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 הקדמה .1 

 
בתחום תוכנית  , ערכה חברת "לודן טכנולוגיות סביבה" סקר היסטורי  החברה לשרותי איכות סביבה  לבקשת

עטרות  את    תהכולל  101-0764936 פעיל    התעופהשדה    .ירושלים  ןבצפו  הממוקםשטח שדה התעופה  אינו 

בעבר משנת     כיום,  החל  לסירוגין  בשנת    1924פעל  סופית  התוכנית  2000ונסגר  בתחום  של  מפעל  ישנו  . 

 פועל עד היום. ו 1977אשר הוקם בשנת  ,אוויריתהתעשייה ה

שימושים   מוגן,  דיור  ומסחר,  תעסוקה  מגורים,  מבני  תכלול  אשר  שכונה  לקום  מתוכננת  הנסקר  בשטח 

בית מלון ושטח למתקנים הנדסיים.    ,י ציבור ושטחים פתוחים אינטנסיביים ואקסטנסיבייםמעורבים, מבנ

 (. 1,2מים דונם )תרשי 1243שטח התוכנית הינו 

בזיהום    מסמך 'הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים  נערך על פיזה,  היסטורי  סקר   

 (. 2015קרקע או מי תהום' של המשרד להגנת הסביבה )מרץ 

 

 ,ומארכיוניםמהרשת  שנאסף  חומר  ,  פקידיםת  ראיונות עם בעלי  ,  סיורים שבוצעו באתרהסקר מתבסס על  

  .שנרכשו מהמרכז למיפוי ישראל אוויר תצלומיו תיאור תוכניות הבינוי

סקרים היסטוריים וסקר קרקע נערכו באתר. ממצאים בעלי משמעות אשר להם ניתנה התייחסות 

 מפורטים בהמשך המסמך. יש לציין כי סקרים אלו לא אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

 כללי  .2 

 

 1,2 תרשים ראה נא להתמצאות

          שדה התעופה עטרות  : אתרשם ה

   צפון ירושלים, מצפון לאזור התעשייה עטרות כתובת: 

     220500/641500 מרכזי:  נ.צ

  29508-29511, 29506, 29505, 5205 גוש וחלקה:

 דונמים  1,243האתר: שטח 

 ירושלים  רשויות מקומיות:

 1924 שנת הקמה: 

 שדה תעופה  :עיסוק 

 

   אור הסביבה: ית

 לחומת ההפרדהכפר עקב, מעבר  –מצפון 

 ואזור תעשייה עטרות 45כביש   –מדרום 

 כפר קלנדיה ושטחים פתוחים   –מערב מ

 מעבר קלנדיה ומחנה  הפליטים קלנדיה  –מזרח מ
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 : תרשים סביבה 2תרשים 
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 שימושי קרקע סביב לאתר  :3תרשים 

 

 סקרים קודמים באתר .3 

הקו הכחול מעט אחד מהסקרים  בתחום התכנית נערכו בעבר שלושה סקרים היסטוריים וסקר קרקע. בכל  

 והקמת חומת ההפרדה בשנים האחרונות.במהלך השנים בתוכנית שנערכו  בעקבות שינויים  ,שונה

 2018גיאוטבע משנת : סקירת מוקדים פוטנציאליים שדווחו בסקר ההיסטורי של חברת 4תרשים 
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 סקר היסטורי חברת אביב  -2019דצמבר   3.1

היסטורי   AVIV AMCGחברת    2019בשנת   מזהמים  סקר  לבצע  התעופה  שדות  רשות  ע"י  התבקשה 

PHASE I כנית דיגום בשטח שדה התעופה האזרחי של עטרותומזורז ות. 

אתר פסולת פיראטי (, זוהה גם  2018)טבע  -גיאו  שלסקר ההיסטורי  בנוסף למוקדים שזוהו גם במסגרת ה

 (4)ראה תרשים  .מדרום מזרח לדרך הכניסה לטרמינל

 

 2019: סקירת מוקדים פוטנציאליים שדווחו בסקר ההיסטורי של חברת אביב משנת5תרשים 
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 סקר קרקע פנימי עבור רש"ת  –  2020ינואר  3.2

ינואר    32  בוצעו  הסקר  במסגרת  .סקר קרקע פנימי עבור רשות שדות התעופה  במתחם  נערך  2020בחודש 

 :מממצאי הסקר עולה כי. המוקדים שאותרו בסקר ההיסטורי ששתקידוחי קרקע ב

 מסלע מקומי.מטרים, בבסיס החתך שכבת  1.5-3חתך הקרקע באזור רדוד ועומד על  •

כ  • מוגדר  רוסהחתך הקרקע האזורי  חול חרסיתי אדום    ,טרה  של  נצפתה שכבה   הומתחתיבקידוחים 

 . מטרים מתחת לפני השטח 1.5-3לע בעומק של חרסית חומה עד להגעה לשכבת הס

 תי חריגות מערכי הסף למזהמים בקרקעות:ש בתוצאות המעבדה זוהו •

o מ"ג לק"ג  19.3 -5מוקד  בנקודת התדלוק למטוסים -ארסן 

o TPH-   מ"ג לק"ג  1575 -3בסככת הטיפולים מוקד 

 

 סקירת קרקע במפעל מת"א  3.3

מצוי מפעל של התעשייה האווירית.   ,בלב שטח התוכנית ומערבית לשטח התפעולי של שדה התעופה עטרות

 נערך סקר היסטורי במתחם על ידי חברת אדמה.   2011בשנת 

, במסגרת הסקרים לא זוהו  מתחם סקרי קרקע וגז קרקע על ידי חברת אקולוגנערכו ב  2019-2020  יםבשנ

 : סף לערכי הושוו הממצאים .חריגות מערכי הסף

Tier 1 - Industrial RBTL, Protective of Indoor Inhalation of Vapors. –  2019  –גירסת מאי 

 Tier 1 - Residential  -בהשוואה לאקולוג ו  הממצאים של חברת    דו"חבחינת נספח ממצאי המעבדה של  ב

RBTL, Protective of Indoor Inhalation of Vapors. –  אין חריגה מערכי הסף -2020גירסת ינואר  . 

אפריל   אורן  NFAמכתב    הוענק  2020בחודש  ענב  מר  ידי  על  הסביבה  למתחם  להגנת   מחוז  ,מהמשרד 

הקרקע    ירושלים. וייעוד  למזהמים  החשיפה  במסלולי  שינויים  אין  עוד  כל  כי  קובע  חשש -המכתב  אין 

לסביבה. כפועל יוצא מכל ומכיוון שנסקרו האזורים בעלי פוטנציאל הזיהום אין מחברי הדו"ח הנוכחי רואים 

 לנכון לבצע סקירה בשולי המפעל.  
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 הידרוגאולוגיהגיאולוגיה  4 

 גיאולוגיה  4.1

משתייכות    באזור זה  התצורות הסמוכות לפני השטח  .רכס הרי יהודהבגי  ובקער גיאול  ממוקםאתר  שטח ה

)תצורות כפר שאול ועמינדב(. במרכז    קנומן( ווורדים  שבטה דרורים,  מגיל טורון )תצורות  יהודה    לחבורת

הולוקני.   אלוביום  ישנו  אלו  לו הליתוהמתחם  סלע  שכבות  של  בחגיה  של  ימתאפיינות  חוואר גיר,  לופין 

 : התצורות בקרבת פני השטח מהעליונה לתחתונה סדרדולומיט . וקירטוני, 

 .קירטון וחוואר, גירהמסלע העיקרי של התצורה הוא  -ת דרורים ושבטהותצור

 .קירטוןו דולומיט - סביבת היווצרות ימיתמ סלעי משקע -תצורת ורדים

 מונחת על תצורת עמינדב. מורכבת ברובה מחוואר קירטוני.  -תצורת כפר שאול 

עמינדב   )עד    - תצורת  נקבובי  מסיבי  מדולומיט  בחוזק  20%מורכבת  המאופיין  וקשה,  גבוה.   נקבוביות( 

העתקים. חללים אלו    בתצורת זו ישנם מקומות רבים בהם מתפתחים חללים תת קרקעיים לאורך מישורי

 ה זו לאקוויפר חשוב, תת האקוויפר העליון באקוויפר ההר. הופכים תצור

מוצא   לתצורת  -תצורת  מתחת  נמצאת  חווארי.  וקירטון  מחוואר  הבנויה  יחסית,  דקה  עמינדב   תצורה 

 בינונית עד נמוכה. ומשמשת כאקוויקלוד לתת האקוויפר המקומי. תצורה זו בעלת מוליכות הידראולית

זה, מורכבת ברובה מדולומיט משוכב היטבהתצורה העתיק  -תצורת בית מאיר   ביותר באזור  ושכבות    ה 

 ביניים של צור וחוואר. 

 (5)ראה תרשים  על גבי שכבות אלו נוצרה שכבת  אלוביום כתוצאה מסחף ובליה.

 

 בשטח התוכנית חשופות:  

 במיקום שכונת הבתים  -תצורת דרורים בחלק הדרומי •

 תה תצורת ורדים בחלקו המזרחי של מסלול הנחי •

 אזור השטח התפעולי ממערב לכביש הגישה לטרמינל ועד למפעל מת"א -תצורת עמינדב •

 מצפון וממזרח לטרמינל -תצורת כפר שאול •

מזרח   -אלוביום • ומדרום  דרך מפעל מת"א  עקב  כפר  עטרות מכיוון  נחל  ערוץ  מכסה את סביבת 

 לשכונת הבתים

ולכיוון    העתק החולף דרך "מזלג" הצומת בכניסה לטרמינל, על בסיס שורת מבני המגורים הצפונית  ישנו

הכיכר שמדרום למחסום קלנדיה. ההעתק  מעמיד את תצורת דרורים  מדרום אל מול תצורות ורדים, בית  

 שאול ועמינדב וכיוונו מזרח מערב.

)תרשים   באתר הנסקר קיימת קרקע מסוג גרומוסולים, רנדזינה בהירה ורנדיזנה חומה-קרקע וטופוגרפיה

שדה התעופה נמצא בשקע טופוגרפי מישורי ברובו כאשר בתחום התוכנית בחלקה הדרום מערבית, גבעה   (.6

מטרים מעל שאר השטח. כ מצפון לשטח מתרוממות גבעות תלולות של דרום רמאללה וכפר   15-הנישאת כ

, מדרום אזור התעשייה עטרות היושב על גבעה וממערב התרוממות לכיוון ראפאת אל בלוט. הוואדי עקב

  .(7)תרשים  המנקז את האזור חולף מדרום לגבעה הנישאת בכיוון דרום מזרח

https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%9C%D7%A2_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A2
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.hamichlol.org.il/%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%98
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F
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 התוכנית  גיאולוגיה באזור שטח:6תרשים 
 ( 2016 גליון רמאללה, הגיאולוגי)המכון 
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 :תחום התוכנית על גבי מפת קרקעות 7תרשים 

 
 :תחום התוכנית על גבי מפה טופוגרפית 8תרשים 
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 גיאולוגיה  - הידרו 4.2

חבורת יהודה מהווה מקור הזנה לאקוויפר ההר. מרבית שאיבות מי התהום מאקוויפר זה מבוצעות באזור 

 השפלה. 

. עפ"י מפת רגישות לזיהום מדלקים של רשות  1א  שטח התכנית ממוקם באזור רגישות  4\ב\34לפי תמ"א  

 . בו אינו ניתן לתיקוןנזק בו הראשי אקוויפר  -המים שטח התכנית ממוקם באזור רגישות א 

למעלה מעומק מפלס   באזור  ל  600-מי התהום  ביותר פני השטח. קידוחי המים הקרובים  מטרים מתחת 

באזור מתבצעת מאקוויפר הקנומן   השאיבה(.  8)תרשים    קילומטרים מהאתר  3-מ  למעלהמצויים במרחק של  

 . (9)תרשים  662מתא שאיבה 

 

עקב   בכפר  ראשיתה  אשר  לתעלה  הוא  התוכנית  שטח  מזרחבניקוז  דרום  עוברתכיוון  התעלה  מזרחית    , 

ולאזור התעשייה עטרות. בעבר, הניקוז הטבעי של האזור זרם לנחל   45לכיוון כביש  ממשיכה  לטרמינל ומשם  

 .עטרות

 

 מי תהום מיקום קידוחים ורדיוסי מגן  רגישותמפת אזורי  :9תרשים 

 
  



 

 

 

 15 2021 יולי שדה התעופה עטרות,   –סקר היסטורי 

 

 

 תהום   מפת חלוקה לתאי שאיבת מי: מיקום התוכנית על גבי  10תרשים 
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 שטח התוכנית . 5

 סביב לשטח התוכנית: 

מפעלים. בתחום    160- למעלה מכולל  , ו70-אזור תעשייה גדול אשר הוקם בשנות ה  -אזור התעשייה עטרות

אזור התעשייה פועלים תחנות תדלוק, מוסכים, מפעלי עיבוד בשר, מפעלי עיבוד מתכת ורבים אחרים. אזור 

התעשייה גבוה טופוגרפית מאזור התוכנית אך הניקוז מאזור התוכנית הוא לכיוון דרום, קרי אל שולי אזור 

 . 45התעשייה. בין אזור התעשייה לשטח התוכנית חוצץ כביש 

לאחר שבוצעו במתחם סקר  מפעל התעשייה האווירית מצוי בלב שטח התוכנית.  -אווירית המפעל התעשייה 

קרקע וגז קרקע, המשרד להגנת הסביבה )מחוז דרום( שחרר את המתחם מדרישות נוספות היסטורי וסקרי 

 (.NFAלנושא זיהום קרקע )

תושבים. הכפר מזרים    70,000-כנית ומעבר לחומת ההפרדה. הכפר המונה כומצוי מצפון לשטח הת  -כפר עקב

שטח התוכנית לכיוון אזור התעשייה עטרות. כמו כן, ניתן  ערוץ נחל עטרות החוצה את  חלק משפכיו דרך  

לגדרישנה תחנת תדלוק המצויה  בכפר עקב  שאוויר    מיתצלובלהבחין   רחוקה מטרים ספורים ,  בסמיכות 

 התוכנית )נושאים אשר ידונו בפירוט בהמשך המסמך(. שטח של גבול הצפוני המ

התוכנית   עטרות  -שטח  התעופה  שדה  את  ברובו  כולל  התוכנית  הכולליםשטח  נוספים  מבני   ומתחמים 

 מגורים, תעשייה זעירה, מרכזי הפצה, אתרי פסולת פיראטים וחניוני משאיות ואוטובוסים.

 תצלומי אוויר

)תרשימים    2020-ו  2010,  1995,  1975,  1968תצלומים היסטוריים של שטח התוכנית מהשנים    חמישהלהלן  

10-14 ) 

כוללים את בניית מפעל התעשייה   2000כפי שעולה מן התצלומים ההיסטוריים השינויים בשטח עד שנת  

מגורים   האווירית, הוספת חוות מכלים והאנגרים בתחום שדה התעופה ובניית מספר חד ספרתי של מבני

מירב השטח נותר ללא הפרה    .15הגדלת וסימון השינויים מסומנים בתרשים    בשכונות שבשטח התוכנית. 

נסלל   45למעט חקלאית. בעשורים שלאחר מכן נבנתה חומת ההפרדה מצפון וממערב לשטח התוכנית וכביש  

 בדרומה.

מגרשים והקמת תחנת תדלוק מעבר    שינויים נוספים בשטח התוכנית הכוללים בניית מבנים, חניונים, הגדלת

 . 5.2לחומת ההפרדה תידון בהרחבה תוך השוואת תצלומי אוויר מוגדלים בסעיף 
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 1968 משנת אוויר  תצלום:11תרשים 

 

 1975 משנת אוויר  תצלום:12תרשים 
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 1995 משנת אוויר תצלום:13תרשים 

 

 2010 משנת אוויר תצלום:14תרשים 
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 2020 משנת אוויר תצלום:15תרשים 

 

 

:  נצפו שינויים   מחוץ לאזור התפעולי של שדה התעופה עטרותבגבולות התוכנית ועל פי בחינת תצלומי האויר,  

דרך  הכפר  , התפתחות כפר עקב מצפון לגבולות התוכנית והזרמת ביוב מ80-בשנות ה  תע"אהקמת מפעל  

בכביש   שינויים  התעופה,  שדה  לשטח  מדרום  בשכונות  מבנים  הקמת  התוכנית,  מכך    45שטח  וכתוצאה 

מעט הקמת  זו ל  כל השינויים הנזכרים בפיסקה  התפתחות של חניוני אוטובוסים ומערומי פסולת לצד הדרך.

ב התרחשו  תע"א  האחרונות.    20- מפעל  האזור השנים  להתפתחות  הנוגעים  האוויר  תצלומי  השוואות  כל 

  "אזור מחוץ לשדה התעופה עטרות". השינויים בתחום התפעולי   5.2  בסעיף  בהשוואת תצלומי אוויר  מוצגים

   .15של שדה התעופה מוצג בתרשים 
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 התעופה  שדה בשטח אוויר  תצלומי השוואת: 16רשים ת

 

 : באזור התפעולי של שדה"ת עטרות ומת"א להלן השינויים  שנצפו בהשוואת  תצלומי האוויר

 1995לשנת  1975הקמת מתקנים של מפעל תע"א בין השנים  .1

 התקנת מנחת מסוקים וחוות מכלי דלק סילוני .2

 1995הקמת האנגר בשנת  .3

 הקמת מתקן השנאה למפעל תע"א  .4

ה הקמת סככ .5
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 שטח התוכנית קיימים מקורות רבים בעלי פוטנציאל זיהום.  באזור

 הנובע מהם: להלן סקירת המתחמים בשטח התוכנית ופוטנציאל הזיהום 

 שטח שדה התעופה עטרות 5.1

של הישוב עטרות. שדה התעופה   ייםחקלא  ם על גבי שטחי  1924שדה התעופה עטרות הוקם כאמור בשנת  

שימש כשדה ועבר שדה התעופה לידיים ישראליות    1967תחת שלטון ירדני. בשנת    1948-1966בשנים    פעל

 . נסגר השדה ופעילותו הופסקה 2000. בשנת לעיתים גם טיסות חוץו בעיקר,תעופה לטיסות פנים 

סביב לטרמינל הנטוש קיימים מספר מבנים אשר שימשו את המערך התפעולי של שדה התעופה. המידע 

, ראיון עם מר אשכול אלון אשר שימש ככבאי  12.1.2021בסעיף זה מתבסס על סיור שנערך במקום בתאריך 

 ., מידע תכנוני, תצלומי אוויר ומסמכים שונים 2000בשדה התעופה עד שנת 

 : (16 )תרשים אתרים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע 8דה התעופה מצויים  שבשטח 

 חוות מכלי דלק, רמפת טיפול וסככת טיפול .1

 מוסך טיפולים .2

 האנגר  .3

 חדר גנרטורים .4

 חוות מכלי דלק סילוני .5

 אתר פסולת פיראטי  .6

 תוואי הזרמת ביוב מכפר עקב  .7

 וחניית הסעות מעבר קלנדיה ומשהב"ט אחסנת אלמנטים לשימוש צה"לאזור  .8

 

)תרשי  1-6אתרים   עטרות  התעופה  שדה  של  התפעולי  השטח  בתחום   8-ו  7אתרים    , (17-19מים  מצויים 

 (. 17תרשים ) ממוקמים בשולי מסלול ההמראה

בבנוסף   נצפה  אלה  מימדיםלאזורים  גדול  אחסנה  שטח  של  סיור  מערבי  הצפון  ההמראה   בקצהו   מסלול 

כשטח אחסנה של אלמנטים שונים המשמשים   2021. שטח זה משמש נכון לשנת  (14בתרשים    9)ממוספר  

 אין בשטח אחסנה זה פוטנציאל זיהום.  .לתחזוקת הרכבת הקלה בירושלים )מסילות, אדני רכבת וכיו"ב(
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בתחום   סביבתית , גבול התוכנית ואתרים בעל משמעותשדה התעופה עטרות שטח :17תרשים 
 שדה התעופה עטרות  
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 (  10בתרשים  1-6מבט אלכסוני על השטח התפעולי של שדה"ת עטרות )מוקדים   :18תרשים 
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 18- ו 19בתרשימים  מבנים, מתקנים ומשטחי בטון להלן פירוט על כל אחד מהםאותרו מיני   17-ו 16מעבר למסומן בתרשימים 

