
 

 

 יפו(-)תל אביב שכונת דקר / יפו א' - מכבי יפומתחם 

  - זיהום קרקעסקר  -

 2015מרץ   -ירושלים 

 

  

 



  

 docx.סקר קרקע מכבי יפו yoni\2015-03-29\מכבי יפו\עיריית תל אביב יעוץ סביבתי שוטף p:\leshem-sheffer\58004סימננו: 

 

 

 תוכן העניינים

 2 ________________________________________________________ העניינים תוכן
 3 ______________________________________________________________ מבוא

 4 _________________________________________ האתר תיאור .  א פרק

 4 ___________________________________________ המתחם מאפייני 1.1

 4 _______________________________________ והידרולוגיה הגיאולוגי 1.2

 5 __________________________________________ כיום המתחם מצב 1.3

 6 _________________________________________ היסטורי סקר .  ב פרק

 6 ____________________________________________ המידע מקורות 2.1

 6 _____________________________ שבתחומו והפעילות המתחם תיאור 2.2

 12 _________________________ למתחם מחוץ פוטנציאלים זיהום מוקדי 2.3

 12 __________ קרקע גזי לבדיקות בנוגע המתווה למפת ביחס התכנית מיקום 2.4

 13 _____________________________________ והמלצות מסקנות .  ג פרק

 13 ___________________________________________ ומסקנות סיכום 3.1

 13 ________________________________________________ המלצות 3.2

 14 ________________________________ קרקע ובדיקות קידוחים תכנית 3.3
 



  

 docx.סקר קרקע מכבי יפו yoni\2015-03-29\מכבי יפו\עיריית תל אביב יעוץ סביבתי שוטף p:\leshem-sheffer\58004סימננו: 

 

 

 מבוא

בתמהיל מגוון של  ,בינוי –, מתוכננת התחדשות עירונית ופינוי מכבי יפו – 2725כחלק מתכנית תא/ 

 .יח"ד 1500מגורים בהיקף של 

 

 שטח פתוח ולא מבונה. –וכמחציתו הנותרת ציבור ומלאכה מבני מגורים, בכמחצית מהשטח מבונה 

לבחון האם קיים פוטנציאל מהותי לקיומו של זיהום כחלק מהליכי אישור התכנית, עלתה הדרישה 

היסטורי לבחינת קיומם קרקע לבצע במקום סקר . לצורך הבחינה היה צורך קרקע בשטח המתחם

 היסטורי של הקרקע. ואיתורם של מקורות פוטנציאליים לזיהום

 

הסקר ההיסטורי המוגש להלן, מציג את תמונת המצב בשטח ואת הפעילויות ההיסטוריות, ככל 

הדו"ח כולל סיכום שניתן היה לאתר, תוך ניתוח האפשרות לקיומו של זיהום קרקע בשטח המתחם. 

 י מפה.של העסקים החשודים כמזהמים והעסקים שאינם חשודים כמזהמים, ומציג אותם על גב

 

של המקום, וחוסר שיתוף פעולה של המחזיקים, בחלק יש לציין כי בשל אופיו הבלתי מוסדר 

 לביצוע בדיקה פיזית.מהעסקים הפועלים במתחם כיום לא הייתה אפשרות 

 יפו. –נציין כי בחלק מהכתובות המדוברות אין תיקי בניין בגנזך ההנדסה של עיריית תל אביב 

 

 .ותכנית לביצוע קידוחים ובדיקות קרקע מסקנותום, ממצאיהמוצג להלן, כולל  סקר הקרקע,

 

 

 

 

 



 תיאור האתר

   
 

  
 

 

 

  פ

 תיאור האתר

 

 מאפייני המתחם 1.1
 באר שבע / עזהבמזרח ו והיינריך היינהבדרום,  נחל שורק, נס לגוייםבין הרחובות האתר נמצא 

  ., בתל אביבדקר / יפו א'בשכונת  ,במערב

 177600/  661000 –בנצ"מ 

 דונם 161:  התכניתשטח 

 

 מציג את מיקום התכנית וסביבתה. 1תרשים מס' 

 מציג תצלום אוויר של אזור התוכנית וסביבתה.  2תרשים מס' 

כמחצית מהשטח מבונה בבתי מלאכה, מגורים, בתי אוכל, תחנת תדלוק, מבני ציבור וחינוך, 

 שטח פתוח ולא מבונה. –וכמחציתו הנותרת 

 

 

 והידרולוגיהגיאולוגיה  1.2
הקרקע באזור הנדון, שייכת לאזור אגן החוף )אקוויפר החוף(, המשויך לגיל פלייסטוקן, וקשור 

למערכת המים הארצית, אקוויפר זה מהווה את אחד ממקורות המים העיקריים של מדינת ישראל. 

