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מבוא
מודל  DRASTICהינו מודל המאפשר הערכה ומיפוי של רגישות מי תהום לזיהום .מודל
 DRASTICפותח על ידי  )1078 ,EPA( EPAוה  National Water Well Associationבמטרה
לגבש מתודולוגיה להערכת סיכון-יחסי של רגישות מי תהום לזיהום ממקורות שונים עבור
אזורים נרחבים.
המודל מבוסס על מספר הנחות עבודה:
א .הזיהום מגיע אל שכבת האקויפר מפני השטח
ב .הזיהום מוסע אל מי התהום מפני השטח באמצעות משקעים וחידור ישיר מפני השטח
ג .הזיהום בעל מוביליות זהה לזו של מים (ללא מנגנוני ספיחה ועיקוב)
ד.גודל האזור ההערכה עולה על  199דונם
מודל ה DRASTIC-מתחשב בשבעה פרמטרים הידרולוגיים המפורטים להלן ,המשפיעים על
פוטנציאל הזיהום .לכל פרמטר ,עבור כל פיקסל במרחב העבודה ברזולוציה מקסימלית
האפשרית ,ניתן ערך  DRASTIC Indexמתאים מ 1-עד  ,19כאשר  19מייצג את התנאי בו
הרגישות לזיהום הגבוהה ביותר .התוצר הסופי הינו רסטר בגודל תא של  59*59מ' לכל פרמטר.
לבסוף ,לכל פרמטר הידרולוגי משקל שונה בשקלול הסופי .התוצר הסופי הינו מפה ובה אזורים
הממוינים לרמות שונות בהתאם לחמש דרגות רגישות הידרולוגית (איור  1-1וטבלה .)1-1

איור  :1-1איור סכמתי של הפרמטרים ההידרולוגים הנחקרים ומשוקללים לכדי מפת
רגישות
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להלן פירוט המשתנים השונים במודל ה ,DRASTIC-שיטות החישוב והערכה שלהם ומקור
הנתונים לשכבות השונות בעבודה הנוכחית.
טבלה  :1-1משקולות משתני הDRASTIC-
Weight

1.1

Feature

5

Depth to Water

4

Net Recharge

3

Aquifer Media

2

Soil Media

1

Topography

5

Impact of the Vadose Zone
Media

3

Hydraulic Conductivity of
the Aquifer

[D] Depth to Water
עומק מי התהום מפני השטח (עובי האזור הלא רווי) .ככל שעומק זה גדול יותר כך סכנת
הזיהום קטנה יותר משום שהמים עושים מרחק רב יותר מהמקור המזהם למי התהום.
שכבה זו חושבה (ברזולוציה של 59*59מ') על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה
 DEM-הארצית ,שכבה רסטרית המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי; טבלה .)3-1

טבלה  :2-1אינדקס לעומק מי תהום
Depth to Water

1.3

DRASTIC Index
10
9
7
5
3
2

)Range (m
0-1.5
1.5-5
5-10
10-15
15-25
25-35

)Range (feet
0-5
5-15
15-30
30-50
50-75
75-100

1

35+

100+

[R] Recharge
מילוי חוזר–חלחול מי הגשמים (מ"מ/שנה) .ככל שהמילוי החוזר רב יותר כך פוטנציאל
הזיהום גדול יותר ,שכן יותר מים מגיעים מהמקור המזהם אל מי התהום .שכבה זו
חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית הממוצעת לשנים 3919-1071
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במקדם המילוי החוזר המתאים לתאי הדיווח של השרות ההידרולוגי או לחילופין,
ערכים המיצגים את האקוויפר המקומי על פי הליתולוגיה או מידע מעבודות קודמות
(לאקוויפר החוף ניתנו ערכים מיצגים ממודל תאי יוסום של נציבות המים ,ולאקוויפר
הההר מעבודת הדוקטורט של נתן שפר ( .))Sheffer, 2009התוצר המתקבל הינו שכבה
רסטרית עם נתון מילוי חוזר עבור כל תא .בהתאם ,לכל תא ניתן  DRASTIC Indexמייצג
(טבלה .)6-1
טבלה  :3-1אינדקס מילוי חוזר
Net Recharge
DRASTIC

1.2

Index

)Range (mm

)Range (in

1

0-50

0-2

2

50-75

2-3

3

75-100

3-4

4

100-125

4-5

5

125-150

5-6

6

150-175

6-7

7

175-200

7-8

8

200-225

8-9

9

225-250

9-10

10

250+

10+

[A] Aquifer Media
הגאולוגיה של האקוויפר .רגישות האתר לזיהום מי תהום תלויה בתכונות התווך
הגאולוגי של האקוויפר .תכונות האקוויפר קובעות את מהירות תנועת הזיהום בתוך
האקוויפר .שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב',
 .)3993עבור כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים בהתאם לליתולוגיה
ולמידע ההידרוגיאולוגי לגבי אותה יחידה( .טבלה .)1-1