  שטחים מסומנים בלבן. התעופה לשדה והכניסה הנתיבות בית, המטוסים חניית, עטרות התעופה  שדה של  התפעולי בשטח ומתקנים מבנים: 19תרשים 

.וידונו בפרקים הבאים לתחומי שדה התעופה  מחוץ שנמצאים
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 .  מחוץ לאזור התפעולי  הנמצאים  התעופה שדה  בתחום אזורים: 20תרשים 
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 :  13-ו 12להלן פירוט והסבר על המבנים המתקנים המופיעים בתרשימים 

 5.2 סעיף  בהמשך יפורט   -מבנה חוות מכלים -1

 5.2 סעיף בהמשך יפורט  -מוסך טיפולים-2

 5.2 סעיף בהמשך יפורט -האנגר -3

 5.2 סעיף בהמשך יפורט   -מבנה גנרטור -4

 5.2  סעיף בהמשך  יפורט -חוות מכלי דס"ל -5

 5.2 סעיף בהמשך יפורט -אתר פסולת פיראטי -6

 5.2 סעיף בהמשך יפורט -האנגר -7

  ידי  על  התעופה שדה הרחבת בעתמבנה אשר  נוסף לבית הנתיבות  -צוות קרקעמשרדים מבנה  -8

 אין חשד לזיהום   -1975, 1968. המבנה מובחן בתצלומי אוויר  מהשנים 60-ה בשנות הירדנים

החל השדה לשמש שדה תעופה אזרחי בממלכה   עת  50-ה  שנות מאז קיים -טרמינל נוסעים -9

 אין חשד לזיהום.  -הירדנית

אין   -הקודמת המאה של 20-ה  בשנות השדה  הקמת  מאז שונות בתצורותקיים  - מגדל פיקוח -10

 חשד לזיהום 

 אין חשד לזיהום - 50-ה  משנות כחנייה שימשה -חניית רכבים -11

 אין חשד לזיהום  -שער כניסה -12

 . אין חשד לזיהום 50- ותיק מתחילת פעילות השדה האזרחי בשנות המבנה - ציוד משרדימבנה  -13

 אין חשד לזיהום  –מחברות וטפסים  נמצאו במבנים -מבני מנהלה  -14

מבנה אשר שימש את יחידת כיבוי האש של שדה התעופה. בתוך מבנה בטון   – מבנה מכלי מים  -15

 אין חשד לזיהום  -מים מיכלי קיימים מספר 

  -הריקים של חומרים מקציפים ומעכבי בעיר  מיכלים  נמצאובסככה  - "אסככת תוספי כב -16

 FFF-firefightingבישראל לא קיימת רגולציה בתחום מעכבי בעירה בהתייחס לזיהום קרקע )

foams קבוצות חומרים מסוג  הכוללים PFOS ו-PFAS   המכילים  שרשראות של פחמנים

 לא קיים פוטנציאל זיהום  .(רגולציה קיימתבמספר מדינות באירופה הקשורים לפולואור. 

 אין חשד לזיהום  -מנהלה של רחבת התדלוק ומכלי המים  מבנה  -משרדיםמבנה -17
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הניצבת מדרום למוסך הטיפולים. יכול ששימשה כמחסן    סככה -סככת אסבסט עם מכל שמן -18

 קיים חשד לזיהום -שמנים קטן

 ם חשד לזיהום קיי -5.2  סעיף בהמשךיפורט  -עמדת כבאיות -19

 אין חשד לזיהום  -בריכת נוי -20

קיים פוטנציאל זיהום   - ומגודר סגור בטון  מבנה, התעופה  שדה לגדר מחוץ מצוי -מבנה השנאה -21

 5.2יפורט בסעיף   pH-ת ומתכו PCBל 

 אין חשד לזיהום  -מנחת מסוקים -22

  -האש  כיבוי  מערך את שימש אשר התדלוק במשטח נוסף  מבנה -מבנה מנהלה משטח תדלוק -23

 אין חשד לזיהום 

 קיים חשד לזיהום  -5.2יפורט בהמשך סעיף   -אזור הזרמת שפכים מכפר עקב -24

מערכות מים אלו נצפו גם בתצלומי אויר    -מערכות מים לשימוש כיבוי אש על מסלול הנחיתה -25

 אין חשד לזיהום  –  1968-ו  1975מהשנים 

נראה כי במקום ניצבו שתי   2010בתמונה ישנה מלפני שנת  -בסיסי בטון מעוגנים לקרקע -26

 )ראה תמונה בנספח א(אנטנות 
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 ( 1)אזור  חוות מכלי דלק 5.1.1

תת אזורים ממזרח   לשישהניתן לחלקו  מתחם מגודר בעל רצפה מבוטנת.    .20תצלום המתחם מופיע בתרשים  

 למערב: 

 מבנה בקרה ומשרדים  .1.1

מכלים   .1.2 המבנה    –מבנה  בתוך  מהקרקע.  מוגבה  מבנה  בתוך  ניצבו  בנזין(  )סילוני,  הדלק    7מכלי 

 .מכלים

 . ככל הנראה הוזנה ממכל סולר עילי משאבת תדלוק בפינה הצפון מזרחית .1.3

 . ל חוות המכליםהדרומי ש הבמרכז ובחלק -רמפת טיפולים .1.4

 לידה ניצב מיכל סולר. בפינה הדרום מערבית של המתחם -ת מכלי מים לכיבויחוו .1.5

 . בחלק המערבי של המתחם -סככת כיבוי אש ומכל סולר סמוך .1.6

 . לערך  1985שנת בהופסקו שדה"ת  מיבתחו הרכב י טיפול ,שנערך עם מר אשכול אלון הריאיוןעל פי  •

מטרים   3המקסימלי עד להגעה לסלע הינו    החתךעומק  ,  2020על פי סקר הקרקע של חברת אביב משנת  .  

  .מ' 2בעומק של עד  נמצאה שכבת הסלעהקידוחים רוב בכאשר 

חומר (  Tridol "s" 6%ריקן המכיל חומר בשם  'חוות מכלי המים. גבעת הסיור נצפו חביות פזורות באזור  

לחוות מכלי המיםמעכב בעירה היוצר קצף(   בסקרים ההיסטורים   .אותר בסככת אסבסט קטנה ממערב 

 FFF-firefightingיש לציין כי בישראל לא קיימת רגולציה בנושא    הקודמים ניתן להבחין באותם מיכלים.

foams  קרקע ולכן נכון לכתיבת שורות אלו אין טעם בבדיקתם קרקע.בהתייחס לזיהום 
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 (  16בתרשים 1-6מבט אלכסוני על השטח התפעולי של שדה"ת עטרות )מוקדים   :21תרשים 

 

 חוות המכלים, מבט לכיוון מזרח: 1תמונה 

 

 

 סככת טיפולים ועמדת כבאית  5.1.2

כפי שהוזכר    (.2, מספר  18)תרשים    במערב המתחם התפעולי ממוקמת  כבאיות  הטיפולים וחניית  ה  סככת

טיפולי הרכב  בלעיל   עם מר אשכול אלון,  שנערך  שנה לערך  1985שנת  בהופסקו  במתחם  ריאיון  , מאותה 

 50-סככות אלו שימשו גם את הירדנים בשנות ה הרכבים עברו טיפול במוסך חיצוני.
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מטרים   2-מרוחק כ(  2שבוצע באזור זה )תמונה  עמדת טיפולים עם בור. הקידוח    ולים ישנהסככת הטיפבתוך  

 (. 220537/641329משולי הבור )

 . (220541/641315בנוסף נצפה דלי שמן למכונות ומיכל ללא תווית בסככה מדרום לסככת הטיפולים )נ.צ. 

 בסככה סמוכה שמן -משמאל  . סככת טיפולים עם בור -מימין : 2תמונה 

 

 

 האנגר  5.1.3

. על גבי המשטח ניצפו  (220620/641277)נ.צ.    סככה אשר שימשה כחנייה של רכבי התפעול בשדה התעופה  

 . (3וקד מ 18)תרשים  מספר כתמי שמן 

מתחת  בוצעו  ,  (שלא אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה)  2020חברת אביב משנת    של  הקרקע   סקרבמסגרת  

מ"ג    TPH  1575-הסף ל  ךמערמטרים. בקידוח המערבי ביותר נמדדו חריגות    2קידוחים לעומק    3לגג הסככה  

כיוון שקיים ממצא בעל ערך, מחברי הדו"ח הנוכחי ממליצים על  לק"ג בעומק חצי מטר מתחת לפני השטח. 

 המשך חקירה באותו מוקד זיהום ומסביבו

 חדר גנרטורים  5.1.4

בתוך מבנה לבנים ( 220630/641245) נ.צ. חדר שנאים גנרטורים ומשאבות הידראוליות ניצב מדרום לסככה 

 . בתוך המבנה אין כיום שנאים או משאבות אך ניצפו כתמי שמן על רצפת החדר. (4מוקד  51)תרשים  ישן
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 : פנים חדר הגנרטורים3תמונה 

 

 עמדת תדלוק למטוסים  5.1.5

הפיקוח ודרום מזרחית למנחת המסוקים ממוקמת חוות מכלים משנית אשר שימשה לתדלוק מול מגדל  

 .(5מוקד  18)תרשים  המטוסים

 בניסיון  בפרט  מנהל תחום המיפוי ברש"תבכלל ול  התעופה  שדות  לרשות  פנייה  נעשתה  2021ינואר    בחודש

על תשתיות פי  .  בתחום שדה התעופה  לקבל מידע  הנוגע     הועבר  רש"תעל  כל המידע התשתיתי שבידיהם 

 לשדה התעופה. קבצי התשתיות הכילו קווי מים וחשמל אך נעדרו תשתיות בעלות פוטנציאל זיהום קרקע.

 המשוער    בסיס המכליםכאשר עומק    מ"ק  30בתת הקרקע טמונים שלושה מיכלי דלק סילוני ובנזין בנפח  

דגימות דס"ל/בנזין. בנוסף קיימת צנרת ומערכת דלק    לכל מיכל ישנו פתח להחזר  .מפני השטח  מטרים  4-כ

 תת קרקעית בין נקודת הפריקה למכלים.  

מנת   על   כליםילפני שליפת המ  לעשות גילוי תשתיותעל כן באזור זה יש    המכליםלא קיימת מפה סכמטית של  

 לגלות אם יש צנרת היוצאת מהמכלים

שלא אושר על ידי  )  2020  הקרקע הפנימי של חברת אביב משנת    סקר  במסגרת  לושת המכלים בוצעושסביב  

מטרים. בקידוח יחיד הניצב בפינה הצפון    3  -מטר ל   1קידוחים לעומק הנע בין    7  ,(המשרד להגנת הסביבה

  . ( מפני השטחמטרים    3בעומק    גק" מ"ג ל  19.3)   נמדדה חריגה מערך הסף לארסן מזרחית של תת מתחם זה  

 כיוון שקיים ממצא בעל ערך, מחברי הדו"ח הנוכחי ממליצים על המשך חקירה באותו מוקד זיהום ומסביבו.
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 : חוות מכלי התדלוק למטוסים 4תמונה 

 

 אזור הזרמת שפכים מכפר עקב  5.1.6

תרשים  ,  7מוקד    19תרשים  שפכים מכפר עקב )  מוזרמיםמטרים בכיוון צפון מזרח ממגדל הפיקוח,    750-כ

. השפכים זורמים על פני השטח ומתועלים אל מתחת למסלול  לכיוון שטח התכנית  (220256/641813נ.צ.  ,  16

 ההמראה. לא ידוע מה טיב השפכים. בימים אלה מונח קו ביוב חדש  אשר יתעל את השפכים באופן מוסדר.

 אזור זרימת שפכים מכפר עקב. מבט לכיוון צפון מערב: 5תמונה 
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 שטח אחסנת ציוד ואלמנטים וחניית הסעות מעבר קלנדיה  5.1.6

מתקיימת פעילות ערה של הסעות אוטובוסים. (  8מוקד    16)תרשים  מטרים מערבית למחסום קלנדיה    150-כ

ותחזוקה  בנייה  של  שונים  אלמנטים  לאכסון  ושטח  אוטובוסים  כחניית  משמש  ההמראה  מסלול  קצה 

ניצבת סככה ובתוכה מכל  (221497/641108. במרכז השטח )נ.צ. (כבלים ופסולת בניין)בטונדות, צנרת בטון, 

   .( עם תכולה בלתי ידועה21תרשים בנפח קוב )קובייה, 

 

תצ"א של קצהו הדרום מזרחי של מסלול ההמראה המשמש לאחסנת ציוד וחניון   :22תרשים 
 אוטובוסים  
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 מחוץ לשדה התעופה עטרותאזור  5.2

מחוץ לתחום שדה התעופה אך בתוך תחומי התוכנית התפתחו במהלך העשור האחרון מספר מוקדים בעלי 

זיהום.   הפוטנציאליים  פוטנציאל  הזיהום  במוקדי  בסעיפים 22ם  תרשימוצגים  המוקדים  תיאור   , 

 להלן.  5.2.2.1-5.2.2.6

התוכנית, גבול התוכנית ואתרים בעל משמעות מחוץ לתחום שדה התעופה  : שטח  23תרשים 
   עטרות

 

 ( 22תרשים  10)אזור  שכונה מערבית  5.2.1

  2.8האזור הדרום מערבי כולל שלושה מבני מגורים, מגרש הפצה מחופה אספלט הכולל סככות בגודל של  

 מגרש ההפצה וחניון המשאיות   מתצלומי האוויר עולה כי  דונם.  3.2דונם ומגרש חנייה למשאיות בגודל של  

שנת  פעילותם    חלוה )נ.צ.    .2010לאחר  השטח  במרכז  כי  מרכז  220491/641053נראה  מעין  ניצב  הפצה ( 

 . (6ותמונה  23)תרשים 
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   המערביתונה כהש: מבט אלכסוני על 24תרשים 

 

. בכחול מסומנים האזורים העתידיים עליהם המערבית בעשור האחרון : התפתחות שכונה  6תמונה 

 יוקמו חניון משאיות ומגרש הפצה
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 ( 22תרשים  11)אזור  תעשייה זעירהרחוב  5.2.2

. בסיור נצפו פעילויות של  דרומית לשדה התעופה   מבני פחונים וסככות הניצבות בתוך רחוב סגור  7שורה של  

 . (220895/641102נ.צ. , 22ראה תרשים  )נגריות ומגורים. בין השאר ניצפו מכלים עיליים  מוסך קטנועים,

   רחוב התעשייה הזעירה: מבט אלכסוני על 25תרשים 
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 ( 22תרשים  12)אזור   45ערמות פסולת במקביל לכביש   5.2.3

. רוב הפסולת הינה פסולת בניין אך לא  45נצפו ערמות פסולת מצפון לכביש    2.12אשר נערך בתאריך  בסיור  

מתצלומי האוויר עולה כי השלכת הפסולת הלא .  פסולת מעורבת במערומים אלושל  ניתן לשלול הימצאות  

 ( 220678/640850נ.צ מרכזי  - 25תרשים   ,7)תמונה  2010-2020מוסדרת באזור זה התרחשה בין השנים 

 45רומי פסולת במקביל לכביש : מע7תמונה 

 

   : התפתחות מערומי הפסולת בעשור האחרון26תרשים 
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 ( 22תרשים  13)אזור   המרכזית חניוני אוטובוסים בשכונה  5.2.4

הביאה   קלנדיה  מחסום  שלהתפתחות  התוכנית  להתפתחות  של  מערבי  הדרום  בחלק  אוטובוסים   , חניוני 

. האוטובוסים חונים על מצע אספלט גרוס (24)תרשים    2007. החניונים פועלים החל משנת  45סמוך לכביש  

 . רוב החניונים מחוץ לשטח התוכנית בתוך מובלעות הקו הכחול.  (8)תמונה  או על קרקע חשופה

 בשכונה המרכזית : חניוני האוטובוסים  8 תמונה 

 

. בכחול מסומנים מיקומי  השנה החולפות  15- החניונים בשכונה המרכזית ב: התפתחות 27תרשים 
 חניוני האוטובוסים העתידיים
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 ( 22תרשים  14)אזור   חניית מכליות וחצר מכלים 5.2.5

מיכלי עשרות  ובה  חצר  נצפתה  אליו  ומזרחית  הזעירה  התעשייה  לרחוב  שונים    סמוך  בגדלים  דלק  או  גז 

על קרקע חשופה זו  (221026/641193נ.צ.  ,  27תרשים  )  מונחים  חצר  ריקים.  הנראה מדובר במכלים  ככל   .

-2007החלה לפעול בין השנים  חצר  אחסון זו  נמצאת מחוץ לשטח התוכנית אך גובלת בתחום הקו הכחול.  

2010 . 

 : חצר מכלים9תמונה 

 

ניתן להבחין בחניה דרך קבע של מכליות  2010ת נ. החל משהרחוב חונות מספר מכליותלצד החצר ובסוף 

 . ( 220984/641165)נ.צ.  בקצה הרחוב

 : חניית מכליות ומשאיות עם מיכלים 10תמונה 
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   2005: התפתחות אזור חצר המיכלים ורחוב התעשייה הזעירה משנת 28תרשים 

 

 ( 22תרשים  15)אזור   חנת תדלוק  מעבר לחומת ההפרדהת 5.2.6

מעבר לחומת ההפרדה בשולי כפר עקב ומצפון לשדה התעופה ניצבת תחנת תדלוק עם שלוש עמדות תדלוק  

תשתיות התחנה בחינת תצלומי אוויר נראה כי  מ. 2017לאחר שנת וחמישה מיכלים עיליים. התחנה הוקמה 

 . (28)תרשים  קרקע חשופה פועלת עלווהיא ניצבת  ת הסביבהאינן עומדות בדרישות המשרד להגנ

 . 220917/641580מיקום התחנה בנ.צ. 
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 : השוואת תצאו"ת של שטח תחנת התדלוק  29תרשים 

 

 ( 20תרשים  7)אזור   השנאה חברת חשמלחנת ת 5.2.7

לחוות מכלי הדלק, מחוץ לשטח שדה התעופה קיימת תחנת השנאה שסיפקה חשמל לשדה   מערבית דרום

  כולתת. 220490/641224ומיקומה בנ.צ.  1975-1995  השנים בין הוקמה התחנה. ( 10)תמונה   התעופה

 PCB-ו חומצות, מתכות להכיל עלולה שנאים

 : תחנת השנאה 10תמונה 

 

  



 

 

 

 42 2021 יולי שדה התעופה עטרות,   –סקר היסטורי 

 

 

 סיכום. 6 

, שטח  דונמים וממוקם בצפון שטחה המוניציפלי של ירושלים  1,243נפרש על פני    101-0764936תוכנית  שטח  

)מקבצים של  כולל    התכנית ומספר שכונות    5-10את שטח שדה התעופה עטרות, מפעל תעשייה אווירית, 

, מבני תעסוקה ומסחר, דיור מוגןשטחי  מבני מגורים,  במסגרת הפיתוח מתוכננים בין השאר    מבנים יחדיו(.

 .חים פתוחיםבית מלון ושט ,ציבור

בכביש   גובל  התוכנית  ההפרדה   45שטח  חומת  ממזרח,  קלנדיה  מחסום  מדרום,  עטרות  התעשייה  ואזור 

 והכפר קלנדיה ממערב וחומת ההפרדה וכפר עקב מצפון.  

.  יםמטרים מטר  600-כ, עומק מפלס מי התהום  א1רגישות  זור  במפת רגישות מי התהום האזור מוגדר כא

 ניקוז פני השטח לכיוון דרום מזרח.

