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  רקע .1

 ")האתר"להלן (צריפין  במחנה 6במתחם ההיסטורי שנערך סקר הח שלהלן מציג את ממצאי "הדו

  .מסחר ותעסוקה, ראת פינוי מחנה צריפין והסבתו לאזור מגוריםקל

בית חולים אסף  – מדרום, שטחים חקלאיים –מצפון : ח זה הינם"בו עוסק דו האתרת שטח גבולו

בית חולים אסף  –ממזרח , )5מתחם (מחנה צריפין  – ערבממ ,)7-ו 4מתחמים (ומחנה צריפין  הרופא

  .1מספר  בשרטוט יםמוצג ושימושי הקרקע בסביבתו מיקום האתר .44כביש ו הרופא

בוכמן קורן הורביץ ניהול " חברתלבקשת בהמשך  ח זה נערך"ו מוצגים בדוהסקר ההיסטורי שממצאי

   .6הבינוי המוצע במתחם  מתכנני ,"מ"ותכנון בע

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

ובהתאם Phase I Environmental Site Assessment Process (ASTM. E1527-13) : להערכה סביבתית

הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון וביצוע של סקרי קרקע : "המשרד להגנת הסביבה ילנוהל

  ".2009יולי  –ושיקום קרקע מזוהמת בתחנות דלק 

  
  מטרת העבודה 1.1

בשטח האתר והמלצה גז קרקע ומי התהום , בקרקעמוקדי סיכון סביבתיים  זיהוי הנמטרת העבודה הי

  .אם על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי יעלה הצורך, פעולות נוספותעל ביצוע 

  
  מקורות מידע 1.2

  :ח הנוכחי מבוסס על המקורות הבאים"המידע המוצג בדו

 :סקרים שבוצעו בעבר/חות"דו
 ,2013 מאי ,"6מתחם  – )Phase 1( 460/מק צריפיןהיסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה סקר "

  .גיאופרוספקט

 
 :הבאיםגופים המידע מ

 .רשות המים -

 .ל"ארכיון צה -

 )תל השומר(יחידת בינוי  -

לאגף חופש המידע במשרד , ניות לקבלת מידע הופנו למחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבהפ :הערה

ל לא היה מידע או שלא "בידי הגורמים הנ. למשרד הבריאות ולעירית ראשון לציון, להגנת הסביבה

 . כי הסקרהיה מידע נוסף על הקיים בידי עור

 
 :צילומים

 .2015עד  1918 משנתתצלומי אוויר 
  

  :מפות

 של האתרמפת מדידה  -

 מפות תשתיות ביוב -
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 :אתרים ברשת האינטרנט

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

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

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

 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 -

 
 :ראיונות וסיורים באתר

 – 1בבסיס  לאכה אחזקהבית מ –מנהל טכני , ב.אעם  22.02.2015 שנערך בתאריך וסיור ראיון -

 . 1976משנת  בסיסב

 . 1996בבסיס משנת  – 2בסיס ר "רס, ג.דעם  02.03.2015בתאריך שנערכו וסיור  ראיון -

 .1993בבסיס משנת . 2נאמנת הגנת הסביבה בבסיס . ג.עעם  08.03.15ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 2014בבסיס משנת  – 3ס ר בסי"רס, ב.דעם  02.03.2015בתאריך שנערכו  ן וסיורראיו -

  .1991בבסיס משנת , 3בבסיס  מנהל עבודה, נ.ר עם 10.03.2015שנערכו בתאריך ראיון וסיור  -

בבסיס שירת  – 4נאמן הגנת הסביבה בבסיס , ע.העם  04.03.15ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2010ומשנת  1998-2000 יםשנב

 .2014בבסיס משנת  – 5 בסיסמפקדת  ,ע.עעם  10.03.15בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

 .2014בבסיס משנת  – 6חיילת בבסיס , פ.ב עם 10.03.15בתאריך ראיון וסיור שנערכו  -

בבסיס משנת  – 7 בסיסלים ומתקנים ב"ד חמ"רמ, מ.עעם  10.03.15ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

2006. 

 .2013בבסיס משנת  – 8 בסיסט "קב, נ.רעם  12.03.15ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

בבסיס  – 9 בסיסממונה בטיחות והגנת הסביבה ב, ש.שעם  18.03.15ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2006משנת 

 
 הגבלות הסקר ההיסטורי .2
ו במהלך תקופת הכנת שצוינו לעיל מהמקורות ומהגורמיםמתבסס על נתונים שנאספו זה ח "דו

  ).2015 מאיעד  2015 פברואר(
או פעילויות אחרות אשר פגמו במצבו הסביבתי של האתר התרחשו ולא , מדווחות לא ייתכן שדליפות

  .ח"הדו בו נערךדווחו או זוהו במהלך פרק הזמן 

מקובלות וטומן בחובו את כל המגבלות הגלומות בשיטות הסביבתיות הח הוכן בהתאם לשיטות "הדו
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במובלע או , לאמור במשפט הקודם מעבר עניקים כל אחריות או ערבות נוספתהמחברים אינם מ. אלה

  . ח זה"בכל הנוגע לשירותים המקצועיים אשר סופקו תחת תנאי החוזה ואשר כלולים בדו, במפורש

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

או על , לתצפית ישירה מצאו זמיניםלא ניתן להחיל את חוות דעתנו על אותם חלקים באתר שלא נ. בו

  . הקרקע-תת

כל אדם  .צריפין מחנהלקראת פינוי  מ"בוכמן קורן הורביץ ניהול ותכנון בע חברתח זה הוכן עבור "דו

ח זה ללא אישור "אחר או ישות אחרת אינם מורשים להסתמך על המידע והמסקנות המופיעות בדו

  .מ"נון בעבוכמן קורן הורביץ ניהול ותכ חברתבכתב של 

 
 ובסביבתו באתר הסקר קודם שנעש .3

סקר היסטורי לבחינת ": ח"חו בדושממצאיו דוו, די חברת גיאופרוספקטסקר היסטורי בוצע על י

במסגרת סקר זה נסקרו . 2013 מאי, "6מתחם  –) Phase 1( 460/זיהום קרקע במחנה צריפין מק

  .רקעוצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום ק 6הבסיסים במתחם 
  

 ותיאור האתר מידע כללי .4
  היסטוריה 4.1

  .)סרפנד דאז( צריפיןהצבא הבריטי מחנה היווה חלק מ 6מתחם : 1948 – 1917

  .ל"מחנה צריפין בשימוש צה: 2015 – 1948

 .מחנה צריפין אשר נבנה על ידי הבריטים שימש כבסיס אימונים והדרכה בתקופת המנדט הבריטי

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

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

  :כפי שמובא במקורות הבאים

הוקם בסמוך  1936בשנת ). סרפנד(כבסיס של הצבא הבריטי  1917בשנת הוקם  צריפין מחנה" -

למחרת הכרזת המדינה עזבו הבריטים את המחנה ולמחנה נכנסו חיילי ". נדסרפ"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 1960בשנת . מלחמת העצמאות

 . )דיהויקיפמתוך אתר ( "כמחנה אימונים והדרכה

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

 "שיועדו להתגייס לכוחות הוד מלכותו, 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 ( "סמוך למחנה האימונים הצבאי הגדול צריפין, השתרע על פני שטח רחב

  ).יהושע כספי" הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

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

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

  .ועוד) עוזרים ועגלונים ערבים

היחידות השונות בצריפין כפי שנכתב לעיל ויחידות נוספות את רשימת ניתן לראות  2בנספח מספר 

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

1944.  

ניתן לראות את השינויים שנעשו , )16עד  8 שרטוטים( 2015 תלשנ עדו 1918משנת בתצלומי אוויר 

 -  8כמפורט בפרק צבאי ובו מספר יחידות  מחנהשמש האתר כמ ,ח זה"נכון למועד כתיבת דו. באתר

   .יחידות

  

  מיקום ושטח האתר  4.2

  .184600/652800: של האתר ימרכזצ .נ

   .דונם 420 – משתרע על שטח של כ האתר

  .7עד  4בסיסים המוצגים בשרטוטים  9כולל בשטחו , שהינו חלק ממחנה צריפין, האתר

   .בית חולים אסף הרופא ושטחים חקלאיים, צריפין מחנההאתר מוקף במתחמים נוספים של 

  
  וניקוז טופוגרפיה 4.3

מזרח לכיוון הינו הטופוגרפי  שיפועה .רים מעל פני היםמט 75 -לכמטרים  55 -כ בין נערומו של האתר 

ומתחבר לניקוז הכללי של כל מחנה צריפין  ניקוז האתר עובר בתעלות .נים אלובכיוויוצר ניקוז טבעי ו

. מ צפון מזרחה"מצוי באגן הניקוז של נחל איילון הזורם כארבעה ק האתר. הפונה לכיוון מזרח

ובו מוצגות תעלות ניקוז נגר העילי הראשיות  רפית של אזור האתרמוצגת מפה טופוג 2 מספר בשרטוט

  .וכיוון הזרימה

 6במתחם  בסיסיםהבשטח  .דרום מזרח/מופנה מזרח 6ניקוז מתחם , הטופוגרפיה של האתרעל פי 

דרומית , וצפון מערב לדרום מזרח 5-ו 3מזרחית לבסיסים , לדרוםמצפון (ים הראשי יםולאורך הכביש

ראו תוואי מקורב של ניקוז נגר עילי (מות מספר תעלות המנקזות את מי הגשמים קיי )3לבסיס 

הסיורים בכל הבסיסים המפורטים לעיל לא נצפו סימנים מחשידים  במהלך. )7עד  4 יםבשרטוט

 .לזיהום קרקע באזורי תעלות ניקוז הנגר העילי
  

  ביוב 4.4

  כללי

לתחנת שאיבה הנמצאת  המופנה יןמחובר למערכת הביוב הכללית של מחנה צריפ 6ביוב מתחם 

  .7עד  4 יםתוואי מקורב של צנרת הביוב מוצג בשרטוט .44מזרחית לכביש 

 .הינו סניטרי, במחנה צריפין 6הביוב בכל היחידות במתחם , ח זה"נכון למועד כתיבת דו
להחזקת מכון לטיהור מי הביוב במחנה " מהדרין"עם חברת  1959על פי הסכם התקשרות משנת 

   .אינה ידועה שנת חיבור האתר לביוב. לפחות 1959ידוע כי האתר מחובר למערכת ביוב משנת , פיןצרי

  
  :בורות ספיגה

  .6-ו 4מיקום הבורות מסומן בשרטוטים ). 2 צפון בסיס( 6בשטח מתחם  אותרו בורות ספיגהשלושה 
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  שמנים/פינוי דלקים 4.5

  . )ל"ראי על משק הדלק בצהאח( או שמנים משומשים מפונים על ידי מרכז דלק/דלקים ו

 
  גיאולוגיה .5

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

מצורפת מפה גיאולוגית של אזור מחנה  3בנספח מספר  .חול אדום וטיטמחשופים של האזור מאופיין ב

 . ןיצריפ
  :ת לאתרצפון מזרחי' מ 150-הממוקם כ "26/5יפין יו צר"קידוח להלן תיאור חתך הקרקע על פי 

  ;חול: 'מ 25.0 – 0.0

  ;גירית חול אבן :'מ 73.0 – 31.0

  ;חול: 'מ 79.0 – 73.0

  ;אבן חול גירית :'מ 88.0 - 79.0

  ;אבן חול עם חלוקים: 'מ 91.0 – 88.0

  ;גירית חולאבן : 'מ 121.0 – 91.0

    חול: 'מ 126.0 – 121.0

  

  הידרוגיאולוגיה .6

  : הידרולוגית רגישות 6.1

 בתחום אקוויפר מסוגהאתר מצוי , על פי מפת הרגישות ההידרולוגית לזיהום מדלקים של רשות המים

  .המוגדר כאקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקון' ב

   
  : התהוםרום מי  6.2

. 2אשר מיקומם מוצג בשרטוט בסביבת מחנה צריפין קיים מספר רב של קידוחים למי התהום 

". 26/5יו צריפין  "הקידוח הקרוב ביותר לאתר אודותיו התקבלו נתונים מאת רשות המים הינו 

 1999ממוצע רום מי התהום שנמדד בקידוח בשנים . לאתר צפון מזרחיתמטרים  150-הקידוח נמצא כ

עובי התווך , מכאן. ם מעל פני היםמטרי 65 -רום האתר הינו כ. מעל פני הים 'מ 10.0 -הינו כ  2013 -

  .מטרים 55 –הבלתי רווי מוערך בכ 

  
  : כיוון זרימת מי התהום 6.3

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

מפת מפלסי מי התהום מוצגת . מערבהכיוון זרימת מי התהום הינו . ודרום מזרחית לשקע בת ים

  . 3בשרטוט מספר 

  
  : איכות מי התהום 6.4

 ,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

למעט  תוצאות הבדיקות היו תקינות. 26/5ין ויו צריפין פ רשלצ גרוס קלי, 5פ ספוריה מהדרין , 25/6
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 :להלן חריגותה
NO3 -  אותרו חריגות בקידוחים .'ל/ג"מ 70תקן מי שתייה הינו :  

 – 152.0ריכוזים נעים בין ( 2004 - 2000אירועי ניטור בין השנים  3 – "בוטינסקי'פ באר יעקב ז" -

  ) 'ל/ג"מ 154.0

  )לי/ג"מ 106.4( 2008בודד בשנת  אירוע ניטור –" יו תלמי מנשה" -

  )'ל/ג"מ 115.0( 2001אירוע ניטור בודד בשנת  - "5פ ספוריה מהדרין " -

 – 167.0ריכוזים נעים בין ( 2014 - 2000אירועי ניטור בין השנים  4 –" פ רשלצ גרוס קליין" -

  )'ל/ג"מ 220.8

  )'ל/ג"מ 130.5( 2014אירוע ניטור בודד בשנת  -" 26/5יו צריפין " -

lC -  אותרו חריגות בקידוחים. 'ל/ג"מ 400תקן מי שתייה הינו :  

  )לי/ג"מ 421.3( 2008אירוע ניטור בודד בשנת  -" יו תלמי מנשה" -

  )'ל/ג"מ 627.0( 2001אירוע ניטור בודד בשנת  -" 5פ ספוריה מהדרין " -

 
 כללי - בסביבת האתר ובאתר שימושי קרקע .7

   שימושי קרקע הסמוכים לאתר 7.1

  :ימושי הקרקע בסביבת האתרלהלן ש

  .ראשון לציון, מגוריםו 5מתחם  :ממערב

  .שטחים חקלאיים :מצפון

  .)7-ו 4מתחמים (ומחנה צריפין  בית חולים אסף הרופא :מדרום

   .44בית חולים אסף הרופא וכביש : ממזרח

אל בעל פוטנצי מפריד שמנים המהווה מוקד אותר, מדרום 6באזור הנמצא מחוץ למתחם  3בבסיס 

   .5-ו 4מיקום מפריד הדלקים מוצג בשרטוטים  .זיהום

. צריפין למחנהבאזורים המשיקים מתבצעת פעילות מזהמת משמעותית  םבה מוקדיםלא אותרו 

סמוך לחלקו יצוין כי . פתוחיםהינם מגורים ושטחים  צריפין מחנההעיקריים בסביבת  השימושים

 1בשרטוט מספר . תחנות דלק 3וממזרח פועלות  חולים אסף הרופאהנמצא בית  מחנהני של הצפוה

  .מוצג מיקום בית חולים אסף הרופא

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

  .1בשרטוט מספר  מוצגים הקרקע בסביבת מחנה צריפין

  
  כללי -אתר קרקע ב שימושי 7.2

קיימים יחידות שונות בהן  באתר. מערך כבישים ומבנים רבים ובול "צה מחנה פועלהאתר  בשטח

חיפוי . או בדלקים/באתר נעשה שימוש בשמנים ו באזורים שונים. ומחסניםמגורים , בעיקר משרדים

   .מחופיםאזורים רבים אינם . ברובו אספלט או בטוןהינו האתר פני שטח 

תיאור שימושי הקרקע בכל יחידה  .צריפיןבמחנה  6במתחם ח זה עוסק בכל היחידות הפועלות "דו

   .בהמשך, 8בסעיף מפורט 
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  תצלומי אוויר  7.3

 :)16עד  8שרטוטים ( 2015עד  1918על פי תצלומי אוויר משנים  6להלן טבלה ובה פירוט השינויים שחלו במתחם 
 9בסיס  8בסיס  7בסיס  6בסיס  5בסיס  4בסיס  3בסיס  2בסיס  1בסיס  שנה

מדרום נראים שטחים חקלאיים ושאר האזור , מוערך כי מבנים ואוהלים אלו הינם ראשיתו של מחנה צריפין.  אוהלים בגדלים שונים המסודרים בקבוצות/ניתן לראות מבנים 1918בתצלום אוויר משנת  )8וט שרט( 1918
  .בתצלום האוויר 6לא ידוע מיקומו של מתחם . הינו שטח פתוח המרושת בשבילים

נוספו מבנים במזרח  )9טוט שר( 1946
 ובמערב הבסיס

נוספו מבנים בכל שטח 
 הבסיס

נוספו מבנים במזרח 
בחלקו . ובצפון הבסיס

הדרום מערבי של 
הבסיס הוקמו עשרות 

 אוהלים

חלקו המערבי של 
הבסיס נמצא מחוץ 
. לתצלום האוויר

בחלקו המזרחי של 
הבסיס טרם החלה 

 בנייה

נוספו מבנים 
בכל שטח 
 הבסיס

מבנה בודד נוסף 
. במזרח הבסיס
בשאר הבסיס 
טרם החלה 

 בנייה

נוסף מבנה בודד 
בדרום מזרח 

בשאר . הבסיס
הבסיס טרם 
 החלה בנייה

נוסף מבנה 
בודד במזרח 

בשאר . הבסיס
הבסיס טרם 
 החלה בנייה

נוספו מספר מבנים 
בודדים לאורך גבולו 
. הדרומי של הבסיס

ברוב חלקי הבסיס 
  טרם החלה בנייה

 )10וט שרט( 1958
נוספו מספר מבנים 
בחלקו המזרחי של 

 הבסיס
נוסף מבנה בדרום 

 הבסיס
האוהלים בחלקו 
הדרום מערבי של 

 הבסיס הוסרו 
רוב הבסיס (ללא שינוי 

 מחוץ לתצלום האוויר 
נוספו מספר 

מבנים קטנים 
 במרכז הבסיס

נוספו כעשרה מבנים  ללא שינוי מבנים  2נוספו  ללא שינוי
 במרכז הבסיס

 )11שרטוט ( 1969
מבנים  2נוספו 

 2-במרכז הבסיס ו
מבנים במערב 

  הבסיס

מבנים בצפון  3נוספו 
הבסיס והוסרו מספר 
 מבנים במרכז הבסיס

נוסף מבנה בגבול 
הדרום מערבי של 

סככת טיפול (הבסיס 
 )גנרטורים

ניתן לראות , ללא שינוי
עצים וצמחיה בכל 

 שטח הבסיס
 ללא שינוי שינוי ללא ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

 )12שרטוט ( 1974
מבנים  2נוספו 

בדרום הבסיס 
עיבוד שבבי (

 )וחשמליה
 ללא שינוי

דרומית . ללא שינוי
נוסף מבנה , 3לבסיס 

 מרכזיית בזק

העצים והצמחיה 
טרם החלה , הוסרו

 בנייה בבסיס
 ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

בדרום הבסיס הוסר 
מבנה ונוסף מבנה 

 חר א

 )13שרטוט ( 1984

נוסף מבנה בדרום 
בחלקו , הבסיס

המזרחי של הבסיס 
הוסרו מבנים ונבנה 
 מבנה המעבדות

במרכז הבסיס הוסרו 
מספר מבנים והוספו 

, בדרום הבסיס, אחרים
בית (מבנים  3הוספו 

 )הדפוס והמבנים שלידו

בדרום הבסיס הוסרו 
 2מבנים והוספו 

סככות חניית (סככות 
במערב הבסיס ). רכבים
סככת (מבנים  3הוספו 

טיפולים וסככות חניית 
 )רכבים

נוספו מבנים בכל שטח 
 הבסיס

הוסרו מבנים 
בצפון הבסיס 
 והוסף מבנה

 ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי
הוסרו מבנים במרכז 

 2הבסיס ונוספו 
 מבנים גדולים

 )14שרטוט ( 1991
נוספו מבנה במערב 

) מעבדות(הבסיס 
מבנה (ובצפון הבסיס 

 ) הסרת צבע/צביעה

נוסף מבנה גדול במרכז 
מבנים  2נוספו , הבסיס

בדרום מזרח הבסיס 
 )משרדים(

 ללא שינוי ללא שינוי
נוסף מבנה 

כיתות (
 )הדרכה

נוספו מבנים 
קטנים בצפון 

 הבסיס
 ללא שינוי

, הוסר מבנה
נה נוסף מב
 אחר

, נוספו מבנים במערב
 צפון ודרום הבסיס 

 )15שרטוט ( 1999
הוסר מבנה במרכז 

מזרחית , הבסיס
הסרת /למבנה צביעה

 )מצבעה בעבר(צבע 

מבנים קטנים  3נוספו 
נוסף מבנה  ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי במזרח הבסיס

 ללא שינוי ללא שינוי במרכז הבסיס
הוסרו מבנים 
סף נו, ממערב הבסיס

מבנה בצפון הבסיס 
 )מחסנים(

 ללא שינוי )16שרטוט ( 2015

נוספו מבנים בצפון מערב 
הוסר , )משרדים(הבסיס 

מבנה בדרום מזרח 
הבסיס ונוסף מבנה אחר 

 )חדר אוכל(

נוספו מבנים בצפון 
 ללא שינוי ובמרכז הבסיס

הוסרו מבנים 
בדרום הבסיס 
ונוספו מבנים 

 אחרים

נוספו מבנים 
 במערב הבסיס

נוספו מבנים 
 בדרום הבסיס

מבנים  3נוספו 
בצפון ודרום 

 הבסיס 
 ללא שינוי

30/08/15 דו"ח סקר היסטורי - מתחם 7, מחנה צריפין 9 מתוך 131



 

 הבסיסים .8
כל בסיס ושימושי הקרקע . 7עד  4כמוצג בשרטוטים  ,בסיסים 9 פועליםבמחנה צריפין  6מתחם בשטח 

  :להלןמתוארים , בו

   1בסיס  8.1

   :מידע כללי

, צביעה, תיקון, שיקום, עיבוד שבבי ,הלחמה, הרכבה( ציוד תקשורתל הקשורהפעילות בהבסיס עוסק 

  . שנות החמישיםתחילת בהבסיס החל פעילותו  .)'וכד

נראים  במזרח ובמערב הבסיסלראות שהחלה בנייה בבסיס כאשר  ניתן 1946בתצלום אוויר משנת 

. 1991בכל תצלומי האוויר עד לשנת הבנייה בבסיס נמשכה לאורך השנים כפי שנראה . ר מבניםמספ

   .1999ח הנוכחי לא השתנתה משנת "בנים נכון למועד כתיבת הדותצורת המ

הבסיס ( 4מוצגים בשרטוט  6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . דונם 65 -שטח הבסיס הינו כ

שימושי המבנים . שרדיםומכמעבדות מבנים המשמשים בעיקר  קיימים בבסיס). 1מסומן בספרה 

  .1' בבסיס מובאים בנספח מס

  : ת ניקוזותעלמספר ת ויס קיימהבס ברחבי

 .מצפון לדרום החוצה את כל הבסיסתעלה  -

 .ל"לתעלה הנמתחברת ו תעלה העוברת ממערב למזרח -

    .תעלות העוברות לאורך גבולו הדרומי של המחנה -
מזרחית (כל התעלות מתחברות לתעלה ראשית של מחנה צריפין העוברת מצפון לדרום לצד הכביש 

    ).5-ו 3לבסיסים 

 
     :הפעילות בהווה

 .הלחמה של ציוד קשר במעבדות/הרכבה/תיקון במועד הכנת הסקר ההיסטורי הינהפעילות העיקר 

   .עיבוד שבבי ומצבעה, סככת טיפולים ברכב בבסיס נמצאת, כמו כן

  
   :הפעילות בעבר

בעבר התקיימו , בנוסף .המתקיימת במועד הכנת הסקר ההיסטורילפעילות  דומההפעילות בעבר 

  ):6-ו 4מוצגות בשרטוטים ( פעילויות הבאותה

 קו ציפוי מתכות -

 מצבעה נוספת -

 ) PCEכולל הסרת שמנים באמצעות (תיקון מנועים  -

  מחלקת רכב -

  
  : תשתיות תת קרקעיות

   .מפריד שמנים, שמן שרוף וצנרת/בנזין/מכלי סולר

  
   :חומרים עיקריים בשימוש

   .שמנים וצבע, סולר :בבסיס הינםהחומרים העיקריים בהם נעשה שימוש 
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   :אירועים חריגים/תקלות

  .1בסיס ל תקלות או אירועים חריגים בשטח לא התקבל מידע ע
  

   ):6-ו 4מספר  יםראו מיקומם בשרטוט(אזורים חשודים בזיהום 

, עיבוד שבבי, )בעבר(אזורי תיקון מנועים , )בעבר ובהווה( מצבעה, )בעבר ובהווה(אזורי טיפול ברכבים 

ציפוי מתכות , )תדלוק, מיזוג אוויר, תרמויאל, גנרטורים(מכלים עיליים , תת קרקעייםלים צנרת ומכ

 . 1חשודים בזיהום מובא בטבלה מספר פירוט המוקדים ה ).בעבר(
  

   2בסיס  8.2

   :מידע כללי

מפקדת קצין קשר ראשי במקום  הפעל בעבר .)בעיקר פעילות משרדית( תקשוב בפעילותהבסיס עוסק 

הבסיס החל פעילותו בתחילת שנות האלפיים לאחר הפסקת פעילות . בפעילות תקשוב שעסקה גם היא

 .מפקדת קצין קשר ראשי
הבנייה בבסיס נמשכה לאורך . בסיסברחבי הלראות שהחלה בנייה  ניתן 1946בתצלום אוויר משנת 

  ). שינויים בו לא נראו 1974למעט תצלום משנת ( 2015השנים כפי שנראה בכל תצלומי האוויר עד לשנת 

הבסיס ( 4 מוצגים בשרטוט 6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . דונם 100 -שטח הבסיס הינו כ

  ). 2 בספרהמסומן 

. בבסיס קיים אזור טיפולים ברכב, כמו כן. בעיקר כמשרדים יימים מבנים המשמשיםקבסיס ב

  .1' ושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מסשימ

מזרחה ושתי תעלות נוספות במזרח הפונה נגר עילי קיימת תעלת ניקוז  הבסיסלאורך גבולו הצפוני של 

 .4הבסיס הפונות מזרחה לכיוון בסיס 
  

  :הפעילות בהווה

 אזור טיפולים ברכב בו מתבצעים בחינות רכב ותיקונים קליםבבסיס פועל , כמו כן .פעילות משרדית

   .וקיימת עמדת ניקוי נשקים

  
  :הפעילות בעבר

   .במועד הכנת הסקר ההיסטוריעבר דומה לפעילות הפעילות ב

  
  :תשתיות תת קרקעיות

  . מפריד שמנים, מכלי סולר, )אינם פעילים(ספיגה בורות  3

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .שמנים, סולר

  
  :אירועים חריגים/תקלות

  .2בבסיס לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים 
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  :)6-ו 4מיקומם בשרטוט מספר ראו ( אזורים חשודים בזיהום

פירוט המוקדים . םעמדת ניקוי נשקיתת קרקעיים ו/מכלים עיליים, בורות ספיגה, אזור טיפולים ברכב

  .1החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

  
  :3בסיס  8.3

   :מידע כללי

   .שנות השבעיםבהבסיס החל פעילותו ב .דיווח דעל פי . בפעילויות תקשוביות מבצעיות עוסק בסיסה

במערב הבסיס ניצבים  ,בסיסבצפון ובמזרח ה ניתן לראות שהחלה בנייה 1946בתצלום אוויר משנת 

ניתן  1969 בתצלום משנת .)למעט הסרת האוהלים( 1958 נראו שינויים בתצלום משנתלא . אוהלים

משנת ובתצלום  1974 לום משנתתצבלא נראו שינויים . )סככת טיפול בגנרטורים(לראות כי נוסף מבנה 

בתצלום . לא נראו שינויים 1999בתצלומים עד שנת ). סככת טיפולים וסככות חניית רכבים( 1984

  . בצפון ובמרכז הבסיסמספר מבנים  נוספוניתן לראות כי  2015משנת 

 בסיסה( 4 בשרטוטמוצגים  6בתוך מתחם  גבולותיוו בסיסמיקום ה. דונם 58 -הינו כשטח הבסיס 

סככות טיפול , מחסנים, שרדיםמהמשמשים כמבנים קיימים הבסיס  בשטח .)3בספרה  מסומן

  .1' מובאים בנספח מס בסיסשימושי המבנים ב. מגוריםסככות חניית רכבים ו, ברכבים
לתעלה ראשית של  הפונות מזרחה ומתחברותנגר עילי תעלות ניקוז  2קיימות  בצפון מזרח הבסיס

קיימת תעלה קצרה , כמו כן ).5-ו 3מזרחית לבסיסים (ש מחנה צריפין העוברת מצפון לדרום לצד הכבי

   .במערב הבסיס המופנית לשוחת ביוב

 
  :הפעילות בהווה

  .בבסיס קיימת תחנת תדלוק, כמו כן ,ומגורים טיפול ברכבים, אחסנה ,פעילות משרדית

  
  :הפעילות בעבר

    .הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי
  

  :קרקעיותתשתיות תת 

קיים מפריד , 3בשטח בסיס , 6מחוץ למתחם , כמו כן, בעבר היה קיים מפריד שמנים תת קרקעי

   .)ראו הערה מטה( שמנים וצנרת תת קרקעית

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר, שמנים

  
  :אירועים חריגים/תקלות

  .בשטח הבסיס מידע על תקלות או אירועים חריגים התקבללא 

  
  

  :)5-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר ( ים בזיהוםאזורים חשוד

, תחנת תדלוק, בנזין/מכלי סולר, מפריד שמנים, אזורי חניית רכבים, גנרטורים/אזורי טיפול ברכבים

  .תרמויאליםגנרטורים ו, עמדת ניקוי נשקים
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   :הערה

  :זיהום מוקדים בעלי פוטנציאל 2 אותרו) מטרים מגבול האתר 30-כ( 3ובשטח בסיס  6מחוץ למתחם 

 .והצנרת התת קרקעית המופנית אליו מפריד שמנים .1

 .עמדת שטיפת רכבים וניקוזה .2
סמוך ( 5-ו 4מיקום שימושים אלו מוצג בשרטוט מספר . נכללים בתכנית הדיגום המוצעתמוקדים אלו 

  .)37- ו 36, 14נקודות  - 6לחלקו הדרום מערבי של גבול מתחם 

  
  :4בסיס  8.4

   :מידע כללי

 2-בעבר הבסיס היה מחולק ל. )'העמסה וכד, אחסון(ילות משרדית ולוגיסטית בפעהבסיס עוסק 

  . הפעילות נשארה דומה לאחר המיזוג. היחידות לבסיס אחד 2מוזגו  2014יחידות ומשנת 

אזור בסיס , 1969בתצלום משנת . 4באזור בסיס  נראים שטחים פתוחים 1969בתצלומי אוויר עד שנת 

בתצלום אוויר . ניתן לראות שהעצים הוסרו אך טרם החלה בנייה 1974נת מכוסה עצים ובתצלום מש 4

ח "תצורת המבנים נכון למועד כתיבת הדו .ניתן לראות כי נוספו מבנים בכל שטח הבסיס 1984משנת 

   .1984הנוכחי לא השתנתה משנת 

הבסיס ( 4 מוצגים בשרטוט 6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . דונם 42 -שטח הבסיס הינו כ

שימושי המבנים בבסיס . קיימים מבנים המשמשים כמחסניםבשטח הבסיס ). 4מסומן בספרה 

  .1' מובאים בנספח מס

 . לאורך ארבע גבולות הבסיס קיימות תעלות ניקוז המנוקזות מזרחה אל מחוץ למחנה צריפין

 
  :הפעילות בהווה

  . אחסנה ופעילות משרדית

  
  :הפעילות בעבר

פעלה סככה ששימשה , בעבר, כמו כן. ה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטוריהפעילות בעבר דומ

  .הסככה משמשת לאחסון, ח זה"נכון למועד כתיבת דו .שטיפה וטיפולים קלים במלגזות, להטענה
  

  :תשתיות תת קרקעיות

  .4ל תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס לא ידוע ע

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

   ).בעבר(שמנים 

  
  :אירועים חריגים/ותתקל

  .לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח הבסיס

  
 ):7-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר (אזורים חשודים בזיהום 

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר  .)בעבר(סככת שטיפה וטיפולים במלגזות 
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  5בסיס  8.5

   :מידע כללי

   .ר והדרכותבבקרת מערכות קשהבסיס עוסק 

ניתן  1958בתצלום משנת . החלה בנייה ברחבי הבסיסניתן לראות כי  1946שנת מאוויר  בתצלומי

בתצלום . לא נראו שינויים 1984בתצלומים עד לשנת . לראות כי נוספו מספר מבנים במרכז הבסיס

נוסף מבנה  1991ניתן לראות כי הוסרו מבנים בצפון הבסיס והוסף מבנה ובתצלום משנת  1984משנת 

ניתן לראות כי הוסרו  2015לא נראים שינויים ובתצלום משנת  1999בתצלום משנת . כיתות הדרכה

  . מבנים בדרום הבסיס ונבנו מבנים אחרים

הבסיס ( 4מוצגים בשרטוט  6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . דונם 6.5 -שטח הבסיס הינו כ

שימושי המבנים בבסיס . כמשרדיםנים המשמשים קיימים מבבשטח הבסיס ). 5מסומן בספרה 

  .1' מסמובאים בנספח 

בצפון מזרח הבסיס , כמו כן, 3במערב הבסיס קיימת תעלת ניקוז נגר עילי הפונה דרומה לכיוון בסיס 

קיימת תעלה קטנה המתחברת לתעלה ראשית של מחנה צריפין העוברת מצפון לדרום לצד הכביש 

 .)5-ו 3מזרחית לבסיסים (

 
  :הפעילות בהווה

  . משרדית והדרכותפעילות 

  
  :הפעילות בעבר

   .במועד הכנת הסקר ההיסטורי המתבצעת הפעילות בעבר דומה לפעילות
  

  :תשתיות תת קרקעיות

  . מכל סולר

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  
  :אירועים חריגים/תקלות

  .בבסיסלא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים 

  
  :)5-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר ( חשודים בזיהוםאזורים 

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . מכלי סולר עיליים, מכל סולר תת קרקעי

  
  6בסיס  8.6

   :מידע כללי

ונמצא בחלקו מחוץ למתחם  1996הבסיס הוקם בשנת  .בהדרכה בתחום המשפט הצבאיהבסיס עוסק 

  .)6מתחם סיס בלבד נמצא בחלקו המערבי של הב( 6

בתצלומי . ניתן לראות כי בחלקו המזרחי של הבסיס נראה מבנה בודד 1946בתצלום אוויר משנת 

ניתן לראות כי נוספו  2015ועד שנת  1991בתצלומי אוויר משנת . לא נראו שינויים 1991אוויר עד שנת 
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  . רחבי הבסיסבמבנים 

הבסיס ( 4מוצגים בשרטוט  6יס וגבולותיו בתוך מתחם מיקום הבס. דונם 6.5 -שטח הבסיס הינו כ

שימושי . מחסנים ומגורים, בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים). 6מסומן בספרה 

  .1' המבנים בבסיס מובאים בנספח מס

   . השיפוע באזור זה פונה מזרחה, לא קיימות תעלות ניקוז נגר עילי 6הנמצא במתחם בשטח הבסיס 

 
  :בהווה הפעילות

  .פעילות משרדית

  
  :הפעילות בעבר

 . הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי
  

  :תשתיות תת קרקעיות

  .6לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  
  :אירועים חריגים/תקלות

  . לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  
 ):6-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר (אזורים חשודים בזיהום 

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . תרמויאל
  
  7בסיס  7.8

   :מידע כללי

ולפניו פעלה בשטח הבסיס יחידה  2006הבסיס החל פעילותו בשנת . בתקשורת ומחשביםהבסיס עוסק 

