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 תצהירים וחומרי הערר –נספח ב' 



  I 

 מסקנות והמלצות 

  סטורי לבחינת ילבצע סקר הנדרש תכנית להקמת שכונת הגולף במבשרת ציון במסגרת

 . כתוצאה משימושי עברהתכנית קרקע בגבולות הזיהום פוטנציאל 

 מאגף פסולת במחוז ירושלים של המשרד סטורי בוצע על בסיס מידע שהתקבל יהסקר הה

)ברנע(  להגנת הסביבה, מחלקת הנדסה במועצה המקומית מבשרת ציון, מר יואב קבצ'ניק

ומסמכי ערר של המועצה המקומית מבשרת ציון נגד הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז 

 ירושלים ועדת המשנה להתנגדויות ומנהל מקרקעי ישראל.   

 כך כי שטח התכנית שימש האתר, מצביעים על סטורי שנערך בשטח יממצאי הסקר הה

 עפר בעומק לא ידוע. בעבר להטמנה של פסולת מעורבת, פסולת בניין ועודפי 

  לאפיון חתך המילוי עד המסלע דיגום קרקע ע"י קידוחים אנו ממליצים על ביצוע של

 הטבעי

 



  18 מתוך 1עמוד   

 מבוא

נדרשה  )להלן "התכנית"( בניה של שכונת "הגולף" במבשרת ציון 152-0438994מס' במסגרת תכנית 

ומי מטרת הסקר הינה לאפיין את פוטנציאל זיהום הקרקע . (Phase I)סקר היסטורי  עריכה של

נתבקש מר דורון בראון, מנכ"ל  23/5/19בתאריך . עבר ובהווה בשטח התכנית יותמפעילוהתהום 

פרוספקט בע"מ מאת מר מתי כספי, מהחברה לשירותי איכות הסביבה, לערוך סקר היסטורי -גיאו

(Phase I)  במבשרת ציון. בשטח התכנית להקמת שכונת הגולף 

-בוצע סיור ראשוני ע"י מר עידו גוטמן, מנהל מחלקת מדעי האדמה בחברת גיאו 19/6/19בתאריך 

 ומר מתי כספי בשטח התכנית.  מפרוספקט בע"

 רקע

בין הרחובות אופיר, החושן במבשרת ציון  "רכס חלילים"שטח התכנית ממוקם מצפון לשכונת 

דונם שהינם מוגדרים  42.3-הינו כ(. שטח התכנית 1-2)איורים  (215100/635200)נ.צ. מרכזי  וברקת

ו מלא בפסולת בניה ופסולת ואדי טבעי אשר ברובשטח התכנית הינו  כשטח פרטי פתוח )שפ"פ(. 

 מעורבת.

 דרכים

 לא קיימות דרכים סלולות או כבושות, בצידו הדרומי ישנה דרך סלולה באספלט.  התכנית בשטח

 ניקוז וביוב

לא קיימת תשתית ביוב בשטח התכנית. שטח התכנית מנוקז לואדי הטבעי המוביל לכיוון מזרח 

מטר מזרחית לשטח התכנית, אשר מתנקז לנחל שורק בעמק  650-באופן טבעי, לכיוון נחל לוז, כ

 הארזים.  

 שימושי קרקע בסביבת האתר

של "רכס חלילים" ת המגורים הינם שכונהדרומי, המזרחי והמערבי שימושי הקרקע בגבול התכנית 

מטרים  100. שימושים נוספים במרחק של עד (אופיררח' ברקת ורח' חושן,  )שדרותמבשרת ציון 

מצפון לתכנית ישנו שטח  . קופת חולים, מגרש משחקים ומגבול התכנית כוללים גם גן ציבורי

  .פתוח
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  18 מתוך 4עמוד   

 גיאולוגיה

 המבנ

ק"מ מציר הקמר הממוקם באזור  5האתר ממוקם באגף המזרחי של קמר רמאללה, במרחק של כ 

 . 100אבו גוש. בנטיות באזור האתר הן מעלות בודדות בדרך כלל פחות מ 

הוא  מערב שצידם העלוי -האתר ממוקם באזור של מספר העתקים שכוונם הכללי הוא מזרח 

לכיוון צפון והירוד לדרום. זריקתם עשויה להגיע ממטרים בודדם עד כמה עשרות מטרים. האתר 

 עצמו ממוקם כמה עשרות מטרים צפונית לאחד מעתקים אלו.

