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  רקע .1

ה להערכ )ASTM )American Society of Testing and Materials-ה ילנוהלסקר היסטורי זה הוכן בהתאם 

המשרד להגנת  ילנוהלובהתאם Phase I ESA Process (ASTM Designation: E1527-00) סביבתית: 

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

   ".2009יולי  – בתחנות דלק

. 24בסיס למעט  כזתל השומר מר במחנהההיסטורי שנערך סקר ההדו"ח שלהלן מציג את ממצאי 

 ,24בסיס  - מדרום  ,קרית אונו -תל השומר מרכז בו עוסק דו"ח זה הינם: מצפון  מחנהגבולות שטח 

תל השומר מזרח ושטחים  מחנה -תל השומר צפון ומרכז רפואי שיבא וממזרח  מחנה -ממערב 

   ."האתר") (להלןחקלאיים 

 איורת מחנה תל השומר מרכז מוצגים בשימושי הקרקע בסביב .1מספר  איורמיקום האתר מוצג ב

הסקר ההיסטורי שממצאיו  האתר מיועד לפינוי למטרת בניית אזור מגורים ומסחר.. 13מספר 

   חברת קשת מ.כ ניהול פרויקטים בע"מ. תבהמשך לדריש ח זה נערךמוצגים בדו"

. הערותיו 27.02.14דו"ח הסקר במהדורתו הראשונה הוגש למשרד להגנת הסביבה בתאריך : הערה

אישור  .19.05.14בתאריך  . מענה להערות המשרד הוגש8.04.140של המשרד לדו"ח התקבלו בתאריך 

  .17.07.14סופי לדו"ח התקבל מהמשרד בתאריך 

   משרד להגנת הסביבה.ההמענה להערות הכוללת  סופית הדו"ח שלהלן הינו מהדורה מעודכנת

  .6מצורפים בנספח מספר ואישורו הסופי של המשרד להגנת הסביבה המענה  ,הערות המשרד

  
  מטרת העבודה

  :הנמטרת העבודה הי

על ביצוע פעולות נוספות, אם על  בשטח האתר והמלצהבקרקע, מוקדי סיכון סביבתיים  זיהוי

  בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי יעלה הצורך.

  מידעמקורות 

  המידע המוצג בדו"ח הנוכחי מבוסס על המקורות הבאים:

 דו"חות/סקרים שבוצעו בעבר:

תשאול  –פוטנציאליים: "ביצוע שלב א' בסקרים היסטוריים במחנות צה"ל  חוברת מוקדי זיהום -

 .2013, מרץ 7בוצע על ידי עובדי בסיס  ".תל השומר 7בסיס  ואיסוף נתונים,

 ,2013אפריל  ,")Phase 1( 91היסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה תל השומר צפון מק/סקר " -

 .גיאופרוספקט

 – אלדד שרוני ,2012קליפטוסים, תל השומר מזרח", עדכון יולי האסביבתית "שמורת  "דחו" -

 הנדסה סביבתית בע"מ.

 מסוכנים: רשימות חומרים

 .7בסיס  - רשימת חומרים מסוכנים -

 .1בסיס  רשימת כימיקלים במחסני מעבדות -

 .18בבסיס רשימת חומרים מסוכנים  -

תכנית תמל/ 1001 02/03/2015 12:31:51 נספח סביבה ונוף סקר זיהום קרקע



 12.11.2014           47מתוך  4עמוד          מהדורה מעודכנת – )24דו"ח סקר היסטורי מחנה תל השומר מרכז (למעט בסיס  
   

 

 מידע מגופים שונים:

 איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה. – איגודן -

 אגף חופש המידע. - המשרד להגנת הסביבה -

 צילומים:

 .2011עד  1944תצלומי אוויר משנים  -

 ם ברשת האינטרנט:אתרי

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

  /he.wikipedia.org/wikiמרכז_שיקום_ואחזקה                                   

  ראיונות וסיורים באתר:

ביחידה  – 1בבסיס , ממונת הגנת הסביבה א.צ, עם 27.06.2013ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 . 1999משנת 

 –) עובד צה"ל (אזרח 1בסיס , ראש מדור בחינת דלק בא.ועם  27.06.13איון שנערך בתאריך ר -

 . 1996בתפקיד משנת 

אזרח עובד ( 1בסיס , אחראי ציוד גז, דלק וחשמל במ.ב עם מר 27.06.13ראיון שנערך בתאריך  -

 . 1996בתפקיד משנת  –) צה"ל

 1בסיס רמ"ד בחינת מזון במעבדת מזון, , עוזרת א.ק גב'עם  27.06.13ראיון שנערך בתאריך  -

 . 2000בתפקיד משנת  –) עובדת צה"ל אזרחית(

ביחידה  - 2ף פיתוח מערכות מיון בבסיס , ראש ענש.פעם  27.06.13בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

 .1995משנת 

 .2011ביחידה מתחילת שנת  – 3בסיס , מפקדת א.טעם  27.06.13בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

לא היה ( 2000בתפקיד משנת  – 4בסיס , מפקד מ.העם  27.06.13בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

 ).2003-2005ביחידה בשנים 

 1990ביחידה משנת  – 5בבסיס , ראש מדור ארגון י.נעם  27.06.13בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

 (פורש). 2013עד חודש יולי 

ביחידה משנת  – 6בבסיס , ראש מדור האיכות מ.כעם  04.07.13בתאריך  ראיון וסיור שנערכו -

1998. 

, מנהל אבטחת איכות י.קעובד צה"ל, עם  22.07.13-ו 04.07.13 כיםבתארי וסיור שנערכוראיון  -

 – 7בסיס מלאכה ב, קצין בינוי במדור בתי וא.ס, 1995ביחידה משנת  – 7בסיס והגנת הסביבה ב

 .1996ביחידה משנת 

 – 7ת והגנת הסביבה בבסיס , ממונה על הבטיחוע.ועם  04.07.13אריך בת כוראיון וסיור שנער -

 .1993בתפקיד משנת 

  2011ביחידה משנת  8בבסיס  , נאמן הגנת הסביבהעם נ.ש 15.07.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 . 2009ביחידה משנת  –, נגד לוגיסטיקה וי.ש

תכנית תמל/ 1001 02/03/2015 12:31:51 נספח סביבה ונוף סקר זיהום קרקע



 12.11.2014           47מתוך  5עמוד          מהדורה מעודכנת – )24דו"ח סקר היסטורי מחנה תל השומר מרכז (למעט בסיס  
   

 

 – 9בסיס בטיחות והגנת הסביבה ב, ממונה א.צעם  15.07.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 ).2006ביחידה משנת הקמתה בתל השומר (

 . 2013ביחידה משנת  – 10בסיס , נגד עם א.ג 15.07.13בתאריך ראיון וסיור שנערכו  -

 .2010ביחידה משנת  – 11בסיס , עוזר רמ"ד עריקים בע.עעם  15.07.13בתאריך  ראיון שנערך -

 .1989ביחידה משנת  – 7בסיס , מנהל בית הדפוס בח.פעם  22.07.13וסיור שנערכו בתאריך ראיון  -

 .2005ביחידה משנת  – 12בבסיס , נגד לוגיסטיקה ס.דעם  28.07.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 – 13בבסיס , רמ"ד אמצעים טכנו לוגיסטיים ד.אעם  28.07.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2012ביחידה משנת 

ביחידה משנת  – 14בבסיס , רמ"ד לוגיסטיקה ע.שעם  31.07.13ו בתאריך ראיון וסיור שנערכ -

 .2010ביחידה משנת  –, מפקד המחנה וצ.ח 1996

, אחראי על מרכז טיפולים ברכב ויחידת מחסני ח.כעם  31.07.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך -

 .1998ביחידה משנת  – 7בסיס חירום ב

ביחידה  – 11בסיס , רמ"ד התאמה בטחונית בט.זעם  05.08.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2008משנת 

 – 11יסטיקה במתחם הקליטה, בסיס , נגד לוגא.עעם  05.08.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .1998ביחידה משנת 

 .2012ביחידה משנת  – 15בסיס , רס"ר א.חעם  05.08.13וסיור שנערכו בתאריך ראיון  -

 .2011ביחידה משנת  – 11בסיס , רס"פ מפקדת ד.חעם  05.08.13ך ראיון וסיור שנערכו בתארי -

ביחידה משנת  – 16בבסיס , מהנדס מים וביוב מ.לעם  14.08.13שנערכו בתאריך  ראיון וסיור -

2002. 

 11, בסיס , מש"ק משמעת ותורנויות בלשכת הגיוסד.בעם  14.08.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .2011ביחידה משנת  –

ביחידה מתחילת שנת  – 11בסיס , רמ"ד מבדקי קצונה, א.פעם  14.08.13שנערך בתאריך  ראיון -

2011. 

 .2012ביחידה משנת  – 17בסיס  "ררס ,ר.לעם  12.09.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

, רמ"ד מ.שוסיור עם  2012ביחידה משנת  – 18, בסיס י.קעם  12.09.13בתאריך  שנערךראיון  -

 .18בבסיס  הארגון ולוגיסטיק

 .2011ביחידה משנת  – 3, בסיס ענף איתור וגיוס, ת.בעם  12.09.13ראיון וסיור שנערכו בתאריך  -

 .19בסיס , ת.סעם  15.10.13ראיון שנערך בתאריך  -

 .16בבסיס , מהנדס מים וביוב מ.ל עם 15.10.13סיור שנערך בתאריך  -

 .ביחידה כארבעים שנים – 7ס בסי ,קצין בינוי, ר.ר עם 28.10.13ראיון שנערך בתאריך  -

 .20בסיס , מש"ק מטה, ר.שעם  28.10.13ראיון וסיור שנערך בתאריך  -

 

תכנית תמל/ 1001 02/03/2015 12:31:51 נספח סביבה ונוף סקר זיהום קרקע



 12.11.2014           47מתוך  6עמוד          מהדורה מעודכנת – )24דו"ח סקר היסטורי מחנה תל השומר מרכז (למעט בסיס  
   

 

 הגבלות הסקר ההיסטורי .2

  . שצוינו לעיל מהמקורות ומהגורמיםמתבסס על נתונים שנאספו זה דו"ח 

ולא מדווחות, או פעילויות אחרות אשר פגמו במצבו הסביבתי של האתר התרחשו  ייתכן שדליפות לא

  הדו"ח. בו נערךדווחו או זוהו במהלך פרק הזמן 

מקובלות וטומן בחובו את כל המגבלות הגלומות הסביבתיות ההדו"ח הוכן בהתאם לשיטות 

 מעבר לאמור במשפט הקודם, נוספתעניקים כל אחריות או ערבות בשיטות אלה. המחברים אינם מ

ר סופקו תחת תנאי החוזה ואשר כלולים במובלע או במפורש, בכל הנוגע לשירותים המקצועיים אש

  בדו"ח זה. 

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

לתצפית  בו. לא ניתן להחיל את חוות דעתנו על אותם חלקים באתר שלא נמצאו זמינים והנמצא

  . הקרקע-ישירה, או על תת

כל אדם אחר או ישות אחרת  .תל השומר מחנהלקראת פינוי  בע"מ קשתחברת דו"ח זה הוכן עבור 

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

   .מ.כ ניהול פרויקטים בע"מ

, הכניסה 2008קיים מתחם ספורט ובריכה שפעילותם הופסקה בשנת  15בסיס הערה: בשטח 

  של היחידה.מסיבות בטיחות, ולפיכך לא בוצע סיור בחלק זה למתחם זה אסורה 

 

 ובסביבתו סקרים קודמים שנעשו באתר .3

הנדסה סביבתית  –חוות דעת סביבתית שבוצעה על ידי חברת אלדד שרוני  –חוות דעת סביבתית 

  "387, קא/1/599"שמורת האיקליפטוסים, תל השומר מזרח תוכנית מס' תג"פ/ –בע"מ 

 – 2010, יולי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ LDDחברת סקר גז קרקע שבוצע על ידי  –סקר גז קרקע 

   .מחנה תל השומר" 24גז קרקע, מבנה הרצת ממסרות, בסיס "דו"ח ממצאי סקר 

"דו"ח  – 2011 מרץ, טכנולוגיות מתקדמות בע"מ LDDשבוצע על ידי חברת  קרקעסקר  - קרקעסקר 

  מחנה תל השומר" 24, בסיס רקע, מבנה הרצת ממסרותממצאי סקר ק

"סקר היסטורי   - 2013, אפריל סקר היסטורי שבוצע על ידי חברת גיאופרוספקט  – סקר היסטורי

  )"Phase 1( 91לבחינת זיהום קרקע במחנה תל השומר צפון מק/

  

 ותיאור האתר מידע כללי .4

  היסטוריה

יקני על שטח שהפקיעו תל השומר הוקם בזמן מלחמת העולם השנייה על ידי הצבא האמר מחנה

הבריטים את המחנה לידם, הרחיבו אותו והפכו קיבלו הבריטים מהיישוב תל ליטוינסקי. לאחר זמן, 

  . (ויקיפדיה) אותו למרכז לוגיסטי שכלל בעיקר סדנאות, מוסכים ונשק

תל השומר עבר לשליטתנו לאחר קרבות שהתנהלו בין חטיבת אלכסדרוני ללוחמים  מחנה 1948בשנת 