להגנת הסביבה. ידי המשרד  על  וסקר קרקע שלא אושרו  מי מפעל בתחו  נערכו מספר סקרים היסטוריים 

 מדרישות נוספות לנושא זיהום קרקע.  המשרד להגנת הסביבה  יע"תע"א, השטח שוחרר 

, ולא אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה  2020סקר הקרקע שנערך בשנת  במסגרת  ממצאים בעלי משמעות  

עומק  ב  TPHמ"ג ק"ג    1,575  -)האנגרבאזור התפעולי של שדה התעופה בהן נמדדו חריגות מערכי הסף    נמצאו

 מטרים(  3עומק ארסן במ"ג לק"ג   19.3 -מטרים, חוות דס"ל 0.5

הנוכחי  במסגרת   מוקדים  זוהו  הסקר  הממוקמיםמספר  שדה  פוטנציאלים  לגדר  עטרות   מחוץ  התעופה 

מוקדים אשר התפתחו במהלך השנים ולא היו קיימים קודם  , ומספרערימות פסולת, רחוב תעשייה זעירה()

 . (סמוך למחסום קלנדיה לכן )ערימות פסולת ושטח אחסנת אלמנטים

 .  בשטח התכניתמסכמת את כל מוקדי הזיהום הפוטנציאליים שאותרו  1טבלה 
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   אתרים בתחום התוכנית 1 טבלה

סימון   פירוט הפעילות  פוטנציאל זיהום קרקע 
 האזור

 1 שטח תפעולי שדה התעופה עטרות 
 1.1 חוות מכלי דלק בתוך מבנה  קיים חשד לזיהום 
 1.2 רכבי כיבויסככת טיפולים ועמדת  קיים חשד לזיהום 
 1.3 סככה    קיים חשד לזיהום
 1.4 חדר גנרטורים קיים חשד לזיהום 
 .  קיים חשד לזיהום

 
 1.5 עמדת תדלוק למטוסים 

 2 הזרמת שפכים מכפר עקב תוואי קיים חשד לזיהום 

 3 שכונה מערבית חניוני משאיות ומרכז הפצה  אין חשד לזיהום . 2010חניונים הוקמו לאחר שנת 
 4 רחוב תעשייה זעירה  קיים חשד לזיהום  -קיים שנים רבות

קיים חשד  -2010ערמות החלו להצטבר לאחר שנת 
 לזיהום 

 5 45ערמות פסולת במקביל לכביש  

 6 חניוני אוטובוסים אין חשד לזיהום  - 2007חניוני אוטובוסים משנת 
 7 מכליםחניית מכליות וחצר  קיים חשד לזיהום  -2010החצר פעילה משנת 

, אך הנקודה קיים חשד לזיהום -2017פעילה משנת 
 מטרים מגבולות התוכנית   40-מרוחקת כ

 8 תחנת תדלוק בכפר עקב 

 9 אזור אחסנת ציוד לרכבת הקלה אין פוטנציאל זיהום  -2020פעיל החל משנת 

 10 תחנת השנאה יש פוטנציאל לזיהום  -1995הוקמה לפני 
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   וסקר גז קרקע כנית סקר קרקעת 7

 סקר קרקע וסקר גז קרקע: כוללת סקרה תכנית

 . זה במסמך לעיל שפורטו פיתוכנית סקר קרקע המתמקד באזורים בעלי פוטנציאל זיהום כ •

אשר ייעודה כולל שהיית בני   בניה  תבוצע   עליהם  המגרשים  כל  את  המקיף  קרקע  גז  סקרתוכנית   •

 ,תעסוקה, מסחר וכיו"ב()מגורים דיור מוגן, מבני ציבור  אדם

הסקירה    חלק במהלך  שצוינו  זיהום  פוטנציאל  בעלי  לאזורים  גם  מענה  נותנים  הקרקע  גז  מקידוחי 

  אוטובוסים   חניוני,  לחומה  מעבר  תדלוק  לתחנתסמיכות  כגון:    ממוקד  אפיון  להם  היהההיסטורית אך לא  

 (.לוגיסטי ומרכז

  35,  34תרשימים  )  קרקע  גז  קידוחי  116  -ו  (2וטבלה    27-34)תרשימים    קרקע  קידוחי  66-ב  מדובר"כ   סה

 . (3וטבלה 

 תוכנית סקר הקרקע  7.1

  קידוחיקיימים  מספר . קרקע קידוחי 66 כניתוהת בשטח מתוכננים ההיסטורית הסקירה לממצאי בהתאם

 . הפרטיים השטחים פינוי או  תשתיות סילוק לאחררק  ויבוצעו זה בשלב לביצוע ניתנים אינםש קרקע

 

 . 2 בטבלה מפורטים הקידוחים פרטי.  להלן 36עד 29 בתרשימים  מפורטת המוצע הסקר תכנית

 . להלן 2בטבלה כמפורט כנית, ובשטח התקידוחים  66סה"כ מתוכננים  קידוחים: פריסת •

 , לתוך שרוול דיגום בלתי מופר. Geoprobeדחיקה ישירה באמצעות מכונת  שיטת קידוח: •

הסלע.    הקידוחים:עומק   • לשכבת  להגעה  עומק  עד  לכל  יבוצעו  הקידוחים  המכלים  בחוות 

)כ כמטרים  5- החציבה  כ,  היא  באתר  הקרקע  שעומק  כי    2-יוון  סביר  היותר  לכל  מטרים 

. הקידוחים בחוות מכלי הדלק המצויה בתוך מבנה (המכליםהתבצעה חציבה בסלע לשם הנחת  

)סעיף   יבוצעו   6.2.1.1בטון  המבנה   14-17קידוחים  (  הריסת  ולאחר  הסולר  למכלי  מתחת 

 מתחת לעומק המצעים. ווסילוקם. דוגמאות הקרקע יינטל

 ובכל מטר נוסף עד לבסיס הקידוח.  מ'1, מ'  0.5: בעומק עומקי דיגום חתך •

 ותיבדק הקרקע לממצאי שדה )מרקם, ריח, לחות(.  PIDבכל נקודת דיגום תבוצע מדידת 

 עבדה אנליזות מ  7.1.1

• TPH   DRO) \ORO  )–   שתי דוגמאות מכל קידוח, בהתאם לבדיקות שדה או הדוגמה הרדודה

 והעמוקה מאותו קידוח.

• SVOC – בהתאם לבדיקות שדה. אחת מכל קידוח , 

• VOC  –  בהתאם לממצאי השדה ובנוסף דוגמאות בהן ימדד באחת מכל קידוח ,-PID    ריכוז הגבוה

 חל"מ.  20-מ

 בהתאם לממצאי בדיקות השדה.אחת מכל קידוח  –מתכות במיצוי חומצי  •

• pH – 2 דוגמאות מכל קידוח באזורים בהם מוזרמים שפכים ו/או ישנה פסולת . 
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 אנליזות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת. 

 בקרת איכות  7.1.2

 מהדגימות ישלחו למעבדה נוספת לצורך בקרת איכות.   10% ▪

 מהדגימות יבוצע פיצול דוגמה באותה מעבדה.  5% -ב ▪



 

 

 

 46 2021 יולי שדה התעופה עטרות,   –סקר היסטורי 

 

 ע קמפת התמצאות לתכנית חקירת הקר: 30רשים ת
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 . מצד שמאל הגדלות מיקום הקידוחים תוואי זרימת ביוב מכפר עקב -1אזור  פריסת קידוחי הקרקע עטרות, : 31תרשים 
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 תפעולי שדה"ת עטרות   שטח -2  פריסת קידוחי הקרקע עטרות, אזור: 32תרשים 
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 רמפת טיפולים חוות מכלים,  -תפעולי שדה"ת עטרות  שטח 2  פריסת קידוחי הקרקע עטרות, אזור: 33תרשים 
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 , חוות מכלי דס"ל תפעולי שדה"ת עטרות  , שטח2אזור  פריסת קידוחי הקרקע עטרות, : 34תרשים 
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 קידוחים בתחנת השנאה, דרום מערבית לחוות המכלים  :35תרשים 
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 45, מערומי פסולת לצד כביש 3קידוחי הקרקע עטרות, אזורפריסת : 36תרשים 
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  בקצה אחסנה וסככת  זעירה תעשייה   רחוב , 4קידוחי הקרקע עטרות, אזור   פריסת: 37תרשים 
 הקידוחים  אזורי של הגדלות  לראות  ניתן הראשי לתרשים מעל. הנחיתה  מסלול
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 עטרות  סקר קרקעתוכנית : 2 טבלה

מיקום 
 ורציונל 

מספר  
קידוח 
 קרקע

X Y 

מ'  ) עומק
מפורט או  

הגעה 
 לסלע( 

עומק 
נטילת 
 מדגם

VOC SVOC TPH PH  מתכות PCB 

חוות 
 מכלים

1 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

2 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

3 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

4 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

5 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

6 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

7 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

8 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

9 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

10 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

11 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

12 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

13 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

14 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

15 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

16 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

17 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

18 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

19 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

20 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

21 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   
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מיקום 
 ורציונל 

מספר  
קידוח 
 קרקע

X Y 

מ'  ) עומק
מפורט או  

הגעה 
 לסלע( 

עומק 
נטילת 
 מדגם

VOC SVOC TPH PH  מתכות PCB 

22 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   
  רמפת

 טיפולים 
23 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

24 641270 220564 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   
מכלי  חוות
"ל, דס

 צנרת
 פריקה
 ועמדת
. פריקה  

  בנוסף
  על חזרה
 בו קידוח

 נמצא
חריגה  
 מערכי
 הסף

 לארסן
 ותיחום 

25 641329 220756 5 1,2,3,4,5 1 1 2   1   

26 641328 220760 5 1,2,3,4,5 1 1 2   1   

27 641328 220764 5 1,2,3,4,5 1 1 1   1   

28 641331 220765 5 1,2,3,4,5 1 1 1   1   

29 641332 220755 5 1,2,3,4,5 1 1 2   1   

30 641335 220756 5 1,2,3,4,5 1 1 2   1   

31 641335 220765 5 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

32 641338 220761 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

33 641340 220760 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

34 641339 220765 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

35 641340 220763 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

36 641342 220766 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

37 641343 220763 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

38 641343 220760 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

39 641347 220760 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

40 641347 220763 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   
 חדר

 גנרטור
41 641248 220630 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

42 641242 220630 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

43 641268 220611 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   
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מיקום 
 ורציונל 

מספר  
קידוח 
 קרקע

X Y 

מ'  ) עומק
מפורט או  

הגעה 
 לסלע( 

עומק 
נטילת 
 מדגם

VOC SVOC TPH PH  מתכות PCB 

מסביב  
ובתוך  

האנגר בו 
נמצא 
זיהום 
TPH 

44 641275 220607 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

45 641280 220612 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

46 641273 220620 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

47 641278 220631 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

48 641269 220630 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1   

49 241270 220610 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1   
סככת  
 שמנים

50 641314 220541 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1 
  

בור 
 טיפולים 

51 641330 220540 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1   

52 641328 220540 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1   
תוואי 
זרימת  

ביוב מכפר  
 עקב

53 641262 220810 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1   

54 641808 220280 3 0.5,1,2,3 1 1 2 2 1   

55 641290 220393 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   
ערמות 
פסולת 

במקביל  
45לכביש   

56 640874 220788 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

57 640864 220710 3 0.5,1,2,3 1 1 2   1   

58 640855 220615 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   

59 640845 220556 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1   
חצר 

 מכלים
60 641194 221002 3 0.5,1,2,3 1 1 1   1 

  
חניית 
 מכליות

61 641166 220983 3 0.5,1,2,4 1 1 1   1 
  

   1   1 1 1 0.5,1,2,5 3 220953 641085 62 מוסך 
   1   1 1 1 0.5,1,2,6 3 220927 641087 63 נגריה 
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מיקום 
 ורציונל 

מספר  
קידוח 
 קרקע

X Y 

מ'  ) עומק
מפורט או  

הגעה 
 לסלע( 

עומק 
נטילת 
 מדגם

VOC SVOC TPH PH  מתכות PCB 

סככה 
באזור  
אחסנת  
 אלמנטים

64 641110 221494 3 0.5,1,2,7 1 1 1   1 

  
תחנת 
 השנאה 

65 641230 220490 3 0.5,1,2,9       1 1 1 

66 641213 220493 3 0.5,1,2,10       1 1 1 
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 סקר גז קרקעתוכנית  7.2

 עומק חתך קרקע  הממוצע באזור., מטרים 2 -של כ עומקיבוצע לדיגום גז הקרקע 

גז הקרקע המתוכננים    116 ייעודם בניה למגורים  כולליםקידוחי  תעסוקה או    ,את כל המגרשים אשר 

 . )תרשימים  מסחר

 . 2019יוני מ( TO-15יבוצע בהתאם ל"הנחיות לביצוע סקרי גז קרקע בשיטות דיגום אקטיביות ) הסקר

יבוצע ע"י חברה המוסמכת מטעם "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" לביצוע דיגום גז קרקע  הסקר
 אקטיבי.  

 . ppb 1ברגישות של    TO-15ישלחו לאנליזת מעבדה בשיטה  גימותהד

 . בהנחיות כנדרש איכות  בקרות

 בסיום ביצוע הסקר וקבלת תוצאות המעבדה יוגש דוח סיכום ממצאים אשר יכלול:  -דוח ממצאים 

 מתודולוגיה.  •

 מיקום הבארות.  •

 הצגת ממצאי המעבדה.  •

 ניתוח הממצאים  •

 מסקנות והמלצות. •
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 על גבי תצ"א  ע קקר גזתכנית חקירת התמצאות ל מפת : 38רשים ת
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 על רקע יעודיי הקרקע  : מפת התמצאות לתכנית חקירת גז קרקע 39תרשים 
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 עטרות -סקר גז קרקע תוכנית  :3טבלה 

מספר  
 קידוח

 Y X מגרש
עומק באר  

 גז קרקע

 2 221408 641158 1 1ג

 2 221347 641020 2 2ג

 2 221094 641296 3 3ג

 2 220946 641370 4 4ג

 2 220964 641241 5 5ג

 2 220909 641272 6 6ג

 2 220922 641132 7 7ג

 2 220924 641053 8 8ג

 2 220850 641078 9 9ג

 2 220840 641028 10 10ג

 2 220747 641081 11 11ג

 2 220764 641339 12 12ג

 2 220642 641309 13 13ג

 2 220659 641377 14 14ג

 2 220597 641403 15 16ג

 2 220367 641491 16 17ג

 2 220302 641517 17 18ג

 2 220276 641446 18 19ג

 2 220212 641549 19 20ג

 2 220146 641574 20 21ג

 2 220107 641714 21 22ג

 2 220000 641633 22 23ג

 2 219848 641688 23 24ג

 2 219887 641793 24 25ג

 2 219837 641900 25 26ג

 2 220736 641513 26 27ג

 2 220370 641611 27 28ג

 2 220365 641697 28 29ג

 2 220581 641719 29 30ג

 2 220558 641777 30 31ג

 2 220515 641743 31 32ג

 2 220717 641665 32 33ג

 2 220706 641720 33 34ג

 2 220655 641686 34 35ג

 2 221375 641240 401 36ג

 2 221267 641212 402 37ג

 2 220868 641200 403 38ג

 2 220762 641023 404 39ג

 2 220824 641304 405 40ג

 2 220767 641162 406 41ג
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מספר  
 קידוח

 Y X מגרש
עומק באר  

 גז קרקע

 2 220705 641163 407 42ג

 2 220674 641086 408 43ג

 2 220635 640889 409 44ג

 2 220552 641301 410 45ג

 2 220431 641677 411 46ג

 2 220499 641151 412 47ג

 2 220819 641581 413 48ג

 2 220766 641622 414 49ג

 2 220789 641688 415 50ג

 2 220768 641756 416 51ג

 2 220704 641847 418 52ג

 2 220645 641868 419 53ג

 2 220578 641863 420 54ג

 2 220535 641839 421 55ג

 2 220481 641811 422 56ג

 2 220458 641754 423 57ג

 2 220400 641783 424 58ג

 2 220342 641419 425 59ג

 2 220247 641363 426 61ג

 2 220122 641406 427 62ג

 2 220009 641469 428 63ג

 2 219944 641502 429 64ג

 2 220037 641536 430 65ג

 2 219973 641563 431 66ג

 2 220014 641923 432 67ג

 2 219953 641958 433 68ג

 2 220134 641878 434 69ג

 2 219831 642031 435 70ג

 2 219654 641735 436 71ג

 2 220555 641096 437 72ג

 2 220737 641818 438 73ג

 2 219707 641852 439 74ג

 2 219996 641835 844 75ג

 2 220201 641757 845 76ג

 2 220850 641143 1101 77ג

 2 220611 641241 1103 78ג

 2 220518 641437 1104 79ג

 2 220455 641460 1105 80ג

 2 220189 641679 1106 81ג

 2 220067 641605 1107 82ג

 2 219918 641663 1109 83ג
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מספר  
 קידוח

 Y X מגרש
עומק באר  

 גז קרקע

 2 220133 641796 1110 84ג

 2 220074 641815 1111 85ג

 2 219777 641919 1112 86ג

 2 221004 641351 1113 87ג

 2 220821 641442 1114 88ג

 2 220248 641665 1115 89ג

 2 219802 641835 1116 90ג

 2 219760 641703 1117 91ג

 2 220054 641742 1118 92ג

 2 220426 641310 1121 93ג

 2 220320 641364 1122 94ג

 2 219875 641549 1123 95ג

 2 219808 641583 1124 96ג

 2 219730 641624 1125 97ג

 2 219671 641652 1126 98ג

 2 219721 641932 1128 99ג

 2 220924 640944 1201 100ג

 2 220462 640865 1202 101ג

 2 221217 640962 1203 102ג

 2 220811 640917 1204 103ג

 2 220635 641007 1205 104ג

 2 221263 641297 1303 105ג

 2 221197 641327 1304 106ג

 2 221125 641363 1305 107ג

 2 221045 641400 1306 108ג

 2 220984 641431 1307 109ג

 2 220922 641466 1308 110ג

 2 220867 641506 1309 111ג

 2 220306 641808 1310 112ג

 2 220251 641832 1311 113ג

 2 219959 641765 1108 114ג

 2 220754 641793 417 115ג

 2 220456 641026 1119 15ג

 2 220510 640989 1102 60ג

 2 220484 641233 1120 116ג
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 נספחים 

 
 התעופה  משדה  תמונות -א  נספח

 

 הניצבות על בסיסי בטון אנטנות  

 
1959שדה התעופה  בשנת    

 
 1959שדה התעופה בשנת  
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 תקציר

תכנית שכונת מגורים עטרות ירושלים הכוללת מבני מגורים, תעסוקה ומסחר ומבני ציבור  •

 מקודמת בימים אלה על ידי משרד השיכון והבינוי. 

מ"ר  560,000-יח"ד, כ 5,900 -דונם והוא כולל כ 1,560-השטח( כ להלן:שטח התכנית ) •

 מ"ר שטחי מבני ציבור.  183,000-שטחי תעסוקה ומסחר ו

כחלק מהליך התכנוני נדרש לבחון האם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע בשטח התכנית.  •

קרקע היסטורי לבחינת קיומם ואיתורם של ורות זיהום מק המסמך שבנידון הוא סקר

 מקורות פוטנציאליים לזיהום היסטורי של הקרקע. 

תוך תוואי בשטח התכנית קיימים שדה התעופה עטרות ומפעל תעשייה אווירית. בנוסף, ב •

נחל עטרות ישנה זרימת ביוב מכפר עקב הסמוך וכן אזור תעשייה עטרות ממוקם מדרום 

 כל אלה מהווים מקורות פוטנציאליים לזיהום הקרקע בשטח התכנית. לתכנית.

למיקום ופרטי קידוחי הצעה  תוניתנ בזיהום קרקע האזורים החשודים מסמך זה מופוב •

 קרקע. המשך קידום סקר קרקע וגז קרקע כ

 .תחילת עבודות בשטח וטרם שיווקאנו ממליצים על ביצוע סקר קרקע כתנאי ל •

 טרם ביצוע סקר קרקע אנו ממליצים על פינוי כל תשתיות הדלק משטח שדה התעופה, •

התעשייה האווירית )מת"א( וכן הסדרת תשתיות ביוב מכפר  הפסקת פעילות ופינוי מפעל

עקב. כל זאת על מנת לבטל את מקורות הזיהום הקיימים בשטח ולמנוע את המשך 

 הזיהום.

