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 :רקע .1

 3דונם המצוי בקצה הדרומי של מתחם  4 -מתחם בריכות המים )להלן האתר( הינו שטח של כ

ר לחזקת רמ"י לפני כשנתיים. באתר במחנה צריפין. האתר פונה על ידי משהב"ט והועב

מתוכננת הקמת בריכות מים על ידי מועצה אזורית באר יעקב. לפני תחילת עבודות הפיתוח 

 להלן. 1מיקום האתר מוצג בעיגול אדום בתרשים חקירת קרקע באתר.  הנדרש

תבססה בין והע"י חברת לודן,    2020אשר הוכנה באפריל  חקירה  התכנית  ל  בהתאם  הסקר בוצע

עם נציגי  בטרם הביצוע ועל סיורים בשטח 2015ר היסטורי שבוצע באתר בשנת השאר על סק

 .החברה לשירותי איכות הסביבה, המשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית

 

, הצגת ממצאי שדה ומעבדה, ניתוח תוצאות, מסקנות הסקרתיאור ביצוע את דוח זה כולל 

 והמלצות להמשך.   

 )מוקף באדום( האתרמיקום  - 1תרשים 
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 קרקעהסקר ביצוע  .2

 שיטות, חומרים ואבטחת איכות 2.1

 
     לפירוט   ISO/IEC-17025חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן    •

 .  234מעבדה מס '-ות להסמכת מעבדותההסמכה, ראה אתר הרש     

 במעבדה ויוצג ע"פ דרישה. ח שמור העדכני למועד הדו היקף ההסמכה -הערה     

 

 נוהלי העבודה של חברת לודן מתבססים על המסמכים היישומים:  •

o EPA- Field branches quality system and technical procedures.              

o  .21.4.2016הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע. המשרד להגנת הסביבה 

o  נוהל דיגום קרקע - , לודן 01הוראת עבודה 

 

 איתי אביעזרמר  –לודן  בוצע ע"י נציגודיגום פיקוח בשטח   •

 מר ינון לפיד –ניהול הפרויקט מטעם לודן   •

 .ביצוע העבודותימי הבבוקר כויל  ,T-110534טייגר : PIDמכשיר   •

 6.4.20: קרקע לקיחת דגימות  •

הרשות להסמכת מעבדות, אשר  מעבדה: דוגמאות הקרקע נשלחו למעבדות המוסמכות ע"י  •

בדוחות המעבדה מופיעות שיטות האנליזה ע"פ  שיטות/תקנים ונהלי עבודה מסודרים.  עובדות 

 והערות לבדיקה.

 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה.מעבדה ראשית:   •

 .ALSבטחת איכות(: המעבדה משנית )  •

 .בהירתנאי מזג אויר:   •

 לתוך שרוול דיגום. GEOPROBE)קה ישירה )בשיטת דחי -אקודריל קבלן קידוחים:   •

 -) סטייהובעזרת ציוד מדידה ייעודי  בשטח  מוסמך  נקודות הקידוח מוקמו ע"י מודד  :  סימון קידוחים •

 .("מס 2-עד כ
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  סיקור העבודה  2.2

 

 .6.4.2020דיגום הקרקע בוצע בתאריך  •

 ורי ועפ"י סיוריםמסגרת הסקר ההיסטבשנקבעו על פי נקודות ציון  נקבעמיקום הקידוחים  •

 ס"מ( 2בעזרת ציוד מדידה ייעודי )סטייה עד סומנו בשטח  נקודות הקידוח, שנערכו בשטח

 .(2)תרשים 

בשיטה של דחיקה ישירה. בשיטה זו נלקחו  Geoprobeהקידוחים בוצעו ע"י מכונת קידוח  •

קה . לאחר בדימ' 0.5-4בוצע מעומקים דיגום חתך הקרקע דגימות קרקע בלתי מופרות. 

 . הצנצנותוויל יעודי )בהתאם לצורך( קרקע הוכנסה לשתי צנצנות זכוכית ת, כל דגימתויזואלי

שנשלחו למעבדה, הוכנסו מיד לקירור בצידנית והצנצנות שנועדו לבדיקה באמצעות , והווילים

PID  כשעה עד לבדיקה.עד הונחו בשמש למשך 

פני השימוש אשר כויל ונבדק לרקע ל,  PIDדגימות הקרקע נבחנו בבדיקת שדה בעזרת מכשיר  •

 בשטח ואפשר סינון מוקדם של הדגימות הנשלחות למעבדה.

במיצוי  , מתכותTPH ,VOC ,SVOCכללו את הפרמטרים הבאים: לקרקע בדיקות המעבדה •

 האנליזות בוצעו בהתאם לתוכנית העבודה ובהתאם לממצאי השדה. .pH-וחומצי, 

האיכות נשלחה  בקרת. וסביבהלאנרגיה ישראלי המכון הדגימות הקרקע נשלחו למעבדת  •

 .ALSלמעבדת 

פיקח על עבודת הקבלן באתר, ניהול העבודה, לקיחת דגימות , איתי אביעזר –נציג חברת לודן  •

ושמירתן בהתאם לנהלים, רישום הדגימות והכנת טפסי שרשרת משמורת וכד', בהתאם לנהלי 

 המשרד להגנת הסביבה. 

