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 תקציר הסקרמבוא ו

על כביש ביצוע ע"י רמ"י ולתכנון , המיועדת לתוכנית למגורים ומסחר תב"ע חדשה למתחם הכנת סקר זה מוגש במסגרת 

בשטח קיימת כיום עזובה ושרידי מבנים אשר מוקפים בשכונת המגורים מדרום וממזרח,  . בתחום הישוב כפר יונה 57

 .57ממערב מתקן לרחיצת רכבים, ומצפון בכביש 

 

ומגורים. כיום . במתחם היו אזורים לטיפול ברכבים, משרדים, מטבח 2004נת שהשתמש במתחם כסדנת רכבים עד צה"ל 

 השטח נטוש ומגודר ובתוכו מעט פסולת בניין.

 

תכנית דיגום קרקע ולמרות שאין ממצאים לזיהום קרקע על פני השטח, ממליצה תוכנית זו לבצע לאור המוצג בסקר להלן, 

דיגום עפ"י ניתוח הממצאים השונים. נקודות אשר מתוארות בתכנית ה  27-לבחינת קיום של מרכיבי דלקים ו/או שמנים ב

 הדיגומים מתחלקים ע"פ המתחמים השונים:

 מתחם סדנאות הטיפולים .1

 נשקיה .2

 מטבח .3

 בור אחסון שמן משומש .4

 ביוב .5

 על גבול המתחם –שטיפת רכב  .6
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 מקורות מידע 3

 מקורות מידע כלליים  3.1

המכון  המשרד להגנ"ס, רשות המים, פורטל לאומי גיאוגרפי,, סיורים באתר, עדויות של הגורמים שעסקו בו, בעבר ובהווה

  . פות מדידה ותשריטי מבנה, המרכז למיפוי ישראלהגיאולוגי הישראלי, מ

 

 סיור באתר  3.2

התחקיר ההיסטורי בוצע ע"י  .בוצע תחקיר היסטוריונסקר השטח הנדון באופן וויזואלי  הם, וב בוצעו שני סיורים באתר

 בסיור השתתפו הגורמים הבאים:  .יוסי קליקאינג' 

סדנא זו ב ששרת גדהושל הא מנהל מח' מסגרות  -(  0522564436חביב )טל: הסדנאבסיור השתתף נגד  – צה"ל .1

 .שנים  40 -למעלה מ

 .מהנדס העיר כפר יונה, (050-5510410) שלום רוזנברגאינג'  .2

 0509029625ברששת נייד ראן יט. איש המים של תאגיד המים והביוב של כפר יונה .3

 

 תכתוב -מיקום 4

 ( ושדרות רבין, בכניסה לכפר יונה.57ת העצמאות )כביש פינ
 

 )רשת ישראל החדשה( במרכז המתחם נ.צ. 4.1

 193,248 –מזרח  691,918–צפון 

  :8152גוש 

 52-56 :ותחלק 

 :מטרים 60-כגובה מעל פני הים 
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 פירוט המידע הכללי הנדרש 5

 כללימידע נדרש   5.1

 

 צבאית. סדנת רכביםבתקופת המנדט הבריטי, לאחר קום המדינה הפך המתחם ל מעבר עם תדלוקיתה תחנת יבמקום ה

ליד ושימשה בעיקר לטיפול ק"מ מבסיס בית  1כ . המתחם ממוקם2004ם, עד שנת שני 55תה בשימוש במשך יהיהסדנה 

למגורים ומסחר. המגורים מתוכננים כהמשך לשכונת צמודי נה שיקום השטח ויעודו היהחדשה מטרת התוכנית ברכביו. 

 .57מיועד להיות מופנה לכביש בחלק הצפוני הקרקע שמדרום והמסחר 

 

 בעלים נוכחים של התוכנית החדשה כולל את האתר 5.2

 .כפר יונהעיריית רמ"י והתכנית החדשה הינה ביוזמת מקרקעי ישראל. רשות בעלי הזכויות בקרקע הינם 

 

 שטח המתחם 5.3

 .דונם  14.6

 

 סיור בשטח 5.4

 כללימידע   5.4.1

תאגיד  םמטעואיש המים  אינג' שלום רוזנברג – מהנדס העירבליווי  7/9/2016 ךסקירת האתר באופן פיזי בוצעה בתארי

בסיור השתתף נגד הסדנא ששירת בבסיס  – צה"ל בליווי נציג    9/9/2016סיור שני התקיים בתאריך ה .המים של כפר יונה

 שנים  40 -זה למעלה מ

 

 על כלל המבנים שבו.המיועד של האתר  וכן בתרשימים, ותנעשה שימוש בתצ"אבמהלך הסיור 

 

 גבולות הסיור 5.4.2

 . הסיור כלל ביקור בשטחים הפתוחים של האתר הנסקרהפרויקט(השטח הנבדק )הקו הכחול של הסיור התבצע בכל גבולות 

 לא היה מכשול או מחסום שמנעו גישה באתר. .ובאתרים הקיימים

 

  טופוגרפית האתר 5.4.3

 .לשטחל כפר יונה ממערב בצמוד . הניקוז שלו אל קולטן ראשי שמערבההשטח שטוח , מישורי עם שיפוע 

 

 וניקוזביוב מים, תשתיות  5.4.4

  לכיוון מערב. כללי  שיפועיחסית עם  מישוריזור המתחם א
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  :שעובר בחלק הדרומי של המתחם שמנקז את השכונה הצמודה למתחם מדרום וממזרח,פעיל קו ביוב  קיים

 

 מפת תיאור המתחם על רקע תצא עדכנית – 1איור 

 

 מערב.העילי זורם עם השיפוע הטבעי של השטח בכיוון הנגר 

 

 דרכים וכבישים 5.4.5

 מחלף ניצני עוז.  -נתניה 57הוא צמוד לכביש כביש רוחב ארצי מס' עצמו לא עוברות דרכים ציבוריות.  באתר
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 ומתחמים מבנים 5.4.6

 באתר שרידי מבנים, יסודות בטון וצמחיה. כיום 
 דרומה אל דרום מזרח. -מבט על מרכז המתחם – 1תמונה 

 מבט מזרחה , רואים סימני תעלה במרכז המתחם – 2תמונה                                                                       המשטח שימש לחניה

     
 בחלק הדרומי במתחם הביוב פעילשוחת  – 4תמונה            אל צריפי המגורים שפונו -מבט מזרחה ממרכז המתחם – 3תמונה 

    
  ים  לא פעיל בור רקבושרידי  שוחת ביוב-מבט צפונה – 6תמונה                                       שמן במרכז המתחם י מפריד רידש – 5תמונה 
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 מפריד שומן                                                                                בור ספיגה

 

 

 אזור משרדים וחניה                                       בור ספיגה                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אזור  סדנאות                    
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 תצא עדכניתעל רקע  מפת תיאור המתחם – 2איור 
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 בשטח הסקר: בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע להלן תיאור המתחמים 5.4.7

 כל המבנים במתחם היו צריפים מפח ואסבסט, פרט למשרד המפקד וקרוואן משרד.

