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 22/2/2015תאריך:                 

 1הוצאה:                 
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 אביגדור בן דודאל:  

 גיאוטכנולוגיה בע"מחברת מנכ"ל  

 

 

 א.נ,
 
 
 

 יקנעםאזור התעשייה מבחן שאיבה: 

 אביגדור שלום,

חברת איזוטופ בע"מ )להלן: 'איזוטופ'( נשכרה ע"י חברת גיאוטכנולוגיה בע"מ )להלן: 'הלקוח'( לבצע מבחן 

באתר בו מתוכננת הקמת גיאולוגיים -לצורך בחינת המאפיינים ההידרו באזור התעשייה יקנעםשאיבה 

 תחנת דלק )להלן: 'האתר'(.

באזה"ת יקנעם, לצורך כימות המאפיינים ההידרולוגיים )מוליכות מבחן שאיבה  נערך 16.12.2014בתאריך 

הידראולית, תולכה ואגירות( של האקוויפר המקומי. מבחן השאיבה בוצע בשלוש בארות בעוד שינויי 

מ' מהבאר השואבת הסמוכה  3המפלס הנלווים נמדדו בשלושת הבארות השואבות ובבאר תצפית במרחק 

 לה.

 (Neuman, 1972) ( בוצעו עפ"י משוואת ניומן Storativity( והאגירות )Transmissivityחישובי התולכה )

 אשר מתאימה לחישוב פרמטרים הידרולוגיים באקוויפר חופשי.

 

מ"ר/יום  3-12עפ"י הנתונים שבידנו נראה כי התולכה של אקוויפר יקנעם בתחום הנסקר עומד על 

 מ'. 70-. עובי התווך הרווי מוערך ל0.0038המחושבת עומדת על והאגירות 

 

 

 

 ברכה,ב
 ברנד-ד"ר יערה רימון

 הידרולוגית ויועצת סביבתית
 מחלקת הנדסת סביבה

 איזוטופ בע"מ 
yaarari@isotop.co.il 
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II 
 

 

 

 הכנות , בדיקה ואישורים

 אושר ונבדק ע"י נערך ע"י תאריך מספר עריכה
  דניאל וינקלר 8/2/15 1
  ד"ר יערה רימון 11/2/15 2
 לוי שמואל אל וינקלרינד 19/2/15 3
    
 

 רשימת תפוצה

 מספר וסוג עותקים תאריך הוכן עבור מספר עותק
 , אלקטרוני1 22/2/15 גיאוטכנולוגיה 1
 , אלקטרוני1 22/2/15 איזוטופ 2
    
 

 פרטי חברת איזוטופ

 איזוטופ בע"מ
 , אזור תעשייה כנות 20הירוק 
 08-8697182 :טלפון
 08-8697009 :פקס

דואר 
 אלקטרוני

shmulik@isotop.co.il 

  www.isotop.co.il 

mailto:shmulik@isotop.co.il
http://www.isotop.co.il/
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 הקדמה .1

 תקציר 1.1

מבחן לבצע )להלן: 'הלקוח'(  חברת גיאוטכנולוגיה בע"מחברת איזוטופ בע"מ )להלן: 'איזוטופ'( נשכרה ע"י 

 גיאולוגיים של אקוויפר זה.-שאיבה באקוויפר יקנעם )להלן: 'האתר'( לצורך בחינת המאפיינים ההידרו

 

 מגבלות המסמך 1.2

ח "אין בהיקף העבודה של דודו"ח זה. הממצאים בדו"ח זה מבוססים על הקף העבודה הראשוני המפורט ב

 או בריאותי באתר וסביבתו. דו"ח זה אינו מהווה סקר סיכונים. \ו , הידרולוגיזה הערכת סיכון סביבתי

יש לקרוא יחד  הדוחמסקנות את זה הוכן ע"י איזוטופ בע"מ לשימושו הבלעדי של הלקוח.  ממצאים דו"ח

