
 
 

 

 

 
 6302אוגוסט  03 

 לכבוד

 גרנדמר אולג 
 החברה לשירותי איכות סביבה

  .olegg@escil.co.ilבאמצעות דוא"ל: 
 

 

 6102, "תע"ש נוף ים", ESC ח ממצאי סקר קרקע"דוהנדון: 
 6302יולי , ESC, מוקדי זיהום עיקריים בחלק הדרומי של אתר אפולוניה תכנית ביצוע קידוחים ודיגום סימוכין:

 

 שלום רב,

צפונית להרצליה , למרגלות הים התיכון ,על גבי מצוק כורכרממוקם ( "האתר" להלן)אתר תע"ש נוף ים 
  דונם. 053-, וגודלו כמ"י(רמקרקעי ישראל ) רשותבאחריות נמצא כיום האתר  .ה""אפולוניובצמוד לאתר 

באתר  ולשיקום מוקדי הזיהום שנמצא( ESC)להלן בע"מ" החברה לשירותי איכות הסביבה "כחלק מהערכות 
בשלושה מוקדי זיהום  בחקירה שבוצעה עד היום, הוכנה תכנית לביצוע סקר קרקע בחלקו הדרומי של האתר

ות מתקדמות בע"מ )להלן , ע"י חברת "אל.די.די טכנולוגי6302במהלך חודש יולי סקר הקרקע בוצע . עיקריים
LDDהתכנית המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.  סמך ל(, ע 

 מציג את מהלך הסקר וממצאיו. ח זה "דו

 במידה ונדרש מידע נוסף או הבהרות נשמח לעמוד לרשותך.

 

 בברכה,

 
 רותם נאור

 יועץ סביבה ומנהל פרוייקטים

356-6336005 
rotemn@lddtech.com 
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 6302אוגוסט  03   גיא דהן ח"הדו מאשר
 תאריך חתימה שם 

  



 
 

 

 

 תקציר מנהלים

ורים( מטרים מבתי המג 033 -צפונית להרצליה )כ ,למרגלות הים התיכון ,כורכרגבי מצוק על ממוקם  רהאת
(, וגודלו רמ"יהאתר נמצא באחריות רשות מקרקעי ישראל )להלן . יה" )תל ארשף(ובצמוד לגן הלאומי "אפולונ

מאז שנת  ."ש לייצור חומרי נפץ והדף שוניםמפעל תע ,0553-0555בין השנים  ,דונם. באתר פעל 053-כ
 האתר נטוש, המבנים בו נהרסו ברובם, וצמחיית בר כיסתה את רובו.  0551

. הסקר בוצע ע"י במוקדי זיהום עיקריים סקר קרקע בחלקו הדרומי של האתרבוצע  6302במהלך חודש יולי 
במסגרת הערכות לביצוע ת הסביבה, ואושרה ע"י המשרד להגנ, ESCהוכנה ע"י תכנית ש י"עפ, LDDחברת 

 .הסקרים הקודמים שבוצעו מהלךב קדי הזיהום העיקריים שאותרו באתרושיקום במ

. מתחמים בחלקו הדרומי של האתר 0-ב מ' מפני הקרקע 1-00קידוחים לעומק של  02במסגרת הסקר בוצעו 
 Jonesיזות בוצעו במעבדות המפורט בתכנית. האנל י"עפעל דוגמאות הקרקע שנלקחו בוצעו בדיקות שדה 

Environmental Laboratory  ,ובאנגליה-Exova ,03365-ת הסמכה המקבילה לובעל, בסקוטלנד ,
דוגמאות עליהן לא בוצעו  .6305והמאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה מסקר הקרקע שבוצע בשנת 

 אנליזות הועברו למשמורת במעבדות. 

מדדו ריכוזים אפסיים או נמוכים מאד של חומרים אורגנים נדיפים בכל הדוגמאות נבמהלך בדיקות השדה, 
קחו לבאחת מהדוגמאות שנ הורגש ריח חריג ובמרביתן נצפה צבע לא טבעי., אולם בכולן PID -במכשיר ה

 .זוהר נמצאו גבישים בצבע צהוב 0ממתחם 

לים ראשוניים ממצאי הסקר הושוו לערכי הסף הישראלים )ערכי סף ישרא, ESCעל פי בקשת חברת 
מ'  12-46הקרבה למי התהום באזור רגישות א' ומרחק ממי תהום  עפ"י(, 6330למזהמים בקרקעות, מרץ 

ולפי שימושי הקרקע למגורים. חומרים שנמצאו בבדיקות המעבדה ולהם לא קיים ערך סף ישראליים הושוו 
 .Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA -לערכי הסף מתוך ה

מניתוח כלל תוצאות המעבדה התקבל כי מכל האנליזות שבוצעו )להן קיימים ערכי סף להשוואה(, נמצאו 
 chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride-4-, וpHושל  ארסן, כרום וניקל המתכותחריגות מערכי הסף של 

  בלבד.

 שנבדקו דוגמאותה מן חלקב ךא ,להשוואה סף נמצא ערך לא Nitroisophthalic Acid (NIPA-5)-5לחומר 
התקבלו האנליזה  בוצעה עליהן הדוגמאות מבין בשתיים. הגבוהים מסף הגילוי של המעבדה ריכוזים התגלו

 ריכוזים התגלו קידוחים ובשלושה(, הדוגמה ממשקל 0%-ל"ג/ק"ג )מעל מק מיליון 03 -ריכוזים הגבוהים מ
  "ג/ק"ג.מק 033,333 -מ הגבוהים

הקיימים  נוספים חומרים איתור לצורך, NIST-מול ספריית ה  sVOCs-ה אנליזות של ההרצ בוצעה בנוסף
חומרים שונים שחלקם אותרו בבדיקות מי התהום שבוצעו ע"י רשות המים במהלך  03בהרצה התגלו  .בקרקע

  . 6302יולי 

הגבוהים מערכי לא התקבלו ריכוזים  sVOCs-ו VOCsסטנדרטיות של  אנליזות בוצעו עליהן הדוגמאות בכל
 של משמעותיים ריכוזים התקבלו, חומרים ספרית מול בדיקה בוצעה כאשר. הסף או מספי הגילוי במעבדה

 .שונים אורגנים מזהמים
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 05מתוך  5עמוד                 6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 כללי רקע .0

 מגורים(המטרים מבתי  033-)כ להרצליה מצפון ,למרגלות הים התיכון ,על גבי מצוק הכורכרממוקם  האתר
עיר קדומה שיושבה בפעם הראשונה בידי הפיניקים במאה  ,)תל ארשף(יה" "אפולונ ובצמוד לגן הלאומי

בין  ,פעל באתר .דונם 053-וגודלו כמ"י(, נמצא באחריות רשות מקרקעי ישראל )רהאתר . נה"סשישית לפה
האתר נטוש, המבנים בו  0551לייצור חומרי נפץ והדף שונים. מאז שנת מפעל תע"ש , 0553-0555השנים 

 וצמחיית בר כיסתה את רובו. נהרסו ברובם, 

בשנת בתית נרחבת הכוללת בדיקות קרקע, גזי קרקע ומי תהום. בוצעה באתר חקירה סבי 53 -מאז שנות ה
במהלך  .E&E קרקע ע"י חברתקידוחי סקר מקיף ועל בסיס ממצאיו בוצע באתר סקר היסטורי  נערך 0552

. LDDאקטיבי ע"י חברת וקרקע פאסיבי  יגז יסקרהמשיכה החקירה הסביבתית וכללה  6306-6300השנים 
עדויות לזיהום קרקע היסטורי בחלקים שונים במתחם,  ונוכחת הסביבה דרישות המשרד להגנל בהתאם

  .מי התהום בדיקות לבחינת איכותסקר קרקע נרחב וכן  6305בוצעו בשנת  ,ולקראת תכניות בנייה עתידיות

עם המשרד סיכום ישיבה  עפ"יקדי הזיהום העיקריים שאותרו באתר, וולביצוע שיקום במהערכות  במסגרת
 תכנית לביצוע סקר קרקע בחלקו הדרומי של האתר ESC, הוכנה ע"י 6302במאי  03-ם המיולהגנ"ס 

