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 10מתוך  1עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 תכנית דיגום .1

 ז קרקע פאסיביתכנית סקר ג 1.1

עלפיהנחיותהמשרדלהגנתהסביבהישלבצעבשלבהראשוןסקרגזקרקעפאסיבי.מיקוםהדוגמיםיתפרס
ימוקםהרצתהטנקים.עלפניהשטחשהינוחלקממחנהתלהשומרוסמוךלמסלול כן באזורלאדוגםכמו

כדיגוםרקע.חשודבאתר

תעשייהולקרקעותמזוהמותלדיגוםגזיקרקעבשיטותפאסיביותעלפיהשיטהועלפיהנחיותהאגףלשפכי
 כ15.6.2015מיום של בעומק הדוגמים מוטמנים 150-, למשך נשלפים14ס"מ זו תקופה לאחר ימים.

בארה"ב.הממצאיםהכמותייםבדוגמיםבכלרחביהתחנהיוצגועלגביהעבריםלאנליזהבמעבדוהדוגמיםומ
.האתרשלממדיותדומפות

מוצעלמקםכ השומר53-סה"כ תרשיםדוגמיםבחלקתהשטחהמשמשכיוםאתמחנהתל את1, מציג
מיקוםהדוגמיםהמוצע.

לביקורתבאזורלאחשודבאתר,ביצועבלאנקמסעאחד,בלאנקשדהדוגםאחדנוהלאבטחתובקרתאיכות:
.method blanksאחד,ביצועשתיחזרותובדיקות

לאחרקבלתממצאיהסקריוחלטעלמיקוםקידוחיקרקע.

 תכנית סקר קרקע 1.2

 פרטי הקידוחים 
לעומקקידוחיקרקע18 מכונתקידוח,שלתכניתהדיגוםמציעהביצועקידוחבשיטתדחיקהישירהבאמצעות

שטחהאתרבהתאםזאתלאחרפינויערימותהקרקעופסולתהבנייןממ'לפחותמתחתלפניהקרקע.3.0של
המשרדלהגנתהסביבה. K-17קידוחיםלנהלי האוטובוסיםK-18ו בסמוךלמכל)ממוקמיםבחניון האחרון

.(השמןהנייד

 בהתאםלממצאי מיקוםהההיסטוריסקרההאנליזותהנדרשותבכלקידוחנקבעו םמיקידוחיםמוצגבתרשי.
.2-3

האגףלשפכיתעשייהוקרקעותמזוהמות,הקידוחיםיבוצעובהתאםלהנחיותמקצועיותלביצועסקרקרקעשל
הקרקעבמהלךהסקריבוצעעלידידוגםקרקעמוסמךבהתאםלנוהלדיגוםם.דיגו21.4.16מיוםהמעודכן

האמריקאיבמסגרתהסמכתמעבדותעלידיEPA-קרקעותשלהמשרדלהגנתהסביבהובהתאםלהנחיותה
 .(ISO17025)1 הרשותלהסמכתמעבדות

 בדיקות שדה 
מטרעדתחתיתהקידוח.עלכלהדוגמאותמ'וכל1.0,0.5בכלהקידוחיםתילקחנהדוגמאותקרקעמעומקים

(.באםPIDשיינטלויבוצעובדיקותשדה)צבע,לחותונוכחותחומריםאורגנייםנדיפיםבאמצעותמכשירנייד
יינטל נוספות ודוגמאות הקידוח יועמק השדה בבדיקות חריגים ממצאים תראה העמוקה בכפוףוהדוגמה ,

מ'מפניהשטח.כלהממצאיםיתועדובמחברת10.0עדלעומקשללמגבלותהשטחעדלתיחוםהזיהוםאו
השדהויוצגובדו"חהמסכם.

