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 6מתוך  1עמוד 

 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע  -חפירת שיקום ודיגום מוודא 

 ערק .1

דרך )רחוב שבע באר עומרים" "סונול תחנת בעורף ממוקם שבע" באר ותעשייה תעסוקה "מתחם פרויקט

(.האתר1"האתר"()תרשים–()להלן182740/573410,נ.צ.מרכזי54מגרש15חלקה38064חברון,גוש

החמישיםשלהמאההקודמתשימשדונם.עלפיהמידעשנאסףהחלמשנות15.4-משתרעעלשטחשלכ

וסככתאחסון מחסן כללה: והיא שמניםודלקים. לפריקהטעינהוהפצהשל "סונול" האתראתחברתהדלק

בצנרתעילית/תתקרקעיתאלמכליםעילייםותת אזורפריקתדלקמרכבתמשאוהעברתו קרקעיים,-שמנים,

מנהלהושירותי לטעינתמשאיותומבני נוסףשכללסככתמשאבות, ומבנה מקלטים, שני מבנהמשרדים, ם.

נקנההשטחעלידיהיזםמר2014הופסקההפעילותבאתר,ובשנת1982מחסן,ביתמלאכהומשרד.בשנת

"היזם"או"בעלהשטח"(.–ציוןברבי)להלן



 הידרוגיאלוגיה 1.1

ם,המונחיםעלתשתיתסלעיתחתךהקרקעבאתרמאופייןבמשקעיפליוקן/מיוקןהמורכבבעיקרמלסוחלוקי

 ניאוגניתמשל בעומקתעלה מונחיםעלתשתיתסלעיתעתיקהמ'.4.0קירטון הפליוקן/מיוקן משקעי כאשר

בשכבותשמחוץלתעלההניאוגנית.מתקופתהאיאוקןהםמהוויםאקוויפרשעון,קירטוןיותר

300-אתרהינוכבהרוםהאבסולוטי +מ'מעל20קוויפרהרגיונלינמצאברוםשלהא.מעלגובהפניהיםמ'

כיווןזרימתמיהתהוםהינולכיווןמערב,אלעבררצועתעזה.גובהפניהיםו

איגום–תכניתמתארמשולבתלמשקהמים–4/ב/34בהתאםלמפתאזוריסכנהלמקורותמיםעלפיתמ"א

אזור רגיש להחדרת כמוגדרבאזורהממוקם,האתרהנסקרמיםעיליים,החדרהוהעשרהוהגנהעלמיתהום

 .מי נגר עילי למי תהום

אזוריסכנהלמקורותמיםכתוצאהמזיהוםמיםעלידידלקיםשלרשותהמים,האתרממקום בהתאםלמפת

.אקויפר בעל חשיבות מועטה בו כמות המים קטנה ו/או המים בו מלוחים – 1bאזור באזורהמוגדרכ



 סביבת האתרויר של ם אוותצל – 1תרשים 


govmapמקורהמפה:



 

 

 6מתוך  2עמוד 

 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע  -חפירת שיקום ודיגום מוודא 

 תוצאות סקר קרקע 1.2

סקרקרקעבהתאםלתוכניתשאושרהעלידי2016מרץל10-9בוצעבתאריךההסטוריממצאיהסקרבסיסעל

וםסיכ.TPHריכוזיםגבוהיםמערךהסףלממצאיהסקרהראושלושהקידוחיםעםהמשרדלהגנתהסביבה.

.2ממצאיהסקרמופיעעלגבימפתקידוחיםבתרשים



עלפיממצאיסקרהקרקעהוצעהתוכניתלחפירתשיקוםבשנימוקדים,התוכניתאושרהעלידיהמשרדלהגנת

 בתאריך דרום. מחוז 20הסביבה בשטח2016לאפריל מוקדים בשני מוודא ודיגום שיקום חפירת בוצעה

בוצעההרחבהשלחפירהלאורממצאיהדיגוםהמוודא.2016במאי5מתחם.בתאריך

מסמךזהמציגאתממצאיהליוויהסביבתי.

