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 מנהלים תקציר 1

מתחם פי גלילות )להלן: האתר( נמצא בשטחה של הרשות המקומית רמת השרון, מזרחית לדרך נמיר ודרומית 

כוללים את מתחם פי גלילות, המאוכלס ברובו ע"י חברת לצומת גלילות. גבולות האתר הנבחן בסקר היסטורי זה 

של המאה הקודמת, כשותפות בין  60-פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע"מ. החברה הוקמה בתחילת שנות ה

המדינה וחברות הדלק פז, דלק וסונול, במטרה להפעיל את כמסוף הדלק והגז המרכזי לאחסון והפצה ברחבי 

וכיום משתמשת החברה בשטחה בעיקר כשטחי השכרה לחברות  2004לסגירתו בשנת הארץ. מסוף הדלק פעל עד 

 ייבוא, מכירה והשכרה של כלי רכב.

שמטרתה תכנון מתארי של אזור האתר וסביבתו. התכנית מייעדת הקמת  800אושרה תכנית מתאר רש/ 2004בשנת 

 ם מעורבים למגורים ותעסוקה.מבני מגורים, שטחים ציבוריים, בנויים ופתוחים, מבני ציבור ואזורי

 

 .2018הסקר ההיסטורי המוגש בזאת הוכן בין החודשים מאי עד יוני בשנת 

 

ק"מ מקו החוף, במרכזו של רכס כורכר  1.5 -האתר ממוקם מעל חלקו המערבי של אקוויפר החוף, במרחק של כ

חולית )חמרה(. האתר ממוקם חרסית  –חול, עם שכבות של חרסית  –אזורי. חתך תת הקרקע מורכב מאבן חול 

באזור רגיש לזיהום מבחינה הידרוגיאולוגית ומוגדר כאזור ב' במפת אזורי סכנה למקורות מים כתוצאה מזיהום 

על ידי דלקים של רשות המים, עם זאת אין בתחום האתר או במורד הזרימה מהאתר, קידוחי הפקה והקידוח 

 צפונית לאתר.   מטר 800-הפקה הקרוב ביותר ממוקם במרחק של כ

 

באתר קיימים מספר מוקדי זיהום פוטנציאליים לקרקע ולמי תהום, הנובעים מפעילות נוכחית או היסטורית. 

 העיקריים שהם הינם:

הכוללת  לשני קווי דלק ארציים, מפעילה בשטח האתר תחנת דחף חברת "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" )תש"ן(

מ"ק, לאחסון תערובות דלק )לרוב סולר וקרוסין(. המיכל מחובר בצנרת  15משאבות דחף ומיכל תת קרקעי בנפח 

תת קרקעית אשר עוברת דרך הכניסה הצפונית למתחם עד לתחנת הדחף. קו הדלק התת קרקעי והתחנה פועלים 

 שנה ועד היום. 60-מאז הקמת מסוף הדלק לפני כ

ת קרקעית, מפרידי דלק, עמדות תדלוק ותעלות מסוף הדלק אשר כלל מיכלי דלק עיליים, צנרת ת – מסוף דלק וגז

ובמסגרתו אוחסנו ושונעו באתר כמויות גדולות של דלקים שונים )בנזין, סולר,  2004ניקוז, היה פעיל עד לשנת 

גז אוחסנו אלפי טון של גז )גפ"מ( בצוברים עיליים, עד לפינוי אקרוסין ומזוט(. במתחמי חברות פזגז ואמישר

ן לומר בסבירות גבוהה כי גפ"מ באופן כללי, ובפרט אחסון עילי של גפ"מ, אינו מהווה נית וסגירת המסוף.

 פוטנציאל סיכון לזיהום קרקע או מי תהום. 

שני מגרשים הממוקמים בחלקו הדרומי של האתר, שימשו חברות שונות לאורך  – שיפר ובורשטיין-מתחמי מזור

 תחנת דלק, חניוני משאיות ומיכליות גז ומחסני ציוד.  השנים, בין היתר פעלו בשטחם מוסך מרכזי גדול, 

הסקר ההיסטורי סקר אזורים נוספים שאינם נמצאים בתחום האתר, אלא בסביבתו, ובחן את פוטנציאל ההשפעה 

: מטמנת רמת השרון, מטמנת עפר מטמנות פסולת לא פעילותשלהם על שטח האתר. האתר גובל בשטחו בשלוש 

מטמנות אלה בוצעו קידוחים לאיפיון פסולת, תשטיפים וגז מטמנות וניטור מי תהום בשנים בניין וחברת קדישא. ב

. לא נתגלו חריגות משמעותיות בחקירות הסביבתיות ולכן שטחים אלה 2014, וכן סקר גיאופיסי בשנת 2008-2009

 אינם מהווים פוטנציאל סיכון בבחינת תחום הסקר.

כחניון כלי רכב וכן כתחנת מעבר לא  1999ושימש את החברה מאז שנת נמצא מדרום לשטח האתר,  צח-מתחם רם

מוסדרת לפסולת )ללא היתר(. כיום נראה כי השטח משמש כחניון עפר לרכבים. בקידוחי קרקע ודיגומי גז קרקע 
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מ"ג/ק"ג( בשני קידוחים ותוחם היקף  536)עד ריכוז של  TPHשבוצעו בעבר בשטח נמדדו חריגות קלות בריכוזי 

 20-עומק הזיהום. היות ואותר זיהום נקודתי ולא משמעותי, וכיוון שלא מתקיימת פעילות מזהמת בשטח מזה כו

 שנה, שטח זה אינו מהווה פוטנציאל סיכון בבחינת תחום הסקר.

 

נערכו מספר חקירות סביבתיות בשטחי האתר לאיתור ותיחום זיהומים בקרקע ובמי  2013עד  2008בין השנים 

משטח מיכלי הדלק והמאצרות לשעבר,  2009תאם לממצאי החקירות בוצע פינוי קרקע מזוהמת בשנת התהום. בה

מהמשרד להגנת  21/12/2010-בתאריך ה( NFAבחלקו המערבי של האתר. עקב כך, התקבל מכתב "שחרור אתר" )

ה לא אותרום מאז קבלת המכתב השחרור ועד הי .(2010)משרד להגנת הסביבה, דצמבר  הסביבה עבור שטח זה

 .בשטח ההמשך חקירבוצע ולכן לא מי תהום לקרקע ול זיהום בשטח זה פעילות בעלת פוטנציאל

 

שמטרתה תכנון מתארי של אזור האתר וסביבתו, לפיתוח רובע מעורב  800אושרה תכנית מתאר רש/ 2004בשנת 

ורבים למגורים ותעסוקה בהם אזורים מע התכנית מייעדתלמגורים, תעסוקה ושטחי ציבור )בנויים ופתוחים(. 

ם ציבוריים שטחיקומות(, בחלקו הצפוני של האתר והקמת  24מתוכננת בניית מבני מגורים רבי קומות )עד 

 (.2015פתוחים )שצ"פ( ומבני ציבור בחלקו המרכזי והדרומי של השטח )קולקר קולקר אפשטיין, יולי, 

 

האתר.  מזרחי וצפוני של  ם קרקע וגז קרקע אקטיבי בשטחבנוסף, כולל סקר היסטורי זה תוכנית מפורטת לדיגו

קידוחי גז קרקע  84-מ' וכ 3-9קידוחי קרקע לעומקים שונים של  107-התוכנית המוצעת כוללת ביצוע של כ

המוצעים יבוצעו במוקדי הזיהום הפוטנציאליים  קידוחים עמוקים והשאר רדודים. הקידוחים 17אקטיבי, מתוכם 

אם לייעודי הקרקע העתידיים, כפי שנקבעו בתוכנית הבינוי העתידית. חלקו המערבי של שאותרו באתר ובהת

 מוקד זיהום פוטנציאלי ולכן לא נכלל האינם מהוו מהמשרד להגנת הסביבה NFAהאתר, אשר קיבל אישור 

 בתוכנית הדיגום המוצעת.

 

 רקע 2

(. האתרגלילות ברמת השרון )להלן:  הדו"ח שלהלן מציג את ממצאי הסקר ההיסטורי שערכה אקולוג במתחם פי

אתר, הסקר נערך לבקשת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, לקראת הקמת אזור מגורים, מסחר ופנאי ב

 .800-במסגרת תוכנית לבינוי רש

. בחינה זו כוללת ום פוטנציאלים לקרקע ולמי התהוםמטרת הסקר הינה בחינה היסטורית ועכשווית של מוקדי זיה

להשלמת  ,הכנת תכנית לדיגום קרקע ו/או גז קרקעו המידע ניתוח, מידע, מסמכים ונתונים רלוונטייםיסוף א

 מהעבר ומההווה.חקירות סביבתיות קודמות במוקדי זיהום פוטנציאלי, 

 מקורות מידע 2.1

 המידע המוצג בסקר זה מבוסס על המקורות הבאים:

 דו"חות וסקרים שבוצעו בעבר: 

 (.I)סבב  2009"ח דגימות, אלדד שרוני, מאי דו –סקר קרקע ומי תהום  -

והשלמת תוכנית פינוי קרקע, אלדד שרוני,   Iסבב  –דוח תוצאות דיגום קרקע  –סקר קרקע  -

 .2011דצמבר 



 18057PR                                                                 -3-                                                                    1820אוגוסט 

 אקולוג הנדסה בע''מ

מאי והשלמת תוכנית פינוי קרקע, אלדד שרוני,  IIIסבב  –דיגום קרקע ודוח תוצאות  –סקר קרקע  -

2012. 

 .2013דוח תוצאות, אלדד שרוני, פברואר  -יעיסבב רב -דיגום קרקע –דרום גלילות -

 .2016. אלדד שרוני, עדכון יוני 800-תסקיר השפעה על הסביבה, תוכנית בינוי רש -

 . 2004, פברואר LDD, גלילות-שיפר, דרום פי-מזור -סקר היסטורי ודו"ח פעולות חירום  -

 :מידע שהתקבל מהגופים הבאים 

 המשרד להגנת הסביבה, מחוז ת"א. -

 המים.רשות  -

 חברות תש"ן וקמ"ד. -

 מחלקת רישוי עסקים, עיריית רמת השרון. -

 מרכז למיפוי ישראלב הארכיון הלאומי לתצלומי אוירתצלומי אוויר ומפות: המכון הגיאולוגי לישראל ו. 

 :אתרי אינטרנט 

 .amudanan.co.ilwww –עמוד ענן  -

 www.govmap.gov.il –אתר המפות הממשלתי  -

 www.google.co.il/maps –אתר גוגל מפות  -

 /Planning/Pages/Taba.aspxhttp://land.gov.il -רשות מקרקעי ישראל, איתור תוכניות  -

 gliloth.co.il-www.pi  חברת פי גלילות -

 גבלות הסקר ההיסטורימ 2.2

(, על 2018יוני -סקר זה מסתמך על נתונים שנאספו מהמקורות והגורמים הנ"ל במהלך הכנתו )חודשים מאי

וכן על סיורים  ראיונות שבוצעו עם עובדים שקשורים כיום, או היו קשורים בעבר, לפעילות המתקיימת באתר

ותצפיות חזותיות על האתר והנמצא בו. יתכן שדליפות לא מדווחות, או אירועים סביבתיים אחרים, אשר פגעו 

 במצב הקרקע או מי התהום באתר התרחשו ולא דווחו או זוהו במהלך פרק הזמן בו נערך הסקר.

 (. 2015להגנת הסביבה )מרץ,  הדו"ח מציג את ממצאי הסקר ונערך בהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד

 

 האתר נתוני 3

 ייעודי ושימושי קרקע 3.1

שכונות , בפרט יפו-שטחי תל אביברמת השרון, וסמוך ל יתמתחם פי גלילות נמצא בשטחה של הרשות המקומ

כוללים את מתחם פי  האתרגבולות דרומית למתחם ושכונת אזורי חן המערבית  לו. ההמגורים רמת אביב ג' 

חניוני חברות רכב עבור  בעיקר משתמשת כיום בשטחה . החברהחברת פי גלילותברובו ע"י  גלילות, המואכלס

 מתחם פי גלילות אתר:שם ה

 מזרחית לדרך נמיר ודרומית לצומת גלילות, רמת השרון אזור:

 181680/671656 נ.צ. מרכזי:

 6619/7-ו 6611/4 גוש/חלקה:

  דונם 273 שטח האתר:

https://amudanan.co.il/
http://www.govmap.gov.il/
http://www.google.co.il/maps
http://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspx
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שימש השטח בעיקר כמתחם אספקת דלק ושמן עבור חברות פז, דלק, סונול  ובעבר(, וכו' רההשכ)חברות ליסינג, 

 ועוד.

 שימוש בקרקע סביב האתר 1.3.3

מטמנת גובל בשטחו בשלוש מטמנות לא פעילות: מטמנת רמת השרון, מטמנת עפר בניין וחברת קדישא.  האתר

ומוערך כי מוטמנת בה פסולת מעורבת  ,לאתר, דרומית דונם 2-מתפרשת על שטח של כאיננה פעילה, רמת השרון 

על פי המידע הקיים, ככל הנראה לא קיים איטום בשטח ולא הוקמות  מ"ק. 7,500 -)ביתית ובניה( בנפח של כ

דונם  38-טח של כניין מתפרשת על שמטמנת עפר בתשתיות או מערכת ניקוז בטרם הטמנת הפסולת בשטח. 

כורכר שהותירה בשטח בור מחצבה גדול ועם הפסקת הכרייה שימש  בעבר בוצעה בשטח כריית ,ממערב לאתר

גובלת  מטמנת חברה קדישא הבור להטמנה פיראטית ולא מבוקרת של פסולת, רובה המוחלט הינו פסולת בניין.

גם בשטח זה בוצעה  דונם. 73-ומתפרשת על פני שטח של כלאתר מערבית -בשתי המטמנות הנ"ל, ממוקמת דרום

. בשתי ורכר ולאחר הפסקת הכרייה בוצעה בשטח הטמנה פיראטית של פסולת, ברובה פסולת בנייןבעבר כריית כ

 .המטמנות הפיראטיות לא נעשה שימוש ביריעות איטום ואין תשתיות ראויות

 

 גיל האתר 3.2

 אחסוןלאפשר ו במטרה להפעיל את מסוף גלילות, 1959בשנת  הוקמהנורות בע"מ חברת פי גלילות מסופי נפט וצ

יתה שותפות בין המדינה יהחברה ה. , לרחבי הארץ1960מהמסוף, אשר נפתח בשנת ל מלאי תזקיקים והפצתו ש

וחברות הדלק פז, דלק וסונול. על מנת ליעל את מערכת ההפצה של התזקיקים ברחבי המדינה, הוחלט לבזר את 

גז במתחם פי גלילות ברמת וה מסוף הדלק שבע.-מסופי הדלק, ואלה הוקמו בהרצליה, אשדוד, ירושלים ובאר

עלות במתחם, רובן חברות ייבוא, חברה את שטחה לחברות שונות הפוומאז משכירה ה 2004בשנת  השרון נסגר

שטחים פתוחים ושדה  במיקום האתר אותרו, 1956על פי תצ''א היסטורית משנת  .כלי רכבהשכרה ומכירה של 

 (.6.2)ראה נספח  , בטרם הקמת המסוףבלבד יחקלא

 

 עמד סטטוטורי של האתרמ 3.3

מצויה בבעלות המדינה, קיימות מספר הערות בדבר ה 4/6611חלקה : האתר ממוקם בתחומן של שתי חלקות

מצויה בבעלות המדינה, רשות הפיתוח ה 7/6619חלקה ו הפקעת שטחים לטובת עיריית רמת השרון עבור דרכים.

 ובת חברה קדישא ולטובת עיריית רמת השרון.פרטיים. הערות אזהרה בתחום החלקה לטבעלים ומספר רב של 

 בתחום האתר קיימות חכירות/תפיסות לטובת חברות הגז והדלק )פז, סונול, דלק, אמישראגז( לשימוש של מכר.

 

חסנת דלק. התכליות המותרות אסימנה את האתר ביעוד קרקע לשטח ל 1971תכנית המתאר לרמת השרון משנת 

מתקנים למוצרי דלק, חדרי שאיבה, מתקני פריקה וטעינה ומחסנים. בנוסף בשטח הוגדרו עבור מיכלי דלק ו

  חדרי אוכל, בית לשומר ומשרדים. –די האתר בוהוגדרו שימושים המשרתים את ע

שמטרתה תכנון מתארי של אזור האתר וסביבתו, לפיתוח רובע מעורב  800אושרה תכנית מתאר רש/ 2004בשנת 

, על שימושיו ומתקניו פונה האתר)בנויים ופתוחים(. כחלק מתכנית זו למגורים, תעסוקה ושטחי ציבור 

הינה תכנית מתארית לאיחוד וחלוקה חדשה של כלל רובע גלילות דרום, אשר מגדירה את  800תכנית רש/.השונים

בימים  התנאים להמשך פיתוח מתחמי משנה בתחומי התכנית ע"י עריכת תכניות ברמה מתארית מפורטת יותר.

(, הכוללת בשטחה את האתר. התכנית הומלצה ע"י 553-0243857קודמת תכנית מתאר מפורט )מס' התכנית אלה מ

 שטחי גנים ציבורייםהקמת  בשטח האתר. התכנית מייעדת 17.07.17הועדה המחוזית להפקדה בתנאים בתאריך 
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 !Errorקה בחלקו הצפוני )בחלקו הדרומי, בניית מבני ציבור במרכזו ושטחים מעורבים של מגורים, מסחר ותעסו

Reference source not found. 2 -ו.) 