  .פעילות משרדיתבה התקיימה 

בתצלום  .בודד מבנה נראה של הבסיס הדרום מזרחיניתן לראות כי בחלקו  1946יר משנת בתצלום אוו

. לא נראו שינויים 2015עד שנת  בתצלומי אוויר. ניתן לראות כי נוספו שני מבנים נוספים 1958משנת 

   .נוספו מבנים ברחבי הבסיסניתן לראות כי  2015בתצלומי אוויר משנת 

הבסיס ( 4מוצגים בשרטוט  6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . נםדו 4.5 -כ שטח הבסיס הינו

שימושי . ומגורים מחסנים, בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים). 7מסומן בספרה 

  .1' המבנים בבסיס מובאים בנספח מס

  .  השיפוע באזור זה פונה מזרחה, בשטח הבסיס לא קיימות תעלות ניקוז נגר עילי

 
  :בהווההפעילות 

  .פעילות משרדית
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  :הפעילות בעבר

 . הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי
  

  :תשתיות תת קרקעיות

  .7לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .סולר

  
  :אירועים חריגים/תקלות

  . לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  
 ):6-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר (זורים חשודים בזיהום א

    .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . תרמויאל

  
  8בסיס  8.8

   :מידע כללי

דואר  יחידתולפניו פעלה בשטח הבסיס  2005הבסיס החל פעילותו בשנת . בתקשובהבסיס עוסק 

  ).6לקו המערבי של הבסיס בלבד נמצא במתחם ח( 6נמצא בחלקו מחוץ למתחם  8בסיס  .לי"צה

 .בודד מבנה נראה של הבסיס מזרחידרום הניתן לראות כי בחלקו  1946בתצלום אוויר משנת 

 הוסר מבנה ניתן לראות כי 1991אוויר משנת  םבתצלו. לא נראו שינויים 1991עד שנת  אוויר בתצלומי

ניתן לראות כי נוספו  2015ים ובתצלום משנת לא נראו שינוי 1999בתצלום משנת . אחר ונוסף מבנה

   .מבנים בדרום ובצפון הבסיס

הבסיס ( 4מוצגים בשרטוט  6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . דונם 2 -כ שטח הבסיס הינו

שימושי המבנים בבסיס . בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים). 8מסומן בספרה 

  .1' מובאים בנספח מס

  .  השיפוע באזור זה פונה מזרחה, לא קיימות תעלות ניקוז נגר עילי 6הנמצא במתחם  יסבשטח הבס

 
  :הפעילות בהווה

  .פעילות משרדית

  
  :הפעילות בעבר

 . הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי
  

  :תשתיות תת קרקעיות

  .8לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  
  :בשימושחומרים עיקריים 

  .לא ידוע על שימוש חומרים מסוכנים בבסיס
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  :אירועים חריגים/תקלות

  . לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  
 ):6-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר (אזורים חשודים בזיהום 

  . 6הנמצא במתחם  8לא אותרו מוקדים חשודים בזיהום בשטח בסיס 

  
  9בסיס  9.8

   :מידע כללי

  . )ניפוק וגריטה, אחסון, קליטה(בטיפול בציוד קשר בסיס עוסק ה

נוספו מספר מבנים לאורך גבולו הדרומי של הבסיס ניתן לראות כי  1946בתצלום אוויר משנת 

לא  1969בתצלום משנת . ניתן לראות כי נוספו כעשרה מבנים במרכז הבסיס 1958ובתצלום משנת 

הוסרו מבנים ונוספו אחרים ובשנת ניתן לראות ש 1984-ו 1974שנים הבתצלומים מ. נראו שינויים

ניתן לראות כי הוסרו מבנים במערב הבסיס  1999בתצלום משנת . נוספו מבנים בכל רחבי הבסיס 1991

ח הנוכחי לא השתנתה "תצורת המבנים נכון למועד כתיבת הדו. בצפון הבסיס) אחסנה(ונוסף מבנה 

  .1999משנת 

הבסיס ( 4מוצגים בשרטוט  6מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם . דונם 85 -כ שטח הבסיס הינו

 בבסיס המבנים שימושי. כמחסנים בעיקרהבסיס קיימים מבנים המשמשים  בשטח). 9מסומן בספרה 

  .1' מס בנספח מובאים

בדרום ובמזרח הבסיס קיימות תעלות ניקוז נגר עילי הפונות מזרחה ומתחברות לתעלת ניקוז הנגר 

  . 2לי הנמצאת לאורך גבולו הצפוני של בסיס העי

 
  :הפעילות בהווה

  .תחנת תדלוק מלגזותכן קיימות מצבעה וכמו  .פעילות משרדיתאחסנה ו

  
  :הפעילות בעבר

בעבר פעלו בבסיס סככת , בנוסף. הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי

 . מצבריה ותחנת תדלוק, מצבעות, טיפולים ברכבים
  

  :תשתיות תת קרקעיות

  .9לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 

  
  :חומרים עיקריים בשימוש

  .מתכות, ממסים, שמנים, מרכיבי דלק

  
  :אירועים חריגים/תקלות

למעט שריפת סככה שהכילה סוללות ליתיום  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס

  . 2015בשנת 
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 ):6-ו 4ראו מיקומם בשרטוט מספר (ם בזיהום אזורים חשודי
בעבר (מצבעה , )בעבר ובהווה(תחנת תדלוק , מכלי סולר, )בעבר(סככת טיפולים ואחסון שמנים 

  .  1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר . מצבריה, )ובהווה

  
 ותהמלצסיכום ו .9

  :סיכום 9.1

שטח האתר הינו . ותעסוקה מסחר, ת אזור מגוריםלפינוי למטרת בניי מיועד צריפיןמחנה ב 6מתחם 

  .דונם 420 -כ

וכיום פועלות בו צבאי  מחנהמשמש כ מאז הקמתו. הבריטיעל ידי הצבא  1917-ב הוקם מחנה צריפין

  . יחידות רבות העוסקות במגוון פעילויות

  . 'כדאחסנה ו ,טיפול ברכבים, כיתות הדרכה, לוגיסטיים/משרדיים הינם באתרשימושי הקרקע 

ים אשר נמצא מנועים/המוקדים העיקריים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע הינם מרכזי טיפול ברכבים

אשר אותרו במהלך הכנת סקר בעלי פוטנציאל זיהום קרקע  מוקדיםבנוסף . 9-ו 3, 2, 1ים בבסיס

תחנות  ,ולר לשימוש תרמויאלים וגנראטוריםמכלי ס, מפרידי שמנים, בורות ספיגההינם  ,היסטורי זה

אזורי אחסון דלקים ו ציפוי מתכות, מצבעות, עיבוד שבבי, ניקוי נשקיםעמדות , )בהווה ובעבר(תדלוק 

  . או שמנים המהווים פוטנציאל לזיהום קרקע/ו

קיימת תעלת ניקוז ראשית עשויה בטון העוברת לצד הכביש ומופנית לכיוון  5-ו 3מזרחית לבסיסים 

מתוכננים דיגומי  ותתעלהלאורך  .יימות תעלות ניקוז נגר עיליברחבי הבסיסים ק, כמו כן, דרום

  .קרקע

החומרים אשר בשימוש היחידות השונות , גז קרקע/יהום קרקעז פירוט מוקדים בעלי פוטנציאל

   .1ובטבלה מספר  ח"בגוף הדומוצגים ואירועים חריגים 

ים ובהם לא מוצעת אינם חשודים כמזוהמ 1אשר אינם מוצגים בטבלה מספר  6אזורים במתחם 

  .חקירה נוספת

  
 :צותהמל 9.2

 4ובשרטוטים  1המוצגים בטבלה מספר  ,באזורים החשודים בזיהום מומלץ לבצע סקר גז קרקע -

 .7עד 

 .7עד  4ובשרטוטים  1אזורים החשודים בזיהום המוצגים בטבלה מספר סקר קרקע במומלץ לבצע  -

. יהיה כמטר מתחת לפני הקרקעעומק קידוחי הקרקע במוקד בו קיימת תשתית תת קרקעית  -

הקידוחים יועמקו עד להגעה לעומק בו לא קיים חשד , במידה וממצאי השדה יעידו על זיהום

 .לזיהום

   .המשך חקירת האתר ייקבע על פי ממצאי סקרי הקרקע וגז הקרקע -

   :הערות

המכל  .אותר מכל סולר תת קרקעי ,באזור שאינו שייך לבסיסים הפועלים במתחם, 6בשטח מתחם  -

המוקד  .ומשמש להזנת גנרטור השייך למרכזיית בזק) 3סמוך לגבול בסיס ( 6נמצא בדרום מתחם 

 . 5-ו 4 יםמוצג בשרטוט המוקדמיקום . בתכנית הדיגום המוצעת ל נכלל"הנ
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אודות בית החולים ניות לקבלת מידע פ. פועל בית חולים אסף הרופא 6למתחם  מדרום וממזרח -

עד תום . לאגף חופש המידע במשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה וחוז מרכז של הופנו למ

תכנית סקר הקרקע וגז הקרקע אינה . תגובהכל התקבלה  ח הנוכחי לא"מועד כתיבת הדו

 .אם קיימות, מתחשבת בהשלכות סביבתיות הנובעות מפעילות בית החולים
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

1-
דרום מערב 

מערבית , הבסיס
לחשמליה

TPHסולרתרמויאל
סוג, מכל תת קרקעי  

652737184576הדופן אינו ידוע

57-
דרום מערב 

מערבית , הבסיס
לחשמליה

TPHסולרתרמויאל
סוג, מכל תת קרקעי  

652733184574הדופן אינו ידוע

2-
דרום מערב 

מערבית , הבסיס
לעיבוד שבבי

652716184581מכל עיליTPHסולרגנרטור

3-
דרום מערב 

מערבית , הבסיס
לעיבוד שבבי

אזור פסולת מתכות 
ושמנים מעיבוד שבבי

, שמנים
מתכות

TPH,  
SVOC's, 

מתכות
652704184588

4-
דרום מערב 

עיבוד , הבסיס
שבבי

TPH652704184621שמניםעיבוד שבבי

5-
דרום מערב 

עיבוד , הבסיס
שבבי

TPH652707184628שמניםעיבוד שבבי

6-
דרום מערב 

עיבוד , הבסיס
שבבי

TPH652708184634שמניםעיבוד שבבי

7-
דרום מערב 

עיבוד , הבסיס
שבבי

עיבוד שבבי
, שמנים

מתכות

TPH,  
SVOC's, 

מתכות
652698184623

8-
דרום מערב 

עיבוד , הבסיס
שבבי

עיבוד שבבי
, שמנים

מתכות

TPH,  
SVOC's, 

מתכות
652701184629

9-
דרום מערב 

עיבוד , הבסיס
שבבי

עיבוד שבבי
, שמנים

מתכות

TPH,  
SVOC's, 

מתכות
652702184636

 1בסיס 
 4שרטוטים )

(6-ו
א-

, דרום הבסיס
צפונית למעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים

רשימת 
תרכובות גז 

קרקע 
סטנדרטית

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652779184765גז קרקע

ב-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים

רשימת 
תרכובות גז 

קרקע 
סטנדרטית

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652805184782גז קרקע

ג-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות
טיפול ברכבים

, שמנים
מתכות

רשימת 
תרכובות גז 

קרקע 
סטנדרטית

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652811184805גז קרקע

ד-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות
טיפול ברכבים

, שמנים
מתכות

רשימת 
תרכובות גז 

קרקע 
סטנדרטית

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652789184788גז קרקע

10-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים

TPH, VOC's, 
SVOC's, 

מתכות
652786184772פעילות עבר

11-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים

TPH, VOC's, 
SVOC's, 

מתכות
652795184783פעילות עבר

12-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים

TPH, VOC's, 
SVOC's, 

מתכות
652803184792פעילות עבר

13-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות
טיפול ברכבים

, שמנים
מתכות

TPH,  
SVOC's, 

מתכות
652797184798פעילות עבר

14
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות
טיפול ברכבים

, שמנים
מתכות

TPH,  
SVOC's, 

מתכות
652805184803פעילות עבר

ה-
, דרום הבסיס

צפונית למעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים
TO-15

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652792184778גז קרקע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

30/08/15 דו"ח סקר היסטורי - מתחם 7, מחנה צריפין 36 מתוך 131



שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

ו-

, מרכז הבסיס
צפון מערבית 
למבנה תיקון 

(קשר)

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-15

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652794184669גז קרקע

ז-

, מרכז הבסיס
צפון מערבית 
למבנה תיקון 

(קשר)

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-16

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652798184662גז קרקע

ח-

, מרכז הבסיס
צפון מערבית 
למבנה תיקון 

(קשר)

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-17

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652802184670גז קרקע

15-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

קו ציפוי מתכות
, שמנים
, חומצות
מתכות

TPH,  
SVOC's, pH, 

מתכות
652830184767

16-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

קו ציפוי מתכות
, שמנים
, חומצות
מתכות

TPH,  
SVOC's, pH, 

מתכות
652825184761

17-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

קו ציפוי מתכות
, שמנים
, חומצות
מתכות

TPH,  
SVOC's, pH, 

מתכות
652827184754

ט-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-15

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652830184740גז קרקע

 1בסיס 
 4שרטוטים )

(6-ו
י-

, מרכז הבסיס
מזרחית למבנה 

הסרת צבע\צביעה
מצבעה

, מתכות
ממסים

TO-16
מתוכנן סקר , פעילות עבר

652834184754גז קרקע

יא-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-17

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652836184744גז קרקע

יב-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-18

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652839184732גז קרקע

יג-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-19

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652840184762גז קרקע

יד-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-20

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652843184751גז קרקע

טו-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-21

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652846184741גז קרקע

טז-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-22

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652849184730גז קרקע

יז-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-23

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652847184770גז קרקע
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

יח-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-24

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652850184759גז קרקע

יט-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-25

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652853184749גז קרקע

כ-
, מרכז הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה
, מתכות

ממסים
TO-26

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652855184738גז קרקע

18-
, מערב הבסיס

צפונית לסככת 
טיפולים

, (20)מפריד שמנים 
עמדת תדלוק ושטיפה 

- ו21)צנרת , (19- ו18)
(23)ומכל שמן שרוף  (22

, שמנים
, סולר

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות

תדלוק נעשה מעל משטח 
מכל השמן , אספלט

סוג , השרוף תת קרקעי
הדופן אינו ידוע

656855184545

19-
, מערב הבסיס

צפונית לסככת 
טיפולים

, (20)מפריד שמנים 
עמדת תדלוק ושטיפה 

- ו21)צנרת , (19- ו18)
(23)ומכל שמן שרוף  (22

, שמנים
, סולר

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות

תדלוק נעשה מעל משטח 
מכל השמן , אספלט

סוג , השרוף תת קרקעי
הדופן אינו ידוע

652848184545

20-
, מערב הבסיס

צפונית לסככת 
טיפולים

, (20)מפריד שמנים 
עמדת תדלוק ושטיפה 

- ו21)צנרת , (19- ו18)
(23)ומכל שמן שרוף  (22

, שמנים
, סולר

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות

תדלוק נעשה מעל משטח 
מכל השמן , אספלט

סוג , השרוף תת קרקעי
הדופן אינו ידוע

652849184535

 1בסיס 
 4שרטוטים )

(6-ו
21-

, מערב הבסיס
צפונית לסככת 

טיפולים

, (20)מפריד שמנים 
עמדת תדלוק ושטיפה 

- ו21)צנרת , (19- ו18)
(23)ומכל שמן שרוף  (22

, שמנים
, סולר

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות

תדלוק נעשה מעל משטח 
מכל השמן , אספלט

סוג , השרוף תת קרקעי
הדופן אינו ידוע

652839184533

22-
, מערב הבסיס

צפונית לסככת 
טיפולים

, (20)מפריד שמנים 
עמדת תדלוק ושטיפה 

- ו21)צנרת , (19- ו18)
(23)ומכל שמן שרוף  (22

, שמנים
, סולר

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות

תדלוק נעשה מעל משטח 
מכל השמן , אספלט

סוג , השרוף תת קרקעי
הדופן אינו ידוע

652830284528

23-
, מערב הבסיס

צפונית לסככת 
טיפולים

, (20)מפריד שמנים 
עמדת תדלוק ושטיפה 

- ו21)צנרת , (19- ו18)
(23)ומכל שמן שרוף  (22

, שמנים
, סולר

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות

תדלוק נעשה מעל משטח 
מכל השמן , אספלט

סוג , השרוף תת קרקעי
הדופן אינו ידוע

652819184525

24-
, מערב הבסיס

מערבית לסככת 
טיפולים

TPH656806184516סולרגנרטור

25-
, מערב הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים

, שמנים
, דלקים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652807184530

26-
, מערב הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים

, שמנים
, דלקים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652805184538

27-
, מערב הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים

, שמנים
, דלקים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652797184528

28-
, מערב הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים

, שמנים
, דלקים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652793184540

TPHסולרגנרטורצפון מערב הבסיס-29
סוג , מכל תת קרקעי

652878184527הדופן אינו ידוע

TPHסולרגנרטורצפון מערב הבסיס-58
סוג , מכל תת קרקעי

652883184528הדופן אינו ידוע

652892184531מכל עיליTPHסולרתרמויאלצפון מערב הבסיס-30
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

כא-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-15652864184717פעילות עבר

כב-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-16652862184706פעילות עבר

כג-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-17652859184694פעילות עבר

כד-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-18652872184716פעילות עבר

כה-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-19652870184705פעילות עבר

כו-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-20652867184694פעילות עבר

כז-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-21652880184714פעילות עבר

כח-
, צפון הבסיס

צפונית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
TO-22652878184704פעילות עבר

 1בסיס 
 4שרטוטים )

(6-ו
כט-

, צפון הבסיס
צפונית למבנה 

הסרת צבע\צביעה
מצבעה 

, מתכות
ממסים

TO-23652874184697פעילות עבר

ל-
, צפון הבסיס

מזרחית למבנה 
הסרת צבע/צביעה

תעלת ניקוז
, מתכות

ממסים
TO-16652846184723

31-
, צפון הבסיס
ס"אחסון חומ

אחסון חומרים מסוכנים
, שמנים
סולר

TPH652867184689

32-
, צפון הבסיס
ס"אחסון חומ

אחסון חומרים מסוכנים
, שמנים
סולר

TPH652878184692

33-
, צפון הבסיס
ס"אחסון חומ

אחסון חומרים מסוכנים
, שמנים
סולר

TPH652884184693

34-
, צפון הבסיס
ס"אחסון חומ

אחסון חומרים מסוכנים
, שמנים
סולר

TPH652883184708

35-
, צפון הבסיס

סמוך לאחסון 
ס"חומ

652887184718מכל עיליTPHסולרגנרטור ומכל סולר

36-
דרום מזרח 

דרומית , הבסיס
למגרש ספורט

TPHסולרגנרטור בעבר
סוג, מכל תת קרקעי  

652788184860הדופן אינו ידוע

59-
דרום מזרח 

דרומית , הבסיס
למגרש ספורט

TPHסולרגנרטור בעבר
סוג, מכל תת קרקעי  

652783184863הדופן אינו ידוע

37-
דרום מזרח 

דרומית , הבסיס
למגרש ספורט

652786184871מכל עיליTPHסולרמכל סולר

38-
, מזרח הבסיס

צפונית לחדר אוכל
652806184842מכל עיליTPHסולרתרמויאל

39-
, מרכז הבסיס

סמוך למבנה 
הסרת צבע\צביעה

TPHסולרמכל סולר
 10,000, מכל תת קרקעי

652813184682סוג הדופן אינו ידוע', ל
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

40-
, מרכז הבסיס

סמוך למבנה 
הסרת צבע\צביעה

TPHסולרמכל סולר
 10,000, מכל תת קרקעי

652809184679סוג הדופן אינו ידוע', ל

41-
, מרכז הבסיס

סמוך למבנה 
הסרת צבע\צביעה

652820184677משמש לחימום תנוריםTPH, SVOC'sשמניםמכל שמן

42-
, מרכז הבסיס

מבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
 VOC's, 652834184673מתכות

43-
, מרכז הבסיס

מבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
 VOC's, 652841184680מתכות

44-
, מרכז הבסיס

מבנה 
הסרת צבע\צביעה

מצבעה 
, מתכות

ממסים
 VOC's, 652847184671מתכות

לא-
, מרכז הבסיס

מערבית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

אזור איסוף פחיות צבע
, מתכות

ממסים
 VOC's, 652832184664פעילות עברמתכות

45
, מרכז הבסיס

מערבית למבנה 
הסרת צבע\צביעה

אזור איסוף פחיות צבע
, מתכות

ממסים
TO-15652839184663פעילות עבר

לב-
צפון מזרח 

דרום  , הבסיס
מבנה מעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים
TO-15

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652854184823גז קרקע

לג-
צפון מזרח 

דרום  , הבסיס
מבנה מעבדות

אזור תיקון מנועים 
הסרת שמנים , קטנים

PCEבאמצעות 

, שמנים
, מתכות

ממסים
TO-16

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652854184829גז קרקע

לד-
צפון מזרח 

דרום  , הבסיס
מבנה מעבדות

מפריד שמנים וצנרת
, שמנים
, מתכות

ממסים
TO-15

מתוכנן סקר , פעילות עבר
652847184841גז קרקע

46-
צפון מזרח 

דרומית , הבסיס
למעבדות

מפריד שמנים וצנרת
, שמנים
, מתכות

ממסים

TPH, VOC's, 
652850184835מתכות

 1בסיס 
 4שרטוטים )

(6-ו
47-

צפון מזרח 
דרומית , הבסיס

למעבדות
מפריד שמנים וצנרת

, שמנים
, מתכות

ממסים

TPH, VOC's, 
652848184853מתכות

48-
צפון מזרח 

מזרחית , הבסיס
למעבדות

בנזיןמכל בנזין וצנרת
TPH, 

MTBE/BTEX

וצנרת תת  (' ל2,000)מכל 
סוג הדופן אינו , קרקעיים

ידוע
652852184875

49-
צפון מזרח 

מזרחית , הבסיס
למעבדות

בנזיןמכל בנזין וצנרת
TPH, 

MTBE/BTEX

וצנרת תת  (' ל2,000)מכל 
סוג הדופן אינו , קרקעיים

ידוע
652847184877

50-
צפון מזרח 

מזרחית , הבסיס
למעבדות

בנזיןמכל בנזין וצנרת
TPH, 

MTBE/BTEX

וצנרת תת  (' ל2,000)מכל 
סוג הדופן אינו , קרקעיים

ידוע
652851184884

לה-
צפון מזרח 

מזרחית , הבסיס
למעבדות

TO-15652847184884בנזיןמכל בנזין וצנרת

51-
צפון מזרח 

צפון , הבסיס
מזרחית למעבדות

אזור ניקוי באמצעות 
פסיבציה

, מתכות
חומצות

pH, 652881184877מתכות

52-
צפון מזרח 

צפון , הבסיס
מזרחית למעבדות

652883184885מכל עיליTPHסולרגנרטור

53-
, דרום הבסיס

דרומית למשרדים
TPHסולרצנרת ומכל סולר

, צנרת ומכל תת קרקעיים
652736184716סוג הדופן אינו ידוע

54-
, דרום הבסיס

דרומית למשרדים
TPHסולרצנרת ומכל סולר

, צנרת ומכל תת קרקעיים
652724184721סוג הדופן אינו ידוע

60-
, דרום הבסיס

דרומית למשרדים
TPHסולרצנרת ומכל סולר

, צנרת ומכל תת קרקעיים
652725184716סוג הדופן אינו ידוע

55-
, דרום הבסיס

סמוך למעבדות
TPHסולרמכל סולר

סוג, מכל תת קרקעי  
652757184765הדופן אינו ידוע

56-
, דרום הבסיס

סמוך למעבדות
TPHסולרמכל סולר

סוג, מכל תת קרקעי  
652752184765הדופן אינו ידוע
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

1-
, דרום הבסיס

אזור טיפולים 
ברכב

TPH, SVOC's652812184856שמניםמחסן שמנים

30-
, דרום הבסיס

אזור טיפולים 
ברכב

TPH, SVOC's652808184860שמניםמחסן שמנים

2-
, דרום הבסיס

אזור טיפולים 
ברכב

סככת טיפולים ברכב
, שמנים
, דלקים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652817184856

3-
, דרום הבסיס

אזור טיפולים 
ברכב

סככת טיפולים ברכב
, שמנים
, דלקים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652816184862

4-
, דרום הבסיס

אזור טיפולים 
ברכב

מכל שמן שרוף
, שמנים

מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652825184856מכל עילי

5-
, דרום הבסיס

מערבית לבית 
כנסת

רמפת טיפולים ושטיפת 
רכבים

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652829184902

6-
, דרום הבסיס

מערבית לבית 
כנסת

בור תשטיפי שטיפת 
רכבים

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652839184907

7-
, דרום הבסיס

מזרחית לבית 
דפוס

TPH652800184937סולרגנרטור

8-
, דרום הבסיס

צפונית לנשקיה
TPH, SVOC's652829184963שמניםאזור ניקוי נשקים

9-
, דרום הבסיס

מזרחית למשרד
TPH652800184975סולרגנרטור

10-
, דרום הבסיס

מזרחית למשרדים
TPH652834185069סולרגנרטור

11-
, מערב הבסיס

מזרחית למחסן
TPH652872184673סולרגנרטור

 2בסיס 
- ו4שרטוטים )

6)
12-

, מערב הבסיס
מזרחית למשרדים

TPH652924184658סולרגנרטור

13-
, מערב הבסיס

מזרחית לשירותים
TPHסולרתרמויאל

ח "נכון למועד כתיבת דו
ייתכן . לא קיים מכל , זה

כי בנקודה זו ניצב מכל 
עילי בעבר

659218184728

14-
, מרכז הבסיס

מערבית למועדון
TPH652904184849סולרגנרטור

15-
, מערב הבסיס

מזרחית למגורים
TPHסולרתרמויאל

נצפו , מכל סולר עילי
652939185047כתמים

16-
, מערב הבסיס

מזרחית לחדר 
אוכל

TPHסולרמכל סולר
, (' ל5,000)מכל תת קרקעי 

652934185095סוג הדופן אינו ידוע

33-
, מערב הבסיס

מזרחית לחדר 
אוכל

TPHסולרמכל סולר
, (' ל5,000)מכל תת קרקעי 

652931185101סוג הדופן אינו ידוע

17-
, מרכז הבסיס

מזרחית למשרדים
TPHסולרמכל סולר

סוג , מכל תת קרקעי
652956184876הדופן אינו ידוע

18-
, מרכז הבסיס

מזרחית למשרדים
TPHסולרמכל סולר

סוג , מכל תת קרקעי
652957184887הדופן אינו ידוע

19-
, מרכז הבסיס

מזרחית למשרדים
TPH652956184883סולרגנרטור

20-
, מרכז הבסיס

מזרחית למשרדים
TPHסולרגנרטור

נכון למועד כתיבת . בעבר
652963184893לא קיים גנרטור, ח זה"דו

21-
, מזרח הבסיס

מזרחית למשרדים
TPH652985185054סולרגנרטור

22-
צפון מזרח 

דרומית , הבסיס
למשרדים

מפריד שמנים

, שמנים
, מתכות
, דלקים

חומצות

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

לא ידוע מהיכן מגיעים 
653025184949תשטיפים למפריד
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31-
צפון מזרח 

דרומית , הבסיס
למשרדים

מפריד שמנים

, שמנים
, מתכות
, דלקים

חומצות

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

לא ידוע מהיכן מגיעים 
653023184956תשטיפים למפריד

23-
צפון מזרח 

צפונית , הבסיס
למשרדים

בור ספיגה

, שמנים
, מתכות
, דלקים

חומצות

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

לא ידוע מה , לא פעיל
653049184949נשפך לבור הספיגה

24-
צפון מזרח 

מזרחית , הבסיס
למשרדים

653046184969מכל סולר עיליTPHסולרגנרטור

25-
צפון מזרח 

מזרחית , הבסיס
למשרדים

653040184978מכל סולר עיליTPHסולרגנרטור

 2בסיס 
- ו4שרטוטים )

6)
26-

, צפון הבסיס
מערבית למחסנים

בורות ספיגה

, שמנים
, מתכות
, דלקים

חומצות

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

',  מ10-בורות בעומק של כ
לא ידוע מה נשפך לבורות 

הספיגה
653103184849

27-
, צפון הבסיס

מערבית למחסנים
בורות ספיגה

, שמנים
, מתכות
, דלקים

חומצות

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

',  מ10-בורות בעומק של כ
לא ידוע מה נשפך לבורות 

הספיגה
653111184862

32-
, צפון הבסיס

מערבית למחסנים
בורות ספיגה

, שמנים
, מתכות
, דלקים

חומצות

TPH, VOC's, 
SVOC's, pH 

מתכות

',  מ10-בורות בעומק של כ
לא ידוע מה נשפך לבורות 

הספיגה
653118184872

28-
, צפון הבסיס

מזרחית למחסנים
מחסן צבע

, מתכות
ממסים

VOC's, 653123184904נצפה צבע על הרצפהמתכות

29-
, דרום הבסיס

מזרחית לבית 
דפוס

אזור בו נצפה צבע על 
הרצפה

, מתכות
ממסים

VOC's, 652804184944נצפה צבע על הרצפהמתכות

1-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652336184776נצפו כתמים

2-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652332184762נצפו כתמים

3-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652328184746נצפו כתמים

4-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652344184766נצפו כתמים

5-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652340184751נצפו כתמים

 3בסיס 
- ו4שרטוטים )

5)
6-

, דרום הבסיס
סככת חניית 

רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652360184769נצפו כתמים

7-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652354184740נצפו כתמים

8-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652371184753נצפו כתמים

9-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652384184754נצפו כתמים

10-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652379184742נצפו כתמים

11-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652397184762נצפו כתמים

12-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652393184746נצפו כתמים
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שם נקודת 
דיגום גז 
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13-
, דרום הבסיס

סככת חניית 
רכבים

, אזור חניית רכבים
לעיתים מתבצע תדלוק 

בנזין/בסולר

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652389184732נצפו כתמים

14-
, דרום הבסיס

סמוך לסככת 
טיפולים

מכל , מפריד שמנים
סולר ומכל בנזין

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

מפריד שמנים ומכלים 
בעבר היה מפריד , עיליים

שמנים תת קרקעי
652349184700

15-
, דרום הבסיס

סמוך לסככת 
טיפולים

מכל , מפריד שמנים
סולר ומכל בנזין

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

מפריד שמנים ומכלים 
בעבר היה מפריד , עיליים

שמנים תת קרקעי
652357184706

16-
, דרום הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים ברכב

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652357184692('דרג א)טיפולים קלים 

17-
, דרום הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים ברכב

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652360184685('דרג א)טיפולים קלים 

18-
, דרום הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים ברכב

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652363184677('דרג א)טיפולים קלים 

19-
, דרום הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים ברכב

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652366184668('דרג א)טיפולים קלים 

20-
, דרום הבסיס

סככת טיפולים
סככת טיפולים ברכב

, שמנים
בנזין, סולר

TPH, VOC's, 
SVOC's 

652371184683('דרג א)טיפולים קלים 

21-

דרומית לסככת 
טיפול גנרטורים 
הנמצאת בדרום 

מערב הבסיס

שטיפת רכבים
, שמנים

מתכות
TPH ,מתכות

, 6מחוץ לגבול מתחם 
3652365184645בשטח בסיס 

22-
, דרום הבסיס

סככת טיפול 
גנרטורים

טיפול בגנרטורים
, שמנים
סולר

TPH, SVOC's
בסככה מתבצעת גם 
652403184654החלפת שמן וסולר

23-
, דרום הבסיס

סככת טיפול 
גנרטורים

טיפול בגנרטורים
, שמנים
סולר

TPH, SVOC's
בסככה מתבצעת גם 
652408184641החלפת שמן וסולר

24-
, דרום הבסיס

סככת טיפול 
גנרטורים

טיפול בגנרטורים
, שמנים
סולר

TPH, SVOC's
בסככה מתבצעת גם 
652416184653החלפת שמן וסולר

25-
, מזרח הבסיס

סמוך לנשקיה
652433184788נצפו כתמיםTPH, SVOC'sשמניםעמדת ניקוי נשקים

 3בסיס 
- ו4שרטוטים )

5)
26-

, מערב הבסיס
מערבית לסככת 

חניית רכבים

אזור בו ניצבים מכלי 
סולר ריקים

652468184591מכלים עילייםTPHסולר

27-
, מערב הבסיס

מערבית לסככת 
חניית רכבים

652486184587מכל עילי ומנפקת סולרTPHסולרתחנת תדלוק

28-
, מערב הבסיס

מערבית לסככת 
חניית רכבים

652488184576מכל עילי ומנפקת סולרTPHסולרתחנת תדלוק

29-

, מערב הבסיס
צפון מערבית 
לסככת חניית 

רכבים

TPH652498184590סולרגנרטור

30-
, מזרח הבסיס

סמוך לאולם 
הרצאות

TPH652494184762סולרגנרטור

31-
צפון מערב 

סמוך , הבסיס
לחדר אוכל

652552184584בעבר ניצב מכל סולר עיליTPHסולרתרמויאל

32-
צפון מערב 

סמוך , הבסיס
למגורים

652597184623בעבר ניצב מכל סולר עיליTPHסולרתרמויאל

33-
, צפון הבסיס

מזרחית למשרדים
TPHסולרחנייה מחופה בחצץ

. בעבר ניצבו גנרטורים
לעיתים מתבצע תדלוק 

סולר
652611184709

34-
, צפון הבסיס

מזרחית למשרדים
TPHסולרחנייה מחופה בחצץ

. בעבר ניצבו גנרטורים
לעיתים מתבצע תדלוק 

סולר
652611184729

35-
, צפון הבסיס

מזרחית למשרדים
TPHסולרחנייה מחופה בחצץ

. בעבר ניצבו גנרטורים
לעיתים מתבצע תדלוק 

סולר
652596184725

36-
צפון מזרח 

צפונית , הבסיס
למחסנים

652624184768מכל עיליTPHסולרמכל סולר
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מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

37-
, מערב הבסיס
סככת חניית 

רכבים
סככות חניית רכבים

, שמנים
סולר

TPH

בעבר בוצע בסככות 
, תדלוק סולר למכלים

דווח כי  אירעו שפיכות 
סולר על גבי האספלט

652481184611

38-
, מערב הבסיס
סככת חניית 

רכבים
סככות חניית רכבים

, שמנים
סולר

TPH

בעבר בוצע בסככות 
, תדלוק סולר למכלים

דווח כי  אירעו שפיכות 
סולר על גבי האספלט

652484184639

39-
, מערב הבסיס
סככת חניית 

רכבים
סככות חניית רכבים

, שמנים
סולר

TPH

בעבר בוצע בסככות 
, תדלוק סולר למכלים

דווח כי  אירעו שפיכות 
סולר על גבי האספלט

652473184629

40-
, מערב הבסיס
סככת חניית 

רכבים
סככות חניית רכבים

, שמנים
סולר

TPH

בעבר בוצע בסככות 
, תדלוק סולר למכלים

דווח כי  אירעו שפיכות 
סולר על גבי האספלט

652456184616

 3בסיס 
- ו4שרטוטים )

5)
41-

, מערב הבסיס
סככת חניית 

רכבים
סככות חניית רכבים

, שמנים
סולר

TPH

בעבר בוצע בסככות 
, תדלוק סולר למכלים

דווח כי  אירעו שפיכות 
סולר על גבי האספלט

652459184648

42-
, מערב הבסיס
סככת חניית 

רכבים
סככות חניית רכבים

, שמנים
סולר

TPH

בעבר בוצע בסככות 
, תדלוק סולר למכלים

דווח כי  אירעו שפיכות 
סולר על גבי האספלט

652449184632

43-

דרומית לסככת 
טיפול גנרטורים 
הנמצאת בדרום 

מערב הבסיס

תוואי צנרת משוער 
למפריד שמנים

, שמנים
מתכות

TPH ,מתכות
, 6מחוץ לגבול מתחם 

3652380184644בשטח בסיס 

44-

דרומית לסככת 
טיפול גנרטורים 
הנמצאת בדרום 

מערב הבסיס

מפריד שמנים
, שמנים

מתכות
TPH ,מתכות

, 6מחוץ לגבול מתחם 
4652371184632בשטח בסיס 

45-
, מזרח הבסיס

דרומית לנשקיה
/ (STB)אחסון מלבין 

(DS2)מצהיב 

Ca(ClO-)2 ,
CaO ,

CaCl2 ,
Ca(OH)2 ,
C4H13N3 ,

NaOH ,
C3H8O2

pH652403184787

1-
, מזרח הבסיס
סמוך למחסן

TPHשמניםסככת אחסון
בעבר שימשה סככת 

, האחסון להטענת מלגזות
שטיפה וטיפולים קלים

653009185330

2-
, מזרח הבסיס
סמוך למחסן

TPHשמניםסככת אחסון
בעבר שימשה סככת 

, האחסון להטענת מלגזות
שטיפה וטיפולים קלים

652997185333

1-
, מרכז הבסיס

דרומית לכתות 
הדרכה

652657184739 מכלי סולר עילייםTPH2סולרגנרטורים

2-
, מזרח הבסיס

מזרחית לכיתות 
הדרכה

652658184750בעבר ניצב גנרטורTPHסולרגנרטור

 5בסיס 
- ו4שרטוטים )

