקט עודכנו והותאמו  -התהליכים הביולוגיים 

מחדש תכניות העבודה, קצב ההתקדמות ומשטר הניטור, בהתאם לניתוח הנתונים. השימוש 
במידע שנאסף לאורך הפרויקט היווה כלי חשוב בצמתי קבלת החלטות, וטרם רבות לעמידה 

יות של הפרויקט ובעמידה בדרישות הסביבתיות הכרוכות בהפיכת סדימנט במטרות התפעול
 מזוהם לגבעות של פארק ציבורי.
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  הגדלת הרזולוציה במיפוי חשמלי לעומקי הקרקע

  (1קנטור, נ. ) ,(1פורמן, א. )
 gmail.com@neria.kantor   הפקולטה להנדסה אזרחית, טכניון .1

חיפוש חללי אוויר בתת הקרקע מהווה חלק חשוב מהיכולת לאפיין ולמפות נכון את הקרקע, 
במיוחד כאשר חללים אלו נמצאים באזור התווך הבלתי רווי. בשל כך יש צורך בפיתוח כלי אשר 
מזהה בצורה מדוייקת את מיקומם של חללי הקרקע, או בשיפור שיטות גיאופיסיות קיימות. 

( מאפשרת ביצוע מדידות של התנגדויות חשמליות לאורך תחום ERTת ההתנגדות החשמלית )שיט
 מוגדר, ולמעשה ניתן להשתמש בה לזיהוי חללי האוויר ללא פגיעה הרסנית בקרקע.

במחקר זה אנו מפתחים דרך להגברה ושיפור הרזולוציה בניתוח נתונים המגיעים מהעברת 

בה מוזרק זרם ישר במתחים נמוכים לעומק הקרקע. , שיטה  ERTהחשמל בקרקע באמצעות
עבודה עם מתחים נמוכים מאפשרת העברה חשמלית כמעט מלאה בתווך הלא רווי של הקרקע. 
להבדיל מהשיטה המסורתית אשר יעילה למיפוי החלק הרדוד של הקרקע בלבד, השיטה שלנו 

רודות זרם ופוטנציאל, מזריקה זרם לאורך קדחים בעומק הקרקע המרוצפים בזוגות של אלקט
 בכדי ליצור רשת מדידות של מוליכויות חשמליות בנקודות עומק שונות.  

ממדי, על מנת לזהות את -בשלב הראשון של המחקר נעביר זרם לאורך קדחים במרחב הדו
פתרון מתמטי  -החללים באופן מדויק ופשוט יותר. ניתוח הנתונים יתבצע בעזרת שיטת אינברס 

וג ההתנגדויות החשמליות של תת הקרקע על בסיס נתוני המדידות הממפה את פיל
והקואורדינטות הנתונות. הדמיית תמונה מתאימה תציג ברזולוציה גבוהה את מיקום החללים, 
אותם אזורים בעלי ההתנגדויות הגבוהות ביותר. בשלב השני של המחקר נכוון להגדיל את המיפוי 

בבירור את הנקודות השונות המשפיעות על מסלולי למרחב התלת ממדי, מה שיאפשר לראות 
 הזרם וההתנגדות החשמלית במקום.  

יצירת אמצעי בעל רזולוצייה גבוהה ואמינה למציאת חללי אוויר בקרקע בצורה פשוטה, לא 
ים רבים אשר פולשנית ומהירה הינה חשובה למיפוי קרקעות מסוגים שונים ולשימוש בתחומ

 תלויים במשאב הקרקע.
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 חידושים בחיזוי שיטפונות בישראל  

 (1. )ירון, א(, 2(, גבעתי, ע. )1פז, ד. )
 pazdror@gmail.com  ניהול משאבי סביבה .1

  רשות המים -השירות ההידרולוגי  .2

ל. המודלים השירות ההידרולוגי מפעיל מערך של מודלים לחיזוי שיטפונות בנחלי ישרא
מתחשבים בתכונות אגן ההיקוות כגון הטופוגרפיה, שימושי הקרקע, חבורות הקרקע, לחות 
הקרקע, המסלע ותשתית האפיק. לכל אחד מפרמטרים אלו השפעה על הספיקה המתקבלת 
בנחלים בעת אירוע גשם ועל נפח המים הכולל. עבודות קודמות הדגישו את החשיבות של שימוש 

דויק ככל שניתן, בזמן ובמרחב. עבודה זו מציגה תוצאות של השוואה בין בקלט משקעים מ
כמויות המשקעים מדודות לבין כמויות מחושבות מתוצרי המכ"מ השונים והכמויות שנחזו 

, מודלים אזוריים ללא ECMWF, GFSבמודלים מטאורולוגים שונים: מודלים גלובליים: 

ם אזוריים עם הטמעת נתונים חלקית ומודלי WRF-GFS, WRF-ECMWFהטמעת נתונים: 

על בסיס נתוני  .2016/17הניתוח בוצע עבור אירועי הגשם העיקריים בשנת  .Cosmoומלאה: 

 .GR6-ו  WRF-HYDRO ,HEC-HMSהמשקעים השונים הורצו מספר מודלים הידרולוגים: 

 לטווח קצר.השימוש בנתוני משקעים מהמכ"מ מתוקן אפשר לקבל חיזוי הידרולוגי מדויק ביותר 
שעות והטמעת הנתונים  72הטמעת הנתונים החלקית שיפרה את החיזוי ההידרולוגי לטווח של 

ללא הטמעת נתונים, התוצאות הטובות ביותר  שעות. 24המלאה שיפרה את החיזוי לטווח של 
 מודלים מטאורולוגים אזוריים. 3התקבלו מאינסמבל של 

     
 

 

 קעהשקיה על תכולת פחמות בקר השפעת

 (1) .א ,(, בריוזקין1) .(, רוזנברג, ר1) .פיין, פ
 @volcani.agri.gov.ilfinepי   הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקנהמכון למדעי  .1

במשך  יוצגו נתונים ממספר ניסויים ותצפיות, כולל ניסוי הדישון בחלקות הקבועות בבית דגן, שנוהל

קולחים -שנה בהשקיה במים שפירים; ניסוי מכלים בשפד"ן בו נבחנה השקיה במי 40-קרוב ל

 קולחים )חוות ר"מ(.-בהשוואה למים שפירים; ותצפית משדות בנגב שהושקו במי
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הצורך, קשיי ההליך הסטטוטורי והסטטוס  -מתקן התפלת מי ים בגליל מערבי 
 הנוכחי

 (1) .גיל, ה, (1) .זיו, א, (1) .פרוביזור, מ
 mop10@water.gov.il  רשות המים .1

באופן שוטף ברשות המים, מצביעים על צורך  , הנעשיםתמאזני היצע וביקוש ברמה הארצי
צעות במתקן התפלת מי ים נוסף במחצית העשור הבא. הן בחינת המיקום האופטימלי עבורו באמ

ת תכנית אב לגליל מערבי, הנמצאת בהכנה, רמודלים ברמה ארצית והן בחינה מאזנית במסג
מראים כי המיקום המועדף הנו באזור הגליל המערבי. ההכרה בצורך של מתקני מי ים נוספים 
בעתיד הביאה את המועצה הארצית לתכנון ובניה לקבל את יוזמת רשות המים ולהורות על הכנת 

(. לאחר תחילת העבודה 2/2ב'  34ארצית לאיתור מיקומים למתקנים כנ"ל )תמ"א  תכנית מתאר
על התכנית הסתבר, מתוך השיקולים שהוזכרו לעיל, שיש להפריד בין התכנית שתבטיח מיקום 
נוסף למתקן התפלה בגליל מערבי לבין התכנית למציאת מיקום לאתרים אחרים וזאת בגלל 

חלופות שונות לאתרים בגליל המערבי.  17ת התכנית נבחנו הדחיפות של הראשון. במהלך הכנ
הליך בחינת החלופות נעשה באופן מקיף, מעמיק ומקצועי ע"י צוות התכנון וועדת העורכים של 
התכנית, תוך התייחסות לבדיקות שנערכו ע"י רשות המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת 

המועצה האזורית מטה אשר ואף נבחנו  הסביבה. לאורך כל ההליך התכנוני נשמעה גם עמדת
חלופות שהוצעו על ידה. לאחר שכל החלופות הוצגו בפניה, החליטה המועצה הארצית לבחון 
במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה שתי חלופות במרחב שממזרח לישובים רגבה ולוחמי 

. 4כביש הגטאות. זאת לאור עמדת המועצה האזורית כי יש להעדיף את החלופות שממזרח ל
משלב מסויים פתחה המועצה האזורית במאבק ציבורי נרחב כנגד המיקומים המוצעים. זאת תוך 
הפניית טענות קשות כנגד עורכי התכנית והמשרדים הרלוונטיים. כעת נמצאת התכנית לפני שלב 
מכריע שבו צריכה להתקבל ההחלטה של המועצה הארצית על המשך בחינת החלופות שצויינו 

 לעיל.
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 ר וסחף: מקרה בוחן אגן נחל חרודהשפעת פעולות לשימור קרקע על תפוקת נג

   (3ר. ) ,( , אגוזי2) י. ,( , לרון1י. ) ,פרויס
 yaackovp@gmail.com גוריון בנגב-המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן .1
 בנגבגוריון -מחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בוה .2
 התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר .3

חקלאות אינטנסיבית ידועה כמגבירת נגר וסחף בהשוואה לשטחים טבעיים.  כמויות ועוצמות 
הנגר וקצב סחיפת הקרקע, תלויים במידה רבה במאפיינים הפיזיים ובשימושי הקרקע. באגן נחל 

שיטות אגרונומיות ואמצעים הנדסיים להקטנת נגר וסחף משטחים חרוד ייושמו מגוון של 
חקלאיים. יעילותם נבדקה כמותית באופן מצומצם, לרוב בקנה מידה של חלקה ולא של אגן 
היקוות. לפיכך, המטרה העיקרית של מחקר זה היא הערכת ההשפעה של פעולות שימור הקרקע 

שני אגני היקוות חקלאיים קטנים סמוכים זה  על תפוקות הנגר והסחף בקנה מידה אגני. נבחרו 
אגן היקוות בשטח  –. נחל שקדים 1לזה באגן נחל חרוד, כך שהם בעלי מאפיינים פיזיים דומים: 

ר מיושמים אמצעים רבים ומגוונים לשימור קרקע  בשימושי קרקע חקלאיים של ”קמ 3של 
שבו ממשקי העיבוד הנהוגים  1.05ל אגן היקוות בשטח ש –. אגן נחל שונם 2פרדסים וגידולי שדה 

הם חקלאות אינטנסיבית שאינה משמרת קרקע. שימושי הקרקע החקלאיים העיקריים הם: יער 
נטוע וגידולי שדה. בכל אגן הותקנו תחנות הידרומטריות מתקדמות, המספקות נתוני עכירות 

ות על בסיס מדידות ורומי מים באופן רציף, ודגימות מים המבוצעות אוטומטית. התחנות מכויל
הידרומטריות ישירות באקדח רדאר ובמד זרם. ריכוז הסדימנטים המרחפים נמדד במד עכירות 
ובמעבדה. בנוסף, נעשה שימוש ברחפן ובתוכנת פוטוגרמטריה אוטומטית,  לבניית סדרת מודלים 

שו במהלך מ לזיהוי שינויים טופוגרפיים שהתרח”ס 4של שריגי גבהים דיגיטליים ברזולוציה של 

, נבחן מקום מדגמי בו בוצעה סדרת תמונות לפני החורף Structure from Motionאירועי זרימה, 
ולאחר האירוע הראשון בחורף. המחקר בודק את השפעת פעולות שימור הקרקע בקנה מידה אגני. 
משווה באופן ישיר וכמותי תרומות נגר וסחף מאירועי זרימה השונים בעוצמה ובתקופת 

שות מאזורי חקלאות, בעלי שיטות עיבוד שונות. מסקנות המחקר תשמשנה להערכת יעילות התרח
 שיטות עיבוד. 

בחורף האחרון נוטרו מספר אירועי גשם בעלי עוצמות ומשכים שונים שגרמו לזרימה אל תחנות 
ליטר. נצפו נזקים \גרם 200המחקר. ריכוזי הסחף בשני הנחלים גבוהים מאוד ומגיעים מעל 

אירועים בחורף האחרון חושב קצב סחיפה אגני  4חתרויות באגני הניקוז. בסיכומם של והת
מ ”מ 1.2ממוצע ונמצא שבאגן ללא הפעילות לשימור קרקע, קצב הסחיפה שחושב בנחל שונם הוא 

מ"מ. יחס זה מייצג מספר אירועים בודד. לבדיקת  0.4גבוה יותר מאשר בנחל שקדים הסמוך  3פי 
 עי זרימה שונים דרוש ניטור לתקופה נוספת. התגובות לאירו
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 לתכנון ממשק הדחת מלחים בטפטוף DIDASמודול המליחות של 

 (1. )א, גמליאל (,1פרידמן, ש. )
המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המחקר  .1

 AS@agri.gov.ilDID החקלאי

-שנתיים ובמטעים היא טפטוף )קרוב ל-שיטת ההשקיה המקובלת ביותר בישראל בגידולים חד
מהשטח המושקה(, בעיקר עילי. לטפטוף יתרונות רבים, בעיקר צמצום אובדני מים  80%

בהתאדות ובחלחול לעומק, אשר נגזרים ברובם מנפח ההרטבה הקטן. אולם לנפח ההרטבה הקטן 
סרון מובנה בהיבט של צבירת מלחים לריכוזים גבוהים בנפח קטן. בנסיבות רבות הגורם יש גם ח

 העיקרי המגביל את היבול הוא מליחות הקרקע ולא רטיבותה. 

, שניתנת להורדה מאתר DIDASבשנים האחרונות אנחנו מפתחים תוכנה ידידותית למשתמש, 

 950-)עד כה כ 2014החל ממרץ  (http://app.agri.gov.il/didasמנהל המחקר החקלאי )

 DIDASמשתמשים הורידו אחת משתי הגרסאות הציבוריות של התוכנה(. הגרסה הציבורית של 

( מכילה שלושה מודולים לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף שאינם מתייחסים למליחות מי 1.1.1

על  DIDASההשקיה ותמיסת הקרקע. )במושב הפוסטרים, נדגים למעוניינים את הפעולה של 
פי בקשת הקהל( כעת אנחנו -מחשבים ניידים, כולל הדמיה של תרחישי השקיה בטפטוף על

(, שמטרתו לדמות salinity managementנמצאים בשלבי הסיום של פיתוח מודול רביעי )
תהליכים של הצטברות מלחים באזור השורשים הפעיל ובפני הקרקע והדחתם לעומק ככלי עזר 

והדחת המלחים. במודול המליחות יש גידול של מערכת השורשים לאורך  לתכנון ממשקי השקיה
עונת ההשקיה וקליטת המים היומית היחסית )למנת ההשקיה היומית( של הצמח תלויה גם 
במליחות של תמיסת הקרקע ובדיות הפוטנציאלית. המודול מצריך גם קלט של ההתאדות 

מחשבים את הדיות הפוטנציאלית היומית(, והוא ( לאורך עונת הגידול )בעזרתו ET0הפוטנציאלית )
פי מקדם גידול והתאדות פוטנציאלית -גם תומך בארבעה ממשקי השקיה )קבועה, שרירותית, על

פי גודל מערכת השורשים( ושני ממשקי הדחת מלחים )שרירותית או מחזורית, בנפחי מים -ועל
דחה יכולים להיות קבועים או מתכונתיים למנות ההשקיה(. ריכוז המלחים במי ההשקיה והה

משתנים בהתאמה לזמינות של יותר ממקור מים אחד. מודול המליחות מדמה את תהליכי צבירת 
המלחים בבית השורשים עבור תרחישים עם גיאומטריה שונה של הצבת טפטפות ומערכות 

סת שורשים, ממשקים שונים של השקיה והדחת מלחים, ורגישות שונה של הצמח למליחות תמי
פי שטפי המים -הקרקע. החישובים היומיים של מאזן המלח בבית השורשים נעשים על

. מנת ההשקיה היומית מתחלקת לארבעה DIDASשמחושבים במודול המהלכים היומיים של 
רכיבים: קליטה על ידי הצמח, התאדות מפני הקרקע, חלחול לעומק דרך האזור הפעיל של 

שים( וחלחול לעומק מסביב לאזור הפעיל של השורשים השורשים )שמדיח מלחים מבית השור
פי תכונות הצמח, -)שלא מדיח מלחים מבית השורשים(.  מערכת השורשים של הצמח גדלה על

המרחק מהצמחים השכנים ונפח קליטת המים היומי, שתלוי גם במליחות תמיסת הקרקע. 
ל קליטת המים, ההתאדות . המהלכים היומיים ש1הפלטים העיקריים של מודול המליחות הם: 

. תכולת הרטיבות וריכוז המלחים הממוצעים בבית השורשים, וריכוז המלחים 2והחלחול לעומק; 
. מסת המלח שהוספה בהשקיה, שהצטברה בנפח מערכת השורשים, 3במים המחלחלים לעומק; 

מח . נפח המים שהוסף בהשקיה, שנקלט על ידי הצ4שהצטברה בפני הקרקע ושחלחלה לעומק; 

 ─. רדיוס מערכת השורשים של הצמח 6-. נפח קליטת המים היחסי היומי; ו5ושחלחל לעומק; 
 .ההשקיה עונת לאורך
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דוגמא מקידוח אפעה  -שימוש בלוגים חשמליים לצורכי זיהוי תהליכי המלחה 
 א13

 (1(, ליבשיץ, י. )1צוריאלי, א. )
 arikz@water.gov.il  השרות ההידרולוגי, רשות המים .1

מטרות: קבלת התפתחות מצב  2א נקדח כקידוח חליפי לקידוח הישן מתוך 13קידוח אפעה 
הזיהום באקוויפר חבורת יהודה ושאיבת המים המזוהמים מהאקוויפר. במהלך הקדיחה בוצעו 

ן ירקעם וחביון. תוצאות לוגים חשמליים בחלק הטבול של חבורת יהודה מול תצורות צפית, עי
ואומתו הן עם דיגומי המים  3הפענוח הושוו עם לוגים חשמליים ישנים בקידוח הישן אפעה 

בשאיבות השונות בקידוח החדש והן עם פרופיל המוליכות החשמלית. הממצאים העיקריים 
 שהתקבלו הינם:

ית בלבד. פענוח הלוגים החשמליים הראה כי הזיהום מרוכז בתת אקוויפר תצורת צפ .א
 מגכ"ל. 10,100-כהתוצאות אומתו עם שאיבת הביניים בה נמדדה מליחות של 

מגכ"ל לפי  700-900מליחות המים המתקבלת בתצורת חביון הינה מאות מגכ"ל בלבד ) .ב
פענוח הלוגים החשמליים ופרופיל המוליכות החשמלית(, כלומר תת אקוויפר זה אינו 

 מזוהם.