 

 

 

 



 

 2020מחנה צריפין, אפריל )בריכות(,  3קר קרקע מתחם ס 
6 6 

  הקידוחיםבריכות,  מיקום  3מתחם קרקע סקר  – 2תרשים 
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 קרקעאנליזות  תוצאות 2.3

 

 (5גרסה ) Tier I Industrial/VSL -לערכי ההושוו  האנליטיות ריכוזי החומרים שנבדקו במעבדות

 .2020בינואר שפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה 

אותרו  ןבה והדגימות הקידוחיםבדה של ותוצאות המעממצאי השדה  וצגיםמ 1-4 אותבטבל •

 ריכוזים חורגים מערכי הסף. 

 הבאות: בדיקותאותרו בחריגות  •

➢ TPH- DRO/ORO -  ק"ג/מ"ג 350בהשוואה לערך הסף. 

➢ SVOC - לפי ה בהשוואה לערך הסףדוגמה אחת,  - נפטלן-VSL 0.141 מ"ג/ק"ג. 

  .מ"ג/ק"ג VSL 40-לפי ה בהשוואה לערך הסףשתי דוגמאות,  -עופרת  -מתכות  ➢

 .לדוח זה 1תוצאות המעבדה המלאות מוצגות בתעודות המעבדה בנספח  •
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 ממצאי שדה תוצאות  –1טבלה 

 הערות PID (ppm) ריח לחות תאור  עומק )מ( דוגמא מיקום 

 1-ק

מיקום בהתאם לממצאי  - - - בטון 0.5 -
סקר היסטורי, הועמק בשל 

 משטח בטון 
A-1 1 0 אין מעט חול 

A-2 2 0 אין מעט חול 

A-3 3 0 אין מעט חול 

A-4 4 0 אין מעט חול 

A1 

A-5 0.5 קידוח גריד 0 אין מעט חול 

A-6 1 0 אין מעט חול 

A-7 2 0 אין מעט חול 

A-8 3 0 אין מעט חול 

A4 

A-9 0.5 קידוח גריד 0 אין מעט חול 

A-10 1 0 אין מעט חול 

A-11 2 0 אין מעט חול 

A-12 3 0 אין מעט חול 

  2-ק

A-13 0.5 סדנת  -תעלת טיפולים  0.3 חלש רבה חול חרסיתי שחור
 0.7 חלש רבה חול חרסיתי שחור A-14 1 טיפול רכב

A-15 2 0 אין מעט חול 

A-16 3 0 אין מעט חול 

  1-בט

A-17 0.5 סדנת  -לת טיפולים ע ת 0.1 חלש רבה חול שחור ואבנים
טיפול רכב, בשל הצטברות 
מי גשם לא חדר את בסיס 

 הבטון של התעלה
A-18 1 0.3 חלש רבה חול שחור ואבנים 

 3-ק

A-19 0.5 מיקום בהתאם לממצאי  0 אין מעט מצעים
 0 אין מעט חול A-20 1 סקר היסטורי

 0 אין מעט חול 2 מ2, 3-ק

A-21 3 0 אין מעט חול 

 1-גר

A-22 0.5 סדנת טיפול רכב -גריל  0.2 אין מעט חול 

A-23 1 0.2 אין מעט חול 

A-24 2 0.1 אין מעט חול 

A-25 3 0.2 אין מעט חול 

 2-גר

A-26 0.5 סדנת טיפול רכב -גריל  0 אין מעט חול 

A-27 1 0 אין מעט חול 

A-28 2 0 אין מעט חול 

A-29 3 0 אין מעט חול 

 4-ק

A-30 0.5 מיקום בהתאם לממצאי  0 אין מעט מצעים
 0 אין מעט חול A-31 1 סקר היסטורי

A-32 2 0 אין מעט חול 

A-33 3 0 אין מעט חול 

A2 

A-34 0.5 קידוח גריד 0 אין מעט חול 

A-35 1 0 אין מעט חול 

A-36 2 0 אין מעט חול 

A-37 3 0 אין מעט חול 

A3 A-38 0.5 קידוח גריד 0 אין טע מ חול 
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 הערות PID (ppm) ריח לחות תאור  עומק )מ( דוגמא מיקום 

