
 

1 

 

 
 
 

 
   מסכם דוח 
 חפירת שיקוםלליווי סביבתי 

     

 תעש בית הכרם 
 
 
 

 
 לחברה לשירותי איכות סביבהמוגש 

 בע"מ על ידי לודן טכנולוגיות סביבה
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 תאריך  מס"ד תקופת הליווי  מאשר הדוח עורך הדוח 
 

 עמוס פסדר
 

 ינון לפיד 
 

8.21-8.20 4695 14.3.22 

 לדיגום קרקעות. ISO/IEC-17025  חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן

 



 

2 

 

 תוכן עניינים 

 3 ...................................................................................................................... רקע .1

 5 .............................................................................. שיטות, חומרים ואבטחת איכות  .2

 6 ....................................................................................................... סיקור העבודה  .3

 8 .................................................................................. סיכום פעילות השיקום באתר .4

 18 .......................................................................................................... פינוי קרקע  .5

 18 ......................................................................................סיכום ממצאים ומסקנות  .6
 

 תרשימים 

 4 ......................................................................................... האתרמיקום כללי של   -1תרשים 

 8 ...................................................................................... בט רחב מ -מוקדי חפירה  -2תרשים 

 9 ............................................................................................................. 1פוליגון   -3תרשים 

 10 ........................................................................................................... 2פוליגון   -4תרשים 

 11 ........................................................................................................... 3פוליגון   -5תרשים 

 WA ....................................................................................................... 12פוליגון   -6תרשים 

 2T,4T ................................................................................................ 13 ניםפוליגו -7תרשים 

 1T+24 ............................................................................................... 14 ניםפוליגו -8תרשים 

 3T ......................................................................................................... 15פוליגון   -9תרשים 

 16 ........................................................................................... 16,17,18 ניםפוליגו -10תרשים 

 17 ............................................................................................... 19,27 ניםפוליגו -11תרשים 

 טבלאות

 

 7 ....................................................................... פירוט פעולות הליווי הסביבתי באתר   -1טבלה 

 18 ..................................................................................... יעדים ומשקל פינוי קרקע   -2טבלה 

 

 נספחים

 

 ממצעי השדה ותוצאות המעבדה טבלת  -נספח א' 

 תעודות מעבדה+ טופסי משמורת  -נספח ב' 

 

file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249508
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249508
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249509
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249509
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249510
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249510
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249511
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249511
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249512
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249512
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249513
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249513
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249514
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249514
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249515
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249515
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249516
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249516
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249517
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249517
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249518
file://///ludan-ptq-ex/g/איכות%20סביבה/פרויקטים%20שונים%20קרקע/החברה%20לשירותי%20איכות%20סביבה/בית%20הכרם/לווי%20חפירה/דוחות/טיוטת%20דוח%20ליווי%20סביבתי%20חפירת%20שיקום-בית%20הכרם-סבב%20תיקונים%204docx.docx%23_Toc89249518


 

3 

 

 קער .1

,  (1)תרשים    ש בית הכרם ממוקם באזור המזרחי של שכונת בית הכרם סמוך לכביש בגין"תע מתחם  

העשויים  תפעולי של מפעל לייצור וציפוי רכיבים    כאזורדונם. המתחם שימש    42- שטח המתחם כ

   הפעילות באתר כללה שימוש רציף במגוון ממסים אורגניים.. 1951-1997בין השנים  ,ממתכות

 

פרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה "אבן דרך".  השיקום אתר תע"ש בית הכרם הינו חלק מ

 בהנחיית ועדת היגוי בין משרדית המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה. הפרויקט מבוצע 

 

וגז אקטיבי    2019באפריל   דוח ממצאי סקר קרקע  מתחם  שבוצע בהוגש למשרד להגנת הסביבה 

(LDD  . )  במתחם  שבוצעו  לות שיקום  וי סקרים קודמים ופעאממצסיכום של    בין השארהדוח כלל

  עבורבעיקר    VSL-לפי ה  הסףמערכי  חריגות  במתחם  שנן  שיממצאי הדוח עלה  מ.  השניםבמהלך  

TPH ,( חומרים אורגנים מוכלריםTCE  ו-PCE)   .ועופרת 

 

בהם זוהו  מוקדים  הלממצאי סקרי הקרקע, הוכנה תוכנית שיקום שכללה חפירה ופינוי של  בהתאם  

 סף.  המערכי חריגות 

 

ביצעה  ליווי סביבתי    ,לשירותי איכות הסביבה"חברת "לודן טכנולוגיות סביבה", בהזמנת "החברה  

מתן  הליווי כלל ביצוע דיגום מוודא, בחינת ממצאי שדה, אנליזות מעבדה,    באתר.  ת השיקום ולחפיר 

  .עד גמר חפירה ותיחום מלא הנחיות לקבלן החפירה וליווי סביבתי של העבודות בשטח

 .מידי חופרי המרכז בע"- העבודות הקבלניות באתר בוצעו על
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 מיקום כללי של האתר   -1תרשים 
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 שיטות, חומרים ואבטחת איכות .2

  ISO/IEC-17025  טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקןחברת לודן  •

   .234  מעבדה מס'  – ראה אתר הרשות להסמכת מעבדות ,לפירוט ההסמכה

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

 נהלי העבודה של חברת לודן מתבססים על המסמכים היישומים: •

- EPA – “Field Branches Quality System and Technical Procedures” . 

 .  21.4.16הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע. המשרד להגנת הסביבה  -

  הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערמות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום -

 .  19.3.18ודיגום מוודא. המשרד להגנת הסביבה 

 01-04נהלי לודן  -

 .עמוס פסדר   –לודן  םדוג ידי-על דיגום ופיקוח בשטח בוצע   •

כל בבטרם ביצוע ויל כ, PhoCheck TIGERשל חברת  Intertek 3193491מסוג  : PIDמכשיר  •

 נמצא תקין לפני ההגעה לשטח.  המכשיר  .  ימי הליווי

למעט מקרים בודדים בהם נשמרו   ,דיגום כל יוםבוצעה בסוף  למעבדה דגימות  מסירת  •

 והעוברו למעבדה בבוקר שלאחר הדיגום.  רבקירוהדגימות 

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

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

 שיטות האנליזה והערות לבדיקה. 

