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זיהום נחל פרת
מה גרם לזיהום נהר פרת: בעקבות מזג האוויר הסוער שהיה בסופת הכרמל, זרמו כמויות גדולות 

של שפכים וביוב לשמורת הטבע נחל פרת, וזיהמו אותו.
מה הפרמטרים שהיו חריגים בנחל פרת המזוהם: הזיהום של הביוב והשפכים (אורגני/ ביולוגי).

נזק הזיהום: הזיהום גרם לפגיעה משמעותית בחי ובצומח, ולא מתאפשרת כניסת מטיילים למים. 
יידרשו זמן ומאמצים רבים בשביל לשקם את השמורה ומי הנחל מהביוב הרב שזרם.

נחל פרת לאחר הזיהוםנחל פרת לפני הזיהום



זיהום נחל פרת
פעולות למיגור הזיהום:

מחברת הגיחון אמרה שבגלל שפיכה לא חוקית של כמויות גדולות של פסולת, ועפר בניה על קו הביוב הראשי בצפון מזרח 
העיר, כל תאי הביוב חסומים ונדרש לגלות אותם כדי לטפל בנושא. חשוב לציין שלנקודה זו מתחבר אל הקו של הגיחון - קו 

הביוב של הישוב אדם שנפגע וגם הוא גולש. צוותי הגיחון עובדים בתוך תנאים קשים ומגלים את תאי הביוב בתוך העפר 
והפסולת שנשפכו באופן לא חוקי ומטפלים בבעיה מתוך כוונה להשלים את העבודה בימים הקרובים".

מועצת יש״ע אמרו, שהמתקן שאמור לתחזק את השפכים לא מטופל כראוי, ואין אכיפה לפסולת ולביוב. נחל פרת הוא דוגמה 
טובה לבעיות איכות הסביבה בכל יהודה ושומרון. רוב השפכים הפלסטינים לא מטופלים כיום, והנחלים המזוהמים זורמים 

מיהודה ושומרון לכל הארץ. 

כיצד אנו כיחידים או כמדינה יכולים למנוע זיהומים כאלו בעתיד:  כמדינה אנו יכולים לטפל ולתחזק את הביובים, וכיחידים 
אנו יכולים לשמור על החוק ולשמור על ניקיון קווי ביוב ולא ללכלך מעליהם ומסביבם. 

תיקון קו הביוב על ידי חברת גיחון

הנזק בעקבות 
זיהום המים

 כתבה בנושא-נחל פרת נסגר למטיילים בשל זיהום המים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5071899,00.html


לאחר קריאה…
כותרת הכתבה:

אחרי הגשמים: ביוב זורם אל נחל פרת

במנהל האזרחי ובחברת הגיחון מנסים להפסיק את הזיהום. בין היתר הם מפנים כמויות גדולות של פסולת 
ועפר בניה, שהושלכו על תוואי קו הביוב הראשי בצפון מזרח ירושלים.

קישור לסרטון בנושא:

ההרגשה האישית שהייתה לנו בעקבות הקריאה של מקורות המידע בנוגע לזיהום זה הייתה עצב גדול, בגלל 
שארצנו היפה נהרסת, מזדהמת! והיה לנו מאוד קשה ומחולל סערת רגשות לקרוא את זה.

http://www.youtube.com/watch?v=gg_AFcULK3U


איכות וזיהום מים
מהו זיהום מים?-

זיהום מים זה מצב ובו חומרים שאינם חלק טבעי מהתכולה של המים עולה.

מה הגורמים העלולים להשפיע על איכות המים?-
יש מקורות זיהום טבעיים של מים, לדוגמא הצטברות סחף, הפרשות בעלי חיים, אבק, חול, ופיח. 

הגורם העיקרי לזיהום המים הוא האדם, אשר פעולות שונות של בני האדם יכולות לזהם את מקורות המים הקיימים והם:
הזרמת שפכים, ביתיים ותעשייתיים

שאיבת יתר של מי תהום
חלחול של נוזלים שונים שמקורם בפסולת שהושלכה

חלחול או הזרמה של חומרי דשן 
השלכה של פסולת מוצקה למים

זיהום תרמי- חימום המים על ידי תחנות כוח ומפעלים. 

מהם הנזקים הנגרמים מכך?-
החיים במקור המים המזוהם נפגעים, ובני אדם לא יכולים להשתמש בו (עד שיטהרו אותו).