טבלה  :4-1אינדקס גיאולוגיה של האקוויפר
DRASTIC
Index
5
5
5
5
4

)(Jordan

Gneiss

UNIT NAME
Abu Barqa Metasediments; Buseinat
)(Precambrian
)Abu Saq`a Schist (Jordan) - (Precambrian
)Adulam Fm. - (Lower Eocene
)Ahaymir Volcanics (Jordan) - (Precambrian
)Alluvium - (Holocene
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Amphibolite (metabasite) - (Precambrian)
Amudei Shelomo and Timna fms. - (Cambrian)
Andesite and Basalt flows - (Precambrian)
Ar Risha Gravel (Jordan) - (Neogene)
Avedat Group - (Lower - Middle Eocene)
Bar Kokhba Fm. - (Middle Eocene)
Basalt flows and volcaniclastics; Tayasir Volcanics - (Lower
Cretaceous)
Be`er Sheva and Haluza fms. - (Upper Jurassic)
Benot Ya`akov Fm. - (Quaternary)
Bina Fm.; Derorim, Shivta and Nezer fms.; Ora and Gerofit fms. (Turonian)
Bira and Gesher fms.; Kurdani Fm.; Pleshet Fm.; Mazar Fm. (Pliocene)
Calcareous sandstone ("kurkar") - (Quaternary)
Cenomanian - Turonian - Senonian (Jordan)
Cenomanian - Turonian in Lebanon
Conglomerate units, undivided - (Neogene - Quaternary)
Cover Basalt and Dalwe Basalt - (Pliocene - Pleistocene)
Dalton Basalt - (Pliocene)
Darba Tonalitic (Jordan) - (Precambrian)
Deir Hanna Fm.; Chalk and limestone rock units in Mt. Carmel; B.
Meir, Moza, Amminadav and K. Shaul fms.; En Yorqe`am, Zafit and
Avnon fms. - (Cenomanian)
Disi Sandstone Fm. (Jordan) - (Ordovician)
Duhayla Hornblendite (Jordan) - (Precambrian)
Elat Conglomerate, Roded Conglomerate - (Precambrian)
Elat Granite, Roded Granite Porphyry; Timna Granite Porphyry (Precambrian)
Elat Schist - (Precambrian)
Eocene
Finan Granite (Jordan) - (Precambrian)
Gabbro, diorite and other basic rocks - (Precambrian)
Gadot and Mishmar HaYarden fms.; Erq el Ahmar and Ubediye fms.;
- (Pliocene-Pleistocene)
Gevanim Fm. - (Lower Triassic)
Ghareb and Taqiye fms. (Maastrichtian - Paleocene)
Ghareb Fm. - (Maastrichtian)
Ghuwayr Volcanics (Jordan) - (Precambrian)
Golan Basalt; Raqqad Basalt - (Quaternary)
Granitic Gneiss - (Precambrian)
Hasbani Basalt - (Quaternary)
Hatrurim Fm. ("Mottled Zone")
Hazera Fm. (Sinai); Naur, Fuheis and Hummar fms. (Jordan) (Albian-Cenomanian)
Hermon Fm.; Mahmal Fm.; Zohar and Matmor fms. - (Middle
Jurassic)
Hordos Fm.; Um Sabune Conglomerate; Kefar Gil`adi Fm. (Miocene)
Inmar Fm. - (Lower Jurassic)
Intrusions and volcaniclastic rocks - (Mesozoic)
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8
6
8
6
6
7
7
6
8
4
9
9
9
6
7
7
4

