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  רקע .1

 ")האתר"להלן (צריפין  חנהבמ 4במתחם ההיסטורי שנערך סקר הח שלהלן מציג את ממצאי "הדו

  .מסחר ותעסוקה, ראת פינוי מחנה צריפין והסבתו לאזור מגוריםקל

בית  -מצפון מזרח  ,מחנה צריפין - 5מתחם  -מצפון : ח זה הינם"בו עוסק דו האתרגבולות שטח 

 ,שכונות מגורים – וממערב מדרום ,מחנה צריפין – 3-ו 2מתחמים  –מדרום מזרח  ,חולים אסף הרופא

 יםמוצג ושימושי הקרקע בסביבתו מיקום האתר  .צריפין מחנה, 7מתחם  –וממזרח ראשון לציון 

  .1מספר  בשרטוט

ארמון אדריכלים ומתכנני " לבקשת משרדבהמשך  ח זה נערך"הסקר ההיסטורי שממצאיו מוצגים בדו

   .4מתכנני הבינוי המוצע במתחם  ,"ערים

להערכה ) ASTM )American Society of Testing and Materials-ה יסקר היסטורי זה הוכן בהתאם לנוהל

המשרד להגנת  יובהתאם לנוהלPhase I ESA Process (ASTM Designation: E1527-00) : סביבתית

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת : "הסביבה

  ".2009יולי  –בתחנות דלק 

  

  המטרת העבוד 1.1

על ביצוע פעולות  בשטח האתר והמלצהבקרקע מוקדי סיכון סביבתיים  זיהוי הנמטרת העבודה הי

  .אם על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי יעלה הצורך, נוספות

  

  מידעמקורות  1.2

  :ח הנוכחי מבוסס על המקורות הבאים"המוצג בדוהמידע 

 :סקרים שבוצעו בעבר/חות"דו

 ,2013 מרץ ,"4מתחם  – )Phase 1( 460/מק צריפיןמחנה היסטורי לבחינת זיהום קרקע בסקר " -

  .גיאופרוספקט

  .LDD, 2011נובמבר , 6ד "בה –) Phase 1(סקר היסטורי  -

 
 :הבאים גופיםהמידע מ

 .רשות המים -

 .ל"ארכיון צה -

 )תל השומר(יחידת בינוי  -

 .ל"צה, מדור הגנת הסביבה באגף תכנון -

 
 :צילומים

 .2000עד  1946תצלומי אוויר משנים  -

 
  :מפות

 של האתרמפת מדידה  -
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 מפות תשתיות ביוב -

 
 :אתרים ברשת האינטרנט

 /he.wikipedia.org/wikiצריפין –אתר ויקיפדיה  -

 www.nostal.co.il –שימור המורשת הישראלית , אתר נוסטלגיה -

 www.gsi.gov.il –אתר המכון הגיאולוגי  -

 www.amudanan.co.il -עמוד ענן  -

 www.govmap.gov.il  –אתר המפות הממשלתי  -

 www.google.co.il/maps -גוגל מפות  -

  
  :ומקורות נוספים מאמרים

 .יהושע כספי" בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" -

  1999דצמבר , אטלס חתכים גיאולוגיים בעריכתו של עמוס אקר -

  
  : הערה

אגף חופש המידע במשרד להגנת , משרד להגנת הסביבהה ללמחוז מרכז שפניות לקבלת מידע הופנו 

עד  ל לא היה מידע או שלא התקבלה תגובה"גורמים הנבידי ה. כיבוי אש ומשרד הבריאות, הסביבה

  .ח"מועד השלמת הכנת הדו

 
 :וסיורים באתר ראיונות

 בסיסב – 1בבסיס  ד תקציבים ובקרה"רמ, ש.לעם , 04.05.2014ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 . 2011משנת 

 . 2000משנת  בסיסב –  2בסיס ב ממונה הגנת הסביבה, י.נעם  14.05.14ראיון שנערך בתאריך  -

 בסיסב – 3בסיס ב קצין לוגיסטיקה ואחראי משאבים. ע, ס.אעם  15.05.14ראיון שנערך בתאריך  -

 . 1998משנת  בסיסר קורסים של קצינים במילואים ב"פ רס.וא 2005משנת 

 . 1982משנת  בסיסב - 4בסיס , נגד לוגיסטיקה, פ.שעם  15.05.14ראיון שנערך בתאריך  -

 .2012משנת  בסיסב - 5בסיס מפקד , ג.שעם  18.05.14בתאריך  וראיון וסיור שנערכ -

שנת מ בסיסב – 6ממונה הגנת הסביבה בבסיס , ב.דעם  22.05.14בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

2013. 

 .2000משנת  בסיסב – 7בסיס ב מנהל עבודה, ע.ועם  22.05.14בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

 .2001משנת  בסיסב – 8נגד לוגיסטיקה בבסיס , ה.עם א 28.05.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2012משנת  בסיסב – 9מ בבסיס "קצינת אג, כ.עם ס 02.06.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 משנת בסיסב – 10נאמן הגנת הסביבה בבסיס , ג.עם ח 10.06.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

2013. 

משנת  בסיסב – 11בבסיס  ממונת הגנת הסביבה, ש.עם ס 11.06.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -
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 .2002משנת  בסיסב –ממונה בטיחות , ש.וא 1985משנת  בסיסב –ממונה בטיחות , ג.י, 2012

 .2012משנת  בסיסב – 12בסיס סגן מפקד , ח.העם  11.06.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2011משנת  בסיסב – 13מ בבסיס "אג ציןק. ע, א.אעם  26.06.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2010משנת  בסיסב – 14מרכז גיוס בבסיס . ע, ח.עם ר 26.06.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .1999משנת  בסיסב – 15מפקד בית דין בבסיס , נ.עם ק 08.07.14ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 

 הגבלות הסקר ההיסטורי .2

מרץ (ו במהלך תקופת הכנת שצוינו לעיל מהמקורות ומהגורמיםו מתבסס על נתונים שנאספזה ח "דו

  ).2014עד יולי 

דווחו או  אשר ,אתרתת הקרקע ב הסביבתי של הנוגעים למצב ואירועיםפעילויות ח זה מוצגים "בדו

  .ח"הדו בו נערךזוהו במהלך פרק הזמן 

גבלות הגלומות בשיטות מקובלות וטומן בחובו את כל המהסביבתיות הח הוכן בהתאם לשיטות "הדו

בכל הנוגע לשירותים המקצועיים אשר  נוספתעניקים כל אחריות או ערבות המחברים אינם מ. אלה

  . ח זה"סופקו תחת תנאי החוזה ואשר כלולים בדו

 ל תצפיות חזותיות על האתר והנמצאח הנוכחי התבססו בחלקם ע"בוצעו ותוארו בדו השירותים אשר

או על , לתצפית ישירה וות דעתנו על אותם חלקים באתר שלא נמצאו זמיניםלא ניתן להחיל את ח. בו

  . הקרקע-תת

כל אדם אחר או ישות  .צריפין מחנהלקראת פינוי  מ"בע ארמון אדריכליםחברת ח זה הוכן עבור "דו

ח זה ללא אישור בכתב של חברת "אחרת אינם מורשים להסתמך על המידע והמסקנות המופיעות בדו

   .מ"בע יכליםארמון אדר

 

 ובסביבתו סקרים קודמים שנעשו באתר .3

, 2013מרץ , "4מתחם  –) Phase 1( 460/סקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה צריפין מק" -

וצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום  4במסגרת סקר זה נסקרו הבסיסים במתחם . גיאופרוספקט

 .קרקע

 6ד "במסגרת סקר זה נסקר בסיס בה .LDD, 2011 נובמבר, 6ד "בה –) Phase 1(סקר היסטורי  -

  .וצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע) 4הנמצא במתחם (

  

 ותיאור האתר מידע כללי .4

  היסטוריה 4.1

  .)סרפנד דאז( צריפיןהצבא הבריטי מחנה היווה חלק מ 4מתחם : 1948 – 1917

  .ל"מחנה צריפין בשימוש צה: ההווה – 1948

, נה על ידי הבריטים שימש כבסיס אימונים והדרכה בתקופת המנדט הבריטימחנה צריפין אשר נב

שימושים אלו . נבנה מחנה מעצר ששימש לקליטת עצורים ערבים ויהודים סמוך למחנה האימונים

 )לא בהכרח באותם מיקומים גיאוגרפיים בתוך המחנה( ל במחנה"מתקיימים גם מאז אחיזתו של צה

  :כפי שמובא במקורות הבאים
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הוקם בסמוך  1936בשנת ). סרפנד(כבסיס של הצבא הבריטי  1917בשנת הוקם  צריפין מחנה" -

למחרת הכרזת המדינה עזבו הבריטים את המחנה ולמחנה נכנסו חיילי ". סרפנד"מחנה המעצר 

במהלך " גבעתי"המחנה נכבש על ידי חיילי חטיבת , שלושה ימים לאחר מכן. הלגיון הערבי

המחנה שימש מאז ועד היום . סופח שטח המחנה לבאר יעקב 1960ת בשנ. מלחמת העצמאות

 . )ויקיפדיהמתוך אתר ( כמחנה אימונים והדרכה

שטח נרחב לשימוש כבסיס טירונים עבור ) מחנה צריפין(כבר מראשית בניינו הוקצה בו ".. -

 "ותושיועדו להתגייס לכוחות הוד מלכ, יהודים וערבים, הפלשתינאים )Natives( "נייטיבס"ה

 .)שימור המורשת הישראלית, מתוך אתר נוסטלגיה(

... היה המחנה הראשון לקליטת עצורים ערבים, 1936ליולי  15 -שהוקם ב, מחנה המעצר צריפין" -

המחנה ... יהודים נפתח המחנה לקליטת עצורים 1939בשנת . 1936בנובמבר  10-המחנה פונה ב

בתי "מתוך המאמר ( "הצבאי הגדול צריפיןסמוך למחנה האימונים , השתרע על פני שטח רחב

  ).יהושע כספי" הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

היחידות הבריטיות העיקריות , )ח"כסלו תש, י"ארכיון הלח(הבריטי  על הצבאעל פי מסמך סקירה 

של  )גדודים(שני בטליונים , מפקדת הצבא באזור דרום הארץ :היו) סרפנד דאז(אשר פעלו בצריפין 

פלוגת , המשטרה הצבאית, בית חולים צבאי, מחסני חיל תחמושת, רותיםימפקדת חיל הש, חיל רגלים

ללה אשר כ Horse Transport Company 414ביניהם (פלוגות הובלה , מרכז הדואר הצבאי, מכבי אש

  .ועוד) ועגלונים ערביםעוזרים 

פין כפי שנכתב לעיל ויחידות נוספות היחידות השונות בצריאת רשימת ניתן לראות  2בנספח מספר 

משנת ומפה כללית  1939משנת ות במחנה צריפין כמו גם מפת חלוקה ליחיד ,)ל"מהמסמך הנ העתק(

1944.  

לראות את השינויים ניתן  ,)13עד  8 שרטוטים( לשנים האחרונות עדו 1946משנת בתצלומי אוויר 

כמפורט צבאי ובו מספר יחידות  מחנהכ משמש האתר ,ח זה"נכון למועד כתיבת דו. שנעשו באתר

   .יחידות - 5בפרק 

  

  מיקום ושטח האתר  4.2

 - מצפון מזרח , מחנה צריפין - 5 מתחם -מצפון  .דונם 750 – משתרע על שטח של כ) 4מתחם ( האתר

שכונות  –מדרום וממערב  ,מחנה צריפין – 3-ו 2מתחמים  –מדרום מזרח , בית חולים אסף הרופא

  .1 פרמס בשרטוטמיקום האתר מוצג . מחנה צריפין, 7מתחם  –לציון וממזרח ראשון , מגורים

  

  טופוגרפיה 4.3

המהווה  ,האתר .מטרים מעל פני הים 80לבין  מטרים מעל פני הים 65בין  משתנהרומו של האתר 

לכיוון מזרח ולכיוון הינו הטופוגרפי  שיפועה. חלק ממחנה צריפין הינו האזור הגבוה ביותר במחנה

  .מוצגת מפה טופוגרפית של אזור האתר 2מספר  בשרטוט .נים אלויוצר ניקוז טבעי בכיווו מערב

  

 כללי - בסביבת האתר ובאתר שימושי קרקע 4.4

   
  שימושי קרקע הסמוכים לאתר  4.4.1
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  :להלן שימושי הקרקע בסביבת האתר

  .ראשון לציון, מגורים :ממערב

  .מחנה צריפין, 5מתחם  :מצפון

  .וןראשון לצי, מגורים :מדרום

   .מחנה צריפין, 7מתחם : ממזרח

  "אסף הרופא"בית חולים : מצפון מזרח

השימושים העיקריים . מתבצעת פעילות מזהמת משמעותית סמוך לאתר םבה מוקדיםלא אותרו 

יצוין כי צפון מזרחית לאתר נמצא בית חולים אסף . בסביבת האתר הינם מגורים ושטחים פתוחים

  .1מספר  בשרטוט צריפין מחנההקרקע בסביבת  ניתן לראות את שימושי .הרופא

  

  כללי -אתר קרקע ב שימושי 4.4.2

קיימים יחידות שונות בהן  מחנהב. מערך כבישים ומבנים רבים ל ובו"צה מחנה פועלהאתר  בשטח

או /בשמנים וים רבים באתר נעשה שימוש בחלק. מוסכים ומחסנים, מגורים, בעיקר משרדים

   .אזורים רבים אינם מחופים. ו אספלט או בטוןחיפוי האתר עשוי ברוב. בדלקים

תיאור שימושי הקרקע בכל יחידה  .במחנה צריפין 4במתחם ח זה עוסק בכל היחידות הפועלות "דו

וצג תיאור כללי של מ, בתום תיאור שימושי הקרקע בכל יחידה, בנוסף .בהמשך, 5בסעיף מפורט 

  .מערכת הביוב במתחם

   

 תצלומי אוויר 4.4.3

  6194 –תצלום אוויר 

מספר מבנים  לראות ניתן ,)8 שרטוטראו ( חלקיבאופן  4בו מופיע מתחם  1946בצילום אוויר משנת 

מבנים רבים בחלקו  , 3 בסיסמבנים בשטח  מצומצם של מספר ,2 בשטח בסיס רביםמבנים  ,1בבסיס 

ל מבנים מספר מצומצם ש, 6מספר מצומצם של מבנים בבסיס , 5כל מבני בסיס , 4הדרומי של בסיס 

ומספר מבנים מצומצם  10מבנים רבים בשטח בסיס , 9כמחצית המבנים של בסיס  8בשטח בסיס 

  . כבר קיים) 6השייך לבסיס (כי אזור המרכז המסחרי ניתן לראות , כמו כן. 11בבסיס 

שטחי  .אינם קיימים נכון לשנת צילום האוויר 13ובסיס  4חלקו הצפוני של בסיס , 3רוב בסיס 

מצפון , נראים שטחים חקלאיים 4דרומית למתחם . נמצאים מחוץ לתצלום 15-ו 14, 12, 7בסיסים 

  . וממזרח נראים מבנים ושטחים פתוחים

  1958 –תצלום אוויר 

 )'מחנה ב( 4  בסיסניתן לראות שנוספו מבנים בשטח , )9 שרטוטראו ( 1958אוויר משנת  בתצלום

אינם  15-ו 14 ,13 ,12בסיסים , כמו כן. 7בשטח בסיס  בתצלום זה מבנים ניתן לראות. 8ובשטח בסיס 

  .קיימים נכון לשנת צילום האוויר

  1974 –תצלום אוויר 

בסיסים  .11ניתן לראות כי נוספו מספר מבנים בבסיס , )10 שרטוטראו ( 1974אוויר משנת בתצלום 

  .אינם קיימים נכון לשנת צילום האוויר 15-ו 14, 13, 12

  4198 –אוויר  םתצלו

כמו כן ניתן . 8נוספו מבנים בשטח בסיס ניתן לראות כי , )11 שרטוטראו ( 1984שנת אוויר מ בתצלום
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על פי התצלום . 14ובשטח בסיס  13נבנו מבנים בשטח בסיס , 10לראות שנבנה אזור אימונים לבסיס 

נת צילום נכון לש אינם קיימים 15-ו 12בסיסים . פעיל 2בבסיס  )הישן(נראה כי מרכז הטיפולים 

  .האוויר

  2000 –תצלום אוויר 

כמו כן ניתן . 6ניתן לראות כי נוספו מבנים בשטח בסיס  ,)12ראו שרטוט ( 2000בתצלום אוויר משנת 

בסיסים  .אינו פעיל 2בבסיס ) הישן(על פי התצלום נראה כי מרכז הטיפולים . 12בסיס לראות שנבנה 

  .נמצאים מחוץ לתצלום 15-ו 14שטחי בסיסים  .רנכון לשנת צילום האווי אינם קיימים 15-ו 12

  שנים אחרונות –תצלום אוויר 

את כל הבסיסים הקיימים במתחם ניתן לראות  ,)13ראו שרטוט ( האחרונות השניםבתצלום אוויר מ

4 .  

  

 הבסיסים .5

כל בסיס ושימושי . וכמובא להלן 7עד  3כמוצג בשרטוטים  ,בסיסים 15במחנה צריפין מכיל  4מתחם 

  :להלןמתוארים , רקע בוהק

 

   1בסיס  5.1

   :מידע כללי

. דונם 15 -הינו כ הבסיס שטח .ל"בצה) 'לווינים וכד, אינטרנט, טלפוניה(בתקשורת  עוסק בסיסה

מבנים המשמשים  בסיסב .)1 בספרה מסומן בסיסה( 6 בשרטוטמוצגים  גבולותיוו בסיסהמיקום 

 .1' ספח מסמובאים בנ בסיסשימושי המבנים ב. ומחסניםלמשרדים 

     :הפעילות בהווה

ריקנים 'ג, מדים, ריהוט(צבע וציוד יבש , קיימים מחסנים לציוד תקשורת, כמו כן .פעילות משרדית

   .)ב"וכיו

   :הפעילות בעבר

  .הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה

  : תשתיות תת קרקעיות

  . מכל סולר תת קרקעי

   :חומרים עיקריים בשימוש

  .ים בחירוםסולר לשימוש גנרטור

   :אירועים חריגים/לותתק

  .בבסיסלא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים 

   :)6ראו מיקומם בשרטוט מספר ( אזורים חשודים בזיהום

חשודים בזיהום מובא בטבלה מספר פירוט המוקדים ה. ריקנים של סולר'ג/גנרטורים ולצידם מכלים

1 . 

