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 מבוא

 ,למחנה תל השומר ומזרחית דרומית ,461ממוקמת מצפון לכביש , אור יהודה –תכנית "פרדס בחסכון" 

  .של קריית אונו םהמוניציפאלייממערב לשטח חקלאי השייך לגבולות 

 

קומות מרתף(, מוסדות ציבור  3קומות, מעל  11-14יח"ד בבניינים בני  2350 -התכנית כוללת מבני מגורים )כ

, 461)בית ספר יסודי ותיכון, גנים, מעונות, בית כנסת וכו'(, חזית מסחרית ושימושי תעסוקה הפונים לכביש 

 ח ציבורי פתוח.חזית מסחרית בקומות הראשונות בצידה המערבי של התכנית ושט

, תוך במתחם מציג את תמונת המצב בשטח ואת הפעילויות ההיסטוריות ,להלן צגהסקר ההיסטורי המו

צאי מואת המסקנות וההמלצות הנובעות ממ ניתוח האפשרות לקיומו של זיהום קרקע בשטח המתחם

 .הסקר
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  א פרק

  תיאור התכנית וסביבתה

  

  המתחם קום מי 1.1

  :הלןמיקום כדלב דונם 340 -משתרע על כהוא שייך לתחום המוניציפלי של אור יהודה ושטח התכנית 

  מחנה תל השומר -וממערב מצפון. 

  461כביש  -מדרום. 

 של קריית אונו שטחים חקלאיים בתחום המוניציפאלי - רחזממ . 

  186700/660550נ.צ.מ 

, 122-124, 115-119, חלקות 6231ובגוש  125-ו 119 ,93-109, 113-117, חלקות 6487גוש בנמצאת התכנית 

  .150 -ו 142-144, 138, 137, 129-131

  .1מס' תרשים מוצג ב ,בסביבה והמתחם תכניתמיקום ה

  

  

   שימושי קרקע 1.2

על ערוץ העובר  כאשר במרכז השטח קיים חיץ של רצועת עציםשטח חקלאי, ממוקם כיום בהמתחם 

  .במיקום זה

שטח  והמערבי צפונימצדו ה הכולל ושטח בנוי פתוחמעורב של שטח  אזורכסביבת התכנית מאופיינת 

שטחים  המזרחימצדו , שכונת מגורים, ו461מצדו הדרומי, מדרום לכביש  ,צבאי של בסיס תל השומר

   .חקלאיים

   .2מס' תרשים מוצג ב ,במתחם וסביבתו , הכולל את שימושי הקרקעתצלום אוויר של אזור התכנית



תרשים מס' 1

מיקום המתחם וסביבתו

1:12,500

גבול המתחם



תרשים מס' 2
תצלום אוויר באזור התכנית

1:5,000קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית

461
דרך לוד

461

ון
אל

ל 
א
יג

מחנה צבאי

מחנה צבאי

מחנה צבאי

אנטנה
סלולרית

וז
ק
ני

ת 
על

ת
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 גיאולוגיה והידרולוגיה 1.3

החוף אקוויפר פר החוף(, המשויך לגיל פלייסטוקן. אגן החוף )אקווי שטח התכנית נמצא בחלק המרכזי של

החוף בנוי מהווה את אחד ממקורות המים העיקריים של מדינת ישראל. אגן הנו אקוויפר פריאטי, ו

. ובינהן אופקי טיט חרסית וחוואר משכבות חול, אבן חול גירית וקונגלומרטים המהווים סלעים מוליכים

, וחוואר מתצורת סקייה , המורכבות בעיקר מחרסיתקיים רצף עבה של שכבות אטימותבבסיס האקוויפר 

 ,מק. בגבולו המזרחיעם זאת, סדקים מסוימים לאורך האקוויפר, מאפשרים מעבר מים מליחים מהעו

תחום האקוויפר על ידי אדמות אטימות ובמערב על ידי הים. מוצא הניקוז הטבעי של האקוויפר הנו הים, 

 אם כי היום מי האקוויפר מנוצלים על ידי קידוחי שאיבה, המונעים זרימה לים.