7
8
5
7
4
4
6
4
4
5
7
3
3
5
7
4
7
5
8
8
5
6
7
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Intrusive and pyroclastic rocks - (Miocene)
Kidod Fm. - (Upper Jurassic)
Kurnub Group - (Lower Cretaceous)
Landslide - (Quaternary)
Lisan Fm. - (Quaternary)
Lower Basalt and part of Intermediate Basalt - (Miocene)
Maresha Fm. - (Middle Eocene)
Menuha Fm. - (Coniacian - Campanian)
Minshar Monzogranite (Jordan) - (Precambrian)
Mishash Fm. - (Campanian)
Mishhor and Ardon fms. - (Lower Jurassic)
Mohila Fm. - (Upper Triassic)
Mount Scopus Group - (Senonian - Paleocene)
Muffaraqad Conglomerate (Jordan) - (Precambrian)
Nabi Sa`id, Ein el Assad, Hidra, Rama and Kefira fms. - (Lower
Cretaceous)
Nizzana, Horsha, Matred and Nahal Yeter fms. - (Lower - Middle
Eocene)
Permian and Triassic (Jordan)
Playa deposits - (Quaternary)
Qeziot and Har Aqrab fms. - (Upper Eocene)
Qunai Diorite (Jordan) - (Precambrian)
Ra'af Fm. - (Lower Triassic)
Rachel Hornblende Quartz Diorite (Jordan) - (Precambrian)
Rahma Foliated Granitoid (Jordan) - (Precambrian)
Red sand and loam ("hamra") - (Quaternary)
Rhyolitic Quartz Porphyry - (Precambrian)
Roded Quartz Diorite - (Precambrian)
Rumman Granodiorite (Jordan)- (Precambrian)
Saharonim Fm. - (Middle Triassic)
Sakhnin and Yanuh fms.; Weradim Fm.; Tamar Fm. - (Cenomanian)
Salib Arkosic Sandstone and Burj Dolomite-Shale fms. (Jordan) (Cambrian)
Sammaniya Microgranite (Jordan)- (Precambrian)
Samra Fm. - (Pliocene - Pleistocene)
Sand dunes - (Holocene)
Saramouj Conglomerate and Hayalla Fm. (Jordan) - (Precambrian)
Sea
Sedom and Amora fms. - (Pliocene)
Shehoret and Netafim fms. - (Cambrian)
Susita Fm. - (Oligocene)
Syenite, Monzonite and other intermediate rocks - (Precambrian)
Taba Gneiss; Roded Quartz Diorite Gneiss, Schist and Migmatites (Precambrian)
Taqiye Fm. - (Paleocene)
Thaur Gabbro (Jordan) - (Precambrian)
Timna Granite; Shahmon Granite; Yehoshafat Granite; Amram
Granite Porphyry - (Precambrian)
Timrat Fm.; Meroz and Yizre`el fms. - (Lower - Middle Eocene)
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Travertine - (Quaternary)
Turonian - Santonian (Jordan)
Umm Ishrin Sandstone Fm. (Jordan), with Salib Fm. where Burj Fm.
absent - (Cambrian)
Upper Jurassic
Urf Porphyry (Jordan) - (Precambrian)
Volcanic cone - (Quaternary)
Volcanic rock units, undifferentiated - (Miocene and Pliocene)
Volcanic rock units, undifferentiated - (Upper Cretaceous)
Wa`ara Basalt - (Quaternary)
Yafo Fm. - (Pliocene)
Yagur Fm.; Kammon Fm. - (Albian-Cenomanian)
Yam Suf Group - (Cambrian)
Yarda Basalt - (Quaternary)
Yarmouk Basalt; Naharayim Basalt - (Quaternary)
Yirka Fm. - (Turonian )
Yutum Granite (Jordan) - (Precambrian)
Zehiha Fm.; Lacustrine deposits - (Neogene - Quaternary)
Zihor Fm. - (Coniacian)

7
8

Ziqlag Fm. - (Miocene)

6
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[S] Soil Media
יחידת הקרקע שמעל האקוויפר .חלחול הזיהום תלוי בתכונות הקרקע .למשל ,חלחול
המים תלוי באחוז החרסית בקרקע ,כאשר אחוז חרסית גבוה יותר משמעו חלחול מועט
יותר .שכבה זו חושבה על פי מפת קרקעות ישראל ( 1:599,999דן וחוב' .)1086 ,עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexבהתאם לסיווג הקרקע ותכולת החרסית על פי תיאור
חבורת הקרקע (ש.רבינוביץ ,קרקעות ישראל  ;1003טבלה .)5-1

טבלה  :5-1אינדקס קרקעות :
סוג קרקע
טרה רוסות רנדזינות חומות ורנדזינות בהירות
רנדזינות חומות ובהירות
רנדזינות בהירות
פרוטוגרומוסולים בזלתיים גרומוסולים חומים
בזלתיים ורנדזינות בהירות
קרקעות חמרה
קרקעות חומות ים תיכוניות בזלתיות וליתוסולים
בזלתיים
גרומוסולים
קרקעות חומות כהות
סירוזיום גירניים
ליתוסולים חומים וקרקעות חומות בהירות לסיות
קרקעות חומות בהירות לסיות
סירוזיום לסיים
ליתוסוליםחומים וסירוזיומים לסיים
רגוסולים חוליים וקרקעות חומות בהירו
חולות
רגוסולים
מחשופי סלע וליתוסולים מדבריים
קרקעות רג ואלוביום מדברי גס
קרקעות אלוביות מדבריות דקות גרגר

Drastic Index

Soil Code

3

A

2

B

6

C

3

D

3

E

4

F

5

H

4

K

5

L

5

M

4

N

4

R

5

S

7

T

9

V

7

W

7

X

7

Y

5

Z
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[T] Topography
שיפוע פני השטח .רגישות זו מתבססת על העובדה שבאזור בעל שיפוע תלול החידור
הישיר מועט יותר ואחוז הנגר העילי גבוה יותר מאשר באזור בעל שיפוע אופקי .שכבה
זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע המפנים
השונים .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים (טבלה .)3-1

טבלה  :6-1אינדקס טופוגרפיה

1.1

DRASTIC Index
10
9
8
7
6
5
4
3
2

)Topography (Percent slope
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18

1

18+

[I] Impact of Vadose Zone
השפעת התווך הבלתי רווי .פרמטר זה מיוחס לתנועה האנכית של זיהום אל האקוויפר
והמעבר דרך היחידות הגיאולוגיות השונות .נוכחות שכבות כולאות/חוצצות מאטה
ומגבילה בצורה משמעותית מעבר מזהמים אל מי התהום .חישוב השכבה נעשה על ידי
מתן  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ( )1-3בהתאם לעובי השכבה החוצצת .במקומות
בהם אין שכבות כולאות או חוצצות נעשה שימוש בערכים שניתנו ליחידות הגיאולוגיות
השונות המתארות את הגאולוגיה המקומית בפני השטח (ראה טבלה .)8-1