 האתר ממוקם על גבי מחשופי התצורת כסלון ושורק.

 סטרטיגרפיה

לוז והעתקים שבאזור  ק"מ מהאתר כתוצאה מהטופוגרפיה התלולה יחסית אל נחל 1במרחק של כ 

 נחשפות התצורות הבאות מלמטה כלפי מעלה:

 תצורת כפירה

קרתיקון תחתון. המסלע של תצורה זו הוא בעיקר אבני גיר  -גיל תצורת כפירה הוא אלביין 

משוכבות היטב, לעתים מופיעות שכבות של דולומיט ואופקים דקים של חוואר. אבני הגיר הם 

 העובי הנחשף של התצורה בנחל לוז הוא רק מטרים בודדים.בדרך כלל מאד קומפקטיות. 

 *תצורת גבעת יערים

 תצורת זו נחשפת רק מערבית להאתר קרוב יותר לציר הקמר ובמעלה כיוון הזרימה.

קרתיקון תחתון. עובי של התצורה הוא הוא כמה עשרות  -גיל תצורת גבעת יערים הוא אלביין 

 מטרים.

תצורת גבעת יערים חסרה ותצורת שורק מונחת  2011ואבני משנת במפה הגיאולוגית של סנה * 
 כפירה. רתעל תצו

 תצורת שורק

גיל התצורה תצורת שורק באזור זה מונחת על גבי תצורת כפירה.  2011על פי המפה סנה ואבני מ 

 קרתיקון תחתון. –הוא אלביין 

היטב עם שכבות חוואר  המסלע של תצורת שורק הוא בעיקר דולומיט, ודולומיט חווארי משוכב

ביניהם. בחלק התחתון של התצורה כמות החוואר הוא גבוהה ולעתים כמות החוואר היא מעל 

ים ולעתים בכל אזור ירושלים מופיעים טכמות הדולומיט. המסלע של תצורת שורק הוא א

של  חלקות מטר.  100עובי תצורת שורק באזור זה היא מעל  מעיינות קטנים מעל שכבות החוואר.

 האתר מונח על גבי סלעי תצורת שורק.
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 תצורת כסלון

קרתיקון תחתון. באזור זה הופעתה של תצורת כסלון היא מצוקית,  –גיל התצורה הוא אלביין 

ובבסיס משוכבת היטב. המסלע של התצורה היא דולומיט בינוני עד גס גביש עם חללים קטנים 

 מטר. 30בית. עובי התצורה באזור זה כ של פאונה שנשטפה, אי לכך התצורה היא מאד נקבו

 תצורת בית מאיר

גיל תצורת בית מאיר הוא קנומן תחתון. המסלע של התצורה הוא דולומיט לעתים מעט חווארי 

ס"מ משוב מאד דק, כתוצאה מרכות  30 – 20רם מגיע ל כ וטלעתים קרובות עם עדשות צור שק

של התצורה  ההידראולית נראה כמסיבי. כתוצאה מהרכב המסלע המוליכות הסלע בנוף השיכוב

 היא מאד נמוכה.

 הידרולוגיה

 212תנינים( בתא דיווח -התחנה נמצאת באזור המערבי של אקוויפר חבורת יהודה )אקוויפר ירקון

מים (. אזור זה הינו אזור הפריאטי בו מבוצעת הזנה של האקוויפר באמצאות חדירת מי גש4)איור 

טורון, והוא -דרך שכבות הקרקע והסלע העליונות. אקוויפר חבורת יהודה משויך לגיל קנומן

משתרע בצפון ממעיינות התנינים, חוצה את דרום הכרמל וחלקה הדרומי של סינקלינת מנשה 

מוליך של אנטיקלינת אום אל פחם. בדרום נקבע גבול האגן בציר קמר -ועד לחלקה המרכזי הלא

-10נה. המוליכות ההידראולית של חבורת יהודה היא בינונית עד גבוהה, סדר גודל של ירוחם דימו

 (. 2002מ' לשנייה, השווה לעשרות סנטימטרים עד עשרות מ' ביממה )גבירצמן  10-3עד  5

 רגישות לזיהום מי התהום 

ם הגבול העליון של אקוויפר ההר הוא משטח פריאטי הקולט מים מפני השטח ממקורות טבעיי

)משקעים( ומלאכותיים, הן מבוקרים )כגון החדרות( והן בלתי מבוקרים )זרימה חוזרת של מים 

