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 תקציר

ה הינה עתודת הקרקע הגדול, הממוקם בחלקה הצפוני של העיר תל אביב, שדה התעופה שדה דב

ננת על שטח זה רובע עירוני חדש שיעמוד בקנה אחד עם עיריית תל אביב מתכ. ביותר בעיר

 . מאיקי-ם ופיתוח ברתכנונים חדשי תהליכים

ממזרח . מסחרי דב הוז -יר  ושדה התעופה האזרחיוכיום בשטח התוכנית פועל בסיס חיל האו

. ה של מבני מגורים נוספיםילתחום התוכנית  קיימות שכונות מגורים ומצפון לה קיימת בני

 .מדרום לתחום התוכנית עובר נהר הירקון וממערב חוף הים

 .2102ת הוכן בין החודשים מאי  עד נובמבר בשנת הסקר ההיסטורי המוגש בזא

, אבן חול גירית, הבנוי בעיקר משכבות של חול, ףר החופיותחום התוכנית ממוקמת באזור אקו

מתחת לפני ' מ 2-01מפלס מי התהום באזור זה מצוי בעומק . חרסיות וחמרה, מרטיםוקונגל

 .יני עובר ממזרח לתחום התוכניתהפן הב, לחוף קיימת חדירה של מי ים הקרבההקרקע ובשל 

חברת , (ת"רש)רשות שדות התעופה , וירוחיל הא: גופים שונים' בשדה התעופה פועלים מס

סקר היסטורי זה מפרט אך ורק את הגופים . 'פז שירותי תעופה'חברת ארקיע ו, ישראייר

למשרד סקר היסטורי לבסיס הצבאי יוגש . שטח שבאחריותםההאזרחים הפועלים במתחם ואת 

יונות עם עובדי ת הסקר ההיסטורי נערכו סיורים וראבמסגר .להגנת הסביבה במועד מאוחר יותר

 -המקום ונאסף כל המידע הקיים במשרד להגנת הסביבה וביחידה הסביבתית של עיריית תל

 . אביב

 ועל הספקת השירותים, כגון בית הנתיבות, אית על המבנים הציבוריםחרא רשות שדות התעופה

האחת , אזרחיות הממוקמות בשדההמטוסים הראית לשתי רחבות חת א"רש. ופים השוניםלג

על  ת אחראית "רש. נחיתות/ צפונית יותר לאורך מסלול ההמראות והשנייהבסמוך לכניסה לשדה 

רים מסוכנים ואינה ת אינה מחזיקה חומ"רש. בתחום השדה מתקני המיון ודחיסת הפסולת

 .מזהםעלות אופי מבצעת פעולות ב

ומטוסי החברה חונים ברחבה  ומוסךבתי מלאכה הקטן במתחמה מקיימת  חברת ישראייר 

 מכלים, חברת ישראייר יש גנרטור לשעת חירום בשטח (. Sרחבה )פונית של שדה התעופה צה

ראייר אין היתר רעלים  מכיוון לחברת יש. ה זמנית לאיסוף מצבריםלאיסוף שאריות שמנים ופינ

במתחם זה מעולם לא . כמויות גדולות הדורשות היתרביקה חומרים מסוכנים או שהיא אינה מחז

 .בוצע סקר לחקירת זיהומי קרקע

ויר ומתבצעים והחברה מספקת שירותים לחייל הא. שנה 01 -נמצאת במתחמה כ  חברת ארקיע

 חברת ארקיע מקיימת, בנוסף. המטוס וצביעתו מחדשמהסרת הצבע פעולות פעמים בשנה ' בה מס

מצבעה שתשתיותיה , מוסך נוסף המבצע ביקורת מטוסים ,סדנת טיפולים לחלקים שונים במטוס

לחברת , בנוסף. לעיתים פעילות צביעה בסככה מחוץ למבנה מבצעתאך עדין  2101שודרגו בשנת 

בתוך מתחם החברה עוברת תעלת . ארקיע גם מחלקת ציוד קרקע הכוללת אזור טיפולים ומוסך

תעלה זו . מהמוסכים ומהרחבה הצמודה לה התשטיפיםר ניקזה לתוכה את כל ניקוז פתוחה אש

בין א  ל"תית של עיריית תיחידה הסביבחלוקות בין המשרד להגנת הסביבה והעוררה בעבר מ
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רקיע לחברת א .יתר רעלים למסירי צבע ותוספי דלקיםהחברת ארקיע מחזיקה ב. חברת ארקיע

 (.Sרחבה )סמוך לרחבה הצפונית ה מוצב עד לאחרונה יה אחד מהם, גנרטורים בתחומה' יש מס

 תדלוק המטוסים מתבצע. 01-נות הבשדה התעופה מאז ש פועלת 'פז שירותי תעופה'חברת 

המטוסים . תעופה ידי שירותי על ומתוחזק שמופעל בשטח ממלאים אותן מכליות באמצעות

סים הצבאים מתודלקים בשדה התעופה האזרחי מתודלקים על משטחי רחבות המטוסים והמטו

 מילוי לעמדת תעופה שירותי במתחם המכלים מחוות תת קרקעית הובלה צנרת באמצעות

' פז שירותי תעופה'. תעופה שרותי מתחם עם בצמוד לגבול האוויר חיל בסיס בשטח הממוקמת

בשטח החברה בוצעו בעבר .  להם יש לה היתר רעלים -אוקטן 011סולר ובנזין , ל"מחזיקה דס

 2112הום נמצא בשנת זיהום מי הת. בים שונים של חקירה לזיהומי קרקע וזיהום מי תהוםשל

עד עצם היום הזה  מתבצעת שאיבה אך , הזיהום נשאב ברובו, כלים של החברהמתחת חוות המ

זיהום  ווסקר קרקע אשר מצא פאסיבייםבמתחם גם בוצע סקר גזי קרקע . יות קטנות מאודומכב

ל קרקע חרסיתית במתחם לא קיימת טכנולוגיה אפקטיבית לטיפול בזיהום עקב נוכחות ש. קרקע

מועד בקרקע ולחכות ל לטפל כעת הקרקע ולכן המליצו היועצים הסביבתיים של החברה לא

 .פינוי שדה דבמאוחר ל

שני אזורים הנמצאים בתוך תחום תוכנית שדה דב אך מחוץ לשדה  הסקר ההיסטורי סקר עוד

שטחיו הוחזרו מכבר אזור ממזרח לשדה ש, האחד. ושפעים ממנו ישירותאך מ הוז-התעופה דב

ץ נחל קטן מדרום וער, השני. יתה תחנת מעבר של פסולת יבשהיראה באזור זה הככל הנ, י"לרמ

 .לשדה התעופה שניקז אליו במשך שנים נגר מהשדה האזרחי והצבאי

ם ואזורים בעלי פוטנציאל בינוני מיפה את האזורים בעלי פוטנציאל גבוה לזיהוסקר היסטורי זה 

בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי מוצע בזאת להמשיך . לזיהום בכל שטח שדה התעופה האזרחי

 ,פשר בהתאם למגבלות הקיימות בשטחאהיכן שמת, לבצע חקירת קרקע מקיפה במתחם שדה דב

יבת תוכנית מוצע כי טרם כת. על מנת לאתר או לשלול קיום של זיהום קרקע ומי תהום במתחם

 .דיגום יבוצע תיאום עם המשרד להגנת הסביבה וגישת חקירת הקרקע

 :ח זה במשרדנו"עסקו בהכנת דו

 גיאולוגיה ועריכה -נורית נוימרק

 ג "ממו סטטוטוריקה – אהוד וגנר

 עריכה ובקרת איכות– כהן-נגאוקר נטע

 בקרת איכות – דרור נחמיאס
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 הקדמה .0

הינו השטח הפתוח המשמעותי  ,המצוי בחלקה הצפון מערבי של העיר תל אביב ,מתחם שדה דב

תכנית המתאר של תל אביב קובעת את שטח שדה דב כשטח . לפיתוח בתחומי העיר תל אביב

יר לתכנן מהיסוד רובע עירוני חדש במהלך זוהי למעשה הזדמנות אחרונה לע. לתכנון בעתיד

מקומות מסחר ותשתיות , מקומות עבודה, מרחבים ציבוריים, לספק דיורו, תכנוני מושכל וחדשני

 . חברתיות שמסוגלים לענות על הצרכים של עיר שהולכת וצומחת במהירות

וכן , דונם 211 -מצוי שדה התעופה בשטח של כ בתוכו, דונם 0,421-כולל הוא כשטח התוכנית ה

בגבולות העכשוויים סקר היסטורי זה מתמקד  .רצועת חוף ושטחים פתוחים, שטחי מצוק כורכר

 .על כל חלקיו הצבאים והאזרחים, שדה התעופה שדה דב בלבדשל 

בהמשך יוגש להגנת הסביבה סקר , שדה התעופה טורי זה מתייחס רק לחלק האזרחי שלסקר היס

מדרום לשדה , מתחם רידינג. בק הצבאי של שדב התעופה שדה דהיסטורי נוסף שיסקור את החל

נושא זה יסקר , לכן. על פי המידע הקיים השפיעה רבות על שדה התעופה הצבאי, התעופה

 .בהרחבה גם כן בסקר ההיסטורי על השדה הצבאי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .זה תצלומים היסטוריים היסטורי שות הביטחונית של שדה דב חסרים לסקריבגלל הרג

 נתוני רקע .5

 מיקום  .5.0

מצפון  31 -היא שדה תעופה שהוקם בתחילת שנות ה( נמל התעופה דב הוז)שדה התעופה שדה דב 

ממזרח , י עגנון"שדה התעופה גובל מדרום ברחוב ש, כיום. לנחל הירקון ולעיר תל אביב דאז

צבי  רחוב ממערב בטיילת חוף תל ברוך ומצפון, ושכונת נופי ים החדשה בשדרות לוי אשכון

 .(2.2-0איור ) 004730/002422מרכזי של השדה . צ.נ .פרופס

 שימושי הקרקע .5.5

הינם בעיקר שטחים הקשורים לפעילות שדה התעופה והבסיס התוכנית ובסביבת בתחום התכנית 

להלן . א"ג תצ"מוצגים שימושי הקרקע השונים במתחם ע. 2.2-2באיור . שטחי בור וחוף, הצבאי

 . 2.2-2 פ מספרם שבאיור"תיאור שימושי הקרקע ע

 שימושי קרקע: 5.5-0טבלה 

 תיאור שימוש קרקע #

מטרים  211 -ממזרח לתכנית במרחק של כ אזור מגורים 0

זו גובלת בגבול , נופי יםמהתכנית קיימת שכונת 

יה בחלק המערבי של יישנה בנ, תכנית שדה דב

 .השכונה

 211 ישנם שני שטחי בור בגבול התכנית ובטווח שטח בור 5

בחלק הצפוני של שטח התכנית . מטרים ממנה

ושל השטח צמוד אליה ישנו שטח פתוח שאינו 

השטח מקיף את האזור בו קיים היום . מעובד
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 תיאור שימוש קרקע #