 והצעה להמשך חקירה כדלקמן: פוטנציאליים לזיהום הקרקעמקורות , לסיכום •

 בשטח התכנית המשך חקירה מוצע מיקום מקור זיהום תיאור
שדה 

התעופה 

 עטרות

אזור תפעולי, אזור תדלוק וחדר 

 שנאים

קידוחי גז קרקע  8-קידוחי קרקע ו 7

 בשטח שדה התעופה 

מפעל 

תעשייה 

 אווירית

שטח המפעל )בהתאם לתוצאות 

בימים אלה סקר קרקע המבוצע 

 ע"י המפעל(

 קידוחי גז קרקע בהיקף המפעל 10

)בהתאם לתוצאות סקר קרקע המבוצע 

 בימים אלה ע"י המפעל(

ביוב מכפר 

 עקב

 קידוחי קרקע לאורך ערוץ הנחל 7 ערוץ נחל עטרות

אזור תעשייה 

 עטרות

 לשטח תכניתהנ"ל מחוץ  מדרום לשטח התכנית
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 רקע .1
תעסוקה ומסחר ומבני ציבור עטרות ירושלים הכוללת מבני מגורים, מגורים תכנית שכונת 

דונם  1,560-השטח( כ להלן:מקודמת בימים אלה על ידי משרד השיכון והבינוי. שטח התכנית )

מ"ר שטחי  183,000-מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר ו 560,000-יח"ד, כ 5,900 -והוא כולל כ

 מבני ציבור. 

המסמך בשטח התכנית. לבחון האם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע  נדרשכחלק מהליך התכנוני 

שבנידון הוא סקר קרקע היסטורי לבחינת קיומם ואיתורם של מקורות פוטנציאליים לזיהום 

 היסטורי של הקרקע. 

התכנית קיימים שדה התעופה עטרות ומפעל תעשייה אווירית. בנוסף, בתוך תוואי נחל בשטח 

 עטרות ממוקם מדרום לתכנית.עטרות ישנה זרימת ביוב מכפר עקב הסמוך וכן אזור תעשייה 

המתבצעת בשטח התכנית ובסביבתה כיום והפעילות זה מוצג המידע אודות הפעילות  במסמך

בוצעו מספר סיורים בשטח  2018נובמבר  - במהלך החודשים יולי. שהתבצעה בו בעבר

האזורים ממצאי הסקר מצביעים על חשד לזיהום קרקע במוקדים שונים. בוצע מיפוי התכנית. 

  החשודים על בסיס הסקר ההיסטורי והם סומנו על רקע נספח בינוי.

 מקורות מידע:
 מידע מגופים הבאים:

 המשרד להגנת הסביבה, −

 עיריית ירושלים, −

 מפעל תע"א עטרות, −

 סיורים בשטח האתר:

ממונה בטיחות ואיכות עם כלל פגישה ו 25.06.2018נערך בשטח התכנית בתאריך סיור  −

 הסביבה, תע"א עטרות,

 23.08.18בתאריך  בשטח אזור תעשייה עטרותנערך בשטח התכנית וסיור  −

 ,בתחום שדה תעופה עטרות ,18.10.2018סיור נערך בשטח התכנית בתאריך  −

, בתחום שדה תעופה עטרות 11.11.2018יור נערך בשטח התכנית בתאריך ס  −

 לים.בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירוש

עם מר עינב אורן, מרכז בכיר לתעשייה לדלקים  23.08.2018פגישה נערכה בתאריך  −

 מחוז ירושלים,  –ולקרקעות מזוהמות וממונה אסבסט, משרד להגנת הסביבה 

עם מר רביד לוריא בנושא חיפוש ארכיוני של  15.10.18שיחה טלפונית נערכה בתאריך  −

 תכניות מאושרות בשטח התכנית.

 ברשת האינטרנט.סקירה 
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 הגבלות הסקר ההיסטורי .2
דו"ח זה מתבסס על מידע שנאסף ממקורות ומגורמים המצוינים לעיל במהלך הכנתו )יולי עד 

 (.2018נובמבר 

המידע רוב ולכן טחונית יבהינה פעילות  בעבר ומתבצעת כיוםשהתבצעה בשטח פעילות ה

מסמכים היסטוריים  ים' מצורפבבנספח  .ובקבלתרב קיים קושי חסוי והרלוונטי לסקר ההיסטורי 

 לפעילות העבר בשטח התכנית. שאותרו באינטרנט

 תיאור האתר וסביבתו .3
בשטח של העיר,  יצפונחלקה הב, ציפאלי של עיריית ירושליםימונ תחוםבהתכנית ממוקמת 

שטח . מדרום לבמזרח, בצפון ובמערב בגדר ביטחון . השטח תחוםדונם 1,560-כבגודל של 

  .1איור מפת מיקום של שטח התכנית מוצגת ב .אזור תעשייה עטרות קיים
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 מפת מיקום  :1איור 
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 פעילות היסטורית באתר ובסביבתומידע על  .3.1
הוקם הישוב עטרות. ענפי תעסוקה מרכזיים שהתפתחו ביישוב היו גידולי בעלי  1919בשנת 

חיים, שכללו רפת ולול ועצי פרי שהתבססו על השקיית בעל וזאת בשל בעיית המים באזור 

הפרנסה העיקריים )אתר אינטרנט: מכללת אורות ישראל(. משק החלב היה אחד ממקורות 

, עם הגעת הפרות ההולנדיות. הרפת של עטרות הגיעה 1926במושב עטרות, בעיקר משנת 

בנוסף נעשה ניסיון לפתח את ענף החציבה ומוצרים  להישגים מרשימים בקנה מידה ארצי.

 הקשורים בעיבוד אבן. 

ר סדירים הוקם שדה התעופה. עם הקמת שדה התעופה הוא לא שימש קווי אווי 1924בשנת 

אלא רק טיסות מיוחדות ובודדות, בעיקר של הפקידות הבריטית הבכירה בארץ ישראל. בין 

הופעל שדה התעופה בידי שלטון ירדני. על מנת להעניק לשדה מעמד  1949-1966השנים 

מרכזי, הוארך מסלול הנחיתה ונוספו מבני שירותים, תחזוקה, ומגורים לצוות העובדים. 

להגיע  ומארצות ערב , החלה תיירות חוץ מאירופה20-של המאה ה 60-שנות ה במחצית

ולסביבתה. על מנת לתמוך בתיירות המתפתחת הורחב שדה התעופה  למזרח ירושלים

נכבש שדה התעופה והוחלט לכלול אותו  1967-ונפתח לתנועה בינלאומית. ב  1965 בשנת

ה תעופה משלה, ושמו של יהיה שד בתחומה המוניציפאלי של העיר ירושלים כדי שלבירה

, הוחלט 2000האינתיפאדה השנייה, בשנת  השדה שונה ל"נמל התעופה ירושלים". עם פרוץ

  .לסגור את שדה התעופה

 החל את פעילותו מפעל התעשייה האווירית )מת"א(. 1977בשנת 

 אזור התעשייה .אזור תעשייה עטרות שהוא למעשה אזור תעשייה הגדול ביותר באזור ירושלים

ובין היתר, מפעלים במגוון תחומים רחב  160-ומונה כיום מעל ל 70-זה פעיל מתחילת שנות ה

( תחנות מעבר לפסולת, מוסכים, מפעלי גריטת 3( מפעלי בטון, שלוש )5תחנת כוח, חמישה )

מפעלי בשר ועופות ועוד )אתר אינטרנט: פארק התעשייה רכב, תחנות דלק, מפעלי מתכת, 

 עטרות ירושלים(.

 2011, 2004, 1946מוצגת התכנית על גבי תצלומי אוויר היסטוריים )מהשנים  2-5באיורים 

 (.2016-ו
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  1946התכנית על רקע תצלום אוויר משנת  :2איור 
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 2004התכנית על רקע תצלום אוויר משנת  :3איור 
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  2011התכנית על רקע תצלום אוויר משנת  :4איור 

 (ספורט_ומוטוריקה/חובבי_תעופה/57721316http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/1151/1: צילום)

 

http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/1151/157721316/ספורט_ומוטוריקה/חובבי_תעופה
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 2016 התכנית על רקע תצלום אוויר משנת :5איור 
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 ייעודי ושימושי קרקע .3.2
 התכנית ממוקמת בחלקה הצפוני של העיר ירושלים. 

 ייעודי קרקע 2.1.1
שדות התעופה,  לתפרוסת, תכנית מתאר ארצית 15שדה התעופה עטרות מסומן בתמ"א 

 .שדה תעופה אזורי לטיסות שכר בינלאומי :2כשדה תעופה בדרגה 

לכן ו 1967שדה התעופה הוקם לפני  ,בהתאם למידע שהתקבל מאגף תכנון עיריית ירושלים

 מבנה מאושר ולא נערכה לו תב"ע.לנחשב 

מהחברה לתע"א  , מוחכרמפעל התעשייה האווירית )מת"א( עליו פועל דונם 140-שטח של כ

 .הכלכלית )חכ"ל( ירושלים

 שימושי קרקע 2.1.2
מוצגים שימושי  10-7. באיורים 6איור מיפוי שימושי קרקע בשטח התכנית ובסביבתה מוצג ב

 .בתחום שיפוט של עיריית ירושלים הקרובה הקרקע בשטח התכנית וסביבת
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 בשטח התכנית וסביבתה שימושי קרקע מיפוי  :6איור 



 

14  
 

 כניסה לשדה התעופה עטרות :7איור 

 
 שטח שדה התעופה עטרות )דרום מזרח( :8איור 
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 כניסה לאזור תעשייה עטרות :9איור 
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 ה והידרולוגיהגיאולוגי .3.3
נ.צ. מרכז התכנית ממוקמת בתחום מוניציפאלי של עיריית ירושלים, בחלקה הצפוני של העיר )

בסעיף זה מ' מעל פני הים.  750(. רום פני הקרקע בשטח התכנית הינו 220386/641581

 בשטח התכנית וסביבתה. ( 3.2.2)סעיף וההידרולוגיה  (3.2.1)סעיף  מוצג תיאור הגיאולוגיה

 גיאולוגיה .3.2.1

ועד לבקעת ( בעל חצור הרפסגות השומרון )המשתרע מ הוא האזור ההררי רכס הרי יהודה

בכיוון צפון מזרח  ,במזרחובקעת הירדן  ומדבר יהודה ממערב השפלה בדרום, בין באר שבע

ית של רכזמהווים חלק משדרת ההר המ, הסימטריים-קמרים אהם . הרי יהודה דרום מערב –

 ישראל. 

 ,על המורדות המזרחיים של הרי יהודה, רכסהירושלים ממוקמת בשקע )קער( גיאולוגי בתוך 

 מ' מעל פני הים. 700-820ברום , מר יהודה ומצפון לקמר חברוןבשוליו הדרומיים של ק

הקמרים בנויים משכבות של סלעי משקע ימיים השייכים ברובם לחבורת יהודה מגיל קנומן 

 .11איור וב 10איור התכנית על רקע מפה גיאולוגית מוצגת ב מ'. 1000-כשל כולל  בעובי טורון

 :)משכבה עליונה לתחתונה( תצורות הבאותכולל  בסביבת התכניתהחשוף המסלע 

 מונחת על תצורת עמינדב. מורכבת ברובה מחוואר קירטוני.  - תצורת כפר שאול
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בחוזק  , המאופיין( וקשהנקבוביות 20%דולומיט מסיבי נקבובי )עד מ מורכבת - תצורת עמינדב

מישורי  לאורךבהם מתפתחים חללים תת קרקעיים רבים  מקומותישנם  זוה. בתצורת בוג

 .יפר ההרואקובעליון האקוויפר תת הלאקוויפר חשוב, תצורה זו חללים אלו הופכים העתקים. 

תצורה דקה יחסית, הבנויה מחוואר וקירטון חווארי. נמצאת מתחת לתצורת  - תצורת מוצא

תצורה זו בעלת מוליכות הידראולית  יפר המקומי.ויקלוד לתת האקוועמינדב ומשמשת כאקו

 .נמוכה עד בינונית

התצורה העתיקה ביותר באזור זה, מורכבת ברובה מדולומיט משוכב היטב  - תצורת בית מאיר

 ושכבות ביניים של צור וחוואר. 

תצורת עמינדב קרקע טרה רוסה האופיינית לסוג המסלע באזור התכנית, נוצרת מסלעי 

קרקע  .שעה/מ"מ 40-בעלת קצב חידור גבוה של כ . קרקע זודומיננטית בשטחה ,מיטיתוהדול

 קצב החידור של .מחרסיות דקות ומורכבתהניקוז מוסול מאפיינת את פני השטח בעורקי וגר

 . (12איור ) שעה/מ"מ 8 מוסולוקרקע גר

ממוקמים בסביבת מרכז ומערב -בכיוון מזרחבסביבת התכנית משתרעים  רב ההעתקים

באזור ירושלים ניקוז השטח. ועל חוזק הסלעים תת קרקעיים משפיעים ההקמר. מישורי העתק 

  (.2014, לא קיימים כיום העתקים פעילים או חשודים כפעילים )המכון הגאולוגי

 הידרולוגיה .3.2.2

 מהווים מקור ההזנה של אקוויפר ההר שנשאב בעיקר בשפלה. סלעי חבורת יהודה 

התכנית ממוקמת באקוויפר ראשי בו הנזק אינו ניתן בהתאם למפת אזורי רגישות לדלקים 

 (. 14איור רגישות מי התהום  )ל 1אזור א'ב 4ב//34לפי תמ"א ( ו13איור לתיקון )

ניקוז המערבי העורק  ואנגר עילי משטח התכנית מתנקז לנחל עטרות הנשפך לנחל שורק, שה

ולכן אינם  כיוון מזרחהיא להעיקרי באזור ירושלים. לעומת זאת, זרימת מי התהום באזור 

 (. 15איור ) תורמים למאגר אקוויפר ההר

לא קיימים ( בסביבת התכנית 2018נובמבר ממרשות המים )עדכון על סמך המידע שהתקבל 

 :(14איור ) הקרובים לתכנית הם קידוחיםה קידוחי מים.

ק"מ דרום מזרחית לתכנית. מפלס  3.4-ממוקם במרחק של כ ."11מח ירושלים "קידוח  .1

)נכון לשנת  מ' מתחת לפני השטח 600-, וכמ' מעל פני הים 128-מי התהום בקידוח כ

1972). 

ק"מ דרום מערבית  6.5 -ממוקמים במרחק כ ."19, 18, 10, 9מק עין כרם "קידוחים  .2

 (. 2004מ' מעל פני הים )נכון לשנת  400-לתכנית. מפלס מי התהום בקידוחים כ
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 מפה גיאולוגית :10איור 

 



 

19  
 

 תגיאולוגי מקרא מפה :11איור 
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 מפת קרקעות  :12איור 
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 מפת אזורי רגישות לדלקים :13איור 
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 ורגישות מי התהום מפת קידוחים :14איור 

 



 

23  
 

המכון ) (1984)עדכון  תת האקוויפר התחתוןשל תהום המי וכיווני זרימת מפת מפלסי  :15איור 

 (.2014הגיאולוגי, 
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 באתר ובסביבתומקורות פוטנציאלים לזיהום קרקע  .4
הפועלים בשטח התכנית ובסביבתה קיימים מקורות פוטנציאלים לזיהום קרקע וכוללים מפעלים 

בתחום מוניציפאלי של עיריית ירושלים ומפעלים הפועלים בתחום הרשות הפלסטינית. בתחום 

אזור התעשייה זה פעיל מתחילת שנות  .ירושלים ומדרום לתכנית ממוקם אזור תעשייה עטרות

( 5ובין היתר, תחנת כוח, חמישה )מפעלים במגוון תחומים רחב  160-ומונה כיום מעל ל 70-ה

( תחנות מעבר לפסולת, מוסכים, מפעלי גריטת רכב, תחנות דלק, מפעלי 3בטון, שלוש )מפעלי 

חלק )אתר אינטרנט: פארק התעשייה עטרות ירושלים(. מתכת, מפעלי בשר ועופות ועוד 

; אגוטי, 2012מפעלים הפועלים באזור תעשייה הם בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע )אדמה, מה

2015.) 

בתחום . תעופה עטרותהשדה ( ום מפעל התעשייה האווירית )מת"אימבשטח התכנית ממוק

 התכנית, בתוך ערוץ נחל עטרות, זורמים שפכי ביוב שמקורם בכפר עקב הסמוך לתכנית. 
 מפעלים הפועלים בתחום הרשות הפלסטינית כוללים אתר הטמנה, תחנות דלק, מוסכים ועוד.

ובהתאם לגבי הפוטנציאל  בתחום הרשות הפלסטינית לגבי המפעלים זמין מידע לא קיים

 שלהם לזיהום הקרקע. 

ממפעלים הפועלים בתחום גם יש לציין כי נמצא מידע חלקי בנושא פוטנציאל זיהום קרקע 

 עיקריים בתחום עיריית ירושלים הינם: זיהום קרקעל יםעיריית ירושלים. מקורות פוטנציאל
 מפעל התעשייה האווירית )מת"א( .1

)אתר אינטרנט: ערוץ דונם  215-משתרע על שטח של כו 70-פעיל מאז אמצע שנות העל המפ

מתבצע בשטח המפעל סקר כיום מידע שהתקבל מנציגי המפעל בתקשורת אישית, על פי . (7

קרקע  סקר( הסתיים וPhase 1: סקר היסטורי )בהתאם להנחיות מקצועיות בנושא קרקע

(Phase 2נמצא בביצוע ).  ,שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה המפעל מידע על פי בנוסף

 ( שנים.5צפוי לסיים את פעילותו באתר בעוד כחמש )

 עטרות )ירושלים/קלנדיה(שדה תעופה  .2

  פעילותה .על ידי השלטון הבריטי 20-החל את פעולתו באמצע שנות העטרות שדה תעופה 

  .2000הסתיימה בשנת שדה תעופה ב

 נחלשפכים בערוץ  .3

נחל עטרות, החוצה את התכנית, זורמים שפכי ביוב שמקורם בכפר עקב הסמוך ערוץ בתחום 

 תושבים. 60,000-50,000 המאוכלס על ידי

 אזור תעשייה עטרות .4

ובעת הקמתו כלל מוסכים, מחסנים ומבני  70-פעיל מתחילת שנות העטרות אזור התעשייה 

האינתיפאדה  עם פרוץתעשייה רבים )אתר אינטרנט: פארק התעשייה עטרות ירושלים(. 

מפעל  וביניהםמפעלים חשובים ומשמעותיים שפעלו במקום  45נסגרו  2000השנייה בשנת 

ומחקר. כיום מונה אזור התעשייה  "טבע" לייצור תרופותמפעל "אינטרקוסמא" לקוסמטיקה ו



 

25  
 

( תחנות 3תחנת כוח, שלוש ) , כגוןמפעלים הפועלים במגוון תחומים רחב 160-עטרות מעל ל

ניתן לומר כי אזור תעשייה מעבר לפסולת, מוסכים, תחנות דלק, מפעלי מתכת, משחטות ועוד. 

  .למעשה הגדול ביותר באזור ירושלים עטרות הוא

שדה התעופה ח התכנית ממוקמים מפעל התעשייה האווירית )מת"א( ובשטכפי שצוין קודם, 

למרות  התבצעה בעבר ומתבצעת כיום פעילות בעלת אופי בטחוני.. באתרים אלה עטרות
רגישות המידע לא  , עקבאגף חופש המידע של המשרד להגנת הסביבהלפנייתנו הרבות 

מידע בנושא שימוש בחומרים , באתרים אלהפעילות  אודות 1הגיעו לידינו מסמכים
  .וכד'אירועים חריגים  ,, שפכים, תשתיותתהליכי ייצורואחסונם,  מסוכנים

  

                                            
היתרים ורישיונות, גיליונות בטיחות, תיעוד אירועי חירום, סקרי סיכונים, אנליזות שפכים, מסמכים אפשריים:  1

גיאוטכניים, דיגומים, תסקירי השפעה על הסביבה, פרשה טכנית ונספח תשתיות, דו"חות הידרולוגיים, סקרים 
 תכניות והיתרי בניה, תכתובת רגולטוריים
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 נתונים מהסיור, ראיונות ושאלונים .5
ובתאריך   2018אוקטובר  –כו במהלך החודשים יולי נערטבע -צוות גיאו ים בהשתתפותסיור

. הפעילות  ביבה ועיריית ירושליםנערך סיור בשיתוף נציגי המשרד להגנת הס 11.11.2018-ה

איתור הייתה  יםמטרת הסיור. נמצא נטושהשטח כיום ו 2000הסתיימה בשנת תעופה השדה ב

איור ) הבאים זיהום קרקע מוקדיאותרו  התכניתבשטח  .מקורות בעלי פוטנציאל זיהום קרקע

16:) 

 (,17איור ) מכלי דלק מוטמנים .1

 (,18איור ) האנגר .2

 (,19איור ) חוות מיכלים .3

 (,20איור ) מחסן .4

 (,21איור )מוסך  .5

 ) חדר שנאים .6

7.  