תקבל מידע העשוי יאו \ובא לידיעתנו שינוי באתר ויעם ההנחות ואי הוודאות הכלולים בדו"ח. במידה ו

  הצורך. מחדש את מסקנות הדו"ח במידת יש להעריךלשנות את מסקנות הדו"ח 

ח בחלקו הדו" הדו"ח הוצא בתנאי שלא יהיה בו כל שינוי ללא ידיעת איזוטופ בע"מ. חל איסור על שליחת

ללא אישור מוקדם של חברת איזוטופ. כל נזק, הפסד או תוצאה שעשויים לנבוע מהפרת תנאי זה אינם 

 תחת אחריותנו.

 

 מיקום האתר 1.3

. הגובה הממוצע של 210,170/729,650(, נ.צ 11098יקנעם )גוש העיירה האתר ממוקם באזור התעשייה של 

ורית באזור תעשייה ומסחר, באגן הניקוז של נחל יקנעם מ' מעל פני הים והוא נמצא בסביבה מיש 65האתר 

 בשפך שלו לכיוון עמק יזרעאל ונחל הקישון. 
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 : מפה כללית של אזור האתר 1 איור

 

 : תצלום אוויר של סביבת האתר 2 איור

 

 מיקום האתר

 מיקום האתר

 קניון

פארק 

 היי טק

 יקנעם המושבה

 תל יקנעם 
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 רקע גיאולוגי 1.4

. חבל ארץ זה, גבולותיו הם הכרמל בצפון ק"מ רבועים 220-שטחו כש, האתר ממוקם בגבולות רמות מנשה

ונחל יקנעם למושבה יקנעם(, רכס הרי  חלאורך ואדי מיל דיסיייעקב ופור-מהיישוב זיכרון 70)דרך כביש 

פחם(, עמק יזרעאל במזרח )כביש -מחדרה לכפר קרע ואום אל 65כביש נחל עירון על תוואי אמיר בדרום )

  .)בקעת הנדיב ובנימינה( ( ומישור חוף השרון במערבעל קו שבר הכרמל מצומת מגידו לצומת יקנעם 66

, האתר נמצא סטרוקטורלית-גיאולוגיתמבחינה 

 , הנמצא בין קמרבמבנה של קער )סינקלינה(

קציר בצפון -אמיר )הרי אום אל פחם )אנטיקלינה(

גיאולוגי השומרון( לקמר הכרמל. קמר הוא מבנה 

בו שכבות הסלע נוטות מציר הקמר מטה מקומט 

בו  כלפי השוליים שלו, וקער הוא מבנה הפוך

אל מרכז הקער, בדומה השכבות נוטות מטה 

, בקו של קמרים וקערים זה מבנה לצורת קערה.

(, הוא 4 איור , ראה)קער דותן, קמר אום אל פחם, קער רמות מנשה, קמר הכרמל מזרח לצפון מערב-דרום

מיליון  90-)לפני כ גיאולוגי שנוצר כתגובה לשדה מאמצים אזורי שפעל על השכבות בתקופת הטורון מבנה

מיליוני שנים(, עת הצטברו שכבות משקע ימי )גיר, קירטון, חרסית(  65-55שנים( ובתקופת הפליאוקן )

 .)'קמטי הקשת הסורית'( בקרקעית אוקינוס התטיס שארץ ישראל הייתה אז בשוליו

ת. בליה זו ונחשפו לתנאים יבשתיים שהביאו לבליה מואצ התרוממו הקמרים השכבות, קימוטבעקבות 

)כתוצאה מזרימת שטפונות ובשל רוח לדוגמא( הביאה להסרה וגידוע )אירוזיה( של גג מבני הקמרים 

טורון(. הקערים -)גיר חבורת יהודה מגיל קנומן בתחתיתהסדוקים ולחשיפה של שכבות עתיקות הנמצאות 

)קירטון חבורת עבדת מגיל  )כדוגמת סינקלינת מנשה( נותרו מוגנים ובה נשארו שכבות משקע צעירות יותר