נוסף כולל אגן החוף בנוי משכבות חול, אבן חול גירית וקונגלומרטים המהווים סלעים מוליכים. ב

אגן החוף כמויות לא מבוטלות של טיט וחמרה אשר הנן קרקעות מוליכות למחצה, וכן שכבות 

ק"מ מהחוף(. בבסיס  5-אטימות של חרסית וחוואר התוחמות את האקוויפר ממערב )עד לכ

האקוויפר נמצאות שכבות אטימות, המורכבות בעיקר מחרסית, עם זאת, סדקים מסוימים לאורך 

מאפשרים מעבר מים מליחים מהעומק. בגבולו המזרחי תחום האקוויפר על ידי אדמות  האקוויפר,

אטימות ובמערב על ידי הים. מוצא הניקוז הטבעי של האקוויפר הנו הים, אם כי היום מי האקוויפר 

 מנוצלים על ידי קידוחי שאיבה, המונעים זרימה לים.



תרשים מס' 1

מיקום התכנית וסביבתה

גבול התכנית

1:7,500



תרשים מס' 2
תצ"א , שימושי קרקע בשטח התכנית ובסביבתה הקרובה

1:2,000קנ"מ 

גבול התכנית

שימוש ללא פוטנציאל זיהום קרקע

גבול התכנית

שימוש ללא פוטנציאל זיהום קרקע
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 תיאור האתר

   
 

  
 

לל בעיקר אדמות חול, חמרה וגרומוסול, אשר נמצא המתחם, כואזור גוש דן באקוויפר החוף, עליו 

חדירותן גבוהה. באזור מתקיימת פעילות אינטנסיבית של שאיבת מי תהום, אשר גרמה לירידה 

מסיבית במפלס המים, עד כדי חשש להמלחת מי התהום. פני הקרקע בתחום התכנית מצויים בגובה 

' מתחת לפני מ 0.25 - 0.5-כבאזור התכנית משתרעים בעומק  מ' מעל פני הים. מי התהום 9 -15-של כ

 . 2011על פי מפת מפלסים של רשות המים משנת  ,הים

 

במידה והחפירה תגיע למי  לאיזה עומק. –ייחפרו מרתפים, ואם כן באילו מגרשים טרם הוחלט 

 .הגנת הסביבההמשרד ל רשות המים, ולידיעתתכנית לשפילת מי תהום תוכן ותוגש לאישור  -תהום 

 

 

 מצב המתחם כיום 1.3
שטח  –, וכמחציתו הנותרת ציבור ומלאכהמגורים, במבני כמחצית מהשטח מבונה במצב הנוכחי, 

 פתוח ולא מבונה.

 

  מוצג בהמשך. \פירוט הפעילויות המתקיימות כיום בשטח

 

  



 סקר היסטורי

   
 

  
 

 

  פ

 סקר היסטורי

 

 מקורות המידע 2.1
 מקורות המידע להכנת סקר זה היו:

  בשטח המתחם ובסביבתוביקור וסיור. 

  .מידע היסטורי על שטח התוכנית, בארכיון העירייה 

 פה מבעלי עסקים במקום-קבלת מידע בעל. 

 מידע מרשות המים. 

 המשרד להגנת הסביבה, מחוז תל אביב.מידע מ 

  סקר ספרות אודות מזהמים פוטנציאלים משימושי הקרקע הקיימים במתחם ומנגנוני הסעתם

 .בקרקע

 י מרשת האינטרנט.מידע היסטור 

 ומהשמאים אשר הכינו את סקרי המחזיקים מידע הסטורי ועדכני מעמידר 

 

 

 תיאור המתחם והפעילות שבתחומו  2.2

 המתחם כיום    2.2.1

 .דיירים מוגנים ופולשיםחלקו רובו משמש למגורים, בבהמתחם הנו מתחם מורכב, אשר 

עקב תגובות הבעלים והמחזיקים  ,השימושים הנוכחיים לא היה ניתן לסמן תשתיות קיימותמ בחלק

 בקרקע.