 המגורים היו בצריפים בריטים ישנים.

 האסבסט פונה בצורה מסודרת כחלק מפינוי האתר ע"י מערכת הבטחון.

 

 נשקייה 5.4.7.1

 אחסון וטיפול בנשק :המבנה מטרת

 . יסודות בטון :מצב כיום

 

 סדנאות טיפולים א' וב' 5.4.7.2

 משטח בטון שעליו מורכבת סככת פח ונועד לטיפול ברכבים המבנה: מטרת

 משטח בטון. מצב כיום:

 

 + מפריד שומן מטבח 5.4.7.3

 מטבח צבאי בצמוד אליו מפריד שומנים המבנה: מטרת

 בשטח.  לא קיים מצב כיום:

 

 תקרייה + בור טיפולים 5.4.7.4

 תיקון רכבים וטיפולים קלים לרכב  מטרת המבנה:

 לא קיים בשטח.  מצב כיום:

 

 מחסן חלקים 5.4.7.5

 אחסון חלקי רכב ושמנים מטרת המבנה:

 לא קיים בשטח.  מצב כיום:

 

 )רקב( ספיגה בורות ביוב 5.4.7.6

 מטר. 3מטר וקוטר  8בורות בעומק  3 – איגום ביוב סניטרי מטרת המבנה:

 בשטח.  קיימים מצב כיום:

 

 שלולית שטיפת רכב )מחוץ לשטח( 5.4.7.7

 איגום מי נקז מטרת המבנה:

 בשטח קיים מצב כיום:
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 בור שמן שרוף 5.4.7.8

 מטר 2מטר ובקוטר של  4הבור בעומק של כ –: איסוף שמן שרוף מטרת המבנה

 לא קיים בשטח.   מצב כיום:

 

 ערכות תמךמ 5.4.8

 .אמצעי קירור/ חימום מכל סוג שהואלא קיימים במתחם אמצעי גיבוי חשמליים או 

 

 נדיפים -אוויר אופף באתר 5.4.9

 לא היה שימוש בדלקים. )תחנת הדלק הבריטית הינה מעדות שמיעה ולא ברור מיקומה ולמה שימשה( –לא היתה תחנת דלק 

 לא נמצאה עדות לחומרים נדיפים כלשהם.
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 וסביבתו האתריפוי מ 6

 מפת סביבה ותצלומי אוויר 6.1

 עדכני תצלום אוויר - 3איור 
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 מפת סביבה – 4איור 
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  1965תצ"א משנת  – 5איור 
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 1965 –תקריב על המתחם  – 6איור 

 
 

 1975 –תקריב על המתחם  – 7איור 
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 1990 –תקריב על המתחם  – 8איור 

 
 

 2000 –תקריב על המתחם  – 9איור 
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 התוכנית המתוכננתתיאור  6.2
 

ייועד למבנה מסחר גדול,  57אין כרגע תוכנית מאושרת למתחם, אך התוכנית הכללית היא שצפון המתחם הקרוב לכביש 

לפי דברי מהנדס  -סכימטי) למתחם כיום.מדרום וממזרח ורים דו קומתיים בדומה למגורים שודרום המתחם ייועד למג

 לדברי רמ"י תב"ע הוגשה לועדה המחוזית והיא מתקדמת , בהליכי אישור.  העיר(

 

 

 

  לא מאושרת –כללית למתחם עתידי תוכנית   – 10איור 
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 נתונים פיזיים על האתר  7

 מפה גיאולוגית – 11איור 
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 מפת קרקעות –  12איור 
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 המשרד להגנת הסביבה –מפה ארצית לזיהום מדלקים  – 13איור 
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 34מפת רגישות למי תהום מתוך תמ"א  – 14איור 
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 חתך גיאולוגי של מישור החוף – 15איור 

 

 

 וסיכון למי תהום גיאולוגיה 7.1

חתך הסטרטיגרפי על פי חתכים גיאולוגיים של רשות המים, הקרקע בתחום התוכנית והק"מ.  7.5מרחק האתר מחוף הים כ

חרסיתי. בעומק הקרקע צפויות מספר שכבות של ול ואדמת סחף בשכבה העליונה, ומתחת לה ח מראים על המצאות חמרה

 קרקעות חרסיתיות ממוצא יבשתי.

 

אזור התוכנית נמצא באזור סיכון א' לפגיעה במי תהום, ולכן יש לוודא שאין סיכון לזיהום הקרקע כדי למנוע  34לפי תמ"א 

העלולים לסכן את מי התהום לרבות שימושי קרקע  34את זיהום מי התהום באקוויפר. בנוסף , לא מאושרים ע"פ תמ"א 

 אחסון, טיפול או שימוש בחומרים מסוכנים.
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 תנאים טופוגרפיים באתר וסביבתו: 7.2

 

צפוני מ' מעל פני הים ובחלק ה 56כ מזרחי רום הקרקע בחלק הדרומי. צפון מערבלכיוון קל מאוד לשטח הנסקר שיפוע טבעי 

מדרום וממזרח במגורים דו קומתיים ומערב בכביש הכניסה לכפר , 57הצפוני עם כביש  השטח גובל מצידומ'.  53כ מערבי

  יונה.