  
  

   2בסיס  5.2
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   :מידע כללי

לטיפול  מרכז פעלו בסיסב, כמו כן. )טבחות, לוגיסטיקה, נהיגה(דרכות וקורסים בה עוסק בסיסה

נכון למועד כתיבת (מתחילת שנות השמונים  פ אינו פעיל"המרט. ותחנת תדלוק )פ"מרטלהלן ( יםרכבב

   ).4מחוץ למתחם , בסיסטיפול ברכבים בחלקה הצפוני של ה מרכז פועל, ח זה"דו

 130 -הינו כ בסיסהשטח  .בתחילת שנות האלפייםתת קרקעי הוצא והמכל התחנת התדלוק פורקה 

מבנים  בסיסב. )2 בספרה מסומן בסיסה( 7-ו 6בשרטוטים מוצגים  גבולותיוו בסיסהמיקום  .דונם

  .1' מס מובאים בנספח בסיסשימושי המבנים ב. כיתות ומגוריםלמשרדים  בעיקר המשמשים

   :הפעילות בהווה

  .יםטיפול ברכב ומרכזוהדרכות  קורסים, פעילות משרדית

כולל מפריד שומנים תת קרקעי ומכל בגבולו הצפוני של הבסיס ו נמצא טיפול ברכביםהמרכז  :הערה

אך מפאת קרבתו לאתר ופוטנציאל מעבר , 4מוקד זה הינו מחוץ לגבולות מתחם . שמן שרוף עילי

  .ח זה"צוין בדו, 4מזהמים למתחם 

  : בעברהפעילות 

בסיס  בסיספעל בשטח ה 1967עד שנת . ע שנות השמונים דומה לפעילות בהווההפעילות מאמצ

פעל  עד תחילת שנות השמונים .ע"לגדנ בסיסועד תחילת שנות השמונים שימש ה 1967טירונים ומשנת 

 .בו פעלה גם תחנת תדלוק פ"מרטבדרום מערב הבסיס 

  : תשתיות תת קרקעיות

תת  מכל בנזין ;מוך למטבח בו נערכים קורסי טבחותיאל סלשימוש תרמו) בעבר(מכל סולר תת קרקעי 

  .הישןבמרכז טיפול הרכבים ) בעבר(צנרת הולכה ומנפקה לתדלוק  ;קרקעי

   :חומרים עיקריים בשימוש

  .שמנים, )בעבר(בנזין , סולר

   :אירועים חריגים/לותתק

, ול שאיבה ותדלוקדליפות סולר באזור תרג .דליפת שמן שרוף ממכל במרכז הטיפולים ברכב החדש

  . באזור ניקוי הנשקים) בעקבות גשמים(הצפה של שמנים 

   ):7-ו 6ראו מיקומם בשרטוטים מספר (בזיהום אזורים חשודים 

 יםגנרטור ;נים תת קרקעי ומכל שמן שרוף עילימפריד שומ, פ חדש הכולל רמפת טיפולים"אזור מרט

אזור  ;עמדת ניקוי נשקים ;)תרמויאלים(מים  וםמכלי סולר לחימ ;מכלי סולר/צידם חביותחירום ולל

 מרכזאזור  ;מחסן צבע; מכל סולר ליד חדר האוכל ;אזור תרגול שאיבה ותדלוק ;חנית המשאיות

  .1מובא בטבלה מספר פירוט המוקדים החשודים בזיהום . תחנת תדלוקבו פעלה  ישן יםרכבבטיפול 

  

  :3בסיס  5.3

   :מידע כללי

פועלות סדנה לטיפול ברכב  בסיסב, כמו כן). ב"הצלה וכיו, חילוץ( בהדרכות וקורסים עוסק בסיסה

  . 4מתחם ל רוב שטח הבסיס נמצא מחוץ. ותחנת תדלוק

בתוך  גבולותיוו בסיסמיקום ה. דונם 38 -הינו כבסקר זה ונסקר  4אשר נמצא במתחם  בסיסהשטח 

 ,משרדיםכבעיקר ים מבנים המשמש בסיסב). 3בספרה  מסומן בסיסה( 5 רטוטמוצגים בש 4מתחם 

  .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. כיתות ומגורים
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  :הפעילות בהווה

הטיפולים המבוצעים  .סדנת טיפול ברכבאחסון ו ;תדלוק רכבים ;קורסים והדרכות ;משרדית פעילות

. ב"וכיובדיקת רצועות , בדיקת אורות, בדיקות שמן, חיזוק גלגלים: בסדנה הינם תיקונים קלים כגון

  .דלקים/קיים שימוש בשמנים

  :הפעילות בעבר

. יקוד העורףלפא ובתחילת שנות התשעים עבר "תחת הג בסיסה םבתחילת שנות החמישים הוק

  . הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה

  :תשתיות תת קרקעיות

   .שומניםמפריד  ;צנרת תת קרקעית ;מכל שמן שרוף תת קרקעי

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .בנזין וסולר, שמנים

  :אירועים חריגים/לותתק

  .בבסיסמידע על תקלות או אירועים חריגים  אותרלא 

  :אזורים חשודים בזיהום

מכלי סולר לחימום מים  ;מכלי סולר/צידם חביותחירום ולל יםגנרטור ;עמדת ניקוי נשקים

, רמפת טיפולים, יפוליםסככות ט, מצבריה ,ים הכולל מפריד שומניםרכבבטיפול  מרכז ;)תרמויאלים(

פירוט המוקדים החשודים . ותחנת תדלוק דלקים/מחסני שמנים, צנרת תת קרקעית, מכל שמן שרוף

  .1מובא בטבלה מספר בזיהום 

  :4בסיס  5.4

   :מידע כללי

' מחנה א(י מחנות נלש מחולק בסיסה .הכשרת מקצועות השלישות וטירונות, בהדרכות עוסק בסיסה

. דונם 20 -הינו כ' דונם ושטח מחנה ב 75 -הינו כ 'שטח מחנה א. מיכותהממוקמים בס) 'ומחנה ב

מבנים  בסיסב. )4 בספרה מסומן בסיסה( 6- ו 5בשרטוטים מוצגים  גבולותיוו בסיסהמיקום 

   .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. המשמשים בעיקר למשרדים כיתות ומגורים

  :הפעילות בהווה

   .סים והדרכותקור, פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

עת הוקם , משנות השבעים .מסוף שנות הארבעים ועד שנות השבעים שימש הבסיס כבית ספר למנהלה

הפעילות בעבר דומה לפעילות . בבסיס הוקם בית ספר למקצועות משאבי האנוש, חיל השלישות

 .בהווה

  :תשתיות תת קרקעיות

   .מכל סולר תת קרקעי

  :מושחומרים עיקריים בשי

  .שמנים, סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

  .בסוף שנות התשעים' ליד תרמויאל במחנה א) ליטרים 10-כ(ידוע על דליפת סולר 

תכנית 413-0180570 24/12/2014 14:30:56 נספח סקר איכות קרקעות נספח סקר הסטורי



 

 

 :)6 -ו 5ראו מיקומם בשרטוט מספר ( אזורים חשודים בזיהום

עמדת ניקוי , מכלי סולר/צידם חביותחירום ולל יםגנרטור, )תרמויאלים(מכלי סולר לחימום מים 

 .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . אחסון שמנים, נשקים

  5בסיס  5.5

   :מידע כללי

 בסיסהמיקום  .דונם 9 -הינו כ בסיסהשטח . בביצוע חקירות פליליות ומשימות שטח עוסק בסיסה

מבנים המשמשים בעיקר  בסיסב). 5בספרה  מסומן בסיסה( 5-ו 4מוצגים בשרטוטים  גבולותיוו

  .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. משרדיםכ

  :הפעילות בהווה

   .בלבד פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

   .הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה

  :תשתיות תת קרקעיות

   .5לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .)שימוש מועט( סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

  .בבסיסקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים לא הת

  :אזורים חשודים בזיהום

פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה . חבית סולר םהיתה לצידבעבר . לחירום יםגנרטור

  .1מספר 

  6בסיס  5.6

   :מידע כללי

, גזם, ביוב, תחזוקת כבישים(ותפעול השטחים הציבוריים  )ג"ש, פטרול(בהגנת המחנה  עוסק בסיסה

 בסיסה( 6 רטוטמוצגים בש גבולותיוו בסיסהמיקום  .דונם 87 -הינו כ בסיסהשטח . )ב"תעלות וכיו

 ). 6 בספרה מסומן

שירות חברת , בנק( מרכז מסחרי כמו כן בשטח הבסיס. המשמשים בעיקר למשרדיםמבנים  בסיסב

שימושי . ומטווחים) הפצהמחסן מזון ל(מרכז לוגיסטי , )חנויות ממכר מזון וחנות סמלים, סלולר

  .1' מובאים בנספח מס בסיסהמבנים ב

  :הפעילות בהווה

  .בלבד פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

  . הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה

  :תשתיות תת קרקעיות

   .6לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 
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  :חומרים עיקריים בשימוש

  ).שימוש מועט(סולר 

  :חריגיםאירועים /לותתק

  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  :אזורים חשודים בזיהום

פירוט . אקדח תדלוקו המחובר לצנרת גמישהמכל סולר עילי  אזור ;\,)מכל סולר פנימי( יםגנרטור

  .1בטבלה מספר המוקדים החשודים בזיהום מובא 

  7בסיס  5.7

   :מידע כללי

  :יםבשלושה עיסוקים עיקרי עוסק בסיסה

 ייצור מטרות ברזל ושילוט  -

 רכש של מטרות ואמצעי הדרכה -

 שונות ניפוק כלל האמצעים ליחידות -

 .נגריה ומצבעה ,פ"מרט בסיס גםשטח הבעבר פעלו ב .)הדפסה(מסגריה ומפעל שילוט  פועלים בסיסב

שר בשטח הבסיס יחידה נוספת א .דלקיה עם חבית סולר לתדלוק מלגזות נמצאה בבסיסבעבר , כמו כן

  . ב"צילום וכיו, עריכה, הוקמה בתחילת שנות האלפיים העוסקת בהסרטה

). 7בספרה  מסומן בסיסה( 7 מוצגים בשרטוט גבולותיוו בסיסמיקום ה. דונם 30 -הינו כ בסיסשטח ה

מובאים בנספח  בסיסשימושי המבנים ב. בתי מלאכהו מחסנים ,מבנים המשמשים למשרדים בסיסב

  .1' מס

  :הפעילות בהווה

   .ומחסנים מפעל שילוט, מסגריה, פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

בעבר פעלו בבסיס גם נגריה . )2לפני כן השטח היה שייך לבסיס (הבסיס הוקם בתחילת שנות השמונים 

  ).2חלק מהמרכז שפעל בעבר בבסיס (בדרום מזרח הבסיס פעל מרכז טיפול ברכבים . ומצבעה

  :תשתיות תת קרקעיות

   .7ל תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס לא ידוע ע

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .דבקים, צבעי שמן, מתכות, בנזין, סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

בחלקו המערבי של בעלי אופי לא ידוע מתכות  הוטמנובעבר , על פי דיווח מנהל העבודה בבסיס

  .הבסיס

  :אזורים חשודים בזיהום

מחסן ; בעבר יםרכבבטיפול  מרכזאזור  ;)תרמויאל(מכל סולר לחימום מים  ;פינת דלקים ושמנים

אירועים /ראו תקלות(אזור קבורת מתכות  ;דלקיה בעבר ;נגריה בעבר ;מצבעה בעבר ;מסגריה ;צבע

  .1בזיהום מובא בטבלה מספר פירוט המוקדים החשודים . )לעילחריגים 
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  8בסיס  5.8

   :מידע כללי

 4 מוצגים בשרטוט גבולותיוו בסיסמיקום ה. דונם 38 -הינו כ בסיסח השט. מעצרבתי פועלים בבסיס 

שימושי . ומתקני כליאהמשרדים מבנים המשמשים בעיקר כ בסיסב). 8בספרה  מסומן בסיסה(

  .1' מובאים בנספח מס בסיסהמבנים ב

  :הפעילות בהווה

  .בתי מעצר, פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

 .  ווההפעילות בעבר דומה לפעילות בה

  :תשתיות תת קרקעיות

   .8לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  :אזורים חשודים בזיהום

מכל סולר עילי סמוך  ;ראזור אחסון חביות סול ;חדר גנרטור ;)תרמויאלים(מכלי סולר לחימום מים 

  .1בזיהום מובא בטבלה מספר פירוט המוקדים החשודים . לחדר האוכל

  9בסיס  5.9

   :מידע כללי

  :הבסיס עוסק בשלושה עיסוקים עיקריים

 )הופעה ולבוש, תעבורה(שיטור  -

 ועד חזרתם) 'הפניות וכד, בתי דין(ליווי כלואים מבסיס הכליאה  -

 )'הנחת זרים וכד, דכבומשמרי (ליים "השתתפות בטקסים צה -

). 9הבסיס מסומן בספרה ( 5מיקום הבסיס וגבולותיו מוצגים בשרטוט . דונם 6.5 - שטח הבסיס הינו כ

  .1' שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס. בבסיס מבנים המשמשים למשרדים ומגורים

  :הפעילות בהווה

   .בלבד פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

  . הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה. יתה שיטור בלבדהפעילות ה 2008עד שנת 

  :תשתיות תת קרקעיות

   .9סיס לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח ב

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

תכנית 413-0180570 24/12/2014 14:30:56 נספח סקר איכות קרקעות נספח סקר הסטורי



 

 

, מ בבסיס"על פי דיווח קצינת אג. באמצעות צינור מעמדת חניית המכלית תדלוק מכל הסולר מתבצע 

  .נצפו כתמי סולר באזור ביום הסיור .כלל נשפך סולר לאורך מסלול התדלוקבדרך 

  :אזורים חשודים בזיהום

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . גנרטור, )תרמויאל(מכל סולר לחימום מים 

  

   10בסיס   5.10

   :מידע כללי

ועלות סדנה לטיפול ברכב ותחנת פ בסיסב, כמו כן. ואימוני רפואהקורסים , בהדרכות עוסק בסיסה

) מחנה הדרכה ומחנה אימונים(הבסיס מחולק לשני מחנות . )2014אינה פעילה משנת ( תדלוק

. דונם 60 -דונם ושטח מחנה האימונים הינו כ 138 -הינו כשטח מחנה ההדרכה . הממוקמים בסמיכות

  ). 10פר הבסיס מסומן במס( 7-ו 4וגבולותיו מוצגים בשרטוטים הבסיס מיקום 

 בסיסשימושי המבנים ב. כיתות ומגורים ,מחסנים, משרדיםכמבנים המשמשים בעיקר  בסיסב

  1' מובאים בנספח מס

  :הפעילות בהווה

הטיפולים המבוצעים . אחסון וסדנת טיפול ברכב, אימוני שטח, קורסים והדרכות, פעילות משרדית

. ב"בדיקות רצועות וכיו, בדיקות אורות, שמן בדיקות, חיזוק גלגלים: קלים כגון בסדנה הינם תיקונים

  .דלקים/קיים שימוש בשמנים

  :הפעילות בעבר

  . הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה, 2014למעט תחנת התדלוק שפעילותה הופסקה בשנת 

  :תשתיות תת קרקעיות

  .בור ספיגה, שומניםמפריד , וצנרת תת קרקעיתמכל שמן שרוף תת קרקעי 

  :ים בשימושחומרים עיקרי

  .בנזין וסולר, שמנים

  :אירועים חריגים/לותתק

  .באזור סככות הטיפול  )אנטי פריז( ידוע על אירוע שפיכה של מי קרה

  :אזורים חשודים בזיהום

עמדת  ;)מתודלקים ישירות בעת הצורך(חירום ל יםגנרטור ;)תרמויאלים(כלי סולר לחימום מים מ

אזור טיפול ברכבים  ;מכל סולר עילי לפינוי ;מכולת צבע ;ומניםומפריד ש) בעבר ובהווה(ניקוי נשקים 

; אזור שפיכת מי קרה ;אזורי אחסון סולר ושמנים ;)כולל רמפת טיפולים ומכל שמן שרוף תת קרקעי(

אזור מכל  ;מכלי סולר לתנורי חימום ;אזור תחנת התדלוק ;אחסון דלקים ;בור ספיגה ;מצבריה

  .1החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר מוקדים פירוט ה. וחביות סולר לפינוי

  11בסיס   5.11

   :מידע כללי

  :הבסיס עוסק בשלושה עיסוקים עיקריים

 ב"מכשירי קשר וכיו, תיקון ציוד אלקטרוני -

 מעבדות מחשוב -
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 )מחסנים(לוגיסטיקה  -

 -הינו כונסקר בסקר זה  4אשר נמצא במתחם  בסיסהשטח . 4מתחם רוב שטח הבסיס נמצא מחוץ ל

). 11במספר הבסיס מסומן ( 6מוצגים בשרטוט  4בתוך מתחם מיקום הבסיס וגבולותיו . םדונ 45

  .1' שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס. מחסניםמשרדים וכ בעיקר בבסיס מבנים המשמשים

  :הפעילות בהווה

  . ותקשורת מעבדות מחשבים, תחנת כח, מחסנים, פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

   . ר דומה לפעילות בהווההפעילות בעב

  :תשתיות תת קרקעיות

   .מכלי סולר תת קרקעיים 2

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .שמנים, סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

  .4לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח הבסיס הנמצא במתחם 

  :אזורים חשודים בזיהום

. סולר תת קרקעיים לשימוש תחנת הכחמכלי  ,שקיםעמדת ניקוי נ, מכל סולר עיליולצידו  גנרטור

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

  12בסיס   5.12

   :מידע כללי

וטירונות ) הכשרות יחידות מילואים, שפות, קי תיאום וקישור"מש(בהכשרות לקורסים  עוסק בסיסה

 11 -הינו כ בסיסהשטח . )יפיןמתבצעים מחוץ למחנה צר' שדאות וכד ,מטווחים, בעיקר לימודים(

  ). 12במספר  מסומן בסיסה( 4מוצגים בשרטוט  גבולותיוו בסיסהמיקום  .דונם

  .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. מבנים המשמשים למשרדים כיתות ומגורים בסיסב

  :הפעילות בהווה

  .קורסים והדרכות, פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

ומאז ועד ההווה הפעילות ) לפני הקמת הבסיס היה שטח פתוח(ת שנות התשעים הבסיס הוקם בתחיל

  . דומה

  :קרקעיות תשתיות תת

   .12לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  :אירועים חריגים/לותתק

  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  :וםאזורים חשודים בזיה

פירוט המוקדים החשודים . צידו מכל סולרחירום וללגנרטור , )תרמויאל(מכל סולר לחימום מים 
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  .1מובא בטבלה מספר בזיהום 