 בהמשך. 2.2.2פירוט השימושים הן הנוכחיים והן ההסטוריים מפורטים בטבלה בסעיף 

 .1תמונות מהסיור מצורפות בדף תמונות מס' 



דף תמונות מס' 1

21בית מלאכה לדודי שמש ( בסקר השימושים)

18שרידי מוסך רכבי ניקוי כבישים ( בסקר השימושים)

20מוסך, גג אזבזט ( בסקר השימושים)

22מוסך פחחות ( בסקר השימושים)

איצדיון גאון, טרם ההריסה



 סקר היסטורי

   
 

  
 

 נוכחיים והיסטוריים – יםיומוקדי זיהום פוטנציאל היסטוריית הפעילות במתחם   2.2.2
, מידע הסטורי רייהיסטורי מארכיון העי)בהתאם למידע הם ונוכחייסטוריים ילהלן פירוט שימושים ה

 :(וסיורים בשטח המתחם ממקורות ברשתועדכני 

של המאה הקודמת בדלילות )איזור מעורב של מבנים בבינוי נמוך  30 -האיזור היה מבונה בשנות ה

 . שכונת אל נוזהה – ופרדסים(

 .3מפה הסטורית עם סימון שטח התכנית מצורף בתרשים מס' 

המוקדמות, הוקם "מגרש  50הוקמה האגודה "מכבי יפו", מעט לאחר מכן, בשנות ה  1949בשנת 

 . בשטחה הצפוני של התכנית הפחים" מתרומות האוהדים

 .4של איזור התכנית מצורף בתרשים מס'  1956תצלום אוויר משנת 

 .5מס'  תכנית מדידה משנות השבעים המוקדמות עם סימון שטח התכנית מצורף בתרשים

  

 איצטדיון גאון, ע"ש ניסים גאון. –הוקם על חורבותיו של מגרש הפחים איצטדיון חדש  1977בשנת 

 .6עם סימון שטח התכנית מצורף בתרשים מס'  2007תצלום אוויר משנת 

 ובמקומו קיימת גינה עירונית. 2009האיצטדיון נהרס ב 

 נוזהה. קיימת חורשת אל  בחלקו הדרום מזרחי של שטח התכנית

 החורשה שימשה כאתר קרוונים לשיכון עולים חדשים. 90אותר תיעוד כי בשנות ה 

 .7מצורף בתרשים מס' בה מופיעים הקרוונים  90קטע מתכנית מדידה מתחילת שנות ה 

 

 אשר ביפו, לבת ים. –בתוך שטח התכנית עובר קו שפד"ן אשר מחבר בין תחנת השאיבה בסה 

 מ' כ"א. 1.25, ועשוי משני צינורות אזבזט צמנט בקוטר 70תחילת  – 60הקו הוקם בסוף שנות ה

 צמנט. Ferroהקו שופץ בטכנולוגיית  2004בשנת 

 

האיזור בעיקרו משמש שימושים למצב קיים שנערך במתחם,  יעל פי סקר -לגבי יתר הבינוי 

 .אכהבתי מל:  מוסכים, מסגריות, נגריות, שימושים נוספים בשטח התכניתלמגורים, אך אותרו 

 

שני סקרי וכן ב, ם בארכיון של עיריית ת"איעיון בתיקי הבניין הרלוונטיבבדיקה שבוצעה על בסיס 

הכתובות שנמצאות חלק מיש לציין שלנמצאו השימושים המפורטים בטבלה שלהלן: )מחזיקים 

 הארכיון העירייה(.  בשטח התכנית לא קיימים תיקי בניין

 באדוםמסומנים  –בעלי פוטנציאל לגרימת זיהום קרקע  ונוכחייםשימושים היסטוריים 

  

 



תרשים מס' 3

1930מפת ת"א  עם סימון שטח התכנית

גבול התכנית

1:7,500



תרשים מס' 4
1956תצלום אוויר משנת  עם

סימון שטח התכנית
1:2,500קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית

מפת מפתח
1:20,000קנ”מ 



תרשים מס' 5
תכנית מדידה משנות

השבעים עם סימון שטח
התכנית

1:2,500קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית

מפת מפתח
1:20,000קנ”מ 



תרשים מס' 6
2007תצלום אוויר משנת 

עם סימון שטח התכנית
1:2,500קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית



