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 נתניה  ס"פא, 3פוליגון , 'שלב ב –ח סקר קרקע מוודא "אישור דו הנידון:
 9.2.2022נתניה,  ס"פ , א 3פוליגון  –שלב ב'   –חב' לודן: דו"ח סקר קרקע מוודא     – סימוכין

 

 :רקע
בתאריך  (  "האתר")להלן:    דונם  11-, בשטח של כאס"פ נתניהשב  3בפוליגון  בוצע  ,  שלב ב'סקר הקרקע   .1

בפריסה  קידוחי דיגום קרקע    92)מפלסים(. הסקר כלל    אזורים פי חלוקה לשלושה  - לע,  30.12.2021

דגימות מקיר החפירה    שתינלקחו    ,בנוסף  .מ'   0.5-2, לעומקים  מ"ר  100- לכל כ  אחד  קידוחביחס של  

,  TPH  ,pH  –(. בוצעו אנליזות לבדיקת המזהמים  A)מפלס    מערבית למפלס האמצעי-בפינה הדרוםש

VOC's ,sVOC's   .ומתכות 

מעל    ,'מ  0.5  בעומק  ,מהטווח התקין  אשר חורגים  pH  קידוחים נמצאו ערכי  19-ב,  ממצאי הדו"חלפי   .2

לא זוהו  שלעיל  בדגימות  כי  הינו מזהם אינדקטיבי ו  pH-ש  זאת לאור  צוין בדו"ח, כי    . pHערך    9.5-ל

  הינו  pH-ה  ממוצעת ממצאים לחישוב ערך ממוצע ונמצא כי  הרצ  , בוצעהיםאחר מזהמים  ב  חריגות

מוערך    .9.23 כי  השנכתב,    גירני   שהינו  ,הקרקע  של  הטבעי  למצב  בהתאם  הינם  שנמדדו  pH-ערכי 

 על ערך ההגבה.   המשפיעים חיצוניים חומרים מהימצאות כתוצאה ולא  הקידוחים  ובסיסי באזור

הנמוכים    pHערכי    מהדגימות  בחלק   נמצאו   המשנית,  במעבדה   האיכות  בקרת  בבדיקותכן, צוין כי  -מוכ

 . 9.5-הגבוהים מ  ערכים הראשית במעבדה נמצאו  ,אלו שבדגימות בעוד, 9.5-מ

כי   .3 בדו"ח  בשטח    ,ולממצאיבהתאם  הומלץ  נוספות  בפעולות  צורך  שאין  לקבוע  בנוגע    ,באתרניתן 

בקרקע לשטחומבוקש    לטיפול  עפר  עבודות  הנסקר.  היתר  כי    האתר  יושלם  הודגש  קרקע  גז  סקר 

 בהמשך.

 

 התייחסות 

 .אושר  מוודאהע הקרקסקר ח "דו .1

ימי עבודה מראש    4ד  נציגי המשריש לעדכן את    .יש לאישור המשרד דו"ח ממצאי סקר גז קרקעיש להג .2

 טרם ביצוע הדיגום. בחות לפ

 

 בברכה,

 אילן שמש 
 קרקעות מזוהמותבכיר מרכז 
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