A-39 1 0 אין מעט חול 

A-40 2 0 אין מעט חול 

A-41 3 0 אין מעט חול 

 1-שמ

A-42 0 כתמי שמן על פני השטח 0.3 חלש מעט חול 

A-43 0.5 0 אין מעט חול 

A-44 1 0 אין מעט חול 

A-45 2 0 אין מעט חול 

A-46 3 0 אין מעט חול 

 2-שמ

A-47 0 כתמי שמן על פני השטח 0.3 חלש מעט חול 

A-48 0.5 0 אין מעט חול 

A-49 1 0 אין מעט חול 

A-50 2 0 אין מעט חול 

A-51 3 0 אין מעט חול 

 1-בס

A-52 0.5 סמוך לבור הספיגה 0 אין מעט חול ואבנים 

A-53 1 0 אין מעט חול ואבנים 

A-54 2 0 אין מעט חול 

A-55 3 0 אין מעט חול 

 2-בס

A-56 0.5 סמוך לבור הספיגה 0 אין מעט חול 

A-57 1 0 אין מעט חול 

A-58 2 0 אין מעט חול 

A-59 3 0 אין מעט חול 

 27-ק

A-60 0.5 מיקום בהתאם לממצאי  0 אין מעט מצעים
 0 אין מעט חול A-61 1 היסטוריסקר 

A-62 2 0 אין מעט חול 

A-63 3 0 אין מעט חול 

 3-שמ

A-64 0 כתם שמן שטחי על פני  0.2 חלש מעט חול
השטח, לכן בוצע לעומק 

 מ' בלבד 1.5
A-65 0.5 0 אין מעט חול 

A-66 1 0 אין מעט חול 
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   pH-ו TPH ,VOCתוצאות מעבדה עבור  –2טבלה 

עומק   דוגמא  מיקום 
 )מ'(

Total 

TPH 

(mg/kg) 

DRO 

(mg/kg) 

ORO 

(mg/kg) 

Total 

SVOC 

(mg/kg) 

Total 

VOC 

(mg/kg) 

pH 

 1-ק
A-2 2 <50 <50 <50       

A-4 4 <50 <50 <50 ND     

A1 
A-6 1 <50 <50 <50       

A-8 3 <50 <50 <50 ND     

A4 
A-10 1 <50 <50 <50       

A-12 3 <50 <50 <50 ND     

   2-ק
A-14 1 65,404    43,488    21,916  8.17     

A-16 3 <50 <50 <50       

     A-18 1 4,983      2,596      2,387  1.31 1-בט

 3-ק
A-20 1 <50 <50 <50       

A-21 3 <50 <50 <50 ND     

 1-גר
A-23 1 <50 <50 <50       

A-25 3 <50 <50 <50 ND     

 2-גר
A-27 1 <50 <50 <50       

A-29 3 <50 <50 <50 ND     

 4-ק
A-31 1 426 177 249       

A-33 3 <50 <50 <50 ND     

A2 
A-35 1 <50 <50 <50       

A-37 3 <50 <50 <50 ND     

A3 
A-39 1 <50 <50 <50       

A-41 3 <50 <50 <50 ND     

 1-שמ

A-42 0 29,352    18,367    10,986  2.1     

A-43 0.5 429 186 243       

A-44 1 <50 <50 <50       

 2-שמ

A-47 0 43,535    26,797    16,738  1.64     

A-48 0.5 703 406 298       

A-49 1 <50 <50 <50       

 1-בס
A-53 1 377 171 207       

A-55 3 <50 <50 <50 ND     

 2-בס
A-57 1 <50 <50 <50       

A-59 3 <50 <50 <50 ND     

 27-ק
A-61 1 <50 <50 <50     7.8 

A-63 3 <50 <50 <50 ND ND 7.7 

 3-שמ

A-64 0 48,374    37,560    10,814  2.26     

A-65 0.5 3,925      1,383      2,542        

A-66 1 <50 <50 <50       

       1280 לאזורי תעשייה TPH-ערך סף ל
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 SVOCתוצאות מעבדה עבור  –3טבלה 

 VSLערכי סף  4-ק  2-גר 1-גר 3-ק       1-בט     2-ק  A1 A4 1-ק  קידוח
 A-4 A-8 A-12 A-14 A-18 A-21 A-25 A-29 A-33 דוגמה 5מהדורה 

Naphthalene ND ND ND 0.15 ND ND ND ND ND 0.14 

Phenanthrene ND ND ND 0.74 ND ND ND ND ND   

Anthracene ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.71 

Pyrene ND ND ND 0.74 <0.05 ND ND ND ND 7.34 

Benzo (a) anthracene ND ND ND 1.19 0.27 ND ND ND ND 1.66 

Chrysene ND ND ND ND 0.2 ND ND ND ND 327.74 

Benzo (a) pyrene ND ND ND ND 0.37 ND ND ND ND 0.49 

Indeno (1,2,3,-ed) pyrene ND ND ND ND ND ND ND ND ND 4.90 

Benzo (g,h,i) perylene ND ND ND ND 0.27 ND ND ND ND NA 

2-Methylnaphthalene* ND ND ND 0.74 ND ND ND ND ND 32.59 

1,1'-Biphenyl* ND ND ND 0.45 ND ND ND ND ND 2.33 

Diphenylamine* ND ND ND 2.97 ND ND ND ND ND 372.27 

4-Bromophenyl phenyl ether* ND ND ND ND ND ND ND ND ND   

Benzyl alcohol* ND ND ND ND ND ND ND ND ND 33.95 

Acetophenone* ND ND ND 1.19 0.2 ND ND ND ND 52.14 

 