 

 .(2016מנהל מקרקעי ישראל, יולי, ) באתרתוכנית לבנייה עתידית  .1איור 

 

 

 (www.trigoltd.com; הדמיית הבנייה המתוכננת במתחם פי גלילות )קבוצת טריגו נדל"ן .2איור 
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 נתונים טופוגרפיים 3.4

 

 תכסית פני השטח  3.5

תכסית פני השטח במתחם פי גלילות משתנה בהתאם לאופי הפעילות בחלקיו השונים. רוב המתחם הינו כבישים 

ני של המתחם קיימת משתלה )"אוצר הטבע"(, בה הקרקע חשופה. ומגרשי חנייה המכוסים באספלט. בחלקו הצפו

 , המתחם מוקף מכל צדדיו בצמחייה טבעית. האתרמחוץ לגבולות 

 

 ניקוז 3.6

יובלים ומי שטפונות מתחום רמת השרון מתנקזים אל תעלת נחל אחיה, לאורך נתיבי איילון, וממנה לתחום דרום 

אביב ג', מתחברת תעלת נחל אחיה עם מוביל ניקוז סגור, שעובר דרך  גלילות. דרומית לאתר פי גלילות, בצפון רמת

אזורי המגורים של תל אביב עד לחיבורו עם נחל הירקון. לנחל אחיה שני מקורות עיקריים: האחד מתחיל ברמת 

, זורם במקביל לכביש וחוצה את צומת גלילות לכיוון דרום בתעלה מסודרת. השני, 5השרון, מצפון לכביש מס' 

יוצא משטח הכפר הירוק וזורם לכיוון מערב. שני הערוצים מתלכדים במתחם דרום גלילות בשקע המהווה שלולית 

וחלחול חלק מהמים  חורף. בצורה זו מתקיים באופן טבעי שימור הנגר העילי בצורה של עצירת זרמי מי השטפונות

 (.2016יוני . אלדד שרוני, 800-וי רשבינתסקיר השפעה על הסביבה, תוכנית , נספח ניקוזם לקרקע )העומדי

, כאשר שימש האתר כמסוף דלק והכיל מיכלי אחסון גדולים, היו מופנים כל המים מניקוז המיכלים 2004עד לשנת 

 .1בנספח  מפת תשתיותראה  (.1998באתר )חברת פי גלילות, יוני ת הצפים שלהם אל מפריד הדלק והגגו

 תשתיות תת קרקעיות 3.7

קעי בקיבולת נומינלית כל אחד ומפריד דלק תת קרמ"ק  40קרקעיים בנפח -שני מיכלי ניקוז תת במסוף הדלק היו

 דלק שני קוויל תחנת דחף באתרמפעילה  תש"ןחברת לכך, בנוסף  .(1998ת פי גלילות, יוני )חברמ"ק  100של 

 :מאז הקמת מסוף הדלק ועד היוםארציים מחיפה לאשדוד 

הינה  בקוזרימת הדלק  .4" -כאשר קיימים מעברי קוטר ל 6נו "ה למתקן היקוטר הכניסה והיציא  - 6קו " (1)

צומת גלילות דרך הכניסה הקו עובר מכיון בתחנה. הקיימת משאבה אחת , באמצעות רוםמצפון לד

ולחצי  מק"ש 95 מירבית בקו הינהספיקה  מ' עד לתחנת הדחף. 200-הצפונית למתחם ונמשך לאורך כ

 .בסניקת הקובר  55עד העבודה הינם 

. זרימת הדלק בקו 6" -כאשר קיימים מעברי קוטר ל 10קוטר הכניסה והיציאה למתקן הינו "  - 10קו " (2)

עובר בסמיכות לתחום קו זה  בתחנה. הקיימתהינה מצפון לדרום, ובכיוון ההפוך באמצעות משאבה אחת 

ספיקה ניסה הצפונית למתחם. בסמוך לכ 6"-אשדוד( ומתחבר לקו ה-)קו גלילות 5האתר, לאורך כביש מס' 

 בר בסניקת הקו. 65מק"ש ולחצי העבודה הינם עד  350 הינה בקו מירבית

רמת השרון, מזרחית לדרך נמיר מתחם פי גלילות ממוקם במרכז הארץ, בשטח העיר  :מיקום האתר

 .ודרומית לצומת גלילות

 מ'. 22הינו רום פני הקרקע באתר  :גובה האתר

וסביבתו  אתרההינו שטח מרובה תשתיות, מכוסה אספלט, אך  מתחם פי גלילות :כיוון הסעת נגר

הינם בעיקרם מישוריים ולכן ניתן להניח כי כיוון הסעת הנגר הינו כיוון ההסעה 

 מערבה.הטבעי, כלומר 
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אשר  תערובות דלק )לרוב סולר וקרוסין(,מ"ק, לאחסון  15מיכל תת קרקעי בנפח בנוסף קיים בתחנה  (3)

 ."6דלק המחובר לקו 

 .1נספח , 2ר איוב דלק בתחנת הדחף, כפי שהתקבלה מחברת תש"ן, ראה מפת תשתיות

 

 שפכיםביוב ו 3.8

, כולל ניקוז התעשיתיים כל השפכיםשל המאה הקודמת,  60-מאז הוקם מסוף הדלק במתחם, בתחילת שנות ה

, אשר לתעלת ניקוז פתוחה הוזרמומ"ק, ומשם  80-100משטחי מילוי הדלק, הועברו למפריד דלקים, בנפח של 

לשיקוע ראשוני, לפני כניסת  שימש )הצפוני( ם הישן. מפריד הדלקיזרמה לאורך הגבול המזרחי של המתחם

בפנייה של  .(1)ראה מפת תשתיות בנספח  היה במתקן גם מפריד שמנים בנוסף. )הדרומי( השפכים למפריד החדש

, הדגיש המשרד כי השפכים לאחר מעבר במפריד דלק ושמן 1997המשרד להגנת הסביבה לחברת פי גלילות משנת 

 יים ודרש להזרימם למערכת ביוב עירונית ולא לשטח פתוח.מהווים קולחים תעשית

אנשים, הוזרמו  100-של המאה הקודמת, כל השפכים הסניטריים של המתחם, בו עבדו כ 90-עד לתחילת שנות ה

 לבורות ספיגה. בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, חובר האתר למערכת הביוב העירונית של רמת השרון

. נעשתה פנייה לעיריית רמת השרון בבקשה (1997מחוז ת"א, יוני -)המשרד להגנת הסביבה קוובורות הספיגה נות

  ארכיון.עקבות הצפה בב קיים המידע אינולקבל מידע לגבי מיקום בורות הספיגה, אך נמסר בתגובה כי 

מזרח, -רוםמערכת הביוב באתר מנוקזת למערכת הגרביטציונית, לכיוון דרום. בקרבת האתר, בכיוון דכיום, 

שאיבה לביוב ממוקמת בתוואי השטח התחנת בשכונת נווה גן ברמת השרון, קיימת תחנת שאיבת ביוב "נווה גן". 

עובר ניקוי ראשוני של פסולת גסה ומוזרם בסניקה למכון , כך שהביוב מוזרם אליה בגרביטציה, הנמוך ביותר

, המיועדת יד את כל השפכים של השכונה העתידיתבעת תוכננה על מנת לקלוטזו  . תחנת נווה גןלטיהור שפכים

 (.2016יוני . אלדד שרוני, 800-בינוי רשתסקיר השפעה על הסביבה, תוכנית ) 800-להיבנות במסגרת תוכנית רש

 חומרים מסוכנים 3.9

 נוכחי בחומרים מסוכניםשימוש  1.9.3

 החברותבין , אף אחת מעל פי ראיון שבוצע עם גב' שרית חובב, ממחלקת רישוי עסקים בעיריית רמת השרון

, אותם בשיטחה חומרים מסוכנים או מאחסנתבאינה משתמשת  , למעט חברת תש"ן,הפועלות כיום במתחם

  לרבות דלק או גז.

  בעבר בחומרים מסוכניםשימוש  1.9.3

, שימש האתר כמסוף דלק וגז מרכזי בארץ. 2004לסגירתו בשנת של המאה הקודמת ועד  60-מתחילת שנות ה

חסנו גזי הגז אאחסנו בגבולות האתר כמויות גדולות של דלקים: בנזין, סולר, קרוסין ומזוט. חברות חברות הדלק 

גפ"מ )גז פחממני מעובה( שונים: בעיקר בוטאן ופרופאן, פרופילן ובוטילן בכמויות קטנות וכן אתיל מרקפטאן, 

בשיא פעילותו  ופייני לגז בישול.חומר שמוסיפים לתערובת הגפ"מ, חסרת הריח, על מנת להקנות לה את הריח הא

 טון גפ"מ בצוברים. 2,500-מ"ק של דלקים שונים במיכלים עיליים וכ 150,000-כשל המסוף אוחסנו בו 

 פניה למחלקת רישוי עסקים נעשתה -ההערכה הנ"ל מבוססת על מידע שנאסף במהלך ביצוע הסקר ההיסטורי 

, אך נמסר כי ארכיון המחלקה הוצף ולא קיים מידע ו באתרעסק ישנים, של חברות שפעל בבקשה לקבל רישיונות

לקבלת היתרי רעלים, ת הסביבה משרד להגנחוק חופש המידע של נעשתה פנייה לבנוסף  כזה עבור שנים קודמות.

לא התקבל  גז ופז, גם כןאפי גלילות, אמישר פניות ישירות לחברותב אך עד למועד כתיבת הדו"ח לא התקבל מענה.

 מענה. 
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 רכי גישהד 3.10

 5כביש , בסמוך לצפוניתהכניסה הינה ה לאתרוהכניסה הראשית מזרח למחלף גלילות  ממוקם מערבית האתר

וישנה עמדת שמירה לא  מצופה אספלט, קיים כביש סלול מוסדרת, דרך הגישה בכניסה הצפונית. ונתיבי איילון

, כניסה נוספת כניסהקיימת לדרומי. ממשיך לאורך המתחם כולו ומחבר בין חלקו הצפוני  כבישמאויישת. ה

 הראשי כבישהמוגדרת כדרך חקלאית משובשת ומחברת בין ה, )רח' מרדכי נמיר( 2מכביש  דרומית לא מוסדרת

לכל אחת מחברות הרכב השוכנות במתחם קיימת דרך גישה סלולה, כביש אסלפט, . האתרלחלקו הדרומי של 

 ם של החברה.המשרדים ולחניון הרכביהמאפשר כניסה למתחם 

 תהליכי ייצור 3.11

שימש בעברו כמתחם אחסון ואספקת דלק ושמן עבור חברות הדלק השונות, בהמשך שימש גם  מתחם פי גלילות

ז, פז גז ופי גלילות( ובשנים האחרונות משמש ברובו המוחלט כמתחם אגלאחסון גז בישול עבור חברות הגז )אמישר

, אך בוצע באתרולא היו בעבר תהליכי ייצור של רכבים. אין כיום מגרשי חנייה לחברות ייבוא, השכרה ומכירה 

 של מסמך זה. 5דולות, כפי שמתואר בהרחבה בסעיף בעבר אחסון ושינוי של דלק וגז בכמויות ג

 

 

 והידרוגיאולוגיה גיאולוגיה 4

  נתונים גיאולוגיים 4.1

 סוג הקרקע 1.3.3

ה אבן חול גירית מתצורת כורכר ברמות ליכוד ( בפני השטח חשופ2-ו 1, איור 2נספח על פי המפה הגיאולוגית )

 אבן חול(. –שונות )חול 

 ליתולוגי-חתך גיאולוגי 1.3.3

(. בהתאם לסטרטיגרפיה באתר 4-ו 3, איור 2נספח של השירות ההידרולוגי ) 135-ו 134האתר ממוקם בין חתכים 

חול, עם שכבות של חרסית  – ( ולמידע המוצג בחתכים, נראה כי חתך תת הקרקע מורכב מאבן חול2, איור 2נספח )

 מ' מצפון לאתר 400-מוקם כחמרה(. החתך המקומי דומה לאזורי והוא מאומת בקידוח ניטור המחרסית חולית ) –

 .(5, איור 2)נספח 

 

  נתונים הידרולוגיים 4.2

ק"מ מקו החוף, במרכזו של רכס  1.5 -אזור הסקר ממוקם מעל חלקו המערבי של אקוויפר החוף, במרחק של כ

(. המילוי החוזר לתא ההידרולוגי מתקבל מגשם ישיר ומזרימת מי תהום ממזרח, 1, איור 2)נספח  ורכר אזוריכ

והיציאות הן הפקה בקידוחים וזרימה לים או לתאים הסמוכים )כתלות בכיוון הזרימה(. המוליכות ההידראולית 

 מ' ליום. 1-30האופיינית של אקוויפר החוף עומדת על 

 כמות משקעים 1.3.3

מ"מ )ממוצע  583ממוצע המשקעים השנתי באזור )תחנת תל אביב( עומד על  ,י נתוני השירות המטאורולוגילפ

 (.1981-2010השנים 
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 מיקום קידוחים  1.3.3

קידוח  ינוה הקרוב ביותרהקידוח הפקה או במורד הזרימה מהאתר, לא קיימים קידוחי הפקה ו האתרבתחום 

אתר.  במסגרת חקירות מי תהום היסטוריות, צפונית למטר  800-כבמרחק של , הממוקם "פ.הרצליה מטעי הדר"

והן בשטח מטמנות הפסולת הסמוכות אליו, כמפורט  האתרבוצעו מספר קידוחי ניטור למי תהום, הן בתחום 

ברדיוס של בסביבתו קידוחים  6-בשטח האתר ו ידוחי ניטורק 7-יום ככ קיימים(. 5.6.3 בהמשך מסמך זה )סעיף

הינו מערבה, לכיוון הים. עם זאת לאחר רצף של באזור כיוון הזרימה העיקרי  (.6איור , 2נספח ) מ' מהאתר 200

, האתרשנים שחונות, התפתחות של השקעים ההידרולוגיים הסמוכים עשויה להשפיע על כיווני הזרימה בתחום 

 (.7, איור 2נספח  ע רמת גן;)לכיוון שקע הרצליה( ו/או דרומה )לכיוון שק זרחהמ-ולגרום לזרימה מי תהום צפון

 אתרי החדרה וחלחול  1.3.1

 אין בקרבת האתר אתרי החדרה או מפעלי החדרה. 4/ב/34על פי המפה המצורפת לתמ"א 

 אזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי  1.3.1

ישנם מספר אזורים הרגישים להחדרת נגר עילי בהם יש לקבל הנחיות מיוחדות לעניין זה  4/ב/34בהתאם לתמ"א 

 .(8, איור 2נספח המים ) מרשות

  אזורי רגישות לזיהום מדלקים 1.3.4

מפת אזורי סכנה אזור ב' בכמבחינה הידרוגיאולוגית ומוגדר לזיהום באזור רגיש  םממוקמתחם פי גלילות 

)"אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקוויפר  למקורות מים כתוצאה מזיהום על ידי דלקים של רשות המים

מחילה מגבלות תכנון בהתאם לתקנות  'ב באזורהימצאות  .(9, איור 2נספח  אינו ניתן לתיקון";משני בו הנזק 

 המים )מניעת זיהום מים( השונות.

 פגיעות מי תהום 1.3.4

מבחינת פגיעות מי התהום לזיהום. הימצאות  'א אזוראתר הסקר נמצא בתחום  4/ב/34בהתאם למפות תמ"א 

 להוראות התמ"א.מחילה מגבלות תכנון בהתאם  'א באזור

 מקומי אקוויפר 1.3.4

בהתאם לחתך הגיאולוגי, מי תהום השעונים על גבי שכבות בעלות מוליכות הידראולית בינונית ונמוכה )חמרה 

 וחרסית(, עשויים להימצא בתת הקרקע באופן מקומי וזמני. 

 מפלס מי תהום 1.3.4

 .(6, איור 2מ' מעל פני הים )נספח  2 -ל 1רום מפלס מי התהום האזורי באקוויפר החוף תחת אזור הסקר נע בין 

 

 ובסביבתו באתר פעילות 5

 סביבתובבאתר ונוכחית פעילות  5.1

 .3ובאיור  1מספר רב של חברות וגופים, מרביתם חברות רכב שונות, כמפורט בטבלה  כיום פי גלילות פועלים באתר

ועל פי מידע שניתן באתר  בשטח שבוצע סיור הערכה המבוססת עלהינה  3חלוקת האתר למתחמי החברות באיור 

 האינטרנט של חברת "פי גלילות".
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 2018חברות וגופים הפועלים במתחם בשנת : 1טבלה 

 אופי הפעילות שם החברה מס'
 לקרקע פוטנציאל זיהום

 ו/או למי התהום
 לות מזהמת.נמוך. לא מתקיימת פעי משתלה אוצר הטבע 1

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא דןאל 2

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. חנות פנאי פופים פור יו 3

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. חנות ריהוט גן לה זולה 4

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא אופרייט 5

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא טו סנטראו 6

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא באדגט 7

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. )יבש( מחסן חלפים זמני פז 8

תשתיות נפט  9
 ואנרגיה )תש"ן(

משאבות, מיכל כוללת ה תחנת דחף
תת וצנרת  ("קמ 15תת קרקעי )

. התחנה קיימת מאז תחילת קרקעית
 של המאה הקודמת. 60-שנות ה

. הפעילות הנוכחית גבוה-בינוני
ופעילות העבר מהוות פוטנציאל 

, אולם קיימים אמצעי מיגון זיהום
 בתחנה ולאורך קווי הדלק.

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא כלמוביל טרייד אין 10

בסיור בשטח נצפתה תחנת . בינוני מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא sixtשלמה  11
 תדלוק פנימית לא פעילה.

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא אוויס 12

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא טרייד מוביל 13

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא אלבר 14

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא סיטנואוטו 15

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. מכירת רכבהשכרה ו ,יבוא קל אוטו 16

 נמוך. לא מתקיימת פעילות מזהמת. השכרת רכב בלו סקיי 17

 יימת פעילות מזהמת.נמוך. לא מתק חניון רכבים זאאמישג 18
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 2018בשנת  אתרחברות וגופים הפועלים ב .3איור 

 

 (10-17-ו 5-7, 2 מס'  )אזור אור הפעילות במתחמי חברות הרכבית

חברות הרכב השונות משתמשות בשטחן כמגרש חנייה לרכבים המיועדים להשכרה, ליסינג או מכירה. לכל חברה 

המשמש לקבלת לקוחות ומתן שירות. חלק מהחברות מחזיקות בשטחן מתחם מקורה נוסף  ילי,יבקיים מבנה 

ע"י נציגי חברת  13/05/18 סיור שבוצע באתר בתאריךבמהלך  החלפת צמיגים.תיקוני רכב קלים כגון להמשמש 

ניות לנציגי בוצעו שיחות טלפו 24/05/18בתאריך  פנימיות או מוסכים. לא נצפו במתחם תחנות דלק אקולוג,

, sixtמחברות אוטו סנטר, כלמוביל, שלמה  -מכירות העובדים בחברות השונות במתחם על מנת לוודא את הנושא 

בסיור שנערך בשטח  אוויס ואלבר נמסר כי אין בשטחן תחנת דלק או מוסך. מיתר החברות לא התקבלה תשובה.

 פעילה, המעידה על קיום תחנת דלק בעבר. עמדת תדלוק לא sixt( נצפתה במתחם שלמה 13/05/18)בתאריך 
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 (9)אזור מס'  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מאור הפעילות במתחם ית

הינה חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל  נרגיה בע"מ" )תש"ן("תשתיות נפט ואחברת 

"קו מוצרי דלק  ,1960מאז שנת  חברת בתשל המדינה. לתש"ן  נמצאת בבעלות מלאהו 1959הוקמה בשנת אשר 

קי להולכת תזקי ה ותחזוקה של מערכות הקוויםאחראית בין היתר על תכנון, הקמה, הפעל, אשר )קמ"ד( "בע"מ

תחנה כוללת משאבות דחף, , פועלת תחנת דחף של חברת תש"ן. הבשטח האתרבתוך מתחם פי גלילות,  נפט.