וקולחין ממערכות צריכה וניקוז עילי על פני השטח(. למרות עומק מפלס מי התהום, העדר חציצה 

של מסלע אוטם בין פני השטח והאקוויפר מאפשרים חדירת מזהמים אל מי האקוויפר. על פי 

רי הסכנה למקורות מים כתוצאה מזיהום ע"י דלקים של משרד החקלאות )שנת הוצאה מפת אזו

האתר נמצא באזור של פגיעות מי  4/ב/34לא ידועה(, מצוי האתר באזור סיכון א' וע"פ תמ"א 

תהום גבוהה, שמשמעותו הינה הימצאות מעל אקוויפר ראשי שבו נזק שאינו ניתן לתיקון )איור 

5 .) 
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 קידוחי מי תהום

ק"מ ממרכז התוכנית  5-המים ומשרד הבריאות, ברדיוס של כעל פי מי מידע שהתקבל מרשות 

 ושני קידוחי מחקר.קידוחי מי שתיה  15, מתוכם (1 הטבלו 6איור קידוחי מי תהום ) 17קיימים 

" הנמצא באפיק נחל לוז 18קידוח מי השתיה הקרוב ביותר לשטח התכנית הינו "מק עין כרם 

מטר.  150מטרים מגבול התכנית המזרחי. לקידוח הנ"ל רדיוס מגן ב' וג' של  800 -המרחק של כ

", אולם שטח התכנית 9ידוח "מק עין כרם גבול התכנית המזרחי נמצא בסמוך לרדיוס מגן ג' של ק

  כולו נמצא מחוץ לדריוסי המגן של הקידוחים שבקרבתו. 

 
 קידוחי מי תהום – 1טבלה 

 
  

שימושבעליםשנת הקמהתא דיווחמרחק ממרכז התכניתYXשם קידוחמספר קידוח
מיםמקורות6350632161631071.792122001מק עין כרם 1351660118
מיםמקורות6347502164101385.142121963מק עין כרם 134166029
מיםמקורות6340002162301648.302121966מק עין כרם 1341660114
מיםמקורות6336302160801850.762121962מק עין כרם 133166012
מיםמקורות6328202155202416.772121966מק עין כרם 1321650115
מיםמקורות6346702178002751.532121967מק עין כרם 1341670110
מיםמקורות6350292179212826.182122004מק עין כרם 1351670119
מיםמקורות6342102120103244.722121961מק עין כרם 3 13416201656
מיםמקורות6319302149003276.112121959מק עין כרם 131164031
מיםמקורות6337902114603903.552121965מק עין כרם 5 נמוך13316102
מיםמקורות6337902114603903.552121962מק עין כרם 5 גבוה13316101
מחקרשירות הידרולוגי6312402145204002.252121963מח הרי יהודה ת/131164022
מיםמקורות6345602191004050.882121966מק עין כרם 1341690112
מיםמקורות6311702141604138.182121961מק עין כרם 131164014
מיםמקורות6308502130804796.132121965מק עין כרם 1301630111
מחקרשירות הידרולוגי6324262190864856.266632003מח B ע"י אגד13216901
מיםמקורות6316602116004978.112121962מק עין כרם 131161017
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 ממצאי הסקר ההיסטורי

-בוצע סיור ראשוני ע"י מר עידו גוטמן, מנהל מחלקת מדעי האדמה בחברת גיאו 19/6/19בתאריך 

 מהחברה לשירותי איכות הסביבה בשטח התכנית. פרוספקט בע"מ ומר מתי כספי

מרבית שטח פסולת בניין בפני השטח ונראה כי ערימות ממצאי הסיור הצביעו על הימצאות 

התכנית אינו קרקע טבעית אלא מילוי של עפר ופסולת בניין מבניית שכונת "רכס חלילים" 

 הסמוכה לגבול התכנית הדרומי. 

מנהלת מחלקת ההנדסה של  שהינה בנוסף לסיור התקיימו פגישות וראיונות עם אדר' לאה סבן

המועצה המקומית מבשרת ציון, פרופ' יואב קבצ'ניק, תושב רחוב חושן ועו"ד שרון כרמלי, בא 

מר יורם של אדר' רות להב, ומכתבים . כמו כן, התקבלו תצהירים כוחם של תשבי רכס חלילים

באשר לשימושי הקרקע ואופי  ומר אליהו עזרא פרופ' אוריאל ספריאלך מאירי, ומר חניוסף, 

 הפסולת אשר הושלכה באתר במהלך השנים )מצורפים בנספח ב'(. 