 

 עובי התווך הבלתי רווי 7.2.1

התווך הבלתי רווי על כן עובי ו  מעל פני הים מטר 10 בכים מוער, מפלס מי התהום  מ' מעל פני הים, 68עד רום האתר הינו 

 .מטרים 58 -ך בכמוער

 

 התהוםרום מי  7.2.2

 מפת מפלסי מי תהום – 16איור 
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  כיוון זרימת מי תהום אזורי 7.2.3

  מערב.ן ומי התהום זורמים לכיו

 

 קידוחי הפקת מים 7.2.4

 

 נשלחה בקשה למשרד הבריאות לבדוק האם המתחם נמצא בקרבת רדיוסי המגן המוגדרים להגנה על קידוחי מי שתיה,

 והתקבלה התשובה להלן:
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 שטח ללא קידוחי מי שתיה סביב התוכנית – 17איור 
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 תכסית האתר 7.2.5

בחלק בו היו מבני הטיפולים הגדולים נשארו יציקות בטון. בחלק  עצים ומעט פסולת בניין.ובחלקו הינו שטח בור השטח 

הצפון מזרחי שהיה בעבר מבני המגורים ישנם עצים המפרידים בינו לבין שאר המתחם ובחלק זה עשבייה רבה. על גבול 

מערבי נקי (. החלק ה4המתחם בחלק הדרומי והמערבי יש פסולת בניין. במרכז החלק הדרומי שוחת ביוב פעילה. )תמונה 

 מעשבייה ובינו לבין מתחם הטיפולים שבמרכז שני עצי אקליפטוס גדולים.

 כמות משקעים שנתית 7.2.6

 . מ"מ 300-400ע"פ השירות המטאורולוגי, כמות המשקעים הממוצעת השנתית באזור הינה 

 

 בסביבת האתר שימושי קרקע 8

 .פונית לגבעת אלונים()צ בסיס בית ליד –בסיס צבאי גדול מצפון השטח הנסקר נמצא בסמוך ל .1

 מדרום וממזרח העיר כפר יונה .2

 

 גבול תוכנית על מפה עירונית – 18איור 
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 והערכת פוטנציאל זיהום Phase I סיכום 8.1

 הגדרת קולטנים פוטנציאלים 8.2

תרחש הוע"פ השטח. במידה  לא נצפו זיהומים משמעותייםבהתאם לסיור בשטח ולשיחות עם גורמי הצבא הרלוונטיים, 

 , קולטני הזיהום העיקריים הם:אירוע זיהום בתא השטח הנסקר

 מי תהום .1

 קרקע בשטח האתר .2

 

 הערכת פוטנציאל זיהום 8.3

לוגי הקיים וכפי הידרו-יחד עם המידע הגיאוההיסטורי שנאסף מן המקורות שהוצגו לעיל, בסיס המידע על בסיס 

 קיים חשש מהימצאות מוקדי זיהום תת קרקעיים פעילים ו/או רדומיםלא ,  לוהובא לעי שהוצג במסמך זה על נספחיו

 :היא נועל כן המלצתו ישן כתוצאה מהשימוש בשמנים. עם זאת, יש לבצע דיגום מוודא ע"מ לוודא שאין זיהום במתחם

 

 מ' 2-9נקודות, לעומק של  27באתר ע"י דיגום   ביצוע סקר קרקע

 ביצוע סקר גז קרקע אקטיבי ע"י דיגום 
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 סיכום כל המתחמים בעלי פוטנציאל זיהום בשטח הנסקר – 1טבלה 

מס' 

 במפה

שימוש 

 האתר

חשד לפוטנציאל 

זיהום רדום/ 

 פעיל

חשד לזיהום 

 היסטורי

נפח זיהום 

 מוערך

תשתיות למניעת 

-זיהום קרקע

 קיימות

רמת 

סיכון 

 מוערכת

 נשקייה 1
לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים

שפך שמנים 

 לניקוי נשק
 נמוך אין אין

2 
סדנאות 

  טיפולים

נצפו כתמי 

 זיהום קטנים

שפך שאריות 

 סולר/שמן
 נמוך אין אין

 תקרייה 4
לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין שמנים

5 
מחסן 

 חלקים

לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין שפך שמנים

6 
בורות 

 ספיגה/ביוב

לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין דליפת ביוב

7 
שטיפת 

 רכב

לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין שמנים

8 
בור שמן 

 שרוף

לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין שמנים

9 
מוצא 

 תשטיפים

לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין שמנים

10  

שלולית 

שטיפת 

 שמן

לא  –ללא חשד 

 נצפו כתמים
 נמוך אין אין שמנים
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 תכנית לסקר קרקע המוצעת  9

 כנית הדיגוםת 9.1

 כללי 9.1.1

)+דיגום נקודות   27 –הנ"ל, יבוצע סקר קרקע ב במתחם תת הקרקע חתך על מנת להעריך את סוגי המזהמים באם קיימים ב

יתבצע בהתאם להנחיות סקר הקרקע  .מ' מתחת לתשתית הביוב הקיימת 2של של  לעומק עד , בשטח הנסקר( 1רקע 

 .  המשרד להגנ"ס

 

 מדידה 9.1.2

אמצעי מדידה באופן שיאפשר חזרה אל נקודות  או GPSלצורך מיקום נקודות הקידוח באופן מייצג יילקחו נ"צ באמצעות 

 הקידוח של המתחם.

 

 אופן הקידוח 9.1.3

 הדיגום והנטילה. DPTהקדח ייקדח באופן שלא יפר את הקרקע וזאת באמצעות מכונת קידוח הפועלת בהקשה בטכניקת 

 ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.  וייעש

 

 האנליזות לבדיקה 9.1.4

9.1.4.1 TPH DRO )חשוד כמזהם ראשי( 

 בוצע בכל הקידוחים בהתאם לתכנית.לזיהויי שאריות סולר בקרקע. י EPA 8015Bבשיטת  TPH-DROבדיקת 

 

9.1.4.2 TPH-ORO )חשוד כמזהם ראשי( 

 לזיהויי שאריות שמן משומש בקרקע. יבוצע בכל הקידוחים בהתאם לתכנית. EPA 8015Bבשיטת  TPH-OROבדיקת 

 

9.1.4.3 TPH GRO )חשוד כמזהם משני( 

לזיהויי שאריות בנזין בקרקע. יבוצע בחלק מהקידוחים בהתאם לתכנית בטבלה  EPA 8015Bבשיטת  TPH-GROבדיקת 

  הסיכוי למציאת שאריות בנזין בקרקע היא ממש קטנה מאוד, שכן השתמשו במחנה זה בעיקר בשמנים ולא תדלקו בו. .1