התכנית  עפ"י ,6302בחודש יולי , LDD. סקר הקרקע בוצע ע"י חברת בשלושה מוקדי זיהום עיקריים
 הסביבה.המאושרת ע"י המשרד להגנת 

 .האתרסביבת ופוטו של מציג מפת אורת 1תרשים 

 אורתופוטו של סביבת האתר – 1 תרשים

 
  Google Earthמקור: 



 

 05מתוך  2עמוד                 6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 גיאולוגיה והידרולוגיה .6
נוף ים, מורכב מסלעי אבן חול גירית )כורכר( וחול, עם אופקי  ,החתך הקרקע באזור הרצלי –גיאולוגיה 

וויפר בנוי משכבה חרסיתית "סקיה" )תצורת יפו של חבורת ביניים של חרסית, טיט וטיט חולי. בסיס האק
חתך הקרקע  .מ' בקרבת החוף ומתרוממת בשיפוע מתון כלפי מזרח -053 -הסקיה(, המצויה לרב ברום של כ

", שבוצע במהלך 0ם תע"ש נוף י" נמצא בהתאמה לתיאור הליתולוגי שהתקבל בקידוח ההחדרה( 2)תרשים 
 .(0)תרשים  6302שנת 

מגיל הקוורטר. לאורך חוף הים מצוי רכס כורכר הבנוי מאבן חול הינן השכבות הנחשפות במתחם האתר 
מ'. מזרחה משם בשטח נרחב הכולל את תחום האתר, קיים כיסוי של חמרה  053-633 -גירית, ברוחב של כ

 ק"מ. 0.3 -ק של כוקרקע בהרכב טיט וחול, המשתרע מזרחה למרח

 גיאולוגי של אזור האתר )נלקח מהדו"ח ההידרולוגי של ד"ר גרייצר( חתך – 2 תרשים

 

באזור האתר הנידון ישנו אקוויפר פלייסטוקני של שפלת החוף. באזור הקרוב לים ניתן לחלק   –הידרולוגיה 
ק"מ מזרחה  0-2מצטמצמים לכיוון מזרח ובמרחק של כ את האקוויפר לארבעה תתי אקוויפרים שהולכים ו

 .אחת מהחוף, כל תתי האקוויפרים מתאחדים ומהווים יחידה

יה קיים השקע ההידרולוגי ברום מפלס פני מי התהום של האקוויפר הפלייסטוקני, כאשר במרכזו באזור הרצל
שנים והוא משנה מעט את צורתו + מ'. השקע ההידרולוגי מצוי באזור זה מספר 0 -מפלס המים ברום של כ

 ואת עומקו בהתייחס לשנים גשומות ויבשות וכמויות השאיבה בקידוחי האזור.

בעקבות שאיבת היתר של מי התהום באזור האתר ויצירת השקע ההידרולוגי בהרצליה, הפן בייני מצוי 
 כל תחום אתר נוף ים מצוי מעל הפן בייני.כיום . בתהליך התקדמות מזרחה

( נמצא כי כיוון הזרימה באתר הינו 0.0)מפורט בסעיף  6302במהלך  בארות ניטור שהותקנו באתר מניטור
 כצפוי מערבה לכיוון הים התיכון.

מציג את נתוני קידוח ההחדרה והחתך הליתולוגי של הבאר שהותקנה לשם סילוק שפכי תעשיה  00תרשים 
  נוף ים. 



 

 05מתוך  3עמוד                 6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 6102, סקר מי תהום קידוח ההחדרה לסילוק שפכי תעשיה נוף ים מפרט – 3 תרשים

 
  



 

 05מתוך  1עמוד                 6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

  6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC סקר קידוחי קרקע .3

ואושרה "החברה לשירותי איכות הסביבה", כתבה ע"י שנתכנית  ל סמך, עLDDסקר הקרקע בוצע ע"י חברת 
נוהל האגף לשפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות לביצוע סקרי קרקע ושיקום  עפ"י, וי המשרד להגנת הסביבה"ע

דיגום הקרקע במהלך הסקר בוצע בהתאם להנחיות לדיגום קרקעות  .60.0.6302קרקע, המעודכן מיום 
 ע"יהסמכת מעבדות  האמריקאי במסגרת EPA -ובהתאם להנחיות המזוהמות של המשרד להגנת הסביבה 

להסמכת מעבדות הלאומית הרשות  ע"י קרקע המוסמךדוגם  ע"י, (ISO17025)1ות להסמכת מעבדהרשות 
(ISO17025)0תוכנית הדיגום מאושרת.  עפ"י, ו 

 כללי .0.0

תשטיפי  לניקוזבין היתר הנראה ששימשו ככל ם מתחמי 0 -קרקע בהבוצע סקר תכנית המאושרת, ה עפ"י
 :אתרהבחלקו הדרומי והמרכזי של המפעל 

  מ'  00-1לעומק של  (0.0-0.0) קידוחים 0בריכת האידוי המערבית בה בוצעו  כולל את – 0מתחם
 המשוער באזור זה(. מפלס מי התהום מ' הינו 05)

  63מ' ) 62-1( לעומק של 6.0-6.0קידוחים ) 0כולל את בריכת האידוי הדרומית בה בוצעו  – 6מתחם 
 מ' הינו מפלס מי התהום המשוער באזור זה(.

 צור סינתזה אורגנית. שימש בעבר כמתקן לייצור אזור יי – 0 מתחםTNT  שבהמשך עבר הסבה
 1 בוצעו זה במתחם. )מפעל אזרחי( למתקן לייצור חומרים אורגניים המשמשים לייצור קוטלי עשבים

 (.זה באזור המשוער התהום מי מפלס הינו' מ 60' )מ 03-60 של לעומק( 0.0-0.1) קידוחים

של שטח )תצלום אווירי מעוגן(  מפת מדידה ועל אורתופוטוהנוכחי על גבי  פריסת כלל קידוחי סקר הקרקע
 .5-2ם מיבתרשי תהמפעל מוצג

מ',  03עד לעומק של בכל המתחמים, הקידוחים  .מ' 00 -ל 1 לעומק שביןבסקר קידוחים  16נקדחו בסה"כ 
מ' והלאה,  03מעומק של  .( באמצעות מכונת קידוחdual tubeבשיטת דחיקה ישירה בתוך צינור מגן ) בוצעו
 SPT (Standard מקדחמ' באמצעות  6-0מקדח ספירלי, והדוגמאות הוצאו כל באמצעות  יםהקידוח ובוצע

penetration testבצורה בלתי מופרת ) . 

 להשוואה סף ערכי

לערכי הסף הישראלים )ערכי סף ישראלים ראשוניים ממצאי הסקר הושוו  בהתאם להנחיית המשרד להגנ"ס
מ'  12-46הקרבה למי התהום באזור רגישות א' ומרחק ממי תהום  עפ"י (,6330זהמים בקרקעות, מרץ למ

 מטרהערכי ל יש לציין כי ממצאי הסקרים הקודמים שבוצעו באתר הושווולפי שימושי הקרקע למגורים. 
 .(E&E ,0552)על פי סקר ההיסטורי במסמך השנקבעו  מבוססי סיכון

 Tier 1 risk -. הריכוזים נלקחו מטבלת הIRBCA1-ערכי סף מבוססי סיכון, מתוך הבנוסף, השוו הממצאים ל

based target level - residential landuseולאלו  , בה קיימים ערכים שונים לחומרים שהתגלו בפני הקרקע
 מ' לערכי הסף 3.0שהתקבלו בתת הקרקע. על כן הושוו הריכוזים שהתקבלו מהדוגמאות שנלקחו מעומק 

, ויתר הריכוזים הושוו לערכי הסף לתת (Ingestion, Inhalation, and Dermal contact -)עמודת ה לפני הקרקע
 .(outdoor inhalation of vapor emissions -)עמודת ה הקרקע

                                       לערכי הייחוס העדכניים של ישראליים הושוו  קיימים ערכי ייחוסחומרים שנמצאו בבדיקות המעבדה ולהם לא 
 .Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA2 -ה