תרשים מס' 7
תכנית מדידה משנות

התשעים עם סימון שטח
התכנית

1:1,250קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית

מפת מפתח
1:20,000קנ”מ 



 יסטוריסקר ה

   
 

  
 

 סיכום סקר שימושים היסטוריים וקיימים במתחם נס לגויים: 1טבלה מס' 

מספר 

 סידורי
גוש /  כתובת

  שימוש נוכחי שימוש הסטורי חלקה

1באר שבע  1  מגורים – 2002מ  מחזיקיםבסקר  7057/1 

 מגורים )דייר מוגן עמידר( – 2009בסקר מחזיקים מ 

בקשה להיתר רישוי עסקים לחנות פירות  - 1958

 )ללא רשיון( 1949וירקות קיימת מ 

 מגורים

3באר שבע  2 מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1   
מגורים + בית כנסת – 2009בסקר מחזיקים מ   

1947בקשה להיתר למגורים מ   
 כנסתמגורים + בית 

5באר שבע  3  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 דייר מוגן עמידר -מגורים   – 2009בסקר מחזיקים מ 

 1955בקשה לתכנית שינויים למבנה קיים למגורים מ 

 1967בקשה לרישוי עסקים למספרה לגברים מ 

 מגורים

7באר שבע  4  לא צויין, כתובת חסרה – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 דייר מוגן עמידר -מגורים   – 2009בסקר מחזיקים מ 

 לא אותר תיק בניין לבניין

 מגורים

9באר שבע  5  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 דייר מוגן עמידר -מגורים   – 2009בסקר מחזיקים מ 

אותרה תכנית סניטרית לחיבור מבנה קיים לביוב 

 .1954עירוני מ 

 מגורים

6 

11באר שבע   
)תיק בניין 

יחד עם 

(16אשדוד   7057/31 
 מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ 

 מגורים + מכולת – 2009בסקר מחזיקים מ 

, 1955בקשה לתוספת מרפסת למבנה מגורים קיים ב 

 בבקשה מופיע חנות קיימת

 

 מגורים

13באר שבע  7  מסחר, מכירת פסיפס. – 2009בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 1986מוסך פחחות רכב מ 

 .2011חנות למצברים מ 

מגורים + בית מלאכה 

 לפסיפס

15באר שבע  8  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 .מוסך שאינו פעיל – 2009בסקר מחזיקים מ 

 לא אותר תיק בניין.

בית מבנה סגור, נראה 

מוסך שאינו / מלאכה

 . גג אזבזט.פעיל

17באר שבע  9  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 מגורים מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

19באר שבע  10  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

  בית מלאכה לאלומיניום – 2009בסקר מחזיקים מ 

 לא אותר תיק בניין מקורי.
 ככל הנראה מגורים



 סקר היסטורי

   
 

  
 

21באר שבע  11  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 בית כנסת – 2009בסקר מחזיקים מ 

 1954תיעוד למגורים קיים ב 
 בית כנסת

23באר שבע  12  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 לא מצויין המבנה – 2009בסקר מחזיקים מ 
 מגורים

18נחל עוז  13  מתנ"ס – 2002בסקר מחזיקים מ  7074/36 

 גן משחקים לא מצויין המבנה – 2009בסקר מחזיקים מ 

3נחל שורק  14  לא מצויין המבנה  – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 לא מצויין המבנה – 2009בסקר מחזיקים מ 
מתנ"ס בית ויצו 

 נוזהה -איטלייה 

5נחל שורק  15  ביס' ממ"ד חב"ד – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/33 

 בי"ס ממ"ד "יפה נוף" לא מצויין המבנה – 2009בסקר מחזיקים מ 

נחל שורק  16

א'7  גן ילדים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/33 

 לא מצויין המבנה – 2009בסקר מחזיקים מ 

ככל  -מבנה ציבור 

 הנראה, גן ילדים

1אשדוד  17  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1 

 מגורים מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

2אשדוד  18  מחסן – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1 

מלאכה )התזת בטון(,  – 2009בסקר מחזיקים מ 

 וחשמלאי. קיים תיעוד למחסן חומרי בניין הסטורי

מוסך משאיות 

אשר נסגר  טיאטוא

לאחרונה+ מחסן 

 חומרי בניין

3אשדוד  19  מוסך מסגרייה, נגרייה, – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1 

 מוסך מסגרייה, נגרייה,– 2009בסקר מחזיקים מ 
 מוסך, מסגרייה

4אשדוד  20  נגרייה – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1 

 מחסן קוסמטיקה – 2009בסקר מחזיקים מ 

מבנה סגור, לא ניתן 

 לסקור

5אשדוד  21  מעבדת תיקון אלקטרוניקה – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1 

 מסגרייה – 2009בסקר מחזיקים מ 

בתיק הבניין אותר תיעוד למסגרייה הסטורית, ולבית 

 מלאכה לתיקון מדחסים.