5)
3-

, מזרח הבסיס
מזרחית לכיתות 

הדרכה
TPHסולרמכל סולר

בעבר , מכל תת קרקעי
652675184751 מכלים עיליים2ניצבו 

4-
, מזרח הבסיס

מזרחית לכיתות 
הדרכה

TPHסולרמכל סולר
בעבר , מכל תת קרקעי

652670184749 מכלים עיליים2ניצבו 

TPH652686184685סולרגנרטורצפון מערב הבסיס-5

 6בסיס 
- ו4שרטוטים )

5)
1-

, דרום הבסיס
סמוך למגורים

652606184574מכל עיליTPHסולרתרמויאל

 7בסיס 
- ו4שרטוטים )

5)
1-

, צפון הבסיס
מזרחית למשרדים

652731184548מכל עיליTPHסולרתרמויאל

 8בסיס 
- ו4שרטוטים )

6)

 4בסיס 
- ו4שרטוטים )

7)

6 הנמצא במתחם 8לא אותרו מוקדים חשודים בזיהום בשטח בסיס 
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

1-
, דרום הבסיס

סמוך למעבדה
TPH652979184628סולרגנרטור

2-
דרום מזרח 

מזרחית , הבסיס
למחסנים

TPH652978184750סולרגנרטור

3-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

רמפת , סככת טיפולים
טיפולים ואחסון שמנים 

בעבר

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, VOC's 
SVOC's, 

מתכות
653125184678פעילות עבר

4-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

רמפת , סככת טיפולים
טיפולים ואחסון שמנים 

בעבר

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, VOC's 
SVOC's, 

מתכות
653131184681פעילות עבר

5-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

רמפת , סככת טיפולים
טיפולים ואחסון שמנים 

בעבר

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, VOC's 
SVOC's, 

מתכות
653126184685פעילות עבר

6-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

רמפת , סככת טיפולים
טיפולים ואחסון שמנים 

בעבר

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, VOC's 
SVOC's, 

מתכות
653133184687פעילות עבר

7-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

רמפת , סככת טיפולים
טיפולים ואחסון שמנים 

בעבר

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, VOC's 
SVOC's, 

מתכות
653128184692פעילות עבר

8-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

רמפת , סככת טיפולים
טיפולים ואחסון שמנים 

בעבר

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, VOC's 
SVOC's, 

מתכות
653134184694פעילות עבר

 9בסיס 
- ו4שרטוטים )

6)
א-

אזור , צפון הבסיס
טיפולים בעבר

באזור , תחנת תדלוק
ניצבו חביות סולר 

.ובנזין

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-15
מתוכנן סקר , פעילות עבר

653112184659גז קרקע

ב-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר

באזור , תחנת תדלוק
ניצבו חביות סולר 

.ובנזין

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-16
מתוכנן סקר , פעילות עבר

653114184666גז קרקע

9-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר
אזור טיפולים

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-15653119184662פעילות עבר

10-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר
אזור טיפולים

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-16653120184689פעילות עבר

11-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר
אזור טיפולים

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-17653111184677פעילות עבר

12-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר
אזור טיפולים

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-18653099184666פעילות עבר

13-
אזור , צפון הבסיס

טיפולים בעבר
אזור טיפולים

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TO-19653107184693פעילות עבר

14-
, צפון הבסיס

דרומית לאזור 
טיפולים בעבר

מצבעה
, מתכות

ממסים
653098184961פעילות עברVOC's ,מתכות

15-
, צפון הבסיס

דרומית לאזור 
טיפולים בעבר

מצבעה
, מתכות

ממסים
653101184698פעילות עברVOC's ,מתכות

16-
, צפון הבסיס

מערבית למחסנים
653122184704פעילות עברTPHסולרגנרטור

17-
, צפון הבסיס
מחסנים

מצבריה
חומצה 
גופרתית

pH653122184712 ,מתכות
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

18-
, צפון הבסיס
מחסנים

מצבריה
חומצה 
גופרתית

pH653138184718 ,מתכות

19-
, צפון הבסיס

סמוך למתקן מים
653160184729מכל עיליTPHסולרמכל סולר

20-
צפון מזרח 

דרום , הבסיס
מזרחית למחסן

TPHסולרתחנת תדלוק מלגזות
חביות סולר עם צנרת 

653163184812נצפו כתמים, גמישה

 9בסיס 
- ו4שרטוטים )

6)
21-

צפון מזרח 
דרום , הבסיס

מזרחית למחסן
TPHסולרתחנת תדלוק מלגזות

חביות סולר עם צנרת 
653155184816נצפו כתמים, גמישה

22-
, דרום הבסיס

סמוך למעבדה
מצבעה

, מתכות
ממסים

VOC's652983184606 ,מתכות

23-
, דרום הבסיס

סמוך למעבדה
מצבעה

, מתכות
ממסים

VOC's652993184606 ,מתכות

24-
צפון מזרח 

דרומית , הבסיס
למחסן

מצבעה
, מתכות

ממסים
653146184809פעילות עברVOC's ,מתכות

25-
צפון מזרח 

דרומית , הבסיס
למחסן

מצבעה
, מתכות

ממסים
653150184801פעילות עברVOC's ,מתכות

173-
, 3דרומית לבסיס 

סמוך למרכזיית 
בזק

TPHסולרמכל סולר

על פי , מכל תת קרקעי
, דיווח עובד מרכזיית בזק

 40המכל קיים לפחות 
סוג הדופן אינו ידוע, שנה

652326184798

174-
, 3דרומית לבסיס 

סמוך למרכזיית 
בזק

TPHסולרמכל סולר

על פי , מכל תת קרקעי
, דיווח עובד מרכזיית בזק

 40המכל קיים לפחות 
סוג הדופן אינו ידוע, שנה

652332184801

175-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652835184573 במורד זרימת הנגר העילי

176-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652830184590 במורד זרימת הנגר העילי

177-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652881184735 במורד זרימת הנגר העילי

178-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652714184693 במורד זרימת הנגר העילי

179-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
653083184810 במורד זרימת הנגר העילי

180-
תעלות ניקוז נגר 

עילי
נגר עילי

מרכיבי 
, דלק

, שמנים
מתכות

TPH, 
SVOC's, 

מתכות
652334184833 במורד זרימת הנגר העילי

-בקרת איכות 
 קידוחי רקע 

, 4שרטוטים )
(7- ו6

181-
אזורים שאינם חשודים 6 צפון בסיס 

בזיהום
TPH, pH 

מתכות

בנוסף לקידוחים באזורים 
יבוצעו , שאינם חשודים

חזרות למעבדה הראשית 
ולמעבדה משנית  (5%)
בלנק , בלנק מסע, (10%)

שטח ובלנק ציוד

652663184565

6רחבי מתחם 

דרומית 
3לבסיס 
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שם הבסיס
שם נקודת 

דיגום קרקע 
בשרטוטים

שם נקודת 
דיגום גז 
קרקע 

בשרטוטים

תיאור המוקדמיקום
מקורות 

אפשריים
YXהערותאנליזות לביצוע

צריפין, 6מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם  - 1טבלה מספר 

-בקרת איכות 
 קידוחי רקע 

, 4שרטוטים )
(7- ו6

182-
 

4  מערב בסיס 
אזורים שאינם חשודים 

בזיהום
TPH, pH 

מתכות

בנוסף לקידוחים באזורים 
יבוצעו , שאינם חשודים

חזרות למעבדה הראשית 
ולמעבדה משנית  (5%)
בלנק , בלנק מסע, (10%)

שטח ובלנק ציוד

652915185179

182- נקודות דיגום קרקע כ"סה

37- נקודות דיגום גז קרקע 
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גגשטח בנוי (מ"ר)תת ייעודייעודתאריך עדכון אחרוןמספר מבנה 
אסבסט19תנור חימום מיםאנרגיה123/06/2011
אסבסט23תנור חימום מיםאנרגיה223/06/2011
ללא גג5המתנהסככה323/06/2011
ללא גג6המתנהסככה423/06/2011
ללא גג6המתנהסככה523/06/2011
ללא גג7המתנהסככה623/06/2011
פח39המתנהסככה723/06/2011
פח32גגוןסככה823/06/2011
פח125סדנת רכבסככת טיפולים923/06/2011

פח142סדנת רכבסככת טיפולים1023/06/2011
אסבסט185סדנת רכבסככת טיפולים1123/06/2011
פח8רגילהסככת אחסנה1223/06/2011
פח25רגילהסככת אחסנה1323/06/2011
פח25רגילהסככת אחסנה1423/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים1523/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים1623/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים1723/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים1823/06/2011
פח48מגוריםמבנה מגורים1923/06/2011
פח49מגוריםמבנה מגורים2023/06/2011
פח50מגוריםמבנה מגורים2123/06/2011
פח53מגוריםמבנה מגורים2223/06/2011
בטון29משרדמשרדים2323/06/2011
בטון29משרדמשרדים2423/06/2011
בטון30משרדמשרדים2523/06/2011
בטון30משרדמשרדים2623/06/2011
בטון31משרדמשרדים2723/06/2011
פח45משרדמשרדים2823/06/2011
פח48משרדמשרדים2923/06/2011
אסבסט90משרדמשרדים3023/06/2011
אסבסט119משרדמשרדים3123/06/2011
פח9מחסןאחסנה3223/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה3323/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה3423/06/2011
פח16מחסןאחסנה3523/06/2011
פח19מחסןאחסנה3623/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה3723/06/2011
אסבסט66מחסןאחסנה3823/06/2011
אסבסט67מחסןאחסנה3923/06/2011
אסבסט67מחסןאחסנה4023/06/2011
אסבסט69מחסןאחסנה4123/06/2011
אסבסט105מחסןאחסנה4223/06/2011
אסבסט106מחסןאחסנה4323/06/2011
אסבסט107מחסןאחסנה4423/06/2011
אסבסט108מחסןאחסנה4523/06/2011
אסבסט108מחסןאחסנה4623/06/2011
אסבסט109מחסןאחסנה4723/06/2011
אסבסט114מחסןאחסנה4823/06/2011
אסבסט139מחסןאחסנה4923/06/2011
אסבסט140מחסןאחסנה5023/06/2011
אסבסט141מחסןאחסנה5123/06/2011
פח22בונקר תחמושתאחסנה5223/06/2011
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פח93חדר אוכלהסעדה5323/06/2011
פח95חדר אוכלהסעדה5423/06/2011
פח95כיתות לימודהדרכה5523/06/2011
פח97כיתות לימודהדרכה5623/06/2011
אסבסט112כיתות לימודהדרכה5723/06/2011
אסבסט118כיתות לימודהדרכה5823/06/2011
בטון153כיתות לימודהדרכה5923/06/2011
אסבסט187כיתות לימודהדרכה6023/06/2011
אסבסט188כיתות לימודהדרכה6123/06/2011
בטון8ש"געמדת אבטחה6223/06/2011
בטון7שירותיםשירותים6323/06/2011
בטון22שירותיםשירותים6423/06/2011
בטון22שירותיםשירותים6523/06/2011
בטון23שירותיםשירותים6623/06/2011
בטון23שירותיםשירותים6723/06/2011
בטון23שירותיםשירותים6823/06/2011
בטון23שירותיםשירותים6923/06/2011
בטון24שירותיםשירותים7023/06/2011
בטון29שירותיםשירותים7123/06/2011
עץ8המתנהסככה7223/06/2011
פח8גגוןסככה7323/06/2011
פח14גגוןסככה7423/06/2011
פלסטיק37גגוןסככה7523/06/2011
פלסטיק41גגוןסככה7623/06/2011
פלסטיק142גגוןסככה7723/06/2011
פח24משרדמשרדים7823/06/2011
פח25משרדמשרדים7923/06/2011
פח36משרדמשרדים8023/06/2011
רעפים68משרדמשרדים8123/06/2011
בטון68משרדמשרדים8223/06/2011
בטון162משרדמשרדים8323/06/2011
בטון95כיתות לימודהדרכה8423/06/2011
בטון213כיתות לימודהדרכה8523/06/2011
בטון297כיתות לימודהדרכה8623/06/2011
פח8שירותיםשירותים8723/06/2011
בטון19שירותיםשירותים8823/06/2011
בטון24שירותיםשירותים8923/06/2011
אסבסט10חשמלאנרגיה9023/06/2011
פח45המתנהסככה9123/06/2011
בטון117משרדמשרדים9223/06/2011
בטון210משרדמשרדים9323/06/2011
אסבסט144מחסןאחסנה9423/06/2011
אסבסט182מחסןאחסנה9523/06/2011
אסבסט227מחסןאחסנה9623/06/2011
אסבסט237מחסןאחסנה9723/06/2011
אסבסט267מחסןאחסנה9823/06/2011
פח1ש"געמדת אבטחה9923/06/2011

פח22חשמלאנרגיה10023/06/2011
פח10גנרטוראנרגיה10123/06/2011
עץ12גנרטוראנרגיה10223/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה10323/06/2011
פח9תנור חימום מיםאנרגיה10423/06/2011
אסבסט16תנור חימום מיםאנרגיה10523/06/2011
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פח6המתנהסככה10623/06/2011
פח57המתנהסככה10711/11/2013
פח15שירותיםשירותים10811/11/2013
פח6המתנהסככה10923/06/2011
פח7המתנהסככה11023/06/2011
פלסטיק70המתנהסככה11123/06/2011
עץ118המתנהסככה11223/06/2011
פח16גגוןסככה11323/06/2011
אסבסט27גגוןסככה11428/10/2013
פלסטיק37גגוןסככה11523/06/2011
אסבסט426סדנת רכבסככת טיפולים11623/06/2011
אסבסט886סדנת רכבסככת טיפולים11723/06/2011
אסבסט11רגילהסככת אחסנה11823/06/2011
פח25רגילהסככת אחסנה11923/06/2011
אסבסט31רגילהסככת אחסנה12023/06/2011
אסבסט877יבשהסככת אחסנה12223/06/2011
אסבסט880יבשהסככת אחסנה12323/06/2011
אסבסט884יבשהסככת אחסנה12523/06/2011
אסבסט884יבשהסככת אחסנה12623/06/2011
אסבסט886יבשהסככת אחסנה12723/06/2011
אסבסט887יבשהסככת אחסנה12823/06/2011
אסבסט205יריסככת הדרכה13023/06/2011
בטון28מגוריםמבנה מגורים13123/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים13223/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים13323/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים13423/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים13523/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים13623/06/2011
אסבסט13משרדמשרדים13723/06/2011
אסבסט19משרדמשרדים13823/06/2011
פלסטיק33משרדמשרדים13923/06/2011
פלסטיק42משרדמשרדים14023/06/2011
פלסטיק46משרדמשרדים14123/06/2011
פלסטיק47משרדמשרדים14223/06/2011
פלסטיק47משרדמשרדים14323/06/2011
פלסטיק47משרדמשרדים14423/06/2011
פלסטיק47משרדמשרדים14523/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים14623/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים14723/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים14823/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים14928/10/2013
פלסטיק48משרדמשרדים15023/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים15123/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים15228/10/2013
פלסטיק48משרדמשרדים15323/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים15423/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים15523/06/2011
פלסטיק49משרדמשרדים15623/06/2011
פלסטיק49משרדמשרדים15723/06/2011
פלסטיק49משרדמשרדים15823/06/2011
פלסטיק53משרדמשרדים16023/06/2011
אסבסט55משרדמשרדים16123/06/2011
פלסטיק59משרדמשרדים16223/06/2011
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אסבסט64משרדמשרדים16323/06/2011
אסבסט75משרדמשרדים16423/06/2011
אסבסט79משרדמשרדים16523/06/2011
פלסטיק93משרדמשרדים16623/06/2011
אסבסט106משרדמשרדים16728/10/2013
אסבסט116משרדמשרדים16828/10/2013
פלסטיק128משרדמשרדים16923/06/2011
אסבסט134משרדמשרדים17023/06/2011
פלסטיק143משרדמשרדים17123/06/2011
פלסטיק146משרדמשרדים17223/06/2011
אסבסט147משרדמשרדים17323/06/2011
אסבסט149משרדמשרדים17423/06/2011
פלסטיק473משרדמשרדים17523/06/2011
פלסטיק300משרדמשרדים17623/06/2011
פח338משרדמשרדים17723/06/2011
אסבסט423משרדמשרדים17823/06/2011
אסבסט452משרדמשרדים17923/06/2011
אסבסט454משרדמשרדים18023/06/2011
אסבסט465משרדמשרדים18123/06/2011
אסבסט538משרדמשרדים18223/06/2011
אסבסט545משרדמשרדים18323/06/2011
אסבסט553משרדמשרדים18423/06/2011
אסבסט600משרדמשרדים18523/06/2011
פח116אחסנהאחסנה18623/06/2011
פח6מחסןאחסנה18723/06/2011
פח13מחסןאחסנה18823/06/2011
פח14מחסןאחסנה18923/06/2011
פח14מחסןאחסנה19023/06/2011
פח14מחסןאחסנה19123/06/2011
פח14מחסןאחסנה19223/06/2011
פח15מחסןאחסנה19323/06/2011
פח15מחסןאחסנה19423/06/2011
פח16מחסןאחסנה19523/06/2011
פח18מחסןאחסנה19623/06/2011
אסבסט35מחסןאחסנה19723/06/2011
אסבסט47מחסןאחסנה19828/10/2013
אסבסט78מחסןאחסנה19923/06/2011
אסבסט79מחסןאחסנה20023/06/2011
אסבסט83מחסןאחסנה20123/06/2011
אסבסט93מחסןאחסנה20223/06/2011
אסבסט93מחסןאחסנה20323/06/2011
אסבסט93מחסןאחסנה20423/06/2011
פלסטיק95מחסןאחסנה20523/06/2011
אסבסט105מחסןאחסנה20623/06/2011
פח106מחסןאחסנה20723/06/2011
אסבסט107מחסןאחסנה20823/06/2011
אסבסט107מחסןאחסנה20923/06/2011
פח109מחסןאחסנה21023/06/2011
אסבסט110מחסןאחסנה21123/06/2011
אסבסט167מחסןאחסנה21223/06/2011
אסבסט236מחסןאחסנה21323/06/2011
פח286מחסןאחסנה21423/06/2011
אסבסט286מחסןאחסנה21523/06/2011
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אסבסט339מחסןאחסנה21623/06/2011
בטון752מטבחהסעדה21723/06/2011
ברזל31חדר קירורהסעדה21823/06/2011
אסבסט73בית כנסתדת21928/10/2013
בטון9מקלטמקלט22023/06/2011
בטון29מקלטמקלט22123/06/2011
בטון124כיתות לימודהדרכה22223/06/2011
אסבסט155כיתות לימודהדרכה22323/06/2011
אסבסט155כיתות לימודהדרכה22423/06/2011
אסבסט155כיתות לימודהדרכה22523/06/2011
אסבסט156כיתות לימודהדרכה22623/06/2011
אסבסט160כיתות לימודהדרכה22723/06/2011
בטון180כיתות לימודהדרכה22823/06/2011
פלסטיק194כיתות לימודהדרכה22923/06/2011
בטון1320כיתות לימודהדרכה23028/10/2013
בטון201אולם הרצאותהדרכה23123/06/2011
עץ7ש"געמדת אבטחה23223/06/2011
פח10מגדל שמירהעמדת אבטחה23323/06/2011
בטון3שירותיםשירותים23523/06/2011
בטון4שירותיםשירותים23623/06/2011
בטון4שירותיםשירותים23723/06/2011
בטון5שירותיםשירותים23823/06/2011
בטון8שירותיםשירותים23923/06/2011
ברזל16שירותיםשירותים24023/06/2011
בטון16שירותיםשירותים24123/06/2011
בטון16שירותיםשירותים24223/06/2011
בטון17שירותיםשירותים24323/06/2011
בטון24שירותיםשירותים24423/06/2011
בטון37שירותיםשירותים24523/06/2011
בטון37שירותיםשירותים24623/06/2011
פח4מדחסיםאנרגיה24723/06/2011
פח6מדחסיםאנרגיה24823/06/2011
פח9מדחסיםאנרגיה24923/06/2011
פח43חניהסככה25023/06/2011
אסבסט70חניהסככה25123/06/2011
אסבסט18המתנהסככה25223/06/2011
פח2גגוןסככה25323/06/2011
פח2גגוןסככה25423/06/2011
אסבסט9גגוןסככה25523/06/2011
אסבסט12גגוןסככה25623/06/2011
פח11רגילהסככת אחסנה25723/06/2011
פח49משרדמשרדים25823/06/2011
פח49משרדמשרדים25923/06/2011
אסבסט50משרדמשרדים26023/06/2011
אסבסט50משרדמשרדים26123/06/2011
בטון98משרדמשרדים26223/06/2011
אסבסט109משרדמשרדים26323/06/2011
בטון303משרדמשרדים26423/06/2011
בטון388משרדמשרדים26523/06/2011
פח15מחסןאחסנה26623/06/2011
אסבסט35מחסןאחסנה26723/06/2011
אסבסט58מחסןאחסנה26823/06/2011
אסבסט63מחסןאחסנה26923/06/2011
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פח218מחסןאחסנה27023/06/2011
פח232מחסןאחסנה27123/06/2011
פח245מחסןאחסנה27223/06/2011
פח253מחסןאחסנה27323/06/2011
אסבסט574מחסןאחסנה27423/06/2011
אסבסט595מחסןאחסנה27523/06/2011
בטון47חדר אוכלהסעדה27623/06/2011
אסבסט112בית מלאכהבית מלאכה27723/06/2011
אסבסט148בית מלאכהבית מלאכה27823/06/2011
אסבסט474בית מלאכהבית מלאכה27923/06/2011
פח1060בית מלאכהבית מלאכה28023/06/2011
בטון9ש"געמדת אבטחה28123/06/2011
בטון6שירותיםשירותים28223/06/2011
אסבסט70מקלחותשירותים28323/06/2011
אסבסט26גנרטוראנרגיה28423/06/2011
ברזל3תנור חימום מיםאנרגיה28523/06/2011
ברזל4תנור חימום מיםאנרגיה28623/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה28723/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה28823/06/2011
ברזל10תנור חימום מיםאנרגיה28923/06/2011
ברזל12תנור חימום מיםאנרגיה29023/06/2011
אסבסט18תנור חימום מיםאנרגיה29123/06/2011
פח24תנור חימום מיםאנרגיה29223/06/2011
בטון27תנור חימום מיםאנרגיה29323/06/2011
פח34תנור חימום מיםאנרגיה29423/06/2011
פח3מדחסיםאנרגיה29523/06/2011
ללא גג6המתנהסככה29623/06/2011
פלסטיק7המתנהסככה29723/06/2011
ללא גג8המתנהסככה29823/06/2011
פלסטיק9המתנהסככה29923/06/2011
פלסטיק10המתנהסככה30023/06/2011
פלסטיק52המתנהסככה30123/06/2011
פלסטיק53המתנהסככה30223/06/2011
פלסטיק101המתנהסככה30323/06/2011
פח1גגוןסככה30423/06/2011
פח2גגוןסככה30523/06/2011
אסבסט3גגוןסככה30623/06/2011
אסבסט4גגוןסככה30723/06/2011
פח4גגוןסככה30823/06/2011
אסבסט4גגוןסככה30923/06/2011
אסבסט4גגוןסככה31023/06/2011
אסבסט4גגוןסככה31123/06/2011
פלסטיק5גגוןסככה31223/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31323/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31423/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31523/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31623/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31723/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31823/06/2011
אסבסט5גגוןסככה31923/06/2011
אסבסט5גגוןסככה32023/06/2011
אסבסט5גגוןסככה32123/06/2011
אסבסט5גגוןסככה32223/06/2011