8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 (,22איור  .9

 ) בטוןה יעל משטח שמן כתמי .10

11.  

12.  
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 ,(23איור  .13

 .(24איור ) כפר עקבמזרימת שפכי ביוב  .14
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 זיהום קרקעלמפת מיקום מקורות בעלי פוטנציאל  :16איור 
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 מכלי דלק מוטמנים :17איור 
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 האנגר :18איור 
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 ( פתח מיכל3( גג המבנה, )2, )( מבנה מבוטן1: )חוות מכלים :19איור 
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 מחסן :20איור 
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 מוסך לטיפול ברכבים :21איור 
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 ( פנים המבנה2( כניסה למבנה, )1: )חדר שנאים :22איור 
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 בטוןה יעל משטח שמן כתמי :23איור 
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 זרימת שפכי ביוב :24איור 
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 ניתוח מידע וממצאים .6

 חומרים מסוכנים .6.1
לא  .(25איור )  בשטח יםסיורהבמהלך ואותרו המידע הקיים בנושא זה מתבסס על ממצאים ש

ותוואי תת קרקעי של תשתית להובלת חומרים ידוע לנו על כמויות החומרים שאוחסנו במקום 

 אלו. החומרים שאותרו בשטח הינם:

  (Aviation Gasoline - Avgas)מטוסים דלק   .1
במטוסים בו בה מטוסים ובמכוניות מרוץ. משתמשים עם אוקטן גבוה, נמצא בשימוש בהר דלק

  .(http://aiai.mot.gov.il)אתר אינטרנט: ( Wankelעם מנועי בוכנה או מנועי ואנקל )

תכונה  ,מכוניות לדלק בהשוואהיותר ואחיד יותר נמוך לחץ אדים ב מאופייןמטוסים  דלק

תערובות הדלק בהן  .מצב צבירה נוזלי בגובה רב ומונעת נעילת אדים עלהמאפשרת לשמור 

והשתמשו בהן במנועים שהיו בשימוש צבאי  1940-יום זהות לאלה שפותחו בכמשתמשים 

 .וחברות תעופה

. דלק זה מכיל, (100מעט עופרת או  Low Lead100) LL 100הוא  המוכר ביותרמטוסים  דלק

תרכובת עופרת  נהשה (TEL - Tetra-Ethl Lead) אטיל עופרת-קטנה של תתרה כמות

המורידה בבנזין את נטיית הדלק להצתה מוקדמת )פיצוץ מוקדם( תחת עומס גבוה, 

מטוסים  דלק .טמפרטורה גבוהה ולחץ גבוה. הצתות מוקדמות אלה גורמות לכשל מנוע מוחלט

LL 100  (.זקלד)מסוכן לבריאות ולסביבה הינו חומר 

 Castrol GTXשמן מנוע  .2

 Tridol S6בעירה מעכב חומר  .3

 )גזים(  2מקבוצת סיכון רעל  .4

 

http://aiai.mot.gov.il/
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 בשדה תעופה עטרות אותרו שהחומרים : 25איור 
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 פוטנציאל לזיהום צולב .6.2
התכנית קיים פוטנציאל לזיהום צולב מפעילות שהתקיימה בשטח שדה התעופה בשטח 

וכן המפעלים הפועלים  מכפר עקב הביוב ,פעילות במפעל התעשייה האווירית )מת"א( ,עטרות

 .בתחום הרשות הפלסטינית ובשטח אזור תעשייה עטרות

 רגישים שימושיםהשפעה על  .6.3
תכנית תתכן השפעה על התושבים הגרים בסמוך ללזיהום קרקע פוטנציאלי בשטח התכנית 

 .כיום

 

 סיכום הממצאים .6.4
 .בשטח התכניתבאזורים שונים  עים על פוטנציאל להימצאות זיהום קרקעהממצאים מצבי

אותרו שטח שדה התעופה עטרות אזור התפעולי של בטרם התקבל מידע רשמי מרת"א, אך 

הכוללות תשתיות דלק ונוכחות לשימוש בחומרים  מספר מוקדים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע

 מסוכנים. 

אודות הפעילות במפעל התעשייה האווירית )מת"א( עקב מידע מפורט  טרם התקבל לידינו 

 נוספים בארץ, ניתן להעריך  תתקדימים ממפעלי תעשייה אווירירגישות המידע, אך על סמך 

 פוטנציאל לזיהום קרקע. כי בתחום האתר התקיימה פעילות בעלת 

, שפכי ביוב הזורמים בשטח התכניתאיכותם של טרם התקבל מידע רשמי מחברת הגיחון על 

אך על פי אגף איכות הסביבה של עיריית ירושלים המים המגיעים מכפר עקב לשטח התכנית 

מקור להם מהווים , ולכן ניתן להעריך כי  שם(נגר עירוני )בעונת הגהם ביוב גולמי מעורב עם 

 זיהום קרקע. 
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 תכנית לחקירת קרקע .7
, מוקדי הזיהום הפוטנציאליים מופו ע"ב מידע סטטוטוריותותכניות רשמיים בהעדר מסמכים 

ומידע שהתקבל בע"פ מאגף איכות סביבה של עיריית ירושלים והמשרד סיורים בשנאסף 

 . להגנת הסביבה

בסמוך על מנת לבחון האם קיים בפועל זיהום קרקע בשטח התכנית, מומלץ לבצע קידוחי קרקע 

  .פוטנציאלייםה קרקעהמוקדי זיהום ל

בהם מתוכננים מרתפים הפוטנציאלים,  אנו ממליצים על ביצוע סקר גז קרקע בכל האזורים

 .תחילת עבודות בשטח וטרם שיווקכתנאי ל רגישיםם ושימושי

 

שטח שדה התעופה, הפסקת הדלק משתיות טרם ביצוע סקר קרקע אנו ממליצים על פינוי כל ת

זאת כל מפעל התעשייה האווירית )מת"א( וכן הסדרת תשתיות ביוב מכפר עקב. פעילות ופינוי 

 זיהום.ההמשך את למנוע לבטל את מקורות הזיהום הקיימים בשטח ועל מנת 

הצעה לסקר קרקע תעודכן עם קבלת תכנית הקידוחים המוצעת, מוצגת להלן, והיא תתעדכן 

 אווירית. התעשייה הפעילות בשטח מפעל ההמידע הרלוונטי על 

 

 בדיקות קרקע .7.1
, כולל אנליזות (26איור ) קידוחי קרקע 8בהם אותרו מוקדי הזיהום מוצעת פריסה של  אזוריםב

 . כמפורט בהמשךקרקע, 

( בה Dual Tube( באמצעות מכונת קידוח )Direct Pushדחיקה ישירה ) –שיטת קדיחה 

מהמקדח וצינור משולבים שני צינורות. צינור מגן חיצוני, המונע התמוטטות בור הקידוח, כחלק 

 פנימי צר עבור הוצאת מדגמי קרקע לא מופרת.

בהתאם  ,2מרתפיםמ' מתחת לרצפת  2-כיבוצעו לעומק של קידוחי הקרקע  - הקידוחיםעומק 

 .1טבלה כמפורט בלתכנית הבינוי )נספח א'( ו

 יבוצע על ידי דוגם מוסמך ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. – דיגום הקרקע

מ' עד לתחתית  1מ' מפני השטח וכל  0.5בכל קידוח יילקחו מדגמים מעומק  – בדיקות השדה

לית )צבע, חילופי שכבות, מרקם(, ריח, לחות הקידוח. בכל המדגמים תבוצע בדיקה ויזוא

 נייד. PIDובדיקת ריכוז החומרים האורגנים הנדיפים באמצעות מכשיר 

 מעבדה: בדיקות
הדגימה מתחתית בור הקידוח(  –)כברירת מחדל  PIDהדגימה המזוהמת ביותר על פי קריאת 

 מ' יועברו לבדיקת מעבדה. 1וכן הדגימה מעומק 

                                            
 3עד  –קומות, מבני תעסוקה  2-1 –באופן הבא: מגורים  מרתפים מתוכננים, על פי מידע שהתקבל מהמתכנן 2

 מ'. 2.2-2.5גובה קומת מרתף  קומות. 3לפחות  –משרדים -מסחר-קומות, מגורים
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בשיטה המאושרת  VOC, תבוצע סריקת 20-הגבוה מ PIDבכל נקודת דיגום בה ימצא ערך 

 על ידי המשרד להגנת הסביבה.

 .1טבלה בהתאם למפורט ב TPH-יבוצעו אנליזות סריקת מתכות ו

 אבטחת איכות:
כל המדגמים יועברו למעבדות בקירור ובליווי תיעוד מתאים. ייערכו פיצולים וחזרות למדגמים 

לביצוע בדיקות חוזרות במעבדה הראשית  TPHמהמדגמים לאנליזת  5%על ידי העברת 

-מייצגים של אנליזת ה 10%-בנוספים למעבדה מוסמכת נוספת כפיצול.  10%ושליחה של 

VOC’s  תבוצע השוואה בין סך הערכים שהתקבלו עבור רשימת החומרים הסטנדרטית ועבור

  הסך הכללי שאותר במכשיר האנליטי.

 נק שטח ובלאנק ציוד.בלאנקים: בלאנק מסע, בלאנק אוויר, בלא

קידוחים ועומקם, עומק נטילת דוגמת הקרקע האזורי הדיגום, תיאור המוקד,  מוצגים 1טבלה ב

 .ואנליזת המעבדה

 גזי קרקע .7.2
 26ג'רסי, הוחלט על -לצורך בחינת הצורך במיגון מרתפים נגד גזי קרקע ובהתאם להנחיות ניו

 רצפת המרתפיםמתחת ל מ' 2-ככלומר , מטר 7-גזי קרקע בעומק של כקידוחים לבדיקת 

 המתוכננים.

הקידוחים נפרסו בגבולות חפירת המרתפים המתוכננים על פי נספח בינוי )שאינו מחייב( 

וברמת רגישות למגורים.  TO-15. הדיגום יבוצע ע"י דוגם מוסמך, בשיטת א'פח המצורף בנס

 מיקום הקידוחים, עומקם ואנליזות שיבוצעו מוצגים בטבלה להלן.
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 ובדיקות המעבדהקידוחי הקרקע  מיקום ופרטי :1טבלה 

 

תיאור 
שם קידוח תיאור מוקדאזור דיגום

עומק דגימת עומק )מ'(XYקרקע
קרקע )מ'(

עומק הדגימה לבדיקה 
VOCבמעבדה )מ'(

מתכות    
TPH-DROTPH-ORO)מיצוי חומצי(

s12207566413376.50.5,1,2,3,4,5,6.51+6.5222מיכלי דלק טמונים

s22206216412766.50.5,1,2,3,4,5,6.51+6.5222האנגר

s322055464127720.5,1,21111חוות מכלים

s422051764128020.5,1,21111מחסן

s522053664133220.5,1,211111מוסך

s62206096413406.50.5,1,2,3,4,5,6.51+6.5222משטחי בטון

s72206346412426.50.5,1,2,3,4,5,6.51+6.5222חדר שנאים

מזרחית למכלי 
s82208176413356.50.5,1,2,3,4,5,6.51+6.5222דלק טמונים

1311313

111

111

151515

בשטח 
שדה 

התעופה

סה"כ
בקרת איכות מעבדה ראשית
בקרת איכות מעבדה משנית
סה"כ כללי
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 קידוחי גז קרקע אקטיבי ובדיקות המעבדה מיקום ופרטי :2טבלה 

 

תיאור 
שם קידוח תיאור מוקדאזור דיגום

XYגז קרקע
עומק 

קידוח )מ'(
אנליזה בשיטת 

TO-15

sg122024864184621

sg222030664165021

sg322039364128921

sg422044264115721

sg522051864110121

sg622066964099621

 sg722077964091321

sg1022057264113821

מזרחית למכלי 
דלק טמונים

sg822081864131761

sg922072564117361

 sg1122059664119861

 sg1222046764126561

sg1322066764140561

sg1422059364141061

sg1522052464133361מוסך

sg1622060864127861האנגר

sg172202456416617.51

sg1822015064170121

sg1922005964174361

sg2021998164166161

sg2121995964154221

sg2221996864144021

sg2322003464132921

sg2422020564124761

sg2522028964125421

sg2622039264158821

26

תעלת ביוב

שדה 
תעופה

מפעל 
תע"א

סה"כ
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 מיקום קידוחי קרקע וגז קרקע :26איור 
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 /jerusalem.org.il-http://www.atarotאתר פארק התעשייה עטרות בירושלים:  .3

 מכללת אורות ישראל: .4

 https://orot.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8-

%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-

%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-

%D7%95%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA-

%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94-

%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95

%D7%AA-

%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-

%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-

%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D 

: , שימוש בדלק מכוניות במטוסיםמשרד החוקר הראשי –משרד התחבורה  .5

al-http://aiai.mot.gov.il/odot 

 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/115943: 7ערוץ  .6

 .2012אדמה, זבירן ב., דו"ח סקר לאפיון זיהום הקרקע במפעל פרג, אזור תעשייה עטרות.  .7

כאן ועכשיו: כל מה שרצית לדעת על בנזין מכוניות למטוסים ולא העזת לשאול:  –זקלד ח., מוגז  .8

http://present5.com/download/presentacia.php?id=1743338 

-101טרות להקמת מתחם תעשייה ומלאכה תכנית חוות דעת סביבתית תכנית משולש ע .9

 .2015. אגוטי איכות סביבה, 0202655

ניתוח איכויות וכמויות מים על בסיס ממצאי הדיגום.  –כהן א. ופיימן ד., סקר מעיינות הרי יהודה  .10

 .2011, היחידה הסביבתית - רשות הטבע והגנים
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   –נספח ב' 
 מסמכים היסטוריים

  



 

 
 

 מיקום מושב עטרות )מקור:

http://he.danielventura.wikia.com/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8_

%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7

%D7%97%D7%91_%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA) 
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 שדה תעופה עטרות )מקור: 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA

%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95

%D7%AA) 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA
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 07.12.1977עיתון דבר,  מפעל מת"א עטרות )מקור: הקמת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA

A4%D7%94_%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%

%D7%AA) 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA
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 מרכז בכיר לתעשייה לדלקים ולקרקעות מזוהמות

 הסביבה להגנת המשרד

 (enav@sviva.gov.ilוני: )באמצעות דואר אלקטר

 מיה יוליוס לביא

 מנהלת תחום תעשיות ורישוי עסקים

 הסביבה להגנת המשרד

 (mayaj@sviva.gov.il )באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 

 וחוות דעת מומחה עטרותמפעל מת"א, תע''א בשטח  גז קרקעעבור דיגום חוזר  הנדון:

 נובמבר)אקולוג, ( בשטח מפעל מת"א, תע''א עטרות Phase IIדו"ח מסכם לממצאי סקר קרקע וסקר גז קרקע ) (1) :סימוכין

2019). 

 

  ,רב שלום

במסגרת חקירת קרקע וגז קרקע מקיפה, אשר נערכה במפעל מת"א עטרות של תעשייה אווירית לישיראל )תע"א(, 

 ממצאי סקר גז הקרקע( קידוחי גז קרקע אקטיביים. 23עשרים ושלושה ) 2019ספטמבר  –בוצעו בחודשים אוגוסט 

-CAS # 64נמדדו ריכוזים גבוהים של אתנול:  SG-3 -ו SG-11מראים כי בקידוחים ( 1)סימוכין  אקטיבי במפעלה

מק"ג/מ"ק בהתאמה(. בהמשך לסיכום ממצאים של הסקר, אקולוג הנדסה  230,000 -מק"ג/מ"ק ו 990,000) 17-5

שבוצע במפעל )אדםה, יולי על פי המידע בסקר ההיסטורי .  התופעה של מעמיקה חקירהבע''מ )אקולוג( ביצעה 

יום או בעבר, נציגי המפעל אישרו מידע כבשימוש במפעל הנמצאים שימה של כימיקלים ברמופיע אינו ( אתנול 2011

אתנול בקרקע או בגז הקרקע בהנחיות המשרד להגנת ריכוז של לא קיימים כיום ערכי מטרה עבור זה. בנוסף, 

 USEPA RSL (United States Environmental Protection Agency-, או בהנחיות של הIRBCAהסביבה, 

Regional Screening Level.)  

 

 כלל ריכוזי נמצאו לאבמפעל במסגרת חקירת הקרקע, קידוחי גז הקרקע שבוצעו  23עבור כל חשוב לציין כי 

 .מ' בלבד 1-2של בעומק  סלע שכבתהקרקע באתר רדודה ומגיעה לבנוסף,   מעל לערכי המטרה. מזהמים

 

 מקורות פוטנציאליים של אתנול

של  הכימית נוסחהה( הוא חומר נדיף ודליק עם Ethynol, Ethyl Alcohol, Grain Alcohol, Alcoholאתנול )

C2H6O  .השימוש העיקרי של אתנול הינו בצריכת משקאות אלכוהוליים וכממס אורגני במעבדות ובתעשייה 

תסיסה ליך תה ניתן לייצר אתנול  אתנול יכול להימצא גם במוצרי ביתיים ובחומרי הדברה. .)חומר חיטוי(

 חיטה, שעורה ותפוחי אדמה(.  תירס, כגון ) שונים עמילנים( של פרמנטציה)

 

mailto:enav@sviva.gov.il
mailto:mayaj@sviva.gov.il
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 הנדסה בע''מאקולוג 

 ם של אתנוליפרמטרים פיזיקלי

 החומר:של  םפרמטרים פיזיקליייכולת ההסעה של אתנול בסביבה מושפעת ממספר 

במקרה של שחרור למי תהום ומגע עם מים או ברטיבות בקרקע ובפני  במים. מאוד ממיסהינו אתנול  -

 ומס.הרגע שממים המולא ניתן להפרידו במים  חלוטיןלהשטח, אתנול יתמוסס 

מצב צבירה ל מצב צבירה של נוזלתנדף בקלות מולכן י (kPa 5.95לחץ אדים של אתנול הוא גבוה יחסית ) -

e - נמוךערך הינו  של אתנול הנרי קבוע. עם זאת, אווירגזי ב
-065.0 atm-m3/mole (NIST ,2020 ,) לפיכך

 , הנדיפות שלו פוחתת משמעותית.מומס במיםבמצב בו האתנול 

 עד מגע ברטיבות בקרקע. נוטה להישאר באדמה, נמוכה באדמה של אתנול ניידות -

 

 רעילות של אתנול

 חשיפהרמת מותר להריכוז ה בריכוזים גבוהים מאוד הינה רעילה לבני אדם. אדים של אתנולחשיפה נשימתית ל

1eחל''מ ) 1,000 -כ OSHAהוגדר על ידי 
גירוי  ברמה זו יכולות לכלולשל חשיפה בריאותיות ההשפעות החל''ב(.  6+

 .(RFA ,2016) בעיניים וכאבי ראש

 ם הינהדארמת הסיכון לבני עם זאת, על פי הספרות, במקרה של חשיפה לאדי אתנול אשר מצויים בגזי קרקע, 

 .(RFA ,2016) ידועה השפעה שלילית על בריאות האדםולא  כהנמו

יצירת לצורך ים אתנול כים אירוביים, חיידקים צוראבתנ בכל הקשור לאיכות הסביבה, אתנול אינו נחשב לאיום.