9.1.4.4 ICP    :חשוד כמזהם משני(שמנים  -מקור( 

 אנליזה זו תיבחן האם מצויות בקרקע מתכות מעבר לערכי הסף. EPA 3050Bסריקת מתכות במיצוי חומצי חזק בשיטת 

 . PIDיבוצע בדגימה החשודה ביותר בכל קידוח לפחות עפ"י ריח, מראה או קריאת . מסוימיםבשל הימצאותם בשמנים 
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9.1.4.5 VOC בנזין וחומרי נקוי נדיפים )פוטנציאלי כמזהם משני בסבירות נמוכה( -מקור 

בכל נקודה בה . יבוצע EPA 8260Bבשיטת  BTEXבדיקת תרכובות אורגניות נדיפות למרכיבי ותוספי דלק נדיפים לרבות 

 כמו כן, יבוצע באופן מדגמי בכל מרחב הסקר. חל"מ. 20-גבוהה מ PID ערך

 

9.1.4.6 sVOC דלקים ושמנים חצי נדיפים )פוטנציאלי כמזהם משני בסבירות נמוכה( -מקור 

 PID. יבוצע במידה וקריאת EPA 8270Cאורגניות חצי נדיפות למרכיבי ותוספי דלק חצי נדיפים בשיטת בדיקת תרכובות 

 חל"מ. 20-גבוהה מ

 דגימות קרקע מייצגות לכל סוג קרקע שזוהה 3מידה ויאותרו חריגות מערכי הסף יש לבצע  –התפלגות גודל גרגר  9.1.4.7

 משלושה קידוחים שונים.

 

נקודות כולל נקודת  7-ב  , ובלנק רקע.PPBV 1גישות , בר TO-15תתבצע לפי  -יתבדיקת גז קרקע אקטיב 9.1.4.7

  הרקע

 הבורות.  3-ב ICP -, מתכותVOC ,SVOCבאמצעות ביילר ואנליזת  -דגום מים מבורות הספיגה 9.1.4.8

 

 כנית הדיגוםת 9.1.5

 26הסקר המוצגת לעיל מקיפה את כל המתחמים אשר לטעמנו מצדיקים חקירה חודרנית אל תת הקרקע וכוללים  תוכנית

זיהום במידה וקיים  ומגוון של אנליזות מעבדתיות באופן שיאפשר זיהוי שלמ'    2-9של קידוחים לעומק ( 1)+דיגום רקע 

. ע"פ 21.4.2016 – הסביבה לביצוע חקר אתרים מזוהמיםכנית הדיגום תתבצע ע"פ הנחיות המשרד להגנת תבתת הקרקע. 

במהלך ביצוע הקידוחים בשטח תבוצע התייחסות לממצאים חריגים כגון תשתיות, צבע חריג . ההנחיות החדשות מתאריך 

 PIDכגון ערך  בזמן ביצוע במידה ועולה חשד בשטחהוספת נקודות קידוח של הקרקע וכן ממצאים נוספים. כמו כן תתבצע 

 חריג, ויזואליות חריגה וכו'.

 

  



 

- 33 - 

 

 

 טבלת דיגום – 1טבלה 

  

 עומק נטילת מדגם )מ'( עומק )מ'( מספר קידוח סוג דיגום

 אנליזות מעבדה

V
O

C
 

S
V

O
C

 

p
H

 

G
R

O
 

D
R

O
-O

R
O

 

וי 
יצ

)מ
ת  

כו
מת

צי(
ומ

ח
ת  

גו
פל

הת
גר

גר
ל 

וד
ג

 

T
O

-1
5
 

 נשקיה
A1 2 

0.5, 1, 2 
  

6
 -

מי 
דג

 מ

    2 1 

6
 -

מי 
דג

 מ

  

A2 2       2 1   

 סדנת טיפולים א'

B1 5 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 

    1 2 2   

B2 5     1 2 2   

B3 5     1 2 2   

B4 5     1 2 2   

B5 5     1 2 2 1 

 סדנת טיפולים ב'

C1 5 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 

    1 2 2   

C2 5     1 2 2 1 

C3 5     1 2 2 1 

C4 5     1 2 2   

C5 5     1 2 2   

 בורות ספיגה

D1 9 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

  2 1 3 3   

D2 9   2 1 3 3 1 

D3 9   2 1 3 3 1 

 מוצא תשטיפים
F1 2 

0.5, 1, 2 
      2 1   

F2 2       2 1   

 תקרייה ובור טיפולים

H1 5 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 

      2 2   

H2 5       2 2   

H3 5       2 2   

H4 5       2 2   

H5 5       2 2   

 שלולית שטיפת שמן
G1 2 

0.5, 1, 2 
      2 1 1 

G2 2       2 1   

 בור שמן
I1 5 

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 
      2 2   

I2 5       2 2   

 K-1 5 0.5, 1, 2       2 1 1 דיגום רקע

 7 6 50 57 13 6 6 0 סה"כ מעבדה ראשית:

 2 0 2 2 0 0 0 0 (:5%בקרת איכות מעבדה ראשית )

 0 0 5 5 1 0 0 0 (:10%בקרת איכות מעבדה משנית )

 9 6 57 64 14 6 6 0 סה"כ:
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 : רותהע
 

תבוצע אנליזת מעבדה במדגם הקרקע החשוד כמזוהם ביותר ומתחתית הקידוח. במידה ולא עלה חשד  ככלל, -

 מ' ותחתית הקידוח. 1.0יזה במדגמי הקרקע מעומק לזיהום קרקע תבוצע האנל

, תלקח משמורת מכל מקטע קרקע שלא יעבור חל"מ 20גבוה מ PIDבדיקה בעלת ערך  עבור GROתבוצע בדיקת  -

 אנליזה.