  



 

 
 

 

 2020)בריכות(, מחנה צריפין, אפריל  3קר קרקע מתחם ס 
12 12 

 

 VSLערכי סף  3-שמ 27-ק  2-בס 1-בס 2-שמ 1-שמ A2 A3 קידוח
 A-37 A-41 A-42 A-47 A-55 A-59 A-63 A-64 דוגמה 5מהדורה 

Naphthalene ND ND ND ND ND ND ND <0.05 0.14 

Phenanthrene ND ND 0.07 ND ND ND ND 0.64   

Anthracene ND ND 0.11 ND ND ND ND ND 0.71 

Pyrene ND ND 0.29 0.2 ND ND ND 0.55 7.34 

Benzo (a) anthracene ND ND 0.22 0.15 ND ND ND 0.19 1.66 

Chrysene ND ND ND 0.13 ND ND ND 0.17 327.74 

Benzo (a) pyrene ND ND ND ND ND ND ND ND 0.49 

Indeno (1,2,3,-ed) pyrene ND ND 0.14 ND ND ND ND ND 4.90 

Benzo (g,h,i) perylene ND ND 0.13 0.08 ND ND ND ND NA 

2-Methylnaphthalene* ND ND 0.05 <0.05 ND ND ND 0.1 32.59 

1,1'-Biphenyl* ND ND ND ND ND ND ND 0.09 2.33 

Diphenylamine* ND ND 0.25 0.18 ND ND ND ND 372.27 

4-Bromophenyl phenyl ether* ND ND 0.36 ND ND ND ND ND   

Benzyl alcohol* ND ND ND 0.52 ND ND ND 0.26 33.95 

Acetophenone* ND ND 0.48 0.38 ND ND ND 0.26 52.14 
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  מתכות תוצאות מעבדה עבור –4טבלה 

 עומק )מ(  דוגמא  מיקום 
 אבץ  סלניום עופרת  ניקל מנגן כספית  נחושת  כרום קדמיום בריום  בורון  ארסן  כסף 
Ag As B Ba Cd Cr Cu Hg Mn Ni Pb Se Zn 

 1-ק
A-2 2 <1 <2 2.3 <15 <1 4 1.3 <1 117 2.9 <3 <2 <15 

A-4 4 <1 <2 <2 <15 <1 4.7 1.5 <1 36 2.4 <3 <2 <15 

A1 
A-6 1 <1 <2 <2 <15 <1 3.9 1.1 <1 116 3.2 <3 <2 <15 

A-8 3 <1 <2 <2 <15 <1 3.7 <1 <1 87 2.4 <3 <2 <15 

A4 
A-10 1 <1 <2 <2 <15 <1 4.6 1.6 <1 110 3.4 <3 <2 <15 

A-12 3 <1 <2 <2 19.6 <1 3.3 <1 <1 106 2.5 <3 <2 <15 

       2-ק
A-14 1 <1 <2 7 87 2.5 14.2 3.9 <1 57 4 26 <2 164 

A-16 3 <1 <2 <2 16 <1 5 1.1 <1 90 2.5 <3 <2 <15 

 A-18 1 <1 <2 2.3 <15 <1 7.7 1.8 <1 18.5 5.6 21 <2 19.4           1-בט

 3-ק
A-20 1 <1 <2 <2 <15 <1 8.6 2.1 <1 93 5.4 <3 <2 <15 

A-21 3 <1 <2 <2 <15 <1 4.8 1.3 <1 112 4.1 <3 <2 <15 

 1-גר
A-23 1 <1 <2 2.3 <15 <1 8.3 2.5 <1 73 5.7 <3 <2 <15 

A-25 3 <1 <2 <2 17 <1 3.5 1 <1 87 2.6 <3 <2 <15 

 2-גר
A-27 1 <1 <2 <2 <15 <1 6.6 <1 <1 23.1 3.2 <3 <2 <15 

A-29 3 <1 <2 <2 17.1 <1 3.3 1 <1 122 2.9 <3 <2 <15 

 4-ק
A-31 1 <1 <2 <2 15 <1 8.6 4 <1 64 4.4 3 <2 <15 

A-33 3 <1 <2 <2 16.4 <1 4 1.5 <1 108 3.3 <3 <2 <15 

A2 
A-35 1 <1 <2 <2 <15 <1 3.9 1 <1 106 3.3 <3 <2 <15 

A-37 3 <1 <2 <2 <15 <1 6.9 2 <1 157 6 <3 <2 <15 

A3 
A-39 1 <1 <2 <2 <15 <1 6.2 2 <1 112 4.8 <3 <2 <15 

A-41 3 <1 <2 <2 <15 <1 2.8 1 <1 107 2.9 <3 <2 <15 
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 עומק )מ(  דוגמא  מיקום 
 אבץ  סלניום עופרת  ניקל מנגן כספית  נחושת  כרום קדמיום בריום  בורון  ארסן  כסף 
Ag As B Ba Cd Cr Cu Hg Mn Ni Pb Se Zn 