  13בסיס   5.13

   :מידע כללי

 4אשר נמצא במתחם  בסיסהשטח . 4רוב שטח הבסיס נמצא מחוץ למתחם . בהדרכההבסיס עוסק 

 5מוצגים בשרטוט  4יס וגבולותיו בתוך מתחם מיקום הבס. דונם 13.5 -כהינו ונסקר בסקר זה 

שימושי . מחסנים ומגורים, בבסיס מבנים המשמשים בעיקר למשרדים). 13הבסיס מסומן במספר (

  1' המבנים בבסיס מובאים בנספח מס

  :הפעילות בהווה

   .פעילות משרדית בלבד

  :הפעילות בעבר

). בית ספר להדרכה בלבד(תותחנים  פעלה בשטח הבסיס יחידת, ל למחנה צריפין"לאחר כניסת צה

פעילות . היתה משרדיתהחליפו את התותחנים ופעילותם ) מים"מכ(יחידת הקשתות , בשנות השמונים

   .2003החלה בשנת  ההדרכה כפי שמתבצעת בהווה

  :תשתיות תת קרקעיות

  . 13לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  :אירועים חריגים/תלותק

  .לעיתים נוצרת הצפת ביוב בחלקו הצפוני של הבסיס

  :אזורים חשודים בזיהום

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . אזור גנרטור

  14בסיס   5.14

   :מידע כללי

מוצגים  גבולותיוו בסיסמיקום ה. דונם 8 -הינו כ בסיסשטח ה. גיוס של אגף התקשובמרכז  בסיסה

שימושי . ואחסנהמבנים המשמשים בעיקר למשרדים  בסיסב). 14במספר  מסומן בסיסה( 7 רטוטבש

  1' מובאים בנספח מס בסיסהמבנים ב

  :הפעילות בהווה

  .בלבד פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

  . )פעילות משרדית(פעל בבסיס מרכז דואר צבאי בעבר 

  :תשתיות תת קרקעיות

  . 14ת בשטח בסיס לא ידוע על תשתיות תת קרקעיו

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  :אירועים חריגים/לותתק
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  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  :אזורים חשודים בזיהום

. תדלוק הגנרטור מתבצע אוטומטית על ידי צנרת גמישה עילית, גנרטור לחירום ולצידו מכל סולר

  .1בטבלה מספר  פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא

  15בסיס   5.15

   :מידע כללי

 -הינו כ בסיסשטח ה). ובעתות מלחמה(הבסיס פתוח בימי שישי בלבד . חייליםבשיפוט  עוסק בסיסה

 מבני בסיסב). 15במספר  מסומן בסיסה( 4מוצגים בשרטוט  גבולותיוו בסיסמיקום ה. דונם 1.5

  .1' פח מסמובאים בנס בסיסשימושי המבנים ב. ואולם דיוניםמשרדים 

  :הפעילות בהווה

  .משפטיים דיונים, פעילות משרדית

  :הפעילות בעבר

 .  הפעילות בעבר דומה לפעילות בהווה. בית הדין הוקם בשנות התשעים ולפני הקמתו היה שטח פתוח

  :תשתיות תת קרקעיות

   .15לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  :חומרים עיקריים בשימוש

  .ומרים מזהמים בשימושלא ידוע על ח

  :אירועים חריגים/לותתק

  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  :אזורים חשודים בזיהום

  .לא אותרו אזורים חשודים בזיהום בשטח הבסיס

במהלך הסיורים בכל הבסיסים המפורטים לעיל לא נצפו סימנים מחשידים לזיהום קרקע באזורי 

  . תעלות הנגר העילי

הינו סניטרי בלבד למעט תשטיפים המגיעים מסדנאות , במחנה צריפין 4הביוב בכל היחידות במתחם 

המובלים לביוב לאחר הפרדה במפרידי שמנים וסככות הטיפול בבסיס  3-ו 2הטיפול ברכבים בבסיסים 

הינה חלק מכלל מערכת הביוב של מחנה צריפין ולכן שפכים  4מערכת הביוב של מתחם  .10

  .4מבסיסים אחרים עוברים גם דרך מערכת הביוב של מתחם ) אם קיימים(תיים תעשיי

  ביוב 5.16

  כללי

הינה חלק מכלל מערכת הביוב של מחנה צריפין ולכן שפכים תעשייתיים  4מערכת הביוב של מתחם 

ביוב האתר מופנה .  4מבסיסים אחרים עוברים גם דרך מערכת הביוב של מתחם ) אם קיימים(

מפות תשתיות ביוב היסטוריות מצורפות . 44נת שאיבה הנמצאת מזרחית לכביש בגרוויטציה לתח

  .3תוואי מקורב של צנרת הביוב הראשית מוצג בשרטוט מספר . 3בנספח מספח 

משער ראשון (הביוב התת קרקעית הראשית עוברת ממערב למזרח לאורך הכביש הראשי  צנרת

  . הבסיסים שמצפון ומדרום לכבישמ צינורות הביוב המשניים ואליה מסונפים) מזרחה
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הינו סניטרי בלבד למעט תשטיפים , 4הביוב בכל היחידות במתחם , ח זה"נכון למועד כתיבת דו

המובלים לביוב לאחר הפרדה במפרידי שמנים  ,3-ו 2המגיעים מסדנאות הטיפול ברכבים בבסיסים 

  .10וסככות הטיפול בבסיס 

להחזקת מכון לטיהור מי הביוב במחנה " מהדרין"רת עם חב 1959על פי הסכם התקשרות משנת 

לא ידועה שנת חיבור האתר לביוב . לפחות 1959ידוע כי האתר מחובר למערכת ביוב משנת , צריפין

  ). לעילכמובא  10למעט בור ספיגה בבסיס (ואם בעבר היו קיימים בשטח האתר בורות ספיגה 

  :בורות ספיגה

ראו מיקומו בשרטוט (ור ספיגה הסמוך לעמדת שטיפת רכבים קיים ב) מחנה אימונים( 10בבסיס 

כמקובל במחצית  ,נעשה שימוש בבורות ספיגה, טרם חיבור האתר לביוב, מוערך כי בעבר). 7מספר 

  .לא התקבל מידע ולא אותרו בורות ספיגה נוספים בשטח האתר. הראשונה של המאה הקודמת

  

 ניקוז המתחם  5.17

לאורך הכביש הראשי . מספר תעלות המנקזות את מי הגשמיםבשטח הבסיסים השונים קיימות 

). 3ראו תוואי מקורב של ניקוז נגר עילי בשרטוט (עוברת תעלת ניקוז נגר עילי ראשית עשויה בטון 

נמצא האזור הגבוה  2בבסיס (מופנה מזרחה ומערבה בהתאם לתכסית הטופוגרפית  4ניקוז מתחם 

   ).4ביותר במתחם 

 

  יםשמנ/פינוי דלקים  5.18

או שמנים משומשים מפונים על ידי /דלקים ו, )10בסיס (ג .וח) 3בסיס (ס .א, )2בסיס (י .על פי דיווח נ

   .בהתאם לסוג החומר חברה אזרחית לאתר מורשה

 

  גיאולוגיה .6

. המסלע באזור האתר משויך לחבורת כורכר מהפליסטוקן שבתקופת הקוורטרעל פי מפה גיאולוגית 

חבורת כורכר נמצאת מעל חבורת . מטרים 15-בעובי של כ )חמרה(חרסית האזור מאופיין בחול עם 

סלע  תחתיהמהמהווה שכבה אטימה של האקוויפר ו הטרצייר המאופיינת בחרסיתסקיה מתקופת 

  .המוליכות ההידראולית עולה ביחס הפוך לתכולת החרסית בקרקע. גיר

  :1999דצמבר , עמוס אקר תו שלבעריכ על פי אטלס חתכים גיאולוגייםתיאור חתך הקרקע להלן 

  ;חרסית וטין: 'מ 10.0 – 0.0

  ;חול: 'מ 15.0 – 10.0

  ;טיט חולי, טיט: 'מ 20.0 – 15.0

  ;חול: 'מ 40.0 - 20.0

  ;אבן חול גירית: 'מ 45.0 – 40.0

    חול: 'מ 50.0 – 45.0

  ;אבן חול גירית: 'מ 65.0  - 50.0

  ;חול: 'מ 100.0 – 65.0

  ;ריתאבן חול גי: 'מ 115 – 100.0

  .חרסית: 'מ 115.0
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  לוגיהגיאוהידרו .7

  : רגישות הידרולוגית 7.1

בין שעל הגבול האתר מצוי , על פי מפת הרגישות ההידרולוגית לזיהום מדלקים של רשות המים

המוגדר  'ב אקוויפר מסוגלבין  ניתן לתיקוןאינו בו הנזק שאקוויפר ראשי כ המוגדר 'אקוויפר מסוג א

  .ן לתיקון או אקויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקוןאקוויפר ראשי בו הנזק ניתכ

   

   :מפלס מי התהום 7.2

 – 7.3נע בין האתר  פ קידוחים בסביבת"שהתקבל מרשות המים ע) 2013משנת (מפלס מי התהום 

הבלתי עובי התווך , מכאן. מטרים מעל פני הים 80 -ל 65משתנה בין האתר רום . מעל פני הים' מ 19.45

   .מטרים 60 –רווי מוערך בכ 

   .2מיקום קידוחי מי התהום מוצג בשרטוט מספר . בסביבת האתר מספר קידוחי מי תהום

  

  : כיוון זרימת מי התהום 7.3

האתר נמצא מזרחית לשקע ראשון לציון  , 2011סתיו  –על פי מפת מפלסי מי תהום של רשות המים 

 .)וצפון מערב מערב(ל "שקעים הנהכיוון זרימת מי התהום הינו לכיוון . ודרום מזרחית לשקע בת ים

ניתן לראות במפה את גרדיאנט המפלס באזור . 14מספר  בשרטוט מוצגתמפת מפלסי מי התהום 

     .האתר המתאים לנתוני רשות המים לעיל

  : איכות מי התהום 7.4

 ,Ca, Mg, Na, K Clלפרמטרים(נערכו בדיקות מי תהום , 2014 – 2000על פי נתוני רשות המים מהשנים 

SO4, HCO3, B, F, Br, NO3 (יו תלמי מנשה , פ באר יעקב מועצה נפט, בקידוחים פ באר יעקב זבוטינסקי

  .תוצאות הבדיקות היו תקינות. 26/5פ רשלצ גרוס קליין ויו צריפין , 5פ ספוריה מהדרין , 25/6

  
 ותהמלצסיכום ו .8

  :סיכום 8.1

ו שטח האתר הינ. ותעסוקה מסחר, לפינוי למטרת בניית אזור מגורים מיועד צריפיןמחנה ב 4מתחם 

  .דונם 750 -כ

וכיום פועלות בו צבאי  מחנהכ משמש האתר מאז הקמתו. הבריטיעל ידי הצבא  1917-ב האתר הוקם

  . יחידות רבות העוסקות במגוון פעילויות

אחסנה  ,טיפול ברכבים, כיתות ואולמות הדרכה, לוגיסטיים/משרדיים הינם מחנהשימושי הקרקע ב

  . 'וכד

המוקדים העיקריים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע הינם מרכזי טיפול ברכבים ותחנות תדלוק אשר 

אשר אותרו במהלך הכנת בעלי פוטנציאל זיהום קרקע  רוב המוקדים. 10 -ו 7, 3, 2נמצאים בבסיסים 

עמדות  4בנוסף קיימים במתחם . סקר היסטורי זה הינם מכלי סולר לשימוש תרמויאלים וגנרטורים

או שמנים /ואזורי אחסון דלקים ו בור סופג אחד, )בעבר ובהווה(מעט בתי מלאכה , ניקוי נשקים

  . המהווים פוטנציאל לזיהום קרקע
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החומרים אשר בשימוש היחידות השונות ואירועים , יהום קרקעפירוט מוקדים בעלי פוטנציאל ז

  .ח"בגוף הדומוצגים חריגים 

  

 :צותהמל 8.2

נעשה שימוש בבורות , לביובמערכות סילוק השפכים טרם חיבור , י בעברמוערך כ, כפי שצוין לעיל -

לאור העובדה שאותר בור ספיגה  . העשריםכמקובל במחצית הראשונה של המאה , באתר ספיגה

שימוש במהלך השנים לאור ההערכה שקיימת סבירות שנעשה , בלבד בכל שטח האתראחד 

נוסף ובהעדר מידע ספציפי ) דונם 750 –כ (ר לאור גודלו של האת, בתחומו במומסים מוכלרים

לקבלת מידע על נוכחות אפשרית של תרכובות , מומלץ להתקין קידוחי ניטור מי תהום, בנושא

תהווה אינדיקטור לנוכחות גז , נוכחות תרכובות אלו במי התהום . מוכלרות נדיפות במי התהום

  . קרקע בתווך הלא רווי

להלן  1רים החשודים בזיהום המוצגים בטבלה מספר סקר קרקע בכל האזומומלץ לבצע  -

משרד להגנת סקר הקרקע יבוצע על פי המתווה שסוכם בין משרד הבטחון ל .7עד  3ובשרטוטים 

  .ל"הסביבה בנוגע למחנות צה
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  מחנה צריפין, 4מתחם  מוקדים חשודים בזיהום בשטח – 1טבלה מספר 

שם הבסיס
מספר נקודה 
  בשרטוטים

 הערות אנליזות לביצוע מקורות אפשריים יאור המוקדת מיקום

 1בסיס 
 )6שרטוט (

 צפונית למחסן ציוד תקשורת  1-2
עילי (סולר  ימכלו גנרטור

 TPH סולר )ותת קרקעי
  

  ריקנים של סולר'גנרטור וגסמוך למשרדים  3

 2בסיס 
שרטוטים (

 )7- ו 6

1  
 חדש פ"מרט, צפון מזרח הבסיס

 )פ"מרט(
מפריד , חדש פ"מרט

, מרכיבי דלק מניםוש
, סיםממ ,שמנים

 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, מתכות

  

2  
סמוך , צפון מזרח הבסיס

 פ"למרט
מכל שמן , רמפת טיפולים
 שרוף

 ידוע על אירוע דליפת שמן שרוף

צפון מזרח הבסיס דרומית   3
 פ"למרט

 גנרטור

 סולר

TPH 

תדלוק הגנרטור מהמכלית מתבצע 
 מחוץ לגדר הבסיס באמצעות צנרת

4 
 תרמויאלים

מכלים (פעלו בעבר על סולר 
  5-6 )עיליים

צפון מזרח הבסיס דרומית 
 לכיתות

 שמנים עמדת ניקוי נשקים צפונית לנשקיה  7
בעקבות גשמים היתה הצפה של 

 השמן
צפונית למועדון  8

 תרמויאל
 סולר

)עילי(בעבר 
)יתת קרקע(בעבר סמוך למטבח  9
)עילי(בעבר צפונית לתחנת הכח  10
תחנת הכח  11

 גנרטור
מכל סולר עילי

  סמוך למגרש הספורט  12
 חניהחנית משאיות  13

 מרכיבי דלק

נצפו כתמים על האספלט

 שאיבה ותדלוק אזור תרגול משטח עפר  14-15
ידוע , אזורי תרגול תדלוק ושאיבה

נצפו . על אירועי דליפת סולר
 כתמים

16  
צפונית , דרום מזרח הבסיס
 לכיתות

 תרמויאל

 סולר

 )עילי(בעבר 

17  
דרומית , דרום מזרח הבסיס
 לספריה

 גנרטור
  

18  
מזרחית , דרום מזרח הבסיס
   למשרדים

הוסר בתחילת שנות האלפיים מכל סולר עיליחדר אוכל  19

 גנרטורים אולם כנסים  20-22
נצפו . באופן קבוע לא נמצאים

 כתמים
צבעי שמן מתכות ,VOC'sסיםממ, מתכות מחסן צבעצפונית לאולם הכנסים  23
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שם הבסיס
מספר נקודה 
  בשרטוטים

 הערות אנליזות לביצוע מקורות אפשריים יאור המוקדת מיקום

 2בסיס 
שרטוטים (

)7- ו 6  
 פ ישן"מרט, דרום מערב הבסיס  24-31

תחנת תדלוק , ישן פ"מרט
שכללה מכל בנזין תת  בעבר

צנרת תת קרקעית , קרקעי
 ומנפקה

, מרכיבי דלק
, סיםממ, שמנים

 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, מתכות

מרכז הטיפולים ברכב אינו פעיל 
תחנת תדלוק . משנות השמונים

פורקה ומכל בנזין תת קרקעי הוצא 
 בתחילת שנות האלפיים

 3בסיס 
 )5שרטוט (

שמניםעמדת ניקוי נשקיםמזרחית למגדל מים  1

TPH 
  

ריקנים של סולר'גנרטור וגסמוך למגדל המים  2
   סולר

מכל סולר עילי תרמויאלסמוך למגורים  3

 פ"מרט  4-5
מפריד , טיפולים ברכב

 מניםוש

, מרכיבי דלק
, סיםממ, שמנים

 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, מתכות

  

   מתכות ,PHמתכות, חומצות מצבריהפ"סמוך למרט  6

 פ"מערבית למרט  7-9

רמפת , סככת טיפולים
מכל שמן שרוף , טיפולים

צנרת תת  ,תת קרקעי
 מחסן שמנים ,קרקעית

, מרכיבי דלק
, סיםממ ,שמנים

 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, מתכות

צנרת תת קרקעית עוברת מתחתית 
רמפת הטיפולים למכל התת קרקעי 

וממפריד השמנים למכל התת 
 קרקעי

 תרמויאלמזרחית למשרד  10
 סולר

TPH 

 מכל סולר עילי
 גנרטורמערבית למשרד  11

12  
סככת , ום מערב הבסיסדר

 טיפולים
 סככת טיפולים

, מרכיבי דלק
   שמנים

מרכיבי דלקמכל סולר עילי ומנפקהתחנת תדלוק, צפון מערב הבסיס  13
 נצפו כתמים

 בנזין ושמנים, אחסון סולר דלקיה  14
, מרכיבי דלק
 TPH, VOC's שמנים

  מרכיבי דלק אחסון בנזיןדרומית לדלקיה  15

 4בסיס 
 'מחנה א

 )5שרטוט (

 מזרח הבסיס  1-4
 סולר גנרטורים/תרמויאלים

TPH 

מכלי  4ארבעה תרמויאלים עם 
כיום נבנה בשטח מבנה . סולר בעבר

 כיתות

 רחבי הבסיס  5-14
ידוע על אירוע דליפת סולר מהמכל 

 ם בסוף שנות התשעים"שליד השק

 4בסיס 
 'מחנה ב

 )6שרטוט (

נשקים עמדת ניקויסמוך לנשקיה  1
 שמנים

  
   אחסון שמניםמזרחית למשרדים  2

3  
סמוך , צפון מזרח הבסיס

 מקלחות/לשירותים
 סולר תרמויאל

 )כיום ריק(מכל סולר עילי 

4  
סמוך , דרום מערב הבסיס

 מקלחות/לשירותים
מכל סולר עילי ומכל סולר תת 

 )כיום ריקים(קרקעי 

5  
דרומית , דרום מערב הבסיס

 מקלחות/תיםלשירו
 בעבר שמנים אחסון שמנים
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שם הבסיס
מספר נקודה 
  בשרטוטים