          . גבוהים PIDמדגמית בנקודות בהם ימצאו ערכי  SVOCבוצע בדיקת ת -
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 גוםכנית הדית 9.2

 רקע תצ"א מתאריך פינוי המבניםע"ג  נקודות דיגום – 19יור א

המדויק של התחנה * הסימון במפה ל"תחנת דלק בריטית" הינו סימון עקרוני לאזור חיפוש. מיקומה 
 בתוך המתחם אינו ידוע.
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 טבלת מיקומי קידוחים 9.3

 

מס' 

 קידוח

שם 

 הקידוח
 Yקורדינאטה  Xקורדינאטה 

1 A1 193180.198488 691935.357184 

2 A2 193172.578473 691928.583837 

3 B1 193212.1602 691944.0355 

4 B2 193234.5969 691940.8605 

5 B3 193210.8902 691931.7588 

6 B4 193233.7503 691928.5838 

7 B5 193221.4736 691935.9922 

8 C1 193196.9202 691905.5121 

9 C2 193213.6419 691911.6505 

10 C3 193228.4586 691903.3955 

11 C4 193229.0936 691918.0005 

12 C5 193198.1902 691919.6938 

13 D1 193258.091977 691907.628795 

14 D2 193232.916822 691883.445830 

15 D3 193285.524032 691911.375303 

16 F1 193145.446774 691926.824817 

17 F2 193144.811772 691918.569800 

18 H1 193243.486948 691915.248810 

19 H2 193255.551972 691923.080493 

20 H3 193230.575255 691915.460477 

21 H4 193233.538594 691907.205461 

22 H5 193257.880310 691914.190475 

23 G1 193161.757480 691917.354368 

24 G2 193162.356210 691926.312224 

25 I1 193233.038143 691899.374241 
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מס' 

 קידוח

שם 

 הקידוח
 Yקורדינאטה  Xקורדינאטה 

26 I2 193233.170435 691894.479439 

27 
K1 193307.637966 691946.423869 
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 הנחיות כלליות לביצוע ואנליזת קידוחים, אבטחת איכות וכתיבת הדו"ח הסופי ואבטחת איכות

ההנחיות לפיהן יבוצע הדיגום, וכן אנליזת הקידוחים, אבטחת איכות הדגימות )לרבות דגימות לביקורת( וכן כתיבת הדו"ח 

)ראה  21.4.2016 -מתאריך ה ע"פ מסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה –נחיות המשרד להגנ"ס ה ע"פבוצעו יהסופי 

 (.4נספח 

 

 דרישות לאישור הדו"ח 9.5

 הדוח יהיה מפורט ויכלול את כל המרכיבים הנדרשים בדרישות לביצוע הסקר כפי שפורטו לעיל. .1

אישור ביצוע מסקנות ותוצאות הדוח הדוח הכתוב, הטבלאות והגרפים יוגשו הן על גבי מדיה מגנטית והן על נייר  .2

 מותנה באישור המשרד לאיכות הסביבה

 

 

 הנחיות לפינוי או לטיפול בקרקע מזוהמת 9.6

 המתכנן יציע תוכנית לפתרון שיאושר ע"י הרשויות ע"י טיפול במקום או סילוק. .1

 הביצוע והבקרה לאחר הביצוע יתואמו עם הרשויות. .2

 
  



 
 

- 39 - 

 

 נספחים 10
 2017, פברואר 9

 אג/007/16 :סימוכין

  היסטורי סקר לעריכת מפרט

 

 כללי .1

 או שפונו קרקעות שיקום לעניין המדינה של" ביצוע זרוע"כ"( החברה)" הסביבה איכות לשירותי החברה היערכות במסגרת

 קרקע סקר הכנת נדרשת, מ"בע לישראל הצבאית התעשייה ידי-על מוחזקים או/ו שהוחזקו וקרקעות ל"צה ידי על שיפונו

 היסטורי קרקע סקר להכנת והנחיות העבודה לתכולת בהתאם, 'א נספחב המפורט האתר של"( העבודה תוצר)" היסטורי

 (.'ב נספח) הסביבה להגנת המשרד של

 החברה של כלשהי התקשרות או מכרז של ראשון שלב להוות כדי בה ואין, ומידע מחיר הצעות לקבלת בקשה הינה זו הודעה

 .כלשהו גורם עם

 העבודה תוצרי פרטי .2

 

 '.א בנספח מפורטים פרטיו באתר קרקע לזיהומי היסטורי סקר ביצוע 2.1

 כנספח מצורף הנוחיות מסמך. הסביבה להגנת משרד של בקרקעות היסטורי סקר לביצוע הנחיות פי על הסקר ביצוע 2.2

 כי בזאת מובהר(. הסביבה להגנת המשרד של האינטרנט באתר שפורסמה כפי המעודכנת האחרונה המהדורה) 'ב

 היועץ יגיש, הסקרים להגשת עד ההנחיות מסמך של יותר מעודכנת מהדורה הסביבה להגנת המשרד ויפרסם במידה

 .שפורסם ביותר המעודכן הנוסח פי על הסקרים את

 אישור להבטחת וכן מתאים ביטחוני סיווג לרבות, הסקרים לביצוע מהרשויות הנדרשים האישורים כל קבלת 2.3

 .הסקר לממצאי הרשויות

 קיום, הפנים במשרד ביטחוניים מפעלים לרישוי היחידה זה ובכלל הרשויות מול הנדרשים התיאומים כל ביצוע 2.4

 .ב"וכיוצ שתידרשנה ככל השלמות ביצוע, הרשויות מטעם לשאלות מענה אספקת, הרשויות עם פגישות

 וסיורים ביקורים, עובדים ראיון, הידרולוגי מידע השגת לרבות, הסקר לביצוע הנדרשות הפעילויות כל ביצוע 2.5

 סקר לביצוע להנחיות בהתאם הכל) המסכם ח"הדו והכנת הנתונים עיבוד, ות"תצא ועיבוד איסוף, באתרים

 '(.ב כנספח המצורפות הסביבה להגנת משרד של היסטורי

 

  האתר סקירת .3

 

 .באתר וסיורים ביקורים באמצעות ראשוני מידע איסוף הינה הפיזית הסקירה מטרת 3.1

 .בו הנמצאים ומבנים האתר שטח בכל סיור לבצע הסקר עורך באחריות 3.2

. צ.נ יכלול התיאור. לאתר הגובל השטח של כללי ותיאור גבולותיו על האתר תיאור לספק הסקר עורך באחריות 3.3

 לסכם) וייעודם המבנים תיאור, והאחסון הייצור תהליכי אחר פירוט, לרבות, באתר המצוי כל פירוט, מדויק
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 שפכים הולכת תשתיות לרבות, קרקעיים -תת מתקנים מיפוי צירוף, ובהווה בעבר ממוקם ציוד פרטי(, בטבלה

, הקרקע פני על להבחנה הניתנים זיהום כתמי אחר תיאור, מחפורות, קרקעיים -תת מיכלים, אחסון אזורי, ודלקים

