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 :רקע .1

של "החברה לשירותי איכות הסביבה", ביצעה חברת "לודן טכנולוגיות סביבה    A-19במסגרת מכרז  

 . (2018-2019) במתחם בסיס הדלק באשדודמקיף סקר קרקע וגז קרקע  בע"מ" )לט"ס(

בוצע המשרד    הסקר  ע"י  שאושרה  המפורטת  החקירה  ותוכנית  ההסטורי  הסקר  למסקנות  בהתאם 

 והועברה ללט"ס ע"י החברה לשירותי איכות סביבה. 6.12.17להגנת הסביבה בתאריך 

מתאריך    תוצאות לודן  חברת  בדו"חות  מפרטים  הקרקע  וגז  הקרקע    מתאריך ו  08.07.2019סקר 

26.05.2019 . 

הצפוני של המתחם הצפוני של  חלק  בקיום מוקד זיהום קרקע עמוק    ממצאי סקר הקרקע הצביעו על

- 1D-27D  ,4.1C,4Cקידוחים )  57במוקד זה נקדחו  .  1-2מס'    מיםהמוקד מוצג בתרשיהאתר. מיקום  

10C ,50B -57B ,31T ,42T ,53.1T ,53.3T ,54.1T ,54.2T ,54.3T ,56.1T ,56.2T ,56.3T ,198B-201B )

של   עד    0.5לעומקים  אותר  מ'  18מ'  ו  TPH  ריכוזי   ובהם  בודדות  עשרות  בין  אלפי עד  שנעו  עשרות 

    מ"ג/ק"ג.

, נדרשה לט"ס לתחם את  In-Situגילוי המוקד העמוק והיערכות החברה לשיקומו בטכנולוגית  בעקבות  

גבוהה. ברזולוציה  בו  המזהמים  ריכוז  את  ולקבוע  המוקד  המוקד  השתרעות  בהתאם    תיחום  בוצע 

 .  24.03.20תאריך ב למשרד ואושרה על ידו  שהוגשה לתוכנית

המוקד ובשלב השני חקירת  תיחום  ו  חקירת קרקעהסקר בוצע בשני שלבים מרכזיים, שלב ראשון ביצוע  

   . מי התהום ע"י התקנה ודיגום של באר ניטור במוקד

 

 . מסקנות ודוח זה כולל תיאור ביצוע הסקר, הצגת ממצאי שדה ומעבדה, ניתוח תוצאות 
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  )מוקף באדום(  האתרמיקום  -  1תרשים 
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 בסבבים השונים שבוצעוופירוט הקידוחים העמוק מיקום מוקד  –  2תרשים 

 
 

 



 

 

 קרקע הסקר 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. היקף ההסמכה העדכני למועד הדוח שמור  -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  (. 26.2.20)מעודכן לתאריך  30נוהל דיגום קרקע, מהדורה  -  01הוראת עבודה 

 

 (עמוס פסדרמר  –)דוגם משלים  אביעזראיתי מר  –לודן  בוצע ע"י נציגודיגום פיקוח בשטח   •

 מר ינון לפיד –ניהול הפרויקט מטעם לודן   •

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

 .1 מפורט בטבלה:  קרקע לקיחת דגימות  •

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

 שיטות/תקנים ונהלי עבודה מסודרים. בדוחות המעבדה מופיעות שיטות האנליזה והערות לבדיקה.

 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה. מעבדה ראשית:   •

 .ALSבטחת איכות(: המעבדה משנית )  •

 .יבשיםימי הדיגום היו אויר:  תנאי מזג  •

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

 ( 1 ווינדקס וגיאוטכנולוגיה )פירוט בטבלה החברות   ימי קידוח בוצעו ע"ימצומצם של  מספר   •

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

 .("מס 2
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  סיקור העבודה  2.2

  :הסקר בוצע בשני שלבים מרכזיים 

 . והמשך תיחום מקוריתהתוכנית הביצוע קידוחי דיגום קרקע לפי  שלב א':

 .התקנת באר ודיגום מי התהום במוקדשלב ב': 

   הקידוחים פי    נקבע מיקום  תרשים  על  )ראה  הקודמים  בסקרים  המזוהמים  הקידוחים   , (2מיקום 

  .ס"מ( 2בעזרת ציוד מדידה ייעודי )סטייה עד סומנו בשטח הנקודות 

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

. דיגום מחתך הקרקע כלל 1  כים המפורטים בטבלהקידוחי הדיגום בוצעו בתאריקרקע בלתי מופרות.  

מטרים עד להגעה למי התהום ומטר מתחת לעומק מי התהום,    1.5- לאחר מכן כל כמ',    0.5  עומקיםאת ה

כ של  בעומק  קרקע  נדגמה  מהנקודות  התהום.  2-3בחלק  מי  לעומק  מתחת  בדיקה    מטרים  לאחר 

,  והווילים  . הצנצנותוויל יעודי )בהתאם לצורך(  קרקע הוכנסה לשתי צנצנות זכוכית  ויזואלית, כל דגימת

הונחו בשמש   PIDשנשלחו למעבדה, הוכנסו מיד לקירור בצידנית והצנצנות שנועדו לבדיקה באמצעות  

 כשעה לבדיקה. עד למשך 

   דגימות הקרקע נבחנו בבדיקת שדה בעזרת מכשירPID   אשר כויל ונבדק לרקע לפני השימוש בשטח ,

 ואפשר סינון מוקדם של הדגימות הנשלחות למעבדה. 

 כללו את הפרמטרים הבאים:  לקרקע  בדיקות המעבדהTPH  ,VOC  ,SVOC במיצוי חומצי,   , מתכות

גרגר גודל  )  5-ב   .GROו   התפלגות  דוגמאות D-12, D-13, D-14, D-15, D-18קידוחים  גם  נלקחו   )

 האנליזות בוצעו בהתאם לתוכנית העבודה ובהתאם לממצאי השדה. . TOC ,COD ,PHלאנליזות 

   למעבדת נשלחו  הקרקע  וסביבהדגימות  לאנרגיה  הישראלי  למעבדת   בקרת.  המכון  נשלחה  האיכות 

ALS. 

   תיחום סבב  כלל  כ  משליםהתיחום  במרחק  נקודות  נפרסו  מהמוקד  4-5-בו  המזוהמים מטרים  ים 

 . דיגום עד מתחת לעומק מי התהוםלתיחום אופקי, בוצע  שאותרו

 נלקחו אנליזות  המשלים לתיחום המוקדיםTPH בלבד. 

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

לים, רישום הדגימות והכנת טפסי שרשרת משמורת וכד', בהתאם לנהלי המשרד להגנת  בהתאם לנה

 הסביבה. 
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 . קרקעאנליזות  תוצאות 2.3

, שפורסמו ע"י המשרד  5, גרסה  VSL -לערכי ה הושוו  האנליטיות ריכוזי החומרים שנבדקו במעבדות

   .30.1.2020להגנת הסביבה בתאריך 

 ממצאי השדה וצגיםמ 2 הבטבל. 

  תוצאות  ותמוצג 3בטבלהTPH (DRO/ORO/GRO) . 

  מוצגות תוצאות המתכות 4בטבלה. 

  מוצגות תוצאות  5בטבלהCOD/TOC . 

  מוצגות תוצאות  6בטבלהPH . 

  מוצגות תוצאות  7בטבלהVOC. 

  מוצגות תוצאות  8בטבלהSVOC . 

  מוצגות תוצאות התפלגות גודל גרגר.  9בטבלה 

  מוצגות תוצאות בקרת האיכות.  10בטבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ממצאי שדה  - 1טבלה 

 PID (ppm) ריח לחות  תאור  עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-1 

AP-1 1.5 0 אין  עט מ חול 

AP-2 3 0.2 אין  עט מ חול 

AP-3 4.5 120.9 חזק עט מ חול 

AP-4 6  168.2 חזק עט מ חול חרסיתי 

AP-5 7.5  106.3 חזק עט מ חרסית 

AP-6 9 200.7 חזק עט מ חול 

AP-7 10.5 300.6 חזק עט מ חול 

AP-8 12 247.3 חזק עט מ חול 

AP-9 13.5 382.1 חזק עט מ חול 

AP-10 15 350.4 חזק בינוני  חול 

AP-11 16.5  180.2 חזק בינוני  חרסית 

D-2 

AQ-1 1.5 0.3 אין  מעט  חול 

AQ-2 3 0.1 אין  מעט  חול 

AQ-3 4.5 0.2 אין  מעט  חול 

AQ-4 6  0.1 אין  מעט  חול חרסיתי 

AQ-5 7.5  0.1 אין  מעט  חרסית 

AQ-6 9  0.5 אין  מעט  חרסית חולית 

AQ-7 10.5 23.4 חלש מעט  חול 

AS-1 12 45.8 חזק מעט  חול 

AS-2 13.5 289.8 חזק מעט  חול 

AS-3 15 75 חזק רבה חול 

AS-4 16.5  6.6 חזק רבה חרסית 

AS-5 18  24.3 חזק רבה חול וכורכר 

D-3 

AQ-8 1.5 0.1 אין  מעט  חול 

AQ-9 3 0.1 אין  מעט  חול 

AQ-10 4.5 0.1 אין  מעט  חול 

AQ-11 6  0.1 אין  מעט  חרסיתי חול 

AQ-12 7.5  0.8 אין  מעט  חול חרסיתי 

AQ-13 9  4.8 חלש מעט  חול חרסיתי 

AQ-14 10.5 21.1 חלש מעט  חול 

AQ-15 12 334.3 חזק מעט  חול 

AS-6 13.5 119.3 חזק מעט  חול 

AS-7 15 158.4 חזק רבה חול 

AS-8 16.5  24.5 חלש רבה חרסית 

D-4 

AV-5 1.5 0 אין  מעט  חול 

AV-6 3 0 אין  מעט  חול 

AV-7 4.5  0 אין  מעט  חול כהה 

AV-8 6  0 אין  מעט  חול חרסיתי 

AV-9 7.5  93.4 חלש מעט  חול חרסיתי 

AV-10 9  51.2 בינוני  מעט  חול חרסיתי 

AV-11 10.5 43.1 בינוני  מעט  חול 

AV-12 12 63.9 בינוני  מעט  חול 

AV-13 13.5 71.8 חזק מעט  חול 

AV-14 15 28.8 חזק רבה חול 

AV-15 16.5  3.9 חלש בינונית  חרסית 

AV-16 18  89.4 חלש בינונית  חרסית 

D-5 

AV-28 1.5 0 אין  מעט  חול 

AV-29 3 0 אין  מעט  חול 

AV-30 4.5 0 אין  מעט  חול 

AV-31 6  0 אין  מעט  חרסית חולית 

AV-32 7.5 0 אין  מעט  חול 

AV-33 9 0 אין  מעט  חול 

AW-1 10.5 0 אין  מעט  חול 

AW-2 12 0 אין  מעט  חול 

AW-3 13.5 0 אין  מעט  חול 

AW-4 15 0 אין  מעט  חול 

AW-5 16.5  15.2 חלש מעט  חרסית 

D-6 

AU-12 1.5 0.2 אין  מעט  חול 

AU-13 3 0.5 אין  מעט  חול 

AU-14 4.5  0.4 אין  מעט  חול כהה 

AU-15 6  0.5 אין  מעט  חול וכורכר 

AU-16 7.5  0 אין  מעט  חול וכורכר 

AU-17 9  0 אין  מעט  חול וכורכר 

AU-18 10.5  0 אין  מעט  חול וכורכר 

AV-1 12 0 אין  מעט  חול 

AV-2 13.5 0 אין  מעט  חול 

AV-3 15  0.3 אין  מעט  חרסית 

AV-4 16.5  0.3 אין  מעט  חרסית 

D-7 

AU-1 1.5 0 אין  מעט  חול 

AU-2 3 0 אין  מעט  חול 

AU-3 4.5  0 אין  מעט  חול חרסיתי 

AU-4 6 0 אין  מעט  חול 

AU-5 7.5 0.3 אין  מעט  חול 

AU-6 9 0 אין  מעט  חול 

AU-7 10.5 0.4 אין  מעט  חול 

AU-8 12  0 אין  מעט  חול וכורכר 

AU-9 13.5  0.5 אין  מעט  חול וכורכר 

AU-10 15  0.8 אין  מעט  חרסית 

D-7-15.5 15.5  20 בינוני  מעט  חרסית 

AU-11 16 20 בינוני  רבה חול 

 
  