הידרולוגית אזורית ומונעת, ככל הנראה, מהזיהום  תצורת עין ירקעם יוצרת הפרדה .ג
להתפשט לתת אקוויפר תצורת חביון. נראה מהלוגים כי עיקר תרומת המים באקוויפר 

 חבורת יהודה מגיע מתצורת צפית.

אקוויפר תצורת צפית -( המתקבלים כיום במי תתSPהשוואת ערכי לוג פוטנציאל עצמי ) .ד
)לפני הגעת הזיהום לאזור אפעה(  1983בשנת  3 לעומת הערכים שהתקבלו בקידוח אפעה

מראים על תהליכי המלחה חריפים. מקרה בוחן זה של השוואת לוגים חשמליים עם 
מדידות שנעשו בעבר מהווה דוגמא לחשיבות השימוש בלוגים חשמליים ככלי לצורכי 

 זיהוי תהליכי המלחה באקוויפר.

קידוחים מרוחקים, כדוגמת נחל קיימת התאמה ברורה בהשוואה ללוגים חשמליים ב .ה
 .116זוהר 

 לאור התוצאות הוחלט לסתום חלק תחתון בקידוח ולהפיק מתצורת צפית בלבד. .ו
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 תחילת עבודות הכרייה -לירושלים  5-מנהרת הקו ה

 (3סנפורד, מ. ), (1קרויטורו, ל. )(, 1(, גרוס, א. )2)אלישע, מ.(, 1קינריך, א. )
 assafk@ecolog.co.il  מ"אקולוג הנדסה בע .1

 חברת מקורות .2

  חברת גולדר .3

 5-לירושלים מהווה את הקטע המזרחי של כלל מערכת אספקת המים של הקו ה 5-מנהרת הקו ה
לירושלים. מערכת זו, המוקמת על ידי חברת מקורות, אמורה לתת מענה לעלייה התלולה בצריכת 

בירושלים ובסביבתה. המערכת כוללת שני קטעים: קטע מערבי מחולדה ועד צומת המים 
ק"מ וכולל קווי מים בקטרים  17, אשר מתפרס על פני 2013אשתאול, שבנייתו הסתיימה בשנת 

בנייתו של הקטע השני, המזרחי, המתוכנן לאורך  אינץ' שהונחו בשיטת חפירה וכיסוי. 80של עד 
, והיא 2019-ואמורה להסתיים ב 2016ועד עין כרם, התחילה בשנת  ק"מ מצומת אשתאול 14-כ

 100מטר, שבתוכה יונח צינור פלדה בקוטר  4.0בקוטר של  TBMכוללת חציבה של מנהרה בשיטת 
אקולוג משמשת כבקר התכנון של  פרויקט המנהור של  הקטע המזרחי -אינץ'. חברת גולדר

 צת מים לירושלים.ביצוע" על ידי קבו–המבוצע בשיטת "תכנון 

עבודות המנהור התקדמו  2017ונכון לחודש פברואר  2016עבודות המנהור החלו בחודש דצמבר 
מ' תוך כדי חציבה בסלעים קרבונטים, עם אופי וקושי משתנה, באגף  450-עד למרחק של כ

 המערבי של קמר יהודה.  
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

של גלי לחץ בתווך נקבובי בלתי  מודל אגד קפילרות להערכת התקדמות ודעיכה
  רווי

 (1( , קמאי, ת. )2( , שורק, ש. )2( , יקירביץ', א. )1,2קליסמן, ד. )
 מרכז וולקני –המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי  .1

doronkalisman@gmail.com 
 גוריון–ם לחקר המדבר, אוניברסיטת בן מכון המים, המכוני .2

אנו מציעים מודל אנליטי להערכת התקדמות ודעיכה של גלי לחץ בתווך נקבובי בלתי רווי. המודל 
נשען על גישת אגד הקפילרות אשר מאפשרת להשיג תיאור גיאומטרי של צינורות קפילריים 

קבוצות של צינורות קפילריים  לייצוג התווך. בכך שהתווך הנקבובי הבלתי רווי מיוצג על ידי
המשתנים במספרם, באורכם ובקוטרם, האנליזה של גלי הלחץ מתבצעת על ידי מעבר הגלים 
בקפילרות. אפיון זה, של התקדמות ודעיכה של גלי לחץ בצינורות, מאפשר תיאור דטרמיניסטי של 

 הבעיה. 

תאים פתלתלות ספציפית לכל אנו מציעים שינוי קל למודל אגד הקפילרות הנפוץ, אשר מאפשר לה
קבוצת קפילרות. לאחר שהתווך הנקבובי מיוצג על ידי קבוצות קפילרות, תגובת התווך למתקף 
)אימפולס( של לחץ פתאומי מנותחת לפי דעיכת אמפליטודה של גל קול המתקדם בזורם בתוך 

פילרות פעילות צינור. כך, ניתוח התופעה בדרגות רוויה שונות מצריך קביעה של אלו קבוצות ק
בכל דרגת רוויה, ומעבר הגלים דרך קבוצות אלו. התכונות המכאניות והגיאומטריות, אשר 
משמשות לחישוב של התקדמות הגל בקפילרות, מותאמות לדמות את התנאים אשר מאפיינים 

 תווך הנקבובי.

י. המוטיבציה למודל זה היא להתחקות אחר תנועת מומסים מונעת גלי לחץ בתווך נקבוב
מתצפיות עולה כי לגלי לחץ יש השפעה משמעותית על תנועת המומסים במי הקרקע. מהתבוננות 
במשוואות המאזן עבור הנוזל והמומס ניכר כי שינוי פתאומי בלחץ ישפיע על התנע של הזרימה 
)בניגוד לשינוי איטי שיגרום לזרימה בחיכוך( ושל המומס. לכן, תנועת המומסים על ידי גלי לחץ 

( עלייה חדה ורגעית במהירות הזורם מעודדת 1ולה להיות מקושרת לשני מנגנונים עיקריים: יכ
תנועה בנקבובים אשר אינם זורמים בזרימת זחילה, וזאת מכיוון שנוצר מצב של זרימה עם 

( שינוי התנע נושא עמו שינוי באנרגיה הקינטית 2אינרציה דומיננטית במקום חיכוך דומיננטי; 
 ל שיווי המשקל בין המומס החופשי בזורם לבין הפרקציה הספוחה למוצק. אשר משפיע ע
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ות של הדיונות בגבול חקר הניגודיות בהחזר מכ"ם בעל מפתח סינטטי בהדמא
 מצרים-ישראל

 (3(, אדמווסקי, י. )2(, בלומברג, ד. )2(, סיגל, ז. )1רוזנשטיין, ע. )
 offerr@volcani.agri.gov.il מכון וולקני .1
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן .2
 אוניברסיטת מקגיל, קנדה .3

מצרים הנחצה על ידי קו הגבול משך מחקרים רבים בחישה מרחוק -שדה הדיונות בגבול ישראל

לאורך השנים, מאחר והוא מדגים תופעות אופטיות מעניינות בכמה תחומים ספקטרליים, מתחום 

אדום התרמי. התופעות הללו הן תוצאה של מדיניות שימושי קרקע שונה -האור הנראה ועד האינפרה

על ידי שתי המדינות, שגורמת לתגובות שונות במערכת האקולוגית. המחקר הזה בודק את תכונות 

פני השטח שעשויות להשפיע על החזר מכ"ם, ובכלל זה את חספוס פני השטח והתכונות 

לו, בכדי להבין את השוני בהחזר המכ"ם משני צדי הגבול. הבדל בחזר המכ"ם הדיאלקטריות ש

-מ ASAR, וגם מהדמאות 1994-, הדמאת המכ"ם הראשונה של האזור מSIR-Cהודגם בהדמאת 

, בליווי תצפיות מהשדה. תצפיות אלו, שנערכו בחתך לאורך הגבול, יחד עם תצלום אויר 2011-2012

שימשו לניתוח ההבדלים בדפוסי הצמחייה, היכולים להשפיע על  SIR-C-מאותה השנה של הדמאת ה

חספוס פני השטח. ההבדלים בדיאלקטריות שני סוגים של תכסית קרקע )חול לעומת קרומים 

ביולוגיים( נמדדו בשדה ובמעבדה. התוצאות מצביעות על כך שמבנה הצמחייה ופיזורה המרחבי 

אחד עם תצפיות המכ"ם. התכונות הדיאלקטריות של חול שונים בשני צדי הגבול, והדבר עולה בקנה 

 20 -מגה הרץ  50וקרומים ביולוגים נמצאו דומות, אף על פי שאינן קבועות לאורך ספקטרום המכ"ם )

גיגה הרץ(. ממצאים אלו תומכים בהיפותזה ש שינויים בצמחיה כתוצאה משימושי קרקע שונים 

 מכ"ם משני צדי הגבול.בישראל ומצרים הם הגורמים להבדל בהחזר ה
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וחנקן בביומסה המיקרוביאלית בקרקע בממשק זיבול אורגני לעומת דישון  פחמן
  שנתית ועונתית -כימי: השפעה רב

  (2(, אורן, ע. )2טל, א. )-(, בר2,1רוטברט, נ. )
 החוג למדעי הקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית .1

agri.gov.il.@volcaninativr 
 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מכון וולקני .2

טווח מתבצע בתחנת המחקר בגילת )צפון הנגב( לשם -מבוא ומטרת העבודה: ניסוי שדה ארוך
הבנת השפעת ממשק זיבול אורגני על פוריות הקרקע. חלקות שדה טופלו במהלך חמש השנים 

ונות ברמות קומפוסט שונות אל מול טיפול ביקורת של דישון באוריאה )חמישה בלוקים האחר
באקראי לכל טיפול(. לצד מבחני יבול ותכולת יסודות הזנה חיוניים לצמח, נבחנה ההשפעה 

הטווח של ממשק הדישון על תכולת החומר האורגני והביומסה המיקרוביאלית בקרקע. -ארוכת
אופיינה הדינמיקה העונתית של גודל הביומסה המיקרוביאלית  2015-2016כמו כן, בשנים 

 והפרופורציה שלה מכלל החומר האורגני. 

שיטות העבודה: ריכוזי פחמן אורגני וחנקן כללי בקרקע וכן ריכוזי פחמן אורגני, חנקן אורגני, 
בביומסה אמון וניטרט במיצוי מימי של הקרקע נמדדו בשיטות סטנדרטיות. תכולות פחמן וחנקן 

המיקרוביאלית הוערכו באמצעות מיצוי מימי של דוגמאות קרקע שעברו פומיגציה באדי 
כלורופורם )תהליך הגורם הרס דופן התא ומאפשר מיצוי תוכנו(. פחמן מיקרוביאלי מתמצה נמדד 

ומדידה  Ninhydrinוחנקן מיקרוביאלי באמצעות ריאקציית  TOC analyzerבאמצעות 
החסרת ערכים המתקבלים עבור דוגמאות שלא עברו פומיגציה והמשקפים  קולורימטרית )לאחר

 מרכיבי פחמן וחנקן אביוטיים במיצוי.

)שנה חמישית( נרשמו עליות מובהקות בכל מדדי הפחמן  2015תוצאות: בתום מחזור הגידול של 
ם מ בקרקעות שטופלו בקומפוסט בהשוואה לדישון הכימי, וזאת במתא”ס 15-0והחנקן בעומק 

למנת הקומפוסט המיושמת. המדד שנמצא הרגיש ביותר להיסטוריית ממשק ההזנה היה תכולת 
 6 -ו 4, 2בטיפולי קומפוסט של  104% -ו 86, 42החנקן בביומסה המיקרוביאלית עם עלייה של 

/דונם, בהתאמה, בהשוואה לדישון הכימי. העלייה בתכולת הפחמן המיקרוביאלי הייתה 3מ'
( ולפיכך היחס פחמן:חנקן בביומסה המיקרוביאלית קטן בטיפולי הקומפוסט 39%פחותה )מקס' 

בהשוואה לדישון הכימי )בניגוד ליחס פחמן:חנקן האורגני הכללי(. ניתן לשער ששינוי זה נובע 
מעליה ביחס חיידקים/פטריות בטיפולי הזיבול האורגני. הדינמיקה העונתית של המדדים 

וביאלי בתגובה הן לאירועי גשם והן למינון הקומפוסט המיושם. הנבחנים הצביעה על גידול מיקר
יחס הפוך בין גידול הביומסה המיקרוביאלית לבין היחס פחמן מסיס:חנקן מסיס העיד על 

 תהליכי אימוביליזציה של חנקן. 

השלכות: הרגישות הגבוהה של מדדי ביומסה מיקרוביאלית לממשק ההזנה, הן בטווח הזמן 
ח העונתי משקפת את תרומת הזיבול לפוטנציאל ההזנה של הקרקע בהשוואה הארוך והן בטוו

לדישון כימי. תהליכי אימוביליזציה מיקרוביאלית של יסודות הזנה )דוגמת חנקן במחקר הנוכחי( 
עשויים להוות מנגנון של שימור עודפים )למשל בטווח הזמן הקצר לאחר יישום קומפוסט( 

תמותת ופירוק מיקרואורגניזמים(. לפיכך, מדדים אלו יכולים  ושחרורם בטווח הזמן הארוך )עם
לשמש להערכת סטטוס ההזנה הפוטנציאלית של הקרקע. העמקת ההבנה בתהליכי מיחזור החנקן 
האורגני והמיקרוביאלי בקרקעות סייע לקבלת החלטות מושכלות בנוגע לסוג הדישון, השימוש 

 בקומפוסט ומינונו ואף לעיתוי היישום. 
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 הקבועים משתנים כאשר

 ( 1(, רשף, ג. )1,2רונה, מ. )
 michaelr@water.gov.il  אגף בכיר לאיכות מים, הרשות הממשלתית למים וביוב .1

 מ"אקולוג הנדסה בע .2

 עים:בניית מודל זרימה הידרולוגי הינו לרוב תהליך סטנדרטי על פי צעדים קבועים וידו

 מסלע השונים\קביעת גבולות המודל וחלוקתו לסוגי קרקע .1

כיול הפרמטרים ההידרולוגיים )מוליכות הידראולית, אגירות, מקדמי חלחול של גשם   .2
 ( של סוגי הקרקע השונים על פי מפלסים או מידע אחר זמין. ו'כו

 אימות המודל כנגד מידע נוסף אשר לא שימש לכיול.  .3

וכיולו, מקובל להניח כי הפרמטרים ההידרולוגיים המכוילים  המודלעם סיום תהליך בניית 
  נשארים קבועים לאורך השנים.

תופעות בהן נדרשים שינויים של פרמטרים הידרולוגיים במודלי זרימה  2בהרצאה הזאת אראה 
   :טובות, למרות ביצוע כיול מקובל על מנת לקבל תוצאות

מפלסים מחושבים  ההראברשות המים ה מודלי זרימ 2אימות של  -העשרה הטבעית .א
כי שניהם כוילו על  תההראגבוהים מהמפלסים המדודים. בחינת המודלים וכיול מחודש 

כי  תההרא 2000-2010. בדיקת תוצאות המודלים בשנים 2005עד  1975 מסמך מפלסים 
 . 2010העשרה הטבעית קטנו משמעותית מאז תחילת \ערכי מקדמי החלחול

בשני מודלי זרימה באזור  -הידראולית של כורכר על פי קואורדינטה שינוי מוליכות .ב
רמלה, רחובות וקריית מלאכי, התקבל שוני במוליכויות ההידראוליות של סלע הכורכר: 

אין כאן שינוי לאורך הזמן, אלא  במזרח המוליכות נמוכה משמעותית מאשר במערב.
מסלע מקבל \לת כי כל סוג קרקעשינוי פרמטר עם שינוי במרחב. אך שוב, ההנחה המקוב

 ערך של מוליכות הידראולית אחיד נסתרת.

ההרצאה תציג את התופעות, תציע סיבות לשינויים וכן תצביע על גורמים נוספים אשר עלולים 
 פרמטרים ההידרולוגיים בעתיד הקרוב. בלגרום לשינויים נוספים 
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שקיה ותכונות קרקע להקטנת שטפי בחינה של אמצעים מבוססי איכות מי הה
  מזהמים מתחת לשדות מושקים

 (1(, לאופר, א. )1רוסו, ד. )
 vwrosd@agri.gov.il המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, מנהל המחקר החקלאי .1

פקת מי שתייה בארץ י ניטרט הוא מהגורמים העיקרים לסגירת בארות לאס”זיהום מי התהום ע
ובעולם. הפחתת שטפי הניטרט המחלחלים מהשדה החקלאי לעבר מי התהום היא לכן חיונית, 

( להשקיה. במחקר הנוכחי המבוסס על TSWבעיקר עקב השימוש האינטנסיבי במים מושבים )
הדמיה נומרית של הזרימה וההסעה, נבחנו אמצעים להקטנת סכנת ההמלחה והזיהום של מי 

, המבוססים על איכות מי ההשקיה ועל תכונות הקרקע. TSW -כתוצאה מהשקיה בהתהום 

ומים  TSW( מבוסס על שינוי לסירוגין של איכות מי ההשקיה בין ADWהאמצעי הראשון )

י נתונים של ריכוזי ניטרט וכלוריד מנפח הקרקע הפעיל בקליטת ”(, המוכוון עDSWמותפלים )

(  העשוי להקטין באופן ניכר Capillary Barrierם קפילרי )מים. האמצעי השני מבוסס על מחסו
 את שטף המים, ולכן את שטף המומסים בקרקע מתחת למחסום.