 1-שמ
A-42 0 <1 <2 12.7 112 1.1 12.3 7.6 <1 86 5.5 16 <2 344 

A-43 0.5 <1 <2 4.6 33 1.5 9 7.9 <1 127 5.2 16.8 <2 85 

 2-שמ
A-47 0 <1 <2 5.4 85 <1 14.2 7.5 <1 84 5.3 17.6 <2 228 

A-48 0.5 <1 <2 2.5 124 1.7 14 34.1 <1 95 5.3 86.4 <2 92 

 1-בס
A-53 1 <1 <2 2.6 29 <1 9.6 6.4 <1 114 5.4 14.7 <2 39 

A-55 3 <1 <2 <2 <15 <1 2 1.2 <1 92 2.8 <3 <2 <15 

 2-בס
A-57 1 <1 <2 2.4 19 <1 13.7 3 <1 90 7.1 <3 <2 17 

A-59 3 <1 <2 <2 <15 <1 2.5 1 <1 94 2.9 <3 <2 <15 

 27-ק
A-61 1 <1 <2 2.5 16.1 <1 12.4 3 <1 99 7.5 <3 <2 16.4 

A-63 3 <1 <2 <2 <15 <1 2.7 <1 <1 84 2.4 <3 <2 <15 

 3-שמ

A-64 0 <1 <2 3.7 24.1 <1 15.9 5.3 <1 123 7.9 4 <2 48 

A-65 0.5 <1 2.7 <2 89 2 17.3 38 <1 49 3.1 80 <2 158 

A-66 1 <1 <2 3.7 25 <1 19.9 2.9 <1 76 8.2 <3 <2 16.3 

 NA 528 40 20.4 23464 3.13 3129 109449 71.34 15557 1231 16 338 5, מהדורה  VSLערכי סף 
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 ת איכותוקרב –5טבלה 

 

 

 
 
 

י תעודות מעבדה בנספחי הדוח(.ראה/ –בקרת איכות מלאות עבור מתכות )תוצאות 

משניתראשית דופליקטמשניתראשית 
A-1465,404  1,100       29             263.3

A-4229,352  21,020     -1624.2

A-4743,535  19,650     -17.617.7

עופרתדוגמא TPH

A-14 אבץסלניוםעופרתניקלמנגןכספיתנחושתכרוםקדמיוםבריוםבורוןארסןכסף
2164>157426>27872.5143.9>1>ראשית

2212>12635.351>29.41962217.1>1>דופליקט

29.1>0.2353.23.3>0.44.22.8>500.53.128>פיצול )מעבדה משנית(
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 (mg/Kgמקסימלי בקידוחים ) TPH DRO/OROריכוז  - 3תרשים 
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  ממצאים סיכום 2.4

קרקע קידוחי    17במחנה צריפין, בוצעו    3בחלק הדרומי של מתחם  שבוצע    סקר הקרקעבמסגרת  

 מ' כמפורט להלן: 4לעומק של עד 

קידוחים שמיקומם נקבע בהתאם לממצאי הסקר  – 27-, ק4-, ק3-, ק2-, ק1-קידוחים ק •

ליד מכל איסוף שמן   4-בוצעו באזור סדנת הרכבים, ק  3-ק  –  1-קטורי שבוצע למתחם.  ההיס

 סמוך לבור הספיגה.  27-משומש, ק

 קידוחים שבוצעו בכתמי שמן שנצפו באתר בסיורים המקדימים.  – 3-שמ–1-קידוחים שמ •

 קידוחים שבוצעו סמוך לגריל תעלת הניקוז של סדנת הרכבים.  – 2-גר–1-קידוחים גר •

. כיוון שהיה רווי 2-הטיפולים בסדנת הרכבים, בנוסף לקידוח ק  קידוח שבוצע בבור  –  1-בט •

מנע מחלחול של המים יעל מנת לה, יםבמי גשמים לא חדר את הבטון בבסיס בור הטיפול

 לחתך הנקי מתחת למשטח הבטון. 

 . 27-, בנוסף לקידוח קקידוחים שבוצעו סמוך לבור הספיגה – 2-בס-1-בס •

 קידוחי גריד. – A1-A4ם קידוחי •

  

  מממצאי שדה

במספר עולה כי חתך הקרקע באתר מתאפיין במרקם חולי ברובו. ( 1)טבלה ממצאי השדה 

בכל  PID-של מרכיבי דלקים, בעיקר בדוגמאות הרדודות. קריאות החלש קידוחים זוהה ריח 

 הדגימות נמוכות מאוד עד אפסיות. 

