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פרויקט שיקום הקרקע  
בית הכרםש"תעבמתחם 

–שיתוף ציבור -
2019אוגוסט 12



רקע
שלהמזרחייםבפאתיהממוקםבירושליםהכרםביתש"תעמתחם
-כהינוהכוללהמתחםשטח.השכונהלבתיוצמודהכרםביתשכונת

.דונם42

ייצראשרש"תעשל"נץ"מפעלבמקוםפעל1951-1997בשנים
ארוכהשורהבוצעוהיוםועדהמפעלסגירתעם.מתכתמוצרימגוון

מזוהמתקרקעבעברפונתהואףקרקעוגזיקרקעסקרישל
.מהאתר



גבולות  
האתר



ציר זמן
1993-1998

הפסקת פעילות

1951-1995

הפסקת פעולות  
הריסת  , ייצור

מבנים ופינויים

פעילות המפעל
1995 – 1997 

סקרי קרקע
2000ומי תהום

חפירה ופינוי

חפירה ופינוי של 
טון קרקע 4,500-כ

ניתן  . וחלקי מבנים
NFA  לאתר עם

הנחיות להמשך  
חקירת גזי קרקע



2007-2014

ביטול הפקדת  
תוכניות הבינוי

2001-2004

בעקבות  ביטול 
התנגדות תושבי  

השכונה

ק "סקרי גז
נוספים במתחם  

ובשכונה
2005

ק "סקרי קרקע וגז
נוספים במתחם  

ובשכונה

2016-2019

ביצוע סקרים מקיפים

תחילת פעילות זרוע הביצוע כחלק 
:המדינהמפרוייקט שיקום קרקעות 

וסיכוניםק"גז, סקר קרקעביצוע •
מפורטותתכנון חלופות שיקום •

ציר זמן



ותפקידיםסמכויותבעלי

ועדת היגוי בינמשרדית

החברה לשירותי איכות הסביבה

המשרד להגנת הסביבה

שלמנציגיםמורכבתהועדה.לרבעוןאחתמתכנסתהמדינהקרקעותלשיקוםמיוחדתבינמשרדיתהיגויועדת
לקדםהיאהמרכזיתמטרתה.ישראלמקרקעיורשותהביטחוןמשרד,האוצרמשרד,הסביבהלהגנתהמשרד
דיונישלפרוטוקולים.'וכוישנותמטמנות,מפוניםל"צהבסיסיכגוןהמדינהבבעלותבאתריםושיקוםחקירה
.הסביבהאיכותלשירותיהחברהבאתרמפורסמיםהוועדה

חקירהבשלביאתריםעשרותזהובכלל,מזוהמיםאתריםשלושיקוםחקירהלענייןהמדינהשלהביצועזרוע
.מסוכנותופסולותחומציותבריכות,קרקעותבשיקוםעברניסיוןלחברה.ושיקום

.פעילות החברה לשירותי איכות הסביבה מונחית מקצועית  על ידי המשרד ומפוקחת על ידו



בעלי סמכויות ותפקידים באתר

הקבלן  
המבצע

החברה  
לשירותי  
איכות  
הסביבה

המשרד  
להגנת  
הסביבה



2018-2019חקירה 
ידיעל2019בשנתהסתייםוהמקיףהאחרוןהסקר
.הסביבהלאיכותהחברהלדרישתLDDחברת

בכלקרקעוגזקרקעדיגומיעשרותבוצעוהבדיקהבמהלך
.האתר

.קרקעוגזבקרקעזיהוםאותרבסקר

,באופייםשונותקיימתאבל,דומההזיהומיםלשניהמקוראמנם
ועל-באזורהתושביםחייעלובהשפעתםבהםהטיפולבדרכי

.בנפרדמהםאחדלכללהתייחסישכן



זיהום קרקע וגז הקרקע

קרקע•
במהלך ביצוע הסקר התגלה זיהום קרקע רדוד  

.  בשלושה אזורים מרכזיים ובעוד כמה מוקדים קטנים
המוקדים מאופיינים בשכבת קרקע דקה בעובי של עד 