 TPH -קרקע סקרסיכום ממצאי  -2תרשים 




 חפירות שיקום .2

 כללי 2.2

 בסיסתוכניתהחפירה, על .חפירותשיקוםיתשבוצעו קידוחים 21-ו7חפירהאחתסביב מ'2.5X8בגודל

מ'.3מ'לעומק3X2ברוחב18מ'עדלתשתיתסלע.וחפירהנוספתסביבקידוח4לעומק

 בוצע הסקר במהלך הקרקע עלדיגום מוסמכת מעבדה קרקעותבמסגרתהסמכתידי דיגום לנוהל בהתאם

.ISO170251)(מעבדותמעבדותעלידיהרשותלהסמכת

ע"פחוברתערכיהסףהראשונייםשל,1-בקרקעותבאזוררגישותהושוולערכיהסףלדיגוםהמוודאהממצאי

(.2004המשרדלהגנתהסביבה)מרץ

.3מוצגבתרשיםהחפירותמיקום

                                                           
1

 1.pdf-01-99http://www.israc.gov.il/temp/AK01 

http://www.israc.gov.il/temp/AK0199-01-1.pdf


 

 

 6מתוך  3עמוד 

 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע  -חפירת שיקום ודיגום מוודא 

 חפירותמיקום  – 3תרשים 



 דיגום מוודא 2.3

דוגמאותקרקעמדפנותהחפירהבסיוםכלחפירהנל צבע,.דוגמאותהקרקענבדקולממצאישדה)ריח,קחו

PIDבדיקת בדיקותהשדה בהתאםלממצאי (. דוגמאות הותוכניתהדיגוםהמאושרתנשלחו לאנליזתקרקע

TPHמתאראתמיקוםנקודותהדיגום.4מציגהאתממצאיהשדה,תרשים1.טבלהבמעבדה

 דיגום מוודא ממצאי שדה – 1טבלה 

 
ppm:PIDיחידות 



ערכיםבכלהדוגמאות–ממצאי שדה לדלקים.PIDבמכשירהנמוכיםמאודנמדדו ולאהורגשריחאופייני ,

לאהורגש18בדוגמהשניטלהלאחרהרחבתבורהורגשריחשלחומראורגני)פסולת(.18בחפירהשלבור

ריח.

 

PIDלחותריחתיאורמיקוםעומק )מ'(דוגמהחפירהתאריך

C14.01.4חול כורכרי מעורב עם שברי סלע תחתית חפירה

C21.0דופן צפון

C30.0דופן מערב

C40.0דופן מזרח

C50.5דופן דרומית

C60.1דופן מזרחית

C70.0דופן מערבית

C80.0דופן מערבית

C90.0דופן מזרחית

C100.1דופן צפונית

C110.0דופן דרומית

05/05/201618D103.00.0יבשאיןחרסית סילטית- לסהרחבת חפירה דופן צפונית

20/04/2016

לחישחרסית סילטית- לס183.0

יבש אין
חרסית סילטית - לס 3.0-4.0

7,21



 

 

 6מתוך  4עמוד 

 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע  -חפירת שיקום ודיגום מוודא 

 מימדי חפירה ודיגום מוודא -4תרשים 

 

 מעבדה תוצאות 2.4

 למעבדהדוגמאותהקרקע להגנתהסביבהובעלהועברו המשרד ידי מהרשות 17025תהסמכהמוכרתעל

בקירורובתיעודמתאים.להסמכתמעבדות)המכוןהישראלילאנרגיהולסביבהו/אומעבדתאמינולאב(

לערכיהסףממצאיאנליזותהמעבדה,תוךהשוואהאתהמציג2ה.טבל TPHהקרקענבדקולנוכחותדוגמאות

רגישות הסףהראשונייםש1-בלקרקעותבאזור חוברתערכי ע"פ )מרץ להגנתהסביבה המשרד (.2004ל

תעודותהמעבדהמוצגותבנספחב'.