30/08/15 דו"ח סקר היסטורי - מתחם 7, מחנה צריפין 55 מתוך 131



אסבסט6גגוןסככה32323/06/2011
אסבסט6גגוןסככה32423/06/2011
אסבסט6גגוןסככה32523/06/2011
אסבסט6גגוןסככה32623/06/2011
פח11גגוןסככה32723/06/2011
אסבסט31גגוןסככה32823/06/2011
אסבסט36גגוןסככה32923/06/2011
אסבסט43גגוןסככה33023/06/2011
אסבסט47גגוןסככה33123/06/2011
פח25רגילהסככת אחסנה33223/06/2011
פח26רגילהסככת אחסנה33323/06/2011
בטון32אימוןסככת הדרכה33423/06/2011
בטון33אימוןסככת הדרכה33523/06/2011
בטון33אימוןסככת הדרכה33623/06/2011
בטון33אימוןסככת הדרכה33723/06/2011
אסבסט50אימוןסככת הדרכה33823/06/2011
אסבסט51אימוןסככת הדרכה33923/06/2011
אסבסט52אימוןסככת הדרכה34023/06/2011
אסבסט52אימוןסככת הדרכה34123/06/2011
אסבסט52אימוןסככת הדרכה34223/06/2011
אסבסט52אימוןסככת הדרכה34323/06/2011
אסבסט53אימוןסככת הדרכה34423/06/2011
אסבסט53אימוןסככת הדרכה34523/06/2011
אסבסט53אימוןסככת הדרכה34623/06/2011
אסבסט53אימוןסככת הדרכה34723/06/2011
אסבסט53אימוןסככת הדרכה34823/06/2011
אסבסט54אימוןסככת הדרכה34923/06/2011
אסבסט54אימוןסככת הדרכה35023/06/2011
אסבסט55אימוןסככת הדרכה35123/06/2011
בטון633מגוריםמבנה מגורים35223/06/2011
אסבסט326מגוריםמבנה מגורים35323/06/2011
אסבסט329מגוריםמבנה מגורים35423/06/2011
אסבסט330מגוריםמבנה מגורים35523/06/2011
אסבסט337מגוריםמבנה מגורים35623/06/2011
אסבסט341מגוריםמבנה מגורים35723/06/2011
פח1184מגוריםמבנה מגורים35823/06/2011
פח1190מגוריםמבנה מגורים35923/06/2011
פח1191מגוריםמבנה מגורים36023/06/2011
פח1212מגוריםמבנה מגורים36123/06/2011
פח47משרדמשרדים36223/06/2011
פח49משרדמשרדים36323/06/2011
אסבסט78משרדמשרדים36423/06/2011
פח84משרדמשרדים36523/06/2011
אסבסט221משרדמשרדים36623/06/2011
פח257משרדמשרדים36723/06/2011
אסבסט258משרדמשרדים36823/06/2011
פלסטיק260משרדמשרדים36923/06/2011
פח261משרדמשרדים37023/06/2011
אסבסט329משרדמשרדים37123/06/2011
אסבסט330משרדמשרדים37223/06/2011
פח330משרדמשרדים37323/06/2011
אסבסט332משרדמשרדים37423/06/2011
פח332משרדמשרדים37523/06/2011
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פח332משרדמשרדים37623/06/2011
פח336משרדמשרדים37723/06/2011
פח341משרדמשרדים37823/06/2011
אסבסט341משרדמשרדים37923/06/2011
פח146חמ"למשרדים38023/06/2011
ברזל11מחסןאחסנה38123/06/2011
אסבסט14מחסןאחסנה38223/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה38323/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה38423/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה38523/06/2011
ברזל29מחסןאחסנה38623/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה38723/06/2011
פח30מחסןאחסנה38823/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה38923/06/2011
אסבסט32מחסןאחסנה39023/06/2011
אסבסט34מחסןאחסנה39123/06/2011
ברזל44מחסןאחסנה39223/06/2011
פח45מחסןאחסנה39323/06/2011
ברזל45מחסןאחסנה39423/06/2011
פח47מחסןאחסנה39523/06/2011
אסבסט49מחסןאחסנה39623/06/2011
ברזל59מחסןאחסנה39723/06/2011
ברזל60מחסןאחסנה39823/06/2011
אסבסט68מחסןאחסנה39923/06/2011
אסבסט89מחסןאחסנה40023/06/2011
אסבסט89מחסןאחסנה40123/06/2011
ברזל117מחסןאחסנה40223/06/2011
אסבסט132מחסןאחסנה40323/06/2011
פח138מחסןאחסנה40423/06/2011
פח260מחסןאחסנה40523/06/2011
אסבסט340מחסןאחסנה40623/06/2011
אסבסט342מחסןאחסנה40723/06/2011
אסבסט505מחסןאחסנה40823/06/2011
פח138נשקייהאחסנה40923/06/2011
פח11בונקר תחמושתאחסנה41023/06/2011
בטון817מטבחהסעדה41123/06/2011
בטון170חדר אוכלהסעדה41223/06/2011
בטון207חדר אוכלהסעדה41323/06/2011
פח15חדר קירורהסעדה41423/06/2011
פח15חדר קירורהסעדה41523/06/2011
בטון135חדר כושרפנאי וספורט41623/06/2011
בטון143בית כנסתדת41723/06/2011
אסבסט555מרפאהבריאות41823/06/2011
פח47כיתות לימודהדרכה41923/06/2011
פח94כיתות לימודהדרכה42023/06/2011
פח95כיתות לימודהדרכה42123/06/2011
אסבסט140כיתות לימודהדרכה42223/06/2011
אסבסט153כיתות לימודהדרכה42323/06/2011
אסבסט154כיתות לימודהדרכה42423/06/2011
בטון159כיתות לימודהדרכה42523/06/2011
בטון168כיתות לימודהדרכה42623/06/2011
פח170כיתות לימודהדרכה42723/06/2011
בטון181כיתות לימודהדרכה42823/06/2011
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אסבסט184כיתות לימודהדרכה42923/06/2011
אסבסט188כיתות לימודהדרכה43023/06/2011
בטון199כיתות לימודהדרכה43123/06/2011
אסבסט200כיתות לימודהדרכה43223/06/2011
בטון212כיתות לימודהדרכה43323/06/2011
בטון217כיתות לימודהדרכה43423/06/2011
בטון258כיתות לימודהדרכה43523/06/2011
בטון324כיתות לימודהדרכה43623/06/2011
בטון328כיתות לימודהדרכה43723/06/2011
בטון4476כיתות לימודהדרכה43823/06/2011
בטון137אולם הרצאותהדרכה43923/06/2011
בטון227אולם הרצאותהדרכה44023/06/2011
פח112שק"למבנה שירות44123/06/2011
בטון9ש"געמדת אבטחה44223/06/2011
בטון9ש"געמדת אבטחה44323/06/2011
ברזל5עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה44423/06/2011
בטון7שירותיםשירותים44523/06/2011
בטון8שירותיםשירותים44623/06/2011
בטון8שירותיםשירותים44723/06/2011
בטון15שירותיםשירותים44823/06/2011
בטון21שירותיםשירותים44923/06/2011
בטון22שירותיםשירותים45023/06/2011
בטון30שירותיםשירותים45123/06/2011
אסבסט15משרדמשרדים45223/06/2011
אסבסט42משרדמשרדים45323/06/2011
אסבסט299משרדמשרדים45423/06/2011
אסבסט8מחסןאחסנה45523/06/2011
פח18מחסןאחסנה45623/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה45723/06/2011
בטון17שירותיםשירותים45823/06/2011
אסבסט31חשמלאנרגיה45923/06/2011
פלסטיק16גנרטוראנרגיה46023/06/2011
אסבסט16גנרטוראנרגיה46123/06/2011
פח16גנרטוראנרגיה46223/06/2011
פלסטיק20גנרטוראנרגיה46323/06/2011
פח26גנרטוראנרגיה46423/06/2011
אסבסט42גנרטוראנרגיה46523/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה46623/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה46723/06/2011
פח9תנור חימום מיםאנרגיה46823/06/2011
פח10תנור חימום מיםאנרגיה46923/06/2011
פח16תנור חימום מיםאנרגיה47023/06/2011
בטון20תנור חימום מיםאנרגיה47123/06/2011
פח20תנור חימום מיםאנרגיה47223/06/2011
פח20תנור חימום מיםאנרגיה47323/06/2011
בטון21תנור חימום מיםאנרגיה47423/06/2011
פלסטיק21תנור חימום מיםאנרגיה47523/06/2011
בטון81תנור חימום מיםאנרגיה47623/06/2011
פח12מדחסיםאנרגיה47723/06/2011
בטון325מתקן שאיבת מיםאנרגיה47823/06/2011
פלסטיק36חניהסככה47923/06/2011
פח82חניהסככה48023/06/2011
פלסטיק25המתנהסככה48123/06/2011
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פלסטיק35המתנהסככה48223/06/2011
עץ38המתנהסככה48323/06/2011
עץ38המתנהסככה48423/06/2011
פלסטיק50המתנהסככה48523/06/2011
פלסטיק67המתנהסככה48623/06/2011
עץ78המתנהסככה48723/06/2011
עץ80המתנהסככה48823/06/2011
פח1גגוןסככה48923/06/2011
פח2גגוןסככה49023/06/2011
רעפים9גגוןסככה49123/06/2011
אסבסט13גגוןסככה49223/06/2011
פח27גגוןסככה49323/06/2011
פח31גגוןסככה49423/06/2011
אסבסט35גגוןסככה49523/06/2011
אסבסט38גגוןסככה49623/06/2011
פלסטיק39גגוןסככה49723/06/2011
פח103גגוןסככה49823/06/2011
פח16שימוןסככת טיפולים49923/06/2011
אסבסט97סדנת רכבסככת טיפולים50023/06/2011
אסבסט152סדנת רכבסככת טיפולים50123/06/2011
פח402סדנת רכבסככת טיפולים50223/06/2011
אסבסט140רגילהסככת אחסנה50323/06/2011
אסבסט219רגילהסככת אחסנה50423/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים50523/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים50623/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים50723/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים50823/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים50923/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51023/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51123/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51223/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51323/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51423/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51523/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים51623/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים51723/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים51823/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים51923/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים52023/06/2011
פח48מגוריםמבנה מגורים52123/06/2011
פח49מגוריםמבנה מגורים52223/06/2011
בטון632מגוריםמבנה מגורים52323/06/2011
בטון1207מגוריםמבנה מגורים52423/06/2011
פח404מגוריםמבנה מגורים52523/06/2011
פלסטיק452מגוריםמבנה מגורים52623/06/2011
אסבסט457מגוריםמבנה מגורים52723/06/2011
אסבסט461מגוריםמבנה מגורים52823/06/2011
אסבסט518מגוריםמבנה מגורים52923/06/2011
פח8משרדמשרדים53023/06/2011
פח10משרדמשרדים53123/06/2011
פח14משרדמשרדים53223/06/2011
פח47משרדמשרדים53323/06/2011
פח47משרדמשרדים53423/06/2011
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פח47משרדמשרדים53523/06/2011
אסבסט50משרדמשרדים53623/06/2011
אסבסט51משרדמשרדים53723/06/2011
אסבסט54משרדמשרדים53823/06/2011
אסבסט56משרדמשרדים53923/06/2011
אסבסט63משרדמשרדים54023/06/2011
פלסטיק76משרדמשרדים54123/06/2011
אסבסט79משרדמשרדים54223/06/2011
בטון92משרדמשרדים54323/06/2011
פח186משרדמשרדים54423/06/2011
פח94משרדמשרדים54523/06/2011
פח102משרדמשרדים54623/06/2011
פלסטיק127משרדמשרדים54723/06/2011
אסבסט202משרדמשרדים54823/06/2011
אסבסט250משרדמשרדים54923/06/2011
אסבסט286משרדמשרדים55023/06/2011
בטון293משרדמשרדים55123/06/2011
בטון332משרדמשרדים55223/06/2011
פלסטיק382משרדמשרדים55323/06/2011
פלסטיק445משרדמשרדים55423/06/2011
פלסטיק448משרדמשרדים55523/06/2011
פלסטיק449משרדמשרדים55623/06/2011
פלסטיק449משרדמשרדים55723/06/2011
פלסטיק457משרדמשרדים55823/06/2011
פלסטיק462משרדמשרדים55923/06/2011
פלסטיק463משרדמשרדים56023/06/2011
פלסטיק584משרדמשרדים56123/06/2011
אסבסט584משרדמשרדים56223/06/2011
פח14מחסןאחסנה56323/06/2011
אסבסט14מחסןאחסנה56423/06/2011
פח14מחסןאחסנה56523/06/2011
פח15מחסןאחסנה56623/06/2011
פח16מחסןאחסנה56723/06/2011
פח21מחסןאחסנה56823/06/2011
פח25מחסןאחסנה56923/06/2011
פח28מחסןאחסנה57023/06/2011
פח28מחסןאחסנה57123/06/2011
פח29מחסןאחסנה57223/06/2011
פח31מחסןאחסנה57323/06/2011
אסבסט31מחסןאחסנה57423/06/2011
אסבסט34מחסןאחסנה57523/06/2011
פח42מחסןאחסנה57623/06/2011
פח42מחסןאחסנה57723/06/2011
אסבסט54מחסןאחסנה57823/06/2011
אסבסט56מחסןאחסנה57923/06/2011
אסבסט88מחסןאחסנה58023/06/2011
אסבסט89מחסןאחסנה58123/06/2011
אסבסט289מחסןאחסנה58223/06/2011
אסבסט1095מחסןאחסנה58323/06/2011
אסבסט161נשקייהאחסנה58423/06/2011
פלסטיק32מטבחהסעדה58523/06/2011
פח79מטבחהסעדה58623/06/2011
בטון1193מטבחהסעדה58723/06/2011
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פח93חדר אוכלהסעדה58823/06/2011
פלסטיק448חדר אוכלהסעדה58923/06/2011
פלסטיק456חדר אוכלהסעדה59023/06/2011
פלסטיק456חדר אוכלהסעדה59123/06/2011
אסבסט480חדר אוכלהסעדה59223/06/2011
פח51מזווההסעדה59323/06/2011
פח15חדר קירורהסעדה59423/06/2011
פלסטיק87חדר קירורהסעדה59523/06/2011
אסבסט73מועדוןפנאי וספורט59623/06/2011
בטון139חדר כושרפנאי וספורט59723/06/2011
אסבסט90בית מלאכהבית מלאכה59823/06/2011
פח126בית כנסתדת59923/06/2011
פלסטיק131בית כנסתדת60023/06/2011
פלסטיק273מרפאהבריאות60123/06/2011
בטון135כיתות לימודהדרכה60223/06/2011
פח169כיתות לימודהדרכה60323/06/2011
בטון182כיתות לימודהדרכה60423/06/2011
בטון327כיתות לימודהדרכה60523/06/2011
בטון338כיתות לימודהדרכה60623/06/2011
פלסטיק444כיתות לימודהדרכה60723/06/2011
פלסטיק447כיתות לימודהדרכה60823/06/2011
אסבסט448כיתות לימודהדרכה60923/06/2011
פלסטיק451כיתות לימודהדרכה61023/06/2011
אסבסט453כיתות לימודהדרכה61123/06/2011
אסבסט453כיתות לימודהדרכה61223/06/2011
אסבסט456כיתות לימודהדרכה61323/06/2011
פלסטיק458כיתות לימודהדרכה61423/06/2011
פלסטיק462כיתות לימודהדרכה61523/06/2011
אסבסט469כיתות לימודהדרכה61623/06/2011
אסבסט522כיתות לימודהדרכה61723/06/2011
בטון1629כיתות לימודהדרכה61823/06/2011
פח92אולם הרצאותהדרכה61923/06/2011
אסבסט186אולם הרצאותהדרכה62023/06/2011
אסבסט447אולם הרצאותהדרכה62123/06/2011
פלסטיק589אולם הרצאותהדרכה62223/06/2011
פלסטיק61מכבסהמבנה שירות62323/06/2011
אסבסט464שק"למבנה שירות62423/06/2011
בטון7ש"געמדת אבטחה62523/06/2011
בטון9ש"געמדת אבטחה62623/06/2011
בטון1שירותיםשירותים62723/06/2011
בטון1שירותיםשירותים62823/06/2011
בטון3שירותיםשירותים62923/06/2011
בטון4שירותיםשירותים63023/06/2011
בטון6שירותיםשירותים63123/06/2011
בטון6שירותיםשירותים63223/06/2011
בטון7שירותיםשירותים63323/06/2011
בטון7שירותיםשירותים63423/06/2011
בטון8שירותיםשירותים63523/06/2011
בטון9שירותיםשירותים63623/06/2011
בטון9שירותיםשירותים63723/06/2011
בטון12שירותיםשירותים63823/06/2011
בטון13שירותיםשירותים63923/06/2011
בטון16שירותיםשירותים64023/06/2011
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בטון17שירותיםשירותים64123/06/2011
פח18שירותיםשירותים64223/06/2011
בטון23שירותיםשירותים64323/06/2011
בטון23שירותיםשירותים64423/06/2011
בטון23שירותיםשירותים64523/06/2011
בטון23שירותיםשירותים64623/06/2011
בטון24שירותיםשירותים64723/06/2011
בטון24שירותיםשירותים64823/06/2011
בטון24שירותיםשירותים64923/06/2011
בטון24שירותיםשירותים65023/06/2011
פלסטיק25שירותיםשירותים65123/06/2011
בטון27שירותיםשירותים65223/06/2011
בטון126שירותיםשירותים65323/06/2011
בטון13מקלחותשירותים65423/06/2011
בטון22מקלחותשירותים65523/06/2011
בטון22מקלחותשירותים65623/06/2011
בטון23מקלחותשירותים65723/06/2011
בטון75מקלחותשירותים65823/06/2011
בטון106מקלחותשירותים65923/06/2011
בטון124מקלחותשירותים66023/06/2011
בטון48מגדל מיםמיכלים66123/06/2011
אסבסט10חשמלאנרגיה66223/06/2011
ברזל8מחסןאחסנה66323/06/2011
פח21גנרטוראנרגיה66423/06/2011
אסבסט148גנרטוראנרגיה66523/06/2011
אסבסט61תנור חימום מיםאנרגיה66623/06/2011
אסבסט35מדחסיםאנרגיה66723/06/2011
בטון48מדחסיםאנרגיה66823/06/2011
אסבסט95חניהסככה66923/06/2011
פח12המתנהסככה67023/06/2011
ללא גג35המתנהסככה67111/11/2013
בטון2גגוןסככה67223/06/2011
פח10גגוןסככה67323/06/2011
פח14גגוןסככה67423/06/2011
אסבסט17גגוןסככה67523/06/2011
פח18גגוןסככה67623/06/2011
פח26גגוןסככה67723/06/2011
אסבסט33גגוןסככה67823/06/2011
פח4אחסנהאחסנה67911/11/2013
אסבסט117סדנת רכבסככת טיפולים68023/06/2011
פח129סדנת רכבסככת טיפולים68123/06/2011
פח134סדנת רכבסככת טיפולים68223/06/2011
אסבסט186סדנת רכבסככת טיפולים68323/06/2011
אסבסט275סדנת רכבסככת טיפולים68423/06/2011
אסבסט369סדנת רכבסככת טיפולים68523/06/2011
אסבסט389סדנת רכבסככת טיפולים68623/06/2011
אסבסט409סדנת רכבסככת טיפולים68723/06/2011
אסבסט456סדנת רכבסככת טיפולים68823/06/2011
אסבסט944סדנת רכבסככת טיפולים68923/06/2011
אסבסט1145סדנת רכבסככת טיפולים69023/06/2011
אסבסט1349סדנת רכבסככת טיפולים69123/06/2011
אסבסט18רגילהסככת אחסנה69223/06/2011
פח118מגוריםמבנה מגורים69323/06/2011
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אסבסט9משרדמשרדים69423/06/2011
פח17משרדמשרדים69523/06/2011
פח50משרדמשרדים69623/06/2011
פח50משרדמשרדים69723/06/2011
אסבסט79משרדמשרדים69823/06/2011
בטון93משרדמשרדים69923/06/2011
אסבסט141משרדמשרדים70023/06/2011
אסבסט434משרדמשרדים70123/06/2011
אסבסט444משרדמשרדים70223/06/2011
אסבסט490משרדמשרדים70323/06/2011
אסבסט5מחסןאחסנה70423/06/2011
אסבסט10מחסןאחסנה70523/06/2011
פח25מחסןאחסנה70623/06/2011
פח25מחסןאחסנה70723/06/2011
אסבסט28מחסןאחסנה70823/06/2011
פח31מחסןאחסנה70923/06/2011
אסבסט77מחסןאחסנה71023/06/2011
אסבסט107מחסןאחסנה71123/06/2011
אסבסט112מחסןאחסנה71223/06/2011
בטון128מחסןאחסנה71323/06/2011
אסבסט182מחסןאחסנה71423/06/2011
אסבסט311מחסןאחסנה71523/06/2011
אסבסט447מחסןאחסנה71623/06/2011
פח21נשקייהאחסנה71723/06/2011
בטון168מטבחהסעדה71823/06/2011
אסבסט159חדר אוכלהסעדה71923/06/2011
אסבסט437חדר אוכלהסעדה72023/06/2011
אסבסט499חדר אוכלהסעדה72111/11/2013
אסבסט75בית מלאכהבית מלאכה72223/06/2011
אסבסט143בית מלאכהבית מלאכה72323/06/2011
אסבסט98בית כנסתדת72423/06/2011
בטון8שירותיםשירותים72523/06/2011
בטון18שירותיםשירותים72623/06/2011
בטון23שירותיםשירותים72723/06/2011
אסבסט25גנרטוראנרגיה72823/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה72923/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה73023/06/2011
ברזל9תנור חימום מיםאנרגיה73123/06/2011
אסבסט50תנור חימום מיםאנרגיה73223/06/2011
אסבסט90תנור חימום מיםאנרגיה73323/06/2011
פח5מדחסיםאנרגיה73423/06/2011
פח38חניהסככה73523/06/2011
פח4המתנהסככה73623/06/2011
עץ5המתנהסככה73723/06/2011
עץ6המתנהסככה73823/06/2011
ללא גג9המתנהסככה73923/06/2011
פח23המתנהסככה74023/06/2011
פח26המתנהסככה74123/06/2011
פלסטיק55המתנהסככה74223/06/2011
פלסטיק64המתנהסככה74323/06/2011
פח76המתנהסככה74423/06/2011
פח176המתנהסככה74523/06/2011
פח2גגוןסככה74623/06/2011
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פח2גגוןסככה74723/06/2011
פח4גגוןסככה74823/06/2011
פח5גגוןסככה74923/06/2011
פח5גגוןסככה75023/06/2011
פלסטיק6גגוןסככה75123/06/2011
פח7גגוןסככה75223/06/2011
פח8גגוןסככה75323/06/2011
פלסטיק8גגוןסככה75423/06/2011
פח10גגוןסככה75523/06/2011
פח12גגוןסככה75623/06/2011
פח13גגוןסככה75723/06/2011
פלסטיק15גגוןסככה75823/06/2011
פח26גגוןסככה75923/06/2011
פח30גגוןסככה76023/06/2011
פלסטיק30גגוןסככה76123/06/2011
פלסטיק33גגוןסככה76223/06/2011
פלסטיק34גגוןסככה76323/06/2011
פח40גגוןסככה76423/06/2011
פח44גגוןסככה76523/06/2011
פח46גגוןסככה76623/06/2011
פלסטיק57גגוןסככה76723/06/2011
פלסטיק60סככהסככה76823/06/2011
פח3רגילהסככת אחסנה76923/06/2011
פח5רגילהסככת אחסנה77023/06/2011
פח11רגילהסככת אחסנה77123/06/2011
אסבסט206רגילהסככת אחסנה77223/06/2011
אסבסט220רגילהסככת אחסנה77323/06/2011
אסבסט15מגוריםמבנה מגורים77423/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים77523/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים77623/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים77723/06/2011
פח48מגוריםמבנה מגורים77823/06/2011
פלסטיק53מגוריםמבנה מגורים77923/06/2011
בטון62מגוריםמבנה מגורים78023/06/2011
אסבסט123מגוריםמבנה מגורים78123/06/2011
אסבסט134מגוריםמבנה מגורים78223/06/2011
בטון106מתקן מעצרמבנה מגורים78323/06/2011
אסבסט77מתקן מעצרמבנה מגורים78423/06/2011
אסבסט101מתקן מעצרמבנה מגורים78523/06/2011
אסבסט114מתקן מעצרמבנה מגורים78623/06/2011
אסבסט146מתקן מעצרמבנה מגורים78723/06/2011
אסבסט380מתקן מעצרמבנה מגורים78828/10/2013
אסבסט306מתקן מעצרמבנה מגורים78923/06/2011
אסבסט329מתקן מעצרמבנה מגורים79023/06/2011
אסבסט367מתקן מעצרמבנה מגורים79123/06/2011
אסבסט458מתקן מעצרמבנה מגורים79223/06/2011
בטון1573מתקן מעצרמבנה מגורים79323/06/2011
בטון1859מתקן מעצרמבנה מגורים79423/06/2011
אסבסט10משרדמשרדים79523/06/2011
פח12משרדמשרדים79623/06/2011
אסבסט17משרדמשרדים79723/06/2011
אסבסט30משרדמשרדים79823/06/2011
פח43משרדמשרדים79923/06/2011
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אסבסט45משרדמשרדים80023/06/2011
אסבסט46משרדמשרדים80123/06/2011
פח47משרדמשרדים80223/06/2011
פח48משרדמשרדים80323/06/2011
פח48משרדמשרדים80423/06/2011
פח48משרדמשרדים80523/06/2011
פח48משרדמשרדים80623/06/2011
פח49משרדמשרדים80723/06/2011
פח54משרדמשרדים80823/06/2011
אסבסט60משרדמשרדים80923/06/2011
אסבסט66משרדמשרדים81023/06/2011
אסבסט67משרדמשרדים81123/06/2011
פח95משרדמשרדים81223/06/2011
פח96משרדמשרדים81323/06/2011
אסבסט97משרדמשרדים81423/06/2011
פח125משרדמשרדים81523/06/2011
אסבסט136משרדמשרדים81623/06/2011
אסבסט208משרדמשרדים81723/06/2011
<Null>324משרדמשרדים81823/06/2011
אסבסט5מחסןאחסנה81923/06/2011
אסבסט5מחסןאחסנה82023/06/2011
אסבסט10מחסןאחסנה82123/06/2011
פח14מחסןאחסנה82223/06/2011
פלסטיק15מחסןאחסנה82323/06/2011
פח27מחסןאחסנה82423/06/2011
בטון39מחסןאחסנה82523/06/2011
אסבסט39מחסןאחסנה82623/06/2011
אסבסט55מחסןאחסנה82723/06/2011
אסבסט55מחסןאחסנה82823/06/2011
אסבסט56מחסןאחסנה82923/06/2011
אסבסט58מחסןאחסנה83023/06/2011
אסבסט62מחסןאחסנה83123/06/2011
אסבסט83מחסןאחסנה83223/06/2011
אסבסט115מחסןאחסנה83323/06/2011
אסבסט141מחסןאחסנה83423/06/2011
אסבסט153מחסןאחסנה83523/06/2011
פח329מחסןאחסנה83623/06/2011
אסבסט39מטבחהסעדה83723/06/2011
פלסטיק82מטבחהסעדה83823/06/2011
בטון120מטבחהסעדה83923/06/2011
אסבסט407מטבחהסעדה84023/06/2011
פלסטיק88חדר אוכלהסעדה84123/06/2011
אסבסט100חדר אוכלהסעדה84223/06/2011
אסבסט153חדר אוכלהסעדה84323/06/2011
בטון587חדר אוכלהסעדה84423/06/2011
אסבסט46מועדוןפנאי וספורט84523/06/2011
פלסטיק50מועדוןפנאי וספורט84623/06/2011
אסבסט48בית מלאכהבית מלאכה84723/06/2011
פלסטיק67בית מלאכהבית מלאכה84823/06/2011
פח83בית מלאכהבית מלאכה84923/06/2011
פח106בית מלאכהבית מלאכה85023/06/2011
אסבסט116בית מלאכהבית מלאכה85123/06/2011
פח151בית מלאכהבית מלאכה85223/06/2011
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אסבסט307בית מלאכהבית מלאכה85323/06/2011
פלסטיק35בית כנסתדת85423/06/2011
בטון78בית כנסתדת85523/06/2011
בטון160מרפאהבריאות85623/06/2011
אסבסט43טיפולי חובשבריאות85723/06/2011
אסבסט100מכבסהמבנה שירות85823/06/2011
בטון7שק"למבנה שירות85923/06/2011
בטון9שק"למבנה שירות86023/06/2011
פח56שק"למבנה שירות86123/06/2011
בטון15ש"געמדת אבטחה86223/06/2011
ברזל5מגדל שמירהעמדת אבטחה86323/06/2011
ברזל5מגדל שמירהעמדת אבטחה86423/06/2011
פח20מגדל שמירהעמדת אבטחה86523/06/2011
ברזל4עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה86623/06/2011
בטון1שירותיםשירותים86723/06/2011
פח9שירותיםשירותים86823/06/2011
אסבסט12שירותיםשירותים86923/06/2011
פח14שירותיםשירותים87023/06/2011
פח16שירותיםשירותים87123/06/2011
פח31שירותיםשירותים87223/06/2011
אסבסט33שירותיםשירותים87323/06/2011
בטון35שירותיםשירותים87423/06/2011
פח17מקלחותשירותים87523/06/2011
בטון22מקלחותשירותים87623/06/2011
בטון23מקלחותשירותים87723/06/2011
בטון24מקלחותשירותים87823/06/2011
בטון24מקלחותשירותים87923/06/2011
בטון45מקלחותשירותים88023/06/2011
פח1המתנהסככה88123/06/2011
עץ46המתנהסככה88223/06/2011
פח375המתנהסככה88323/06/2011
פח25מחסןאחסנה88423/06/2011
אסבסט327מוסךבית מלאכה88523/06/2011
אסבסט573מוסךבית מלאכה88623/06/2011
פח31בית ספרחינוך88723/06/2011
פח31בית ספרחינוך88823/06/2011
פח31בית ספרחינוך88923/06/2011
פח32בית ספרחינוך89023/06/2011
אסבסט113בית ספרחינוך89123/06/2011
פח114בית ספרחינוך89223/06/2011
בטון837בית ספרחינוך89323/06/2011
פח72שק"למבנה שירות89423/06/2011
אסבסט23חשמלאנרגיה89523/06/2011
פח17גנרטוראנרגיה89623/06/2011
עץ6המתנהסככה89723/06/2011
עץ6המתנהסככה89823/06/2011
פח1גגוןסככה89923/06/2011
אסבסט27משרדמשרדים90023/06/2011
אסבסט28משרדמשרדים90123/06/2011
פח49משרדמשרדים90223/06/2011
פח49משרדמשרדים90323/06/2011
פח50משרדמשרדים90423/06/2011
פח50משרדמשרדים90523/06/2011
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פח51משרדמשרדים90623/06/2011
פח53משרדמשרדים90723/06/2011
פח93משרדמשרדים90823/06/2011
אסבסט180משרדמשרדים90923/06/2011
פח8מחסןאחסנה91023/06/2011
ברזל63משרדמשרדים91111/11/2013
פח41מחסןאחסנה91223/06/2011
בטון5שירותיםשירותים91323/06/2011
בטון48מקלחותשירותים91423/06/2011
פח7תנור חימום מיםאנרגיה91823/06/2011
אסבסט33חניהסככה91923/06/2011
אסבסט85חניהסככה92023/06/2011
אסבסט2גגוןסככה92123/06/2011
אסבסט5גגוןסככה92223/06/2011
אסבסט6גגוןסככה92323/06/2011
אסבסט8גגוןסככה92423/06/2011
אסבסט19גגוןסככה92523/06/2011
אסבסט89רגילהסככת אחסנה92623/06/2011
בטון28מגוריםמבנה מגורים92723/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים92823/06/2011
פלסטיק49מגוריםמבנה מגורים92923/06/2011
פלסטיק49מגוריםמבנה מגורים93023/06/2011
בטון622מגוריםמבנה מגורים93123/06/2011
אסבסט336מגוריםמבנה מגורים93223/06/2011
פח45משרדמשרדים93323/06/2011
פלסטיק48משרדמשרדים93423/06/2011
פח312משרדמשרדים93523/06/2011
אסבסט325משרדמשרדים93628/10/2013
אסבסט326משרדמשרדים93723/06/2011
אסבסט327משרדמשרדים93823/06/2011
פח330משרדמשרדים93923/06/2011
אסבסט336משרדמשרדים94023/06/2011
אסבסט339משרדמשרדים94123/06/2011
אסבסט351משרדמשרדים94223/06/2011
ללא גג8מחסןאחסנה94323/06/2011
פח12מחסןאחסנה94423/06/2011
פח15מחסןאחסנה94523/06/2011
אסבסט29מחסןאחסנה94623/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה94723/06/2011
אסבסט134מחסןאחסנה94823/06/2011
בטון49נשקייהאחסנה94923/06/2011
פח6ש"געמדת אבטחה95023/06/2011
בטון6שירותיםשירותים95123/06/2011
בטון7שירותיםשירותים95223/06/2011
בטון13שירותיםשירותים95323/06/2011
בטון7מקלחותשירותים95423/06/2011
אסבסט56מתקן מעצרמבנה מגורים95528/10/2013
אסבסט73מתקן מעצרמבנה מגורים95628/10/2013
אסבסט496מתקן מעצרמבנה מגורים95728/10/2013
אסבסט57מחסןאחסנה95828/10/2013
פח67גנרטוראנרגיה95923/06/2011
פלסטיק208המתנהסככה96023/06/2011
אסבסט2גגוןסככה96123/06/2011
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פח4גגוןסככה96223/06/2011
אסבסט12גגוןסככה96323/06/2011
פח175גגוןסככה96423/06/2011
פח27משרדמשרדים96523/06/2011
פח35משרדמשרדים96623/06/2011
אסבסט41משרדמשרדים96723/06/2011
פח44משרדמשרדים96823/06/2011
פח69משרדמשרדים96923/06/2011
אסבסט83משרדמשרדים97023/06/2011
אסבסט136משרדמשרדים97123/06/2011
אסבסט340משרדמשרדים97223/06/2011
פח1904משרדמשרדים97323/06/2011
ברזל4מחסןאחסנה97423/06/2011
ברזל7מחסןאחסנה97523/06/2011
ברזל8מחסןאחסנה97623/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה97723/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה97823/06/2011
אסבסט15מחסןאחסנה97923/06/2011
עץ411מחסןאחסנה98023/06/2011
פח966מחסןאחסנה98123/06/2011
פח276חדר אוכלהסעדה98223/06/2011
ברזל4ש"געמדת אבטחה98323/06/2011
בטון24שירותיםשירותים98423/06/2011
אסבסט13חשמלאנרגיה98523/06/2011
בטון65הסקהאנרגיה98623/06/2011
אסבסט17גנרטוראנרגיה98723/06/2011
פח33גנרטוראנרגיה98823/06/2011
אסבסט68גנרטוראנרגיה98923/06/2011
אסבסט75גנרטוראנרגיה99023/06/2011
אסבסט83גנרטוראנרגיה99123/06/2011
בטון19מדחסיםאנרגיה99223/06/2011
בטון27מדחסיםאנרגיה99323/06/2011
פלסטיק143המתנהסככה99423/06/2011
עץ155המתנהסככה99523/06/2011
פח1גגוןסככה99623/06/2011
פח17גגוןסככה99723/06/2011
אסבסט60גגוןסככה99823/06/2011
פח778סדנת רכבסככת טיפולים99923/06/2011