 '.וכד גישה שבילי

 בשטחים צמחיה תכסית, גשם מי וניקוז תיעול דרכי לרבות, באתר טופוגרפיים תנאים לתאר הסקר עורך באחריות 3.4

 '(.וכד בטון, קרקע, אספלט) עבודה בשטחי תכסית סוגי, פתוחים

 ניתן מהם הנתונים פירוט כולל) בעבר הקרקע ושימושי כיום הקרקע שימושי תיאור לספק הסקר עורך באחריות 3.5

 ולפרט הסמוכים במתחמים ובהווה בעבר קרקע שימושי לפרט יש, כן כמו(. בקרקע השימוש סוגי היו מה ללמוד

 (.ועוד צפויות בינוי תכניות לרבות) העתידיים הקרקע שימושי מהן

 מסוכנים חומרים לשינוע שימשו או משמשים אשר באתר והשבילים הכבישים כל את לפרט הסקר עורך באחריות 3.6

 .פסולת/מסוכנים חומרים אחסון אזורי ואת

 שימשו אשר מסוכנים וחומרים לאזורים דגש עם באתר שהתבצעו ייצור תהליכי לפרט הסקר עורך באחריות 3.7

 כמויות לרבות ודלקים מסוכנים לחומרים הקשורה פעילות לכל ספציפי באופן להתייחס יש. הללו לתהליכים

 המכילה קרקעית ותת קרקעית על תשתית לכל מפורטת התייחסות נדרשת. וסילוק טיפול, ייצור, אחסון, שימוש

 .כנספחים רעלים היתרי בצירוף, ודלקים מסוכנים חומרים

 שפכי, ביוב לרבות, ובהווה בעבר הקצה ואתרי מהאתר השפכים סילוק מערכות את לפרט הסקר עורך באחריות 3.8

 מערכי את לפרט יש כן כמו, ובעבר בהווה( וסילוק החדרה בריכות, אידוי בריכות, ספיגה בורות, התעשיתיים האתר

 .העסק בפעילות שמקורו מזוהם עילי ונגר תשטיפים לזליגת אפשרות ולבחון התעשייה בשפכי הטיפול

 מיקומם ציון, משלמותם התרשמות לרבות, התפעול ומשטחי באתר המבנים של מצבם לפרט הסקר עורך באחריות 3.9

 . נזילות שפיכות סימני של

 תומכות תשתיות את ולפרט באתר הבניינים של קירור/ לחימום האמצעים את לפרט הסקר עורך באחריות 3.10

 .דלק מיכלי ונפח מיקום זיהוי נדרש(. ועוד גז, סולר, מזוט) הדלק סוג כולל, ייצור

 לרבות, מהאתר מ"ק 2 של ברדיוס וכן באתר מים בארות המצאות ולציין לבחון הסקר עורך באחריות 3.11

 מי מפלס) המים רשות עם בתיאום האתר בשטח המקומית ההידרולוגיה לגבי עדכני מידע ולמסור נטושים בארות

 ( . זיהומו אפשרות לעניין כלשהן ואינדיקציות איכויות, זרימתם כיוון, התהום

 סילוק או לטיפול בריכות לרבות, בקרבתו או באתר המצויות בריכות ולפרט לבחון הסקר עורך באחריות 3.12

 (.אגירה, החדרה, אידוי בריכות) פסולת

 .באתר ומיקומם ארכיאולוגיים אתרים( קיום אי או) קיום לוודא הסקר עורך באחריות 3.13

 .והשלכותיהם באתר היו אם סביבתיים אירועים של קיומם לבדוק הסקר עורך באחריות 3.14

 

  מסמכים איסוף .4

 

 נעשה בהם החומרים אודות מידע איסוף וכן, ובהווה בעבר בקרקע שנעשו השימושים על מידע איסוף הינה המטרה 4.1

 .זה אתר לעניין דיגום תכנית וגיבוש הקרקע לזיהום פוטנציאל יש להם שימוש

 

 מידע מקורות 4.2

 

 :לגורמים לפנות הסקר עורך באחריות', א בנספח המפורט האתר על מידע איסוף לצורך
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 (.עסקים רישוי מחלקת, סביבתית יחידה) הנבדק האתר נמצא בה מקומית רשות 4.2.1

 .ועוד  ישראל מיפוי מרכז, המים רשות, הכלכלה משרד, הבריאות משרד, הסביבה להגנת המשרד 4.2.2

 ביותר המתאימים הידע בעלי את לראיין נדרש. ובהווה בעבר במקום עובדים, במתחם מחזיקים או/ו בעלים 4.2.3

 .הללו ראיונות את לתעד יש. ובהווה בעבר האתר של הפיזיים והמאפיינים לשימושים הקשור בכל

 .לעיל המפורטים ממקורות מידע להשיג ניתן ולא אמין והמידע במידה, חלופי במידע להשתמש ניתן 4.2.4

 .הסביבה על השפעה תסקירי 4.2.5

 .שונים סביבתיים היתרים 4.2.6

 .רלוונטי בטיחותי מידע 4.2.7

 .הסמוך ובאזור באתר גאולוגיים-הידרו בתנאים העוסקים דוחות 4.2.8

 .לאתר ביחס הסביבה חוקי של בהווה או בעבר להפרות הקשורות התכתבויות 4.2.9

 ומנהלי משפטי הליך כל וכן בטיחות, הסביבה איכות של לנושאים הקשורים ומנהליים משפטיים הליכים 4.2.10

 .וסביבתו באתר ודלקים מסוכנים לחומרים הקשור

 זיהום מקורות היו האם להבין לסייע מנת על הכל, המידע מקורות את להרחיב ח"הדו עורך על 4.2.11

 .האתר באותו פוטנציאליים

 

 לבדיקה נושאים 4.3

 

 .למתחם הסמוכות ציבוריות ביוב ומערכות ציבוריות דרכים, ניקוז מסלולי 4.3.1

 .אליו ובסמיכות באתר מסוכנים חומרים שינוע מסלולי 4.3.2

 אתרי: לרבות, סמוכים מתחמים של קרקע שימושי וכן סמוכים מים מקורות, תהום מי זרימת וכיוון מפלס 4.3.3

 '.וכו קרקעיים תת מתקנים קיום, מסוכנים וחומרים דלקים של אחסון

 .מסוכנים חומרים ייצור מתקני 4.3.4

 .ופסולות מסוכנים חומרים אחסון אזורי 4.3.5

 אוויר תצלומי בסיס על הסביבה על האתר השפעת בחינת 4.3.6

 