 , אשר שקעו בשלב שתבליט הקימוט כבר היה קיים.איאוקן(

המסלע באזור רמות מנשה מורכבת כאמור מסלעי משקע ימיים רכים כדוגמת קירטון וחוואר )חרסית 

מ"ש(.  55 )מגיל איאוקן תחתון,וקרבונט(. התצורה העיקרית שחשופה על פני השטח היא תצורת עדולם 

עמיקם במערב ואזור קיבוץ משמר העמק במזרח( חשופה תצורת מראשה -רמות מנשה )אזור אביאלבשולי 

)צעירה יותר, מגיל איאוקן תיכון(. תצורות אלו שייכות לחבורת עבדת, והם מופיעות במפה הגיאולוגית 

(. תצורת עדולם עשויה קירטון גירי emr-ו ea( בצבעי כתום כהה וכתום בהיר בהתאמה )סימולם: 6 איור)

 .(5 איור) מ' 150-.עובי התצורות מגיע לתצורת מראשה מורכבת מקירטון רך יותרו עם עדשות צור

חבל רמות מנשה חשופות שכבות עתיקות יותר )קירטון וחוואר  באזור היישוב גלעד )אבן יצחק(, במרכז

(, וכך גם בגבולות הצפוניים במפה הגיאולוגית sp, ירוק בהיר פליאוקן )חבורת הר הצופים-רכים( מגיל סנון

 כמו כן, פה ושם מופיעים מנשה )לאורך נחל יקנעם בצפון ולאורך נחל עירון בדרום(.והדרומיים של רמות 

פוד באזור משמר יק)גבעת  , בגבול המזרחי של רמות מנשה עם עמק יזרעאלסלעי בזלת "כתמים" של

-9.7 ה)גיל . בזלת זו שייכת לקילוח "הבזלת התחתונה"העמק, גבעת אשמר וגבעת ישעיהו באזור מדרך עוז(

 .(βm) בורוד במפה הגיאולוגית ה, מופיע(מיליון שנים 12

 

 

 

 כרמל -: חתך סטרוקטורלי הרי אום אל פחם 3 איור
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 : חתך סטריטגרפי של תת הקרקע באזור הנסקר 5 איור

 : מפה גיאולוגית של רמות מנשה 6 איור

 

 

 

 

 יקנעם

 בנימינה
  -אום

 אלפחם

בת  דליה

 שלמה

 גבעת ניל"י

 כפר קרע

 משמר העמק

 אביאל
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 רקע הידרולוגי 1.5

אגן מזרחי עפ"י רשות המים(. , 421תא שייך מבחינה הידרולוגית לאקוויפר הכרמל ) אזור רמות מנשה

, הנשען (5 איור אקוויפר זה הינו אקוויפר פריאטי )חופשי( של קירטון גירני רך )תצורות עדולם ומראשה,

  חבורת הר הצופים(.השייכות ל יחסית של חרסית וחוואר )תצורות ע'רב וטקיה-על שכבות אטימות

)תא דיווח הכרמל המזרחי שנה באזור / מלמ"ק 6.9ישנה שאיבה של  (2010-2011) עפ"י נתוני רשות המים

קידוח( ועין סעדיה )מעיין הנמצא באזור צומת הצ'ק  6קידוחים(, קיבוץ יגור ) 4קידוחי יקנעם )ב ,(421

 14מ"ג/ליטר ושל חנקות   80-100האפיון הכימי של קידוחי יקנעם עומד ריכוזי כלוריד של  פוסט בחיפה(.