   .בייםער

), ניתן לראות את השינויים שנעשו 12עד  8ים איור( 2011 -ו  1944 בין שניםמספר בתצלומי אוויר מ

כמפורט  צבאי ובו מספר יחידות עורף מחנהמשמש האתר כ ,באתר. נכון למועד כתיבת דו"ח זה
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   .יחידות - 5בפרק 

  
   מיקום ושטח האתר

 מצפון .)קמ"ר 1.3 -כ  הינו 24בסיס עם  וללהשטח הכדונם ( 740 – שטח של כמשתרע על  האתר

(המרכז  היישוב אור יהודה, ממערב בית החולים תל השומר קרית אונו, מדרוםנמצא היישוב  לאתר

  .13 פרמס איורמיקום האתר מוצג בתל השומר מזרח.  מחנהוממזרח  שיבא) –הרפואי 

  
  טופוגרפיה

 מטרים מעל פני הים 60לבין דרום האתר) מטרים מעל פני הים (ב 40בין  משתנהרומו של האתר 

 הקייםהטופוגרפי  שיפועה מוצגת מפה טופוגרפית של אזור האתר. 14באיור מספר  .(בצפון האתר)

קיימות מספר תעלות באתר המנקזות את מי הגשמים  יוצר ניקוז טבעי בכיוון זה. מצפון לדרום

 איורתוואי מקורב ב צפון לדרום (ראומצפון לדרום. תעלות הביוב התת קרקעיות עוברות גם הן מ

  ). 1 מספר

  .6מצורפות בנספח מספח היסטוריות מפות תשתיות ביוב 

  
   שימושי קרקע

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

נעשה שימוש  ים רבים באתרבעיקר משרדים, בתי מלאכה, מגורים, מוסכים ומחסנים. בחלק

   . חיפוי האתר עשוי ברובו אספלט או בטון. אזורים רבים אינם מחופים.בשמנים ו/או בדלקים

הינו מרכז  24בסיס  .24בסיס תל השומר מרכז למעט  מחנהדו"ח זה עוסק בכל היחידות הפועלות ב

  תיקונם והסבתם של כלי רכב קרביים. ראי על אחזקתם, לוגיסטי האח

סניטרי  הינו ,24בסיס , למעט תל השומר מרכז מחנהיחידות בכל  הביובדו"ח זה,  נכון למועד כתיבת

את שפכי הסדנאות  גם קולט 24בסיס ב הביוב . לא ידוע אם בעבר השפכים היו סניטריים בלבד.בלבד

  ). דלקים/שמנים(לאחר שעברו דרך מפרידי  וטיפולי הטנקים

לא  .מסוף שנות השבעים ל היישוב אור יהודההעירונית ש השפכיםהאתר מחובר למערכת ידוע כי 

השפכים העירונית  למערכתבה חוברה מערכת השפכים של האתר אותר מידע לגבי השנה המדויקת 

 התקיים סיור 2008באפריל  .24בסיס דרך  תהשפכים עוברחלק ממערכת  של היישוב אור יהודה.

ב באור יהודה. בסיור השתתפו נציגי באזור מחנה תל השומר בעקבות התפרצות שמן מינרלי מקו ביו

כי מוצא הביוב  העלוהמשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים דן ועירית אור יהודה. ממצאי הסיור 

   הדרום מערבי של מחנה תל השומר זורם אל אותו קו ביוב ממנו התפרץ השמן המינרלי באור יהודה. 

שפכים לבורות ספיגה אשר נמצאים , הוזרמו המערכת השפכים של אור יהודהלפני חיבור האתר ל

מיקום . 16 ממזרח לבסיסבורות ספיגה פעלו גם כמו כן,  בשטח הנמצא מדרום למתחם קליטה.

ובמפות תשתיות הביוב  7-ו 6, 4, 2, 1ים מספר ספיגה מסומן באיורים בהם פעלו בורות השטח

  .5ההיסטוריות המצורפות בנספח מספר 

  ).סביון-מסובים( 461 בישלכ מופנותתעלות ניקוז מי גשמים 

  

   שימושי קרקע הסמוכים לאתר
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  תל השומר צפון, מרכז רפואי שיבא מחנה ממערב:

  קרית אונו מצפון:

  , אור יהודה24בסיס  מדרום:

  ), סביון300-וקא 509-תל השומר מזרח, שטחים חקלאיים (מאא מחנהממזרח: 

  .13מספר  איורבתל השומר מרכז  מחנהניתן לראות את שימושי הקרקע בסביבת 

  

  תצלומי אוויר

  1944 –תצלום אוויר 

(כולל חלק ממבנה  7בסיס ניתן לראות מספר מבנים בשטח  ,)8 איור(ראו  1944בצילום אוויר משנת 

 11בסיס ומספר מבנים בשטח מפקדת  6בסיס המשמש כיום כמכבסה), מבנה המשמש כיום את 

 נראות יחידות רבות, ככל הנראה, אוהלי שדה. 16בסיס ו 11בסיס צפונית למבנים בשטח  .16בסיס ו

  לראות מבנים בודדים פזורים ושטחים חקלאיים.  תל השומר מרכז ניתן מחנהר שטח בשא

  1958 –תצלום אוויר 

, בית (מחנה ב') 18בסיס ניתן לראות שנוספו מבנים בשטח ), 9 איור(ראו  1958אוויר משנת  בתצלום

). כמו כן, נראה כי הוקמו 11בסיס קליטה ( ומתחם 14בסיס שטח ומבנים בודדים ב 7בסיס הדפוס ב

תל השומר מרכז ניתן לראות מבנים  מחנהבשאר שטח  .14בסיס אוהלי שדה נוספים מזרחית ל

  בודדים פזורים ושטחים חקלאיים.

  1975 –תצלום אוויר 

מבנה  ,1ון בבסיס מבנה מעבדת המז ), ניתן לראות כי נוסף10 איור(ראו  1975בתצלום אוויר משנת 

תל  מחנהבשאר שטח  .7בסיס ומבנים נוספים ב 8בסיס ), מבנים בשטח 11בסיס לשכת הגיוס (

  השומר מרכז ניתן לראות מבנים בודדים פזורים ושטחים חקלאיים.

  2011-ו 2003 –תצלומי אוויר 

י קיימים מבנים ), ניתן לראות כ12-ו 11מספר  יםאיור(ראו  2011 –ו  2003 יםשנהאוויר מ בתצלומי

   .)1בבסיס (ביניהם מעבדת דלק  תל השומר מרכז מחנהבכל שטח 

  

 על פי יחידות: פעילות, שימושי קרקע ואזורים החשודים בזיהום קרקע להלן פירוט

 יחידות .5

   1בסיס 

 בעיקר משרתים לחיל הלוגיסטיקה ובהשייכת הינה מחלקה טכנולוגית ההיחידה  מידע כללי:

היחידה וגבולותיה מיקום . דונם 10 -שטחה הינו כהכימיה והנדסת מכונות. עתודאים ממקצועות 

שימושי ביחידה מבנים המשמשים למשרדים ומעבדות.  .)1 במספרהיחידה מסומנת ( 3 איורמוצגים ב

  .1המבנים ביחידה מובאים בנספח מס' 

  מחולקת לשבעה ענפים: היחידה 

 רכב לוגיסטי -

 מזון -
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 מיגון -

 ציוד לוגיסטי -

 (קטלוג צה"לי)מטלוג  -

 תמר (ניהול משקים) -

  תכנון ובינוי -

  הפעילות בהווה:

  קיימת מעבדת דלקים.ביחידה מתבצעת פעילות משרדית, כמו כן,  - רכב לוגיסטי 

  בחינת הדלקים והשמנים שצה"ל רוכש. מבוצעת  במעבדה

 ליטרים הנמצא 1,000למכל איסוף (עשוי פלסטיק) בנפח  שנותרו מהבדיקות נאספיםשמנים 

ים שלא עברו שמנ במאצרת פלסטיק. המאצרה ניצבת על משטח אספלט. המכל מפונה לרמת חובב.

  דלק. בדיקה מפונים לבסיס

מיקום החבית  שאריות דלקים נאספות לתוך חבית המפונה לבסיס דלק או נמכרות לבתי זיקוק.

בטון סמוך  במבנה המעבדה בתוך ארון מתכת. ביום הסיור ניצבה החבית מחוץ למבנה על משטח

  למכל השמן.

  ליטרים. 1,600 - כ כמות הדלקים והשמנים בשנה הינה

מובאת בנספח  1רשימת הכימיקלים במחסני מעבדות בסיס  במעבדה נעשה שימוש בכימיקלים.

כימיקלים שפג תוקפם  .. הכימיקלים מאוחסנים במחסנים הנמצאים דרומית למעבדת הדלק2מספר 

  מפונים לרמת חובב.

יחידה מתבצעת פעילות משרדית, כמו כן, קיימת מעבדת מזון. במעבדה מתבצעות בדיקות ב  - מזון

מובאת  1רשימת הכימיקלים במחסני מעבדות בסיס  .במעבדה נעשה שימוש בכימיקליםמזון. 

 הכימיקלים . הכימיקלים מאוחסנים במחסנים הנמצאים דרומית למעבדת הדלק2בנספח מספר 

  בב.מפונים בג'ריקנים לרמת חו

לבור הספיגה נשפכו כימיקלים ור ספיגה שנחפר לפני כעשרים שנה. מאחורי מבנה המעבדה קיים ב

אין שימוש  2006משנת  .7ערך ההגבה הממוצע היה  ,PH-רמת הה במהלכן נבדק במשך שנים רבות,

  בבור הספיגה למעט מים מהכיורים.

במעבדה מבוצעות  דת טקסטיל.ביחידה מתבצעת פעילות משרדית, כמו כן, קיימת מעב - מיגון

  בדים.בדיקות 

  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית.  - ציוד לוגיסטי

  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית. – מטלוג

  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית. – תמר

  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית. - תכנון ובינוי

   הפעילות בעבר:

הגעתו ליחידה, בוצעה  , שנת1996משנת , הפעילות על פי דיווח מנהל מעבדת הדלק - רכב לוגיסטי

, המעבדה 1בסיס באופן דומה לפעילות המבוצעת כיום. על פי דיווח אחראי ציוד גז, דלק וחשמל ב
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  חניון.פעל במקום ולפניה  1995הוקמה בשנת 

  שנה והפעילות לא השתנתה עד ההווה. 50-40-מעבדת המזון קיימת כ  - מזון

  חניון.פעל במקום ולפניה  1995ה בשנת המעבדה הוקמ– מיגון

  לא ידוע על פעילות שונה בעבר.  - ציוד לוגיסטי

  לא ידוע על פעילות שונה בעבר.  - מטלוג

  לא ידוע על פעילות שונה בעבר.  - תמר

  לא ידוע על פעילות שונה בעבר.  - תכנון ובינוי

רשימת הכימיקלים כימיקלים:  ,שמנים, סולר לשימוש גנרטור בחירום חומרים עיקריים בשימוש:

   .2 בנספח מספר מצורפת 1בסיס במחסני מעבדות 

  

מכל שמן, בור ספיגה, גנרטור ולצידו סולר,  :)3מספר  איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1אחסון כימיקלים. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

בעלות  תשתיות תת קרקעיות על נוסף מידע התקבל לאבור ספיגה. : תשתיות תת קרקעיות

   בשטח היחידה. פוטנציאל זיהום

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

   2בסיס 

היחידה עוסקת בפיתוח מערכות המיון של צה"ל (קב"א דפ"ר וכד'). ביחידה מרכזי  מידע כללי:

דה משרתים פסיכולוגים, יועצים ארגוניים, סוציולוגים ועוד. שטחה הינו ביחיהערכה ומרכז מחקר. 

 15-כ . ביחידה)2 במספרהיחידה מסומנת ( 5 איורהיחידה וגבולותיה מוצגים ב. מיקום דונם 6 -כ

  .1מס'  מובאים בנספחומחסנים. שימושי המבנים ביחידה מבנים המשמשים למשרדים 

   לות משרדית בלבד.ביחידה מתבצעת פעי הפעילות בהווה:

משנות החמישים. השימושים שנעשו ביחידה היו והינם  2בסיס משמש את  המתחם: בעברהפעילות 

   מחקריים ומשרדיים בלבד.

  .בחירוםסולר לשימוש גנרטור  חומרים עיקריים בשימוש:

וט פיר צידו חבית סולר.ולגנרטור חירום  :)5 מספר איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

 .1המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

בשטח בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק
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  :3בסיס 

מרכז. בעקבות קרבתה לגבול התכנית, בוצעו  היחידה נמצאת מחוץ לשטח תכנית תל השומר הערה:

  סיור וראיון ביחידה. פירוט הממצאים מובא להלן:

  

- לתל השומר לפני כ עברההמילואים. היחידה משרדי כח אדם המטפלים באנשי יחידה ב מידע כללי:

היחידה מסומנת ( 7 איורהיחידה וגבולותיה מוצגים במ"ר. מיקום  650 -שטחה הינו כ שנים. 5

  .1מס'  בנספח מובאיםמשרדים. שימושי המבנים ביחידה כמבנים המשמשים  4 . ביחידה)3 פרבמס

  .  בלבד ביחידה מתבצעת פעילות משרדית הפעילות בהווה:

. השימושים שנעשו ביחידה היו משרדיים שנים 5-כ היחידההמתחם משמש את  הפעילות בעבר:

  בלבד. 