 הערות אנליזות לביצוע מקורות אפשריים יאור המוקדת מיקום

 5בסיס 
שרטוטים (

 )5- ו 4
 סמוך למשרדים  1

 גנרטור

 סולר

TPH 

 חבית סולר בעבר

 6בסיס 
 )6שרטוט (

נצפו כתמיםדרום מערב הבסיס  1
  סמוך למטבח  2

 סמוך למרכז הלוגיסטי  3
מכל סולר עילי המחובר 
לצנרת גמישה ואקדח 

  תדלוק

 7בסיס 
 )7שרטוט (

 פינת דלקים ושמנים צפונית למחסנים, צפון הבסיס  1
, מרכיבי דלק
 שמנים

 נצפו כתמים, מכל סולר עילי

  סולר תרמויאלסמוך למקלחות  2

 מזרח הבסיס  3-7
, מחסן צבע, פ בעבר"מרט

 מסגריה

, מרכיבי דלק
, ממסים, שמנים

 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, מתכות

כולל (ברזל  במסגריה בוצע חיתוך
 ) עופרת

8  
 דרום הבסיס

   מתכות ,TPHשמנים, מתכות מסגריה
   מתכות ,VOC'sממסים, מתכות מצבעה 9
שימוש בדבקים VOC's)ממסים(דבקים  נגריהמרכז הבסיס  10

 TPH מרכיבי דלק דלקיה בעבר מערב הבסיס  11
לקראת סוף , חביות סולר בעבר

ופינו סגרו הדלקיה , העשור הקודם
ייתכן והיו דליפות מערבה. החביות

 TPH, מתכות שמנים, מתכות אזור קבורת מתכות דרומית לתדלוק המלגזות  12-13
על פי דיווח מנהל העבודה בבסיס 

 בעבר קברו מתכות באזור זה

 8בסיס 
 )4שרטוט (

1  
אזור , דרום מזרח הבסיס
 האוהלים

 תרמויאל

 TPH סולר

 מכלי סולר עילי
2  

סמוך לתאי , זרח הבסיסדרום מ
 המעצר

סמוך לאפסנאות  3

 סמוך למגורים  4-5
נצפו שלוליות , מכלי סולר עילי

 וכתמים
נצפו כתמים חדר גנרטורדרומית לנשקיה  6
  אזור אחסון חביות סולרמזרחית לנשקיה  7
נצפו כתמים מכל סולר עיליסמוך לחדר אוכל  8
 תרמויאלסמוך לתאי המעצר, סצפון הבסי  9

 9בסיס   נצפו כתמים, מכל סולר עילי
 )5שרטוט (

 תרמויאל  סמוך למגורים  1
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שם הבסיס
מספר נקודה 
  בשרטוטים

 הערות אנליזות לביצוע מקורות אפשריים יאור המוקדת מיקום

 9בסיס 
)5שרטוט (  

  ומסלול התדלוק גנרטור למטבחון מערבית ודרום מערבית  2-3
 סולר

TPH 

תדלוק הגנרטור . נצפו כתמים
מהמכלית מתבצע באמצעות צנרת 

. וח קעל פי דיו, מחנית המכלית
נשפך  ך כללבדר, מ בבסיס"אג

 סולר לאורך מסלול התדלוק

 10בסיס 
מחנה 
 הדרכה

 )4שרטוט (

מכלי סולר עיליים תרמויאלסמוך למגורים, מזרח הבסיס  1-3
   גנרטורמערבית למטבח  4

 דרומית לנשקיה  5
מפריד , עמדת ניקוי נשקים

   שמנים מניםוש

 כיום נותר משטח בטון בלבד  י נשקים בעברעמדת ניקו  ביה"מערבית ללש  6
חלקם הוסרו, מכלי סולר עילייםסולר תרמויאליםרחבי הבסיס  7-14
צבעי שמןאחסון צבע כולל  VOC'sממסים, מתכות מכולת צבעג.סמוך לש, צפון הבסיס  15

 10בסיס 
מחנה 
 אימונים

 )7שרטוט (

 )לפינוי(ריק  TPH סולר מכל סולר עילי משטח עפר, דרום מזרח הבסיס  1

2-7  
סככות , דרום מערב הבסיס
 טיפולים

רמפת , טיפול ברכבים
מכל שמן שרוף , טיפולים

אחסון סולר , תת קרקעי
 ושמן

, מרכיבי דלק
, ממסים, שמנים

 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, מתכות

  

  אתילן גליקול  שפיכת מי קרהאזור   8
Ethylene 

Glycol 
כה של מי קרה ידוע על אירוע שפי

 על משטח אספלט

PHמתכות, חומצות מצבריהדרומית לסככות הטיפולים  9 , מתכות    

 בור ספיגה עמדת שטיפה, מזרח הבסיס  10
, מרכיבי דלק

, ממסים, שמנים
 מתכות

TPH, VOC's, 
SVOC's, PH, 

 מתכות
  

   TPH, VOC'sמרכיבי דלק אחסון דלקיםמחסן דלקים, מזרח הבסיס  11

 מכל סולר עילי ומנפקה תחנת תדלוק, מזרח הבסיס  12

 סולר

TPH 

נצפו , צנרת עילית מהמכל למנפקה
 כתמים

מכל סולר עילי בעבר תרמויאלדרומית לחדר אוכל  13

 אזור אוהלים, צפון הבסיס  14-19
מכלי סולר עיליים לתנורי 

   חימום

 צפונית לאוהלים, צפון הבסיס  20
סולר אזור מכל וחביות 

   לפינוי

 11בסיס 
 )6שרטוט (

מכל סולר עילי גנרטורסמוך לשרתי התקשורת  1
  שמניםעמדת ניקוי נשקיםסמוך לנשקיה  2

 סמוך לתחנת הכח  3-4
שני מכלי סולר תת 

 קרקעיים
    סולר
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שם הבסיס
מספר נקודה 
  בשרטוטים

 הערות אנליזות לביצוע מקורות אפשריים יאור המוקדת מיקום

 12בסיס 
)4שרטוט (  

 תרמויאל דרומית למגורים  1

 TPH  סולר

 מכל סולר עילי

 ת למגוריםצפון מערבי  2

  גנרטור

 מכל סולר עילי

 13בסיס 
 )5שרטוט (

 נצפו כתמים מערבית למחסנים  1

 14בסיס 
 )7שרטוט (

 צפון מזרחית למשרדים  1
מכל סולר עילי ממנו יוצאת צנרת 

מתבצע (עילית ישירות לגנרטור 
 )מילוי אוטומטי בעת הצורך

 15בסיס 
  ודים בזיהוםלא אותרו אזורים חש          )4שרטוט (
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(מ"ר)תת ייעודייעודמספר מבנה  שטח בנוי
19תנור חימום מיםאנרגיה1

23תנור חימום מיםאנרגיה2

5המתנהסככה3

6המתנהסככה4

6המתנהסככה5

7המתנהסככה6

39המתנהסככה7

32גגוןסככה8

125סדנת רכבסככת טיפולים9

142סדנת רכבסככת טיפולים10

185סדנת רכבסככת טיפולים11

8רגילהסככת אחסנה12

25רגילהסככת אחסנה13

25רגילהסככת אחסנה14

47מגוריםמבנה מגורים15

47מגוריםמבנה מגורים16

47מגוריםמבנה מגורים17

47מגוריםמבנה מגורים18

48מגוריםמבנה מגורים19

49מגוריםמבנה מגורים20

50מגוריםמבנה מגורים21

53מגוריםמבנה מגורים22

29משרדמשרדים23

29משרדמשרדים24

30משרדמשרדים25

30משרדמשרדים26

31משרדמשרדים27

45משרדמשרדים28

48משרדמשרדים29

90משרדמשרדים30

119משרדמשרדים31

9מחסןאחסנה32

14מחסןאחסנה33

14מחסןאחסנה34

16מחסןאחסנה35

19מחסןאחסנה36

30מחסןאחסנה37

66מחסןאחסנה38

67מחסןאחסנה39

67מחסןאחסנה40

69מחסןאחסנה41

105מחסןאחסנה42

106מחסןאחסנה43

107מחסןאחסנה44

108מחסןאחסנה45

108מחסןאחסנה46

109מחסןאחסנה47

114מחסןאחסנה48

139מחסןאחסנה49

140מחסןאחסנה50

141מחסןאחסנה51

22בונקר תחמושתאחסנה52

תכנית 413-0180570 24/12/2014 14:30:56 נספח סקר איכות קרקעות נספח סקר הסטורי



93חדר אוכלהסעדה53

95חדר אוכלהסעדה54

95כיתות לימודהדרכה55

97כיתות לימודהדרכה56

112כיתות לימודהדרכה57

118כיתות לימודהדרכה58

153כיתות לימודהדרכה59

187כיתות לימודהדרכה60

188כיתות לימודהדרכה61

8ש"געמדת אבטחה62

7שירותיםשירותים63

22שירותיםשירותים64

22שירותיםשירותים65

23שירותיםשירותים66

23שירותיםשירותים67

23שירותיםשירותים68

23שירותיםשירותים69

24שירותיםשירותים70

29שירותיםשירותים71

8המתנהסככה72

8גגוןסככה73

14גגוןסככה74

37גגוןסככה75

41גגוןסככה76

142גגוןסככה77

24משרדמשרדים78

25משרדמשרדים79

36משרדמשרדים80

68משרדמשרדים81

68משרדמשרדים82

162משרדמשרדים83

95כיתות לימודהדרכה84

213כיתות לימודהדרכה85

297כיתות לימודהדרכה86

8שירותיםשירותים87

19שירותיםשירותים88

24שירותיםשירותים89

10חשמלאנרגיה90

45המתנהסככה91

117משרדמשרדים92

210משרדמשרדים93

144מחסןאחסנה94

182מחסןאחסנה95

227מחסןאחסנה96

237מחסןאחסנה97

267מחסןאחסנה98

1ש"געמדת אבטחה99

22חשמלאנרגיה100

10גנרטוראנרגיה101

12גנרטוראנרגיה102

8תנור חימום מיםאנרגיה103

9תנור חימום מיםאנרגיה104

16תנור חימום מיםאנרגיה105
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6המתנהסככה106

57המתנהסככה107

15שירותיםשירותים108

6המתנהסככה109

7המתנהסככה110

70המתנהסככה111

118המתנהסככה112

16גגוןסככה113

27גגוןסככה114

37גגוןסככה115

426סדנת רכבסככת טיפולים116

886סדנת רכבסככת טיפולים117

11רגילהסככת אחסנה118

25רגילהסככת אחסנה119

31רגילהסככת אחסנה120

877יבשהסככת אחסנה122

880יבשהסככת אחסנה123

884יבשהסככת אחסנה125

884יבשהסככת אחסנה126

886יבשהסככת אחסנה127

887יבשהסככת אחסנה128

205יריסככת הדרכה130

28מגוריםמבנה מגורים131

29מגוריםמבנה מגורים132

29מגוריםמבנה מגורים133

29מגוריםמבנה מגורים134

29מגוריםמבנה מגורים135

29מגוריםמבנה מגורים136

13משרדמשרדים137

19משרדמשרדים138

33משרדמשרדים139

42משרדמשרדים140

46משרדמשרדים141

47משרדמשרדים142

47משרדמשרדים143

47משרדמשרדים144

47משרדמשרדים145

48משרדמשרדים146

48משרדמשרדים147

48משרדמשרדים148

48משרדמשרדים149

48משרדמשרדים150

48משרדמשרדים151

48משרדמשרדים152

48משרדמשרדים153

48משרדמשרדים154

48משרדמשרדים155

49משרדמשרדים156

49משרדמשרדים157

49משרדמשרדים158

53משרדמשרדים160

55משרדמשרדים161

59משרדמשרדים162
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64משרדמשרדים163

75משרדמשרדים164

79משרדמשרדים165

93משרדמשרדים166

106משרדמשרדים167

116משרדמשרדים168

128משרדמשרדים169

134משרדמשרדים170

143משרדמשרדים171

146משרדמשרדים172

147משרדמשרדים173

149משרדמשרדים174

473משרדמשרדים175

300משרדמשרדים176

338משרדמשרדים177

423משרדמשרדים178

452משרדמשרדים179

454משרדמשרדים180

465משרדמשרדים181

538משרדמשרדים182

545משרדמשרדים183

553משרדמשרדים184

600משרדמשרדים185

116אחסנהאחסנה186

6מחסןאחסנה187

13מחסןאחסנה188

14מחסןאחסנה189

14מחסןאחסנה190

14מחסןאחסנה191

14מחסןאחסנה192

15מחסןאחסנה193

15מחסןאחסנה194

16מחסןאחסנה195

18מחסןאחסנה196

35מחסןאחסנה197

47מחסןאחסנה198

78מחסןאחסנה199

79מחסןאחסנה200

83מחסןאחסנה201

93מחסןאחסנה202

93מחסןאחסנה203

93מחסןאחסנה204

95מחסןאחסנה205

105מחסןאחסנה206

106מחסןאחסנה207

107מחסןאחסנה208

107מחסןאחסנה209

109מחסןאחסנה210

110מחסןאחסנה211

167מחסןאחסנה212

236מחסןאחסנה213

286מחסןאחסנה214

286מחסןאחסנה215
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339מחסןאחסנה216

752מטבחהסעדה217

31חדר קירורהסעדה218

73בית כנסתדת219

9מקלטמקלט220

29מקלטמקלט221

124כיתות לימודהדרכה222

155כיתות לימודהדרכה223

155כיתות לימודהדרכה224

155כיתות לימודהדרכה225

156כיתות לימודהדרכה226

160כיתות לימודהדרכה227

180כיתות לימודהדרכה228

194כיתות לימודהדרכה229

1320כיתות לימודהדרכה230

201אולם הרצאותהדרכה231

7ש"געמדת אבטחה232

10מגדל שמירהעמדת אבטחה233

3שירותיםשירותים235

4שירותיםשירותים236

4שירותיםשירותים237

5שירותיםשירותים238

8שירותיםשירותים239

16שירותיםשירותים240

16שירותיםשירותים241

16שירותיםשירותים242

17שירותיםשירותים243

24שירותיםשירותים244

37שירותיםשירותים245

37שירותיםשירותים246

4מדחסיםאנרגיה247

6מדחסיםאנרגיה248

9מדחסיםאנרגיה249

43חניהסככה250

70חניהסככה251

18המתנהסככה252

2גגוןסככה253

2גגוןסככה254

9גגוןסככה255

12גגוןסככה256

11רגילהסככת אחסנה257

49משרדמשרדים258

49משרדמשרדים259

50משרדמשרדים260

50משרדמשרדים261

98משרדמשרדים262

109משרדמשרדים263

303משרדמשרדים264

388משרדמשרדים265

15מחסןאחסנה266

35מחסןאחסנה267

58מחסןאחסנה268

63מחסןאחסנה269
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218מחסןאחסנה270

232מחסןאחסנה271

245מחסןאחסנה272

253מחסןאחסנה273

574מחסןאחסנה274

595מחסןאחסנה275

47חדר אוכלהסעדה276

112בית מלאכהבית מלאכה277

148בית מלאכהבית מלאכה278

474בית מלאכהבית מלאכה279

1060בית מלאכהבית מלאכה280

9ש"געמדת אבטחה281

6שירותיםשירותים282

70מקלחותשירותים283

26גנרטוראנרגיה284

3תנור חימום מיםאנרגיה285

4תנור חימום מיםאנרגיה286

8תנור חימום מיםאנרגיה287

8תנור חימום מיםאנרגיה288

10תנור חימום מיםאנרגיה289

12תנור חימום מיםאנרגיה290

18תנור חימום מיםאנרגיה291

24תנור חימום מיםאנרגיה292

27תנור חימום מיםאנרגיה293

34תנור חימום מיםאנרגיה294

3מדחסיםאנרגיה295

6המתנהסככה296

7המתנהסככה297

8המתנהסככה298

9המתנהסככה299

10המתנהסככה300

52המתנהסככה301

53המתנהסככה302

101המתנהסככה303

1גגוןסככה304

2גגוןסככה305

3גגוןסככה306

4גגוןסככה307

4גגוןסככה308

4גגוןסככה309

4גגוןסככה310

4גגוןסככה311

5גגוןסככה312

5גגוןסככה313

5גגוןסככה314

5גגוןסככה315

5גגוןסככה316

5גגוןסככה317

5גגוןסככה318

5גגוןסככה319

5גגוןסככה320

5גגוןסככה321

5גגוןסככה322
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6גגוןסככה323

6גגוןסככה324

6גגוןסככה325

6גגוןסככה326

11גגוןסככה327

31גגוןסככה328

36גגוןסככה329

43גגוןסככה330

47גגוןסככה331

25רגילהסככת אחסנה332

26רגילהסככת אחסנה333

32אימוןסככת הדרכה334

33אימוןסככת הדרכה335

33אימוןסככת הדרכה336

33אימוןסככת הדרכה337

50אימוןסככת הדרכה338

51אימוןסככת הדרכה339

52אימוןסככת הדרכה340

52אימוןסככת הדרכה341

52אימוןסככת הדרכה342

52אימוןסככת הדרכה343

53אימוןסככת הדרכה344

53אימוןסככת הדרכה345

53אימוןסככת הדרכה346

53אימוןסככת הדרכה347

53אימוןסככת הדרכה348

54אימוןסככת הדרכה349

54אימוןסככת הדרכה350

55אימוןסככת הדרכה351

633מגוריםמבנה מגורים352

326מגוריםמבנה מגורים353

329מגוריםמבנה מגורים354

330מגוריםמבנה מגורים355

337מגוריםמבנה מגורים356

341מגוריםמבנה מגורים357

1184מגוריםמבנה מגורים358

1190מגוריםמבנה מגורים359

1191מגוריםמבנה מגורים360

1212מגוריםמבנה מגורים361

47משרדמשרדים362

49משרדמשרדים363

78משרדמשרדים364

84משרדמשרדים365

221משרדמשרדים366

257משרדמשרדים367

258משרדמשרדים368

260משרדמשרדים369

261משרדמשרדים370

329משרדמשרדים371

330משרדמשרדים372

330משרדמשרדים373

332משרדמשרדים374

332משרדמשרדים375
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332משרדמשרדים376