 )מייצרי מתאן( נוגנייםאחיידקים מתובנוכחות  חמצני, ומים.  בתנאים אנארוביים-בת כגון אצטט,  פחמן דותוצרי 

איננו תהליך פשוט מבחינה כימית למתאן  של אתנול (דגרדציה. תהליך הפירוק )יכול אתנול להתפרק ליצירת מתאן

200-כגון חמצון בטמפ' גבוהות של כ ויכול להתרחש במספר דרכים שונות אך בכולן נדרשים תנאים ספציפיים
0
c ,

מכיוון שאתנול איננו חומר פעיל מבחינה כימית, לא  סביבה של חומצה חזקה או שימוש בזרז )קטליזטור( כימי.

 סביר שתהליך הפירוק יתרחש באופן ספונטני בקרקע או באוויר.

 

 דיגום חוזר קידוחי גז קרקע

תכנית . קיימיםמספר קידוחי גז קרקע  המפעל, עבורטח חוזר בשדיגום אקולוג ביצעה  15/01/2020בתאריך 

 הקודםהקרקע סקר  הותקנו במסגרתקיימים ש קידוחי גז קרקע (4ה )דיגום של ארבעביצוע  החוזר כללההדיגום 

נמדדו הריכוזים  אלה קידוחיםבארבעת (.  SG-12-, וSG-11 ,SG-3 ,SG-13) 2019ספטמבר -מחודשים אוגוסט

מוסמכת )מעבדת פוליגון(  ת דיגוםתר של אתנול בסבב דיגום ראשון.  הדיגום בוצע על ידי מעבדהגבוהים ביו

ביצעה , המעבדה TO-15שיטה ב)בקטוכם(.  בנוסף לדיגום גז קרקע  מוסמכת מעבדהב גזי הקרקע נערכה ואנליזת

 .יםשטיפת הקידוח ואחרי לפני, מכשיר ידניבאמצעות בשטח  (חמצני-, חמצן ופחמן דון אמתגזים )-ביו מדידה של

 

חיות לביצוע דיגום של גז נלה בהתאם, אירוע גשםמ ( ימים5אחרי חמישה )בוצע חוזר ההדיגום כי חשוב לציין 

ה יתלא הירטיבות במספר קידוחים בשטח.   תההתגל ומלות זאת (,2019קרקע )המשרד להגנת הסביבה, יוני 

תן לבצע ישלא נ המים בקידוח, והמעבדה האנליטית דיווחת הימצאובגלל  SG-11קידוח את אפשרות לדגום 

 ( בגלל רטיבות בקנסטר.  SG-13)קידוח  5190קנסטר מס' עבור אנליזה 

 

 



 19044PR                                                                   -3-                                                                 2020פברואר 

 הנדסה בע''מאקולוג 

 

 בשדהממצאי תוצאות דיגום  :1טבלה 

 (CO2חמצני )-חמצן דו דיגום בשל קידוח
]%[ 

 (CH4מתאן )
]%[ 

 (O2חמצן )
]%[ 

SG-3 
 15% 0% 1.5% גז טרם דיגום-ריכוז ביו
 15% 0.2% 1.5% לאחר שטיפהגז -ריכוז ביו

SG-12 
 18.5% - - גז טרם דיגום-ריכוז ביו
 18.5% - - גז לאחר שטיפה-ריכוז ביו

SG-13 
 גז טרם דיגום-ריכוז ביו

 הבדיקה את לא ניתן לבצע 
 גז לאחר שטיפה-ריכוז ביו

SG-11 
 17.2% *4% 0.06% גז טרם דיגום-ריכוז ביו
 17.2% *4% 0% גז לאחר שטיפה-ריכוז ביו

 הוא סף עליון של המכשיר אנליטי 4%*המעבדה דיווח ש

 

. כל האנליטיות מעבדותהדיווח משני לו ערכים מעל לסף בלהלן מוצגות רק דגימות גז הקרקע בהן התק 2בטבלה 

נמדדו ריכוז של אתנול של  SG-3ראשון, בקידוח הדיגום הבסבב  . 1תוצאות הסקר המלאות מוצגות בנספח מס' 

230,000 µ ג/מ''ק במעבדה''ALS  81.3-ו µ ג/מ''ק במעבדה בקטוכם.  בקידוח''SG-12  נמדדו ריכוז של אתנול של

1,500 µ ג/מ''ק במעבדה''ALS 18.9אנליטי )השיר כוריכוז אתנול במעבדה בקטוכם היה מתחת לסף גילוי של המ 

µ.)ג/מ''ק'' 

 

  מת"א עטרותבמפעל אקטיבי קרקע  תוצאות דיגום גז :2טבלה 

 פרמטר

TIER 1 
(Indoor Inhalation) 

ALS בקטוכם ALS בקטוכם 

SG 3 SG-12 
 ISC00301 4354 ISS00104 1912 קניסטר

 m 2.0 m 2.0 עומק

 מ"ק[\]מק"ג
Acetone 4,310,000 <880 41.3 34 <23.8 
Benzene 130 *62 16.5 0.99 <3.2 
cis-1,2-Dichloroethene  NA  <55 18.9 <1.8 <3.97 
Cyclohexane 834,000 *180 245 <3.5 <3.45 
Ethanol  NA  230,000 81.3 1,500 <18.9 
Heptane NA <62 9.05 <1.9 <4.11 
Hexane 2,45,000 <80 46.76 2.0 <3.53 
Methyl tert-Butyl Ether 1,440 <46 175 <1.9 <3.61 
Methylene Chloride 45,000 <110 77 4.0 <3.48 
Propene  NA  <95 53.6 2.5 <1.73 
Tetrachloroethene 2,100 <50 9.53 <1.8 11.3 
Toluene 30,000 <47 <3.78 13 <3.78 
Trichloroethene  NA  <53 65.1 <1.8 <5.39 

(1)
, המשרד להגנת הסביבה, מאי Tier 1 - Industrial RBTL, Protective of Indoor Inhalation of Vapors ערכי מטרה  

2019. 

 

 סיכום

כי לא ניתן לקבוע באופן חד מעבדות מראה הי תשממצאי דיגום גזי הקרקע כפי שהתקבלו מהגדול בין  ההבדל

ת הסבר ולברר האם לקבל ALSת ה למעבדתפנ.  אקולוג אתנול בגזי הקרקעשל באתר זיהום משמעי האם קיים 

התקבלה תשובה שלילית עבור שימוש באתנול או בכל ממס אחר  .חומר ניקוי במעבדהנעשה שימוש באתנול כ
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גום גז ימשתמשים לדבה  יתרוניצהונמסר מהמעבדה כי הניקיון מבוצע באמצעות אוויר בטמפ' גבוהה בלבד. 

 (. Polytetraflouroethylene - PTFEפלורואתלין )-אטטר-פולי-מיוצר מאשר טפלון, הינה עשויה  קרקעה

באנליזת גזי הקרקע, מפני שנעשה שימוש בצינורית חדשה מיד  אתנוללהימצאות מקור הלהיות  היכול צינוריתה

בין סבב נוסף שקיים הבדל גדול  .לאוויר נקימרגע חשיפתה זמן רב לריכוז לרדת נדרש אחרי התקנת הקידוח ו

הדיגום חוזר בוצע בתנאים הינו תנאי מזג האוויר:  (2020חוזר )ינואר הדיגום ה( ו2019ראשון )ספטמבר הדיגום ה

 ם ורמת הרטיבות בקרקע הייתה יותר גבוהה.  יחורפי

 

 .מפעל מת"א עטרותעבור  NFA מכתבקבלת הממצאים מהסקר קרקע וגז קרקע, אנו מבקשים  עקב

 

 
 אקולוג הנדסה בע"מ

 
     יצחק שטרמר   לירז לוי גרוס 

 
    מהנדס סביבה   מהנדסת סביבה

 

 

 
 המשרד להגנת הסביבה –רחלי דוד   :העתק

 .תעשייה אווירית - גלבשטיין  אריה, דרור מיכאל             

 .אקולוג –למפרט מירי 
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 היביבליוגרפ
 

 National Institute of Standards and Technology (NIST), NIST Chemical Webbook, Standard 

Reference Database No 69, DOI: https://doi.org/10.18434/T4D303, February, 2020; 

 

 Renewable Fuels Association (RFA), Denatured Fuel Ethanol: Guideline for Release 

Prevention & Impact Migration, Pinnacle Engineering, Inc., July 2016 

 

  ,גז סקר לביצוע מקצועיות הנחיותהמשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות 

 ;2019וני, , י169-19:סימוכין, TO-15  אקטיבית דיגום בשיטת קרקע

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.18434/T4D303


 

 

 

 

 

 1נספח 
 קרקע אקטיבי גז לסקרתוצאות מלאות 
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926389 מספר הדוגמה:קניסטר 4354 עומק SG-3  2תיאור הדוגמה:

15/01/2020תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: אופפת מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

In house 

procedure;Based on:

EPA TO15

IPA- סימון דגימה 

IPA-sampling marker- התגלה. תקין

In house 

procedure;Based on: 

TO-15 (EPA)

VOC - TO-15 גז קרקע 

1,1,1-trichloroethaneug/m3<5.47 Not Detected

1,1,2,2-tetrachloroethaneug/m3<6.88 Not Detected

1,1,2-trichloroethaneug/m3<5.47 Not Detected

1,1-dichloroethaneug/m3<4.06 Not Detected

1,1-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

1,2,4-trichlorobenzeneug/m3<7.44 Not Detected

1,2,4-trimethylbenzeneug/m3<4.94 Not Detected

1,2-dibromoethaneug/m3<7.70 Not Detected

1,2-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,2-dichloroethaneug/m3<4.06 Not Detected

1,2-dichloropropaneug/m3<4.63 Not Detected

1,3,5-trimethylbenzeneug/m3<4.93 Not Detected

1,3-butadieneug/m3<2.22 Not Detected

1,3-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,4-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,4-dioxaneug/m3<3.61 Not Detected

1-ethyl-4-methyl-Benzeneug/m3<4.93 Not Detected

2-butanoneug/m3<2.96 Not Detected

2-hexanoneug/m3<4.11 Not Detected

Acetoneug/m3<23.8 41.31

Benzeneug/m3<3.20 16.51

Benzyl chlorideug/m3<5.19 Not Detected
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Bromodichloromethaneug/m3<6.72 Not Detected

Bromoformug/m3<10.36 Not Detected

Bromomethaneug/m3<3.89 Not Detected

Carbon disulfideug/m3<3.12 Not Detected

Carbon tetrachlorideug/m3<6.31 Not Detected

Chlorobenzeneug/m3<4.61 Not Detected

Chloroformug/m3<4.89 Not Detected

Chloromethaneug/m3<2.07 Not Detected

Cis-1,2-dichloroetheneug/m3<3.97 18.94

Cis-1,3-dichloropropeneug/m3<4.55 Not Detected

Cyclohexaneug/m3<3.45 244.85

Dibromochloromethaneug/m3<8.54 Not Detected

Ethanolug/m3<18.9 81.30

Ethyl acetateug/m3<3.61 Not Detected

Ethyl chlorideug/m3<2.65 Not Detected

Ethylbenzeneug/m3<4.35 Not Detected

Freon-11ug/m3<5.63 Not Detected

Freon-113ug/m3<7.68 Not Detected

Freon-114ug/m3<7.01 Not Detected

Freon-12ug/m3<4.96 Not Detected

Heptaneug/m3<4.11 9.05

Hexachlorobutadieneug/m3<10.69 Not Detected

Hexaneug/m3<3.53 46.76

Isopropyl alcoholug/m3<24.6 <24.6

Methyl isobutyl ketoneug/m3<4.11 Not Detected

Methyl methacrylateug/m3<4.09 Not Detected

Methyl tert-butyl etherug/m3<3.61 174.99

Methylene chlorideug/m3<3.48 76.79

Naphthaleneug/m3<5.24 Not Detected

O-xyleneug/m3<4.35 Not Detected

P+m - xyleneug/m3<4.35 Not Detected

Propeneug/m3<1.73 33.59

Styreneug/m3<4.27 Not Detected

Tetrachloroethyleneug/m3<6.80 9.53

Tetrahydrofuranug/m3<2.96 Not Detected

Tolueneug/m3<3.78 Not Detected

Trans-1,2-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

Trans-1,3-dichloropropeneug/m3<4.55 Not Detected

Trichloroethyleneug/m3<5.39 65.13

Vinyl chlorideug/m3<2.56 Not Detected

926665 מספר הדוגמה:קניסטר 1912 עומק SG-10  2תיאור הדוגמה:

15/01/2020תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: אופפת מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

In house 

procedure;Based on:

EPA TO15

IPA- סימון דגימה 

IPA-sampling marker- התגלה. תקין

In house 

procedure;Based on: 

TO-15 (EPA)

VOC - TO-15 גז קרקע 

1,1,1-trichloroethaneug/m3<5.47 Not Detected
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1,1,2,2-tetrachloroethaneug/m3<6.88 Not Detected

1,1,2-trichloroethaneug/m3<5.47 Not Detected

1,1-dichloroethaneug/m3<4.06 Not Detected

1,1-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

1,2,4-trichlorobenzeneug/m3<7.44 Not Detected

1,2,4-trimethylbenzeneug/m3<4.94 Not Detected

1,2-dibromoethaneug/m3<7.70 Not Detected

1,2-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,2-dichloroethaneug/m3<4.06 Not Detected

1,2-dichloropropaneug/m3<4.63 Not Detected

1,3,5-trimethylbenzeneug/m3<4.93 Not Detected

1,3-butadieneug/m3<2.22 Not Detected

1,3-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,4-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,4-dioxaneug/m3<3.61 Not Detected

1-ethyl-4-methyl-Benzeneug/m3<4.93 Not Detected

2-butanoneug/m3<2.96 Not Detected

2-hexanoneug/m3<4.11 Not Detected

Acetoneug/m3<23.8 Not Detected

Benzeneug/m3<3.20 Not Detected

Benzyl chlorideug/m3<5.19 Not Detected

Bromodichloromethaneug/m3<6.72 Not Detected

Bromoformug/m3<10.36 Not Detected

Bromomethaneug/m3<3.89 Not Detected

Carbon disulfideug/m3<3.12 Not Detected

Carbon tetrachlorideug/m3<6.31 Not Detected

Chlorobenzeneug/m3<4.61 Not Detected

Chloroformug/m3<4.89 Not Detected

Chloromethaneug/m3<2.07 Not Detected

Cis-1,2-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

Cis-1,3-dichloropropeneug/m3<4.55 Not Detected

Cyclohexaneug/m3<3.45 Not Detected

Dibromochloromethaneug/m3<8.54 Not Detected

Ethanolug/m3<18.9 Not Detected

Ethyl acetateug/m3<3.61 Not Detected

Ethyl chlorideug/m3<2.65 Not Detected

Ethylbenzeneug/m3<4.35 Not Detected

Freon-11ug/m3<5.63 Not Detected

Freon-113ug/m3<7.68 Not Detected

Freon-114ug/m3<7.01 Not Detected

Freon-12ug/m3<4.96 Not Detected

Heptaneug/m3<4.11 Not Detected

Hexachlorobutadieneug/m3<10.69 Not Detected

Hexaneug/m3<3.53 Not Detected

Isopropyl alcoholug/m3<24.6 <24.6

Methyl isobutyl ketoneug/m3<4.11 Not Detected

Methyl methacrylateug/m3<4.09 Not Detected

Methyl tert-butyl etherug/m3<3.61 Not Detected

Methylene chlorideug/m3<3.48 Not Detected

Naphthaleneug/m3<5.24 Not Detected

O-xyleneug/m3<4.35 Not Detected

P+m - xyleneug/m3<4.35 Not Detected

Propeneug/m3<1.73 Not Detected
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Styreneug/m3<4.27 Not Detected

Tetrachloroethyleneug/m3<6.80 11.26

Tetrahydrofuranug/m3<2.96 Not Detected

Tolueneug/m3<3.78 Not Detected

Trans-1,2-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

Trans-1,3-dichloropropeneug/m3<4.55 Not Detected

Trichloroethyleneug/m3<5.39 Not Detected

Vinyl chlorideug/m3<2.56 Not Detected

926666 מספר הדוגמה:קניסטר 5190 עומק SG-13  2תיאור הדוגמה:

15/01/2020תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: אופפת מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

In house 

procedure;Based on:

EPA TO15

IPA- סימון דגימה 

IPA-sampling marker- התגלה. חורג

In house 

procedure;Based on: 

TO-15 (EPA)

VOC - TO-15 גז קרקע 

1,1,1-trichloroethaneug/m3<5.47 Not Detected

1,1,2,2-tetrachloroethaneug/m3<6.88 Not Detected

1,1,2-trichloroethaneug/m3<5.47 Not Detected

1,1-dichloroethaneug/m3<4.06 Not Detected

1,1-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

1,2,4-trichlorobenzeneug/m3<7.44 Not Detected

1,2,4-trimethylbenzeneug/m3<4.94 Not Detected

1,2-dibromoethaneug/m3<7.70 Not Detected

1,2-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,2-dichloroethaneug/m3<4.06 Not Detected

1,2-dichloropropaneug/m3<4.63 Not Detected

1,3,5-trimethylbenzeneug/m3<4.93 Not Detected

1,3-butadieneug/m3<2.22 Not Detected

1,3-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,4-dichlorobenzeneug/m3<6.03 Not Detected

1,4-dioxaneug/m3<3.61 Not Detected

1-ethyl-4-methyl-Benzeneug/m3<4.93 Not Detected

2-butanoneug/m3<2.96 Not Detected

2-hexanoneug/m3<4.11 Not Detected

Acetoneug/m3<23.8 412.16

Benzeneug/m3<3.20 Not Detected

Benzyl chlorideug/m3<5.19 Not Detected

Bromodichloromethaneug/m3<6.72 Not Detected

Bromoformug/m3<10.36 Not Detected

Bromomethaneug/m3<3.89 Not Detected

Carbon disulfideug/m3<3.12 Not Detected

Carbon tetrachlorideug/m3<6.31 Not Detected

Chlorobenzeneug/m3<4.61 Not Detected

Chloroformug/m3<4.89 Not Detected

Chloromethaneug/m3<2.07 Not Detected

Cis-1,2-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

Cis-1,3-dichloropropeneug/m3<4.55 Not Detected

Cyclohexaneug/m3<3.45 Not Detected
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Dibromochloromethaneug/m3<8.54 Not Detected

Ethanolug/m3<18.9 Not Detected

Ethyl acetateug/m3<3.61 Not Detected

Ethyl chlorideug/m3<2.65 Not Detected

Ethylbenzeneug/m3<4.35 Not Detected

Freon-11ug/m3<5.63 Not Detected

Freon-113ug/m3<7.68 Not Detected

Freon-114ug/m3<7.01 Not Detected

Freon-12ug/m3<4.96 Not Detected

Heptaneug/m3<4.11 Not Detected

Hexachlorobutadieneug/m3<10.69 Not Detected

Hexaneug/m3<3.53 Not Detected

Isopropyl alcoholug/m3<24.6 54486.46X≤245.8

Methyl isobutyl ketoneug/m3<4.11 Not Detected

Methyl methacrylateug/m3<4.09 Not Detected

Methyl tert-butyl etherug/m3<3.61 Not Detected

Methylene chlorideug/m3<3.48 Not Detected

Naphthaleneug/m3<5.24 Not Detected

O-xyleneug/m3<4.35 Not Detected

P+m - xyleneug/m3<4.35 Not Detected

Propeneug/m3<1.73 Not Detected

Styreneug/m3<4.27 Not Detected

Tetrachloroethyleneug/m3<6.80 Not Detected

Tetrahydrofuranug/m3<2.96 Not Detected

Tolueneug/m3<3.78 Not Detected

Trans-1,2-dichloroetheneug/m3<3.97 Not Detected

Trans-1,3-dichloropropeneug/m3<4.55 Not Detected

Trichloroethyleneug/m3<5.39 Not Detected

Vinyl chlorideug/m3<2.56 Not Detected

הערות

התוצאות נמסרו כהערכה כמותית מאחר והחומרים שהתגלו בדוגמה נמצאו ברמה מעל לעקום הכיול.