.מטרים ובה נטפל בשלב זה5-כ

גז קרקע•
ממצאי הסקר מצביעים על זיהום בגז הקרקע  

ממרכיבים אורגניים מוכלרים הקיים בכל התווך הלא  
.  רווי



00 קרקע

סלע  
סדוק

מי 
תהום



גזי קרקע
לזיהוםוהביאהגירבסלעסדקיםדרךהזיהוםחלחל,במקוםהייחודיהגאולוגיהמבנהעקב•

רבלעומקעדהנקבוביבתווךהקרקעגז

לאאךבשכונהבתיםובחצרותבאתרהסףמערךהחורגיםבערכיםאותרהקרקעגזזיהום•
קרקעייםתתמבניםבחלליחורגיםבריכוזיםאותר



טיפול בגזי הקרקע לאחר הסרת הזיהום
הגאולוגיהמבנהעקביותרמורכבהקרקעבגזיהטיפול,הקרקעבזיהוםמהטיפולבשונה•

הסדוקבתווךופיזורםהגזיםומקור

ונבניתזהמקרהעםלהתמודדוהניסיוןהידעלהםל"מחוספקיםמספרנבחניםזהבשלב•
הממצאיםבסיסעלעבודהתכנית

הקרקעבגזילטיפולחלופותסקרהשלמת–2020מרץ•



הטיפול בזיהום הקרקע

הקרקעהחלפתבאמצעותהיאהשיקוםשיטת
קצרה,ומוכרתנפוצהשיטה–בנקייההמזוהמת

.לשיקוםבאשרמוחלטתודאותומספקתבזמן

מטרה
מגעשלהסיכוןאתלהסירהיאהטיפולמטרת

הקרקעעםוצמחיםח"בע,אדםבנישל
.המזוהמת

העבודותמשך 
כשבועיים -( חישוף פני השטח מצמחייה והכשרת דרכי גישה, גידור)הכשרת השטח לעבודות •
כחודש נוסף-עבודות השיקום •

שיטת השיקום



תהליך השיקום

הוצאת קרקע
חפירת הקרקע המזוהמת  
באמצעות ציוד מכני הנדסי  

עד ( שופל/ באגר)כבד 
. שכבת הסלע

קרקע מזוהמת עוברת  
.קצהלטיפול ביעדי 

וידוא ניקיון
דיגום קרקע מדפנות  

החפירה ושליחת הדוגמאות  
.  לאנליזת מעבדה

הרחבת חפירה בהתאם
.לממצאים

מילוי קרקע נקיה
לאחר פינוי כל הקרקע  

המזוהמת ימולאו הבורות  
.נקייהבקרקע 



השיקוםבמהלך שמירה על בריאות התושבים 

והטיפולהתושביםלמגוריהיחסיתהסמיכות
עללשמירהאמצעיםנקיטתמחייבנדיףבזיהום
התושביםבריאות



.  בתהליך השיקום אין סכנה לזליגת הזיהום הקיים למגרשים סמוכים
.על גזי הקרקעשתשפיע מהותית יש לציין כי בשלב זה עדיין לא מבוצעת עבודה 

0

4

03

אווירמערך בדיקות

01

גידור האתר

02

קירוי באוהלים

04

במפגעי אבקטיפול



מכוסותמשאיות•
גלגליםשטיפת•
תנועההסדרי•

מפת מסלול תנועת  
משאיות



שיתוף הציבור ומידע

ש"תעמתחםוועדהקהילתיהמנהלעםשוטףקשר•
השיקוםתכניתלהצגתציבורשיתוףכנס•
לביצועיציאהלפנילציבורהודעה•
הקרקעשיקוםסיוםעלהודעה•
התהליךאורךלכלהציבורלפניותכתובת•

ומידעפרסומים
במקומוניםפרסום•
הסביבהאיכותלשירותיהחברהבאתרומידעעדכונים•



צרו עמנו קשר
שיתוף ציבור–דנה גזי 

052-8813553: טלפון
Dana@dy-cp.com:אימייל

דוברות  –אביעד אורן 
052-6231230: טלפון
aviad@orenstrategy.com: אימייל www.soil-remediation.co.il

http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/