 

 )המשך(ממצאי שדה 
 PID (ppm) ריח לחות  תאור  עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-8 

AT-8 1.5 0 אין  מעט  חול 

AT-9 3 0 אין  מעט  חול 

AT-10 4.5 0 אין  מעט  חול 

AT-11 6 0 אין  מעט  חול 

AT-12 7.5 3.5 חלש מעט  חול 

AT-13 9 43.2 בינוני  מעט  חול 

AT-14 10.5 2 חלש מעט  חול 

AT-15 12 0.9 חלש מעט  חול 

AT-16 13.5 4.5 חלש מעט  חול 

AT-17 15  1.1 חלש מעט  חרסית 

AT-18 16.5  5.3 חלש מעט  חרסית 

D-9 

AR-17 1.5 0.4 אין  מעט  חול 

AR-18 3 0.2 אין  מעט  חול 

AR-19 4.5  0.3 אין  מעט  חול חרסיתי 

AR-20 6 0.2 אין  מעט  חול 

AR-21 7.5 0.3 אין  מעט  חול 

AT-1 9 0 אין  מעט  חול 

AT-2 10.5 0 אין  מעט  חול 

AT-3 12 0 אין  מעט  חול 

AT-4 13.5 0 אין  מעט  חול 

AT-5 15  0 חלש מעט  חרסית 

AT-6 16.5  8.1 חלש בינונית  חרסית 

AT-7 18  0.9 חלש בינונית  חרסית 

D-10 

AR-12 1.5 2 חלש מעט  חול 

AR-13 3 0.6 חלש מעט  חול 

AR-14 4.5 0.6 אין  מעט  חול 

AR-15 6 0.6 אין  מעט  חול 

AR-16 7.5 0.2 אין  מעט  חול 

AS-9 9 0.1 אין  מעט  חול 

AS-10 10.5 0.1 אין  מעט  חול 

AS-11 12 0 אין  מעט  חול 

AS-12 13.5 0 אין  מעט  חול 

AS-13 15 0 אין  מעט  חול 

AS-14 16.5  32.5 חלש מעט  חרסית 

D-11 

AR-1 1.5 0 אין  מעט  חול 

AR-2 3 0 אין  מעט  חול 

AR-3 4.5 0 אין  מעט  חול 

AR-4 6 0 אין  מעט  חול 

AR-5 7.5  0.6 חלש מעט  חול חרסיתי 

AR-6 9 2.9 חלש מעט  חול 

AR-7 10.5 0.9 חלש מעט  חול 

AR-8 12 0.2 אין  מעט  חול 

AR-9 13.5 0.1 אין  מעט  חול 

AR-10 15 0.5 אין  מעט  חול 

AR-11 16.5  0.3 אין  מעט  חרסית 

D-12 

AX-1 1.5 0 אין  מעט  חול 

AX-2 3 33.9 חזק מעט  חול 

AX-3 4.5 70.3 חזק מעט  חול 

AX-4 6  64.6 חזק מעט  חול חרסיתי 

AX-5 7.5 92.1 חזק מעט  חול 

AX-6 9 108.2 חזק מעט  חול 

AX-7 10.5 112.5 חזק מעט  חול 

AX-8 12 25.7 בינוני  מעט  חול 

AX-9 13.5 27 בינוני  מעט  חול 

AX-10 15 4.8 בינוני  בינוני  חול 

AX-11 16.5  1.6 חלש בינוני  חרסית 

D-13 

AX-12 1.5 0 אין  מעט  חול 

AX-13 3  31.4 חזק מעט  חול שחור 

AX-14 4.5 74.3 חזק מעט  חול 

AX-15 6 100.5 חזק מעט  חול 

AX-16 7.5 99.1 חזק מעט  חול 

AX-17 9 101.6 חזק מעט  חול 

AX-18 10.5 91.9 חזק מעט  חול 

AX-19 12 152.4 חזק מעט  חול 

AX-20 13.5 100.2 חזק בינוני  חול 

AX-21 15  67.4 חזק בינוני  חרסית 

AX-22 16.5  80.1 חזק בינוני  חרסית 

D-14 

AW-17 1.5 0 אין  מעט  חול 

AW-18 3 38.3 חזק מעט  חול 

AW-19 4.5 78.3 חזק מעט  חול 

AW-20 6  51.1 חזק מעט  חול חרסיתי 

AW-21 7.5 94 חזק מעט  חול 

AW-22 9 107.6 חזק מעט  חול 

AW-23 10.5  73.1 חזק מעט  וכורכר חול 

AW-24 12  104.5 חזק מעט  חול וכורכר 

AW-25 13.5  129.2 חזק מעט  חול וכורכר 

AW-26 15  64.9 חזק מעט  חרסית 

AW-27 16.5  34.3 חזק מעט  חרסית 

AW-28 18  58.3 חזק מעט  חרסית 

 



 

 )המשך(ממצאי שדה 
 PID (ppm) ריח לחות  תאור  עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-15 

AZ-1 1.5 0 אין  מעט  חול 

AZ-2 3 0 אין  מעט  חול 

AZ-3 4.5 0 אין  מעט  חול 

AZ-4 6 0 אין  מעט  חול 

AZ-5 7.5 48.9 חזק מעט  חול 

AZ-6 9 103.5 חזק מעט  חול 

AZ-7 10.5 99.1 חזק מעט  חול 

AZ-8 12 102.6 חזק מעט  חול 

AZ-9 13.5 94.4 חזק מעט  חול 

AZ-10 15 67.5 חזק מעט  חול 

AZ-11 16.5  10.4 בינוני  מעט  חרסית 

D-16 

AW-6 1.5  0 אין  מעט  חול חרסיתי 

AW-7 3 0 אין  מעט  חול 

AW-8 4.5 0 אין  מעט  חול 

AW-9 6  0 אין  מעט  חול חרסיתי 

AW-10 7.5  0 אין  מעט  חול חרסיתי 

AW-11 9 2 אין  מעט  חול 

AW-12 10.5 2.7 חלש מעט  חול 

AW-13 12  5.7 חלש מעט  חול וכורכר 

AW-14 13.5  5.4 חלש מעט  חול וכורכר 

AW-15 15 45.8 חזק רבה חול 

AW-16 16.5  0.5 חלש מעט  חרסית 

D-17 

AV-17 1.5 0 אין  מעט  חול 

AV-18 3 0 אין  מעט  חול 

AV-19 4.5 51 חזק מעט  חול 

AV-20 6  26.5 חזק מעט  חוול חרסיתי 

AV-21 7.5  0.5 חלש מעט  חרסית 

AV-22 9 15 חלש מעט  חול 

AV-23 10.5 9.6 חלש מעט  חול 

AV-24 12 4.3 חלש מעט  חול 

AV-25 13.5 15.1 חלש מעט  חול 

AV-26 15 44.5 חזק רבה חול 

AV-27 16.5  52.3 בינוני  מעט  חרסית 

D-18 

AY-1 1.5 0.1 אין  מעט  חול 

AY-2 3 7.1 חלש מעט  חול 

AY-3 4.5 142.6 חזק מעט  חול 

AY-4 6  141.3 חזק מעט  חול חרסיתי 

AY-5 7.5  130.6 חזק מעט  חרסית חולית 

AY-6 9 163.4 חזק מעט  חול 

AY-7 10.5  143.3 חזק מעט  חרסית חולית 

AY-8 12 160 חזק מעט  חול 

AY-9 13.5 190 חזק מעט  חול 

AY-10 15  180.1 חזק רבה חול חרסיתי 

AY-11 16.5  85.7 חזק רבה חרסית 

AY-12 18  100 חזק רבה חרסית 

D-19 

BD-1 3 0.2 אין  מעט  חול 

BD-2 4.5 0.2 אין  מעט  חול 

BD-3 7.5  878.3 חזק מעט  חול חרסיתי שחור 

BD-4 10.5  434.8 חזק מעט  חרסית שחורה 

BD-5 13.5 578.1 חזק מעט  חול 

BD-6 16.5 858.2 חזק מעט  חול 

BD-7 18 514.3 חזק רבה חול 

D-20 

 0 אין  מעט  חול 2 -

 0 אין  מעט  חול 4 -

 0 אין  מעט  חול 5 -

 0 אין  מעט  חול חרסיתי  7 -

 0 אין  מעט  חול חרסיתי  9 -

 0 אין  מעט  חול 11 -

BD-8 13.5 23.5 בינוני  מעט  חול 

BD-9 16.5  0.9 בינוני  רבה חול רווי 

BD-10 18 6.3 סינוני  רבה חרסית אפורה רוויה 

D-21 

 0 אין  מעט  חול 2 -

 0 אין  מעט  חול 4 -

 0 אין  מעט  חול חרסיתי  6 -

BD-11 7.5  258.3 בינונית  מעט  חול חרסיתי שחור 

BD-12 9  123.1 בינונית  מעט  חרסית 

BD-13 10.5 400.5 חזק מעט  חול 

BD-14 12 334.7 חזק מעט  חול 

BD-15 13.5 478.2 חזק מעט  חול 

BD-16 16.5  224.3 חזק מעט  חול חרסיתי אפור 

BD-17 18  35.7 חזק מעט  חרסית חולית אפורה 

D-22 

BE-5 3 0 מעט  אין  חול 

BE-6 4.5 0 מעט  אין  חול 

BE-7 7.5  0 מעט  אין  חול חרסיתי 

BE-8 10.5 0 מעט  אין  חול 

BE-9 13.5 0 מעט  אין  חול 

BE-10 16.5  67 בינוני  רבה חרסית 

BE-11 18  19.3 בינוני  רבה חרסית 

 



 

 
 )המשך(ממצאי שדה 

 

 PID (ppm) ריח לחות  תאור  עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-23 