 ואדיעיקרי של השימוש הנמצא כי ה מסיכום המידע הקונקרטי שהתקבל מן הראיונות והתצהירים

 90-שנות ה באמצערכס חלילים,  טרם הקמת שכונתבשטח התכנית היה בעיקר השלכת פסולת. 

שימש כמטמנה לפסולת מעורבת אשר כללה פסולת בניין, של המאה הקודמת, שימש הואדי 

 פסולת בייתית, אסבסט, פסולת חקלאית )לולים ודירים( ממשקים במושבי האיזור ופסולת מתכת.

ת הבניין לפסוחלק ממקורות הפסולת היו רבים ומגוונים, בין היתר, שימש הואדי לקליטה של 

כיכר ם במיקיי , המחלקה למדעי הטבע ומעבדות משרד הבריאות אשר היומהריסת ביה"ס לרפואה

ע"פ תצהירי העדים אשר עבדו ו/או למדו במבנים אלו חלק מן ם. -בי (מגרש הרוסיםספרא )

המבנים היו צריפים ארעיים עם בעלי קירות וגגות אסבסט אשר שימשו כמעבדות וכמבנים 

בע"ח. עם הקמת קמפוסים של האוניברסיטה העברית בעין כרם ובגבעת רם, הועברה כל  לגידול

 נהרסו ופונו בחלקם לואדי בשטח התכנית.  בכיכר ספראהפעילות של המתחם אליהם והמבנים ב

הסמוכה לשטח התכנית  כונת רכס חליליםשל המאה הקודמת החלה הקמת ש 90-שנות ה באמצע

מאות אלפי טונות של שימש הואדי לקליטה של להקמת השכונה  מדרום. במהלך הכשרת השטח

  פסולת בניין בכמויות גדולות מאוד.כן ו חציבה, עודפי עפרעודפי 
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של תצלומי אוויר סטריאוסקופי )תלת מימדי( בוצע ניתוח לצורך עריכת הסקר ההיסטורי 

התקבלו מפות מדידה של שטח וכן  )מצורפים בנספח א'( 1995-ו 1958היסטוריים מן השנים 

 התכנית שטחמציגה את  1991המדידה משנת . מפת 2012-ו 1991התכנית ומעט מעבר לו מהשנים 

טרם הקמת שכונת רכס חלילים ואת הטופוגרפיה לפני קליטת עודפי החציבה, עודפי העפר 

 ופסולת הבניין מהקמת השכונה.  

בתכנת ך הסקר, מר עידו גוטמן, וניתוח המידע ניתוח תצלומי האוויר ההיסטוריים בוצע ע"י עור

בוצע ע"י אינג' אנדרו ליון, מהנדס מחצבים המועסק במחלקת  (® MineSight)מחשב ייעודית 

 . בע"מ פרוספקט-הסביבה בחברת גיאו

בשטח התכנית בשנת תצלומי האוויר ההיסטוריים מעיד על הימצאותו של ואדי עמוק  ניתוח

ניתן לראות כי חלק  1990שנת בלאות ובו נצפו טרסות חקלאיות רבות. חק. ואדי זה שימש ל1951

 וכי אין בו יותר טרסות חקלאיות כלל.  מן הואדי כבר נסתם, ככל הנראה בפסולת ועודפי עפר

רום הקרקע במרכז  1991בשנת  כינמצא , MineSightמניתוח של שתי מפות המדידה בתכנת ה

מרכז מעידה כי רום הקרקע ב 2012משנת מדידה המפת שבעוד מטר מ.פ.ה,  709-התכנית היה כ

ופסולת  מניתוח הנתונים הנ"ל נראה כי ישנו עירום של עודפי עפר מטר מ.פ.ה. 735התכנית הינו 

 . 1991מעל הפסולת אשר הושלכה בוואדי לפני  מטרים 26-בניין בעובי מרבי של כ

בגבולות בהן בוצעו המדידות בשטח חציבה, עודפי העפר ופסולת הבניין נמצא כי נפח עודפי ה

 נמצאים בגבולות התכנית.מ"ק  362,600-. מתוך הכמות הנ"ל כמ"ק 648,500הינו 

הסקר ההיסטורי מעידים על הימצאות עודפי חציבה, עודפי עפר, פסולת המוכללים של ממצאי ה

מאוד בשטח בניין ופסולת מעורבת מסוגים שונים כולל פסולת חקלאית ואסבסט בכמויות גדולות 

 התכנית ומעבר לה בואדי הטבעי אשר היה קיים באיזור. 