באף אחד מן המקורות סף  ךער ושלא קיים עבור chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride-4ריכוזי החומר 
 . E&E ,0552-שלעיל, הושוו לערך הסף מבוסס הסיכון של ה

, ואת 6305בשנת  האחרון במפעל, ( של האזור בו בוצע סקר הקרקע6306שנת מ) אורתופוטומציג  0תרשים 
 של האתר. והמרכזי הדרומי  יםבחלק הנוכחי התרכזסקר ה. החלוקה של השטח לאזורים

                                                           
1 Israel Risk-based Corrective Action (IRBCA) Technocal Guidance, August 2014 
2 https://semspub.epa.gov/work/03/2229071.pdf   

https://semspub.epa.gov/work/03/2229071.pdf
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 מדידה

בשטח, נלקחו . לאחר סימון הנקודות ואושר ע"י המשרד להגנ"ס מיקום הקידוחים נקבע ע"י מזמין העבודה
הועלו על מפות הנקודות , ומטר -+/3.5ברזולוציה של  (GPSי )איכון לווינ נקודות ציון )נ"צ( באמצעות מכשיר

 .  מדידה ואורתופוטו

 תע"ש נוף יםאורתופוטו,  – 4 תרשים

 
  Google Earthמקור: 
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 בהתאמה.  ,אורתופוטוארת מיקום קידוחי הקרקע שבוצעו בסקר על גבי מפת מדידה ועל גבי  יםמציג 2-ו 5ם מיתרשי

  6102תע"ש נוף ים, על גבי מפת מדידה, סקר קרקע ב מיקום קידוחי הקרקע – 5תרשים 
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6102תע"ש נוף ים, , סקר קרקע באורתופוטועל גבי  מיקום קידוחי הקרקע – 2 תרשים
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 פרטי הקידוחים מוצגים להלן:

 65-00/3/6302 תאריך ביצוע הסקר:

 0.1-ק – 0.0-ק שם הקידוחים:

 .לאפיון מזהמים בתת הקרקע סקר קידוחי קרקע מטרת הקידוח:

 ." ו"נץ קידוחים"ביוטרה" ת:            וצעחברות מב

מעומק . Dual Tube (casing) -דחיקה ישירה תוך שימוש ב –מ'  03ד לעומק ע  שיטת קידוח:
אלי, כאשר הדוגמאות נלקחו רבוצעו הקידוחים באמצעות מקדח ספי מ' ואילך 03

 . ייעודי SPTבאמצעות מקדח 

ביצוע בדיקות שדה לצורך  (liners) מתוך שרוולים ייעודייםבוצע קרקע הדיגום   שיטת דיגום:
 עפ"ינלקחו בווילים  (VOC) נדיפיםבדיקת חומרים אורגנים וגמאות למעבדה. דו

  .תכנית סקר הקרקעהנחיות המשרד להגנ"ס ו
 .LDD, ואורי הלברשטדט , אליסון בוסגנגנורית אופק דוגם קרקע מוסמך:

מילוי מפני הקרקע ועד היה מורכב מחול  שאופיין במהלך הסקרחתך הקרקע  תיאור קרקע:
מ',  62-בעיקר שכבות חוליות עד לעומק של כ. בהמשך נצפו אחדמטר לעומק של 

חרסיתיות. בקידוח שבוצע לעומק שכבות מ'  1-ל 0.5כאשר בעומק המשתנה בין 
 מ' ועד לתחתיתו.  62מ' נמצאה שכבת חול כורכרי ומסלע מעומק  00של 

השטח ברום אבסולוטי מתחת לפני  'מ 65-03 -מפלס מי התהום באתר מוערך בכ תהום משוער:-עומק מי
 גובה פני ים.  מטרים מעל 0+של 

בהתאם ו בדיקות השדה ממצאי עפ"יהקידוחים הועמקו במידת הצורך,  מ'. 1-00 עומק הקידוחים:
 . מזמין העבודהלהנחיות 

 מ'. 3.0-00 :עומק הדיגום

 שדהממצאי  .4

מכל קידוח נלקחו דוגמאות  ,תכנית הדיגום עפ"יקרקע. הלצורך דיגום  םקידוחי 16נקדחו במהלך הסקר 
מ' עד לתחתית  0ובהמשך בכל  ,מ' 63וכל שני מטרים נוספים עד לעומק מ'  1, 5, 0, 0.5, 3.0מעומקים: 

 .מ' מעל מפלס מי התהום( 0-כעד לעומק של ) הקידוח

 על כל הדוגמאות שנלקחו בוצעו בדיקות שדה שכללו צבע, ריח, לחות ונוכחות חומרים אורגנים נדיפים
שכויל במעבדת . eV 11.7בעל נורת miniRAE 3000 (S/N 592-901944 )מסוג  PIDבאמצעות מכשיר נייד 

 .0-0 אותבטבל . ממצאי בדיקות השדה מוצגים2015חודש דצמבר אמפרוקו ב

 .0-0 -מתחמיםחם לשלושה תלצורך נוחות ההצגה, חולק שטח המ
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 0מתחם ,  6102, תע"ש נוף ים, ESCסקר קרקע , שדה ממצאי בדיקות – 1 טבלה

 
 מ"ג/ק"ג :PIDיחידות 
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 6,  מתחם 6102, תע"ש נוף ים, ESC, סקר קרקע ממצאי בדיקות שדה – 2 טבלה

 
 מ"ג/ק"ג :PIDיחידות 
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 3,  מתחם 6102וף ים, , תע"ש נESC, סקר קרקע ממצאי בדיקות שדה – 3 טבלה

 
  מ"ג/ק"ג :PIDיחידות 
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  ממצאי שדה

 ,תחתה שכבות של חול, כמטר אחדשל מילוי עד לעומק שכבת מ חתך הקרקע שנצפה היה מורכב – 0מתחם 
ת חוליות ומ' נמצאו שכב 60מ'. בהמשך ועד לעומק של  06חול חרסיתי וחרסית חולית לסירוגין עד לעומק של 

 מ' לפחות, נמצאה שכבת חול כורכרי ומסלע.  00ומק של ומעומק זה ועד לע

. הנייד PID-מכשיר הבשל חומרים אורגנים נדיפים  או נמוכים מאד בכל הדוגמאות נמדדו ריכוזים אפסיים
  בכל הדוגמאות הורגש ריח חריג ברמות שונות ובמרבית הדוגמאות נצפתה קרקע בצבע לא טבעי.אולם, 

מ' נמצאה שכבת חרסית  5שכבת המילוי נמצאה שכבה חולית, ובעומק של באזור זה מתחת ל – 6מתחם 
במכשיר התקבלו מ' ואילך נמצאו שכבות חוליות שונות. בקידוחים שבוצעו במתחם זה  1חומה דקה, ומעומק 

בכל הדוגמאות הורגש ריח חריג ובמרביתן  .0מאלו שנמצאו במתחם , באופן יחסי, קריאות גבוהות PID -ה
 לא טבעי.נצפה צבע 

מ' נמצאה שכבת  0-5מתחת לשכבת המילוי נמצאה באזור זה שכבה חולית, כאשר בעומק של  – 3מתחם 
למעט בדוגמה . מ' לפחות 60יות עד לעומק של שכבות חול וחרסית חולית/חול חרסיתי ותחתה שוב נמצא

הדוגמאות הורגש  . בכלPID -מ', בכל הדוגמאות התקבלו קריאות אפסיות במכשיר ה 60שנלקחה מעומק 
 ריח חריג ובמרביתן נצפה צבע לא טבעי.

 בנספחים(. 0-ו 0במספר דוגמאות שנלקחו בסקר נמצאו גבישים בצבע צהוב לא טבעי )ראה תמונות 

 תוצאות מעבדה .5
ת מעבדל בקירור ובתיעוד מתאים הועברועליהן בוצעו בדיקות שדה כל הדוגמאות המאושרת, התכנית  עפ"י

Jones Environmental Laboratory ולמעבדת ,באנגליה Exova ,ת הסמכה המקבילה ובעל בסקוטלנד
 .6305המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה מסקר הקרקע שבוצע בשנת , ו03365-ל

 pH-ו , סריקת מתכותSVOC ,VOCלביצוע אנליזות פיצול ההועברו דוגמאות  ,קרת האיכותבבמסגרת 
, BAE Systemsבמעבדת  Leachingנליזות וא, בתל אביב ,ביבה"במעבדת "המכון הישראלי לאנרגיה ולס

 באנגליה.