טבלה  :7-1אינדקס להשפעת האזור הלא רווי
DRASTIC Index
1-2
3
3
6
6
6
6
4
8
9

Impact of the Vadose Zone Media
Confining Layer
Silt /Clay
Shale
Limestone
Sandstone
Bedded Limestone, Sandstone, Shale
Sand and Gravel with significant Silt and Clay
Metamorphic/ Igneous
Sand and Gravel
Basalt

10

Karst Limestone

הנתונים שהתקבלו הושוו להמלצה של המודל האמריקאי.

אקולוג הנדסה בע"מ
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[C] Conductivity
המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו הגאולוגיות ולה ערך מייצג
ביחידות של מרחק לזמן (מ'/יום) .לכל תא דיווח ניתן  DRASTIC Indexהמתאים לתכונות
האקוויפר ולליתולוגיה שלו או לערכים מיצגים של מוליכות הידראולית ממודלים
ועבודות מחקר שונות (
טבלה  8-1ואיור .)3-1

איור :2-1ערכי מוליכות הידראולית בהתאם לליתולוגיה (אחרי )Freeze and Cherry, 1979
טבלה  :8-1אינדקס למוליכות הידראולית
Typical Rating

)K )m/sec

1

1.16E-05

0-1

2

5.79E-05

1-5

4

1.16E-04

5-10

5

1.74E-04

10-15

6

2.89E-04

15-25

7

5.79E-04

25-50

8

1.16E-03

50-100

10

2.31E-03

100+

Hydraulic
)Conductivity (m/day
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שקלול לכדי מפת רגישות
כפי שהוסבר בסעיף  ,1לכל אחד משבעת הפרמטרים ההידרולוגיים המפורטים לעיל
(סעיפים  )1.1-1.8ניתן משקל שונה ולבסוף שוקללו ערכי הפרמטרים לכדי מפת רגישות
אחת עם חמש דרגות רגישות .המשקולות עבור הפרמטרים ההידרולוגיים מפורטות
בטבלה  1-1והחלוקה לדרגות הרגישות מוצגת בטבלה .0-1
המודל נבנה כאפליקציה בסביבת  Model Builderבתוכנת  , ARC-GISהמאפשרת עבודה
עם קבצי מידע ראסטרים ממקורות שונים ע"י שימוש בפונקצית  . Map Algebraשקלול
הפרמטרים ההידרולוגיים נעשה עבור כל תא מיפוי של

 59מ'* 59מ' בשטח

המועצה.להלן (ובאיור  )6-1מפורט המודל ליצירת מפת הרגישות הסופית.
 – 1קליטת השכבות הרסטריות עם ערכי  DRASTIC Indexלכל פרמטר והגדרת תאי
מיפוי של  59מ'
 – 3הכפלת ה DRASTIC Indexשל כל פרמטר הידרולוגי במשקולת שלו וסכימה של כלל
הפרמטרים לקבלת ערך כולל מיצג לכל תא
 – 6רקלסיפיקציה של הערכים שנתקבלו בהתאם לחמש דרגות רגישות הידרולוגית

טבלה  :9-1טבלה המפרטת את חמש דרגות הרגישות ההידרולוגית
DRASTIC
Index
80-50
80-100
100-120
120-140

GRIDCODE

רגישות הידרולוגית

Groundwater Vulnerability

1
2
3
4

נמוכה מאוד
נמוכה
בינונית
גבוהה

Very Low
Low
Moderate
High

>140

5

גבוהה מאוד

Very High

 – 1תוצר סופי :המרה של השכבה הרסטרית לשכבה וקטורית של מפת הרגישות
ההידרולוגית
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איור  :3-1איור סכמתי של המודל ליצירת מפת הרגישות

2

מועצה אזורית עמק הירדן
3.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי).
 1.2.2מקור הנתונים
עבור כל תא דיווח יצרנו מפה של מפלס מי התהום באמצעות דיגיטציה של מפת מפלסים
קיימת /אינטרפולציה מנתוני קידוחים /אינטרפולציה של רום נביעת מעיינות משכבת
האקוויפר .בטבלה ובאיור להלן (טבלה  1-3ואיור  )1-3מפורטים מקורם ואופן עיבודם

אקולוג הנדסה בע"מ

- 13 -

מאי 3916

PR12000067

של הנתונים ליצירת מפת מפלסים עבור כל אחד מתאי הדיווח בשטח המועצה.
טבלה  :1-2מקור נתוני מפלס מי תהום – עמק הירדן
תא דיווח
501