( מזעור שטפי המאסה 1מנקודת המבט של הגנה על איכות מי תהום, ההישגים  הנדרשים הם: )
של מומס נתון,  ( הגדלת ההסתברות שריכוזו2) -של כלוריד וניטרט מתחת לאזור בית השורשים, ו

C* ,קטן מריכוז מומס קריטי הנקבע מראש ,C.ידלוף מתחת לבית השורשים , 

 התוצאות העיקריות של המחקר ניתנות לסיכום כדלקמן:

 TSW( ביחס למטרה הראשונה, שימוש במחסום קפילרי מתחת לבית השורשים, והשקיה עם 1)
בית השורשים בשילוב עם שינוי איכות (, או שימוש במחסום קפילרי מתחת לאזור 1בלבד )תרחיש 

(, נתנו תוצאות דומות, טובות ביותר. בהשוואה 2)תרחיש  ADW-מי ההשקיה על פי גישת ה

בלבד והקרקע אינה מכילה מחסום קפילרי, שטפי  TSW -למקרה הייחוס בו ההשקיה מתבצעת ב
 אמה. , בהת80%-ו 83% -המאסה של הכלוריד והניטרט מתחת לבית השורשים פחתו ב

( ביחס למטרה השנייה, התרחיש השני נתן באופן משמעותי תוצאות טובות יותר מאשר 2)
התרחיש הראשון. לעומת מקרה הייחוס, עבור שני המומסים, התרחיש השני הכפיל את שטחו של 

 .C≤Cמישור הבקרה האופקי מתחת לבית השורשים עבורו מתקיים *

הגיאומטרית של המחסום הקפילרי על תגובת מערכת  ( בנוגע להשפעה של סוג הקרקע והתצורה3)
הזרימה. מנקודת המבט של הגנה על איכות מי התהום, מחסום קפילרי יחסית עבה וצר, הממוקם 

 בעומק רדוד יחסית, העשוי מקרקע גסת מרקם במיוחד )למשל, טוף( עדיף.
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 ניהול אגני ניקוז בתקופה של אי וודאות אקלימית

 (1רייזר, ה. )
  EWREברת ח .1

טוען שבאזורנו תהייה הפחתה בכמיות הגשם עם זאת, לא נמצא לכך מובהקות  IPCC -ה
 סטטיסטית. 

מערכות בהן  שניםשנן המחקרים מצביעים על כך שיש שינוי בפיזור המרחבי של הגשם כך שי
שנים אחדות במרכז והבאזור ההר ומתרכזות  הגשם הגשם הן דרומיות, בשנים אחרות מערכות

גשם הכמות ושהקצנה בארועי הגשם, אנו עדים ל מעבר לכך,. הארץ מים מתרכזים בצפוןהגש
יורדת בתקופה יותר קצרה. מתוך כך אי אפשר לטעון  ,תה יורדת בפרק זמן ארוךיהיפעם ש
 אלה עוצמות הגשם שהולכות ומקצינות. ,כמויות הגשם הן אלו שמשתנותש

ניקוז העירונית המושפעת מאוד מעוצמות גשם אי וודאות אקלימית זו מהווה אתגר למערכת ה
גבוהות בפרקי זמן קצרים. לעיתים דחופות מערכת הניקוז אינה מתוכננת לעמוד בעוצמות 

 קיצוניות ואינה עומדת בעומס וכך נגרמים נזקים כבדים ברכוש ולעיתים אף בנפש.

יש להתחשב  בשינויי  בתיכנון מערכות הניקוז, במיוחד לאור תנופת הבניה של השנים האחרונות,
 האקלים בהקשר של התגברות אירועי הגשם הקיצוניים. 

ישראלית האגודה וה ישראלית למשאבי מיםהמשותף לאגודה השנתי במסגרת הרצאה זו בכנס ה
ינתנו דוגמאות לארועי גשם קיצוניים שהביאו לקריסת מערכת הניקוז ויבחנו  למדעי הקרקע

ערכות הניקוז העירוניות, על מנת להקטין את הכשלים האמצעים העומדים לרשות מתכנני מ
 בעתיד, על אף אי הוודאות ההולכת וגדלה במשטר הגשמים.
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התגובה בזמן של שפיעת מעיינות וזרימה בנחלים לשאיבת מי תהום באגנים 
 גדולים

 (1רימר, א. )
 alon@ocean.org.il  חקר ימים ואגמים לישראל, המעבדה לחקר הכנרת .1

לאחרונה נכנס משק המים הישראלי לעידן ההתפלה. כתוצאה מכך נהנים הצרכנים במרכז הארץ 
ובצפון הנגב מגמישות רבה בהספקת מים. עם זאת קיימים עדיין אזורים נרחבים בצפון )גליל, 

ורות מים מן הטבע, ולכן, למרות גולן, כנרת, בית שאן(, שהספקת המים אליהם נשענת על מק
השיפור הרב במצב משק המים סובלים אזורים אלה משחיקה הדרגתית בכמויות המים 
הטבעיים. בשל צרכים אלה מוציאה רשות המים לפועל תכניות לניצול מים טבעיים נוספים. יחד 

וישנות עם זאת, קיימת מחלוקת מקצועית משמעותית בנוגע למידת השפעתן של הפקות חדשות 
מקידוחים עמוקים או מרוחקים, על הזרימות הטבעיות במעיינות ובפני השטח. בשנים האחרונות 
נכתבו דו"חות רבים המצביעים על תופעה כללית של דעיכת שפיעת מעיינות בצפון הארץ, עובדה 
שאיננה שנויה במחלוקת. כמו כן נמצא במקרים רבים כי ירידה בשפיעה שנתית של מעיין גדולה 
מהירידה בכמות הגשם השנתי. לפיכך לא ניתן להסביר את הפחיתה בשפיעת המעיין בירידה 
בכמויות הגשם בלבד, ויש לחפש את הסיבה לפחיתה בשפיעה בגורם חיצוני אחר שמשפיע על 
המילוי החוזר של המעיין. דומה שבניגוד לעבר, בעיני רבים בקהילה ההידרולוגית השאיבה איננה 

משמעותי להפחתת הספיקות הטבעיות. במספר רב של דו"חות וחוות דעת בולטת  מהווה עוד גורם
( יחס לא ליניארי בין הגשם 1מאד מגמה להציע הסברים חלופיים לדעיכת המעיינות, כגון )

( שינוי רב שנתי באופי הצמחייה וכיסוי 3( שינוי פיזור הגשם בזמן; )2להעשרת מי התהום; )
( הקמת מאגרים עלולה 5מי תהום ע"י גורמים מעבר לגבול )סוריה(; )( שאיבות וניצול 4הקרקע; )

 לגרום להפחתת העשרת מי התהום ולפחיתה במפלסים במעיינות סמוכים. 

בהרצאה הנוכחית נבחן את הדינמיקה של אקוויפר גדול בתגובה לשאיבה ממנו. נראה כי 
ם גדול, ונראה כי קבוע דעיכה באמצעים פשוטים ניתן להגדיר קבוע דעיכה אופייני לאגן מי תהו

שנים. המשמעות היא שמהשנה שבה מתחילים  10-אופייני עשוי להיות בסדר גודל של למעלה מ
שנה רק בהשפעת השאיבה,  30-להפיק מי תהום, המפלס הסטטי יורד בהתמדה במשך למעלה מ

עלולה  וכך גם השפיעה מהמעיינות. הירידה האיטית במפלסים הסטטיים ובשפיעת המעיינות
להיות מיוחסת בטעות להשפעת תהליכים הדרגתיים של פחיתה בגשם. מסקנתנו העיקרית היא 
שמקורות המים הטבעיים בגליל המערבי, באצבע הגליל ובגולן מתדלדלים באיטיות בעשרות 
השנים האחרונות לא רק בגלל הפחתה בגשם אלא בגלל ניצול גדל בהדרגה של מי התהום, שבא 

 עשרות שנים לאחר שהחלה השאיבה. לידי ביטוי גם
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במקומות בהם גיל המים נמצא מעבר  81-מי תהום בנגב בעזרת קריפטון תיארוך
 14-לטווח תיארוך הפחמן

 (3(, יוקוצ'י, ר. )2,1י. ) ,(, יחיאלי2(, בורג, א. )1(, אדר, א. )1רם, ר. )
 roira@post.bgu.ac.il  גוריון בנגב-מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן .1

 ירושלים ,30המכון הגיאולוגי, מלכי ישראל  .2

 אוניברסיטת שיקאגו ,המחלקה למדעים גיאופיזיים .3

אקוויפר אבן החול שבחבורת כורנוב נפרס על פני שטחים נרחבים במרחב סיני והנגב. מחקרים 
רימה באקוויפר והצביעו על גרדיאנט ברור במפלסי המים מאזור שונים עסקו בניתוח מבנה הז

ההעשרה העיקרי שבדרום סיני ואל עבר המוצאים הטבעיים בבקע הערבה. יחד עם זאת, ערכים 

שנים( הציגו אקטיביות דומה )וגבוהה  5,730)אשר זמן מחצית החיים שלו הוא  14Cמדודים של 
ידות אלה הובילו למסקנה על גיל הומוגני של מי במקצת מאפס( בקידוחים שונים במרחב.  מד

אלף שנים( המצביע כביכול כי מקורם של המים באירוע העשרה  20-35התהום באקוויפר )בין 
יחיד שהתרחש בסוף הפלייסטוקן. הגיל ההומוגני עומד בסתירה לגרדיאנט הזרימה לכיוון 

עבודות שנעשו לאחרונה בנושא המוצאים,  אשר לאורכו ניתן היה לצפות לעלייה בגיל המים. 

 14Cמצביעות על הבעייתיות שבשימוש בריכוזים נמוכים של  14Cתיארוך מי תהום באמצעות 
לצורך תיארוך. לכן במחקר הנוכחי נעשה שימוש בכלי איזוטופי אחר לתיארוך מים עתיקים דלי 

, ומספק 229,000 (, המאופיין בזמן מחצית חיים ארוך של81Kr) 81-: קריפטון14Cאו אף חסרי 
 חדשה לבחינת גילי המים באקוויפר.הזדמנות 

שנמדדו בנגב ובערבה חושפים כי גיל המים אכן נמצא הרבה מעבר לטווח התיארוך של  81Krערכי 

שנים בקידוחי ירקעם, ועד לגיל  50,000-. גילי המים נעים בין גיל 'צעיר' יחסית של כ14C-שיטת ה

 14C(. המחקר הנוכחי כלל בחינה חוזרת של 20קידוח צופר שנים ) 600,000-מים של מעל ל
( גז אשר מוצה 2( ביקרבונט מומס במי תהום, )1במערכת, במהלכה נדגמו שני מרכיבים לאנליזה: )

 14Cישירות ממי הקידוח. בשני המקרים, התוצאות מצביעות על ריכוזים נמוכים מאוד של 
רכיב צעיר, ומחזקות את ההבנה שגיל המים נמצא באקוויפר, המלמדות כי מי התהום לא מכילים 

מתאימה לבחינת גיל המים באקוויפר אבן  14C-מעבר לטווח תיארוך השיטה. עם זאת, שיטת ה
החול במרחב סיני, בקרבה לאזור המילוי החוזר, שם הערכים היו גבוהים מערך סף מינימלי. 

 14Cם ריכוזים משמעותיים של בנגב, קידוחים בודדים החודרים ליחידות אבן החול ומציגי
א(. נתון זה מלמד כי הזנה רצנטית קיימת 5, 1ממוקמים בתוך המכתש הקטן )קידוחי מכתש קטן 

במערכת מי התהום גם כיום, באותם אזורים בהם מי שיטפונות פוגשים את מחשופי האקוויפר 
 המצומצמים, אך השפעתה של הזנה זו מוגבלת מאוד במרחב.

במרחב סיני מאפשרים בחינה  14Cפטון החדשים בנגב ובערבה ביחד עם מדידות שילוב גילי הקרי
של התפתחות גיל המים לאורך מסלולי הזרימה העיקריים. בחינה זו מלמדת כי: )א( קיים 
גרדיאנט גילים בין אזור ההזנה ואזור המוצאים, בהתאמה לגרדיאנט הזרימה באגן; )ב( מקורם 

רה במספר תקופות שונות לאורך הפלייסטוקן, בהן שררו תנאים העיקרי של מי התהום הוא בהעש

נמצאים בקצה השיטה יש צורך בשימוש  14Cגשומים יותר; )ג( באקוויפרים רחבי ידיים בהם גילי 
 בשיטות תיארוך נוספות כדי לשחזר את המילוי החוזר ומערך הזרימה במרחב ובזמן הגיאולוגיים.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 ממצאי ניתוח רב משתנים -ר החוףאיכות מים בתאי האוגר באקויפ

 (1) רשף, ג.
 guyr20@water.gov.il  אגף בכיר איכות מים, רשות המים .1

אגן מי התהום באזור החוף המרכזי, המכונה גם "אקוויפר החוף", מהווה חלק חשוב במשק 
מלמ"ש  250יש צורך לנצל מהאקויפר כ  המים הישראלי. על פי תכנית האב של רשות המים

י איכות המים מתבסס שנתית של מדינת ישראל למים שפירים. ניתוח נתונ-להשלמת הצריכה הרב
קידוחי  552קידוחי הפקה של חברת מקורות,  411קידוחים לפי הפילוג הבא:  1611על נתונים מ 

ידוחי ניטור ייעודים באזורי ק 253קידוחי ניטור ייעודיים במתקני דלק,  395הפקה פרטיים, 
 7פרמטרים שחולקו ל  32תעשייה ומפעלים. הניתוח בוצע על ידי קביעת אינדקס איכות מים ל 

קבוצות מזהמים. הקבוצות הינם חומרים אורגנים מתעשייה, חומרים מדלקים, חומרי הדברה, 
תוני איכות מים לפי נ 25,000חומרי נפץ, פרכלורט, מתכות וקבוצת כלוריד_חנקה. סה"כ נותחו כ 

ריכוז אחרון לכל פרמטר, ריכוז המזהם סווג לאינדקס איכות מים, חושב האינדקס המירבי לכל 
 קבוצה והאינדקס המירבי מבין כל הקבוצות לכל קידוח. 

מניתוח הנתונים עולה כי קבוצות המזהמים המשפיעות ביותר על איכות  -ממצאים עיקריים
הם קבוצת החומרים האורגנים מתעשייה וקבוצת הכלוריד_חנקה. המים בתאי האוגר באגן החוף 

קבוצות החומרים מתכות, וחומרי הדברה לא מהוות איום משמעותי על איכות המים באגן, למעט 
אחוז מתקן מי  30קידוחי הפקה בריכוז הגבוה מ  6במקרים נקודתיים. זיהום בדלקים אותר ב 
מוקדי זיהום. זיהום בפרכלורט וחומרי נפץ  36ת ב שתייה, פעולות שיקום זיהומי דלק מתבצעו

משפיעים על חלק מהאוגר הנציל ברצועות שרון דרומי, גוש דן ורחובות. הרצועות בהם אותר 
זיהום משמעותי בחומרים אורגנים מתעשייה הינם: גוש דן, חולון, ראשון לציון ושרון דרומי. 

 60%גבוהה מ מהם ברמה ה 21פקה, כאשר ב קידוחי ה 120מרכיבים אורגנים מהתעשייה אותרו ב 
הפרמטרים העיקריים שנמצאו במי התהום הם: טטראכלורואתילן  מיחס לתקן מי שתייה.

קמ"ר, פעולות  60וטריכלורואתילן. סה"כ השטח המזוהם מחומרים תעשייתים ופרכלורט הנו כ 
אותר זיהום הרצועות בהם  אתרים. 7לשיקום מי תהום מזיהומים תעשייתים מבוצעות ב 

משמעותי בחנקה הינם: שרון דרומי, שרון צפוני, חדרה ועמק חפר. הרצועות בהם אותר זיהום 
קידוחי הפקה  605משמעותי בכלוריד הם: אשדוד, אשקלון וניצנים. חנקה או כלוריד אותרו ב 

 מתקן מי שתייה. האזורים באגן 60%מכלל קידוחי ההפקה בתאי האוגר( בריכוז הגבוה מ  63%)
 שבהם איכות המים טובה הם: קיסריה, רחובות, יבנה, גבר עם, וניר עם. 
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

וחומר  Aציקלודקסטרין כסופחים להרחקת ביספנול -פיתוח מרוכבים חרסית
 אורגני מומס מקולחין שניוניים

 (1(, מישאל, י. )1שבתאי, א. )
רחובות, האוניברסיטה המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ב .1

 itamar.shabtai@mail.huji.ac.il  העברית בירושלים

אחד מהאתגרים של טכנולוגיות מים הוא טיפול בריכוזים נמוכים של מזהמים אורגניים 

מרוכבים המבוססים על (. בעבודה זו, פותחו TWWבמטריקס מורכב כגון קולחין מטופלים )

מזהמים -( כסופחים להרחקת מיקרוpolyCD-clay)ציקלודקסטרין -נטמורילוניט ופוליחרסית מו

סכרידים -( הינם אוליגוCDs. ציקלודקסטרינים )TWW-( מDOMוחומר אורגני מסיס )
טבעתיים היוצרים קומפלקסים עם חומרים אורגניים שונים הודות לחלל ההידרופובי הקטן 

ולספוח אותם על חרסית לקבלת מרוכבים עם אפיניות  CDs(. ניתן לפלמר nm 0.6)קוטר שלהם 

מותמרים  polyCDsמזהמים אורגניים. מצד שני, ע"י ספיחה של -גבוהה, פוטנציאלית, למיקרו

 DOMמתיל אמוניום מרוכבים טעונים חיובית, עם יכולת להרחיק חומרי -עם קבוצות של טרי

להרחקה סימולטנית של  polyCDזאת, פיתחנו מרוכבים המבוססים על טעונים שלילית. לאור 

, מולקולת מודל A. המרוכבים יושמו להרחקת ביספנול DOMמזהמים וחומרי -מיקרו

( אופיינו בעזרת C( וקטיוניים )Nנייטראלים ) polyCDs מקולחין שניוניים. DOM-הידרופובית, ו

SEC-MALS, H NMR, FTIRיזת יסודות ונספחו על חרסית לקבלת , פוטנציאל זטא ואנלN-

polyCD-clay ו- C-polyCD-clay  שלילי וחיובי, בהתאמה. הספיחה שלעם מטען פני שטח C-

polyCD  (0.3 'היה נמוך משל \ג )ג' חרסיתN-polyCD  (0.6 'בשל דחייה \ג ,)ג' חרסית

כבים הדגימה הטעונים. אופטימיזציה ראשונית של המרו C-polyCDs-אלקטרוסטטית בין ה

, דבר המעיד N-polyCD-clayע"י  Aל'( של ביספנול \מ"ג 1-מ 97%הרחקה כמעט מלאה )

במצב הספוח נשמר. בנוסף, ההרחקה של  Aליצור קומפלקס עם ביספנול  CDשהיכולת של 

-Nעצמו ע"י  DOM-הייתה גבוהה באותה מידה. ההרחקה של ה TWWמתוך  Aביספנול 

polyCD-clay בדה המצביעה על הספצפיות הגבוהה של המרוכב לביספנול היה זניח, עוA .