      . (2011)רשות המים,  מ"ג/ליטר

מ' מתחת לפני השטח, ובאזור  7.6-8.0יקנעם עומד על עובי התווך הלא רווי )עומק עד למי תהום( באזור 

עובי האקוויפר )קירטון איאוקני( עד לשכבות  (.2011רשות המים, , מ' 5.6-כ) התווך דק יותר  אליקים

 (.5 איור)מ'  300-מוערך בכע'רב וטקיה )חבורת הר הצופים(  החרסית של תצורות

 שיטות .2

, לצורך כימות המאפיינים ההידרולוגיים נעשה מבחן שאיבה באזה"ת יקנעם 16.12.2014בתאריך 

 ,(''3)קוטר  מי תהום בארות לניטור 3 .)מוליכות הידראולית, תולכה ואגירות( של האקוויפר המקומי

מטעם חברת פעולות מבחן השאיבה בוצעו על ידי הידרוגיאולוג  .חברת גיאוטכנולוגיה בע"מ הותקנו ע"י

שנים  50-ד"ר ישעיהו גרייצר, הידרולוג מומחה בעל ותק של למעלה מאיזוטופ בע"מ ובשיתוף פעולה עם 

  בתחום.

בכל אחת מהבארות התבצע בנפרד  עד למגע עם מי התהום.( הוחדרה Grundfos MP-1משאבה טבולה )

. ליטר( בשעה(1000מ"ק ) 1קצב שאיבה קבוע )מעקב אחר שינוי גובה מפלס פני המים עם הזמן, תוך כדי 

-Temp, pH, Oxidation) בשדה של המים שונים פרמטרים כימיים )מצב סטטי( נמדדו טרם השאיבה

Reduction Potential, Dissolved Oxygen, Electrical Conductance איכות מים  מד(, בעזרת

MicroPurge MP-2. בעזרת חיישן מדנמדד  מעקב אחר מפלס מי התהום-( מפלסSolinst ותיעוד העומק )

( קבוע במקומו, העוקב diver: חיישן )ביומן השדה. כמו כן, נמדד שינוי עומד מי התהום בשיטה דיגיטלית

  (.Hobo, חברת data logger) אחר בעומד הלחץ של המים מעל נקודות ייחוס קבועה

 נתוני הבארות מובאים ב

 להלן. 1 טבלה
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 בארות הניטור טרם השאיבה 3: נתונים הידרולוגיים של  1 טבלה

 3ת/ 2ת/ 1ת/ 

 210,208/729,706 210,208/729,706 210,170/729,650 נ.צ ]רשת ישראל החדשה[

 48 48 70 עומק קידוח ]מ[

  15 35 עומק משאבה ]מ[

 1 1 1 ספיקת שאיבה ]מ"ק/שעה[

עומק למפלס מי התהום ]מ[ 

 במצב סטטי טרם שאיבה
8.025 7.53 7.88 

 23.5 22.6 22.6 [c°טמפ' המים ]

חיזור -פוטנציאל חימצון

ORP [mV] 
125+ 123+ N/A 

 pH [H+alog-] 7.4 7.4 7.4ערך הגבה 

 EC [mV] 0.84 0.72 0.84מוליכות חשמלית 

 DOחמצן מומס במים 

[mg/L] 
3.68 6.60 N/A 

 שדה מדידות 2.1

. MicroPurge MP-2 Flow Cellמדגם  מכויל מים-ההרכב הכימי של המים נמדד בשדה בעזרת מד איכות

וחיישן עומד מים  . כמו כן, MP1 Solinst מדגם מד מפלס העומק למפלס מי התהום נמדד באמצעות

(diver שקוע אשר קבוע במקומו ומודד את מפלס המים ע"י הבחנה ) בשינוי לחץ עומד המים מעל נקודת

 .(Hobo, מחברת data logger)אוגר נתונים דיגיטלי  עם הזמן קבועה ייחוס

 חישובים 2.2

 (Neuman, 1972)  ניומן אתעפ"י משוו נערכו (Storativity( והאגירות )Transmissivityחישובי התולכה )

מחושבת עפ"י  [מ"ר/יום] אקוויפר חופשי. התולכהבלחישוב פרמטרים הידרולוגיים  מתאימהאשר 

 :2.2.1 משוואה

)(2

3.2

0 hh

Q
T





(2.2.1) 

הוא השפילה בעומד מפלס מי התהום ביחס למצב  h-0hΔ -ו [מ"ק/יום]היא ספיקת המשאבה  Q כאשר

 .day/3Q=24mמ"'ק/שעה, כלומר  1ספיקת המשאבה במקרים שלפנינו עמדה על  סטטי ]מ'[.