כרום  –סככה 

אנרגייה, בית מלאכה 

 לדודי שמש

6אשדוד  22  לא קיים תיעוד למבנה זה – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/1 

 מוסך פחחות וצבע – 2009בסקר מחזיקים מ 

 1985וקירות למבנה קיים מ בקשה להחלפת גג 

 מוסך פחחות וצבע

7אשדוד  23  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/33 

 עסק לא פעיל – 2009בסקר מחזיקים מ 

מבנה  -א' 7אשדוד 

סגור, ככל הנראה 

 מגורים

מקלט  – 7אשדוד 

 ציבורי
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8אשדוד  24  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 מגורים מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

10אשדוד  25  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 מגורים מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

12אשדוד  26  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 
 –מגורים + גן ילדים 

 גג אזבזט

14אשדוד  27  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

 לא אותר תיק בניין בגנזך.
 מגורים

16אשדוד  28  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7057/31 

 מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

 1955בקשה לתוספת מרפסת למבנה מגורים קיים מ 

 1946בקשה למגורים מ 

 מגורים

מיצקוביץ  29

14+16אדם   7046/41 
מגורים ומרכז שיקום נפגעי  – 2002בסקר מחזיקים מ 

 סמים

מגורים ומרכז שיקום נפגעי  – 2009בסקר מחזיקים מ 

 סמים

 1976בקשה למרכז לשיקום נפגעי סמים מ 

מרכז שיקום נפגעי 

 סמים

רוזנבלט צבי  30

 כתובת לא קיימת – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/41 15

 כתובת לא קיימת – 2009בסקר מחזיקים מ 

 לא אותר תיק בניין בערייה
 מגורים

רוזנבלט צבי  31

 כתובת לא קיימת – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/42 17

 כתובת לא קיימת – 2009בסקר מחזיקים מ 

ב  כיתות( 8) ת ספרתעוד לבית מגורים, ששימש כבי

1957 

 מגורים
רוזנבלט צבי  32

 כתובת לא קיימת – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/42 18

 כתובת לא קיימת – 2009בסקר מחזיקים מ 

 לא אותר תיק בניין בערייה

משרדי  –משרדים 

 חברת ווטרלס

10וכטנגוב  33  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/50 

 מגורים מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

12וכטנגוב  34  מגורים – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/49 

 מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

 1972בקשה לתוספת לבניין מגורים קיים מ 
 מגורים
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חסידי  35

21האומות   7046/51 
 כתובת לא קיימת – 2002בסקר מחזיקים מ 

 כתובת לא קיימת – 2009בסקר מחזיקים מ 

 ללא ציון שנה)טרם קום המדינה( –בקשה למגורים 

המאוחרות,  70ככל הנראה המבנה נהרס בשנות ה 

 תחת צו מבנים מסוכנים. 

 צויין כי מדובר במגרש ריק 1999בתיק מידע מ 

מגרש ריק, משמש 

 כחניית עפר.

80-86עזה  36  כתובת לא קיימת – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/44 