)חומרים אורגנים חצי נדיפים(, סריקה s-VOC סריקה כמותית של בוצעו אנליזות דוגמאות הקרקע על 
 pH ,5-Nitroisophthalic)חומרים אורגנים נדיפים(, סריקת מתכות כבדות במיצוי חומצי,   VOCכמותית של

Acid (NIPA-5) ,4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride ,Total Alkalinity as CaCO3 ,Nitrocellulose 
הרצת הספקטרום שהתקבל דוגמאות מכל מתחם  0-בוצעו לבקשת מזמין העבודה בבנוסף,  .Leaching-ו

       NIST -של ה mass spectral library database -החומרים  מול ספריית SVOC-מאנליזת ה

(National Institute of Standards) מאפשרת זיהוי של חומרים רבים שאינם נכללים באנליזה זו.ה 

 . 0מפורטות בטבלה שבוצעו על דוגמאות הקרקע שיטות האנליזה 

 קעסוגי ושיטות אנליזות שבוצעו על דוגמאות קר – 4טבלה 
 אנליזה )ע"ב שיטה( אנליזת קרקע

SVOC EPA 8270 

VOC EPA 8260c 

Metals (acidic extraction) EPA 6010D 

pH +SM 4500H 

5-Nitroisophthalic Acid (NIPA – 5)  LCMS 

4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride EPA 8270 

Total Alkalinity as CaCO3 EPA 310.1 

Nitrocellulose Colorimetric 

Leaching EN 12457/2 
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 SVOC-אנליזת המתוצאות מעבדה  .5.0

 הדוגמאות שהועברו למעבדה(.  למהדוגמאות )כל 51על  SVOCבמהלך הסקר בוצעה אנליזת 

 .SVOC-מציגה את רשימת החומרים שנבדקו בביצוע אנליזת ה 5 טבלה

מוצגים , מעבר לסף הגילוי של השיטה לא נמצאו ריכוזיםבם המוחלט של החומרים שנבדקו רוובמאחר 
  החומרים בהם נמצאו ריכוזים לפחות בדוגמה אחת. 2-00בטבלאות 

 SVOC-פירוט החומרים שנבדקו בביצוע אנליזת ה – 5 טבלה

 
 מק"ג/ק"ג ת:יחידו; Jones Environmental Laboratory מעבדה:
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 2610 ,תע"ש נוף ים ,ESC, , סקר קרקעSVOC-תוצאות מעבדה מאנליזת ה – 6טבלה 

 
Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA מתוך ; * ערך סףמק"ג/ק"ג יחידות:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:

3  

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-המשך תוצאות מעבדה מאנליזת ה – 7טבלה 

 
  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPAערך סף:  *; X5הדוגמה עברה דילול  :AB;  מק"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-צאות מעבדה מאנליזת ההמשך תו – 8טבלה 

 
  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPAערך סף:  *; X03הדוגמה עברה דילול  :AC; מק"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-נליזת ההמשך תוצאות מעבדה מא – 9טבלה 

 
  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPAערך סף:  * ;X03הדוגמה עברה דילול  :X5 ;ACהדוגמה עברה דילול  :AB; מק"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 

  

                                                           
3 https://semspub.epa.gov/work/03/2229071.pdf  
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-ך תוצאות מעבדה מאנליזת ההמש – 10טבלה 

 
  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPAערך סף:  *; X5הדוגמה עברה דילול  :AB;  מק"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental מעבדה:

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-ההמשך תוצאות מעבדה מאנליזת  – 11טבלה 

 
  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPAערך סף:  *; מק"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental Laboratory מעבדה:

  (SVOCsחומרים אורגנים חצי נדיפים )

בכל המקרים . לבדאחת בבדוגמה Di-n-butyl phthalate של החומר ו דוגמאות 0-ב Bis(2-ethylhexyl) phthalateשל החומר  הגילוימבין כל החומרים שנבדקו, נמצא ריכוז הגבוה מסף 
 .EPA-הריכוזים שנמצאו הינם נמוכים משמעותית מערך הסף של המשרד להגנת הסביבה או מערך הסף של ה
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 VOC-ה אנליזתממעבדה  תוצאות .5.6

הדוגמאות שנבחרו לביצוע האנליזה . )אחת מכל קידוח( ותדוגמא 02על  VOCבמהלך הסקר בוצעה אנליזת 
שבוצעו במתחם מ'(  5)עומק , ומתחתית הקידוחים 6-ו 0מהקידוחים שבוצעו במתחמים  ,מ' 1הן מעומק של 

0.  

 .VOC-מציגה את רשימת החומרים שנבדקו בביצוע אנליזת ה 06 טבלה

החומרים  00-00 בטבלאותמוצגים , הגבוהים מסף הגילוי של השיטהחומרים וזי ריכ כלל לא נמצאוו הואיל
 . , להם נקבעו ערכי סף ע"י המשרד להגנת הסביבהבאתרים מזוהמים השכיחים

 VOC-אנליזת ה פירוט החומרים שנבדקו בביצוע – 06טבלה 

 
 מק"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental מעבדה:
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 6-ו 0, מתחמים 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, VOC-תוצאות מעבדה מאנליזת ה – 03טבלה 

 
  מק"ג/ק"ג יחידות:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 3, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, VOC-תוצאות מעבדה מאנליזת ה – 04טבלה 

 
  מק"ג/ק"ג יחידות:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:

  (VOCחומרים אורגנים נדיפים )

 קהת הבדישל שיטגילוי ה ףנמצאו ריכוזים הגבוהים מסלא  VOC-ההדוגמאות עליהן בוצעו אנליזות  02כל ב
  מעבדה.ב

 במיצוי חומצי המתכות מסריקתמעבדה  תוצאות .5.0

לביצוע בתכנית הסקר . הדוגמאות שנבחרו דוגמאות 55על במיצוי חומצי סריקת מתכות במהלך הסקר בוצעה 
  .כל הקידוחיםמ מ' נוספים 6מ' וכל  1, מ' 3.0 יםעומקההאנליזה הן מ

 .03-05בטבלאות  מוצגותסריקת המתכות במיצוי החומצי מתוצאות המעבדה 
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 0מתחם , 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, מסריקת המתכותתוצאות מעבדה  – 05טבלה 

 
 מודגשות חריגות מערך הסף באפור;  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA; * ערך סף מתוך  מ"ג/ק"ג יחידות:; Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 IRBCA4 -ה -של ה

 

  

                                                           
, בה קיימים ערכים שונים לחומרים שהתגלו בפני הקרקע ולאלו שהתקבלו בתת הקרקע. על כן הושוו הריכוזים שהתקבלו מהדוגמאות Tier 1 risk based target level - residential landuse -בלת ההריכוזים נלקחו מט 4

 .(outdoor inhalation of vapor emissions -, ויתר הריכוזים הושוו לערכי הסף לתת הקרקע )עמודת ה(Ingestion, Inhalation, and Dermal contact -)עמודת ה מ'  3.0 –ע מ' לערכי הסף לפני הקרק 3.0שנלקחו מעומק 

 



 

 05מתוך  60עמוד          6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים,  

 6מתחם , 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, מסריקת המתכותתוצאות מעבדה  – 02טבלה 

 
 מודגשות חריגות מערך הסף בצהוב;  Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA* ערך סף מתוך  ;מ"ג/ק"ג יחידות:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 IRBCA -השל  מודגשות חריגות מערך הסף באפור;  של המשרד להגנת הסביבה

 

 

  



 

 05מתוך  60עמוד          6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים,  

 3מתחם , 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, תמסריקת המתכותוצאות מעבדה  – 01טבלה 

