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 קער .1

ביצעה חברת "לודן טכנולוגיות סביבה" בהתאם להזמנת ה"חברה לשירותי איכות הסביבה", 

, 20בה"ד אתר ( בחלק הדרומי של 50-)ק   S_Dבמוקד ליווי סביבתי לחפירת השיקום שבוצעה 

בחינת ממצאי שדה, אנליזות מעבדה, הנחיות לקבלן  הליווי כלל ביצוע דיגום מוודא,צריפין. 

 החפירה וליווי כללי של העבודות בשטח. 

 . של "החברה לשירותי איכות הסביבה"  עבודה בוצעה בהתאם לתוכניתבמוקד חפירת השיקום 

סטנדרטי ותוך יצירת  מטרים באמצעות צמ"ה 7חפירת המוקד לעומק  , כלל התוכניתמתווה 

מטרים ע"י החלפת קרקע  17 -מטרים ועד כ 7שיפועים מתאימים והמשך חפירת המוקד מעומק 

 . כלונסאותבאמצעות מקדח  CLSM -ב

 

 האתר כללי של  מיקום : 1  תרשים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צפון 20בה"ד 

 דרום 20בה"ד 

 מוקד החפירה
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 : פריסת הריכוזים במוקד2  תרשים
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 ואבטחת איכותשיטות, חומרים  .2

 חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן ISO/IEC-17025 

  .234 מעבדה מס' - ראה אתר הרשות להסמכת מעבדות ,לפירוט ההסמכה

 .היקף ההסמכה העדכני למועד הדוח שמור במעבדה ויוצג ע"פ דרישה -הערה

 מתבססים על המסמכים היישומים: הלי העבודה של חברת לודןנ 

 EPA - "Field Branches Quality System and Technical Procedures". 

  21.4.16הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע. המשרד להגנת הסביבה . 

 ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום  הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום

 (.3)גרסה  19.3.18 ודיגום מוודא. המשרד להגנת הסביבה 

 ועירד  )דיגום מוודא סבב א' איתי אביעזר –לודן  דיגום ופיקוח בשטח בוצע ע"י דוגמי

 (.החלפת קרקע)ליווי קידוחי  גיז

  מכשירPID :  מסוגIntertek 3193491 של חברת PhoCheck TIGER, בטרם ויל כ

 נמצא תקין לפני ההגעה לשטח. . כל ימי הליוויביצוע 

 ISO/IEC-17025אינו בהיקף ההסמכה  PIDמדידות באמצעות מכשיר ה  -הערה

 של סבב דיגום. בוצעה בסוף כל יום  ומסירתן למעבדה לקיחת דגימות 

  :בכל סבבי הדיגום. –יבש מזג אוויר 

 ת ע"י המכון הישראלי לאנרגיה המוסמכ תעבדה: דוגמאות הקרקע נשלחו למעבדמ

בדוחות המעבדה מופיעות שיטות האנליזה והערות  ,הרשות להסמכת מעבדות

 לבדיקה.

 דיגום הקרקע בוצע בעזרת כלי קידוח ודיגום ידניים ישירות מפני : ביצוע דיגום

 השטח או מקרקע שהוצאה על ידי כלי צמ"ה לצורך הדיגום.

  :ולטקה" המופיעים בדוח נמדדו בשטח ע"י "ר המידות כל נתוני מדידות בשטח

 מ' 0.5ה עד אפשרת של סטיי
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 סיקור העבודה .3

 ביצוע חפירת השיקום בוצע בשני שלבים מרכזיים:

מטרים באמצעות צמ"ה סטנדרטי ותוך יצירת  7במוקד לעומק ביצוע חפירה  – שלב א'

. שטח החפירה בשלב זה כלל את כל שטח המוקד בהתאם לממצאי סקר שיפועים מתאימים

 (. 3הקרקע והתיחום האופקי שבוצע )ראה/י תרשים 

 SMCL -מטרים ע"י החלפת קרקע ב 17 -מטרים ועד כ 7חפירה מעומק ביצוע  –שלב ב' 

שבוצע במסגרת . הקידוחים הועמקו עד לעומק התיחום האנכי CFAבאמצעות מקדח 

(.  בסיום כל קידוח להחלפת קרקע בוצע דיגום קרקע 3)ראה/י תרשים סקר הקרקע 

.  לאחר ויידוא הניקיון הוכנס לקידוח PIDמתחתית הקידוח לבחינת ממצאי שדה ומדידת 

 (. CLSMבטון רזה )

 

 מטרים 7חפירה עד עומק  –שלב א'  3.1

 להלן פירוט הפעולות שבוצעו בשלב זה:

  מ"ר( באמצעות באגר ללא יצירת שיפועים.  35 -מטרים עליונים )בפוליגון של כ 0-5חפירת 

  דופן צפונית הורחבה במטר עקב ריח וצבע חשודים- PID - 25 PPM הדיגום המפורט הינו .