 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה )מכון הנפט(.  :ראשיתמעבדה  -

 . בקטוכם :משנית מעבדה -

 מדפנות וקרקעית החפירותביצוע דיגום: דיגום הקרקע בוצע בעזרת כלי דיגום ידניים  •

 בטיחותית. ויתה גישה מבחינה הנדסית יבהם לא ה ובאמצעות באגר במקומות 
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 יקור העבודהס .3

   .2021באוגוסט והסתיימו  2020 אוגוסטב ו החלבאתר  השיקוםת  ועבוד •

ממוקדי הזיהום כפי שאופיינו בסקרי הקרקע  חפירה ופינוי של הקרקע    ושיקום כלל פעולות ה •

 .  חפירות השיקוםדפנות פינוי הקרקע ודיגום מוודא של  ,תוחמו בחקירה המקדימהוכפי ש

, לפיכך לא  יםמטר  7  -ל   3בין    עומקו נעלמסלע המקומי שעד להגעה  המוקדים בוצעה    תחפיר •

דיגום   בגזי הקרקע בשכבת הסלע    החפירות.בבסיס  בסלע  מוודא  קרקע  בוצע  מתוכנן  טיפול 

 האתר. של שיקום בשלב ב' 

 מיקום החפירות סומן ע"י מודד מוסמך.   •

נעש  וםק ישה  לות וכל פע   • ,  עבודות החפירהפיקוח על    כולל  לודן  דוגםבלווי צמוד של    ובאתר 

ניתוח  מוודא, דיגום  PIDמדידות באמצעות   ומתן הנחיות להרחה,    ו/או   חפירותה ת  בנתונים 

 להלן.  1מועדי הליווי  מפורטים בטבלה   .םסיול

קרקע ושמירתן בהתאם  הדגימות    ובכלל זה איסוף,  הליווי הסביבתיאת    ביצעוחברת לודן    דוגמי •

בהתאם לנהלי המשרד להגנת    ,משמורת וכד'הכנת טפסי שרשרת  ,  רישום הדוגמאות לנהלים,

 . לדוח זהב'  משמורת מוצגים בנספח הטפסי   .הסביבה

חומרים אורגנים נדיפים    ולנוכחותלממצאי שדה )תיאור, ריח, לחות(  ו  דקנבדגימות הקרקע   •

טבלאות ממצאי  , אשר כויל ונבדק לפי רקע סטרילי לפני השימוש בשטח.  PIDמכשיר    באמצעות

 בנספח א'.  ותמעבדה מוצגהשדה ותוצאות 

ממצאילהיחפר  שתוכננו    פוליגונים • בסיס  בודדב  םעל  מחדל    קידוח  כברירת  להתבצע  תוכננו 

  4X4שטח  השל    ה האוריינטצי,  במקרים מסוימים, בשל תנאי השטח  מ"ר.  4×4- כבשטח של  

לכן יש הבדלים בין   .הריבוע שטח כאשר הקידוח בו התגלה הזיהום נשמר במרכזמ"ר שונתה ב

   התכנון של הפוליגון לביצוע סופי.

לאזורי מגורים,   Tier 1של המשרד להגנת הסביבה לפי    סף התוצאות המעבדה הושוו לערכי   •

 מטרים.   6ם עד ועומק מי תה 

 מוקדים:  הרחבת •

o   כאשר נמצאו בדיגום המוודא דוגמאות קרקע בהן נמדדו חריגות מערכי הסף, החפירות

 להגעה לערכים הנמוכים מערכי הסף בדיגום דפנות החפירה.    דהורחבו ע

o   1במוקדיםT  ,2T  ,3Tבוצעה חקירה משלימה באמצעות מכונת קידוח, לתיחום   19-, ו

   מוקד.השיקום הדרושה בחפירת  

o   מוקד  הבמהלך עבודות( עפר נמצא אזור בעל ממצאי שדה חריגיםWA  ,)לא   מוקד זה

במזהם בריכוז לא  היה  . לאור העובדה שמדובר  שבוצעו באתר  אותר במסגרת הסקרים

על גבי יריעות ניילון ונדגמה    נערמהידוע, בוצעה חפירה על בסיס ממצאי שדה. הקרקע  
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 .  ערמותלדיגום   המשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות

רקע נערך על בסיס והמשך פינוי הק  ,בוצעה חקירה משלימה באזור החשוד  לכך  בנוסף 

   .תוצאות הסקר

o החברה לשירותי איכות הסביבה. נציג  תיאום עם  בוצעה ב החפירה  מוקדישל   ההרחב 

 

 פעולות הליווי הסביבתי באתר: פירוט 1טבלה 

 מעבדה  ת תעודמספר  דיגום פוליגון  תאריך
9.9.20 17 4466 

10.9.20 3 4487 

16.9.20 3 4559 

29.9.20 T2 4646 

1.10.20 2+1 4679 

4.10.20 19+T2 4698 

6.10.20 18+T2 4743 

7.10.20 16 4747 

8.10.20 T2 4790 

12.10.20 T2 4837 

13.10.20 T1+16 
4886 

14.10.20 19 

15.10.20 T2 4901 

18.10.20 T1 4922 

21.10.20 T1+T2 4981 

25.10.20 T1 5028 

5.11.20 T2 5211 

11.11.20 T2 5319 

17.11.20 24 5389 

19.11.20 24+25+26 5440 

7.2.21 T3 1554 

10.2.21 T3 1639 

14.2.21 24 1704 

15.2.21 24 1707 

16.2.21 24 1722 

17.2.21 T3 1734 

24.2.21 T3 1859 

2.3.21 T3 1935 

11.3.21 T3 2044 

22.3.21 T4 2177 

25.3.21 T4 2207 

8.4.21 T3 2308 

18.4.21 T3 2392 

20.4.21 T3 2437 

16.6.21 T3+P1+P2 3251 

17.6.21 WA 3252 

20.6.21 T3+P3+P4 3272 

21.6.21 27 3286 

27.7.21 WA 3848 

28.7.21 
WA 3851 

T3 3849 

29.7.21 WA 3873 

1.8.21 WA 3902 

2.8.21 WA 3916 
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  סיכום פעילות השיקום באתר .4

  א' וב' לדוח זה. בנספחים מעבדה מוצגים ותוצאות ה ממצאי בדיקות השדה* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוקדי חפירה סופיים 

 מוקדים מהתוכנית המקורית:  •

1,2,3,16,17,18,19 ,1 T ,2T ,3T 

השיקום מוקדים שנוספו במהלך  •

 פי סבבי חקירה משלימה: - על

WA ,4T ,24  ,27 

מוקדים שהכילו בעיקר חריגות  •

 VOC :T1,T2,T3,T4,24-ב

מוקדים שהכילו בעיקר חריגות  •

: TPHעבור  

1,2 ,WA,16,17,18,19,27 

מוקדים שהכילו בעיקר חריגות  •

 3עופרת: 

במסגרת חפירות  סך הכל פונו •

 אלף טון קרקע. 22-השיקום כ

נים המופיעים  שטחי הפוליגו •

בדו"ח הינם עפ"י מידע שהתקבל 

 מהלקוח. 