  בחומרים מסוכנים. לא ידוע על שימוש חומרים עיקריים בשימוש:

 לא אותרו אזורים החשודים בזיהום בשטח היחידה. אזורים חשודים בזיהום:

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיותתשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  :4בסיס 

היחידה נמצאת מחוץ לשטח תכנית תל השומר מרכז. בעקבות קרבתה לגבול התכנית, בוצעו  :הערה

  סיור וראיון ביחידה. פירוט הממצאים מובא להלן:

היחידה מ"ר. מיקום  650 -הינו כ. שטחה בטיפול ברכבי היחידההיחידה עוסקת  מידע כללי:

 משרדם למבנים המשמשי 2חידה . בי)4 במספרהיחידה מסומנת ( 7 איורוגבולותיה מוצגים ב

 פרמס מובאים בנספח. שימושי המבנים ביחידה ברכביםומועדון, אזור שטיפת רכבים ורחבה לטיפול 

1.  

הינם תיקונים הטיפולים המבוצעים . טיפול ברכביםו ים בדיקותביחידה מתבצע הפעילות בהווה:

שימוש מועט ות וכיו"ב. קיים בדיקות שמן, בדיקות אורות, בדיקות רצועחיזוק גלגלים,  ,קלים

משטח בטון לשטיפת רכבים, בשטח היחידה קיים  הטיפולים מבוצעים על משטח מרצפות. בשמנים.

  התשטיפים נשפכים אל הקרקע. 

היו שימושי הקרקע השמונים, לא ידוע מה משנות  היחידההמתחם משמש את  הפעילות בעבר:

עים התבצעו טיפולי סיכה וגירוז ביחידה, עד שנות התש. בשטח היחידה לפני שנות השמונים

הטיפולים נעשו על רמפה (שהוסרה) סמוך למיקום הנוכחי של עמדת השטיפה. כאשר ניתנו שירותי 

  סיכה, אגרו את השמן בחבית והעבירו אותה לבסיס דלק.
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  בעבר היו ביחידה יבילים מעץ ששימשו למשרדים.

  .שמנים (שימוש מועט) חומרים עיקריים בשימוש:

עמדת טיפולי הסיכה ו עמדת השטיפה :)7 מספר איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר והגירוז (מיקום הרמפה בעבר)

 

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיותתשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. עים חריגים:לות/אירותק

  5בסיס 

ית ישהוקמה בתחילת שנות השמונים, עוסקת במשאבי אנוש של אוכלוסהיחידה  מידע כללי:

היחידה ( 6 איורהיחידה וגבולותיה מוצגים ב . מיקוםדונם 5 -שטחה הינו כ אזרחים עובדי צה"ל.

 מובאים בנספחלמשרדים. שימושי המבנים ביחידה בנים המשמשים . ביחידה מ)5 במספרמסומנת 

  .1מס' 

  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית בלבד. הפעילות בהווה:

  השימושים שנעשו ביחידה היו משרדיים בלבד. הפעילות בעבר:

  לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים. בשימוש:חומרים עיקריים 

 ורים החשודים בזיהום בשטח היחידה.לא אותרו אז אזורים חשודים בזיהום:

לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות בעלות פוטנציאל זיהום בשטח  :תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  6בסיס 

 .רכים ופעילויות לוגיסטיותעוסקת בתכנון מע שייכת לחיל הלוגיסטיקהההיחידה  מידע כללי:

ה וגבולותיה מוצגים . מיקום היחידדונם 5.5 -שטחה הינו כהיחידה קיימת מתחילת שנות השבעים. 

. שימושי וחדרי ארכיון. ביחידה מבנים המשמשים למשרדים )6 במספרהיחידה מסומנת ( 3 איורב

  .1מס'  מובאים בנספחהמבנים ביחידה 

  ת פעילות משרדית בלבד.ביחידה מתבצע הפעילות בהווה:

  השימושים שנעשו ביחידה היו משרדיים בלבד. הפעילות בעבר:

  .לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים חומרים עיקריים בשימוש:
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  אותרו אזורים החשודים בזיהום בשטח היחידה. לא אזורים חשודים בזיהום:

בשטח לות פוטנציאל זיהום בע: לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  7בסיס 

הינו בסיס לוגיסטי לרכישה, אחזקה וגריטה ומתן שירות בכל סוגי ציוד  7בסיס  מידע כללי:

הינו  ות הארבעים ושטחוהבסיס הוקם בסוף שנ הלוגיסטיקה וציוד הנדסי עבור כלל יחידות צה"ל.

. )7 במספר היחידה מסומנת( 4-ו 3, 2ים איורהיחידה וגבולותיה מוצגים ב. מיקום דונם 400 -כ

. מכבסהו תי מלאכה, מחסנים,בית דפוס, מרכז טיפול רכבים, בביחידה מבנים המשמשים למשרדים

  .1מס'  בנספחמובאים שימושי המבנים ביחידה 

  

  צעות מגוון פעילויות: מתב בבסיס הפעילות בהווה:

 וכד'. שינה יה: כיבוס וייבוש בגדי עבודה, שקמכבס -

מרכז אנרגיה: הפעלת דודי קיטור ודודי שמן תרמי (חימום שמן תרמי באמצעות שריפת מזוט  -

ליטרים.  20,000-השמן התרמי עובר במערכת סגורה עילית המכילה כ קל) לשימוש המכבסה.

  לאתר מורשה.  מפונה, השמן כעשור)לאחר שפג תוקפו של השמן (לאחר 

 .קירור: תיקון ציוד קירור בית מלאכה (בימ"ל) -

כמו כן, מבוצע איסוף שמן מרדיאטורים וסולר מתנורים  .מתכת: מסגרות, צביעה בית מלאכה -

 למכלים עיליים המפונים לבסיס דלק.

 מתפרה: תיקון טקסטיל. בנוסף קיים מיון טקסטיל (ידני). -

 פודים ולרכבים, ווסטים וכד'.מרפדיה: ריפוד לא -

מחסנים: אחסון ציוד צה"לי (כלי עבודה, חלקי חילוף, ספסלים, ארונות, מיטות, אלונקות,  -

 אוהלים, מזרונים וכיו"ב).

משנת הקמת בית . 1950קיים משנת  וחוברות לכלל יחידות צה"ל.בית דפוס: הדפסת טפסים  -

 שיטות הדפסה: בארבעהדפוס עד ההווה נעשה שימוש 

 לת העופרת היתה מוצקה ופונתה ופס וס "ֶּבֶלט" הדורש שימוש בעופרת.דפ :90-עד שנות ה

 לאתר מורשה.

 דפוס " :מועד כתיבת דו"ח זה ועד  90-משנות הOff Set בו נעשה שימוש בממסים, טרימתיל "

  .ביובמערכת הרות להופנו ישיוהגלילים  בנזן, נפתלן ועוד. תשטיפים מניקוי המכונות

 נעשה  בפיתוח לוחות"פיתוח לוחות".  :מועד כתיבת דו"ח זההקמת בית הדפוס עד זמן מ

שימוש במתכות (כסף, ליתיום, ברום ואבץ). התשטיפים משיטה זו (מהולים במים) הופנו 

התקבלה מכונת פיתוח ללא שימוש בחומרי פיתוח ומאז כמעט  2008בשנת  למערכת הביוב. 
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בוצע שימוש הנ"ל, מפנים לחבית שנמצאת מעל מאצרת ולא נעשה שימוש בפיתוח הישן וכשמ

שימוש בשיטה זו מבוצע ב"פוטוגרף" הנמצא  ושזו מתמלאת, מפונה לאתר מורשה. פלסטיק

 סמוך למבנה בית הדפוס.

  דפוס דיגיטלי (טונר). :מועד כתיבת דו"ח זהועד  1995משנת 

 .שמן, בדיקות וכיו"ב , החלפות(תיקונים קלים)מרכז טיפולים (מרט"פ): טיפול ברכבים  -

 ליטר) לתדלוק רכבים. 5,000: מכל סולר עילי (דלקיה -

 .פעילות משרדית -

 חימום מים (מקלחות) בוצע כיום. בנוסף, בעבר המתבצעת דומה לזוהפעילות בעבר  הפעילות בעבר:

היה בשימוש מכל סולר כנ"ל, כיום  מוקדים בהם שישהקיימים  7בסיס באמצעות סולר. בשטח 

  .מבוצע באמצעות גז החימום

  

כמו כן, בעבר נעשה שימוש מדללים,  דלקים, שמנים, דבקים, חומרים עיקריים בשימוש:

  .3בנספח מספר  מצורפת 7בסיס ב רשימת חומ"ס. במכבסה טטרכלורואתילןב

גנרטורים ולצידם סולר, מכלי דלק  :)4-ו 3, 2מספר  יםאיור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

י שפכי מכבסה, תת קרקעיים, אזורי טיפול ברכב, דודי שמן תרמי, מפרידי דלקים, קוועיליים ו

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר דפוס. דלקיה ובית 

  

מספר מכלי סולר תת קרקעיים (חלקם הוצאו), צנרת תת  7בסיס בשטח : תשתיות תת קרקעיות

 יםבאיורשתיות אלו מסומן תמיקום  כמפורט לעיל. םאגירת דלקי קרקעית, מפריד דלקים ומכל

  .4-ו 3, 2מספר 

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

. טרם בעבר גהמספר בורות ספיפעלו בה נמצאת חורשת איקליפטוסים  7בסיס מערבית להערה: 

 בתחום שטח לבורות הספיגה. אזור זה נמצא מכבסה הוזרמו הבסיס והחיבור האתר לביוב, שפכי 

ובמפות הביוב  2-, ו1 מספר יםמסומן באיורהאזור   .קרקע מחנה תל השומר מרכז וחשוד בזיהום

  .5ההיסטוריות המצורפות בנספח מספר 

  8בסיס 

כגון משכורות, תנאי שירות, רווחת מילואים  ,פרטל םשירותימתן בעוסקת היחידה  מידע כללי:

בין החלק כביש חוצה היחידה מחולקת לשני אזורים נפרדים (. דונם 17 -הינו כ יחידהה שטחוכד'. 

 בשטח. )8 במספרהיחידה מסומנת ( 7 איורהיחידה וגבולותיה מוצגים במיקום המזרחי והמערבי). 

שימושי המבנים ביחידה  מטבח, חדרי אוכל ומחסנים.שני מבנים עיקריים (משרדים), היחידה 

  .1מס'  מובאים בנספח

איש), חדרי  1,000-, קיימים מטבח (משרת כביחידה מתבצעת פעילות משרדית הפעילות בהווה:
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  .אוכל ומחסנים

כמו כן, אחד משני מבני המשרדים שימש  .הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום הפעילות בעבר:

   .כנראה כמרפאה בעבר

חדרי האוכל שימשו  כן עבר לניהול אזרחי., היה המטבח בניהול צה"לי ולאחר מ2007-2008עד שנת 

  .14בסיס בעבר כמחסנים של 

  

  סולר (לשימוש גנרטורים בהווה וחימום מים בעבר). חומרים עיקריים בשימוש:

תת קרקעיים, גנרטור ולצידו מכל  םמכלי ):7מספר  איורראו מיקומם ב( אזורים חשודים בזיהום

  .1רוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר סולר עילי, גנרטור ולצידו חביות סולר. פי

  

  .תת קרקעי, מכל תת קרקעי (לא ידוע מה מכיל)מכל סולר : תשתיות תת קרקעיות

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  9בסיס 

וטיפול במפגעים  דלק, ניהול ואחזקת תחנות דלק צבאיותברכש מוצרי היחידה עוסקת  מידע כללי:

. דונם 4.2 -שטח היחידה הינו כמבנה ומגרש חנייה. בשטח היחידה . סביבתיים הקשורים בדלק

  . )9 במספרהיחידה מסומנת ( 4 איורהיחידה וגבולותיה מוצגים במיקום 

תל השומר,  מחנהיחידה בתחילת פעילות ה . לפני2006היחידה החלה פעילותה בתל השומר בשנת 

ולאחריו שימש כמבנה משרדים של מנהל הבטיחות ומנהל הסגל.  7בסיס שימש המבנה כמחסן של 

  .1מס'  מובא בנספח ש המבנהשימו

  בלבד. פעילות משרדית ביחידה מתבצעת הפעילות בהווה:

  .הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום הפעילות בעבר:

  בחירום. ולר לשימוש גנרטורס חומרים עיקריים בשימוש:

ולצידו מכל סולר עילי על גנרטור חירום  :)4 מספר איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר משטח בטון. 

