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(עיוור)צינור אטום 

(מסנן)צינור מחורץ 

עטפת הקידוחמ

מילוט

חצץ

מי תהוםמבנה קידוח 

פרויקט שימור פוטנציאל ההפקה ממקורות המים הטבעיים  

של ישראל



פרויקט שימור פוטנציאל ההפקה ממקורות המים הטבעיים  

.של ישראל

תהליכי השבתה של קידוחי הפקה

(היאטמות)אינקרוסטציה 
ירידה בחתך התורם האפקטיבי

ירידה בספיקה שעתית וכושר הפקה
"הפיכים"תהליכים 

שיקום עשוי להחזיר את הקידוח לביצועים  
מקוריים או קרוב לכך

קורוזיה
חור בצנרת עד הרס מבנה

סתימה, זיהום, עכירות המלחה
"בלתי הפיכים"תהליכים 

ח כושר  "לרוב יבוא ע. אי ודאות. שיקום מורכב
.הפקה





פרויקט שימור פוטנציאל ההפקה ממקורות המים הטבעיים של ישראל

מול גישה פרואקטיבית   ראקטיביתגישה –תחזוקת קידוחים 
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פרויקט שימור פוטנציאל ההפקה ממקורות המים הטבעיים  

של ישראל

מדוד

התדרדרות מערך הפקת  
מי התהום בישראל

:מטרות הפרויקט
ההנדסי  " קיים"הערכת ה. 1

לקידוח
?היכן אנחנו עומדים-

הגורמים המקצרים     איפיון . 2
"  קיים"את ה
?לאן  אנחנו הולכים–
?היכן כדאי להשקיע–



והגורמים המשפעים עליו" קיים"הערכת ה



אפיון ראשוני1.

זיהוי תהליכים מייצגים2.

הערכות כמותיות כלליות3.

1. אפיון מפורט

2. זיהוי וניתוח תהליכים

3. הערכות כמותיות מפורטות

והגורמים המשפעים עליו" קיים"הערכת ה



בחירת המתודולוגיה

Keywords Analysis

סיפור
הערות

פרפורציותמבנה

מבנה הקידוח לאחר  

.  1983שיקום משנת 

ממצאי שליפת  

צינורות לפני שיקום  

קיימים  : מאותה שנה

מ "ס5חורים בקוטר 

בעיקר סביב אזור  

באזורים  )החיבורים 

אלו הצנרת דקה 

ניתוח תצלום  (.  יותר

TV  2009משנת  .

