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 מחוז תל אביב

 
 לכבוד

 עמרי ורדיקה מר
 רשות מקרקעי ישראל–מנהל אגף הנדסה 

 
 שלום רב,

 
 עדכון –שדה דב   דיגום מוודא פוליגון שחורממצאי דו"ח  אישור -הנדון

 "(LDD)" 21.6.2021 - ת"א דב שדה ליווי סביבתי פוליגון שחור  ממצאיםדו"ח  – 1סימוכין 
במסגרת סקר קרקע מקיף שבוצע בשטח הפוליגון השחור התגלו כשמונה מוקדי זיהום אשר הוגדרו 

וסומנו בהתאם לממצאי הסקר. במסגרת עבודות החפירה ובהתאם לממצאי השדה והמעבדה הועמקו 

לקרקעות   VSLערכי והורחבו מוקדי הזיהום עד השלמת החפירה וקבלת ממצאים שאינם חורגים מ

 מזוהמות.

 

  :ממצאים .א

בוצעו שבעה סבבי חפירה עד השלמת תיחום . ממדי המוקד הסופיים הינם  – 1פוליגון מספר  .1

22X40X3 .'מ 

בוצעו ששה סבבי חפירה עד השלמת תיחום. ממדי החפירה  הסופיים הינם  -2פוליגון מספר  .2

13.5X16X3 .'מ 

בוצעו שני סבבי חפירה עד השלמת תיחום. ממדי החפירה הסופיים הינם  -3פוליגון מספר  .3

9X18X2.5  .'מ 

 נחפרו ואושרו במסגרת דו"ח נפרד )סקר ווידוא ניקיון גבעת הפסולת(. – 4-6פוליגונים מספר  .4

 מ'. 6.5X6.5X3בוצע סבב חפירה בודד, ממדי החפירה הסופיים הינם  – 7פוליגון מספר  .5

מ' ולאורך קו צינור איגודן. עקב מגבלות   12X12X3בוצעה חפירה בממדים של  – 8יגון מספר פול .6

של חפירה וחשיפה ממושכת של הצינור לא היה ניתן לבצע חפירה מתחת לקו ועל כן נותר זיהום 

 טרם שוקם.בתחתית וסביב הקו אשר 

 

 מסקנות: .ב

 נוספות:ואין דרישות רגולטוריות  NFAלהלן רשימת המגרשים עבורם הושלם שלב השיקום  .1

3209 373 3601 3106 3926 3904 3924 3905 

3302 372 3705 3207 3105 3206 3923 3922 

3205 3001 3104 3103 3903 3204 371 3102 

3703 3203 3101 3902 3202 370 3301 3701 

380B 270F 2607 2929 2213 270E 2006 2501 

2924 2211 2204 2005 270D 2207 2208 2209 

270A 270C 2928 2925 2905 2204 2704 2201 

2705 2202 2706 2452 2926 2002 2605 2003 

2206 2203 2707 2301 1914 1929 1606 1451 

1802 1452 1915 2001 2401 2602 2708 2603 

2709 2601 2402 3208 3704 3702 3201 2212 

2210 2205 2451 1708 270B 
   

 

התגלו חריגות בגז הקרקע  מתוכנן בעתיד לטובת מבנים ומוסדות ציבור, במגרש זה 2607מגרש  .2

 ייבות מיגון.המח
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באזור תשתיות של חברת החשמל מתבצעות עבודות לפירוק קו מזוט ושיקום קרקע מזוהמת ועל  .3

 .ע )מסומן בירוק כהה תחת נספח א(כן טרם ניתן שחרור למקט

 

ום בקרקע שלא ניתן לשקמו בשלב זה, השיקום יידרש במסגרת סביב קו איגודן קיים זיה .4

 .(נספח במצורף תחת  אישורים לעבודות עתידיות של איגודן )מיקום מדויק

 

 

 בברכה,

 אינג' כפיר אבישר

 קרקעות מזוהמותמרכז 

 מחוז תל אביב

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 העתק 

 מנהל המחוז -   יורם הורביץ

 המחוזסגן מנהל  -  עמיר אשד

 ראש אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות -   אבי חיים

 ממונה קרקעות מזוהמות , אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות -  נועם פוניה

 ממונה תכנון סביבתי , הרשות לאיכות הסביבה ת"א -  מירי אידלסון

 הרשות לאיכות הסביבה ת"א ,מרכז מים וקרקעות  -   רועי אברהמוף

 סמנכ"ל אקולוגיה ובטיחות, החברה לשירותי איכות הסביבה -   -אולג גרנד 

 מנהל הפרויקט, החברה לשירותי איכות הסביבה -   -איתי גפן
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 פוליגון שחור –מיפוי מגרשים וסימון מוקדי שיקום שדה דב  -נספח א

 )המפה מצורפת גם בנפרד(
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 מפת קו איגודן הנדרש בשיקום  –נספח ב 
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