מקור

אופן האינטרפולציה

מפת מפלסים מתוך דו"ח השירות
ההידרולוגי לאגן הכנרת ,שנת 3919

דיגיטציה של מפת המפלסים,
יצירת שכבת מפלסים המבוססת
עליה והפיכה לרסטר
אינטרפולציה מרחבית בשיטת
 IDWהמבוססת על מפלס מי
התהום מקידוחי מים לאקויפר
הנאוגני ,ורום מעיינות הנובעים
מיחידת הבזלת .הפיכת השכבה
לרסטר.
אינטרפולצית  IDWהמבוססת על
מפלס מי התהום מקידוחי מים
לאקוויפר האאוקני .הפיכת
השכבה לרסטר.
אינטרפולצית  IDWהמבוססת על
מפלס מי התהום מקידוחי מים
לאקוויפר הנאוגני ורום מעיינות
הנובעים מיחידת הבזלת .הפיכת
השכבה לרסטר
דיגיטציה למפה ויצירת שכבה של
המפלסים .אינטרפולצית IDW
המבוססת על נקודות מהקווים
שווי המפלס ,מפלס מי התהום
מקידוחי מים ורום מעיינות
הנובעים מיחידת הבזלת .הפיכת
השכבה לרסטר

קידוחי מים לאקוויפר הבזלתי
ומיפוי מעיינות הנובעים מיחידת הבזלת
339-331

קידוחי מים לאקוויפר האאוקני
519
קידוחי מים לאקוויפר הבזלתי
ומיפוי מעיינות הנובעים מיחידת הבזלת
539

589

מפת מפלסים לפינה הצפונית של התא
מתוך  ,Dafni et al., 2003קידוחי מים
לאקוויפר הבזלתי ומיפוי מעיינות הנובעים
מיחידת הבזלת

עבור תא דיווח  331ניתן  DRASTIC Indexהמשקף את פני מי תהום בקרבת פני השטח
(עד  5מ') בשל קרבתו לנהר הירדן .לאזור ללא תא הדיווח (וללא אקוויפר) מדרום לכנרת,
ניתן  DRASTIC Indexהמשקף פני מי תהום רדודים .בהנתן שכבות רסטריות של מפלס
מי התהום של כל אחד מתאי הדיווח ,בוצע חיסור ב Map Algebraשל המפלסים
מהטופוגרפיה והתקבלה שכבה רסטרית של עומק מי התהום .בהתאם לעומק נקבעה
רגישות מי התהום וניתן  DRASTIC Indexמתאים לכל פיקסל (איור .)3-3
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איור  :1-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המציגה את מקורות המידע
המפורטים בטבלה .1-2
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איור  :2-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת את השפעת עומק מי התהום על
פוטנציאל זיהום מי התהום .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על פוטנציאל
זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.
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[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן ( DRASTIC Indexאיור  6-3וטבלה .)3-3

טבלה  :2-2מקור נתוני מילוי חוזר – עמק הירדן
הנתון

מקור

שכבת נתוני גשם ארצית השירות המטארולוגי
הממוצעת לשנים 3919-
1071
מקדם מילוי חוזר

 דו"ח השירות ההידרולוגי לאגן הכנרת ,שנת 3919
 דו"ח השירות ההידרולוגי לאגנים המזרחיים ,שנת 3919

אקולוג הנדסה בע"מ
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איור  :3-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת את השפעת המילוי החוזר על
פוטנציאל זיהום מי התהום .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על פוטנציאל
זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.
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[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים (איור .)1-3

איור  :4-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת את השפעת הגאולוגיה של
האקוויפר על פוטנציאל זיהום מי התהום .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על
פוטנציאל זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.
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[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים (איור .)5-3

איור  :5-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת את השפעת סוג הקרקע על
פוטנציאל זיהום מי התהום .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על פוטנציאל
זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.
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[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים (איור .)3-3

איור  :6-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת המתארת את השפעת שיפוע פני
השטח על פוטנציאל זיהום מי התהום .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על
פוטנציאל זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.

אקולוג הנדסה בע"מ
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[I] Impact of Vadose Zone
שכבה זו נבנתה על ידי מתן  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ,בו החלחול לאקוויפר
זניח .בשטחי הזנה נבחר ערך ע"פ הליתולוגיה בפני השטח ע"פ המפה הגאולוגית של
ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' ,)3993 ,ועל ידי ערך  DRASTIC Indexהמתאים לה (איור
 8-3וטבלה .)6-3

טבלה  :3-2מקור נתוני שכבת השפעת התווך הבלתי רווי – עמק הירדן
אופן האינטרפולציה

הנתון

מקור

מפה גאולוגית של ישראל

המפה הגאולוגית של עבור כל יחידה ליתולוגית ניתן
ישראל ( 1:399,999סנה
 DRASTIC INDEXהמתאים
וחוב'.)3993 ,
(טבלה .)1.6

איור קו הכליאה של אקויפר מפה גאולוגית של לאקוויפר בתא דיווח  501אשר
ההר בתא דיווח  501בהתאם ישראל  .1:59,999גיליון מצוי בתנאים כולאים ניתן
למפה הגאולוגית; בין יחידות  ,I-1ארבל( .בוגוש וסנה DRASTIC INDEX ,נמוך בשל
( kubתצורת בענה מגיל טורון .)3997
– גג חבות יהודה) וkum-

פוטנציאל חלחול הזיהום הנמוך
שלו.