 29/5להלן חתך הקרקע כפי שנדגם בקידוח אור יהודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשר חדירותן גבוהה.  ואלוביום דן באקוויפר החוף, בו נמצא המתחם, כולל בעיקר אדמות חמרהאזור גוש 

על פי מפת מפלסים של רשות המים . מעל פני הים מ' 35-42של  נית מצויים בגובהפני הקרקע בתחום התכ

 .לפני הים עלממטר  8.5-ל 6של בין  ם באזור התכנית משתרעים בעומקמי התהו, 2010משנת 
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 תאור התכנית 1.4
קומות מרתף(, מוסדות ציבור  3קומות, מעל  11-14יח"ד בבניינים בני  2350 -התכנית כוללת מבני מגורים )כ

, 461)בית ספר יסודי ותיכון, גנים, מעונות, בית כנסת וכו'(, חזית מסחרית ושימושי תעסוקה הפונים לכביש 

 של התכנית ושטח ציבורי פתוח. חזית מסחרית בקומות הראשונות בצידה המערבי

 

 המתחם כיוםמצב  1.5

בו השטח מנוצל כמתקן לאנטנות  לשימוש אחדפרט  ,שטח המתחם מהווה רובו כשטח חקלאי מעובד

 סלולריות.

הכיל למעט מערום בודד אשר מעובד, וללא סימני הזנחה והשלכת פסולת,  –טוב השטח נמצא במצב 

 . אשר אינה מהווה פוטנציאל זיהום קרקע)גזם(  פסולת יבשה אורגנית

תעלת קריית אונו אשר זורמת מדרום קריית אונו, דרך הבסיס  –מתחם חוצה תעלת ניקוז פתוחה במרכז ה

 תל השומר ומתחברת לנחל איילון מדרום מערב לאור יהודה. –הצבאי 
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 ב פרק

 סקר היסטורי

 

 מקורות המידע 2.1
 מקורות המידע להכנת סקר זה היו:

o  (.2013בדצמבר  19 –)בתאריך  ובסביבתוביקור וסיור בשטח המתחם 

o  אור יהודהעיריית מחלקת הנדסה במידע היסטורי על שטח התוכנית וסביבתה בארכיון 

o ( 2010מפת מפלסים של רשות המים.) 

o .מידע היסטורי מרשת האינטרנט 

o מתוך סקר מקצועי שבוצע בבסיס.מידע אודות שימושים וחומ"ס בבסיס תל השומר , 

 

 

  המתחםמוקדי זיהום פוטנציאליים בשטח  2.2

 המתחם כיום    2.2.1
 חקלאיים.עולה כי כלל שטח המתחם נמצא בשטחים  ,19.12.13-בתאריך ה שנערך במתחם סיורעל פי 

מקומות אחסון של חומרי דישון והדברה ולא סימנים המעידים על כך שהיו כאלו  נצפו לאבשטח המתחם 

  בעבר.

המלווה ברצועת עצים  ,לדרום מצפוןקריית אונו,  –תעלת ניקוז במרכזו של המתחם חוצה ערוץ 

 )איקליפטוסים וברושים(. רוב העצים מיועדים לשימור. 

במסגרת סקר סביבתי שבוצע במחנה שהוכנה  - תל השומרבבסיס עפ"י מפת אזורים החשודים כמזהמים 

ת הניקוז מנקזת נגר עילי )העלול תעלצג למשרד להגנת הסביבה, והו הנדסה סביבתית( אלדד שרוניי ע")

כי היא ההנחה המחמירה בהתאם לכך,  כיל תשטיפים ומזהמים שונים( מהמחנה ומשם לשטח התכנית.לה

 . , אשר בשטח התכניתזלגו לערוץ התעלה מהבסיס הצבאי שפכים ותשטיפים
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 נצפו מספר מתקנים:  עצמו  המתחםשטח בתוך 

  .אנטנה סלולרית הממוקמת במרכזו של השטח .1

 בחלק המערבי של התכנית. 461הממוקם בסמיכות לכביש  ארעימבנה  .2

  עמודי חשמל הממוקמים לאורך הקו האנכי בצד המזרחי של התכנית. .3

 .1תמונות נבחרות מהמתחם מופיעות בדף תמונות מס' 

 

 היסטוריית הפעילות במתחם ומוקדי זיהום פוטנציאלים   2.2.2
 

אשר קודם ע"י ההסתדרות. המדינה  1955במסגרת פרויקט "פרדס בחסכון" משנת נמצא שטח התכנית 

ע"י בוצע הזמינה את הציבור לרכוש זכויות חכירה במקרעין, כחסכון מניב תשואה )נטיעת ועיבוד הפרדס 

 חברת יכין חק"ל(.  