מ"ק, לאחסון תערובות דלק )לרוב סולר וקרוסין(. המיכל  15מבנה מגודר ומיכל תת קרקעי בנפח הנמצאות ב

התחנה איננה מאויישת  תחנת הדחף.מחובר בצנרת תת קרקעית אשר עוברת דרך הכניסה הצפונית למתחם עד ל

)ראה  בידי מפעילים בשטח, והיא מופעלת בשליטה מרחוק באמצעות מצלמות ע"י מפעילים מקמ"ד הרצליה

 (.4תמונות בנספח 

 

 (18)אזור מס'  גזאהפעילות במתחם אמישר אורית

ילה עהחברה מפ  ישראלבטבעי גז של ספקית  , המשמשתהחברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ היא גזאאמישר

 החשוד פי גלילות.  תשתיות הקיימות במתחם היום כוללת סככות אחסון )עם גג םהיום אתר לוגיסטי במתח

 גז משמש כחניון רכביםאר שערכה אקולוג באתר, נראה כי מתחם אמישרמסיו אסבסט(, מבנים ניידים וחנייה.כ

על פי מידע שהתקבל מגב' שרי חובב, מנהלת מחלקת רישוי עסקים בעיריית רמת השרון, . (4)ראה תמונות בנספח 

נעשו אין החברה מאחסנת גז במתחם פי גלילות או מבצעת פעילות בעלת פוטנציאל לזיהום הקרקע או מי התהום. 

במטרה להנהלת החברה ולאחראי על סביבה ובטיחות בחברה, מר עזר בן טל,  גז,אמספר פניות לחברת אמישר

 אך לא התקבל מענה. לאשר מידע זה,

 

 עברפעילות באתר וסביבתו ב 5.2

, לאחסון של חברת פי גלילות מסופי נפט וצנרות בע"מ מרכזיבעבר היה כמסוף דלק וגז  אתרשימושו העיקרי של ה

של המאה הקודמת והיה פעיל  60-תוכנן בתחילת שנות הבמתחם פי גלילות והגז מסוף הדלק . רחבי הארץב והפצה

כאשר תוכנן, היה מיקומו מרוחק משכונות מגורים או מרכזי מסחר, אך עם השנים הפך האזור . 2004לשנת עד 

ובטיחותית, בשל חשש  היוותה סכנה ביטחונית ה. קרבתו למוקדי אוכלוסיילמיקום מרכזי, מאוכלס וצפוף

והסתיים ללא  2002עם ניסיון פיגוע שאירוע במאי  כמבוסס מציאותמאירועי טרור או דליקות )חשש אשר התגלה 

בעקבות כך  רים בסמיכות למתחם.נפגעים( ובנוסף התקבלו תלונות רבות מתושבים בשכונות צפון ת"א, הג

כי חברות הגז  2002בשנת  הוסכם -ז והדלק כולו מסוף הג הקובעת כי יש לפנות אתהתקבלה החלטת ממשלה 

למילוי בלוני גז בלבד ולא יפעלו להקטין את כמויות הגז המאוחסנות במתחם פי גלילות, היות והמתחם ישמש 

שרוני, אלדד ) 11.7.2004 -ירת חוות הגז במתחם בהמשיכו בפעילות מצומצמת עד לסג והדלק חברות הגז .לאחסון

לומר בסבירות גבוהה כי גפ"מ באופן כללי, ובפרט אחסון עילי של גפ"מ, אינו מהווה פוטנציאל  ניתן (.2005פברואר 

 .4ובאיור  2מפורטים בטבלה  2018חברות וגופים שפעלו באתר לפני שנת סיכון לזיהום קרקע או מי תהום. 

 

 

 

 

 

 

 

 2018לפני שנת במתחם  שפעלווגופים חברות : 2טבלה 
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 אופי הפעילות שם החברה מס'
 פוטנציאל זיהום לקרקע

 ו/או למי התהום
חב' פי גלילות מסופי  19

 נפט וצנרות בע''מ
מרכזי, לאחסון והפצה ברחבי מסוף דלק 

. מאות אלפי ליטרים של דלקים הארץ
החל  שונים אוחסנו במיכלים עיליים

 .1960משנת 

 בינוני. 

 .נמוך אולם תצוגה, מרכז מבקרים ומשרדים. בטר פלייס 20

 חב' יבואן סובארו, 22
 יפנאוטו

 ושטיפת חניוןמרכז לוגיסטי הכולל 
 רכבים.

. באזור זה בוצעו חקירות נמוך
 NFAסביבתיות והתקבל אישור 
 מהמשרד להגנת הסביבה.

שיפר -מגרש מזור 23
 שטייןומגרש בור

שנים: אופי הפעילות השתנה לאורך ה
מוסך מרכזי גדול, תחנת דלק ומתחמים 

 קות. ילאחסון ציוד ומיכליות גז ר

 בינוני.

אחסון עילי ותת קרקעי של דלק ואחסון  מתחמי פז ופזגז 24
 עילי של גז )גפ"מ(

 בינוני.

 נמוך. אחסון עילי של גז )גפ"מ( גזאאמישר 25
 

 

 2018באתר לפני שנת  חברות וגופים שפעלו .4איור 
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 (20בטר פלייס )אזור מס' 

הקימה בטר  2010שנת לכלי רכב חשמליים. בומתן שירותי דרך ת ות תפעוליוחברה להקמת תשתיהינה בטר פלייס 

, אשר פעל עד לסגירת החברה משרדיםואולם תצוגה, מרכז מבקרים במתחם המערבי של אתר פי גלילות פלייס 

 מ''ר.   750-בתוך מיכל מים לחירום לשעבר בשטח של כהוקם צוגה תהמבנה אולם . 2013בשנת 

 

 (22)אזור מס'  יפנאוטורת חב

רכבים,  כולל חניוןהמרכז לוגיסטי  2013עד  2009משנת באתר פי גלילות  רת יפנאוטו, יבואנית סובארו, הפעילהחב

 ולת הניקוז בשדה הגובל באתר מצדהחברה תלונה בדבר זרימת שפכים אל תעקיבלה  2009ביולי  רכב.כלי ושטיפת 

עודפי המים של מכונת השטיפה לרכבים זורמים על עלה כי , בנושא הסביבהמשרד להגנת מבירור שערך ה .ימזרחה

 גבי המשטחים אל פתח הניקוז בקצה המגרש וממנו ישירות אל השדה.

 

 (23)אזור מס'  שטייןבור ומגרששיפר -מזור מגרש

גלילות, מוסך גדול ומרכזי, -י המגרשים, הממוקמים בחלקו הדרומי של מתחם פיפעל בשטח שנ 1980עד לשנת 

דיזל גלילות", אשר שירת בעיקר משאיות. במוסך בוצעו טיפולי מכונאות והחלפת דלקים וחלקים. -"פיונטק

 (, היתה שחורה2004, פברואר LDDהיתה חשופה ועל פי סקר היסטורי קודם שבוצע בשטח )הקרקע בשנים אלה 

 .מזיהום דלקים ו/או שמנים

. חברת חל"ד 1995חברת חל"ד )חברה להובלת דלק( היתה הבעלים של שטח שני המגרשים הנ"ל לפחות עד לשנת 

הינה חברה להובלת דלקים וחומרים מסוכנים ובבעלותה עשרות מכליות ומשאיות. השטח במתחם פי גלילות 

 שימש את חל"ד לתדלוק, שטיפה וכיול של מיכליות.

 של המאה הקודמת, פוצל המגרש לשניים: 90-תחילת שנות הב

חלקו המערבי של המגרש שימש במשך שנים רבות כתחנת דלק פנימית של "פז". בתחנה היו שני מיכלים תת 

בנזין וסולר, והיא שירתה משאיות ומיכליות מעסקים שונים שפעלו באזור. ככל הנראה, בשנת קרקעיים שהכילו 

שיפר, אשר עוסקת בפינוי שמנים משומשים לאתרים -פונו מהשטח. חברת מזור והמיכליםנסגרה התחנה  1993

לצורך אחסנת ציוד, מיכלים  1995מורשים ובייצוב דרכי עפר באמצעות מי מלח ותוספים, שכרה את המגרש בשנת 

 משומשים ריקים ומי מלח.

כנסה לחלקו המזרחי של המגרש בשנת חברת "אפרים בורשטיין ושות'", חברה להובלת גז במכלים ומכליות, נ

והשתמשה בו כחניון למשאיות ומיכלי גפ"מ ריקים בשם "חניון בורשטיין", שם בוצע אחסון, חנייה, תדלוק  1984

ויות לאירועי וטיפול במכליות הגז. על אף הצהרות החברה כי החניון משמש לחניית מיכלי גז ריקים בלבד, ישנן עד

, ככל הנראה ממכליות לא ריקות שהושארו במתחם. בנוסף, הקימה החברה תחנת דלק שטייןדליפת גז במתחם בור

על פי  .1998 -ו 1988פרטית בשטחה, שכללה מיכל דלק עילי ומשאבה לתדלוק. התחנה פעלה לפחות בין השנים 

(, נמצא כי הקרקע היתה משטח כורכר בשנים אלה 2004, פברואר LDDסקר היסטורי קודם שבוצע בשטח )

החברה פעלה ללא רישיון עסק ובמשך שנים התקבלו תלונות  התדלוק בוצע על משטח חשוף ללא כל אמצעי מיגון.ו

 .2001על מפגעי ריח בשטחה, עד לסגירת המתחם בשנת 

 

 (24)אזור מס'  ופזגזפז  מתחמי

לאחסון גז  והשתמשה בשטחה 1993לפחות משנת  מזרחי של מתחם פי גלילות-חלקו הצפוןחברת פזגז אכלסה את 

 6-טון כל אחד וב 500טון גז בשני צוברים בני  1,500אחסנה החברה  2002)גפ"מ( בכמויות גדולות: עד לשנת 

טון כל אחד, כולם עיליים. כאשר עלה החשש לסיכון ביטחוני באופן אחסון זה, הורתה ממשלת  90מיכלים בני 

, בהתאם לכך פונו שני 2004ת הגז כולה בשנת על צמצום כמות הגז במתחם עד לפינוי חוו 2002ישראל בשנת 
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ף הדלק, שפעל , והיווה חלק ממסוממוקם במרכזו של מתחם פי גלילותטון(. מתחם פז  500הצוברים הגדולים )בני 

 (.2002צ, ספטמבר )בג" 2004במתחם עד לשנת 

 

 (25)אזור מס'  גזאאמישר

 940גז אאחסנה אמישר 2002עד לשנת ל עובדים. דונם ובו מספר עשרות ש 20-מתחם המשתרע על פני שטח של כ

החלטת הממשלה לסגירת חוות הגז במתחם, פינתה  בעקבות. טון כל אחד 60-70בני  עיליים מיכלים 14-טון גז ב

 ומאז משתמשת בשטחה כחניון כלי רכב.  2004החברה את צוברי הגז בשנת 

 

 מוקדי זיהום פוטנציאליים מפעילות בעבר 4.3.3

בהמשכו של סעיף זה. המוקד העיקרי הינו מסוף הדלק שפעל ברוב  מפורטים באתר נציאליםמוקדי זיהום פוט

 .3בטבלה  שנים. מוקדי הזיהום הפוטנציאליים של מסוף הדלק מפורטים 40-שטח המתחם במשך כ
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 אתרמוקדי זיהום פוטנציאלים ב: 3טבלה 

 

חקירות סביבתיות שבוצעו  פעילות כיום פעילות בעבר וקד הזיהוםמ

 במוקד

 פוטנציאל זיהום לקרקע

 ו/או למי התהום

מיכלים 

 ומאצרות

 101מיכל 
 1958מ"ק, נבנה בשנת  7,000

המיכלים  2004עד לשנת 

הכילו בנזין, סולר, קרוסין 

ומזוט. המיכל עשוי מתכת 

עם קיר מגן מבטון ומאצרה 

 פתוחה.

נסגר מסוף  2004 בשנת

הדלק, המיכלים פונו וכיום 

השטח משמש כמתחם 

חניונים לחברות ייבוא, 

השכרה ומכירה של כלי 

 רכב.

 2013עד  2009בין השנים 

בוצעו מספר חקירות 

אלדד סביבתיות בשטח )

, דצמבר 2009, מאי שרוני

ופברואר  2012, מאי 2011

(. החקירות כללו ביצוע 2013

ע קידוחי קרקע וגז קרק

למיקום  5.6.2)ראה סעיף 

נבדקו  קידוחים( ובמסגרתם

, חומרים TPHריכוזי 

 נדיפים ומתכות.

בכל המיכלים נמצא זיהום 

TPH פונו  2009.  בשנת

טון של  7,500-משטח זה כ

מזוהמת לאתרי קרקע 

אלדד טיפול ייעודיים )

  (2009, ספטמבר שרוני

כל המיכלים הונחו על קרקע 

 חשופה, כיוון שהמאצרות

נבנו סביב המיכלים, לפיכך 

קיים פוטנציאל לדליפה 

 מתחתית המיכל.

 102מיכל 
 1958מ"ק, נבנה בשנת  7,000
 106מיכל 
 1958מ"ק, נבנה בשנת  7,000
 109מיכל 
 1958מ"ק, נבנה בשנת  7,000
 105מיכל 

 1967מ"ק, נבנה בשנת  30,000
המיכלים  2004עד לשנת 

סולר, קרוסין הכילו בנזין, 

ומזוט. המיכל עשוי מתכת 

 עם מאצרה פתוחה.

 107מיכל 
 1958מ"ק, נבנה בשנת  7,000
 108מיכל 
 1958מ"ק, נבנה בשנת  7,000
 113מיכל 

 1976מ"ק, נבנה בשנת  33,000
 103מיכל 
 1965מ"ק, נבנה בשנת  3,000

, עשוי מיכל דלק/סולר

ן מתכת עם קיר מגן מבטו

 וסוללת עפר.

 114מיכל 
 1976מ"ק, נבנה בשנת  33,000

מיכל דלק/סולר, עשוי 

 מתכת עם מאצרה פתוחה.

המיכל רוקן עם סגירת 

מסוף הדלק אך נותר 

במקומו ומשמש כמתחם 

חברת הרכב 

 סנטר-אופרייט/אוטו

 104מיכל  
 1965מ"ק, נבנה בשנת  3,000

, עשוי מיכל דלק/סולר
מבטון מתכת עם קיר מגן 

 וסוללת עפר.

המיכל פונה עם סגירת 
 מסוף הדלק

בכל המיכלים נמצא זיהום 
TPH במאצרת מיכל זה .

נמדד גם ריכוז חורג של 
 עופרת.
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חקירות סביבתיות שבוצעו  פעילות כיום פעילות בעבר וקד הזיהוםמ

 במוקד

 פוטנציאל זיהום לקרקע

 ו/או למי התהום

בכל מיכל קימת צנרת  צנרת דלק תת קרקעית

כניסת דלק וצנרת יציאה 

לבית המשאבות. משם עובר 

הדלק לנקודות המילוי, 

צנרת ניקוז להעברת מים 

יכלים למפריד ודלק הממ

הדלק דרך שוחות מעבר 

ומפרידי חול ששמשו בעבר 

 כמפרידי דלק.

 כיום קיים במתחם קו דלק

 ,של חברת תש"ן יחיד,

בכניסה הצפונית של 

המתחם. נעשתה פנייה 

לחברת פי גלילות לבירור 

האם ומתי פונו שאר קווי 

)אשר  הצנרת מהמתחם

, אך לא התקבל בבעלותה(

 מענה.

וקרקע גז קרקע  דיגומי

לאורך הצנרת ונתגלו  ובוצע

 מספר חריגות בריכוזי 

VOC ו- TPH. 

 

קיים פוטנציאל לדליפה 

 מקווי הדלק התת קרקעיים.

מפריד הדלק מזרים את  מפרידי דלק צפוני ודרומי

המים לתעלת ניקוז 

חיצונית, כאשר מרכיב 

במים אינו עולה הפחממנים 

 10על ריכוז הסף המותר )

ppm.) 

 

וני בוטל המפריד הצפ

והדרומי שודרג ונותר 

לפעול במתחם עד לפינוי 

. כיום 2004-מסוף הדלק ב

  .יםאינם פעילהמפרידים 

 

במפריד הצפוני נמצא זיהום 

TPH  עד לעומק המירבי

מ'( ובמפריד  5.0שנבדק )

הדרומי דיגום גז הקרקע 

האקטיבי הצביע על נוכחות 

מרכיבי דלקים, ללא זיהום 

TPH. 

זיהום קיים פוטנציאל ל

כתוצאה מדליפה במפרידי 

הדלק או בהזרמת שפכים 

 מזוהמים לתעלת הניקוז.

עמדות 

 תדלוק

 10תדלוק 
 11תדלוק 
 12תדלוק 
 13תדלוק 
 14תדלוק 
 15תדלוק 
 16תדלוק 
 17תדלוק 
 18תדלוק 
 19תדלוק 
 20תדלוק 
 21תדלוק 

לא קיים כיום והשטח  מתחם עמדות תדלוק

משמש כמתחם חניונים 

לחברות ייבוא, השכרה 

 ומכירה של כלי רכב.

דיגום קרקע בוצע בסמיכות 

לכל עמדות התדלוק, בשתי 

 15נקודות עיקריות )עמדות 

 TPH( התגלה זיהום 16-ו

על פי מ'.  16של עד לעומק 

בוצע  רשות המיםדרישת 

 2013ניטור מי תהום בשנת 

כי  בעקבותיו קבעה

היקף ועומק הזיהום תוחם 

בחקירות הקרקע שבוצעו 

ונמצא כי אין חשש לזיהום 

 מי התהום.
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חקירות סביבתיות שבוצעו  פעילות כיום פעילות בעבר וקד הזיהוםמ

 במוקד

 פוטנציאל זיהום לקרקע

 ו/או למי התהום

התוצאות הן מתחת לערכי  22תדלוק 

אין  וכיולה לשיקום הפע

 צורך בהמשך חקירה.

יתה נכנסת רכבת יבעבר ה פריקת מזוט ותעלת ניקוז

לשטח המתחם ופורקת 

מזוט באמצעות משטח 

פריקה, ומשם היה עובר 

לבית המשאבות. מסלול 

הרכבת היה לאורך הגדר 

 המזרחית.

לא קיים כיום והשטח 

משמש כמתחם חניונים 

לחברות ייבוא, השכרה 

 ומכירה של כלי רכב.