336משרדמשרדים377

341משרדמשרדים378

341משרדמשרדים379

146חמ"למשרדים380

11מחסןאחסנה381

14מחסןאחסנה382

14מחסןאחסנה383

14מחסןאחסנה384

15מחסןאחסנה385

29מחסןאחסנה386

30מחסןאחסנה387

30מחסןאחסנה388

30מחסןאחסנה389

32מחסןאחסנה390

34מחסןאחסנה391

44מחסןאחסנה392

45מחסןאחסנה393

45מחסןאחסנה394

47מחסןאחסנה395

49מחסןאחסנה396

59מחסןאחסנה397

60מחסןאחסנה398

68מחסןאחסנה399

89מחסןאחסנה400

89מחסןאחסנה401

117מחסןאחסנה402

132מחסןאחסנה403

138מחסןאחסנה404

260מחסןאחסנה405

340מחסןאחסנה406

342מחסןאחסנה407

505מחסןאחסנה408

138נשקייהאחסנה409

11בונקר תחמושתאחסנה410

817מטבחהסעדה411

170חדר אוכלהסעדה412

207חדר אוכלהסעדה413

15חדר קירורהסעדה414

15חדר קירורהסעדה415

135חדר כושרפנאי וספורט416

143בית כנסתדת417

555מרפאהבריאות418

47כיתות לימודהדרכה419

94כיתות לימודהדרכה420

95כיתות לימודהדרכה421

140כיתות לימודהדרכה422

153כיתות לימודהדרכה423

154כיתות לימודהדרכה424

159כיתות לימודהדרכה425

168כיתות לימודהדרכה426

170כיתות לימודהדרכה427

181כיתות לימודהדרכה428
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184כיתות לימודהדרכה429

188כיתות לימודהדרכה430

199כיתות לימודהדרכה431

200כיתות לימודהדרכה432

212כיתות לימודהדרכה433

217כיתות לימודהדרכה434

258כיתות לימודהדרכה435

324כיתות לימודהדרכה436

328כיתות לימודהדרכה437

4476כיתות לימודהדרכה438

137אולם הרצאותהדרכה439

227אולם הרצאותהדרכה440

112שק"למבנה שירות441

9ש"געמדת אבטחה442

9ש"געמדת אבטחה443

5עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה444

7שירותיםשירותים445

8שירותיםשירותים446

8שירותיםשירותים447

15שירותיםשירותים448

21שירותיםשירותים449

22שירותיםשירותים450

30שירותיםשירותים451

15משרדמשרדים452

42משרדמשרדים453

299משרדמשרדים454

8מחסןאחסנה455

18מחסןאחסנה456

30מחסןאחסנה457

17שירותיםשירותים458

31חשמלאנרגיה459

16גנרטוראנרגיה460

16גנרטוראנרגיה461

16גנרטוראנרגיה462

20גנרטוראנרגיה463

26גנרטוראנרגיה464

42גנרטוראנרגיה465

8תנור חימום מיםאנרגיה466

8תנור חימום מיםאנרגיה467

9תנור חימום מיםאנרגיה468

10תנור חימום מיםאנרגיה469

16תנור חימום מיםאנרגיה470

20תנור חימום מיםאנרגיה471

20תנור חימום מיםאנרגיה472

20תנור חימום מיםאנרגיה473

21תנור חימום מיםאנרגיה474

21תנור חימום מיםאנרגיה475

81תנור חימום מיםאנרגיה476

12מדחסיםאנרגיה477

325מתקן שאיבת מיםאנרגיה478

36חניהסככה479

82חניהסככה480

25המתנהסככה481
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35המתנהסככה482

38המתנהסככה483

38המתנהסככה484

50המתנהסככה485

67המתנהסככה486

78המתנהסככה487

80המתנהסככה488

1גגוןסככה489

2גגוןסככה490

9גגוןסככה491

13גגוןסככה492

27גגוןסככה493

31גגוןסככה494

35גגוןסככה495

38גגוןסככה496

39גגוןסככה497

103גגוןסככה498

16שימוןסככת טיפולים499

97סדנת רכבסככת טיפולים500

152סדנת רכבסככת טיפולים501

402סדנת רכבסככת טיפולים502

140רגילהסככת אחסנה503

219רגילהסככת אחסנה504

45מגוריםמבנה מגורים505

45מגוריםמבנה מגורים506

45מגוריםמבנה מגורים507

45מגוריםמבנה מגורים508

45מגוריםמבנה מגורים509

46מגוריםמבנה מגורים510

46מגוריםמבנה מגורים511

46מגוריםמבנה מגורים512

46מגוריםמבנה מגורים513

46מגוריםמבנה מגורים514

46מגוריםמבנה מגורים515

46מגוריםמבנה מגורים516

47מגוריםמבנה מגורים517

47מגוריםמבנה מגורים518

47מגוריםמבנה מגורים519

47מגוריםמבנה מגורים520

48מגוריםמבנה מגורים521

49מגוריםמבנה מגורים522

632מגוריםמבנה מגורים523

1207מגוריםמבנה מגורים524

404מגוריםמבנה מגורים525

452מגוריםמבנה מגורים526

457מגוריםמבנה מגורים527

461מגוריםמבנה מגורים528

518מגוריםמבנה מגורים529

8משרדמשרדים530

10משרדמשרדים531

14משרדמשרדים532

47משרדמשרדים533

47משרדמשרדים534
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47משרדמשרדים535

50משרדמשרדים536

51משרדמשרדים537

54משרדמשרדים538

56משרדמשרדים539

63משרדמשרדים540

76משרדמשרדים541

79משרדמשרדים542

92משרדמשרדים543

186משרדמשרדים544

94משרדמשרדים545

102משרדמשרדים546

127משרדמשרדים547

202משרדמשרדים548

250משרדמשרדים549

286משרדמשרדים550

293משרדמשרדים551

332משרדמשרדים552

382משרדמשרדים553

445משרדמשרדים554

448משרדמשרדים555

449משרדמשרדים556

449משרדמשרדים557

457משרדמשרדים558

462משרדמשרדים559

463משרדמשרדים560

584משרדמשרדים561

584משרדמשרדים562

14מחסןאחסנה563

14מחסןאחסנה564

14מחסןאחסנה565

15מחסןאחסנה566

16מחסןאחסנה567

21מחסןאחסנה568

25מחסןאחסנה569

28מחסןאחסנה570

28מחסןאחסנה571

29מחסןאחסנה572

31מחסןאחסנה573

31מחסןאחסנה574

34מחסןאחסנה575

42מחסןאחסנה576

42מחסןאחסנה577

54מחסןאחסנה578

56מחסןאחסנה579

88מחסןאחסנה580

89מחסןאחסנה581

289מחסןאחסנה582

1095מחסןאחסנה583

161נשקייהאחסנה584

32מטבחהסעדה585

79מטבחהסעדה586

1193מטבחהסעדה587
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93חדר אוכלהסעדה588

448חדר אוכלהסעדה589

456חדר אוכלהסעדה590

456חדר אוכלהסעדה591

480חדר אוכלהסעדה592

51מזווההסעדה593

15חדר קירורהסעדה594

87חדר קירורהסעדה595

73מועדוןפנאי וספורט596

139חדר כושרפנאי וספורט597

90בית מלאכהבית מלאכה598

126בית כנסתדת599

131בית כנסתדת600

273מרפאהבריאות601

135כיתות לימודהדרכה602

169כיתות לימודהדרכה603

182כיתות לימודהדרכה604

327כיתות לימודהדרכה605

338כיתות לימודהדרכה606

444כיתות לימודהדרכה607

447כיתות לימודהדרכה608

448כיתות לימודהדרכה609

451כיתות לימודהדרכה610

453כיתות לימודהדרכה611

453כיתות לימודהדרכה612

456כיתות לימודהדרכה613

458כיתות לימודהדרכה614

462כיתות לימודהדרכה615

469כיתות לימודהדרכה616

522כיתות לימודהדרכה617

1629כיתות לימודהדרכה618

92אולם הרצאותהדרכה619

186אולם הרצאותהדרכה620

447אולם הרצאותהדרכה621

589אולם הרצאותהדרכה622

61מכבסהמבנה שירות623

464שק"למבנה שירות624

7ש"געמדת אבטחה625

9ש"געמדת אבטחה626

1שירותיםשירותים627

1שירותיםשירותים628

3שירותיםשירותים629

4שירותיםשירותים630

6שירותיםשירותים631

6שירותיםשירותים632

7שירותיםשירותים633

7שירותיםשירותים634

8שירותיםשירותים635

9שירותיםשירותים636

9שירותיםשירותים637

12שירותיםשירותים638

13שירותיםשירותים639

16שירותיםשירותים640
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17שירותיםשירותים641

18שירותיםשירותים642

23שירותיםשירותים643

23שירותיםשירותים644

23שירותיםשירותים645

23שירותיםשירותים646

24שירותיםשירותים647

24שירותיםשירותים648

24שירותיםשירותים649

24שירותיםשירותים650

25שירותיםשירותים651

27שירותיםשירותים652

126שירותיםשירותים653

13מקלחותשירותים654

22מקלחותשירותים655

22מקלחותשירותים656

23מקלחותשירותים657

75מקלחותשירותים658

106מקלחותשירותים659

124מקלחותשירותים660

48מגדל מיםמיכלים661

10חשמלאנרגיה662

8מחסןאחסנה663

21גנרטוראנרגיה664

148גנרטוראנרגיה665

61תנור חימום מיםאנרגיה666

35מדחסיםאנרגיה667

48מדחסיםאנרגיה668

95חניהסככה669

12המתנהסככה670

35המתנהסככה671

2גגוןסככה672

10גגוןסככה673

14גגוןסככה674

17גגוןסככה675

18גגוןסככה676

26גגוןסככה677

33גגוןסככה678

4אחסנהאחסנה679

117סדנת רכבסככת טיפולים680

129סדנת רכבסככת טיפולים681

134סדנת רכבסככת טיפולים682

186סדנת רכבסככת טיפולים683

275סדנת רכבסככת טיפולים684

369סדנת רכבסככת טיפולים685

389סדנת רכבסככת טיפולים686

409סדנת רכבסככת טיפולים687

456סדנת רכבסככת טיפולים688

944סדנת רכבסככת טיפולים689

1145סדנת רכבסככת טיפולים690

1349סדנת רכבסככת טיפולים691

18רגילהסככת אחסנה692

118מגוריםמבנה מגורים693
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9משרדמשרדים694

17משרדמשרדים695

50משרדמשרדים696

50משרדמשרדים697

79משרדמשרדים698

93משרדמשרדים699

141משרדמשרדים700

434משרדמשרדים701

444משרדמשרדים702

490משרדמשרדים703

5מחסןאחסנה704

10מחסןאחסנה705

25מחסןאחסנה706

25מחסןאחסנה707

28מחסןאחסנה708

31מחסןאחסנה709

77מחסןאחסנה710

107מחסןאחסנה711

112מחסןאחסנה712

128מחסןאחסנה713

182מחסןאחסנה714

311מחסןאחסנה715

447מחסןאחסנה716

21נשקייהאחסנה717

168מטבחהסעדה718

159חדר אוכלהסעדה719

437חדר אוכלהסעדה720

499חדר אוכלהסעדה721

75בית מלאכהבית מלאכה722

143בית מלאכהבית מלאכה723

98בית כנסתדת724

8שירותיםשירותים725

18שירותיםשירותים726

23שירותיםשירותים727
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14מחסןאחסנה1190

15מחסןאחסנה1191

15מחסןאחסנה1193

18מחסןאחסנה1194

24מחסןאחסנה1195

29מחסןאחסנה1196

36מחסןאחסנה1197

62מחסןאחסנה1198

98מחסןאחסנה1199

164מחסןאחסנה1200

172מחסןאחסנה1201

223מחסןאחסנה1202

231מחסןאחסנה1203

283מחסןאחסנה1204

304מחסןאחסנה1205

357מחסןאחסנה1206

360מחסןאחסנה1207

367מחסןאחסנה1208

164נשקייהאחסנה1209

1בונקר תחמושתאחסנה1210

1בונקר תחמושתאחסנה1211

1בונקר תחמושתאחסנה1212

1בונקר תחמושתאחסנה1213

1בונקר תחמושתאחסנה1214

1בונקר תחמושתאחסנה1215
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13בונקר תחמושתאחסנה1219
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45מועדוןפנאי וספורט1222
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57כיתות לימודהדרכה1228
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106שק"למבנה שירות1230
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24תנור חימום מיםאנרגיה1302

40תנור חימום מיםאנרגיה1303

41תנור חימום מיםאנרגיה1304
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5גגוןסככה1325
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5גגוןסככה1327
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6גגוןסככה1331

6גגוןסככה1332

6גגוןסככה1333
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6גגוןסככה1334
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326מגוריםמבנה מגורים1352

327מגוריםמבנה מגורים1353

327מגוריםמבנה מגורים1354

328מגוריםמבנה מגורים1355

328מגוריםמבנה מגורים1356

332מגוריםמבנה מגורים1357
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330משרדמשרדים1374

331משרדמשרדים1375

332משרדמשרדים1376
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340משרדמשרדים1379

360משרדמשרדים1380

435משרדמשרדים1381

446משרדמשרדים1382

473משרדמשרדים1383

15מחסןאחסנה1384
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426מטבחהסעדה1387

70חדר אוכלהסעדה1388

288חדר אוכלהסעדה1389

332חדר אוכלהסעדה1390

345חדר אוכלהסעדה1391

15חדר קירורהסעדה1392

328חדר כושרפנאי וספורט1393

115בית כנסתדת1394

132מרפאהבריאות1395

6כיתות לימודהדרכה1396

9כיתות לימודהדרכה1397

9כיתות לימודהדרכה1398

106כיתות לימודהדרכה1399

108כיתות לימודהדרכה1400

127כיתות לימודהדרכה1401

128כיתות לימודהדרכה1402

128כיתות לימודהדרכה1403

133כיתות לימודהדרכה1404

133כיתות לימודהדרכה1405

137כיתות לימודהדרכה1406

152כיתות לימודהדרכה1407

176כיתות לימודהדרכה1408

182כיתות לימודהדרכה1409

183כיתות לימודהדרכה1410

184כיתות לימודהדרכה1411

185כיתות לימודהדרכה1412

186כיתות לימודהדרכה1413

189כיתות לימודהדרכה1414

262כיתות לימודהדרכה1415

263כיתות לימודהדרכה1416

304כיתות לימודהדרכה1417

1852כיתות לימודהדרכה1418

318אולם הרצאותהדרכה1419

319אולם הרצאותהדרכה1420

324אולם הרצאותהדרכה1421

321שק"למבנה שירות1422

7שירותיםשירותים1423

8שירותיםשירותים1424

8שירותיםשירותים1425

8שירותיםשירותים1426

9שירותיםשירותים1427

9שירותיםשירותים1428

9שירותיםשירותים1429

11שירותיםשירותים1430

13שירותיםשירותים1431

14שירותיםשירותים1432

14שירותיםשירותים1433

14שירותיםשירותים1434
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25שירותיםשירותים1439
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8מקלחותשירותים1440

9מקלחותשירותים1441

10מקלחותשירותים1442

23מקלחותשירותים1443

24מקלחותשירותים1444

24מקלחותשירותים1445

30מקלחותשירותים1446

30מקלחותשירותים1447

65מקלחותשירותים1448

126מקלחותשירותים1449

15חשמלאנרגיה1450

24גנרטוראנרגיה1451

6המתנהסככה1452

29מגוריםמבנה מגורים1453

29מגוריםמבנה מגורים1454

30מגוריםמבנה מגורים1455

45מגוריםמבנה מגורים1456

47מגוריםמבנה מגורים1457

11משרדמשרדים1458

2945משרדמשרדים1459

1ש"געמדת אבטחה1460

6שירותיםשירותים1461

6שירותיםשירותים1462

14שירותיםשירותים1463

16מקלחותשירותים1464

8דלקמיכלים1465

26חשמלאנרגיה1466

56סדנת רכבסככת טיפולים1467

203סדנת רכבסככת טיפולים1468

649סדנת רכבסככת טיפולים1469

652סדנת רכבסככת טיפולים1470

28רגילהסככת אחסנה1471

34רגילהסככת אחסנה1472

40רגילהסככת אחסנה1473

36משרדמשרדים1474

42משרדמשרדים1475

112מחסןאחסנה1476

317מחסןאחסנה1477

14שירותיםשירותים1478

12מקלחותשירותים1479

8גנרטוראנרגיה1480

466בית מלאכהבית מלאכה1480

13גנרטוראנרגיה1481

17גנרטוראנרגיה1482

20גנרטוראנרגיה1483

29גנרטוראנרגיה1484

8תנור חימום מיםאנרגיה1485

9תנור חימום מיםאנרגיה1486

9תנור חימום מיםאנרגיה1487

9תנור חימום מיםאנרגיה1488

21תנור חימום מיםאנרגיה1489

5מדחסיםאנרגיה1490

240מתקן שאיבת מיםאנרגיה1491
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3מתקן משולבאנרגיה1492