(תצורת מנוחה מגיל סנון –
בסיס חבורת הר הצופים).

אקולוג הנדסה בע"מ
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איור  :7-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת את השפעת התווך הבלתי רווי על
פוטנציאל זיהום מי התהום .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על פוטנציאל
זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.

אקולוג הנדסה בע"מ
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( [C] Hydraulic Conductivityמוליכות הידראולית).
 .המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו הגיאולוגיות ולה ערך של
ביחידות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן  DRASTIC Indexהמתאים לתכונות
האקוויפר (איור  7-3וטבלה .)1-3

טבלה  DRASTIC Index :4-2עבור תאי הדיווח ,בהתאם למוליכות ההידרואולית של
הליתולוגיה
תא דיווח

DRASTIC Index

501

9

גיר ודולומיט

339-331

4

בזלת המילוי?

519

7

גיר וקירטון

539

5

בזלת

4

בזלת ,טוף ,סקוריה ושכבות
ביניים של חרסית

331

4

בזלת ומילוי

אזור ללא תא דיווח

2

אלוביום

589

ליתולוגיה

אקולוג הנדסה בע"מ
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איור  :8-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפה המתארת את המוליכות ההידראולית בתאי
הדיווח של השרות ההידרולוגי .סקלת ה DRASTIC Index-מתארת את ההשפעה על פוטנציאל
זיהום מי התהום ,כאשר  11מייצג את ההשפעה הגדולה ביותר.

אקולוג הנדסה בע"מ

מאי 3916
3.1
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שקלול לכדי מפת רגישות
איחוד הנתונים מכל פרמטרים הידרולוגים עבור כל תא במפה התבצע על ידי הכפלת
ה DRASTIC Indexשל כל פרמטר במשקל המתאים להשפעת הפרמטר ההידרולוגי על
רגישות מי התהום לזיהום (ראה סעיף  .)1לאחר מכן ,חולקו ערכי הסכימה של כל
הפרמטרים לכדי חמש רמות רגישות (איור .)0-3

איור  :9-2מועצה אזורית עמק הירדן על גבי מפת רגישות מי תהום לזיהום.

אקולוג הנדסה בע"מ
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מועצה אזורית עמק חפר
2.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי) .מפלס מי התהום התקבל מדיגיטציה של מפת
מפלסי מי תהום של אגן החוף – ( 3997רשות המים).

2.3

[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן  .DRASTIC Indexפרוט מקורות שכבת המילוי החוזר מפורטים להלן בטבלה
.1-6

טבלה  :1-3מקור נתוני מילוי חוזר – עמק חפר
הנתון

מקור

שכבת נתוני גשם ארצית השירות המטארולוגי
הממוצעת לשנים 3919-
1071
מקדם מילוי חוזר – תאי תאי יוסום
החוף
מקדם מילוי חוזר – אזורים כלואים .מקדם מילוי חוזר נמוך מסף ה 59-מ"מ
אקוויפר ירת"ן
2.2

[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

2.1

[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

2.5

[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

2.1

[I] Impact of Vadose Zone
שכבה זו נבנתה על ידי מתן ערך  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ,בו החלחול
לאקוויפר זניח .בשטחי הזנה נבחר ערך ע"פ הליתולוגיה בפני השטח ע"פ המפה

אקולוג הנדסה בע"מ
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הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' ,)3993 ,ועל ידי ערך DRASTIC Index
המתאים לה(ע"פ טבלה  .)6-1בשטח מועצה אזורית עמק חפר האקוויפר הכלוא הינו
אקויפר ירת"ן .גבול הכליאה שורטט בהתאם לכיסוי חבורת הר הצופים את חבורת
יהודה במזרח ,ולפי גבולות תאי יוסום במערב.
2.1

 [C] Conductivityהמוליכות ההידראולית.
המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו הגיאולוגיות ולה ערך של
ביחדות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן  DRASTIC Indexהמתאים לתכונות
האקוויפר .פרוט מקורות ערכי המוליכות ההידראולית מפורט להלן בטבלה .3-6

טבלה  :2-3מקור מקדמי המוליכות ההידראולית – עמק חפר
הנתון

מקור

הידראולית תאי יוסום
מוליכות
תאי אגן החוף
הידראולית ניתן ערך מייצג בהתאם לתכונות אקוויפר ירת"ן
מוליכות
אקויפר ירת"ן

4

מועצה אזורית מנשה ושטח מועצה מקומית בקה ג'ת
1.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי) .פרוט מקורות מפות המפלס מופיע בטבלה .1-1

טבלה  :1-4מקור מפלסי מי התהום – מנשה ובקה ג'ת
הנתון

מקור

מפת מפלסים אקויפר עבודת דוקטורט ,דפני ()3990
ירת"ן
מפת מפלסים אקויפר דיגיטציה של מפת מפלסי מי תהום של אגן החוף – ( 3997רשות
המים)
החוף
1.3

[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן  .DRASTIC Indexפרוט מקורות שכבת המילוי החוזר מופיע ב