, ככל הנראה בשל התכולה DOM-מה 95%-הרחיק כ C-polyCD-clayלעומת זאת, המרוכב 

)מנורמל למשקל הפולימר במרוכב(  Aהגבוהה של קבוצות קטיוניות, אך, ההרחקה של ביספנול 

פשריות הן שוני בקונפורמציות של . סיבות אN-polyCD-clayהיה נמוך משמעותית מאשר ע"י 
הפולימר הספוח או הפרעה סטרית של הקבוצות הקטיוניות. לסיכום, ניתן להרחיק באופן יעיל 

מקולחין מטופלים על ידי שילוב של מרוכבים בעלי תכונות  DOM-מזהמים הידרופוביים ו-מיקרו
 שונות. 
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 שיקום מי תהום מזוהמים בישראל

 (1(, אלחנני, ש. )1(, רשף, ג. )1(, גל, ה. )1. )שגיא בן משה, ש
 sharonsa@water.gov.il 61203א "ת 14המסגר   רשות המים, אגף בכיר איכות מים .1

פעילות תעשייתית מלווה את התפתחות ההתיישבות בישראל משנותיה הראשונות. ענפי תעשייה 
ביטחוניות, תעשיות מתכת וטיפולי פני שטח, תעשיות כימיות, מתקני דלק,  דוגמת תעשיות

טקסטיל ותעשיות זעירות היוו במשך שנים מקור לזיהומים סביבתיים נרחבים, בהם גם זיהום 
של מי התהום. באמצעות מערך הניטור הייעודי שהוקם בשנים האחרונות התגלו עשרות מוקדי 

נפח המים המזוהמים באקוויפר כתוצאה מהפעילות באותם זיהום, בעיקר באקוויפר החוף. 
 מיליארד מ"ק. 2 -אתרים נאמד בכ

בשנים האחרונות מושקעים משאבים רבים בתכנון וביישום פעולות שמטרתן לשקם מקורות מים 
שזוהמו, למזער את הסיכונים כתוצאה מהתפשטות הזיהום באקוויפר ולאפשר פיתוח של 

אלו מתבצעות ע"י הגורם המזהם או ע"י רשות המים כאשר המדינה מתחמים מזוהמים. פעולות 
היא הגורם המזהם או כאשר המזהם אינו ידוע. קביעת הטכנולוגיה האפשרית לטיפול בזיהום 
נעשית בהתאם לסוג והיקף הזיהום, מאפייני האתר, ערכי המטרה לשיקום, עלות הטיפול ופרק 

-inום שזוהמו יכול להיעשות ע"י טיפול במקום )שיקום מי התה הזמן הנדרש להגעה להשלמתו.

situ באמצעות הזרקה של חומרים המפרקים או מעודדים פירוק מיקרוביאלי של המזהמים או )
באמצעות שאיבת המים המזוהמים וטיפול חיצוני בהם לשם החזרתם למערך האספקה או ליעד 

של הערכת סיכונים למקור המים, חלופי שנקבע. תכנון פעולות שיקום המים נעשה על פי מודלים 
לסביבה ולבריאות האדם. ניסוי מקדים )פיילוט( נדרש לקביעת היתכנות השיקום בטכנולוגיה 
המוצעת בתנאי האתר ומשמש בסיס לתכנון מפורט של  מערכת  השיקום, לחישוב רדיוסי השפעה 

 של הטיפול ולתכנון מערכות טיפול חיצוניות, במידה ונדרשות.

יקום מי תהום המכילים מזהמים שמקורם בתעשייה החלו במספר אתרים, כאשר פעולות לש
 הטכנולוגיות הנפוצות ביותר הן חימצון כימי, הגברת הפירוק המיקרוביאלי ושאיבה וטיפול. 
באתרים בהם נמצא זיהום מי התהום במרכיבי הדלק מבוצעות פעולות הכוללות שאיבת דלק 

 30תרים( וטיפול במי תהום המכילים מרכיבי דלק מומסים )א 75חופשי המצטבר על פני המים )
 0.3אתרים עד לרמת היעד של  23 -אתרים(. בעקבות פעולות השיקום פחת עובי עדשות הדלק ב

ס"מ ונמדדה במספר אתרים ירידה משמעותית בריכוזי המזהמים עד לריכוזים הקרובים לערכי 
לשלב של ניטור לצורך מעקב  ול והן עברותחנות בהן הסתיים הטיפ 2המטרה. בשלב זה ישנן 

 בלבד.

רשות המים הכינה תכניות לשיקום מי התהום עבור מוקדי הזיהום המרכזיים דוגמת מתחמי 
התעש ברמת השרון ובתל אביב. מכרזים ליישום תכניות השיקום צפויים להתפרסם במהלך שנת 

לשיקום מי תהום באזור תעש  נמצאת הרשות בשלבים מתקדמים של הכנת התכנית ,כןכמו . 2017
 גבעון.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 מידול ההשפעה של הפרשות שורשים על קליטת המים

 Carminati, A. (2 ,)Javaux, M. (3) (,1, נ. )שוורץ
 האוניברסיטה העברית, המחלקה לקרקע ומים .1

2. Goettingen University, Germany 
3. Catholic University of Louvain, Belgium  

ות גוברת ההבנה כי השורש משפיע על התכונות ההידראוליות של הריזוספרה, על בשנים האחרונ
הפרוס המרחבי של המים בריזוספרה ועל קליטת מים על ידי הצמח. מרבית העדויות מצביעות על 
כך כי חומרים המופרשים על ידי  השורש, ובעיקר מוצילג גורמים לעלייה של קיבול המים בקרקע 

ן נמצא כי לאחר התייבשותו, המוצילג הופך להידרופובי. מודלים לקליטת ושל הצמיגות. כמו כ
מים על ידי שורשים אינם מביאים בחשבון את השפעת השורש על תכונות הקרקע ועל קליטת 

צמח שמביא בחשבון -ממדי לזרימת מים במערכת קרקע-המים. בעבודה זו אנו מציגים מודל תלת
מרחבית והעיתית בתכונות ההידראוליות של את ארכיטקטורת השורש ואת השונות ה

הריזוספרה. במודל, קיבול המים בריזוספרה גבוה יותר מאשר רחוק מהשורש ובנוסף, המוליכות 
ההידראולית )לכל תכולת רטיבות נתונה( נמוכה יותר. ההידרופוביות בריזוספרה מיוצגת על ידי 

טיבות, כלומר על ידי שימוש בניסוח הוספת רכיב קינטי לקשר שבין העומד המטריצי לתכולת הר

( של משוואת הזרימה. כמו כן,  בחנו את ההשפעות של non-equilibrium dynamicדינמי )
פירוק ביולוגי של מוצילג ושינוי בתכונותיו על התכונות ההידראוליות של הריזוספרה ועל קליטת 

ת ההידראולית בריזוספרה המים. תוצאות המודל מצביעות על כך כי תכולת הרטיבות והמוליכו
יורדות ככל שריכוז המוצילג יורד. נוסף על כך, מצאנו קשר מורכב בין ריכוז הרכיבים השונים של 
המוצילג )רכיבים הידרופוביים והידרופיליים, בהתאם לדרגת הפירוק הביולוגי שלו( לבין 

כללי, מצאנו כי  הגרדיאנט הנדרש בכדי לענות על דרישת הטרנספירציה הפוטנציאלית. באופן
ריכוז גבוה של מוצילג מביא לגרדיאנטים גדולים יותר, אולם כאשר ריכוז הרכיבים 
ההידרופוביים זהה, ריכוז גבוה יותר של מוצילג, מביא לגרדיאנטים קטנים יותר כך שדרישת 

 הטרנספירציה נענית ביתר קלות. 

ידי חיידקים על התכונות עבודה זו מדגימה את ההשפעה של הפרשות שורשים ופירוקם על 
ההידראוליות של הריזוספרה ועל קליטת המים על ידי הצמח. על ידי שימוש במודל, ניתן לנסות 

 ולפתח מערכות שורשים שיתרמו להיווצרותה של סביבה הידראולית מיטבית לצמח. 
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 מי תהום מלוחים מאקוויפר החוף כמי גלם להתפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה

 (4(, כשר, ר. )4אורן, י. ) (,3(, רהב, א. )2(, יחיאלי, י. )1(, סיוון, א. )1ע. ) רוסק,  (,1ש. ) טיין,ש
 shakedstein@gmail.com  המחלקה לגיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון .1

  המכון הגיאולוגי  .2

 המכון לחקר הימים והאגמים, חיפה .3

 המחלקה להתפלה וטיפול במים, מכון צוקרברג לחקר המים בשדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון .4

Reverse osmosis (RO) seawater desalination is currently a widespread 

means of closing the gap between supply and demand for potable water in 

arid regions. Currently, one of the main setbacks of RO operation is fouling, 

which hinders membrane performance and induces pressure loss, thereby 

reducing system efficiency. An alternative water source is saline groundwater 

with salinity close to seawater, pumped from beach wells in coastal aquifers 

which penetrate beneath the freshwater-seawater interface. 

In this research, we studied the potential use of saline groundwater of the 

coastal aquifer as feed water for desalination in comparison to seawater using 

fieldwork and laboratory approaches. The chemistry, microbiology and 

physical properties of saline groundwater were characterized and compared 

with seawater. Additionally, reverse osmosis desalination experiments in a 

cross flow system were performed, evaluating the permeate flux, salt rejection 

and fouling propensities of the different water types. Our results indicated that 

saline groundwater was significantly favored over seawater as a feed source 

in terms of chemical composition, microorganism content, silt density and 

fouling potential, and exhibited better desalination performance with less flux 

decline. Saline groundwater may be a better water source for desalination by 

RO due to lower fouling potential, and reduced pretreatment costs. 
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

ור זיהום פוטנציאלי ממכבסות ניקוי יבש סקר היסטורי וחקירות סביבתיות  לאית
 באקוויפר החוף 

 (2) (, רשף, ג.1) (, קרויטורו, ל.1(, למפרט, מ. )1) ( , לוינסון, י.1) שטרמר, י.
 stramery@ecolog.co.il  76703, רחובות 3אקולוג הנדסה בע''מ, רח' פקריס  .1

 guyr20@water.gov.il 61203, תל אביב 14ח' המסגר רשות המים, ר .2

אחד המקורות לזיהום מי התהום במומסים מוכלרים בעולם הינן מכבסות ניקוי יבש, 
עם תכנית שיקום וניטור יכי הניקוי. בארה"ב מספר מדינות המשתמשות בממסים מוכלרים בתהל

מכבסות המטופלות  1400-כבסות, לדוגמא במדינת פלורידה ישנה תכנית הכוללת כשל הזיהום ממ
על ידי הרשויות. על פי דו"ח של האקדמיה למדעים האמריקאית, בארה"ב קיים זיהום וודאי של 

טופלו ושוקמו. מזהם מי תהום העיקרי  700-אתרים, מהם כ 4,000-מי תהום ממכבסות בכ

(, אם כי קיים גם שימוש בממסים PCEינו פרכלורואתילן )שמקורו במכבסות לניקוי יבש ה

 ( ואחרים.TCEנוספים כגון טריכלורואתילן )

אגף בכיר איכות מים באמצעות חברת אקולוג יזם עבודה לבחינה של פוטנציאל הזיהום 
ממכבסות ניקוי יבש. העבודה בוצעה בשני שלבים, השלב הראשון כלל סקר היסטורי לאיסוף 

חקירות סביבתיות  בוצעופוטנציאל זיהום ממכבסות מעל אקויפר החוף ובשלב השני  מידע ודירוג
ערים מעל  16-הסקר ההיסטורי אותרו מכבסות ניקוי יבש ב במסגרתבשטח לאיתור זיהומים. 

אקוויפר החוף: אשדוד, אשקלון, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חדרה, חולון, יבנה, נס 
מכבסות  440-לציון, רחובות, רמת גן, רעננה ותל אביב. נאסף מידע על כציונה, נתניה, ראשון 

זיהום קרקע ומי התהום.  נקבע פוטנציאלותן עבאמצמכבסות לניקוי יבש  180-ומתוכן כ
באמצעות המידע שנאסף בוצע דירוג של מכבסות ניקוי יבש מבחינת פוטנציאל לזיהום הקרקע 

 10-נציאל הזיהום הוא הגבוה ביותר. בסמיכות למכבסות בהן פוט 28ומי התהום והוגדרו 
 , בוצעו על ידי אקולוג חקירות סביבתיות ראשוניות. 28-מכבסות מתוך ה

במטרה לקבל  TO-15החקירות הסביבתיות כללו ביצוע קידוחי גז קרקע אקטיביים בשיטה 
קידוחי אינדיקציה ראשונית באתרים החשודים לזיהום. בנוסף, בוצעו בצמוד לחמש מכבסות 

 ניטור לאפיון איכות מי התהום.

ממצאי החקירות הראשוניות מראים כי במספר אתרים התגלו ריכוזים חורגים מהתקנים של 
מומסים מוכלרים. החקירות הסביבתיות נעשו במרכזי ערים של גוש דן, באזורים צפופים מאוד 

ועוד( ולכן נדרש המשך מבחינת התשתיות ומיקום קולטנים רגישים )גני ילדים, קידוחי הפקה 
החקירה. מדיניות ארה"ב יכולה לשמש כמודל לניהול וקידום התהליך של תיאום עבודות 
הנדסיות מול בעלי עניינין המעורבים. תכנון של מערכת יעילה לניהול האתרים הללו הינה קריטית 

א פגיעה לאיתור ולמניעת מהתפשטות הזיהום מאתרים לקולטנים רגישים בעת ובעונה אחת, לל
 באיכות החיים של האוכלוסייה והעסקים.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

  שינויים בזמן ושיווי משקל –החתימה החשמלית של מתכות כבדות בקרקע 

  (1(, פורמן, א. )1שלם, ת. )
  .nion.ac.iltechtshalem@campus   הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון .1

זיהום של קרקע ושל מי תהום באופן כללי, ועל ידי מתכות כבדות בפרט, הוא איום חמור על 
מהקרקעות החקלאיות בדלתא של  40%בריאות האדם, במיוחד במדינות מתפתחות כמו סין בה 

נהר הפנינים, אזור המספק חלק גדול מהתוצרת החקלאית של המדינה, מזוהמות במתכות 
לק מתהליך הטיפול, יש צורך בניטור מדויק, מהיר וזול שיספק מידע על ריכוזי כבדות. כח

( עשוי להיות אלטרנטיבה לטכניקות SIPהמזהמים ופריסתם בזמן ובמרחב. קיטוב מושרה )

, זרם חילופין בטווח רחב של תדרים SIPהדגימה המייגעות בהן נעשה שימוש בדרך כלל. בשיטת 

היא שיטה  SIPאל שנוצר כתוצאה מכך נמדד לאורך נתיב הזרם. מוזרק לתוך הקרקע והפוטנצי
בעלת פוטנציאל רב לניטור מתכות כבדות, משום שהיא רגישה גם לשינויים בהרכב הכימי, הן של 
היונים הספוחים אל חלקיקי הקרקע והן של תמיסת הקרקע, וגם לממשק בין שתי הפאזות. 

ביעה על כך שהחתימה החשמלית שלהן עשויה האפיניות הגבוהה של מתכות כבדות לספיחה מצ
 להיות משמעותית, גם בריכוזים נמוכים יחסית.

מטרת המחקר היא לבדוק את החתימה החשמלית של קרקע מזוהמת במתכות כבדות, באופן 
שאינו טומוגרפי. באופן ספציפי, אנחנו חוקרים את החתימה החשמלית של מתכות כבדות שונות 

עות ניסויי אצווה ואת השינויים בזמן לאורך עמודת קרקע באמצעות במצב שיווי משקל באמצ
ניסויי זרימה. בכל אחד מהניסויים המעבדתיים נחקרות ההשפעה הייחודית של המתכות 
הבודדות, ההשפעה של האינטרקציה ביניהן ותהליך השיקום של הקרקע. מתוך התוצאות 

במטרה להפריד את  multi-cole-cole שיתקבלו בניסויי המעבדה אנו מפתחים ומכיילים מודל
רכיבי הפולריזציה. נשתמש בפרמטרים של מודל זה כדי להתאים מודל מונחה נתונים. לסיום, 

 נאמת את המודל תוך שימוש בדוגמאות קרקע מזוהמות מדרום סין.

 בתוצאות ראשוניות של מתכת בודדת, הן מניסויי האצווה והן מניסויי הזרימה ניתן לראות ירידה
בפאזה שמתקבלת בקרקע ככל שריכוז המתכת גדל, דבר המצביע על ספיחה חזקה של המתכות 
בשכבת סטרן. כמו כן נצפה שינוי בזמן הרלקסציה. בהרצאה זו נציג נתונים גולמיים והתאמה של 

 התוצאות למודלים כדי להסביר את ההתנהגות של המערכת שלנו.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

מישורי פארן כתלות בתנאים טקטוניים יציבים התפתחות המפלסים והקרקעות ב
 ותנאים אקלימיים משתנים מסוף הפליוקן ועד היום

(, 3(, מקדונלד, א. )2(, פורת, נ. )1( , אנזל, י. )1(, חביב, א. )1(, מטמון, א. )2(, אמית, ר. )2,1שמחאי, א. )
 (6,5(, פינקל, ר. )4בנדטי, ל. )

 , ישראל91904ה העברית בירושלים, גבעת רם, ירושלים המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיט .1
  , ישראל95501, ירושלים 30המכון הגיאולוגי, רח' מלכי ישראל  .2
3. Desert Research Institute, 2215 Raggio Parkway, Reno, NV 89512, USA 
4. Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement, 

Europôle Méditerranéen de l'Arbois - BP 80 AIX EN PROVENCE cedex 04, 13545, France 
5. Lawrence Livermore National Laboratory, 7000 East Avenue, Livermore, CA 94550, USA  
6. UC Berkeley, Earth & Planetary Science Dept., Berkeley, CA 94720, USA  

מ ממערב לבקע ים המלח, ”~ ק35יים של מישורי פארן בנגב הדרומי, מפלסים הפלוביאלה
ממוקמים בסביבה טקטונית יציבה המאפשרת שימור הנוף והתפתחות של קומפלקס קרקעות 
המשתלבות אחת בשניה.  שלבי ההתפתחות של מישורי פארן מאז הפליוקן שוחזרו מתוך 

האקלימית של האזור.  הגילים מבוססים על המורפולוגיה, הפדולוגיה, הגאוכרונולוגיה והמסגרת 

, תוך דגימה ברזולוציה גבוהה של אופקי 36Cl -ו   Be10של ואיזוטופים קוסמוגניים  OSLשיטות 
 הקרקע.