. מסלול ההמראה והנחיתה של שדה התעופה

שטח זה ממשיך דרומה ויוצר חיץ בין אזור 

 .המגורים לשטח שדה התעופה והבסיס הצבאי

ופה האזרחי ישנו בחלקו הדרומי של שדה התע

שטח בור המשתרע מאזור חניון שדה התעופה 

ח רידינג וחניון והצמוד לטרמינל עד תחנת הכ

 .רידינג הצמוד אליה

השדה ממוקם לאורך החלק המזרחי של  שדה תעופה אזרחי 3

השדה מחולק לשני . בתוך שטח התכנית, התכנית

. חלקים כאשר ישנו כביש המחבר בין חלקים אלו

ישנו הטרמינל שממוקם בחלק , ומיבחלק הדר

חניית מטוסים של ארקיע וחניה , מזרחי-הדרום

בחלק הצפוני ישנה חנייה . של מטוסים קלים

 .נוספת של מטוסים

, תחנת מעבר לפסולת שאינה פעילה יותר תחנת מעבר לפסולת ישנה 4

בתוך תחומי , ממוקמת מזרחית לבסיס האזרחי

 .התכנית

ממוקמת צפונית , תחנת מעבר לפסולת פעילה שהתחנת מעבר לפסולת חד 2

 .בתוך תחומי התכנית, לבסיס הצבאי

( מצברים ועוד, אפסנאות)כולות שטח בו מ כליםמתחם מכולות ומ 2

אלו ממוקמים , כלים של חברת החשמלומ

מזרחית למסלול ההמראה מחוץ לגדר ממערב 

לשדה התעופה והבסיס הצבאי וממזרח לטיילת 

 .טח התכניתבתוך ש. ולחוף

ח ודרומית לגבול התכנית נמצאת תחנת הכ ח רידינגותחנת כ 7

רידינג מוסקת גז טבעי המפיקה חשמל בהספק 

התחנה כוללת מתקנים . מגה וואט 231 -של כ

 .ש"ליצור חשמל וכן צמוד אליה תחמ

המפריד בין חניון הצמוד ישנו שטח פתוח  שטח פתוח 8

 .כוללוי אש רחובלטרמינל שדה התעופה ל

 מגרש חניה. ישנם מספר חניונים באזור התכנית חניון 9

החניון ממוקם בחלקה צפוני של : בחוף תל ברוך

ניתן להגיע אליו , התכנית בין שטח בור לחוף הים

על ידי כביש גישה הנמשך ממזרח למערב 

. הממוקם מצפון למגרש החניה ולבסיס הצבאי

. חניון שדה התעופה ממוקם דרומית לטרמינל

 .חניון רידינג הממוקם מדרום לגבול התכנית
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 תיאור שימוש קרקע #

רצועה בחלקה המערבי של התכנית המכילה  חוף וטיילת 01

רצועת חול לאורך כל התכנית הממשיכה מעברה 

הטיילת נמשכת לאורך החוף מאזור מגרש . לה

החניה תל ברוך בצפון וממשיכה לכיוון דרום  

 .פ ופארק הירקון"לתוך השצ

מערבי של גבול  -שימוש זה נמצא בחלקו הדרום סייםפ ומתקנים הנד"שצ 00

בשימוש זה קיימת טיילת . התכנית ונמשך דרומה

בנוסף קיימות תשתיות תת . במקביל לחוף הים

קרקעיות המשמשים לבריכת מי הקירור דוגמת 

מדרום לתוכנית  .תעלת מוצא לבריכת מי הקירור

 .קיים מתקן להפחתת לחץ גז טבעי

שטח בריכת מי קירור ממוקם בחלק קטן  רבריכת מי קירו 05

גשר , אזור בריכת מי קירור כולל, מהמעגנה

, מתקני תשתית, שוברי גלים, חציה להולכי רגל

 .מתקנים למניעת זיהום ים

אחד שכיוונו מזרח , קיימים שני מסלולי המראה מסלול המראה 03

המסלול הפעיל , מערב והוא אינו פעיל כיום–

שטח מסלול ההמראה נמצא  .דרום-כיוונו צפון

מורכב ממסלול ההמראה . בתוך שטח התכנית

 .ושטח פתוח בור מסביבו

הבסיס נמצא בשטח התכנית כאשר חלק קטן  בסיס צבאי 04

 .ממנו חורג משטח התכנית

במרחק , התחנה ממוקמת מדרום לשטח התכנית תחנת כיבוי אש 02

 .מטרים 011-של כ

 .בצמוד לשטח התכנית מכיוון דרום ממוקמת תחנת שאיבה רידינג 02

שפך נחל הירקון נמצא מדרום לתכנית במרחק  נחל הירקון 07

 .מטרים משטח התכנית 411-של כ

נמצא מדרום , שטח פתוח השייך לפארק הירקון פארק הירקון 08

 .מטרים מגבולה 411-לתכנית במרחק של כ

בשטח זה . תכניתשטח הממוקם מדרום לתחום ה שטח לאחסון חומרי בניה 09

 .חלק מהפסולת פונתה .מאוחסנים חומרי בניה

-מערב לגבול התכנית במרחק של כ-נמצא מדרום מוזיאון ישראל 51

 .מטרים מגבול התכנית 411

באחריות האתר , נמצא בתחום שטח התכנית אתר אחסון פסולת 50

כלי מומצברים : לת לפני פינוימכיל פסול ו"צה

 .סולר
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 עתידבעודי קרקע יי .5.3

  :(2.3-0איור ) שוניםיעד את הקרקע למספר צרכים לעתידה תכנית שדה דב 

 בחלקו המערבי והמרכזי ייעוד הקרקע העיקרי הינו של שטח יישוב שייעוד : שטח יישוב

 .הקרקע בו ייקבע בתכנית מחוזית או מפורטת

 אזור  בקצה המערבי של ייעוד זה קיימת רצועה בייעוד: אזור מגורים משולב מלונאות

 . מגורים משולב מלונאות

 עורף , בתחום תכנית זו תחום פארק החוף כולל שתי רצועות יעודים: תחום פארק חוף

, שטח פתוח בו יותרו נטיעות וגינון: השימושיםמותרים יהיו עורף החוף ב . החוף והחוף

    .נקודות תצפית, צירי הליכה ומסלולי אופניים, פינות ישיבה וסככות צל

 פנייםואו טיילת מצוק מיועדת להולכי רגל ולרוכבי א/טיילת החוף ו: וקטיילת מצ .

 .רחבות ופינות ישיבה ואמצעי הצללה, הטיילת יכולה לכלול ריצוף

כמו כן מסומן , מטר שנמדד מקו החוף לכוון היבשה 311עודי הקרקע מסומן תחום יבתשריט י

אלו נקבעו כדי לשמור את הסביבה תחומים . מטרים שנמדד מקו החוף לכיוון היבשה 011תחום 

לפיתוח ולשימוש בני קיימא של הסביבה , החופית וכן כדי לקבוע עקרונות והגבלות לניהול

השימושים המותרים והתקנות הקובעות אותן מצויות בחוק שמירת הסביבה החופית . החופית

 .2114ד "התשס

 סטטוטורימעמד  .5.4

דב הוז   -שדה התעופה שדה דב, ת תעופהתוכנית המתאר הארצית לתפרושת שדו, 02א "בתמ

סדירות , שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על ביקושים לטיסות מסחריות' -3מופיע כשדה מדרגה 

א תכנית שדה דב אושרה בעבר לפי תכנית מפורטת "לפי התמ. 'וטיסות שכר ליעדים פנים ארציים

זו קובעת כי השטח בו נמצא  תכנית. 27.13.0404אושרה בתאריך  0000תכנית מפורטת . 0000

ת זה "שדה. המטיל מגבלות בניה על סביבתו, ת שדה דב נמצא תחת ייעוד לשדה תעופה זמני"שדה

 .חלטת הועדה המחוזית תל אביב ובאישור שר הפניםהיבוטל על פי / יצומצם 

מת רובע חדש קא בשלבי הכנת תוכנית מתאר לשדה התעופה שדה דב לה"כיום נמצאת עיריית ת

 .א"תב

 גיל האתר .5.2

לשלטון המנדט הבריטי על מנת להקל , ישראל רוקח, פנה ראש עיריית תל אביב דאז 0437ת בשנ

. שימוש בנמל התעופה בלודשסכנה את ההגעה וה המרד הערבי הגדול תקופתבעל תנועה 

טקס הפתיחה של תקיים ה 0432 בספטמברוהחלו העבודות להכשרת שטח השדה  0432 בשנת

הקו נועד לפעול בתדירות יומית לחיפה ושלוש . רותיבי-חיפה-נחנך קו הטיסה תל אביבוהשדה 

 .פעמים בשבוע לביירות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
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 .מיקום שדה התעופה שדה דב: 5.5-0איור 
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א"ג תצ"שימושי קרקע בתחום התוכנית ע: 5.5-5 איור
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 עתידית למתחם שדה דבתוכנית : 5.3-0איור 
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 מחוז תל אביב -מתווה לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע .5.2

 עדכון)ע וגזי קרקע במסגרת הליכי תכנון ובניה קעל פי תשריט המתווה הסביבתי לטיפול בזיהום קר

שדה התעופה שדה דב אינו ממוקם באזור המצריך  .של המשרד להגנת הסביבה מחוז תל אביב( 2104

אזור בו יש , מלבד חלקה הדרומי של התוכנית, ( 2.0-0איור ) בדיקה ומיגון מפני גזי קרקע, ייעצותהת

 התוכנית זיהומי קרקע ומי תהום משמעותיים באזורלא ידוע על  .חובת הכנת סקר היסטורי

 .הישמקורם בתעשי

 

 

 .5104 ,תשריט המתווה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה מחוז תל אביב: 5.2-0איור 
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 נתונים פיזיים .3

 גיאולוגיה  .3.0

שטח התכנית ממוקם בסמוך . מישור חוף השרון הוא הקטע שבין שפכו של נחל תנינים ובין הירקון

חלק זה של מישור חוף השרון מחולק לשלוש רצועות אורך . מצפון לנחל הירקון –לגבולו הדרומי 

ינה רצועה הבנויה חילופין של רכסי ה, שדה התעופה שדה שבעליה ממוקם , כאשר המערבית ביותר

, על פי המפה הגיאולוגית ואטלס החתכים של מישור החוף. מ"ק 4-7נע בין  הרוחב רכר ומרזבותכו

הדרומי הסמוך  בחלקו(. 3.0-0איור )וכורכר חתך הקרקע העליון ברוב אזור שטח התכנית בנוי חול 

  .דקים וחרסיתייםגודלי גרגר ל גם לתחנת רידינג ישנם משקעים אלוביאלים אשר יכולים לכלו

 

 5101המכון הגיאולוגי , גיליון תל אביב, מפה גיאולוגית: 3.0-0איור 
 

עד  3.0-2איורים )שניים מתוך החתכים באטלס החתכים הגיאולוגים באקוויפר החוף של עמוס אקר 

עובר במרכז שטח  (3.0-4איור ) 33חתך מספר . עוברים בשטח התכנית או בקרבה גדולה אליו( 3.0-2

. עובר בדרומו או בקרבה גדולה לחלקו הדרומי של שטח התכנית( 3.0-2איור ) 32ואילו חתך , התכנית

, משני החתכים ניתן לראות שחתך הקרקע באזור שטח התכנית בנוי מחילופין של אבני חול גיריות

עם משקעים דקים מזרחי של שטח התכנית נראה כי ישנו אזור -בחלק הדרום. חול וחמרה חולית

הינו חתך מקומי לאזור , 3.0-0החתך הגיאולוגי המוצג  באיור (. 3.0-2איור )יותר של חרסית חולית 

של שני  קידוחים שנלקחו מאטלס החתכים של  אינטרפולציהשדה התעופה שדה דב והוא תוצר 

 (. 0444, אקר)המכון הגיאולוגי 

נמצא כי חתך הקרע עד ( בסמוך לרידינג)שדה דב  מקידוחים וסקרים שנעשו בעבר בחלקו הדרומי של

 .הוא חרסיות וחרסיות שמנות, מטר מפני הקרקע 2עומק של 
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 מיקום החתכים העוברים בשטח התכנית: 3.0-5איור 
 

 

(אקר, מתוך אטלס החתכים)מקרא לחתכים הגיאולוגית : 3.0-3איור 
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 .כיםמתוך אטלס החת – 33חתך גיאולוגי ברצועה : 3.0-4איור 
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 .מתוך אטלס החתכים – 35חתך גיאולוגי ברצועה : 3.0-2איור 
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(.0999,אקר)אטלס החתכים משל שני קידוחים  אינטרפולציהי "בוצע ע, תת הקרקע במתחם שדב דבשל ' AAחתך : 3.0-2 איור



 