 

 דיגום מוודא -TPH מעבדהתוצאות  – 2טבלה 

 
 418.1EPAשיטת מעבדה: מ"ג/ק"גיחידות:;מכוןהנפטמעבדה:

TPH

EPA 418.1

DL- 50

C1 78תחתית חפירה

C2679דופן צפון

C3586דופן מערב

C4444דופן מזרח

C5219דופן דרומית

C6101דופן מזרחית

C7174דופן מערבית

C8355דופן מערבית

C9101דופן מזרחית

C101,173דופן צפונית

C11115דופן דרומית

05/05/201618D108הרחבת חפירה - דופן צפונית

500ערכי סף, מרץ 2004

תאריך

20/4016

מיקוםדוגמה

7,21

18

חפירה



 

 

 6מתוך  5עמוד 

 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע  -חפירת שיקום ודיגום מוודא 

TPH 

 דוגמהתוצאותהמעבדה אחת, בדוגמה רק כי C10מראות נמדד גבוה ערך עבור הסף לאחר.TPHמערך

ירדבצורהמשמעותית,מתחתלערךהסף.(D10)דוגמה TPHתהחפירהבדופןזו,ריכוזההרחב



 דיגום ערימות .3

לאחרחפירהנדגמותהקרקעוערימ תעשייהוקרקעותמזוהמותעלפי דיגוםהנחיותהאגףלשפכי לחפירה,

החשודהבזיהום או מזוהמת ערימותקרקע מרץ 2016, לפינוי., יעד מנתלקבוע שלושעל נגדמו הכול סך

ערימות21-ו7הקרקעמחפירה.ערימות וערימהשנייה3-0ערימהאחתמחתךהקרקע,חולקהלשתי מ'

נדגמהגםהיאלצורך18ערימהשלישית,מבור.חלוקהזובוצעהעלבסיסממצאיסקרהקרקעמ'.4-3מעומק

גוםחטף.בדיTPHאפיוןוקביעתיעדפנוי.הערימותנדגמולאנליזת

 דיגום ערימות - ממצאי שדה – 3טבלה 
 


ppm:PIDיחידות 

 

 

 

PIDלחותריחתיאורמיקום דוגמה

1C120.0

2C120.0

3C120.1

4C120.0

5C120.0

6C120.4

7C120.0

8C120.0

9C120.0

10C120.0

1C1315.9

2C138.6

3C137.5

4C1318.1

5C137.3

6C1314.0

7C136.5

8C139.0

9C133.1

10C1316.2

1C140.0

2C140.0

3C140.1

4C140.0

5C140.0

6C140.0

7C140.0

8C140.0

9C140.0

10C140.0

ערימה 2-  קרקע 

מחפירה סביב קידוח 

7 - עומק 4-3 מ'

יבשישלס

ערימה 3-  קרקע 

מחפירה סביב קידוח 

18 - עומק 3-0 מ'

לס מעורב 

בפסולת בניין 

ופסולת ביתית

יבשיש

ערימה 1-  קרקע 

מחפירה סביב קידוח 

7 - עומק 3-0 מ'

לח מעטאיןלס



 

 

 6מתוך  6עמוד 

 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע  -חפירת שיקום ודיגום מוודא 

 דיגום ערימות -תוצאות מעבדה  – 4טבלה 

 
 418.1EPAשיטת מעבדה: מ"ג/ק"ג: יחידות;מכוןהנפטמעבדה:

 
 ומסקנותסיכום  .4

 בארשבע עומרים" ממוקםבעורףתחנת"סונול ותעשייהבארשבע" עלופרויקט"מתחםתעסוקה משתרע

דונם.15.4-שטחשלכ

וסככתשימשהאתר מחסן כללה: והיא שמניםודלקים. לפריקהטעינהוהפצהשל "סונול" אתחברתהדלק

ותת עיליים מכלים אל קרקעית עילית/תת בצנרת והעברתו משא מרכבת דלק פריקת אזור שמנים, -אחסון

שירותים.מבנהמשרדים,שנימקלטים,ומבנהנוסףקרקעיים,סככתמשאבות,לטעינתמשאיותומבנימנהלהו

.הופסקההפעילותבאתר1982שכללמחסן,ביתמלאכהומשרד.בשנת

 בהתאם קרקעמאושרתהחפירהלתוכנית סקרק ממצאי בסיס על בתאריך בוצע2016אפרילב20, שתיו

החפירותבוצעדיגוםמוודאלאחרביצוע.18במאיבוצעההרחבהשלבור5-ובמתחםחפירותשיקוםבשטחה

נוהלהמשרדלהגנתהסביבה פי וקביעתיעדעל לצורךאפיון לדיגוםמוודאמחפירהוערימותהקרקענדגמו

לפנוי.