, ניתן לראות כי MineSightבתכנת ( 2012-ו 1991השוואת שתי מפות המדידה )מציגים  7-9איורים 

 ישנו מילוי גם מעבר לגבולות התכנית )מסומן בחום כהה(. 
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 איזור המילוי במבט מפה על גבול התכנית – 7איור 

 
 ועדכנית 1991המילוי )חום( בהשוואת מפות המדידה משנת זורי א

 

 מבט אלכסוני מכיוון צפון מזרח על שטח התכנית  – 8איור 

 
 

 ועדכנית 1991זורי המילוי )חום( בהשוואת מפות המדידה משנת א
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 מבט צד על עובי המילוי בשטח התכנית ממזרח למערב – 9איור 

 ועדכנית 1991המדידה משנת  זורי המילוי )חום( בהשוואת מפותא 

 חלופות לסקירת שטח התכנית

 לצורך סקירת שטח התכנית יש לבצע קידוחי קרקע בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי. 

 החלופות העומדות לפנינו הן: 

ואפיון  ביצוע קידוחי קרקע מפני השטח הקיימים ועד לתשתית הסלעית בשטח התכנית .1

 כל החתך.

ביצוע עבודות הפיתוח )חפירות( של השטח ולאחריהן ביצוע קידוחים לבחינת החתך  .2

 שמתחת למבנים המתוכננים. 

ה הינה פחות מתאימה היות ובמקרה הנ"ל יש לאפיין את כל החתך לפני תחילת יהחלופה השני

מלא הבניה. הסיבות לכך הן שתיים, האחת, לא ניתן לבסס את המבנים בשטח התכנית ללא אפיון 

של החתך עליו הם עומדים. והשניה, היות וקיים חשד להימצאות פסולת מעורבת בתחתית החתך 

 יתכן ויהיה צורך לניטור גז קרקע )מזהמים( או ביוגז )מטמנות(. 

לכן החלופה המתאימה במקרה זה הינה ביצוע קידוחים לאפיון מלא של החתך עד לתשתית 

 פר והפסולת אשר קיימים בשטח התכנית. הסלעית מתחת לעודפי החציבה, עודפי הע

היות ולא ידוע מיקום ספציפי של איזורים החשודים בזיהום יש לפרוס את הקידוחים בצורת רשת 

יש לשקול להוסיף קידוחים נוספים מחוץ לגבולות התכנית לצורך )גריד( בשטח התכנית. כמו כן, 

את תושבי השכונות הקיימות ואת זו מיפוי מלא של החתך ואיתור של מפגעים אשר עלולים לסכן 

 המתוכננת. 
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 קרקע דיגום  תוכנית  

בשטח התכנית הקידוחים יבוצעו  (10איור קידוחים ) 38-קע תכלול דיגום קרקע מתכנית סקר הקר

  ח ודיק לכ קמוע  ., העמוק מבינהםמ' מתחת לאזור המילוי או עד להגעה למסלע טבעי 5לעומק 

 .(2 הלבט)  MineSight תינכות ידי לע י ול ימה יבוע  חותינ יפל עבקנ

מחוץ לגבולות התכנית  קידוחים או יותר לצורך סקירה של איזורים 10יש לשקול תוספת, של 

 )בתכנית שלהלן לא נכלל פירוט עבור קידוחים אלה(. 

מכיוון שמדובר על מילוי מלאכותי אשר מורכב בעיקרו מפסולת בניין, מומלץ  – שיטת הקידוח 

  SPTפת של דיגום בס( עם תו, כלונסאות צרותלבצע את הקידוח בשיטת קידוח מתאימה )ספירלה

 . ניתן(ש)ככל  פריםלצורך קבלת מדגמים בלתי מו

מוסמך לדיגום קרקעות מזוהמות בהתאם לתקן דיגום הקרקע ייעשה על ידי דוגם  –דיגום הקרקע 

ISO 17025   .ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה 

חתך הקרקע/פסולת/מסלע יתואר לאורך כל קידוח באופן רציף, תוך מתן  – בדיקות שדה

יש לשים דגש על הימצאות של חלקיקי אסבסט ופסולת. התייחסות לאופי החומר, צבע, וריח. 