אסבסט1217סדנת רכבסככת טיפולים100023/06/2011
אסבסט2259סדנת רכבסככת טיפולים100123/06/2011
אסבסט13רגילהסככת אחסנה100223/06/2011
אסבסט33רגילהסככת אחסנה100323/06/2011
אסבסט890רגילהסככת אחסנה100423/06/2011
פח50משרדמשרדים100523/06/2011
אסבסט69משרדמשרדים100623/06/2011
אסבסט324משרדמשרדים100723/06/2011
בטון694משרדמשרדים100823/06/2011
בטון3264משרדמשרדים100923/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה101023/06/2011
אסבסט50מחסןאחסנה101123/06/2011
אסבסט61מחסןאחסנה101223/06/2011
פח62מחסןאחסנה101323/06/2011
אסבסט68מחסןאחסנה101423/06/2011
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אסבסט83מחסןאחסנה101523/06/2011
אסבסט149מחסןאחסנה101623/06/2011
אסבסט180מחסןאחסנה101723/06/2011
אסבסט226מחסןאחסנה101823/06/2011
ברזל16בונקר תחמושתאחסנה101923/06/2011
פח55מבנה מורשתמבנה הנצחה102023/06/2011
בטון1710חדר אוכלהסעדה102123/06/2011
אסבסט99מועדוןפנאי וספורט102223/06/2011
אסבסט116בית מלאכהבית מלאכה102323/06/2011
פח409בית מלאכהבית מלאכה102423/06/2011
פח594בית מלאכהבית מלאכה102523/06/2011
פח318בית מלאכהבית מלאכה102623/06/2011
בטון465בית מלאכהבית מלאכה102723/06/2011
פח2160בית מלאכהבית מלאכה102823/06/2011
אסבסט297מוסךבית מלאכה102923/06/2011
אסבסט918מוסךבית מלאכה103023/06/2011
בטון561מעבדהמעבדה103123/06/2011
אסבסט855מעבדהמעבדה103223/06/2011
בטון1292מעבדהמעבדה103323/06/2011
בטון2653מעבדהמעבדה103423/06/2011
בטון5481מעבדהמעבדה103523/06/2011
בטון2293מעבדהמעבדה103623/06/2011
אסבסט122בית כנסתדת103723/06/2011
אסבסט143שק"למבנה שירות103823/06/2011
אסבסט26ש"געמדת אבטחה103923/06/2011
בטון17שירותיםשירותים104023/06/2011
פח6דלקמיכלים104123/06/2011
אסבסט11דלקמיכלים104223/06/2011
פח17דלקמיכלים104323/06/2011
אסבסט17גנרטוראנרגיה104423/06/2011
פח6תנור חימום מיםאנרגיה104523/06/2011
עץ6המתנהסככה104623/06/2011
ללא גג11המתנהסככה104723/06/2011
פח12המתנהסככה104823/06/2011
פח3גגוןסככה104923/06/2011
פח3גגוןסככה105023/06/2011
פח3גגוןסככה105123/06/2011
פח17שימוןסככת טיפולים105223/06/2011
פח47משרדמשרדים105323/06/2011
אסבסט267משרדמשרדים105423/06/2011
אסבסט276משרדמשרדים105523/06/2011
אסבסט341משרדמשרדים105623/06/2011
ברזל7מחסןאחסנה105723/06/2011
אסבסט13מחסןאחסנה105823/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה105923/06/2011
ברזל56מחסןאחסנה106023/06/2011
ברזל59מחסןאחסנה106123/06/2011
פח111מחסןאחסנה106223/06/2011
אסבסט149מחסןאחסנה106323/06/2011
פח233מחסןאחסנה106423/06/2011
אסבסט334מחסןאחסנה106523/06/2011
בטון2בונקר תחמושתאחסנה106623/06/2011
בטון1ש"געמדת אבטחה106723/06/2011
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בטון21שירותיםשירותים106823/06/2011
בטון23שירותיםשירותים106923/06/2011
בטון23שירותיםשירותים107023/06/2011
בטון127מקלחותשירותים107123/06/2011
אסבסט6גנרטוראנרגיה107223/06/2011
פח19מדחסיםאנרגיה107323/06/2011
פח28חניהסככה107423/06/2011
פח29חניהסככה107523/06/2011
פח34חניהסככה107623/06/2011
אסבסט125חניהסככה107723/06/2011
עץ5המתנהסככה107823/06/2011
פלסטיק5המתנהסככה107923/06/2011
עץ6המתנהסככה108023/06/2011
פלסטיק23המתנהסככה108123/06/2011
פח42המתנהסככה108223/06/2011
פלסטיק49המתנהסככה108323/06/2011
רעפים115המתנהסככה108423/06/2011
אסבסט4גגוןסככה108523/06/2011
פלסטיק5גגוןסככה108623/06/2011
ללא גג11גגוןסככה108723/06/2011
פלסטיק11גגוןסככה108823/06/2011
פח13גגוןסככה108923/06/2011
פח25גגוןסככה109023/06/2011
פלסטיק37גגוןסככה109123/06/2011
עץ42גגוןסככה109223/06/2011
פח43גגוןסככה109323/06/2011
אסבסט346גגוןסככה109423/06/2011
אסבסט347גגוןסככה109523/06/2011
אסבסט244רגילהסככת אחסנה109623/06/2011
בטון4203יריסככת הדרכה109723/06/2011
פח199אימוןסככת הדרכה109823/06/2011
פח279אימוןסככת הדרכה109923/06/2011
בטון23מגוריםמבנה מגורים110023/06/2011
בטון31מגוריםמבנה מגורים110123/06/2011
פלסטיק38מגוריםמבנה מגורים110223/06/2011
אסבסט57מגוריםמבנה מגורים110323/06/2011
אסבסט6משרדמשרדים110423/06/2011
אסבסט28משרדמשרדים110523/06/2011
פלסטיק30משרדמשרדים110623/06/2011
אסבסט37משרדמשרדים110723/06/2011
פח49משרדמשרדים110823/06/2011
אסבסט359משרדמשרדים110923/06/2011
אסבסט395משרדמשרדים111023/06/2011
פלסטיק51חמ"למשרדים111123/06/2011
פח7מחסןאחסנה111223/06/2011
פח9מחסןאחסנה111323/06/2011
פח14מחסןאחסנה111423/06/2011
פח15מחסןאחסנה111523/06/2011
פח15מחסןאחסנה111623/06/2011
פח15מחסןאחסנה111723/06/2011
פח45מחסןאחסנה111823/06/2011
אסבסט74מחסןאחסנה111923/06/2011
אסבסט850מחסןאחסנה112023/06/2011
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אסבסט226מטבחהסעדה112123/06/2011
בטון227שק"למבנה שירות112223/06/2011
בטון319שק"למבנה שירות112323/06/2011
בטון663שק"למבנה שירות112423/06/2011
רעפים288בנקמבנה שירות112523/06/2011
רעפים185בית קפהמבנה שירות112623/06/2011
אסבסט971מסעדהמבנה שירות112723/06/2011
בטון7שירותיםשירותים112823/06/2011
בטון12שירותיםשירותים112923/06/2011
בטון23שירותיםשירותים113023/06/2011
בטון26שירותיםשירותים113123/06/2011
בטון31שירותיםשירותים113223/06/2011
פח94גנרטוראנרגיה113323/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה113423/06/2011
אסבסט9תנור חימום מיםאנרגיה113523/06/2011
בטון20תנור חימום מיםאנרגיה113623/06/2011
פח16מדחסיםאנרגיה113723/06/2011
פח31חניהסככה113823/06/2011
פח34חניהסככה113923/06/2011
פח44חניהסככה114023/06/2011
פח74חניהסככה114123/06/2011
ללא גג3המתנהסככה114223/06/2011
ללא גג6המתנהסככה114323/06/2011
ללא גג6המתנהסככה114423/06/2011
ללא גג14המתנהסככה114523/06/2011
פלסטיק73המתנהסככה114623/06/2011
אסבסט8גגוןסככה114723/06/2011
אסבסט10גגוןסככה114823/06/2011
פח17גגוןסככה114923/06/2011
פח19גגוןסככה115023/06/2011
אסבסט24גגוןסככה115123/06/2011
אסבסט33גגוןסככה115223/06/2011
פח34גגוןסככה115323/06/2011
אסבסט62גגוןסככה115423/06/2011
פח120גגוןסככה115523/06/2011
אסבסט79סדנת רכבסככת טיפולים115623/06/2011
אסבסט591סדנת רכבסככת טיפולים115723/06/2011
אסבסט862סדנת רכבסככת טיפולים115823/06/2011
פח29רגילהסככת אחסנה115923/06/2011
אסבסט880רגילהסככת אחסנה116023/06/2011
אסבסט882רגילהסככת אחסנה116123/06/2011
אסבסט887רגילהסככת אחסנה116223/06/2011
אסבסט892רגילהסככת אחסנה116323/06/2011
אסבסט896יבשהסככת אחסנה116423/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים116523/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים116623/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים116723/06/2011
אסבסט67מגוריםמבנה מגורים116823/06/2011
בטון628מגוריםמבנה מגורים116923/06/2011
פח32משרדמשרדים117023/06/2011
פח33משרדמשרדים117123/06/2011
פח45משרדמשרדים117223/06/2011
אסבסט47משרדמשרדים117323/06/2011
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פח53משרדמשרדים117423/06/2011
אסבסט72משרדמשרדים117523/06/2011
פלסטיק97משרדמשרדים117623/06/2011
אסבסט143משרדמשרדים117723/06/2011
פח152משרדמשרדים117823/06/2011
פח153משרדמשרדים117923/06/2011
פח198משרדמשרדים118023/06/2011
אסבסט265משרדמשרדים118123/06/2011
אסבסט358משרדמשרדים118223/06/2011
אסבסט361משרדמשרדים118311/11/2013
אסבסט543משרדמשרדים118423/06/2011
פלסטיק120חמ"למשרדים118523/06/2011
בטון6מחסןאחסנה118623/06/2011
פח8מחסןאחסנה118723/06/2011
פח14מחסןאחסנה118823/06/2011
פח14מחסןאחסנה118923/06/2011
פח14מחסןאחסנה119023/06/2011
פח15מחסןאחסנה119123/06/2011
פח15מחסןאחסנה119323/06/2011
אסבסט18מחסןאחסנה119423/06/2011
פח24מחסןאחסנה119523/06/2011
פח29מחסןאחסנה119623/06/2011
אסבסט36מחסןאחסנה119723/06/2011
פח62מחסןאחסנה119823/06/2011
אסבסט98מחסןאחסנה119923/06/2011
בטון164מחסןאחסנה120023/06/2011
אסבסט172מחסןאחסנה120123/06/2011
אסבסט223מחסןאחסנה120223/06/2011
אסבסט231מחסןאחסנה120323/06/2011
אסבסט283מחסןאחסנה120423/06/2011
אסבסט304מחסןאחסנה120523/06/2011
אסבסט357מחסןאחסנה120623/06/2011
אסבסט360מחסןאחסנה120711/11/2013
אסבסט367מחסןאחסנה120811/11/2013
אסבסט164נשקייהאחסנה120923/06/2011
בטון1בונקר תחמושתאחסנה121023/06/2011
בטון1בונקר תחמושתאחסנה121123/06/2011
בטון1בונקר תחמושתאחסנה121223/06/2011
בטון1בונקר תחמושתאחסנה121323/06/2011
בטון1בונקר תחמושתאחסנה121423/06/2011
בטון1בונקר תחמושתאחסנה121523/06/2011
בטון2בונקר תחמושתאחסנה121623/06/2011
בטון2בונקר תחמושתאחסנה121723/06/2011
בטון3בונקר תחמושתאחסנה121823/06/2011
פח13בונקר תחמושתאחסנה121923/06/2011
פח15בונקר תחמושתאחסנה122023/06/2011
אסבסט400חדר אוכלהסעדה122123/06/2011
אסבסט45מועדוןפנאי וספורט122223/06/2011
פח47מועדוןפנאי וספורט122323/06/2011
אסבסט49מועדוןפנאי וספורט122423/06/2011
אסבסט105מועדוןפנאי וספורט122523/06/2011
בטון256מעבדהמעבדה122623/06/2011
אסבסט115בית כנסתדת122723/06/2011
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אסבסט57כיתות לימודהדרכה122823/06/2011
פלסטיק453אולם הרצאותהדרכה122923/06/2011
אסבסט106שק"למבנה שירות123023/06/2011
בטון6שירותיםשירותים123123/06/2011
אסבסט27שירותיםשירותים123223/06/2011
אסבסט107שירותיםשירותים123323/06/2011
אסבסט24מקלחותשירותים123423/06/2011
אסבסט52מקלחותשירותים123523/06/2011
אסבסט6אנרגיהאנרגיה123623/06/2011
אסבסט15חשמלאנרגיה123723/06/2011
עץ37המתנהסככה123823/06/2011
פח10גגוןסככה123923/06/2011
אסבסט51גגוןסככה124023/06/2011
בטון108גגוןסככה124123/06/2011
פח87רגילהסככת אחסנה124223/06/2011
פח129רגילהסככת אחסנה124323/06/2011
פח150רגילהסככת אחסנה124423/06/2011
אסבסט467רגילהסככת אחסנה124523/06/2011
אסבסט41מגוריםמבנה מגורים124623/06/2011
אסבסט86מגוריםמבנה מגורים124723/06/2011
אסבסט128מגוריםמבנה מגורים124823/06/2011
בטון142מגוריםמבנה מגורים124923/06/2011
אסבסט9משרדמשרדים125023/06/2011
אסבסט29משרדמשרדים125123/06/2011
אסבסט35משרדמשרדים125223/06/2011
פח66משרדמשרדים125323/06/2011
פלסטיק554משרדמשרדים125423/06/2011
אסבסט42חמ"למשרדים125523/06/2011
פח8מחסןאחסנה125623/06/2011
פח12מחסןאחסנה125723/06/2011
פח23מחסןאחסנה125823/06/2011
פח27מחסןאחסנה125923/06/2011
פח28מחסןאחסנה126023/06/2011
פח28מחסןאחסנה126123/06/2011
פח30מחסןאחסנה126223/06/2011
פח30מחסןאחסנה126323/06/2011
פח31מחסןאחסנה126423/06/2011
פח31מחסןאחסנה126523/06/2011
אסבסט31מחסןאחסנה126623/06/2011
אסבסט37מחסןאחסנה126723/06/2011
אסבסט38מחסןאחסנה126823/06/2011
אסבסט40מחסןאחסנה126923/06/2011
אסבסט43מחסןאחסנה127023/06/2011
אסבסט53מחסןאחסנה127123/06/2011
אסבסט344מחסןאחסנה127223/06/2011
אסבסט961מחסןאחסנה127323/06/2011
אסבסט1107מחסןאחסנה127423/06/2011
אסבסט644מחסןאחסנה127523/06/2011
אסבסט694מחסןאחסנה127623/06/2011
אסבסט790מחסןאחסנה127723/06/2011
אסבסט1696מחסןאחסנה127823/06/2011
אסבסט5187מחסןאחסנה127923/06/2011
פח61יבשהאחסנה128023/06/2011
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אסבסט257מטבחהסעדה128123/06/2011
אסבסט1284בית מלאכהבית מלאכה128223/06/2011
אסבסט841מעבדהמעבדה128323/06/2011
פח92בית כנסתדת128423/06/2011
פלסטיק16ש"געמדת אבטחה128523/06/2011
בטון6שירותיםשירותים128623/06/2011
בטון7שירותיםשירותים128723/06/2011
בטון10שירותיםשירותים128823/06/2011
אסבסט19שירותיםשירותים128923/06/2011
בטון23שירותיםשירותים129023/06/2011
אסבסט8חשמלאנרגיה129123/06/2011
פח6תנור חימום מיםאנרגיה129223/06/2011
אסבסט7תנור חימום מיםאנרגיה129323/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה129423/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה129523/06/2011
פח9תנור חימום מיםאנרגיה129623/06/2011
ברזל11תנור חימום מיםאנרגיה129723/06/2011
ברזל11תנור חימום מיםאנרגיה129823/06/2011
פח13תנור חימום מיםאנרגיה129923/06/2011
אסבסט15תנור חימום מיםאנרגיה130023/06/2011
ברזל16תנור חימום מיםאנרגיה130123/06/2011
בטון24תנור חימום מיםאנרגיה130223/06/2011
פח40תנור חימום מיםאנרגיה130323/06/2011
פח41תנור חימום מיםאנרגיה130423/06/2011
פח4מדחסיםאנרגיה130523/06/2011
פח14חניהסככה130623/06/2011
פח18חניהסככה130723/06/2011
עץ6המתנהסככה130823/06/2011
עץ12המתנהסככה130923/06/2011
פלסטיק39המתנהסככה131023/06/2011
פלסטיק46המתנהסככה131123/06/2011
פלסטיק47המתנהסככה131223/06/2011
פלסטיק115המתנהסככה131323/06/2011
פלסטיק129המתנהסככה131423/06/2011
אסבסט4גגוןסככה131523/06/2011
אסבסט4גגוןסככה131623/06/2011
אסבסט4גגוןסככה131723/06/2011
פלסטיק4גגוןסככה131823/06/2011
פלסטיק4גגוןסככה131923/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132023/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132123/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132223/06/2011
פלסטיק5גגוןסככה132323/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132423/06/2011
פלסטיק5גגוןסככה132523/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132623/06/2011
פלסטיק5גגוןסככה132723/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132823/06/2011
אסבסט5גגוןסככה132923/06/2011
פלסטיק5גגוןסככה133023/06/2011
אסבסט6גגוןסככה133123/06/2011
אסבסט6גגוןסככה133223/06/2011
אסבסט6גגוןסככה133323/06/2011
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אסבסט6גגוןסככה133423/06/2011
אסבסט6גגוןסככה133523/06/2011
אסבסט6גגוןסככה133623/06/2011
פלסטיק9גגוןסככה133723/06/2011
פלסטיק12גגוןסככה133823/06/2011
פלסטיק17גגוןסככה133923/06/2011
פלסטיק19גגוןסככה134023/06/2011
פלסטיק21גגוןסככה134123/06/2011
עץ24גגוןסככה134223/06/2011
פח40גגוןסככה134323/06/2011
פח58גגוןסככה134423/06/2011
אסבסט4מגוריםמבנה מגורים134523/06/2011
אסבסט5מגוריםמבנה מגורים134623/06/2011
בטון616מגוריםמבנה מגורים134723/06/2011
פח321מגוריםמבנה מגורים134823/06/2011
אסבסט322מגוריםמבנה מגורים134923/06/2011
אסבסט323מגוריםמבנה מגורים135023/06/2011
פח325מגוריםמבנה מגורים135123/06/2011
אסבסט326מגוריםמבנה מגורים135223/06/2011
פח327מגוריםמבנה מגורים135323/06/2011
אסבסט327מגוריםמבנה מגורים135423/06/2011
אסבסט328מגוריםמבנה מגורים135523/06/2011
אסבסט328מגוריםמבנה מגורים135623/06/2011
אסבסט332מגוריםמבנה מגורים135723/06/2011
אסבסט332מגוריםמבנה מגורים135823/06/2011
אסבסט337מגוריםמבנה מגורים135923/06/2011
רעפים1216מגוריםמבנה מגורים136023/06/2011
פח34משרדמשרדים136123/06/2011
פח42משרדמשרדים136223/06/2011
אסבסט42משרדמשרדים136323/06/2011
פח47משרדמשרדים136423/06/2011
פח48משרדמשרדים136523/06/2011
פח48משרדמשרדים136623/06/2011
פח49משרדמשרדים136723/06/2011
אסבסט75משרדמשרדים136823/06/2011
אסבסט186משרדמשרדים136923/06/2011
אסבסט327משרדמשרדים137023/06/2011
אסבסט327משרדמשרדים137123/06/2011
פח329משרדמשרדים137223/06/2011
אסבסט329משרדמשרדים137323/06/2011
אסבסט330משרדמשרדים137423/06/2011
אסבסט331משרדמשרדים137523/06/2011
אסבסט332משרדמשרדים137623/06/2011
פלסטיק332משרדמשרדים137723/06/2011
אסבסט333משרדמשרדים137823/06/2011
אסבסט340משרדמשרדים137923/06/2011
פח360משרדמשרדים138023/06/2011
אסבסט435משרדמשרדים138123/06/2011
אסבסט446משרדמשרדים138223/06/2011
אסבסט473משרדמשרדים138323/06/2011
פח15מחסןאחסנה138423/06/2011
פח19מחסןאחסנה138523/06/2011
פח20מבנה מורשתמבנה הנצחה138623/06/2011
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בטון426מטבחהסעדה138723/06/2011
בטון70חדר אוכלהסעדה138823/06/2011
אסבסט288חדר אוכלהסעדה138923/06/2011
אסבסט332חדר אוכלהסעדה139023/06/2011
אסבסט345חדר אוכלהסעדה139123/06/2011
פח15חדר קירורהסעדה139223/06/2011
פח328חדר כושרפנאי וספורט139323/06/2011
פח115בית כנסתדת139423/06/2011
בטון132מרפאהבריאות139523/06/2011
פח6כיתות לימודהדרכה139623/06/2011
אסבסט9כיתות לימודהדרכה139723/06/2011
פח9כיתות לימודהדרכה139823/06/2011
בטון106כיתות לימודהדרכה139923/06/2011
בטון108כיתות לימודהדרכה140023/06/2011
בטון127כיתות לימודהדרכה140123/06/2011
בטון128כיתות לימודהדרכה140223/06/2011
אסבסט128כיתות לימודהדרכה140323/06/2011
ללא גג133כיתות לימודהדרכה140423/06/2011
ללא גג133כיתות לימודהדרכה140523/06/2011
בטון137כיתות לימודהדרכה140623/06/2011
בטון152כיתות לימודהדרכה140723/06/2011
פלסטיק176כיתות לימודהדרכה140823/06/2011
פח182כיתות לימודהדרכה140923/06/2011
ללא גג183כיתות לימודהדרכה141023/06/2011
פח184כיתות לימודהדרכה141123/06/2011
פלסטיק185כיתות לימודהדרכה141223/06/2011
אסבסט186כיתות לימודהדרכה141323/06/2011
פלסטיק189כיתות לימודהדרכה141423/06/2011
פלסטיק262כיתות לימודהדרכה141523/06/2011
פלסטיק263כיתות לימודהדרכה141623/06/2011
בטון304כיתות לימודהדרכה141723/06/2011
בטון1852כיתות לימודהדרכה141823/06/2011
אסבסט318אולם הרצאותהדרכה141923/06/2011
אסבסט319אולם הרצאותהדרכה142023/06/2011
אסבסט324אולם הרצאותהדרכה142123/06/2011
פח321שק"למבנה שירות142223/06/2011
בטון7שירותיםשירותים142323/06/2011
בטון8שירותיםשירותים142423/06/2011
בטון8שירותיםשירותים142523/06/2011
בטון8שירותיםשירותים142623/06/2011
בטון9שירותיםשירותים142723/06/2011
בטון9שירותיםשירותים142823/06/2011
בטון9שירותיםשירותים142923/06/2011
בטון11שירותיםשירותים143023/06/2011
בטון13שירותיםשירותים143123/06/2011
בטון14שירותיםשירותים143223/06/2011
בטון14שירותיםשירותים143323/06/2011
בטון14שירותיםשירותים143423/06/2011
בטון15שירותיםשירותים143523/06/2011
בטון22שירותיםשירותים143623/06/2011
בטון24שירותיםשירותים143723/06/2011
בטון24שירותיםשירותים143823/06/2011
בטון25שירותיםשירותים143923/06/2011
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בטון8מקלחותשירותים144023/06/2011
פח9מקלחותשירותים144123/06/2011
פח10מקלחותשירותים144223/06/2011
בטון23מקלחותשירותים144323/06/2011
בטון24מקלחותשירותים144423/06/2011
בטון24מקלחותשירותים144523/06/2011
בטון30מקלחותשירותים144623/06/2011
בטון30מקלחותשירותים144723/06/2011
אסבסט65מקלחותשירותים144823/06/2011
בטון126מקלחותשירותים144923/06/2011
אסבסט15חשמלאנרגיה145023/06/2011
אסבסט24גנרטוראנרגיה145123/06/2011
ללא גג6המתנהסככה145223/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים145323/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים145423/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים145523/06/2011
פח45מגוריםמבנה מגורים145623/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים145723/06/2011
בטון11משרדמשרדים145823/06/2011
בטון2945משרדמשרדים145923/06/2011
בטון1ש"געמדת אבטחה146023/06/2011
בטון6שירותיםשירותים146123/06/2011
בטון6שירותיםשירותים146223/06/2011
בטון14שירותיםשירותים146323/06/2011
פח16מקלחותשירותים146423/06/2011
פח8דלקמיכלים146523/06/2011
אסבסט26חשמלאנרגיה146623/06/2011
אסבסט56סדנת רכבסככת טיפולים146723/06/2011
פח203סדנת רכבסככת טיפולים146823/06/2011
אסבסט649סדנת רכבסככת טיפולים146923/06/2011
אסבסט652סדנת רכבסככת טיפולים147023/06/2011
אסבסט28רגילהסככת אחסנה147123/06/2011
אסבסט34רגילהסככת אחסנה147223/06/2011
אסבסט40רגילהסככת אחסנה147323/06/2011
בטון36משרדמשרדים147423/06/2011
פח42משרדמשרדים147523/06/2011
פח112מחסןאחסנה147623/06/2011
אסבסט317מחסןאחסנה147723/06/2011
בטון14שירותיםשירותים147823/06/2011
בטון12מקלחותשירותים147923/06/2011
אסבסט8גנרטוראנרגיה148023/06/2011
<Null>466בית מלאכהבית מלאכה148010/11/2013
אסבסט13גנרטוראנרגיה148123/06/2011
אסבסט17גנרטוראנרגיה148223/06/2011
אסבסט20גנרטוראנרגיה148323/06/2011
אסבסט29גנרטוראנרגיה148423/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה148523/06/2011
ברזל9תנור חימום מיםאנרגיה148623/06/2011
פח9תנור חימום מיםאנרגיה148723/06/2011
פח9תנור חימום מיםאנרגיה148823/06/2011
אסבסט21תנור חימום מיםאנרגיה148923/06/2011
פח5מדחסיםאנרגיה149023/06/2011
בטון240מתקן שאיבת מיםאנרגיה149123/06/2011
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פח3מתקן משולבאנרגיה149223/06/2011
פח21מתקן משולבאנרגיה149323/06/2011
אסבסט33חניהסככה149423/06/2011
פח133חניהסככה149523/06/2011
פלסטיק206חניהסככה149623/06/2011
עץ6המתנהסככה149723/06/2011
עץ6המתנהסככה149823/06/2011
עץ6המתנהסככה149923/06/2011
עץ6המתנהסככה150023/06/2011
עץ6המתנהסככה150123/06/2011
עץ6המתנהסככה150223/06/2011
עץ8המתנהסככה150323/06/2011
פח24המתנהסככה150423/06/2011
אסבסט29המתנהסככה150523/06/2011
אסבסט37המתנהסככה150623/06/2011
פלסטיק44המתנהסככה150723/06/2011
פלסטיק48המתנהסככה150823/06/2011
פלסטיק48המתנהסככה150923/06/2011
פח49המתנהסככה151023/06/2011
פח53המתנהסככה151123/06/2011
פלסטיק187המתנהסככה151223/06/2011
פח234המתנהסככה151323/06/2011
פח1גגוןסככה151423/06/2011
פח1גגוןסככה151523/06/2011
פח1גגוןסככה151623/06/2011
פח1גגוןסככה151723/06/2011
פח1גגוןסככה151823/06/2011
פח1גגוןסככה151923/06/2011
פח1גגוןסככה152023/06/2011
פח1גגוןסככה152123/06/2011
פח1גגוןסככה152223/06/2011
פח1גגוןסככה152323/06/2011
פח1גגוןסככה152423/06/2011
פח1גגוןסככה152523/06/2011
פח1גגוןסככה152623/06/2011
פח1גגוןסככה152723/06/2011
פח1גגוןסככה152823/06/2011
פלסטיק1גגוןסככה152923/06/2011
פח1גגוןסככה153023/06/2011
פלסטיק2גגוןסככה153123/06/2011
פח2גגוןסככה153223/06/2011
פח2גגוןסככה153323/06/2011
פח2גגוןסככה153423/06/2011
פח2גגוןסככה153523/06/2011
פח2גגוןסככה153623/06/2011
פח2גגוןסככה153723/06/2011
פח2גגוןסככה153823/06/2011
פח3גגוןסככה153923/06/2011
פח3גגוןסככה154023/06/2011
פח3גגוןסככה154123/06/2011
פח3גגוןסככה154223/06/2011
פח3גגוןסככה154323/06/2011
פח3גגוןסככה154423/06/2011
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פח3גגוןסככה154523/06/2011
פח4גגוןסככה154623/06/2011
פח6גגוןסככה154723/06/2011
אסבסט13גגוןסככה154823/06/2011
פח13גגוןסככה154923/06/2011
פלסטיק19גגוןסככה155023/06/2011
אסבסט30גגוןסככה155123/06/2011
אסבסט30גגוןסככה155223/06/2011
אסבסט35גגוןסככה155323/06/2011
פלסטיק35גגוןסככה155423/06/2011
פח18שימוןסככת טיפולים155523/06/2011
אסבסט111סדנת רכבסככת טיפולים155623/06/2011
פח277סדנת רכבסככת טיפולים155723/06/2011
פח4רגילהסככת אחסנה155823/06/2011
פח5רגילהסככת אחסנה155923/06/2011
פח5רגילהסככת אחסנה156023/06/2011
אסבסט6רגילהסככת אחסנה156123/06/2011
פלסטיק9רגילהסככת אחסנה156223/06/2011
פח46אימוןסככת הדרכה156323/06/2011
פח46אימוןסככת הדרכה156423/06/2011
אסבסט47אימוןסככת הדרכה156523/06/2011
אסבסט51אימוןסככת הדרכה156623/06/2011
אסבסט55אימוןסככת הדרכה156723/06/2011
ללא גג63אימוןסככת הדרכה156823/06/2011
אסבסט75אימוןסככת הדרכה156923/06/2011
אסבסט76אימוןסככת הדרכה157023/06/2011
אסבסט77אימוןסככת הדרכה157123/06/2011
אסבסט89אימוןסככת הדרכה157223/06/2011
בטון89מגוריםמבנה מגורים157323/06/2011
בטון90מגוריםמבנה מגורים157423/06/2011
בטון91מגוריםמבנה מגורים157523/06/2011
בטון91מגוריםמבנה מגורים157623/06/2011
אסבסט231מגוריםמבנה מגורים157723/06/2011
אסבסט249מגוריםמבנה מגורים157823/06/2011
אסבסט340מגוריםמבנה מגורים157923/06/2011
בטון1517מגוריםמבנה מגורים158023/06/2011
אסבסט11משרדמשרדים158123/06/2011
פח15משרדמשרדים158223/06/2011
בטון23משרדמשרדים158323/06/2011
בטון24משרדמשרדים158423/06/2011
בטון29משרדמשרדים158523/06/2011
פח31משרדמשרדים158623/06/2011
פח32משרדמשרדים158723/06/2011
פח32משרדמשרדים158823/06/2011
פח32משרדמשרדים158923/06/2011
פח32משרדמשרדים159023/06/2011
פח33משרדמשרדים159123/06/2011
אסבסט35משרדמשרדים159223/06/2011
פח36משרדמשרדים159323/06/2011
פח41נשקייהאחסנה159416/10/2013
פח45משרדמשרדים159523/06/2011
פח45משרדמשרדים159623/06/2011
פח45משרדמשרדים159723/06/2011
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פח45משרדמשרדים159823/06/2011
פח46משרדמשרדים159923/06/2011
פח47משרדמשרדים160023/06/2011
פח47משרדמשרדים160123/06/2011
פח50משרדמשרדים160223/06/2011
פח50משרדמשרדים160323/06/2011
פח52משרדמשרדים160423/06/2011
פח61משרדמשרדים160523/06/2011
בטון71משרדמשרדים160623/06/2011
עץ71משרדמשרדים160723/06/2011
פח71משרדמשרדים160823/06/2011
פח86משרדמשרדים160923/06/2011
אסבסט90משרדמשרדים161023/06/2011
אסבסט91משרדמשרדים161123/06/2011
פח91משרדמשרדים161223/06/2011
פח98משרדמשרדים161323/06/2011
פח121משרדמשרדים161423/06/2011
פח122משרדמשרדים161523/06/2011
אסבסט129משרדמשרדים161623/06/2011
אסבסט134משרדמשרדים161723/06/2011
אסבסט189משרדמשרדים161823/06/2011
אסבסט196משרדמשרדים161923/06/2011
פח226משרדמשרדים162023/06/2011
אסבסט329משרדמשרדים162123/06/2011
אסבסט330משרדמשרדים162223/06/2011
פח6מחסןאחסנה162323/06/2011
פח7מחסןאחסנה162423/06/2011
בטון8מחסןאחסנה162523/06/2011
פח9מחסןאחסנה162623/06/2011
אסבסט9מחסןאחסנה162723/06/2011
פח10מחסןאחסנה162823/06/2011
פח12מחסןאחסנה162923/06/2011
פח13מחסןאחסנה163023/06/2011
פח13מחסןאחסנה163123/06/2011
פח13מחסןאחסנה163223/06/2011
פח14מחסןאחסנה163323/06/2011
פח14מחסןאחסנה163423/06/2011
פח14מחסןאחסנה163523/06/2011
אסבסט15מחסןאחסנה163623/06/2011
פח15מחסןאחסנה163723/06/2011
פח16מחסןאחסנה163823/06/2011
פח20מחסןאחסנה163923/06/2011
פח21מחסןאחסנה164023/06/2011
פח22מחסןאחסנה164123/06/2011
אסבסט24מחסןאחסנה164323/06/2011
פח24מחסןאחסנה164423/06/2011
פח27מחסןאחסנה164523/06/2011
פח27מחסןאחסנה164623/06/2011
פח29מחסןאחסנה164723/06/2011
פח29מחסןאחסנה164823/06/2011
בטון29מחסןאחסנה164923/06/2011
פח30מחסןאחסנה165023/06/2011
פח30מחסןאחסנה165123/06/2011
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פח31מחסןאחסנה165223/06/2011
פח31מחסןאחסנה165323/06/2011
פח33מחסןאחסנה165423/06/2011
אסבסט44מחסןאחסנה165523/06/2011
אסבסט90מחסןאחסנה165623/06/2011
פח104מחסןאחסנה165723/06/2011
פח84מחסןאחסנה165823/06/2011
אסבסט92מחסןאחסנה165923/06/2011
אסבסט99מחסןאחסנה166023/06/2011
אסבסט105מחסןאחסנה166123/06/2011
פח126מחסןאחסנה166223/06/2011
אסבסט181מחסןאחסנה166323/06/2011
פח223מחסןאחסנה166423/06/2011
בטון45נשקייהאחסנה166523/06/2011
עץ17יבשהאחסנה166623/06/2011
בטון281מוזיאוןמבנה הנצחה166723/06/2011
בטון484חדר אוכלהסעדה166823/06/2011
בטון96מועדוןפנאי וספורט166923/06/2011
פח209חדר כושרפנאי וספורט167023/06/2011
בטון72בית כנסתדת167123/06/2011
פח47מרפאהבריאות167223/06/2011
פח51מרפאהבריאות167323/06/2011
אסבסט130כיתות לימודהדרכה167423/06/2011
בטון2090כיתות לימודהדרכה167523/06/2011
בטון133אולם הרצאותהדרכה167623/06/2011
אסבסט150אולם הרצאותהדרכה167723/06/2011
בטון185אולם הרצאותהדרכה167823/06/2011
בטון270אולם הרצאותהדרכה167923/06/2011
בטון30סימולטוריםהדרכה168023/06/2011
בטון30סימולטוריםהדרכה168123/06/2011
בטון30סימולטוריםהדרכה168223/06/2011
אסבסט130בית ספרחינוך168323/06/2011
בטון88שק"למבנה שירות168423/06/2011
פח5עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה168523/06/2011
בטון1שירותיםשירותים168623/06/2011
בטון7שירותיםשירותים168723/06/2011
בטון7שירותיםשירותים168823/06/2011
בטון7שירותיםשירותים168923/06/2011
בטון8שירותיםשירותים169023/06/2011
בטון8שירותיםשירותים169123/06/2011
בטון8שירותיםשירותים169223/06/2011
אסבסט16שירותיםשירותים169323/06/2011
אסבסט17שירותיםשירותים169423/06/2011
בטון18שירותיםשירותים169523/06/2011
אסבסט19שירותיםשירותים169623/06/2011
בטון21שירותיםשירותים169723/06/2011
בטון24שירותיםשירותים169823/06/2011
בטון29שירותיםשירותים169923/06/2011
אסבסט34שירותיםשירותים170023/06/2011
פח39שירותיםשירותים170123/06/2011
פח17מקלחותשירותים170223/06/2011
פח20מקלחותשירותים170323/06/2011
פח21מקלחותשירותים170423/06/2011
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פח25מקלחותשירותים170523/06/2011
בטון44מגדל מיםמיכלים170623/06/2011
בטון17תקשורתתקשורת170723/06/2011
בטון27תקשורתתקשורת170823/06/2011
בטון293תקשורתתקשורת170923/06/2011
פח3אנרגיהאנרגיה171023/06/2011
פח3אנרגיהאנרגיה171123/06/2011
פח5אנרגיהאנרגיה171223/06/2011
אסבסט6חשמלאנרגיה171323/06/2011
פח16חשמלאנרגיה171423/06/2011
אסבסט24חשמלאנרגיה171523/06/2011
פח48חשמלאנרגיה171623/06/2011
פח2גנרטוראנרגיה171723/06/2011
פח12גנרטוראנרגיה171823/06/2011
פח22גנרטוראנרגיה171923/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה172023/06/2011
פח2מדחסיםאנרגיה172123/06/2011
אסבסט8מדחסיםאנרגיה172223/06/2011
אסבסט20מדחסיםאנרגיה172323/06/2011
אסבסט30מדחסיםאנרגיה172423/06/2011
פח32חניהסככה172523/06/2011
פח55חניהסככה172623/06/2011
אסבסט60חניהסככה172723/06/2011
פח12המתנהסככה172823/06/2011
אסבסט38המתנהסככה172923/06/2011
פח2גגוןסככה173023/06/2011
פח2גגוןסככה173123/06/2011
בטון2גגוןסככה173223/06/2011
פח4גגוןסככה173323/06/2011
פלסטיק4גגוןסככה173423/06/2011
פלסטיק7גגוןסככה173523/06/2011
פח7גגוןסככה173623/06/2011
פח8גגוןסככה173723/06/2011
אסבסט8גגוןסככה173823/06/2011
פלסטיק9גגוןסככה173923/06/2011
פח12גגוןסככה174023/06/2011
פח12גגוןסככה174123/06/2011
פלסטיק12גגוןסככה174223/06/2011
פח16גגוןסככה174323/06/2011
פלסטיק24גגוןסככה174423/06/2011
פלסטיק30גגוןסככה174523/06/2011
פלסטיק30גגוןסככה174623/06/2011
פח50גגוןסככה174723/06/2011
פח70גגוןסככה174823/06/2011
פלסטיק71גגוןסככה174923/06/2011
פלסטיק81גגוןסככה175023/06/2011
פלסטיק126גגוןסככה175123/06/2011
אסבסט70שימוןסככת טיפולים175223/06/2011
אסבסט507סדנת רכבסככת טיפולים175323/06/2011
אסבסט742סדנת רכבסככת טיפולים175423/06/2011
פח18רגילהסככת אחסנה175523/06/2011
ללא גג48רגילהסככת אחסנה175623/06/2011
ללא גג49רגילהסככת אחסנה175723/06/2011
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אסבסט64רגילהסככת אחסנה175823/06/2011
פח77רגילהסככת אחסנה175923/06/2011
אסבסט102רגילהסככת אחסנה176023/06/2011
אסבסט112רגילהסככת אחסנה176123/06/2011
פח149רגילהסככת אחסנה176223/06/2011
פח172רגילהסככת אחסנה176323/06/2011
אסבסט557רגילהסככת אחסנה176423/06/2011
אסבסט644רגילהסככת אחסנה176523/06/2011
אסבסט645רגילהסככת אחסנה176623/06/2011
אסבסט649רגילהסככת אחסנה176723/06/2011
אסבסט880רגילהסככת אחסנה176823/06/2011
אסבסט989רגילהסככת אחסנה176923/06/2011
אסבסט1695רגילהסככת אחסנה177023/06/2011
פלסטיק41יבשהסככת אחסנה177123/06/2011
פלסטיק42יבשהסככת אחסנה177223/06/2011
פלסטיק42יבשהסככת אחסנה177323/06/2011
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה177423/06/2011
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה177523/06/2011
177618/11/20131433
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה177723/06/2011
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה177823/06/2011
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה177923/06/2011
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה178023/06/2011
פלסטיק43יבשהסככת אחסנה178123/06/2011
פלסטיק44יבשהסככת אחסנה178223/06/2011
פלסטיק44יבשהסככת אחסנה178323/06/2011
פלסטיק44יבשהסככת אחסנה178423/06/2011
פלסטיק44יבשהסככת אחסנה178523/06/2011
פלסטיק44יבשהסככת אחסנה178623/06/2011
פלסטיק44יבשהסככת אחסנה178723/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה178823/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה178923/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179023/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179123/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179223/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179323/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179423/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179523/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179623/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179723/06/2011
פלסטיק45יבשהסככת אחסנה179823/06/2011
פלסטיק46יבשהסככת אחסנה179923/06/2011
פלסטיק46יבשהסככת אחסנה180023/06/2011
פלסטיק47יבשהסככת אחסנה180123/06/2011
פלסטיק47יבשהסככת אחסנה180223/06/2011
פלסטיק47יבשהסככת אחסנה180323/06/2011
פלסטיק48יבשהסככת אחסנה180423/06/2011
פלסטיק54יבשהסככת אחסנה180523/06/2011
פלסטיק55יבשהסככת אחסנה180623/06/2011
אסבסט215מגוריםמבנה מגורים180723/06/2011
פלסטיק222מגוריםמבנה מגורים180823/06/2011
פלסטיק8משרדמשרדים180923/06/2011
פלסטיק14משרדמשרדים181023/06/2011
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אסבסט15משרדמשרדים181123/06/2011
פח17משרדמשרדים181223/06/2011
פלסטיק18משרדמשרדים181323/06/2011
בטון26משרדמשרדים181423/06/2011
פח30משרדמשרדים181523/06/2011
פח31משרדמשרדים181623/06/2011
פח33משרדמשרדים181723/06/2011
פח35משרדמשרדים181823/06/2011
אסבסט38משרדמשרדים181923/06/2011
פח45משרדמשרדים182023/06/2011
אסבסט46משרדמשרדים182123/06/2011
פח47משרדמשרדים182223/06/2011
פח49משרדמשרדים182323/06/2011
פח49משרדמשרדים182423/06/2011
פח49משרדמשרדים182523/06/2011
פח50משרדמשרדים182623/06/2011
אסבסט63משרדמשרדים182723/06/2011
פח67משרדמשרדים182823/06/2011
פח70משרדמשרדים182923/06/2011
פח88משרדמשרדים183023/06/2011
אסבסט101משרדמשרדים183123/06/2011
פלסטיק124משרדמשרדים183223/06/2011
פח129משרדמשרדים183323/06/2011
אסבסט136משרדמשרדים183423/06/2011
אסבסט141משרדמשרדים183523/06/2011
אסבסט144משרדמשרדים183623/06/2011
אסבסט146משרדמשרדים183723/06/2011
פלסטיק181משרדמשרדים183823/06/2011
פלסטיק195משרדמשרדים183923/06/2011
אסבסט246משרדמשרדים184023/06/2011
אסבסט648משרדמשרדים184123/06/2011
אסבסט650משרדמשרדים184223/06/2011
פח14מחסןאחסנה184323/06/2011
פח14מחסןאחסנה184423/06/2011
פח14מחסןאחסנה184523/06/2011
פח15מחסןאחסנה184623/06/2011
פח15מחסןאחסנה184723/06/2011
פח15מחסןאחסנה184823/06/2011
פח15מחסןאחסנה184923/06/2011
פח15מחסןאחסנה185023/06/2011
פח16מחסןאחסנה185123/06/2011
פח16מחסןאחסנה185223/06/2011
פח16מחסןאחסנה185323/06/2011
פח17מחסןאחסנה185423/06/2011
פח18מחסןאחסנה185523/06/2011
פח19מחסןאחסנה185623/06/2011
פח27מחסןאחסנה185723/06/2011
פח29מחסןאחסנה185823/06/2011
פח30מחסןאחסנה185923/06/2011
אסבסט39מחסןאחסנה186023/06/2011
אסבסט46מחסןאחסנה186123/06/2011
פלסטיק91מחסןאחסנה186223/06/2011
אסבסט122מחסןאחסנה186323/06/2011
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אסבסט353מחסןאחסנה186423/06/2011
אסבסט613מחסןאחסנה186523/06/2011
אסבסט639מחסןאחסנה186623/06/2011
אסבסט646מחסןאחסנה186723/06/2011
אסבסט655מחסןאחסנה186823/06/2011
אסבסט659מחסןאחסנה186923/06/2011
אסבסט4633מחסןאחסנה187023/06/2011
אסבסט4644מחסןאחסנה187123/06/2011
אסבסט4645מחסןאחסנה187223/06/2011
אסבסט4646מחסןאחסנה187323/06/2011
אסבסט4649מחסןאחסנה187423/06/2011
אסבסט4705מחסןאחסנה187523/06/2011
אסבסט4835מחסןאחסנה187623/06/2011
אסבסט4937מחסןאחסנה187723/06/2011
אסבסט4944מחסןאחסנה187823/06/2011
אסבסט5180מחסןאחסנה187923/06/2011
פח20בונקר תחמושתאחסנה188023/06/2011
פלסטיק146מטבחהסעדה188123/06/2011
בטון221מטבחהסעדה188223/06/2011
בטון505מטבחהסעדה188323/06/2011
בטון341חדר אוכלהסעדה188423/06/2011
אסבסט677חדר אוכלהסעדה188523/06/2011
פח15חדר קירורהסעדה188623/06/2011
פח25חדר קירורהסעדה188723/06/2011
פח331בית מלאכהבית מלאכה188823/06/2011
אסבסט342בית מלאכהבית מלאכה188923/06/2011
אסבסט651בית מלאכהבית מלאכה189023/06/2011
בטון225מוסךבית מלאכה189123/06/2011
עץ196בית כנסתדת189223/06/2011
אסבסט107כיתות לימודהדרכה189323/06/2011
פח113כיתות לימודהדרכה189423/06/2011
אסבסט113כיתות לימודהדרכה189523/06/2011
אסבסט161כיתות לימודהדרכה189623/06/2011
פח167כיתות לימודהדרכה189723/06/2011
אסבסט168כיתות לימודהדרכה189823/06/2011
אסבסט95אולם הרצאותהדרכה189923/06/2011
בטון111כיתות פנימייהחינוך190023/06/2011
בטון132כיתות פנימייהחינוך190123/06/2011
בטון1061כיתות פנימייהחינוך190223/06/2011
אסבסט44שק"למבנה שירות190323/06/2011
בטון4שירותיםשירותים190423/06/2011
בטון7שירותיםשירותים190523/06/2011
פלסטיק7שירותיםשירותים190623/06/2011
בטון7שירותיםשירותים190723/06/2011
בטון8שירותיםשירותים190823/06/2011
בטון8שירותיםשירותים190923/06/2011
בטון16שירותיםשירותים191023/06/2011
בטון18שירותיםשירותים191123/06/2011
אסבסט36שירותיםשירותים191223/06/2011
אסבסט36שירותיםשירותים191323/06/2011
<Null>51מבנהמבנה191423/06/2011
<Null>51מבנהמבנה191523/06/2011
<Null>51מבנהמבנה191623/06/2011
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<Null>51מבנהמבנה191723/06/2011
<Null>54מבנהמבנה191823/06/2011
אסבסט15חשמלאנרגיה191923/06/2011
פח15גנרטוראנרגיה192023/06/2011
אסבסט40גנרטוראנרגיה192123/06/2011
בטון52גנרטוראנרגיה192223/06/2011
אסבסט56גנרטוראנרגיה192323/06/2011
פח8תנור חימום מיםאנרגיה192423/06/2011
בטון43תנור חימום מיםאנרגיה192523/06/2011
פלסטיק16חניהסככה192623/06/2011
פח32חניהסככה192723/06/2011
בטון69חניהסככה192823/06/2011
אסבסט73חניהסככה192923/06/2011
פח4המתנהסככה193023/06/2011
רעפים5המתנהסככה193123/06/2011
רעפים7המתנהסככה193223/06/2011
ללא גג7המתנהסככה193323/06/2011
פלסטיק34המתנהסככה193423/06/2011
פלסטיק44המתנהסככה193523/06/2011
אסבסט55המתנהסככה193623/06/2011
אסבסט3גגוןסככה193723/06/2011
פח3גגוןסככה193823/06/2011
אסבסט4גגוןסככה193923/06/2011
פלסטיק6גגוןסככה194023/06/2011
בטון8גגוןסככה194123/06/2011
פח8גגוןסככה194223/06/2011
פלסטיק17גגוןסככה194323/06/2011
אסבסט17גגוןסככה194423/06/2011
פלסטיק17גגוןסככה194523/06/2011
פלסטיק20גגוןסככה194623/06/2011
פלסטיק23גגוןסככה194723/06/2011
פלסטיק24גגוןסככה194823/06/2011
פלסטיק28גגוןסככה194923/06/2011
אסבסט29גגוןסככה195023/06/2011
פלסטיק12שימוןסככת טיפולים195123/06/2011
פח42סדנת רכבסככת טיפולים195223/06/2011
פח130סדנת רכבסככת טיפולים195323/06/2011
פח41רגילהסככת אחסנה195423/06/2011
פלסטיק139מגוריםמבנה מגורים195523/06/2011
פלסטיק215מגוריםמבנה מגורים195623/06/2011
פלסטיק217מגוריםמבנה מגורים195723/06/2011
אסבסט41משרדמשרדים195823/06/2011
פח45משרדמשרדים195923/06/2011
פח46משרדמשרדים196023/06/2011
פח47משרדמשרדים196123/06/2011
פח48משרדמשרדים196223/06/2011
פח48משרדמשרדים196323/06/2011
פח49משרדמשרדים196423/06/2011
פח49משרדמשרדים196523/06/2011
פח50משרדמשרדים196623/06/2011
פח50משרדמשרדים196723/06/2011
אסבסט52משרדמשרדים196823/06/2011
אסבסט53משרדמשרדים196923/06/2011
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אסבסט53משרדמשרדים197023/06/2011
פח64משרדמשרדים197123/06/2011
פח65משרדמשרדים197223/06/2011
פלסטיק67משרדמשרדים197323/06/2011
פח68משרדמשרדים197423/06/2011
פלסטיק76משרדמשרדים197523/06/2011
אסבסט79משרדמשרדים197623/06/2011
אסבסט81משרדמשרדים197723/06/2011
אסבסט84משרדמשרדים197823/06/2011
בטון84משרדמשרדים197923/06/2011
אסבסט85משרדמשרדים198023/06/2011
פלסטיק88משרדמשרדים198123/06/2011
פלסטיק100משרדמשרדים198223/06/2011