בוצעו קידוחי קרקע ונתגלה 

בפני השטח  TPHזיהום 

 מ' בלבד. 1.0ובעומק 

קיים פוטנציאל נמוך 

לזיהום כתוצאה מדליפת 

 מזוט היסטורית.
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  בקרות ובדיקות אטימות 5.3

כלים שיפוץ במהלכו תועד כי לא נמצאו עדויות לדליפות או חורים עברו כל המי 1997עד  1970בין השנים  -

, הותקנה מערכת 1998בנוסף, נכון לשנת  .(1997מחוז ת"א, יוני -)המשרד להגנת הסביבה ברצפת המיכלים

מאז הקמת מיכלי  .כאמצעי בקרה למקרי דליפותמילוי בכל המיכלים, -התרעה על מילוי יתר או תת

שנים בדיקה של עובי דופן רצפת המיכלים העיליים. בבדיקה זו כל מיכל נשטף  7-הדלק, בוצעה אחת ל

  (.3; נספח 1998)פי גלילות, יוני ונבדק יסודית לאיתור שינויים בעובי דופן הרצפה, כתוצאה מקורוזיה. 

אשדוד -בתחנת הדחף של חברת תש"ן מבוצעות בדיקות אטימות תקופתיות לשני קווי הדלק: קו גלילות -

 2017ואפריל  2017(. בבדיקות אחרונות שבוצעו בחודש אוגוסט 10גלילות )"-אלרועי-וקו חיפה (6)"

מיכל הדלק התת קרקעי ונמצאה כי  2017בהתאמה, נמצאו שני הקווים תקינים. בנוסף, נבדק בחודש יולי 

להגנה  כן קיימת מערכתדופן המיכל תקינה, לא נראו סימני רטיבות, מערכת ההתראה תקינה ופעילה ו

 (.3; נספח אטימות, תשתיות נפט ואנרגיה בע"מת ובדיק ותדו"חקתודית )
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 אתרמוקדי זיהום פוטנציאלים בסמוך ל: 4טבלה 

מוקד 

 הזיהום

 מזהמים פוטנציאליים חקירות סביבתיות שבוצעו במוקד פעילות כיום פעילות בעבר

מטמנת 
 רמת השרון

מטמנה עירונית של 
רמת השרון לפסולת 

 מעורבת )ביתית ובניה(

אס"פ לא פעיל מאז 
 .90-שנות ה

לא נמצאו חריגות  בוצע סקר מי תהום. 2008-2009בשנים 
קו נמצאו דמתקן מי שתיה וריכוזי החומרים האורגניים שנב

 מתחת לגבול רגישות המכשיר האנליטי.
 סקר גיאופיסי.בשטח בוצע  2014בשנת 

מ"ק פסולת, עד  7,500-כהוטמנו 
-מ', בשטח של כ 15לעומק של 

ככל הנראה, אין  מ"ר. 2000
  איטום תקני.

מטמנת עפר 
 בניין

-מטמנה פיראטית, כ כריית כורכר
פסולת בניין בשטח  90%
 דונם. 38-של כ

בנוסף בוצעו בוצע סקר מי תהום ו 2008-2009בשנים 
נמצאו  תשטיפים וגז מטמנות. ,קידוחים לאיפיון פסולת

חריגות בריכוזי עופרת, ברזל, מנגן ואבץ בשני קידוחים, 
בהשוואה לתקן מי שתייה. לא נצפו תשטיפים והתקבלו 

 בשטח בוצע 2014בשנת  קריאות מינימאליות של מתאן.
 סקר גיאופיסי.

מ"ק פסולת  170,000-כהוטמנו 
(, 2014משנת  )לפי סקר גיאופיסי

 מ'. אין איטום. 15עד לעומק של 
 

מטמנת 
חברה 

 קדישא

-מטמנה פיראטית, כ כריית כורכר
פסולת בניין בשטח  90%
 דונם. 38-של כ

בנוסף בוצעו בוצע סקר מי תהום ו 2008-2009בשנים 
נמצאו יפיון פסולת, תשטיפים וגז מטמנות. קידוחים לא

חריגות בריכוזי מנגן באחד הקידוחים, בהשוואה לתקן מי 
שתייה. לא נצפו תשטיפים והתקבלו קריאות מינימאליות 

 סקר גיאופיסי. בשטח בוצע 2014בשנת  של מתאן.

מ"ק פסולת  394,000-כהוטמנו 
(, 2014משנת  )לפי סקר גיאופיסי

 מ'. אין איטום. 10עד לעומק של 

-מתחם רם
 צח

יון העסק על פי רש
חברת "רם צח  שניתן ל

, 1999בשנת  תברואה"
מוגדר השטח כחניון 

בפועל  ךכלי רכב, א
תחנת כשטח שימש ה

באופן  מעבר לפסולת
 .לא מוסדר

נסגרה תחנת  1999בשנת 
המעבר לפסולת. כיום 

חניון משמש השטח כ
 .רכבים לא מוסדר

נמצא זיהום  2008-2012חקירות קרקע שבוצעו בשנים 

. במסגרת החקירות, תוחם היקף PAH-וב TPH-נקודתי ב
 ועומק הזיהום.

שימוש לא מוסדר בשטח כתחנת 
 מעבר לפסולת.
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על פוטנציאל זיהום הנשקף לאתר לסיכום, לא נמצאו חריגות משמעותיות בסקרים הנ"ל, אשר יכולות להעיד 

 .נותשלוש המטממפעילות של 

 

 ם חריגיםאירועי 5.4

  שיפר:-מזור מגרשבדליפת סולר 

אותר זיהום סולר על פני הקרקע, בשטח המגרשים. מקור הזיהום היה בשפיכת סולר ממיכל  2004שנת ב

שיפר". במסגרת טיפול באירוע, פונו המכלים העיליים מהשטח, נשאבה תכולת -אחסון עילי בשטח "מזור

ם שמן מ"ק מים מעורבבים ע 7-הבורות והשלוליות ובוצעה חפירה בקרקע המזוהמת. בסך הכל פונו כ

בדו"ח  טון קרקע מזוהמת לטיפול ביולוגי ברמת חובב ובור החפירה מולא בקרקע נקייה. 334-וסולר וכ

( צויין כי בוצע דיגום מוודא לקרקע בעת החפירה ונמצא זיהום עד 2004, פברואר LDDמסכם לאירוע )

 מ'. 1.2לעומק של 

 :שברי אסבסט 

שיפר. במהלך הסיור -מזור מגרש סיור בשטח ביבההמשטרה ירוקה במשרד להגנת הסערכה  2009בשנת 

אותר מבנה מקורה בגג אסבסט, במצב רעוע ומתפרק ועל הרצפה נצפו שברי אסבסט. משאיות שנכנסו 

)המשרד להגנת  לאתר פי גלילות עברו דרך מפגע זה וגרמו בכך לריסוק האסבסט והפצתו ברחבי המתחם

  .מולםחברת מזור שיפר במסגרת הסכם טיעון המפגע טופל על ידי  (.2009 אוגוסט הסביבה,

 שטיין:דליפות גז במגרש בור 

 31.10.95שטיין, בין היתר דיווח דליפה מיום ים חוזרים של דליפת גז במתחם בורנמצאו עדויות לאירוע

אשר טופל בידי צוות הביטחון במתחם ומכבי האש ובו צויין כי אין זה המקרה הראשון מסוגו במתחם זה. 

 אשר טופל בידי אנשי חברת בורשטיין. 11.9.98ישנו דיווח על אירוע דליפה נוסף מיום  בנוסף,

, כאשר 2004בנוסף, קיים תיעוד של המשרד להגנת הסביבה, מחוז ת"א, לזיהום קרקע כבד בדלקים משנת 

, כל אחת, שהיו מלאות בדלק גולמי )המשרד להגנת הסביבה מ"ר 10-מחפורות בשטח של כ 5נתגלו בשטח 

 בוצענבדק שטח המגרש ו 2008-2011שבוצעו בין השנים  סביבתיות חקירות במסגרת (.2008אוגוסט 

 .(5.6.2 סעיףהזיהום בקרקע )ראה  של תיחום

 אירוע שפיכת עפר בלתי מבוקרת: 

מצביעה על פעילות מזיקה של קבלן בשטח, אשר  2013תלונה שהתקבלה במשרד להגנת הסביבה בשנת 

לא ידוע מיקום מדוייק של מערבי של האתר, ללא פיקוח. -ת של עפר בחלקו הדרוםשפך כמויות גדולו

, מדובר על אזור מטמנת עפר בנין או מטמנת חברת קדישא. על פי התלונה ככל הנראהשפיכת העפר, אך 

קבלן גנת הסביבה מול הד לההאירוע טופל על ידי המשר .(2013)יהל מהנדסים, קרקע מזוהמת  העפר הינו

 .2014עד לשנת  והקרקע נבדקה במסגרת חקירות סביבתיות שבוצעו בשטח המזהם

 :סיור בשטח מטעם המשרד להגנת הסביבה 

סיור  16/08/1992-בעקבות תלונות שהתקבלו מתושבים המתגוררים בסמיכות למתחם פי גלילות, נערך ב

סיכונים סביבתיים באתר ע"י המשרד להגנה"ס, הרשות המקומית ומשטרת ישראל. בסיור עלה כי ישנם 

פוטנציאליים בניהם מפגעי ריח של אתיל מרקפטאן )תוסף הריח שמוסיפות חברות הגז לגפ"מ נטול ריח(, 

אשר הורגש במיוחד במתחם אמישראגז, וחשש לנזילות שמן ודלק לקרקע בתחנת התדלוק )נצפו כתמים 

ימים אמצעי למניעת מפגעים כגון שחורים בתעלות הניקוז ובמשטח החנייה(. בסיכום הסיור מצויין כי קי

אמצעי הצפה ושאיבת דלק ממאצרות ומערכות הפרדה והחזרת דלק וכי לחלק מהמיכלים יש מאצרות 
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בטון. בנוסף מצויין כי בטון, אך אלו נבנו לאחר שהמיכלים הונחו ולכן תחתית המיכל אינה מונחת על 

ה בתערובת של שאריות דלק ותמלחת, שטיין, בחלקו הדרומי של האתר, קיים משטח מכוסבמתחם בור

 (.8; נספח 1992החשודים בגרימת זיהום סביבתי )המשרד להגנת הסביבה, דצמבר 

 :מתחם עותמאן חסן 

מ' מגבול הסקר, נמצא מתחם לא מוסדר של חברת עותמאן חסן  100-מדרום למתחם פי גלילות, במרחק כ

 2018 מרץללא רישון עסק. בחודש  ת, אשר פועלובניו בע"מ, חברה לעבודות מנוף, הובלות וחומרי בנין

ביצע המשרד להגנת הסביבה ביקורת ודיגום קרקע במתחם ומצא כי החברה מקיימת בשטח המתחם 

פעילויות בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע בניהן שטיפת ציוד, כלים ומנופים על גבי קרקע חשופה וללא 

ממצאי וציוד ותדלוקם באמצעות מיכל דלק עילי. תשתיות מתאימות, טיפול ברכבים, אחסון מנופים 

פנה המשרד לחברת עותמאן חסן  2018בחודש יוני ו בשטח TPH-דיגום הקרקע הראו חריגות בריכוזי ה

ולטפל בזיהום הקרקע בשטח )המשרד להגנת הסביבה, יוני  וסקר היסטורי בדרישה לבצע סקר קרקע מלא

2018.) 

 

  סקרי סיכונים 5.5

גז ופזגז(. הסקרים בחנו אם עבור חברות הגז שפעלו במתחם )אמישרסיכוני הערכת בוצעה 1995-1997בין השנים 

את מתקני החברות, אופן אחסון הגז, אמצעי הזהירות שננקטים וכו' כל זאת מהפן הבטיחותי, כלומר בבחינת 

יאלי לזיהום קרקע ומי בבחינת סיכון פוטנצעל פי הערכות אלה, סכנת דלקה/פיצוץ.  וסיכון ביטחוני פוטנציאלי א

 תהום, חוות הגז איננה מהווה סיכון.

 

של חברת  (RISC4באמצעות תוכנה ייעודית ) ,ד"ר ישעיהו גרייצר, על ידי בוצע סקר הערכת סיכונים 2003בשנת 

במסגרתו נאספו נתונים הידרוגיאולוגיים אזוריים של חוות המיכלים  .EPA-, המוכר גם ע"י הBPהדלק הבריטית 

גלילות וכן נתונים אודות ריכוזים של מרכיבי דלק שנאספו לאורך השנים, באמצעות קידוחי ניטור באתר בפי 

חנייה לחברת אוטובוסים, על כן מציין הסקר כי ומידע גיאולוגי נוסף. נכון לאותה שנה, יועד השטח לשמש כמגרש 

הלא רווי לאקוויפר. יחד עם זאת, כיסוי השטח באספלט ימנע שטיפה של מי גשם לקרקע ודחיקת דלק מהאזור 

מי ימנע האספלט תהליכי איוורור ופרוק טבעי של הדלק המצוי בקרקע ולכן מציע הסקר לבצע ניטור תקופתי ל

 .(8; נספח  2003 אוקטובר )המשרד להגנת הסביבה,השנים הבאות  10התהום, במרוצת 

 

 תהוםחקירות קרקע ומי  5.6

 כללי 4.4.3

 ארבעה סבבים של חקירות קרקע ומי תהום: 2013עד  2008 ובסביבתו נערכו בין השנים באתר

ביצוע דיגומי קרקע וגז  כללה תוכניתה. 2009ועד אפריל  2008בוצע בחודשים אוקטובר  –סבב ראשון  -

לא הושלמה, עקב  בשטחי מטמנות הפסולת הדיגוםקרקע באופן אקטיבי ופאסיבי וכן ניטור מי תהום. 

אלדד שרוני, מאי ) 2010תפנותו מהקרקע בחודש פברואר ו השלמות עם הנוכחות של פולש בשטח, לכן בוצע

2009). 
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לחקירת קרקע ומי תהום, כפי וכלל השלמות  2011עד יוני  2010בוצע בין חודשים אוקטובר  –סבב שני  -

אלדד שרוני, דצמבר ) מזוהמת קרקעת לפינוי תוכניו ,שהתבקשו על פי התייחסות המשרד להגנת הסביבה

2011 .) 

לחקירת קרקע, תיחום הזיהום שנתגלה והשלמת השלמות וכלל  2012בחודש מאי  בוצע–סבב שלישי  -

 (.2012מאי אלדד שרוני, ) התוכנית לפינוי קרקע מזוהמת

ר עמדות התדלוק וכלל השלמה לחקירת הקרקע באזו 2013פברואר -בוצע בחודשים ינואר  -סבב רביעי  -

 (.2013)אלדד שרוני, פברואר 

 הבאים מובא סיכום ממצאי החקירות במוקדי זיהום פוטנציאליים שונים ברחבי האתר ובסביבתו.בסעיפים 

 חקירות קרקע וגז קרקע 4.4.3

 TPHבוצעו דיגומי קרקע וגז קרקע מסביב למיכלים ובתוך המאצרות. בכל המיכלים נמצאו ריכוזי  – מיכלי הדלק

, 103. בדיגומים שנעשו במיכלים (102-ו 101, 114 )מיכלים חורגים, כאשר לרוב החריגה התקבלה בפני השטח בלבד

מ"ג/ק"ג.  151-2618מ'. טווח הריכוזים שנמדדו הינו  1.0מ' ו/או  0.5נמצאה חריגה גם בעומקים  112-ו 105, 104

. בנוסף, נבדקו ריכוזי מתכות בכל דיגומי הקרקע ולא VOC-בחלק מדיגומי גז הקרקע האקטיבי נמצא זיהום ב

 שם נמדד ריכוז חריג של עופרת. 104מערכי הסף, למעט בדגימה ממאצרת מיכל נמצאו חריגות 

 

-1דיגומי גז קרקע אקטיבי בעומק של  140מ', בוצעו  2000-לאורך הצנרת, המתפרסת על פני כ – צנרת תת קרקעית

מכשיר דיגומי גז קרקע פאסיבי. במרבית הדגימות לא נתגלו ריכוזי מזהמים מעל לסף רגישות ה 140-מ' ו 2

מ"ג/מ"ק(.  6,746-38,493( חריג מאוד )VOCדגימות נמצא ריכוז החומרים האורגנים הנדיפים ) 4-האנליטי, אך ב

נמצאו קריאות חורגות. בסבב השני בוצעו  107 -ו 101נמדדו בכל נקודת דיגום ובסמוך למיכלים  PIDקריאות 

חורגים במספר נקודות דיגום,  TPHנמדדו ריכוזי מ'.  3.0דיגומי קרקע נוספים לאורך קו הצנרת, עד לעומק של 

 בחלקן הגיע הזיהום עד לעומק המירבי שנבדק.

 

מ' במתחם פזגז.  3.0מ' במתחם פז ועד לעומק של   2.0קידוחי קרקע בוצעו עד לעומק של  – מתחמי פז ופזגז

חורגים. וכן בשניים  TPHי בדיגומים שבוצעו בסמיכות למיכלי הסולר העילי והתחתי של מתחם פזגז נמצאו ריכוז

בפני השטח ועד לעומק  TPHמהקידוחים שבוצעו במתחם פז, במרכז השטח ובסמוך למפריד הדלק, נמצא זיהום 

מ' ובוצעו שני קידוחים  5.0מ'. במסגרת הסבב השני, הועמק אחד הקידוחים במתחם פז עד לעומק של  2.0של 

( נמדדו 11-בכל הדיגומים, כאשר בנקודה אחת )פז TPHזיהום עמוקים נוספים, במטרה לתחום את הזיהום. נמצא 

מ'. לא נמצא  10ריכוזים חורגים עד לעומק המירבי שנבדק. במסגרת הסבב השלישי, הועמק הקידוח עד לעומק של 

 מ' ועד לעומק המירבי שנבדק. 6.0החל מעומק של  TPHזיהום 

 

-)עד ל TPHמ'. ערכים חורגים של  3-5קרקע לעומק של  בוצעו קידוחי )ישן( במפריד הדלק הצפוני - מפריד דלק

לא  )חדש( מ'(. במפריד הדלק הדרומי 5.0מ"ג/ק"ג( נמדדו בצד המזרחי של המפריד בעומק המירבי שנבדק ) 903

 או מתכות, אך ממצאי דיגום גז הקרקע האקטיבי הצביעו על נוכחות מרכיבי דלקים. TPHנמצא זיהום של 
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קידוחי קרקע, שבוצעו בחלק המרכזי והצפוני של עמדות התדלוק, נמדדו ערכים חורגים של  בשני – עמדות תדלוק

TPH  מ"ג/ק"ג. וכן בבדיקות גז הקרקע  10,740מ', בריכוז מקסימאלי של  2.0בפני הקרקע ועד לעומק של

ורך עמדות האקטיבי והפסיבי נתקבלו ריכוזים חורגים. במסגרת הסבב השני בוצעו דיגומי קרקע נוספים, לא

בעמדות תדלוק  TPHמ'. ממצאי הסקר הצביעו על חריגות משמעותיות בריכוז  4.0התדלוק השונות, עד לעומק של 

 .15וכן נוכחות של מרכיבי דלקים בעמדה  16-ו 15

מ' ובעמדת  10לעומק של  15במסגרת הסבב השלישי של חקירות הקרקע, הועמקו הקידוחים בעמדת תדלוק 

עד לעומק המירבי שנבדק )לא ניתן להעמיק יותר את הקידוח  TPHנמצא זיהום  15'. בעמדה מ 11-ל 16תדלוק 

 מ' בלבד. 9.0עד לעומק של  TPHנמצא זיהום  16בגלל הגעה למי התהום(, בעמדה 

 15קידוחי קרקע נוספים, בסמיכות לעמדות  6על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה, בוצעו במסגרת הסבב הרביעי 

מ' בלבד, בגלל  9.0-מ' אך בוצעו בפועל עד ל 12רה לתחום את היקף הזיהום. הקידוחים תוכננו לעומק של במט 16-ו

עד לעומק המירבי שנבדק. ממצאי הסקר איפשרו לתחום את  TPHהגעה למי תהום. בכל הקידוחים נמצא זיהום 

 הזיהום מכל צדדיו, למעט מדרום, שם הניחו מרחק תיחום כמו בצד הצפוני.