 כתובת לא קיימת – 2009בסקר מחזיקים מ 

 תיקי בניין לא קיימים
 הנראה מגוריםככל 

88-90עזה  37 מועדון ריקודים, מחסן,  – 2002בסקר מחזיקים מ  7046/47 

 מגורים

 מגורים ומחסן – 2009בסקר מחזיקים מ 
 מחסן ומגורים

55עזה  38  מגורים– 2002בסקר מחזיקים מ  6992/4 

 מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

 1958תיעוד למגורים קיימים ב 
 מגורים

61עזה  39  מגורים– 2002בסקר מחזיקים מ  6992/5 

 מגורים מגורים – 2009בסקר מחזיקים מ 

 סמוך לאצטדיון גאון 6992/3 ללא כתובת 40

למסעדה ובית מלאכה לתיקון מכונות אותר תיעוד 

במדידה הסטורית  יםמופיע) כביסה הסטוריים

 (9בתרשים 

 מבנה לא קיים

, בשנת 50הוקם בשנות ה שטח מגרש הפחים אשר  6992/3 ללא כתובת 41

מגרש הפחים נהרס, ועל חורבותיו הוקם  1977

 .2009איצטדיון גאון. האיצטדיון נהרס ב 

 שצ"פ

 אנטנה סלולרית 1997אותרה בקשה לאנטנה סלולרית  מ  6992/4 ללא כתובת 42

שטח פרדס הסטורי, לאחר מכן הפך לשטח חורשת  7057/33 ללא כתובת 43

מוקמו בחורשה קרוונים לאכלוס  90נוזהה, בשנות ה 

 העולים החדשים.

 חורשה וגן משחקים

חסידי  44

23האומות  , בחלקו 1963המבנה הוקם בשנת  – מתנ"ס צ'רנוב 7073/12 

המזרחי פעלה בריכה הסטורית אשר נהרסה בשנת 

2005 

 מתנ"ס צ'רנוב

א'44 חסידי  

23האומות  שטח הבריכה ההסטורית במתנ"ס צ'רנוב. הבריכה  7073/12 

  2005נהרסה בשנת 
 שטח פתוח

ב'44 חסידי  

23האומות   בריכה בריכה 7073/12 

4באר שבע  45  מגורים 1947מבני מגורים אשר הוקמו בשנת  7057/33 
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 .1בנספח מס'  ףמצור  2002סקר מחזיקים מ 

 .2מצורף בנספח מס'  2009סקר מחזיקים מ 

 8מצורפת בתרשים מס'  2009תכנית מדידה של סקר מחזיקים 

 .לעיל 2 בתרשים מס'צורף השימושים שהוזכרו בטבלה  תצלום אוויר עם סימון 

אשר עשויים היו לגרום לזיהום  זעירים מוקדיםמצומצם של אותרו מס' כפי שעולה מהסקירה לעיל, 

 .טוריים ופעילים ומסגריותמוסכים הסבעיקר קרקע: 

 

 מוקדי זיהום פוטנציאלים מחוץ למתחם 2.3
  .שטח התכנית מוקף במבני מגורים וציבור

 .ומפורטים להלן לעיל 2שימושי הקרקע בסביבת המתחם מוצגים בתרשים מס' 

 .לרח' נס לגויים הנם מבני מגוריםמעבר  ,מצפון בשטח התכנית יםהגובל יםמבנה
 .מבני מגוריםנחל שורק קיימים מדרום לשטח התכנית, מעבר לרח' 

 קיימים מבני מגורים.  היינה היינריךממזרח לתכנית, 
 .באר שבע  קיימים מבני מגורים וציבורמערב לשטח התכנית, מעבר לרח' מ
 

, הנם מבני מגורים וציבורכפי שעולה מהסקירה לעיל, במגרשים הסובבים והגובלים בשטח המתחם, 
 המתחם.רימת זיהום קרקע בשטח מהותי לג לא אותרו שימושי קרקע בעלי פוטנציאל

 

 

 מיקום התכנית ביחס למפת המתווה בנוגע לבדיקות גזי קרקע 2.4
סביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע המתווה בסיס מידע בדבר זיהום מי תהום, נקבע ב על

שטח התוכנית ממוקם באזור בו כי ( של המשרד להגנת הסביבה, 2009בהליכי תכנון ובניה )דצמבר 

  (.9  )תרשים מס'.צורך בדיגום גז קרקע או צורך בהתייעצותאין 

 

  



תרשים מס' 8
2009תכנית מדידה משנת  עם

סימון שטח התכנית
1:2,500קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית
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גבול התכנית

1:7,500

מפת המתווה הסביבתי לטיפול בגזי קרקע הכוללת את גבול התכנית

גזי קרקע צורך בבדיקה

שימושים תעשייתיים

גזי קרקע - התייעצות



 מסקנות והמלצות

   
 

  
 

 

  פ

 מסקנות והמלצות
 

 סיכום ומסקנות 3.1
( של המשרד 2009במתווה הסביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע בהליכי תכנון ובניה )דצמבר 

)קו אין חשש לזיהום בגז קרקע כי שטח התוכנית ממוקם באזור בו נקבע, כאמור, להגנת הסביבה, 

 .לעיל( 9מתאר של גבול התכנית ע"ג מפת המתווה הסביבתי מופיע בתרשים מס' 

מרבית שטח התכנית שימש בעבר ובהווה למגורים, ולמבני ציבור שהסקר ההיסטורי מלמד על כך 

 אשר אין בהם חשש לזיהום קרקע.