 לאחר ההרחבה.

  סבב( ביצוע דיגום מוודא מדפנות החפירהA) 2.7.19. בוצע בתאריך . 

o  בגלל אילוצים בטיחותיים מטר(, בפועל,  6.25מ"ר ) 2.5דגימות נלקחו כל

ומגבלות השטח נלקחו בחלק מהמקרים פחות דומאות, לדוגמא דופן צפונית 

 .3בתרשים 

 7 -מטרים וביצוע חפירת הפוליגון לעומק של כ 5 -יצירת שיפועים עד לעומק של כ 

 מטרים.

  סבב( ביצוע דיגום מוודא בדפנותB)8.7.19צע בתאריך . בו. 

  מזרח בהתאם לממצאי דיגום מוודא סבב ביצוע הרחבת חפירה לכיווןB.  

  סבב( דיגום מוודא הרחבת חפירהC) 10.7.19. בוצע בתאריך. 

 .'סיום שלב א 

 

 

 מופרט מיקום נקודות הדיגום המוודא. 3-5בתרשימים  -

 המוודא. מפורטים ממצאי הדיגום 1-2בטבלאות  -
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 A: דיגום מוודא סבב 3  תרשים

 
 

 Aפירוט סבב דיגום  – 1טבלה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PID(ppm)TPH(mg/kg)ריחלחותתאורעומק)מ(דוגמאמיקום

A-11.550>0.1איןמעטחמרה

A-21.550>0.1איןמעטחמרה

A-3350>0.1איןמעטחמרה

A-4350>0.2איןמעטחמרה

A-51.550>0.1איןמעטחמרה

A-61.550>0איןמעטחמרה

A-7350>0.1איןמעטחמרה

A-8350>0איןמעטחמרה

A-91.550>0איןמעטחמרה

A-101.50221איןמעטחמרה

A-11350>0.1איןמעטחמרה

A-12350>0איןמעטחמרה

A-131.550>0.1איןמעטחמרה

A-14350>0.1איןמעטחמרה

350

דופן מערבית

דופן דרומית

דופן מזרחית

דופן צפונית

VSL ערך סף לפי
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 B: דיגום מוודא סבב 4  תרשים

 

 Cדיגום מוודא סבב :5  תרשים
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 C-ו  Bפירוט סבבי דיגום  – 2טבלה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PID(ppm)TPH(mg/kg)ריחלחותתאורעומק)מ(דוגמאמיקום

B-15.550>0.1איןמעטחול

B-25.550>0.1איןמעטחול

B-35.53970איןמעטחול

B-45.550>0.2איןמעטחול

B-55.550>0.2איןמעטחול

B-65.550>0.1איןמעטחול

B-75.550>0איןמעטחול

B-85.550>0.2איןמעטחול

B-95.550>0איןמעטחול

B-105.550>0איןמעטחול

50>0.2איןמעטחולC-15.5הרחבה צפונית

50>0.2איןמעטחולC-25.5הרחבה מזרחית

350

דופן צפונית

דופן מזרחית

דופן דרומית

דופן מערבית

VSL ערך סף לפי
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 מטרים 17 -מטרים ל 7חפירה בין  –שלב ב'  3.2

 
 :(15.7-4.8/2019)בוצע בין התאריכים  להלן פירוט הפעולות שבוצעו בשלב זה

  מטרים. 16-17 -קוטר לעומק סופי של כ רחבי  יםקידוח 141ביצוע 

  + ביצוע דיגום מוודא של תחתית הקידוח לבחינת ממצאי שדהPID . 

  מילוי הקידוח בתערובתCLSM  

 .'סיום שלב ב 

 

 
 מופרט מיקום נקודות הדיגום המוודא. 6בתרשים  -

 מפורטים ממצאי הדיגוםן המוודא. 3בטבלה  -
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 להמחשה בלבד()פריסת קידוחי החלפת הקרקע :  6 תרשים

 
 ממצאי דיגום וליווי קידוחי החלפת קרקע – 3טבלה 

 
  לא בוצעה העמקה נוספת –במקום שלא מדווחות הערות 

 קידוחי החלפת קרקע  114סה"כ: 

כמות תאריך
 בתחתית PIDעומק ממוצעכלונסאות

הערותהקידוח

15.7.1968.50-0.2

16.7.1978.710-0.3PID 5 אחד הועמק ל10 מטרים
17.7.1999.60-0.2PID 6 אחד הועמק ל10.5 מטרים
18.7.19109.50-0.2