 לנוכחות נבדקו הקרקע התהום,TPHדוגמאות למי מהקרבה הנגזרים סף לערכי הושוו המעבדה תוצאות .

.אזורירגישותלמיתהוםומשימושיהקרקעבאתר

:כיהצביעוהדיגוםהמוודאממצאי

אוקרוביםלערךהסף.נמדדוריכוזיםנמוכיםמערךהסף–21-ו7בחפירהשבוצעהסביבהקידוחים .א
17,513במהלךסקרהקרקע)7הערכיםבדיגוםהמוודאירדובשניסדריגודלמהערךשנמדדבקידוח

 חל"מ(,כךשרובמסתהזיהוםנחפרה.

 .ב שבוצעה בחפירה קידוח ה–18סביב בדופן הסף מערך גבוה ריכוז מהבור.צפוניתנמצא דוגמאות
ומהערימההיובעלותריחאופיינילפסולתוחומראורגני.במהלךהחפירההתגלתהפסולתבנייןופסולת

ירדבצורה– TPHבוצעדיגוםמוודאנוסף,ובוריכוזהלאחרהרחבתהחפירהבדופןהצפוניתביתית.
 יתמתחתלערךהסף.משמעות

ערימות:דיגוםה

קרקע,נמצאהמתאימהלפנויאס"פמעורבתמ'3-0בחתךקרקע21-ו7ידוחיםקקרקעמחפירת-1ערימה

טוןקרקע.28.9סךהכלפונו,רמתחובבופונתהללכיסוי

בונמדדוריכוזיםממצאיסקרהקרקע,עלבסיסמ'4-3בחתךקרקע21-ו7קרקעמחפירתקידוחים-2ערימה

טוןקרקע.19.8סךהכלפונוגבוהיםהערימהפונתהלטיפולביולוגיברמתחובב,

פונתהלדודאים,בכפוףהערימהמצאהמתאימהלפנוילאס"פמעורבת.נ,18ידוחקרקעמחפירתק-3ערימה

טוןקרקע.30.1פונוסךהכל.אישורלביצועהפינוימצורףבנספחג'.המשרדלהגנתהסביבהלאישור

מצורפיםבנספחד'.קליטתקרקעתעודות

 

 
 -סוף מסמך-

TPH

EPA 418.1

DL- 50

1C121,126

6C12419

10C12541

1C132,466

4C132,723

10C134,147

1C14308

2C14200

דוגמה

ערימה 3-  קרקע מחפירה סביב 

קידוח 18 - עומק 3-0 מ'

מיקום 

ערימה 1-  קרקע מחפירה סביב 

קידוח 7 - עומק 3-0 מ'

ערימה 2-  קרקע מחפירה סביב 

קידוח 7 - עומק 4-3 מ'
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 18הרחבת חפירה  – 3תמונה 

 

 פנוי קרקע  – 4תמונה 
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רח 'גונן 10 ,ת.ד .7063

פתח תקוה 49170

MichalS@lddtech.com פקס:
03-9265979,052-7444674טל:

ד"ר מיכל שכטר

 
 MichalS@lddtech.com דוא"ל::

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 34434.16-C

D-10-  קרקע
05/05/2016

אקראי סוג הדיגום:
חברת אל.די.די  -איל מושקובץנדגם ע"י:

עורף סונול עומרים,ב"שמקום הדיגום:
05/05/2016תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg81

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הסמכה/שיטה  /תקןהבדיקה
 הכרה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

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

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 = (-)אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:

חתימה:

מיכל איזנמן נבדק ע"י:

דר' שירה רוזנצוייג - מנהלת מחלקהאושר ע"י:

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה .אין לעשות שימוש בשמה של 

אמינולאב

 דף 1 מתוך 1

 *סוף תעודת הבדיקה *
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 אישור פנוי קרקע –' גנספח 

 כי תעשייה, קרקעות מזוהמות ודלקיםאגף שפ
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 אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות

 ' אייר תשע"וב
 2354מאי  53

 לכבוד 
 , בעליםציון ברבימר 

 אתר עורף סונול עומרים 
 

 באמצעות
 מר איל מושקוביץ

 חברת אל.די.די.
 