 21  האזרחי מתחם שדה דב – סקר היסטורי
 2102 דצמבר מ"בעה והגיאולוגיה מדעי הסביב -הי אדם"נערך ונסקר ע

 

 הידרולוגיההידרוגיאולוגיה ו .3.5

 .התוכנית מצוי בתחום אקוויפר החוף של ישראלאזור 

, חול גירית ןאב, בעיקר שכבות חול. חוף בנוי משכבות גיאולוגיות מגיל הפלייסטוקןאקוויפר ה

 שלת אטימו שכבות(. שהם מוליכות למחצה)וכן טיט וחמרה ( שהם סלעים מוליכים)קונגלמרטים 

אותו  מחלקות, מהחוף מ"ק 2 -ל עד, של האקוויפר המערבי בחלקו נמצאותה וחווארחרסית 

איור ) י מפת המפלסים של רשות המים"עפ. מטרים 4-01ח התכנית נע בין רום שט. משנה ליחידות

בדרומה כך שעומק מפלס  1-מטר בצפון התכנית ל 1.2רום מפלס מי התהום באזור נע בין ( 3.2-0

בשל הקרבה לחוף באזור זה ישנה . פני מי התהום מטרים בודדים מפני השטח ברוב שטח התכנית

  . עובר ממזרח לשטח התכניתחדירה של מי ים והפן הביני 

כיוון זרימת מי התהום באזור שטח התכנית , 2100י מפת המפלסים של רשות המים מסתיו "עפ

  (.3.2-0איור )דרום מערב  -דרום 

קידוח , ארבעה קידוחי תצפית –י המידע הקיים בידינו בתחום הקו הכחול שישה קידוחי מים "עפ

אין בתחום  .ן שמשמש להתפלה לשימוש מקומיאחד של חברת החשמל וקידוח נוסף שיתכ

 (. 3.2-2איור )התכנית קידוחי מי שתייה פעילים ככל הידוע לנו 

אם בשל מפלס מי , שטח התכנית ממוקם באזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה 34א "י תמ"עפ

ם אזורי סכנה למקורות מי מפת'על פי (.  3.2-3איור )התהום הגבוה ואם בשל החתך החולי 

אקוויפר ראשי  -א של רשות המים אזור התוכנית באזור רגישות' כתוצאה מזיהום על ידי דלקים

 .(3.2-4איור ) שבו הנזק אינו ניתן לתיקון

מכאן שהוא שורר באזור בעל אקלים ים תיכוני , זור התוכנית ממוקם בקו החוף של מרכז הארץא

 C º01בין ( מרץ -'דצמ) נעותטמפרטורת  בחודשי החורף. עם חורפים גשומים וקיצים חמים ולחים

. ביום Cº31  בלילה ל C  º 21בין נעותטמפרטורת ( 'ספט-יוני)בחודשי הקיץ . ביום C º04בלילה 

ויר בעיר ולים מזג הא רבהימהקכתוצאה . מ גשם"מ 223ממוצע הגשמים השנתי שיורד בעיר הוא  

הנתונים נלקחו מאתר השירות ) להבלי 21%ביום ומעל  02%מלווה באחוזי לחות גבוהים של 

 .(0420-2111ממצעים את הנתונים בין השנים ההמטרולוגי 

 טופוגרפיה וניקוז .3.3

הנקודה הגבוהה ביותר . שדה התעופה שדה דב ממוקם על המדרון המערבי של רכס הכורכר דור

ו חלק. מעל פני הים' מ 02בגובה של , בשדה היא גבעת החמרה ממזרח לרחבת מטוסים צפונית

 (. 3.3-0איור )מעל פני הים ' מ 2הדרומי של שדה התעופה מישורי בגובה של 

ברוב שטחו של שדה התעופה . שדה התעופה ממוקם ממערב לקו פרשת המים של רכס הכורכר

קיימת גבעה בתוך שטח שדה התעופה בה הטופוגרפיה . כיוון הניקוז הוא מערבה או דרום מערבה

  (.3.3-0איור )ריגים לכיוון מזרח המקומית יוצרת תנאי ניקוז ח

את כל  41-קיים בור ספיגה ששירת עד תחילת שנות ה(  ליד שער הכניסה)בכניסה לשדה התעופה 

רוב השדה מחובר כיום . שנים התרחשה קריסה של הבור' לפני מס. האושיות בשדה התעופה

. ם על בסיס שבועיבורות קטנים שמפוזרים בשדה ונשאבי' למערכת הביוב העירונית מלבד מס

.  ן שעוברת מתחת לשדה התעופה האזרחי והצבאי ומובילה לים"קיימת תעלת ביוב של השפד

קיימת תעלת ניקוז  .תעלה זו משמשת כמוצא חירום של מערכת הביוב של גוש דן במקרה הצורך

המתחילה במתחם ארקיע וממשיכה לבסיס הצבאי ומתוארת , מערב-שכיוונה מזרח, פתוחה

 .4.4בסעיף  בהרחבה
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 (השרות ההידרולוגי) 5100סתיו  –מפלסי מי תהום : 3.5-0איור 
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 מיקום קידוחי מים: 3.5-5 איור
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 34א "מיקום שדה התעופה על פני תשריט תמ: 3.5-3איור 
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 םרשות המיסכנה לי תהום מדלקים של מיקום שדה התעופה על פני מפת : 3.5-4איור 
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.מפת קוי גובה באזור שדה התעופה שדה דב :3.3-0איור 
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 תכסית פני השטח .3.4

בחלק זה תתואר . התכסית בשדה התעופה דב משתנה בהתאם לאופי הפעילות בחלקיו השונים

בחלקו הדרום . יתואר כל חלק בנפרד לפרטיו( 4.0עד  4.3בפרקים )התכסית בהכללה ובהמשך 

, ש כבישים ומגרשי חניה המצופים באספלט ומבנים כגון בית הנתיבותמזרחי של השדה התעופה י

בעיקר דקלים לסוגם ולא קיימים , באזור קיימת מעט צמחיית נוי. משרדים ומבני בתי המלאכה

כביש הגישה לרחבה הצפונית , במסלול ההמראה, בחלקו הצפוני של השדה. שטחים חשופים

בכל שאר השטח חשופה הקרקע , מלבד זאת. לטהתשתית היא אספ -ניתוורחבת המטוסים הצפ

סביב המסלול ורחבת המטוסים הצפונית לא קיימת צמחיה והיא מרוססת ונעקרת על . הטבעית

בחלקו המזרחי של השדה קיימת מעט )לצד הכביש . בסיס קבוע מסיבות בטיחותיות וביטחוניות

 .צמחיה טבעית נמוכה

 וסביבתו הפעילות באתר .4

 לליכ .4.0

ישראייר ופז שירותי , ארקיע, רשות שדות התעופה: גופים' האזרחי פועלים מס במתחם שדה דב

, (4.0-0איור)אזורים נפרדים ניתן לחלק את המתחם שדה דב האזרחי לארבעה , לכן .תעופה

 .היסטוריית כל אזור תיסקר בנפרד בהמשך .המנוהלים על ידי הגופים השונים

 : יות לטיפול בסיסי ותחזוקת המטוסיםאוש' רוב חברות התעופה מחזיקות במתחמם מס

 .כני עם חלפיםטמחסן  .0

 (.השונים המורכבים על גבי המנוע   החלקיםאזור בו מפרקים את המנוע ואת )מנועיה  .2

 (.התחינקיימת שחיקה איטנסיבית של הגלגלים בזמן ה)צמיגיה  .3

מצברים אלו אטומים . אזור בו מאוחסנים ומטופלים מצברים של מטוסים, מצבריה .4
 .חלוטיןל

 .משרדים .2
 

לא היה ניתן למצוא תצלומים היסטורי של שדה התעופה עקב הסיווג הביטחוני שקיים על הבסיס 

 .הצבאי

נערכו בליווי נציגי הגופים הפועלים  הסיורים.  במתחם שדה התעופה שדה דב נערכו שני סיורים

עט מידע על העבר וכללו ראיונות עם נציגים אלה שסיפקו מידע על המתרחש בהווה ומ במתחם

 .מוצגים להלןו

 תאריכי הסיורים בשדה התעופה שדה דב האזרחי ומלווי הסיורים: 4.0-0טבלה 

תאריך 

 הסיור
 'אדםה'נציגי  מלווים מתחם

04.2.2102 

רשות שדות 

 התעופה
 מנהל תפעול -גבי קציר

 נורית נוימרק 

 -ונטע נגאוקר

 קעמנהל אחזקה וציוד קר -גבאי שאול ישראייר .כהן

0.7.2102 

 מנהל תפעול -גדי עמל ארקיע

 נורית נוימרק
 פז שירותי תעופה

ל תפעול של פז שירותי "סמנכ -איתן גן עדן  

 LDD -חנן מירון ו תעופה
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 חלוקת שדה התעופה לגופים השונים: 4.0-0איור 
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 .0 בנספחסריקת מחברת הסיורים מצורף 

( עמיר אשד)דה דב התקבל מהמשרד להגנת הסביבה מידע נוסף אודות הפעילות בשדה התעופה ש

 (.דני חרמון)מהמחלקה הסביבתית של עיריית תל אביב ו

 רשות שדות התעופה .4.5

ים ועל הספקת שירותם לגופים ירשות שדות התעופה אחראית על תחזוקת המבנים הציבור

ופה רשות שדות התע, מתוך כל שטח שדה התעופה. השונים הפועלים בשדה התעופה האזרחי

  .דונם 01מפעילה כ 

 רשות שדות התעופה מיתיאור הפעילות במתח 4.2.0

שמשמשת בעיקר מטוסים , המרכזיתהרחבה . בשטח שדה התעופה יש שתי רחבות מטוסים

  .4.2.0-0איור .'מתחם משרדים וכ, (Sרחבה ) והרחבה הצפונית,  (GAרחבת ) קטנים

רחבה זו הוכשרה על מנת . פהוהרחבה ממוקמת בחלקו הצפוני של שדה התע S-רחבה  .0

מרחבה זו יוצאות רוב הטיסות . להרחיק את מקורות הרעש מתושבי השכונה הסמוכה

 פועלת משנת הרחבה . ל"המסחריות במטוסי סילון או במטוסי טורבו המשתמשים בדס

רשות שדות התעופה מתחזקים את . היה האזור ברשות הצבא הולפני הקמת 2110

ל תדלוק המטוסים מתבצע ע. מבית הנתיבות לרחבה התשתיות ואת הסעת הנוסעים

 2113ביוני . ניידות והמשטח מנוקז לשוליים לכיוון החולות ממכליותהרחבה עצמה 

אינה מחוברת אל שביקשה רשות שדות התעופה להקים מבנה שירותים בסמוך לרחבה 

מערכת הביוב והיא מרוחקת בכמעט קילומטר מהשוחה הצפונית ביותר ולכן בקשה 

 . רותים יביל עם ומיכל איגום לשפכים סניטריםית להקים מבנה ש"הרש

רחבה זו משמשת בעיקר לחנייה של . רחבת מטוסים מצפון למתחם ישראייר -GAרחבות  .2

 -(LL 011)ברחבה זו משתמשים בעיקר בדלקים באוקטן גבוה . מטוסים פרטיים קטנים

' ק ויוצא לדרך על הטייס לבצע מסלפני שמטוס מתודל.  'טיסות פרטיות טיסות צילום וכו

ובדיקת איכות  כלית התדלוקם ממהיא ניקוז של המי, מהןהאחת . בדיקות מקדימות

הטייסים היו שופכים את המים המעורבבים  2102עד תחילת . לערך CC 011 -כ, הדלק

 מיוחדים( 4.2.0-2איור )הרחבה מכלים כיום מוצבים לאורך כל , בדלק בשולי הרחבה

 .מטוסם ביום 31 -מרחבה זו יוצאים לדרכם כ. המים והדלקיםלאיסוף 

צמוד . וכיום יש לו מעצרת בטון טעמד על האספל 2101גנרטור שעד שנת  -גנרטור חירום .3

 .ליטר 4111לגנרטור יש מיכל סולר של 

 .סוף כל טיסהבלבור זה ניקזו את שפכי המטוסים  2111עד תחילת שנות ה  -בור ביוב .4

המתקן עומד על משטח בטון שבסופו יש תעלה לניקוז . ודחיסה תפסולמתקן למיון  .2

 (.4.2.0-3איור )התשטיפים 

 . על ידי משרד התחבורה 01 -הוקם בשנות ה -(טרמינל)בית נתיבות  .0

 גנרטור .7

.מורכב ממבנים יבילים -מתחם משרדים .2
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.מתחמי ומתקני רשות שדות התעופה בשדה דב: 4.5.0-0איור 
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 דות התעופהרשות ש -ניקוז וביוב 4.2.2