 

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות: תשתיות תת קרקעיות

  ה.היחיד

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  10בסיס 

. דונם 6 -. שטח היחידה הינו כהצבאית והסברהעוסקת בחקירות של המשטרה היחידה  מידע כללי:
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 מבנההיחידה  . בשטח)10 במספרהיחידה מסומנת ( 4 איורהיחידה וגבולותיה מוצגים ב מיקום

  .1מס'  מובאים בנספח. שימושי המבנים ביחידה ואפסנאותמדור הסברה , בנה חקירות, ממשרדים

מחסן צבע בקומה השנייה (מתוך ארבע ם , קייביחידה מתבצעת פעילות משרדית הפעילות בהווה:

  .קומות)

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום. הפעילות בעבר:

  בחירום.ם לשימוש גנרטוריסולר  חומרים עיקריים בשימוש:

 נרטורים הניצבים על מרצפות וחולשני ג :)4מספר  איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר ולצידם מכל סולר במאצרת מתכת

 

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיותתשתיות תת קרקעיות

  דה.היחי

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. תקלות/אירועים חריגים:

  11בסיס 

ושיבוץ חיילים, כמו כן, היחידה מטפלת  בטחוןלשירות  מיועדיםבגיוס היחידה עוסקת  מידע כללי:

 לחמישההגיאוגרפי של היחידה מחולק מיקומה . דונם 140 -שטח היחידה הינו כ בנושא עריקים.

שימושי  .)11 במספרהיחידה מסומנת ( 6-ו 5, 2ים איורוגבולותיה מוצגים במיקום היחידה  .ריםאזו

  .1מס'  מובאים בנספחהמבנים ביחידה 

  ענפים:  לחמישההיחידה מחולקת 

 לשכת גיוס -

 )מחב"מ(מחלקת בטחון מידע  -

 3בסיס בשטחו נמצא גם  ,מתחם קליטה -

 )קי קצונה (מבד"קמבדמדור  -

 11בסיס מפקדת  -

  פעילות בהווה:ה

עיקר הפעילות בלשכת הגיוס הינה משרדית. ביחידה מתבצע הליך הצווים הראשונים  – לשכת גיוס 

מתבצעים אימות נתונים, מבחנים פסיכוטכניים, בדיקות   -(בדיקות התאמה וכשירות לגיוס) 

  בנוסף בלשכת הגיוס קיים חדר אוכל (ללא מטבח). רפואיות וכד'.

  בלבד.  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית  - מחלקת בטחון מידע

בדיקות דם, דנ"א שרשרת החיול (מיועדים לשירות בטחון, קליטת ביחידה מתבצעת  - תחם קליטהמ

ת (מדים וכיו"ב), העברה ליחידות. בתוך מתחם הקליטה קיימת "מובלעת" וחיסונים), הצטיידו

מבדקים, מיונים, תחקירים הינה משרדית ( 3בבסיס . הפעילות המתבצעת 3לבסיס השייכת 
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  בטחוניים וכיו"ב).

(אבחון פסיכולוגי של מועמדים לקצונה  ביחידה מתבצעת פעילות משרדית  - י קצונהקמבדמדור 

  .בצבא)

, כמו כן קיימים ביחידה מטבח, חדרי אוכל, ביחידה מתבצעת פעילות משרדית – 11בסיס פקדת מ

  .נשקייה, ומחסנים

   הפעילות בעבר:

  . הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.1979היחידה הוקמה בשנת   – לשכת גיוס

סופחה  2012היחידה הייתה בעבר יחידה עצמאית (מחב"ם אמ"ן) ובפברואר   - מחלקת בטחון מידע

  . הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.11בסיס ל

ות גז. הפעילות בעבר בעבר היה שימוש בסולר לחימום מים, כיום מתבצע באמצע - מתחם קליטה

  .)הנמצא במתחם הקליטה 3בבסיס (כך  גם  דומה לזו המתבצעת כיום

היחידה נמצאת בתל השומר משנות השישים. הפעילות בעבר דומה לזו   -  י קצונהמבדקמדור 

  המתבצעת כיום.

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.  - 11בסיס מפקדת 

   חומרים עיקריים בשימוש:

  גנרטור בחירום. סולר לשימוש – וסשכת גיל

  לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים. – לקת בטחון מידעחמ

  קיים גנרטור. 3בבסיס כמו כן,  מים בעבר.סולר לשימוש גנרטור חירום וחימום  – תחם קליטהמ

  לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים.  - י קצונהמדור מבדק

  ניקוי נשקים, צבע.ם, חימום מים בעבר ור חירוסולר לגנרטו  -11בסיס פקדת מ

מכלי סולר, גנרטורים ולידם  :)6-ו 5, 2 מספר איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1חביות/מכלי סולר. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

  

דת מחסני יח. בי15(ימ"ח) הנמצאת סמוך לבסיס  יחידת מחסני חירום 11בסיס למפקדת  :ההער

שמן מעל  צרת פלסטיק מעל משטח אספלט וג'ריקנים שלנצפו גנרטור עם חבית סולר במא החירום

מס'  איורושימושי הקרקע מוצגים ב סטיק לשימוש הנשקייה. מיקום יחידת מחסני חירוםמאצרת פל

5. 

ח בשטבעלות פוטנציאל זיהום לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות  :תשתיות תת קרקעיות

   .11בסיס 

  

לקת בטחון מידע בשטח מח 2012ועד יולי  2011הצפת ביוב מנובמבר  לות/אירועים חריגים:תק

  ומדור מבדקי קצונה.

  נמצא גנרטור. בחלקה הדרומי ,3בסיס ל השייכתבמתחם הקליטה נמצאת "מובלעת"  הערה:
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  12בסיס 

קבות הקרבה לגבול רוב שטח היחידה נמצא מחוץ לשטח תכנית תל השומר מרכז. בע הערה:

  התכנית, בוצעו סיור וראיון בכל שטח היחידה. פירוט הממצאים מובא להלן:

כח אדם של חיל הרפואה, ועדות רפואיות,  היחידה עוסקת במגוון פעילויות כגון:  מידע כללי:

תקצוב של חיל רפואה וכד', ביחידה גם מחלקת רכב, הדרכות, מחשוב ועוד.  ביקורות בחיל הרפואה,

 במספרהיחידה מסומנת ( 6 איורמיקום היחידה וגבולותיה מוצגים ב. דונם 18 -טח היחידה הינו כש

  .1מס'  מובאים בנספח. שימושי המבנים ביחידה )12

  

  ענפים: עשר היחידה מחולקת לחמישה 

 ענף רותם:  ועדות רפואיות, מתנדבים בצה"ל, רשיונות נהיגה בצה"ל -

 נאות, אחזקהמחלקת רכב, אפס ענף לוגיסטיקה: -

 ): הדרכותתורת הדרכה (תוה"דענף  -

 ענף מידע: מחשוב -

 ענף רפואה מבצעית -

 )יוד רפואי (צר"פענף צ -

 )דסה רפואית (הנ"רענף הנ -

 ): כח אדם של חיל הרפואהענף משאבי אנוש (משא"נ -

 ענף הפעלה: אחראים על תרגילים בחיל הרפואה -

 )ץ משפטי (יועמ"שענף יוע -

 לשכת קצין רפואה ראשי -

 אקדמיה: טיפול בעתודאים ענף -

 מדור ביקורת: ביקורות בחיל הרפואה -

 ענף תקציבים: אחראים על תקציבים של חיל הרפואה -

 מדור ארגון ושיטות : אחראים על תקנים בחיל הרפואה -

  כמו כן, ביחידה קיימת נשקייה.הינה משרדית.  ביחידהעיקר הפעילות  הפעילות בהווה:

  

סככת טיפולים ברכב  כמו כן, בעבר הייתה ומה לזו המתבצעת כיום.הפעילות בעבר ד הפעילות בעבר:

הסככה והרמפה קיימים אך אינם בשימוש).  ולצידה רמפה לטיפולים (נכון למועד כתיבת הדו"ח

בנוסף בחלקה הצפון מערבי של היחידה נצפו מתקני עץ שבתוכם היו חומרים מסוכנים בעבר (לא 

  ידוע אילו חומרים). 

  

סולר (לשימוש גנרטורים בחירום וניקוי נשקים), כמו כן, בעבר היה  יים בשימוש:חומרים עיקר

  ).6 איורשימוש בחומרים לא ידועים אשר אוחסנו במתקני עץ (מיקומם מוצג ב
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טיפול ברכבים ואזור הרמפה הסמוך סככת  :)6 מספר איורם ב(ראו מיקו אזורים חשודים בזיהום

אזור מתקני עץ בהם היו מאוחסנים חומרים לא ידועים, פינת  גנרטורים ולצידם מכלי סולר,לה, 

  .1סילור נשקים. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

  

בשטח התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות בעלות פוטנציאל זיהום : לא תשתיות תת קרקעיות

   .12בסיס 

  

 מחנה(מחוץ לשטח  הגנרטור בצפון היחידהדליפה ממכל סולר סמוך לחדר  לות/אירועים חריגים:תק

  .תל השומר מרכז)

  13בסיס 

 בפיתוח וניהול פרויקטים ועובדת בשיתוף פעולה עם תעשיות אזרחיות.היחידה עוסקת  מידע כללי:

המשמש ) 2012קומות המשמש למשרדים ומבנה נוסף (נבנה בסוף שנת  3היחידה מורכבת ממבנה בן 

. מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים דונם 8 -שטח היחידה הינו כ. )(חקר ביצועים את מעבדת הקרב

  .1מס'  בנספח םמובאי. שימושי המבנים ביחידה )13 במספרהיחידה מסומנת ( 7 איורב

  ענפים:  לשמונההיחידה מחולקת 

 ניהול פרויקטים:  תכנוןענף  -

 פיתוח אמצעי לחימה: )רגלים (חי"רחיל ענף  -

 א': לא ניתן לפרטענף  -

 לא ניתן לפרט :ב'ענף  -

 ): פיתוח אמצעים הנדסייםחה"ן( חיל הנדסהענף  -

 : פיתוח אמצעי לחימה ליחידת השריון)חש"ן( חיל שריוןענף  -

 : פיתוח אמצעי לחימה לחיל תותחנים)חת"מ( חיל תותחניםענף  -

 משרדים ומעבדת סימולטורים: )מח"צ( מחקרים צבאיים וניסוייםענף  -

  בלבד.  דה הינה משרדיתהפעילות ביחי הפעילות בהווה:

  

שימש מבנה המשרדים כארכיון בעבר . הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום הפעילות בעבר:

  צה"ל. 

  לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים. חומרים עיקריים בשימוש:

 לא אותרו אזורים החשודים בזיהום בשטח היחידה. אזורים חשודים בזיהום:

בשטח בעלות פוטנציאל זיהום התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות : לא תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.
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  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  14בסיס 

בהסברה, קידום אוכלוסיות מיוחדות, תרבות, מורשת קרב וכיו"ב. יחידה עוסקת ה מידע כללי:

אזורים ובכולם הפעילות הינה משרדית ואזורי חולק לחמישה מיקומה הגיאוגרפי של היחידה מ

היחידה ( 5-ו 4 יםאיור. מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בדונם 32 -שטח היחידה הינו כ  אחסון.

  .1מס'  מובאים בנספח . שימושי המבנים ביחידה)14 במספרמסומנת 

ניקוי נשקים נשקייה (ללא עמדת ביחידה קיימת הפעילות ביחידה הינה משרדית.  הפעילות בהווה:

  אולם קולנוע ומיצג של היחידות השונות בצה"ל. )בסולר

  

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.  הפעילות בעבר:

  

  סולר לגנרטורים בחירום. חומרים עיקריים בשימוש:

ר. פירוט סול ולצידם מכליגנרטורים  :)5-ו 4מספר  יםאיור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

 .1המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

בשטח בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  15בסיס 

ויות וכד'. בשטח היחידה מתחם ספורט ובריכה , תורנחידה עוסקת בכח אדםהי מידע כללי:

, הכניסה למתחם זה אסורה מסיבות בטיחות ולא בוצע סיור בחלק 2008שפעילותו הופסקה בשנת 

היחידה ( 6 איור. מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בדונם 12 -שטח היחידה הינו כשל היחידה. זה 

  .1 מס' בנספח מובאים. שימושי המבנים ביחידה )15 במספרמסומנת 

וקיים  דר מלחמה (חמ"ל)בשטח היחידה פועל ח ,הפעילות ביחידה הינה משרדית הפעילות בהווה:

  אזור מגורי חיילים.

  

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.  הפעילות בעבר:

  

  סולר לגנרטור בחירום. חומרים עיקריים בשימוש:

ולצידו  (על משטח בטון) גנרטוראזור  :)6 מספר איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר (על הקרקע) סולר ג'ריקנים המכילים
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בשטח בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  או אירועים חריגים ביחידה.לא התקבל מידע על תקלות  לות/אירועים חריגים:תק

   16בסיס 

בפיקוח על קבלנים, מתן שירותי אחזקה (צבע, אינסטלציה, חשמל היחידה עוסקת  מידע כללי:

היחידה עסקה גם בבנייה. פעילות היחידה מתבצעת ביחידות צה"ל במרכז.  2012עד שנת . וכיו"ב)

היחידה מסומנת ( 7-ו 4ים איורצגים בוגבולותיה מו . מיקום היחידהדונם 28.5 -שטח היחידה הינו כ

  .1מס'  מובאים בנספח . שימושי המבנים ביחידה)16 במספר

ביחידה הינה משרדית ובשטחה אזורי אחסון (שנאים, צבע, כלי עבודה, הפעילות  הפעילות בהווה:

  חלקי חילוף ועוד). כמו כן, קיימת עמדת תדלוק מלגזות. 