 

בפני  TPHמ', אך נמדדו חריגות בריכוז  3.0קידוחי קרקע בוצעו עד לעומק של  - ור פריקת מזוט מהרכבתאז

 מ' בלבד. 1.0הקרקע ובעומק של 

 

מ'. במרבית הדיגומים נמדדו ערכים חורגים  5.0לאורך התעלה בוצעו קידוחי קרקע עד לעומק של  – תעלת ניקוז

  מ'. בתעלת הניקוז שממשיכה לכיוון מזרח לא נמצא זיהום. 3.0עומק של בפני השטח ובכל הדיגומים עד ל TPHשל 

 

דיגומי גז קרקע אקטיבי ופאסיבי. במרבית  4-מ' ו 3.0קידוחי קרקע לעומק של  8בוצעו  – מזור שיפר גרשמ

י חורגים מפני השטח ועד לעומק המירבי שנבדק. בדיגום גז הקרקע נתקבלו ריכוז TPHהדיגומים נמדדו ריכוזי 

VOC  קידוחים  4מ' ובוצעו  6.0חורגים. במסגרת הסבב השני, הועמקו ארבעה הקידוחים במתחם עד לעומק של

בארבעה מהדיגומים, בפני הקרקע ועד לעומק  TPHעמוקים נוספים, במטרה לתחום את הזיהום. נמצא זיהום 

 מ'. 5.0מירבי של 

 

דיגומי גז קרקע אקטיבי ופאסיבי. בקידוח שבוצע  3-מ' ו 2קידוחי קרקע לעומק של  6בוצעו  – צח-רם מגרש

מ'(. במסגרת הסבב השני, הועמק  2.0חורגים בקרקעית הדיגום )עומק  TPHברחבת הכניסה למוסך, נמדדו ריכוזי 

מ'(, במטרה לתחום את  3.0-5.0קידוחים עמוקים נוספים ) 3מ' ובוצעו  5.0אחד הקידוחים במתחם עד לעומק של 

 מ'. 3.0מ"ג/ק"ג(, בעומק של  536חורגים בשני קידוחים )עד לריכוז של  TPHיכוזי הזיהום. נמדדו ר

 

דיגומי גז קרקע אקטיבי ופאסיבי. רק בשתי נקודות  6-מ' ו 3קידוחי קרקע לעומק של  12בוצעו  - בורשטיין מגרש

חורגים.  VOCו ערכי חורגים בפני השטח, ובשני דיגומי גז קרקע אקטיבי נמדד TPHהפזורות בשטח, נמדדו ערכי 

בנקודה אחת  TPHמ'. נמצא זיהום  5.0דיגומי קרקע נוספים במתחם עד לעומק של  5במסגרת הסבב השני בוצעו 

 מ' בלבד. 0.5(, בעומק של A-2)בור 
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, 5 איורב ת, מוצגשנעשו במהלך ארבעה סבבי החקירות הסביבתיו ,מיקום כל דיגומי הקרקע וגז הקרקע האקטיבי

דו"ח דגימות, אלדד  –דו"ח "סקר קרקע ומי תהום באתר )מפת תשתיות על פי  היסטוריותתשתיות  על גבי מפת

 ]מק"ג/מ"ק[ מסומנים במפה בצבע אדום. 100 -גבוה מ  TPHקידוחי קרקע בהם נתגלה ריכוז "(.2009שרוני, מאי 

 

 

 2008-2013שנים מיקום דיגומי קרקע וגז קרקע אקטיבי בין ה. 5איור 
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המזהם העיקרי  .6 באיור מיקום כל דיגומי גז הקרקע הפאסיבי, שנעשו במהלך סבבי החקירות ההיסטוריות, מוצג

, אשר התגלה באזור עמדות התדלוק, בסמוך לתחנת הדחף של תש"ן, באזור מיכל TPHשנמדד בדיגומים אלה הינו 

. במפה להלן מוצגת פריסת 102פתלן נתגלו גם כן באזור מיכל ונ BTEXובמגרש בורשטיין. ריכוזים חורגים של  11

 .(2009, כפי שהתקבלו )אלדד שרוני, מאי TPHריכוזי 

 

 

 שנמדדו  TPHופריסת ריכוזיפאסיבי גז קרקע . מיקום דיגומי 6איור 
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 מי תהוםחקירות  4.4.1

קידוחי ניטור בשטח מסוף גלילות  9( נקדחו 1999מרץ  )ד"ר ישעיהו גרייצר, 1999במסגרת סקר מי תהום משנת 

)קידוחי גלילות מ' מפני הקרקע, כאשר הקידוחים העמוקים יותר בוצעו בצד במערבי של המסוף  9-32לעומקים של 

בשני עומקים שונים,  7-ו 6היות וקיים אופק שעון עליון, בוצעו קידוחים (. 7)איור א( 7גלילות -א ו6, גלילות 1-7

( והרדודים לאקוויפר שעון עליון קידוחים 7 -ו 6ר הקידוחים העמוקים יותר בוצעו לאקוויפר הפלייסטוקני )כאש

א(. הקידוחים מוקמו בסמיכות למיכלי הדלק ולמפריד הדלק, בכיוון זרימת מי התהום, ובגבולו המזרחי 7-א ו6)

בוצע ניטור מי התהום בקידוחים  2002-וב 2001של מסוף הדלק, בכיוון הבקעה המצויה ממזרח למסוף. בשנת 

 PAH -ו VOC, sVOC-נדיפים ותרכובות דלק שונות. באנליזות ה-הנ"ל ונבדקה נוכחות של חומרים נדיפים, חצי

נתגלה במספר קידוחים ובמיוחד בסמוך למפריד הדלק, בנזן לא נמדד כלל  MTBEלא נמדדו ריכוזים משמעותיים. 

 (.2002 ,יולי, )ד"ר ישעיהו גרייצר 7-ו 6 מס' בקידוחיםוזים זניחים וטולואן נתגלה בריכ

ניטור מי תהום בוצע בשולי גבולות שלוש  ,במסגרת סבב ראשון של חקירת קרקע ומי תהום וסבב ההשלמות

 :(9)נספח  מטמנות הפסולת, אשר בסמיכות לאתר

o  שלושה קידוחים לעומק נוטר ע"י , השטח 2009עד אפריל  2008בין החודשים אוקטובר  –אספ בנין קדישה

מכל קידוח נלקחה דגימת מים אחת מ'.  15-19, כאשר עומק מי התהום הינו (K-, גK-, בK-מ' )א 21-25של 

. באחת SVOC`s-ו VOC(, קשיות, יונים, pHערך הגבה ) לאנליזות כימיות שונות בניהן אנליזת מתכות,

מי שתייה. עבור שאר המתכות וחומרים  ( התקבל ריכוז מנגן גבוה במעט מהמותר בתקןK-הקידוחים )ג

 אורגניים נדיפים וחצי נדיפים לא התקבלו כלל חריגות.

o  1-קידוחי ניטור )ד', ה', ו', גלילות 5נבדקו  2010עד פברואר  2009בין החודשים אוקטובר  –אספ עפר בנין 

במסגרת החקירה. מכל (, כאשר קידוחי גלילות הינם קידוחים קיימים ושלושת הנותרים בוצעו 2-גלילות-ו

(, קשיות, pHערך הגבה ) קידוח נלקחה דגימת מים אחת לאנליזות כימיות שונות בניהן אנליזת מתכות,

חריגה מתקן מי שתייה התקבלה  מ'.  15-19עומק מי תהום בשטח האס"פ הינו  .SVOC`s-ו VOCיונים, 

(. לא התקבלו 2-וגלילות 1-)גלילות ן ואבץ בשני הקידוחים שנמצאים בשטח האתרעבור עופרת, ברזל, מנג

נדיפים היו נמוכים -חריגות עבור הקידוחים בשטח האס"פ. ריכוזי החומרים האורגניים הנדיפים וחצי

 מאוד ואף מתחת לגבול רגישות המכשיר ברוב הדגימות.

o  וץ נוטר ע"י שלושה קידוחים מח, השטח 2009עד אפריל  2008בין החודשים אוקטובר  -אספ רמת השרון

קידוחים עד  8-קידוחי ביוגז ו 3(. בנוסף בוצעו K ,2-K ,3-K-1מ' ) 23-25לגבולות האתר, לעומק של 

מכל קידוח נלקחה דגימת מים אחת לאנליזות  לשכבת הקרקע הטבעית, לקביעת הרכב גוף הפסולת.

ק מי תהום עומ. SVOC`s-ו VOC(, קשיות, יונים, pHערך הגבה ) כימיות שונות בניהן אנליזת מתכות,

לא נמצאו חריגות מתקן מי שתייה בכל הדגימות וריכוזי החומרים מ'.  17-19בשטח האס"פ הינו 

 האורגניים הנדיפים וחצי נדיפים התקבלו מתחת לסף רגישות המכשיר.

 

מ' וקיימת  10-אזור עמדות התדלוק מאופיין בחתך קרקע של חול וחרסית לחלופין, כאשר עומק מי התהום כ

מ'. במסגרת הסבב השני של חקירת קרקע ומי תהום  16מ' עד  10סית בעובי מספר מטרים מעומק של שכבת חר

 -2ומי תהום  sixtשלמה  -1)מי תהום  16 -ו 15בוצעו שני קידוחי ניטור מי תהום קבועים, באזור עמדות התדלוק 

שלמה – 1שונות. בקידוח מי תהום מ'. מכל קידוח נשלחה דגימת מים לאנליזות כימיות  16-קל אוטו( לעומק של כ

sixt  שני סבבי  2013נתגלתה חריגה מתקן מי שתייה בריכוז הבנזן. על פי דרישת רשות המים, בוצעו במהלך שנת
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, בריכוזים MTBEדיגומים חוזרים בשני קידוחים אלה. בכל הדיגומים שנערכו באותה השנה נמצא זיהום קל של 

ות המים כי אין צורך בהמשך חקירה עו על ידי רשות המים. לפיכך קבעה רשמערכי פעולה לשיקום, שנקבנמוכים 

 .(2013 ,דצמבר-אוקטובר, שרוני א.)

, בו ניתן לראות את מתקני מסוף 1990ובסביבתו, על רקע תצ"א משנת  וצג מיקום קידוחי הניטור באתרמ 7באיור 

 הגז והדלק.

 

 -ג ו-Kב, -Kא, -Kת הקידוחים בשטח מטמנת חברה קדישא )על פי נתוני ניטור מים שהתקבלו מרשות המים, ארבע

K-3 (. 9לא נמצא צורך בהמשך ניטור )ראה תוצאות בנספח נראה ככל ההקידוחים . בשאר 2009( נוטרו עד לשנת 

 

 

 .מיקום קידוחי ניטור מי תהום באתר ובסביבתו .7איור 

 

 מזוהמת פינוי קרקע 5.7

קרקע מאזור  טון 7,556: הבאה על פי החלוקה מהמתחם קרקע מזוהמתהתבצע פינוי של  2009 בספטמבר

נוספים של קרקע  טון 11-כו ,(113 -ו 101-109)מיכלים  "דודאים"המיכלים והמאצרות פונו לאתר פסולת מעורבת 

קרקע בוצע דיגום . עם השלמת פינוי ה, פונו לטיפול ביולוגי באתר רמת חובב104מזוהמת בעופרת, ממאצרת מיכל 

 לעיל. 5שטחי הקרקע שפונו מסומנים באיור  .(2009ספטמבר,  ,שרוני א.) מוודא בדפנות ובקרקעית כל מיכל
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-רביעי של חקירות הקרקע, הוגשו תוכניות לפינוי קרקע נוספת מאזור מפרידי הדלק, צנרת תת-במסגרת סבב שני

מ"ק קרקע נוספים  5,000-צח. בסה"כ יועדו כ-יין ורםשיפר, בורשט-קרקעית, עמדות התדלוק ומתחמי פז, מזור

 מ"ק קרקע מאזור עמדות התדלוק, שיועד לטיפול ביולוגי, אך לא 36-לפינוי, רובם לאתר פסולת מעורבת, למעט כ

 .המתוכנן( נמצאו אישורי מנהל או תעודות שקילה לתיעוד הפינוי בוצע הפינוי בפועל )בבדיקתנו לא

 

 מכתב שחרור 5.8

בסוף פינוי הקרקע המזוהמת ממתחם מיכלי הדלק והמאצרות שבחלקו המערבי של אתר פי גלילות,  עם השלמת

( מהמשרד להגנת הסביבה NFAמכתב "שחרור אתר" )מסופי דלק וצינורות  פי גלילות רתחבקיבלה , 2009שנת 

 .(2010המשרד להגנת הסביבה, דצמבר ; 8איור ) שטח זה עבור

 

 

 (2010)המשרד להגנת הסביבה, דצמבר   NFAל אישורבהתקעבורו פי גלילות באתר . שטח המתחם 8איור 

 

 השפעה על אתרים רגישים 5.9

אתר פי גלילות ממוקם בסמיכות לשכונות מגורים של אזור צפון תל אביב, בסמיכות למרכזי בילוי ותעסוקה 

מ' מהאתר  500ינת נוכחות אתרים רגישים ברדיוס של סינמה סיטי ולמתחמים ביטחוניים מסווגים. עם זאת, בבח

קמפוס ת"א, אשר -נמצאו רק שני גני ילדים, ברחוב פרנסיץ שושנה, מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה למנהל

 (.  9מערבית לאתר ונכללים ברדיוס הנבדק )איור -ממוקמים דרום
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 מ' מהאתר 500אתרים רגישים ברדיוס של . 9איור 

 

 

 יםעתידי קרקע שימושי 6

שמטרתה תכנון מתארי של אזור האתר וסביבתו, לפיתוח רובע מעורב  800אושרה תכנית מתאר רש/ 2004בשנת 

הינה תכנית מתארית לאיחוד וחלוקה חדשה  800למגורים, תעסוקה ושטחי ציבור )בנויים ופתוחים(. תכנית רש/

ירה את התנאים להמשך פיתוח מתחמי משנה בתחומי התכנית ע"י עריכת של כלל רובע גלילות דרום, אשר מגד

(, 553-0243857בימים אלה מקודמת תכנית מתאר מפורט )מס' התכנית  תכניות ברמה מתארית מפורטת יותר.

 .17.07.17הפקדה בתנאים בתאריך הכוללת בשטחה את האתר. התכנית הומלצה ע"י הועדה המחוזית ל

 

בהם  ומבני ציבור בחלקו הצפוני והמרכזי של השטח, אזורים מעורבים למגורים ותעסוקהת הקמהתכנית מייעדת 

(. 2015לקר קולקר אפשטיין, יולי, קומות( )קו 24רבי קומות )עד  קומות( וכן 6נמוכים )עד  מתוכננת בניית בניינים

חלוקת  (.2016ל, יולי, גישה )רשות מקרקעי ישראחלקו הדרומי של האתר מיועד להקמת פארק ציבורי ודרכי 

, על התוכנית מסומנים מוקדי 10האתר לייעודי הקרקע העתידיים בהתאם לתב"ע המאושרת, מתוארת באיור 

 זיהום היסטוריים באתר.
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 (2015קולקר קולקר אפשטיין, יולי, )עתידיים . חלוקת האתר לייעודי קרקע 10איור 

 

 סיור 7

סיור בו השתתפו נציגי "אקולוג הנדסה בע"מ", יצחק שטרמר ולירז  13/05/2018נערך בתאריך  במתחם פי גלילות

ר במהלך הסיור בוצעה סריקה של המתחם כולו, על חלקיו השונים, במטרה לאת .(4ות בנספח )ראה תמונ לוי גרוס

מתחם סגור  –ליה : מתחם קמ"ד הרצנצפו פוטנציאלים מפגעים פוטנציאליים קיימים. שלושה מוקדי זיהום

מזרחי של המתחם, בו -; מתחם פז, בחלקו הצפוןלשני קווי דלק ארציים ומגודר במרכז האתר, המשמש תחנת דחף
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 מזרחי של האתר, אשר היה סגור-ז בחלקו הדרוםגאמכילים דלק; מתחם אמישרשנחשדו כם נצפו מיכלים גדולי

 ר.מה אופי הפעילות באת ומגודר ולא ניתן היה לראות מבחוץ

מבירור מול הרשויות ומול החברות הנ"ל )כמפורט בסעיפים קודמים של דו"ח זה(, נמסר כי חברת פז וחברת 

 גז אינן מאחסנות דלק או גז במתחם פי גלילות, אלא ציוד ורכבים בלבד.אאמישר

, ש"ןומר יובל קולינסקי, ממונה איכות הסביבה בחברת ת בראיון עם מר רן צבר, מנהל תפעול בחברת תש"ן

, לרבות שרטוט התשתיות והתשתיות הקיימות בה הבלתי מאוישת אודות פעילות תחנת הדחףמקיף התקבל מידע 

בהסתמך על מידע זה, ניתן להעריך את פוטנציאל הזיהום . ופירוט בדיקות אטימות ואמצעי הגנה הקיימים בתחנה

תכנון קידוחי קרקע בשטח התחנה ולאורך  בהתאם לכך, תוכנית הדיגום כוללת .גבוה-במתחם חברת תש"ן כבינוני

  קווי הדלק. 

 

 

 סיכום 8

, שימש המתחם את חברת פי גלילות, 2004של המאה הקודמת ועד לשנת  60-מאז הקמת המתחם בתחילת שנות ה

במתחם חברת  ף גז ודלק מרכזי בארץ. בנוסף פעלהגז, כמסואבשיתוף עם חברות דלק, סונול, פז, פזגז ואמישר

. אופי פעילות זו וכמויות הדלקים הגדולות לשני קווי דלק ארצייםתחנת דחף  עד היום באתר עילהמפתש"ן, אשר 

עבור הקרקע ומי  ום ההיסטורי המשמעותי ביותר באתרשאוחסנו ושונעו באתר, מהווים את פוטנציאל הזיה

שמעותיים ונוכחות מ TPHאכן התגלו זיהומים  2008-2013התהום. בחקירות סביבתיות שבוצעו במהלך השנים 

 של מרכיבי דלקים. 