 מצומצמת פעילותמתקיימת או/ ו  התקיימה  ,התכנית שטחמוקדים במצומצם של  מספרבעם זאת, 

 .הנובע מפעילות מוסכים ומסגריות  לגרימת זיהום קרקע קטן נקודתי יש לה פוטנציאל אשר

 המאוחרות, על חשבון שטחי מטעים. 40 -הבינוי באיזור החל בשנות ה

פעלו במקום בתי מלאכה  –. לפני החיבור 50 -בסוף שנות ההמתחם חובר לביוב העירוני בשנת 

 וברים לבורות ספיגה.ומגורים אשר היו מח

 ,אשר בהם מתקיימת בהווה, או התקיימה בעבר המוקדיםמופיעים  ,אשר צורף לעיל 2 בתרשים מס'

 פעילות אשר עשוייה הייתה לגרום לזיהום קרקע.

 

היו  אשרת יופעילו ,בעבר ו,התקיימקיימים, ולא אותר תיעוד כי לא  הגובלים עם המתחםבאזורים 

  . בשטח המתחם קרקעלגרום לזיהום עלולות 

 

 

 המלצות 3.2
דיגום קרקע קידוחים ולבצע  מומלץ ,טו לעילרבהתאם למסקנות ולממצאי הסקר ההסטורי אשר פו

 . 3.3כמפורט בסעיף 

 אין חשש לזיהום גז קרקע ולכן אין צורך בביצוע דיגום גז קרקע.
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 תכנית קידוחים ובדיקות קרקע 3.3
קיים חשש לזיהום קרקע תוחמו ומסומנים השטחים בהם , על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי

 לעיל. 2בתרשים 

במרבית השטח נשללה כל אפשרות לזיהום קרקע )שימושים נוכחיים והסטוריים למגורים או 

 לציבור(.

ם הסטוריים ונוכחיים. הללו סומנו התכנית אותרו בתי מלאכה / מוסכי שטחימ נםקט יםבחלק

 מוצעת בזאת תכנית לדיגום קרקע.ובשטחם 

 שימוש מס'  קידוח מס'

 )במפת שימושים(

 אנליזות עומק תאור מקום

מגרש חומרי בניין ומוסך  18 1-19

רכבי טיאטוא הסטורי, עם 

 ציפוף באיזור המוסך

2 TPH ,PAH 

 TPH ,VOC 2 מוסך פחחות 22 20-24

מוסך פחחות הסטורי, חנות  7 25-29

 מצברים הסטורית

2 TPH ,VOC ,

מתכות במיצוי 

 חומצי

 TPH, PAH 2 מוסך הסטורי 8 30-34

 TPH, PAH 2 מוסך 19 35-43

, מתכות TPH 2 בית מלאכה לדודי שמש 21 44-52

 במיצוי חומצי

 

 מ'. 2 –מ' ו  1מ',  0.5מכל הקידוחים תלקחנה דגימות מעומק 

 מ' לאנליזת מעבדה. 2 –מ' ו  0.5מכל הקידוחים תשלחנה הדגימות מעומק 

 במשמורת במעבדה.יתר הדגימות תשמרנה 

 אושרת ע"י המשרד להגנ"ס.מומוסמכת ות ע"י חבר ויבוצעוהבדיקות  דיגוםקידוחים, הה

 .בניה להיתרקידוחים והבדיקות, יהווה תנאי מקדים הביצוע 

 יתואם עם המשרד להגנ"ס. המדוייק מועד הדיגום 



10תרשים מס' 
תכנית דיגום קרקע

1:2,000קנ"מ 

גבול התכנית
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שימוש נוכחי עם פוטנציאל זיהום קרקע

שימוש הסטורי עם פוטנציאל זיהום קרקע

1

1

נקודת דיגום קרקע

שימוש ללא פוטנציאל זיהום קרקע
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 2נספח מס' 
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62   10.36
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767670464114      66.002
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