  

(עד שנת נגריה ביחידה פעלו בנוסף, לזו המתבצעת כיום. הפעילות בעבר דומה  הפעילות בעבר:

. כמו כן, בעבר התבצעו ומצבעה שכיום אינן פעילות ), זגגיהעד סוף העשור הקודם), מסגריה (2012

  ביחידה תיקוני מזגנים ותרמויאלים.

  

לכל שנאי מכל  - לתדלוק מלגזות, שמן מינרלי (במכלי השנאיםסולר  חומרים עיקריים בשימוש:

  .)ל' 500-בנפח של כ שמן מינרלי

, )ניצב על גבי מאצרה ניידת( גנרטור :)7-ו 4מספר  איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

, מצבעה (בעבר). פירוט שמן בהווה ובעבר, אזור תדלוק מלגזותוג'ריקנים של אחסון שנאים 

  .1המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

 

בשטח בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות תתשתיות תת קרקעיו

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

נמצא שטח פתוח (אזור תעלת ניקוז נגר עילי) בו פעלו מספר בורות ספיגה  16מזרחית לבסיס הערה: 

מחנה תל השומר מרכז וחשוד בזיהום קרקע. האזור מסומן  שטח בתחוםבעבר. אזור זה נמצא 

  .5ובמפות הביוב ההיסטוריות המצורפות בנספח מספר  7-ו 6, 4, 1מספר  יםבאיור

  17בסיס 

. בשיטור, בילוש, אכיפה ומעצרי עריקים (בשטח היחידה תא מעצר)היחידה עוסקת  מידע כללי:

היחידה  ביחידה קיימים מגורי חיילים. .משרדיתבשטח היחידה הינה מתבצעת הפעילות היחידה 

. מיקום היחידה דונם 3 - שטח היחידה הינו כשטח פתוח. ולפני הקמתה היה  1986הוקמה בשנת 
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מובאים שימושי המבנים ביחידה  .)17 במספרהיחידה מסומנת ( 5-ו 2ים איורבוגבולותיה מוצגים 

  .1מס'  בנספח

. בנוסף פעילות משרדיתקומות המשמש למגורי חיילים ו 3ן בשטח היחידה מבנה ב הפעילות בהווה:

  עצורים).  16תא מעצר (עד קיים 

  

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום. הפעילות בעבר:

  

  .לחימום מיםסולר  חומרים עיקריים בשימוש:

פירוט  ל'. 2,000מכל סולר עילי בנפח  :)5-ו 2מספר  יםאיור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 

 

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיותתשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  מחנה ב' - 18בסיס 

תחילת שנות השמונים. היחידה הוקמה בנה וטיפול בציוד רפואי. באחסהיחידה עוסקת  מידע כללי:

תל 'בשטח  אינו 18בסיס ומחנה ב'.  18בסיס מיקומה הגיאוגרפי של היחידה מחולק לשני אזורים: 

 אינו עוסק בחלק זה של היחידה. מחנה ב' נמצא בשטח 'תל השומר מרכז'דו"ח ' וההשומר מרכז

. מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים דונם 11.5 -הינו כ ה ב'מחנשטח סנה בלבד. ומשמש כאזור אח

  .1מס'  מובאים בנספח. שימושי המבנים ביחידה )18 במספרהיחידה מסומנת ( 4 איורב

כמו כן, תרופות שפג תוקפם . )גרוטאותחומרי הדברה ותרופות, גליל חמצן, אחסון ( הפעילות בהווה:

  מדה ברמת חובב.נאספות לחביות או לשקים לקראת העברה להש

  

כמו כן, בדרום מזרח מחנה ב', ניצבת  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום. הפעילות בעבר:

  .18בסיס שימשה לטיפול באמבולנסים לפני הקמת שרמפה 

  

רשימת  ., לא בשימוש היחידה)מאוחסניםחומרי הדברה ושמנים ( חומרים עיקריים בשימוש:

  .4 פרפת בנספח מסמצור 18בסיס ב חומרים מסוכנים

  

אזור הרמפה  ,מחסן חומרי הדברה ושמנים :)1מספר  איור(ראו מיקומם ב אזורים חשודים בזיהום

  .1פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר  בדרום מזרח היחידה.

 

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיותתשתיות תת קרקעיות
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   .היחידה

   .נזילת שמן מהמלגזות לות/אירועים חריגים:תק

   19בסיס 

 19בסיס שטח היחידה עוסקת בשיבוץ חיילים, פסילות מקצוע, קורסים, הכשרות וכד'.  מידע כללי:

. שימושי )19 במספרהיחידה מסומנת ( 4 איורב. מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים דונם 2.8 -הינו כ

  .1מס'  המבנים ביחידה מובאים בנספח

  משרדית בלבד. הפעילות בהווה:

  

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.  הפעילות בעבר:

  

  לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים. חומרים עיקריים בשימוש:

  

 לא אותרו אזורים החשודים בזיהום בשטח היחידה. אזורים חשודים בזיהום:

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום תת קרקעיות: לא התקבל מידע על תשתיות תשתיות תת קרקעיות

   היחידה.

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. לות/אירועים חריגים:תק

  20בסיס 

נמצאת בתל השומר . היחידה עוסקת בשיבוץ חייליםח אדם וואחראית על כהיחידה  מידע כללי:

 1.2 -הינו כ 20בסיס קריה. שטח הנמצאת בהמפקדה הינה שלוחה של ו מתחילת שנות האלפיים

. שימושי המבנים )20 במספרהיחידה מסומנת ( 6 איור. מיקום היחידה וגבולותיה מוצגים בדונם

  .1ביחידה מובאים בנספח מס' 

  משרדית בלבד. הפעילות בהווה:

  

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.  הפעילות בעבר:

  

  שימוש בחומרים מסוכנים.לא ידוע על  חומרים עיקריים בשימוש:

 לא אותרו אזורים החשודים בזיהום בשטח היחידה. אזורים חשודים בזיהום:

בשטח בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות תשתיות תת קרקעיות

  היחידה. 

  לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים ביחידה. תקלות/אירועים חריגים:
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  עמל ספרבית 

בית הספר . מיקום דונם 3 -הינו כ בית הספרשטח  בית ספר תיכון מקצועי טכנולוגי. מידע כללי:

. שימושי המבנים ביחידה מובאים בנספח )21 במספר בית הספר מסומן( 4 איורמוצגים ב וגבולותיו

  .1מס' 

  בית ספרהפעילות בהווה:

  הפעילות בעבר דומה לזו המתבצעת כיום.  הפעילות בעבר:

  לא ידוע על שימוש בחומרים מסוכנים. חומרים עיקריים בשימוש:

 .בית הספרלא אותרו אזורים החשודים בזיהום בשטח  אזורים חשודים בזיהום:

בשטח  בעלות פוטנציאל זיהום : לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיותתשתיות תת קרקעיות

  . בית הספר

  .בית הספרתקלות או אירועים חריגים לא התקבל מידע על  תקלות/אירועים חריגים:

  מרכז מסחרי

תל השומר מרכז אך בעקבות סמיכותו נעשה  מחנהנמצא מחוץ לגבול  מרכז המסחריה מידע כללי:

ית רולעדין, שק"ם ומוקד שירות ימסעדת בורגר ראנץ', חלב במתחם סיור. המרכז המסחרי כולל

המרכז שטח . 8בסיס ה משרדית של בחלקו הצפוני של המרכז המסחרי נמצאת שלוחסלולרי. 

 המרכז המסחרי מסומן( 5 איורמוצגים ב המרכז המסחרי וגבולותיו. מיקום דונם 4 -הינו כ המסחרי

  .1מובאים בנספח מס'  במרכז המסחרי. שימושי המבנים )22 במספר

  .הסעדה ושירות לקוחותהפעילות בהווה:

  ום. בעבר דומה לזו המתבצעת כיהפעילות  הפעילות בעבר:

  .סולר לגנרטור חומרים עיקריים בשימוש:

פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא  .אזור הגנרטור וחבית הסולר אזורים חשודים בזיהום:

 .1בטבלה מספר 

  . המרכז המסחרי: לא התקבל מידע על תשתיות תת קרקעיות בשטח תשתיות תת קרקעיות

  .בשטח המרכז המסחריאו אירועים חריגים  לא התקבל מידע על תקלות תקלות/אירועים חריגים:

  גיאולוגיה .6

המסלע באזור האתר ומצפונו משויך לחבורת כורכר מהפליסטוקן שבתקופת הקוורטר. האזור 

מאופיין בחול עם חרסית (חמרה). חבורת כורכר נמצאת מעל חבורת סקיה מתקופת הטרצייר 
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  המאופיינת בסלע גיר וחרסית. 

זורמים מספר נחלים ביניהם נחל איילון, נחל יהוד ונחל שילה, מדרום וממזרח לאזור האתר 

  באזורים אלו הורבדה שכבת אלוביום (משקע נחלים) רצנטית מתקופת הקוורטר.

  יכת גם היא לחבורת כורכר מהפליסטוקן.  אבן חול גירית המשוממערב לאזור האתר מופיעה 

  

  לוגיהגיאוהידרו .7

האתר מצוי באזור המוגדר ם מדלקים של רשות המים, על פי מפת הרגישות ההידרולוגית לזיהו

). ב' (אקוויפר מסוג הנזק אינו ניתן לתיקוןויפר משני בו וכאקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אק

מעל עומד על מטרים ספורים האתר  מפלס מי התהום שהתקבל מרשות המים ע"פ קידוחים בסביבת

מטרים מעל פני הים. מכאן, עובי  60 -ל 40משתנה בין האתר רום . מ' בקירוב) 5 -מ' ל 1(בין  פני הים

   מטרים. 50 –הבלתי רווי מוערך בכ התווך 

  .14בסביבת האתר מספר קידוחי מי תהום. מיקום קידוחי מי התהום מוצג בשרטוט מספר 

  כיוון זרימת מי התהום הינו לכיוון מערב.

  הערות כלליות: .8

 בהם ים למשרד הבטחון מרכז קיימים מבנים השייכ בגבולו הצפוני של מחנה תל השומר

מבנים אלה אינם עתידים ). 23, מסומן במספר 1 איור(ראו מתקיימת פעילות משרדית 

 בסקר זה. יםנכלל ואינם להתפנות

  24, מסומן במספר 1 איור(ראו  24בסיס דו"ח זה אינו כולל את יחידת(. 

 הלך הסיורים בשטח וסמוכים למחנה קרקע אשר אותרו במ מוקדים פוטנציאליים לזיהום

 תל השומר מרכז אך מחוץ לגבולותיו, נכללו בדו"ח זה.

  ("מובלעת"). 11אזור מחוץ לגבול האתר, ואזור בתוך שטח בסיס  3לבסיס 

  נמצאים מחוץ לגבול  12בסיס וחלק משטח  8בסיס , חלק משטח 4בסיס , 3בסיס חלק משטח

  האתר אך סמוכים לו ונכללו בדו"ח זה.

 ההמלצסיכום ו .9

לפינוי למטרת בניית אזור מגורים  מיועד בגבולות המפורטים לעיל,אשר נמצא  אתרה – סיכום

  ).קמ"ר 1.3 -כ  הינו 24בסיס עם השטח הכולל (דונם  740 -שטח האתר הינו כ. ומסחר

ולאחריו הורחב על ידי הבריטים. מאז  בסוף שנות השלושים על ידי הצבא האמריקאי האתר הוקם

וכיום פועלות בו יחידות רבות העוסקות במגוון פעילויות. צבאי  מחנהכ משמש האתר הקמתו

אחסנה וכד'. פירוט  טיפול ברכבים, , תעשייתיים,/לוגיסטייםמשרדיים הינם מחנהשימושי הקרקע ב

החומרים אשר בשימוש היחידות השונות ואירועים חריגים יהום קרקע, מוקדים בעלי פוטנציאל ז

  .בגוף הדו"ח מפורטים

סיכון:המרכיבי ו מוקדים חשודים בזיהום, מיקומם רשימת , מפורטתלהלן 1בטבלה מספר 
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  תל השומר מרכז מחנהמוקדים חשודים בזיהום בשטח  – 1טבלה מספר 

  תיאור המוקד  מיקום  יחידה
מרכיבי זיהום 

  פוטנציאליים
  הערות

  1בסיס 

  ניצב מעל מאצרת פלסטיק TPH, SVOC's  אזור מכל השמנים  דרומית למעבדת הדלק

  בור ספיגה  דרומית למעבדת מזון

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH  

  מתכות

לבור הספיגה נשפכו כימיקלים במשך 

-שנים רבות, במהלכן נבדקה רמת ה

PH 7. ערך ההגבה הממוצע היה .

אין שימוש בבור הספיגה  2006משנת 

  למעט מים מהכיורים.