 

  

 

 מבט רחב - מוקדי חפירה  -2תרשים 
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   1 פוליגון - 3תרשים 

 מידע

 TPH :מזהם ראשי

 ללא  :מזהם משני

 מ"ר  21  :שטח חפירה

 'מ 18 :היקף חפירה

 'מ 1.5: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 26: דיגוםשטח 

   4 :ללא חריגותנק' דיגום 
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   2 פוליגון - 4תרשים 

 מידע

 TPH :מזהם ראשי

 ללא  :מזהם משני

 מ"ר  75  :שטח חפירה

 'מ 40 :היקף חפירה

 'מ 3: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 120: דיגוםשטח 

   20 :נק' דיגום ללא חריגות
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  3 פוליגון -5תרשים 

 מידע

 TPH :מזהם ראשי

 עופרת :מזהם משני

 מ"ר 35 :שטח חפירה

 'מ 24 :היקף חפירה

 'מ 4: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "רמ 90: דיגוםשטח 

  14 :נק' דיגום ללא חריגות
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 מידע

  TPH :מזהם ראשי

 ללא  :מזהם משני

 , דרומי                                                           צפוני

 מ"ר  221, 14  :שטח חפירה

 ' מ 65, 16 :היקף חפירה

 'מ 3-6,  2: עומק חפירה

 חרסית, סלע: קרקעית

 "ר מ 270, 46: דיגוםשטח 

   45, 8 :דיגום ללא חריגותנק' 

נערמו   לדרומית  הצפונית  החפירה   4בין 

 הנחיותבהתאם לערמות על גביי ניילונים  

 .  המשרד להגנ"ס

לאור העובדה שמדובר במזהם בריכוז לא 

בוצעה   ממצאי  הידוע,  בסיס  על  חפירה 

נדגמה הקרקע  ל  שדה.  נהלי  בהתאם 

+  1P +2  P  +3Pדיגום ערמות. להמשרד 

4P  .בנספחים 

 

  WA פוליגון - 6תרשים 

 -צפוני

 -דרומי
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   2T,4T ניםפוליגו - 7תרשים 

 מידע

   PCE, TCE :מזהם ראשי

 TPH :מזהם משני

 מ"ר  562  :שטח חפירה

 'מ 135 :היקף חפירה

 'מ 5.5-6: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 722: דיגוםשטח 

   115 :נק' דיגום ללא חריגות
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  1T+24 ניםפוליגו - 8תרשים 

 מידע

   PCE, TCE :מזהם ראשי

 TPH :מזהם משני

 מ"ר  491  :שטח חפירה

 'מ 113 :היקף חפירה

 'מ 5-6: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 620: דיגוםשטח 

   96 :נק' דיגום ללא חריגות
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 3T פוליגון - 9תרשים 
 מידע

   PCE, TCE :מזהם ראשי

 TPH :מזהם משני

 מ"ר  665  :שטח חפירה

 'מ 140 :היקף חפירה

 'מ 6: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 840: דיגוםשטח 

   170 :נק' דיגום ללא חריגות

 הערה 

האתר.  לגבול  נושק  מזרחה  הפונה   קיר 

של   מלא  דיגום  מנעה  זו  דופן המגבלה 

החפירה  המזרחית מוגבלת   של  גישה  בשל 

ומגבלה בטיחותית. מאותה    יםהנדסי  םלכלי

אך )  לא נחפרו  בדופן זוסיבה חריגות שהתגלו  

  בדופן זו .  לא נותרו מזהמים על פני הקרקע(

בריכוזים    TCE-וPCE   עבור  נמצאו חריגות

 6-3ק"ג בעומק של  \מ"ג  6לבין    2הנעים בין  

- כב  . שטח החריגה מוערךבאתר  מ' שנותרו

כ  מ"ר  7.5 של  ולדרום.    3-רוחב  לצפון  מ' 

   218446/631348מיקום: 

תהיה   בקרקע  המזהמים  ריכוז  הפחתת 

בשלב ב' או בעבודות    Situ-Inבמהלך טיפול  

פיתוח עתידיות שיתנו מענה הנדסי ליציבות 

 הקיר.
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 מידע

   PCE, TCE :18,17 מזהם

 TPH :16מזהם 

 מ"ר  142  :שטח חפירה

 'מ 54 :היקף חפירה

 'מ 5.5: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 297: דיגוםשטח 

   45 :דיגום ללא חריגותנק' 

  16,17,18 ניםפוליגו -10תרשים 
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  19,27 ניםפוליגו -11תרשים 

 מידע

  TPH :מזהם ראשי

 TCE, PCE :מזהם משני

 מ"ר  137  :שטח חפירה

 'מ 48 :היקף חפירה

 'מ 6-5: עומק חפירה

 : סלעקרקעית

 "ר מ 264: דיגוםשטח 

   15 :חריגותנק' דיגום ללא 

 הערה 

הייתה נמוכה  בפוליגון  צפיפות הדיגומים  

גישה   בשל  להגנ"ס  המשרד  מנהלי 

  , בחלקו הצפוני   יםהנדסי  םמוגבלת לכלי

הפוליגון.  -צפון ה של  והדרומי  מערבי 

בנספחים.    מפורט  מיםהדיגו  מיקום

עד   נחפר  ל הפוליגון  קידוחים להגעה 

קרקע  ב"  פירוטנקיים.   סקר  ( 2)דוח 

בית   לודן    ,"הכרםתע"ש  חברת 

 טכנולוגיות סביבה.  
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 פינוי קרקע  .5

  במוקד  מעט עירום נקודתי )ל על משאיותישירות עמסה  ו ה השונים מהמוקדים  הקרקע שנחפרה 

WA לאתרי הקצהה , ונשלח(6תרשים ב כמפורט.   

 .  2רט בטבלה  ופכמ קצה   הקרקע פונתה למספר אתרי

 יעדים ומשקל פינוי קרקע  -2טבלה 

 משקל )טון(  טיפול יעד פינוי

 12,036.26 תרמי  נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ 

 6,700.68 תא סגור - ביולוגי גרינסויל 

 3385.6 במטמנה מעורבת  כיסוי  גני הדס 

 22,122.54 סה"כ 

 

 ממצאים ומסקנות סיכום .6

הכרם  באתר   שיקום  בית  הזיהום  חפירה    באמצעותבוצע  מוקדי  קצה של  ליעדי  הקרקע    ופינוי 

 .2021והסתיימו בחודש אוגוסט   2020  אוגוסטבחודש עבודות החפירה באתר החלו . מאושרים

 

ובאישור המשרד    חקירת הקרקע המקדימהל  בהתאם    הטעונים טיפול  כל המוקדים  בהשיקום בוצע  

הסביבה להגנ"ס.  .להגנת  המשרד  לנהלי  בהתאם  נדגמו  דיגום    המוקדים  בוצע  העבודות  במהלך 

  מעבדה. אנליזות  דוגמאות קרקע למשלוח  ממצאי שדה ומוודא בבורות החפירה אשר כלל איסוף  

 מעבדה. השדה ולתוצאות הבהתאם לממצאי   הבוצעחפירות ה הרחבת 

 

ודיגום   סביבתי  בוצעליווי  מלא  ומוודא  לתיחום  הגעה  עד  החפירה  מוקדי  דופן  הלמעט    ,בכל 

זו  .חריגות  3אותרו    הגובלת בדרך בגין בה   T3פוליגון  מזרחית של  ה נחפר   דופן  עקב מגבלה    הלא 

   .הנדסית ובטיחותית

 

 .  וגני הדס , גרינסוילנשר -לאתרי הקצה  פונתה  השונים    מהמוקדיםשנחפרה  הקרקע

 .טון קרקע 22,122  פונו מהאתר סה"כ

 

 .באתר פינוי קרקע בהתאם לנ"ל אנו ממליצים על סיום פעולות

 

 

 נספחים: 

 טבלאות ממצאי שדה ומעבדה  •

 תעודות מעבדה + טפסי משמורת   •



 - נספחים

 טבלת ממצאי שטח ומעבדה  - נספח א' 

 

 .  סקיצות שהוכנו ידניתו  טבלאות מעקב הפרויקט כולל אתנספח זה 

המפורטות בנספח  ת  ומיד כיוון שה  למידות המצוינות בדוח  מידות הפוליגונים בנספחייתכנו פערים בין  