מישורי פארן מכוסים בעיקר ריצוף מדברי נרחב, המקוטע לעתים על ידי כתמי פליות קטנות 
~ מטר 1ים קרקעות קלציות בעומק רדודות הפזורות במרחב. חתכי הקרקע הנחקרים חושפ

גבסיות.  מעל -שהתפתחו בסדימנטים אלוביאליים או קולוביאליים, מעליהן קרקעות קלציות
גבסיות תועדו קרקעות גבסיות מלוחות שהתפתחו בסדימנט פחות חצצי, להן -הקרקעות הקלציות

פותח מאד בפני עבה המחופה ריצוף מדברי מ Avעבה כמעט נטול חצצים ומעליו אופק  Bאופק 
 השטח.

 2.2 –מ' שהתרחשה ב  1.3 –מעידים על השקעה קולוביאלית בעומק נוכחי גבוה מ  10Beריכוזי 

Ma 36~ וריכוזיCl  1.2 –מצביעים על גיל עתיק מ Ma  של הריצוף המדברי.  סדימנטים אלה
 קשורים למערכת הניקוז הפליוקנית הראשית שניקזה את הנגב לבקע ים המלח אשר הלך

, עקב שביית נחלים והרס Ma 1.9 –והתהווה בתור שקע טופוגרפי. המפלסים ככל הנראה ננטשו ב 

, תוך התפתחות Ma 1.9מערכת הניקוז הפליוקנית.  חתך הקרקע המורכב החל להתפתח לאחר ~

( בשלבים המוקדמים, ככל הנראה בסוף הפליוקן ותחילת הפלייסטוקן.  IIIקרקע קלצית )דרגה 

 –מצביעים על כך שרב התרומה האיאולית לחלק העליון של הקרקע התרחשה ב  OSL –גילי ה 
 אלף השנים האחרונות.   300

שלבית בתנאים סביבתיים -רצף הקרקעות והשתנות תכונותיהן עם הזמן מעידה על התפתחות רב
ארידי –משתנים ובתנאי יציבות טקטונית. תכונות הקרקע מצביעות על מעבר מאקלים ארידי

פלייסטוקן, שנהיו -צה לאקלים ארידי קיצון, עם תנאים לחים יותר באופן יחסי בפליולמח
צחיחים יותר בפלייסטוקן המוקדם ועד אקלים צחיח קיצון לכל הפחות החל מהפלייסטוקן 

 התיכון.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

חנקה גבוהים משפר את הצימוח של צמחי אוכמניות \האם הדשייה ביחסי אמון
  בקרקעות גירניות?

 (3טל, א. )-בר, (2(, אורן, ע. )2רוטבאום, א. ) (,2(, זילכה, ש. )1) תמיר, ג.
 gmail.com@scagtamir   מחקר ופיתוח ההר המרכזי .1

 מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני המכון למדעי הצמח, .2
 אי, מכון וולקנימנהל המחקר החקל המכון למדעי הקרקע, המים ומדעי הסביבה, .3

שטחי הגידול של צמחי אוכמניות גדלים ברחבי העולם, ואף צפויים להמשיך ולגדול בעתיד 
כתוצאה מהביקוש ההולך וגובר לפרי הנובע בין היתר מתכונותיו הבריאותיות. גידול זה יחייב את 

ת. גידול הרחבתם של שטחי הגידול לאזורים בעלי תנאים קרקע שאינם מיטביים לגידול אוכמניו

ומטה. מטרות המחקר הן להעריך את   pH  5.5אוכמניות מתבצע בקרקעות חומציות בעלות

של  pH-. ה1חנקה שונים בקרקע בעלת אחוזי גיר משתנים על: \ההשפעה של יישום יחסי אמון
. הצטברות יסודות ההזנה בנוף, במהלך עונת גידול. צמחי 3. התפתחות הביומסה; 2הקרקע;  

, בני כשנה, לאחר ריבוי מתרבית רקמה נשתלו בדליים בעלי נקזים TitanTMזן אוכמניות מ
רמות של  4טיפולים:  12חולית המכילה ריכוזי גיר שונים. הניסוי כולל -ממולאים בקרקע חמרה

(( אשר עורבב בקרקע לפני 0.5%על בסיס משקלי וביקורת ללא תוספת גיר ) 10%, 5%, 1%גיר )
( המיושמים באמצעות 100%-ו 66%, 33%חנקה )\ות של יחסי אמוןרמ 3השתילה בשילוב עם 

מערכת הדשייה, בשיטת התמיסות הסופיות. כל יתר יסודות ההזנה מיושמים בריכוזים אחידים 

של מי הנקז והקרקע, ריכוזי  pH -נובמבר(, נמדדו ה-לכל הטיפולים. לאורך עונת גידול )מרץ
צרים ונדגמו עלים דיאגנוסטיים לקביעת ריכוזי הכלורופיל, השתנות גובה הצמח, קוטר הנ

היסודות. בסוף, עונת הגידול הצמחים נגזמו לגובה אחיד ונשקל משקל הנוף, כמו גם ריכוזי 

 \של מי הנקז ירד כתלות באחוז הגיר בקרקע וביחסי אמון pH-יסודות הזנה בגבעולים ובעלים. ה

חנקה הגבוהים. \ביקורת ביחסי האמון(נמצאה בטיפולי הpH≤4חנקה. הירידה החדה ביותר  )
השינויים בריכוזי הכלורופיל בעלים הושפעו בעיקר מהמצב הפנולוגי של הצמח. ירידה בערכי 
הכלורופיל נמדדה באביב כתוצאה מצימוח מואץ שלאחריה נמדדה עליה בריכוזי הכלורופיל. 

ההבדלים הגדולים  השפעה משנית על ריכוזי הכלורופיל נגרמה כתוצאה מהטיפולים השונים.
גיר וביקורת,  10%-בטיפול ב 2מ''ג למ' 5.5-ו 4חנקה ביחס הנמוך )\ביותר נמדדו בטיפול אמון

 55%-גיר הקטינו באופן מובהק את שיעורי הביומסה היחסיים ב 10% -ו 5%-בהתאמה(. טיפולי ה
-ו 66%-ה לחנק\חנקה ביחס הנמוך. אולם, הגדלה ביחסי האמון\, בהתאמה, בטיפול אמון75%-ו

ביחס לטיפול הנמוך,  50%-ו 25%-הגדילה באופן מובהק את שיעורי הביומסה היחסיים ב 100%
בכל אחד מטיפולי הגיר. ריכוזי יסודות ההזנה בעלים ובגבעולים בסוף עונת הגידול הושפעו אף 
הם מהטיפולים השונים. אולם, בחלק מהיסודות )בעיקר ברזל ומנגן( הממצאים אינם תואמים 
באופן מלא את העיכוב בצימוח בטיפולי הגיר בקרקע. דישון בחנקן אמוניקלי משפר את הצימוח 
של אוכמניות בקרקע המכילה ריכוזי גיר נמוכים ובינוניים. אולם, נדרשת עבודה נוספת להבין את 

  המנגנונים שמובילים לשיפור זה.
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

Distance-impacted grain size of loess and dust result in the 

formation of diverse soil types around the Mediterranean 

Amit, R. (1), Enzel, Y. (2), Crouvi, O. (1) 
1. Geological Survey of Israel Malkhe Israel 30 Jerusalem 95501 Israel   

rivka@gsi.gov.il 
2. The Fredy and Nadine Herrmann Institute of Earth Sciences, The Hebrew 

University of Jerusalem, Israel  

Soils in the Mediterranean region are primarily controlled by incoming dust. 

Two main dust sources have been identified in this environment: (a) dune 

fields that contribute proximal, fining downwind, coarse to medium silt, and (b) 

distal sources, bringing only fine silt and clays from thousands of kilometers 

away in Sahara and Arabia. We hypothesize that this distance-dependent 

dust size has long term impacts on soil formation. We studied the silicate 

components in soils at similar geological position on top of carbonate 

mountain terrain in Malta, Crete and across south to north transect in Israel, 

i.e. across isohyets of 100 mm to 800 mm . 

Soils developed on similar landforms, but are impacted only by distal fine dust 

without local coarse silt sources as in the Upper Galilee, Crete, and Malta are 

thin and shallow lithosols. These soils are less productive. 

In contrast, proximity to a distinct source of coarse silt, as dune fields, results 

in thicker accretion of soil profiles suitable for intensive agriculture. Contrary to 

expectations, thick soils and well developed profiles are located near the 

desert at the semi-arid climatic region, whereas shallow, less developed soils 

are formed in more humid areas of the Mediterranean as the Upper Galilee or 

Crete. In Israel coarse fraction (20-60 µm) content decrease from ~40% to 

~20% from southern (margin of desert) to northern areas. Clay content 

presents the opposite trend of ~25% to 50% at the south and north, 

respectively. The coarse fraction controls dust mass accumulation rates, and 

in turn, determines the thickness and degree of soil development around the 

Mediterranean. Precipitation amount and rock weathering rates are not the 

main factors in the process of soil formation in Mediterranean carbonate 

terrains; accretion rates of incoming dust are. In such areas of >400 mm yr-1, 

soils are thin, less developed in comparison to soils at the semiarid areas with 

less precipitation. Moreover, the mountainous area in the eastern 

Mediterranean and in isolated islands, without massive coarse silt (loess) 

influx, are practically bare of soils. This is not a matter of soil erosion or limited 

weathering, but of formation of cumulic soils controlled by the spatio-temporal 

distribution of silicate grain size and their influx rate. 
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 תן להעריך אובדני דשן חנקני ממטע  בצורה מדוייקת?יהאם נ

Baram, S. (1,2), Couvreur, V. (1,3), Harter, T. (1), Read, M. (1), Brown, P.H. (4), 
Smart, D.R. (5), Hopmans, J.W.(1) 

1. Department of Land, Air & Water Resources, University of California Davis, 
One Shields Avenue, Davis, CA 95616  sbaram@ucdavis.edu 

2. Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, Agricultural Research 
Organization, The Volcani Center, P.O. Box 6, Bet Dagan 50250, Israel 

3. Earth and Life Institute, Agronomy, Université Catholique de Louvain, 1348 
Louvain-la-Neuve, Belgium 

4. Department of Viticulture and Enology, University of California Davis, One 
Shields Avenue, Davis, CA 95616 

5. Department of Plant Sciences, University of California Davis, One Shields 
Avenue, Davis, CA 95616 

זיהום מי תהום עקב איבודי דשן מתחת לבית השורשים, בייחוד כצורני חנקן, הינו נושא בעל 
של דינמיקת תהליכי הזרימה חשיבות עולמית. עם זאת, השונות הרבה הן במרחב והן בזמן 

לכמת אובדנים אלו בסקאלה של מטע . במהלך שנתיים  נסיוןוההסעה, יוצרת אתגר ממשי בכל 

 במטע השורשים לבית מתחת( −NO3 -מחקר זה בחן את אובדני החנקן )בעיקר כניטראט 
 במי החנקן צורני ריכוז, הקרקע של הרטיבות בתכולת העיתיים השינויים(. דונם 160) שקדים
מ' בשמונה אתרים  3תוך ומתחת לבית השורשים עד לעומק של ב נוטרו המים ופוטנציאל הנקבים

מ'  3שונים אשר ייצגו את השונות המרחבית במבנה חתך הקרקע במטע. ריכוז הניטראט בעומק 
מג"ל. בתוך מחזור השקיה, הוספת דשן  326מג"ל, עם ריכוז ממוצע של  2400 -מג"ל ועד ל 1נע בין 

לקראת סוף ההשקיה לרוב הפחיתה את האובדנים מתחת לבית השורשים, בהשווה להוספת 

 principalהדשן באמצע ההשקיה. אנליזה סטטיסטית באמצעות ניתוח רכיבים ראשיים )

component analysis( רשת עצבית מלאכותית ,)Artificial Neural Networkבריבוע -( וכי

(2Χ גלאי אינטראקציה אוטומטי )(Chi-squared Automatic Interaction הראתה שהשונות ,)
מ' לא נתנת להסברה באמצעות משך ההשקיה,  3המרחבית והעיתית בריכוז הניטראט בעומק 

עיתוי הדישון או שונות בחתך הקרקע במטע. בנוסף מקדמי השונות וסמיווריאוגרמות 

(semivariogramsהצביעו על קשרים מרחביים חלשים בין ריכ ) מ'. 3וזי הניטראט בעומק 
על אף השונות הרבה בריכוז הניטראט, אובדני הדשן הממוצעים שחושבו למטע באמצעות מאזן 

( היו כולם HYDRUSמסה של חנקן, מאזן מסה של מים, חישובי זרימה ובאמצעות מודל נומרי )
שן אובד ק"ג חנקן לדונם(. כלל השיטות הצביעו על כך שמרבית הד 8-15באותו סדר גודל )

מ'(.  2.5מאי(, כאשר הדשן מיושם על חתך קרקע עמוק רטוב )< –בראשית העונה )פברואר 
מסת המים והחנקן שיושמה פחות מסת המים והחנקן  המחקר מראה כי מאזן מסה פשוט )קרי,

שהוסרה( מספק קירוב טוב לאובדנים אל מי התהום, וכי שמונה נקודות ניטור לתווך הלא רווי 
יצג את השונות במטע.  הפחתה של אובדני חנקן לסביבה בסקאלת המטע דורשת פיתוח יכולות לי

 כלים שיזהו את השונות המרחבית בצריכת החנקן והמים במטע. 
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The High-Resolution Hydrological Record of the Last Glacial 

Dead Sea recovered from the International Continental 

Scientific Drilling Program (ICDP) Cores  

Ben Dor, Y. (1), Ahlborn, M. (2), Brauer, A. (2), Tjallingii, R. (2), Armon, M. (1), 
Morin, E. (1), Schwab, M. J. (2), Torfstein, A. (3), Erel, Y. (1), Enzel, Y. (1) 

1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University  yoav.bendor1@mail.huji.ac.il 

2. German Research Centre for Geosciences, Germany 
3. Interuniversity Institute for Marine Sciences 

The sedimentary record of Lake Lisan can yield the high-resolution 

reconstruction of the hydrometeorological regime in the Dead Sea basin and 

the southern Levant during the last glacial. Laminated sedimentary records of 

alternating aragonite and detritus provide the opportunity to study fresh water 

input and evaporation fluxes as well as flash floods occurrence in annual 

resolution. Detrital laminae composed of several graded layers record the 

occurrence of up to 8 flooding events during the rainy season, and along with 

consideration of lake morphology, suggest that local input from the flanks had 

a significant influence on the accumulation of the sedimentary record in the 

deep basin. 

In this study we examine the sedimentary record of the last glacial maximum 

from cores drilled by the ICDP from the deepest part of the Dead Sea Lake. In 

proximity with the last glacial maximum, the lake experienced a significant 

level rise (ca. 30 ka, to 165 mbsl [m below mean sea level]), followed by an 

abrupt lake level drop (ca. 20 ka, to 320 mbsl), demonstrating its 

responsiveness to global climatic processes and atmospheric circulation 

patterns. These sediments therefore provide information on the effects of 

short-term climatic oscillations and the frequency of extreme 

hydrometeorological events during episodes of significant level rises and falls 

associated with global climate changes. We incorporate petrography, 

geochemistry, image-processing, and statistical methods to describe the 

record of the last glacial maximum and discuss its hydrological implications in 

climatological context. Here we present a reconstruction of the high-resolution 

sedimentology of annually layered sediments from the deep basin, information 

that is lacking from the exposures at the margins of the lake. We expand on 

the way fine clastic sediments reached the center of the lake at event and 

seasonal scales, and contribute to the interpretation of annual laminae and to 

the sedimentological analysis of extreme hydrometeorological events and 

their frequency. 
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Numerical weather predictions of reference 

evapotranspiration and precipitation   

Bughici ,T. (1) , Lazarovitch, N. (1), Fredj, E. (2), Tas, E. (3) 
1. Ben-Gurion University of the Negev, French Associates Institute for Agriculture 

and Biotechnology of Drylands, Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, 
Sede Boqer Campus    bteodor@gmail.com 

2. Lev Academic Center, School of Engineering and Computer Science, Jerusalem 
3. The Hebrew University of Jerusalem, The R.H. Smith Faculty of Agriculture, 

Food and Environment, Rehovot   

This study attempts to improve the forecast skill of the evapotranspiration 

(ET0) and Precipitation for the purpose of crop irrigation management over 

Israel using the Weather Research and Forecasting (WRF) Model. Optimized 

crop irrigation, in term of timing and quantities, decreases water and 

agrochemicals demand. Crop water demands depend on evapotranspiration 

and precipitation. The common method for computing reference 

evapotranspiration, for agricultural needs, ET0, is according to the FAO 

Penman-Monteith equation. The weather variables required for ET0 

calculation (air temperature, relative humidity, wind speed and solar 

irradiance) are estimated by the WRF model. The WRF Model with two-way 

interacting domains at horizontal resolutions of 27, 9 and 3 km is used in the 

study. The model prediction was performed in an hourly time resolution and a 

3 km spatial resolution, with forecast lead-time of up to four days. The WRF 

prediction of these variables has been compared against measurements from 

29 meteorological stations across Israel for the year 2013. The studied area is 

small but with strong climatic gradient, diverse topography and variety of 

synoptic conditions. The forecast skill that was used for forecast validation 

takes into account the prediction bias, mean absolute error and root mean 

squared error. The forecast skill of the variables was almost robust to lead 

time, except for precipitation. The forecast skill was tested across stations with 

respect to topography and geographic location and for all stations with respect 

to seasonality and synoptic weather system - which was determined by 

employing a semi-objective synoptic systems classification to the forecasted 

days. It was noticeable that forecast skill of some of the variables was 

deteriorated by seasonality and topography. However, larger impacts in the 

ET0 skill scores on the forecasted day are achieved by a synoptic based 

forecast. These results set the basis for increasing the robustness of ET0 to 

synoptic effects and for more precise crop irrigation over Israel. 
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Paleohydrology of groundwater in southern Israel prior to the 

Dead Sea depression using karst evidence 

Frumkin, A. (1), Amrani, A. (1), Langford, B. (1),  Lisker, S. (1) 
1. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Israel 

9190401  amos.frumkin@mail.huji.ac.il 

Maze caves and associated hydrogeology are analyzed at the Negev and 

Judean Desert in Israel, to provide insight on fluid migration and porosity 

development, with relevance to groundwater and petroleum reservoirs at the 

Arabian Platform flanks. The caves occur specifically in the arid region of the 

southern Levant, with no equivalent in the moister climate areas further to the 

north. The karstified bedrock consists of upper Cretaceous epicontinental 

carbonates. Caves were formed mainly above deep faults, associated with the 

Syrian Arc fold system. Deep, rising flow is shown to have formed the maze 

caves particularly under the confinement of thick chalk and marl caprock. 