21מתקן משולבאנרגיה1493

33חניהסככה1494

133חניהסככה1495

206חניהסככה1496

6המתנהסככה1497

6המתנהסככה1498

6המתנהסככה1499

6המתנהסככה1500

6המתנהסככה1501

6המתנהסככה1502

8המתנהסככה1503

24המתנהסככה1504

29המתנהסככה1505

37המתנהסככה1506

44המתנהסככה1507

48המתנהסככה1508

48המתנהסככה1509

49המתנהסככה1510

53המתנהסככה1511

187המתנהסככה1512

234המתנהסככה1513

1גגוןסככה1514

1גגוןסככה1515

1גגוןסככה1516

1גגוןסככה1517

1גגוןסככה1518

1גגוןסככה1519

1גגוןסככה1520

1גגוןסככה1521

1גגוןסככה1522

1גגוןסככה1523

1גגוןסככה1524

1גגוןסככה1525

1גגוןסככה1526

1גגוןסככה1527

1גגוןסככה1528

1גגוןסככה1529

1גגוןסככה1530

2גגוןסככה1531

2גגוןסככה1532

2גגוןסככה1533

2גגוןסככה1534

2גגוןסככה1535

2גגוןסככה1536

2גגוןסככה1537

2גגוןסככה1538

3גגוןסככה1539

3גגוןסככה1540

3גגוןסככה1541

3גגוןסככה1542

3גגוןסככה1543

3גגוןסככה1544
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3גגוןסככה1545

4גגוןסככה1546

6גגוןסככה1547

13גגוןסככה1548

13גגוןסככה1549

19גגוןסככה1550

30גגוןסככה1551

30גגוןסככה1552

35גגוןסככה1553

35גגוןסככה1554

18שימוןסככת טיפולים1555

111סדנת רכבסככת טיפולים1556

277סדנת רכבסככת טיפולים1557

4רגילהסככת אחסנה1558

5רגילהסככת אחסנה1559

5רגילהסככת אחסנה1560

6רגילהסככת אחסנה1561

9רגילהסככת אחסנה1562

46אימוןסככת הדרכה1563

46אימוןסככת הדרכה1564

47אימוןסככת הדרכה1565

51אימוןסככת הדרכה1566

55אימוןסככת הדרכה1567

63אימוןסככת הדרכה1568

75אימוןסככת הדרכה1569

76אימוןסככת הדרכה1570

77אימוןסככת הדרכה1571

89אימוןסככת הדרכה1572

89מגוריםמבנה מגורים1573

90מגוריםמבנה מגורים1574

91מגוריםמבנה מגורים1575

91מגוריםמבנה מגורים1576

231מגוריםמבנה מגורים1577

249מגוריםמבנה מגורים1578

340מגוריםמבנה מגורים1579

1517מגוריםמבנה מגורים1580

11משרדמשרדים1581

15משרדמשרדים1582

23משרדמשרדים1583

24משרדמשרדים1584

29משרדמשרדים1585

31משרדמשרדים1586

32משרדמשרדים1587

32משרדמשרדים1588
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32משרדמשרדים1590
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45משרדמשרדים1595

45משרדמשרדים1596
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45משרדמשרדים1598
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90משרדמשרדים1610

91משרדמשרדים1611

91משרדמשרדים1612

98משרדמשרדים1613

121משרדמשרדים1614

122משרדמשרדים1615

129משרדמשרדים1616

134משרדמשרדים1617

189משרדמשרדים1618

196משרדמשרדים1619
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329משרדמשרדים1621

330משרדמשרדים1622

6מחסןאחסנה1623

7מחסןאחסנה1624

8מחסןאחסנה1625

9מחסןאחסנה1626

9מחסןאחסנה1627

10מחסןאחסנה1628

12מחסןאחסנה1629

13מחסןאחסנה1630

13מחסןאחסנה1631

13מחסןאחסנה1632

14מחסןאחסנה1633

14מחסןאחסנה1634

14מחסןאחסנה1635

15מחסןאחסנה1636

15מחסןאחסנה1637

16מחסןאחסנה1638

20מחסןאחסנה1639

21מחסןאחסנה1640

22מחסןאחסנה1641

24מחסןאחסנה1643

24מחסןאחסנה1644

27מחסןאחסנה1645

27מחסןאחסנה1646

29מחסןאחסנה1647

29מחסןאחסנה1648

29מחסןאחסנה1649

30מחסןאחסנה1650

30מחסןאחסנה1651
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31מחסןאחסנה1652

31מחסןאחסנה1653

33מחסןאחסנה1654

44מחסןאחסנה1655

90מחסןאחסנה1656

104מחסןאחסנה1657

84מחסןאחסנה1658

92מחסןאחסנה1659

99מחסןאחסנה1660

105מחסןאחסנה1661

126מחסןאחסנה1662

181מחסןאחסנה1663

223מחסןאחסנה1664

45נשקייהאחסנה1665

17יבשהאחסנה1666

281מוזיאוןמבנה הנצחה1667

484חדר אוכלהסעדה1668

96מועדוןפנאי וספורט1669

209חדר כושרפנאי וספורט1670

72בית כנסתדת1671

47מרפאהבריאות1672

51מרפאהבריאות1673

130כיתות לימודהדרכה1674

2090כיתות לימודהדרכה1675

133אולם הרצאותהדרכה1676

150אולם הרצאותהדרכה1677

185אולם הרצאותהדרכה1678

270אולם הרצאותהדרכה1679

30סימולטוריםהדרכה1680

30סימולטוריםהדרכה1681

30סימולטוריםהדרכה1682

130בית ספרחינוך1683

88שק"למבנה שירות1684

5עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה1685

1שירותיםשירותים1686

7שירותיםשירותים1687

7שירותיםשירותים1688

7שירותיםשירותים1689

8שירותיםשירותים1690

8שירותיםשירותים1691

8שירותיםשירותים1692

16שירותיםשירותים1693

17שירותיםשירותים1694

18שירותיםשירותים1695

19שירותיםשירותים1696

21שירותיםשירותים1697

24שירותיםשירותים1698

29שירותיםשירותים1699

34שירותיםשירותים1700

39שירותיםשירותים1701

17מקלחותשירותים1702

20מקלחותשירותים1703

21מקלחותשירותים1704
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25מקלחותשירותים1705

44מגדל מיםמיכלים1706

17תקשורתתקשורת1707

27תקשורתתקשורת1708

293תקשורתתקשורת1709

3אנרגיהאנרגיה1710

3אנרגיהאנרגיה1711

5אנרגיהאנרגיה1712

6חשמלאנרגיה1713

16חשמלאנרגיה1714

24חשמלאנרגיה1715

48חשמלאנרגיה1716

2גנרטוראנרגיה1717

12גנרטוראנרגיה1718

22גנרטוראנרגיה1719

8תנור חימום מיםאנרגיה1720

2מדחסיםאנרגיה1721

8מדחסיםאנרגיה1722

20מדחסיםאנרגיה1723

30מדחסיםאנרגיה1724

32חניהסככה1725

55חניהסככה1726

60חניהסככה1727

12המתנהסככה1728

38המתנהסככה1729

2גגוןסככה1730

2גגוןסככה1731

2גגוןסככה1732

4גגוןסככה1733

4גגוןסככה1734

7גגוןסככה1735

7גגוןסככה1736

8גגוןסככה1737

8גגוןסככה1738

9גגוןסככה1739

12גגוןסככה1740

12גגוןסככה1741

12גגוןסככה1742

16גגוןסככה1743

24גגוןסככה1744

30גגוןסככה1745

30גגוןסככה1746

50גגוןסככה1747

70גגוןסככה1748

71גגוןסככה1749

81גגוןסככה1750

126גגוןסככה1751

70שימוןסככת טיפולים1752

507סדנת רכבסככת טיפולים1753

742סדנת רכבסככת טיפולים1754

18רגילהסככת אחסנה1755

48רגילהסככת אחסנה1756

49רגילהסככת אחסנה1757
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64רגילהסככת אחסנה1758

77רגילהסככת אחסנה1759

102רגילהסככת אחסנה1760

112רגילהסככת אחסנה1761

149רגילהסככת אחסנה1762

172רגילהסככת אחסנה1763

557רגילהסככת אחסנה1764

644רגילהסככת אחסנה1765

645רגילהסככת אחסנה1766

649רגילהסככת אחסנה1767

880רגילהסככת אחסנה1768

989רגילהסככת אחסנה1769

1695רגילהסככת אחסנה1770

41יבשהסככת אחסנה1771

42יבשהסככת אחסנה1772

42יבשהסככת אחסנה1773

43יבשהסככת אחסנה1774

43יבשהסככת אחסנה1775

1776143

43יבשהסככת אחסנה1777

43יבשהסככת אחסנה1778

43יבשהסככת אחסנה1779

43יבשהסככת אחסנה1780

43יבשהסככת אחסנה1781

44יבשהסככת אחסנה1782

44יבשהסככת אחסנה1783

44יבשהסככת אחסנה1784

44יבשהסככת אחסנה1785

44יבשהסככת אחסנה1786

44יבשהסככת אחסנה1787

45יבשהסככת אחסנה1788

45יבשהסככת אחסנה1789

45יבשהסככת אחסנה1790

45יבשהסככת אחסנה1791

45יבשהסככת אחסנה1792

45יבשהסככת אחסנה1793

45יבשהסככת אחסנה1794

45יבשהסככת אחסנה1795

45יבשהסככת אחסנה1796

45יבשהסככת אחסנה1797

45יבשהסככת אחסנה1798

46יבשהסככת אחסנה1799

46יבשהסככת אחסנה1800

47יבשהסככת אחסנה1801

47יבשהסככת אחסנה1802

47יבשהסככת אחסנה1803

48יבשהסככת אחסנה1804

54יבשהסככת אחסנה1805

55יבשהסככת אחסנה1806

215מגוריםמבנה מגורים1807

222מגוריםמבנה מגורים1808

8משרדמשרדים1809

14משרדמשרדים1810
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15משרדמשרדים1811

17משרדמשרדים1812

18משרדמשרדים1813

26משרדמשרדים1814

30משרדמשרדים1815

31משרדמשרדים1816

33משרדמשרדים1817

35משרדמשרדים1818

38משרדמשרדים1819

45משרדמשרדים1820

46משרדמשרדים1821

47משרדמשרדים1822

49משרדמשרדים1823

49משרדמשרדים1824

49משרדמשרדים1825

50משרדמשרדים1826

63משרדמשרדים1827

67משרדמשרדים1828

70משרדמשרדים1829

88משרדמשרדים1830

101משרדמשרדים1831

124משרדמשרדים1832

129משרדמשרדים1833

136משרדמשרדים1834

141משרדמשרדים1835

144משרדמשרדים1836

146משרדמשרדים1837

181משרדמשרדים1838

195משרדמשרדים1839

246משרדמשרדים1840

648משרדמשרדים1841

650משרדמשרדים1842

14מחסןאחסנה1843

14מחסןאחסנה1844

14מחסןאחסנה1845

15מחסןאחסנה1846

15מחסןאחסנה1847

15מחסןאחסנה1848

15מחסןאחסנה1849

15מחסןאחסנה1850

16מחסןאחסנה1851

16מחסןאחסנה1852

16מחסןאחסנה1853

17מחסןאחסנה1854

18מחסןאחסנה1855

19מחסןאחסנה1856

27מחסןאחסנה1857

29מחסןאחסנה1858

30מחסןאחסנה1859

39מחסןאחסנה1860

46מחסןאחסנה1861

91מחסןאחסנה1862

122מחסןאחסנה1863
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353מחסןאחסנה1864

613מחסןאחסנה1865

639מחסןאחסנה1866

646מחסןאחסנה1867

655מחסןאחסנה1868

659מחסןאחסנה1869

4633מחסןאחסנה1870

4644מחסןאחסנה1871

4645מחסןאחסנה1872

4646מחסןאחסנה1873

4649מחסןאחסנה1874

4705מחסןאחסנה1875

4835מחסןאחסנה1876

4937מחסןאחסנה1877

4944מחסןאחסנה1878

5180מחסןאחסנה1879

20בונקר תחמושתאחסנה1880

146מטבחהסעדה1881

221מטבחהסעדה1882

505מטבחהסעדה1883

341חדר אוכלהסעדה1884

677חדר אוכלהסעדה1885

15חדר קירורהסעדה1886

25חדר קירורהסעדה1887

331בית מלאכהבית מלאכה1888

342בית מלאכהבית מלאכה1889

651בית מלאכהבית מלאכה1890

225מוסךבית מלאכה1891

196בית כנסתדת1892

107כיתות לימודהדרכה1893

113כיתות לימודהדרכה1894

113כיתות לימודהדרכה1895

161כיתות לימודהדרכה1896

167כיתות לימודהדרכה1897

168כיתות לימודהדרכה1898

95אולם הרצאותהדרכה1899

111כיתות פנימייהחינוך1900

132כיתות פנימייהחינוך1901

1061כיתות פנימייהחינוך1902

44שק"למבנה שירות1903

4שירותיםשירותים1904

7שירותיםשירותים1905

7שירותיםשירותים1906

7שירותיםשירותים1907

8שירותיםשירותים1908

8שירותיםשירותים1909

16שירותיםשירותים1910

18שירותיםשירותים1911

36שירותיםשירותים1912

36שירותיםשירותים1913

51מבנהמבנה1914

51מבנהמבנה1915

51מבנהמבנה1916
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51מבנהמבנה1917

54מבנהמבנה1918

15חשמלאנרגיה1919

15גנרטוראנרגיה1920

40גנרטוראנרגיה1921

52גנרטוראנרגיה1922

56גנרטוראנרגיה1923

8תנור חימום מיםאנרגיה1924

43תנור חימום מיםאנרגיה1925

16חניהסככה1926

32חניהסככה1927

69חניהסככה1928

73חניהסככה1929

4המתנהסככה1930

5המתנהסככה1931

7המתנהסככה1932

7המתנהסככה1933

34המתנהסככה1934

44המתנהסככה1935

55המתנהסככה1936

3גגוןסככה1937

3גגוןסככה1938

4גגוןסככה1939

6גגוןסככה1940

8גגוןסככה1941

8גגוןסככה1942

17גגוןסככה1943

17גגוןסככה1944

17גגוןסככה1945

20גגוןסככה1946

23גגוןסככה1947

24גגוןסככה1948

28גגוןסככה1949

29גגוןסככה1950

12שימוןסככת טיפולים1951

42סדנת רכבסככת טיפולים1952

130סדנת רכבסככת טיפולים1953

41רגילהסככת אחסנה1954

139מגוריםמבנה מגורים1955

215מגוריםמבנה מגורים1956

217מגוריםמבנה מגורים1957

41משרדמשרדים1958

45משרדמשרדים1959

46משרדמשרדים1960

47משרדמשרדים1961

48משרדמשרדים1962

48משרדמשרדים1963

49משרדמשרדים1964

49משרדמשרדים1965

50משרדמשרדים1966

50משרדמשרדים1967

52משרדמשרדים1968

53משרדמשרדים1969
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53משרדמשרדים1970

64משרדמשרדים1971

65משרדמשרדים1972

67משרדמשרדים1973

68משרדמשרדים1974

76משרדמשרדים1975

79משרדמשרדים1976

81משרדמשרדים1977

84משרדמשרדים1978

84משרדמשרדים1979

85משרדמשרדים1980

88משרדמשרדים1981

100משרדמשרדים1982

101משרדמשרדים1983

109משרדמשרדים1984

111משרדמשרדים1985

117משרדמשרדים1986

120משרדמשרדים1987

122משרדמשרדים1988

127משרדמשרדים1989

203משרדמשרדים1990

208משרדמשרדים1991

209משרדמשרדים1992

209משרדמשרדים1993

211משרדמשרדים1994

706משרדמשרדים1995

474משרדמשרדים1996

240משרדמשרדים1997

240משרדמשרדים1998

249משרדמשרדים1999

326משרדמשרדים2000

328משרדמשרדים2001

995משרדמשרדים2002

1359משרדמשרדים2003

359משרדמשרדים2004

373משרדמשרדים2005

378משרדמשרדים2006

390משרדמשרדים2007

1230משרדמשרדים2008

866משרדמשרדים2009

1575משרדמשרדים2010

1085משרדמשרדים2011

1143משרדמשרדים2012

3480משרדמשרדים2013

236חמ"למשרדים2014

4מחסןאחסנה2015

4מחסןאחסנה2016

14מחסןאחסנה2017

15מחסןאחסנה2018

15מחסןאחסנה2019

16מחסןאחסנה2020

34מחסןאחסנה2021

37מחסןאחסנה2022
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43מחסןאחסנה2023

83מחסןאחסנה2024

213מחסןאחסנה2025

245מחסןאחסנה2026

253מחסןאחסנה2027

312מחסןאחסנה2028

65נשקייהאחסנה2029

1232חדר אוכלהסעדה2030

273חדר כושרפנאי וספורט2031

152בית מלאכהבית מלאכה2032

34בית כנסתדת2033

206מרפאהבריאות2034

144אולם הרצאותהדרכה2035

129שק"למבנה שירות2036

14ש"געמדת אבטחה2037

22שירותיםשירותים2038

42שירותיםשירותים2039

45מקלחותשירותים2040

3תנור חימום מיםאנרגיה2041

30חניהסככה2042

30חניהסככה2043

7המתנהסככה2044

5גגוןסככה2045

7גגוןסככה2046

7גגוןסככה2047

9גגוןסככה2048

27גגוןסככה2049

891סדנת רכבסככת טיפולים2050

6רגילהסככת אחסנה2051

71רגילהסככת אחסנה2052

880רגילהסככת אחסנה2053

882רגילהסככת אחסנה2054

884רגילהסככת אחסנה2055

47מגוריםמבנה מגורים2056

50מגוריםמבנה מגורים2057

96מגוריםמבנה מגורים2058

641מגוריםמבנה מגורים2059

48משרדמשרדים2060

48משרדמשרדים2061

68משרדמשרדים2062

138משרדמשרדים2063

144משרדמשרדים2064

176משרדמשרדים2065

225משרדמשרדים2066

326משרדמשרדים2067

328משרדמשרדים2068

9מחסןאחסנה2069

19מחסןאחסנה2070

73מחסןאחסנה2071

94מחסןאחסנה2072

134מחסןאחסנה2073

166מחסןאחסנה2074

211מחסןאחסנה2075
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212מחסןאחסנה2076

233מחסןאחסנה2077

296מחסןאחסנה2078

516מחסןאחסנה2079

7בונקר תחמושתאחסנה2080

8בונקר תחמושתאחסנה2081

227מטבחהסעדה2082

150חדר אוכלהסעדה2083

88מועדוןפנאי וספורט2084

51מרפאהבריאות2085

293כיתות לימודהדרכה2086

6ש"געמדת אבטחה2087

58שירותיםשירותים2088

14מקלחותשירותים2089

5מדחסיםאנרגיה2090

6המתנהסככה2091

21המתנהסככה2092

53המתנהסככה2093

26גגוןסככה2094

31גגוןסככה2095

36גגוןסככה2096

39גגוןסככה2097

63רגילהסככת אחסנה2098

125מגוריםמבנה מגורים2099

36משרדמשרדים2100

46משרדמשרדים2101

47משרדמשרדים2102

48משרדמשרדים2103

49משרדמשרדים2104

51משרדמשרדים2105

53משרדמשרדים2106

132משרדמשרדים2107

132משרדמשרדים2108

149משרדמשרדים2109

5319משרדמשרדים2110

15מחסןאחסנה2111

250מחסןאחסנה2112

31כיתות לימודהדרכה2113

25ש"געמדת אבטחה2114

15מקלחותשירותים2115

4המתנהסככה2116

51ש"געמדת אבטחה2117

109ש"געמדת אבטחה2118

43מבנהמבנה2119

52מבנהמבנה2120

10גנרטוראנרגיה2121

41גנרטוראנרגיה2122

6המתנהסככה2123

6המתנהסככה2124

7המתנהסככה2125

7המתנהסככה2126

7המתנהסככה2127

9המתנהסככה2128
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14המתנהסככה2129
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4גגוןסככה2135