בכל המדגמים יתועדו ממצאי שדה הכוללים ממצאים ויזואלים )מסלע, צבע, מרקם(, ממצאי ריח, 

כל הממצאים  נייד. PIDלחות ובדיקת ריכוז החומרים האורגנים הנדיפים באמצעות מכשיר 

 יתועדו במחברת השדה ויוצגו בדו"ח המסכם.

 

 בדיקות מעבדה: 

 ישלחו למעבדה מוסמכת לאנליזות הבאות: הנבחרים ימדגמי הקרקע 

בכל מדגם שישלח   EPA 8015בשיטה המבוססת על  TPH-DRO, TPH-OROבדיקת  •

 למעבדה.

בכל מדגם אשר ישלח  EPA 6010סריקת מתכות במיצוי חומצי בשיטה המבוססת על  •

 למעבדה. 

במדגמים בהם וכן  במדגם אחד מכל קידוח ,EPA 8260בשיטה המבוססת על  - VOC'sבדיקת  •

 נייד. PIDבמכשיר  ppm 20ריכוז חומרים אורגניים נדיפים מעל  דיימד
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 קידוחי ניטור ביוגז ו/או גז קרקע אקטיבי

( במהלך ביצוע קידוחי הקרקע או PIDבמידה ויעלה חשד להימצאות מזהמים אורגניים )בניטור 

מעורבת במספר קידוחים, יש לשקול התקנה של בארות הימצאות של שכבות פסולת שתתואר 

 ניטור למדידת שפיעת ביוגז ו/או ניטור גז קרקע אקטיבי.  

 :אבטחת איכות

כל המדגמים יעוברו למעבדה בקירור ובליווי תיעוד מתאים. יערכו פיצול וחזרת מדגמים על ידי 

 10%לביצוע בדיקות חוזרות במעבדה הראשית ושליחה של  TPHמהמדגמים לאנליזת  5%העברת 

נוספים למעבדה מוסמכת נוספת כפיצול. כל מדגמי הקרקע ישלחו לבדיקה למעבדות מוכרות על 

 ( מאת הרשות להסמכת מעבדות.ISO 17025הגנת הסביבה ובעלות הסמכה )ידי המשרד ל

 .(VOC's) בלאנקים: בלאנק שדה, בלאנק ציוד, בלאנק רקע, בלאנק מסע

 דו"ח מסכם

 ניתוחם  ,יוגש דו"ח ובו תיאור הממצאים ,חות המעבדה"עם סיום ניתוח הממצאים וקבלת כל דו

 להמשך טיפול במידה ויידרש. המלצותכן ווהשוואתם לערכי הסף המקובלים, 
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 מיקום קידוחי קרקע ובדיקות המעבדה המוצעות 2טבלה 
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S-15.5214956.30635264.50'2101כל 1 מ