רעפים101משרדמשרדים198323/06/2011
פלסטיק109משרדמשרדים198423/06/2011
פלסטיק111משרדמשרדים198523/06/2011
אסבסט117משרדמשרדים198623/06/2011
פלסטיק120משרדמשרדים198723/06/2011
פלסטיק122משרדמשרדים198823/06/2011
אסבסט127משרדמשרדים198923/06/2011
פח203משרדמשרדים199023/06/2011
פח208משרדמשרדים199123/06/2011
פח209משרדמשרדים199223/06/2011
פח209משרדמשרדים199323/06/2011
פח211משרדמשרדים199423/06/2011
בטון706משרדמשרדים199523/06/2011
בטון474משרדמשרדים199623/06/2011
פלסטיק240משרדמשרדים199723/06/2011
פח240משרדמשרדים199823/06/2011
פלסטיק249משרדמשרדים199923/06/2011
פלסטיק326משרדמשרדים200023/06/2011
אסבסט328משרדמשרדים200123/06/2011
בטון995משרדמשרדים200223/06/2011
בטון1359משרדמשרדים200323/06/2011
פלסטיק359משרדמשרדים200423/06/2011
פלסטיק373משרדמשרדים200523/06/2011
אסבסט378משרדמשרדים200623/06/2011
אסבסט390משרדמשרדים200723/06/2011
פח1230משרדמשרדים200823/06/2011
בטון866משרדמשרדים200923/06/2011
בטון1575משרדמשרדים201023/06/2011
אסבסט1085משרדמשרדים201123/06/2011
בטון1143משרדמשרדים201223/06/2011
בטון3480משרדמשרדים201323/06/2011
אסבסט236חמ"למשרדים201423/06/2011
פח4מחסןאחסנה201523/06/2011
פח4מחסןאחסנה201623/06/2011
פח14מחסןאחסנה201723/06/2011
פלסטיק15מחסןאחסנה201823/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה201923/06/2011
אסבסט16מחסןאחסנה202023/06/2011
אסבסט34מחסןאחסנה202123/06/2011
פח37מחסןאחסנה202223/06/2011
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פלסטיק43מחסןאחסנה202323/06/2011
אסבסט83מחסןאחסנה202423/06/2011
אסבסט213מחסןאחסנה202523/06/2011
אסבסט245מחסןאחסנה202623/06/2011
אסבסט253מחסןאחסנה202723/06/2011
אסבסט312מחסןאחסנה202823/06/2011
פלסטיק65נשקייהאחסנה202923/06/2011
בטון1232חדר אוכלהסעדה203023/06/2011
פלסטיק273חדר כושרפנאי וספורט203123/06/2011
אסבסט152בית מלאכהבית מלאכה203223/06/2011
פח34בית כנסתדת203323/06/2011
בטון206מרפאהבריאות203423/06/2011
אסבסט144אולם הרצאותהדרכה203523/06/2011
פלסטיק129שק"למבנה שירות203623/06/2011
בטון14ש"געמדת אבטחה203723/06/2011
פלסטיק22שירותיםשירותים203823/06/2011
פלסטיק42שירותיםשירותים203923/06/2011
אסבסט45מקלחותשירותים204023/06/2011
ברזל3תנור חימום מיםאנרגיה204123/06/2011
אסבסט30חניהסככה204223/06/2011
אסבסט30חניהסככה204323/06/2011
פח7המתנהסככה204423/06/2011
אסבסט5גגוןסככה204523/06/2011
אסבסט7גגוןסככה204623/06/2011
אסבסט7גגוןסככה204723/06/2011
אסבסט9גגוןסככה204823/06/2011
אסבסט27גגוןסככה204923/06/2011
אסבסט891סדנת רכבסככת טיפולים205023/06/2011
פח6רגילהסככת אחסנה205123/06/2011
פח71רגילהסככת אחסנה205223/06/2011
אסבסט880רגילהסככת אחסנה205323/06/2011
אסבסט882רגילהסככת אחסנה205423/06/2011
אסבסט884רגילהסככת אחסנה205523/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים205623/06/2011
פח50מגוריםמבנה מגורים205723/06/2011
אסבסט96מגוריםמבנה מגורים205823/06/2011
בטון641מגוריםמבנה מגורים205923/06/2011
פח48משרדמשרדים206023/06/2011
פח48משרדמשרדים206123/06/2011
בטון68משרדמשרדים206223/06/2011
אסבסט138משרדמשרדים206323/06/2011
אסבסט144משרדמשרדים206423/06/2011
אסבסט176משרדמשרדים206523/06/2011
אסבסט225משרדמשרדים206623/06/2011
אסבסט326משרדמשרדים206723/06/2011
אסבסט328משרדמשרדים206823/06/2011
אסבסט9מחסןאחסנה206923/06/2011
אסבסט19מחסןאחסנה207023/06/2011
אסבסט73מחסןאחסנה207123/06/2011
אסבסט94מחסןאחסנה207223/06/2011
אסבסט134מחסןאחסנה207323/06/2011
אסבסט166מחסןאחסנה207423/06/2011
אסבסט211מחסןאחסנה207523/06/2011
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אסבסט212מחסןאחסנה207623/06/2011
אסבסט233מחסןאחסנה207723/06/2011
אסבסט296מחסןאחסנה207823/06/2011
אסבסט516מחסןאחסנה207923/06/2011
אסבסט7בונקר תחמושתאחסנה208023/06/2011
אסבסט8בונקר תחמושתאחסנה208123/06/2011
אסבסט227מטבחהסעדה208223/06/2011
אסבסט150חדר אוכלהסעדה208323/06/2011
אסבסט88מועדוןפנאי וספורט208423/06/2011
אסבסט51מרפאהבריאות208523/06/2011
בטון293כיתות לימודהדרכה208623/06/2011
עץ6ש"געמדת אבטחה208723/06/2011
בטון58שירותיםשירותים208823/06/2011
בטון14מקלחותשירותים208923/06/2011
פח5מדחסיםאנרגיה209023/06/2011
עץ6המתנהסככה209123/06/2011
עץ21המתנהסככה209223/06/2011
עץ53המתנהסככה209323/06/2011
אסבסט26גגוןסככה209423/06/2011
פח31גגוןסככה209523/06/2011
אסבסט36גגוןסככה209623/06/2011
רעפים39גגוןסככה209723/06/2011
פח63רגילהסככת אחסנה209823/06/2011
פח125מגוריםמבנה מגורים209923/06/2011
פח36משרדמשרדים210023/06/2011
בטון46משרדמשרדים210123/06/2011
פח47משרדמשרדים210223/06/2011
פח48משרדמשרדים210323/06/2011
אסבסט49משרדמשרדים210423/06/2011
פח51משרדמשרדים210523/06/2011
פח53משרדמשרדים210623/06/2011
אסבסט132משרדמשרדים210723/06/2011
פח132משרדמשרדים210823/06/2011
אסבסט149משרדמשרדים210923/06/2011
בטון5319משרדמשרדים211023/06/2011
פח15מחסןאחסנה211123/06/2011
בטון250מחסןאחסנה211223/06/2011
פח31כיתות לימודהדרכה211323/06/2011
בטון25ש"געמדת אבטחה211423/06/2011
בטון15מקלחותשירותים211523/06/2011
פלסטיק4המתנהסככה211623/06/2011
בטון51ש"געמדת אבטחה211723/06/2011
בטון109ש"געמדת אבטחה211823/06/2011
<Null>43מבנהמבנה211923/06/2011
<Null>52מבנהמבנה212023/06/2011
פח10גנרטוראנרגיה212123/06/2011
פח41גנרטוראנרגיה212223/06/2011
פח6המתנהסככה212323/06/2011
עץ6המתנהסככה212423/06/2011
פח7המתנהסככה212523/06/2011
פח7המתנהסככה212623/06/2011
פח7המתנהסככה212723/06/2011
פח9המתנהסככה212823/06/2011
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פח14המתנהסככה212923/06/2011
פח15המתנהסככה213023/06/2011
פח20המתנהסככה213123/06/2011
פלסטיק24המתנהסככה213223/06/2011
פח44המתנהסככה213323/06/2011
פח65המתנהסככה213423/06/2011
פח4גגוןסככה213523/06/2011
פח9גגוןסככה213623/06/2011
פח15גגוןסככה213723/06/2011
פח15גגוןסככה213823/06/2011
פח16גגוןסככה213923/06/2011
פח17גגוןסככה214023/06/2011
פח78גגוןסככה214123/06/2011
פח31רגילהסככת אחסנה214223/06/2011
אסבסט80רגילהסככת אחסנה214323/06/2011
פח13משרדמשרדים214423/06/2011
פח45משרדמשרדים214523/06/2011
פח46משרדמשרדים214623/06/2011
פח47משרדמשרדים214723/06/2011
אסבסט49משרדמשרדים214823/06/2011
אסבסט56משרדמשרדים214923/06/2011
אסבסט58משרדמשרדים215023/06/2011
פח60משרדמשרדים215123/06/2011
בטון71משרדמשרדים215223/06/2011
אסבסט76משרדמשרדים215323/06/2011
אסבסט77משרדמשרדים215423/06/2011
אסבסט78משרדמשרדים215523/06/2011
פח80משרדמשרדים215623/06/2011
פח85משרדמשרדים215723/06/2011
אסבסט100משרדמשרדים215823/06/2011
רעפים103משרדמשרדים215923/06/2011
אסבסט104משרדמשרדים216023/06/2011
אסבסט115משרדמשרדים216123/06/2011
אסבסט115משרדמשרדים216223/06/2011
אסבסט117משרדמשרדים216323/06/2011
רעפים137משרדמשרדים216423/06/2011
בטון308משרדמשרדים216523/06/2011
בטון398משרדמשרדים216623/06/2011
בטון418משרדמשרדים216723/06/2011
אסבסט218משרדמשרדים216823/06/2011
בטון234משרדמשרדים216923/06/2011
בטון234משרדמשרדים217023/06/2011
אסבסט253משרדמשרדים217123/06/2011
בטון255משרדמשרדים217223/06/2011
בטון518משרדמשרדים217323/06/2011
בטון310משרדמשרדים217423/06/2011
בטון1037משרדמשרדים217523/06/2011
בטון601משרדמשרדים217623/06/2011
בטון1047משרדמשרדים217723/06/2011
פח55חמ"למשרדים217823/06/2011
אסבסט21מחסןאחסנה217923/06/2011
אסבסט25מחסןאחסנה218023/06/2011
אסבסט58מחסןאחסנה218123/06/2011
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פח94מחסןאחסנה218223/06/2011
אסבסט309מחסןאחסנה218323/06/2011
אסבסט364מחסןאחסנה218423/06/2011
אסבסט443מחסןאחסנה218523/06/2011
אסבסט536מחסןאחסנה218623/06/2011
אסבסט653מחסןאחסנה218723/06/2011
פח668מחסןאחסנה218823/06/2011
אסבסט882מחסןאחסנה218923/06/2011
פח1839מחסןאחסנה219023/06/2011
פח706מבנה מורשתמבנה הנצחה219123/06/2011
פח152מטבחהסעדה219223/06/2011
רעפים204חדר אוכלהסעדה219323/06/2011
בטון1שירותיםשירותים219423/06/2011
בטון6שירותיםשירותים219523/06/2011
בטון7שירותיםשירותים219623/06/2011
בטון8שירותיםשירותים219723/06/2011
בטון8שירותיםשירותים219823/06/2011
בטון9שירותיםשירותים219923/06/2011
בטון23שירותיםשירותים220023/06/2011
אסבסט31שירותיםשירותים220123/06/2011
בטון45שירותיםשירותים220223/06/2011
בטון6מקלחותשירותים220323/06/2011
פלסטיק15חשמלאנרגיה220423/06/2011
בטון31חשמלאנרגיה220523/06/2011
בטון158חשמלאנרגיה220623/06/2011
בטון276חשמלאנרגיה220723/06/2011
בטון70הסקהאנרגיה220823/06/2011
אסבסט23תנור חימום מיםאנרגיה220923/06/2011
אסבסט6מדחסיםאנרגיה221023/06/2011
פח27מתקן שאיבת מיםאנרגיה221123/06/2011
אסבסט19חניהסככה221223/06/2011
רעפים21חניהסככה221323/06/2011
אסבסט40חניהסככה221423/06/2011
אסבסט48חניהסככה221523/06/2011
אסבסט91חניהסככה221623/06/2011
פח98חניהסככה221723/06/2011
אסבסט120חניהסככה221823/06/2011
אסבסט302חניהסככה221923/06/2011
אסבסט714חניהסככה222023/06/2011
עץ15המתנהסככה222123/06/2011
עץ17המתנהסככה222223/06/2011
פח2גגוןסככה222323/06/2011
אסבסט2גגוןסככה222423/06/2011
פח2גגוןסככה222523/06/2011
פח2גגוןסככה222623/06/2011
אסבסט2גגוןסככה222723/06/2011
בטון3גגוןסככה222823/06/2011
אסבסט4גגוןסככה222923/06/2011
פח4גגוןסככה223023/06/2011
פח5גגוןסככה223123/06/2011
בטון6גגוןסככה223223/06/2011
פח7גגוןסככה223323/06/2011
פח8גגוןסככה223423/06/2011
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בטון8גגוןסככה223523/06/2011
פח12גגוןסככה223623/06/2011
פלסטיק12גגוןסככה223723/06/2011
פלסטיק12גגוןסככה223823/06/2011
פח14גגוןסככה223923/06/2011
רעפים14גגוןסככה224023/06/2011
רעפים16גגוןסככה224123/06/2011
רעפים16גגוןסככה224223/06/2011
פח16גגוןסככה224323/06/2011
פח21גגוןסככה224423/06/2011
פח28גגוןסככה224523/06/2011
אסבסט33גגוןסככה224623/06/2011
אסבסט33גגוןסככה224723/06/2011
פח46גגוןסככה224823/06/2011
אסבסט868סדנת רכבסככת טיפולים224923/06/2011
אסבסט876סדנת רכבסככת טיפולים225023/06/2011
אסבסט882סדנת רכבסככת טיפולים225123/06/2011
פח2רגילהסככת אחסנה225223/06/2011
אסבסט4רגילהסככת אחסנה225323/06/2011
אסבסט33רגילהסככת אחסנה225423/06/2011
אסבסט42רגילהסככת אחסנה225523/06/2011
פח64רגילהסככת אחסנה225623/06/2011
אסבסט64רגילהסככת אחסנה225723/06/2011
פח65רגילהסככת אחסנה225823/06/2011
פח73רגילהסככת אחסנה225923/06/2011
פח150רגילהסככת אחסנה226023/06/2011
אסבסט229רגילהסככת אחסנה226123/06/2011
פלסטיק266רגילהסככת אחסנה226223/06/2011
אסבסט311רגילהסככת אחסנה226323/06/2011
אסבסט432רגילהסככת אחסנה226423/06/2011
אסבסט3613רגילהסככת אחסנה226523/06/2011
אסבסט2971יבשהסככת אחסנה226623/06/2011
אסבסט3875יבשהסככת אחסנה226723/06/2011
אסבסט125מגוריםמבנה מגורים226823/06/2011
בטון275מגוריםמבנה מגורים226923/06/2011
בטון320מגוריםמבנה מגורים227023/06/2011
בטון880מגוריםמבנה מגורים227123/06/2011
פח31משרדמשרדים227223/06/2011
פח32משרדמשרדים227323/06/2011
אסבסט32משרדמשרדים227423/06/2011
פח32משרדמשרדים227523/06/2011
אסבסט33משרדמשרדים227623/06/2011
אסבסט34משרדמשרדים227723/06/2011
אסבסט37משרדמשרדים227823/06/2011
אסבסט47משרדמשרדים227923/06/2011
אסבסט51משרדמשרדים228023/06/2011
אסבסט54משרדמשרדים228123/06/2011
אסבסט57משרדמשרדים228223/06/2011
אסבסט59משרדמשרדים228323/06/2011
אסבסט62משרדמשרדים228423/06/2011
פח62משרדמשרדים228523/06/2011
אסבסט84משרדמשרדים228623/06/2011
אסבסט85משרדמשרדים228723/06/2011
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אסבסט93משרדמשרדים228823/06/2011
אסבסט190משרדמשרדים228923/06/2011
אסבסט136משרדמשרדים229023/06/2011
אסבסט144משרדמשרדים229123/06/2011
בטון164משרדמשרדים229223/06/2011
אסבסט166משרדמשרדים229323/06/2011
בטון345משרדמשרדים229423/06/2011
אסבסט395משרדמשרדים229523/06/2011
פח207משרדמשרדים229623/06/2011
בטון234משרדמשרדים229723/06/2011
אסבסט253משרדמשרדים229823/06/2011
אסבסט260משרדמשרדים229923/06/2011
אסבסט535משרדמשרדים230023/06/2011
אסבסט568משרדמשרדים230123/06/2011
פח298משרדמשרדים230223/06/2011
אסבסט355משרדמשרדים230323/06/2011
אסבסט434משרדמשרדים230423/06/2011
אסבסט958משרדמשרדים230523/06/2011
אסבסט960משרדמשרדים230623/06/2011
אסבסט962משרדמשרדים230723/06/2011
אסבסט971משרדמשרדים230823/06/2011
אסבסט541משרדמשרדים230923/06/2011
בטון1245משרדמשרדים231023/06/2011
אסבסט1270משרדמשרדים231123/06/2011
אסבסט1324משרדמשרדים231223/06/2011
אסבסט1501משרדמשרדים231323/06/2011
אסבסט1689משרדמשרדים231423/06/2011
אסבסט918משרדמשרדים231523/06/2011
אסבסט1739משרדמשרדים231623/06/2011
בטון6מחסןאחסנה231723/06/2011
פח23מחסןאחסנה231823/06/2011
פח31מחסןאחסנה231923/06/2011
אסבסט31מחסןאחסנה232023/06/2011
אסבסט34מחסןאחסנה232123/06/2011
אסבסט75מחסןאחסנה232223/06/2011
פח43מחסןאחסנה232323/06/2011
אסבסט53מחסןאחסנה232423/06/2011
אסבסט177מחסןאחסנה232523/06/2011
אסבסט213מחסןאחסנה232623/06/2011
אסבסט560מחסןאחסנה232723/06/2011
אסבסט338מחסןאחסנה232823/06/2011
אסבסט708מחסןאחסנה232923/06/2011
אסבסט469מחסןאחסנה233023/06/2011
אסבסט65נשקייהאחסנה233123/06/2011
אסבסט45מבנה מורשתמבנה הנצחה233223/06/2011
רעפים205מבנה מורשתמבנה הנצחה233323/06/2011
פח1068חדר אוכלהסעדה233423/06/2011
בטון1895חדר אוכלהסעדה233523/06/2011
פלסטיק249בית מלאכהבית מלאכה233623/06/2011
בטון217מעבדהמעבדה233723/06/2011
בטון2306מעבדהמעבדה233823/06/2011
פח11מרפאהבריאות233923/06/2011
אסבסט208מרפאהבריאות234023/06/2011
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בטון13מקלטמקלט234123/06/2011
פח223שק"למבנה שירות234223/06/2011
בטון13ש"געמדת אבטחה234323/06/2011
בטון22ש"געמדת אבטחה234423/06/2011
בטון10שירותיםשירותים234523/06/2011
בטון11שירותיםשירותים234623/06/2011
בטון11שירותיםשירותים234723/06/2011
אסבסט12שירותיםשירותים234823/06/2011
אסבסט14שירותיםשירותים234923/06/2011
אסבסט27שירותיםשירותים235023/06/2011
בטון33שירותיםשירותים235123/06/2011
אסבסט45שירותיםשירותים235223/06/2011
בטון11מקלחותשירותים235323/06/2011
בטון48תקשורתתקשורת235423/06/2011
אסבסט14שמןמיכלים235523/06/2011
אסבסט25דלקמיכלים235623/06/2011
בטון41מבנהמבנה235723/06/2011
אסבסט15חשמלאנרגיה235823/06/2011
<Null>20דלקמיכלים235823/06/2011
בטון19חשמלאנרגיה235923/06/2011
<Null>45מחסןאחסנה235911/11/2013
<Null>45מחסןאחסנה236011/11/2013
אסבסט45חשמלאנרגיה236023/06/2011
פלסטיק17גנרטוראנרגיה236123/06/2011
פח17תנור חימום מיםאנרגיה236223/06/2011
פח5מדחסיםאנרגיה236323/06/2011
פח8מדחסיםאנרגיה236423/06/2011
פח16חניהסככה236523/06/2011
פח40חניהסככה236623/06/2011
פח41חניהסככה236723/06/2011
פח41חניהסככה236823/06/2011
פח58חניהסככה236923/06/2011
פח6המתנהסככה237023/06/2011
פח7המתנהסככה237123/06/2011
פח12המתנהסככה237223/06/2011
עץ21המתנהסככה237323/06/2011
פח27המתנהסככה237423/06/2011
אסבסט46המתנהסככה237523/06/2011
אסבסט26סככהסככה237623/06/2011
עץ64המתנהסככה237723/06/2011
פלסטיק75המתנהסככה237823/06/2011
פלסטיק162המתנהסככה237923/06/2011
פח207המתנהסככה238023/06/2011
פח2גגוןסככה238123/06/2011
בטון2גגוןסככה238223/06/2011
פח2גגוןסככה238323/06/2011
פח3גגוןסככה238423/06/2011
פח3גגוןסככה238523/06/2011
פלסטיק3גגוןסככה238623/06/2011
פח21גגוןסככה238723/06/2011
פח26גגוןסככה238823/06/2011
אסבסט30גגוןסככה238923/06/2011
פח33גגוןסככה239023/06/2011
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אסבסט35גגוןסככה239123/06/2011
פח48גגוןסככה239223/06/2011
אסבסט53גגוןסככה239323/06/2011
אסבסט61גגוןסככה239423/06/2011
אסבסט63גגוןסככה239523/06/2011
אסבסט90גגוןסככה239623/06/2011
פלסטיק119גגוןסככה239723/06/2011
239823/06/201115991
אסבסט13רגילהסככת אחסנה239923/06/2011
אסבסט32רגילהסככת אחסנה240023/06/2011
אסבסט160רגילהסככת אחסנה240123/06/2011
אסבסט878רגילהסככת אחסנה240223/06/2011
אסבסט888רגילהסככת אחסנה240323/06/2011
אסבסט1742יבשהסככת אחסנה240423/06/2011
פח26מגוריםמבנה מגורים240523/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים240623/06/2011
בטון39מגוריםמבנה מגורים240723/06/2011
בטון39מגוריםמבנה מגורים240823/06/2011
פח43מגוריםמבנה מגורים240923/06/2011
פח43מגוריםמבנה מגורים241023/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים241123/06/2011
פח49מגוריםמבנה מגורים241223/06/2011
פח51מגוריםמבנה מגורים241323/06/2011
בטון121מגוריםמבנה מגורים241423/06/2011
פח406מגוריםמבנה מגורים241523/06/2011
בטון32משרדמשרדים241623/06/2011
בטון35משרדמשרדים241723/06/2011
פח53משרדמשרדים241823/06/2011
אסבסט95משרדמשרדים241923/06/2011
אסבסט119משרדמשרדים242023/06/2011
אסבסט117משרדמשרדים242123/06/2011
בטון277משרדמשרדים242223/06/2011
אסבסט386משרדמשרדים242323/06/2011
אסבסט389משרדמשרדים242423/06/2011
אסבסט446משרדמשרדים242523/06/2011
בטון1699משרדמשרדים242623/06/2011
אסבסט216חמ"למשרדים242723/06/2011
אסבסט6מחסןאחסנה242823/06/2011
אסבסט7מחסןאחסנה242923/06/2011
אסבסט7מחסןאחסנה243023/06/2011
אסבסט8מחסןאחסנה243123/06/2011
אסבסט8מחסןאחסנה243223/06/2011
אסבסט9מחסןאחסנה243323/06/2011
אסבסט9מחסןאחסנה243423/06/2011
אסבסט11מחסןאחסנה243523/06/2011
אסבסט11מחסןאחסנה243623/06/2011
אסבסט12מחסןאחסנה243723/06/2011
אסבסט14מחסןאחסנה243823/06/2011
אסבסט14מחסןאחסנה243923/06/2011
אסבסט14מחסןאחסנה244023/06/2011
בטון16מחסןאחסנה244123/06/2011
פח28מחסןאחסנה244223/06/2011
פח29מחסןאחסנה244323/06/2011
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אסבסט31מחסןאחסנה244423/06/2011
אסבסט67מחסןאחסנה244523/06/2011
אסבסט81מחסןאחסנה244623/06/2011
אסבסט113מחסןאחסנה244723/06/2011
אסבסט141מחסןאחסנה244823/06/2011
אסבסט146מחסןאחסנה244923/06/2011
אסבסט150מחסןאחסנה245023/06/2011
אסבסט160מחסןאחסנה245123/06/2011
אסבסט190מחסןאחסנה245223/06/2011
אסבסט202מחסןאחסנה245323/06/2011
אסבסט300מחסןאחסנה245423/06/2011
אסבסט159נשקייהאחסנה245523/06/2011
אסבסט32בונקר תחמושתאחסנה245623/06/2011
בטון99מבנה מורשתמבנה הנצחה245723/06/2011
אסבסט222מטבחהסעדה245823/06/2011
בטון250חדר אוכלהסעדה245923/06/2011
פלסטיק65מועדוןפנאי וספורט246023/06/2011
אסבסט68חדר כושרפנאי וספורט246123/06/2011
בטון915מעבדהמעבדה246223/06/2011
אסבסט60בית כנסתדת246323/06/2011
אסבסט132שק"למבנה שירות246423/06/2011
בטון10ש"געמדת אבטחה246523/06/2011
בטון1שירותיםשירותים246623/06/2011
בטון1שירותיםשירותים246723/06/2011
פלסטיק8שירותיםשירותים246823/06/2011
אסבסט24שירותיםשירותים246923/06/2011
ברזל14מקלחותשירותים247023/06/2011
בטון171מקלחותשירותים247123/06/2011
בטון9חשמלאנרגיה247223/06/2011
אסבסט46חשמלאנרגיה247323/06/2011
פלסטיק25הסקהאנרגיה247423/06/2011
פח9גנרטוראנרגיה247523/06/2011
אסבסט8תנור חימום מיםאנרגיה247623/06/2011
בטון8תנור חימום מיםאנרגיה247723/06/2011
בטון9תנור חימום מיםאנרגיה247823/06/2011
בטון12תנור חימום מיםאנרגיה247923/06/2011
בטון17תנור חימום מיםאנרגיה248023/06/2011
בטון22תנור חימום מיםאנרגיה248123/06/2011
בטון37תנור חימום מיםאנרגיה248223/06/2011
בטון65תנור חימום מיםאנרגיה248323/06/2011
עץ6המתנהסככה248423/06/2011
עץ10המתנהסככה248523/06/2011
עץ28המתנהסככה248623/06/2011
עץ28המתנהסככה248723/06/2011
עץ214המתנהסככה248823/06/2011
פלסטיק3גגוןסככה248923/06/2011
פח5גגוןסככה249023/06/2011
פח14גגוןסככה249123/06/2011
אסבסט49גגוןסככה249223/06/2011
פח85גגוןסככה249323/06/2011
פח18שימוןסככת טיפולים249423/06/2011
ללא גג27סדנת רכבסככת טיפולים249523/06/2011
פח81סדנת רכבסככת טיפולים249623/06/2011
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אסבסט65אימוןסככת הדרכה249723/06/2011
אסבסט68אימוןסככת הדרכה249823/06/2011
אסבסט90אימוןסככת הדרכה249923/06/2011
אסבסט92אימוןסככת הדרכה250023/06/2011
אסבסט117אימוןסככת הדרכה250123/06/2011
250218/11/201313451
אסבסט1570מגוריםמבנה מגורים250323/06/2011
אסבסט1592מגוריםמבנה מגורים250423/06/2011
בטון1616מגוריםמבנה מגורים250523/06/2011
בטון1630מגוריםמבנה מגורים250623/06/2011
אסבסט1965מגוריםמבנה מגורים250723/06/2011
אסבסט2033מגוריםמבנה מגורים250823/06/2011
אסבסט2034מגוריםמבנה מגורים250923/06/2011
פלסטיק41משרדמשרדים251023/06/2011
אסבסט50משרדמשרדים251123/06/2011
בטון70משרדמשרדים251223/06/2011
אסבסט99משרדמשרדים251323/06/2011
אסבסט102משרדמשרדים251423/06/2011
אסבסט104משרדמשרדים251523/06/2011
אסבסט105משרדמשרדים251623/06/2011
אסבסט107משרדמשרדים251723/06/2011
אסבסט118משרדמשרדים251823/06/2011
אסבסט154משרדמשרדים251923/06/2011
אסבסט192משרדמשרדים252023/06/2011
אסבסט205משרדמשרדים252123/06/2011
פח207משרדמשרדים252223/06/2011
אסבסט281משרדמשרדים252323/06/2011
פח290משרדמשרדים252423/06/2011
אסבסט1342משרדמשרדים252523/06/2011
בטון1018משרדמשרדים252623/06/2011
אסבסט371משרדמשרדים252723/06/2011
בטון762משרדמשרדים252823/06/2011
אסבסט428משרדמשרדים252923/06/2011
פח5מחסןאחסנה253023/06/2011
פח13מחסןאחסנה253123/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה253223/06/2011
פח14מחסןאחסנה253323/06/2011
פח14מחסןאחסנה253423/06/2011
פח14מחסןאחסנה253523/06/2011
פח14מחסןאחסנה253623/06/2011
פח15מחסןאחסנה253723/06/2011
פח15מחסןאחסנה253823/06/2011
פח15מחסןאחסנה253923/06/2011
פח15מחסןאחסנה254023/06/2011
פח15מחסןאחסנה254123/06/2011
פח15מחסןאחסנה254223/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה254323/06/2011
ברזל16מחסןאחסנה254423/06/2011
ברזל16מחסןאחסנה254523/06/2011
אסבסט16מחסןאחסנה254623/06/2011
ברזל18מחסןאחסנה254723/06/2011
פח13מחסןאחסנה254823/06/2011
אסבסט30מחסןאחסנה254911/11/2013
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ברזל31מחסןאחסנה255023/06/2011
אסבסט34מחסןאחסנה255123/06/2011
אסבסט90מחסןאחסנה255223/06/2011
אסבסט109מחסןאחסנה255323/06/2011
פח136מחסןאחסנה255423/06/2011
אסבסט138מחסןאחסנה255523/06/2011
אסבסט140מחסןאחסנה255623/06/2011
פח163מחסןאחסנה255723/06/2011
פח257מחסןאחסנה255823/06/2011
בטון195נשקייהאחסנה255923/06/2011
ברזל15בונקר תחמושתאחסנה256023/06/2011
בטון24בונקר תחמושתאחסנה256123/06/2011
בטון846מטבחהסעדה256223/06/2011
בטון4407מטבחהסעדה256323/06/2011
אסבסט268חדר כושרפנאי וספורט256423/06/2011
בטון313מרפאהבריאות256523/06/2011
בטון140כיתות לימודהדרכה256623/06/2011
בטון143כיתות לימודהדרכה256723/06/2011
בטון226כיתות לימודהדרכה256823/06/2011
בטון288כיתות לימודהדרכה256923/06/2011
בטון318כיתות לימודהדרכה257023/06/2011
בטון319כיתות לימודהדרכה257123/06/2011
בטון329כיתות לימודהדרכה257223/06/2011
בטון339כיתות לימודהדרכה257323/06/2011
בטון343כיתות לימודהדרכה257423/06/2011
בטון357כיתות לימודהדרכה257523/06/2011
בטון415אולם הרצאותהדרכה257623/06/2011
בטון24מכבסהמבנה שירות257723/06/2011
בטון258שק"למבנה שירות257823/06/2011
בטון4ש"געמדת אבטחה257923/06/2011
בטון8שירותיםשירותים258023/06/2011
בטון8שירותיםשירותים258123/06/2011
בטון12שירותיםשירותים258223/06/2011
בטון270משרדמשרדים258311/11/2013
בטון14מקלחותשירותים258423/06/2011
בטון30מקלחותשירותים258523/06/2011
פח12גנרטוראנרגיה258623/06/2011
פח8מדחסיםאנרגיה258723/06/2011
אסבסט72חניהסככה258823/06/2011
ללא גג41המתנהסככה258923/06/2011
פח4גגוןסככה259023/06/2011
אסבסט11גגוןסככה259123/06/2011
אסבסט20גגוןסככה259223/06/2011
אסבסט23גגוןסככה259323/06/2011
אסבסט28גגוןסככה259423/06/2011
אסבסט90סדנת רכבסככת טיפולים259523/06/2011
אסבסט90סדנת רכבסככת טיפולים259623/06/2011
אסבסט324סדנת רכבסככת טיפולים259723/06/2011
אסבסט888סדנת רכבסככת טיפולים259823/06/2011
פח69רגילהסככת אחסנה259923/06/2011
פח111רגילהסככת אחסנה260023/06/2011
בטון18משרדמשרדים260123/06/2011
אסבסט38משרדמשרדים260223/06/2011
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אסבסט42משרדמשרדים260323/06/2011
אסבסט65משרדמשרדים260423/06/2011
אסבסט97משרדמשרדים260523/06/2011
אסבסט119משרדמשרדים260623/06/2011
אסבסט494משרדמשרדים260723/06/2011
אסבסט27מחסןאחסנה260823/06/2011
אסבסט37מחסןאחסנה260923/06/2011
אסבסט41מחסןאחסנה261023/06/2011
אסבסט92מחסןאחסנה261123/06/2011
אסבסט146מחסןאחסנה261223/06/2011
אסבסט243מחסןאחסנה261323/06/2011
אסבסט490מחסןאחסנה261423/06/2011
בטון8ש"געמדת אבטחה261523/06/2011
פח6שירותיםשירותים261623/06/2011
אסבסט35שירותיםשירותים261723/06/2011
פח57רגילהסככת אחסנה261823/06/2011
פח158רגילהסככת אחסנה261923/06/2011
אסבסט148משרדמשרדים262023/06/2011
ברזל33מחסןאחסנה262123/06/2011
ברזל33מחסןאחסנה262223/06/2011
אסבסט1445מחסןאחסנה262323/06/2011
אסבסט1447מחסןאחסנה262423/06/2011
אסבסט1454מחסןאחסנה262523/06/2011
אסבסט2081מחסןאחסנה262623/06/2011
אסבסט2081מחסןאחסנה262723/06/2011
אסבסט2084מחסןאחסנה262823/06/2011
אסבסט2088מחסןאחסנה262923/06/2011
אסבסט4962מחסןאחסנה263023/06/2011
אסבסט36ש"געמדת אבטחה263123/06/2011
פח4מגדל שמירהעמדת אבטחה263223/06/2011
פח18גנרטוראנרגיה263323/06/2011
<Null>37מחסןאחסנה263310/11/2013
פח28גנרטוראנרגיה263423/06/2011
<Null>37מחסןאחסנה263410/11/2013
פח3תנור חימום מיםאנרגיה263523/06/2011
<Null>37מחסןאחסנה263510/11/2013
פח8תנור חימום מיםאנרגיה263623/06/2011
פח9תנור חימום מיםאנרגיה263723/06/2011
אסבסט16תנור חימום מיםאנרגיה263823/06/2011
פח16מדחסיםאנרגיה263923/06/2011
פח79המתנהסככה264023/06/2011
פח101המתנהסככה264123/06/2011
רעפים103המתנהסככה264223/06/2011
פח1גגוןסככה264323/06/2011
פח1גגוןסככה264423/06/2011
פח1גגוןסככה264523/06/2011
פח1גגוןסככה264623/06/2011
פח2גגוןסככה264723/06/2011
אסבסט3גגוןסככה264823/06/2011
פח9גגוןסככה264923/06/2011
פח15גגוןסככה265023/06/2011
פח80גגוןסככה265123/06/2011
רעפים83גגוןסככה265223/06/2011
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רעפים97גגוןסככה265323/06/2011
פח18שימוןסככת טיפולים265423/06/2011
אסבסט888סדנת רכבסככת טיפולים265523/06/2011
אסבסט394רגילהסככת אחסנה265623/06/2011
אסבסט889רגילהסככת אחסנה265723/06/2011
אסבסט63אימוןסככת הדרכה265823/06/2011
אסבסט70אימוןסככת הדרכה265923/06/2011
פח80אימוןסככת הדרכה266023/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים266123/06/2011
פלסטיק46מגוריםמבנה מגורים266223/06/2011
פלסטיק47מגוריםמבנה מגורים266323/06/2011
אסבסט105מגוריםמבנה מגורים266423/06/2011
אסבסט120מגוריםמבנה מגורים266523/06/2011
אסבסט157מגוריםמבנה מגורים266623/06/2011
אסבסט163מגוריםמבנה מגורים266723/06/2011
אסבסט234מגוריםמבנה מגורים266823/06/2011
אסבסט294מגוריםמבנה מגורים266923/06/2011
אסבסט50משרדמשרדים267023/06/2011
אסבסט51חדר אוכלהסעדה267111/11/2013
אסבסט51משרדמשרדים267223/06/2011
אסבסט52משרדמשרדים267323/06/2011
אסבסט52משרדמשרדים267423/06/2011
אסבסט59משרדמשרדים267523/06/2011
אסבסט74משרדמשרדים267623/06/2011
פלסטיק227משרדמשרדים267723/06/2011
בטון228משרדמשרדים267823/06/2011
בטון229משרדמשרדים267923/06/2011
רעפים230משרדמשרדים268023/06/2011
אסבסט289משרדמשרדים268123/06/2011
אסבסט360משרדמשרדים268223/06/2011
בטון1265משרדמשרדים268323/06/2011
אסבסט54חמ"למשרדים268423/06/2011
אסבסט10מחסןאחסנה268523/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה268623/06/2011
אסבסט15מחסןאחסנה268723/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה268823/06/2011
אסבסט20מחסןאחסנה268923/06/2011
אסבסט24מחסןאחסנה269023/06/2011
ברזל28מחסןאחסנה269123/06/2011
ברזל29מחסןאחסנה269223/06/2011
אסבסט33מחסןאחסנה269323/06/2011
אסבסט39מחסןאחסנה269423/06/2011
אסבסט45מחסןאחסנה269523/06/2011
אסבסט52מחסןאחסנה269623/06/2011
אסבסט53מחסןאחסנה269723/06/2011
אסבסט54מחסןאחסנה269823/06/2011
אסבסט66מחסןאחסנה269923/06/2011
אסבסט79מחסןאחסנה270023/06/2011
אסבסט81מחסןאחסנה270123/06/2011
אסבסט86מחסןאחסנה270223/06/2011
אסבסט104מחסןאחסנה270323/06/2011
אסבסט108מחסןאחסנה270423/06/2011
פח111מחסןאחסנה270523/06/2011
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פלסטיק112מחסןאחסנה270623/06/2011
אסבסט117מחסןאחסנה270723/06/2011
אסבסט120מחסןאחסנה270823/06/2011
אסבסט122מחסןאחסנה270923/06/2011
אסבסט157מחסןאחסנה271023/06/2011
אסבסט241מחסןאחסנה271123/06/2011
אסבסט69נשקייהאחסנה271223/06/2011
בטון18בונקר תחמושתאחסנה271323/06/2011
פלסטיק220חדר אוכלהסעדה271423/06/2011
בטון447חדר אוכלהסעדה271523/06/2011
אסבסט50מועדוןפנאי וספורט271623/06/2011
אסבסט54חדר כושרפנאי וספורט271723/06/2011
בטון31מעבדהמעבדה271823/06/2011
אסבסט37מעבדהמעבדה271923/06/2011
אסבסט48מעבדהמעבדה272023/06/2011
בטון52מעבדהמעבדה272123/06/2011
בטון114מקלטמקלט272223/06/2011
אסבסט66כיתות לימודהדרכה272323/06/2011
אסבסט66כיתות לימודהדרכה272423/06/2011
בטון90כיתות לימודהדרכה272523/06/2011
אסבסט91כיתות לימודהדרכה272623/06/2011
אסבסט92כיתות לימודהדרכה272723/06/2011
פלסטיק106כיתות לימודהדרכה272823/06/2011
אסבסט135כיתות לימודהדרכה272923/06/2011
בטון251כיתות לימודהדרכה273023/06/2011
אסבסט184אולם הרצאותהדרכה273123/06/2011
פלסטיק6ש"געמדת אבטחה273223/06/2011
אסבסט6שירותיםשירותים273323/06/2011
בטון8מקלחותשירותים273423/06/2011
פח15מקלחותשירותים273523/06/2011
פח15מקלחותשירותים273623/06/2011
פח16מקלחותשירותים273723/06/2011
בטון24מקלחותשירותים273823/06/2011
בטון25מקלחותשירותים273923/06/2011
בטון25מקלחותשירותים274023/06/2011
בטון2חשמלאנרגיה274123/06/2011
אסבסט34חשמלאנרגיה274223/06/2011
בטון59חשמלאנרגיה274323/06/2011
בטון91חשמלאנרגיה274423/06/2011
אסבסט96חשמלאנרגיה274523/06/2011
בטון208חשמלאנרגיה274623/06/2011
אסבסט17גנרטוראנרגיה274723/06/2011
אסבסט24תנור חימום מיםאנרגיה274823/06/2011
אסבסט42מדחסיםאנרגיה274923/06/2011
אסבסט51מדחסיםאנרגיה275023/06/2011
פח8מתקן שאיבת מיםאנרגיה275123/06/2011
אסבסט23חניהסככה275223/06/2011
פח14המתנהסככה275323/06/2011
אסבסט16המתנהסככה275423/06/2011
פח20המתנהסככה275523/06/2011
אסבסט59המתנהסככה275623/06/2011
פח3גגוןסככה275723/06/2011
פח4גגוןסככה275823/06/2011
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פח5גגוןסככה275923/06/2011
בטון6גגוןסככה276023/06/2011
פח9גגוןסככה276123/06/2011
אסבסט9גגוןסככה276223/06/2011
פלסטיק11גגוןסככה276323/06/2011
פלסטיק13גגוןסככה276423/06/2011
אסבסט14גגוןסככה276523/06/2011
פח17גגוןסככה276623/06/2011
פח19גגוןסככה276723/06/2011
אסבסט19גגוןסככה276823/06/2011
אסבסט22גגוןסככה276923/06/2011
אסבסט27גגוןסככה277023/06/2011
פח30גגוןסככה277123/06/2011
אסבסט32גגוןסככה277223/06/2011
פח33גגוןסככה277323/06/2011
אסבסט45גגוןסככה277423/06/2011
פח27רגילהסככת אחסנה277523/06/2011
אסבסט35רגילהסככת אחסנה277623/06/2011
אסבסט36רגילהסככת אחסנה277723/06/2011
פח37רגילהסככת אחסנה277823/06/2011
פח108רגילהסככת אחסנה277923/06/2011
אסבסט160רגילהסככת אחסנה278023/06/2011
אסבסט256רגילהסככת אחסנה278123/06/2011
אסבסט763רגילהסככת אחסנה278223/06/2011
אסבסט67מגוריםמבנה מגורים278323/06/2011
אסבסט107מגוריםמבנה מגורים278423/06/2011
אסבסט111מגוריםמבנה מגורים278523/06/2011
בטון604מגוריםמבנה מגורים278623/06/2011
ללא גג9משרדמשרדים278723/06/2011
אסבסט32משרדמשרדים278823/06/2011
אסבסט72משרדמשרדים278923/06/2011
ללא גג81משרדמשרדים279023/06/2011
אסבסט88משרדמשרדים279123/06/2011
ללא גג117משרדמשרדים279223/06/2011
אסבסט133משרדמשרדים279323/06/2011
אסבסט333משרדמשרדים279423/06/2011
אסבסט450משרדמשרדים279523/06/2011
בטון2690משרדמשרדים279623/06/2011
פח8מחסןאחסנה279723/06/2011
ללא גג11מחסןאחסנה279823/06/2011
בטון11מחסןאחסנה279923/06/2011
ללא גג11מחסןאחסנה280023/06/2011
אסבסט28מחסןאחסנה280123/06/2011
אסבסט32מחסןאחסנה280223/06/2011
פח32מחסןאחסנה280323/06/2011
אסבסט35מחסןאחסנה280423/06/2011
אסבסט38מחסןאחסנה280523/06/2011
פח47מחסןאחסנה280623/06/2011
אסבסט54מחסןאחסנה280723/06/2011
אסבסט66מחסןאחסנה280823/06/2011
אסבסט71מחסןאחסנה280923/06/2011
ללא גג112מחסןאחסנה281023/06/2011
אסבסט116מחסןאחסנה281123/06/2011
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אסבסט149מחסןאחסנה281223/06/2011
פח166מחסןאחסנה281323/06/2011
אסבסט182מחסןאחסנה281423/06/2011
אסבסט259מחסןאחסנה281523/06/2011
אסבסט300מחסןאחסנה281623/06/2011
אסבסט793מחסןאחסנה281723/06/2011
בטון8בונקר תחמושתאחסנה281823/06/2011
אסבסט68מועדוןפנאי וספורט281923/06/2011
אסבסט183חדר כושרפנאי וספורט282023/06/2011
אסבסט247בית מלאכהבית מלאכה282123/06/2011
אסבסט494בית מלאכהבית מלאכה282223/06/2011
אסבסט176מעבדהמעבדה282323/06/2011
אסבסט187מעבדהמעבדה282423/06/2011
אסבסט758מעבדהמעבדה282523/06/2011
בטון1183מעבדהמעבדה282623/06/2011
אסבסט573מעבדהמעבדה282723/06/2011
בטון3139מעבדהמעבדה282823/06/2011
בטון3216מעבדהמעבדה282923/06/2011
אסבסט2370מעבדהמעבדה283023/06/2011
בטון3735מעבדהמעבדה283123/06/2011
בטון4249מעבדהמעבדה283223/06/2011
אסבסט58בית כנסתדת283323/06/2011
אסבסט104כיתות לימודהדרכה283423/06/2011
אסבסט166שק"למבנה שירות283523/06/2011
בטון14ש"געמדת אבטחה283623/06/2011
בטון10שירותיםשירותים283723/06/2011
עץ11שירותיםשירותים283823/06/2011
בטון14שירותיםשירותים283923/06/2011
בטון21שירותיםשירותים284023/06/2011
עץ24שירותיםשירותים284123/06/2011
אסבסט33שירותיםשירותים284223/06/2011
בטון47שירותיםשירותים284323/06/2011
פח9גנרטוראנרגיה284423/06/2011
2844<Null>345מעבדהמעבדה<Null>
פח31חניהסככה284523/06/2011
<Null>32מחסןאחסנה284523/06/2011
פח34חניהסככה284623/06/2011
<Null>32מחסןאחסנה284623/06/2011
פח51חניהסככה284723/06/2011
עץ7המתנהסככה284823/06/2011
פח2גגוןסככה284923/06/2011
פח2גגוןסככה285023/06/2011
פח3גגוןסככה285123/06/2011
פח3גגוןסככה285223/06/2011
פח3גגוןסככה285323/06/2011
פח3גגוןסככה285423/06/2011
פח3גגוןסככה285523/06/2011
פח3גגוןסככה285623/06/2011
פח3גגוןסככה285723/06/2011
פח3גגוןסככה285823/06/2011
פח3גגוןסככה285923/06/2011
פלסטיק3גגוןסככה286023/06/2011
פח3גגוןסככה286123/06/2011
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פח5גגוןסככה286223/06/2011
פח11גגוןסככה286323/06/2011
אסבסט17גגוןסככה286423/06/2011
פח19גגוןסככה286523/06/2011
אסבסט21גגוןסככה286623/06/2011
אסבסט22גגוןסככה286723/06/2011
פח23גגוןסככה286823/06/2011
אסבסט34גגוןסככה286923/06/2011
פח80גגוןסככה287023/06/2011
אסבסט50סדנת רכבסככת טיפולים287123/06/2011
אסבסט11רגילהסככת אחסנה287223/06/2011
אסבסט24רגילהסככת אחסנה287323/06/2011
אסבסט28רגילהסככת אחסנה287423/06/2011
פח97רגילהסככת אחסנה287523/06/2011
פח25מגוריםמבנה מגורים287623/06/2011
בטון26מגוריםמבנה מגורים287723/06/2011
פח29מגוריםמבנה מגורים287823/06/2011
בטון31מגוריםמבנה מגורים287923/06/2011
פח52מגוריםמבנה מגורים288023/06/2011
אסבסט56מגוריםמבנה מגורים288123/06/2011
אסבסט8משרדמשרדים288223/06/2011
פח15משרדמשרדים288323/06/2011
פח47משרדמשרדים288423/06/2011
פח47משרדמשרדים288523/06/2011
בטון47משרדמשרדים288623/06/2011
פח48משרדמשרדים288723/06/2011
פח49משרדמשרדים288823/06/2011
אסבסט49משרדמשרדים288923/06/2011
פח50משרדמשרדים289023/06/2011
אסבסט56משרדמשרדים289123/06/2011
פח61משרדמשרדים289223/06/2011
פח64משרדמשרדים289323/06/2011
אסבסט95משרדמשרדים289423/06/2011
אסבסט105משרדמשרדים289523/06/2011
אסבסט117משרדמשרדים289623/06/2011
אסבסט117משרדמשרדים289723/06/2011
בטון139משרדמשרדים289823/06/2011
אסבסט174משרדמשרדים289923/06/2011
בטון500משרדמשרדים290023/06/2011
פח6מחסןאחסנה290123/06/2011
פח12מחסןאחסנה290223/06/2011
פח31מחסןאחסנה290323/06/2011
אסבסט41מחסןאחסנה290423/06/2011
אסבסט57מחסןאחסנה290523/06/2011
פח65מחסןאחסנה290623/06/2011
אסבסט81מחסןאחסנה290723/06/2011
אסבסט81מחסןאחסנה290823/06/2011
אסבסט83מחסןאחסנה290923/06/2011
אסבסט91מחסןאחסנה291023/06/2011
פח94מחסןאחסנה291123/06/2011
אסבסט97מחסןאחסנה291223/06/2011
אסבסט107מחסןאחסנה291323/06/2011
אסבסט123מחסןאחסנה291423/06/2011
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אסבסט125מחסןאחסנה291523/06/2011
פח217מחסןאחסנה291623/06/2011
אסבסט219מחסןאחסנה291723/06/2011
בטון248מחסןאחסנה291823/06/2011
אסבסט30נשקייהאחסנה291923/06/2011
בטון17בונקר תחמושתאחסנה292023/06/2011
בטון24בונקר תחמושתאחסנה292123/06/2011
פח45בונקר תחמושתאחסנה292223/06/2011
פח56בונקר תחמושתאחסנה292323/06/2011
אסבסט33בית מלאכהבית מלאכה292423/06/2011
אסבסט109בית מלאכהבית מלאכה292523/06/2011
אסבסט138בית מלאכהבית מלאכה292623/06/2011
פח147בית מלאכהבית מלאכה292723/06/2011
אסבסט210בית מלאכהבית מלאכה292823/06/2011
אסבסט212בית מלאכהבית מלאכה292923/06/2011
אסבסט215בית מלאכהבית מלאכה293023/06/2011
אסבסט256בית מלאכהבית מלאכה293123/06/2011
אסבסט683בית מלאכהבית מלאכה293223/06/2011
אסבסט902בית מלאכהבית מלאכה293323/06/2011
פח31מעבדהמעבדה293423/06/2011
בטון190מעבדהמעבדה293523/06/2011
אסבסט53אולם הרצאותהדרכה293623/06/2011
אסבסט33שק"למבנה שירות293723/06/2011
בטון8ש"געמדת אבטחה293823/06/2011
בטון7שירותיםשירותים293923/06/2011
ללא גג22מקלחותשירותים294023/06/2011
בטון23מקלחותשירותים294123/06/2011
בטון23מקלחותשירותים294223/06/2011
אסבסט23מקלחותשירותים294323/06/2011
בטון24מקלחותשירותים294423/06/2011
פח11דלקמיכלים294523/06/2011
אסבסט32חשמלאנרגיה294623/06/2011
ברזל30הסקהאנרגיה294723/06/2011
אסבסט11גנרטוראנרגיה294823/06/2011
פח12גנרטוראנרגיה294923/06/2011
פח13גנרטוראנרגיה295023/06/2011
אסבסט29גנרטוראנרגיה295123/06/2011
בטון40גנרטוראנרגיה295223/06/2011
בטון42גנרטוראנרגיה295323/06/2011
ברזל3תנור חימום מיםאנרגיה295423/06/2011
ברזל3תנור חימום מיםאנרגיה295523/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה295623/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה295723/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה295823/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה295923/06/2011
ברזל8תנור חימום מיםאנרגיה296023/06/2011
ברזל14תנור חימום מיםאנרגיה296123/06/2011
אסבסט15תנור חימום מיםאנרגיה296223/06/2011
אסבסט16תנור חימום מיםאנרגיה296323/06/2011
בטון19תנור חימום מיםאנרגיה296423/06/2011
אסבסט23תנור חימום מיםאנרגיה296523/06/2011
בטון25תנור חימום מיםאנרגיה296623/06/2011
אסבסט29תנור חימום מיםאנרגיה296723/06/2011
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פח2מדחסיםאנרגיה296823/06/2011
פח4מדחסיםאנרגיה296923/06/2011
פח4מדחסיםאנרגיה297023/06/2011
פח9מדחסיםאנרגיה297123/06/2011
פח10מדחסיםאנרגיה297223/06/2011
פח28מדחסיםאנרגיה297323/06/2011
פח9מתקן משולבאנרגיה297423/06/2011
פלסטיק5המתנהסככה297523/06/2011
פלסטיק12המתנהסככה297623/06/2011
פלסטיק15המתנהסככה297723/06/2011
פח16המתנהסככה297823/06/2011
פלסטיק20המתנהסככה297923/06/2011