מצלמה נתקעה 

לא . 'מ93בעומק 

זוהתה מהות  

בצילום  . הסתימה

נוסף נצפה גוש  

ניקוי בוצע . מתכת

, בשפטה2008בשנת 

.  הוצאו בנדים וחלודה

ממצאי שליפת  

צינורות לפני שיקום  

חלק : 1983משנת 

גדול מן המסננים  

סתום בשכבת 

.  אינקרוסטציה

השכבה עבה ונוצרה  

התגבשות של  

מעטפת האקוויפר על 

.  גבי המסננים

באזורים בהם לא 

נוצרה סתימה עקב  

אינקרוסטציה  

אובחנה קורוזיה  

מוגברת שיצרה  

חורים במסנן והובילה  

לכניסת חלוקים

14"אטם גומי 

97.5בעומק 

למניעת מעבר מים  

דרך אנולוס

8.5/8מעבר ל

מעבר

'  מ119.5-125בין 

ישן  12"צינור 

דרכו  . נשאר בקידוח

.יש כניסת מים

סתום

זיהוי

חוףאגן

100אקוויפר

11011101מספר זיהוי

6מק גבר עם שם

נתוני ביצוע

252ספיקה

4.98נפילה

50.6ספיקה יחסית

הגורמים לירידה  -סיכום

כשל\בביצוע

,  כניסת חצץ, כניסת חול

הרס מבנה, סתימה

קורוזיה, אינקרוסטציה סוג פגיעה

ביצוע-הערות 

',  מ93סתימה בעומק 

צינורות מפוררים  

חדירת חול  , ואינקרוסטציה

וחצץ

השבתה

1983השבתה

סיבת השבתה

שיקום ותחזוקה

תחזוקה

2008שיקום קידוח חליפי\שיקום

הערות

קרוזיה

תיק  -שנת מדידה אחרונה 

קידוח

2.0קבוצת קורוזיה

pH7.38

Cl200

EC485

SO448

Ca49

H2S0.13

CO220

O25

T24

252קשיות כללית

קשיות מתמדת

קורוזיה-הערות 

נתונים מידע ארכיוני



בחירת סביבת הפיתוח

עיבוד וניתוח בסיסי נתונים  . 1

.גדולים

.ווקטוריעיבוד וניתוח נתונים  . 2

שמירת תהליך ולא שמירת  . 3

.מוצר
4 .Open Source

ספיקה נוכחיתתא יוסוםמספר סידורי
ספיקה נדרשת 

- שנה רגילה

ספיקה נדרשת 

- שנת בצורת
2020203020402050202020302040205020202030204020502020203020402050

snusomcurrentq_plain_usualq_plain_droughtpre_2020pre_2030pre_2040pre_2050def_2020def_2030def_2040def_2050re_2020re_2030re_2040re_2050defre_2020defre_2030defre_2040defre_2050

1099 05279800191927270000

2100 0521031076310158555162646470200400400400-462-305-308-312

3100 06222120191812240000

4101 01350363358339322304287102828630000-19-36-54-71

5101 02357989734632931113111292929000200249232214234

6101 0436900358339321302113030660000358339321302

7101 051070000000000400400400400400400400400

8102 012902404452222111991466879791440000-223-234-246-299

נפח ספיקה ניתן לחידוש ביחס לצורכי תוכנית השיקוםנפח ספיקה ניתן לחידושאובדן נפח ספיקהנפח ספיקה חזויזיהוי נפח ספיקה נוכחי ונדרש

.יכולת עריכה וביצוע שינויים. 1

.ביצוע חישוביים לא עקביים. 2

עריכת טבלאות. 3

ניתוח  . 1

.מרחבי חזותי

הצלבה . 2

ישירה של 

.שכבות מידע



הקמת בסיס הנתונים ופיתוח מערך הניתוח

(.Data structure)בניית השלד . 1

(.Data Mining)איסוף המידע . 2

(.QA)בקרה . 3

.פיתוח כלי הניתוח. 4

(.Infographic)פיתוח כלי ההצגה . 5

הגדרת הקשרים  , הגדרת המערכים, הגדרת ואפיון המשתנים

דיגיטציה וסטנדרטיזציה, בחירת הכלים, הגדרת ואפיון המקורות

פיתוח כלי בקרה, הגדרת גבולות השגיאה, אפיון כשלים

הניתוחהתאמת שיטות , בחירת סביבת הפיתוח, אפיון המידע

התצוגה והצפת תובנותהתאמת סביבת 



הקמת בסיס הנתונים ופיתוח מערך הניתוח
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דוגמא מתוך קידוח בודד–כריית נתונים 

6מתוך קידוח גבר עם דוגמא -ניתוח בסיס הנתונים הטכני 

חתכים

מילוטצנרתקטריםמקטעזיהוי

עדמשםזיהויאקוויפראגן
שיטת  

קדיחה

קוטר  

קדיחה

קוטר  

צינור

סוג  

צנרת

סוג  

צינור

עובי  

צנרת
עדמסטטוס

100חוף
1101

1101

מק גבר 

6עם 

042

הקשה

1816

פלדה  

שחורה
אטום

4297.51616

97.5100.11610.75

100.1100.51610.75

100.5101.11128.625

101.11119.171210.75

פלדה  

מגלוונת

צינור  

מחורץ

אטום119.17119.51210.75

119.5
121.1

6
1210.75

צינור  

מחורץ

121.1

6

124.1

7
128.625

צינור  

מחורץ

124.1

7

124.4

7
אטום128.625

124.4

7
1261212

פלדה  

שחורה
אטום

נתוני מבנה

:            
1.                         
2.                      .
3.                          .
4.                         .
5.                   .
5.                   .