ה ת, פונמאצרות בחלקו המערבי של האתרעם השלמת ביצוע חקירות קרקע ומי תהום במתחם מיכלי הדלק וה

( מהמשרד NFA. בהשלמת הפינוי, התקבל מכתב "שחרור אתר" )2009מהמתחם הקרקע המזוהמת בסוף שנת 

 .מתחם פי גלילותזיהום בבחינת  להגנת הסביבה שטח זה ולכן אינו מהווה פוטנציאל

 

קיימים מספר מוקדי זיהום פוטנציאלי, הקשורים לפעילות היסטורית של מסוף  האתרהמזרחי של הצפוני ובחלקו 

 הדלק במתחם:

 לאורך  2008-2013במהלך חקירות סביבתיות שבוצעו בשנים  – )חברת פי גלילות( צנרת תת קרקעית

חורגים במספר  TPHיבי ופסיבי רבים וכן דיגומי קרקע ונתגלו ריכוזי הצנרת, בוצעו דיגומי גז קרקע אקט

 מ'(.  3.0נקודות דיגום, בחלקן הגיע הזיהום עד לעומק המירבי שנבדק )

 חקירות סביבתיות שבוצעו בשטח הצביעו על נוכחות מרכיבי דלקים  –מתחם פז ומפריד הדלק הדרומי

 מ'. 6.0, שהגיע בחלקו עד לעומק של במתחם פז TPHבסמיכות למפריד הדלק ועל זיהום 

  דיגומי קרקע שבוצעו בשטח הצביעו על זיהום  –מפריד הדלק הצפוניTPH  שמגיע בחלקו לעומק המירבי

 מ'(.  5.0שנבדק )

  בחקירות הקרקע שבוצעו נתגלה זיהום  –עמדות תדלוקTPH  משמעותי באזור זה וכן בבדיקות גז הקרקע

זים חורגים. על מנת לתחום את היקף ועומק הזיהום הועמקו הקידוחים האקטיבי והפסיבי נתקבלו ריכו

מ'( ובוצעו קידוחים נוספים בסמיכות לעמדות התדלוק.  9.0ככל הניתן )עד להגעה למי תהום בעומק של 
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עד לעומק המירבי שנבדק. ממצאי סקר הקרקע שבוצע איפשרו לתחום  TPHבכל הקידוחים נמצא זיהום 

 יו, למעט מדרום, שם הניחו מרחק תיחום כמו בצד הצפוני.את הזיהום מכל צדד

  מ' בסמיכות למיכלי הסולר העילי והתחתי שהיו  3.0דיגומי קרקע שבוצעו עד לעומק של  –מתחם פזגז

 . TPHבמתחם הצביעו על זיהום 

  )בריכוז מ', אך נמדדו חריגות  3.0קידוחי קרקע בוצעו עד לעומק של  -אזור פריקת מזוט מהרכבת )לשעבר

TPH  מ' בלבד. 1.0בפני הקרקע ובעומק של 

  מ', הצביעו על זיהום  5.0קידוחי קרקע שבוצעו לאורך התעלה, עד לעומק של –תעלת ניקוזTPH  בכל

 מ'. בתעלת הניקוז שממשיכה לכיוון מזרח לא נמצא זיהום. 3.0הדיגומים עד לעומק של 

  ומיכלי הדלק רוקנו ופונו, למעט מיכל  2004ה בשנת פעילות מסוף הדלק הופסק – 102-ו 101, 114מיכלים

 אשר עדיין ניצב בשטח המתחם ומשמש כחניון לחברת ייבוא והשכרת רכבים. 114

 

-קיימים שני מוקדי זיהום פוטנציאלי, הקשורים לפעילות היסטורית במגרשי "מזורבחלקו הדרומי של האתר 

 שיפר" ו"בורשטיין":

 דיזל גלילות". הקרקע בשנים אלה -מוסך מרכזי גדול "פיונטק 1980ת בשטח שני המגרשים פעל עד לשנ

(, היתה שחורה מזיהום 2004, פברואר LDDסקר היסטורי קודם שבוצע בשטח )היתה חשופה ועל פי 

המוסך, השתמשה חברת חל"ד )חברה להובלת דלק( בשטח לתדלוק, דלקים ו/או שמנים. לאחר סגירת 

 שטיפה וכיול של מיכליות.

 של המאה הקודמת, פוצל המגרש לשניים וחלקו המערבי של המגרש שימש במשך  90-ילת שנות הבתח

שנים רבות כתחנת דלק פנימית של "פז". בתחנה היו שני מיכלים תת קרקעיים שהכילו בנזין וסולר. ככל 

 שיפר, שכרה את המגרש בשנת-נסגרה התחנה והמיכלים פונו מהשטח. חברת מזור 1993הנראה, בשנת 

לצורך אחסנת ציוד, מיכלים משומשים ריקים ומי מלח. בחקירות סביבתיות שבוצעו בשטח בשנים  1995

 חורגים. VOCמ' וכן ריכוזי  5.0בפני הקרקע ועד לעומק מירבי של  TPH, נמצא זיהום 2008-2013

 המגרש.  חברת "אפרים בורשטיין ושות'", חברה להובלת גז במכלים ומכליות, נכנסה לחלקו המזרחי של

ויות לאירועי על אף הצהרות החברה כי החניון משמש לחניית משאיות ומיכלי גפ"מ ריקים בלבד, ישנן עד

שטיין, ככל הנראה ממכליות גז לא ריקות שהושארו במתחם. בנוסף, הקימה החברה דליפת גז במתחם בור

כעשור. הקרקע בשנים תחנת דלק פרטית בשטחה, שכללה מיכל דלק עילי ומשאבה לתדלוק ופעלה במשך 

(, התדלוק בוצע על 2004, פברואר LDDאלה היתה חשופה ועל פי סקר היסטורי קודם שבוצע בשטח )

משטח חשוף ללא כל אמצעי מיגון. החברה פעלה ללא רישיון עסק ובמשך שנים התקבלו תלונות על מפגעי 

וצעו במהלך חקירות סביבתיות . בדיגומי קרקע וגז קרקע שב2001ריח בשטחה, עד לסגירת המתחם בשנת 

 מ'. 0.5בנקודה אחת בלבד ובעומק  TPHחורגים ונמצא זיהום  VOC, נמדדו ערכי 2008-2013בין השנים 

 

טון גז במיכלים עיליים.  1,500-לאחסון כ 2002בחלקו הדרומי של האתר שימש עד לשנת  גזאאמישרחברת מתחם 

בשטחה כחניון כלי רכב. שטח זה לא נדגם בחקירות סביבתיות  , משתמשת החברה2004מאז פינוי מסוף הגז בשנת 

 קודמות ולכן נכלל בתוכנית הדיגום המוצעת במסגרת סקר זה.

קיימת, מאז הקמת מסוף הדלק ועד היום, תחנת דחף פעילה של חברת תש"ן. התחנה כוללת  האתר של במרכזו

מחובר לקו דלק אשר , לק )לרוב סולר וקרוסין(מ"ק, לאחסון תערובות ד 15משאבות דחף ומיכל תת קרקעי בנפח 
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בתחנת  מ' עד לתחנת הדחף. 200-מגיע מצומת גלילות ועובר דרך הכניסה הצפונית למתחם לאורך כשתת קרקעי, 

בשל ומבוצעות בדיקות אטימות תקופתיות. עם זאת,  הדחף ולאורך קווי הדלק ננקטים אמצעי זהירות והגנה

בחקירות היסטוריות  ולא נבדק והצנרת קווים ובשל העובדה כי שטח התחנהבות כמויות הדלק הגדולות הזורמ

   גבוה.-, מהווה התחנה פוטנציאל זיהום בינונישבוצעו במתחם קודמות

 

כחניון כלי רכב וכן כתחנת מעבר לא  1999, ושימש את החברה מאז שנת לשטח האתרצח נמצא מדרום -מתחם רם

ם נראה כי השטח משמש כחניון עפר לרכבים. בקידוחי קרקע ודיגומי גז קרקע מוסדרת לפסולת )ללא היתר(. כיו

מ"ג/ק"ג(.  536חורגים בשני קידוחים )עד לריכוז של  TPHנמדדו ריכוזי  2008-2013שבוצעו בשטח בין השנים 

ימת פעילות , וכיוון שלא מתקיואינו משמעותי נקודתי TPH-היות וזיהום המ'(.  3.0תוחם היקף ועומק הזיהום )עד 

 בבחינת תחום הסקר. זיהוםאינו מהווה פוטנציאל שנה, שטח זה  20-מזהמת בשטח מזה כ

גובל בשטחו בשלוש מטמנות לא פעילות: מטמנת רמת השרון, מטמנת עפר בניין וחברת קדישא.  אתר פי גלילות

, וכן סקר 2008-2009בשנים  במטמנות אלה בוצעו קידוחים לאיפיון פסולת, תשטיפים וגז מטמנות וניטור מי תהום

אינם מהווים . לא נתגלו חריגות משמעותיות בחקירות הסביבתיות ולכן שטחים אלה 2014גיאופיסי בשנת 

 בבחינת תחום הסקר. זיהוםפוטנציאל 

 

 

 קרקע לחקירת  תכנית 9

ידוחי גז קרקע ק 80-מ' וכ 3-9ים שונים של קידוחי קרקע לעומק 103-המוצעת כוללת ביצוע של כתוכנית הדיגום 

. הקידוחים (מ' 2מ'( ויתר הקידוחים רדודים )עומק של  18קידוחים עמוקים )עומק של  17, מתוכם אקטיבי

, כפי שפורט בהרחבה בסעיפים הקודמים של ם הפוטנציאליים שאותרו באתרהמוצעים יבוצעו במוקדי הזיהו

 .הבינוי העתידית ובהתאם לייעודי הקרקע העתידיים, כפי שנקבעו בתוכנית מסמך זה

תוכנית הסקר נכתבה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה והיא כוללת תכנון פריסת הקידוחים, תוכנית 

-ו 6 בטבלאות מוצג המתוכננים הקידוחים על מידע. ועוד, נטילת הדגימות קדיחה שיטות, כימיות אנליזותלביצוע 

-TPHילות במוקדים השונים כוללים: כלל פחמימני דלק )פוטנציאליים הקשורים לפע מזהמים .11-15 יםובאיור 7

Total Petroleum Hydrocarbons( חומרים אורגניים נדיפים ,)VOC's-Volatile Organic Compounds מרכיבי ,)

 נדיפים ומתכות.-דלק נדיפים וחצי

סולת הסמוכים חי מטמנות הפמהמשרד להגנת הסביבה, וכן שט NFA, אשר קיבל אישור חלקו המערבי של האתר

 , אינם מהווים מוקדי זיהום פוטנציאלי ולכן לא נכללים בתוכנית הדיגום המוצעת.לשטח האתר

 תכנית דיגום קרקע 9.1

יעשה על ידי דוגם מוסמך, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, באופן שיבטיח מניעת איבודם  הקרקע דיגום

מ'  1. מכל קידוח תילקחנה דוגמת קרקע במרווחים של של הרכיבים הנבדקים משלב הדיגום ועד סיום האנליזה

מ' ועד לבסיס הקידוח. דוגמאות הקרקע תשמשנה לאפיון חתך הקרקע )הכנת לוג קרקע  0.5החל מעומק של 

( ללא שימוש Direct Pushוקביעת מרקם( ולקביעת רמת ואופי הזיהום. הקידוחים יעשו באמצעות דחיקה ישירה )

עומקים הנדרשים הסיכה ועוד. הדיגום יעשה באמצעות שרוולים חד פעמיים ייעודיים, מבנוזלי קדיחה, חומרי 
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ותוך דיגום בלתי מופר, מניעת זיהום צולב, התאמה לסוג הקרקע/תשתית וטיפול מינימלי בדגימה טרם הכנסתה 

 לכלים המתאימים. 

בשטח, כאשר  PID-מצעות ההנמדדים בא VOC's -בחירת הדגימות שתשלחנה למעבדה תעשה בהתאם לריכוזי ה

חל"מ מצריכה אנליזה של הדגימה מאותה נקודת דיגום במעבדה. אם ימצא רצף של דגימות  20קריאה העולה על 

(, תשלחנה למעבדה הדוגמא שקיים לגביה החשד שהיא המזוהמת ביותר PID-מזוהמות בקידוח )על פי קריאות ה

דגימות שונות מכל בור קידוח,  2. בכל מקרה תשלחנה לפחות ושתי דגימות נוספות, התחתונה והעליונה ברצף זה

ייעודיות, אשר יסופקו על ידי יועברו לצנצנות כל הדגימות  גם אם לא ימצאו בו סימנים המעידים על זיהום.

עד לביצוע  , קרח 20%שבה לפחות המעבדה המוסמכת לביצוע האנליזות הכימיות, ויאחסנו מיידית בצידנית 

 ה.ההכנה לאנליז

 ביצוע אנליזות כימיות לזיהוי וכימות המזהמים 9.3.3

האנליזות הכימיות לדגימות קרקע טריות יעשו בהתאם לשיטות הסטנדרטיות המאושרות על ידי המשרד להגנת 

 לפירוט הבא: ובהתאם 5כמפורט בטבלה הסביבה 

  אנליזות כימיות לפרקציותTPH ימנים יעשו בכל דגימה המועברת למעבדה. במקרה שלא ימצאו ס

 המעידים על זיהום, כל דוגמה עליונה ותחתונה בקידוח.

 אנליזות כימיות ל- VOC's  כולל(BTEX ,MTBE ,Total Xylenesו )-SVOC  כולל(PAH יעשה בהתאם )

חל"מ ומעלה( או אם מדידות השדה לא יצביעו על זיהום, בדוגמא התחתונה מכל  20) PIDלקריאות 

 קידוח. 

 מהדגימות כנדרש בהנחיות  20%, מזהם משני במתחם פי גלילות, יעשו עבור אנליזות כימיות למתכות

 המשרד.

 

 פירוט השיטות האנליטיות לביצוע אנליזה כימית לדגימות קרקע. :5טבלה 

 

 אבטחת טיב ואיכות הדיגום 9.3.3

מכל הדוגמאות הנשלחות לביצוע אנליזות כימיות במעבדה יעברו פיצול ותשלחנה  10% -פיצול דוגמאות  -

 למעבדה נוספת. 

 תה בו פעילות מזהמת;יבוצע דיגום רקע באזור הידוע שלא היי -דיגום רקע  -

דגימות קרקע במטרה לבדוק האם הדוגמא זוהמה מריאגנטים  20יילקח בלנק שטח עבור כל  -בלנק שטח  -

 או מהסביבה.

 קרקע תילקחנה חזרה אחת לפחות לצורכי ביצוע אנליזה באותה המעבדה. דגימות 20לכל  –חזרות  -

 מכשיר מדידה שיטה אנליטית פרמטר

 TPH (GRO ,DRO ,ORO) EPA 8015 GC/FIDפרקציות של 

VOC's EPA 8260B GC/FID 

 EPA 6010 B ICP מתכות )כולל כספית(

SVOC  כולל(PAH) EPA 8270C GC/FID 
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 קרקע פריסת קידוחי 9.2

נים, עומק הדיגום ופירוט אנליזות כימיות, כאשר קביעת האנליזות מוצג מיקום הקידוחים המתוכנ 6בטבלה 

את פריסת קידוחי  יםמציג 11-15איורים  .9.1.1בסעיף הכימיות הנדרשות בכל קידוח הינה בהתאם למפורט 

, בו ניתן לראות בבירור את 1986, על גבי תצלום אוויר משנת הקרקע המתוכננים בכל אחד ממוקדי הזיהום

קידוחי קרקע על מנת לאשש את הממצאים ההיסטוריים,  .ף הגז והדלק שפעל במתחם בעברתשתיות מסו

ת ונמצאו נקיו ,2008-2013בין השנים  ,מתוכננים יבוצעו גם במספר נקודות אשר נבדקו בחקירות ההיסטוריות

 .וימות בקיתשתיות לאחר פינוי המתחם וה ,בוצעו בהתאם לתנאים הקיימים בשטחקידוחי הקרקע י . מזיהום
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 פירוט קידוחי קרקע ואנליזת מעבדה :6טבלה 

מוקד זיהום 
 פוטנציאלי

 קידוחי קרקע
עומק  נ.צ.

(1)]מ'[מנימאלי
 

THP 

(DRO, ORO) 

THP 

(GRO) 
(2)מתכות

 VOC
(2)
 SVOC

(2)
 סיבת הדיגום 

x y 

תחנת דחף וקו 
-דלק תת

חברת  -קרקעי 
 תש"ן

K-1 181703 671745 3 + +       

שטח זה לא נדגם בעבר. נעשה 
שימוש בתערובות דלקים, לרוב 

סולר וקרוסין, לכן המזהם 
. בנוסף תבדק TPHהעיקרי הינו 

נוכחות מתכות וחומרים 
נדיפים/חצי נדיפים בסמיכות 

למיכל התת קרקעי בתחנת 
קידוחי הקרקע מוקמו הדחף. 

קרקעי -לאורך קו הדלק התת
מ' בין  20-ל כבמרווחים ש

הקידוחים ובשטח תחנת הדחף, 
בהתאם למיקום התשתיות 

 .הבתחנ

K-2 181710 671705 3 + +       

K-3 181720 671725 3 + +       

K-4 181729 671746 3 + +       

K-5 181800 671907 3 + +       

K-6 181807 671925 3 + +       

K-7 181773 671848 3 + +       

K-8 181782 671867 3 + +       

K-9 181790 671887 3 + +       

K-10 181762 671828 3 + +       

K-11 181753 671809 3 + +       

K-12 181742 671788 3 + +       

K-13 181733 671767 3 + + + + + 

K-14 181679 671747 3 + + + + + 

K-15 181694 671721 3 + + + + + 

K-16 181661 671706 3 + + + + + 

K-17 181668 671719 3 + + + + + 

K-18 181699 671739 3 + + + + + 

K-19 181682 671705 3 + + + + + 

מיכלים 
 צפוניים

K-20 181688 671794 3 + +       

השלמה ותיחום לדיגומי קרקע 
ילו שבוצעו בעבר. המיכלים הכ
בנזין, סולר, קרוסין ומזוט 
 TPHועשויים ממתכת, לכן נבחר 

כמזהם עיקרי ומתכות כמזהם 
 משני.

K-21 181679 671817 3 + + +     

K-22 181706 671824 3 + +       

K-23 181712 671801 3 + +       

K-24 181608 671796 3 + +       

K-25 181587 671820 3 + + +     

K-26 181605 671848 3 + +       

K-27 181637 671843 3 + +       
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מוקד זיהום 
 פוטנציאלי

 קידוחי קרקע
עומק  נ.צ.