 : 2.2.2עפ"י משוואה  תהאגירות ]גודל חסר יחידות[ מחושב

2

25.2

r

tT
S


(2.2.2) 
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הוא הרדיוס ממוקד השאיבה  r-ו [ימיםהוא הזמן ] tהיא התולכה )חושבה במשוואה קודמת(,  Tכאשר 

השפילה כנגד הזמן במבחן השאיבה )מ' כנגד זמן בדקות(  גרףבין  השיטה מתבססת על השוואה גרפית ]מ'[.

 שני .להצבה במשוואה שלעיל W(u) ,u ,t ,h-0h( וחילוץ הפרמטרים u/1כנגד  W(u)כללית ) עקומהאל מול 

 הגרפים בסקלה לוגריתמית.

 .Applied Hydrogeology" (Fetter, 2000)"ניתנות לקריאה בספר  שונים מבחני שאיבהלשיטות חישוב 

 תוצאות .3

 להלן. 2 טבלהתוצאות המדידה מובאות ב

בגרף ונבדקה החזרתיות בתוצאות.  ותשונ מנקודותעבור כל מבחן התבצעה בדיקה חוזרת של פרמטרים 

 מהערך הנמדד. 6-30%סטיית התקן בתוצאות עומדת על 

ניות הצביעו על שפילה מקסימאלית החל , המדידות הידלא פוענחו 3שינויי המפלס בבאר ת/ מדידות

 מהמדידה הראשונה ולא ניתן היה לפענח את המדידות.

 : סיכום תוצאות מבחני השאיבה 2 טבלה

 א3ת/ 2ת/ 1ת/ באר

 210,208/729,706 210,208/729,706 210,170/729,650 נ.צ.

 3.29 6.20 13.81 תולכה ]מ"ר/יום[

. (3)ת/ מהבאר השואבת שבסמיכות אליה r=3mהנמצאת במרחק  א3חושבה מבאר תצפית ת/האגירות 

נלקחו מהנתונים  א3תוצאות מבחן שאיבה ת/)גודל חסר יחידות(.  0.0038האגירות המחושבת עומדת על 

 .data logger-ה אוגר הנתונים שנאספו דיגיטלית ע"י חיישן

 סיכום .1

 מ"ר/יום 3-12התולכה של אקוויפר יקנעם בתחום הנסקר עומד על עפ"י הנתונים שבידנו נראה כי 

 מ'. 70-עובי התווך הרווי מוערך ל. 0.0038והאגירות המחושבת עומדת על 

הקירטון הינו סלע רך יחסית בעל מוליכות הידראולית )מידת הולכה וחלחול( נמוכה מאוד. סלע זה סדוק 

 ך הסדקים ולא דרך הנקבוביות הטבעיות בסלע. לאור לרוב מאוד ולכן זרימת מי התהום מתבצעת

המוליכות הגבוהה ביותר מתקבלת כאשר מישורי השיכוב של הסלע חוצים סדקים אנכיים, כך שמתקבל 

אחוז הנקבוביות  .(Weiss, Rubin, Adar, & Nativ, 2006)מערך מורכב של דרכי הולכה והובלה בסלע 

  10-6*0.7-1.9-ו 45%ההידראולית של קירטון זה, עפ"י הספרות המקצועית,  מוערכת בוהמוליכות 

 (Nativ & Nissim, 1992) ס"מ/שנייה, בהתאמה 
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 1: לוג קידוח ת/ 7 איור
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 2: לוג קידוח ת/8 איור
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 3: לוג קידוח ת/ 9 איור
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 נספחים .7
 