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים. •

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי 

פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

•

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות 

התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

•

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב 

מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

•

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. •

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Lush Cernes Food Chemistry and Pesticide Departments Manager

 - סוף תעודה -
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 רקענתוני  .1

 PHASE Iלבצע סקר מזהמים היסטורי  ("התבקשה ע"י רשות שדות התעופה )להלן "רש"ת  AVIV AMCGחברת 
ע"י המנדט  1924-הוקם ב , אשרעטרותאשר שימש את שדה התעופה האזרחי של בשטח  ת דיגוםמזורז ותכני

, 65, 8, 7, 4חלקות  29510)חלקיות(, גוש  31-39, 98, 96, 23, 22, 2, 1חלקות  29511ים ממוקם בגושהבריטי, 

במערב שד"ת. קה מוגדר ואזור ללא גוש/חל)חלקיות(  16-18חלקות  29505)חלקיות(, גוש  201-ו  199, 197, 66
לצורך בחינת ונבדק דונמים  502-ע"פ שטח של כ 2000עד לנטישתו בשנת שדה התעופה פעל עשרות שנים 

, במטרה להמשיך לחקירת קרקע פעילויות בהווה ובעבר שהינן בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע בשטח הנסקר
 העברת השטח לידי רמ"י.כשלב מקדים ל והערכת עלות היקף הטיפול הנדרש בקרקע מזוהמת

 .2019בדצמבר  19-הוגשה לרש"ת בשהיסטורי ותכנית דיגום סקר כולל זה דוח פנימי 

 .2020בינואר  7-סקר קידוחי קרקע בוצע ב 

  האתר פרטי 1.1

 ;"עטרותשדה תעופה אזרחי "שם הפרויקט: 

 , עטרות;45דרך רמאללה, כביש כתובות: 

 ירושלים;: אזורימרחב תכנון 

ואזור  , מסלולי הרצה, חוות מכלי דלק וכיבוי, נקודות פריקה,בת חניית מטוסיםרח טרמינל אזרחי,קר: נסשטח 
 תפעולי;

 ;דונמים 130-כ –"כ שטח נסקר סה

 ; 220748/  641269  :נ.צ

  .1בתרשים מיקום וסביבת התכנית  ורא



 

 

  Govmap ה:מקור מפ .1:10,000 מ"קנ, האתר מיקום .1 תרשים

 

 להלן מציג תקריב ופירוט של מתקנים עיקריים אשר שימשו את שדה התעופה הכולל בין היתר: 2תרשים 

 הפיקוחמגדל  +בית נתיבות/טרמינל .א

 מסלולי גישה והמראה .ב

 מסוקיםמנחת  .ג

 חניית מטוסיםרחבת  .ד

 מטאורולוגיתתחנה  .ה

 תחנת כיבוי אש .ו

 טיפולמוסך  .ז

 לוגיסטייםמחסנים  .ח

 האנגרים .ט

 דים ומגורי צוותמשרמבני  .י

 גנרטור ושנאיםחדר  .יא

 מכלי דס"ל וסולרחוות  .יב

 מכלי כיבוי אשחוות  .יג

 מילוי עמדת חוות דס"ל ובנזין +  .יד

 



 

 
 1:5,000 מ"קנ, אתרי חקירה ע"ג תצ"א+ תמונות .3 תרשים

 

 אתר תונינ 1.2

  דקות. מאופיינת בטרה רוסה דולומטית וקרקע גרומסול בעורקי הניקוז המורכבת מחרסיות – קרקעחתך 

 מ'. 100-עומק מי תהום משוער גדול מ בסביבת התכנית לא אותרו קידוחי הפקה למי תהום. - מי תהום

. 1גבוהה ארגישות מי תהום באזור בעל  נמצא השדה 4ב//34לפי תמ"א  - רגישות הידרולוגיתאזורי 
  .יקוןאקוויפר ראשי בו הנזק אינו ניתן לתממוקם מעל בהתאם למפת אזורי רגישות לדלק 

מעל  מטרים+ 760- 745-כ, רום פני שטח נע בין טופוגרפיה מישורית בעיקרה האתר בעל - טופוגרפיה
ועטרות בדרום ומכפר  , עם השתפלות לכיוון מערב, באזור הנמוך טופוגרפית מאזור ביר נבלאגובה פני ים

 . עקב ורמאללה בצפון
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 ממצאי סקר קרקע .2

מוסמכת ומאושרות  המעבדולהנחיות המשרד להגנת הסביבה בהתאם  ISRAC מוסמך  דיגום הקרקע בוצע על ידי דוגם

 ומוכרות למשרד להגנת הסביבה.  ISRACלדיגום קרקע על ידי 

 .2-1ראה נתוני דיגום בטבלה ונגישות. בכפוף למגבלות תשתית נקודות דיגום אשר בוצעו  32כלל  סקר הקרקע

 . נתוני דיגום קרקע2-1טבלה 

 7.1.2020 וםדיג תאריך

 מ"צ 10מעונן חלקית עד גשום,  תנאי מז"א 

 )ליאור הולצמן, דור אייזנר( ביוטרה חברה קודחת 

 LDD חברה דוגמת
 (, אורן קביליואסף אברהמי) 

 )בנעד טנא( AVIV AMCG פיקוח עליון

 BH-1 – BH-32 זיהוי נקודות 

 32 סה"כ נקודות דיגום

רוול דיגום/ דחיקה ישירה לתוך ש שיטת קידוח
 מקדח ידני 

 מ' 4.0- 0.5 עומק קידוח

 בע"מבקטוכם  מעבדה ראשית

  PID 3371 595-00– S/Nפרטי 

 18.9.19 –אחרון כיול 
 18.2.20 –הבא כיול 

 

 קידוחים ועומק שינויי מיקום 

ר בוטלה במיקומה אש BH-14סקר הקרקע בוצע עפ"י תכנית הדיגום, כלל נקודות בוצעו במיקומם המקורי, למעט נקודה 

המקורי מתחת לסככת הטיפול הנמוכה אשר לא אפשרה גישה לכניסה. נקודה זו בוצעה במקום ממערב לחוות מכלי הדלק 
 (.BH-12באזור המצעים )בקרבת 

מטרים  3-מ' ל 0.5של בין  הדיגום המתוכננים השתנו במרבית הקידוחים לאור הגעה לשכבת סלע בעומקים רדודיםעומקי 
 להלן:מפורט כ לרוב,

 מטרים. 4קידוחים אשר תוכננו לעומק  8-מ', ב 2.7-ל 1.5עומק סלע בין  –מכלים חוות  •

 מ'. 4קידוחים שתוכננו לעומק  2-מ', ב 1-1.5-עומק סלע התגלה ב –מכל סולר עילי ומשאבה  •

 מ'. 2מ', קידוחים תוכננו לעומק  0.5 –עומק סלע  –מכל סולר עילי ומשאבת כיבוי  •

 מ'. 3מ', קידוחים תוכננו לעומק  1.5-2 –עומק סלע  -ל כיבוי אש מוסך טיפו •

 מ'. 2מ', קידוחים תוכננו לעומק  1.7-1 –עומק סלע  -האנגרים  •



 

 מ'. 3מ', קידוחים תוכננו לעומק  1.5-2 –עומק סלע  -חדר שנאים גנרטור  •

 '.מ 3מ', קידוחים תוכננו לעומק  1.5-3 –עומק סלע  -פריקה מכלי דס"ל ובנזין  •

 מ'. 4מ', קידוחים תוכננו לעומק  1-3–עומק סלע  -נקודת תדלוק מטוסים+ חוות מכלים  •

 מ'. 4מ', קידוחים תוכננו לעומק  2–4עומק סלע  -אתר פסולת  •

  שדהממצאי  2.1

 .2-1.1, ריח, צבע, סוג קרקע ולחות כמופיע בטבלה PIDכולל מדידות ערכו בדיקות שדה נעבור כלל הדוגמאות 

 , לצורך סינון מוקדם.PIDמת קרקע נלקחה דגימה מקבילה לשקיות אטומות לבדיקה באמצעות דגילכל 

  שכבת סלע בעומק רדוד מהצפוי אשר מנעו המשך העמקת של הקידוחים עפ"י תכנית הדיגום.הנקודות נמצאה  מרביתב

 את ממצאי השדה. מציגהלהלן  2.1-1 הטבל

  



 

 

 . ממצאי שדה, סקר קרקע2.1-1טבלה 

ן סימו
 אזור

 PID לחות ריח תיאור )מ'( עומק דוגמא מיקום אזור

1 

מכל סולר עילי 
 משאבת כיבוי

BH-1 
A-72 0.3 חרסית חומה 

 מעט אין
0.4 

A-73 0.5 0.2 חרסית חומה 

BH-2 
A-74 0.3 חרסית חומה 

 0.2 מעט אין

A-75 0.5 0.1 חרסית חומה 

 BH-3 רמפה טיפול

A-28 0.5 0.3 מעט אין אדום חול חרסיתי 

A-29 1.0 0.1 חרסית חומה 

A-30 1.5 חרסית חומה 

 רווי אין
0.1 

A-31 2.0 
חרסית 

 0.2 חומה/שברי סלע

 BH-4 חוות מכלי דס"ל

A-10 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין
0.1 

A-11 1.5 
חרסית/שברי 

 0.00 סלע

מכל סולר עילי + 
 משאבה

BH-5 

A-3 0.5 
חרסית 

 חומה/שברי סלע

 מעט אין
0.4 

A-4 1.0 
חרסית 

 0.4 חומה/שברי סלע

A-5 1.7 0.4 חרסית חומה 

BH-6 
A-1 0.5 

חרסית 
 19.9 מעט מעט חומה/שברי סלע

A-2 1.0 0.3 סלע 

 חוות מכלי דס"ל

BH-7 

A-6 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין

0.3 

A-7 1.5 0.2 חרסית חומה 

A-8 1.5 0.2 חרסית חומה 

A-9 2.2 
חרסית 

 0.0 חומה/שברי סלע

BH-8 
A-12 0.5 123.2 יבש אין חול/סלע מחורר 

A-13 1.5 0.9 סלע/שברי סלע 

BH-9 
A-14 0.5 0.6 יבש אין חרסית חומה 

A-15 1.5 0.6 חרסית 

BH-10 A-16 0.6 
חרסית/שברי 

 סלע
 0.3 מעט אין

BH-11 

A-17 0.5 חרסית חומה 
 מעט אין

6.1 

A-18 1.0 0.5 חרסית חומה 

A-19 2.0 
חרסית + סלע 

 גרוס/טחון
 רווי אין

0.4 

A-20 2.7 
חרסית + סלע 

 גרוס/טחון
 חסר

BH-12 

A-21 0.5 חרסית חומה 
 מעט אין

0.3 

A-22 1.0  0.2 חרסית חומה 

A-23 2.0 
חרסית + סלע 

 רווי יןא גרוס/טחון
0.2 

A-24 3.0 
חרסית + סלע 

 גרוס/טחון
0.3 



 

ן סימו
 אזור

 PID לחות ריח תיאור )מ'( עומק דוגמא מיקום אזור

מוסך שירותי 
 תעופה

BH-13 

A-25 0.5 חול חרסיתי אדום 
 מעט אין

0.1 

A-26 1.0 0.1 חרסית חומה 

A-27 2.0 0 רווי אין חרסית חומה 

BH-14 

A-76 1.0 חול חום חרסתי 

 מעט

0.3 

A-77 1.5 חרסית חומה 

 אין
0.1 

A-78 
2.2 

חרסית 
 חומה/סלע

0.1 

2 
מוסך טיפול כיבוי 

 אש

BH-15 

A-35 1.0 חול חרסיתי אדום 

 מעט אין
0 

A-36 2.0 0.2 חרסית חומה 

A-37 3.0 0.3 סלע שבור/טחון 

BH-16 

A-32 1.0 חול חרסיתי אדום 

 מעט אין
0.4 

A-33 1.0 0.5 חרסית חומה 

A-34 1.5 0.4 ר/טחוןסלע שבו 

3 
האנגר רכבי 

 תפעול

BH-17 

A-50 0.5 חול חרסיתי חום 

 מעט אין

7.2 

A-51 1.0 0.7 חרסית חומה 

A-52 2.0 
חרסית 

 חומה/שברי סלע
0.7 

BH-18 
A-48 0.5 0.6 מעט אין חרסית חומה 

A-49 1.0 0.5 חרסית חומה 

BH-19 

A-45 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין
0.5 

A-46 1.0 0.5 חרסית חומה 

A-47 2.0 0.6 חרסית חומה 

4 
חדר שנאים 

 גנרטור

BH-20 
A-43 1.0 סלע גרוס/טחון 

 מעט אין
0.9 

A-44 1.5 0.8 סלע גרוס/טחון 

BH-21 

A-38 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין

2.8 

A-39 1.0 2.6 חרסית חומה 

A-40 
1.5 

חרסית 
 עחומה/שברי סל

4.6 

BH-22 

A-41 1.0 
חרסית 

 מעט אין חומה/שברי סלע
0.5 

A-42 2.0 
חרסית 

 חומה/שברי סלע
0.6 

5 

פריקה מכלי 
דס"ל ובנזין + 

 צנרת

BH-23 

A-53 0.5 חול חום/מילוי 

 מעט אין

0.3 

A-54 1.0 0.2 חרסית חומה 

A-55 2.0 
חרסית 

 חומה/שברי סלע
0.3 

BH-24 

A-56 0.5 חול חום/מילוי 

 מעט אין

2.3 

A-57 1.0 0.6 חרסית חומה 

A-58 1.5 
חרסית 

 חומה/שברי סלע
0.8 

BH-25 

A-59 0.5 חול חום/מילוי 

 מעט אין

2.5 

A-60 1.0 0.1 חרסית חומה 

A-61 2.0 0.3 חרסית חומה 

A-62 3.0 
חרסית 

 חומה/שברי סלע
3.9 



 

ן סימו
 אזור

 PID לחות ריח תיאור )מ'( עומק דוגמא מיקום אזור

BH-26 
A-63 0.5 0.4 מעט אין חרסית חומה 

A-64 1.0 0.1 סלע טחון/גרוס 

נקודת תדלוק 
מטוסים + חוות 

 מיכלים

BH-27 

A-65 1.0 חרסית חומה 

 מעט אין

0.2 

A-66 2.0 0.4 חרסית חומה 

A-67 3.0 
חרסית 

 חומה/שברי סלע
0.1 

BH-28 

A-68 1.0 חרסית חומה 

 מעט אין

0.1 

A-69 2.0 0.4 סית חומהחר 

A-70 2.5 
חרסית 

 0.1 חומה/סלע טחון

BH-29 
A-71 

1.0 
חרסית/שברי 

 סלע
 0.7 מעט אין

 אתר פסולת 6

BH-30 

A-79 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין

0.3 

A-80 1.0 0.4 חרסית חומה 

A-81 1.5 0.2 חרסית חומה 

A-82 2.5 
חרסית 

 1.8 חומה/שברי סלע

BH-31 

A-83 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין

0.5 

A-84 1.0 0.3 חרסית חומה 

A-85 2.0 0.3 חרסית חומה 

A-86 3.0 0.3 חרסית חומה 

A-87 4.0 0.2 חרסית חומה 

BH-32 

A-88 0.5 חרסית חומה 

 מעט אין

0.5 

A-89 1.0 0.4 חרסית חומה 

A-90 0.2 0.3 חרסית חומה 

A-91 2.0 
חרסית 

 0.4 חומה/שברי סלע

 

 123.2בה נמדד ריכוז של  A-12למעט בדוגמא , ppm 4.6-שנמדדו היו נמוכים מ PID-כל ערכי ה- סיכום ממצאי שדה
ppmידים על חשד להמצאות זיהום בקרקע. . לא נמצאו עדויות לחומרים אורגנים נדיפים או ממצאים ויזואליים אחרים המע

 מ' לערך. 1.5אות באזור חוות המכלים התקבלו דוגמאות קרקע רוויות בעומק של בארבע דוגמ

חרסית חומה ושכבת סלע עם מספר מופעים של חול חרסיתי או חול חום בשכבות  הדוגמאות כללמרבית חתך הקרקע ב
 מטרים. 1.5-2בעומק של שכבת הסלע הופיעה לרוב  העליונות.
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 סקר קרקע ממצאי   2.2

2.2.1  DRO+ORO TPH  

-BHדוגמאות לאנליזה זו למעט קידוחים  2מכל קידוח ניטלו לפחות ,  TPH DRO DROריכוז לבדיקת דוגמאות קרקע ונשלחו לאנליזה במעבדה  62סה"כ ניטלו במהלך הסקר 

 להלן תוצאות המעבדה.עם הופעת סלע בעומק רדוד.  בהן חתך הקרקע היה מצומצם BH-29-ו 10

 ORO+TPH DROסקר קרקע, . ממצאי 2.2.1בלה ט

עומק  דוגמא מיקום אתר
 )מ'(

 TPHריכוז 

(DRO+ORO)  
(mg/kg) 

עומק  דוגמא מיקום אתר
 )מ'(

 TPHריכוז 

(DRO+ORO)  
(mg/kg) 

1 

BH-1 
 A-72 0.3 18 

3 

BH-17 
 A-50 0.5 81 

 A-73 0.5 15  A-52 2.0 12 

BH-2 
 A-74 0.3 22 

BH-18 
 A-48 0.5 46 

 A-75 0.5 21  A-49 1.0 16 

BH-3 
A-29 1.0 15 

BH-19 
 A-45 0.5 1575 

A-31 2.0 11  A-47 2.0 43 

BH-4 
A-10 0.5 10 

4 

BH-20 
 A-43 1.0 ND 

 A-11 1.5 12  A-44 1.5 11 

BH-5 
 A-3 0.5 13 

BH-21 
 A-38 0.5 23 

 A-5 1.7 17  A-40 1.5 21 

BH-6 
A-1 0.5 14 

BH-22 
 A-41 1.0 19 

A-2 1.0 11  A-42 2.0 19 

BH-7 
 A-6 0.5 17 

5 

BH-23 
 A-53 0.5 26 

 A-9 2.2 16  A-55 2.0 19 

BH-8 
 A-12 0.5 42 

BH-24 
 A-56 0.5 186 

 A-13 1.5 21  A-58 1.5 16 



 

עומק  דוגמא מיקום אתר
 )מ'(

 TPHריכוז 

(DRO+ORO)  
(mg/kg) 

עומק  דוגמא מיקום אתר
 )מ'(

 TPHריכוז 

(DRO+ORO)  
(mg/kg) 

BH-9 
 A-14 0.5 25 

BH-25 
 A-59 0.5 ND 

 A-15 1.5 16  A-62 3.0 ND 

BH-10  A-16 0.6 18 
BH-26 

 A-63 0.5 14 

BH-11 
 A-17 0.5 18  A-64 1.0 13 

 A-20 2.7 11 
BH-27 

 A-65 1.0 13 

BH-12 
 A-21 0.5 19  A-67 3.0 11 

 A-24 3.0 23 
BH-28 

 A-68 1.0 21 

BH-13 
 A-25 0.5 37  A-70 2.5 14 

 A-27 2.0 ND BH-29  A-71 1.0 12 

BH-14 
 A-76 1.0 10 

6 

BH-30 
 A-80 1.0 15 

 A-78 2.2 12  A-82 2.5 14 

2 

BH-15 
 A-35 1.0 55 

BH-31 
 A-84 1.0 18 

 A-37 3.0 38  A-87 4.0 13 

BH-16 
 A-32 1.0 14 

BH-32 
 A-89 1.0 14 

 A-34 1.5 11  A-91 2.0 17 

 VSL Residential  (ppm)ערך סף 
 >6mמרחק למי תהום  

350 
 VSL Residential  (ppm)ערך סף 

 >6mמרחק למי תהום  
350 

 mg/kgמעבדה: בקטוכם בע"מ; ריכוז 

TPH –  ריכוזיTPH DRO ORD 60-בכלל הדוגמאות היה נמוך מ ppm,  180-התקבלו ריכוזים הגבוהים מבלבד בהן דוגמאות  2 -בלמעט ppm 45) בדוגמא יחידה, כאשר-A  בקידוח