בכניסה לשדה התעופה קיים בור ספיגה ששירת בעבר את המתחם כולו , ליכפי שהוזכר לעי

רוב השדה מחובר כיום למערכת . שנים הבור קרס' לפני מס .ותוחזק על ידי רשות שדות התעופה

 .הביוב העירונית

 שיונותיהיתרים ור 4.2.3

 . בידה היתרים ורישיונות רשות שדות התעופה אינה מחזיקה חומרים מיוחדים ולכן אין

 תיעוד סיורים ובקורות                                                                                                   4.2.4

קיים תיעוד , מכיוון שאין היא מבצעת באופן ישיר פעולות במהוות סיכון לזיהומי הקרקע והמים

 .דב השד תלונות כגון רעש וזיהום אויר מכלל. של תלונות כלליות בלבד

 

 
מיכלים לאיסוף שאריות : 4.5.0-5איור 

 .דלקיםנוזלים ו

 
  מתקן מיון ודחיסת פסולת: 4.5.0-3איור 
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 ירמתחם ישראי .4.3

 נתוני רקע  4.3.0

שפעלה , 'כנפי העמק'כ 0443החלה את דרכה בשנת ' התעופה תיירותישראייר 'חברת התעופה 

בשנת  .צפון הארץ וקפריסין, ערד, בקווים לאילת" שורט"ממנחת מגידו והפעילה שני מטוסי 

כיום מפעילה ישראייר טיסות  .ושמה שונה לישראייר 'גנדן'י קבוצת "נרכשה החברה ע 0440

 .לאירופה ולאגן הים התיכון, לחיפה ,לאילת ירות וקבועותסד

  

בעבר מתחם (. בשיעור) 0422משנת דב פעילה במתחם שדה ' התעופה תיירותישראייר 'חברת 

ישראייר חולשת  על  2111מאז שנת . שדה התעופהב( הרחבה הצפונית) Sישראייר ישב במתחם 

בחלקו המזרחי של מתחם שדב דב , (021020/002141מרכזי . צ.נ)ר "מ 0211 -שטח קטן בגודל של כ

ומאז ועד היום לא עבר המתחם , ישראייר קיבלו את המתחם מרשות שדות התעופה. האזרחי

 .שיפוץ ושדרוג תשתיות משמעותי

 תיאור הפעילות במתחם ישראייר 4.3.2

 :פועלים( 4.3.2-0איור )של חברת ישראייר במתחמה 

 (4.3.2-2איור )משרדים  (0

 חדר אוכל  (2

 (4.3.2-3איור )סן מח (3

המנועים בבית מלאכה זה הם קטנים . מפרקים ומרכיבים מנועים -(4.3.2-4איור )מנועיה  (4

במנועיה מחזיקים . ריצפת בית המלאכה היא מבטון. ליטר שמן מנועים 0ומכילים עד 

 .( White spirit )' וויט ספיריט'חומרים לניקוי בכמויות קטנות כגון 

סן מגוון של חומרים כגון נוזלי חמא -(4.3.2-2איור )ד קרקע בית מלאכה לתחזוקת ציו (2

 .ריצפת בית המלאכה מבוטנת. קירור ושמן למנועי רכבים

מצברי מטוסים עם מתקן  בומאוחסניםוחדר ( בכמות קטנה)מחסן שמנים למטוסים  (0

 (. 4.3.2-0איור )לטעינה ופריקה 

 :ולים יש אזור ובו מונחיםבתוך רחבת הטיפ. כל רצפת הרחבה מבוטנת -רחבת טיפולים (7

 .Tarco Jetclean 9.1כלי סבון לשטיפת מטוסים מ .א

שתי החביות לאיסוף שאריות השמנים מפונות לאתר . כלים לאיסוף שמניםמ .ב

קיימת גיגית שממוקמת מתחת למטוס על מנת . חודשים 4מורשה אחת ל 

 .לאסוף את השמן היוצא בזמן פירוק המנוע

 .עמפונה פעם בשבו -ר ביובובצ .ג

מיכל . הקרקע דממנו מתדלקים את ציו, טור לשעות חירום ומיכל סולראגנר .ד

 .תקליטר ממוקם בתוך מעצרה מתוחז 2,111הסולר של  

 .חודשים 3-4מפונה אחת ל  -נוסף ביוב צובר .ה

 .סון עד פינוי של מצברי מכוניותחפינה לא .ו
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 ניקוז וביוב במתחם ישראייר 4.3.3

חודשים  3-4נשאר פעם ב , ד נשאב פעם בשבוע והשניהאח. רי ביובובמתחם ישראייר יש שני צ

 (4.3.2-0 רים מצוין באיורבמיקום הצו)

 שיונותיהיתרים ור 4.3.4

 רישוי עסקים 

. פועל ללא רישוי עסק בעיריית תל אביב, הפועל במתחם ישראייר, (מוסך בהיקף קטן)המנועיה 

כות הסביבה על מנת במהלך השנים הוגשו מספר דרישות של עיריית תל אביב ושל המשרד לאי

 .2 נספח . לרשום את המנועיה אך ללא תגובה מצידה של ישראייר

 היתרי רעלים

בתי . ישראייר שדה דב אינם מחזיקים בהיתרי רעלים מכיוון שאין ברשותם חומרים מסוכנים

הרשימה המלאה (. MSDS' בעלי מס)חומרי ניקוי ושמנים ' המלאכה במתחם מחזיקים מס

  .3בנספח מצורפת 

 קורות                                                                                                  יתיעוד סיורים וב 4.3.2

הגיעו נציגי הרשות לאיכות , קבות תלונות של תושבי האזור על ריחות חריגיםבע, 03/2/2113ב 

צא כי ישראייר מחזיקים חומרים במהלך הביקורת נמ. א לסיור במתחם"הסביבה של עיריית ת

 .מסוכנים ללא היתר ונדרש מחברת ישראייר להוציא היתר רעלים

נערך סיור במתחם ישראייר , עוד המשרד להגנת הסביבה ועיריית תל אביביעל פי ת 2/3/2113ב 

בסיור , בשדה דב בו השתתפו נציגי הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב ונציגי ישראייר

.4 נספח. הסביבתיותפידה על מילוי הדרישות כי חברת ישראייר הק נמצא
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 א

 לות במתחם ישראייר בשדה התעופה שדה דבפעי: 4.3.5-0יור א
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במכתב שנשלח לראובן . א"ואנשי עריית ת הגנת הסביבהי אנשי "נערך סיור במתחם ע 2112במרץ 

וך מאצרה שנמצאה עם פתח ריקון עולה כי מיכל הסולר העילי הוצב בת, אז מנהל התפעול, קיסוס

" טורקו"חבית של , בנוסף. פתוח ללא מחסום וסימני שפך דלק נראו על גבי האספלט הסמוך

נמצא במעצרה ללא קירוי ואיסוף המצברים התרחש על משטח ללא ( חומר ניקוי מדחסים)

ון דברים סר לפעול על פי הנהלים הקיימים לאחהמשרד דרש מחברת ישראיי. מעצרה וללא קירוי

 .2 נספח .זה מסוג 

 איורים)חומרים מאוחסנים על מדפים ובתוך ארונות בבתי המלאכה ובמחסנים הרוב , כיום

 .בעלי נפחים קטניםהחומרים מאוחסנים במכלים (.  4.3.2-4ו  4.3.2-3

 תיעוד אירועי חירום 4.3.0

לא נעשו . רבמתחם ישראייר בתוך שדה התעופה שדה דב לא ידוע על אירוע מזהם שהתרחש בעב

 .'דיגומי קרקע וכו, בעבר למתחם זה סקרי סיכונים

התרחשה  2111אחזקה וציוד קרקע של ישראייר בתחילת שנות ה , מנהל תאום, על פי שאול גבאי

 .לאחר השריפה הוקמה המנועיה מחדש. שריפה במנועיה

 דרכי גישה 4.3.7

יה ולאזור הטיפולים הכניסה לחנ, האחד. למתחם ישראייר בשדה התעופה יש שתי דרכי גישה

דלת כניסה להולכי רגל המחברת בית מתחם ישראייר לאזור המשרדים של , יהיהשנ. במטוסים

 .שדות התעופהרשות 

 

 

 

 משרדים במתחם ישראייר                                                                                      : 4.3.5-5איור 

 

 .מחסן מתחם ישראייר :4.3.5-3איור 
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  מנועיה -נים סון שמאח: 4.3.5-4איור 

בית מלאכה לתחזוקת ציוד : 4.3.5-2איור 
 קרקע

 
 
 

 
 חדר המאחסן מצברי מטוסים  :4.3.5-2איור 

 
 

 
 רחבת מתחם ישראייר: 4.3.5-7איור 
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 מתחם ארקיע .4.4

 נתוני רקע 4.4.0

להקים חברת תעופה פנים ארצית  אזד החליט שר התחבורה (אילת)ש אום רשר עקבות כיבושב

וחנכה  0421החברה התחילה בטיסות ניסיון בפברואר  . כדי לאפשר קשר אווירי ליישוב המרוחק

. 'אילתה'ונקרא תחילה   ביום ציון שנה לכיבוש אילת  0421 בפברואר 22-את קו השירות שלה ב

הועברו הטיסות  0424ת בשנ.  "ארקיע"שינתה החברה את שמה ל 0421ל במחצית השנייה ש

  .בתל אביב שדה דבל (נמל התעופה בן גוריון) משדה התעופה לוד

 004בעלי  ם גדוליםנרכשו שני מטוסי ,מדינהגבולות הלצורך הרחבת הפעילות מחוץ ל, 0470ב 

. 0421בשנת  הביאו למכירת ארקיע לבעלים פרטיים  שהצטברו במהלך השניםפסדים הה .מושבים

 ".קבוצת נקש"על ידי על ידי  העמדה ארקיע למכירה פעם נוספת ונקנת 2110בשנת 

מרכזי . צ.נ)דונם   21 -בשטח שגודלו כ, האזרחי' שדה דב'ממוקמת בלב שדה התעופה ארקיע 

 .מצבעה רחבת מטוסים ואגף רכב, מוסכים, יםמתחמי משרד: הכולל( 074402/002107

 תיאור הפעילות במתחם ארקיע 4.4.2

 :כולל( 4.4.2-0איור )חברת ארקיע  מתחם

 תיאור הפעילות במתחם ארקיע: 4.4.5-0 טבלה

 תיאור שם #

 מוסך צבאי 0

במוסך זה מבצעים פעמיים בשנה הסרה של צבע . המוסך הישן

. צביעה מחדשעל מנת לבדוק את המצב המתכת של המטוס ו

בעת הסרת הצבע המוסך כולו מכוסה ביריעת פלסטיק ליצירת 

לאחר מכן מרססים את ממס הצבע על המטוס , חדר אטום

בזמן זה נחסם מוצא תעלת . ושוטפים את השאריות במים

מוסך זה קיים . בסוף התהליך נשאבת התעלה ומפונה, הניקוז

משרד  לפני שעבר לידי ארקיע היה ברשות, מספר רב שנים

בשנות (. לא קיים מידע לגבי הפעילות בו בתקופה זו)הביטחון 

המוסך לא מאחסן חומרים אלא . המוסך עבר שיפוץ 71 -ה

יש במוסך חביות לאיסוף . כמויות קטנות מהמחסן בעת הצורך

. ס ושמנים"יעודי להחזקת חומישמנים מסוגים שונים וארון 

 (.4.4.2-3איור )רצפת המוסך היא מבטון 

 סדנת טיפולים 2

מחלקה הקיימת כ . סדנא שמטפלת בחלקים הקטנים שבמטוס

בסדנא מוחזקות . שנה וריצפת המבנה עשויה מבלטות ישנות 41

 (                                                                              4.4.2-4איור )מיוחד "  כספת"ס בארון "כמויות קטנות של חומ