 
;  מודגשות חריגות מערך הסף בצהוב; Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA* ערך סף מתוך  ;מ"ג/ק"ג יחידות:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 IRBCA -של ה מודגשות חריגות מערך הסף באפור
  סריקת מתכות במיצוי חומצי

 לערכי וואהבהש. של המשרד להגנת הסביבה הסף כימער חריגותלא נמצאו  ,חומצי במיצוי מתכות סריקת בוצעה עליהן, מהקידוחים שבוצעו שנלקחוהדוגמאות באף אחת מן  0 במתחם
 מעומק זה. לכרום גם הסף מערך חריגה קיימת 0.0 בקידוח'. מ 3.0 בעומק, 0.6 קידוחב, קיימת חריגה מערך הסף לארסן בכל הקידוחים במתחם, למעט IRBCA-ה מתוך הסף

 1 בעומק חריגה נמצאה לא בה דוגמה"י ע תוחמה החריגה. 6.6מ' מפני הקרקע, בקידוח  3.0מעומק של  קחהלנ הדוגמה. בלבד אחת בדוגמהחריגה מערך הסף לניקל,  נמצאה 6 במתחם
 .זה בעומק כן גם, הקידוחים 0 מבין 0-מ', ולכרום ב 3.0 בעומק, קיימות חריגות מערך הסף לארסן בכל הקידוחים במתחם IRBCA-ה מתוך הסף לערכי בהשוואה '.מ

ו אנכית בעומק של ותוחמ ,'(מ 3.0) רדודותה בדוגמאות התקבלו החריגות( 0.6-ו 0.0) קידוחים בשניהקידוחים שבוצעו במתחם.  1מבין  2-נמצאו חריגות מערך הסף של ארסן ב 3 במתחם
 הסף מערך חריגה התקבלה בלבד 0.6 בקידוח .אנכית תוחמו לאש', מ 5 בעומק לארסן הסף מערך חריגות אותרו ,0.1-ו 0.3, 0.2, 0.0 קידוחיםמ שנלקחו, הנותרות הדוגמאות 0-ב מ'. 5

מ', ולכרום  3.0, קיימת חריגה מערך הסף לארסן בכל הקידוחים, בעומק IRBCA-ה מתוך הסף לערכי בהשוואה מ'. 1החריגה תוחמה בעומק  מ'. 3.0בדוגמה שנלקחה מעומק  ,כרום של
 זה.  מעומקהקידוחים,  1מבין  0-ב



 

 05מתוך  65עמוד          6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים,  

 Leaching -ה בדיקות שלמעבדה  תוצאות .5.0

 63-מ' ו 03מ',  5, מ' 0מ',  0.5 יםעומקההן מהסקר האנליזה בתכנית . הדוגמאות שנבחרו לביצוע דוגמאות 55על  מימי(סריקת מתכות במיצוי ) Leachingאנליזת במהלך הסקר בוצעה 
 . ליטר לקילוגרם פסולת 03יחס נוזל מוצק של  י"עפ, הריכוזים הושוו לערכי הסף לתשטיפי פסולת לבחינת קבלתה באתרי פסולת מסוכנתמ'. 

 .01-63 אותבטבלמוצגות  Leaching -ה של בדיקותתוצאות המעבדה 

 0, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, Leaching -ה של בדיקותתוצאות מעבדה  – 01טבלה 

 
 ק"גמ"ג/ יחידות:; BAE Systems מעבדה:

  



 

 05מתוך  62עמוד          6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים,  

 6, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, Leaching-ה של בדיקותתוצאות מעבדה  – 19טבלה 

 
 ק"גמ"ג/ יחידות:; BAE Systems מעבדה:

  



 

 05מתוך  63עמוד          6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים,  

 3, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, Leaching-ה של בדיקותתוצאות מעבדה  – 61טבלה 

 
 ק"גמ"ג/ יחידות:; BAE Systems מעבדה:

 Leaching-אנליזת ה

בכל הדוגמאות לא נמצאו חריגות מערך הסף לתשטיפי פסולת לבחינת קבלתה באתרי במרבית הדוגמאות עליהן בוצעה האנליזה לא התקבלו ריכוזים הגבוהים מסף הגילוי במעבדה. 
 פסולת מסוכנת. 

 

 

 



 

 05מתוך  61 עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 NIST-ה ספרייתמעבדה מהרצה מול  תוצאות .5.5

לבקשת מזמין מסויימים בדיגום מי תהום שבוצע באתר, ע"י רשות המים, בוצעו בעקבות המצאות חומרים 
-המול ספריית ( SVOCsשל חומרים אורגאנים חצי נדיפים )הרצה  ,דוגמאות מכל מתחם 0 -ב ,העבודה

NISTהרצת הספקטרום שהתקבל מאנליזת ה .-SVOC החומרים  מול ספריית- mass spectral library 

database של ה-NIST  (National Institute of Standards)מאפשרת זיהוי של חומרים רבים שאינם ה
  .הסטנדרטית המבוצעת במעבדהנכללים באנליזה 

 . 0.6 -ו 6.0, 0.6הדוגמאות עליהן בוצעה ההרצה נלקחו מקידוחים 

 .60 המוצגות בטבלההרצה מתוצאות המעבדה 

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, NIST-המהרצה מול ספריית  תוצאות מעבדה – 60טבלה 

 
 ק"ג"ג/קמ יחידות:; Jones Environmental Laboratory מעבדה:

 NISTהרצה מול ספריית 

וזים הגבוהים ביותר הדוגמאות עליהן בוצעה ההרצה. הריכ 5מבין  3-בחומרים שונים  03בסה"כ נמצאו 
  מ'. 62עומק של מ, 6.0קידוח מ, שנלקחה B-2התקבלו בדוגמה 

החומרים שאותרו בקרקע אותרו גם ע"י רשות המים בבדיקות מי התהום, להלן החומרים להם  01מבין  5
 נמצאה התאמה:

1. 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-benzene (CAS no. 121-17-5) 

2. 1-chloro-4-nitro-2-trifluoro-benzene (CAS no. 393-75-9) 

3. 1-chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)-benzene (CAS no. 777-37-7) 

4. 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride (CAS no. 400-70-4) 

5. 4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CAS no. 445-66-9) 

, pH ,Nitroisophthalic Acid-5 ,Total Alkalinity as CaCO3-ת הומאנליז וצאות מעבדהת .5.2
dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4 ו-Nitrocellulose 

. על שתיים מבין שלוש הדוגמאות בהן )על כל הדוגמאות שנלקחו( pHאנליזות  52במהלך הסקר בוצעו 
אנליזה זו מודדת את יכולתה של תמיסה . Total Alkalinity, בוצעה אנליזת 0-הנמוכים מ pHהתקבלו ערכי 

. הגבוהה לא ניתן היה לבצע את הבדיקה בשל חומציותה (B-23) על הדוגמה השלישיתמימית לנטרל חמוצה. 
 Nitroisophthalic Acid-5-ו chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride-4-אות בוצעו אנליזות וממהדוג 01על 

. על דוגמה Nitrocellulose מ' בוצעו אנליזות 5-ו 0, 3.0ות מעומקים דוגמא 03ועל  מ' 5-ו 0, 3.0מעומקים 
B-23  .לא בוצעה האנליזה בשל חומציותה הגבוהה 

 .63-66 אותכל תוצאות המעבדה לבדיקות הנ"ל מוצגות בטבל

 



 

 05מתוך  65עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

סקר , Nitrocellulose-ו pH ,Nitroisophthalic Acid-5 ,3Total Alkalinity as CaCO ,dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-הות תוצאות מעבדה מאנליז – 66 טבלה
 0, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, קרקע

 

 
לא בוצע בשל חומצויותה הגבוהה של  *; X653הדוגמה עברה דילול  :X53 ; AGהדוגמה עברה דילול  :X63 ; AEהדוגמה עברה דילול Exova ;   :AD-ו  Jones Environmental Laboratory :ותמעבד

 E&E ,0552 ; ** ערך סף מבוסס סיכון, מתוך ה מודגשות חריגות מערך הסף בצהוב; הדוגמה

, Nitrocellulose-ו pH ,Nitroisophthalic Acid-5 ,3Total Alkalinity as CaCO ,dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-הות יזתוצאות מעבדה מאנלהמשך  –63 טבלה
 0, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע

 
לא  *; X65,333הדוגמה עברה דילול  :X653 ;AHהדוגמה עברה דילול  :X03 ; AGילול הדוגמה עברה ד :X5   ;ACהדוגמה עברה דילול Exova ; :AB-ו  Jones Environmental Laboratory :ותמעבד

 E&E ,0552 ; ** ערך סף מבוסס סיכון, מתוך ה מודגשות חריגות מערך הסף בצהוב; בוצע בשל חומצויותה הגבוהה של הדוגמה

  



 

 05מתוך  03עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

, Nitrocellulose-ו pH ,troisophthalic AcidNi-5 ,3Total Alkalinity as CaCO ,dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-הות תוצאות מעבדה מאנליזהמשך  – 64 טבלה
 6, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע

 
 E&E ,0552 ה מתוך, סיכון מבוסס סף ערך; **  מודגשות חריגות מערך הסף בצהוב; X03הדוגמה עברה דילול  :X5; ACהדוגמה עברה דילול  Exova; :AB -ו  Jones Environmental Laboratory :ותמעבד

, Nitrocellulose-ו pH ,Nitroisophthalic Acid-5 ,3Total Alkalinity as CaCO ,dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-הות תוצאות מעבדה מאנליזהמשך  – 65 טבלה
 3-ו 6ם מי, מתח6102 ,ע"ש נוף יםת ,ESC, סקר קרקע

 
 מבוסס סף ערך**  ; X653הדוגמה עברה דילול  :X033 ;AGהדוגמה עברה דילול  :X03 ;AFהדוגמה עברה דילול  :X5; ACהדוגמה עברה דילול Exova  ; :AB-ו  Jones Environmental Laboratory :ותמעבד

 E&E ,0552 ה מתוך, סיכון

, Nitrocellulose-ו pH ,Nitroisophthalic Acid-5 ,3Total Alkalinity as CaCO ,dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-הות תוצאות מעבדה מאנליזהמשך  – 62 טבלה
 3, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע

 
 E&E ,0552 ה מתוך, סיכון מבוסס סף ערך** ;  מודגשות חריגות מערך הסף בצהוב; X5ברה דילול הדוגמה ע Exova ; :AB-ו  Jones Environmental Laboratory :ותמעבד

 
  



 

 05מתוך  00עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

, uloseNitrocell-ו pH ,Nitroisophthalic Acid-5 ,3Total Alkalinity as CaCO ,dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-הות תוצאות מעבדה מאנליזהמשך  – 61 טבלה
 3, מתחם 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע

 
 E&E ,0552 ** ערך סף מבוסס סיכון, מתוך ה;  X5הדוגמה עברה דילול Exova ;  :AB-ו  Jones Environmental Laboratory :ותמעבד

 תוצאות מעבדה

pH – בדוגמאות מהדוגמאות עליהן בוצעה האנליזה נמצאה חריגה מערך הסף.  5-בC-3, D-36 ,B-23 ו-B-29נמצאו 0-ו 0מ', מקידוחים שבוצעו במתחם  0-ו 3.0קחו מעומקים ל, שנ ,
 , המעידים על קרקע חומצית. 5-ערכים הנמוכים מ

 , המעיד על קרקע בסיסית. הערך המירבי המותר, התקבל ערך הגבוה מן 6שבוצע במתחם מקידוח  ,מ' 06מעומק , שנלקחה A-2בדוגמה 

 אנכית ע"י דוגמאות ללא חריגה.כל החריגות תוחמו 

Total Alkalinity a as CaCO3 – הבוצעה על דוגמשאנליזה ב B-29מ"ג/ק"ג. באנליזה שבוצעה על דוגמה  0,053התקבל ערך של  0.0חה מקידוח ק, שנלD-36 לא  ,0.5, מקידוח
 התקבל ריכוז הגבוה מסף הגילוי של המעבדה. 

5-Nitroisophthalic Acid (NIPA 5) –  ברוב הדוגמאות עליהן בוצעה האנליזה התקבלו ערכים הגבוהים מסף הגילוי במעבדה. הריכוזים הגבוהים ביותר התקבלו בדוגמאותB-23 ו-   
B-29  משקל הדוגמה מ 0%-ללק"ג, שמשמעותם היא שהחומר מהווה מעל  מק"גמיליון  03-של מעל למ'. בדוגמאות אלה התקבלו ריכוזים  3.0מעומק  0.0-ו 0.6שנלקחו מקידוחים

 לק"ג. מק"ג 033,333-הגבוהים מנמצאו ריכוזים  0.6, 6.0, 0.0, 0.0. בקידוחים שנבדקה

4-chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride –  .נמצאו  6הקידוחים שבוצעו במתחם  0מבין  0-בבמרבית הדוגמאות עליהן בוצעה האנליזה התקבלו ערכים הגבוהים מסף הגילוי במעבדה
  מ', שלא תוחמה אנכית. 5התקבלה חריגה בעומק  5מ' בהתאמה, ובקידוח  5-ו 0תוחמה החריגה בעומקים  6.0-ו 6.0. בקידוחים E&E ,0552-יגות מערך הסף לחומר ע"פ החר

Nitrocellulose – עבדה. הדוגמה היאבדוגמה אחת בלבד מבין כל הדוגמאות עליהן בוצעה האנליזה נמצא ריכוז הגבוה מסף הגילוי של השיטה במ B-6 5מעומק , 6.0קידוח מ, שנלקחה 
 מ'.

  



 

 05מתוך  06עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 . אורתופוטו של האתרעל גבי  בהתאמה chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride-4 -וה pH-ה, בדיקות המתכותמציגים את ממצאי  5-3תרשימים 

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, ממצאי סקר הקרקע מסריקת המתכות ע"ג אורתופוטו – 1תרשים 

 



 

 05מתוך  00עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, ע"ג אורתופוטו pH -ה מאנליזותממצאי סקר הקרקע  – 1 תרשים

 



 

 05מתוך  00עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, ע"ג אורתופוטו dinitrobenzotrifluoride-3, 5-chloro-4-קר הקרקע מאנליזות הממצאי ס – 9תרשים 

 



 

 05מתוך  05עמוד      6302דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים, 

 בקרת איכות  .5.3

 . ממצאי הבדיקות מוצגות להלן.ובהתאם לתכנית העבודה נהלי המשרד להגנת הסביבה י"עפבמהלך הסקר בוצעה בקרת איכות 

, מעבדת "המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה". אנליזות הפיצול בוצעו בJonesבמעבדת  שהועברו לביצוע האנליזותמהדוגמאות  03%על בוצע פיצול נהלי המשרד להגנת הסביבה,  עפ"י
)אנליזות  בדה הראשיתגמאות בוצעה חזרה במעדוהמ 5%על  .(S Split –)אנליזות הפיצול מתויגות באמצעות האות  BAE Systemsבמעבדת  ובוצעש Leaching -ה בדיקות למעט

 .(R Reapition –החזרה מתויגות באמצעות האות 

 (. 00)מוצג עם תוצאות החזרה בטבלה  VOCלצורך ביצוע אנליזת  (TB)( הועבר בלנק מסע Cבאוגוסט )אות דיגום  63-ביום ה

 . 03-00בטבלאות . תוצאות החזרות מוצגות .Error! Reference source not found-06בטבלאות תוצאות פיצול הדוגמאות בין שתי מעבדות מוצגות 

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-אנליזות ה לתוצאות פיצו –בקרת איכות  – 61 טבלה

 
 מק"ג/ק"ג יחידות:"המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה" ;  מעבדה משנית:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה ראשית:
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,CES, סקר קרקע, SVOC -אנליזות ה תוצאות פיצולהמשך  –בקרת איכות  – 69 טבלה

 
 מק"ג/ק"ג יחידות:"המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה";  מעבדה משנית:; Jones Environmental Laboratory מעבדה ראשית:
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, VOC-אנליזות התוצאות פיצול  –בקרת איכות  – 30טבלה 