טבלה .2-4
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טבלה  :2-4מקור נתוני מילוי חוזר – מנשה ובקה ג'ת
מקור

הנתון

שכבת נתוני גשם ארצית השירות המטארולוגי
הממוצעת לשנים 3919-
1071
מקדם מילוי חוזר
1.2

תאי יוסום

[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.5

[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[I] Impact of Vadose Zone
שכבה זו נבנתה על ידי מתן  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ,בו החלחול לאקוויפר
זניח .בשטחי הזנה נבחר ערך ע"פ הליתולוגיה בפני השטח ע"פ המפה הגאולוגית של
ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' ,)3993 ,ועל ידי ערך  DRASTIC Indexהמתאים לה (ע"פ
טבלה  .)6-1בשטח מועצה מועצות אזוריות מנשה ובקה ג'ת האקוויפר הכלוא הינו
אקויפר ירת"ן .גבול הכליאה שורטט בהתאם לכיסוי חבורת הר הצופים את חבורת
יהודה במזרח ,ולפי גבולות תאי החוף ממערב.

1.1

 [C] Conductivityהמוליכות ההידראולית
המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו הגיאולוגיות ולה ערך של
ביחדות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן  DRASTIC Indexהמתאים לתכונות
האקוויפר .פרוט מקורות ערכי המוליכות ההידראולית מופיע בטבלה .6-1

טבלה  :3-4מקור מקדמי המוליכות ההידראולית – מנשה ובקה ג'ת
הנתון
מוליכות

מקור
הידראולית תאי יוסום
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תאי אגן החוף
הידראולית ניתן ערך מייצג בהתאם לתכונות אקוויפר ירת"ן ,בהתאם
מוליכות
לעבודת הדוקטורט של דפני (.)3990
אקויפר ירת"ן

5

מועצה אזורית תמר
5.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי) .בשל חוסרים בשכבת ה DEMבאזור מועצה
אזורית תמר ,נעשה מיצוע של הערכים החסרים בהתאם לנתונים הסובבים כל נקודת
חוסר .מפלס מי התהום התקבל מאינטרפולצית  IDWשל מפלס מי תהום אחרון מתוך
קידוחי מים בשטח המועצה.

5.3

[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן  .DRASTIC Indexפרוט מקורות שכבת המילוי החוזר מפורטים להלן בטבלה
.1-5

טבלה  :1-5מקור נתוני מילוי חוזר – תמר
הנתון

מקור

שכבת נתוני גשם ארצית
הממוצעת לשנים 3919-
1071

השירות המטארולוגי

מקדם מילוי חוזר

 דו"ח השירות ההידרולוגי לאגן ירקון תנינים ,שנת 3919
 דו"ח השירות ההידרולוגי לאגנים המזרחיים ,שנת 3919
 עבודת הדוקטורט של נתן שפר ()Sheffer, 2009

5.2

[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

5.1

[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים.
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[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

5.1

[I] Impact of Vadose Zone
שכבה זו נבנתה על ידי מתן  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ,בו החלחול לאקוויפר
זניח .בשטחי הזנה נבחר ערך ע"פ הליתולוגיה בפני השטח ע"פ המפה הגאולוגית של
ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' ,)3993 ,ועל ידי ערך  DRASTIC Indexהמתאים לה (ע"פ
טבלה  .)6-1האזורים הכלואים של האקויפרים השונים סומנו בהתאם למפה
הגיאולוגית.

5.1

 [C] Conductivityהמוליכות ההידראולית.

המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו הגיאולוגיות ולה ערך של
ביחידות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן  DRASTIC Indexהמתאים לתכונות
האקוויפר (טבלה .)3-5
טבלה  DRASTIC Index :2-5של המוליכות ההידרואולית עבור תאי הדיווח – תמר

6

תא דיווח

DRASTIC Index

תאור התא מתוך דו"חות רשות המים

869

8

טורון – קנומן

851

4

פליאוקן – פלייסטוקן

853

4

נאוגן

851

1

אאוקן  -סנון

338

8

אגן מזרחי – קנומן

335

8

אגן מזרחי – קנומן

339

8

אגן מזרחי – אקויפר מילוי

339

8

אקויפר ירת"ן

מועצה אזורית מטה יהודה ויחידה סביבתית שורק (כולל בית שמש ואבו גוש)
1.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי) .מפלס מי התהום התקבל מאינטרפולצית IDW

של מפלס מי תהום אחרון מתוך קידוחי מים בשטח המועצה.
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[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן ( DRASTIC Indexטבלה .)1-3

טבלה  :1-6מקור נתוני מילוי חוזר – מטה יהודה ובית שמש
הנתון

מקור

שכבת נתוני גשם ארצית
הממוצעת לשנים 3919-

השירות המטארולוגי

1071
מקדם מילוי חוזר

1.2

 מעבודת הדוקטורט של נתן שפר ()Sheffer, 2009

[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.5

[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[I] Impact of Vadose Zone
שכבה זו נבנתה על ידי מתן  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ,בו החלחול לאקוויפר
זניח .בשטחי הזנה נבחר ערך ע"פ הליתולוגיה בפני השטח ע"פ המפה הגאולוגית של
ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' ,)3993 ,ועל ידי ערך  DRASTIC Indexהמתאים לה(ע"פ
טבלה  .)6-1קו הכליאה שורטט בהתאם לעבודת הדוקטורט של דפני (.)3990

1.1

[C] Conductivity

המוליכות ההידראולית .המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו
הגיאולוגיות ולה ערך ביחידות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן DRASTIC Index
המתאים לתכונות האקוויפר.