 בדיקות מעבדה 
ו/אוממצאיםויזואלייםppm 20-גבוההמPID)קריאתדוגמאותשיראוממצאיםחריגיםבבדיקותהשדה .א

י קידוח מכל דוגמאות שתי ולפחות חריגים( במעבדה לאנליזה ידיישלחו על להגנתמוכרת המשרד
כלהדוגמאותיועברולמעבדהבקירור.מהרשותלהסמכתמעבדות17025ISOבעלתהסמכההסביבהו

מתאים תיעוד וידרשו.ובליווי למקרה במעבדה, למשמורת יועברו אנליזה עליהן תבוצע שלא דוגמאות
 אנליזותנוספותבהמשך.



 

 10מתוך  2עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

(VOCsחומריםאורגניםנדיפים),EPA 8015בשיטה(TPH)דלקכללפחממנילבדיקותהמעבדהיהיו .ב
 EPA(בשיטהSVOCs,חומריםאורגניםחצינדיפים)EPA 8260)מרכיבידלקים(בשיטהBTEXכולל

 .הסקרההיסטוריילממצאבהתאם,SM 3120Bמתכותכבדותבשיטהו8270

 :להלןמפורטותקידוחמכלהדגימותכמות .ג

 הדוגמההרדודהביותר.–דוגמהאחתמכלקידוח–מתכותכבדות 

 VOCsדהואיןממצאיבמיהמזוהמתביותרעלפיממצאישדה.הדוגמה-מכלקידוחדוגמהאחת–
 העמוקהביותר.שדהתילקחנההדוגמה

 SVOCs– קידוח מכל אחת במי–דוגמה שדה. ממצאי פי על ביותר המזוהמת ואיןדהדוגמה ה
ממצאישדהתילקחהדוגמההעמוקהביותר.

 TPHקידוח2– שדהוהדוגמההעמוקה-דוגמאותמכל ממצאי פי על הדוגמההמזוהמתביותר
 ביותר.במידהואיןממצאישדהתילקחנההדוגמאותהרדודהוהעמוקהביותר.

 דוגמהאחתמכלקידוחמייצג)בשטחהחקלאי(,הרדודהביותר.–חומריהדברה 


 **כמות לקידוח במכונה קידוחים שיטה אנליזה

TPHEPA 8015דוגמאות,המזוהמתביותרוהעמוקהביותר2כולם
VOCsEPA 8260 מכלקידוח,המזוהמתביותראוהעמוקהביותר1כולם

SVOCs EPA 8270 מכלקידוח,המזוהמתביותראוהעמוקהביותר1כולם
מכלקידוח,רדודהביותר1כולם SM 3120Bמתכותכבדות
מכלקידוח,רדודהביותרGC-MS K4-K-7, K-11, K-15, K-16 1חומריהדברה

**לאכוללבקרותאיכות


בקרותאיכות: .ד
 במעבדה חזרה על חזרה תבוצע דוגממהדוגמאות5%: ה)ולפחות דוגמאותאחת( פיצול ידי על

 .מעבדהמוסמכתוביצועחזרהעלכלאנליזותהסקרבאותה

 דוגמאות פיצול דוגמאו: פיצול עיבוצע ידית ל דוגמ10%העברת )ולפחות אחת(המהדוגמאות
 .וביצועאנליזהלכלאנליזותהסקרנוספתלמעבדהמוסמכת

 בכלשרשרתהדיגום.בלנקמסע ריקעםקרקעמהמעבדהונשיאתו נטילתבקבוקון ידי יבוצעעל :
 אחדליום.



 תכנית סקר גז קרקע אקטיבי 1.3

(.הקידוחים3,2םמי)תרשיכפוליםקידוחים(42)ארבעיםושנייםובמסגרתסקרגזהקרקעהאקטיביייקדח
)לפיתקנוןמטריםמפניהשטח11.65ו1.65יבוצעובאמצעותמכונתקידוחבשיטתדחיקהישירהלעומקשל

כ הינו עומקהמבניםהמתוכנן השטח(10-התכנית, מתחתלפני צנרתמ' ביצועהקידוחיםתוחדר לאחר .
.בכלקידוחתותקןבארקבועה.הקדחבהתאמהמ'11.5-ו1.5לעומקשלגוםגזקרקעייעודיתמטפלוןלדי

ייאטםסביבלצנרתהקידוחבהתאםלהנחיותהמשרדלהגנתהסביבה.