(1)]מ'[מנימאלי
 

THP 

(DRO, ORO) 

THP 

(GRO) 
(2)מתכות

 VOC
(2)
 SVOC

(2)
 סיבת הדיגום 

x y 

K-28 181639 671806 3 + +       

K-29 181604 671722 3 + + +     

K-30 181593 671702 3 + +       

K-31 181615 671687 3 + +       

K-32 181629 671710 3 + +       

 גז-פז

K-33 181853 671687 5 +         

 TPHביצוע תיחום אנכי לזיהום 
שנתגלה בחקירות קרקע 

קודמות. בשטח היה מיכל סולר 
 קרקעי.-תת

K-34 181849 671702 5 +         

K-35 181831 671696 5 +         

K-36 181807 671713 5 +         

K-38 181926 671820 5 +         

K-39 181891 671842 5 +         

K-40 181891 671748 5 +         

K-41 181851 671767 5 +         

K-42 181899 671789 5 +         

מפריד דלק 
 )ישן( צפוני

K-37 181835 671677 7 + + 
 TPHביצוע תיחום אנכי לזיהום    

שנתגלה בחקירות קרקע 
 קודמות.

K-99 181831 671685 7 + +    

K-100 181842 671681 7 + +    

K-101 181840 671674 7 + +    

 עמדות תדלוק

K-43 181777 671604 9 + +       

 TPHביצוע תיחום לזיהום 
שנתגלה בחקירות קרקע 

קודמות )בעיקר מכיוון דרום, 
 שם לא בוצעו קידוחים בעבר(.

כן, מוקמו קידוחי קרקע מו כ
בנקודת הנמצאו מזוהמות 
 בסקר גז הקרקע הפאסיבי.

K-44 181755 671597 9 + +       

K-45 181759 671561 9 + +       

K-46 181720 671511 9 + +       

K-47 181739 671509 9 + +       

K-48 181688 671616 9 + +       

K-49 181675 671587 9 + +       

K-104 181737 67152 9 + +    

K-105 181739 671597 9 + +    

K-106 181785 671581 9 + +    

K-107 181777 671603 9 + +       
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מוקד זיהום 
 פוטנציאלי

 קידוחי קרקע
עומק  נ.צ.

(1)]מ'[מנימאלי
 

THP 

(DRO, ORO) 

THP 

(GRO) 
(2)מתכות

 VOC
(2)
 SVOC

(2)
 סיבת הדיגום 

x y 

 תעלות ניקוז

K-50 181853 671608 3 + + + + + 

עד  TPHהתגלה בעבר זיהום 
 מ' 3.0לעומק של 

K-51 181834 671548 3 + +       

K-52 181805 671484 3 + +       

K-53 181778 671424 3 + +       

K-62 181751 671359 3 + + + + + 

K-63 181727 671294 3 + +       

K-64 181698 671229 3 + +       

K-65 181675 671169 3 + +       

מפריד דלק 
 )חדש( דרומי

K-54 181764 671457 7 + +       
 TPHביצוע תיחום אנכי לזיהום 

שנתגלה בחקירות קרקע 
 קודמות.

K-55 181754 671456 7 + +       

K-97 181761 671453 7 + +    

K-98 181755 671460 7 + +    

 מתחם פז

K-56 181744 671441 7 + +       

 TPHביצוע תיחום אנכי לזיהום 
ת קרקע שנתגלה בחקירו

 קודמות.

K-57 181694 671462 7 + +       

K-58 181640 671485 7 + +       

K-59 181626 671435 7 + +       

K-60 181678 671416 7 + +       

K-61 181734 671400 7 + +    

K-102 181656 671454 7 + +    

K-103 181715 671428 7 + +       

 גזאאמישר

K-66 181717 671348 3 + +   + + 

לא בוצעו קידוחים בעבר בשטח 
 זה

K-67 181620 671377 3 +         

K-68 181610 671351 3 +         

K-69 181701 671319 3 +         

K-70 181693 671298 3 + +   + + 

K-71 181657 671203 3 +         

K-72 181657 671260 3 +         

K-73 181601 671259 3 + +   + + 

 TPHהתגלה בעבר זיהום  + +   +   K-74 181644 671150 3 בורשטיין
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מוקד זיהום 
 פוטנציאלי

 קידוחי קרקע
עומק  נ.צ.

(1)]מ'[מנימאלי
 

THP 

(DRO, ORO) 

THP 

(GRO) 
(2)מתכות

 VOC
(2)
 SVOC

(2)
 סיבת הדיגום 

x y 

K-75 181615 671150 3   +   + +  וחריגות בריכוזיVOC 

K-76 181586 671150 3   +   + + 

K-77 181604 671176 3   +   + + 

K-78 181628 671124 3   +   + + 

 שיפר-מזור

K-79 181596 671193 3   +   + + 

 TPHהתגלה בעבר זיהום 
 VOCוחריגות בריכוזי 

K-80 181560 671221 3   +   + + 

K-81 181540 671194 3   +   + + 

K-82 181566 671193 3   +   + + 

K-83 181577 671166 3   +   + + 

-צנרת תת
קרקעית חברת 

 תפי גלילו

K-84 181526 671212 5 + + +     

 TPHביצוע תיחום אנכי לזיהום 
שנתגלה בחקירות קרקע 

 קודמות.

K-85 181540 671237 5 + +       

K-86 181553 671266 5 + +       

K-87 181564 671299 5 + +       

K-88 181572 671336 5 + + +     

K-89 181586 671369 5 + +       

K-90 181593 671402 5 + +       

K-91 181606 671437 5 + +       

K-92 181618 671478 5 + + +     

K-93 181633 671520 5 + +       

K-94 181630 671557 5 + +       

K-95 181617 671597 5 + +       

K-96 181634 671643 5 + + +     

 

 :הערות
  ספר האנליזות המפורט הינו המינימאלי ומספר סופי יקבע על פי הממצאים בשטח וביצוע בפועל.מ )*( 
 הינו מינימאלי, עומק סופי יבוצע עד לתחתית הזיהום.נתון העומק ה( 1)

 מכלל הדגימות. 20%עבור  תבוצע האנליזה –מזהם משני ( 2)
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 גז, מיכלים צפוניים ומתקני חברת תש"ן.-המתוכננים על גבי מפת האתר: מתחם פז קידוחי הקרקע פריסת .11 איור
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 קרקעית של חברת פי גלילות ומתחם פז.-קידוחי הקרקע המתוכננים על גבי מפת האתר: תעלות ניקוז, עמדות תדלוק, צנרת תת פריסת .12 איור
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 תקריב לאזור מפריד הדלק.קידוחי הקרקע המתוכננים על גבי מפת האתר:  פריסת .13 איור
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-מזור אגז, מגרשקידוחי הקרקע המתוכננים על גבי מפת האתר: תעלות ניקוז, מתחם אמישר פריסת .14 איור

 .)תקריב באיור הבא( שיפר ומגרש בורשטיין
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 בורשטיין.שיפר ו-תקריב למגרשי מזורקידוחי הקרקע המתוכננים על גבי מפת האתר:  פריסת .15 איור
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 גז קרקע אקטיבי תכנית דיגום 9.3

הרשות הלאומית על ידי  ,מוסמכת לדיגום גז קרקע אקטיבי מעבדהדיגום גז הקרקע האקטיבי יבוצע על ידי 

לאחר ביצוע הקידוחים תוחדר צנרת ייעודית  .קףובעלת תעודת הסמכה בתו ISO 17025)) להסמכת מעבדות

אם להנחיות המשרד להגנת הקדח ייאטם סביב לצנרת הקידוח בהתהנדרש ומטפלון לדיגום גז קרקע לעומק 

וטרם ביצוע שאיבת בקידוחים  אמצעימביצוע הקידוח והתקנת  שעות 24של לפחות לאחר זמן המתנה  הסביבה.

נפחי באר. בהמשך תבוצע שאיבת דיגום למכלי דיגום  5ח בנפח של ודיקתבוצע שאיבת ניקוי לכל  ,הדיגום

מ"ל/דקה. לאחר שאיבת הדיגום   200או 100ליטר, בעלי ריסטריקטור )מגביל זרימה( של  6)קניסטרים( בנפח של 

קרקע אנליזה לגז ביצוע ל בעלת הסמכה הרים ישלחו לאנליזות במעבדהקניסט. PIDיבוצע דיגום בעזרת מכשיר 

 .ppbv 1( ברמת רגישות של TO-15לחומרים אורגניים נדיפים ) שתבוצע הינה קטיבי. האנליזהא

 בקרת איכות 9.1.3

 לצורך בקרת איכות ובהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה, יבוצעו בקרות האיכות הבאות:

 תבוצע שאיבה מהאוויר החופשי ליד אחת מנקודות הדיגום במעלה הרוח אל תוך קניסטר  – בלנק רקע

 . יש לבצע אנליזה אחת עבור כל יום של ביצוע דיגום.יחיד

 יש  .נקי דרך מערכת הדיגום ולתוך הקניסטר בתחילת יום העבודהתבוצע שאיבה של אויר  – בלנק ציוד

 דגימות גז או אנליזה אחת ליום ביצוע הסקר. 20לבצע אנליזה אחת על כל 

 ה תבוצע לקניסטר נפרד באותו מיקום ובאותו . השאיבאחד קידוחי הסקרתבוצע שאיבה חוזרת מ – חזרה

באמצעות שאיבה מקבילה  Tעומק דיגום במקביל לביצוע הדיגום המקורי, על ידי פיצול באמצעות מחבר 

 דגימות גז. 20. הדיגום יבוצע על פי הנחיות ונהלי האגף. יש לבצע אנליזה אחת על כל לקניסטר נקי

 

 גז קרקע אקטיבי קידוחיפריסת  9.4

הקרקע גז את פריסת קידוחי  מציג 16מוצג מיקום הקידוחים המתוכננים ועומק הדיגום. איור  7בטבלה 

 ,, על גבי תוכנית הבינוי העתידית המתוכננת בשטח, בה ניתן לראות בבירור את ייעודי הקרקעבאתר המתוכננים

גישה ציבורי ודרכי  בחלקו הצפוני והמזרחי של האתר. חלקו הדרומי של האתר מיועד להקמת פארק המתוכננים

 .(2016)רשות מקרקעי ישראל, יולי, 

-הנחה כי בניינים אלו יבנו עם חניונים תתנעשתה ה, קומות 25עד לגובה של  ,מיועד לבניית מבני מגוריםהשטח ב

, מגורים בניין עתידי שליבי בכל מיקום שני קידוחי גז קרקע אקטולכן תוכנית הדיגום כוללת ביצוע של  קרקעיים

בשטחים המיועדים להקמת דיור מיוחד ומבני ציבור, מבנים  .מ' 18לעומק של והשני  מ' 2.0לעומק של  רדוד דהאח

 נמוכים, תוכנן ביצוע קידוחים רדודים, בהתאם למיקום העתידי.

ופעילה  אשר קיימת ,יקום צנרת הדלק של חברת תש"ןוכננו בחלקו הצפוני של האתר, על פי מקידוחים נוספים ת

 בסמיכות לעמדות התדלוק ההיסטוריות בחלקו המרכזי של האתר.כן ו .ום בשטחיעד ה

-בחלקו הדרומי של המבנה תוכננו קידוחים בהתאם לתשתיות היסטורית בעלות פוטנציאל זיהום )מתחם מזור

 מ"ר. 50-( של כgridנקבעה פריסת קידוחים במרווחים קבועים )ז( אשיפר, בורשטיין ואמישרג

 

למועד כתיבת אושרת נכון פריסת הקידוחים ועומקם המתוכנן בתוכנית דיגום זו מתבסס על תוכנית הבינוי המ

  .. במידה ויחולו שינויים בתוכנית, יש לבצע שינויים בתוכנית הדיגום בהתאםמסמך זה
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  תוכנית הבינוי המתוכננתעל רקע מיקום קידוחי גז קרקע  .16איור 
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 מוקדפירוט קידוחי גז קרקע המתוכננים בכל  :7טבלה 

ייעוד קרקע 
 מתוכנן

קידוח גז 
 קרקע

 נ.צ.
 סיבת הדיגום עומק ]מ'[

x y 

 מבנה מגורים

SG-1 181577 671865 2  על פי תוכנית הבינוי, שטח זה מיועד
 25לבניית מבני מגורים עד לגובה של 

קומות. מתוך הנחה כי בניינים אלו 
קרקעיים, -יבבנו עם חניונים תת

חי גז קרקע מתוכנן לבצע שני קידו
יבי בכל מיקום מיועד לבניין, אקט
 רדוד והשני עמוק.  דהאח

SG-2 181595 671875 18 

SG-3 181653 671867 2 

SG-4 181669 671878 18 

SG-5 181724 671871 2 

SG-6 181741 671881 18 

SG-7 181833 671876 2 

SG-8 181846 671885 18 

SG-9 181904 671871 2 

SG-10 181918 671879 18 

SG-11 181968 671845 2 

SG-12 181976 671854 18 

SG-13 181549 671797 2 

SG-14 181559 671806 18 

SG-15 181594 671794 2 

SG-16 181601 671805 18 

SG-17 181625 671794 2 

SG-18 181632 671804 18 

SG-19 181659 671795 2 

SG-20 181664 671808 18 

SG-21 181687 671799 2 

SG-22 181696 671809 18 

SG-23 181739 671803 2 

SG-24 181749 671809 18 

SG-25 181614 671739 2 

SG-26 181626 671749 18 

SG-27 181678 671738 2 

SG-28 181686 671747 18 

SG-29 181739 671734 2 

SG-30 181751 671740 18 

SG-37 181838 671638 2 

SG-38 181848 671647 18 

SG-39 181845 671567 2 

SG-40 181851 671579 18 

 דיור מיוחד

SG-31 181821 671809 2  ,שטח זה מיועד על פי תוכנית הבינוי
קומות(,  7עד לבניית מבנה נמוך )

 שישמש לדיור מיוחד.
SG-32 181871 671811 2 

SG-33 181889 671729 2 

SG-34 181890 671783 2 

SG-35 181844 671787 2 

 מבנה ציבורי

SG-36 181937 671798 2  על פי תוכנית הבינוי, שטח זה מיועד
להקמת מבני ציבור בניהם בית כנסת, 

 בתי ספר וכדומה.
SG-41 181640 671654 2 

SG-42 181694 671651 2 

SG-43 181734 671650 2 

SG-44 181633 671611 2 
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ייעוד קרקע 
 מתוכנן

קידוח גז 
 קרקע

 נ.צ.
 סיבת הדיגום עומק ]מ'[

x y 

SG-45 181696 671609 2 

SG-46 181738 671608 2 

SG-47 181639 671570 2 

SG-48 181704 671567 2 

SG-49 181633 671460 2 

SG-50 181634 671491 2 

SG-51 181705 671458 2 

SG-52 181706 671483 2 

SG-53 181739 671456 2 

SG-54 181740 671480 2 

SG-55 181671 671523 2 

SG-56 181756 671518 2 

תשתיות 
היסטוריות 

בעלות 
נציאל פוט

 לזיהום

SG-57 181750 671400 2  בשטח זה פעלו בעבר מתחמי חברות
 גז. אשיפר, בורשטיין ואמישר-מזור

השטח מיועד לשמש כפארק ציבורי 
ולכן נקבעה פריסת קידוחים פתוח 

 50-( של כgridבמרווחים קבועים )
 מ"ר.

לפריסת הקידוחים, מוקמו בנוסף 
בסמיכות  מספר קידוחים נוספים

שם )לעמדות התדלוק ההיסטוריות 
נתגלה מוקד זיהום בדיגום גז פאסיבי 

 .(שבוצע בעבר

SG-58 181699 671402 2 

SG-59 181650 671402 2 

SG-60 181600 671402 2 

SG-61 181575 671353 2 

SG-62 181552 671304 2 

SG-63 181536 671250 2 

SG-64 181513 671201 2 

SG-65 181565 671190 2 

SG-66 181601 671156 2 

SG-67 181652 671152 2 

SG-68 181651 671200 2 

SG-69 181600 671252 2 

SG-70 181650 671250 2 

SG-71 181700 671252 2 

SG-72 181649 671301 2 

SG-73 181699 671302 2 

SG-74 181651 671354 2 

SG-75 181701 671352 2 

SG-76 181751 671351 2 

SG-77 181783 671600 2 

SG-78 181772 671571 2 

SG-79 181741 671587 2 

SG-80 181756 671616 2 

 צנרת תש"ן

SG-81 181768 671835 2  שטח זה משמש כיום למעבר קו דלק
קרקעי של חברת תש"ן ומיועד -תת

לשמש כשטח למגורים, לכן תוכננו 
 קידוחי גז קרקע בסמיכות לצנרת.

SG-82 181783 671859 2 

SG-83 181795 671883 2 

SG-84 181807 671909 2 
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 מקורות 11

ניטור בשטח מסוף גלילות )רמה"ש(  -איכות מי תהום ומפלסים בקידוחי מחקרב קמעד"ר ישעיהו גרייצר, תוצאות 

 .2002, יולי 2002של חברת פי גלילות, בשנת 

 .2018, מאי, gliloth.co.il-http://piלילות, מתחם הרכב הגדול במדינה, אתר מתחם פי ג

 .www.sharonim.orgאתר תאגיד הביוב "שרונים תשתיות מים וביוב", 

 .2005, מאי, 02/5305, ת''פ מ"בע ואנרגיה נפט תשתיות - נגד - ישראל מדינתבית משפט השלום בתל אביב, 

 .2009ואר נ, י09/1640בתל אביב, כתב אישום מזור פישר, ת''פ  השלום משפט בית

ון, עתירת הוועד להצלת האוכלוסיה סובב פי גלילות ואח' נגד נשרד התשתיות ואח' )בג"צ בית המשפט העלי

 .2002(, ספטמבר 7133/02

, DI_280618125622077 , סימוכין:ביקורת ודיגום קרקע במתחם חסן עותמאןהמשרד להגנת הסביבה, דו"ח 

 .2018מחוז תל אביב, יוני 

מזרח חוות הדלק פי  -בשטח חברתכם בדרום 21.1.04שנערכה בתאריך קורת יהמשרד להגנת הסביבה, דו"ח סיור ב

 2004מים, ינואר  22 – 04גלילות, רמה"ש, סימוכין: 

 .2001סיכום ישיבה עם מתכננת המחוז, מחוז תל אביב, מאי,  -המשרד להגנת הסביבה, סיכונים מפי גלילות 

 .2003 אוקטובר, הרצליהילות, מסוף הדלק פי גלמסקר הערכת סיכונים המשרד להגנת הסביבה, 

המשרד להגנת הסביבה, דוח .1992, דצמבר 16.08.92המשרד להגנת הסביבה, דו"ח סיור במסוף גלילות מיום 

 2009סיור במתחם מזור שיפר, רמת השרון, המשטרה ירוקה, אוגוסט  –פעילות 

תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת עפ''י  –המשרד להגנת הסביבה, אישור מנהל לסילוק פסולת חומרים מסוכנים 

 2009 ,, אוגוסט176-09, סימוכין: 1990 –מסוכנת(, התשנ''א 

עפ''י תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת  –המשרד להגנת הסביבה, אישור מנהל לסילוק פסולת חומרים מסוכנים 

 .2009, ספטמבר, 202-09, סימוכין: 1990 –מסוכנת(, התשנ''א 

 .2010מים, דצמבר  10-366מתחם מערבי, מיכלים ומאצרות, סימוכין:  –בה, פי גלילות המשרד להגנת הסבי

 .2003סקר קרקע ומי תהום, אוגוסט  –המשרד להגנת הסביבה, פרוייקט דרום גלילות 

במתקן "פי גלילות"  21/5/1997מחוז ת"א, סיכום ישיבה ובקורת שנערכה בתאריך  – המשרד להגנת הסביבה

 .1997זיהום מים מדלקים, יוני בנושא: מניעת 

 .2013, אוגוסט, 229652 –יהל מהנדסים, פרויקט דרום גלילות שפיכת עפר בלתי מבוקרת, סימוכין: פי 

 .2018מדריכים פיננסיים, מרץ  www.hon.co.il,  HON שכונת ענק חדשה –פי גלילות מורגנשטרן, ר., 

, מאי The Marker, בעלי קרקע בצומת גלילות מבקשים צו למניעת מימוש תוכנית לבניית מגורים באזור מורן, מ.,

2017. 