21.7.19108.90-0.2

2 הועמקו לכ-11.5 מטרים בעקבות ממצאי שדה22.7.19109.40-0.2
23.7.191090-0.3

24.7.19108.80-0.2

אחד הועמק ל9.7 מטר בעקבות ממצאי שדה25.7.19108.80-0.2
28.7.10118.40-0.4

29.7.19108.80-0.2

30.7.19108.40-0.2

31.7.19118.70-0.4

1.8.19118.50-0.2

4.8.1968.90-0.3
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 פינוי קרקע .4

 מהמוקד פונתה לאתר נשר לטיפול תרמי. הקרקע שנחפרה 

 טון.  1,349סה"כ כמות הקרקע שפונתה 

 (. 2)ריכוז מלא של תעודות השקילה מוצג בנספח 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום ממצאים ומסקנות .5

 בשיטת חפירה ופינוי.( S_D)מוקד  50-בוצעה חפירת שיקום במוקד קידוח קצפון  20באתר בה"ד 

על פי בסיום שלבי החפירה השונים כפי שפורטו בדוח, בוצע דיגום מוודא עד הגעה לקרקע נקייה 

 ממצאי שדה/ ממצאי מעבדה.

 טון קרקע. 1,349הקרקע שנחפרה פונתה לטיפול טרמי באתר נשר. סה"כ פונה 

שיקום מוקד זה הינו המשך לחפירות השיקום הנוספות שבוצעו והושלמו בשאר המוקדים 

 דרום וצפון(. 20ים באתר )בהד הרדוד

 בכל המוקדים הטעונים טיפול ניתן לומר כי הושלם הטיפול באתר בהתאם לפעולות שבוצעו 

 באתר וכי אין צורך בביצוע פעולות נוספות.

 

 

 ---סוף דוח  ---
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 נספחים
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 תמונה מביצוע החפירה – 1נספח 
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��20��"�	�����������09:4109:2008/07/2019����

51755.9822.1282239846019999999992301438333.86���������	
��20��"�	�����������10:0309:4508/07/2019����

51753.0221.9282238573019999999992301438431.1���������	
��20��"�	�����������10:2310:0708/07/2019����

51750.3421.86822385740182301438628.48���������	
��20��"�	�����������11:1610:5508/07/2019����

51751.0622.12822398460182301438728.94���������	
��20��"�	�����������11:3511:1108/07/2019����

51751.7821.968223857301102301438829.82���������	
��20��"�	�����������11:5611:3908/07/2019����

51749.8821.788223857401122301439128.1���������	
��20��"�	�����������12:3412:0908/07/2019����

51742.5622.0682239846019999999992301439220.5���������	
��20��"�	�����������13:2412:5808/07/2019����

51752.4421.94822385730112301439330.5���������	
��20��"�	�����������13:4013:2308/07/2019����

51750.2421.882238574019999999992301439728.44���������	
��20��"�	�����������14:3114:0308/07/2019����

51752.1421.982238573019999999992301439830.24���������	
��20��"�	�����������14:4214:2208/07/2019����

51754.6221.882238574019999999992301440032.82���������	
��20��"�	�����������15:4215:2208/07/2019����

51755.621.9482238573019999999992301440133.66���������	
��20��"�	�����������15:5515:4008/07/2019����

51763.4422.182238574011112301454141.34���������	
��20��"�	�����������07:3707:0814/07/2019����

51750.6421.882238574019999999992301463128.84���������	
��20��"�	�����������16:3616:0717/07/2019����

51743.421.9282238574019999999992301467221.48���������	
��20��"�	�����������16:3216:0518/07/2019����

51750.622.14822398460112301479428.46���������	
��20��"�	�����������08:0707:4323/07/2019����

5175622.14822398460122301479933.86���������	
��20��"�	�����������10:0909:2623/07/2019����

51759.2622.18822398460112301484437.08���������	
��20��"�	�����������16:1815:3824/07/2019����

51747.0622.0882239846019999999992301491824.98���������	
��20��"�	�����������08:2807:4628/07/2019����

51749.5621.9482238574019999999992301494627.62���������	
��20��"�	�����������08:0307:2629/07/2019����

51751.8822.1482239846019999999992301498429.74���������	
��20��"�	�����������08:2007:4530/07/2019����

51752.082282238574019999999992301500730.08���������	
��20��"�	�����������08:0207:4031/07/2019����

SUBTOTAL1,250.0207/2019

51755.522282238574019999999992301503933.52���������	
��20��"�	�����������08:0407:3701/08/2019����

51751.222.14822385740112301509529.06���������	
��20��"�	�����������07:4907:2804/08/2019����

51758.3421.982238574019999999992301511536.44���������	
��20��"�	�����������16:1015:4804/08/2019����

SUBTOTAL99.0208/2019

TOTAL1,349.04
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