לדוגמא, המים מורעלים, הרכב המים משתנה, החיים במים והצמחיה בהם נפגעים וביניהם גם האדם, למים נוספים 
חיידקים, וירוסים, מתכות כבדות וכימיקלים, הזיהום מגיע למקורות מים תת-קרקעיים ומשנה אותם, וכו'.



ברזל במים
הברזל- יסוד מתכתי, הנפוץ ביותר בכדור הארץ.

כיצד מודדים את הברזל במים- בעזרת מקלוני מדידה. 

מהו הטווח התקין של הברזל במים- ריכוז מרבי, 1 מג"ל.

אם יש יותר מידי ברזל במים איזה נזק נגרם ליצורים החיים במערכת האקולוגית הזו-
ברזל בריכוזים מסוימים גורם לטעם מר במי השתייה ולצבע עכור, מי שישתה מהמים עם העודף 

ברזל יהיה עייף, חלש, מסוחרר, וזה עלול לפגוע בתפקוד הלבלב והכבד שלו. 

הברזל  יכול לזהם את מי השתייה כתוצאה מהתמוססות אביזרי צנרת העשויים מברזל או מסגסוגת 
ברזל.



אופקים- עכירות





לסיכום, 
איכות המים בנקודות הדיגום שהצגנו,עומדות בתקן, ללא סטיות מיוחדות.

אך בכל זאת בזמן האחרון עכירות המים עלתה בכל מקומות הדיגום שהצגנו!!!

מים עכורים בדרום תל אביב



מדדים כימיים:
ערך המליחות 

החנקות והזרחות
האיטרופיקציה
ריכוזי הרוויה

ערך הגבה(PH)- רמת החומציות
קשיות

מתכות וחומרים סינטטיים
הגברה ביולוגית- צבירה ביולוגית- הצטברות של 

חומרים כמו חומרי הדברה, דיאוקסינים או מתכות 
כבדות באורגניזם ביולוגי.

מדדים ביולוגיים:
ריכוזי חומר אורגני במים-

כמות גדולה של חומר אורגני מעידה על רמת הזיהום 
הגבוהה ופוסלת את המים לשימוש לכל מטרה.

מדדים פיזיקליים:
טמפרטורה
זיהום תרמי

עכירות
צבע

מדדים רדיולוגיים:
גם הקרינה הרדיואקטיבית עלולה לזהם את 

המים גם במקורות טבעיים כמו מי התהום 
מהסלעים המכילים יסודות פולטי קרינה או 

מפעילות אדם, מעל סף מסוים הקרינה עלולה 
לשנות את מבנה ה DNA של גוף החי וגם 

לגרום להתפתחות מחלת הסרטן.

מדדים לקביעת איכות מי הברז בישראל



https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4961230,00.html -12.05.17
תגובת הרשויות: 

ראש מועצת אבן יהודה, אבי הררי, אמר כי "מוקד המועצה פועל 24 שעות ביממה כדי לענות לקריאות תושבים, והמועצה 
מספקת מים לתושבים. עובדים ומתנדבים עוברים בבתי הקשישים, אנחנו גם בודקים את כל השטחים החקלאיים בישוב 

בניסיון לאתר את מקור הזיהום".
 

במשרד הבריאות התייחסו לזיהום, ואמרו כי מדובר ככל הנראה בחומרים בעלי רעילות שמקורם בחומר חיטוי קרקע. עוד אמרו 
כי נעשו על ידי התאגיד שטיפות צנרת, והמצב משתפר. הם מקווים שמקור הזיהום יאותר וינותק ממערכת המים, ויתקינו 

אביזר מונע זרימה חוזרת.
 

תאגיד "מעיינות השרון" מסר בתגובה: "אתמול התקבלה הודעה על עכירות במי השתייה, התאגיד ביצע באופן מיידי בדיקה 
ראשונית והורה לתושבי כמה רחובות בדרום אבן יהודה להימנע משתייה, מגע, ורחיצה במי הברז. המים מותרים לשימוש 

להדחת אסלות והשקייה בלבד. התאגיד, רשות המים ומשרד הבריאות פועלים לאיתור מקור הזיהום. במקביל מתבצעת חלוקת 
מים 24 שעות ביממה-כולל בשבת בשלושה מוקדים."