  צפונית למעבדת הדלק
רום ולידו חבית סולר הניצבים על משטח גנרטור חי

  בטון
TPH  1בסיס ונמצא בשטח  6בסיס שייך ל  

  דרומית למעבדת הדלק
  VOC's, PH  מחסני כימיקלים

  מתכות
  

  צפונית למבנה הלשכה  2בסיס 
גנרטור חירום ולידו חבית סולר. הגנרטור ניצב על 

  משטח בטון וחבית הסולר ניצבת  על הקרקע
TPH    

 3בסיס 

וך שטח (בת

  )11בסיס 

(מרכז  3בסיס בדרום שטח 

  מתחם קליטה)
    TPH  גנרטור

  עמדות השטיפה וטיפולי הסיכה והגירוז  צפונית למבנה היחידה  4בסיס 
TPH, VOC's' 

  מתכות

טיפולי סיכה וגירוז התבצעו עד שנות 

תל השומר  מחנה. מחוץ לשטח 90- ה

  מרכז
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  7בסיס 

  

  

  

  מערבית למבנה המכבסה

ליטרים)  5,000ולידו מכל סולר עילי ( גנרטור חירום

 5,000הניצב בתוך מאצרת בטון ומכל סולר תת קרקעי (

  ליטרים)

TPH   

  דרומית למבנה המכבסה
ליטרים) וצנרת סמוך  50,000מכל מזוט קל תת קרקעי (

  למרכז אנרגיה
TPH   

  מרכז אנרגיה

    TPH, SVOC's  דודי שמן תרמי הניצבים על משטח בטון

ל') המשמש לאגירת שפכים ממרכז  10,000מכל (

  האנרגיה (בוצת שמן, מזוט),
TPH, SVOC's  

. בעבר 2013המכל הוטמן בחודש יוני 

  היה במקום מפריד דלקים

  תוואי צנרת מהמכבסה לאזור בורות הספיגה  מערבית למבנה המכבסה

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH 

  מתכות

  

ודרומית  7מערבית לבסיס 

  למרכז קליטה
  זור בורות הספיגהא

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH  

  מתכות

שטח מגודר, כניסה אסורה מסיבות 

  בטיחות

  שימש לחימום מים  TPH  ליטרים) 5,000מכל סולר תת קרקעי (  קירור מערבית לבית מלאכה

  מערבית למחסן הציוד המרכזי

גנרטור חירום ולידו מכל סולר עילי במאצרת מתכת. 

על בטון ובחלקה מעל המאצרה ניצבת בחלקה מ

  הקרקע

TPH  

  צפו כתמים שחורים באזור המכלנ

  

  

  

  

  
  מרכז טיפולים

טיפולים שטח מרכז טיפולים (מרט"פ) בו מבוצעים 

קיימים: גנרטור,  קלים ברכב. כמו כן במרכז הטיפולים
TPH, VOC's, 

אזור הטיפול ברכבים מחופה בטון 

עליו נצפו כתמי שמן. אזור הדלקיה 
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  7בסיס 

עמדת שטיפה, מפריד דלקים, דלקיה (מכל סולר עילי 

רוף ובנזין מעל במאצרת בטון ומנפקה), אחסון שמן ש

  מאצרת פלסטיק, אחסון חביות דלק לחירום.

SVOC's,  

  מתכות

מחופה אספלט עליו נצפו כתמי סולר. 

, 2012מפריד הדלקים הותקן בשנת 

  לפני התקנתו השפכים הוזרמו לביוב.

   TPH  גנרטור ומכל סולר מעל משטח בטון  ן לדלקיהמערבית למחסן מצפו

מזרחית לחדר אוכל באזור 

  המחסנים
  שימש לחימום מים TPH  מכל סולר עילי

  מערבית למחסן טקסטיל
   TPH  גנרטור ומכל סולר מעל משטח בטון

  שימש לחימום מים TPH  מכל סולר עילי חלקו מעל בטון וחלקו מעל הקרקע

דת מחסני יחיב סככת טיפולים

  חירום

טיפולים קלים ברכב (בדיקות מים/שמן, החלפת 

גריז)  ואחסון גנרטורים ומכלי -שמנים/סולר, סיכה

  דלק (ריקים לתיקון)

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות

אזור מחופה אספלט עליו נצפו כתמי 

  שמנים

דרומית לסככת הטיפולים 

  ביחידת מחסני חירום

ולידה מכל שמן שרוף רמפת טיפולים (גירוז ושימון) 

עילי מעל מאצרת פלסטיק וחביות שמן וגריז מעל 

  מאצרת פלסטיק

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות

  

    TPH  חביות דלק סמוך למכונת הגריטה  מכונת הגריטה

  אזור המצבעה  מצבעה
VOC's' 

  מתכות

שטח המצבעה מחופה בחלקו בבטון 

  ובחלקו באספלט

  תמתכ לבית מלאכהצפונית   7בסיס 
מעל מאצרת  מכל אגירת סולר ומכל שמן שרוף

  פלסטיק
TPH  

שאריות מתנורים ורדיאטורים 

  בתיקון
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  נשקיה

ספירט לבן  90%אמבטיית שמן ( –עמדת ניקוי נשקים 

שמן סיכה) על מאצרת פלסטיק ולצידה חבית  10%- ו

  שמן. המאצרה ניצבת על מרצפות משתלבות

TPH    

  בית הדפוס

  מתכות  מתכותאזור בו נעשה שימוש ב
בשימוש בשיטות "בלט" ו"פיתוח 

  לוחות"

  אזור אחסון צבע
VOC's' 

  מתכות
  

  מזרחית לבית הדפוס

מבנה ובו גנרטור ולצידו חבית סולר מעל משטח 

מרצפות, מחוץ למבנה מכלי סולר עיליים הניצבים על 

  הקרקע
TPH על המרצפות נצפו כתמים סולר  

  שימש לחימום מים TPH  לר עילימכל סו  מערבית למבנה בית הדפוס

  שימש לחימום מים TPH  מכל סולר תת קרקעי  6בסיס מזרחית לחדר אוכל 

  שימש לחימום מים TPH  מכל סולר עילי  דרומית למגרש הכדורסל

  מרכז טיפולים ברכב בעבר  מזרחית למחסן ציוד מרכזי

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות

  

 - 8בסיס 

  חלק מערבי
  שימש לחימום מים  TPH  מכל סולר תת קרקעי  חדרומית למטב

 - 8בסיס 

  חלק מערבי
  דרומית למבנה המשרדים

גנרטור חירום הניצב על משטח בטון וסמוך אליו אזור 

חביות סולר שניצבו בעבר על הקרקע ולאחר מכן על 

  מאצרות פלסטיק
TPH   
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 - 8בסיס 

  חלק מזרחי
  צפונית למבנה המשרדים

מוך אליו מכל סולר עילי גנרטור על משטח בטון וס

   TPH  במאצרת בטון

  תכולת המכל אינה ידועה TPH  מכל תת קרקעי

  מזרחית למבנה המשרדים  9בסיס 
גנרטור חירום ולצידו מכל סולר עילי על משטח בטון. 

   TPH  מכל הסולר העילי נמצא במאצרת מתכת

  דרומית למבנה המשרדים  10בסיס 
ת וחול ולצידם מכל שני גנרטורים הניצבים על מרצפו

  החול ספוג בסולר TPH  סולר במאצרת מתכת

  11בסיס 

  

  בצפון מזרח לשכת גיוס

 TPH  מכל סולר עילי במאצרת בטון

מחוץ לגבולה הדרומי של המאצרה 

  נצפתה קרקע ספוגה סולר.

חדר גנרטור מחופה בטון ומחוצה לו שתי חביות סולר 

   TPH  על משטח בטון

  סככת טיפולים ברכב  וסבצפון מזרח לשכת גי

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

 מתכות

על פי שימושי המבנים המופיעים 

  . לא נצפה בשטח1בנספח מספר 

מערבית למבנה השירותים 

  בדרום מרכז קליטה
  שימש לחימום מים TPH  מכל סולר

מערבית למבנה האפסנאות 

  במרכז קליטה
   TPH  גנרטור

   TPH  סולרמכל לידו גנרטור ו  מזרחית למבנה שרשרת החיול

  11בסיס 
  שימשו לחימום מים TPH  מכלי סולר  3צפונית לבסיס 

   TPH  מכל סולר עילי הניצב על הקרקע  דרום מערבית לנשקיה
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  11בסיס בדרום מזרח מפקדת 

שני חדרי גנרטור (חדר אחד פעל בעבר וכיום אינו 

בשימוש) בחדר השני (הפעיל בהווה) מכל סולר עילי 

  משטח בטוןהניצב על 
TPH   

   TPH  אזור בו ניצב גנרטור בעבר ומכל סולר עילי  דרומית למטבח

, 11בסיס  יחידת מחסני חירום

  20בסיס דרומית ל

ולר הניצבת מעל מאצרת פלסטיק גנרטור ולידו חבית ס

   TPH  שמן הניצבים מעל מאצרת פלסטיק וג'ריקנים של

  12בסיס 

  בים ואזור הרמפה הסמוך להסככת הטיפול ברכ  12בסיס בדרום שטח 

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות

נכון למועד כתיבת הדו"ח הסככה 

  והרמפה אינם בשימוש

  12בסיס בצפון שטח 

חדר ובו גנרטור הניצב על גבי משטח בטון ומאחורי 

 TPH  החדר מכל סולר עילי על משטח בטון (ללא מאצרה).

הייתה נזילה ממכל  2012בשנת 

רטור בצפון הסולר הסמוך לגנ

היחידה, המכל היה בתוך מאצרה 

ופונה לאחר האירוע. מחוץ לשטח 

  תל השומר מרכז מחנה

  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח  TPH  פינת סילור נשקים

אזור מתקני עץ בהם היו מאוחסנים חומרים לא 

  ידועים

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות

  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח 

  12בסיס 

  12בסיס מערב שטח ב
חדר ובו גנרטור הניצב על גבי משטח בטון ולצידו מכל 

  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח  TPH  סולר עילי בתוך מאצרת מתכת

  12בסיס במזרח שטח 
חדר ובו גנרטור הניצב על גבי משטח בטון ולצידו מכל 

  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח  TPH  סולר עילי בתוך מאצרת מתכת
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  14יס בס

  

   TPH גנרטור ולידו חבית סולר  צפונית לאולם

   TPH  סולר מכלי שני גנרטורים ולידם  דרומית למבנה המשרדים

  דרומית למתחם הבריכה  15בסיס 
סולר  ג'ריקנים שלגנרטור על גבי משטח בטון ולידו 

   TPH  הניצבים על הקרקע

  16בסיס 

   TPH  דתגנרטור על גבי מאצרה ניי  דרומית למחסן הסולמות

דרום מזרחית למחסן 

  הסולמות
  בעבר לא היו מעל מאצרה TPH  אזור אחסון שנאים וגלוני שמן על גבי מאצרת בטון

  צפונית למחסן המזגנים
אזור אחסון שנאים על גבי שכבות של ניילון, ברזנט 

   TPH  וחול

   TPH  אזור אחסון שנאים בעבר  מזרחית למחסן המזגנים

  TPH  אזור תדלוק המלגזות  גניםצפונית למחסן המז

מכל סולר עילי במאצרת מתכת בתוך 

מאצרת בטון, שטח התדלוק מחופה 

  אספלט

  מצבעה (בעבר)  צפונית למשרדים
VOC's' 

  מתכות

אינה פעילה נכון למועד כתיבת 

  הדו"ח

  

  

  אזור בורות ספיגה   16מזרחית לבסיס   16בסיס 

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH  

  מתכות

  

  משמש לחימום מים  TPH  מכל סולר עילי  רומית לתא המעצרד  17בסיס 
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 -מחנה ב' 

  18בסיס 

  מחסן חומרי הדברה ושמנים  בצפון מזרח שטח מחנה ב'
TPH, SVOC's, 

  מתכות, חומרי הדברה

המחסן מחופה אספלט וביום הסיור 

  נצפו כתמים רבים על רצפת המחסן

  סים בעבראזור רמפת טיפול באמבולנ  בדרום מזרח שטח מחנה ב'

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות

  

מרכז 

  מסחרי
  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח   TPH  גנרטור ולידו חבית סולר על משטח בטון  מערבית למסעדת בורגר ראנץ'
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  ז' ניסן תשע"ד תאריך: 
 2014אפריל  07

  

  DI_080414092021281סימוכין:                                                                             
 

  

  037634401פקס   037634424 67102תל אביב   20110 ת.ד 125  דרך מנחם בגין

shaya@sviva.gov.il    

  מחוז תל אביב

                                                                                                                    
  מחנה תל השומר  תיק מ.  :                

  )24מרכז (למעט בסיס       

                 
   לכבוד 

  מנהל –אורי אמית 
  חברת אדמה

   
  

     2014), פברואר 24דו"ח סקר היסטורי מחנה תל השומר מרכז (למעט בסיס הנדון: 

   

  
   – להלן הערותינו לסקר ההיסטורי

  

לבצע חקירה מקיפה ומקורות מקצועי הושקע מאמץ בהכנת הסקר ניכר כי  –כללי  .1
 . אזורי בורות הספיגה ביניהם, זיהום פוטנציאליים רבים זוהו כנדרש

  –יש לעבות פרק זה בהיבטים הבאים  - הידרוגיאולוגיה פרק  .2

 אופי שכבות קרקע באזור. –נתוני גיאולוגיה   .א

כיווני זרימה פרט לליוון העיקרי של זרימת מי התהום יש להרחיב לגבי   .ב
ועד  1948מקידוחים באזור משנת בהתאם לשאיבות של מי התהום משניים 

 . )שנים 5מרווחים של (ניתן לקחת עתה 

בשטח התכנית לאורך השנים יש לצרף נתוני זיהום קידוחי מי שתייה    .ג
ידוע לנו על קידוחים שנסגרו באזור בשל זיהום בדלקים וממיסים  וסביבתה. 