 וסך אזרחימ 3

המוסך . 0420פעמים בשנה והוא נבנה בשנת ' מוסך זה פעיל מס

טיים רמבצע ביקורת על מטוסי חברת ארקיע ומטוסים פ

בעבר היה , רצפת המוסך צבועה כיום בצבע היפוקסי. אחרים

 (.4.4.2-2איור )הבטון חשוף 

 (.4.4.2-0איור )משרדי ההנהלה של חברת ארקיע בשדה דב  מתחם משרדים 4

 .משמש את עובדי ארקיע במוסכים השונים חדר הלבשה 2

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%93%D7%91
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 תיאור שם #

 מצבעה 0

אך באזור זה מתבצעת , 2101המצבעה הוקמה בקירוב בשנת 

המבנה החדש הוא מכולה . שנה 21פעילות צביעה בערך כ 

האוויר נשאב בתחתית . סגורה שהותאמה לפעילות בצבע

המכולה דרך פתחים במיוחדים אליהם מחוברים מסננים 

. ת המצבעה מנוקזת לבורות ניקוז הנשאבות בעת הצורךברצפ

ריצפת . ס"שמנים וחומ, מאחורי המצבעה קיים מחסן הצבעים

כלים מונחים חלק מהמ. בטון צבוע בצבע אפוקסיהמחסן היא 

 (.4.4.2-7איור )על מעצרות המלאות בחומר סופח 

 . חשמליה של מחלקת ציוד קרקע חשמליה 7

2-

04 
 ציוד יבש וציוד לוגיסטי מחסנים של מחסנים

02-

21 

 

 מחלקת ציוד קרקע

 

לא קיים ניקוז מסודר למתחם . 21 -סככה זו הוקמה בשנות ה

. כלי איסוף שמניםשמנים נאספים לתוך גיגית ומשם למוכל ה

 (.4.4.2-2איור )רצפת הסככה וכל מבני ציוד הקרקע היא מבטון 

צברי יש חדר המטפל בטעינה ופריקה של מ 02בתוך מבנה 

 (.4.4.2-4איור )מטוסים 

 תעלת ניקוז פתוחה א
התעלה , תעלה העוברת מצפון לרחבת המטוסים של ארקיע

 (.4.4.2-01איור . )פתוחה

 משטח בטון ב

במשטח בטון זה מבצעים פעולות שטיפה של חלקים ובחלקו 

שמנים העילי של המוסכים /הצפוני יש את מפריד הדלקים

 .(4.4.2-00איור )

 אויר מדחס ג
טור קטן שפונה אמדחס אויר שבעבר היה בצמוד אליו גנר

 ( .4.4.2-02איור ) 2101באזור שנת 

 .שמנים ישן/תעלה שחיברה בין המוסך למפריד דלקים תעלה  ד

 סככת צביעה ה
מחוץ לחדר המצבעה יש סככה שניראה כי מבוצעות שם פעולות 

 (.4.4.2-03איור )צביעה קטנות על משטח האספלט וכורכר 

 .משמש את מחלקת ציוד קרקע מדחס אויר ו

 טוראגנר ז

בצמוד לו יש מיכל סולר של . שנה 21בקרוב ל  זהבאזור ם ממוק

0111 L ,טור וגם מיכל הסולר אגם הגנר. העומד בתוך מעצרה

 (. 4.4.2-04איור ) 2104הוחלפו בסוף שנת 

 רחבת המטוסים 

מערבי עומדים חי חונים מטוסים קלים ובחלקה הרבחלקה המז

לט שעל פי זיכרונם של עובדי פהרחבה בניה מאס. ל"מטוסי דס

 .המקום הוותיקים לעולם לא חודש

 טוראגנר ח

' ולפני מס 2111טור של חברת ארקיע שעמד במקום מ שנת אגנר

צרות עדין אהמ. טור היה מיכל סולר צמודאלגנר. שנים בוטל

 (4.4.2-02ואיור  4.4.2-2איור . )קיימות בשטח
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  .4.4.0מספור המתחמים מתאים למתואר בפרק  .מתחם חברת ארקיע בשדה התעופה שדה דב: 4.4.5-0איור  
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 .Sמתקני  ארקיע ברחבה : 4.4.5-5איור 
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 ניקוז וביוב במתחם ארקיע 4.4.3

 .חברת ארקיע קונה את מימיה מרשות שדות התעופה ומשלמת להם על טיפול בביוב

בעבר היו התעלות , עלות ניקוז המובילות למפריד דלקים ושמניםלמוסכים ברשות ארקיע יש ת

לאחר התרעות של המשרד להגנת הסביבה הוסדר , מובילות לשדה הפתוח דרומית לשדה דב

לא קיים . המצבעה מנוקזת לבור הממוקם בפינת החדר הנשאב במידת הצורך. הניקוז במוסכים

 .ניקוז מסודר בסככות של אגף הרכב

ככל הנראה , לא נמצא מוצא תעלה זאת. רחבת המטוסים מנוקזת לתעלה שמצפון בימים גשומים

ולאחר התרעות של המשרד להגנת הסביבה ( דרך הבסיס הצבאי)במשך שנים הובילה התעלה לים 

 . נחסמה גם היא

 היתרים ורישיונות 4.4.4

 רישוי עסקים 

תיקונם , ת מטוסיםארקיע במתחם שדה דב מחזיקה בידה רישיון עסק מעיריית תל אביב לאחזק

רישיון . ל חדש לתפקיד"בעקבות כניסת מנכ 2104הרישיון הונפק בחודש בספטמבר . וצביעתם

    (. 0שיון עסק בנספח יר)העסק הינו לצמיתות 

 היתרי רעלים

ל "בעקבות שינוי מנכ. 2107שתוקפו היה עד שנת ( 31304מספרו )הונפק היתר רעלים  24.2.04ב 

במרץ .  היה צורך לעדכן את היתר הרעלים שלא חלו בו שינויים מהותיים 2104ארקיע בסוף שנת 

 .2107נערך שינוי נוסך בהיתר הרעלים ותוקפו החדש עד פברואר  2102

 :חומרים מרכזיים בהם משתמשים במתחם ארקיע

 משמש להסרת צבע ממטוסים בפעולה שמתבצעת ( לא נמצא בקבוצת סיכון) -כימוסטריפ

סוגים שונים של חומר זה כאשר לכל אחד מהם נמצאה ' ים מסקיימ. פעמיים בשנה

 411שמקסימום נפח החומר המאושר לאחזקה במתחם ארקיע הוא . ליטר 211בחבית של 

 0,211סכום הצריכה השנתית הממוצעת של קבוצת חומרים אלו בארקיע היא . ליטר

 .ליטר

 הכמות . ליטר 21ל חומר זה מוחזק בפחים קטנים יותר ש( 3קבוצת סיכון ) -אצטון

הצריכה השנתית הממוצעת של . ליטר 221המכסימלית המאושרת לאחזקה במתחם היא 

 .ליטר 211ארקיע בחומר זה היא 

 מוחזק במתחם ארקיע . משמש כתוסף דלקים ומדלל צבעים( 3קבוצת סיכון ) -טולואן

. ליטר 211הכמות המרבית המאושרת לאחזקה במתחם היא . ליטר 02בפחים של 

 .ליטר 0,111ריכה השנתית הממוצעת של ארקיע בחומר זה היא הצ
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קיימים סוגים שונים של חומרים המוחזקים בכמויות קטנות יותר במתחם המשתייכות לקבוצת 

חומצה פוספורית וגזים שאינם , White spirit, כגון סוגים שונים של מדללים, 2ו  3סיכון 

 .7 הרשימה המלאה מצורפת בנספח. דליקים

, אחסון והשגחה נאותים לכלל החומרים המוחזקים במתחם, שות היתר הרעלים היא טיפולדרי

' ס"חומ'כל החומרים המוגדרים כ. מינוי עובד שיהיה ממונה על תחום זה, ניהול פנקס רעלים

 .מוחזקים במתחם בכספות ייעודיות

וכתיבת  יבהבהגנת הסבלאורך השנים הגיע הדיאלוג עם המשרד להגנת הסביבה עד שימועים 

 .מכתבי אזהרה לפני תביעה משפטית

 תיעוד אירועי חירום 4.4.2

נשלח מכתב מדליה  0442ב . ס"על פי עדויות העובדים לא זכור מקרה של שפיכת או נזילת חומ

ובו נסקרה ( מנהל הסיירת)אל אמיר לוין ( במשרד להגנת הסביבהא "מנהלת מחוז ת)בארי 

ריח חריף הדיף  0/4/40בתאריך , על פי המכתב. בהתנהלות חברת ארקיע בשנים שקדמו למכת

, שאריות צבע, מאזור שדה התעופה כתוצאה מהזרמת כמויות גדולות של ממסים אורגנים

המסמך טען כי קיימות תלונות . חומצות דלקים ושמנים לתעלת ניקוז החוצה את הבסיס הצבאי

ס "צביעה והזרמת חומ, םעבר על ריחות באזור כתוצאה מפעולת לא מוסדרות של הסרת צבעי

התראה לחברת ארקיע על , על פי המכתב, נשלח 0447ב . לתעלת הניקוז הגורמים למפגעי ריח

בו היא , במשרד להגנת הסביבה, התקיים שימוע לחברת ארקיע 20/0/42 -ב. הפרת חוק המים

מסמך  על פי אותו. נדרשה להגיש תכניות ונתונים לגבי כל תהליכי העבודה המתבצעים בשטחה

 .(2 נספחסיכום השימוע ב) עלאחר השימו הגנת הסביבהעמדה בדרישות חברת ארקיע לא 

 תיעוד סיורים ובקורות  4.4.0

קיים תיעוד של סיורי ביקורות שיזמו המשרד להגנת הסביבה והרשות לאיכות הסביבה של 

עיריית תל אביב במתחם ארקיע לעיתים כתוצאה מתלונה שהוגשה על ידי תושבי הסביבה 

 :להלן סיכום של האירועים החריגים.  לעיתים מטעם ביקורות שותפתו

  בעקבות בעיה הסיור נערך . 0447בשנת בקורת בנושא שפכים שנערכה במתחם ארקיע

דלק ושאריות ממיסים וצבעים לעבר תעלת הניקוז , מתמשכת של הזרמת שמן

כתוצאה  הפתוחה מדרום לבסיס הצבאי והזרמת שאריות צבע וממסים לתעלת ניקוז

 .מפעילות הסרת צבע מתחת לסככה הצפון מערבית בשדה

 לא החזיקה חברת ארקיע בהיתר רעלים  0444ל  0442חודשים בין שנת ' במשך מס

 .בתוקף

  סיורים במתחם על ידי נציגי איכות הסביבה בהם ' נערכו מס 2111-2113בים השנים

חידושי , צביעת מטוסיםלהודיע לנציגים בעת , נדרשה חברת ארקיע לעדכן תיק מפעל

 .'היתרים וכו
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  על ידי המשרד להגנת הסביבה בעקבות פרשה טכנית לפינוי  2112סיור שנערך בשנת