 ע"י מודד מוסמך.   נלקחובדוח  המופיעות המדידות הסופיות ואילו   ,רולטקהבאמצעות שטח נלקחו ב

 

 ים שנמצאו בפוליגונים.  י ינם המזהמים הראשה בטבלאות  המפורטיםהמזהמים  

 .  ב' לדוח זה מעבדה בנספחהת ותעודמפורטים ביתר החומרים שנבדקו ריכוזי 

 

 

 להלן מפת התמצאות באתר: 

 

 



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.0350:רקע:ערכי סף

0.0114בנוניתחרסית1-10.75
0.0105בנוניתחרסית1-20.75
50>0.0בנוניתחרסית1-30.75
0.0152בנוניתחרסית1-41.5

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

1.10.20

1

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.0350:רקע:ערכי סף

0113בנוניתחרסית2-11
50>0בנוניתחרסית2-23
50>0בנוניתחרסית2-31
50>0בנוניתחרסית2-41
0332בנוניתחרסית2-52
0136בנוניתחרסית2-62
0127בנוניתחרסית2-71
057בנוניתחרסית2-81
50>0בנוניתחרסית2-93
50>0בנוניתחרסית2-103
50>0בנוניתחרסית2-111
0310בנוניתחרסית2-121
50>0בנוניתחרסית2-133
50>0בנוניתחרסית2-141
0233בנוניתחרסית2-153
50>0בנוניתחרסית2-161
50>0בנוניתחרסית2-173
0565בנוניתחרסית2-181
50>0בנוניתחרסית2-193
50>0בנוניתחרסית2-203

12.10.202-B18150>0בנוניתחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

1.10.20

2

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



עופרתPID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.035080:רקע:ערכי סף

506.1>0.0בנוניתחרסית3-11

506>0.1בנוניתחרסית3-23

505.7>0.3בנוניתחרסית3-31

506.1>2.3בנוניתחרסית3-43

4.12955118בנוניתחרסית3-51
507.8>2.7בנוניתחרסית3-61

506.2>0.3בנוניתחרסית3-73

505.7>4.3בנוניתחרסית3-83

507.2>1.1בנוניתחרסית3-91

0.411120בנוניתחרסית3-103

507.8>0.0בנוניתחרסית3-114

506>0.3בנוניתחרסית3-124

506.4>0.4בנוניתחרסית3-134

506.3>0.3בנוניתחרסית3-144

16.9.203-B51508>0.1בנוניתחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

10.9.20

3

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.0350:רקע:ערכי סף

WA-E1150>0.1ללאחרסית
WA-E2150>3.0ללאחרסית
WA-E3150>1.4ללאחרסית
WA-E4150>0.0ללאחרסית
WA-E5150>0.0ללאחרסית
WA-E6150>0.1ללאחרסית
WA-E72(ק)50>0.0ללאחרסית
WA-E82(ק)50>0.0ללאחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

1.8.21

WA-צפוני

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.0350:רקע:ערכי סף

WA-1250>1.9ללאחרסית
WA-22153.021198ללאחרסית
WA-32112.016593ללאחרסית
WA-4299.01969ללאחרסית
WA-5 12.0397ללאחרסית3קרקעית

WA-B152.1422ללאחרסית
WA-B251.5209ללאחרסית
WA-B350.0100ללאחרסית
WA-B450.0227ללאחרסית
WA-B558.71169ללאחרסית
WA-B760.0201ללאחרסית
WA-B961.586ללאחרסית

WA-B1069.0162ללאחרסית
WA-B1161.373ללאחרסית
WA-B1261.593ללאחרסית
WA-C1650>0.0ללאחרסית
WA-C2650>0.0ללאחרסית
WA-C3650>7.2ללאחרסית
WA-C4550>2.2ללאחרסית
WA-C5650>5.4ללאחרסית
WA-C6550>16.0ללאחרסית
WA-D1250>0.0ללאחרסית
WA-D2450>0.9ללאחרסית
WA-D3650>1.0ללאחרסית
WA-D4450>0.5ללאחרסית
WA-D562.5455ללאחרסית
WA-D6550>1.1ללאחרסית
WA-D7550>0.0ללאחרסית
WA-D8550>6.7ללאחרסית
WA-D95(ק)50>0.0ללאחרסית
WA-D10650>1.0ללאחרסית
WA-D11550>1.5ללאחרסית
WA-D12550>0.0ללאחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

WA-דרומי

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

17.6.21

27.7.21

28.7

29.7.21



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.0350:רקע:ערכי סף

WA-דרומי

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

WA-F1450>0.4ללאחרסית
WA-F2450>0ללאחרסית
WA-F3550>0.7ללאחרסית
WA-F4550>0.1ללאחרסית
WA-F5550>0.5ללאחרסית
WA-F6550>1.1ללאחרסית
WA-F7450>0.4ללאחרסית
WA-F8450>0.6ללאחרסית
WA-F94(ק)50>0.3ללאחרסית

WA-F10550>0.4ללאחרסית
WA-F11550>0ללאחרסית
WA-F12550>1.1ללאחרסית
WA-F13550>0.6ללאחרסית
WA-F14550>3ללאחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

2.8.21



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

P1-110.3מעטחרסית---
P1-210.2מעטחרסית---
P1-31.1מעטחרסית---
P1-4957,297מעטחרסית--
P1-564.4מעטחרסית---
P1-621.3מעטחרסית---
P1-71634,673מעטחרסית--
P1-833מעטחרסית---
P1-91.1מעטחרסית---

P1-1031019,680מעטחרסיתNDND
P2-150>17.1מעטחרסית--
P2-217.357מעטחרסית--
P2-311.1מעטחרסית---
P2-48.3מעטחרסית---
P2-515.1מעטחרסית---
P2-650>16מעטחרסית--
P2-71.5מעטחרסית---
P2-83.2מעטחרסית---
P2-96.9מעטחרסית---

P2-101.4מעטחרסית---
P2-1111.9מעטחרסית---
P2-1212.5מעטחרסית---
P2-1332737מעטחרסית--
P2-1412.5מעטחרסית---
P2-158.3מעטחרסית---
P2-1611212,038מעטחרסיתND0.02
P2-170.5מעטחרסית---
P2-181.3מעטחרסית---
P2-197.3מעטחרסית---
P2-201.6מעטחרסית---
P-3-118.91,741מעטNDND
P-3-215.5209מעט--
P-3-39.3622מעט--
P-4-1108.217,620מעטNDND
P-4-2106.623,019מעטNDND
P-4-3107.78,885מעטNDND