 היסטורי סקר ח"דו מבנה .5

 

 דעת חוות(, שימוש בו נעשה אשר מידע מקור כל של תיעוד כולל) תומכים מסמכים, הממצאים תיעוד יכלול ח"הדו 5.1

 . והמסקנות

 .ובהווה בעבר קרקע ושימושי  מבנים לרבות, האתר מיקום את לזהות מאפשרים אשר אוויר תצלומי יכלול ח"הדו 5.2

 '(.וכד ביטוח, הנדסה, ס"הג, עסקים רישוי, כבאות) שונות רשויות עבור הוכנו אשר מיקום מפות יכלול ח"הדו 5.3

 '.וכד בטאבו רישומים, חכירה חוזי, בעליה: קרקע לרישום בנוגע תיעוד יכלול ח"הדו 5.4

 '(.וכד בניה, חפירה, הריסה) בניה היתרי תיעוד יכלול ח"הדו 5.5

 מחומרים זיהום להמצאות להסתברות ובהתייחס באתר הסביבתיים לממצאים מקצועית ד"חוו יכלול ח"הדו 5.6

 . מסוכנים

 .מוסמך מודד באמצעות לבצע יש אותה, האתר של דיגיטלית מדידה מפת גבי על נתונים העלאת יכלול ח"הדו 5.7
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 פרמטרים, ודיגום קידוח עומקי) תהום מי, קרקע גזי, קרקע דיגום תוכנית לרבות, הקרקע חקר תכנית יכלול ח"הדו 5.8

 שגובשו לממצאים בהתאם, ס"להג המשרד לאישור עדכנית( , DWG-ו PDF בפורמט מפות גבי על. צ.נ ציון, לאנליזה

 .הסקר עריכת במסגרת

 להגנת המשרד להנחיות בהתאם, המאושרת הדיגום תכנית ואת המסכם ח"הדו את להגיש הסקר עורך באחריות 5.9

 .הללו מהנחיות סטייה כל ולהציג היסטורי קרקע סקר לביצוע הסביבה

 

 ח"דו הגשת .6

 

 .החברה הזמנת קבלת מיום חודשים תוך, היסטורי סקר טיוטת להגיש הסקר עורך באחריות 6.1

( תהום מי, קרקע גזי, קרקע) קרקע חקר תכנית כולל, היסטורי סקר של סופי ח"דו להגיש הסקר עורך באחריות 6.2

 .ס"להג המשרד/החברה אישור מיום שבועיים תוך, מאושרת

 .מגנטית במדיה וכן A4 דפי גבי על, עותקים בשני יוגש ח"הדו 6.3

 .DWG-ו PDF  בפורמטים יוגשו המפות כל 6.4

 

 העבודה תוצר ספק עם החברה התקשרות על שיחולו התנאים .7

 

 :הבאים התנאים, היתר בין, יחולו, כלשהו מספק העבודה תוצר הזמנת על תחליט שהחברה ככל

 תהיה החברה. בלעדי באופן לחברה שייכות תהיינה הכלל מן יוצא ללא העבודה בתוצר הרוחני הקניין זכויות כל 7.1

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי, שלישיים לצדדים העברתו לרבות, שימוש כל העבודה בתוצר לעשות רשאית

 את לשפות יתחייב והוא, העבודה תוצר מהכנת כתוצאה עובדיה או/ו לחברה שייגרם נזק לכל אחראי יהיה הספק 7.2

 .כאמור נזק כל בגין עובדיה ואת החברה

. החברה עבור העבודה תוצר מהכנת הנובעים נזקים כנגד מתאים בסכום מקצועית אחריות ביטוח יחזיק הספק 7.3

 החברה כנגד שיבוב זכות כל על מראש תוותר והמבטחת כמבוטחת החברה תרשם כאמור הביטוח בפוליסת

 . ביטוח אירוע בהתרחש

 התקשרות שתתקיים ככל, הספק ובין החברה בין ההתקשרות תנאי כל את ממצים אינם האמורים התנאים כי מובהר

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, נוספים תנאים לקבוע רשאית תהיה והחברה, כאמור

 המבוקשים המידע פרטי .8

 

 :הבאים לעניינים ביחס ומידע מחיר הצעות לקבל מעוניינת החברה

 ;העבודה תוצר של הכנתו עלות 8.1

 ;העבודה תוצר להכנת זמנים לוח 8.2

 ;העבודה תוצר בהכנת יועסק אשר הצוות פירוט 8.3

 ;הנדרשת העבודה בתחום הצוות של ניסיון פירוט 8.4

 

 כללי .9
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 גורם עם להתקשר או העבודה תוצר לאספקת מכרז לפרסם החברה של התחייבות מהווה איננה זו בקשה כי מובהר

 בכל או בה המפורטים העקרונות את לכלול המכרזים ועדת את לחייב כדי זו בבקשה אין. אספקתו עם בקשר כלשהו

 שתקבל במידע לעשות הזכות את לעצמה שומרת החברה. כלשהם בהתקשרות או במכרז, חלקם או כולם, לה מענה

 או יוצרים זכויות עם בקשר טענה כל תהיה לא ולפונה, הבלעדי דעתה שיקול לפי לצרכיה שימוש זה הליך במסגרת

 .פנייתם לכתב הנוגעים כלשהם מסחריים סודות

 

 

 

 

 

 

 

 , רב בכבוד

 מ"בע הסביבה איכות לשירותי החברה

 

 

 

 'א נספח

 היסטורי סקר לביצוע אתר פרטי

 

 הסדנא מתחם   :האתר שם

 (57 כביש) העצמאות' רח – רבין שד בצמת יונה בכפר המערבית בכניסה  :האתר מיקום

 050-5510410 יונה כפר עיריית העיר מהנדס רוזנברג שלום :באתר קשר איש

 דונם 12 :האתר של שטח

 2004 עד 1948 משנת :האתר של פעילות שנות

 

 :באתר עבר לפעילות כללי תיאור

. מסגרות ומחלקת חשמליה מחלקת, מכונאות מחלקת, ריה'פנצ שכללה ברכב לטיפול סדנה וכלל שפונה צבאי בסיס