שפכים והפרדתם לטיפולים שונים כגון מפריד שמנים ומערכת לטיפול בזרם מסיר 

                                                    . פלקצואציה וסינון חול, י סינון מוצקים"הצבע ממטוסים ע

 דרכי גישה 4.4.7

. מתחם ארקיע בשדה התעופה צמוד לבית הנתיבות ולכביש כניסה הראשי לשדה התעופה האזרחי

דרך הכניסה . רב של דרכי כניסה וגישה למתחם הן ברגל והן בעזרת כלי רכב' קיימים מס, לכן

דרך הכניסה . התעופה ההמשך של כביש הכניסה לשדה, הראשית לרכבים היא ממערב למוסכים

 .חשובה לאזור המוסכים המיועדת להולכי הרגל היא דרך מתחם המשרדים של ארקיע

 

ס מוחזק "החומ. סדנת טיפולים: 4.4.5-4איור  המוסך הצבאי: 4.4.5-3איור 
 . עודייבכמויות קטנות בארון י

 
 
 

 מתחם המשרדים של ארקיע: 4.4.5-2איור  המוסך החדש: 4.4.5-2איור
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חדר אטום , דלת המצבעה: 4.4.5-7איור 

 .יעודי לפעולות הצביעהי

 
מחלקת ציוד , סככת תיקונים: 4.4.5-8איור 

 קרקע
 
 

 תעלת הניקוז הפתוחה: 4.4.5-01איור  מצבריה של מטוסים :4.4.5-9איור 
 
 

 במשטח בטון ממער: 4.4.5-00איור 
 עליו ממוקם מפריד בדלקים. מוסכיםל

 .דת השטיפהשמנים  ועמ
 

בעבר . סככה עם מדחס אויר: 4.4.5-05איור 
 היה ממוקם בסככה זו גנרטור
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סככת צביעה חיצונית לחדר : 4.4.5-03איור 
 הצביעה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. טוראמיכל סולר בצמוד לגנר: 4.4.5-04איור 

 .צרה מתוחזקת ונקייהאהמ
 
 

 
צמד ומיכל סולר שהיה מ: 4.4.5-02איור 

 טוראלגנר
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 מתחם פז שירותי תעופה .4.2

 נתוני רקע 4.2.0

. כחברה לאחסון דלקים 01 -ה תוהוקמה בשנש' פז'הינה חברת בת של ' תעופה שירותיפז 'חברת 

בחוות ( ל ובנזין תעופתי"דס)ם החברה מספקת באופן בלעדי שירותי אחסון לדלקים תעופתיי

ממוקמת בחלקו הדרומי ( 4 בפרק 4.0-0איור)' פז שירותי תעופה'. בשדה התעופה שדה דבכלים המ

מטר מעל פני  01דונם ברום של כ  0.2 -על שטח של כ( 074223/007427מרכזי . צ.בנ)של השדה 

צמודה לגדר הדרומית של שדה התעופה וקרובה מאוד לתחנת הכוח ' פז שירותי תעופה'. הים

 .רידינג

 וסולר תעופתי ןבנזי ,ל"דס ומספקת 0404 משנת בשדה התעופה פועלת תעופה שרותי חברת

 אותן מכליות באמצעות תדלוק המטוסים מתבצע. ולחברות התעופה השונות האוויר חייל לבסיס

המטוסים בשדה התעופה האזרחי . תעופה ידי שירותי על ומתוחזק שמופעל בשטח ממלאים

 הובלה צנרת באמצעותמתודלקים על משטחי רחבות המטוסים והמטוסים הצבאים מתודלקים 

 חיל בסיס בשטח הממוקמת מילוי לעמדת תעופה שירותי במתחם המכלים מחוות תת קרקעית

 בשדה מטוסים לתדלוק מכליות ממלאים בה ,תעופה שרותי מתחם עם בצמוד לגבול האוויר

 .עצמו התעופה

ומלווה סביבתית  מוסמכת מעבדה י"ע תקופתיות אטימות בדיקותמבצעת ' פז שירותי תעופה'

 .0599ISOפז שירותי תעופה עומדת בתקנים של  . LDDחברת  בשנים האחרונות על ידי

 'פז שירותי תעופה'תיאור הפעילות במתחם  4.2.2

ולחברות  וירוהא חיל לבסיס דלק ומספקת לערך 0401 משנת באתר פועלת תעופה שרותי חברת

 קודמת פעילות על ידוע במתחם לא החברה פעילות תחילת לפני. התעופה השונות בשדה דב

  .במקום

סנת הדלקים חעיקרו מתשתיות אהמתחם מורכב ב .שירותי תעופה פז'מוצג מתחם  4.2.0-0איור ב

 : 4.2.2-0צגות בטבלה והמיות ואת הפעיל המתחם כולל .וממבני משרדים ומחסנים לציוד יבש

 .'פז שירותי תעופה'תיאור הפעילות במתחם : 4.2.5-0 טבלה

 תיאור  שם #

  משרדים 022

מש את פז שירותי תעופה לאחסון של חומרי ספיחה המקלט מש מקלט 3

 .בשימוש במקרי חירום

תשתיות המוצבות בחווה . מטר 311 -גודל חוות המכלים הוא כ חוות מכלים 4

רצפת חוות המכלים הינה אבנים  . 4.2.3יפורטו בהמשך בפרק 

 (.4.2.0-2איור )משתלבות 

העומד בתוך מעצרה ומעל  -(4.2.0-3איור )טור אסון של  גנרחא וסככת עבודה מחסנים 2

יש בה חלק מהמבנה משמש גם כסככת עבודה . משטח בטון

  ( .4.2.0-4איור )רצפת בטון גם כן 
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 תיאור  שם #

. פריקה והמילוי עשוי מבטון ומצבו טוב וללא סדקיםהמשטח  מילוי/ משטח פריקה 0

פתח  .ניקוז המובל למפריד הדלקים תחהמשטח מתנקז לפ

 מילוי/ דרומי יותר של משטח הפריקהממוקם בחלקו ההניקוז 

 (4.2.0-2 איור)

בצמוד למיכל העילי יש נקודת איסוף . המכל יפורט בהמשך מיכל סולר עילי 7

ופסולות אחרות ( 4.2.0-0איור )שאריות שמן שרוף וניקוזי בנזין 

 .המכוסות בשמנים ודלקים

 

 

 

 

 'פז שירותי תעופה'מתחם : 4.2.0-0איור 
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גנרטור מאוחסן באזור המחסן : 4.2.0-3איור 

 .ככת העבודהסו
 
 
 

 
 חוות המכלים: 4.2.0-5איור 

 
 משטח הפריקה והמילוי: 4.2.0-2איור 

 
 
 

 
 .סככת העבודה: 4.2.0-4איור 

 

 

 
מכלים לאיסוף שאריות שמן : 4.2.0-2איור 

 .ודלקים 
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 תשתיות מיקום 4.2.3

 .4.2.2-3 תשתיות פז שירותי תעופה מפורטות באיור

המוצגים ) קרקעיים תת מכלים חמישה ובה אחת מכלים חוות כולל המתחם  - המכלים חוות

מסקר ההיסטורי שנערך   .ל ומיכל אחד בנזין תעופתי"ארבעה מהם מכילים דס ,(4.2.3-0 בטבלה

תעופתי  בנזין  T4הכיל מיכל 2117 אנו יודעים כי עד שנת, 2112בשנת  LDDבמקום על ידי חברת 

 העיליים פורקו המכלים. וסולר לבנזין עיליים נכחו במקום גם שני מכלים 21 -ף שנות הועד  סו

 לאזור ובסמוך פעילים אינם אלה מכלים נכון להיום .קרקעיים תת מכלים שני הוטמנו ובמקומם

 איור)ומתחת לגגון  מאצרה בתוךליטר  3,111של  עילי סולר מיכל קיים ל"הדס של הפריקה

4.2.3-0). 
 

 .פז שירותי תעופה'ים ביתיאור המכלים התת קרקע: 4.2.3-0 טבלה

 תכולה (ליטר)נפח  דופן שם

T-1 ל"דס 20,111 בודדת 

T-2 ל"דס 20,111 בודדת 

T-3 ל"דס 20,111 בודדת 

T-4 בנזין תעופתי 20,111 בודדת 

T-5 בנזין תעופתי 20,111 בודדת 

 

 . חלקו הפנימי של המכלבפוקסי אבמהלך השנים עברו המכלים שדרוג של הוספת שכבת 

ששמשו בעבר לתדלוק , ליטר 4,111בנפח של , במתחם יש שני מכלי סולר טמונים שאינם בשימוש

אין כוונה ' פז שירותי תעופה'שנים מולאו מכלים אילו בחומר אינרטי ול 2לפני כ . 'מלגזות וכו

 .להשתמש בהן בעתיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בתוך מעצרה במתחם פז שירותי תעופהמיכל סולר עילי : 4.2.3-0איור 



 

 44  האזרחי מתחם שדה דב – סקר היסטורי
 2102 דצמבר מ"בעה והגיאולוגיה מדעי הסביב -הי אדם"נערך ונסקר ע

 

. נקודות' מתחמי הפריקה והמילוי בחווה היה מפוצל למס 2101עד שנת – פריקה ומילוי מכליות

 המזרחית הגדר ממוקמת בקרבת, ל"נקודה אחת לפריקת דס -פריקה נקודות שתי במתחם היו

היה  לבנזין ריקההפ למתחם צמוד .ממוקמת במערב, ונקודה שניה לפריקת בנזין המתחם של

 בצמוד ממוקם היה לבנזין תעופתי המכליות מילוי אזור. ל"בדס המכליות מילוי אזור ממוקם

 הפריקה כל נקודות של לריכוזן תוכנית תעופה שרותי הכינה 2112במהלך שנת . המכלים לחוות

 דע התוכנית הפיאזומטרים הוקפאה התקנת לאחר קבלת ממצאי . במתחם אזור לאותו והמילוי

בחלק זה של . בוצע התקנת משטח פריקה ומפריד דלקים 2101באוגוסט . תום חקירת הקרקע

נמצאות בתוך הפריקה עמדות . ו יחדיו עמדות הפריקה התת קרקעיותהפרויקט הוחלפו ורוכז

ל "דס 2עמדות פריקה  3כ קיימים "סה.  שבה נמצא פתח הפריקה( גאלון 2)שוחת פריקה אטומה 

 .יתעופתואחד בנזין 

 הובלת  .צול 3 בקוטר פלדה צינורות עשויה המכלים לחוות הפריקה מנקודות הפריקה צנרת

מיקום הצנרת התת ) צול 3 בקוטר פלדה בצינורות ,סניקה מערכת ידי על נעשית מהחווה הדלק

 .(4.2.2-3קרקעית באיור 

 .יתר מילוי יעתלמנ בחווה אמצעים המכלים בכל הותקנו 2112ב  – אמצעים לגילוי ומניעת זיהום

להגנת  המשרד דרישות לפי פיאזומטרים שני החווה צידי משני הותקנו, באותה שנה מאוחר יותר

 .מטר 2לעומק של , הסביבה

 .2101על פי מידע שהתקבל מעובדי המקום מפריד הדלקים הותקן בשנת  –מפריד שמנים 

הגנת הסביבה על ידי ' פהפז שירותי תעו'נערך סיור ב 2112בשנת  –עמדת תדלוק במזרח האתר 

. 'התקנת מפריד דלקים תקני וכו, ניקוז –שדרשה הגשת פרשה טכנית לחידוש תשתיות בעמדה 

 . רמו ללא הפרדה למערכת הביובהוזמי השטיפה  הגנת הסביבהלדברי 

 בדיקות תקופתיות 4.2.4

 30בבדיקות אטימות לצנרת שנערכו ב . לאטימות תקופתית נבדקת קרקעית הצנרת התת

.  לחץ" מחזיקים"יו ואינם קווי הצנרת הקיימים במתחם לא עמדו בתקנ 2נמצא כי  2101וסט באוג