 2004,ידיעות אחרונות,  ינואר  גלילות בפי הגז חוות באזור המים פני על צף ושחור שמנוני נוזלסופר, ג., 

http://pi-gliloth.co.il/
http://www.hon.co.il/
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 2004אחרונות,  ינואר , ידיעות באזור המוכרים מהקשים גלילות בפי המים זיהוםסופר, ג., 
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  2017, אוגוסט 10
#128778 

    

  6" גלילות–קו חיפה  - דו"ח בדיקת אטימות 

   –תיאור המקטע הנבדק 

  .אשדודבקמ"ד  MV-49ביציאה מקמ"ד חיפה ועד מגוף  MV-040, ממגוף אשדוד –חיפה  6קו "

  ק"מ. 122 -כ  -אורך הקו 

   – מכשור מדידה לאורך הקו

 תחום מדידה דגם מס' תג

PT-3286 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-צ'ק פוסט FUJI 0-100 (Bar) 
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PT-אינטרנציונל FUJI 0-100 (Bar) 

PT-כפר גלים FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3911 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3712 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3032 ROSEMOUNT  0-100 (Bar) 

PT-3033 E+H 0-100 (Bar) 

PT-3023 E+H 0-100 (Bar) 

PT-3028 E+H 0-100 (Bar) 

PT-3040 E+H 0-100 (Bar) 

  

   – מהלך הבדיקה

   –הבדיקה בוצעה בהתאם לתקן 

API-570, Chapter 9 (Inspection of Buried Piping), Paragraph 9.3.7  

  01/08/2017תאריך הבדיקה : 

  00:00–שעת סיום          16:00–שעת התחלה 
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00.511.522.533.544.555.566.577.58

CHK_300149.9549.8849.7849.7449.7249.6149.5849.4949.4649.3949.3349.2749.1949.1449.1149.0949.01

00.511.522.533.544.555.566.577.58
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52.4852.4752.4852.552.552.4952.5152.5152.5252.5252.5252.5352.5352.5352.5552.5652.56
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NHS_371252.5552.5652.5652.5652.5652.5652.5952.5952.5952.5952.5952.5952.6152.652.6252.6352.63

HDR_3032
57.5957.5557.4857.3857.235756.8156.6456.5256.4256.3556.2956.2556.2256.1856.1456.12

שינוי לחץ מקס'  - 0.09% (עליה)

זמן  (שעות)

מקטע 5 - ממגוף 001 (כפר גלים) עד מגוף MV-891 (נחשולים)

מקטע 6 - ממגוף MV-891 (נחשולים) עד מגוף MV-001 (חדרה)

זמן  (שעות)משדר לחץ

זמן  (שעות)משדר לחץ

שינוי לחץ מקס'  - 0.84%

שינוי לחץ מקס'  - 2.40%

זמן  (שעות)משדר לחץ

משדר לחץ

שינוי לחץ מקס'  - 0.71%

זמן  (שעות)משדר לחץ

משדר לחץ

זמן  (שעות)

מקטע 1 - ממגוף MV-040 (קמ"ד חיפה) עד מגוף 001 (צ'ק פוסט)

מקטע 2 - ממגוף 001 (צ'ק פוסט) עד מגוף 001 (נווה שאנן )

מקטע 3 - ממגוף 001 (נווה שאנן ) עד מגוף 001 (אינטרנציונאל)

מקטע 4 - ממגוף 001 (אינטרנציונאל) עד מגוף 001 (כפר גלים)

שינוי לחץ מקס'  - 0.51%

שינוי לחץ מקס'  - 0.91%
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00.511.522.533.544.555.566.577.58

HDR_3033
47.5747.4347.2947.1546.9646.7646.5446.3346.1846.0245.945.7945.745.6245.5345.4645.40

GLT_302351.6051.6051.6051.6051.6051.5951.5351.5551.5351.5051.5051.5051.5051.5051.5051.5051.50

00.511.522.533.544.555.566.577.58

GLT_3028
51.1050.9050.8050.8050.7250.6050.5050.4050.3050.2050.2050.1050.1050.0050.0049.9049.90

ASH_304048.7448.7448.748.5748.448.2548.1147.9647.8247.6847.5447.4247.2847.1947.0746.9646.86

זמן  (שעות)משדר לחץ

שינוי לחץ מקס'  - 1.68%

מקטע 7 - ממגוף MV-001 (חדרה) עד מגוף MV-105 (גלילות)

מקטע 8 - ממגוף MV-105 (גלילות) עד מגוף MV-49 (אשדוד)

זמן  (שעות)משדר לחץ

  שינוי לחץ מקס'  - 2.01%

  

   - גרף מדידות לחצים לאורך הבדיקה

  

  

  הערות : 

  

  אחראי הבדיקה : 

  

  _______________ -, תאריך  מור לסטר      -, חתימה    ___________________  -שם 
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  2017, אפריל 27
128780#  

  

  10בילו " –גלילות  –אלרואי  –קו חיפה  - דו"ח בדיקת אטימות 

   –תיאור המקטע הנבדק 

  בבילו. MV-012ביציאה מקמ"ד חיפה ועד מגוף  MV-028בילו, ממגוף –גלילות  –אלרואי –חיפה  10קו "

  54,59 –מס' קווים בתרשים ארצי 

  ק"מ. 142 -כ  -בדק אורך המקטע הנ

   – מכשור מדידה לאורך הקו

 תחום מדידה דגם מס' תג

PT-3029 ROSEMOUNT 0-100 (Bar) 

PT-3041 E+H 0-100 (Bar) 

PT-3003 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3004 FUJI 0-100 (Bar) 

PR-3111 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3213 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3211 SMAR 0-100 (Bar) 

PT-3039  0-100 (Bar) 

PT-3037  0-100 (Bar) 

PT-3031 SMAR 0-100 (Bar) 

PT-3034 FUJI 0-100 (Bar) 

PT-3001 SMAR 0-100 (Bar) 

PT-3002 SMAR 0-100 (Bar) 

PT-3412 SMAR 0-100 (Bar) 

PT-252 FUJI 0-100 (Bar) 

  

   – מהלך הבדיקה

   –הבדיקה בוצעה בהתאם לתקן 

API-570, Chapter 9 (Inspection of Buried Piping), Paragraph 9.3.7  

  24/04/2017: למקטעתאריך הבדיקה 

  08:00–שעת סיום          00:00–שעת התחלה 
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   - תוצאות הבדיקה

00.511.522.533.544.555.566.577.58

HFA_302949.4649.2549.0448.8548.6648.4748.2848.147.9647.7947.6347.4847.3147.1947.0646.9246.79

00.511.522.533.544.555.566.577.58

ELR_304150.4750.3550.2150.0849.9649.8449.749.5949.4649.3549.2649.1649.0648.9648.8848.7948.73

TKS_300349.3349.1849.0548.948.848.6648.5648.4548.3648.248.1248.0547.8947.8947.6847.6647.56

00.511.522.533.544.555.566.577.58

TKS_300450.149.9749.8849.7849.749.6149.5249.4649.3749.2849.2149.1449.0849.0148.9648.8948.83

BTS_311136.0636.0135.8835.8135.7235.6335.5735.4735.3735.335.1935.1635.0735.0134.9534.8834.82

NHS_321351.251.15150.9150.7950.6950.6150.5350.4550.3850.3150.2550.1950.0950.0349.9949.91

זמן (שעות)

זמן (שעות)משדר לחץ 

אי ) מקטע 1 - ממגוף MV-028 (קמ"ד חיפה) עד מגוף 282 ה (אלרו

מקטע 2 - ממגוף 281 ה (אלרואי ) עד מגוף 831 (תל קשיש )

לים) מקטע 3 - ממגוף 831 (תל קשיש ) עד מגוף 821 (נחשו

שינוי לחץ מקס'  - 2.44%

שינוי לחץ מקס'  - 1.65%

שינוי לחץ מקס'  - 1.55%

זמן (שעות)משדר לחץ 

משדר לחץ 
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00.511.522.533.544.555.566.577.58

NHS_321152.6552.6652.652.5952.5552.5152.4852.4952.4652.4252.452.3652.3252.3352.2952.3152.26

HDR_303953.2153.1653.1453.0953.0653.0453.0252.9952.9752.9452.9252.8952.8752.8452.8252.852.79

00.511.522.533.544.555.566.577.58

HDR_303751.7551.7151.6951.6651.6551.6151.651.5851.5551.5351.5251.551.4951.4851.4651.4651.45

GLT_303150.6950.6250.650.650.5850.5250.550.550.550.4950.4750.4450.4450.4150.450.450.4

00.511.522.533.544.555.566.577.58

GLT_303449.649.5249.549.4249.449.3549.349.2349.249.249.1149.149.074948.9948.9848.91

NHL_300148.3148.2548.1948.1548.0948.054847.9747.9247.8847.8447.8147.7747.7347.747.6647.63

זמן (שעות)משדר לחץ 

זמן (שעות)משדר לחץ 

זמן (שעות)משדר לחץ 

שינוי לחץ מקס'  - 0.38%

שינוי לחץ מקס'  - 0.20%

שינוי לחץ מקס'  - 0.61%

לים) עד מגוף MV-010 (חדרה) מקטע 4 - ממגוף 821 (נחשו

לות) מקטע 5 - ממגוף MV-010 (חדרה) עד מגוף MV-122 (גלי

לות) עד מגוף MV-001 (נחלים) מקטע 6 - ממגוף MV-124 (גלי
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00.511.522.533.544.555.566.577.58

NHL_300247.547.4847.4547.4347.4147.447.3647.3647.3447.3347.3147.3147.2847.2847.2647.2547.25

00.511.522.533.544.555.566.577.58

NAN_341245.1545.145.0545.0344.9944.9144.9144.8844.8444.8144.7844.7544.7244.6944.6144.644.59

00.511.522.533.544.555.566.577.58

BLU_025224.3124.3424.3824.4224.4524.4824.5324.5524.5924.6324.6624.724.7224.824.8224.8724.92

זמן (שעות)

שינוי לחץ מקס'  - 0.56%

לו ) מקטע 9 - ממגוף MV-741 (נען ) עד מגוף MV-012 (בי

שינוי לחץ מקס'  - 0.19%

שינוי לחץ מקס'  - 1.34% (עליה)

מקטע 7 - ממגוף MV-001 (נחלים) עד מגוף MV-752 (נשר)

מקטע 8 - ממגוף MV-751 (נשר) עד מגוף MV-742 (נען )

זמן (שעות)משדר לחץ 

זמן (שעות)משדר לחץ 

משדר לחץ 
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   – גרף מדידות לחצים לאורך הבדיקה

  

  

  

  :  הערות

  

  

  

  

  

  :  אחראי הבדיקה

  

  ________________ -, תאריך         מור לסטר    -, חתימה    ___________________  -שם 
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 תמונות – 4 נספח

 מתחם פי גלילות כיום 4.1

 

 

 (2018תכנית לבינוי עתידי באתר )מורגנשטרן, מ., מרץ, 

 

 (2016, נובמבר  )עמית, ח.

 (2018 מאי,  פי גלילות .) (2017מאי ,  מורן מ.)
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 

  (.2018תחנת דחף של חברת תש"ן )סיור, מאי, 

 

 

 

 (2018)סיור, מאי,  מתחם פז

 

 

 (2018מתחם אמישרגז )סיור, מאי, 
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 תמונות היסטוריות של מתחם פי גלילות 4.2

  

 

 גלילותשיפר ובורשטיין, בחלקו הדרומי של אתר פי -מגרשי מזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2015, ינואר  רוכווגר מ.)
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 ראיונות - 5 נספח
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 אקולוג הנדסה בע''מ
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 

 

 

: נעשו פניות לקבלת מידע גם לגופים הבאים, אך במועד השלמת הכנת הדו"ח טרם התקבלה תגובתם, או הערה

 :רלוונטי שאין בידיהם מידע

 סביבה.חופש המידע של המשרד להגנת  -

 היחידה הסביבתית, תל אביב. -

 מחלקת איכות הסביבה ומחלקת הנדסה, עיריית רמת השרון. -

 שרונים תשתיות מים וביוב. -

 חברת פי גלילות. -

 שיפר.-חברת מזור -

 חברת אמישרגז.  -

 רשות מקרקעי ישראל. -
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 האתר מיפוי -6 נספח

 מיפוי האתר 6.1

 (1:50,000נ"מ מפת אתר )ק 6.1.1

 



 1857PR                                                                 -35-                                                                   1820 יוני

 

 אקולוג הנדסה בע''מ

 (1:15,000( ותקריב לתחום הסקר )קנ"מ 1:50,000מפה טופוגרפית )קנ"מ  6.1.2
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 (1:4,500מפת אתר )קנ"מ  6.1.3
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 תצלומי אוויר של האתר 6.2

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1956תצ"א משנת  6.2.1
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, לתצלומי אוירהארכיון הלאומי ; 1963תצ"א משנת  6.2.2
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1969תצ"א משנת  6.2.3
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1974תצ"א משנת  6.2.4
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1980תצ"א משנת  6.2.5
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1986תצ"א משנת  6.2.6
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1990תצ"א משנת  6.2.7
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 1995תצ"א משנת  6.2.8
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הלאומי לתצלומי אוירהארכיון ; 2000תצ"א משנת  6.2.9
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .OrtoPhotos; 2004תצ"א משנת  6.2.10
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי לתצלומי אויר; 2007תצ"א משנת  6.2.11
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 .OrtoPhotos; 2011תצ"א משנת  6.2.12
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 (.2011)מוצגת על רקע תצא משנת  google maps; אתר 2018תצ"א משנת  6.2.13
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 אקולוג הנדסה בע''מ

  חריגים אירועים - 7 נספח







 1857PR                                                                 -53-                                                                   1820 יוני

 

 אקולוג הנדסה בע''מ

 רגולטוריים תכתובת -8 נספח
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 אקולוג הנדסה בע''מ

 תהום מי לניטור מעבדה אנליזות -9 נספח

 2009ניטור רשות המים משנת תוצאות   9.1

 
 

ע  א פ   

 

א 
 

א 
 

 
 פ

 
 

   
 

א 
 

 
 

17113
112 

  
 3 

(K-3) 

181.21 671.134   
 

 "
 

  
 

05/11/
2009 

BENZE
NE 

µgr/L 0.000 5.000 0.00 

17113
112 

  
 3 

(K-3) 

181.21 671.134   
 

 "
 

  
 

05/11/
2009 

ETHYL 
BENZE

NE 

µgr/L 0.000 300.000 0.00 

17113
112 

  
 3 

(K-3) 

181.21 671.134   
 

 "
 

  
 

05/11/
2009 

NAPTH
ALENE 

µgr/L 0.000 10.000 0.00 

17113
112 

  
 3 

(K-3) 

181.21 671.134   
 

 "
 

  
 

05/11/
2009 

TOLUE
NE 

µgr/L 0.000 700.000 0.00 

17113
113 

  
  

 
(K-) 

181.068 671.185   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

BENZE
NE 

µgr/L 0.000 5.000 0.00 

17113
113 

  
  

 
(K-) 

181.068 671.185   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

ETHYL 
BENZE

NE 

µgr/L 0.000 300.000 0.00 

17113
113 

  
  

 
(K-) 

181.068 671.185   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

NAPTH
ALENE 

µgr/L 0.000 10.000 0.00 

17113
113 

  
  

 
(K-) 

181.068 671.185   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

TOLUE
NE 

µgr/L 65.000 700.000 9.29 

17113
114 

  
  

 
(K-) 

181.167 671.276   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

BENZE
NE 

µgr/L 0.000 5.000 0.00 

17113
114 

  
  

 
(K-) 

181.167 671.276   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

ETHYL 
BENZE

NE 

µgr/L 0.000 300.000 0.00 

17113
114 

  
  

 
(K-) 

181.167 671.276   
 

  "
 

 
 

05/11/
2009 

NAPTH
ALENE 

µgr/L 0.000 10.000 0.00 



 1857PR                                                                 -74-                                                                   1820 יוני

 

 אקולוג הנדסה בע''מ
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 אקולוג הנדסה בע''מ

; אלדד שרוני, 2013תוצאות ניטור מי תהום באזור עמדות התדלוק )אלדד שרוני, אוקטובר  9.2

 (2013דצמבר 

 

  
   

) / " ( 

  - 1 
 sixt 

  2 - 
  א

  - 1 
 sixt 

  2 - 
  א

    Oct-13 Oct-13 Dec-13 Dec-13 

     9.62 9.57 10 10 

      16.12 15.1 16.5 16 

    10.62 10.57 11 11 

 0.005 0.02 <0.001 0.02 <0.001 

  0.3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 0.7 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 0.5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

MTBE 0.04 0.6 1.04 0.6 1.16 

PAH - Naphtalene - 0.003 0.005 " 0.002 

PAH - Benzo(a)pyrene 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

PAH -   - " " " " 
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 אקולוג הנדסה בע''מ

)אלדד שרוני, לאנליזות ניטור מי תהום באזור מטמנות הפסולת  מעבדת אמינולבתעודות  9.3

 (2010פברואר ; אלדד שרוני, 2009ספטמבר 
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