 המכבסה. שמקורו ככל הנראה בפעילותוכן זיהום כבד במלחים  מוכלרים

פעילויות מזהמות סמוכות לשטח על גבי המפה גם יש לסמן בסקר ההיסטורי  .3
בנייה תת בעיקר  –הסקר וכן פעילויות רגישות שעלולות להיות מושפעות ממנו 

קרקעית וקומות קרקע. יש לסמן גבולות של ערים בסביבה וכן שמות רחובות 
 ושכונות.

, בעיקר בהיבטי שרדנו (יועבר בנפרד)יש לצרף את כלל המידע הקיים במ –מכבסה  .4
השימוש במלח והזרמת שפכים מלוחים לבורות ספיגה. במכבסה שצרכה למעלה מ 

. בטטרהכלורואתילןטון מלח לשנה לצרכי ריכוך מים.  בנוסף הוזכר שימוש  100 –
  יש לסמן על גבי המפה במדוייק את מיקום מכונות הניקוי היבש. 

 ע אליהן.יואפשרות זיהום שהגיש להוסיף בשרטוטים תעלות ניקוז פתוחות  .5

יש לקחת בחשבון בתכנון הדיגום   –פעילות עבר  -רכב , מזון, מיגון שפכי מעבדות  .6
שפכי מעבדות הגיעו בחלקם לשטח, למרות מיכל  כיהנחת עבודה העתידית 

  במחלקת רכב לוגיסטי. 1996האיסוף שמוצהר כי קיים משנת 

עיקריים בשימוש" יש לציין במפורש את בכל המקומות בהם מופיעים "חומרים   .7
במפקדת  –. לדוגמא המדוייקים ששימשו או משמשים לפעילות שמות החומרים

רשום ניקוי נשקים (באיזה חומר ? שמן? ממיסים מסוג כלשהו?). בנוסף  – 11בסיס 
     ). על איזה בסיס? ?סוג צבע (איזה –רשום 

 –בשטח מחנה תל השומר מרכז מוקדים חשודים בזיהום  – 1כנ"ל בטבלה מס'  .8
וקבוצות  כימיקליםולהוסיף בעמודת "מרכיבי זיהום פוטנציאליים" יש לפרט 

 .PAH'sגם   TPH –באזורי איכסון הסולר יש לציין בנוסף ל  –, לדוגמא כימיקלים
 אילו מתכות. יש לפרט –מתכות 
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   – פעולות לפני ביצוע סקרי גז קרקע וקרקע

בכל מקום בו נראית קרקע מזוהמת ספוגה בדלק / שמן יש יש לכלול בסקר הנחייה כי 
  לחפור אותה ולפנותה לאתר מורשה (רמת חובב, שריפה וכו') לפני ביצוע הסקרים.

  זאת על מנת לחסוך בהוצאות בדיקות מיותרות של קרקע מזוהמת בזיהום החומר גולמי.
  

   – דיגום גז קרקעעקרונות לתכנון 

 ובאזור בורות הספיגה ככלל בכל מקום בו מוקד הזיהום מאותר ונראה לעין .1
בדיקות   בדיקות גז קרקע בשיטה אקטיבית.  לתכנןיש  -התעשייתיים והסניטריים 

  פסיביות יש לתכנן רק באזורים בהם המוקד אינו ידוע ו/ או ששטח האתר גדול.

ומקי מבנים מתוכננים. יש על גבי המפה, סוג ועעתידיות יש לפרט תוכניות בינוי  .2
הקידוחים יתוכננו ובוצעו    קידוחי גז קרקע באזורי המבנים העתידיים. תכנןל

קידוחים בבורות   מטר ותחתית עומק המבנים בתכנית הבינוי.  1.5 –בשני עומקים 
מטר וכן מטר עד שניים מתחת לבור /  1.5 –ספיגה יתוכננו גם הם לשני עומקים 

 קידוח הספיגה.  

 נקודות דיגום גז קרקע בשיטה אקטיבית בתעלות ניקוז. תכנןליש  .3

לאחר תכנון פרטני של תכנית הדיגום יש לתאם איתי סיור על מנת לסמן את  .4
 מיקום הקידוחים בשטח / להוסיף נקודות במידה וידרש. 

  
   – תכנית דיגום קרקע

  תבוצע לאחר קבלת כלל ממצאי בדיקות גז הקרקע.
 

  הסקר ההיסטורי המתוקן. נודה להעברת 
 .תכנית דיגום גז קרקע יש להגיש בהתאם לשלביות ההליך התכנוני

  
  
  
  

  בברכה ,                                                                                                                 
         

  
    

  עמיר אשד                                                     
  סגן מנהל המחוז                                                                        

  
  
  

  העתק פנימי 
  אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות תמנהל -                        שולי נזר
  מנהל המחוז -    ברוך ובר

  קרקע ומיםהממונה על מניעת זיהום  -  ד"ר זהר ירמיהו
  מתכננת המחוז -    דב-טל בן

  
  העתק חיצוני

  , חטיבת התכנון, משרד הבטחון מחנות תכנון תחום' ר -    אילנית זלינגר 
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  בע"מ קשת מ.כ ניהול פרויקטים
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  תל השומר מרכז  מחנההיסטורי  סקר"ח דולהשלמות 

   2014פברואר  )24בסיס  למעט(

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חתימה "חהדו מאשר

 אורי אמית
  

26.02.14 
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  רקע

) הוגש למשרד להגנת הסביבה בתאריך 24דו"ח סקר היסטורי למחנה תל השומר מרכז (למעט בסיס 

חברת ביצעה ובעקבותיו  07.04.14. מכתב הערות המשרד להגנת הסביבה התקבל בתאריך 02.03.14

הערות המשרד להגנת הסביבה מצורפות  נדרש.כפי ההשלמות ו 23.04.14סיור באתר בתאריך אדמה 

  .1בנספח מספר 

  .)על פי סדר הערות המכתב(דו"ח זה מציג ההשלמות הנ"ל 

  
  נתוני גיאולוגיה

לחבורת כורכר.  סטוקן שבתקופת הקוורטר (רביעון) ומשוייכיםפליסלעי המשקע באזור הורבדו ב

חבורת כורכר מאופיינת באבן חול גירית ובקרקעות חוליות עם תכולת חרסית משתנה (חמרה). כמו 

כן, ישנן הופעות של חלוקי גיר וצור. המוליכות ההידראולית עולה ביחס הפוך לתכולת החרסית 

  בקרקע. 

ת חרסיתיות המרכיבות ומאופיינת בקרקעו חבורת כורכר נשענת על חבורת סקייה מתקופת הטרצייר

  שכבות הקרקע באזור נטויות לכיוון מערב. את תצורת יפו.

ק"מ מערבית לאתר.  1.2-הנמצא במרחק של כ' 6תל השומר 'בעת קידוח להלן תיאור חתך הקרקע 

   (נתונים התקבלו מרשות המים):

 טין;מ':   0.0 – 1.75 -

 טיני;חול חול או מ':   1.75 - 37.0 -

 אבן חול גירית;מ' :  37.0 – 46.0 -

 ' : חול או חול טיני או תרכיזי אבן חול גירית; מ 46.0 – 139.8 -

  
  כיווני זרימה משניים

(על בסיס נתוני רשות המים) כיוון זרימת מי  2013ע"פ מפות כיווני זרימה משנות השמונים ועד שנת 

צפון מערב -מזרח מערב (שנות השמונים עד שנות התשעים) לכיוון דרום-התהום השתנה מכיוון מזרח

  ).2013(שנות האלפיים עד 

  קידוחים כמוצג בטבלה הבאה: 3-במערכי הסף נתונים שהתקבלו מרשות המים, אותרו חריגות הע"פ 
  

  כספית Dichloethane 1,2 PCE    שם הקידוח

  מק"ג/ל' 1  מק"ג/ל' 40 מק"ג/ל' 5  תאריך/ערך סף  
      13.79  28.06.2005  5פ תל השומר 

  27.03.2001      5.0  
  5.0      27.03.2001  6פ תל השומר 
  5.0      27.03.2001  7פ תל השומר 

  11.08.2004    42.7    
  19.08.2004    42.7    
  24.08.2004    43.2    
  25.08.2004    43.2    
  06.09.2004    48.0    
  28.12.2005    46.3    
  11.03.2007    57.6    
  17.06.2007    40.0    
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  פועל עם מתקן טיוב. 6לשתיה וקידוח פ תל השומר נסגר  7קידוח פ תל השומר 

טבלת ריכוזי הפרמטרים שנבדקו בקידוחים (ובה חריגות מערכי הסף מודגשות באדום) מצורפת 

  . בקובץ נפרד

 

. השימושים העיקריים סמוך לאתרמשמעותית ת אתרים בהן מתבצעת פעילות מזהמלא אותרו 

לנוחותכם, מצורפת סקירת העבודות בנושא זיהומי  בסביבת האתר הינם מגורים ושטחים פתוחים.

וקרקעות  קרקע שבוצעו מסביב למחנה תל השומר. סקירה זו הוכנה עבור תכנית הצל של תל השומר

  . כפר אזר

 נמצא מרכז רפואי תל השומר ומדרום למחנה תל השומר נמצאים יצוין כי ממערב למחנה תל השומר

ות ומוצרי פלסטיק (בחלקו הצפוני של אזור התעשייה של אור מספר מוסכים ומפעל קטן לייצור תבני

  יהודה).

  
  שימוש במלח והזרמת שפכים מלוחים לבורות הספיגה

מהמכבסה בבסיס  )שמקורן בתהליך חילוף יונים(, מי תמלחות 7א.ס, קצין בינוי בבסיס  דיווחעל פי 

  . לשם הידוקלפיזור על מצעי כבישים , מועברים 7

  התמלחות פוזרו גם בעבר למניעת אבק.  , מהמשרד להגנת הסביבהעל פי מידע שהתקבל 

  על פי דיווח רשות המים, אין סימנים למלחה חריגה בקידוחים בסביבת האתר.
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  מיקום מדויק של מכונת הניקוי היבש מוצג באיור להלן:

 

  מיקום מכונת ניקוי יבש

  ניקוז

  פתוחות מסומנות בקו ורוד בשרטוט להלן:תעלות ניקוז 
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  חידוד -חומרים עיקריים בשימוש 

שמן מינרלי וספירט –חומר ניקוי נשקים   

ייתכן ונעשה שימוש בצבעים מסוגים נוספים אשר לא  בעים על בסיס מים, צבעים אקריליים, צבעי עץ ומתכת, לכה פוליאוריטנית.צבעים על בסיס שמן, צ –צבע 

 נצפו במהלך הסיור באתר.

 

 פירוט מרכיבי זיהום

  תל השומר מרכז מחנהמוקדים חשודים בזיהום בשטח  – 1טבלה מספר 

  המוקדתיאור   מיקום  יחידה
מרכיבי זיהום 

  פוטנציאליים
  הערות

  1בסיס 

  ניצב מעל מאצרת פלסטיק TPH, SVOC's  אזור מכל השמנים  דרומית למעבדת הדלק

  בור ספיגה  דרומית למעבדת מזון

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH  

  מתכות כבדות

לבור הספיגה נשפכו כימיקלים במשך 

-שנים רבות, במהלכן נבדקה רמת ה

PH 7הממוצע היה . ערך ההגבה .

אין שימוש בבור הספיגה  2006משנת 

  למעט מים מהכיורים.

  צפונית למעבדת הדלק
גנרטור חירום ולידו חבית סולר הניצבים על משטח 

  בטון
TPH, PAH's  1בסיס ונמצא בשטח  6בסיס שייך ל  

  דרומית למעבדת הדלק
  VOC's, PH  מחסני כימיקלים

  מתכות כבדות
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  למבנה הלשכהצפונית   2בסיס 
גנרטור חירום ולידו חבית סולר. הגנרטור ניצב על 

  משטח בטון וחבית הסולר ניצבת  על הקרקע
TPH, PAH's    

 3בסיס 

(בתוך שטח 

  )11בסיס 

(מרכז  3בסיס בדרום שטח 

  מתחם קליטה)
    TPH, PAH's  גנרטור

  עמדות השטיפה וטיפולי הסיכה והגירוז  צפונית למבנה היחידה  4בסיס 
TPH, VOC's' 

  מתכות כבדות

טיפולי סיכה וגירוז התבצעו עד שנות 

תל השומר  מחנה. מחוץ לשטח 90-ה

  מרכז

  7בסיס 

  

  

  

  מערבית למבנה המכבסה

ליטרים)  5,000גנרטור חירום ולידו מכל סולר עילי (

 5,000הניצב בתוך מאצרת בטון ומכל סולר תת קרקעי (

  ליטרים)

TPH, PAH's   

  המכבסהדרומית למבנה 
ליטרים) וצנרת סמוך  50,000מכל מזוט קל תת קרקעי (

  למרכז אנרגיה

TPH, PAH's מתכות ,

  כבדות
  

  מרכז אנרגיה

    TPH, SVOC's  דודי שמן תרמי הניצבים על משטח בטון

ל') המשמש לאגירת שפכים ממרכז  10,000מכל (

  האנרגיה (בוצת שמן, מזוט),
TPH, SVOC's  

. בעבר 2013יוני המכל הוטמן בחודש 

  היה במקום מפריד דלקים

  תוואי צנרת מהמכבסה לאזור בורות הספיגה  מערבית למבנה המכבסה

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH 

  מתכות כבדות
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ודרומית  7מערבית לבסיס 

  למרכז קליטה
  אזור בורות הספיגה

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH  

  מתכות כבדות

שטח מגודר, כניסה אסורה מסיבות 

  בטיחות

  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  ליטרים) 5,000מכל סולר תת קרקעי (  קירור מערבית לבית מלאכה

  מערבית למחסן הציוד המרכזי

גנרטור חירום ולידו מכל סולר עילי במאצרת מתכת. 