 0 אין  מעט  חול 3 -

 0 אין  מעט  חול 6 -

 0 אין  מעט  חול 9 -

BE-12 10.5 0 אין  מעט  חול 

BE-113 12 0 אין  מעט  חול 

BE-14 13.5 0 אין  מעט  חול 

BE-15 15  0.1 אין  מעט  חול וכורכר 

D-24 

 0.1 אין  מעט  חול 3 -

BE-1 6 0 אין  מעט  חול 

BE-2 7.5 0 אין  מעט  חול 

BE-3 9 0 אין  מעט  חול 

BE-4 10.5 0 אין  מעט  חול 

D-25 

BF-19 3 0 אין  מעט  חול 

BF-20 6 0 אין  מעט  חול 

BF-21 7.5  0 אין  מעט  חרסית חולית 

BF-22 9  1.2 אין  מעט  חרסית חולית 

BF-23 10.5  51.7 בינוני  מעט  חול כהה 

BF-24 12  53.4 בינוני  מעט  חול כהה 

BF-25 13.5  226.3 חזק מעט  חול ירקרק 

BF-26 15  192.1 חזק מעט  חול ירקרק 

BF-27 16.5  48.7 בינוני  בינונית  חרסית 

BF-28 18  43.2 בינוני  מעט  חרסית אפורה 

D-26 

BG-1 3 0 אין  מעט  חול 

BG-2 6  24.6 חלש מעט  חול שחור חרסיתי 

BG-3 7  15 חלש מעט  חול שחור חרסיתי 

BG-4 8.4  1.8 חלש מעט  שחור חרסיתי חול 

BG-5 9.6  10.5 חלש מעט  חול שחור חרסיתי 

BG-6 10.8 156 חזק מעט  חול 

BG-7 12 112 חזק מעט  חול 

BG-8 14.5 29.2 חזק מעט  חול 

BG-9 15.6  0 אין  מעט  חרסית 

BG-10 18  0 אין  מעט  חרסית 

D-27 

BG-11 3 0 אין  מעט  חול 

BG-12 6 0 אין  מעט  חול 

BG-13 7.2  0 אין  מעט  חרסית חולית 

BG-14 8.4  0 אין  מעט  חול חרסיתי 

BG-15 10.8 0 אין  מעט  חול 

BG-16 12 0.3 אין  מעט  חול 

BG-17 13.2 0.4 אין  מעט  חול 

BG-18 14.4 0 אין  מעט  חול 

BG-19 15.6  0 אין  מעט  חרסית 

BG-20 17  366.4 חזק מעט  חרסית 



 

  TPHתוצאות מעבדה  – 2טבלה 

 

 GRO (mg/kg) DRO (mg/kg) ORO (mg/kg) TPH (mg/kg) עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-1 

AP-2 3 - 77 <50 77 

AP-3 4.5 - 5,331 923 6,254 

AP-5 7.5 - 1,849 345 2,194 

AP-7 10.5 60 2,991 535 3,527 

AP-9 13.5 115 3,231 579 3,810 

AP-11 16.5 - 98 <50 109 

D-2 

AQ-2 3 - <50 <50 <50 

AQ-4 6 - <50 <50 <50 

AQ-6 9 - <50 <50 <50 

AQ-7 10.5 1.8 <50 <50 <50 

AS-2 13.5 7.4 444 97 541 

AS-3 15 - 522 81 603 

AS-4 16.5 - <50 <50 <50 

AS-5 18 - 646 104 750 

D-3 

AQ-8 1.5 - <50 <50 <50 

AQ-10 4.5 - <50 <50 <50 

AQ-12 7.5 - <50 <50 <50 

AQ-14 10.5 - <50 <50 <50 

AQ-15 12 2.4 225 <50 249 

AS-6 13.5 3.2 252 <50 279 

AS-7 15 20.7 1,251 208 1,459 

AS-8 16.5 - 54 <50 56 

D-4 

AV-6 3 - <50 <50 <50 

AV-8 6 - 341 190 531 

AV-9 7.5 14.1 9294 2326 11,621 

AV-10 9 - 2797 897 3,694 

AV-12 12 - 2736 697 3,434 

AV-13 13.5 - 3713 705 4418 

AV-14 15 - 1914 435 2349 

AV-16 18 3.5 175 <50 197 

D-5 

AV-29 3 - <50 138 142 

AV-31 6 - <50 <50 <50 

AV-33 9 - <50 <50 <50 

AW-2 12 - 1401 162 1563 

AW-3 13.5 - <50 <50 <50 

AW-4 15 4.5 <50 <50 <50 

AW-5 16.5 4.5 <50 <50 <50 

D-6 

AU-13 3 - <50 <50 <50 

AU-15 6 - <50 <50 <50 

AU-17 9 - <50 <50 <50 

AV-1 12 - <50 <50 <50 

AV-2 13.5 - <50 <50 <50 

AV-3 15 1.5 <50 <50 <50 

AV-4 16.5 <1 <50 <50 <50 

D-7 

AU-1 1.5 - <50 <50 <50 

AU-3 4.5 - <50 <50 <50 

AU-5 7.5 - <50 <50 <50 

AU-7 10.5 - <50 <50 <50 

AU-9 13.5 - <50 88 127 

D-7-15.5 15.5 <1 <50 <50 <50 

AU-11 16 1 311 237 548 

D-8 

AT-8 1.5 - <50 <50 <50 

AT-10 4.5 - <50 54 68 

AT-11 6 - <50 <50 56 

AT-12 7.5 - 705 174 879 

AT-13 9 6.5 1,930 445 2,375 

AT-14 10.5 - <50 <50 <50 

AT-17 15 - <50 <50 <50 

AT-18 16.5 2.8 <50 <50 <50 

D-9 

AR-17 1.5 - <50 <50 <50 

AR-19 4.5 - <50 <50 <50 

AR-21 7.5 <1 <50 <50 <50 

AT-2 10.5 - 50 <50 50 

AT-4 13.5 - <50 <50 <50 

AT-5 15 - <50 <50 <50 

AT-6 16.5 2.2 97 <50 97 

AT-7 18 1 61 <50 61 

D-10 

AR-12 1.5 <1 3,031 5,323 8,354 

AR-14 4.5 - <50 <50 <50 

AR-16 7.5 - <50 <50 <50 

AS-9 9 - <50 <50 <50 

AS-11 12 - <50 <50 <50 

AS-13 15 - <50 <50 <50 

AS-14 16.5 3.3 86 <50 99 

D-11 

AR-1 1.5 - <50 <50 <50 

AR-2 3 - <50 <50 <50 

AR-4 6 - <50 <50 <50 

AR-6 9 <1 144 50 194 

AR-8 12 - <50 <50 <50 

AR-10 15 - <50 <50 <50 

AR-11 16.5 <1 <50 <50 <50 



 

 )המשך( TPHתוצאות מעבדה 

 

 GRO (mg/kg) DRO (mg/kg) ORO (mg/kg) TPH (mg/kg) עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-12 

AX-2 3 - - - 9,666 

AX-4 6 - - - 4,398 

AX-5 7.5 - - - 8,567 

AX-6 9 14 - - 7,157 

AX-7 10.5 38 - - 9,370 

AX-8 12 - - - 1,396 

AX-9 13.5 - - - 99 

AX-10 15 - - - <50 

AX-11 16.5 - - - <50 

D-13 

AX-13 3 - - - 16,543 

AX-15 6 - - - 14,762 

AX-16 7.5 - - - 6,471 

AX-17 9 35 - - 5,146 

AX-18 10.5 - - - 7,483 

AX-19 12 45 - - 6,980 

AX-20 13.5 - - - 2,158 

AX-21 15 - - - 924 

AX-22 16.5 - - - 133 

D-14 

AW-18 3 - <50 <50 <50 

AW-19 4.5 - 3,979 629 4,608 

AW-21 7.5 - 4,884 728 5,612 

AW-22 9 119 6,455 192 6,647 

AW-24 12 - 7,284 265 7,549 

AW-25 13.5 122 9,744 682 10,426 

AW-26 15 - 175 349 524 

AW-27 16.5 - 755 100 854 

AW-28 18 - 887 92 979 

D-15 

AZ-2 3 - <50 <50 <50 

AZ-4 6 - <50 <50 <50 

AZ-5 7.5 - 441 <50 481 

AZ-6 9 3 3,427 148 3,575 

AZ-7 10.5 - 10,025 957 10,982 

AZ-8 12 16 7,789 1,565 9,354 

AZ-9 13.5 - 7,635 1,163 8,798 

AZ-10 15 - 1,587 429 2,016 

AZ-11 16.5 - 224 <50 230 

D-16 

AW-7 3 - 150 <50 153 

AW-9 6 - <50 <50 <50 

AW-11 9 - <50 <50 <50 

AW-13 12 - <50 <50 <50 

AW-14 13.5 - <50 <50 <50 

AW-15 15 2.7 <50 <50 <50 

AW-16 16.5 1.3 <50 <50 <50 

D-17 

AV-18 3 - <50 <50 <50 

AV-19 4.5 - 1075 183 1,258 

AV-20 6 - <50 <50 <50 

AV-22 9 - <50 <50 <50 

AV-25 13.5 - <50 <50 <50 

AV-26 15 2 <50 <50 <50 

AV-27 16.5 3 <50 <50 <50 

D-18 

AY-2 3 - 568 71 638 

AY-3 4.5 - 6076 889 6,965 

AY-4 6 - 6772 970 7,742 

AY-6 9 - 30939 418 3,457 

AY-7 10.5 - 4751 101 4,852 

AY-9 13.5 72 5507 791 6,298 

AY-10 15 67 2827 394 3,222 

AY-11 16.5 - 100 <50 109 

AY-12 18 - 1533 174 1,709 



 

 )המשך( TPHתוצאות מעבדה 

 

 DRO (mg/kg) ORO (mg/kg) TPH (mg/kg) עומק )מ(  דוגמא קידוח 

D-19 

BD-1 3 <50 <50 <50 

BD-2 4.5 <50 <50 <50 

BD-3 7.5 17378 2355 19,733 

BD-4 10.5 460 <50 489 

BD-5 13.5 2704 352 3056 

BD-6 16.5 3575 456 4031 

BD-7 18 1821 226 2047 

D-20 

BD-8 13.5 <50 <50 <50 

BD-9 16.5 <50 <50 <50 

BD-10 18 <50 <50 <50 

D-21 

BD-11 7.5 2104 312 2416 

BD-12 9 <50 <50 <50 

BD-13 10.5 3150 460 3610 

BD-14 12 1601 234 1835 

BD-15 13.5 1597 234 1831 

BD-16 16.5 690 95 785 

BD-17 18 92 <50 92 

D-22 

BE-5 3 <50 <50 <50 

BE-6 4.5 <50 <50 <50 

BE-7 7.5 <50 <50 <50 

BE-8 10.5 <50 <50 <50 

BE-9 13.5 <50 <50 <50 

BE-10 16.5 327 <50 355 

BE-11 18 <50 <50 <50 

D-23 

BE-12 10.5 <50 <50 <50 

BE-13 12 <50 <50 <50 

BE-14 13.5 <50 <50 <50 

BE-15 15 <50 <50 <50 

D-24 

BE-1 6 <50 <50 <50 

BE-2 7.5 <50 <50 <50 

BE-3 9 <50 <50 <50 

BE-4 10.5 <50 <50 <50 

D-25 

BF-21 7.5 <50 <50 <50 

BF-22 9 <50 <50 <50 

BF-23 10.5 295 <50 328 

BF-24 12 360 <50 394 

BF-25 13.5 1716 257 1973 

BF-26 15 1276 176 1452 

BF-27 16.5 <50 <50 <50 

BF-28 18 <50 <50 <50 

D-26 

BG-2 6 - - <50 

BG-3 7 - - <50 

BG-4 8.4 - - <50 

BG-5 9.6 - - <50 

BG-6 10.8 - - <50 

BG-7 12 - - <50 

BG-8 14.5 - - <50 

BG-9 15.6 - - <50 

BG-10 18 - - <50 

D-27 

BG-14 8.4 - - <50 

BG-15 10.8 - - <50 

BG-16 12 - - <50 

BG-17 13.2 - - <50 

BG-18 14.4 - - <50 

BG-19 15.6 - - <50 

BG-20 17 - - 331 



 