 נתוני מבחני השאיבה ומדידות מפלסים )ידניות( –נספח א'  7.1

מ' 70 עומק:   
ס"מ 7.62קוטר צינור פנימי:   

 

Depth to 

Water Table 

[m] 

h-ho Time [min] Time 

interval 

[min] 

Pumping rate 

[L/min] 

p
h

as
e

 

8.025 - 0 0 0 Static 

8.48 0.455 1 1 16.7 

P
u

m
p

in
g 

P
h

as
e 

8.49 0.465 3 2 16.7 

8.51 0.485 5 2 16.7 

8.545 0.520 10 5 16.7 

8.570 0.545 15 5 16.7 

8.580 0.555 20 5 16.7 

8.585 0.560 25 5 16.7 

8.595 0.570 30 5 16.7 

8.600 0.575 35 5 16.7 

8.605 0.580 45 10 16.7 

8.610 0.585 55 10 16.7 

8.610 0.585 65 10 16.7 

8.610 0.585 75 10 16.7 

8.610 0.585 85 10 16.7 

8.610 0.585 95 10 16.7 

8.620 0.595 105 10 16.7 
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מ' 70 עומק:   
ס"מ 7.62קוטר צינור פנימי:   

 

Depth to 

Water Table 

[m] 

h-ho Time [min] Time 

interval 

[min] 

Pumping rate 

[L/min] 

p
h

as
e

 

8.620 0.595 115 10 16.7 

8.620 0.595 125 10 16.7 

8.620 0.595 135 10 16.7 

8.620 0.595 145 10 16.7 

8.13 0.105 0 0 0 

R
ec

o
ve

ry
 p

h
as

e
 

8.18 0.155 1 1 0 

8.15 0.125 2 1 0 

8.13 0.105 3 1 0 

8.125 0.100 4 1 0 

8.115 0.090 5 1 0 

8.1 0.075 7 2 0 

8.085 0.060 10 3 0 

8.07 0.045 15 5 0 

8.055 0.030 20 5 0 

8.045 0.020 30 10 0 

8.04 0.015 40 10 0 

8.035 0.010 50 10 0 

8.03 0.005 60 10 0 

8.03 0.005 80 20 0 

8.025 0.000 100 20 0 
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 2: מבחן שאיבה ת/ 3 טבלה

מ' 48עומק:   
ס"מ 7.62קוטר צינור פנימי:   

Water 
Table 

Depth, m 

h-ho Time 
[min] 

Pumpin
g rate, 
l/min p

h
as

e
 

7.530 - 
 

0 Static 

7.665 0.135 1 16.7 

P
u

m
p

in
g 

P
h

as
e

 

7.665 0.135 3 16.7 

7.670 0.140 5 16.7 

7.675 0.145 10 16.7 

7.675 0.145 15 16.7 

7.675 0.145 25 16.7 

7.675 0.145 35 16.7 

7.675 0.145 45 16.7 

7.675 0.145 55 16.7 

7.675 0.145 65 16.7 

7.675 0.145 75 16.7 

7.673 0.143 85 16.7 

7.673 0.143 95 16.7 

7.675 0.145 105 16.7 

7.675 0.145 115 16.7 

7.675 0.145 125 16.7 

7.675 0.145 135 16.7 

7.675 0.145 0 0 

R
ec

o
ve

ry
 p

h
as

e
 

7.46 - 0 0 

7.51 - 1 0 

7.545 0.015 2 0 

7.535 0.005 4 0 

7.535 0.005 6 0 

7.535 0.005 8 0 

7.535 0.005 10 0 

7.533 0.003 15 0 

7.532 0.002 20 0 

7.530 0.000 25 0 

7.530 0.000 30 0 
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 3מבחן שאיבה ת/ :5 טבלה

מ' 47עומק:   
ס"מ 7.62קוטר צינור פנימי:   

 

Depth to 

Water Table 

[m] 

h-ho Time [min] 

Time 

interval 

[min] 

Pumping rate 

[L/min] 

p
h

as
e

 