Speleogenesis probably occurred during the Oligocene – early Miocene when 

the Red Sea dome was rising and erosionally truncated. Calcite deposits 

depleted in 18O point to a connection between the caves and recharge over 

far-field Nubian Sandstone outcrops, north of the Precambrian basement 

outcrops on the eastern side of the Red Sea. At early-middle Miocene, the 

Dead Sea rift began dissecting the region, forming a deep endorheic 

depression at the eastern margin of the study area, and disconnecting the far-

field groundwater flow. This was followed by subsiding groundwater levels and 

associated dewatering of the caves. Fault escarpments and canyon 

downcutting have dissected the caves, forming the present entrances. The 

caves are currently mostly dry, with scarce speleothem occurrences. Gypsum 

crusts with d34SSO4 values lower than other sulfate deposits, point at 

bacterial sulfur reduction, hydrogen sulfide and sulfuric acid being involved in 

the speleogenesis. 
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Regenerable Stimuli Responsive PVP-clay Graft Composites 

for the Removal of Herbicides and Oxyanions from Water 

Gardi, I. (1), Mishael, Y. (1) 
1. Dept. Soil and Water Sci., The Robert H. Smith Faculty of Agri., Food and 

Environ., Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel   Ido.Gardi@mail.huji.ac.il 

In recent years, many studies have reported the development of polymer-clay 

composite sorbents for specific and high pollutant removal. High affinity of the 

pollutants to these sorbents frequently causes regeneration and reuse 

extremely challenging, ether due to irreversible binding or due to polymer loss 

during regeneration.  

In the current study, we aimed to develop a new series of regenerable 

polymer-clay sorbents based on covalently grafted poly vinylpyridine (PVP) to 

montmorillonite. Poly vinylpyridine (PVP) is a pH depended polycation and 

grafting it to a surface yields a reversible coating, which extends or collapses 

upon gaining or losing monomer charge. The sorbents were prepared in four 

stages: 1. Acid activating the clay 2. Covalently grafting 3-

aminopropyltriethoxysilane (APS) to the clay (determines grafting density) 3. 

Surface initiation with 2-bromoisobutyryl bromide and 4. ATRP of PVP 

(determines chain length). Brushes density and chain length affect sorbent 

capacity and “on que” release. The sorbents were characterized by Zeta 

potential, XRD, FTIR, TGA and XPS measurements. The new grafted clays 

colloidal size can reversibly change. Composites with relatively dense and 

long polymer chains can shrink to nearly four times the original size, when 

solution pH changes from 2.5 to 8. The collapse of the grafted chains and the 

loss of surface charge trigger rapid precipitation as the composite suspension 

is no longer stable. Finally, the removal of herbicides and oxyanions by the 

sorbents and their regeneration was explored. Adsorption of selenium to the 

composites was depended mainly of the surface zeta potential, which 

increases with PVP chain length. while the adsorption of atrazine was not 

depended of polymer loading. The new composites presented high selenium 

capacity of 22.4 mg/ g and 90% desorption was achieved by increasing pH. 

Re-activation of the regenerated sorbent was performed by washing it with 

HCl 2 mM. Re-adsorption of selenate was as high as the first cycle. No 

polymer desorption was observed.  

 

 

 
 

 

mailto:Ido.Gardi@mail.huji.ac.il


  
 

85 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

Advanced methods for stratigraphic mapping and geological 

imaging 

Isaac, J. (1), Farber, E. (2), Livshitz, Y. (3) 
1. CRS Environmental Models. Herzl 117 Jerusalem  yoniizhak@gmail.com 
2. Hydrogeology and Geochemistry of water- Consulting services. Alomut 16 Ramat Efal 
3. Hydrological Service of Israel, Israel Water Authority, Yaffo 234, Jerusalem 

Recently, there has been a real "data" revolution in the natural sciences world. 

This revolution has three main components: 1) large volumes of information 

analyzed in each project, 2) advanced analysis methods utilizing new 

computing resources and databases and 3) advanced display capabilities 

enabling better accessibility to this information. Unfortunately, these advances 

are under-utilized in in practice. This tension between the need for cross 

sectional analysis and the unique approach every aspect of well, geological 

formation or even oil field requires, creates a situation in which the whole 

analysis may be flawed. Therefore, the appropriate use of these tools 

necessitates extensive knowledge of both informatics tools and the individual 

geological aspects of the study. In three projects that conducted in the recent 

months have been developed and adjusted "data science" tools and methods 

to the geology and hydrology worlds. 

Stratigraphic Model – "Lavan" ridge, Jerusalem:  In the "Lavan” ridge project 

an innovative method for construction of a stratigraphic model was developed 

and implemented based on geological maps, DEM, wells, and springs. A 

three-dimensional description of the shallow ground water flow system was 

constructed. The conceptual model assumes that the geological structure 

stratification in the high mountain allows mapping of the spatial relationships 

between the geological layers. The intersection with the DEM allows 

evaluation of the deployment of those layers in the subsurface. This model 

was calibrated by Geo-Technical boreholes and hydrogeological 

characterization of the springs location. 

Stratigraphic Model – "Eliad", The Golan Heights: In the "Eliad" project we 

developed a high-resolution stratigraphic model for evaluating of minerals’ 

volume by using and adapting a large number of mapping tools. The 

Stratigraphic model allows, beyond to the mineral volume evaluation, mapping 

of the topography after the mining and estimation of the volume changes as a 

result of the reduction in the concession area. The model calibration was 

performed using surveyor volumes estimation and the final error value stood 

at only 4%.  

Hydrogeology Survey – "Zita" Pond, "Hadera" River: In the “Zita” Pond project 

a new hydrogeological Cross Section model system development by CRS 

was used. This system constructs a full hydrogeological Cross Section based 

on existing national databases. 

mailto:yoniizhak@gmail.com


  
 

86 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 
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3D microfiltration-membrane capsules  
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2. Water Industries Engineering Department, Achi Racov Engineering School, 

Kinneret College on the Sea of Galilee, D.N. Emek Ha’Yarden 15132, Israel  
3. BioCastle Water Technologies Ltd., Israel. 

The aim of the present study was to evaluate the phenol (as a model 

contaminant in olive mill and industrial wastewater) biodegradation 

performance of bacterial cultures encapsulated in 3D microfiltration-

membrane capsules named 'Small Bioreactor Platform' (SBP). The 

performance of this novel biotechnological approach was studied under 

different initial phenol concentrations and different operating conditions in 

batch and semi-continuous bioreactors. The maximal phenol biodegradation 

rate was 22 and 48 mg/L/h at an initial phenol concentration of 100 and 1000 

mg/L in the batch and semi-continuous bioreactors, respectively. The initial 

phenol concentration played an important role in the degradation efficiency 

rates, as found in the batch bioreactor, where the degradation rate was lower 

under low and high initial concentrations, as described by the Haldane model. 

Concentration equalization between the two sides of the SBP capsule's 

membrane occurred after 80 min. The microfiltration membrane is perforated 

with holes that have an average diameter of 0.2-0.7 µm. It is therefore 

suggested that the capsule's membrane is more penetrable compared to 

other polymeric matrixes used for bacterial encapsulation (such as alginate). 

This study shows that encapsulating phenol degraders within microfiltration-

membrane capsules which create a confined environment has a potential for 

enhancing phenol removal in phenol-rich wastewaters. 
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Trend analysis of alpine catena response to nitrogen 

deposition 

Litaor, m. I. (1)  
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Alpine areas are vulnerable to N deposition because of low N-buffering 

capacity and limited ability to resist change. We hypothesized that under the 

current N deposition rate there should be a decline in exchangeable base 

cations (CB) coupled with an increase of exchangeable Al. We used soil data 

sampled between 1982 and 2015 at Green Lakes Valley, Colorado Front 

Range to evaluate the change in an alpine catena.  The CB in the surface 

horizons of the summit position decreased significantly from 45 cmol-C kg-1 in 

1982 to 2.3 cmol-C kg-1 in 2015, while the exchangeable Al increased from 

0.09 cmol-C kg-1 to 0.7 cmol-C kg-1 in the summit and by up to 10.5 cmol-C 

kg-1 in the toeslope. Spatiotemporal distribution of soil moisture along the 

catena exhibited the lowest values during the winter months because the 

temperature was below freezing. The soil moisture increased in early spring 

months as soil-temperature rose. Seasonal Kendall test (SK) showed that the 

soil moisture decreased along the catena by -0.007 m3 m-3 (P < 0.001). The 

soil moisture trend coincides with a soil temperature increase from the summit 

to toeslope by 0.68 degree yr-1. Segmental SK analysis of acid-neutralizing 

capacity measured in the outlet of the lake below the catena suggests that the 

catena is not a significant contributor to stream chemistry. Hence, a clear 

distinction should be made between the alpine soils and the other 

components of the terrestrial system because most of the soils have little 

impact on the aquatic system while other terrestrial features are more 

important in this regard. 
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Intensity–Duration–Frequency curves from radar and satellite 

rainfall estimates on different  climatic regimes 
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Intensity–Duration–Frequency (IDF) curves allow to quantify the probability of 

occurrence of  extreme rainfall events and are widely used in hydrological 

design and early warning systems. Rain  gauges provide accurate estimates 

for a specific location, but uncertainties arise when ungauged  regions are 

examined or catchment-scale areal is required. Conversely, remote sensing 

rainfall records,  e.g. from weather radars and satellites, provide high 

resolution estimates at the regional or even global  scale: their uncertainty and 

implications on water resources applications urge to be investigated.  

In this study: (1) we compare IDF curves derived from 23 years of radar 

estimates (Shacham C-Band  radar, Ben Gurion Airport, Israel) comparing 

them with curves from 14 rain gauges located in Arid,  semi-arid and 

Mediterranean climates; (2) we compare IDF curves from 16 years of radar 

and satellite   (high-resolution CMORPH) estimates over diverse climates in the 

Eastern Mediterranean; and (3) we  quantify the uncertainty related to the 

limited record of remote sensing data sets for varying climates. 

Radar annual maxima are generally overestimated and that radar IDF curves 

tend to be more skewed  than the corresponding rain gauge curves. The 

climatological classification remains meaningful for the  analysis of rainfall 

extremes and radar is able to discern climatology from rainfall frequency 

analysis.  The spatial correlation between radar-IDFs and satellite-IDFs is as 

high as 0.7 for 2–5 years return  period and decreases with longer return 

periods, especially for short durations. Radar identifies thicker  tail distributions 

than satellite, in particular for short durations. The tail of the distributions 

depends on  the spatial and temporal aggregation scales. Uncertainty related 

to the use of short records is important  when the record length is comparable 

to the return period and is larger for drier climates. The agreement between 

IDF curves derived from different sensors and climates, demonstrates the 

 potential of remote sensing datasets and instils confidence on their use for 

ungauged areas of the  Earth.   
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The Role of Water Flow and Dispersion in the Dissolution of 

CO2 in Deep Saline Aquifers 

Michel-Meyer, I. (1), Shavit, U. (1), Rosenzweig, R. (2) 
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2. Geological Survey of Israel 

CO2 geological sequestration is a promising technology for reducing 

greenhouse gases emissions. This process is based on the compression of 

CO2 to a supercritical phase and injecting it to deep saline-water aquifers. As 

the density of the supercritical CO2 is lower than that of the ambient 

groundwater, the CO2 is expected to accumulate above the water and may 

leak back up to the atmosphere in case that the sealing layer is not perfectly 

impermeable. However, when CO2 is dissolved in water it becomes heavier 

than the CO2-free water. The situation where CO2-free water is overlaid by 

heavier CO2-rich water, leads to a hydrodynamic instability in which fingers of 

dense CO2-rich water are formed and propagate downwards, causing CO2-

unsaturated water to move upwards. This convection process is desired as it 

accelerates the dissolution rate of CO2 into the aquifer water. 

Previous works have neglected the effect of water flow in the aquifer and 

assumed it has no effect on the dissolution process. However, it was found 

that in some of the saline aquifers groundwater flow rate is not zero. In this 

research, we study the effect of groundwater flow on dissolution trapping by 

performing laboratory experiments in a physical aquifer model using a mixture 

of methanol and ethylene-glycol (MEG) as a CO2 analog, while varying the 

porous media and the water horizontal flow rate. We found that water 

horizontal flow has a significant effect on the hydrodynamic instability and the 

generation of fingers. As the horizontal flow increases, the number of fingers 

and their propagation rate decrease and so is the tortuosity of the interface 

between the clean water and the dissolved MEG. When testing high water 

flow rates, no fingers were developed and the dissolution process was driven 

by diffusion and dispersion alone. However, an examination of the effect of 

water flow on the dissolution rate showed a complex non-monotonic behavior, 

which is affected by several mechanisms and by the interactions between 

them. These include unstable density-driven flow, water horizontal flow, 

mechanical dispersion and molecular diffusion. The research provides a better 

understanding of the hydrodynamic instability and the dissolution mechanism. 

This will improve the ability to estimate efficiency and risks associated with 

CO2 geological sequestration in flowing aquifers. 
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Hydrologic mechanisms for deep submarine groundwater 

discharge – modeling, experiments and field observations 

(Levant basin, Achziv canyon)  

Paldor, A. (1,2), Aharonov, E. (1), Katz, O. (2) 
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Anner.paldor@mail.huji.ac.il 

2. Geological Survey of Israel 

Deep Submarine Groundwater Discharge (DSGD) is a ubiquitous and highly 

significant phenomenon, yet it remains poorly understood. Here we use 

numerical modeling (FEFLOW) to investigate a case study of DSGD offshore 

northern Israel, aiming to unravel the main features and mechanics of steady-

state DSGD: the hydrology that enables its formation, the controls on rates 

and salinity of seepage, and the residence time of fluid underground. In 

addition, we investigate the geometry of the fresh-salt water interface within 

the seeping offshore aquifer. The first part of this work constructs a large 

scale (70 km) geologic cross-section of our case-study region. The mapping 

suggests outcropping of confined aquifer strata (Upper Cenomanian Judea 

Group) on the continental shelf break, 5-15 km offshore. The second part 

consists of hydrological simulations of DSGD from a confined aquifer similar 

to the case-study aquifer. The main findings are thus: steady-state DSGD 

from a confined aquifer occurs far offshore even under moderate heads. It is 

accompanied by a circulation cell that forms around an intrinsic freshwater-

seawater interface. Circulation consists of seawater entering the confined 

aquifer at the exposed section offshore, mixing with terrestrial groundwater 

within the aquifer, and seeping saline water out the upper part of the exposed 

section. In addition, the simulated confined aquifer displays a very flat fresh-

salt water interface extending far offshore, as observed in natural offshore 

aquifers. Preliminary results of a hydrographic survey in the area of study 

suggest a low-salinity anomaly close to the seafloor, implying seepage of 

brines in that area, as expected from the model. These new insights have 

potentially important implications for coastal hydrology, seawater chemistry, 

biogeochemistry, and submarine slope instability. 
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Spatial variations of the soil of private gardens in the city: a 

case study of Tybee  

Pariente, S. (1), Zhevelev, H. (1), Haj yahia S. (1) 
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Environment Bar-Ilan University, Ramat-Gan 52900, Israel 
Sarah.pariente@biu.ac.il 

Gardens offer ecological, sociological and hydrological benefits. These 

gardens regulate temperature and energy conservation since the vegetation is 

an important factor in determining the microclimatic conditions. They function 

as sinks for runoff developed in paved areas, thus moderate runoff and 

flooding, and as sanctuaries for increasing species richness. Studies on soil 

properties of private gardens in cities are rare but no such study was done in 

an Arab city. The general aim of this study is to investigate the spatial 

changes in soil, vegetation and architecture characteristics in gardens of the 

city of Tybee. The city was divided into two regions: old- and new one. An 

abandoned agricultural field in the city margins was chosen to be as a control 

area. In each region 15 gardens were randomly chosen. In each, the soil was 

sampled, in one point, from three depth layers in the end of the dry season; in 

September 2016. In addition 15 points were sampled in the control. Soil 

samples were taken from areas with sparse herbaceous vegetation cover. 

Each of the soil samples was analyzed for color, organic matter, calcium 

carbonate, and sodium and chlorine contents, pH, electrical conductivity, 

texture and bulk density. The framework of the study included also 

observations to characterize the various land uses units of the gardens, and 

questionnaires to assess the gardening tradition of the owners and to indicate 

their motivations for maintaining their gardens. Preliminary results show that 

both the old and new areas in the city have higher number of soil colors (dry 

and wet) with respect to the control. The distribution of colors in the gardens 

of the old city area is different from that of the new one. Soils of the old area 

have a wider spectrum of colors than that of the new one. Penetration depth in 

the new and old areas is lower than the control (1.5, 2.0 and 2.4 cm, 

respectively) and the coefficients of variation in the city are higher than the 

control (77.6, 42.9, and 19.6 %, respectively). Soil moisture values of each of 

the three depths in the control were higher than those of the city areas. The 

average water contents in the upper depth were 7.1, 5.0 and 8 %, in the 

second depth 7.1, 6.4 and 10.7 %, and in the third depth 8.6, 7.0 and 10.6 %, 

for the old, new and control areas respectively. Yet the coefficient of variations 

in the control were at least two times smaller than those of the urban terrain. 