בסדנת הרכבים, זוהתה תכולת רטיבות גבוהה בדוגמאות בשני הקידוחים שבוצעו בבור הטיפול  

בחתך מתחת לבטון בבסיס הבור  השנאספ בדגימהשנלקחו מהקרקע שהצטברה בתוך הבור. 

 ( תכולת הרטיבות נמוכה, בדומה לשאר הדגימות שנאספו במסגרת הסקר. 2-קידוח קב)

 

TPH 

 :(2)טבלה  קידוחים 7 -ב אותרומ"ג/ק"ג(  350 חורגים )מעל TPHריכוזי 

אשר בוצעו בנקודות בהן זוהו כתמי שמן על פני השטח. בכל  3-שמ-ו 2-, שמ1-קידוחים שמ •

שלושת   נתחמו אנכית.ם  שלושת,  מ'  0.5עומק  עד לשלושת הקידוחים נמדדו ריכוזים חורגים  

מ' לכל היותר( וגבולותיהם ניתנים לזיהוי על פני השטח,  1כתמי השמן רדודים )עומק של 

 אלה.  סביב קידוחיםבתיחום נוסף  ך אין צורךבהתאם לכ

אשר בוצעו בבור הטיפולים בסדנת הרכבים. הריכוזים החורגים נמדדו   1-בט-ו  2-קידוחים ק •

 השנאספ ה. בדגימ)העשוי בטון( רק בדוגמאות שנלקחו מהקרקע שהצטברה בתוך הבור

ם וזים נמוכי( הריכ2-את תחתית הבור )קידוח ק מהווהמחתך הקרקע מתחת לבטון אשר 

 של המעבדה.  הכימותמסף 

ממוקם באזור בו הוצב מכל איסוף שמן משומש עפ"י הסקר ההיסטורי. החריגה   4-קידוח ק •

לאור הזיהום מ'(.  3מ', הזיהום תוחם אנכית )בעומק  1נמדדה בעומק  TPH-הריכוז ה

 במוקד זה. הרדוד, הריכוז הנמוך יחסית ומקור הזיהום הנקודתי, אין צורך בתיחום נוסף 
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מ', הזיהום תוחם  1הממוקם סמוך לבור הספיגה. החריגה נמדדה בעומק  1-קידוח בס •

קידוחים נוספים אשר בוצעו  2-החריגות שנמדדו בקידוח זה רדודות ו מ'(. 3אנכית )בעומק 

בהתאם לכך אין נמצאו נקיים. (( 2-בס-ו 27-ק –ח )במרחק של מטרים בודדים קידוסמוך ל

 וסף של מוקד זה. צורך בתיחום נ

 

VOCS   

או שהריכוזים  SVOC -הריכוזים נמוכים מערכי הסף ל, למעט קידוח אחד, הקידוחים בכל

 . של מכשירי המעבדה הכימותכים מסף נמו

 הממוקם בבור הטיפולים בסדנת הרבים נמדדה חריגה מערך הסף לנפטלן לפי  2-בקידוח ק

הגבוה  TPH-הנ"ל בהאמה לריכוז המ'.  1ומק בדוגמה שנאספה מע (2020)גרסת ינואר  VSL-ה

 בדוגמה. 

: חומרים נוספים שהתגלו בסקר בריכוזים אפסיים אשר אינם חורגים מערכי הסף ככל שישנם

Phenanthrene ,Anthracene ,Pyrene ,Benzo (a) anthracene ,Chrysene, 

 Benzo (a) pyrene ,Indeno (1,2,3,-ed) pyrene ,Benzo (g,h,i) perylene, 

2-Methylnaphthalene ,1,1-Biphenyl ,Diphenylamine ,4-Bromophenyl phenyl ether ,

Benzyl alcohol ,Acetophenone . 

     

VOC 

, ריכוזי כל החומרים VOC-לאנליזה ל 27-הסקר נשלחה דוגמה אחת מקידוח קבמסגרת 

 שנבדקו נמוכים מסף הגילוי של המעבדה.

 

 מתכות 

ריכוזי המתכות בדוגמאות נמוכים מערך הסף או מסף הגילוי   קידוחים,  2למעט    ,בכל הקידוחים

 של המעבדה. 