   תוצאות מעבדה, מתכות – 3טבלה 

 

 אבץ  סלניום עופרת ניקל  מנגן  כספית  נחושת  כרום קדמיום  בריום  בורון ארסן כסף עומק )מ( דוגמא  קידוח 
D-1 AP-9 13.5 <1 <2 <2 <15 <1 3.3 <1 <1 123 1.7 <3 <2 <15 

D-2 AS-2 13.5 <1 <2 <2 16.1 <1 4 <1 <1 115 1.8 <3 <2 <15 

D-3 AS-7 15 <1 2.1 <2 33 <1 10 2.6 <1 255 7 <3 <2 23 

D-4 AV-9 7.5 <1 <2 4 35 <1 15.6 5.1 <1 154 10.1 9.2 <2 32 

D-5 AW-5 16.5 <1 <2 3.7 69 <1 39 13.4 <1 387 20 <3 <2 33 

D-6 AV-4 16.5 <1 3.1 3.9 68 <1 31 10.2 <1 464 20 <3 <2 35 

D-7 
D7-

15.5 
15.5 <1 2.7 3.5 61 <1 39 9.5 <1 361 21 <3 <2 35 

D-8 
AT-

13 
9 <1 2.4 <2 19 <1 4.1 <1 <1 138 1.8 <3 <2 <15 

D-9 AT-6 16.5 <1 <2 <2 39 <1 16.2 4.4 <1 194 9.5 <3 <2 15 

D-10 AS-14 16.5 <1 <2 2.6 61 <1 29 9.6 <1 348 16.8 <3 <2 36 

D-11 AR-6 9 <1 2.3 3.4 21 <1 15 1.7 <1 109 3.3 <3 <2 <15 

D-12 AX-7 10.5 <1 <2 <2 17.3 <1 3.7 <1 <1 147 2 <3 <2 <15 

D-13 
AX-

15 
6 <1 2.3 2.5 32 <1 16.9 3 <1 95 9.2 <3 <2 21 

D-14 
AW-

25 
13.5 <1 <2 <2 15.6 <1 3.9 <1 <1 170 1.8 <3 <2 <15 

D-15 AZ-6 9 <1 2.4 <2 19.3 <1 4.1 <1 <1 99 2 <3 <2 <15 

D-16 
AW-

15 
15 <1 <2 <2 <15 <1 3.9 1.4 <1 116 1.7 <3 <2 <15 

D-17 
AV-

27 
16.5 <1 <2 4.2 61 <1 40 12.1 <1 565 23 <3 <2 35 

D-18 
AY-

10 
15 <1 <2 2 39 <1 19.2 5.8 <1 286 14.9 <3 <2 22 

 NA 3128.57 3.12 NA 528.14 40 20.43 23464.28 71.34 15557.02 1231.54 16 338.36 5, גרסה VSLערכי סף, 

 

 mg/kgהערכים המצוינים *

 COD/TOC (mg/kg )תוצאות מעבדה,  – 4טבלה 

 COD TOC עומק )מ(  דוגמא  קידוח 

D-15 

AZ-6 9 1970 14021 

AZ-8 12 3220 12661 

AZ-11 16.5 110 15141 

D-14 

AW-22 9 1840 12394 

AW-25 13.5 6640 14029 

AW-28 18 4880 11343 

D-12 

AX-4 6 1290 14446 

AX-6 9 1940 17501 

AX-7 10.5 5100 16476 

D-13 

AX-15 6 3000 21186 

AX-17 9 1540 16005 

AX-19 12 2660 16516 

D-18 

AY-4 6 1030 10092 

AY-6 9 1650 11477 

AY-10 15 120 12241 

 
 

 PHתוצאות מעבדה,  – 5טבלה 

 PH עומק )מ(  דוגמא  קידוח 

D-15 

AZ-6 9 8.1 

AZ-8 12 8.6 

AZ-11 16.5 8.4 

D-14 

AW-22 9 8.9 

AW-25 13.5 9.3 

AW-28 18 8.9 

D-12 

AX-6 9 8.4 

AX-7 10.5 8.7 

AX-11 16.5 8.2 

D-13 

AX-17 9 8.6 

AX-19 12 8.1 

AX-22 16.5 8.7 

D-18 

AY-4 6 8.5 

AY-6 9 7.8 

AY-10 15 8.9 

 



 

 VOC (mg/kg )תוצאות מעבדה,  – 6טבלה 

עומק   דוגמא  קידוח 
 TBA Benzene )מ( 

Methyl 

Isobutyl 

Ketone 

(MIBK) 

Toluene 
Ethylben

zene 

o,p-

Xylen

e 

m-

Xylen

e 

Isopropylbenzen

e (Cumene) 

N-

Propylbenzen

e 

2-

Chlorotoluen

e 

4-

Chlorotoluen

e 

1,3,5-

Trimethylbenzen

e 

1,2,4-

Trimethylbenzen

e 

Tert-

Butylbenzene 

1,3-

Dichlorobenzene 

1,4-

Dichlorobenzene 

sec-

Butylbenzene 
p-Isopropyltoluene 

N-

Butylbenzen

e 

Naphthalene 

D-1 
AP-7 10.5 ND ND ND ND 0.29 0.16 <0.01 0.28 0.6 0.14 0.09 0.34 2.75 0.27 ND ND 0.44 0.37 ND 0.32 

AP-9 13.5 ND ND ND ND 0.33 0.26 0.02 0.25 0.53 ND ND 0.45 2.91 0.3 ND ND 0.33 0.31 ND 0.27 

D-2 
AQ-7 10.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AS-2 13.5 ND <0.01 ND <0.01 0.02 0.02 ND 0.02 0.03 ND ND <0.01 <0.01 <0.01 ND ND 0.05 0.01 0.03 0.07 

D-3 

AQ-15 12 ND ND <0.01 ND <0.01 ND ND 0.02 0.04 ND ND ND <0.01 <0.01 ND ND 0.08 0.02 0.05 0.07 

AS-6 13.5 ND ND ND ND <0.01 ND ND 0.01 0.02 ND ND <0.01 <0.01 <0.01 ND ND 0.04 ND 0.03 0.05 

AS-7 15 ND ND ND ND 0.08 <0.01 <0.01 0.13 0.27 ND ND ND ND 0.01 ND ND 0.28 0.05 0.19 0.16 

D-4 
AV-9 7.5 0.01 ND ND ND 0.03 0.09 ND 0.04 0.08 ND ND ND 0.84 ND ND ND 0.08 0.09 ND 0.08 

AV-16 18 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.1 ND 0.05 ND 

D-5 
AW-4 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AW-5 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.04 ND ND ND 

D-6 
AV-3 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AV-4 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-7 
D-7-15.5 15.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AU-11 16 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.01 ND <0.01 ND 

D-8 
AT-13 9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.11 
AT-18 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-9 

AR-21 7.5 ND ND ND ND 0.02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AT-6 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
AT-7 18 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-10 
AR-12 1.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AS-14 16.5 ND ND ND ND <0.01 <0.01 ND <0.01 ND ND ND <0.01 0.01 ND ND ND 0.02 <0.01 0.01 <0.01 

D-11 
AR-6 9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AR-11 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-12 
AX-6 9 ND ND ND ND 0.01 ND ND ND 0.28 ND ND ND ND ND ND ND 0.43 ND 0.29 0.27 

AX-7 10.5 ND ND ND ND 0.05 ND ND ND 0.36 ND ND ND ND ND ND ND 0.54 ND 0.39 0.32 

D-13 
AX-17 9 ND ND ND ND <0.01 ND ND 0.19 0.43 ND ND ND ND ND ND ND 0.43 ND 0.28 0.25 

AX-19 12 ND ND ND ND 0.02 ND ND 0.27 0.61 ND ND ND ND ND ND ND 0.55 ND 0.39 0.35 

D-14 
AW-22 9 ND ND ND ND <0.01 ND ND ND 0.13 ND ND ND ND ND ND ND 0.15 0.03 0.1 0.13 

AW-25 13.5 ND ND ND ND 0.11 ND ND 0.32 0.71 ND ND 0.22 1.23 0.12 0.96 0.33 ND ND ND 0.6 

D-15 
AZ-6 9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.14 ND 0.1 0.08 

AZ-8 12 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.24 ND ND ND ND ND ND ND 0.27 ND 0.16 <0.01 

D-16 
AW-15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.09 ND 0.04 ND 

AW-16 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-17 
AV-26 15 ND ND ND ND ND ND ND ND <0.01 ND ND ND <0.01 ND ND ND <0.01 ND <0.01 0.03 

AV-27 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.01 ND ND 0.01 

D-18 
AY-9 13.5 ND ND ND ND 0.37 1.29 0.09 0.29 0.59 ND ND 0.74 3.56 ND ND ND 0.38 0.32 ND 0.23 

AY-10 15 ND ND ND ND 0.13 ND ND 0.11 0.22 ND ND ND ND ND ND ND 0.2 0.04 0.25 0.22 

 0.14 19.37 - 26.48 3.19 - 33.61 16.28 17.9 38.25 36.61 48.54 50.43 46.61 45.95 7.11 90.94 157.97 0.453 - 5, גרסה  VSLערכי סף,  

 

  .כל תוצאות האנליזות הנוספות שבוצעו נמצאו תחת סף הגילוי 

 תוצאות מעבדה מלאות מופיעות בנספח תעודת מעבדה.