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

דרומי-WAדיגום ערמות חפירה 

16.6.21

P1

P2

21.6.21

P-3
חרסית 
חולית 
ואבנים

P-4

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

T1-11.25500.030.17>10בנוניתחרסית

T1-21.250.010.03>50>15בנוניתחרסית

T1-33.75500.343.52>805.1בנוניתחרסית

T1-43.75500.050.31>36בנוניתחרסית

T1-51.25500.021.23>150.4בנוניתחרסית

T1-61.2510011362.8313.9בנוניתחרסית

T1-73.7517111901.4315.4בנוניתחרסית

T1-83.75500.070.94>82בנוניתחרסית

T1-9529001300.8912.4בנוניתחרסית

T1-101.250.010.14>50>30בנוניתחרסית

T1-111.250.010.06>50>23בנוניתחרסית

T1-123.750.010.12>50>19בנוניתחרסית

T1-133.7518770.020.09בנוניתחרסית

T1-141.25500.010.17>23בנוניתחרסית

A-211.2550>0.4בנוניתחרסיתND<0.01

A-221.2550>1.7בנוניתחרסיתND<0.01

A-231.2550>1.1בנוניתחרסיתND<0.01

A-243.7550>13.1בנוניתחרסיתND<0.01

A-253.7514.21,154בנוניתחרסיתND0.04

A-263.7511.54,6110.050.03בנוניתחרסית

B-161.2550>1.2בנוניתחרסיתNDND

B-171.2550>1בנוניתחרסיתND0.02

D-11.2550>0.2בנוניתחרסיתNDND

D-21.2550>0.2בנוניתחרסיתNDND

D-31.2550>0.2בנוניתחרסיתNDND

D-41.2550>0.2בנוניתחרסיתNDND

D-51.2550>0.2בנוניתחרסיתNDND

D-61.2550>0.5בנוניתחרסיתNDND

E-13.7550>3.2בנוניתחרסיתND<0.01

E-23.7550>0.9בנוניתחרסיתNDND

E-33.7550>11.3בנוניתחרסיתNDND

E-43.7550>10.1בנוניתחרסיתNDND

E-53.7550>9.8בנוניתחרסיתNDND

E-63.7550>9.1בנוניתחרסיתND<0.01

E-73.7550>12בנוניתחרסיתND0.02

E-83.7550>19.1בנוניתחרסיתND<0.01

E-93.7550>0.5בנוניתחרסיתND<0.01

E-103.7550>0בנוניתחרסיתND<0.01

E-113.751.2121בנוניתחרסיתND0.02

E-123.7550>3.3בנוניתחרסיתNDND

E-133.7550>4בנוניתחרסיתND0.05

E-143.7516.8466בנוניתחרסיתND<0.01

E-153.759.99466בנוניתחרסיתND<0.01

E-161.2550>4.6בנוניתחרסיתND<0.01

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

29.9

12.10

T2

8.10

6.10

4.10

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

E-171.2550>0.3בנוניתחרסיתNDND

E-181.2550>1.4בנוניתחרסיתND<0.01

E-191.2550>0.7בנוניתחרסיתND<0.01

E-201.254128בנוניתחרסיתND<0.01

E-211.255.4173בנוניתחרסיתND<0.01

E-221.2550>1.1בנוניתחרסיתND<0.01

E-231.2550>0.7בנוניתחרסיתND<0.01

E-241.2517.9347בנוניתחרסיתNDND

G-71.2550>5.5בנוניתחרסיתND0.06

G-81.250.010.02>50>0.9בנוניתחרסית

G-91.2550>11.2בנוניתחרסיתND<0.01

G-103.750.010.03>50>1.1בנוניתחרסית

G-113.752.9466בנוניתחרסיתND0.02

G-123.750.83,0680.190.8בנוניתחרסית

E-B143.753.91,865בנוניתחרסית--

E-B153.7550>10.1בנוניתחרסית--

21.10J-BB143.7550>1.1בנוניתחרסית--

L-13.7550>0.1ישחרסיתNDND

L-23.7550>4.3ישחרסיתND0.02

L-33.7550>6.5ישחרסיתND<0.01

L-43.7550>18.9ישחרסיתNDND

L-53.7550>0.9ישחרסיתND<0.01

L-63.7550>3.7ישחרסיתND<0.01

L-73.750.010.02>50>2.9ישחרסית

L-83.7550>3.5ישחרסיתND0.01

L-93.753.2587ישחרסיתND0.03

L-103.7550>0.9ישחרסיתND0.02

L-113.7550>17ישחרסיתNDND

L-123.7550>13ישחרסיתND<0.01

11.11L-B93.7550>0.4ישחרסית--

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

5.11

14.10

15.10

12.10

T2

 :( מטר6<מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 





PID (ppm)TCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.01.41.09:רקע:ערכי סף

T4-11.518.5מעטחרסיתNDND
T4-24.519.8מעטחרסיתNDND
T4-32.53.5מעטחרסיתND0.04

T4-45.57.6מעטחרסיתND0.01
T4-51.55.4מעטחרסיתND0.01

T4-64.55.6מעטחרסיתNDND
T4-72.51מעטחרסיתND0.02
T4-85.57.3מעטחרסיתNDND

T4-91.53.3מעטחרסיתND0.03
T4-104.55.2מעטחרסיתNDND

T4-112.53.7מעטחרסיתND0.02

T4-125.51מעטחרסיתND0.03
T4-131.53.5מעטחרסיתNDND
T4-144.54.6מעטחרסיתND0.01

T4-152.52.1מעטחרסיתNDND
T4-165.52מעטחרסיתND0.02

T4-171.51.3מעטחרסיתNDND

T4-184.52.7מעטחרסיתNDND

T4-192.53מעטחרסיתND0.03

T4-205.53.4מעטחרסיתND0.02
T4-211.513מעטחרסיתNDND

T4-224.52מעטחרסיתND0.08

T4-232.59מעטחרסיתND0.01

T4-245.50.4מעטחרסיתND0.13

T4-251.513מעטחרסיתND0.03
T4-271.51.1מעטחרסיתND0.03

T4-284.56מעטחרסיתND0.05
T4-292.59.3מעטחרסיתND0.01

T4-305.54.3מעטחרסיתNDND

T4-311.57.2מעטחרסיתND0.07

T4-324.54.1מעטחרסיתND0.11

T4-332.58.8מעטחרסיתND0.02
T4-345.57מעטחרסיתND0.02

T4-351.51.1מעטחרסיתND0.05
T4-364.51.8מעטחרסיתND0.01

T4-372.51.4מעטחרסיתND0.01
T4-385.52מעטחרסיתND0.05

T4-391.5130.040.33מעטחרסית
T4-404.52.5מעטחרסיתND0.02
T4-412.51מעטחרסיתND0.01

T4-425.58.3מעטחרסיתND0.03

T4-431.52.1מעטחרסיתND0.02
T4-444.55.3מעטחרסיתND0.02

T4-452.52.7מעטחרסיתND0.02
T4-465.56.2מעטחרסיתND0.06
T4-471.52.2מעטחרסיתND0.12

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

T4

22.3.21

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

25.3.21



PID (ppm)TCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.01.41.09:רקע:ערכי סף

T4

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

T4-484.50.6מעטחרסיתND0.02
T4-492.58.3מעטחרסיתND0.07
T4-505.510.020.02מעטחרסית

T4-511.54.8מעטחרסיתND0.03
T4-524.55.8מעטחרסיתND0.02

T4-532.53.5מעטחרסיתND0.02
T4-545.52.7מעטחרסיתND0.05
T4-551.58.1מעטחרסיתND0.08

T4-564.519.4מעטחרסיתND0.04
T4-572.514מעטחרסיתND0.07

T4-585.51.4מעטחרסיתND0.06

T4-591.51מעטחרסיתND0.05
T4-604.55.2מעטחרסיתND0.07
T4-612.51.5מעטחרסיתND0.05

T4-625.55.5מעטחרסיתND0.07
T4-631.56.6מעטחרסיתND0.02

T4-644.55.4מעטחרסיתND0.13

T4-652.51.3מעטחרסיתND0.01

T4-665.54.3מעטחרסיתND0.06

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

25.3.21



PID (ppm)TCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.01.41.09:רקע:ערכי סף