S-25.0214951.29635234.81'2101כל 1 מ

S-35.0214948.59635200.09'2101כל 1 מ

S-45.0214956.30635159.98'2101כל 1 מ

S-58.0214989.08635258.33'2101כל 1 מ

S-611.0214989.08635229.41'2101כל 1 מ

S-710.5214987.54635197.39'2101כל 1 מ

S-88.0214991.01635164.61'2101כל 1 מ

S-910.0215026.50635253.32'2101כל 1 מ

S-1019.0215025.34635224.39'2101כל 1 מ

S-1120.5215027.65635197.39'2101כל 1 מ

S-1213.0215029.20635164.61'2101כל 1 מ

S-1310.5215063.91635242.52'2101כל 1 מ

S-1420.5215061.98635217.45'2101כל 1 מ

S-1524.0215060.82635193.92'2101כל 1 מ

S-1617.0215061.59635162.30'2101כל 1 מ

S-1718.0215097.46635216.29'2101כל 1 מ

S-1825.5215095.53635186.59'2101כל 1 מ

S-1917.0215092.83635152.65'2101כל 1 מ

S-2016.5215128.70635197.39'2101כל 1 מ

S-2120.5215122.92635171.17'2101כל 1 מ

S-2214.5215119.06635137.61'2101כל 1 מ

S-2319.5215158.79635179.65'2101כל 1 מ

S-2415.0215154.16635153.43'2101כל 1 מ

S-2510.5215144.90635113.70'2101כל 1 מ

S-2623.0215193.11635166.54'2101כל 1 מ

S-2715.0215179.62635130.28'2101כל 1 מ

S-288.5215165.35635091.71'2101כל 1 מ

S-2924.0215220.50635151.11'2101כל 1 מ

S-3019.5215214.33635121.80'2101כל 1 מ

S-3113.0215193.11635103.29'2101כל 1 מ

S-3210.0215183.78635069.73'2101כל 1 מ

S-3315.0215212.79635081.30'2101כל 1 מ

S-3417.5215242.87635099.43'2101כל 1 מ

S-3525.0215257.14635139.54'2101כל 1 מ

S-3615.5215274.50635108.69'2101כל 1 מ

S-3716.0215301.80635132.21'2101כל 1 מ

S-387.0215293.70635083.23'2101כל 1 מ
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תוכנית קידוחי קרקע

¯

מקרא
קידוחי קרקע מוצעים

רחובות

גבול התכנית

 סקר היסטורי
 גולף מבשרת

מובראעידועידו31/7/19

WH\Zihum karka\החברה לשירותי איכות הסביבה
PLAN\GIS\שכונת הגולף מבשרת ציון\ איור 7
1:1,500



 

 צילומים    –נספח א' 

 אלכסוני של שטח התכנית בעת בניית שכונת רכס חלילים צילום אוויר    –  1צילום  

 

  

 תוכנישל הת ער משום מיקו



מבשרת ציון

215000

215000

גבול התכנית ע"ג תצלום אוויר משנת 1951

¯

מקרא
ערוץ הזרימה

גבול התכנית

 סקר היסטורי
 גולף מבשרת

מובראעידועידו31/7/19

WH\Zihum karka\החברה לשירותי איכות הסביבה
PLAN\GIS\שכונת הגולף מבשרת ציון\ תצ"א 1951
1:1,500 מקורב

טרסות חקלאיות

טרסות חקלאיותטרסות חקלאיות

טרסות חקלאיות



מבשרת ציון

215000

215000

גבול התכנית ע"ג תצלום אוויר משנת 1990

¯

מקרא
ערוץ הזרימה

גבול התכנית

 סקר היסטורי
 גולף מבשרת

מובראעידועידו31/7/19

WH\Zihum karka\החברה לשירותי איכות הסביבה
PLAN\GIS\שכונת הגולף מבשרת ציון\ תצ"א 1990
1:1,500 מקורב

טרסות חקלאיות

טרסות חקלאיותטרסות חקלאיות

טרסות חקלאיות



 

 (חומרי הערר)מתוך תצהירים  –נספח ב' 
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                             70-ה תונשב ,םיסורה שרגמ – ך״נתה ןיינבב טסבסא ינבמ

 

  ,םולש קי׳צנבק באוי ׳פורפל
 

 הנסכאתה תירבעה הטיסרבינואה ןהב םינשה ךשמב ל״נה םחתמב ורבטצהש טסבסאה ידממ רבדב שמאמ ךתלאשל
 הטיסרבינואה רשאכ םחתמהמ ועסוהו ורסוהש טסבסאה ידממ רבדב ונייה ,םיפוצה רהמ הדיריה רחאל הז םחתמב

 .עדימ טעמ ךל קפסל לכוא ,םר תעבגל הגרדהב הרבעו 1985 תנש ךלהמב ותוא השטנ
 

 ,זא לש היריעה ןינב דיל ןיינבב ,הטיסרבינואה לש היגולואוזל הקלחמב ימדקא לגס שיא יתייה 1969 תנשמ לחה
 לש רתוי לודג רפסמל תואצרה םג ונתנינו ,רקחמ ידימלתו םירקוח תורשע ודבע הז ןיינבב .ך״נתה ןינב ומשו

 תא וקפיס אל ןיינבה ידממ ךכיפלו ,הגרדהב הלע םיטנדוטסה רפסמו םירקוחה רפסמ םינשה ךלהמב .םיטנדוטס
 תורשע לש בחרנ חטשב רבודמ .ןיינבל ברעמו םורדמש םיחותפה םיחטשב םיפירצ תיינבב אצמנ ןורתפהו ,השירדה

 ןכש ,תיערא התייה וז היינב .םידימלתל תואצרהלו ,םייח ילעב לודיגל ,רקחמל םיפירצ ונבנ םהילע ,םימנוד
 יוניבל הארנכ המרג וז תויערא .םר תעבגב שדח סופמק תונבל הלחהו ,םיפוצה רה ןדבא םע המילשה הטיסרבינואה