הנזק הנגרם כתוצאה מהזיהום:
המים אסורים למגע, לשתייה,  לרחצה, לצחצוח שיניים ובישול- המים מסוכנים לבני אדם ומזוהמים בעקבות חדירת חומר 

דישון/חומר לחיטוי קרקע במים. החומרים שנמצאו במים בעלי רעילות מיוחדת בנשימה וצבע המים נעשה עכור. 

 

זיהום מי השתייה באבן יהודה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4961230,00.html


המגמות הכלליות לטיפול במים בישראל הן- הורדת עכירות, הורדת קשיות (אבנית, ריכוז סידן), הרחקת חיידקים.

חלק ג'



צרפת טורקיה קנדה

הם טובים לשתייה, 
אבל לפעמים קשה 

למצוא אותם

המים תקינים לשתיה 
אבל לא טעימים, אז 
משתמשים בהם רק 

לבישול

רוב הזמן המים טובים 
לשתייה

איכות המים

רובם ממי תהום, וממי 
גשמים

את רוב המים מנחלים נחלים, מי תהום, קרח, 
שלג, ואגמים

מקורות מים

כן כן כן האם מי הברז ראויים 
לשתיה

מי השתייה במספר מדינות בעולם



בהמשך לשקופית הקודמת
אם היית נוסעת לשם איזה פתרון היית מוצאת לשתיית מים?

אם היינו נוסעות לצרפת, קנדה וטורקיה היינו מנסות לשפר את מי השתייה כך:

בקנדה: בודקות למה המים שלהם לא היו תקינים לשתייה מספר פעמים, ומנסות לתקן את הבעיה, לדוגמא, אם יש 
במים זיהום של מי שפכים אנו נדאג לתחזק את קווי הביוב ולהתקין אביזרים מונעי זרימה חוזרת.

בטורקיה: מנסות למצוא סוכרים וויטמינים חשובים לגוף האדם ובמהלך תהליך ההתפלה של המים -לפני שהם 
עוברים לברזים- מוסיפות למים אותם וכך המים יהיו גם טעימים לשתייה וגם בריאים וחשובים לגוף.

בצרפת: עורכות בדיקות של חיפוש מים לפני שיהיה צורך במקומות נוספים וכך תמיד ימצאו מראש מקורות מים 
חדשים ואף פעם לא יהיה חוסר/ במהלך תקופת החורף אפשר להתקין בריכות מאגר מים שישמשו למקור מים זמין 

ומתחדש לאורך כל העונה.



Ynet - אחרי הגשמים: ביוב זורם אל נחל פרת
ויקיפדיה זיהום מים

https://galit.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%9D/7785-2/

גורמים נבדקים במי השתיה - משרד הבריאות

בדיקת ברזל - מקלוני מדידה - א.ב. מולי

https://mywater.health.gov.il/WaterNetwork/Search?cityId=31&cityTitle=%D7%

D7-A8-D7-95-D7-AA-D7-9D_-D7-A0-D7-90-D7-95 ... - Ulpan La-Inyan
מגוגל לקחנו את התמונות

https://www.tipatech.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D
%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94 ... - הרשות לפיתוח הנגב 

גוגל הסבר וחיפוש 
https://www.treitelonline.com/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%A2%D7%9B%D7%99%D7%A8

%d7%97%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a2%d7%aa ...
Water quality index - The Conference Board of Canada

The Borgen Project Blog - Top Global Issues News Source
Water Quality in Turkey - The Borgen Project 

ביבליוגרפיה 

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hj01azoif
https://galit.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%9D/7785-2/
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/quality_assurance/Pages/tests.aspx
https://abmoli.com/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/product/148?cat_id=93&view=product
https://mywater.health.gov.il/WaterNetwork/Search?cityId=31&cityTitle=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://ulpan.com/d7-a8-d7-95-d7-aa-d7-9d_-d7-a0-d7-90-d7-95-d7-a8-d7-99_-d7-a2-d7-93-d7-99_-d7-a0-d7-a2-d7-99-d7-9d_-d7-90-d7-a1-d7-95-d7-9f_-d7-9e-d7-98-d7-95-d7-a1_-d7-a4-d7-95-d7-a7-d7-98_-d7-a7-d7-99-d7-a52007-j-2/
https://www.tipatech.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D/
https://negev.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%94/
https://www.treitelonline.com/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%A2%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://negev.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0/
https://www.conferenceboard.ca/hcp/Details/Environment/water-quality-index.aspx
https://borgenproject.org/blog/
https://borgenproject.org/tag/water-quality-in-turkey/