F-11.254בנוניתחרסיתND0.07

F-21.25110בנוניתחרסיתND0.55

F-31.2520בנוניתחרסיתND0.013

F-43.7525בנוניתחרסיתND0.48

F-53.7529950.0415.1בנוניתחרסית

F-63.750.010.8>25בנוניתחרסית

F-73.755בנוניתחרסיתND0.5

F-83.7592בנוניתחרסיתND1.71

F-93.7575בנוניתחרסיתND0.61

F-103.7531בנוניתחרסיתND0.12

F-113.758בנוניתחרסיתND0.11

F-123.7510בנוניתחרסיתND0.06

F-133.7515בנוניתחרסיתND0.08

F-143.756בנוניתחרסיתND0.14

F-153.757בנוניתחרסיתND0.12

F-161.252.2בנוניתחרסיתND0.03

F-171.252.4בנוניתחרסיתND0.09

F-181.252.9בנוניתחרסיתND0.04

F-191.251.4בנוניתחרסיתND0.02

F-201.254בנוניתחרסיתND0.01

F-211.251.5בנוניתחרסיתND0.02

F-221.252.4בנוניתחרסיתND0.02

F-231.252.2בנוניתחרסיתND0.04

F-241.251.5בנוניתחרסיתND0.03

H-11.252.5בנוניתחרסיתND0.03

H-23.754.3בנוניתחרסיתND0.07

H-31.252.7בנוניתחרסיתND0.03

H-43.758.1בנוניתחרסיתND0.04

H-51.253.7בנוניתחרסיתND0.05

H-63.754בנוניתחרסיתND0.02

J-B5.13.7510.10.020.99בנוניתחרסית

J-B5.23.75110.042.31בנוניתחרסית

J-B5.33.759.60.021.26בנוניתחרסית

J-B8.13.750.010.11>150בנוניתחרסית

J-B8.23.753700.010.35בנוניתחרסית

J-B8.33.75100בנוניתחרסיתND0.1

0.9ND0.03בנוניתחרסית5-13

2.1ND0.02בנוניתחרסית5-23

4ND0.12בנוניתחרסית5-33

32ND0.18בנוניתחרסית5-43

6.5ND0.03בנוניתחרסית5-53

0.0116.6>6600בנוניתחרסית5-63
23060.0229.4בנוניתחרסית5-74.5

2150.041.87בנוניתחרסית5-84.5
10ND0.14בנוניתחרסית5-93

37.5ND0.16בנוניתחרסית5-103

0.010.22>65בנוניתחרסית5-113

144ND0.33בנוניתחרסית5-123

109ND1.65בנוניתחרסית5-131

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

T1

18.10.20

13.10.20

21.10.20

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

25.1.21



PID (ppm)TCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.01.41.09:רקע:ערכי סף

T1

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

6.9ND1.45בנוניתחרסית5-141
2990.040.24בנוניתחרסית5-154.5

300ND0.55בנוניתחרסית5-164.5

80ND0.04בנוניתחרסית5-174.5

20ND0.08בנוניתחרסית5-181

19ND0.14בנוניתחרסית5-191

4.2ND0.02בנוניתחרסית5-201

3.1ND0.03בנוניתחרסית5-211

1.1ND0.02בנוניתחרסית5-221

4.2ND0.03בנוניתחרסית5-231

4ND0.01בנוניתחרסית5-244.5

N-7411.30.020.17ישחרסית

N-84190.010.11ישחרסית

N-94230.030.15ישחרסית

N-104550.071.86ישחרסית
N-111.255.1ישחרסיתND0.25

N-123.7537ישחרסיתND0.27

N-131.259ישחרסיתND0.08

N-143.7525ישחרסיתND0.15

N-151.250.010.03>2.2ישחרסית

N-163.7560.010.07ישחרסית

N-171.253.30.020.11ישחרסית

N-183.75490.040.22ישחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

19.11.21

25.10.21



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

M-13.2520.11.55מעטאיןחרסית

M-23.250.01>2.50.02מעטאיןחרסית

M-33.2530.040.16מעטאיןחרסית

M-43.254מעטאיןחרסיתND0.11

M-53.25960.054.69מעטאיןחרסית

M-63.250.010.1>9מעטאיןחרסית

N-13.250.011.5>27מעטאיןחרסית

N-23.250.010.1>4מעטאיןחרסית

N-33.253.5מעטאיןחרסיתND0.08

N-43.2520.9מעטאיןחרסיתND1.06

N-53.252.2מעטאיןחרסיתND0.06

N-63.252.5מעטאיןחרסיתND0.07

0.6ND<0.01מעטאיןחרסית24-13

0ND<0.01מעטאיןחרסית24-26

0ND<0.01מעטאיןחרסית24-33

0.3ND<0.01מעטאיןחרסית24-46

0.1NDNDמעטאיןחרסית24-53

0.2NDNDמעטאיןחרסית24-66

0.2NDNDמעטאיןחרסית24-73

0.4NDNDמעטאיןחרסית24-86

0.3NDNDמעטאיןחרסית24-93

0.1NDNDמעטאיןחרסית24-106

0.3NDNDמעטאיןחרסית24-113

0.3NDNDמעטאיןחרסית24-126

13ND<0.01מעטאיןחרסית24-133

5NDNDמעטאיןחרסית24-146

4.2ND<0.01מעטאיןחרסית24-193

18.8ND<0.01מעטאיןחרסית24-206

650.040.03מעטאיןחרסית24-153

62ND1.29מעטאיןחרסית24-213

66ND0.01מעטאיןחרסית24-226

733ND<0.01מעטאיןחרסית24-233

2110ND<0.01מעטאיןחרסית24-246

24.2.2124-B21313.20.010.3מעטאיןחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