9גגוןסככה2136
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15גגוןסככה2138

16גגוןסככה2139

17גגוןסככה2140
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46משרדמשרדים2146

47משרדמשרדים2147

49משרדמשרדים2148

56משרדמשרדים2149

58משרדמשרדים2150

60משרדמשרדים2151

71משרדמשרדים2152
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77משרדמשרדים2154

78משרדמשרדים2155
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117משרדמשרדים2163
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218משרדמשרדים2168
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255משרדמשרדים2172

518משרדמשרדים2173
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2גגוןסככה2226

2גגוןסככה2227
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34מחסןאחסנה2321

75מחסןאחסנה2322
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1068חדר אוכלהסעדה2334

1895חדר אוכלהסעדה2335

249בית מלאכהבית מלאכה2336

217מעבדהמעבדה2337

2306מעבדהמעבדה2338

11מרפאהבריאות2339

208מרפאהבריאות2340
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13מקלטמקלט2341

223שק"למבנה שירות2342

13ש"געמדת אבטחה2343

22ש"געמדת אבטחה2344

10שירותיםשירותים2345

11שירותיםשירותים2346

11שירותיםשירותים2347

12שירותיםשירותים2348

14שירותיםשירותים2349

27שירותיםשירותים2350

33שירותיםשירותים2351

45שירותיםשירותים2352

11מקלחותשירותים2353

48תקשורתתקשורת2354

14שמןמיכלים2355

25דלקמיכלים2356

41מבנהמבנה2357

15חשמלאנרגיה2358

20דלקמיכלים2358

19חשמלאנרגיה2359

45מחסןאחסנה2359

45מחסןאחסנה2360

45חשמלאנרגיה2360

17גנרטוראנרגיה2361

17תנור חימום מיםאנרגיה2362

5מדחסיםאנרגיה2363

8מדחסיםאנרגיה2364

16חניהסככה2365

40חניהסככה2366

41חניהסככה2367

41חניהסככה2368

58חניהסככה2369

6המתנהסככה2370

7המתנהסככה2371

12המתנהסככה2372

21המתנהסככה2373

27המתנהסככה2374

46המתנהסככה2375

26סככהסככה2376

64המתנהסככה2377

75המתנהסככה2378

162המתנהסככה2379

207המתנהסככה2380

2גגוןסככה2381

2גגוןסככה2382

2גגוןסככה2383

3גגוןסככה2384

3גגוןסככה2385

3גגוןסככה2386

21גגוןסככה2387

26גגוןסככה2388

30גגוןסככה2389

33גגוןסככה2390
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35גגוןסככה2391

48גגוןסככה2392

53גגוןסככה2393

61גגוןסככה2394

63גגוןסככה2395

90גגוןסככה2396

119גגוןסככה2397

23981599

13רגילהסככת אחסנה2399

32רגילהסככת אחסנה2400

160רגילהסככת אחסנה2401

878רגילהסככת אחסנה2402

888רגילהסככת אחסנה2403

1742יבשהסככת אחסנה2404

26מגוריםמבנה מגורים2405

29מגוריםמבנה מגורים2406

39מגוריםמבנה מגורים2407

39מגוריםמבנה מגורים2408

43מגוריםמבנה מגורים2409

43מגוריםמבנה מגורים2410

46מגוריםמבנה מגורים2411

49מגוריםמבנה מגורים2412

51מגוריםמבנה מגורים2413

121מגוריםמבנה מגורים2414

406מגוריםמבנה מגורים2415

32משרדמשרדים2416

35משרדמשרדים2417

53משרדמשרדים2418

95משרדמשרדים2419

119משרדמשרדים2420

117משרדמשרדים2421

277משרדמשרדים2422

386משרדמשרדים2423

389משרדמשרדים2424

446משרדמשרדים2425

1699משרדמשרדים2426

216חמ"למשרדים2427

6מחסןאחסנה2428

7מחסןאחסנה2429

7מחסןאחסנה2430

8מחסןאחסנה2431

8מחסןאחסנה2432

9מחסןאחסנה2433

9מחסןאחסנה2434

11מחסןאחסנה2435

11מחסןאחסנה2436

12מחסןאחסנה2437

14מחסןאחסנה2438

14מחסןאחסנה2439

14מחסןאחסנה2440

16מחסןאחסנה2441

28מחסןאחסנה2442

29מחסןאחסנה2443
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31מחסןאחסנה2444

67מחסןאחסנה2445

81מחסןאחסנה2446

113מחסןאחסנה2447

141מחסןאחסנה2448

146מחסןאחסנה2449

150מחסןאחסנה2450

160מחסןאחסנה2451

190מחסןאחסנה2452
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300מחסןאחסנה2454

159נשקייהאחסנה2455
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99מבנה מורשתמבנה הנצחה2457

222מטבחהסעדה2458

250חדר אוכלהסעדה2459

65מועדוןפנאי וספורט2460

68חדר כושרפנאי וספורט2461

915מעבדהמעבדה2462

60בית כנסתדת2463

132שק"למבנה שירות2464

10ש"געמדת אבטחה2465

1שירותיםשירותים2466

1שירותיםשירותים2467

8שירותיםשירותים2468

24שירותיםשירותים2469

14מקלחותשירותים2470

171מקלחותשירותים2471

9חשמלאנרגיה2472

46חשמלאנרגיה2473

25הסקהאנרגיה2474

9גנרטוראנרגיה2475

8תנור חימום מיםאנרגיה2476

8תנור חימום מיםאנרגיה2477

9תנור חימום מיםאנרגיה2478

12תנור חימום מיםאנרגיה2479

17תנור חימום מיםאנרגיה2480

22תנור חימום מיםאנרגיה2481

37תנור חימום מיםאנרגיה2482

65תנור חימום מיםאנרגיה2483

6המתנהסככה2484

10המתנהסככה2485

28המתנהסככה2486

28המתנהסככה2487

214המתנהסככה2488

3גגוןסככה2489

5גגוןסככה2490

14גגוןסככה2491

49גגוןסככה2492
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18שימוןסככת טיפולים2494

27סדנת רכבסככת טיפולים2495

81סדנת רכבסככת טיפולים2496
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105המתנהסככה3012

105המתנהסככה3013

162המתנהסככה3014

168המתנהסככה3015

177המתנהסככה3016

361המתנהסככה3017

657המתנהסככה3018

676המתנהסככה3019

0גגוןסככה3020
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1גגוןסככה3021

1גגוןסככה3022

1גגוןסככה3023

1גגוןסככה3024

1גגוןסככה3025

1גגוןסככה3026

1גגוןסככה3027

1גגוןסככה3028

1גגוןסככה3029

1גגוןסככה3030

1גגוןסככה3031

1גגוןסככה3032

2גגוןסככה3033

2גגוןסככה3034

2גגוןסככה3035

2גגוןסככה3036

3גגוןסככה3037

3גגוןסככה3038

3גגוןסככה3039

3גגוןסככה3040

4גגוןסככה3041

4גגוןסככה3042

5גגוןסככה3043

5גגוןסככה3044

6גגוןסככה3045

6גגוןסככה3046

6גגוןסככה3047

8גגוןסככה3048

9גגוןסככה3049

13גגוןסככה3050

15גגוןסככה3051

17גגוןסככה3052

20גגוןסככה3053

24גגוןסככה3054

27גגוןסככה3055

27גגוןסככה3056

28גגוןסככה3057

35גגוןסככה3058

70גגוןסככה3059

71גגוןסככה3060

74גגוןסככה3061

76גגוןסככה3062

76גגוןסככה3063

76גגוןסככה3064

77גגוןסככה3065

77גגוןסככה3066

80גגוןסככה3067

80גגוןסככה3068

88גגוןסככה3069

89גגוןסככה3070

92גגוןסככה3071

94גגוןסככה3072

102גגוןסככה3073
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14שימוןסככת טיפולים3074

18שימוןסככת טיפולים3075

84סדנת רכבסככת טיפולים3076

537סדנת רכבסככת טיפולים3077

574סדנת רכבסככת טיפולים3078

5רגילהסככת אחסנה3079

5רגילהסככת אחסנה3080

19רגילהסככת אחסנה3081

35רגילהסככת אחסנה3082

51רגילהסככת אחסנה3083

165רגילהסככת אחסנה3084

893רגילהסככת אחסנה3085

6יבשהסככת אחסנה3086

32אימוןסככת הדרכה3087

403אימוןסככת הדרכה3088

442אימוןסככת הדרכה3089

599אימוןסככת הדרכה3090

885אימוןסככת הדרכה3091

29מגוריםמבנה מגורים3092

29מגוריםמבנה מגורים3093

29מגוריםמבנה מגורים3094

29מגוריםמבנה מגורים3095

29מגוריםמבנה מגורים3096

29מגוריםמבנה מגורים3097

30מגוריםמבנה מגורים3098

30מגוריםמבנה מגורים3099

30מגוריםמבנה מגורים3100

30מגוריםמבנה מגורים3101

53מגוריםמבנה מגורים3102

58מגוריםמבנה מגורים3103

59מגוריםמבנה מגורים3104

59מגוריםמבנה מגורים3105

60מגוריםמבנה מגורים3106

62מגוריםמבנה מגורים3107

62מגוריםמבנה מגורים3108

62מגוריםמבנה מגורים3109

64מגוריםמבנה מגורים3110

70מגוריםמבנה מגורים3111

78מגוריםמבנה מגורים3112

86מגוריםמבנה מגורים3113

89מגוריםמבנה מגורים3114

90מגוריםמבנה מגורים3115

190מגוריםמבנה מגורים3116

192מגוריםמבנה מגורים3117

193מגוריםמבנה מגורים3118

196מגוריםמבנה מגורים3119

198מגוריםמבנה מגורים3120

247מגוריםמבנה מגורים3121

271מגוריםמבנה מגורים3122

282מגוריםמבנה מגורים3123

282מגוריםמבנה מגורים3124

632מגוריםמבנה מגורים3125

636מגוריםמבנה מגורים3126
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335מגוריםמבנה מגורים3127

336מגוריםמבנה מגורים3128

1171מגוריםמבנה מגורים3129

1243מגוריםמבנה מגורים3130

417מגוריםמבנה מגורים3131

431מגוריםמבנה מגורים3132

25משרדמשרדים3133

28משרדמשרדים3134

29משרדמשרדים3135

30משרדמשרדים3136

31משרדמשרדים3137

38משרדמשרדים3138

48משרדמשרדים3139

48משרדמשרדים3140

48משרדמשרדים3141

48משרדמשרדים3142

50משרדמשרדים3143

51משרדמשרדים3144

53משרדמשרדים3145

55משרדמשרדים3146

57משרדמשרדים3147

57משרדמשרדים3148

57משרדמשרדים3149

67משרדמשרדים3150

67משרדמשרדים3151

71משרדמשרדים3152

74משרדמשרדים3153

75משרדמשרדים3154

77משרדמשרדים3155

90משרדמשרדים3156

93משרדמשרדים3157

106משרדמשרדים3158

108משרדמשרדים3159

108משרדמשרדים3160

109משרדמשרדים3161

119משרדמשרדים3162

132משרדמשרדים3163

148משרדמשרדים3164

158משרדמשרדים3165

161משרדמשרדים3166

163משרדמשרדים3167

195משרדמשרדים3168

204משרדמשרדים3169

210משרדמשרדים3170

221משרדמשרדים3171

224משרדמשרדים3172

232משרדמשרדים3173

245משרדמשרדים3174

306משרדמשרדים3175

320משרדמשרדים3176

324משרדמשרדים3177

419משרדמשרדים3178

923משרדמשרדים3179
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4מחסןאחסנה3180

4מחסןאחסנה3181

5מחסןאחסנה3182

7מחסןאחסנה3183

8מחסןאחסנה3184

9מחסןאחסנה3185

9מחסןאחסנה3186

10מחסןאחסנה3187

10מחסןאחסנה3188

10מחסןאחסנה3189

11מחסןאחסנה3190

11מחסןאחסנה3191

11מחסןאחסנה3192

13מחסןאחסנה3193

13מחסןאחסנה3194

13מחסןאחסנה3195

13מחסןאחסנה3196

13מחסןאחסנה3197

14מחסןאחסנה3198

14מחסןאחסנה3199

14מחסןאחסנה3200

14מחסןאחסנה3201

14מחסןאחסנה3202

14מחסןאחסנה3203

14מחסןאחסנה3204

14מחסןאחסנה3205

15מחסןאחסנה3206

15מחסןאחסנה3207

15מחסןאחסנה3208

15מחסןאחסנה3209

15מחסןאחסנה3210

15מחסןאחסנה3211

15מחסןאחסנה3212

15מחסןאחסנה3213

15מחסןאחסנה3214

15מחסןאחסנה3215

15מחסןאחסנה3216

16מחסןאחסנה3217

16מחסןאחסנה3218

19מחסןאחסנה3219

20מחסןאחסנה3220

25מחסןאחסנה3221

29מחסןאחסנה3222

29מחסןאחסנה3223

30מחסןאחסנה3224

31מחסןאחסנה3225

39מחסןאחסנה3226

85מחסןאחסנה3227

106מחסןאחסנה3228

113מחסןאחסנה3229

14נשקייהאחסנה3230

400מבנה מורשתמבנה הנצחה3231

328מטבחהסעדה3232
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315חדר אוכלהסעדה3233

318חדר אוכלהסעדה3234

580חדר אוכלהסעדה3235

15חדר קירורהסעדה3236

15חדר קירורהסעדה3237

26מועדוןפנאי וספורט3238

36מועדוןפנאי וספורט3239

51מועדוןפנאי וספורט3240

77מועדוןפנאי וספורט3241

136מועדוןפנאי וספורט3242

132חדר כושרפנאי וספורט3243

266ספרייהפנאי וספורט3244

250בית מלאכהבית מלאכה3245

401בית מלאכהבית מלאכה3246

406בית מלאכהבית מלאכה3247

633מוסךבית מלאכה3248

1207מוסךבית מלאכה3249

171מעבדהמעבדה3250

215מעבדהמעבדה3251

267מעבדהמעבדה3252

51בית כנסתדת3253

100בית כנסתדת3254

231מרפאהבריאות3255

91כיתות לימודהדרכה3256

132כיתות לימודהדרכה3257

162כיתות לימודהדרכה3258

173כיתות לימודהדרכה3259

184כיתות לימודהדרכה3260

186כיתות לימודהדרכה3261

187כיתות לימודהדרכה3262

203כיתות לימודהדרכה3263

231כיתות לימודהדרכה3264

251כיתות לימודהדרכה3265

258כיתות לימודהדרכה3266

264כיתות לימודהדרכה3267

265כיתות לימודהדרכה3268

276כיתות לימודהדרכה3269

341כיתות לימודהדרכה3270

316כיתות לימודהדרכה3271

386כיתות לימודהדרכה3272

391כיתות לימודהדרכה3273

407כיתות לימודהדרכה3274

413כיתות לימודהדרכה3275

416כיתות לימודהדרכה3276

427כיתות לימודהדרכה3277

1837כיתות לימודהדרכה3278

84אולם הרצאותהדרכה3279

112אולם הרצאותהדרכה3280

151אולם הרצאותהדרכה3281

239אולם הרצאותהדרכה3282

596אולם הרצאותהדרכה3283

911אולם הרצאותהדרכה3284

396שק"למבנה שירות3285
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10ש"געמדת אבטחה3286

20ש"געמדת אבטחה3287

6עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה3288

6שירותיםשירותים3289

7שירותיםשירותים3290

14שירותיםשירותים3291

15שירותיםשירותים3292

18שירותיםשירותים3293

21שירותיםשירותים3294

22שירותיםשירותים3295

23שירותיםשירותים3296

23שירותיםשירותים3297

23שירותיםשירותים3298

23שירותיםשירותים3299

24שירותיםשירותים3300

24שירותיםשירותים3301

24שירותיםשירותים3302

24שירותיםשירותים3303

24שירותיםשירותים3304

25שירותיםשירותים3305

27שירותיםשירותים3306

30שירותיםשירותים3307

30שירותיםשירותים3308

112שירותיםשירותים3309

113שירותיםשירותים3310

125שירותיםשירותים3311

130שירותיםשירותים3312

149שירותיםשירותים3313

204שירותיםשירותים3314

7מקלחותשירותים3315

7מקלחותשירותים3316

7מקלחותשירותים3317

7מקלחותשירותים3318

8מקלחותשירותים3319

23מקלחותשירותים3320

24מקלחותשירותים3321

59מקלחותשירותים3322

12מיכליםמיכלים3323

16מיכליםמיכלים3324

381חדר אוכלהסעדה3326

766מבנהמבנה3327

81רגילהסככת אחסנה3328

95רגילהסככת אחסנה3329

300רגילהסככת אחסנה3330

342רגילהסככת אחסנה3331

769רגילהסככת אחסנה3332

11חשמלאנרגיה3333

27גנרטוראנרגיה3334

43גנרטוראנרגיה3335

45גנרטוראנרגיה3336

15תנור חימום מיםאנרגיה3337

4חניהסככה3338

22חניהסככה3339

תכנית 413-0180570 24/12/2014 14:30:56 נספח סקר איכות קרקעות נספח סקר הסטורי



25חניהסככה3340

45חניהסככה3341

4המתנהסככה3342

8המתנהסככה3343

11המתנהסככה3344

2גגוןסככה3345

3גגוןסככה3346

3גגוןסככה3347

4גגוןסככה3348

5גגוןסככה3349

6גגוןסככה3350

11גגוןסככה3351

12גגוןסככה3352

16גגוןסככה3353

21גגוןסככה3354

25גגוןסככה3355

28גגוןסככה3356

38גגוןסככה3357

59גגוןסככה3358

64גגוןסככה3359

80גגוןסככה3360

82גגוןסככה3361

86גגוןסככה3362

91גגוןסככה3363

96גגוןסככה3364

102גגוןסככה3365

125גגוןסככה3366

139גגוןסככה3367

248גגוןסככה3368

73שימוןסככת טיפולים3369

243סדנת רכבסככת טיפולים3370

28רגילהסככת אחסנה3371

31רגילהסככת אחסנה3372

43רגילהסככת אחסנה3373

46רגילהסככת אחסנה3374

46רגילהסככת אחסנה3375

47רגילהסככת אחסנה3376

47רגילהסככת אחסנה3377

48רגילהסככת אחסנה3378

48רגילהסככת אחסנה3379

48רגילהסככת אחסנה3380

49רגילהסככת אחסנה3381

49רגילהסככת אחסנה3382

49רגילהסככת אחסנה3383

49רגילהסככת אחסנה3384

49רגילהסככת אחסנה3385

50רגילהסככת אחסנה3386

51רגילהסככת אחסנה3387

52רגילהסככת אחסנה3388

57רגילהסככת אחסנה3389

58רגילהסככת אחסנה3390

59רגילהסככת אחסנה3391

59רגילהסככת אחסנה3392
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60רגילהסככת אחסנה3393