 הבדיקות. דרוג עמדות הפריקה והחלפת חיבורי הצנרת בוצעו בדיקות אטימות נוספותלאחר ש

ח "על פי דו. והן שני קווי הצנרת נמצאו אטומים ועמדו בתקנים 2102ביוני  00ערכו ב הנוספות נ

באוגוסט  22בבדיקות אטימות שנערכו למכלים מהתאריך , ר אריה פיסטנר"ל אריה דהממונה ש

 (.מכלים נוספים אינם בשימוש 2)המכלים נמצאו תקינים  7מתוך  2, 2101

אין בידנו . 24.2.2102יתה צריכה להתרחש ב יח הממונה הבדיקה התקופתית הבאה ה"על פי דו

 .בדיקות אלהתוצאות של 

 וםתיעוד אירועי חיר 4.2.2

 במכל דליפה ארעה הרחוק בעבר כי נלמד, 2112על פי הסקר ההיסטורי שנערך במתחם בשנת 

 ,המכלים תעופתי בחוות בנזין של עילית שפיכה ארעה 2114 בשנת, בנוסף. שבחווה הבנזין



 

 21  האזרחי מתחם שדה דב – סקר היסטורי
 2102 דצמבר מ"בעה והגיאולוגיה מדעי הסביב -הי אדם"נערך ונסקר ע

 

 ידי על הוערכה שנשפכה הבנזין כמות. משמרת באותה המתקן מפעיל של מטעות אנוש כתוצאה

 .הניקוז לתעלת או זרמו התנדפו הנראה ככל שרובם ,ליטר 2,111 -תעופה בכ שירותי

דיווח אנונימי על פעילות בלתי תקינה שלא לפי הנחיות  הגנת הסביבההגיעה ל 2102בפברואר 

פז ' וביניהםם בכל הארץ יים והמסחרייבשדות התעופה האזרח' פז'על מתקני גנת הסביבה ה

 .בשדה התעופה שדה דב' שירותי תעופה

 ז וביוב במתחם פז שירותי תעופהניקו 4.2.0

 .מחוברת למערכת הביוב העירונית של תל אביב' פז שירותי תעופה'

משטח חת המנקזת את נקודת ניקוז א. ות למפריד הדלקיםנקודות ניקוז המוביל' מתחם יש מסב

הממוקם  מפריד השמנים. מילוי ותעלת ניקוז נוספת שממוקמת ביציאה מהמתחם/ הפריקה

 .נדגם פעם בשנהו מילוי/ח הפריקהצפונית למשט

 שיונותיהיתרים ור 4.2.7

 רישוי עסקים 

 בהגנת הסביבהשנמצא על פי מידע . 0424 מחזיקה ברישיון עסק משנת' פז שירותי תעופה'חברת 

הוציאה  0444בשנת .  והיו בשלבי הוצאתו 2112ון עסק במהלך שנת ילא החזיקה החברה ריש

  .(4 מצורף בנספח 2100עסק מעודכן לשנת ון יריש)החברה רישיון עסק לצמיתות 

 

 היתרי רעלים

שנים  3ההיתר בתוקף ל  .(01 נספח) Cפז שירותי תעופה מחזיקה בהיתר רעלים בקטגוריה '

 :החומרים המורשים להחזקה על פי היתר הרעלים .2107עד פברואר  2104מפברואר 

 ל"דס (Kerosine)-  010יש אישור להחזיק  'פז שירותי תעופה'ל. 3מקבוצת סיכון דרגה 

 .מטר בעוקב בשנה 0,111הצריכה השנתית של קרוזין הינו . מטר מעוקב

  אוקטן  011דלק(Gasoline)-  יש אישור  'פז שירותי תעופה'ל. 3מקבוצת סיכון דרגה

מטר בעוקב  221הינו  אוקטן 011בלק הצריכה השנתית של . מטר מעוקב 20להחזיק 

 .בשנה

  סולר(Gas Oil)- מטר  3יש אישור להחזיק  'פז שירותי תעופה'ל. 3צת סיכון דרגה מקבו

 .מטר בעוקב בשנה 02הינו סולר הצריכה השנתית של . מעוקב

 תיעוד זיהום קרקע ומים 4.2.2

 שפיכה ארעה 2114 בשנת, בנוסף. שבחווה הבנזין במכל דליפה ארעה הרחוק בעבר כי נמסר

 באותה המתקן מפעיל של עות אנושמט כתוצאה ,המכלים תעופתי בחוות בנזין של עילית

 ככל שרובם ,ליטר 2,111 -תעופה בכ שירותי ידי על הוערכה שנשפכה הבנזין כמות. משמרת

( P-3)בוצע קידוח ניטור ( 2114בשנת )לאחר מקרה זה . הניקוז לתעלת או זרמו התנדפו הנראה

 -18 כ בעובי, ליםהמכ חוות במרכז ,צפה שכבה נמצאה P-3 ב שנערכו בבדיקות. מטר 2לעומק 
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 בנזין ( 10% ) ובחלקה ( 80% ) ברובה ל"כדס  LDDשזוהתה על ידי חברת היועצים  מ"ס

נמצאה השכבה הצפה בעובי של  2112בבדיקה חוזרת שבוצע באותו קידוח ניטור באמצע . תעופתי

  .מ"ס 31

 2של  קמבוצעה התקנה של שני פיאזומטרים לעו, 2112לקראת סוף שנת  -התקנת פיאזומטרים

זומטר נלקחו שתי דגימות אשר כל אחת מהן אמכל קידוח פי.  חוות המכלים צידימשני , מטר

זומטרים מוצג יאפומיקום ה (4.2.2-0 התוצאות מוצגות בטבלה) VOC -ו TPHנשלחה לאנליזת 

בשני הקידוחים , מערכי הסף בסדר גודל, אנליזות אלה הצביעו עם זיהום הגבוה(. 4.2.2-3 באיור

 .ומקים שוניםבע

מתוך סקר היסטורי שביצעה חברת . ממצאי דיגום קרקע בעת התקנת הפיאזומטרים 4.2.8-0 טבלה

LDD 5118אוגוסט . עבור פז שירותי תעופה.

 
 

 

 בעקבות הממצאים, 2112באוגוסט  הגנת הסביבההוגש ל -סקר היסטורי ותוכנית דיגום גזי קרקע

הסקר . עמיקה למצב זיהום הקרקע במתחםביצוע חקירה מ גנת הסביבההמשרד להדרש 

אזור המשרדים . ההיסטורי חילק את המתחם לשלושה אזורים בעלי פוטנציאל זיהום שונה

הינם אזורים בעלי ת אזורי הפריקה ומילוי ולאורך תוואי הצנר. והחניה בו אין חשד לזיהום

ועדשת דלק צפה מעל ואזור חוות המכלים בו נמצא בעבר זיהום קרקע . פוטנציאל זיהום קרקע

 .למי התהום

פז שירותי תעופה 'בכל מתחם  GOREדוגמים של  07יתה לטמון יתוכנית סקר גזי קרקע  ה

 .ולאורך הצנרת

 טבלה )למשרד להגנת הסביבה וממצאיו  2112ח שהוגש בדצמבר "דו  -ממצאי סקר גז קרקע

באזור חוות המכלים בסביבתה  קיים זיהום קרקע וזיהום מיםכי  הראו( 4.2.2-0 ובאיור  4.2.2-2

 . הקרובה ולאורך צנרת הפריקה

 

 הגנת הסביבההוגשה תוכנית לביצוע סקר קרקע שאושרה על ידי  2114באפריל  23ב   -סקר קרקע

ותיחום  פיוןיאיתה יומטרתו ה 2114סקר הקרקע בוצע במהלך חודש יוני  . 2114באפריל  24ב 

גמאות וד 3מכל קידוח נלקחו לפחות . מק מי התהוםקידוחים לעו 02הזיהום ובמהלכו בוצעו 

על חלק מהדוגמות שנלקחו בוצעה בדיקה . ובדיקת חומרים אורגנים נדיפים TPH  לאנליזת 
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. 2114בספטמבר  הגנת הסביבהלח ממצאי סקר קרקע הוגש "דו. לחומרים אורגנים חצי נדיפים

 TPHברב הקידוחים נמצא ריכוז  הראו כי (4.2.2-2 ואיור 4.2.2-3טבלה )הקרקע ממצאי סקר 

, כליםהקידוחים המזוהמים ביותר נמצאו מזרחית לחוות המ. ppm 599הגבוה מערך הסף של 

יועצי התחנה חילקו את המתחם . גיעה מאזור פריקת הבנזיןבקרבת הצנרת התת קרקעית המ

ות המכלים באזור חו, יורד עם העומק ואזור נוסף TPHאזור אחד ובו ריכוז ה  -לשני אזורים

תוצאות ריכוזי מרכיבי הדלק הנדיפים . עולה עם העמקה TPHשבו ריכוז ה , ומעברו המזרחי

 .בקידוחים היו נמוכות מסף הדטקציה של השיטה או נמוכות מערכי הסף לאזורים אלו

 

עבור פז  LDDח סקר גזי קרקע שביצעה חברת "מתוך דו. ממצאי דיגום גז קרקע 4.2.8-5טבלה מס

 .5118דצמבר . עופהשירותי ת
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עבור פז  LDDח סקר גזי קרקע שביצעה חברת "מתוך דו. ממצאי דיגום גז קרקע: 4.2.8-0 איור 
 .5119ספטמבר . שירותי תעופה
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עבור פז שירותי  LDDח סקר קרקע שביצעה חברת "מתוך דו. ממצאי דיגום קרקע: 4.2.8-3טבלה 
 .5119ספטמבר . תעופה
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ח סקר גזי "מתוך דו. מיקום קידוחי דיגום קרקע על גבי מפת ממצאי גזי קרקע :4.2.8-5 איור
 .5119דצמבר . עבור פז שירותי תעופה LDDקרקע שביצעה חברת 

 

 

מ "ס 41נמצאה שכבה צפה בעובי  2114במדידות שבוצעו במתחם בנובמבר   -טיפול בזיהום מים

דרשה רשות המים , 2114בספטמבר . P-1 מ בפיאזומטר "ס 02ושכבה בעובי   P-3בפיאזומטר 

הגנת הוגש ל 2100ביוני . תוכנית לטיפול בעדשת הדלק וביצוע של  קידוחים לניטור גודל העדשה

על פי .  LDDח ממצאי התקנת מערכת שיקום למי התהום על ידי חברת "ולרשות המים דוהסביבה 

 DGSI .2משאבות מתוצרת , (4.2.2-3 איורP-3 (ו P-1הותקנו שני סקימרים ב  2101בשת , ח"הדו

סביב חוות המכלים ( 4.2.2-3 איור)צרות קוטר למי תהום הותקנו  ( 2-ושד עד 0-שד)בארות ניטור 

בבארות הניטור לא נמצאו עדויות לזיהום מים . מטרים 2.2לצורך תיחום עדשת הזיהום לעומק 

ניטור מי תהום ובו צוין  ח"הוגש דו 2102בשנת . ולכן הוסק כי מדובר בעדשת דלק מקומית בלבד

תהום ולכן הופסקה  -הפסיק לשאוב דלקים והחל לשאוב מי P-1הסקימר ב  2100שהחל ממרץ 

שמקומו בתוך חוות המכלים ממשיך לשאוב את שכבת הדלקים , P-3הסקימר השני . פעילותו

ר של ליט 271נשאבו כ , ח זה"על פי דו. מ עם קצב התחדשות איטי"ערכת בגובה של מספר סוהמ

נשאבו עוד  2104ועד אפריל   2102מאז , 2104על פי דוח שהוגש באפריל . דלקים משני הסקימרים

 .ליטר דלקים 312 -כ לובסך הכ, ליטרים של דלקים 32
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טענה כי לאור חתך הקרקע החרסיתי בעל המוליכות  LDDחברת היועצים  -טיפול בזיהום קרקע

אפקטיבית ולכן הציעו כי תהליך שיקום  In-situע הנמוכה לא קיימת טכנולוגיית שיקום קרק