 

 

 SVOC (mg/kg )תוצאות מעבדה,  – 7טבלה 

 
 Naphthalene Fluorene Phenanthrene Pyrene עומק )מ(  דוגמא  קידוח

Benzo (a) 

anthracene 
Chrysene 2-Methylnaphthalene 1,1'-Biphenyl Diphenylamine 

Bis (2-ethylhexyl) 

phthalate 

Di-n-octyl 

phthalate 

D-1 
AP-7 10.5 3.59 0.46 0.43 <0.05 ND ND 8.61 0.75 ND <0.05 ND 

AP-9 13.5 5.92 0.66 0.55 ND ND ND 14.2 2.19 ND <0.05 ND 

D-2 
AQ-7 10.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

AS-2 13.5 0.5 0.18 0.17 ND ND ND 2.07 0.47 ND ND <0.05 

D-3 

AQ-15 12 ND 0.07 0.07 ND ND ND 0.24 0.11 ND <0.05 ND 

AS-6 13.5 ND 0.06 0.05 ND ND ND 0.21 0.1 ND ND ND 

AS-7 15 2.31 0.35 0.26 ND ND ND 8.2 ND ND ND ND 

D-4 
AV-9 7.5 4.02 1.12 1.54 ND 0.72 0.72 10.3 1.81 18.5 ND ND 

AV-16 18 ND ND <0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-5 
AW-4 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

AW-5 16.5 ND <0.05 <0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-6 
AV-3 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

AV-4 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

D-7 
D-7-15.5 15.5 ND <0.05 <0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 

AU-11 16 ND <0.05 <0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-8 
AT-13 9 0.81 0.4 0.54 ND ND ND 0.78 ND ND <0.05 ND 

AT-18 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-9 

AR-21 7.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

AT-6 16.5 ND ND <0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 

AT-7 18 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-10 
AR-12 1.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

AS-14 16.5 ND ND <0.05 ND ND ND 0.1 ND ND ND ND 

D-11 
AR-6 9 ND ND <0.05 <0.05 ND ND ND ND ND <0.05 ND 

AR-11 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

D-12 
AX-6 9 3.74 2.58 3.31 ND 0.09 0.1 3.18 ND ND ND ND 

AX-7 10.5 4.84 3.13 4.15 ND 0.1 0.12 14.9 3.09 ND ND ND 

D-13 
AX-17 9 3.28 1.66 2.18 ND ND ND 9.74 0.09 ND ND ND 

AX-19 12 4.75 1.35 1.57 ND ND ND 13.3 0.09 ND ND ND 

D-14 
AW-22 9 3.03 2.34 3.26 ND ND ND 9.19 ND ND <0.05 ND 

AW-25 13.5 4.52 2.93 3.91 ND ND ND 14.4 3.66 ND <0.05 ND 

D-15 
AZ-6 9 1.52 ND 0.26 ND 0.68 0.58 2.91 ND ND <0.05 ND 

AZ-8 12 3.4 ND 2.24 ND 1.07 1.03 4.97 ND ND <0.05 ND 

D-16 
AW-15 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND <0.05 ND 

AW-16 16.5 ND ND ND ND ND ND 0.05 ND ND ND ND 

D-17 
AV-26 15 ND <0.05 <0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 

AV-27 16.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

D-18 
AY-9 13.5 7.63 0.57 0.38 ND ND ND 15.65 2.67 ND ND ND 

AY-10 15 11.42 0.76 0.64 ND ND ND 25.48 ND ND <0.05 ND 

 70.28 37.34 372.27 2.33 32.58 327.74 1.66 7.34 - 15.53 0.14 5, גרסה VSLערכי סף,  

 
  .כל תוצאות האנליזות הנוספות שבוצעו נמצאו תחת סף הגילוי 

  תעודת מעבדה תוצאות מעבדה מלאות מופיעות בנספח



 

 
 

 תוצאות מעבדה, התפלגות גודל גרגר  – 8טבלה  

 

גודל חלקיקים  סוג קרקע  עומק )מ( קידוח
 )מ"מ( 

תוצאה  
% 

אחוז מסך  
 המרכיב 

D-14 

1.5-3 

 שארייתי 0 4.75-גדול מ חצץ 
 שארייתי 0 4.75-2.0 חול גס 

 שארייתי 14 2.0-0.425 חול בינוני 
 עיקרי 85.3 0.425-0.075 חול דק

 שארייתי 0.7 0.075-קטן מ סילט+חרסית 

4.5-6 

 שארייתי 0 4.75-גדול מ חצץ 
 שארייתי 1 4.75-2.0 חול גס 

 שארייתי 4 2.0-0.425 חול בינוני 
 עיקרי 67 0.425-0.075 חול דק

 נמוך 28 0.075-קטן מ סילט+חרסית 

9-10.5 

 נמוך 13 4.75-מגדול  חצץ 
 שארייתי 4 4.75-2.0 חול גס 

 שארייתי 3 2.0-0.425 חול בינוני 
 עיקרי 76 0.425-0.075 חול דק

 שארייתי 4 0.075-קטן מ סילט+חרסית 

15 

 שארייתי 0 4.75-גדול מ חצץ 
 שארייתי 0 4.75-2.0 חול גס 

 שארייתי 3 2.0-0.425 חול בינוני 
 חלקי 46 0.425-0.075 חול דק

 עיקרי 51 0.075-קטן מ סילט+חרסית 
 

 תוצאות מעבדה, בקרת איכות  – 9טבלה 

 

מעבדה משנית )פיצול(מעבדה ראשית )דופליקט(מעבדה ראשית דוגמאקידוח 
D-2AS-2541-533

D-3AS-71459-77

D-10AS-1499-508

D-9AT-764-<12

D-8AT-13237522471861

D-12AX-58567-3330

D-13AX-166471-5399

D-13AX-21924-543

D-18AY-74852-5056

D-18AY-96298-<12

D-18AY-1032222435-

D-18AY-11109-107

D-3AQ-15225283-

D-2AQ-7<50<50-

D-4AV-9116219905-

D-4AV-16197123-

D-17AV-27<50<50-

TPH (mg/kg)



 

 

 קרקע   – ממצאים סיכום 2.4

)בהתאם   קידוחים  18בבסיס הדלק באשדוד בוצעו בשלב ראשון  שבוצע    סקר הקרקעבמסגרת  

 .  קרקע קידוחי 27תיחום. סה"כ בוצעו קידוחי  9. לאחר מכן הוספו לתוכנית הראשונית( 

מממצאי השדה עולה כי חתך הקרקע באתר מתאפיין במרקם חולי ברובו. עומק מי התהום 

כ של  בעומק  נמצא  האזורי(  כאשר    15.5  -)האקוויפר  השטח,  לפני  ביחס  זה מ'  מעומק  החל 

 משתנה מרקם הקרקע לחרסיתי.

 

TPH  -    ריכוזיTPH    מתוך קידוחים אלו, ב,  קידוחים  17  -ב  אותרומ"ג/ק"ג(    350חורגים )מעל - 

  D-2, D-3, D-5, D-7, D-25בקידוחים  מ"ג/ק"ג.    1,800קידוחים נמצאו הריכוזים מעל    12

מ )החל  הקידוח  בעומק  רק  הזיהום  בקידוח    12-13-נמצא  הקידוח(.  לקצה  עד   D-8מטרים 

מטרים. בקידוח   1.5מרוכז הזיהום בעומק    D-10מטרים. בקידוח    7-9הזיהום מרוכז בעומקים  

D-17   מטרים.  4.5מרוכז הזיהום בעומק של כ 

, ניתן לראות כי המרכיב העיקרי של הזיהום DRO  ,ORO  ,GROעל פי חלוקה לפרקציות,  

הבנזין נמצא זניח עם הינו ממקור דיזל, לאחר מכן המרכיב המשני הנו ממקור שמנים, מקור  

   סית.ערכים נמוכים מאוד יח

 

VOC/SVOC  -  חריגות בערכי ה  אותרוהקידוחים לא    רבבVOC/SVOC   או שהריכוזים היו

 ים הבאים: , פרט לריכוזכים מסף הגילוי של מכשירי המעבדהנמו

חורג(   TPHקידוחים  )בהתאמה להמצאות ריכוז    10  -נמצא בריכוז חורג של נפטלן    -  נפתלן 

  מ"ג/ק"ג.  11.42ל  0.81הריכוזים נעים בין 

, הפער נובע משוני SVOCלבין ריכוזו באנליזת    VOCקיים פער בין ריכוז הנפטלן באנליזת  

 אנליזת המעבדה, מתבצעת אנליזה שונה לכל פרמטר )פירוט השיטות מופיע כנספח(. 

מ"ג/ק"ג  3.09-, ו 3.66, .762, נמצאו ריכוזים של D-12, D-D ,18-14 בקידוחים - ביפניל  1,1

בדגימות שנלקחו בקידוחים שבוצעו בסמוך,  עבור המזהם.  2.33לעומת ערך סף של  בהתאמה,

 לא נמצא ריכוז של מזהם זה.

 

 .תכותממרכיבי החריגות מערכי הסף ל לא נמצאו בכל הקידוחים  -מתכות 

 

PH  -  18-15  בקידוחים, D-14, D-13, D-12, D-D    אנליזות  נלקחוPH  עומקים משלושה 

בעומק    D-14בקידוח    9.3מטרים לבין    9בעומק    D-18בקידוח    7.8נעו בין    -PH. ערכי השונים

 מטרים.  13.5

COD/TOC  -    18-15בקידוחים, D-14, D-13, D-12, D-D    אנליזות  TOC/CODנלקחו 

הערך  כאשר  לאלפים  מאות  בין  נעים  אלו  אנליזות  של  ערכים  שונים.  עומקים  משלושה 

מטרים. הערך המקסימלי של   6בעומק    D-13מ"ג/ק"ג בקידוח    21,186הינו    TOCהמקסימלי ל

COD  בקידוח  6,640הינוD-14  מטרים.  13.5בעומק 
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)במיקום קידוח זה הותקנה באר    D-14אנליזות גודל גרגר נלקחו בקידוח    – התפלגות גודל גרגר  

מטרים המרכיב   15הניטור(, ניתן לראות כי המרכיב העיקרי לאורך הקידוח הוא חול דק, ובעומק  

 העיקרי הינו חרסית וסילט.

 

באנליזות בקרות האיכות אשר בוצעו במעבדה משנית ובחזרות באותה המעבדה   –בקרת איכות  

גודל קבלו ערכים זהיםהת בהן ישנה אי    AS-7, AY-9למעט דוגמאות    .בחזרות השונות  בסדרי 

ראשית המעידה על הממצאי השדה מאששים את תוצאת האנליזה במעבדה  ש  יש לציין  התאמה.

 זיהום גבוה החורג מערך הסף. 

 

רווי   הלא  בתווך  העומקים    –תוצאות  בין  נמצא  רווי  הלא  ממצאים   18-17התווך  נמצאו  לא  מ', 

 .  TPH-בבהן נמצא חריגה מערך הסף     D,  14-D  ,18-D,  19-D-2  חריגים בעומק זה, חוץ מדוגמאות
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 ניתוח ממצאי חקירה מוקד עמוק 2.5

במימד האופקי והאנכי ובהתאם לכך מוצגת חלוקה של   TPH - מוצג פירוס ריכוזי ה  3-5בתרשים 

 הפוליגון לתתי מקטעים. 

   מוצג ניתוח הממצאים לפי חלוקה למקטעי שטח ועומק. 11בטבלה 

 
 

  



 

 TPHפריסת קידוחים במוקד לפי ריכוזי  – 3תרשים 
 

 



 

 ן וחלוקה למקטעיםפוליגו התחומי  – 4תרשים 
 
 

  
 

  



 

 בחתך הקרקע  TPHפירוס ריכוזי  – 5תרשים 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 מערבי  מקטע מזרחי  מקטע



 

 
 

 

 
26 

 : צפוני  פוליגון
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 תתי מקטעים ל חלוקה"פ עממצאים ניתוח  סיכום – 10טבלה 

 

 מ"ג/ק"ג.  350 - ערכים אשר היו גבוהים מדגימות בקידוחים בהם נמצאו רק מהבוצע  שחרגו  TPH - ה ריכוזיממוצע   *

ו אומדן כללי אשר מבוסס על ניתוח השטח בו בוצעו קידוחים אשר בהם נמצאו חריגות  הערכת השטח בפועל הינ **

 ביחס לכלל שטח המקטע.  