7.550 
- 

 
0 0 Static 

7.750 0.200 1 1 
16.7 

P
u

m
p

in
g 

P
h

as
e 

7.758 0.208 6 5 
16.7 

7.758 0.208 11 5 
16.7 

7.755 0.205 16 5 
16.7 

7.752 0.202 21 5 
16.7 

7.755 0.205 26 5 
16.7 

7.750 0.200 31 5 
16.7 

7.750 0.200 36 5 
16.7 

7.754 0.204 41 5 
16.7 

7.755 0.205 46 5 
16.7 

7.752 0.202 51 5 
16.7 

7.753 0.203 56 5 
16.7 

7.752 0.202 61 5 
16.7 

7.750 0.200 66 5 
16.7 

7.750 0.200 71 5 
16.7 

7.750 0.000 0.0 0 0 

R
ec

o
ve

ry
 p

h
as

e
 7.540 0.210 0.0 0 0 

7.525 0.225 0.5 0.5 0 

7.540 0.210 1.0 0.5 0 

7.570 0.180 1.5 0.5 0 

7.570 0.180 2.0 0.5 0 

7.570 0.180 2.5 0.5 0 

7.570 0.180 3.0 0.5 0 
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מ' 47עומק:   
ס"מ 7.62קוטר צינור פנימי:   

 

Depth to 

Water Table 

[m] 

h-ho Time [min] 

Time 

interval 

[min] 

Pumping rate 

[L/min] 

p
h

as
e

 

7.568 0.182 3.5 0.5 0 

7.567 0.183 4.0 0.5 0 

7.566 0.184 4.5 0.5 0 

7.565 0.185 5.0 0.5 0 

7.563 0.187 6.0 1 0 

7.561 0.189 7.0 1 0 

7.560 0.190 8.0 1 0 

7.560 0.190 9.0 1 0 

7.560 0.190 10.0 1 0  

7.560 0.190 11.0 1 0  

7.559 0.191 12.0 1 0  

7.559 0.191 13.0 1 0  

7.557 0.193 15.0 2 0  

7.557 0.193 17.0 2 0  

7.557 0.193 19.0 2 0  

7.556 0.194 21.0 2 0  

7.556 0.194 23.0 2 0  

7.556 0.194 25.0 2 0  

7.556 0.194 27.0 2 0  

7.556 0.194 32.0 5 0  

7.556 0.194 37.0 5 0  

7.555 0.195 42.0 5 0  

7.555 0.195 47.0 5 0  

7.554 0.196 57.0 10 0  

7.554 0.196 67.0 10 0  

7.553 0.197 77.0 10 0  

7.553 0.197 87.0 10 0  
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 פתרון מבחני השאיבה ע"פ שיטת ניומן –נספח ב'  7.2

 1מבחן שאיבה ת/

 

 1: שיטת ניומן לאוויפר חופשי בבאר ת/ 10 איור

W(u) 1/u h0-h [m] t [min] t [day] u 

0.217 1.4 0.03 5 0.00347 0.71 

Q =24 m3/day T= 13.81 m2/day 
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 2מבחן שאיבה ת/

 

 2: שיטת ניומן לאוויפר חופשי בבאר ת/ 11 איור

W(u) 1/u h [m]-0h t [min] t [day] u 

0.438 4 0.135 3 0.00208 0.25 

0.497 8 0.14 5 
0.00347 

 

0.125 

/day3Q =24 m /day2T= 6.20 m 
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 באר תצפית –א 3מבחן שאיבה ת/

 

 א3וויפר חופשי בבאר ת/ק: שיטת ניומן לא 12 איור

 

W(u) 1/u ho-h t [min] t [day] u 

a 0.08 1 0.0465 4 0.002778 1 

b 0.107 1.4 0.06586 6 0.004167 0.714286 

c 0.133 2.4 0.07292 7 0.004861 0.416667 

Q=24 m3 day r =3m T=3.29 S=0.0038 
 

 

 