 
  מק"ג/ק"ג יחידות: "המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה"; :משנית מעבדה ;Jones Environmental Laboratory :ראשית מעבדה

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, Leaching-אנליזות התוצאות פיצול  –בקרת איכות  – 31טבלה 

 
  מ"ג/ק"ג יחידות: ; הישראלי לאנרגיה ולסביבה" "המכון :משנית מעבדה ; BAE Systems: ראשית מעבדה
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, pH-אנליזות הל תוצאות פיצו –בקרת איכות  – 36טבלה 

 
  "המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה" :משנית מעבדה ; Jones Environmental Laboratory :ראשית מעבדה
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, SVOC-על אנליזות ה חזרהתוצאות  –בקרת איכות  – 33טבלה 

 
 מק"ג/ק"ג יחידות:;   Jones Environmental Laboratory מעבדה:
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, TB-ו VOC-על אנליזות ה חזרהתוצאות  –בקרת איכות  – 34טבלה 

 
 X6הדוגמה עברה דילול  :AA  ליטר ;מק"ג/ :TB יחידות ; מק"ג/ק"ג יחידות:;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, מתכותהסריקת על חזרה תוצאות  –בקרת איכות  – 35טבלה 

  
  מ"ג/ק"ג יחידות: ; Jones Environmental Laboratory מעבדה:
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 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, Leaching-על אנליזות ה חזרהתוצאות  –בקרת איכות  – 36טבלה 

 
  מ"ג/ק"ג יחידות: ;  BAE Systems מעבדה:

 6102 ,תע"ש נוף ים ,ESC, סקר קרקע, pH-על אנליזות ה חזרהות תוצא –בקרת איכות  – 31טבלה 

 
  מ"ג/ק"ג יחידות: ;  Jones Environmental Laboratory מעבדה:

בבלאנק . רה(, הן בהשוואת הריכוזים שהתקבלו במעבדות השונות )פיצול( והן בהשוואת הריכוזים שהתקבלו באותה המעבדה )חזהתאמה טובה מאוד בממצאי בקרת האיכות הנמצא
 ההתאמה הטובה בתוצאות בקרת האיכות מעידה על מהימנות גבוהה של ממצאי הסקר. המסע לא נמצאו ריכוזי החומרים שנבדקו.
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 6102תע"ש נוף ים, , ESCסיכום סקר קרקע,  .2

 .יה"ורים( ובצמוד לגן הלאומי "אפולונמטרים מבתי המג 033-אתר תע"ש נוף ים ממוקם מצפון להרצליה )כ
 53 -בוצעה באתר מאז שנות החשש להמצאות מזהמים באתר, כתוצאה מפעילותו לאורך השנים,  בשל

באתר סקר היסטורי  נערך 0552בשנת חקירה סביבתית נרחבת הכוללת בדיקות קרקע, גזי קרקע ומי תהום. 
 המשיכה 6306-6300במהלך השנים  .E&E קרקע ע"י חברתקידוחי סקר מקיף ועל בסיס ממצאיו בוצע 

דרישות המשרד ל בהתאם. LDDאקטיבי ע"י חברת וקרקע פאסיבי  יגז יסקרהחקירה הסביבתית וכללה 
 ,עדויות לזיהום קרקע היסטורי בחלקים שונים במתחם, ולקראת תכניות בנייה עתידיות ונוכחלהגנת הסביבה 

  מי התהום. בדיקות לבחינת איכותסקר קרקע נרחב וכן  6305בוצעו בשנת 

עם המשרד סיכום ישיבה  עפ"יקדי הזיהום העיקריים שאותרו באתר, ווכות לביצוע שיקום במבמסגרת הער
 תכנית לביצוע סקר קרקע בחלקו הדרומי של האתר ESC, הוכנה ע"י 6302במאי  03-מיום הלהגנ"ס 

 . בשלושה מוקדי זיהום עיקריים

 .ית סקר הקרקע המאושרתתכנ עפ"י 6302ביולי  65-00בתאריכים  LDDע"י חברת סקר הקרקע בוצע 
. על דוגמאות הקרקע שנלקחו בוצעו בדיקות שדה מ' 00-ל 1קידוחים לעומק שבין  16בוצעו במהלך הסקר 

, Exova-ובאנגליה,  Jones Environmental Laboratoryהמפורט בתכנית. האנליזות בוצעו במעבדות  י"עפ
המשרד להגנת הסביבה מסקר הקרקע  , והמאושרת ע"י03365-ת הסמכה המקבילה לובעלבסקוטלנד, 

 דוגמאות עליהן לא בוצעו אנליזות הועברו למשמורת במעבדות.  .6305שבוצע בשנת 

לערכי הסף הישראלים )ערכי סף ישראלים ראשוניים למזהמים ממצאי הסקר הושוו לבקשת מזמין העבודה, 
מ' ולפי שימושי  12-46ממי תהום  הקרבה למי התהום באזור רגישות א' ומרחק עפ"י (,6330בקרקעות, מרץ 

. הריכוזים נלקחו מטבלת IRBCA-מתוך הבנוסף, השוו הממצאים לערכי סף מבוססי סיכון, הקרקע למגורים. 
, בה קיימים ערכים שונים לחומרים שהתגלו Tier 1 risk based target level - residential landuse -ה

 3.0כן הושוו הריכוזים שהתקבלו מהדוגמאות שנלקחו מעומק  בפני הקרקע ולאלו שהתקבלו בתת הקרקע. על
, ויתר הריכוזים הושוו לערכי (Ingestion, Inhalation, and Dermal contact -מ' לערכי הסף לפני הקרקע )עמודת ה

 .(outdoor inhalation of vapor emissions -הסף לתת הקרקע )עמודת ה

לערכי הייחוס העדכניים של ישראליים הושוו  קיימים ערכי ייחוסלא חומרים שנמצאו בבדיקות המעבדה ולהם 
-chloro-3,5-4ריכוזי החומר  .Regional screening levels (RSL), May 2016, EPA -ה

dinitrobenzotrifluoride  שלא קיים עבורו ערך סף באף אחד מן המקורות שלעיל, הושוו לערך הסף מבוסס
 . E&E ,0552-הסיכון של ה

 שדהה יכום ממצאי בדיקותס

מתאפיין החתך ין המתחמים, כאשר באופן כללי חתך הקרקע משתנה קלות במתחמים.  0-הקידוחים בוצעו ב
מ' קיימת שכבת חרסית בעובי  5-כ, ובעומק של , תחתה שכבות חוליותמטר אחדשכבת מילוי עד לעומק של ב

מ'  00מעומק זה ועד לעומק של , ומ' 60של נמצאו שכבות חוליות עד לעומק בהמשך . של מטרים בודדים
בכל הדוגמאות נמדדו ריכוזים אפסיים או נמוכים מאד של חומרים  .לפחות, נמצאה שכבת חול כורכרי ומסלע

במספר  הורגש ריח חריג ובמרביתן נצפה צבע לא טבעי. , אולם בכולןPID -אורגנים נדיפים במכשיר ה
 .בנספחים( 0-ו 0)ראה תמונות  צבע צהוב לא טבעינמצאו גבישים ב בסקרקחו לשנ דוגמאות
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 מעבדה אנליזות התוצאות סיכום 

 מהחברה לשרותי איכות סביבהשהתקבלו  הנוספות ובהתאם לדרישות המקורית תכנית סקר הקרקע עפ"י
 : ותהאנליזות הבאבמהלך העבודה ולאחריה, בוצעו 

 אנליזות ( חומרים אורגנים חצי נדיפיםSVOC ) 

 אנליזות ( חומרים אורגנים נדיפיםVOCs) 

  סריקת מתכות במיצוי חומציאנליזות 

 55  מימי סריקת מתכות במיצוי אנליזות(Leaching) 