 

 אנכית חלוקה"פ עממצאים ניתוח  סיכום – 11טבלה 

 

   אחוז מכלל שטח הפוליגון מחושב ע"פ חלוקה של הערכת השטח הטעון טיפול בחתך בכלל שטח הפוליגון

 מ"ר(.   1,283המתוחם )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הערכת נפח טעון טיפולהערכת השטח הטעון טיפול הערכת השטח החורג בפועל**ממוצע ריכוזי ה- TPH שחרגו *נפח תיחום מלאשטח תיחום מלא עומק חתך
מ"קמ"ר%מ"ג/ק"גמ"קמ"רמ'

0-52,340             6,454                                40%187                                 936                          

5-154,680             4,869                                85%398                                 3,978                       

15-181,404             1,272                                30%140421                          

0-51,445             3,469                                35%101506                          

5-152,890             3,843                                70%2022,023                       

15-18867                2,134                                35%101303                          

                           -0%0ללא חריגות             0-52,630

5-155,260             2,832                                70%3683,682                       

15-181,578             1,161                                25%132395                          

                     12,244-           23,094              181,283סה"כ:

מקטע

סה"כ:

מזרחי

 מערבי

צפוני

468

289

526

הערכת נפח טעון טיפולאחוז מכלל שטח הפוליגון*הערכת השטח הטעון טיפול 
מ"ק%מ"ר

0-528822%1,442                       

5-1596875%9,683                       

15-1837329%1,119                       

12,244                     

עומק חתך

סה"כ:
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 חקירת מי תהום.  .3

 התקנת הבאר  3.1

 (. D-14במרכז המוקד )סמוך למיקום קידוח קרקע  27.4.2020 ך בתארי ההבאר הותקנ

 

 : נתונים כלליים

  אקודריל" –קבלן קידוח " 

  מ -24עומק הקידוחים: כ'. 

  :חרסית-יחול כורכר-חול חתך גיאולוגי. 

  מ 16-כתהום : המי פני עומק'. 

  סטם(-ספירלי )הולו שיטת הקדיחה: קידוח 

 6 :חקוטר הקידו " 

 

מ"מ. הקו התחתון  4ועובי דופן של   "2פירוט טכני של צינור הקידוח: הקידוח צונרר בצינור פנימי של 

 . PVC נאטם בפקק

    1.5-2.5מטר מתחתיו. לקידוח הוכנס חצץ קוורץ בגודל  -8מטר מעל פני מי התהום ו  3 -המסננת מוקמה כ

הוכנס פקק בנטוניט. מעל פקק זה הוכנסה )עד לרום של שני מטר מעל החלק המחורץ. מעל החצץ  מ"מ

 .מלט ובנטוניט עד לרום הקרקע תערובת

  3תיאור גרפי של הקידוח מוצג בתרשים. 

 הקידוח מוגן מפני חדירת מזהמים ע"י פקק אטום ומכסה שוחה .  

 

 8חתך קידוח באר  – 6תרשים 

''2פני שטח

1

2

3

4

5

חול חרסיתי6

7

8

9

10

11

12

בנטוניטבנטוניט13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

חתך קרקע משוערעומק )מ'(
מבנה הבאר

פרטי באר 6''

13.0

צינור PVC אטום

חול כורכרי

חרסית

מפלס מי תהום
חצץ

מלט
חול

חול חום 
אדמדם

 PVC צינור
מחורץ
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 :פיתוח באר 3.2

 ליטר 490 -בוצעה שאיבת ניקוי ע"י מעבדת אמינולאב, במהלך שאיבת הניקוי נשאבו כ 6.5.2020 -ב

 .עד לרמת צלילות והתייצבות פרמטרים שנמדדים בשטח

 

 8נתוני ניקוי ופיתוח באר  – 12טבלה 

 
 
 

 

תוצאהיחידותבדיקה6.5.2020
16.73מ'עומק פני המים

26.24מ'עומק הקידוח

L490נפח שאיבה בפועל

PH 7.9-הגבה

µS/cm1260מוליכות

C°22.4טמפרטורה

DO - חמצן מומסmg/l6.1

NTU121עכירות

mV170.3רדוקס

שאיבת 
פיתוח - 

באר 8



 

 . דיגום מי תהום ותוצאות אנליזות מים 3.3

 
 יטת. הדיגום בוצע ע"י מעבדת אמינולאב בש8באר בוצע דיגום של מי התהום ב 13.5.2020בתאריך 

.Micro-purge (Low Flow)  מוצגות תוצאות הדיגום. 12בטבלה 

 

 8תוצאות דיגום המים בבאר  – 13טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

  : סיכום תוצאות מים 3.4

בוצעה   6.5.20-מטרים. ב 24( הבאר הותקנה לעומק D-14במרכז המוקד ) 8הותקנה באר  27.4.20בתאריך 

 .VOCנדגמו מי הבאר לאנליזת  13.5.20שאיבת ניקוי ופיתוח הבאר, בתאריך 

 

 בהשוואה לתקן מי השתיה.  MTBEע"פ ממצאי המעבדה ישנה חריגה בבנזן ו

 ערכים נמוכים מסף גילוי מכשירי המעבדה.בשאר החומרים שנבדקו לא נמצאו חריגות או שה

. ראה תעודת מעבדה מלאה בנספחים

תקן מי באר 8יחידותבדיקה
שתייה

13.5.20---

pH-7

µS/cm1617מוליכות

NTU1עכירות

mV25.1רדוקס

C°27.9טמפרטורה

mg/l0.6חמצן מומס

m16.74עומק פני מים

m23.9עומק קידוח

L19.1נפח שאיבה

MTBE0.450.04

Benzene0.0770.005

Toluene0.0360.7

Ethyl-Benzene0.0220.3

Xylene0.0750.5

תאריך הדיגום

---

מ"ג/ ליטר



 

 קרקע   חקירת קרקעסיכום ומסקנות ממצאי  .4

 .  סקר קרקע משלים להעמקת חקירה ותיחום של המוקד העמוק  בבסיס הדלק באשדוד בוצע

 קידוחים.   27בוצעו  )סקר משלים( ובסבב ב'   במוקד  קידוחי קרקע 30בוצעו )סקר ראשון( בסבב א' 

 קידוחים.   57סה"כ בוצעו במוקד 

 למי התהום ובוצע דיגום מי תהום.   באר ניטור במרכז הפוליגון הותקנה  ,כן כמו

,  כי חתך הקרקע מתאפיין במרקם חולי ברובו  של הקידוחים במוקד עלה  מממצאי השדה  

כ של  בעומק  נמצא    6-7  -כאשר  חרסיתימטרים  אופק  הקידוחים  מי  חולי.   - ברב  עומק 

 מ' ביחס לפני השטח.  16 -התהום )האקוויפר האזורי( נמצא בעומק של כ

 .  מאות חל"מלעשרות   שנעו בין PIDקריאות בדגימות בהן הורגש ריח התקבלו 

( )מעל    DRO-(ORO  TPHריכוזי    קידוחים   30- ב  בפוליגון  מ"ג/ק"ג( אותרו  350חורגים 

 (.  57מתוך כלל הקידוחים שבוצעו ) סה"כ 

 מ"ג/ק"ג.  1,800מעל   של נמצאו הריכוזים  קידוחים 23-מתוך קידוחים אלו, ב 

 .  נמוכים בלבדנמצאו ריכוזים  GRO -עבור פרקציית ה

 בבדיקת המתכות לא נמצאו חריגות בחומרים השונים בכל הבדיקות שבוצעו. 

 ם הבאים: נמצאו חריגות רק במרכיבי  SVOC+VOC -בבדיקות ה

בהתאמה להמצאות ריכוז  ,  הנוכחי(סקר  ב  10) קידוחים     14  -ריכוז חורג של נפטלן נמצא ב  -נפתלן  

TPH חורג  . 

של  D-12, D-D ,18-14בקידוחים    - ביפניל   1,1 ריכוזים  נמצאו  ו3.66,  2.67,   , -3.09  

 TPH)בהתאמה להמצאות ריכוז    עבור המזהם  2.33מ"ג/ק"ג בהתאמה, לעומת ערך סף של  

. בדגימות שנלקחו בקידוחים שבוצעו בסמוך, לא נמצא ריכוז  (בכל הקידוחים הנ"ל  חורג

 של מזהם זה. 

butylbenzene-n -  4.1בקידוח-C  ,0.18 עבור המזהם.  0.14, לעומת ערך סף מ"ג/ק"ג 

 

  16.74  -וניטורה עולה כי עומק המים כהממצאים שעלו מהתקנת באר הניטור בפוליגון    –  מי התהום

בפרמטרים כי  עולה  למי הבאר  צפה. מבדיקת המומסים שבוצעו  ללא שכבה  ובנזן,    MTBE  מ', 

)ראה/י פירוט מלא    מ"ג/ליטר בהתאמה  0.077ו    0.45נמצאו ריכוזים החורגים מתקן מי השתייה,  

מערכי הסהנוספים  בפרמטרים  (.  3.3בסעיף   חריגה  נמצאה  לא  כל  למי שתייה  ף  שנבדקו  וכמעט 

 .הפרמטרים היו נמוכים מסף הגילוי של מכשירי המעבדה 

 

 : מניתוח כלל ממצאי החקירה שבוצעו בפוליגון עולים הממצאים הבאים

o  מ"ר 1,329 -הינו כ אופקי  לפי תיחום מלא כולל של המוקדשטח . 

o   תווך הרווי(:  ל  חדירה  מטרים )כולל    18  -לפי תיחום אנכי בכולל של הקרקע במוקד  נפח

 מ"ק.    23,922

o   ניתן לחלק את הפוליגון לשלושה מקטעים )מזרחי, מערבי וצפוני( בהתאם לפירוס ריכוזי

 במימד האופקי והאנכי.  TPH -ה

o המקטעים השונים ע"פ פירוס הריכוזים   הקרקע הטענה טיפול    ניתוח מהעמיק יותר של

 .   11-ו  10מפורטים בטבלאות פקי והאנכי  במימד האו

o  ממוצע ריכוזיTPH   10של כלל הערכים שחרגו עבור כל מקטע וחתך מוצג בטבלה     . 
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 --- סוף דוח   ---
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 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

R_2 013618.20 'מס
04/06/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' R_2 013618.20 לתוצאות המעבדה 

*עדכון שם באר לבקשת לקוח מס' אמינולאב :30205.20*

C-030204.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 1תאור הדוגמה:

21/04/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
21/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1025 -מוליכות

¶C27.4 -טמפרטורה

mg/L0.9 DO - חמצן מומס-

NTU1.1 -עכירות

mv164.8 -רדוקס

M17.71 -עומק פני המים

M18.7 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M27.77 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M17.73 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 1 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_2 013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 2 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_2 013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 3 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_2 013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

<10p-Xylene -106-42-3

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA 8260 VOCא

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 4 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

R_2 013618.20 'מס
04/06/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' R_2 013618.20 לתוצאות המעבדה 

*עדכון שם באר לבקשת לקוח מס' אמינולאב :30205.20*

C-030205.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 7תאור הדוגמה:

21/04/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
21/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1405 -מוליכות

¶C26.6 -טמפרטורה

mg/L0.7 DO - חמצן מומס-

NTU1.7 -עכירות

mv279.1 -רדוקס

M18.04 -עומק פני המים

M19.05 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M27.97 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M18.05 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 5 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_2 013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 6 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_2 013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 7 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_2 013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