 

ובהליכי  ית מנחה)תכנ סגרת תכנית צל לאיזור תל השומר וכפר אז"רבמ ,בהליך שינוינמצא ייעוד הקרקע 

 (.אישור

 -להיתר היא בקשה בתיקי הבניין בארכיון עיריית אור יהודה בתחומי התכנית, היחידה שנמצאה הבקשה 

 .לרוב גנרטור גיבויהמחזיקות  תהסלולאריומתקן האנטנות ל

 עם זאת בסיור בשטח לא היה ניתן לזהות בשטח האנטנות גנרטור חרום ו / או מיכלי סולר, ולכן סביר

 . במצב כזה הגנרטור מהווה פוטנציאל זיהום נקודתי בלבד.במבנה היביל אשר במתחם האנטנהשהוא סגור 

 

שטח התכנית  1996ניתן לראות שבשנת  – 3מתצלומי אוויר הסטוריים שאותרו ומצורפים בתרשים מס' 

 היה שטח חקלאי.

תשריט  – 515תכנית בניין ערים מס' ת.ג.פ./  -את הקרקע לפרדס  תהמייעד 1965אותרה תב"ע משנת 

 . 4התב"ע עם סימון שטח התכנית מופיע בתרשים מס' 

 ו מופיע הערה כי מדובר בשטח פרדס.בבנסחי הטא

 .1טאבו מצורפים בנספח מס' הנסחי מדגם מייצג מ

 



דף תמונות

תמונה מס' 1: שריד לפרדס היסטורי תמונה מס' 2: נקודת הממשק של תעלת הניקוז
                   בין הבסיס לשטח התכנית

תמונה מס' 3: תוואי תעלת הניקוז ושדרת
                   האקליפטוסים

תמונה מס' 4: אנטנה סלולרית



תרשים מס' 3
תצלום אוויר היסטורי עם

סימון שטח התכנית
1:7,500קנ"מ 

מקרא:

גבול התכנית

דרך לוד

ון
אל
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א
יג

ול
שכ
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לו



תרשים מס' 4
תב"ע היסטורית עם סימון שטח

התכנית
1:7,500קנ"מ 
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 מוקדי זיהום פוטנציאלים מחוץ למתחם  2.3
שכונת מגורים,  –ומדרום לו  461שטח התכנית מתוחם ממזרח בשטח חקלאי ומדרום בכביש כאמור לעיל, 

 אשר אינם מהווים מקור פוטנציאלי לזיהום קרקע בשטח התכנית.

, אשר בו נמצאו מספר לא מבוטל של בבסיס תל השומר לו וממערבהמגרש מתוחם מצפון לעומת זאת, 

 .מקורות פוטנציאליים לזיהום קרקע

מפורט על מוקדי הזיהום הפוטנציאליים בתוך המחנה הצבאי וסוגי החומרים בהם נעשה שימוש דיווח 

 על ידי אלדד שרוני הנדסה סביבתית בע"מ. "תל השומר" סקר סביבתי שבוצע בשטח מחנהמפורטים ב

מידע זה נמצא גם בידי המשרד להגנת הסביבה, מחוז תל אביב והוא לא יוצג בסקר זה. מניתוח מוקדי 

במרחק  יםממוקמ יםכמזהמת האזורים החשודים במפ יםהמצוינאזורים הזיהום בשטח המחנה עולה כי ה

. יחד עם לזיהום של שטח התכנית עצמה ם חשדהוויהם אינם מלפיכך,  .משטח התכנית מטר 150של מעל 

, המוצגת בסקר הסביבתי שבוצע למחנה, תל השומרבבסיס אזורים החשודים כמזהמים העפ"י מפת זאת, 

בשטח  זיהום הקרקעהיו לגרום ליכולים אשר תכנית, קיימים שימושי קרקע בסמיכות לשטח ה עולה כי 

   התכנית.

 

מהמתחם. ממידע הקיים מטרים  360 -ממוקמת בצומת סביון אור יהודה במרחק של כ תחנת דלק פז,

רקע הנובע מתחנה זו. בנוסף, עקב ריחוק התחנה מהתכנית, במשרד להגנת הסביבה, לא ידוע על זיהום ק

 אין חשש לזיהום קרקע מצידה.

 

 

  פוטנציאל זיהום בגזי קרקע 2.4
 

על בסיס מידע בדבר זיהום מי תהום, נקבע במתווה הסביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע בהליכי תכנון 

נדרשת התיעצות לביצוע (, כי התוכנית ממוקמת באזור בו 2009של המשרד להגנת הסביבה )דצמבר ובניה 

 בדיקות גזי קרקע.