  דוגמאות נשלחו להרצה מול ספרייתNIST 

 אנליזות pH  

  אנליזותTotal Alkalinity 

 5 אנליזות-Nitroisophthalic Acid 

  4אנליזות-chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride 

  אנליזותNitrocellulose 

, נמצאו )להן קיימים ערכי סף להשוואה( מכל האנליזות שבוצעומניתוח כלל תוצאות המעבדה התקבל כי 
 chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride-4-, וpHושל  ארסן, כרום וניקל מתכותהשל חריגות מערכי הסף 

 חלוקה למתחמים.י "הממצאים עפ בלבד. להלן סיכום

 להחדרת שפכיםמערבית בריכת אידוי  – 0חם מת
הקידוחים שבוצעו במתחם, ומערך הסף  0מבין  0 -, בIRBCA -ה"פ ע לארסן הסף מערך חריגה נמצאה
 מ' )פני השטח(.  3.0אותרו בעומק במתחם זה החריגות  כלמקידוח אחד.  לכרום

 חורגתה, על קרקע חומצית ותהמעיד, 5-מ ותהנמוכ pH תורמ ונמצא 0במתחם  שבוצעו קידוחים 0 מתוך 0-ב
 אנכית ע"י דוגמה ללא חריגה. ותוחמ החריגות כל .המותר הערכים מטווח

 התקבל, 0-נמוכה מ pHנמצאה רמת  בהןשבוצעה על אחת מן הדוגמאות  Total Alkalinity-ה באנליזת
 מ"ג/ק"ג.  0,053ערך של 

מיליון  053 -מ הגבוהNitroisophthalic Acid (NIPA-5 )-5 ריכוז ' התקבלמ 3.0 של מעומק בדוגמא אחת
 3.0בדוגמא נוספת מקידוח אחר מעומק  (והגבוה ביותר שנמצא בסקר הדוגמה ממשקל %05 -כ) מק"ג/ק"ג

 033,333 -מ יםהגבוהקידוחים אחרים התקבלו ריכוזים  בשני. מק"ג/ק"גמליון  03 -מ' התקבל ריכוז הגבוה מ
 ה למרכיב זה.לא נמצא ערך סף להשווא .מק"ג/ק"ג

 בריכת אידוי דרומית – 6 מתחם
מ', שתוחמה אנכית ע"י דוגמה ללא  3.0בדוגמה אחת, בעומק של  ניקלחריגה מערך הסף למתכת  נמצאה
בכל הקידוחים במתחם,  לארסן, נמצאו חריגות מערך הסף IRBCA -בהשוואה לערכי הסף של ה חריגה.

 . בעומק זה הקידוחים 0 מבין 0-ב כרוםל הסף ומערךמ',  3.0שנלקחו מעומק  בדוגמאות

הרמה המירבית  מן חורגתה, בסיסית קרקע על המעידה, 5-מהגבוהה  pHאחת התקבלה רמת  בדוגמה
 .אנכית תוחמה החריגההמותרת. 

 Nitroisophthalic Acid-5בדוגמה אחת ריכוז  התגלהשבוצעו במתחם זה  0 -בלבד מתוך ה אחד בקידוח
(NIPA-5 )מק"ג/ק"ג. 033,333-הגבוה מ 

, לחומר                                                          E&E ,0552-המבוסס הסיכון, של  הסף מערך חריגות נמצאו ,במתחם שבוצעו הקידוחים 0מבין  0 -ב
4-chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride .מ',  5-ו 0 של בעומק אנכית תוחמו החריגות קידוחים בשני

 מ'.  5הקידוחים לא תוחמה החריגה, שהתגלתה בעומק של  אחדוב

 הגבוה ,"ג/ק"ג(מ 205 של)בריכוז  Nitrocelluloseריכוז של החומר  נמצאמ'  5 עומקמאחד בלבד  בקידוח
 03,333)ערך הסף מתןך חוברת ערכי הסף של המשרד להגנ"ס הינו  במעבדה השיטה של הגילוי מסף

 .("ג/ק"גמ
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 אזרחי מפעלבהמשך ו TNTלייצור  עלמפ – 3 מתחם
 החריגות מהם 2 -ב. ארסן המתכת של הסף מערך חריגות מצאונ שבוצעו במתחם  1-קידוחים מתוך ה 2-ב

  .אנכית תוחמהשמ',  3.0בדוגמה אחת מעומק  כרוםל הסף מערך חריגה נמצאה בנוסף. אנכית תוחמולא 

מ'  3.0כל אחת מן הדוגמאות שנלקחו מעומק ב ארסן, נמצאה חריגה מערך הסף לIRBCA -ל בהשוואה
 . זה מעומק שנלקחו הדוגמאות 1 מבין 0-ב כרוםלבמתחם. בנוסף נמצאה חריגה מערך הסף 

 קרקע על המעיד, המותר רביהגבוה מן הערך המ pHמ' התקבל ערך  06אחת שנלקחה מעומק של  בדוגמה
 .חריגה ללא דוגמה"י ע אנכית תוחמה החריגה. בסיסית

 033,333-הגבוה מ Nitroisophthalic Acid (NIPA-5)-5אחד התגלה בדוגמה אחת ריכוז  וחבקיד
 מק"ג/ק"ג.

  Leaching -ממצאי אנליזת ה

בחינת קבלתה באתרי צורך לא נמצאו חריגות מערך הסף לתשטיפי פסולת להקרקע שנבדקו בכל הדוגמאות 
 פסולת מסוכנת.

  TICs-sVOCs -ה ממצאי

 -מול ספריית החומרים  s-VOCs -מתחם בוצעה הרצת ספקטרום שהתקבלה מאנליזת הדוגמאות מכל  0 -ב
mass spectral library database של ה-NIST  (National Institute of Standards)של זיהוי המאפשרת 

 3-חומרים שונים ב 03 נמצאו בסה"כ בהרצה. הסטנדרטית האנליזה במסגרת נכללים שאינם רבים ריםחומ
, שנלקחה מקידוח B-2הדוגמאות עליהן בוצעה ההרצה. הריכוזים הגבוהים ביותר התקבלו בדוגמה  5 מבין
 מ'.  62, מעומק של 6.0

החומרים שאותרו בקרקע  03מבין  5מי התהום מול ממצאי הקרקע נראה כי  ממצאיהרצת  בהשוואת
 1)במי התהום אותרו בסה"כ  אותרו גם ע"י רשות המים בבדיקות מי התהוםTICs  (s-VOCs -ה)בסריקת 

 :)קרקע ומים( , להלן החומרים להם נמצאה התאמהחומרים(

1. 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-benzene (CAS no. 121-17-5) 

2. 1-chloro-4-nitro-2-trifluoro-benzene (CAS no. 393-75-9) 

3. 1-chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)-benzene (CAS no. 777-37-7) 

4. 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride (CAS no. 400-70-4) 

5. 4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CAS no. 445-66-9) 

החומרים להם לא נמצאה התאמה אותרו במי התהום בסריקת החומרים האורגאניים הנדיפים  0יתר  :הערה*
 .הנוכחי הסקר סגרתבמ בוצעה לא זו הרצה(. VOCs –TICs -)ה

 ממצאים, המעבדה באותה שבוצעו האנליזות ובין השונות המעבדות בין טובה התאמה נמצאה האיכות בבקרת
 . מהימנות גבוהה של ממצאי הסקרעל  יםמעידאלו 

 

 

-סוף מסמך  -



 

 ספחיםנ -דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים 
 

 
 

 נספחים
 
 
 
 

  



 

 ספחיםנ -דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים 
 

 תמונות –א'  נספח
 6.3 העמקת קידוח – 0תמונה  

 



 

 ספחיםנ -דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים 
 

 3.1 קידוח ביצוע – 2ונה  תמ
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 מ' 02, עומק 3.2קריסטלים צהובים במהלך קידוח  – 3תמונה 

 
 

 מ' 0.4, עומק 2.4קידוח  C-16קריסטלים צהובים בדוגמא  – 4תמונה 

 
 

  



 

 ספחיםנ -דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים 
 

 0.4 קידוחהעמקת  – 5תמונה 

 

  



 

 ספחיםנ -דו"ח ממצאי סקר קרקע תע"ש נוף ים 
 

 
 
 
 
 

 בדהתוצאות מע –' בנספח 