)הממוקמים בכתמי שמן שנצפו על פני השטח(, נמדד ריכוז עופרת   3-שמ-ו  2-בשני קידוחים, שמ

מ"ג/ק"ג, בהתאמה(.   80-ו  86.4מ' )  0.5( בעומק  2020)גרסת ינואר    VSL-החורג מערך הסף לפי ה

הזיהום אמנם לא נתחם אנכית,   2-בקידוח שממ'.    1אנכית בעומק   הזיהום נתחם 3-שמ  בקידוח

אך לאור פוטנציאל הנדידה הנמוך של המתכות, מומלץ במקרה זה לבצע דיגום מוודא מבסיס 

 ום תיחום נוסף.קהחפירה במ

 

pH 

ורמלי בתחום הנ pH-. בשתיהן הpH-נשלחו בנוסף גם לאנליזה ל 27-שתי דוגמאות מקידוח ק

(7.7-7.8 .) 
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 בקרת איכות 

שפוצלו התקבלו תיים מתוך שלוש הדגימות עולה כי בש TPHעבור ממצאי בקרות האיכות 

משמעותי בתוצאות כאשר הריכוז שהתקבל במעבדה פער ת ישנו ערכים דומים.  בדגימה אח

 וז שהתקבל במעבדה המשנית.יכהראשית גבוה מהר

 שהתקבלו במעבדה הראשית והמשנית די דומות. ערכים הקרות האיכות למתכות נראה כי בב

יכוז , כאשר רנמצא שוני בריכוז העופרת A-14במעבדה הראשית עבור דגימה בחזרה שבוצעה 

 מ"ג/ק"ג( וריכוז נוסף גבוה.    40נמוך מערך הסף )אחד 
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 מסקנות והמלצות .3

 

במחנה צריפין בוצע כחלק מקידום תכנית להקמת בריכות   3סקר הקרקע בחלקו הדרומי של מתחם  

 קידוחי קרקע בנקודות מפתח ברחבי השטח הנסקר.  17מים. סקר הקרקע כלל 

 

קריאות הדגימות בכל אי השדה עולה כי חתך הקרקע באתר מתאפיין במרקם חולי ברובו. מממצ

 .  חלש של מרכיבי דלקים ריח במספר דוגמאות הורגשפסיות. נמוכות מאוד עד א PID -ה

 

 :קידוחים 7 -מ"ג/ק"ג( ב 350)מעל מערך הסף חורגים ה TPHיכוזי רבממצאי המעבדה נמדדו 

, שני קידוחים שבוצעו בבור הטיפולים בסדנת הרכבים, ו בכתמי השמןשלושה קידוחים אשר בוצע

בכל הקידוחים הריכוזים  .למכל איסוף שמן ישןה וקידוח אחד סמוך גקידוח אחד בבור הספי

 .נתחמו אנכיתמ'( ו 1החורגים נמדדו בעומק רדוד )עד 

 ה בריכוזי ומתכות נמדדו באותם קידוחים בהם נמדדה חריג SVOCעבור שנמצאו חריגות ה

, הממוקם בבור 2-( זוהתה בקידוח אחד בלבד, ק)נפטלן SVOC-חריגה בריכוזי ה. TPH-ה

. שנאספו בכתמי השמןהטיפולים. באנליזה למתכות נמדדה חריגה בריכוז העופרת בשתי דוגמאות 

בקידוח אחד הזיהום נתחם אנכית, בקידוח השני הריכוז החורג לא נתחם אנכית אך לאור פוטנציאל 

קידוח המקביל, לא צפוי שימצאו חריגות הנדידה הנמוך של המתכות והעומק הרדוד בו נתחם ב

 בריכוז העופרת בעומקים גדולים יותר. 

, VOC-בדוגמה שנשלחה לאנליזה ל. pH-ו VOC-נשלחו בנוסף דגימות לאנליזה ל 27-מקידוח ק

 גמאות שהועברו לאנליזה בשתי הדומוך מסף הגילוי של המעבדה. נריכוז כל החומרים שנבדקו 

  בתחום הנורמלי. pH נמדד pH -ל

 

מ'  1בעומק של  במספר מוקדים רדודיםזיהום הקרקע באתר מצומצם וממוקד  ממצאיםה עפ"י

בנקודות בהן נמדדו ריכוזים משמעותיים גבולות כתמי הזיהום ניתנים לזיהוי בעין . לכל היותר

מוצע  ,לכך בהתאםגות מערך הסף נמוכות יחסית. החרי בשאר הקידוחים, )כתמים על פני השטח(

אשר תלווה בדיגום מוודא של , חפירה מקומית( 1-, בס4-, ק3-שמ–1-)שמ במוקדים אלהלבצע 

בתוך  הצטברהבו הקרקע המזוהמת  ,דפנות ובסיס החפירה. באזור בור הטיפולים בסדנת הרכבים

ולבצע  בתחילה שהצטברה בתוך הבורמוצע לפנות את הקרקע המזוהמת  ,(1-, בט2-)קבטון הבור 

 דיגום מוודא לאחר פירוק ופינוי הבטון. 

  

 

 

 

 ---סוף דוח  ---
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 נספחים
 

 

 

 

 תעודות מעבדה .1

 טופסי משמורת .2
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Site : Site: Mitcham 3 Tzrifin :Date of test 25-Apr-2020 - 30-Apr-2020

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If the section "Sampled by" of the 

Certificate of analysis states: "Sampled by Customer" then the results relate to the sample as received.