ללא גג21המתנהסככה298023/06/2011
ללא גג21המתנהסככה298123/06/2011
עץ21המתנהסככה298223/06/2011
ללא גג22המתנהסככה298323/06/2011
פלסטיק23המתנהסככה298423/06/2011
רעפים26המתנהסככה298523/06/2011
עץ29המתנהסככה298623/06/2011
ללא גג30המתנהסככה298723/06/2011
פלסטיק31המתנהסככה298823/06/2011
פח32המתנהסככה298923/06/2011
פח35המתנהסככה299023/06/2011
פח36המתנהסככה299123/06/2011
פח40המתנהסככה299223/06/2011
פלסטיק40המתנהסככה299323/06/2011
עץ46המתנהסככה299423/06/2011
פלסטיק47המתנהסככה299523/06/2011
פלסטיק49המתנהסככה299623/06/2011
פלסטיק64המתנהסככה299723/06/2011
פלסטיק64המתנהסככה299823/06/2011
עץ66המתנהסככה299923/06/2011
פלסטיק66המתנהסככה300023/06/2011
פלסטיק68המתנהסככה300123/06/2011
ללא גג70המתנהסככה300223/06/2011
פלסטיק71המתנהסככה300323/06/2011
פלסטיק71המתנהסככה300423/06/2011
פלסטיק72המתנהסככה300523/06/2011
פלסטיק78המתנהסככה300623/06/2011
ללא גג80המתנהסככה300723/06/2011
פלסטיק81המתנהסככה300823/06/2011
פלסטיק82המתנהסככה300923/06/2011
פלסטיק85המתנהסככה301023/06/2011
פלסטיק92המתנהסככה301123/06/2011
פלסטיק105המתנהסככה301223/06/2011
פלסטיק105המתנהסככה301323/06/2011
פלסטיק162המתנהסככה301423/06/2011
פלסטיק168המתנהסככה301523/06/2011
בטון177המתנהסככה301623/06/2011
פלסטיק361המתנהסככה301723/06/2011
פלסטיק657המתנהסככה301823/06/2011
פח676המתנהסככה301923/06/2011
פח0גגוןסככה302023/06/2011
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פח1גגוןסככה302123/06/2011
פח1גגוןסככה302223/06/2011
פח1גגוןסככה302323/06/2011
פח1גגוןסככה302423/06/2011
פח1גגוןסככה302523/06/2011
אסבסט1גגוןסככה302623/06/2011
אסבסט1גגוןסככה302723/06/2011
פח1גגוןסככה302823/06/2011
פלסטיק1גגוןסככה302923/06/2011
פלסטיק1גגוןסככה303023/06/2011
פלסטיק1גגוןסככה303123/06/2011
פח1גגוןסככה303223/06/2011
רעפים2גגוןסככה303323/06/2011
פח2גגוןסככה303423/06/2011
פח2גגוןסככה303523/06/2011
פלסטיק2גגוןסככה303623/06/2011
פלסטיק3גגוןסככה303723/06/2011
אסבסט3גגוןסככה303823/06/2011
פח3גגוןסככה303923/06/2011
פלסטיק3גגוןסככה304023/06/2011
פלסטיק4גגוןסככה304123/06/2011
פח4גגוןסככה304223/06/2011
פח5גגוןסככה304323/06/2011
פח5גגוןסככה304423/06/2011
פח6גגוןסככה304523/06/2011
פח6גגוןסככה304623/06/2011
פח6גגוןסככה304723/06/2011
פלסטיק8גגוןסככה304823/06/2011
פלסטיק9גגוןסככה304923/06/2011
פלסטיק13גגוןסככה305023/06/2011
פח15גגוןסככה305123/06/2011
אסבסט17גגוןסככה305223/06/2011
פח20גגוןסככה305323/06/2011
פח24גגוןסככה305423/06/2011
פלסטיק27גגוןסככה305523/06/2011
פלסטיק27גגוןסככה305623/06/2011
פח28גגוןסככה305723/06/2011
בטון35גגוןסככה305823/06/2011
אסבסט70גגוןסככה305923/06/2011
אסבסט71גגוןסככה306023/06/2011
אסבסט74גגוןסככה306123/06/2011
אסבסט76גגוןסככה306223/06/2011
אסבסט76גגוןסככה306323/06/2011
אסבסט76גגוןסככה306423/06/2011
אסבסט77גגוןסככה306523/06/2011
אסבסט77גגוןסככה306623/06/2011
אסבסט80גגוןסככה306723/06/2011
אסבסט80גגוןסככה306823/06/2011
אסבסט88גגוןסככה306923/06/2011
פלסטיק89גגוןסככה307023/06/2011
אסבסט92גגוןסככה307123/06/2011
פלסטיק94גגוןסככה307223/06/2011
אסבסט102גגוןסככה307323/06/2011
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פלסטיק14שימוןסככת טיפולים307423/06/2011
פח18שימוןסככת טיפולים307523/06/2011
פח84סדנת רכבסככת טיפולים307623/06/2011
אסבסט537סדנת רכבסככת טיפולים307723/06/2011
אסבסט574סדנת רכבסככת טיפולים307823/06/2011
פח5רגילהסככת אחסנה307923/06/2011
פח5רגילהסככת אחסנה308023/06/2011
פח19רגילהסככת אחסנה308123/06/2011
אסבסט35רגילהסככת אחסנה308223/06/2011
פח51רגילהסככת אחסנה308323/06/2011
אסבסט165רגילהסככת אחסנה308423/06/2011
אסבסט893רגילהסככת אחסנה308523/06/2011
פלסטיק6יבשהסככת אחסנה308623/06/2011
פח32אימוןסככת הדרכה308723/06/2011
אסבסט403אימוןסככת הדרכה308823/06/2011
אסבסט442אימוןסככת הדרכה308923/06/2011
אסבסט599אימוןסככת הדרכה309023/06/2011
אסבסט885אימוןסככת הדרכה309123/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים309223/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים309323/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים309423/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים309523/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים309623/06/2011
בטון29מגוריםמבנה מגורים309723/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים309823/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים309923/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים310023/06/2011
בטון30מגוריםמבנה מגורים310123/06/2011
פלסטיק53מגוריםמבנה מגורים310223/06/2011
בטון58מגוריםמבנה מגורים310323/06/2011
בטון59מגוריםמבנה מגורים310423/06/2011
פלסטיק59מגוריםמבנה מגורים310523/06/2011
בטון60מגוריםמבנה מגורים310623/06/2011
אסבסט62מגוריםמבנה מגורים310723/06/2011
אסבסט62מגוריםמבנה מגורים310823/06/2011
פלסטיק62מגוריםמבנה מגורים310923/06/2011
אסבסט64מגוריםמבנה מגורים311023/06/2011
פלסטיק70מגוריםמבנה מגורים311123/06/2011
פלסטיק78מגוריםמבנה מגורים311223/06/2011
אסבסט86מגוריםמבנה מגורים311323/06/2011
בטון89מגוריםמבנה מגורים311423/06/2011
בטון90מגוריםמבנה מגורים311523/06/2011
אסבסט190מגוריםמבנה מגורים311623/06/2011
אסבסט192מגוריםמבנה מגורים311723/06/2011
אסבסט193מגוריםמבנה מגורים311823/06/2011
אסבסט196מגוריםמבנה מגורים311923/06/2011
אסבסט198מגוריםמבנה מגורים312023/06/2011
פלסטיק247מגוריםמבנה מגורים312123/06/2011
אסבסט271מגוריםמבנה מגורים312223/06/2011
אסבסט282מגוריםמבנה מגורים312323/06/2011
אסבסט282מגוריםמבנה מגורים312423/06/2011
בטון632מגוריםמבנה מגורים312523/06/2011
בטון636מגוריםמבנה מגורים312623/06/2011
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אסבסט335מגוריםמבנה מגורים312723/06/2011
אסבסט336מגוריםמבנה מגורים312823/06/2011
בטון1171מגוריםמבנה מגורים312923/06/2011
בטון1243מגוריםמבנה מגורים313023/06/2011
פלסטיק417מגוריםמבנה מגורים313123/06/2011
אסבסט431מגוריםמבנה מגורים313223/06/2011
אסבסט25משרדמשרדים313323/06/2011
אסבסט28משרדמשרדים313423/06/2011
אסבסט29משרדמשרדים313523/06/2011
בטון30משרדמשרדים313623/06/2011
בטון31משרדמשרדים313723/06/2011
אסבסט38משרדמשרדים313823/06/2011
פח48משרדמשרדים313923/06/2011
פח48משרדמשרדים314023/06/2011
פח48משרדמשרדים314123/06/2011
פח48משרדמשרדים314223/06/2011
פלסטיק50משרדמשרדים314323/06/2011
פח51משרדמשרדים314423/06/2011
פח53משרדמשרדים314523/06/2011
פח55משרדמשרדים314623/06/2011
אסבסט57משרדמשרדים314723/06/2011
פח57משרדמשרדים314823/06/2011
פלסטיק57משרדמשרדים314923/06/2011
אסבסט67משרדמשרדים315023/06/2011
אסבסט67משרדמשרדים315123/06/2011
פח71משרדמשרדים315223/06/2011
אסבסט74משרדמשרדים315323/06/2011
אסבסט75משרדמשרדים315423/06/2011
פח77משרדמשרדים315523/06/2011
אסבסט90משרדמשרדים315623/06/2011
אסבסט93משרדמשרדים315723/06/2011
אסבסט106משרדמשרדים315823/06/2011
אסבסט108משרדמשרדים315923/06/2011
פלסטיק108משרדמשרדים316023/06/2011
אסבסט109משרדמשרדים316123/06/2011
אסבסט119משרדמשרדים316223/06/2011
פלסטיק132משרדמשרדים316323/06/2011
בטון148משרדמשרדים316423/06/2011
פלסטיק158משרדמשרדים316523/06/2011
פלסטיק161משרדמשרדים316623/06/2011
אסבסט163משרדמשרדים316723/06/2011
פלסטיק195משרדמשרדים316823/06/2011
אסבסט204משרדמשרדים316923/06/2011
פלסטיק210משרדמשרדים317023/06/2011
פלסטיק221משרדמשרדים317123/06/2011
אסבסט224משרדמשרדים317223/06/2011
פלסטיק232משרדמשרדים317323/06/2011
פלסטיק245משרדמשרדים317423/06/2011
פלסטיק306משרדמשרדים317523/06/2011
אסבסט320משרדמשרדים317623/06/2011
אסבסט324משרדמשרדים317723/06/2011
פלסטיק419משרדמשרדים317823/06/2011
פח923משרדמשרדים317923/06/2011
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ברזל4מחסןאחסנה318023/06/2011
ברזל4מחסןאחסנה318123/06/2011
ברזל5מחסןאחסנה318223/06/2011
ברזל7מחסןאחסנה318323/06/2011
ברזל8מחסןאחסנה318423/06/2011
ברזל9מחסןאחסנה318523/06/2011
ברזל9מחסןאחסנה318623/06/2011
ברזל10מחסןאחסנה318723/06/2011
ברזל10מחסןאחסנה318823/06/2011
ברזל10מחסןאחסנה318923/06/2011
ברזל11מחסןאחסנה319023/06/2011
ברזל11מחסןאחסנה319123/06/2011
ברזל11מחסןאחסנה319223/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה319323/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה319423/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה319523/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה319623/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה319723/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה319823/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה319923/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה320023/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה320123/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה320223/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה320323/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה320423/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה320523/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה320623/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה320723/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה320823/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה320923/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה321023/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה321123/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה321223/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה321323/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה321423/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה321523/06/2011
אסבסט15מחסןאחסנה321623/06/2011
פח16מחסןאחסנה321723/06/2011
ברזל16מחסןאחסנה321823/06/2011
ברזל19מחסןאחסנה321923/06/2011
ברזל20מחסןאחסנה322023/06/2011
ברזל25מחסןאחסנה322123/06/2011
ברזל29מחסןאחסנה322223/06/2011
ברזל29מחסןאחסנה322323/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה322423/06/2011
ברזל31מחסןאחסנה322523/06/2011
פח39מחסןאחסנה322623/06/2011
פח85מחסןאחסנה322723/06/2011
אסבסט106מחסןאחסנה322823/06/2011
אסבסט113מחסןאחסנה322923/06/2011
ברזל14נשקייהאחסנה323023/06/2011
פלסטיק400מבנה מורשתמבנה הנצחה323123/06/2011
אסבסט328מטבחהסעדה323223/06/2011
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אסבסט315חדר אוכלהסעדה323323/06/2011
אסבסט318חדר אוכלהסעדה323423/06/2011
אסבסט580חדר אוכלהסעדה323523/06/2011
ברזל15חדר קירורהסעדה323623/06/2011
ברזל15חדר קירורהסעדה323723/06/2011
פח26מועדוןפנאי וספורט323823/06/2011
אסבסט36מועדוןפנאי וספורט323923/06/2011
אסבסט51מועדוןפנאי וספורט324023/06/2011
פלסטיק77מועדוןפנאי וספורט324123/06/2011
אסבסט136מועדוןפנאי וספורט324223/06/2011
פלסטיק132חדר כושרפנאי וספורט324323/06/2011
אסבסט266ספרייהפנאי וספורט324423/06/2011
אסבסט250בית מלאכהבית מלאכה324523/06/2011
אסבסט401בית מלאכהבית מלאכה324623/06/2011
אסבסט406בית מלאכהבית מלאכה324723/06/2011
פלסטיק633מוסךבית מלאכה324823/06/2011
פח1207מוסךבית מלאכה324923/06/2011
אסבסט171מעבדהמעבדה325023/06/2011
בטון215מעבדהמעבדה325123/06/2011
אסבסט267מעבדהמעבדה325223/06/2011
בטון51בית כנסתדת325323/06/2011
פח100בית כנסתדת325423/06/2011
פלסטיק231מרפאהבריאות325523/06/2011
אסבסט91כיתות לימודהדרכה325623/06/2011
פלסטיק132כיתות לימודהדרכה325723/06/2011
פח162כיתות לימודהדרכה325823/06/2011
פלסטיק173כיתות לימודהדרכה325923/06/2011
בטון184כיתות לימודהדרכה326023/06/2011
בטון186כיתות לימודהדרכה326123/06/2011
בטון187כיתות לימודהדרכה326223/06/2011
בטון203כיתות לימודהדרכה326323/06/2011
פלסטיק231כיתות לימודהדרכה326423/06/2011
אסבסט251כיתות לימודהדרכה326523/06/2011
אסבסט258כיתות לימודהדרכה326623/06/2011
אסבסט264כיתות לימודהדרכה326723/06/2011
אסבסט265כיתות לימודהדרכה326823/06/2011
אסבסט276כיתות לימודהדרכה326923/06/2011
פלסטיק341כיתות לימודהדרכה327023/06/2011
אסבסט316כיתות לימודהדרכה327123/06/2011
פלסטיק386כיתות לימודהדרכה327223/06/2011
פלסטיק391כיתות לימודהדרכה327323/06/2011
פלסטיק407כיתות לימודהדרכה327423/06/2011
פלסטיק413כיתות לימודהדרכה327523/06/2011
פלסטיק416כיתות לימודהדרכה327623/06/2011
פלסטיק427כיתות לימודהדרכה327723/06/2011
בטון1837כיתות לימודהדרכה327823/06/2011
פלסטיק84אולם הרצאותהדרכה327923/06/2011
פח112אולם הרצאותהדרכה328023/06/2011
פלסטיק151אולם הרצאותהדרכה328123/06/2011
בטון239אולם הרצאותהדרכה328223/06/2011
אסבסט596אולם הרצאותהדרכה328323/06/2011
פח911אולם הרצאותהדרכה328423/06/2011
פלסטיק396שק"למבנה שירות328523/06/2011
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פלסטיק10ש"געמדת אבטחה328623/06/2011
פלסטיק20ש"געמדת אבטחה328723/06/2011
פח6עמדת אבטחה משולבתעמדת אבטחה328823/06/2011
פח6שירותיםשירותים328923/06/2011
בטון7שירותיםשירותים329023/06/2011
פח14שירותיםשירותים329123/06/2011
פח15שירותיםשירותים329223/06/2011
בטון18שירותיםשירותים329323/06/2011
אסבסט21שירותיםשירותים329423/06/2011
פלסטיק22שירותיםשירותים329523/06/2011
בטון23שירותיםשירותים329623/06/2011
בטון23שירותיםשירותים329723/06/2011
בטון23שירותיםשירותים329823/06/2011
בטון23שירותיםשירותים329923/06/2011
בטון24שירותיםשירותים330023/06/2011
בטון24שירותיםשירותים330123/06/2011
בטון24שירותיםשירותים330223/06/2011
בטון24שירותיםשירותים330323/06/2011
פח24שירותיםשירותים330423/06/2011
פח25שירותיםשירותים330523/06/2011
בטון27שירותיםשירותים330623/06/2011
בטון30שירותיםשירותים330723/06/2011
בטון30שירותיםשירותים330823/06/2011
אסבסט112שירותיםשירותים330923/06/2011
אסבסט113שירותיםשירותים331023/06/2011
בטון125שירותיםשירותים331123/06/2011
בטון130שירותיםשירותים331223/06/2011
אסבסט149שירותיםשירותים331323/06/2011
אסבסט204שירותיםשירותים331423/06/2011
בטון7מקלחותשירותים331523/06/2011
רעפים7מקלחותשירותים331623/06/2011
בטון7מקלחותשירותים331723/06/2011
בטון7מקלחותשירותים331823/06/2011
בטון8מקלחותשירותים331923/06/2011
בטון23מקלחותשירותים332023/06/2011
בטון24מקלחותשירותים332123/06/2011
בטון59מקלחותשירותים332223/06/2011
פח12מיכליםמיכלים332323/06/2011
פח16מיכליםמיכלים332423/06/2011
אסבסט381חדר אוכלהסעדה332623/06/2011
אסבסט766מבנהמבנה332723/06/2011
אסבסט81רגילהסככת אחסנה332823/06/2011
אסבסט95רגילהסככת אחסנה332923/06/2011
אסבסט300רגילהסככת אחסנה333023/06/2011
אסבסט342רגילהסככת אחסנה333123/06/2011
אסבסט769רגילהסככת אחסנה333223/06/2011
אסבסט11חשמלאנרגיה333323/06/2011
אסבסט27גנרטוראנרגיה333423/06/2011
פח43גנרטוראנרגיה333523/06/2011
אסבסט45גנרטוראנרגיה333623/06/2011
אסבסט15תנור חימום מיםאנרגיה333723/06/2011
פח4חניהסככה333823/06/2011
פח22חניהסככה333923/06/2011
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פח25חניהסככה334023/06/2011
פח45חניהסככה334123/06/2011
עץ4המתנהסככה334223/06/2011
עץ8המתנהסככה334323/06/2011
פח11המתנהסככה334423/06/2011
פח2גגוןסככה334523/06/2011
פח3גגוןסככה334623/06/2011
פח3גגוןסככה334723/06/2011
פלסטיק4גגוןסככה334823/06/2011
פח5גגוןסככה334923/06/2011
פלסטיק6גגוןסככה335023/06/2011
אסבסט11גגוןסככה335123/06/2011
פלסטיק12גגוןסככה335223/06/2011
פח16גגוןסככה335323/06/2011
רעפים21גגוןסככה335423/06/2011
פח25גגוןסככה335523/06/2011
אסבסט28גגוןסככה335623/06/2011
פח38גגוןסככה335723/06/2011
פח59גגוןסככה335823/06/2011
פח64גגוןסככה335923/06/2011
אסבסט80גגוןסככה336023/06/2011
בטון82גגוןסככה336123/06/2011
פח86גגוןסככה336223/06/2011
פח91גגוןסככה336323/06/2011
פח96גגוןסככה336423/06/2011
פח102גגוןסככה336523/06/2011
פח125גגוןסככה336623/06/2011
אסבסט139גגוןסככה336723/06/2011
אסבסט248גגוןסככה336823/06/2011
אסבסט73שימוןסככת טיפולים336923/06/2011
פח243סדנת רכבסככת טיפולים337023/06/2011
פח28רגילהסככת אחסנה337123/06/2011
פלסטיק31רגילהסככת אחסנה337223/06/2011
פח43רגילהסככת אחסנה337323/06/2011
ללא גג46רגילהסככת אחסנה337423/06/2011
ללא גג46רגילהסככת אחסנה337523/06/2011
ללא גג47רגילהסככת אחסנה337623/06/2011
ללא גג47רגילהסככת אחסנה337723/06/2011
ללא גג48רגילהסככת אחסנה337823/06/2011
ללא גג48רגילהסככת אחסנה337923/06/2011
ללא גג48רגילהסככת אחסנה338023/06/2011
ללא גג49רגילהסככת אחסנה338123/06/2011
ללא גג49רגילהסככת אחסנה338223/06/2011
ללא גג49רגילהסככת אחסנה338323/06/2011
פח49רגילהסככת אחסנה338423/06/2011
ללא גג49רגילהסככת אחסנה338523/06/2011
פלסטיק50רגילהסככת אחסנה338623/06/2011
פלסטיק51רגילהסככת אחסנה338723/06/2011
ללא גג52רגילהסככת אחסנה338823/06/2011
פלסטיק57רגילהסככת אחסנה338923/06/2011
פלסטיק58רגילהסככת אחסנה339023/06/2011
ללא גג59רגילהסככת אחסנה339123/06/2011
פח59רגילהסככת אחסנה339223/06/2011
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פלסטיק60רגילהסככת אחסנה339323/06/2011
אסבסט75רגילהסככת אחסנה339423/06/2011
פח87רגילהסככת אחסנה339523/06/2011
פלסטיק91רגילהסככת אחסנה339623/06/2011
ללא גג95רגילהסככת אחסנה339723/06/2011
ללא גג98רגילהסככת אחסנה339823/06/2011
ללא גג98רגילהסככת אחסנה339923/06/2011
ללא גג101רגילהסככת אחסנה340023/06/2011
פח114רגילהסככת אחסנה340123/06/2011
אסבסט131רגילהסככת אחסנה340223/06/2011
אסבסט134רגילהסככת אחסנה340323/06/2011
פלסטיק135רגילהסככת אחסנה340423/06/2011
ללא גג149רגילהסככת אחסנה340523/06/2011
ללא גג182רגילהסככת אחסנה340623/06/2011
אסבסט185רגילהסככת אחסנה340723/06/2011
ללא גג201רגילהסככת אחסנה340823/06/2011
ללא גג202רגילהסככת אחסנה340923/06/2011
ללא גג203רגילהסככת אחסנה341023/06/2011
אסבסט210רגילהסככת אחסנה341123/06/2011
אסבסט220רגילהסככת אחסנה341223/06/2011
אסבסט264רגילהסככת אחסנה341323/06/2011
אסבסט294רגילהסככת אחסנה341423/06/2011
אסבסט313רגילהסככת אחסנה341523/06/2011
אסבסט314רגילהסככת אחסנה341623/06/2011
פח353רגילהסככת אחסנה341723/06/2011
פח360רגילהסככת אחסנה341823/06/2011
אסבסט377רגילהסככת אחסנה341923/06/2011
ללא גג400רגילהסככת אחסנה342023/06/2011
ללא גג401רגילהסככת אחסנה342123/06/2011
אסבסט414רגילהסככת אחסנה342223/06/2011
אסבסט415רגילהסככת אחסנה342323/06/2011
אסבסט469רגילהסככת אחסנה342423/06/2011
אסבסט471רגילהסככת אחסנה342523/06/2011
אסבסט475רגילהסככת אחסנה342623/06/2011
פלסטיק525רגילהסככת אחסנה342723/06/2011
אסבסט538רגילהסככת אחסנה342823/06/2011
אסבסט542רגילהסככת אחסנה342923/06/2011
פלסטיק748רגילהסככת אחסנה343023/06/2011
אסבסט884רגילהסככת אחסנה343123/06/2011
אסבסט884רגילהסככת אחסנה343223/06/2011
אסבסט884רגילהסככת אחסנה343323/06/2011
אסבסט887רגילהסככת אחסנה343423/06/2011
אסבסט887רגילהסככת אחסנה343523/06/2011
אסבסט892רגילהסככת אחסנה343623/06/2011
אסבסט917רגילהסככת אחסנה343723/06/2011
פלסטיק1127רגילהסככת אחסנה343823/06/2011
פח1651רגילהסככת אחסנה343923/06/2011
אסבסט2517רגילהסככת אחסנה344023/06/2011
בטון10משרדמשרדים344123/06/2011
אסבסט33משרדמשרדים344223/06/2011
פלסטיק42משרדמשרדים344323/06/2011
אסבסט51משרדמשרדים344423/06/2011
אסבסט52משרדמשרדים344523/06/2011
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פח55משרדמשרדים344623/06/2011
אסבסט90משרדמשרדים344723/06/2011
אסבסט109משרדמשרדים344823/06/2011
אסבסט114משרדמשרדים344923/06/2011
אסבסט117משרדמשרדים345023/06/2011
אסבסט135משרדמשרדים345123/06/2011
אסבסט135משרדמשרדים345223/06/2011
אסבסט148משרדמשרדים345323/06/2011
אסבסט149משרדמשרדים345423/06/2011
אסבסט166משרדמשרדים345523/06/2011
אסבסט169משרדמשרדים345623/06/2011
אסבסט180משרדמשרדים345723/06/2011
אסבסט209משרדמשרדים345823/06/2011
אסבסט8מחסןאחסנה345923/06/2011
בטון10מחסןאחסנה346023/06/2011
פח14מחסןאחסנה346123/06/2011
פח15מחסןאחסנה346223/06/2011
פח15מחסןאחסנה346323/06/2011
פח17מחסןאחסנה346423/06/2011
בטון17מחסןאחסנה346523/06/2011
פח26מחסןאחסנה346623/06/2011
פח26מחסןאחסנה346723/06/2011
פח30מחסןאחסנה346823/06/2011
אסבסט65מחסןאחסנה346923/06/2011
פח79מחסןאחסנה347023/06/2011
אסבסט91מחסןאחסנה347123/06/2011
אסבסט93מחסןאחסנה347223/06/2011
פח189מחסןאחסנה347323/06/2011
פח198מחסןאחסנה347423/06/2011
אסבסט346מחסןאחסנה347523/06/2011
אסבסט462מחסןאחסנה347623/06/2011
פח468מחסןאחסנה347723/06/2011
אסבסט790מחסןאחסנה347823/06/2011
פח823מחסןאחסנה347923/06/2011
פלסטיק49מוזיאוןמבנה הנצחה348023/06/2011
אסבסט438חדר אוכלהסעדה348123/06/2011
אסבסט72בית מלאכהבית מלאכה348223/06/2011
פח315בית מלאכהבית מלאכה348323/06/2011
אסבסט384בית מלאכהבית מלאכה348423/06/2011
אסבסט1308בית מלאכהבית מלאכה348523/06/2011
אסבסט2478בית מלאכהבית מלאכה348623/06/2011
בטון48בית כנסתדת348723/06/2011
פח75אולם הרצאותהדרכה348823/06/2011
אסבסט431אולם הרצאותהדרכה348923/06/2011
בטון7ש"געמדת אבטחה349023/06/2011
ברזל6מגדל שמירהעמדת אבטחה349123/06/2011
בטון1שירותיםשירותים349223/06/2011
בטון2שירותיםשירותים349323/06/2011
בטון6שירותיםשירותים349423/06/2011
בטון6שירותיםשירותים349523/06/2011
בטון6שירותיםשירותים349623/06/2011
בטון7שירותיםשירותים349723/06/2011
אסבסט10שירותיםשירותים349823/06/2011
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אסבסט11שירותיםשירותים349923/06/2011
בטון14שירותיםשירותים350023/06/2011
אסבסט27שירותיםשירותים350123/06/2011
בטון33שירותיםשירותים350223/06/2011
פח45שירותיםשירותים350323/06/2011
בטון7מקלחותשירותים350423/06/2011
בטון85מקלחותשירותים350523/06/2011
פח15גנרטוראנרגיה350623/06/2011
אסבסט69גנרטוראנרגיה350723/06/2011
פח15תנור חימום מיםאנרגיה350823/06/2011
אסבסט16תנור חימום מיםאנרגיה350923/06/2011
פח33מדחסיםאנרגיה351023/06/2011
פלסטיק35חניהסככה351123/06/2011
אסבסט67חניהסככה351223/06/2011
פח87המתנהסככה351323/06/2011
פלסטיק8גגוןסככה351423/06/2011
פלסטיק9גגוןסככה351523/06/2011
פלסטיק16גגוןסככה351623/06/2011
אסבסט16גגוןסככה351723/06/2011
אסבסט17גגוןסככה351823/06/2011
אסבסט19גגוןסככה351923/06/2011
אסבסט19גגוןסככה352023/06/2011
פלסטיק30גגוןסככה352123/06/2011
פח55גגוןסככה352223/06/2011
אסבסט57גגוןסככה352323/06/2011
אסבסט58גגוןסככה352423/06/2011
אסבסט334גגוןסככה352523/06/2011
פח15רגילהסככת אחסנה352623/06/2011
אסבסט174רגילהסככת אחסנה352723/06/2011
פח214רגילהסככת אחסנה352823/06/2011
אסבסט222רגילהסככת אחסנה352923/06/2011
בטון46מגוריםמבנה מגורים353023/06/2011
בטון242מגוריםמבנה מגורים353123/06/2011
פח2משרדמשרדים353223/06/2011
אסבסט2משרדמשרדים353323/06/2011
אסבסט4משרדמשרדים353423/06/2011
פח4משרדמשרדים353523/06/2011
פח6משרדמשרדים353623/06/2011
אסבסט6משרדמשרדים353723/06/2011
אסבסט13משרדמשרדים353823/06/2011
אסבסט17משרדמשרדים353923/06/2011
אסבסט18משרדמשרדים354023/06/2011
אסבסט40משרדמשרדים354123/06/2011
פח45משרדמשרדים354223/06/2011
פח46משרדמשרדים354323/06/2011
אסבסט48משרדמשרדים354423/06/2011
פח48משרדמשרדים354523/06/2011
פח48משרדמשרדים354623/06/2011
פח49משרדמשרדים354723/06/2011
אסבסט49משרדמשרדים354823/06/2011
פח50משרדמשרדים354923/06/2011
פח67משרדמשרדים355023/06/2011
פח68משרדמשרדים355123/06/2011
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אסבסט81משרדמשרדים355223/06/2011
אסבסט88משרדמשרדים355323/06/2011
פח90משרדמשרדים355423/06/2011
אסבסט125משרדמשרדים355523/06/2011
אסבסט152משרדמשרדים355623/06/2011
אסבסט167משרדמשרדים355723/06/2011
אסבסט191משרדמשרדים355823/06/2011
פח236משרדמשרדים355923/06/2011
אסבסט403משרדמשרדים356023/06/2011
פח8מחסןאחסנה356123/06/2011
אסבסט12מחסןאחסנה356223/06/2011
אסבסט16מחסןאחסנה356323/06/2011
פח39מחסןאחסנה356423/06/2011
אסבסט126מחסןאחסנה356523/06/2011
אסבסט210מחסןאחסנה356623/06/2011
אסבסט216מחסןאחסנה356723/06/2011
אסבסט220מחסןאחסנה356823/06/2011
אסבסט263מחסןאחסנה356923/06/2011
אסבסט304מחסןאחסנה357023/06/2011
אסבסט399מחסןאחסנה357123/06/2011
אסבסט403מחסןאחסנה357223/06/2011
אסבסט404מחסןאחסנה357323/06/2011
פח404מחסןאחסנה357423/06/2011
אסבסט407מחסןאחסנה357523/06/2011
אסבסט409מחסןאחסנה357623/06/2011
אסבסט409מחסןאחסנה357723/06/2011
אסבסט410מחסןאחסנה357823/06/2011
אסבסט410מחסןאחסנה357923/06/2011
אסבסט412מחסןאחסנה358023/06/2011
אסבסט412מחסןאחסנה358123/06/2011
אסבסט412מחסןאחסנה358223/06/2011
אסבסט413מחסןאחסנה358323/06/2011
אסבסט415מחסןאחסנה358423/06/2011
אסבסט418מחסןאחסנה358523/06/2011
אסבסט418מחסןאחסנה358623/06/2011
אסבסט422מחסןאחסנה358723/06/2011
אסבסט422מחסןאחסנה358823/06/2011
אסבסט494מחסןאחסנה358923/06/2011
בטון1130מחסןאחסנה359023/06/2011
בטון716מחסןאחסנה359123/06/2011
בטון1259מחסןאחסנה359223/06/2011
בטון1593מחסןאחסנה359323/06/2011
בטון1770מחסןאחסנה359423/06/2011
אסבסט2037מחסןאחסנה359523/06/2011
אסבסט4988מחסןאחסנה359623/06/2011
אסבסט479חדר אוכלהסעדה359723/06/2011
פח17חדר קירורהסעדה359823/06/2011
פח94בית כנסתדת359923/06/2011
בטון3מקלטמקלט360023/06/2011
בטון9מקלטמקלט360123/06/2011
בטון16מקלטמקלט360223/06/2011
בטון13ש"געמדת אבטחה360323/06/2011
בטון2שירותיםשירותים360423/06/2011
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בטון7שירותיםשירותים360523/06/2011
בטון8שירותיםשירותים360623/06/2011
בטון8שירותיםשירותים360723/06/2011
בטון8שירותיםשירותים360823/06/2011
בטון24מקלחותשירותים360923/06/2011
בטון50מקלחותשירותים361023/06/2011
בטון65מקלחותשירותים361123/06/2011
פלסטיק21חניהסככה361223/06/2011
אסבסט67חניהסככה361323/06/2011
פלסטיק120חניהסככה361423/06/2011
אסבסט40המתנהסככה361523/06/2011
עץ40המתנהסככה361623/06/2011
פח81המתנהסככה361723/06/2011
פלסטיק1גגוןסככה361823/06/2011
פח2גגוןסככה361923/06/2011
פלסטיק2גגוןסככה362023/06/2011
פח3גגוןסככה362123/06/2011
פלסטיק21גגוןסככה362223/06/2011
פלסטיק21גגוןסככה362323/06/2011
פח26גגוןסככה362423/06/2011
אסבסט224שימוןסככת טיפולים362523/06/2011
אסבסט38רגילהסככת אחסנה362623/06/2011
פח42רגילהסככת אחסנה362723/06/2011
אסבסט61רגילהסככת אחסנה362823/06/2011
פח76רגילהסככת אחסנה362923/06/2011
פח127רגילהסככת אחסנה363023/06/2011
פח210רגילהסככת אחסנה363123/06/2011
ברזל16משרדמשרדים363223/06/2011
פח34משרדמשרדים363323/06/2011
פלסטיק47משרדמשרדים363423/06/2011
פח47משרדמשרדים363523/06/2011
פח47משרדמשרדים363623/06/2011
פח48משרדמשרדים363723/06/2011
פח48משרדמשרדים363823/06/2011
פלסטיק56משרדמשרדים363923/06/2011
אסבסט164משרדמשרדים364023/06/2011
פח13מחסןאחסנה364123/06/2011
פח15מחסןאחסנה364223/06/2011
אסבסט16מחסןאחסנה364323/06/2011
ברזל16מחסןאחסנה364423/06/2011
ברזל30מחסןאחסנה364523/06/2011
פח52מחסןאחסנה364623/06/2011
אסבסט91מחסןאחסנה364723/06/2011
אסבסט123מחסןאחסנה364823/06/2011
אסבסט255מחסןאחסנה364923/06/2011
פלסטיק290מחסןאחסנה365023/06/2011
אסבסט307מחסןאחסנה365123/06/2011
אסבסט328מחסןאחסנה365223/06/2011
פלסטיק369מחסןאחסנה365323/06/2011
אסבסט396מחסןאחסנה365423/06/2011
אסבסט533מחסןאחסנה365523/06/2011
אסבסט619מחסןאחסנה365623/06/2011
אסבסט873מחסןאחסנה365723/06/2011
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אסבסט893מחסןאחסנה365823/06/2011
אסבסט989מחסןאחסנה365923/06/2011
בטון125חדר אוכלהסעדה366023/06/2011
אסבסט80בית כנסתדת366123/06/2011
בטון10ש"געמדת אבטחה366223/06/2011
ברזל7מגדל שמירהעמדת אבטחה366323/06/2011
בטון8שירותיםשירותים366423/06/2011
אסבסט13שירותיםשירותים366523/06/2011
אסבסט21שירותיםשירותים366623/06/2011
ברזל15מקלחותשירותים366723/06/2011
אסבסט12חשמלאנרגיה366823/06/2011
בטון37חשמלאנרגיה366923/06/2011
ברזל3תנור חימום מיםאנרגיה367023/06/2011
ברזל15תנור חימום מיםאנרגיה367123/06/2011
פח48תנור חימום מיםאנרגיה367223/06/2011
פח10מדחסיםאנרגיה367323/06/2011
פח14מדחסיםאנרגיה367423/06/2011
פח18המתנהסככה367523/06/2011
פלסטיק21המתנהסככה367623/06/2011
עץ25המתנהסככה367723/06/2011
פח29המתנהסככה367823/06/2011
עץ30המתנהסככה367923/06/2011
עץ31המתנהסככה368023/06/2011
ללא גג33המתנהסככה368123/06/2011
עץ39המתנהסככה368223/06/2011
ללא גג40המתנהסככה368323/06/2011
פלסטיק43המתנהסככה368423/06/2011
ללא גג50המתנהסככה368523/06/2011
עץ55המתנהסככה368623/06/2011
ללא גג63המתנהסככה368723/06/2011
פח76המתנהסככה368823/06/2011
ללא גג78המתנהסככה368923/06/2011
פח2גגוןסככה369023/06/2011
פח4גגוןסככה369123/06/2011
רעפים6גגוןסככה369223/06/2011
בטון22גגוןסככה369323/06/2011
פלסטיק39גגוןסככה369423/06/2011
פח42גגוןסככה369523/06/2011
פלסטיק73גגוןסככה369623/06/2011
אסבסט1123סדנת רכבסככת טיפולים369723/06/2011
פח4רגילהסככת אחסנה369823/06/2011
פח9רגילהסככת אחסנה369923/06/2011
פח14רגילהסככת אחסנה370023/06/2011
אסבסט535רגילהסככת אחסנה370123/06/2011
אסבסט587רגילהסככת אחסנה370223/06/2011
אסבסט587רגילהסככת אחסנה370323/06/2011
אסבסט592רגילהסככת אחסנה370423/06/2011
אסבסט739רגילהסככת אחסנה370523/06/2011
אסבסט881רגילהסככת אחסנה370623/06/2011
אסבסט138אימוןסככת הדרכה370723/06/2011
אסבסט773אימוןסככת הדרכה370823/06/2011
פח46מגוריםמבנה מגורים370923/06/2011
פח47מגוריםמבנה מגורים371023/06/2011
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פח48מגוריםמבנה מגורים371123/06/2011
אסבסט50מגוריםמבנה מגורים371223/06/2011
אסבסט52מגוריםמבנה מגורים371323/06/2011
אסבסט67מגוריםמבנה מגורים371423/06/2011
בטון118מגוריםמבנה מגורים371523/06/2011
בטון169מגוריםמבנה מגורים371623/06/2011
אסבסט31משרדמשרדים371723/06/2011
אסבסט47משרדמשרדים371823/06/2011
אסבסט51משרדמשרדים371923/06/2011
אסבסט59משרדמשרדים372023/06/2011
בטון72משרדמשרדים372123/06/2011
אסבסט73משרדמשרדים372223/06/2011
אסבסט75משרדמשרדים372323/06/2011
אסבסט101משרדמשרדים372423/06/2011
בטון110משרדמשרדים372523/06/2011
אסבסט113משרדמשרדים372623/06/2011
אסבסט120משרדמשרדים372723/06/2011
אסבסט121משרדמשרדים372823/06/2011
אסבסט126משרדמשרדים372923/06/2011
פח157משרדמשרדים373023/06/2011
פלסטיק209משרדמשרדים373123/06/2011
אסבסט240משרדמשרדים373223/06/2011
אסבסט262משרדמשרדים373323/06/2011
אסבסט266משרדמשרדים373423/06/2011
אסבסט535משרדמשרדים373523/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה373623/06/2011
אסבסט13מחסןאחסנה373723/06/2011
אסבסט19מחסןאחסנה373823/06/2011
פח20מחסןאחסנה373923/06/2011
אסבסט28מחסןאחסנה374023/06/2011
פח31מחסןאחסנה374123/06/2011
פח32מחסןאחסנה374223/06/2011
פח32מחסןאחסנה374323/06/2011
פח34מחסןאחסנה374423/06/2011
פח40מחסןאחסנה374523/06/2011
פח42מחסןאחסנה374623/06/2011
פח45מחסןאחסנה374723/06/2011
פח53מחסןאחסנה374823/06/2011
פח85מחסןאחסנה374923/06/2011
פח120מחסןאחסנה375023/06/2011
אסבסט134מחסןאחסנה375123/06/2011
פח165מחסןאחסנה375223/06/2011
אסבסט142מועדוןפנאי וספורט375323/06/2011
אסבסט255בית מלאכהבית מלאכה375423/06/2011
אסבסט175כיתות לימודהדרכה375523/06/2011
אסבסט190כיתות לימודהדרכה375623/06/2011
פח205כיתות לימודהדרכה375723/06/2011
אסבסט212כיתות לימודהדרכה375823/06/2011
בטון213כיתות לימודהדרכה375923/06/2011
בטון218כיתות לימודהדרכה376023/06/2011
אסבסט252כיתות לימודהדרכה376123/06/2011
אסבסט269כיתות לימודהדרכה376223/06/2011
אסבסט273כיתות לימודהדרכה376323/06/2011
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רעפים4ש"געמדת אבטחה376423/06/2011
פח12ש"געמדת אבטחה376523/06/2011
ברזל6מגדל שמירהעמדת אבטחה376623/06/2011
בטון7שירותיםשירותים376723/06/2011
ברזל14שירותיםשירותים376823/06/2011
ברזל15שירותיםשירותים376923/06/2011
אסבסט22שירותיםשירותים377023/06/2011
אסבסט23שירותיםשירותים377123/06/2011
בטון24שירותיםשירותים377223/06/2011
בטון24שירותיםשירותים377323/06/2011
בטון26שירותיםשירותים377423/06/2011
אסבסט34שירותיםשירותים377523/06/2011
ברזל28מקלחותשירותים377623/06/2011
ברזל28מקלחותשירותים377723/06/2011
אסבסט30מקלחותשירותים377823/06/2011
בטון101מקלחותשירותים377923/06/2011
אסבסט61חשמלאנרגיה378023/06/2011
אסבסט28תנור חימום מיםאנרגיה378123/06/2011
עץ6המתנהסככה378223/06/2011
בטון57המתנהסככה378323/06/2011
פלסטיק90המתנהסככה378423/06/2011
פח7רגילהסככת אחסנה378523/06/2011
פח53משרדמשרדים378623/06/2011
בטון247משרדמשרדים378723/06/2011
ברזל11מחסןאחסנה378823/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה378923/06/2011
ברזל13מחסןאחסנה379023/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה379123/06/2011
ברזל14מחסןאחסנה379223/06/2011
ברזל15מחסןאחסנה379323/06/2011
ברזל44מחסןאחסנה379423/06/2011
בטון255מחסןאחסנה379523/06/2011
בטון2063חדר אוכלהסעדה379623/06/2011
בטון573מרפאהבריאות379723/06/2011
בטון972מרפאהבריאות379823/06/2011
בטון4789מרפאהבריאות379923/06/2011
בטון4737מרפאהבריאות380023/06/2011
בטון5149מרפאהבריאות380123/06/2011
בטון18ש"געמדת אבטחה380223/06/2011
בטון25מקלחותשירותים380323/06/2011
פלסטיק303כיתות לימודהדרכה380423/06/2011
<Null>55מבנהמבנה380509/10/2012
<Null>71מבנהמבנה380609/10/2012
<Null>182מבנהמבנה380709/10/2012
<Null>55מבנהמבנה380809/10/2012
<Null>15אנרגיהאנרגיה380916/10/2013
<Null>29אחסנהאחסנה381016/10/2013
<Null>20אחסנהאחסנה381116/10/2013
בטון1647יעודימבנה ייעודי381216/10/2013
בטון39חשמלאנרגיה381316/10/2013
בטון60גנרטוראנרגיה381416/10/2013
<Null>46מערכת מיזוג אוויראנרגיה381516/10/2013
<Null>39משרדמשרדים381616/10/2013
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<Null>103חינוךחינוך381716/10/2013
<Null>12שירותיםשירותים381816/10/2013
<Null>49משרדמשרדים381916/10/2013
<Null>48משרדמשרדים382016/10/2013
<Null>47משרדמשרדים382116/10/2013
<Null>43משרדמשרדים382216/10/2013
<Null>45גגוןסככה382316/10/2013
<Null>49גגוןסככה382416/10/2013
<Null>14אחסנהאחסנה382516/10/2013
<Null>16אחסנהאחסנה382616/10/2013
פלסטיק47מגוריםמבנה מגורים382716/10/2013
<Null>16אחסנהאחסנה382816/10/2013
<Null>15אחסנהאחסנה382916/10/2013
<Null>30אחסנהאחסנה383016/10/2013
<Null>33אחסנהאחסנה383116/10/2013
<Null>13אחסנהאחסנה383216/10/2013
<Null>15אחסנהאחסנה383316/10/2013
<Null>18אחסנהאחסנה383416/10/2013
<Null>33אחסנהאחסנה383516/10/2013
<Null>13אחסנהאחסנה383616/10/2013
<Null>15אחסנהאחסנה383716/10/2013
<Null>15אחסנהאחסנה383816/10/2013
<Null>33אחסנהאחסנה383916/10/2013
פח17מחסןאחסנה384016/10/2013
פח15מחסןאחסנה384116/10/2013
פח13מחסןאחסנה384216/10/2013
<Null>18תנור חימום מיםאנרגיה384316/10/2013
<Null>13אחסנהאחסנה384410/11/2013
<Null>78כיתות לימודהדרכה384416/10/2013
<Null>13אחסנהאחסנה384510/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה384610/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה384710/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה384810/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה384910/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385010/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385110/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385210/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385310/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385410/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385510/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385610/11/2013
<Null>13אחסנהאחסנה385710/11/2013
בטון88מחסןאחסנה385828/10/2013
פח383משרדמשרדים385928/10/2013
<Null>124המתנהסככה386028/10/2013
פח63משרדמשרדים386128/10/2013
<Null>28סככהסככה386228/10/2013
פח14אחסנהאחסנה386328/10/2013
<Null>10שירותיםשירותים386428/10/2013
אסבסט12שירותיםשירותים386528/10/2013
<Null>33נשקייהאחסנה386628/10/2013
<Null>49אחסנהאחסנה386728/10/2013
<Null>16אחסנהאחסנה386828/10/2013
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<Null>16אחסנהאחסנה386928/10/2013
<Null>114חניהסככה387028/10/2013
<Null>53משרדמשרדים387128/10/2013
<Null>54משרדמשרדים387228/10/2013
אסבסט327משרדמשרדים387328/10/2013
<Null>39המתנהסככה387428/10/2013
<Null>16אחסנהאחסנה387528/10/2013
<Null>7שירותיםשירותים387628/10/2013
<Null>9שירותיםשירותים387728/10/2013
<Null>22המתנהסככה387828/10/2013
פלסטיק52גגוןסככה387928/10/2013
<Null>11סככת אחסנהסככת אחסנה388028/10/2013
<Null>12המתנהסככה388128/10/2013
<Null>7גגוןסככה388228/10/2013
<Null>64מחסןאחסנה388328/10/2013
<Null>34משרדמשרדים388428/10/2013
<Null>16המתנהסככה388528/10/2013
<Null>20המתנהסככה388628/10/2013
<Null>35אחסנהאחסנה388728/10/2013
<Null>35אחסנהאחסנה388828/10/2013
<Null>351משרדמשרדים388928/10/2013
<Null>52משרדמשרדים389028/10/2013
<Null>49משרדמשרדים389128/10/2013
<Null>52משרדמשרדים389228/10/2013
פלסטיק49משרדמשרדים389328/10/2013
<Null>18סככת אחסנהסככת אחסנה389428/10/2013
<Null>14שירותיםשירותים389528/10/2013
<Null>17אחסנהאחסנה389628/10/2013
<Null>17אחסנהאחסנה389728/10/2013
<Null>4שירותיםשירותים389811/11/2013
<Null>14אחסנהאחסנה389911/11/2013
<Null>14אחסנהאחסנה390011/11/2013
<Null>14אחסנהאחסנה390111/11/2013
<Null>14אחסנהאחסנה390211/11/2013
<Null>14אחסנהאחסנה390311/11/2013
פח51משרדמשרדים390411/11/2013
פח51משרדמשרדים390511/11/2013
<Null>4שירותיםשירותים390611/11/2013
<Null>4שירותיםשירותים390711/11/2013
<Null>17אחסנהאחסנה390811/11/2013
<Null>16אחסנהאחסנה390911/11/2013
<Null>10אחסנהאחסנה391011/11/2013
<Null>10אחסנהאחסנה391111/11/2013
<Null>10אחסנהאחסנה391211/11/2013
<Null>541סככהסככה391311/11/2013
<Null>15אחסנהאחסנה391411/11/2013
<Null>25מיכליםמיכלים391511/11/2013
<Null>9שירותיםשירותים391611/11/2013
<Null>35משרדמשרדים391711/11/2013
<Null>19שמןמיכלים391811/11/2013
<Null>16אחסנהאחסנה391911/11/2013
<Null>55משרדמשרדים392011/11/2013
פח4אחסנהאחסנה392111/11/2013
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פח5אחסנהאחסנה392211/11/2013
<Null>396משרדמשרדים392311/11/2013
<Null>99משרדמשרדים392411/11/2013
<Null>18אחסנהאחסנה392511/11/2013
<Null>3אנרגיהאנרגיה392611/11/2013
<Null>25מיכליםמיכלים392711/11/2013
<Null>18אחסנהאחסנה392811/11/2013
<Null>603משרדמשרדים392911/11/2013
<Null>76סדנת רכבסככת טיפולים393011/11/2013
<Null>29סככהסככה393111/11/2013
<Null>30סככהסככה393211/11/2013
<Null>12אחסנהאחסנה393311/11/2013
<Null>54משרדמשרדים393411/11/2013
<Null>23סככת אחסנהסככת אחסנה393511/11/2013
<Null>16סככת אחסנהסככת אחסנה393611/11/2013
<Null>7שירותיםשירותים393711/11/2013