 מועדון, מגורים מתחם, משרדים כלל הבסיס. ושמנים צבעים כולל לרכבים חילוף חלקי של אחסון שטח כללה הסדנא

  .כנסת ובית לחיילים

 

 

 

 

 

 



 
 

- 44 - 

 

 2מס '  נספח

 טבלת דיגום מפורטת – 1טבלה 

 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית

1 A1 נשקיה 

0.5      

1 

   1 
תבוצע בדיקת 

GRO  בהינתן

ממצאי שדה 

מחשידים 

(PID)ריח , 

1   1 1       

2     1      

2 A2 נשקיה 

0.5      

1 

    1 

1   1 1      

2     1      

3 B1 
סדנת 

טיפולים 

 א'

0.5   1 1 1     
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1      

2           1 

3          1 

4          1 

5   1 1       

4 B2 
סדנת 

טיפולים 

 א'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

1   1 1 1      

2        1 

3          1 
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
גבוה  PIDערך  1          4

       1 1   5 חל"מ 20מ

5 B3 
סדנת 

טיפולים 

 א'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1      

2          1 

3          1 

4          1 

5   1 1       

6 B4 
סדנת 

טיפולים 

 א'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1      

2          1 

3          1 

4          1 

5   1 1       

7 B5 
סדנת 

טיפולים 

 א'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

1   1 1 1      

2          1 

3          1 
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
גבוה  PIDערך  1          4

     1  1 1   5 חל"מ 20מ

8 C1 
סדנת 

טיפולים 

 ב'

0.5         1  
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1      

2          1 

3          1 

4          1 

5   1 1       

9 C2 
סדנת 

טיפולים 

 ב'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1       

2         1 

3          1 

4          1 

5   1 1  1     

10 C3 
סדנת 

טיפולים 

 ב'

0.5         1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

1   1 1 1 1     

2   1 1 1 1   

3 1         1 
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
גבוה  PIDערך  1          4

       1 1   5 חל"מ 20מ

11 C4 

סדנת 

טיפולים 

 ב'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1      

2          1 

3          1 

4          1 

5   1 1       

12 C5 

סדנת 

טיפולים 

 ב'

0.5          1 
תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

 חל"מ 20מ

1   1 1 1      

2   1 1 1    1 

3          1 

4          1 

5 1 1 1       

13 D1 
בור 

 ספיגה

0.5       1  1 
תבוצע בדיקת 

איכות מים 

שתכלול: 

1 1 1 1 1      

2        1 

3         1 
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
4           1 VOC          

SVOC  ICP 

תבוצע בדיקת 

PH בכל עומק 

5 1 1 1       

6           1 

7         1 

8           1 

9 1 1 1       

14 D2 

בור 

 ספיגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5       1  1 
תבוצע בדיקת 

איכות מים 

שתכלול: 

VOC          

SVOC  ICP 

תבוצע בדיקת 

PH בכל עומק 

מ' 3-אחת ל

עומק תבוצע 

מתכות  בדיקת 

  במיצוי חומצי

1 1 1 1 1      

2         1 

3         1 

4           1 

5 1 1 1  1     

6           1 

7         1 

8           1 

9 1 1 1    
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
 

 

 

15 D3 
בור 

 ספיגה

תבוצע בדיקת  1  1        0.5

איכות מים 

שתכלול: 

VOC          

SVOC  ICP 

 

תבוצע בדיקת 

PH בכל עומק 

מ' 3-אחת ל

עומק תבוצע 

מתכות  בדיקת 

 במיצוי חומצי

1 1 1 1 1      

2        1  

3         1 

4           1 

5 1 1 1  1     

6           1 

7         1 

8           1 

9   1 1    
 

  

16 F1 
מוצא 

 תשטיפים

0.5     

1 

    1 
תבוצע בדיקת 

PH בכל עומק  
1   1 1      

2   1 1      
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית

17 F2 
מוצא 

 תשטיפים

0.5     

1 

    1 
תבוצע בדיקת 

PH בכל עומק  
1   1 1      

2   1 1      

18 H1 

תקרייה 

ובור 

 טיפולים

0.5    

1 

   1 

  1        1 

2 1 1 1     

    3          1   

    4          1   

    5 1 1 1          

19 H2 

תקרייה 

ובור 

 טיפולים

0.5    

1 

    1 

  1 1 1 1      

2        1 

    3          1   

    4          1   

    5 1 1 1          

20 0.5    1     1   
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית

H3 

 תקרייה

ובור 

 טיפולים

1        1 

2 1 1 1      

    3          1   

    4          1   

    5 1 1 1          

21 H4 

תקרייה 

ובור 

 טיפולים

0.5    

1 

    1 

  1         

2 1 1 1     1 

    3          1   

    4          1   

    5 1 1 1          

22 H5  תקרייה

ובור 

 טיפולים

0.5 1 1 1 

1 

     

  1        1 

2 1 1 1      

    3          1   

    4          1   
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
    5 1 1 1          

23 G1 

שלולית 

שטיפת 

 שמן

0.5    

1 

    1 

  1 1 1 1      

2 1 1 1 1     

24 G2 

שלולית 

שטיפת 

 שמן

0.5    

1 

    1 

  1 1 1 1      

2 1 1 1      

25 I1 בור שמן 

0.5     1      1 

תבוצע בדיקת 

GRO  עבור כל

בדיקה בעלת 

גבוה  PIDערך 

  חל"מ 20מ

1          1 

2   1 1 1     

3           1 

4           1 

5   1 1 1      

26 I2 בור שמן 
תבוצע בדיקת  1           0.5

GRO  עבור כל 1          1 
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 שם הקידוח מס' קידוח
שם 

 מתחם
 עומק

בדיקות    אנליזות למעבדה

איכות מים 

)בורות 

 סופגים( 

 הערות משמורת
TPH-GRO TPH-DRO TPH-ORO ICP 

בדיקת גז 
 קרקע

 אקטיבית
בדיקה בעלת       1 1   2

גבוה  PIDערך 

  חל"מ 20מ
3           1 

4           1 

5   1 1 1      

27 K1 
דיגום 

 רקע 

0.5 1 1 1 

1 

       

1 1 1 1        

2 1 1 1  1      

   61 3 2 29 60 57 24 סה"כ דגימות

 גבוהים PIDמדגמית בנקודות בהם ימצאו ערכי  SVOCתבוצע בדיקת  *

 