<10p-Xylene -106-42-3

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA 8260 VOCא

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 8 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

R_1 013618.20 'מס
13/05/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' R_1 013618.20 לתוצאות המעבדה 

*VOC תוספת בדיקת*

C-030204.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 1תאור הדוגמה:

21/04/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
21/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1025 -מוליכות

¶C27.4 -טמפרטורה

mg/L0.9 DO - חמצן מומס-

NTU1.1 -עכירות

mv164.8 -רדוקס

M17.71 -עומק פני המים

M18.7 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M27.77 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M17.73 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 1 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 
13/05/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 2 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 
13/05/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 3 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 
13/05/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

<10p-Xylene -106-42-3

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 4 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

R_1 013618.20 'מס
13/05/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' R_1 013618.20 לתוצאות המעבדה 

*VOC תוספת בדיקת*

C-030205.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 8תאור הדוגמה:

21/04/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
21/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1405 -מוליכות

¶C26.6 -טמפרטורה

mg/L0.7 DO - חמצן מומס-

NTU1.7 -עכירות

mv279.1 -רדוקס

M18.04 -עומק פני המים

M19.05 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M27.97 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M18.05 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 5 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 
13/05/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 6 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 
13/05/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 7 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 
13/05/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

<10p-Xylene -106-42-3

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 8 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 012105.20
19/04/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 012105.20 לתוצאות המעבדה 

C-027093.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 2תאור הדוגמה:

30/03/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
30/03/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-6.8 pH הגבה-

¥S/cm1478 -מוליכות

¶C26.4 -טמפרטורה

mg/L0.6 DO - חמצן מומס-

NTU1.4 -עכירות

mv-87.3 -רדוקס

M16.92 -עומק פני המים

M17.9 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M24.98 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M16.93 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 1 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027093.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 2 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027093.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 3 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027093.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 4 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 012105.20
19/04/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 012105.20 לתוצאות המעבדה 

C-027094.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 3תאור הדוגמה:

30/03/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
30/03/2020תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.1 pH הגבה-

¥S/cm1170 -מוליכות

¶C25.7 -טמפרטורה

mg/L1.0 DO - חמצן מומס-

NTU1.4 -עכירות

mv68.5 -רדוקס

M6.97 -עומק פני המים

M8 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M11.08 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L18.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M6.99 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 5 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027094.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 6 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027094.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 7 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027094.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 8 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 012105.20
19/04/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 012105.20 לתוצאות המעבדה 

C-027095.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 4תאור הדוגמה:

30/03/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
30/03/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-6.8 pH הגבה-

¥S/cm1501 -מוליכות

¶C26.4 -טמפרטורה

mg/L1.2 DO - חמצן מומס-

NTU1.4 -עכירות

mv131.5 -רדוקס

M7.11 -עומק פני המים

M8.1 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M11.96 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M7.12 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 9 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027095.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 10 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027095.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 11 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027095.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 12 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 012105.20
19/04/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 012105.20 לתוצאות המעבדה 

C-027096.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 5תאור הדוגמה:

30/03/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
30/03/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.1 pH הגבה-

¥S/cm2470 -מוליכות

¶C27.2 -טמפרטורה

mg/L2.5 DO - חמצן מומס-

NTU1.4 -עכירות

mv181.5 -רדוקס

M6.78 -עומק פני המים

M7.8 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M10.07 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L18.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M6.80 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 13 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027096.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 14 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027096.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 15 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027096.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 16 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 012105.20
19/04/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 012105.20 לתוצאות המעבדה 

C-027097.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 6תאור הדוגמה:

30/03/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
30/03/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.3 pH הגבה-

¥S/cm1302 -מוליכות

¶C27.1 -טמפרטורה

mg/L3.0 DO - חמצן מומס-

NTU1.3 -עכירות

mv336.4 -רדוקס

M6.24 -עומק פני המים

M7.3 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M10.93 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M6.25 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 17 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027097.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

<10* Ethylbenzene -100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 18 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027097.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

<10* Toluene -108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

<10Benzene -71-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 19 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C012105.20-027097.20מס' אמינולאב: 
19/04/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

<10MTBE -1634-04-4

<10m-Xylene -108-38-3

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

<10o-xylene -95-47-6

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 20 מתוך 20
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 016909.20

10/06/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 016909.20 לתוצאות המעבדה 

C-035836.20מס' אמינולאב: 

קרקע - קידוח: D-15 - AZ-6תאור הדוגמה:
11/05/2020 תאריך קבלה:

לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:
--סוג הדיגום:

11/05/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתmg/Kg19701

)-(TOCmg/Kg as C14021 - כלל פחמן אורגני

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. הבדיקה בוצעה במיצויי מיימי. התוצאות נתונות לאחר הכפלה בפקטור מיצוי

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on SM - 5220 D CODt - צריכת חמצן כימית כללית)-(

TOC Cell Test )-(TOC - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 1 מתוך 3
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 016909.20

10/06/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 016909.20 לתוצאות המעבדה 

C-035837.20מס' אמינולאב: 

קרקע - קידוח: D-15 - AZ-8תאור הדוגמה:
11/05/2020 תאריך קבלה:

לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:
--סוג הדיגום:

11/05/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתmg/Kg32201

)-(TOCmg/Kg as C12661 - כלל פחמן אורגני

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. הבדיקה בוצעה במיצויי מיימי. התוצאות נתונות לאחר הכפלה בפקטור מיצוי

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on SM - 5220 D CODt - צריכת חמצן כימית כללית)-(

TOC Cell Test )-(TOC - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 2 מתוך 3
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 016909.20

10/06/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 016909.20 לתוצאות המעבדה 

C-035838.20מס' אמינולאב: 

קרקע - קידוח: D-15 - AZ-11תאור הדוגמה:
11/05/2020 תאריך קבלה:

לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:
--סוג הדיגום:

11/05/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתmg/Kg1101

)-(TOCmg/Kg as C15141 - כלל פחמן אורגני

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. הבדיקה בוצעה במיצויי מיימי. התוצאות נתונות לאחר הכפלה בפקטור מיצוי

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on SM - 5220 D CODt - צריכת חמצן כימית כללית)-(

TOC Cell Test )-(TOC - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 3 מתוך 3
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 014423.20

17/05/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 014423.20 לתוצאות המעבדה 

C-032347.20מס' אמינולאב: 

קרקע - AW-22תאור הדוגמה:
30/04/2020 תאריך קבלה:

לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:
--סוג הדיגום:

23/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתmg/Kg1840)-(

)-(TOCmg/Kg as C12394 - כלל פחמן אורגני

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. הבדיקה בוצעה במיצוי מימי. הכנת דוגמא: סוניקציה 30 דקות במים ביחס 1:10 על בסיס דוגמא מקורית

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on SM - 5220 D CODt - צריכת חמצן כימית כללית)-(

TOC Cell Test )-(TOC - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 1 מתוך 3
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 014423.20

17/05/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 014423.20 לתוצאות המעבדה 

C-032348.20מס' אמינולאב: 

קרקע - AW-25תאור הדוגמה:
30/04/2020 תאריך קבלה:

לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:
--סוג הדיגום:

23/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתmg/Kg6640)-(

)-(TOCmg/Kg as C14029 - כלל פחמן אורגני

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on SM - 5220 D CODt - צריכת חמצן כימית כללית)-(

TOC Cell Test )-(TOC - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 2 מתוך 3
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 014423.20

17/05/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 014423.20 לתוצאות המעבדה 

C-032349.20מס' אמינולאב: 

קרקע - AW-28תאור הדוגמה:
30/04/2020 תאריך קבלה:

לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:
--סוג הדיגום:

23/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתmg/Kg4880)-(

)-(TOCmg/Kg as C11343 - כלל פחמן אורגני

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on SM - 5220 D CODt - צריכת חמצן כימית כללית)-(

TOC Cell Test )-(TOC - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 3 מתוך 3
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



























































































































































































































































  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 013618.20

10/05/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 013618.20 לתוצאות המעבדה 

C-030204.20מס' אמינולאב: 

מי תהום - 1תאור הדוגמה:
21/04/2020 תאריך קבלה:

אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:
Micropurgeסוג הדיגום:

21/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

MTBEmg/L0.07)-(

)-( BTEX

mg/L<0.01 Benzene-

mg/L<0.01 Toluene-

mg/L<0.01 Ethyl benzene-

mg/L<0.01 Xylene1

2,3 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1025 -מוליכות

¶C27.4 -טמפרטורה

mg/L0.9 DO - חמצן מומס-

NTU1.1 -עכירות

mv164.8 -רדוקס

M17.71 -עומק פני המים

M18.7 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M27.77 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M17.73 -עומק פני המים בסיום

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 1 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C013618.20-030204.20מס' אמינולאב: 

10/05/2020

 

 

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
.m,p-xylene -ו o-xylene חושב לפי סכום – Xylene / 1. קסילן

2. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.
3. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA 8260 MTBEא

Based on EPA 8260 BTEXא

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 2 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 013618.20

10/05/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 013618.20 לתוצאות המעבדה 

C-030205.20מס' אמינולאב: 

מי תהום - 8תאור הדוגמה:
21/04/2020 תאריך קבלה:

אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:
Micropurgeסוג הדיגום:

21/04/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

MTBEmg/L<0.01)-(

)-( BTEX

mg/L<0.01 Benzene-

mg/L<0.01 Toluene-

mg/L<0.01 Ethyl benzene-

mg/L<0.01 Xylene1

2,3 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1405 -מוליכות

¶C26.6 -טמפרטורה

mg/L0.7 DO - חמצן מומס-

NTU1.7 -עכירות

mv279.1 -רדוקס

M18.04 -עומק פני המים

M19.05 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M27.97 -עומק קידוח

Inch3 -קוטר קידוח

L25.4 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M18.05 -עומק פני המים בסיום

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 3 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C013618.20-030205.20מס' אמינולאב: 

10/05/2020

 

 

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
.m,p-xylene -ו o-xylene חושב לפי סכום – Xylene / 1. קסילן

2. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.
3. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA 8260 MTBEא

Based on EPA 8260 BTEXא

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' אירנה רובינשטיין-סגן מנהל מחלקה

 דף 4 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 016437.20

07/06/2020 לכבוד:
ארז רמון

לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 016437.20 לתוצאות המעבדה 

C - 034292.20-C-034284.20מס' אמינולאב: 

06/05/2020 תאריך קבלה:
לודן - טכנולוגיות סביבה - איתי נדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
05/05/2020תאריך הדיגום:
בסיס בדלק אשדודמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

CODt - צריכת חמצן כימית כללית תאור הדגימה TOC - כלל פחמן אורגנימס. אמינולאב

mg/Kgmg/Kg as C

034284.20-CD-12 :קרקע - קידוח

 - AX-4

129014446

034285.20-CD-12 :קרקע - קידוח

 - AX-6

194017501

034286.20-CD-12 :קרקע - קידוח

 - AX-7

510016476

034287.20-CD-13 :קרקע - קידוח

 - AX-15

300021186

034288.20-CD-13 :קרקע - קידוח

 - AX-17

154016005

034289.20-CD-13 :קרקע - קידוח

 - AX-19

266016516

034290.20-CD-18 :קרקע - קידוח

 - AY-4

103012092

034291.20-CD-18 :קרקע - קידוח

 - AY-6

165011477

034292.20-CD-18 :קרקע - קידוח

 - AY-10

12012241

1 -הערות לבדיקות:

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות 

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. דף 1 מתוך 2

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה 
של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' 016437.20מס' אמינולאב: 

07/06/2020

034284.20-C - 034292.20-C

 

 

1. בדיקת COD בוצעה במיצוי מיימי 1:10.
התוצאות נתונות לאחר הכפלה  בפקטור מיהול.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

CODt - צריכת חמצן כימית כלליתBased on SM - 5220 D(-)

(-)TOCTOC Cell Test - כלל פחמן אורגני

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. דף 2 מתוך 2

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה 
של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR2038310 30-Apr-2020 

:: LaboratoryCustomer ALS Czech Republic, s.r.o.KTE Co.

