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סיכום ממצאי חקירת קרקע וגז קרקע
פרדס בחיסכון מזרח
א .רקע כללי
פרדס בחיסכון מזרח (להלן האתר) ממוקם צפון מערבית לצומת סביון ,צפונית לדרך  461ומערבית
לכביש  .4622שטח האתר כ 427 -דונם.
בחודש נובמבר  2011הוכן סקר היסטורי לאתר .בחודשים אפריל יוני  2018עודכנו הסקר ההיסטורי
ותכנית החקירה לאתר .ממצאי הסקרים הצביעו על צורך בביצוע קידוחי קרקע במספר מוקדים בחלק
הצפוני של האתר וביצוע של סקר גז קרקע (להלן גז"ק) אקטיבי בכל האתר בהתאם לתכנית הבינוי.
תכנית החקירה מוצגת במפה  1שלהלן.
מפה .1

כל קידוחי גז"ק הפסיביים ומספר מצומצם של קידוחי גז"ק אקטיבי וקידוחי קרקע בוצעו כחלק
מסקר קרקע וגז קרקע באתר "ציר הטנקים" ולא כחלק מתכנית החקירה לאתר.
ב .סקר קרקע וגז קרקע  -וינדקס 2019
בחודש אוגוסט  2019הוגש למשרד להגנת הסביבה דו"ח ביצוע סקר הקרקע וגז הקרקע לאתר .הדו"ח
מצורף כנספח  1למסמך זה.
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במסגרת חקירת הקרקע בוצעו  13קידוחים בהם לא אותרו חריגות מערכי הסף .שני קידוחים
הצמודים לכביש ממזרח לאתר לא בוצעו בשל המצאות קו מים תת קרקעי של מקורות .שלשה
קידוחים מוקמו צפונית לגבול האתר בתוך מתחם ציר הטנקים אשר נחקר בנפרד ושחרור מגרשים
אלה יבוצע במסגרת בקשה לשחרור מתחם זה .מיקום קידוחי הקרקע מוצג במפה  2להלן.
מפה .2

במסגרת חקירת גז הקרקע הותקנו  36בארות כפולות (לשני עומקים) מתוך  42מתוכננות 6 .בארות לא
הותקנו בשל בעיות גישה או עבודות פיתוח שהתבצעו ומתבצעות בשטח .בשלש בארות דיגום אותר
זיהום בגז הקרקע החורג מערך הסף לאתר בתרכובות נפטלן וכלורופורם .מיקום הקידוחים וסימון
החריגות מוצגים במפה .3
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מפה .3

במהלך ביצוע הסקר בוצעה מדידת  PIDמראש קידוח בתום דיגום גז קרקע לתוך קניסטר .נתוני
קריאות ה PID -מוצגים בטבלה .1
דו"ח סקר הקרקע וגז הקרקע הוגש להתייחסות מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה אשר הנחה
לברר את מקור הפער בין ריכוז ה VOC's -שנמדד באמצעות מכשיר ה )0 – 1,260 ppm( PID -לבין
ריכוז סך האנליטים שנמדדו בבדיקת ( TO-15עד אלפים בודדים של מיקרוגרם\מ"ק).
ג .איתור מרכיבי הזיהום שאותרו בבדיקות הPID -
לצורך איתור התרכובות שזוהו במדידת  VOC'sכללית באמצעות מכשיר ה PID -בוצעה אנליזה חצי
כמותית ב GC\MS -ב 21 -דוגמאות גז ( 19דוגמאות גז קרקע ו 2 -דוגמאות  .)Air Blankהדוגמאות
שנשלחו לאנליזה חצי כמותית מסומנים בצהוב בטבלה  .1תוצאות האנליזה החצי כמותית מצורפים
כנספח ב' למסמך זה.
בתום האנליזה החצי כמותית של  21דוגמאות גז הקרקע זוהו  190תרכובות בריכוזים משתנים להן
לא קיים ערך סף .על  190התרכובות בוצע סינון על פי הכללים הבאים במצטבר:
א .תרכובת החוזרת במעל ל 4 -דוגמאות כאשר לפחות באחת הדוגמאות ריכוז גבוה מ1000 -
מיקרוגרם\מ"ק.
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ב .הוספת כל התרכובות שאותרו לפחות פעם אחת בריכוז גבוה מ 10,000 -מיקרוגרם\מ"ק
ג .הוספת כל התרכובות החוזרות לפחות  10פעמים ללא תלות בריכוז.
טבלה .1

בתום הסינון ,נותרו  17תרכובות להן עלה צורך בקביעת ערכי סף .רשימת התרכובות מוצגת בטבלה
.2
ד .קביעת ערכי סף מבוססי סיכון – רמבול2020 ,LDD-
בחודש יוני  2020הוגש למשרד להגנת הסביבה מסמך קביעת ערכי סף מבוססי סיכון ( )Tier 1עבור 17
התרכובות שנקבעו כאמור בפרק ג .מסמך קביעת ערכי הסף הכולל חוות דעת טוקסיקולוגית מצורף
כנספח ג' .תוצאות חוות הדעת הטוקסיקולוגית וחישוב ערכי הסף מבוססי  IRBCAמוצגים בטבלה
.2
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טבלה .2
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ה .השוואת ערכי אנליזה חצי כמותית לערכי הסף
לאחר קבלת ערכי הסף החדשים בוצעה השוואה בין הערכים שהתקבלו באנליזה החצי כמותית לבין
ערכי הסף החדשים .ההשוואה הראתה כי קיימת חריגה מערכי הסף בשש נקודות דיגום נוספות על 3
החריגות שאותרו בבדיקת  TO-15כאמור בפרק ב' וכפי שמוצג בטבלה .3
טבלה .3

ו .סיכום
קרקע
לא אותרו חריגות בקרקע.
נקודות  k-9ו k-13 -לא בוצעו.
גז קרקע
במפה  4מוצגות כל נקודות הדיגום שבוצעו.
במפה  5מוצגים שימושי קרקע מתוכננים לאתר.
נקודות  9 ,8ו 13 -חורגות בנפטלן וכלורופורם ונמצאות במגרשים  24ו 25 -המיועדים למגורים.
נקודות  35 ,33 ,32 ,31 ,25ו 38 -חורגות בתרכובות כמפורט בטבלה  3לעיל ונמצאות במגרשים ,89 ,46
 81 90ו 88 -המיועדים למסחר ותעסוקה /מסחר ,תעסוקה ותחבורה.
מגרש  28נמצא ברובו במתחם ציר הטנקים וישוחרר במסגרת החקירה של המתחם.
נקודות  28-30לא בוצעו ונמצאות במגרשים  40עד  42המיועדים למבנים ומוסדות ציבור.
נקודות  1-3לא בוצעו ונמצאות במגרשים  21ו 19 -המיועדים למגורים.
נקודות  28-30ו 1-3 -לא בוצעו בשל מגבלות גישה ופיתוח.
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מפה .4
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מפה .5
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