16.2.21

24

17.11

18.11

14.2.21

15.2.21

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 





PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

T3-123.2מעטחרסית-ND0.02

T3-240.010.12>-5מעטחרסית

T3-360.010.06>-12מעטחרסית

T3-420.010.05>-4מעטחרסית

T3-540.010.1>-17מעטחרסית

T3-6615-0.020.08מעטחרסית

T3-723.3מעטחרסית-ND0.04

T3-840.010.06>-1.5מעטחרסית

T3-961.9-0.021.72מעטחרסית

T3-10214מעטחרסית-ND0.2

T3-11410מעטחרסית-ND0.23

T3-1260.010.33>-21.1מעטחרסית

T3-13223מעטחרסית-ND0.16

T3-14431מעטחרסית-ND0.28

T3-1560.010.11>-9.3מעטחרסית

T3-16215מעטחרסית-ND0.16

T3-17416.1מעטחרסית-ND0.05

T3-18692.2מעטחרסית-ND0.59

T3-1926.2מעטחרסית-ND0.02

T3-2041.4מעטחרסית-ND<0.01

T3-216130מעטחרסית-ND0.43

T3-2223מעטחרסית-ND0.02

T3-2342.6מעטחרסית-ND0.01

T3-24610.2מעטחרסית-ND<0.01

T3-2522.6מעטחרסית-ND<0.01

T3-2649.3מעטחרסית-ND<0.01

T3-2763.3מעטחרסית-ND<0.01

T3-2820.8מעטחרסית-NDND

T3-2942מעטחרסית-ND<0.01

T3-3062.4מעטחרסית-NDND

T3-3120.4מעטחרסית-ND<0.01

T3-3241.1מעטחרסית-ND0.02

T3-3361.4מעטחרסית-ND<0.01

T3-3425.7-0.060.1מעטחרסית

T3-3545.1-0.050.04מעטחרסית

T3-3668.2-0.010.005מעטחרסית

T3-3721.4מעטחרסית-ND0.05

T3-3840.010.02>-0.9מעטחרסית

T3-3960.1-0.020.023מעטחרסית

T3-4020.2מעטחרסית-ND0.04

T3-4140.7מעטחרסית-ND0.03

T3-4263.1מעטחרסית-ND0.08

T3-4321.4מעטחרסית-ND0.05

T3-4441.4מעטחרסית-ND0.03

T3-4561.3מעטחרסית-ND0.13

T3-4620.8מעטחרסית-ND0.04

T3-4747.3מעטחרסית-ND0.05

T3-4861330-0.2634.4מעטחרסית

T3-4923.2מעטחרסית-ND0.04

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

T3

7.2.21

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

10.2.21

17.2.21



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

T3

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

T3-504420-0.0315.9מעטחרסית

T3-5162370-0.8847.4מעטחרסית

T3-522231-0.1134.7מעטחרסית

T3-534738-0.0346.1מעטחרסית

T3-5461503-1.7144.7מעטחרסית

T3-55250>0מעטחרסיתNDND

T3-56450>0מעטחרסיתNDND

T3-57650>0.1מעטחרסיתNDND

T3-58250>0.2מעטחרסיתNDND

T3-59450>0מעטחרסיתND<0.01

T3-60650>0מעטחרסיתNDND

T3-61250>0.1מעטחרסיתND<0.01

T3-62450>0.9מעטחרסיתND0.02

T3-63650>0.1מעטחרסיתNDND

T3-64250>2.2מעטחרסיתNDND

T3-6521.8192מעטחרסיתND0.01

T3-66450>1.5מעטחרסיתNDND

T3-67450>0.7מעטחרסיתNDND

T3-68650>4.7מעטחרסיתND0.05

T3-69650>2.6מעטחרסיתNDND

T3-70350>1מעטחרסיתNDND

T3-71550>0.8מעטחרסיתNDND

T3-72350>1.3מעטחרסיתNDND

T3-73550>1.7מעטחרסיתND<0.01

T3-B130.3מעטחרסית-NDND
T3-B250.3מעטחרסית-NDND

T3-B330.1מעטחרסית-NDND
T3-B450.5מעטחרסית-NDND

T3-B530.4מעטחרסית-NDND

T3-B650.3מעטחרסית-NDND

T3-B7342מעטחרסית-ND0.14

T3-B8523מעטחרסית-NDND
T3-B938מעטחרסית-ND0.02

T3-B105110מעטחרסית-ND0.06
T3-B113114מעטחרסית-ND0.71

T3-B12510מעטחרסית-NDND
T3-B1340.1מעטחרסית-NDND

T3-B1440.2מעטחרסית-NDND
T3-C11.50.9מעטחרסית-NDND
T3-C23.516.7מעטחרסית-ND0.07

T3-C35.514.5מעטחרסית-ND0.2

T3-C41.50.8מעטחרסית-ND0.04
T3-C53.50.7מעטחרסית-ND0.03

T3-C65.59.9מעטחרסית-ND0.08
T3-C71.50.8מעטחרסית-ND0.03
T3-C83.51.3מעטחרסית-ND0.02

T3-C95.54.6מעטחרסית-ND0.02
T3-C101.51.2מעטחרסית-ND0.03

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

17.2.21

24.2.21

11.3.21

8.4.21



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

T3

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

T3-C113.522מעטחרסית-ND0.12
T3-C121.510מעטחרסית-ND0.19
T3-C133.531מעטחרסית-ND3.87

T3-C145.529-0.030.93מעטחרסית
T3-C151.51301-0.042.17מעטחרסית

T3-C163.52002-2.57מעטחרסיתND
T3-C175.52122-1.87מעטחרסיתND
T3-C181.5323מעטחרסית-NDND

T3-C191.5113-0.18מעטחרסיתND
T3-C203.5442-0.020.64מעטחרסית

T3-C215.531-0.04מעטחרסיתND

T3-C2240.0ללאחרסית-ND0.02
T3-C2340.0ללאחרסית-NDND
T3-C2440.0ללאחרסית-NDND

T3-C2540.0ללאחרסית-NDND
T3-C2640.0ללאחרסית-ND0.01

T3-C2740.0ללאחרסית-ND0.02

T3-C2840.0ללאחרסית-ND0.03

T3-C2940.0ללאחרסית-ND0.02

T3-C3040.0ללאחרסית-ND0.12
T3-C3140.0ללאחרסית-NDND

T3-C3220.0ללאחרסית-NDND

T3-C3320.0ללאחרסית-NDND

T3-C3420.0ללאחרסית-ND0.04

T3-C3520.0ללאחרסית-ND0.01
T3-C3620.0ללאחרסית-NDND

T3-C3720.0ללאחרסית-ND0.06
T3-C3820.0ללאחרסית-NDND

T3-C3920.0ללאחרסית-NDND

T3-C4020.0ללאחרסית-ND0.01

T3-CB151.50.8-0.070.12מעטחרסית

T3-CB163.515.0-2.083.03מעטחרסית
T3-CB175.517.2-5.855.32מעטחרסית

T3-C411.50.9ללאחרסית-ND0.05
T3-C421.55.2ללאחרסית-ND0.01

T3-C433.53.3ללאחרסית-NDND
T3-C445.54.0ללאחרסית-ND0.01

T3-C451.51.1ללאחרסית-ND0.02
T3-C463.59.6ללאחרסית-ND0.02
T3-C475.56.5ללאחרסית-ND0.01

T3-C481.53.8ללאחרסית-ND0.02

T3-C493.50.8ללאחרסית-ND0.02
T3-C505.57.1ללאחרסית-NDND

T3-C511.50.0ללאחרסית-ND0.17
T3-C521.515.3מעטחרסית-ND0.14
T3-C533.51675.0-22.27מעטחרסית

T3-C545.5537.0-0.850.73מעטחרסית
0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

18.4.21

20.4.21

8.4.21



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף

T3

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

16.6.21T3-D15.5356.0מעטחרסית-ND0.84
T3-E13.51.4-0.01מעטחרסיתND
T3-E25.587.0-0.010.2מעטחרסית