  .5מיקום התכנית על גבי מפת המתווה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה מוצג בתרשים מס' 

מחוז ת"א, לאור סמיכות התכנית לשטח המחנה  בהתאם להתייעצות שבוצעה עם המשרד להגנת הסביבה,

 גזי קרקע.ה של בדיקתבוצע מתחם נקבע כי ב –הצבאי בו נמצא כי יש פוטנציאל לזיהום קרקע, 



תרשים מס' 5

מיקום שטח התכנית על גבי מפת המתווה הסביבתי לטיפול בגזי קרקע

1:12,500

גזי קרקע צורך בבדיקה גזי קרקע - התייעצותשימושים תעשייתיים

גבול המתחם

4622

461
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  ג פרק

  מסקנות והמלצות

  

  מסקנות 3.1
  ת השימושים לעיל, קיימים מספר גורמים המעלים חשש לזיהום:כפי שעולה מסקיר

 .רטור חרוםיות בהן מחזיקים גנמתקן האנטנות הסלולר -1

מהווה פוטנציאל לזיהום קרקע עקב אפשרות לזליגת  ערוץ הניקוז החוצה החוצה את שטח התכנית  -2

  .תשטיפים מזוהמים משטח הבסיס, ובעיקר מתחנת תדלוק המלגזות וממרכז הטיפול ברכב

 .גבולות התכנית מצד מערב הנושקים למבנים בהם מתקיימת פעילות המהווה חשש לזיהום קרקע -3

נקבע  –לאור סמיכות התכנית לשטח המחנה הצבאי בו נמצא כי יש פוטנציאל לזיהום קרקע,  -4

  בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, כי במתחם תבוצע בדיקה של גזי קרקע.

  

  

  קרקעגז קרקע ו תכנית קידוחים ובדיקותהמלצות:  3.2

  קידוחים ובדיקות גזי קרקע    3.2.1
הקידוחים  לכמות בנוגע 2013ממרץ  הסביבה להגנת המשרד של המעודכנות להנחיות בהתאם

   קרקע. גז קידוחי 14תוכננו , לכך . בהתאםדונם 340 -כ המגרש הבנוי הנדרשת: שטח

  

 בעוד שמי ,מעל פני הים) מ' 30מפני הקרקע (כ  מ' 9.5 -כ של לעומק תתבצע עד המתוכננת החפירה

לפיכך, אין הגעה למי תהום ולא   .הים לפני מעלמ'  6-8.5 -כ של בגובה נמצאים זה באזור התהום

  תתבצע שפילת מי תהום.
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ימוקמו במרכז כל מבנן,  אשר אקטיבית בשיטה קרקע גז לבדיקות קידוחים 14 בוצעוי כך,ל בהתאם

 ובסמוך לחלק הצפוני של תעלת הניקוז.

 מפני הקרקע.מטרים  9.5לעומק של הקידוחים יבוצעו 

 

      הנחיות לפי תהיה הדיגום שיטתמטר.  9.5 ובעומק ,הקרקע מ' מפני 2 של בעומק יתבצע הדיגום

TO-15 הסביבה להגנת המשרד י"ע ערך המאושרת שוות שיטה או למגורים, רגישות ברמת. 

 ., עליו מסומנים המבננים המתוכנניםמציג את תכנית הקידוחים ע"ג תצלום אוויר 6מס'  תרשים

  

 קידוחים ובדיקות קרקע   3.2.2
שר בהם קידוחי קרקע באזורים א 8יבוצעו  ,סטורי ולשימושים הגובליםיהסקר ההמסקנות ל בהתאם

 .לעיל 6מצורפת בתרשים מס' התכנית בהתאם לזיהום קרקע, לאותר פוטנציאל 

, TPH ,PAHמ' יישלחו לאנליזת  5מ' ומעומק  1הדגימות מעומק  .מ' 8הקידוחים יבוצעו לעומק 

 .VOCסריקת מתכות כבדות במיצוי חומצי, 

 

: על בסיס תוצאות בדיקות גזי הקרקע שיבוצעו במקום, ייקבע, בתאום ובאישור המשרד להגנת הערה

תכנית סופית של ובהתאם לכך, תוגש  הסביבה האם יש צורך בביצוע הקידוחים ובדיקות הקרקע

 .אישור המשרד להגנת הסביבה כחלק מהליך הבקשה לקבלת היתרי בניהל ,הקידוחים ובדיקות הקרקע
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תכנית הקידוחים המוצעת
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 1נספח מס' 

בבסיס  –מפת איזורים חשודים 
 תל השומר

 
 

 

 

 

 





  

 

 

 2נספח מס' 

 סחי טאבונ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 
 

 

 3נספח מס' 

 מכלליםמפעל  –ס "חומשימת ר
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