בטון19חשמלאנרגיה9000001/09/2011
פח14חניהסככה9000101/09/2011
פח8גגוןסככה9000201/09/2011
פח14גגוןסככה9000301/09/2011
פח119גגוןסככה9000401/09/2011
פח379גגוןסככה9000501/09/2011
פח384גגוןסככה9000601/09/2011
פח15רגילהסככת אחסנה9000701/09/2011
פח16רגילהסככת אחסנה9000801/09/2011
פח287רגילהסככת אחסנה9000901/09/2011
פח287רגילהסככת אחסנה9001001/09/2011
פח289רגילהסככת אחסנה9001101/09/2011
פח385רגילהסככת אחסנה9001201/09/2011
פח548רגילהסככת אחסנה9001301/09/2011
פח4034רגילהסככת אחסנה9001401/09/2011
בטון23משרדמשרדים9001501/09/2011
פח41משרדמשרדים9001601/09/2011
פח41משרדמשרדים9001701/09/2011
בטון47משרדמשרדים9001823/06/2011
בטון244משרדמשרדים9001923/06/2011
פח10מחסןאחסנה9002001/09/2011
פח11מחסןאחסנה9002101/09/2011
פח15מחסןאחסנה9002201/09/2011
פח15מחסןאחסנה9002301/09/2011
פח15מחסןאחסנה9002401/09/2011
פח16מחסןאחסנה9002501/09/2011
פח16מחסןאחסנה9002601/09/2011
פח22מחסןאחסנה9002701/09/2011
פח24מחסןאחסנה9002801/09/2011
פח27מחסןאחסנה9002901/09/2011
פח30מחסןאחסנה9003001/09/2011
פח31מחסןאחסנה9003101/09/2011
פח31מחסןאחסנה9003201/09/2011
פח341מחסןאחסנה9003301/09/2011
רעפים106ש"געמדת אבטחה9003401/09/2011
בטון15שירותיםשירותים9003523/06/2011
בטון24שירותים ומקלחותשירותים9003601/09/2011
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בטון25שירותים ומקלחותשירותים9003701/09/2011
בטון16יעודימבנה ייעודי9003801/09/2011
<Null>15285אחסנהאחסנה9003912/11/2013
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