: :ContactContact Client ServiceEyal Shvartz

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Hameginim Ave. 53

3326518 Haifa

:: E-mailE-mail eyal@kte.co.il customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 2Blanket Quote KTE-120-20

:Order number ---- :Date Samples 

Received

24-Apr-2020 

:Quote number PR2014KTEKA-IL0454 

(CZ-201-14-1156)
Site : Site: Fuel Base :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) PR2038310/005, method S-TPHFID14 - contain(s) hydrocarbons with retention time less than retention 

time of C10 and retention time higher than retention time of C40.

Sample(s) PR2038310/001-003, method S-TPHFID14 - contain(s) low-boiling hydrocarbons with retention time less 

than retention time of C10.

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

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



:Issue Date

2 of 2:Page

Work Order :

:Customer

PR2038310

KTE Co.

30-Apr-2020 

Analytical Results

AS-7AS-14AS-2Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2038310-001 PR2038310-002 PR2038310-003

01-Apr-202001-Apr-202001-Apr-2020Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 88.282.4± 6.0%94.9 ± 6.0%± 6.0%

Total Petroleum Hydrocarbons
C24 - C40 Fraction (ORO) S-TPHFID14 mg/kg DW10 <10<10----<10 --------

C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 50877± 30.0%533 ± 30.0%± 30.0%

----AT-13AT-7Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2038310-004 PR2038310-005 ----

----07-Apr-202007-Apr-2020Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 ----96.4± 6.0%83.1 ----± 6.0%

Total Petroleum Hydrocarbons
C24 - C40 Fraction (ORO) S-TPHFID14 mg/kg DW10 ----201----<10 ----± 30.0%

C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 ----1660----<12 ----± 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

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

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.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR2042681 15-May-2020 

:: LaboratoryCustomer ALS Czech Republic, s.r.o.KTE Co.

: :ContactContact Client ServiceEyal Shvartz

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Hameginim Ave. 53

3326518 Haifa

:: E-mailE-mail eyal@kte.co.il customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 2KTE-134-20

:Order number ---- :Date Samples 

Received

12-May-2020 

:Quote number PR2014KTEKA-IL0454 

(CZ-201-14-1156)
Site : Ashdod Fuel Base :Date of test 11-May-2020 - 15-May-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) PR2042681/001, method S-TPHFID14 - contain(s) hydrocarbons with retention time less than retention 

time of C10 and retention time higher than retention time of C40.

Sample(s) PR2042681/002,004-006, method S-TPHFID14 - contain(s) low-boiling hydrocarbons with retention time 

less than retention time of C10.

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

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



:Issue Date

2 of 2:Page

Work Order :

:Customer

PR2042681

KTE Co.

15-May-2020 

Analytical Results

AX-9AY-11AY-7Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2042681-001 PR2042681-002 PR2042681-003

05-May-202006-May-202006-May-2020Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 95.582.2± 6.0%88.6 ± 6.0%± 6.0%

Total Petroleum Hydrocarbons
C24 - C40 Fraction (ORO) S-TPHFID14 mg/kg DW10 <10<10± 30.0%56 --------

C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 <12107± 30.0%5000 ----± 30.0%

AX-5AX-21AX-16Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR2042681-004 PR2042681-005 PR2042681-006

05-May-202005-May-202005-May-2020Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 96.181.2± 6.0%95.4 ± 6.0%± 6.0%

Total Petroleum Hydrocarbons
C24 - C40 Fraction (ORO) S-TPHFID14 mg/kg DW10 80<10± 30.0%89 ± 30.0%----

C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 3250543± 30.0%5310 ± 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

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

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.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 

 

מס' 016421.20
04/06/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' 016421.20 לתוצאות המעבדה 

C-036415.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 8תאור הדוגמה:

13/05/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

Micropurgeסוג הדיגום:
13/05/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

1,2 דיגום מים באמצעות משאבה

-7.0 pH הגבה-

¥S/cm1617 -מוליכות

¶C27.9 -טמפרטורה

mg/L0.6 DO - חמצן מומס-

NTU1.0 -עכירות

mv25.1 -רדוקס

M16.74 -עומק פני המים

M17.7 -עומק הדיגום מקצה הצינור

M23.90 -עומק קידוח

Inch2 -קוטר קידוח

L19.1 -נפח שאיבה בפועל

M1 -עומק הדיגום מפני המים בקידוח

M16.7 -עומק פני המים בסיום

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(
1. דיגום מי תהום - קיבוע הדוגמה עבור סריקת מתכות מתבצע במעבדה.

2. עומק שאיבה: 1 מ' מפני המים. עשויה להיות סטיה של 10%.

VOC

הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 1 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C016421.20-036415.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10* 1,1,1-Trichloroethane -71-55-6

<10* 1,1,2-Trichloroethane -79-00-5

<10* 1,1-Dichloroethane -75-34-3

<10* 1,1-Dichloroethylene -75-35-4

<20* 1,2,3-Trichlorobenzene -87-61-6

<20* 1,2,4-Trichlorobenzene -120-82-1

<20* 1,2,4-Trimethylbenzene -95-63-6

<10* 1,2-Dibromoethane (Ethylene 

dibromide)

-106-93-4

<10* 1,2-Dichloropropane -78-87-5

<20* 1,3,5-Trimethylbenzene -108-67-8

<20* 1,3-Dichlorobenzene -541-73-1

<10* Bromodichloromethane -75-27-4

<20* Bromoform -75-25-2

<10* Chlorobenzene -108-90-7

<20* Chlorodibromomethane -124-48-1

<20* cis-1,3-Dichloropropene -10061-01-5

<10* Dibromomethane -74-95-3

22.00* Ethylbenzene 93100-41-4

<50* Hexachloro-1,3-butadiene -87-68-3

<20* Isopropyl benzene -98-82-8

<20* Methyl bromide -74-83-9

<20* Naphthalene -91-20-3

<20* n-Butyl benzene -104-51-8

<20* n-Propylbenzene -103-65-1

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 2 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C016421.20-036415.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<20* sec-Butyl benzene -135-98-8

<20* tert-Butyl benzene -98-06-6

<10* Tetrachloroethene -127-18-4

36.00* Toluene 85108-88-3

<10* trans-1,2-Dichloroethene -156-60-5

<10* trans-1,3-Dichloropropene -10061-02-6

<10* Trichloroethene -79-01-6

<201,1,1,2 tetrachlorethane -630-20-6

<201,1,2,2-Tetrachloroethane -79-34-5

<201,2,3-Trichloropropane -96-18-4

<501,2-Dibromo-3-chloropropane -96-12-8

<201,2-Dichlorobenzene * -95-50-1

<101,2-Dichloroethane -107-06-2

<101,3-Dichloropropane * -142-28-9

<201,4-Dichlorobenzene -106-46-7

<202-Chlorotoluene -95-49-8

<204-Chlorotoluene -106-43-4

77.00Benzene 8171-43-2

<20Bromobenzene -108-86-1

<10Bromochloromethan -74-97-5

<10Carbon tetrachloride -56-23-5

<20Chloroethane -75-00-3

<10Chloroform -67-66-3

<10cis-1,2-Dichloroethene -156-59-2

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 3 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C016421.20-036415.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

 

 

VOC

Library Search 
Quality(ppb)

ResultsCAS No.Compound

<10Methane, chloro -74-87-3

<50Methylene chloride -75-09-2

450.00MTBE 1001634-04-4

<20p-Isopropyl toluene * -99-87-6

<10Styrene -100-42-5

<10Vinyl chloride -75-01-4

75.00Xylens -133-02-07

<201,1-DICHLOROPROPENE -563-58-6

* חומר בהסמכה - לפי שיטה Based on EPA 8260 - בדוגמאות מים, שפכים וקרקע בלבד.

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

SOP# 70.WI.008 אדיגום מים באמצעות משאבה

Based on EPA 8260 VOCא

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
    הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור         

    לפריט שנבדק.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 4 מתוך 4
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

R_1 013822.20 'מס
04/06/2020 לכבוד:

ארז רמון
לודן - טכנולוגיות סביבה בע"מ

eramon@ludan.co.ilדוא"ל:

 תעודה מס' R_1 013822.20 לתוצאות המעבדה 

*עדכון שם הדוגמא לבקשת לקוח*

C-034017.20מס' אמינולאב: 
מי תהום - 8תאור הדוגמה:

06/05/2020 תאריך קבלה:
אמינולאב - גרשון גוסמן נדגם ע"י:

ניקוי בארותסוג הדיגום:
06/05/2020תאריך הדיגום:
בסיס הדלקמקום הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( פיתוח קידוחים למי תהום באמצעות משאבה

-7.9 pH הגבה-

¥S/cm1260 -מוליכות

¶C22.4 -טמפרטורה

mg/L6.1 DO - חמצן מומס-

NTU121 -עכירות

mv170.3 -רדוקס

M16.73 -עומק פני המים

M26.24 -עומק קידוח

Inch2 -קוטר קידוח

L490 -נפח שאיבה בפועל

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

)-(פיתוח קידוחים למי תהום באמצעות משאבה

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 1 מתוך 2
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.



  
 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' CR_1 013822.20-034017.20מס' אמינולאב: 
04/06/2020

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: דר' מריוארה מנדלוביץ'-ראש צוות

 דף 2 מתוך 2
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *



























































 -  3נספח  -

 

נרגיה וסביבה לגבי השוני בבדיקת נפתלן בשתי  הסבר מעבדת "המכון הישראלי לאהנדון: 

 SVOC -ו VOC –השיטות 

 

ואז     קביעת מסת הקרקענשקל לצורך  MMSהמכיל קרקע בתוך תמיסת   הוייל   VOC-בשיטת ה

בתנאים מוגדרים. החומרים הנדיפים מגיעים לפאזה    HEAD SPACE -מחומם בתוך המכשיר ה

 GCMS -ואז מוזרק נפח הגז ל    הגזית

נשקלת כמות ידועה של קרקע, ממצים את החומרים ע"י ממס אחר כך מרכזים      SVOCבשיטת 

 .GCMS-מעבר בקולונה, ומשם מוזרקת לאת הדוגמה ולעיתים נדרשים לנקות את הדוגמא ע"י 

 

 שתי השיטות תוקפו במעבדה, אך לא לכל החומרים הנבדקים.

גם    אך יחד עם זאת נפתלן  VOC-הדיווח הוא בהסמכה, בניגוד ל    SVOC -בשיטת ה  לגבי נפתלן

 בשיטה זו מכומת לפי עקומת כיול ספציפית. 

 