75רגילהסככת אחסנה3394

87רגילהסככת אחסנה3395

91רגילהסככת אחסנה3396

95רגילהסככת אחסנה3397

98רגילהסככת אחסנה3398

98רגילהסככת אחסנה3399

101רגילהסככת אחסנה3400

114רגילהסככת אחסנה3401

131רגילהסככת אחסנה3402

134רגילהסככת אחסנה3403

135רגילהסככת אחסנה3404

149רגילהסככת אחסנה3405

182רגילהסככת אחסנה3406

185רגילהסככת אחסנה3407

201רגילהסככת אחסנה3408

202רגילהסככת אחסנה3409

203רגילהסככת אחסנה3410

210רגילהסככת אחסנה3411

220רגילהסככת אחסנה3412

264רגילהסככת אחסנה3413

294רגילהסככת אחסנה3414

313רגילהסככת אחסנה3415

314רגילהסככת אחסנה3416

353רגילהסככת אחסנה3417

360רגילהסככת אחסנה3418

377רגילהסככת אחסנה3419

400רגילהסככת אחסנה3420

401רגילהסככת אחסנה3421

414רגילהסככת אחסנה3422

415רגילהסככת אחסנה3423

469רגילהסככת אחסנה3424

471רגילהסככת אחסנה3425

475רגילהסככת אחסנה3426

525רגילהסככת אחסנה3427

538רגילהסככת אחסנה3428

542רגילהסככת אחסנה3429

748רגילהסככת אחסנה3430

884רגילהסככת אחסנה3431

884רגילהסככת אחסנה3432

884רגילהסככת אחסנה3433

887רגילהסככת אחסנה3434

887רגילהסככת אחסנה3435

892רגילהסככת אחסנה3436

917רגילהסככת אחסנה3437

1127רגילהסככת אחסנה3438

1651רגילהסככת אחסנה3439

2517רגילהסככת אחסנה3440

10משרדמשרדים3441

33משרדמשרדים3442

42משרדמשרדים3443

51משרדמשרדים3444

52משרדמשרדים3445
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55משרדמשרדים3446

90משרדמשרדים3447

109משרדמשרדים3448

114משרדמשרדים3449

117משרדמשרדים3450

135משרדמשרדים3451

135משרדמשרדים3452

148משרדמשרדים3453

149משרדמשרדים3454

166משרדמשרדים3455

169משרדמשרדים3456

180משרדמשרדים3457

209משרדמשרדים3458

8מחסןאחסנה3459

10מחסןאחסנה3460

14מחסןאחסנה3461

15מחסןאחסנה3462

15מחסןאחסנה3463

17מחסןאחסנה3464

17מחסןאחסנה3465

26מחסןאחסנה3466

26מחסןאחסנה3467

30מחסןאחסנה3468

65מחסןאחסנה3469

79מחסןאחסנה3470

91מחסןאחסנה3471

93מחסןאחסנה3472

189מחסןאחסנה3473

198מחסןאחסנה3474

346מחסןאחסנה3475

462מחסןאחסנה3476

468מחסןאחסנה3477

790מחסןאחסנה3478

823מחסןאחסנה3479

49מוזיאוןמבנה הנצחה3480

438חדר אוכלהסעדה3481

72בית מלאכהבית מלאכה3482

315בית מלאכהבית מלאכה3483

384בית מלאכהבית מלאכה3484

1308בית מלאכהבית מלאכה3485

2478בית מלאכהבית מלאכה3486

48בית כנסתדת3487

75אולם הרצאותהדרכה3488

431אולם הרצאותהדרכה3489

7ש"געמדת אבטחה3490

6מגדל שמירהעמדת אבטחה3491

1שירותיםשירותים3492

2שירותיםשירותים3493

6שירותיםשירותים3494

6שירותיםשירותים3495

6שירותיםשירותים3496

7שירותיםשירותים3497

10שירותיםשירותים3498

תכנית 413-0180570 24/12/2014 14:30:56 נספח סקר איכות קרקעות נספח סקר הסטורי



11שירותיםשירותים3499

14שירותיםשירותים3500

27שירותיםשירותים3501

33שירותיםשירותים3502

45שירותיםשירותים3503

7מקלחותשירותים3504

85מקלחותשירותים3505

15גנרטוראנרגיה3506

69גנרטוראנרגיה3507

15תנור חימום מיםאנרגיה3508

16תנור חימום מיםאנרגיה3509

33מדחסיםאנרגיה3510

35חניהסככה3511

67חניהסככה3512

87המתנהסככה3513

8גגוןסככה3514

9גגוןסככה3515

16גגוןסככה3516

16גגוןסככה3517

17גגוןסככה3518

19גגוןסככה3519

19גגוןסככה3520

30גגוןסככה3521

55גגוןסככה3522

57גגוןסככה3523

58גגוןסככה3524

334גגוןסככה3525

15רגילהסככת אחסנה3526

174רגילהסככת אחסנה3527

214רגילהסככת אחסנה3528

222רגילהסככת אחסנה3529

46מגוריםמבנה מגורים3530

242מגוריםמבנה מגורים3531

2משרדמשרדים3532

2משרדמשרדים3533

4משרדמשרדים3534

4משרדמשרדים3535

6משרדמשרדים3536

6משרדמשרדים3537

13משרדמשרדים3538

17משרדמשרדים3539

18משרדמשרדים3540

40משרדמשרדים3541

45משרדמשרדים3542

46משרדמשרדים3543

48משרדמשרדים3544

48משרדמשרדים3545

48משרדמשרדים3546

49משרדמשרדים3547

49משרדמשרדים3548

50משרדמשרדים3549

67משרדמשרדים3550

68משרדמשרדים3551
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81משרדמשרדים3552

88משרדמשרדים3553

90משרדמשרדים3554

125משרדמשרדים3555

152משרדמשרדים3556

167משרדמשרדים3557

191משרדמשרדים3558

236משרדמשרדים3559

403משרדמשרדים3560

8מחסןאחסנה3561

12מחסןאחסנה3562

16מחסןאחסנה3563

39מחסןאחסנה3564

126מחסןאחסנה3565

210מחסןאחסנה3566

216מחסןאחסנה3567

220מחסןאחסנה3568

263מחסןאחסנה3569

304מחסןאחסנה3570

399מחסןאחסנה3571

403מחסןאחסנה3572

404מחסןאחסנה3573

404מחסןאחסנה3574

407מחסןאחסנה3575

409מחסןאחסנה3576

409מחסןאחסנה3577

410מחסןאחסנה3578

410מחסןאחסנה3579

412מחסןאחסנה3580

412מחסןאחסנה3581

412מחסןאחסנה3582

413מחסןאחסנה3583

415מחסןאחסנה3584

418מחסןאחסנה3585

418מחסןאחסנה3586

422מחסןאחסנה3587

422מחסןאחסנה3588

494מחסןאחסנה3589

1130מחסןאחסנה3590

716מחסןאחסנה3591

1259מחסןאחסנה3592

1593מחסןאחסנה3593

1770מחסןאחסנה3594

2037מחסןאחסנה3595

4988מחסןאחסנה3596

479חדר אוכלהסעדה3597

17חדר קירורהסעדה3598

94בית כנסתדת3599

3מקלטמקלט3600

9מקלטמקלט3601

16מקלטמקלט3602

13ש"געמדת אבטחה3603

2שירותיםשירותים3604
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7שירותיםשירותים3605

8שירותיםשירותים3606

8שירותיםשירותים3607

8שירותיםשירותים3608

24מקלחותשירותים3609

50מקלחותשירותים3610

65מקלחותשירותים3611

21חניהסככה3612

67חניהסככה3613

120חניהסככה3614

40המתנהסככה3615

40המתנהסככה3616

81המתנהסככה3617

1גגוןסככה3618

2גגוןסככה3619

2גגוןסככה3620

3גגוןסככה3621

21גגוןסככה3622

21גגוןסככה3623

26גגוןסככה3624

224שימוןסככת טיפולים3625

38רגילהסככת אחסנה3626

42רגילהסככת אחסנה3627

61רגילהסככת אחסנה3628

76רגילהסככת אחסנה3629

127רגילהסככת אחסנה3630

210רגילהסככת אחסנה3631

16משרדמשרדים3632

34משרדמשרדים3633

47משרדמשרדים3634

47משרדמשרדים3635

47משרדמשרדים3636

48משרדמשרדים3637

48משרדמשרדים3638

56משרדמשרדים3639

164משרדמשרדים3640

13מחסןאחסנה3641

15מחסןאחסנה3642

16מחסןאחסנה3643

16מחסןאחסנה3644

30מחסןאחסנה3645

52מחסןאחסנה3646

91מחסןאחסנה3647

123מחסןאחסנה3648

255מחסןאחסנה3649

290מחסןאחסנה3650

307מחסןאחסנה3651

328מחסןאחסנה3652

369מחסןאחסנה3653

396מחסןאחסנה3654

533מחסןאחסנה3655

619מחסןאחסנה3656

873מחסןאחסנה3657
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893מחסןאחסנה3658

989מחסןאחסנה3659

125חדר אוכלהסעדה3660

80בית כנסתדת3661

10ש"געמדת אבטחה3662

7מגדל שמירהעמדת אבטחה3663

8שירותיםשירותים3664

13שירותיםשירותים3665

21שירותיםשירותים3666

15מקלחותשירותים3667

12חשמלאנרגיה3668

37חשמלאנרגיה3669

3תנור חימום מיםאנרגיה3670

15תנור חימום מיםאנרגיה3671

48תנור חימום מיםאנרגיה3672

10מדחסיםאנרגיה3673

14מדחסיםאנרגיה3674

18המתנהסככה3675

21המתנהסככה3676

25המתנהסככה3677

29המתנהסככה3678

30המתנהסככה3679

31המתנהסככה3680

33המתנהסככה3681

39המתנהסככה3682

40המתנהסככה3683

43המתנהסככה3684

50המתנהסככה3685

55המתנהסככה3686

63המתנהסככה3687

76המתנהסככה3688

78המתנהסככה3689

2גגוןסככה3690

4גגוןסככה3691

6גגוןסככה3692

22גגוןסככה3693

39גגוןסככה3694

42גגוןסככה3695

73גגוןסככה3696

1123סדנת רכבסככת טיפולים3697

4רגילהסככת אחסנה3698

9רגילהסככת אחסנה3699

14רגילהסככת אחסנה3700

535רגילהסככת אחסנה3701

587רגילהסככת אחסנה3702

587רגילהסככת אחסנה3703

592רגילהסככת אחסנה3704

739רגילהסככת אחסנה3705

881רגילהסככת אחסנה3706

138אימוןסככת הדרכה3707

773אימוןסככת הדרכה3708

46מגוריםמבנה מגורים3709

47מגוריםמבנה מגורים3710
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48מגוריםמבנה מגורים3711

50מגוריםמבנה מגורים3712

52מגוריםמבנה מגורים3713

67מגוריםמבנה מגורים3714

118מגוריםמבנה מגורים3715

169מגוריםמבנה מגורים3716

31משרדמשרדים3717

47משרדמשרדים3718

51משרדמשרדים3719

59משרדמשרדים3720

72משרדמשרדים3721

73משרדמשרדים3722

75משרדמשרדים3723

101משרדמשרדים3724

110משרדמשרדים3725

113משרדמשרדים3726

120משרדמשרדים3727

121משרדמשרדים3728

126משרדמשרדים3729

157משרדמשרדים3730

209משרדמשרדים3731

240משרדמשרדים3732

262משרדמשרדים3733

266משרדמשרדים3734

535משרדמשרדים3735

13מחסןאחסנה3736

13מחסןאחסנה3737

19מחסןאחסנה3738

20מחסןאחסנה3739

28מחסןאחסנה3740

31מחסןאחסנה3741

32מחסןאחסנה3742

32מחסןאחסנה3743

34מחסןאחסנה3744

40מחסןאחסנה3745

42מחסןאחסנה3746

45מחסןאחסנה3747

53מחסןאחסנה3748

85מחסןאחסנה3749

120מחסןאחסנה3750

134מחסןאחסנה3751

165מחסןאחסנה3752

142מועדוןפנאי וספורט3753

255בית מלאכהבית מלאכה3754

175כיתות לימודהדרכה3755

190כיתות לימודהדרכה3756

205כיתות לימודהדרכה3757

212כיתות לימודהדרכה3758

213כיתות לימודהדרכה3759

218כיתות לימודהדרכה3760

252כיתות לימודהדרכה3761

269כיתות לימודהדרכה3762

273כיתות לימודהדרכה3763
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4ש"געמדת אבטחה3764

12ש"געמדת אבטחה3765

6מגדל שמירהעמדת אבטחה3766

7שירותיםשירותים3767

14שירותיםשירותים3768

15שירותיםשירותים3769

22שירותיםשירותים3770

23שירותיםשירותים3771

24שירותיםשירותים3772

24שירותיםשירותים3773

26שירותיםשירותים3774

34שירותיםשירותים3775

28מקלחותשירותים3776

28מקלחותשירותים3777

30מקלחותשירותים3778

101מקלחותשירותים3779

61חשמלאנרגיה3780

28תנור חימום מיםאנרגיה3781

6המתנהסככה3782

57המתנהסככה3783

90המתנהסככה3784

7רגילהסככת אחסנה3785

53משרדמשרדים3786

247משרדמשרדים3787

11מחסןאחסנה3788

13מחסןאחסנה3789

13מחסןאחסנה3790

14מחסןאחסנה3791

14מחסןאחסנה3792

15מחסןאחסנה3793

44מחסןאחסנה3794

255מחסןאחסנה3795

2063חדר אוכלהסעדה3796

573מרפאהבריאות3797

972מרפאהבריאות3798

4789מרפאהבריאות3799

4737מרפאהבריאות3800

5149מרפאהבריאות3801

18ש"געמדת אבטחה3802

25מקלחותשירותים3803

303כיתות לימודהדרכה3804

55מבנהמבנה3805

71מבנהמבנה3806

182מבנהמבנה3807

55מבנהמבנה3808

15אנרגיהאנרגיה3809

29אחסנהאחסנה3810

20אחסנהאחסנה3811

1647יעודימבנה ייעודי3812

39חשמלאנרגיה3813

60גנרטוראנרגיה3814

46מערכת מיזוג אוויראנרגיה3815

39משרדמשרדים3816

תכנית 413-0180570 24/12/2014 14:30:56 נספח סקר איכות קרקעות נספח סקר הסטורי



103חינוךחינוך3817

12שירותיםשירותים3818

49משרדמשרדים3819

48משרדמשרדים3820

47משרדמשרדים3821

43משרדמשרדים3822

45גגוןסככה3823

49גגוןסככה3824

14אחסנהאחסנה3825

16אחסנהאחסנה3826

47מגוריםמבנה מגורים3827

16אחסנהאחסנה3828

15אחסנהאחסנה3829

30אחסנהאחסנה3830

33אחסנהאחסנה3831

13אחסנהאחסנה3832

15אחסנהאחסנה3833

18אחסנהאחסנה3834

33אחסנהאחסנה3835

13אחסנהאחסנה3836

15אחסנהאחסנה3837

15אחסנהאחסנה3838

33אחסנהאחסנה3839

17מחסןאחסנה3840

15מחסןאחסנה3841

13מחסןאחסנה3842

18תנור חימום מיםאנרגיה3843

13אחסנהאחסנה3844

78כיתות לימודהדרכה3844

13אחסנהאחסנה3845

13אחסנהאחסנה3846

13אחסנהאחסנה3847

13אחסנהאחסנה3848

13אחסנהאחסנה3849

13אחסנהאחסנה3850

13אחסנהאחסנה3851

13אחסנהאחסנה3852

13אחסנהאחסנה3853

13אחסנהאחסנה3854

13אחסנהאחסנה3855

13אחסנהאחסנה3856

13אחסנהאחסנה3857

88מחסןאחסנה3858

383משרדמשרדים3859

124המתנהסככה3860

63משרדמשרדים3861

28סככהסככה3862

14אחסנהאחסנה3863

10שירותיםשירותים3864

12שירותיםשירותים3865

33נשקייהאחסנה3866

49אחסנהאחסנה3867

16אחסנהאחסנה3868
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16אחסנהאחסנה3869

114חניהסככה3870

53משרדמשרדים3871

54משרדמשרדים3872

327משרדמשרדים3873

39המתנהסככה3874

16אחסנהאחסנה3875

7שירותיםשירותים3876

9שירותיםשירותים3877

22המתנהסככה3878

52גגוןסככה3879

11סככת אחסנהסככת אחסנה3880

12המתנהסככה3881

7גגוןסככה3882

64מחסןאחסנה3883

34משרדמשרדים3884

16המתנהסככה3885

20המתנהסככה3886

35אחסנהאחסנה3887

35אחסנהאחסנה3888

351משרדמשרדים3889

52משרדמשרדים3890

49משרדמשרדים3891

52משרדמשרדים3892

49משרדמשרדים3893

18סככת אחסנהסככת אחסנה3894

14שירותיםשירותים3895

17אחסנהאחסנה3896

17אחסנהאחסנה3897

4שירותיםשירותים3898

14אחסנהאחסנה3899

14אחסנהאחסנה3900

14אחסנהאחסנה3901

14אחסנהאחסנה3902

14אחסנהאחסנה3903

51משרדמשרדים3904

51משרדמשרדים3905

4שירותיםשירותים3906

4שירותיםשירותים3907

17אחסנהאחסנה3908

16אחסנהאחסנה3909

10אחסנהאחסנה3910

10אחסנהאחסנה3911

10אחסנהאחסנה3912

541סככהסככה3913

15אחסנהאחסנה3914

25מיכליםמיכלים3915

9שירותיםשירותים3916

35משרדמשרדים3917
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5אחסנהאחסנה3922

396משרדמשרדים3923

99משרדמשרדים3924
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25שירותים ומקלחותשירותים90037

16יעודימבנה ייעודי90038

15285אחסנהאחסנה90039
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