T3-E33.51.2-0.010.03מעטחרסית
T3-E45.548.0-0.030.37מעטחרסית

T3-E53.515.0מעטחרסית-ND0.09
T3-E65.550.0מעטחרסית-ND0.03
T3-E73.50.0מעטחרסית-NDND

T3-E85.50.0מעטחרסית-NDND
T3-E93.50.0מעטחרסית-NDND

T3-E105.50.0מעטחרסית-NDND

T3-F120.0ללאחרסית-NDND
T3-F220.0ללאחרסית-NDND
T3-F320.0ללאחרסית-NDND

T3-F420.0ללאחרסית-NDND
0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

28.7.21

20.6.21



המזרחי משיק לגבול  הקיר
חריגות שנמצאו בקיר  . האתר

המזרחי לא נחפרו בגלל המגבלה  
הפחתת ריכוז  . ההנדסית

המזהמים בקרקע תהיה  במהלך  
או  ' בשלב ב In-Situטיפול 

בעבודות פיתוח עתידיות שיתנו  
.מענה הנדסי ליציבות הקיר

יתר החריגות המופיעות בטבלה  
עד לתיחוםלעיל נחפרו ופונו 

.  במהלך חפירת הבור



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך
0.0350:רקע:ערכי סף

C-15.2550>3.5מעטהחרסית
C-2350>0.5מעטהחרסית
C-3150>0.3מעטהחרסית
C-45.2550>2.2מעטהחרסית
C-5350>3.3מעטהחרסית
C-6150>0.9מעטהחרסית
C-75.2550>18.1מעטהחרסית
C-8350>4.3מעטהחרסית
C-9150>0.4מעטהחרסית
F-25150>0.9מעטהחרסית
F-26350>0.1מעטהחרסית
F-27550>0.5מעטהחרסית

PID (ppm)TCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.01.41.09:רקע:ערכי סף

0.3ND0.05בנוניתחרסית17-11.25
0.1ND0.01בנוניתחרסית17-21.25
80.020.43בנוניתחרסית17-31.25
250.091.7בנוניתחרסית17-41.25
0.5ND0.02בנוניתחרסית17-51.25
0.6ND0.06בנוניתחרסית17-61.25
0.3ND0.03בנוניתחרסית17-71.25
75ND5.13בנוניתחרסית17-83.75
250.010.24בנוניתחרסית17-93.75

2.2ND0.04בנוניתחרסית17-103.75
300.043.34בנוניתחרסית17-113.75
430.020.4בנוניתחרסית17-123.75
6.60.020.5בנוניתחרסית17-133.75
2.30.010.71בנוניתחרסית17-143.75
54ND0.23בנוניתחרסית17-156.25
45ND0.56בנוניתחרסית17-166.25
0.010.18>18בנוניתחרסית17-176.25
6580.1212.3בנוניתחרסית17-186.25
8ND0.03בנוניתחרסית17-196.25
10ND0.13בנוניתחרסית17-206.25
130.020.48בנוניתחרסית17-216.25

12.10.2017-B83.751.7בנוניתחרסיתNDND
0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

16

7.10

13.10

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

17

9.9.20

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 



PID (ppm)TCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.01.41.09:רקע:ערכי סף

B-110.2בנוניתחרסיתNDND
B-230.2בנוניתחרסיתNDND
B-35.250.2בנוניתחרסיתNDND
B-410.7בנוניתחרסיתNDND
B-510.4בנוניתחרסיתNDND
B-630.8בנוניתחרסיתNDND
B-730.5בנוניתחרסיתNDND
B-85.251בנוניתחרסיתNDND
B-95.250.6בנוניתחרסיתNDND
B-1010.3בנוניתחרסיתNDND
B-1130.4בנוניתחרסיתNDND
B-125.250.6בנוניתחרסיתNDND
B-135.250.4בנוניתחרסיתNDND
B-1430.6בנוניתחרסיתNDND
B-1510.2בנוניתחרסיתNDND

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

6.10

18

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

.שלושה פוליגונים שהורחבו עד לחיבורם לפוליגון אחד

.נחפרו במהלך מיזוג הפוליגונים18,11,4הדוגמאות החורגות 



PID (ppm)TPHלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.0350:רקע:ערכי סף

A-11.25 50>0.2בנוניתחרסית
A-21.25 50>0.2בנוניתחרסית
A-33.75 50>0.2בנוניתחרסית
A-43.75 50>0.2בנוניתחרסית
A-51.25 50>0.2בנוניתחרסית
A-61.25 50>0.2בנוניתחרסית
A-73.75 0.2318בנוניתחרסית
A-83.75 50>0.5בנוניתחרסית
A-91.25 50>0.2בנוניתחרסית

A-101.25 50>0.2בנוניתחרסית
A-113.75 50>0.2בנוניתחרסית
A-123.75 50>0.2בנוניתחרסית
A-131.25 0.2175בנוניתחרסית
A-141.25 0.5263בנוניתחרסית
A-153.75 0.2995בנוניתחרסית
A-163.75 0.9799בנוניתחרסית
A-1750>0.2בנוניתחרסית קרקעית
A-1850>0.2בנוניתחרסית קרקעית
A-1950>0.2בנוניתחרסית קרקעית
A-2050>0.2בנוניתחרסית קרקעית
G-13 0.1190בנוניתחרסית
G-24.5 0.01352בנוניתחרסית
G-33 0.4827בנוניתחרסית
G-44.5 0.3103בנוניתחרסית
G-53 0.11925בנוניתחרסית
G-64.5 50>0.9בנוניתחרסית

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

4.10

19

14.10

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

.  מצפונו19שמשיק לפוליגון 27נחפרו ופונו בעת חפירת פוליגון החריגות בצפון הפוליגון



PID (ppm)TPHTCEPCEלחותמרקם('מ)עומק שם דוגמהתאריך

0.03501.41.09:רקע:ערכי סף
10.552NDNDמעטחרסית27-16

50NDND>0.5מעטחרסית27-23
50NDND>0.3מעטחרסית27-36
50NDND>0.1מעטחרסית27-43

50NDND>0.1מעטחרסית27-56
50NDND>0מעטחרסית27-63

50NDND>0.7מעטחרסית27-76
1.3238ND0.03מעטחרסית27-83
8.2276NDNDמעטחרסית27-96

50NDND>0.2מעטחרסית27-103
50NDND>0.1מעטחרסית27-115

50ND0.08>106.3מעטחרסית27-126
50ND0.02>4.7מעטחרסית27-133

50NDND>0.2מעטחרסית27-146
50NDND>0.3מעטחרסית27-153

0.0:  רקעPID;  חריגה מערך הסף  : צבע;    (ג"ק\ג"מ): יחידות

27

21.6.21

 :( מטר6>מי תהום) למגורים 1טיר )ערכי סף 

, מערבי של הפוליגון-בשל גישה מוגבלת לכלים הנדסיים בחלקו הצפוני והצפון

הדיגום המוודא , לפיכך. ס"צפיפות הדיגומים באזורים אלו נמוכה מנהלי המשרד להגנ

: באזורים אלו מתבסס על
.עומקים ללא תוצאות חורגות מערכי הסף2-דיגום של כל הדפנות מ* 
קידוחי קרקע שנערכו באזור זה טרם החפירה בשולי הפוליגון אשר התקבלו * 

.ללא תוצאות חורגות מערכי הסף
. חפירת כל הקרקע ממוקדי הזיהום שאותרו עד להגעה לסלע* 

.חברת לודן טכנולוגיות סביבה-"ש בית הכרם"תע( 2)דוח סקר קרקע "פירוט ב




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