אקולוג הנדסה בע"מ
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מועצה אזורית גלבוע
1.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי) .מפלס מי התהום התקבל מאינטרפולצית IDW

של מפלס מי תהום אחרון מתוך קידוחי מים בשטח המועצה.
1.3

[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן ( DRASTIC Indexטבלה .)1-8

טבלה  :1-7מקור נתוני מילוי חוזר – גלבוע
הנתון

מקור

שכבת נתוני גשם
הממוצעת
ארצית
לשנים 3919-1071

השירות המטארולוגי

מקדם מילוי חוזר

1.2

 דו"ח השירות ההידרולוגי לאגנים המזרחיים ,שנת 3919

[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.5

[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[I] Impact of Vadose Zone
שכבה זו נבנתה על ידי מתן  DRASTIC Indexנמוך לאזור הכלוא ,בו החלחול לאקוויפר
זניח .בשטחי הזנה נבחר ערך ע"פ הליתולוגיה בפני השטח ע"פ המפה הגאולוגית של
ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' ,)3993 ,ועל ידי ערך  DRASTIC Indexהמתאים לה(ע"פ
טבלה .)6-1קו הכליאה של האקויפר נקבע ושורטט בהתאם למפה הגיאולוגית.
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[C] Conductivity

המוליכות ההידראולית .המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו
הגיאולוגיות ולה ערך של ביחידות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן DRASTIC Index
המתאים לתכונות האקוויפר (טבלה .)3-8

טבלה  DRASTIC Index :2-7של המוליכות ההידרואולית עבור תאי הדיווח – גלבוע

8

תא דיווח

DRASTIC Index

תאור התא מתוך דו"חות רשות המים

319

8

קנומן עליון

331

5

נאוגן

333

4

נאוגן

361

4

נאוגן

319

5

אאוקן

359

8

קנומן עליון

351

8

קנומן עליון

שטח מועצה מקומית בית שאן
1.1

[D] Depth to Water
שכבת זו חושבה על ידי חיסור מפלס מי התהום משכבת ה ,DEM-שכבה רסטרית
המייצגת את הטופוגרפיה (ממ"ג לאומי) .מפלס מי התהום התקבל מאינטרפולצית IDW

של מפלס מי תהום אחרון מתוך קידוחי מים בשטח המועצה.
1.3

[R] Recharge
שכבה זו חושבה על ידי הכפלת ערכי שכבת נתוני הגשם הארצית במקדם המילוי החוזר
לקבלת שכבה רסטרית עם ערך מילוי חוזר עבור כל תא דיווח .בהתאם לתוצאה ,לכל תא
דיווח ניתן ( DRASTIC Indexטבלה .)1-7

טבלה  :1-8מקור נתוני מילוי חוזר – בית שאן
הנתון

מקור

שכבת נתוני גשם ארצית השירות המטארולוגי
הממוצעת לשנים 3919-
1071
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דו"ח השירות ההידרולוגי לאגנים המזרחיים ,שנת 3919

[A] Aquifer Media
שכבה זו חושבה על פי המפה הגאולוגית של ישראל ( 1:399,999סנה וחוב' .)3993 ,עבור
כל יחידה ליתולוגית ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[S] Soil Media
שכבה זו חושבה על פי מפת חבורת הקרקעות לישראל ( 1:359999ממ"ג לאומי) .עבור כל
סוג קרקע ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.5

[T] Topography
שכבה זו חושבה על ידי עיבוד של שכבת ה DEMלכדי שכבה רסטרית של שיפוע פני
השטח .עבור כל טווח שיפועים ניתן  DRASTIC Indexמתאים.

1.1

[I] Impact of Vadose Zone
שטח המועצה אינו נמצא מעל אזור בו האקויפר כלוא ,ולכן עבור סעיף זה שוקללה שנית
שכבת ה( Aquifer Media-סעיף .)7.6

1.1

[C] Conductivity

המוליכות ההידראולית .המוליכות ההידראולית של האקוויפר תלויה בתכונותיו
הגיאולוגיות ולה ערך של ביחידות של מרחק לזמן .לכל תא דיווח ניתן DRASTIC Index
המתאים לתכונות האקוויפר (טבלה .)3-7
טבלה  DRASTIC Index :2-8של המוליכות ההידרואולית עבור תאי הדיווח – בית שאן
תא דיווח

DRASTIC Index

תאור התא מתוך דו"חות
רשות המים

361

4

נאוגן

333

4

נאוגן

359

8

קנומן עליון

319

8

קנומן עליון
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