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 לכבוד

 

 נה פנסא      עפרי חזיז

 ממונה קרקעות מזוהמות     ממונה קרקעות מזוהמות

 יפהחמחוז   אגף שפכי תעשייה קרקעות מזוהמות ודלקים

 המשרד להגנת הסביבה     המשרד להגנת הסביבה

 

 נ,ג.א.

 148מ.ק.  – תכנית חקירה מעודכנתהנדון: 

 .2016דצמבר  4, "148תכנית החקירה מתחם מ.ק. קידום " –מייל מאת עפרי חזיז  :סימוכין  

 כללי

בזאת  תמוגש, מר אבי חיים, אגף שפכי תעשייה קרקעות מזוהמות ודלקיםבהתאם להנחייתו של ראש 

תפנה על שה 148הנטוש של מק במתחם מעודכנת ומורחבת לאישורכם תכנית חקירת קרקע וגז קרקע 

 .)להלן "שטח החקירה"( ידי משהב"ט

 

 רקע

הוגשה  2013יולי בחודש הוכן על ידי חברת גאופרוספקט.  148היסטורי ותכנית דיגום עבור מק סקר 

ס כאמור "ת המשרד להגהערובעקבות הוגשה הגרסה השנייה.  2016אוגוסט הגרסה הראשונה ובחודש 

הקובץ  חו הגדול שלנפבשל  .בסימוכין הוכנה גרסה שלישית בה הוטמעה התייחסות חברת הייעוץ

 Phase)הכרמל טירת  – 148 ק.סקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע במ." – 3גרסה  במייל נפרד מצורפת

 .2017פברואר  גאופרוספקט, ,"(1

הרחבת הצעה לו 2017ח סקר היסטורי, פברואר "ירה שהוצעה בדותכנית החק מחבר אתמך זה מס

 סקר גז קרקע אקטיבי באזורי הבינוי העתידיים.

 

 אקטיבי סקר גז קרקע

ניתן לראות את הבינוי המתוכנן בשטח החקירה. בהתאם לפריסת הבינוי ועומקי  1 מס' במפה

של נספח בינוי פי על (. 34-עד ג 1-לדיגום גז קרקע אקטיבי )גבארות  34המרתפים המתוכננים, מוקמו 

בכל באר תותקן  ועל כן מ', 4 -פירה המתוכנן מתחת לבניינים הינו כעומק הח (304-0086512) האתר

ע נקודות הציון של בארות גז הקרק מ' מתחת לפני הקרקע. 6מסננת לשאיבת דוגמת גז קרקע בעומק 

 מוצגות בטבלת תכנית קידוחים ואנליזות מעבדה המצורפת בסוף המסמך.
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 התקנת הבארות ודיגומן יבוצעו בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה המעודכנות.

. קידוחים אלו בלבד קידוחי גז קרקע 7הוצע לבצע  2017 רמתאריך פברואת החקירה יצוין כי בתכני

 .1הקידוחים המוצגים במפה  34ויבוצעו במסגרת הוסטו 

 

 סקר קרקע

. בהתאם לשימושי הקרקע םח החקירה הבנוי לפני הריסת המבניניתן לראות את שט 2 מס' במפה

נקודות דיגום קרקע לעומקים  22הקודמים באתר, כמפורט בדו"חות הסקרים ההיסטוריים, תוכננו 

בהם ניתן לראות את  19 -ו 18של אזורים  ותגדלה .(N145)אליהם נוסף קידוח רקע  מ' 5עד  3של 

 .39-40בעמודים  ,2017 רח סקר היסטורי, פברוא"מוצגות בדומיקומם המדויק של קידוחי הקרקע 

 כי תכנית הדיגום כוללת גם דיגום ואנליזת בטונים.צוין י

 נוספים אודות נקודות הדיגום:בטבלה המצורפת בסוף המסמך מוצגים נתונים 

 דיגוםהשם נקודת  -

 נקודת ציון -

 עומק קידוח -

 עומקים לנטילת מדגמי קרקע בכל קידוח -

 תכנית אנליזות מעבדה -

 בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה המעודכנות. דיגום הקרקע יבוצע

 

להתבצע על גבי תצ"א המחולקת  מוצג מיקום כל קידוחי הקרקע וגז הקרקע המתוכננים 2 מס' במפה

התאים יבוצע דיגום קרקע ו/או גז קרקע ועל  בניתן להתרשם מכך שברודונם כל אחד.  5לתאים בני 

 ( נוספים.Gridכן לא יבוצעו קידוחי רשת )

 

 מתי כספי        

 החברה לשירותי איכות הסביבה        

 

  



 

 6מתוך  3עמוד 

 

 מיקום נקודות דיגום גז קרקע על גבי מפת בינוי מתוכנן - 1 מס' מפה
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 א"קרקע וגז קרקע על גבי תצמיקום נקודות דיגום  - 2 מס' מפה
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 :קידוחים ואנליזות מעבדהתכנית 
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