We suggest that the increased heterogeneity in these areas can be attributed 

to variations in the addition of soil material, in the intensity of garden use and 

maintenance of the residents, i.e., variations in the type of anthropogenic 

activity.  
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Soil contamination by heavy metals in the city: a case study 

of Petach-Tikva, Israel 
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Heavy metals are among the most important pollutants which are affected by 

human activities. These pollutants impact both the natural and urban 

ecosystems. In the latter they are associated with the human health of the 

residents. The general aim of the study is to investigate the spatial variability 

of soil heavy metals in the city of Petach-Tikva. We asked if and to what 

extent the urban structure determines the spatial pattern of soil contamination. 

Urban structure in this study refers to the morphology of neighborhoods 

(density and height of buildings), the industrial area location and the roads 

system. Petach-Tikva includes three main industrial areas located in the 

margins of the city. The city is also subjected to heavy traffic and contains 

different types of neighborhood morphology. To promote the above aim a 

preliminary study was conducted in 2016. Soil sampling was carried out along 

a strip, running from the Northwest industrial region of the city to the 

residential region in the center. Soil samples were randomly taken, from 0-5 

cm, from industrial, near high traffic roads and between buildings areas. Each 

was analyzed for three heavy metals (Pb, Zn, Cu) commonly associated with 

industry and traffic emissions. Primary results show that for all the city studied 

areas the range values of Cu Zn and Pb concentrations were 1800, 1270 and 

150 ppm, respectively, meaning high spatial variability of the heavy metals. In 

the soil of the industrial area the averages and the maximum values of Pb, Zn, 

and Cu concentrations were 76, 353 and 500 ppm and 153, 1286 and 1847 

ppm, respectively. In the soil between buildings the averages were 20, 78 and 

13 ppm and the maximum values reached 38, 165 and 37 ppm for Pb, Zn, 

and Cu, respectively. In the soil near roads the averages were 39, 120 and 

214 ppm, and the maximum values were 153, 477 and 74 ppm for Pb, Zn, and 

Cu, respectively. These results indicate that the city industry has the greatest 

effect on soil pollution. Within the city neighborhoods the traffic effect on soil 

contamination was more pronounced in areas close to the roads with respect 

to the areas far from them. Some of soil sampling points showed heavy 

metals contents, which were higher than the values permitted by the 

guidelines of the Israeli EPM. These hot spots can be attributed to combined 

contamination factors or to high intensity of a single human activity or to low 

soil sheltering. The preliminary study leads to the conclusion that under the 

industry and traffic that prevailed in the city soil contamination increases in the 

vicinity of the residential area. The effect of neighborhood morphology is still 

under analysis. 
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Intra-basin hydrological processes during large and extreme 

flash floods under various hydrometeorological conditions  
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Hydrological response is a result of the complex dynamic interactions 

between spatiotemporal rain and heterogeneous basin properties. This 

response is maximized under rare hydrometeorological conditions in which 

short, quazi-stationary, and intense rainstorms interact with catchments, 

resulting in extreme flash floods. These extreme flash floods provide a unique 

scenario in which hydrological behaviors that were concealed or not 

highlighted during less severe events are revealed. This study aims to gain a 

better understanding of different intra-basin processes and patterns during 

large stream flow events with a special focus on the extremes. 

To achieve this, we developed a fully distributed hydrological model with high 

spatiotemporal resolution. The model was applied to five small to medium 

sized catchments (18-70 km2) at the Ramot Menashe region in northern Israel 

(Mediterranean climate). High resolution (1 km2, 5-min) rain fields measured 

by the Shacham meteorological radar were calibrated, corrected and used as 

inputs to the model. Detailed spatial DTM data and maps of landuse and soil 

were applied to obtain different model parameters. Infiltration, re-infiltration, 

evaporation, and surface routing were calculated at each model cell. 

To account, quantify, and study the comprehensive hydrological basin 

response we identified runoff contributing areas, i.e. hillslope cells with 

surface runoff that reaches the stream network. The spatiotemporal evolution 

of these areas allows the study of the integrated effect of rainfall patterns with 

basin characteristics. In particular, it allows the identification of conditions in 

terms of basin characteristics and storm dynamics under which extreme flash 

floods are generated. 

Results show that storm peak discharge is highly dependent on a combination 

of rain rate and contributing area, point to a strong connection between the 

landuse and the formation of contributing areas, and provide important 

insights regarding the occurrence of extreme flash floods.  
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Identifying contaminants in soils using spectral induced 

polarization 

Shefer, I. (1), Schwartz, N.(1) , Furman, A. (1) 
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As soil and groundwater resources become scarcer and more vulnerable there is a 

pressing need to manage their usage. Therefore, a great need exists to develop tools 

and approaches for monitoring and characterizing the variety of processes in the 

subsurface, preferably in a useful noninvasive manner. Geophysical methods can 

fulfill that need, specifically the spectral induced polarization (SIP) method. SIP 

measures the frequency dependent electrical conductivity and soil's polarization by 

applying AC field. Its response is a complex function of pore solution volume and 

chemistry, microgeometry and surface chemical properties. Hence, it is greatly 

affected from the presence of pollutants. The interactions of pollutants with the soil 

phases influence the soil's electrical properties which are reflected in the SIP 

signature. 

In this study we examine SIP as a tool for identifying and quantifying the presence of 

organic and inorganic components in the soil. Several experiments were performed. 

First the influence of a free-phase organic pollutant on the SIP signature was 

examined on an unsaturated 'Hamra' soil. Next, we used Loess soil to investigate the 

SIP effect of several different organic pollutants and their mixtures, in order to 

examine the ability to distinguish them by the SIP method. Third, the soil solution and 

adsorbed phase inorganic composition influence on the SIP signature was examined. 

Adding free-phase NAPL (decane) to the soil causes a decrease of the imaginary 

part of the complex conductivity as well as the relaxation frequency. We suggest that 

membrane polarization, which is related to the diffuse layer and pore space, as the 

main polarization mechanism responsible for these results. Furthermore, we suggest 

that altering the characteristic pore throat length controls the SIP response when a 

free-phase compound is added to the system. The same trend of decreasing 

polarization was observed when calcium rich soil was contaminated with other 

organic compounds on top of decane. However, the real part of the conductivity 

(related to dissipation processes) had a clear decrease when decane was added, as 

opposed to no significant change in previous experiments. The calcium rich 

environment had apparently contributed, in our perspective, to the formation of 

different surface interactions of the organic compounds (polar or charged with 

different functional groups) in the presence of decane.  Additionally, we present an 

artificial neural network classification with preliminary satisfying ability to indicate the 

existence of a specific contaminant. A clear influence is observed for the inorganic 

chemical composition of the soil solution and the adsorbed phase has on the soil's 

electrical signature. Apparent changes exist in the relaxation time and chargeability 

when the chemical composition of the soil was changed. It seems that divalent 

cations had a unique influence on the electrical signature: addition of divalent cation 

to the porous media causes an instantaneous shift in the relaxation frequency, while 

the polarization magnitude is affected in a more gradual way. Two types of data 

driven models to potentially predict inorganic species are introduced, dominant 

species were fairly well predicted. 
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Colloid facilitated transport of radionuclides has been implicated as a major 

transport vector for leaked nuclear waste in the subsurface. In the Negev 

Desert, carbonate rocks compose the vast majority of local bedrock and thus 

are the most likely rocks to serve as a matrix for a geological nuclear waste 

repository. Previously, transport experiments using fractured chalk columns 

showed that the precipitation of Ce(III) with carbonate as intrinsic colloids 

increases the recovery and transport rate of Ce(III). However, it has also been 

well-documented that sorption of radionuclides onto mobile carrier colloids 

such as bentonite and humic acid often accelerates their transport through 

saturated rock fractures.  

Here, we demonstrate how precipitated Ce(III) intrinsic colloids may 

aggregate with these mobile carrier colloids as “heteroaggregates” to further 

increase Ce(III) mobility. Colloid stability tests, batch sorption tests and SEM 

images were used to investigate the mechanism of Ce(III) association with 

bentonite and humic acid carrier colloids.  On bentonite colloids, Ce(III) 

appears to be fractionated between chemical sorption to the bentonite colloid 

surfaces and heteroaggregation of bentonite colloids with intrinsic carbonate 

colloids, precipitated naturally in solution. However, SEM images and colloid 

stability experiments reveal that in the presence of humic acid, Ce(III) seems 

to only be associated with the humic acid colloids by heteroaggregation of 

intrinsic and carrier colloids. When both colloid types are present, it is likely 

that a humic acid coating is present on the bentonite colloids, to which Ce(III) 

is fractionated between chemical sorption and heteroaggregation. The 

heteroaggregation of Ce(III) intrinsic colloids with carrier colloids in solution 

appears to increase the overall migration of Ce(III) through saturated 

fractures. In transport experiments, Ce(III) was seen to migrate at the same 

rate as or faster than the conservative tracer, Br, when in association with 

carrier colloids, and its recovery was seen to increase. Heteroaggregation of 

intrinsic and carrier colloids may therefore be an important factor to consider 

when predicting potential mobility of leaked radionuclides from geological 

repositories located in carbonate rocks. This study may have important 

implications for our current research being conducted on transport of 

radionuclides including U, I, Cs and Cr in natural groundwater in the Negev. 
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Holocene discharge  
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The En Qedem (EQ) hydrothermal saline springs system is the most 

significant brine source that discharges from the alluvial aquifer along the 

western shore of the Dead Sea (DS), possibly even affecting the composition 

of the near shore DS brine. The EQ solution comprises a Ca-chloride brine 

with half the salinity of the DS (<190 g·L-1 compared to 340 g·L-1, respectively) 

and maximum temperature of 46°C. Assuming a geothermal gradient of 19°C 

km-1, the EQ solution ascends rapidly from a depth of at least 950 m. The 

discharge and the locations of numerous springs of the EQ system has been 

measured annually since 2005 by the Hydrological Service. These 

measurements found annual discharge rate of 8-13 MCM·y-1 with rather small 

fluctuations and no obvious correlation with the annual rate of DS level decline 

nor with the annual rainfall in the Judea Mountains. The springs were found to 

migrate eastward together with the coastline as the DS level declines, 

implying a good hydraulic connection between the thermal springs and the 

DS. 

Pore-fluids extracted from cores drilled at the deepest bottom of the DS by 

ICDP (International Continental Drilling Program) represent in their 

composition the hypolimnion of the DS during the last 220,000 y and provide a 

clue to the history of EQ brine. At ~80 ka the Na/Cl ratio in the porewater was 

rather low (0.33) and similar to that of present day EQ. This low ratio is found 

after a prolonged period of salt precipitation that occurred during the last 

interglacial, when lake stand was very low. Then, during the last glacial period 

(70-14 ka) when Lake Lisan filled the basin, with more diluted brine and its 

level rose to high stands, the Na/Cl ratio increased due halite dissolution, 

reaching ~0.5 at ~25 ka. 

The low Na/Cl ratio in EQ can be explained by either (1) penetration of the 

brine to the aquifer at ~80 ka and subsequent mixing of the brine with 

freshwater within the aquifer; or (2) penetration of low Na/Cl epilimniotic Lake 

Lisan brine derived from a lake’s portion that did not dissolve halite because 

of its large distance from a potential halite source (Mt. sedom?). The latter 

scenario is corroborated by hydrologic considerations that require high lake 

stand for penetration of EQ brine into the aquifer and ages of the EQ brine as 

determined by 3 dating methods converging on a time of ~25 ka. 



  
 

97 

 

 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 

 תוכנית הכנס

 24/5/17יום רביעי, 
9:00-9:30 

9:30-10:00 
 כינוס והרשמה

 פתיחה וברכות במושב משותף: אולם חומה

:אולם  א1מושב  10-12
 חומה

משאבי מים 
וחלוקתם ברמה 
 הארצית והאזורית

 
 יו"ר אבי בורג

ב: אולם 1מושב  
 מגדלור 

שיקום אקוויפרים 
 ומחקרי זיהום

 
 

 יו"ר גיא רשף

 ג: אולם נמל1מושב 
פיסיקה של הקרקע 

 והשקיה
 
 
 

 יו"ר רביד רוזנצוייג

 ד,  אולם עוגן1מושב 
 פדולוגיה 

 מושב לזכר יואל דן
 
 
 

 רגיו"ר רמי זיידנב
4 

10:00-10:20 

מתקן התפלת מי ים 
הצורך,  -בגליל מערבי 

קשיי ההליך הסטטוטורי 
 והסטטוס הנוכחי

, זיו, א., גיל, פרוביזור, מ.

 .ה

שיקום מי תהום מזוהמים 
 בישראל

גל, ה.,  שגיא בן משה, ש.,

 רשף, ג., אלחנני, ש.

 DIDASמודול המליחות של 
לתכנון ממשק הדחת מלחים 

 בטפטוף
 

 גמליאל, א.  ן, ש.,פרידמ

השפעת השקיה על תכולת פחמות 
 בקרקע

 
 רוזנברג, ר., בריוזקין א. פיין, פ.,

8 
10:20-10:40 

 

חלופות לפיתוח מקורות 
מים בחוף כרמל ובגליל 

סקירת תכניות  -מערבי 
 האב למים לאזורים אלו

 ., קיטאי, א.גפן, י

שיקום אקוויפרים מזוהמים: 
התמודדות עם הטרוגניות 

 קוויפרהא

 ., פסטר, א.מורנו, ז

מידול ההשפעה של הפרשות 
 שורשים על קליטת המים

 
 שוורץ , נ.,

 Carminati, A., Javaux, M. 

מיקרומורפולוגיה של קרקעות: 
 מקומה של השיטה בסקר הקרקע

 
 איטקין, ד.

12 
10:40-11:00 

ניתוח תרחישים 
והמשמעויות על תוכניות 
 הפיתוח של משק המים

 זיידה מ. גמזין ד.,

פיתוח שיטה אלטרנטיבית 
לשיקום התווך הלא רווי ומי 

 התהום מזיהום פרכלורט

 , רונן, ז., דהן, ע.לבקוב, א.

 Numerical Weather 
Predictions of Reference 
Evapotranspiration and 
Precipitation 
Bughici ,T., Lazarovitch, 

N., Fredj, E. ,Tas, E. 

רקעות מפת חומרי האב של ק
 ישראל

 
, שפירו, מ., זהבי, זיידנברג, ר.

 מ., קסרטו, ד., מאור, א.

16 
11:00-11:20 

איסוף וטיפול בשפכים 
וניצול קולחים להשקיה 

 חקלאית

 כהן, א. גל, ה.,

 SVEשימוש במערכת 
 לייעול שיקום מי התהום

, גפני, נ., בן נח, א.

 מנדלבאום, ר.

אינטגרטיבי  -מודל כמותי
-מים באקו לחישוב מאזני

סיסטמה של מטעים. מקרה 
בוחן: חשיבות אוגר המים בעצי 

 תמר
 אריק, י-., פרטריפלר, א

Distance-impacted grain size 
of loess and dust result in 
the formation of diverse soil 
types around the 
Mediterranean 
Amit, R., Enzel, Y., Crouvi, 

O. 

20 
11:20-11:40 

וש באינסמבל של שימ
מודלים אקלימיים לחישוב 

מאזני מים עתידיים 
 בישראל

 , פז, דרורגבעתי, ע.

שימוש באיזוטופים יציבים 
של פחמן וכלור לחקר פירוק 

 ביולוגי של טריכלורואתילן

, רונן, ז., גלמן, פ., גפני, א.

 ברנשטיין, ע.

חקר הניגודיות בהחזר מכ"ם 
בעל מפתח סינטטי בהדמאות 

-נות בגבול ישראלשל הדיו
 מצרים.

 
, סיגל, ז. רוזנשטיין, ע.

 בלומברג, ד., אדמווסקי, י.

התפתחות המפלסים והקרקעות 
במישורי פארן כתלות בתנאים 

טקטוניים יציבים ותנאים אקלימיים 
 משתנים מסוף הפליוקן ועד היום

 
., אמית, ר., מטמון, א., שמחאי, א

חביב, א., אנזל, י., פורת, נ., 
 , א., בנדטי, ל., פינקל, ר. מקדונלד

24 
11:40-12:00 

מה  –זכות הטבע למים 
נעשה בעשור האחרון 

 ולאן פנינו?

 גלזמן, ה.

סקר היסטורי וחקירות 
סביבתיות  לאיתור זיהום 

פוטנציאלי ממכבסות ניקוי 
 יבש באקוויפר החוף

שטרמר, י., לוינסון, י., 
קרויטורו, ל.,  למפרט, מ.,

 רשף, ג.

מלית של מתכות החתימה החש
שינויים בזמן  –כבדות בקרקע 

 ושיווי משקל
 

 , פורמן, א.שלם, ת.

Trend Analysis of Alpine 
Catena Response to 
Nitrogen Deposition 

 
 ליטאור מ. א.

 ארוחת צהרים 12:00-12:50
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 24/5/17יום רביעי, 

 וסטריםרשימת הפ –מושב פוסטרים משותף לשתי האגודות בלובי  12:50-13:30
 יו"ר נפתלי לזרוביץ' ודניאל קורצמן

קרויטורו, ל.  נוי, נ.-בר
 גרוס, א., נגולה בכיר, מ. 

 מערכת ניטור מי תהום במאגר המים המסוננים באתר אשכול

Ben Dor Y., Ahlborn M, 

Brauer A, Tjallingii R., 
Armon M., Morin E , 
Schwab M. J, Torfstein 
A., Erel Y, Enzel Y 

The High-Resolution Hydrological Record of the Last Glacial Dead Sea 
recovered from the International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) 
Cores 

, חפץ, ב.,  בן דוד, א.
 קורצמן, ד.

 צמח באגן הים התיכון-קרקע-טיפול בשאריות תרופות בקולחים ברצף מים

 בן חור, מ., לי,מ.,ישרא
 קורצמן,ד.