המאצרה ניצבת בחלקה מעל בטון ובחלקה מעל 

  הקרקע

TPH, PAH's  

  צפו כתמים שחורים באזור המכלנ

  

  

  

  

  

  

  7בסיס 

  מרכז טיפולים

טיפולים שטח מרכז טיפולים (מרט"פ) בו מבוצעים 

קיימים: גנרטור,  קלים ברכב. כמו כן במרכז הטיפולים

עמדת שטיפה, מפריד דלקים, דלקיה (מכל סולר עילי 

במאצרת בטון ומנפקה), אחסון שמן שרוף ובנזין מעל 

  מאצרת פלסטיק, אחסון חביות דלק לחירום.

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות כבדות

אזור הטיפול ברכבים מחופה בטון 

עליו נצפו כתמי שמן. אזור הדלקיה 

מחופה אספלט עליו נצפו כתמי סולר. 

, 2012מפריד הדלקים הותקן בשנת 

  לפני התקנתו השפכים הוזרמו לביוב.

    TPH, PAH's  גנרטור ומכל סולר מעל משטח בטון  מערבית למחסן מצפון לדלקיה

מזרחית לחדר אוכל באזור 

  המחסנים
  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר עילי

  מערבית למחסן טקסטיל
    TPH, PAH's  גנרטור ומכל סולר מעל משטח בטון

  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר עילי חלקו מעל בטון וחלקו מעל הקרקע
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יחידת מחסני ב סככת טיפולים

  חירום

קלים ברכב (בדיקות מים/שמן, החלפת טיפולים 

גריז)  ואחסון גנרטורים ומכלי -שמנים/סולר, סיכה

  דלק (ריקים לתיקון)

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות כבדות

אזור מחופה אספלט עליו נצפו כתמי 

  שמנים

דרומית לסככת הטיפולים 

  ביחידת מחסני חירום

רמפת טיפולים (גירוז ושימון) ולידה מכל שמן שרוף 

עילי מעל מאצרת פלסטיק וחביות שמן וגריז מעל 

  מאצרת פלסטיק

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות כבדות

  

    TPH, PAH's  חביות דלק סמוך למכונת הגריטה  מכונת הגריטה

  אזור המצבעה  מצבעה
VOC's' 

  מתכות כבדות

בבטון שטח המצבעה מחופה בחלקו 

  ובחלקו באספלט

  7בסיס 

  מתכת לבית מלאכהצפונית 
מעל מאצרת  מכל אגירת סולר ומכל שמן שרוף

  פלסטיק
TPH, PAH's  

שאריות מתנורים ורדיאטורים 

  בתיקון

  נשקיה

ספירט לבן  90%אמבטיית שמן ( –עמדת ניקוי נשקים 

שמן סיכה) על מאצרת פלסטיק ולצידה חבית  10%-ו

  ניצבת על מרצפות משתלבות שמן. המאצרה

TPH, PAH's    

  בית הדפוס

  מתכות כבדות  אזור בו נעשה שימוש במתכות
בשימוש בשיטות "בלט" ו"פיתוח 

  לוחות"

  אזור אחסון צבע
VOC's' 

  מתכות כבדות
  

  מזרחית לבית הדפוס

חבית סולר מעל משטח  מבנה ובו גנרטור ולצידו

מרצפות, מחוץ למבנה מכלי סולר עיליים הניצבים על 

  הקרקע

TPH, PAH's  על המרצפות נצפו כתמים סולר  
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  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר עילי  מערבית למבנה בית הדפוס

  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר תת קרקעי  6בסיס מזרחית לחדר אוכל 

  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר עילי  למגרש הכדורסל דרומית

  מרכז טיפולים ברכב בעבר  מזרחית למחסן ציוד מרכזי

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות כבדות

  

 - 8בסיס 

  חלק מערבי
  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר תת קרקעי  דרומית למטבח

 - 8בסיס 

  חלק מערבי
  דרומית למבנה המשרדים

גנרטור חירום הניצב על משטח בטון וסמוך אליו אזור 

חביות סולר שניצבו בעבר על הקרקע ולאחר מכן על 

  מאצרות פלסטיק

TPH, PAH's    

 - 8בסיס 

  חלק מזרחי
  צפונית למבנה המשרדים

גנרטור על משטח בטון וסמוך אליו מכל סולר עילי 

  במאצרת בטון
TPH, PAH's    

  תכולת המכל אינה ידועה  TPH, PAH's  מכל תת קרקעי

  מזרחית למבנה המשרדים  9בסיס 
גנרטור חירום ולצידו מכל סולר עילי על משטח בטון. 

  מכל הסולר העילי נמצא במאצרת מתכת
TPH, PAH's    

  דרומית למבנה המשרדים  10בסיס 
שני גנרטורים הניצבים על מרצפות וחול ולצידם מכל 

  סולר במאצרת מתכת
TPH, PAH's   ספוג בסולרהחול  
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  11בסיס 

  

  בצפון מזרח לשכת גיוס

  TPH, PAH's  מכל סולר עילי במאצרת בטון
מחוץ לגבולה הדרומי של המאצרה 

  נצפתה קרקע ספוגה סולר.

חדר גנרטור מחופה בטון ומחוצה לו שתי חביות סולר 

  על משטח בטון
TPH, PAH's    

  סככת טיפולים ברכב  בצפון מזרח לשכת גיוס

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

 כבדות מתכות

על פי שימושי המבנים המופיעים 

  . לא נצפה בשטח1בנספח מספר 

מערבית למבנה השירותים 

  בדרום מרכז קליטה
  שימש לחימום מים  TPH, PAH's  מכל סולר

מערבית למבנה האפסנאות 

  במרכז קליטה
    TPH, PAH's  גנרטור

    TPH, PAH's  סולרמכל גנרטור ולידו   מזרחית למבנה שרשרת החיול

  11בסיס 

  שימשו לחימום מים  TPH, PAH's  מכלי סולר  3צפונית לבסיס 

    TPH, PAH's  מכל סולר עילי הניצב על הקרקע  דרום מערבית לנשקיה

  11בסיס בדרום מזרח מפקדת 

שני חדרי גנרטור (חדר אחד פעל בעבר וכיום אינו 

סולר עילי בשימוש) בחדר השני (הפעיל בהווה) מכל 

  הניצב על משטח בטון

TPH, PAH's    

    TPH, PAH's  אזור בו ניצב גנרטור בעבר ומכל סולר עילי  דרומית למטבח

, 11בסיס  יחידת מחסני חירום

  20בסיס דרומית ל

ולר הניצבת מעל מאצרת פלסטיק גנרטור ולידו חבית ס

  שמן הניצבים מעל מאצרת פלסטיק וג'ריקנים של
TPH, PAH's    
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  12בסיס 

  סככת הטיפול ברכבים ואזור הרמפה הסמוך לה  12בסיס בדרום שטח 

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות כבדות

נכון למועד כתיבת הדו"ח הסככה 

  והרמפה אינם בשימוש

  12בסיס בצפון שטח 

חדר ובו גנרטור הניצב על גבי משטח בטון ומאחורי 

  החדר מכל סולר עילי על משטח בטון (ללא מאצרה).
TPH, PAH's  

הייתה נזילה ממכל  2012בשנת 

הסולר הסמוך לגנרטור בצפון 

היחידה, המכל היה בתוך מאצרה 

ופונה לאחר האירוע. מחוץ לשטח 

  תל השומר מרכז מחנה

  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח   TPH, PAH's  פינת סילור נשקים

אזור מתקני עץ בהם היו מאוחסנים חומרים לא 

  ידועים

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  מתכות כבדות

  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח 

  12בסיס 

  12בסיס במערב שטח 
חדר ובו גנרטור הניצב על גבי משטח בטון ולצידו מכל 

  סולר עילי בתוך מאצרת מתכת
TPH, PAH's   תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח  

  12בסיס במזרח שטח 
חדר ובו גנרטור הניצב על גבי משטח בטון ולצידו מכל 

  סולר עילי בתוך מאצרת מתכת
TPH, PAH's   תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח  

  14בסיס 

  

    TPH, PAH's גנרטור ולידו חבית סולר  צפונית לאולם

    TPH, PAH's  סולר מכלי שני גנרטורים ולידם  דרומית למבנה המשרדים

  למתחם הבריכהדרומית   15בסיס 
סולר  ג'ריקנים שלגנרטור על גבי משטח בטון ולידו 

  הניצבים על הקרקע
TPH, PAH's    
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  16בסיס 

    TPH, PAH's  גנרטור על גבי מאצרה ניידת  דרומית למחסן הסולמות

דרום מזרחית למחסן 

  הסולמות
  בעבר לא היו מעל מאצרה TPH, PCB's  אזור אחסון שנאים וגלוני שמן על גבי מאצרת בטון

  צפונית למחסן המזגנים
אזור אחסון שנאים על גבי שכבות של ניילון, ברזנט 

   TPH, PCB's  וחול

   TPH, PCB's  אזור אחסון שנאים בעבר  מזרחית למחסן המזגנים

  TPH, PAH's  אזור תדלוק המלגזות  צפונית למחסן המזגנים

מכל סולר עילי במאצרת מתכת בתוך 

בטון, שטח התדלוק מחופה  מאצרת

  אספלט

  מצבעה (בעבר)  צפונית למשרדים
VOC's' 

  מתכות כבדות

אינה פעילה נכון למועד כתיבת 

  הדו"ח

  

  

  אזור בורות ספיגה   16מזרחית לבסיס   16בסיס 

TPH, VOC's, 

SVOC's, PH  

  כבדות מתכות

  

  מים משמש לחימום  TPH, PAH's  מכל סולר עילי  דרומית לתא המעצר  17בסיס 

 -מחנה ב' 

  18בסיס 
  מחסן חומרי הדברה ושמנים  בצפון מזרח שטח מחנה ב'

TPH, SVOC's, 

מתכות כבדות, חומרי 

  הדברה

המחסן מחופה אספלט וביום הסיור 

  נצפו כתמים רבים על רצפת המחסן
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  אזור רמפת טיפול באמבולנסים בעבר  בדרום מזרח שטח מחנה ב'

TPH, VOC's, 

SVOC's,  

  כבדותמתכות 

  

מרכז 

  מסחרי
  תל השומר מרכז מחנהמחוץ לשטח   TPH, PAH's  גנרטור ולידו חבית סולר על משטח בטון  מערבית למסעדת בורגר ראנץ'
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1

Boaz Friedman

:מאת עמיר אשד <amire@sviva.gov.il>
:נשלח 08:12 2014יולי  17חמישי יום
:אל Ilanit Zelinger; Uri Amit
:עותק Boaz Friedman; אבי חיים   Avi Haim; ברוך ובר    Baruch Weber; זהר ירמיהו    Zohar 

Yermiyahu; אלעד פנחס; טל בן דב כהן; רויטל לביא     Elad Pinhas
:נושא RE:  דוח השלמות לסקר הסטורי  -תל השומר מרכז

 אורי ואילנית בוקר טוב,
  

  ההשלמות שהוגשו מספקות אותנו ועל כן אין לנו הערות נוספות לסקר ההיסטורי. 
 
 

 בברכה,          

   
  עמיר אשד       

  אביב, -סגן מנהל מחוז תל
  המשרד להגנת הסביבה 

  
  תחנות דלק  -.), קרקעות מזוהמות MScהנדסה סביבתית (
  זיהום נחלים -שפכים עירוניים  -שפכים תעשייתיים 

  67012אביב -, בניין קריית הממשלה תל125דרך מנחם בגין    כתובת:
   03 – 7634401, פקס':  03 – 7634406  טלפון:

  amire@sviva.gov.il  דואר אלקטרוני:

  

From: Ilanit Zelinger [mailto:ILANIT_ZELINGER@mod.gov.il]  
Sent: Thursday, July 17, 2014 7:54 AM 
To: עמיר אשד 
Cc: אדמה -בועז פרידמן  (boaz@adama-israel.co.il); Uri Amit (admin@adama-israel.co.il) 
Subject: RE: דוח השלמות לסקר הסטורי - תל השומר מרכז  
Importance: High 

 
 עמיר שלום,

 
  .19/5/2014בוודאי, דו"ח ההשלמות לתל השומר מרכז הועבר אליך בתאריך 

  
  מצ"ב בשנית. אנא אשר שהתקבל.

  
  נודה לקבלת התייחסותך בהקדם.

  
  

 בברכה,
 

 אילנית זלינגר
  ר' תחום תכנון מחנות

  חטיבת תכנון, משהב"ט
 03/6975995טל' : 
  052/6299672נייד : 
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