 .הקרקע ידחה לאחר פינוי שדה התעופה שדה דב ולאחר שאיבתה המוחלטת של עדשת הדלקים

 
ח התקנת משאבות וקידוחי ניטור "מתוך דו. מיקום משאבות וקידוחי ניטור: 4.2.8-3 איור

 .5100יוני . עבור פז שירותי תעופה LDDשביצעה חברת 
 

 וד סיורים ובקורות תיע 4.2.4

לבין המשרד להגנת הסביבה קיים דיאלוג , LDDוחברת היועצים  ' פז שירותי תעופה'בין חברת 

 . עם גילוי זיהום הקרקע והמים ונמשך עד היום 2112שהחל בשנת 

 דרכי גישה 4.2.01

צמודה לגדר הדרומית של שדה התעופה ודרך ההגעה הינו דרך שער הכניסה ' פז שירותי תעופה'

 (.4.2.0-0איור )ם למתח
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 מתחמים נוספים .4.2

אך במהלך השנים שדה דב התעופה  היום אינם נמצאים בתחום שדכקיימים אזורים נוספים ש

 .שטחים אלו  כלולים בתוך תוכנית שדה דב. (4.0-0 איור)ישירות הושפעו ממנו 

שהוחזרו על ידי הבסיס הממוקמים ממזרח לשדה התעופה  אלו הם שטחים שטחים  (א

שימושי בעיקר לתחנת מעבר של פסולות שטחים אלו . יים האחרונותי בשנת"לרמ הצבאי

  .וכיום הם שטחי בור ('רהיטים ישנים וכו, פסולת בניין)יבשות 

עד שנת . (מדרום לפז שירותי תעופה)וואדי קטן שממוקם מדרום לשטח שדה התעופה  (ב

מהבסיס הצבאי וגם  שהגיעו גם דלקים ושמנים, וואדי זה ניקז שאריות שפכים, 2101

  .ממתחם ארקיע וכלל שדה התעופה האזרחי

 

 

הסימון על המפה . אזורים נוספים שאינם בתחום שדה דב אך הושפעו ממנו ישירות: 4.2-0איור 
.הינו משוער בלבד
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 סיכום פוטנציאל זיהום הקרקע .2

ולקו כלל ח, על מנת להבין את כלל התמונה בשדה התעופה שדה דב מהיבטים של זיהומי קרקע

  2.0-0איורים )פוטנציאל גבוה ופוטנציאל בינוני : האזורים לשתי קטגוריות בעלי פוטנציאל זיהום

 (.  2.0-2ו 

 פוטנציאל גבוה לזיהום .2.0

השטחים שסומנו בעלי פוטנציאל גבוה לזיהום הינם שטחים אשר כיום מתבצעות עליהם פעולות 

סך כל השטח בעל פוטנציאל גבוה לזיהום . םמזוהמות או שידוע על קיומו של זיהום קרקע במתח

 (:2.0-0ואיור 2.0-0טבלה )השטחים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה מפורטים להלן . ר"מ 02,221הינו 

 . רשימת אתרים בעלי פוטנציאל גבוה לזיהום :2.0-0 טבלה

# 
 מה כולל המתחם

בבעלות מי 

 המתחם
 סוג המזהם הערות

0 
שולי רחבת 

 GAהמטוסים 
 ת"רש

משך שנים רבות נהגו הטייסים לבצע בדיקה ב

 ף התהליךבסו. וניקוזו הדלק לאיכות תויזואלי

ניקוז הרחבה היא  .את הדוגמה להשליךנהגו 

 לשולים שאינם מחופים בדבר

 דלקים

5 
מתחם המוסכים 

 של ישראייר
 ישראייר

, השטח כולל את המוסכים ובתי המלאכה

 .יםיות דלקים ושמנרטור ואזור איסוף שאאגנר

, דלקים

שמנים 

 ומתכות

3 
אזור איסוף 

 מצברים
 מתכות .אזור בו מתבצע איסוף של המצברים עד פינויים ישראייר

4 
אגף רכב ארקיע 

 ותעלה
 ארקיע

 .חסניםמהחשמליה ו, במתחם פועל אף הרכב

זה קיימת תעלת הניקוז הפתוחה  מתחםבנוסף ב

 .שעוברת בשטח ארקיע וממשיכה לבסיס הצבאי

, ממיסים

, תכותמ

שמנים 

 ודלקים

 ארקיע מצבעה 2

פעולת הצביעה התרחשה ככל הנראה באזור זה 

. אולם חדר הצביעה יחסית חדש, שנים רבות

ת סככת צביעה מחוץ לחדר בה מקיי, בנוסף

 .מתבצעות פעולות צביעה קטנות

ממיסים 

, אורגנים

צבעים 

 ומתכות

2 
/ מפריד דלקים

 שמנים
 ארקיע

בנוסף . וסכי החברהאזור המפריד הדלקים של מ

 .במקום מתבצעות פעולות של שטיפת חלקים

דלקים 

 ושמנים

7 
מתחם המוסכים 

 של ארקיע
 ארקיע

המבצע פעולות של , במתחם זה יש מוסך צבאי

מוסך אזרחי וסדנא ,  הסרת צבעים ממטוסים

 .המתקנת חלקים קטנים

ממיסים 

שמנים 

 ומתכות

8 

' פז שירותי תעופה'

וערוץ הנחל 

 הדרומי

 

ידוע על זיהום קרקע ' פז שירותי תעופה'במתחם 

זרמו , מדרום לשדה דב, בערוץ הנחל. ומים קיים

 .דלקים ושמנים, במשך שנים ממסים אורגנים

, דלקים

ממסים 

 ומתכות

 דלקים . טור ומיכל סולראבעבר עמד שם גנר ארקיע גנרטור 9
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 ה התעופה האזרחי שדה דבבשד מפת אזורים עם פוטנציאל גבוה  לזיהום: 2.0-0איור 
 



 

 01  האזרחי מתחם שדה דב – סקר היסטורי
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 .GAאזור מתחם ישראייר ורחבת  -מפת אזורים עם פוטנציאל גבוה  לזיהום: 2.0-5איור 
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 .GAאזור מתחם ישראייר ורחבת  -מפת אזורים עם פוטנציאל גבוה  לזיהום: 2.0-3איור 
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 לזיהום בינוניפוטנציאל  .0.0

שטחים שמתבצעת בהם פעילות מזהמת  השטחים המסומנים בעלי פוטנציאל בינוני לזיהום הינם

אך משוערת כנמוכה יותר מהאזורים ,  במידה קטנה או שמידת הפעילות המתבצעת אינה ידועה

. ר"מ 03,411סך כל השטח בעל פוטנציאל בינוני לזיהום הינו . שהוגדרו כבעלי פוטנציאל גבוה

 (:2.0-2איורו 2.0-2טבלה )מפורטים להלן השטחים בעלי פוטנציאל זיהום בינוני 

  

 

 .רשימת אתרים בעלי פוטנציאל בינוני לזיהום :2.0-5 טבלה

מה כולל  #

 המתחם

בבעלות מי 

 המתחם
 סוג המזהם הערות

חניון שדה  0

 התעופה
 דונם 01חניון פתוח בגודל של כ  ת"רש

דלקים 

 ושמנים

רחבה  5

פנימית 

 ישראייר

 ישראייר
רחבה המשמשת את צי הרכב של ישראייר 

 הרכבה/המובלים לפירוק ומטוסים

דלקים 

 ושמנים

רחבת  3

המטוסים 

GA 

 ת"רש
רחבה המשמשת את המטוסים הפרטיים 

 תדלוק המטוסים מתבצע ברחבה. הקטנים

דלקים 

 ושמנים

רחבה  4

פנימית 

 ארקיע

 ארקיע
רחבה המשמשת את מטוסים המובלים 

 .הסרת צבע/ הרכבה/לפירוק

, דלקים

שמנים 

 ומתכות

2 
רחבת 

 Sהמטוסים 
 ת"רש

רחבה המשמשת את המטוסים הדגולים 

תדלוק המטוסים מתבצע . המסחריים

 .ברחבה

דלקים 

 ושמנים
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 מפת אזורים עם פוטנציאל בינוני לזיהום בשדה התעופה האזרחי שדה דב: 2.0-5 איור
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 המלצותסיכום ו .2

 

חם בהתאם לממצאים של הסקר ההיסטורי מוצע בזאת להמשיך לבצע חקירת קרקע מקיפה במת

נכון להיום ידוע על . שדה דב על מנת לאתר או לשלול קיום של זיהום קרקע ומי תהום במתחם

מוקד אחד בו מתקיים זיהום קרקע ומי תהום בוודאות ושנמצא בטיפול והוא מתחם חוות 

נמצא בטיפול של מי תהום אך לא מבצעים בו שיקום  המתחם ז. 'פז שירותי תעופה'המכלים של 

חברת הייעוץ שמטפלת במתחם לא טיפלה בקרקע בשל נוכחות . ין לפינוי שדה דבקרקע והוא ממת

ל במקרה זה ככ(. טכנולוגיות קיימות י"חוסר התאמה לשיקום במקום ע)של חרסית  הגבוה

 .בה מחוץ לאתר באתר טיפול מתאים היה צורך בחפירה של הקרקע וטיפולהנראה י

 מקיף קרקע סקר ביצוע כלומר ,5102הינו מועד הפסקת פעילותו של שדה התעופה האזרחי 

  .(מתחת למבנים)כולם  המתחמים של פינוי לאחר רק לבצע יהיה ניתן

 

כאשר )פ המגבלות הקיימות בשטח "בשלב זה אנו ממליצים לבצע סקר קרקע היכן שניתן ע 

כל זאת . כאשר בעדיפות ראשונה באזורים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה( השדה עוד בפעילות

 . הנחה כי באזורים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה ימצאו המוקדים המשמעותיים יותרב

 

טרם  ,בכל מקרה בגלל שמדובר במתחם גדול מאוד עם מספר רב של מוקדים מוצע בשלב זה

, לתאם עם המשרד להגנת הסביבה את גישת חקירת הקרקע ,כתיבת תוכנית דיגום מפורטת

 . צועעקרונות מנחים לביצוע ושלביות בי
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 תקירס -5 חפסנ

 םירויס תרבחמ































































 

- 5עד  2נספחים 

 ישראייר

 

 .מכתב המפציר בחברת ישראייר להוציא רישיון עסק: 2נספח 

 .רשימת חמרים המוחזרים על ידי חברת ישראייר: 3נספח 

 .תיעוד סיורים וביקורות: 4נספח 

 סיור המדווח על מיכל סולר במעצרה ללא ברז: 5נספח 

 

 

  



 מכתב המפציר בחברת ישראייר להוציא רישיון עסק: 2נספח 

 

 

  



 רשימת חמרים המוחזרים על ידי חברת ישראייר: 3נספח 

 

  



 

  



 תיעוד סיורים וביקורות: 4נספח 

 

  



 סיור המדווח על מיכל סולר במעצרה ללא ברז: 5נספח 

 

 

 

 



- 8עד  6נספחים 

 ארקיע

 .רישיון עסק חברת ארקיע: 6נספח 

 .חברת ארקיע היתר רעלים: 7נספח 

 סיכום שימוע חברת ארקיע במשרד להגנת הסביבה: 8נספח 

 

 

  



 רישיון עסק חברת ארקיע: 6נספח 

 

  



 היתר רעלים: 7נספח 

 

 

  



 סיכום שימוע חברת ארקיע במשרד להגנת הסביבה: 8נספח 

  



 



 



 

 

- 01עד  9נספחים 

 פז שירותי תעופה

 

 'פז שירותי תעופה'רישוי עסקים : 9נספח 

 'פז שירותי תעופה'היתר רעלים : 01נספח 

 

  



 'פז שירותי תעופה'רישוי עסקים : 9נספח 

 

  



 'פז שירותי תעופה'היתר רעלים : 01נספח 

 



 