 מה שותים אצלכם, שפירים טבעיים או מותפלים? מבט מהקולחים

  Kurzbaum, E., 

Raizner, Y., Menashe, O 
Phenol biodegradation by bacterial cultures encapsulated in 3D microfiltration-
membrane capsules 

דישון רמות שונות של חנקן, זרחן ואשלגן בתנאי השקיה אופטימליים וגרעוניים על השפעת  אראל, ר. פלג, צ. גולן, א.,
 ( (Sesamum indicum Lשומשום 

 

וחומר אורגני מומס  Aציקלודקסטרין כסופחים להרחקת ביספנול -פיתוח מרוכבים חרסית מישאל, י. שבתאי, א.,
 מקולחין שניוניים

Isaac J, Farber E., 
Livshitz Y. 

Advanced methods for stratigraphic mapping and geological imaging 

 Air-Spargingשינוי תבנית ההזרקה כאמצעי להגברת יעילות השיקום בשיטת  פסטר, א.  בן נריה, א.,

, רוסק, ע., סיוון, שטיין, ש.
א., יחיאלי, י., רהב, א., 

 אורן, י., כשר, ר. 

 גלם להתפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה מי תהום מלוחים מאקוויפר החוף כמי

ערב ר., פילין ש.,  ,עוז א.
 אסולין ש., פורמן א.

 מדידות ברזולוציה גבוהה של תהליכי סחף והשקעה של קרקע בשדות חקלאיים 

 

Paldor, A., Aharonov, 
E., Katz, O 

Hydrologic mechanisms for deep submarine groundwater discharge – 
modeling, experiments and field observations (Levant basin, Achziv canyon) 

, יקירביץ', א.  קליסמן, ד.
 שורק, ש., קמאי, ת. 

 מודל אגד קפילרות להערכת התקדמות ודעיכה של גלי לחץ בתווך נקבובי בלתי רווי

 הגדלת הרזולוציה במיפוי חשמלי לעומקי הקרקע  קנטור, נ.פורמן, א. 

-נחשון, א., בן ,, נ.ארנון
 חור, מ.

 גורמים המשפיעים על תהליכי ההרטבה בקרקעות הידרופוביות בהוספת סורפקטנט.

., קומונר, ג.,  גמליאל, א
 פרידמן, א.

DIDAS - תוכנה ידידותית למשתמש לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף 

Pariente, S., Zhevelev, 
 H.,  Haj yahia, S. 

Spatial variations of the soil of private gardens in the city: a case study 

of Tybee  

Pariente, S., Zhevelev, 
H.,  Ido-Lichtman, O.  

Soil contamination by heavy metals in the city: a case study of Petach-Tikva, 
Israel 
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 אולם חומה -גודות מושב חגיגי משותף לשתי הא 13:30-15:10
 יו"ר אשר ברטל ודניאל קורצמן

מברכים  -עידית שפרל –הענקת פרס מוקדי לעבודות מוסמך במדעי הקרקע  13:30-13:35
 רביד רוזנצוייג, משפחת מוקדי

 עידית שפר -בקרקע באמצעות קיטוב מושרה זיהוי מזהמים 13:35-14:00

נועה סתיו מברכים  –אורית סיון יה ומשאבי מים להענקת פרס רונית נתיב להידרולוג 14:00-14:10
 )נתיב(, יוסי יחיאלי

 אורית סיון –תהליכים ביוגיאוכימיים בפן הביני של אקוויפרים חופיים 14:10-14:35

 גדעון דגן מברך, דוד רוסוהענקת חברות כבוד באגודה הישראלית למשאבי מים ל 14:35-14:45

וססי איכות מי ההשקיה ותכונות קרקע להקטנת שטפי בחינה של אמצעים מב 14:45-15:10
 דוד רוסו –מזהמים מתחת לשדות מושקים 

 הפסקת קפה 15:10-15:30
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

 

:אולם  א2מושב  15:30-17:10
 חומה

והזנת דישון 
הצמח מוקדש 

 לעזי כפכפי
  

 יוסף-יו"ר בני בר

ב: אולם 2מושב  
 מגדלור 

 –אקוויפר החוף 
 סוגיות כלליות

 
 

 קב ליבשיץיו"ר יע

 ג: אולם נמל2מושב 
 מים עיליים

 
 
 
 

 יו"ר יוני לרון

ד אולם 2מושב 
 עוגן 

שמירה והגנה על 
 קידוחים

 
 

 יו"ר ישראל גב

28 
15:30-15:50 

השפעות ארוכות טווח 
של דישון על מאזן 

המלחים ופרוסם בקרקע 
ורטיסולית )ניסוי 

החלקות הקבועות בבית 
 דגן(

 
 יוסף, ב.-בר

דוחים בחינת מצב הקי
ומשטר ההפקה 

 באקוויפר החוף הדרומי

יצחק, י.,  אביטל, א.,

 נגב, ע.

 Intensity–Duration–
Frequency curves from 
radar and satellite rainfall 
estimates on 
different  climatic regimes 
Marra, F., Peleg, N., 
Mei, Y., Anagnostou, E., 
Morin E. 

שימור פוטנציאל הפקה 
מצב קיים  -מקידוחים  

 ותחזיות כושר הפקה

גב, י.,  טטרסקי, ב.,

יצחק, י., גלבוע, י., 
אלמרו, י., עומר, א., 

 J  .Vanאביטל, א.,
Steenwinkel 

32 
15:50-16:10 

זרחן: לשבור את 
לנפץ את -המוסכמות

תקרת הזכוכית של יבולי 
 אבוקדו

 
 זילבר, א.

איכות מים בתאי האוגר 
צאי ממ -באקויפר החוף

 ניתוח רב משתנים

 רשף, ג.

ניהול נגר באגן היקוות קטן 
)מסדר שני( נחל גחר אגן 

 הקישון

 סהר, ח.

 

שימור פוטנציאל הפקה 
באמצעות קידוחים 
משמעויות כלכליות 

 והערכות לביצוע

טטרסקי, ב.,  גב, י.,

יצחק, י., גלבוע, י., 
אלמרו, י., עומר, א., 

אביטל, א., גרוטס, א., 
J., Van Steenwinkel 

36 
16:10-16:30 

מיחזור זרחן מתשטיפים 
מזהמים לדשן חקלאי 

באמצעות שימוש חוזר 
 בבוצת אלום

שכטר, ש.,  זוהר, א.,

צ'רניאקוב, ס., ליטאור, 
 מ.א. 

פיילוט לבחינת מכשיר 
חדש לניטור הפן הביני 

(SMD) 

 יחיאלי, י טל, ע.,

ספיקת מים בשיטפונות 
בהתבסס על מדידת מהירויות 

מה ללא הפרעה לזורם זרי
(LSPIV  ו- SVR) 

 ., לרון י., קטושבסקי ד.חלפי ע

הצורך באמות מידה 
מעודכנות לתקנות 

"רדיוסי מגן" לקידוחי מי 
 שתיה

 מיגמי, א.גב, י., 

40 
16:30-16:50 

פיתוח חיישן אופטי 
למדידה ישירה ורציפה 

 של חנקה בקרקע
 

ארנון, ש., דהן  ישנו א.,

 ע. 

שכים לאיזה מרחק מתמ
המים המתוקים  

באקוויפר החוף מתחת 
 לקרקעית הים? 

., גולדמן, מ., לוי, א

 חירות, ב., טיבור,ג.

Intra-basin hydrological 
processes during large 
and extreme flash floods 
under various 
hydrometeorological 
conditions 

Rinat Y., Marra F., 

Morin E. 

י מי מה שומר על קידוח
השתיה שלנו? פיתוח 

הידרולוגי -מדד גיאו
להערכת מידת החשיפה 

של קידוחים לזיהומים 
 אנטרופוגניים

 נגב, ע.

44 
16:50-17:10 

האם הדשייה ביחסי 
חנקה גבוהים \אמון

משפר את הצימוח של 
צמחי אוכמניות 

 בקרקעות גירניות
 

, זילכה, ש., תמיר, ג.

רוטבאום, א., אורן, ע., 
 טל, א.-ובר

השפעת בניה משמרת 
מים על המילוי החוזר 

 בשטחים עירוניים

.,  ליבשיץ, י., נצר, ל

 נחשון, א.

חידושים בחיזוי שיטפונות 
 בישראל

 גבעתי ,ע., ירון, א. פז, ד.,

פיתוח כלי להערכת 
הסיכון ממוקדי זיהום 

במי תהום וקביעת מדרג 
הסיכונים לסביבה 
 ולבריאות הציבור

 פוניה,נ.,למפרט, מ., 

טרמר, י., קרויטורו, ל., ש
 רשף, ג.

 הפסקת קפה 17:10-17:30
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 המשך 24/5/17יום רביעי, 

:אולם  א3מושב  17:30-18:50
 חומה

אקוויפרים 
 קרבונטים

 
 יו"ר יוסי גוטמן

ב: אולם 3מושב  
 מגדלור 

הידרוגיאולוגיה 
 וגיאוכימיה

 
 יו"ר אלעד לבנון

 ג: אולם נמל3מושב 
דליפות מהשדה 

 החקלאי 
 ידרולוגיה ותשתיות( )+ ה

 
 יו"ר אורי ירמיהו

 ד אולם עוגן3מושב 
 

 שימור הקרקע
 
 

 יו"ר גיל אשל

48 
17:30-17:50 

Paleohydrology of 
groundwater in 
southern Israel prior 
to the Dead Sea 
depression using 
karst evidence 

Frumkin, A., Amrani, 

A., Langford, B.,  
Lisker, S. 

ליכים גיאוכימים תה
במהלך החדרה של מים 

מותפלים לאקוויפר 
 החוף

, הולצמן, ר., גנות, י.

ויסברוד, נ., רוסק, ע., 

ניצן, ע., כץ, י., זיבנר, 

ה., ברנשטין, ע., 

 קורצמן, ד.

האם ניתן להעריך אובדני 
דשן חנקני ממטע  בצורה 

 מדוייקת?
 

Baram, S., Couvreur, V., 

Harter, T., Read, M., 
Brown, P.H., Smart, 
D.R., Hopmans, J.W.  

ניתוח הסביבה הפיסית של הרי 
ירושלים בהקשר החקלאות 

 מודרנית-בתקופה הקדם
 

 דור, א.-., בןאלינסון, ר

52 
17:50-18:10 

Heteroaggregation 
between intrinsic 
colloids and carrier 
colloids: Implications 
for Cerium(III) 
mobility through 
fractured carbonate 
rocks 

E. Tran, O. Klein, 

Ben-David, N. 
Teutsch, N. Weisbrod 

כאשר הקבועים 
 משתנים

 רשף, ג. רונה, מ.,

 

אפיון שטפי חנקה בתווך הלא 
 רווי מתחת לשדה חקלאי

ירמיהו, א., בן גל,  וייסמן, ג.,

 א., קורצמן, ד., דהן, ע.

ל השפעת פעולות לשימור קרקע ע
תפוקת נגר וסחף: מקרה בוחן אגן 

  נחל חרוד.
 

 , לרון י., אגוזי ר.פרויס י.

56 
18:10-18:30 

הדמיית דליפת ביוב גולמי 
והסעתו באזור בלתי רווי 

של אקוויפר קרבונטי 
באמצעות קרבמזפין 

 כאינדיקטור

, קוזניצוב, מ., דבורי, נ. צ.

ליבשיץ, י., פנקרטוב, א., 
א.,  גסר, ג., לב, ע., אדר,

 יאקירביץ, א.

The Role of Water 
Flow and Dispersion 
in the Dissolution of 
CO2 in Deep Saline 
Aquifers 

Michel-Meyer, I., 

Shavit, U., 
Rosenzweig, R. 

השפעות ארוכות טווח של 
השקיה בקולחים במטעי בננות 

בחוף הכרמל על תכונות 
 כימיות של הקרקע

 

מ.  חור,-,בין  עואד, ר.

 גרינבאום, נ.

השפעת שריפות יער על תכונות 
כימיות, פיזיקאלית והידראוליות 

של קרקעות בעלות מינרלוגיה 
 שונה

 
 חור, מ. -בן סאייג, ג'.,

60 
18:30-18:50 

שימוש בלוגים חשמליים 
לצורכי זיהוי תהליכי 

דוגמא מקידוח  -המלחה 
 א13אפעה 

 ., ליבשיץ, י.צוריאלי, א

לים השפעות אירועי ג
בים על מפלס מי 

התהום באקויפר חופי: 
 תצפיות מים המלח

., שלו, א., לוצקי ה

לנסקי, נ., וייסברוד, נ., 
 יחיאלי, י.

היבטים הידרוגיאולוגיים 
בפרויקט מנהרת תשתיות רב 

חיבורי  -( M.U.Tמערכתית )
 הנמל החדש במפרץ חיפה

 
טטרסקי,ב.,  לומלסקי, ס.,

 זק, מ., תמיר, ג.

הסחיפות של קרקעות אומדן כושר 
לס משכבות עמוקות ועליונות 

כתגובה לכוחות סחיפה של מים 
 ורוח

 
-קטרה, י., ארגמן, א., בן טנר, ס.,

 חור, מ. 

אולם  –אסיפה כללית משאבי מים  18:50-19:20
 חומה

 אולם מגדלור –אסיפה כללית קרקע 

 ארוחת ערב 19:20-20:10
  אולם חומה: –מושב מיוחד  20:30-21:30

 ניהול מיטבי של משאבי המים והכינרת לאור השינוי האקלימי
 ודיון פתוח בנושא דורון מרקלהרצאה של 

 יו"ר עידו נגב
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 אי"ל -האגודה הישראלית למשאבי מים 

  25/5/17יום חמישי, 

7:00-8:00 Check out  וארוחת בוקר 
:אולם  א4מושב  8:00-9:20

 חומה

השאלות 
ההידרוגיאולוגיות 

 של עמק החולה
 

  יו"ר אבי מיגמי

ולם ב: א4מושב  
 מגדלור

הידרולוגיה 
וטיפול   תשתיות

 במים
 
 איזנברג-יו"ר עדי לוי

  ג: אולם נמל4מושב 

 

ניהול משולב של אגני 
 ניקוז

 
 

 יו"ר אפרת מורין

  ד: אולם נמל4מושב 

 

גיאוכימיה של קרקע 
 ומים
 
 

 טל-יו"ר אשר בר

64 
8:00-8:20 

תהום -תנועת מי
ונוטריאנטים בשטח 

 "פרוייקט החולה"

-מרון, מ., אורלוב .,גופן, מ

 לוין, ו., ציפריס, י.

השפעת יחסי גשם, נגר 
וחידור על העשרת מי 

 התהום בדרום הרי יהודה

אברהמוב, נ.,  לץ, א.,

אגוזי, ר., אשל, ג., דהן, 
 ע.

הצטברות מלחים על מדרונות 
השפעת שיפוע  -חשופים 

המדרון על תהליכי הסעה 
 ואידוי

  ,בהריר ב. ,קציר, ר. ,נחשון, א.

 Ogungbile , A. 

 

פחמן וחנקן בביומסה 
המיקרוביאלית בקרקע בממשק 
זיבול אורגני לעומת דישון כימי: 

 שנתית ועונתית-השפעה רב
 

טל, א., אורן, -בר רוטברט, נ.,

  ע. 

68 
8:20-8:40 

עדכון מודל הזרימה 
הרגיונלי של אקוויפר חבורת 

 ערד ממורדות החרמון 
בעקבות ממצאי קידוחי 

 11ורם  10חולה 

 בורג, א., גב, י.  גוטמן, י.,

 5-מנהרת הקו ה
תחילת  -לירושלים 

 עבודות הכרייה

גרוס, א.,  אלישע, מ.,

קינריך, א., קרויטורו, ל., 

 סנפורד, מ.

אגן נחל חדרה, ניהול ממשק 
הנגר העירוני בממשק משולב 

עם המרחב החקלאי תוך שילוב 
פתרונות וסיוע האחד לשני, 

ים וניצול הנגר תוך מיזעור נזק
להשקיה ואו מהלכי ריסון נגר 

והשהיה במרחב העירוני 
 ובשטחים הפתוחים/חקלאיים

 
 יפה, א.

קביעת ביומסה מיקרוביאלית  
בקרקע: בחינת שיטת 
מיצוי -הפומיגציה בכלורופורם
והערכת תנאי בדיקה 

 אופטימאליים
 

רוטברט, נ., בוריסובר,  אורן, ע.,

א.,  מ., בוחנובסקי, נ., נסונוב,
 טל, א..-בר

72 
8:40-9:00 

 

מאזן מים עבור המערכת 
ההידרוגיאולוגית בעמק 

 החולה

בורג, א., אדר,  באב"ד, א.,

 א.

ניהול אגני ניקוז בתקופה 
 של אי וודאות אקלימית

 רייזר ה.

פרויקט שימור הקרקע וויסות 
הנגר במרחב אגן היקוות נחל 

תכנון בראייה אגנית -יבנאל
 כוללת

צבי, ל.-בר  

 

Geochemical tracing of the 
history of the En Qedem 
(Dead Sea) brine: from its 
intrusion into the adjacent 
aquifer to its Holocene 
discharge  

 
Weber, N., Yechieli, Y., 

Stein, M. Gavrieli, I., Lazar, 
B. 

76 
9:00-9:20 

 

התגובה בזמן של שפיעת 
לים מעיינות וזרימה בנח

לשאיבת מי תהום באגנים 
 גדולים

 רימר, א.

 Regenerable Stimuli 
Responsive PVP-
clay Graft 
Composites for the 
Removal of 
Herbicides and 
Oxyanions from 
Water 
 
Gardi, I., Mishael, Y 

פרויקט שיקום קרקעית נחל 
ניטור תהליכי טיפול  -הקישון 

י ביולוגיים בקרקע ובמים, ככל
תפעולי לניהול, בקרת איכות 

 וקבלת החלטות
 

, שטרמר, י., למפרט, פוניה נ.

מ., קרויטורו, ל., זס"ק, א., 
 פבזנר, ד.

תיארוך מי תהום בנגב בעזרת 
במקומות בהם גיל  81-קריפטון

המים נמצא מעבר לטווח תיארוך 
 14-הפחמן

 
אדר, א., בורג, א.,  רם, ר.,

 יחיאלי י., יוקוצ'י, ר.

9:30-
17:00 

 סיורים  
 הידרולוגיה ומעיינות בגליל המערבי )עדי טל, הלל גלזמן( (1
 טל(-צמח בגליל המערבי )דוד ילין, אשר בר-מים-מחקרי שדה בקרקע (2
 סוגיות בשיקום נחל הקישון ופרויקט ניקוי הקרקעית )יונתן שביט וחובריו ( (3

 

. 

 

 