  .טסבסא תוחולמ ,ך״נתה ןיינבל םיקישמה םינבמה לכ
 

 ןיינב גג לע ףסונ רדח יתשקבל קשמה הנב ילש יפיצפס רקחמ יכרצל רשאכ טסבסאמ היינבל תורישי עדומ יתייה
 יתדקפת ,יוניפה םרט תונורחאה םינשב .רדח ותוא הנבמב הז ןיינב רמוח לש ותוידעלבב יתחכונ וז היינבבו ,ך״נתה

 רבכ היהש ןיינבה תא םיאתהל םג ןמז ותואבו יוניפה תא ןגראל היה ירקיעה ידיקפתו ,היגולואוזל הקלחמה להנמכ
 יקלחב ושענש םיחותינמ הארנכ ,םדא תומצע טעמ אל ואצמנ יוניפה ידכ ךות .וילא הקלחמה תרבעהל ,םר תעבגב

 םג ויה םהיניבש התייה העומשהו ,האופרל רפסה תיבמ םיקלח ןסכאש םחתמב האופרה ידומיל תרגסמב תופוג
 בכרהב ויה ,םחתמב הטיסרבינואה ינבמ יוניפמ תונושה תונמטמל ועיגהש םירמוחהש ,ךכיפל רומאל ןתינ .םילבחממ

 םחתמ יוניפ  תא ושמישש תונמטמ ןתואב טלש ינוטסבסאה רמוחה ידממשו ,תולוספ לש יופצ יתלב ףא ילואו ןווגמ
  .םיסורה שרגמ

 

 

 ,בר דובכב

 
  לאירפס לאירוא
 

  



 תצהיר

לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר , 008131773 ת.ז. נושא הח"מ,                  אני

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

טרם1. והעובדות הפעילות על להעיד ציון, מבשרת המקומית המועצה לבקשת זה תצהיר מגיש               אני

.(" מתחם העירייה  הקמת כיכר ספרא (כיכר העירייה), בירושלים (להלן: "

המוח2. במדעי שני תואר בלימודי 1970-1979 בשנים העברית באוניברסיטה           למדתי/עבדתי

כלבורנט מכן ולאחר לזואולוגיה במחלקה בע"ח של מפיסיולוגיה חלק היו המדוברת             שבתקופה

העירייה, מתחם הוקם בו במקום היו שנים שבאותן הרוסים במגרש האוניברסיטה של              .במעבדות

 המוכר לכל כיום.

אל3. מעבדות בפועל אך לרפואה הספר בית של למעבדות צמודות) (כמעט בסמיכות שכנו               המעבדות

ובעלי חסרי זואולוגיה (כגון וביולוגיה רפואה לתלמידי הוראה מעבדות הטבע. למדעי             השתייכו

  חוליות, היסטולוגיה,בקטריולוגיה, פרזיטולוגיה, וגם פיזיולוגיה של בע"ח ופרמקולוגיה).

ומבנים4. דלעיל בתחומים המחקר מעבדות גם ובסמוך חיות גידול בתי שכנו מתחם, באותו               בנוסף,

 ארעיים אחרים (מקורי אזבסט) בהן פעלו מעבדות של משרד הבריאות.

בתקרות5. מקורים (צריפים) ארעיים במבנים גם אך קבועים בבניינים הן התקיימו ומעבדות              הרצאות

  וקירות כנהוג באותה תקופה (על פי רוב, עשויי פח או אזבסט).

שהתקיימה6. והמחקרית ההוראתית הפעילות כל הועברה רם וגבעת כרם בעין הקמפוסים השלמת              עם

  במתחם מגרש הרוסים לקמפוס החדשים  על ציודם  לפי הצורך.

היום7. קיימים אינן הסמוכים הבריאות משרד של אלה כולל במתחם שהיו הארעיים המבנים               כל

 במתחם הישן  ומה עלה בגורלם לא ידוע לי.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.8.

 חנוך  מאירי
 

 3 אפריל 2019
 
 

 אימות חתימה



ולאחר ,__________ ת.ז. באמצעות שהזדהה ,...... בפניי הופיע ___________ ביום כי מאשר              הנני
את אישר כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי                   שהזהרתיו

 נכונות ההצהרה וחתם עליה.

 
 

__________________________ 

 עו"ד ,
 

 