 שלום רב,
 

 
 

עפ"י תקנות   -אישור מנהל לסילוק פסולת חומרים מסוכנים   -ורף סונול עומריםעהנדון:  
 0991 -רישוי עסקים )סילוק פסולת מסוכנת(, התשנ"א

 
 דודאיםלאתר טון  21הגשתם בקשה לסילוק קרקע מזוהמת בכמות של  8.1.54בתאריך  .5

המיועד שטח שבע, -אתר סונול עומרים בארבלכיסוי. על פי הבקשה, מקורה של הקרקע 

 . אשר שימש בעבר כמסוף דלקים לבנייה

-א"מסוכנים(, התשנ חומרים פסולת עסקים )סילוק רישוי לתקנות )א(2לתקנה  בהתאם .2

 כהגדרתה מסוכנת פסולת המהווה הקרקע את לפנות נדרש התקנות(, הנך: )להלן 5993

 . היווצרותה ממועד חודשים 4 בתוך המסוכנת(, הפסולת -בתקנות )להלן

על פי נתוני הבקשה, הקרקע המיועדת לסילוק מתאימה, לאור הבדיקות שערכתם, לפינוי  .3

 כפי שבקשתם. עורבתמ פסולת של למטמנה

לך בזאת לסלק את  תאני מאשר)ב( לתקנות, 2פי תקנה -לפיכך, ומתוקף סמכותי על .6

ככיסוי בלבד  ,דודאים –לאתר סילוק הפסולת  טון( 25)הקרקע המזוהמת, בכמות זו 

על פי המפורט בנוהל טיפול בקרקעות מזוהמות בשמנים  לובתיאום מראש עם האתר, הכו

כל זאת בתיאום עם מחוז  ודלקים המצוי באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

 במשרדנו. דרום

על גבי  םוטרם שימוש בה לכיסוי תיער לכיסוי בלבדקרקע מזוהמת זו תשמש במטמנה  .1

  יפים לקרקע.תשתיות באופן שימנע כל חלחול ו/או גלישת תשט

 רוםדולדווח על סיום הביצוע למחוז  באופן מיידיעליך לבצע את סילוק הפסולת  .4

 שבמשרדנו.

לתקנות, יש לשמור את החשבוניות על סילוק פסולת  3פי תקנה -הריני להזכירך, כי על .5

החומרים המסוכנים לאתר הפסולת הרעילה או למקום המחזור/השימוש החוזר בה או 

לפי העניין, ולהציגן בפניי או בפני רשות הרישוי, או בפני מי שפועל  לבה, הכוהטיפול 

 מטעמנו להוכחת סילוק הפסולת כנדרש. 

למען הסר כל ספק, אישור זה אינו גורע מהוראות כל דין החל בעניין, ובכלל זה הוראות  .8

 החוק והתקנות בעניין אופן השינוע, הטיפול והסילוק. 

 .חודש מיום הוצאתו בלבדעד תוקף אישור זה הינו  .9
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 אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :העתק

 

 מנהל אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות - אבי חיים
 אגף פסולת מוצקה מנהל - אבי רדאעי

 ממונה פסולת מוצקה - אורי טל
 גף טיפול בפסולת, מחוז דרוםא - מדר בן ברוךס
 כז תעשיות, רישוי עסקים וקרקעות מזוהמות, מחוז דרוםר - יתי הרלינגא
 
 

 2354, 54-563                         סימוכין:
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 רחלי דוד

 "מנהל" לפי התקנות
 ממונה קרקעות מזוהמות
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