'  מ126באקוויפר החוף לעומק 1953-נקדח ב
'מ5ש בנפילה של "מק250ספיקה שעתית 

1983הושבת ב 
2-2008שיקום 1983–1שיקום 



הנדסי לקידוחי מי תהום" קיים"קביעת 

40 50 60 70 80

שנים

L = YpL - YD

L–"הנדסי" קיים
YpL–שנת הפקה אחרונה
- YDשנת קדיחה

25% חציון75%

50%
מהקידוחים



הנדסי לקידוחי מי תהום" קיים"קביעת 

נתונים מדודים–פעילים ולא פעילים , כלל הקידוחים" קיים"

מקורות
45 - 60

:מטרות הפרויקט
ההנדסי לקידוח" קיים"הערכת ה. 1

?היכן אנחנו נמצאים-



אפיון הגורמים המשפעים על הקיים

התסמין לכשלגורם הפגיעהתהליך הפגיעה

חוראינקרוסטציה

זיהום

זיהום בקטריאלי

זיהום כימיהאטמותקורוזיה

כלוריד-זיהום כימי הרס מבנהתהליך לא ידוע

ניטרט-זיהום כימי גורם לא ידוע

מתכות-זיהום כימי 

עכירות

כשל טכני

ירידה בספיקה

כניסת חול

כניסת חרסית

כניסת חצץ

סתימת הקדח

כניסת אוויר

תקלת ציוד

אינדיקציה לא ברורה



הטמעת התוצרים לשם חיזוי כושר ההפקה העתידי

יישום(שנים)משקל גורם

1980כל קידוחי מקורות החל מ +10מילוט  

1990החל מ נבחריםמקורות באזוריםקידוחי +25צנרת אל חלד

1990כלל קידוחי מקורות החל מ +12נגב וערבה-צנרת אל חלד 

-אופקים שעונים מליחים 
קידוחים נבחרים10-אקוויפר ההר

מליחות ממוצעת  
כל האגנים מלבד הנגב והערבה5-ל"מגכ1000מעל 

תוספת בגין 
מילוט

מקורות קידוחים פרטיים



מדוד מול חזוי–בקרת התוצאות 

y= -40.12+82082
R2 =98.58

y= -8.11+17102
R2 =96.29

1975-2013השוואה התחזית לנתונים מדודים 

מדוד מחושב



מסקנות

1 .DA הינו כלי מפתח ביכולת לנתח מערכות הנדסיות כאשר

.נעשה בו שימוש נכון

שלב איפיון המערכת והגדרת השאלות הינו קריטי לסיום  . 2

.מוצלח של הפרויקט

בחירת סביבת וכלי הפיתוח צריכה להיעשות בהתאם לאפיון  . 3

.לזמינות הכלים ברשת ורק לבסוף ליכולת המפתח, המערכת

שילוב של מערכת מאופיינת היטב וכלי ניתוח יעילים יכולים  . 4

לאפשר יישום של כלים מתקדמים מאוד על עולמות תוכן  

.מפותחים פחות



 ל"תה–לומלסקסבטלנה , טטרסקיבועז

זיגמונד ברנבלט, גינדי רובין, אדריאן סאנטו, רם כהן  ,

מקורות–יורם כץ , יוסי גוטמן,בוריס ברנט 

השירות ההידרולוגי–ודינוב'צריטה , יעקב ליבשיץ

 רשות המים, אגף תכנון–דניס גמזין

 רשות המים, אגף אסדרה–גרישה ברנשטיין

תודות