Sample(s) PR2038309/001-003, method S-TPHFID14 - contain(s) high-boiling hydrocarbons with retention time 

higher than retention time of C40.

Responsible for accuracy Testing Laboratory No. 1163

Accredited by CAI according to

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories Position

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager
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Analytical Results

A47A42A14Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2038309-001 PR2038309-002 PR2038309-003

06-Apr-202006-Apr-202006-Apr-2020Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 99.395.4± 6.0%90.6 ± 6.0%± 6.0%

Extractable Metals / Major Cations
Aluminium S-METAXHB2 mg/kg DW1.0 54805670± 20.0%1860 ± 20.0%± 20.0%

Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 1.631.24± 20.0%0.50 ± 20.0%± 20.0%

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 75.1103± 20.0%28.0 ± 20.0%± 20.0%

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 0.1510.152± 20.0%0.046 ± 20.0%± 20.0%

Bismuth S-METAXHB2 mg/kg DW1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Boron S-METAXHB2 mg/kg DW1.0 6.320.5± 20.0%3.1 ± 20.0%± 20.0%

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 0.930.99----<0.40 ± 20.0%± 20.0%

Calcium S-METAXHB2 mg/kg DW50 6380064900± 20.0%204000 ± 20.0%± 20.0%

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 15.114.6± 20.0%4.22 ± 20.0%± 20.0%

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 2.962.10± 20.0%0.89 ± 20.0%± 20.0%

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 12.311.8± 20.0%2.8 ± 20.0%± 20.0%

Iron S-METAXHB1 mg/kg DW10 83306400± 20.0%1150 ± 20.0%± 20.0%

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 17.724.2± 20.0%3.3 ± 20.0%± 20.0%

Lithium S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 6.98.8± 20.0%2.8 ± 20.0%± 20.0%

Magnesium S-METAXHB2 mg/kg DW5.0 1750016200± 20.0%57500 ± 20.0%± 20.0%

Manganese S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 11697.4± 20.0%34.6 ± 20.0%± 20.0%

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 2.062.11± 20.0%0.68 ± 20.0%± 20.0%

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 8.35.8± 20.0%3.2 ± 20.0%± 20.0%

Phosphorus S-METAXHB1 mg/kg DW5.0 230263± 20.0%73.0 ± 20.0%± 20.0%

Potassium S-METAXHB2 mg/kg DW5.0 917634± 20.0%299 ± 20.0%± 20.0%

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 <2.0<2.0----<2.0 --------

Silicon S-METAXHB2 mg/kg DW50 222236± 20.0%201 ± 20.0%± 20.0%

Silver S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

Sodium S-METAXHB2 mg/kg DW15 106117± 20.0%441 ± 20.0%± 20.0%

Strontium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 85.6105± 20.0%162 ± 20.0%± 20.0%

Sulphur S-METAXHB2 mg/kg DW30 434514± 20.0%831 ± 20.0%± 20.0%

Tellurium S-METAXHB2 mg/kg DW1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 1.41.5----<1.0 ± 20.0%± 20.0%

Titanium S-METAXHB2 mg/kg DW0.20 190193± 20.0%83.5 ± 20.0%± 20.0%

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 10.510.8± 20.0%12.8 ± 20.0%± 20.0%

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 240306± 20.0%9.1 ± 20.0%± 20.0%

Zirconium S-METAXHB2 mg/kg DW5.0 <5.0<5.0----<5.0 --------

Total Petroleum Hydrocarbons
C24 - C40 Fraction (ORO) S-TPHFID14 mg/kg DW10 1110012100± 30.0%772 ± 30.0%± 30.0%

C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 85508920± 30.0%328 ± 30.0%± 30.0%

When sampling time information is not provided by the client, sampling dates are shown without a time component.  In these instances, the time 

component has been assumed by the laboratory for processing purposes. If no sampling date is provided, the sampling date will be assumed by the 

laboratory and displayed in brackets without a time component. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with 

coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN 

12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735) Determination of dry matter by gravimetry and determination of moisture by calculation 

from measured values.

S-DRY-GRCI
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Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 (US EPA 3050, CSN EN 13657, ISO 11466)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9  to 

10.17.14) - Determination of elements by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric 

calculations of compounds concentration from measured values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia 

prior to analysis.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 (US EPA 3050, CSN EN 13657, ISO 11466)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9  to 

10.17.14) - Determination of elements by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric 

calculations of compounds concentration from measured values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia 

prior to analysis.

S-METAXHB2

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, CSN EN ISO 16703, CSN P CEN ISO 16558-2, US EPA 8015, US EPA 3550, TNRCC 

Method 1006) Determination of extractable compounds in the range of hydrocarbons C 10 - C40, their fractions calculated 

from the measured values by gas chromatography method with FID detection

S-TPHFID14

Preparation Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

Drying and sieving of sample on the grain size < 2 mm* S-PPHOM2

A `*` symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure 

belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. 

Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made 

in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.
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