מוסמכתלדיגום–יהמשרדלהגנתהסביבהלידמעבדההמאושרתעעלידידיגוםגזהקרקעהאקטיבייבוצע
) אחרזמןהמתנהמביצועהקידוחוהתקנתבארהדיגוםשללפחותשמונהל(.ISO 17025גזקרקעאקטיבי

נפחי5שעותבשיטתהדחיקההישירהוטרםביצועשאיבתהדיגוםתבוצעשאיבתניקוילכלקדחבנפחשל
 של בנפח )קניסטרים( דיגום למכלי דיגום שאיבת תבוצע בהמשך )מגביל6באר. רסטריקטור בעלי ליטר,

 של בעזרת 200וא100זרימה( דיגום יבוצע הדיגום שאיבת לאחר המעבדה. ידי על שיסופקו מ"ל/דקה,
דליפותאחרבהתאם (IPA)Propanol-2-.בקרתדליפותתבוצעעלידישימושבPIDמכשיר גילוי בסמן או

.לנוהלהדיגום



 

 10מתוך  3עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

במעבד לאנליזות ישלחו ההקניסטרים הסביבה להגנת המשרד ידי על גזתלאנליזמוסמכת–המאושרת
) האנליזהבמעבדהתהיהלחומריםאורגנייםנדיפים)ISO 17025קרקעאקטיבי .)TO-15ברמתרגישות)

 .ppbv 1שלאזורהמיועדלמגוריםשל

 

בקרתאיכות

לצורךבקרתאיכותובהתאםלנהליהמשרדלהגנתהסביבה,יבוצעובקרותהאיכותהבאות:

 .א רקע –בלנק מהאוויר שאיבה תוךתבוצע אל הרוח במעלה הדיגום מנקודות אחת ליד החופשי
 קניסטריחיד.

 הדיגום.ציודתבוצעשאיבהשלחנקןנקידרך–בלנקציוד .ב

 .ג הדיגום-חזרה לביצוע דיגוםבמקביל עומק ובאותו מיקום באותו נפרד תבוצעלקניסטר השאיבה
 נוסף.ושאיבהמקבילהלקניסטרTהמקורי,עלידיפיצולבאמצעותמחבר

 .ד ניקיון עם–בקרת מספקת שהיא המכלול לכל מדגמית ברמה בדיקה תעודת תספק המעבדה
יחדעם תעודותהבדיקהיועברו תעודהתתקבללכלסטקניסטרים. כוללהרסטריקטור. הקניסטר,

תוצאותהאנליזה.

 
:הלןמפורטות ל)לא כולל בקרות איכות( סה"כ סוג וכמות האנליזות לביצוע במעבדה 

עומק 
 קידוח )מ'(

עומק 
 דיגום )מ'(

אנליזת גז  קידוח
 קרקע

אנליזה )ע"ב 
 שיטה(

גבול כימות 
 מעבדה

 כמות*

חומריםאורגניםA-1 – A-421.51.65
 נדיפים

EPATO-15 1 ppbv42 

חומריםאורגניםA-1 – A-4211.511.65
 נדיפים

EPATO-15 1 ppbv42

*לאכוללבקרותאיכות
  



 

 10מתוך  4עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

הסקר על גבי מפת ממצאי )שטח מחנה תל השומר(  מוצע גז קרקע פאסיבידוחי מיקום קי – 1תרשים 
  ההיסטורי

 
  



 