19-BH 1,575  -( התקבל ריכוז הגבוה מערך הסף ppm  350לעומת ppm  מ' הריכוז ירד אל מתחת לערך הסף 2.0מ' בעוד שבדוגמא מעומק  0.5בעומק רדוד בלבד של
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2.2.2  VOC ,MBTEX  

 תוצאות המעבדה.מציגה את להלן  2.2.2טבלה ,  MBTEXשלחו לאנליזה במעבדה לבדיקת ריכוז אשר נ 5-ו 1מאזורים דוגמאות קרקע  28-ו,  VOC’sאנליזה במעבדה לבדיקת ריכוז ונשלחו ל 6-ו 1,4מאזורים דוגמאות קרקע  11סה"כ ניטלו במהלך הסקר 

 MBTEX-ו  VOC’sסקר קרקע, . ממצאי 2.2.2בלה ט

עומק  דוגמא מיקום אתר
 )מ'(

ריכוז 
VOC Benzene  Toluene  

Ethyl 

Benzene  
Xylene  

ריכוז 
MTBE 

עומק  דוגמא מיקום אתר
 )מ'(

ריכוז 
VOC Benzene  Toluene  

Ethyl 

Benzene  
Xylene  

ריכוז 
MTBE 

1 

BH-4 
A-10 0.5 NA ND ND ND ND ND 

5 

BH-23 
 A-53 0.5 NA ND ND ND ND ND 

 A-11 1.5 NA ND ND ND ND ND  A-55 2.0 NA ND ND ND ND ND 

BH-7 
 A-6 0.5 NA ND ND ND ND ND 

BH-24 
 A-56 0.5 NA ND ND ND ND ND 

 A-9 2.2 NA ND ND ND ND ND  A-58 1.5 NA ND ND ND ND ND 

BH-8 
 A-12 0.5 NA ND ND ND 0.05 ND 

BH-25 
 A-59 0.5 NA ND ND ND ND ND 

 A-13 1.5 NA ND ND ND ND ND  A-62 3.0 NA ND ND ND ND ND 

BH-9 
 A-14 0.5 NA ND ND ND ND ND 

BH-26 
 A-63 0.5 NA ND ND ND ND ND 

 A-15 1.5 NA ND ND ND ND ND  A-64 1.0 NA ND ND ND ND ND 

BH-10  A-16 0.6 NA ND ND ND ND ND 
BH-27 

 A-65 1.0 NA ND ND ND ND ND 

BH-11 
 A-17 0.5 NA ND ND ND ND ND  A-67 3.0 NA ND ND ND ND ND 

 A-20 2.7 NA ND ND ND ND ND 
BH-28 

 A-68 1.0 NA ND ND ND ND ND 

BH-12 
 A-21 0.5 NA ND ND ND ND ND  A-70 2.5 NA ND ND ND ND ND 

 A-24 3.0 NA ND ND ND ND ND BH-29  A-71 1.0 NA ND ND ND ND ND 

BH-13 
 A-25 0.5 ND NA NA NA NA NA 

6 

BH-30  A-82 2.5 ND NA NA NA NA NA 

 A-27 2.0 ND NA NA NA NA NA 
BH-31 

 A-84 1.0 ND NA NA NA NA NA 

BH-14 
 A-76 1.0 NA ND ND ND ND ND  A-87 4.0 ND NA NA NA NA NA 

 A-78 2.2 NA ND ND ND ND ND 
BH-32 

 A-89 1.0 ND NA NA NA NA NA 

4 

BH-21 
 A-38 0.5 ND NA NA NA NA NA  A-91 2.0 ND NA NA NA NA NA 

 A-40 1.5 ND NA NA NA NA NA                     

BH-22 
 A-41 1.0 ND NA NA NA NA NA                     

 A-42 2.0 ND NA NA NA NA NA                     

 VSL Residential  (ppm)ערך סף 
 >6mמרחק למי תהום 

NA 1.21 168 7.12 49.7 2.13 
 VSL Residential  (ppm)ערך סף 

 >6mמרחק למי תהום 
NA 1.21 168 7.12 49.7 2.13 

 mg/kgמעבדה: בקטוכם בע"מ; ריכוז 

s’VOC –  .בכלל הדוגמאות שנבדקו ריכוזם היה נמוך מסף הגילוי של שיטת הכימות 

MBTEX –  בהכימות. למעט בכלל הדוגמאות שנבדקו ריכוזם היה נמוך מסף הגילוי של שיטת( 12דוגמא יחידה -A  8בקידוח-BH בהן התקבלו ריכוז  )0.05 ppm 49.7 –שאינו חורג מערך הסף  של קסילן ppm.  

 

 

 

 

 



 

 מתכות כבדות  2.2.3

 תוצאות המעבדה.מציגה את להלן  2.2.3-1- 2.2.3-3לאות  במיצוי חומצי. טב ICPמתכות כבדות ונשלחו לאנליזה במעבדה לבדיקת ריכוז  1-6מאזורים דוגמאות קרקע  52סה"כ ניטלו במהלך הסקר 

 1טבלה  – ICPסקר קרקע, מתכות כבדות . ממצאי 2.2.3-1בלה ט

 

 

 

 

 

 



 

 2טבלה  – ICPסקר קרקע, מתכות כבדות . ממצאי 2.2.3-2בלה ט

 

 

 

 

 

 



 

 3טבלה  – ICPסקר קרקע, מתכות כבדות . ממצאי 2.2.3-3בלה ט

 

 . 16ppm –החורג מערך הסף  ppm 19.3של  ארסןמ' בלבד, בו נמדד ריכוז  3.0בעומק  BH-63בקידוח  A- 62מאות שנבדקו נמצאו ריכוזי מתכות נמוכים מערך הסף למעט בדוגמא יחידה, בכלל הדוג – מתכות כבדות

 נמוכים מאוד ולכן נראית חריגה.כיום מטרים ערכי הסף  6-לפי אזור המיועד למגורים ומרחק למי תהום גדול מ VSLרכי ענמצאו בריכוזים אופייניים לקרקעות בישראל, אך עפ"י הפניות המשרד להגנת הסביבה ל ברזל וקובלטריכוזי 

 ביחס אליו אין כלל חריגה בכלל הדוגמאות.  303ppm -ייה מיועד למסחר/תעשממנו אין כל חריגה, כמו גם באם נשווה לערך סף לאזור ה ppm 25-המשרד להגנ"ס צפוי להוציא ערך סף עדכני , סביב כ –מגורים   ערך סף לקובלט לאזור

 בקרקע ולרוב תוצאותיו לא מוצגות להגנ"ס. ך שלא מיוחסת אליו חשיבות רבה בקביעת הצורך בטיפולקידוחים( זהו ער 12דוגמאות ) 20-למרות חריגות מערך הסף ב, ppm 415-76,270ריכוזים נעים בין  –ערך סף לברזל 

 

 יכותבקרת א 2.2.4

 .2.2.4-1ראה טבלה  של אנליזה לנוכחות מתכות כבדות באותה מעבדה.דוגמא נוספת לביצוע חזרה ( BH-30-ו   BH-3, BH-8, BH-11, BH-17, BH-21משישה קידוחים )לצורך בקרת איכות ניטלו עבור שש דוגמאות קרקע 

 .2.2.4-2ראה טבלה  .באותה מעבדה TPHאנליזה חוזרת לנוכחות  וגמא נוספת כל אחת, לביצוע( דBH-8-ו   BH-6)קידוחים שני מקרקע דוגמאות עבור שתי  ניטלובנוסף 

 



 

 מתכות כבדות –בקרת איכות  – 2.2.4-1טבלה 

 ערך סף BH-3 BH-3 BH-8 BH-8 BH-11 BH-11 BH-17 BH-17 BH-21 BH-21 BH-30 BH-30 מיקום
 )מ"ג/ק"ג(

Tier 1 - 
Residential RBTL 

6m <עומק מי תהום 

 A-31 A-31R A-12 A-12R A-20 A-2OR A-50 A-50R A-40 A-40R A-82 A-82R דוגמא

 2.0 2.0 0.5 0.5 2.7 2.7 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 (mעומק הדגימה )

Ag - 391 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 כסף 

Al -78,000 37149.4 27128.9 44969.5 20096.9 2963.77 3717.09 1229.35 1275.48 1421.55 1421.55 2080.76 1448.62 אלומיניום 

As - 16 5.442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ארסן 

B - 3,280 4.47 0.0 6.602 3.597 3.962 5.192 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 בורון 

Ba - 15,600 114.787 98.245 88.413 51.882 14.642 16.042 4.473 4.623 10.873 10.873 22.339 16.69 בריום 

Be - 156 1.442 1.224 1.028 0.543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 בריליום 

Ca - אין ערך 15125.6 26144.5 168119 148931 265150 295646 309356 252799 17960.5 17960.5 313060 298502 סידן 

Cd - 70.7 2.944 2.867 0.0 0.0 2.258 2.599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  קדמיום 

Co - 0.0406 18.06 13.686 10.352 6.246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 קובלט 

Cr - 1,630,000 6711.31 4687.60 3862.71 1414.37 5934.45 8680.27 6.636 7.167 3.452 3.452 8.347 8.602 כרום כללי 

Cu - 3,130 24.719 21.727 17.761 11.203 15.636 18.643 7.333 8.311 3.164 3.164 7.241 6.95 נחושת 

Fe - 27,100 5948.0 46568.3 42328.2 23893.2 2305.4 3114.4 1686.3 1621.1 1790.6 1790.6 834.3 756.3 ברזל 

Hg  - 3.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 כספית 

K - אין ערך 5452.19 4213.89 4851.05 3042.16 360.334 469.248 576.063 629.051 229.284 229.284 820.549 676.604 אשלגן 

Li  - 156 26.975 21.755 25.467 17.306 2.732 3.596 1.646 1.836 1.043 1.043 1.97 1.716 ליתיום 

Mg - אין ערך 5091.19 4039.86 4368.6 2771.31 2610.74 3203.67 1167.96 1212.76 346.473 346.473 1392.7 1558.15 מגנזיום 

Mn - 10,500 658.398 327.33 301.119 179.961 9.234 12.737 55.737 35.296 43.239 43.239 40.699 22.325 מנגן 

Mo - 391 0 0 0 0 1.047 1.632   3.955 0 0 0 0 מוליבדן 

Na - אין ערך 287.44 238.367 288.621 326.049 405.135 446.903 153.401 156.259 128.366 128.366 156.342 127.857 נתרן 

Ni - 1,410 53.559 38.401 36.648 21.066 26.034 33.261 15.732 10.371 1.94 1.94 5.329 3.995  ניקל 

P - אין ערך 407.853 375.286 203.797 119.836 1108.93 1185.11 121.694 112.467 48.885 48.885 105.549 98.391 זרחן 

Pb - 80 5.515 5.818 2.709 1.909 0.0 0.0 0.0 1.165 1.307 1.307 0.000 0.000 עופרת 

S - אין ערך 109.095 89.648 51.272 35.922 170.377 190.007 61.552 61.943 25.603 25.603 357.908 258.761 גופרית 

Sb - 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 אנטימון 

Se 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 סלן 

 אין ערך Si 1223.88 783.327 393.135 393.135 731.059 920.058 758.256 796.827 850.565 532.66 1106.33 266.91צורן 

Sn - 46,900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 בדיל 

Sr - 46,900 549.38 612.67 453.00 253.82 709.09 780.66 122.39 131.59 60.72 60.72 39.25 34.63 סטרונציום 

Ti - אין ערך 306.19 316.68 401.92 302.74 31.54 40.69 11.92 12.92 51.58 51.58 12.51 12.33 טיטניום 

Tl - 0.782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 טליום 

V - 390 109.64 84.87 87.88 55.69 32.55 40.90 12.19 13.37 4.26 4.26 41.16 36.93 וונדיום 

 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5טונגסטן 

Zn - 23,500 79.78 63.80 62.44 38.57 59.57 71.38 15.04 16.00 5.24 5.24 6.33 7.24 אבץ 
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 TPH  –בקרת איכות  – 2.2.4-1בלה ט

 TPH עומק )מ'( דוגמא מספר קידוח שם אתר

(DRO+ORO)  

A 
BH-6 A-1 0.5 14 

BH-6 A-1D 0.5 18 

A 
BH-8 A-12 0.5 42 

BH-8 A-12D 0.5 37 

 7.0 גבול כימות )מ"ג/ק"ג(

 VSL Residential  350ערך סף 

 

 סיכום ממצאים סקר קרקע 2.2.5

 שדהממצאי 

מתכות כבדות במיצוי , TPH DRO DROדוגמאות קרקע ונשלחו לאנליזה במעבדה לזיהוי  91סה"כ ניטלו במהלך הסקר 
 לפי תכנית הדיגום. MBTEX-ו  VOCחומצי, 

למעט בדוגמא יחידה בה חומרים אורגנים נדיפים נוכחות ל אוממצאי השדה לא הראו כל עדות לנוכחות זיהום בקרקע כלל 
 מ'. 1.5 -. באזור חוות המכלים בלבד קרקע נמצאה רוויה בעומק של כPID (A-12 ,)123 ppm-גבוה ב נמדד ריכוז

חרסית חומה ושכבת סלע עם מספר מופעים של חול חרסיתי או חול חום בשכבות  הדוגמאות כללמרבית חתך הקרקע ב
 מטרים. 1.5-2בעומק של שכבת הסלע הופיעה לרוב  העליונות.

 ממצאי מעבדה

 דוגמאות לאנליזה במעבדה והשאר למשמורת. 62הדוגמאות שניטלו הועברו  91ך מתו

TPH DRO-ORO –  ריכוזי אנליזות מעבדה,  62בוצעוTPH DRO ORD 60-בכלל הדוגמאות היה נמוך מ ppmלמעט ב ,- 
( התקבל ריכוז BH-19בקידוח  A-45, כאשר בדוגמא יחידה )ppm 180-דוגמאות בלבד בהן התקבלו ריכוזים הגבוהים מ 2

 . ppm 350לעומת  ppm 1,575  -הגבוה מערך הסף 

VOC’s –  בכלל הדוגמאות שנבדקו ריכוזם היה נמוך מסף הגילוי של שיטת הכימות. אנליזות מעבדה,  11בוצעו 

MBTEX –  בכלל הדוגמאות שנבדקו ריכוזם היה נמוך מסף הגילוי של שיטת הכימות. למעט אנליזות מעבדה,  28בוצעו
 . ppm 49.7 –של קסילן שאינו חורג מערך הסף  ppm 0.05(  בהן התקבלו ריכוז BH-8בקידוח   A-12בדוגמא יחידה )

בכלל הדוגמאות שנבדקו נמצאו ריכוזי מתכות נמוכים מערך הסף למעט אנליזות מעבדה,  52בוצעו  – מתכות כבדות
 –החורג מערך הסף  ppm 19.3נמדד ריכוז ארסן של מ' בלבד, בו  3.0בעומק  BH-63בקידוח   A-62בדוגמא יחידה, 

16ppm . 

לפי  VSLברזל וקובלט נמצאו בריכוזים אופייניים לקרקעות בישראל, אך עפ"י הפניות המשרד להגנת הסביבה לערכי ריכוזי 
 מטרים ערכי הסף כיום נמוכים מאוד ולכן נראית חריגה. 6-אזור המיועד למגורים ומרחק למי תהום גדול מ

כיום הגנ"ס אינם מייחסים חשיבות לערך הסף הנוכחי והמשרד צפוי להוציא ערך סף עדכני גבוה יותר.  – ובלטק

 כמו כן במידה ומשווים לשימוש עתידי שאיננו מגורים אין כל חריגה.

לא קידוחים( זהו ערך ש 12דוגמאות ) 20-, למרות חריגות מערך הסף בppm 415-76,270ריכוזים נעים בין  –ברזל 
מיוחסת אליו חשיבות רבה בקביעת הצורך בטיפול בקרקע ולרוב תוצאותיו לא מוצגות להגנ"ס. כמו כן במידה ומשווים 

 לשימוש עתידי שאיננו מגורים אין כל חריגה.



 

 

חזרות( עולה כי ישנה התאמה בין תוצאות האנליזה החוזרת עבור  8בכלל דוגמאות החזרה שבוצעו ) – בקרת איכות
 .TPH-מתכות כבדות ו –לו מרכיבים א

 

 הסף לכלל המרכיבים: מערך לא אותרו כלל חריגותהבאים באתרים 

 נרשמה נוכחות קסילן בלבד, אך בריכוז נמוך מערך הסף; – (1)אזור חוות מכלי דלק  .1
 ;(2מוסך טיפול )אזור  .2

 ;(4שנאים/גנרטור )אזור חדר  .3

 .(6אתר הטלת פסולת )אזור  .4

 :TPH-הסף ל מערך חידהה יחריג אותרההבאים אתרים ב

 ;(3)אזור  האנגר תפעולי .1

 :ארסן -מתכות הסף ל מערךחריגה יחידה  אותרההבאים אתרים ב

 .(5)אזור  חווה תת קרקעית-נקודת תדלוק מטוסים  .2

 בדה ע"ג מפת האתר ונקודות הדיגוםאת ממצאי המע יםלהלן מציג 2.2.5-3 – 2.2.5-1 םמיתרשי

 
 חוות מכלי דס"ל ומים – 1"ג מפת אתר ריכוז מזהמים ע .2.2.5-1 תרשים

 

 
 



 

 האנגר רכבי תפעול – 3ריכוז מזהמים ע"ג מפת אתר  .22.2.5- תרשים

 

 נקודת תדלוק מטוסים/חווה תת"ק ופריקות – 3ריכוז מזהמים ע"ג מפת אתר  .32.2.5- תרשים
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 המלצות והערכת עלויות 3

אתרים אשר זוהו בסקירה הראשונית כחשודים ובעלי  6-בסקר הקרקע הפנימי אשר בוצע ע"י רש"ת  עפ"י ממצאי
 , נמצאו ממצאי זיהום בהיקפים מינוריים.פוטנציאל זיהום ברחבי שדה התעופה הנטוש עטרות

מטרים, עומק שכבת  2במרבית נקודות הדיגום, מרבית הקידוחים בוצעו עד לעומק של הימצאות שכבת סלע עקב  
 מטרים.  4ת סלע, הועמקו הקדוחים לעומק של הסלע. במקומות בהן לא נמצאה שכב

נקודות מקומיות עם ריכוזים חריגים שהיו תחומים לרוב במרחב, עם קידוחים סמוכים בהן לא נמדדה  2סה"כ אותרו 
 וארסן. TPH –מזהמים בודדים  2כל חריגה מערכי הסף או לא אותרו כלל זיהומים, עם 

  לסיכום

קידוחים  32אשר כלל  הראשוני בלבדבהתאם לסקירה וסקר הקרקע המת כולל לטיפול בקרקע מזוההאומדן  
של איתור זיהומים נוספים במהלך עבודות ההריסה ביותר חמור המ' הינו נמוך ויגיע במקרה  0.5-4לעומקים שבין 

 . אלש"ח 100-של כלטווח ופינוי של שד"ת 

מהקידוחים ולפיכך נמנעה הגעה לעומק בעומק רדוד בחלק  במהלך הקידוחים אותרה שכבת סלעכי לציין יש 
הנדרש בשטח חוות המכלים התת קרקעית והחקירה לעומק היתה מוגבלת, כך שמסקנות לעיל מתבססות על 

 העומקים אליהם הגיעו הקידוחים.

לבצע המשך תיחום מרחבי ע"י קידוחי קרקע נוספים סביב שני המוקדים המוזכרים לעיל מומלץ  - המלצות להמשך
שממזרח לחוות באזור  BH-25סביב נקודה  וחוות הדלק התת"ק BH-19הרכבים התפעולי סביב נקודה בהאנגר 

 .המכלים ונקודות הפריקה
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 7.1.2020מיום דיגום תמונות  - 1נספח 

 BH-6קידוח 

 

 BH-12קידוח 

 

 

 



 

 

 BH-21קידוח 

 

 BH-26קידוח 

 

 

 



 

 

 טופס שטח - 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 טופס משמורת - 3נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מעבדהתוצאות  - 4נספח 