 10מתוך  5עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 מיקום קידוחי קרקע וגז קרקע מוצע על גבי מפת ממצאי הסקר ההיסטורי  – 2תרשים 




  



 

 10מתוך  6עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 מיקום קידוחי קרקע וגז קרקע מוצע על גבי תכנית שכונת צומת סביון – 3תרשים 


  



 

 10מתוך  7עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 קרקע אורדינטות קידוחיקו – 1טבלה 




  

XYקידוח

K-1186961660871

K-2187059660860

K-3187177660655

K-4187304660699

K-5187368660675

K-6187423660721

K-7187465660656

K-8187518660653

K-9187561660646

K-10187507660611

K-11187484660582

K-12187519660579

K-13187561660582

K-14187485660454

K-15187432660390

K-16187483660391

K-17187465660501

K-18187492660509



 

 10מתוך  8עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 פאסיבי קרקע גז קואורדינטות קידוחי – 2טבלה 



XYקידוח

P-1187143660853

P-2187173660842

P-3187153660835

P-4187189660829

P-5187169660822

P-6187150660814

P-7187224660822

P-8187205660815

P-9187185660808

P-10187166660801

P-11187146660794

P-12187240660809

P-13187220660802

P-14187201660794

P-15187182660788

P-16187163660780

P-17187146660774

P-18187275660799

P-19187257660795

P-20187237660788

P-21187218660781

P-22187198660774

P-23187179660767

P-24187158660761

P-25187099660746

P-26187292660789

P-27187273660782

P-28187253660775

P-29187234660768

P-30187214660761

P-31187195660753

P-32187174660747

P-33187155660740

P-34187308660775

P-35187288660768

P-36187269660761

P-37187250660754

P-38187230660747

P-39187211660740

P-40187190660734

P-41187170660727

P-42187303660759

P-43187285660748

P-44187266660741

P-45187245660737

P-46187225660729

P-47187205660721

P-48187186660715

P-49187261660723

P-50187241660716

P-51187222660709

P-52187202660702

P-53187235660698



 

 10מתוך  9עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 אקטיביקואורדינטות קידוחי גז קרקע  – 3טבלה 


  

XYקידוח

A-1186887.5660844.1

A-2186970.5660854.4

A-3186977.6660780.1

A-4186985.7660651.2

A-5187045.2660855.4

A-6187044.3660790.3

A-7187055.5660640.9

A-8187141.1660821.4

A-9187138.1660768.6

A-10187132.5660676.7

A-11187122.5660607.4

A-12187262.8660791.1

A-13187263.7660720.3

A-14187258660664.1

A-15187249.7660598.9

A-16187351.8660746

A-17187345.9660674.4

A-18187340.5660605.1

A-19187422.2660746.5

A-20187421.8660667.3

A-21187419660599.9

A-22187510.3660736

A-23187518.7660668.7

A-24187528.7660607

A-25186998.4660531.7

A-26187059.6660528.7

A-27187112.6660523.5

A-28187346.7660519.8

A-29187443.5660518.4

A-30187523.6660508.3

A-31187049.4660406.5

A-32187180660404.3

A-33187043660302.7

A-34187172.9660299.6

A-35187031.9660174.9

A-36187158.7660162.5

A-37187365660414.6

A-38187499.1660409.2

A-39187349.2660297.1

A-40187471.8660297.1

A-41187331.5660158.5

A-42187450660143.3



 

 10מתוך  10עמוד                              שכונת צומת סביון )פרדס בחיסכון מזרח(, קריית אונו, עדכון תכנית דיגום

 דו"ח מסכם

עםסיוםניתוחתוצאותהמעבדהיועברדו"חשיפרטאתהעבודותשבוצעו,ממצאיבדיקותהשדהוהמעבדה,
ממצאי ניתוח האנליטיים, הממצאים הקרקעהקרקעניתוח ויימצא(וגז )במידה זיהום הימצאות השלכות ,

והמלצותלהמשך.

 


