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 עורף תחנת סונול עומרים, באר שבע - קרקעח ממצאי סקר "דו הנדון:

 פרויקט מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע,  –(  Phase Iורי )דוח ממצאי סקר היסט :LDD. 1: סימוכין
 22.2.16עורף תחנת סונול עומרים,                          

            
 

 38064באר שבע )גוש  עומרים" סונול"ממוקם בעורף תחנת ה"מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע"  פרויקט

(, ובו המלצה לביצוע סקר קרקע 1יסטורי, )סימוכין בוצע סקר ה "האתר"( –( )להלן 54מגרש  15קה חל

החל מאמצע שנות החמישים של המאה  ,דונם 15.4 -שטח של כהאתר משתרע על לאיתור ותיחום זיהום. 

 1982הקודמת שימש האתר את חברת הדלק "סונול" לפריקה, טעינה והפצה של שמנים ודלקים. בשנת 

"היזם" או "בעל  –)להלן  השטח על ידי היזם מר ציון ברבינקנה  2014הופסקה הפעילות באתר, ובשנת 

, מבנה של סוכנויות למכירת לרכביםבכוונת היזם להקים באתר מתחם רכב הכולל מוסכים, מגרש  השטח"(.

 כלי רכב, ועוד. 

על פי סקר קרקע לצורך ביצוע  מר ציון ברבישכרה ע"י ( נ LDD)טכנולוגיות מתקדמות בע"מ  אל.די.די חברת

 .מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה כנית דיגום שאושרה על ידית

 . (8)פרק  1, בהתאם למפרט המתואר בסימוכין 2016 מרץל 10-9הסקר בוצע בין התאריכים 

 

 ניתוח הממצאים והמלצות להמשך. מסמך זה מציג את ממצאי הסקר,

 

 

 בברכה,

 

 איל מושקוביץ

 ומנהל פרויקטים הידרוגיאולוג

050-6539918 

yalmo@lddtech.come 

 
ציון ברביהעתק:   
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 טבלאות

 Aממצאי בדיקות השדה, דיגום  -א'1טבלה 

 Bממצאי בדיקות השדה, דיגום  -ב'1טבלה 

 A , מתכות, דיגוםTPH -ממצאי בדיקות המעבדה -א'2טבלה 

  VOC's -ממצאי בדיקות המעבדה -3טבלה 

 B , מתכות, דיגוםTPH -ממצאי בדיקות המעבדה -ב'2טבלה 

 Aדיגום  SVOC's -ממצאי בדיקות המעבדה -א'4טבלה 

 Bדיגום  SVOC's -ממצאי בדיקות המעבדה -ב'4טבלה 

 פיצולים -בקרת איכות -5טבלה 

 חזרות ובלנק מסע -בקרת איכות -6טבלה 

 לחפירההערכת נפח ומשקל קרקע  – 7טבלה 

 

 תרשימים

  סביבת האתר – 1 תרשים

 קידוחי קרקעמיקום  – 2 תרשים

 TPH -כום ממצאי דיגום קרקעסי - 3תרשים 

 אזור וגודל חפירות מומלצים -4תרשים 

 

 

 

 נספחים

 תמונות -נספח א'

 קרקע -מעבדה עודותת -נספח ב'

 יומן שדה -נספח ג'

 



 

 

 11מתוך  1עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 רקע 1

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

(. האתר 1"האתר"( )תרשים  –( )להלן 182740/573410, נ.צ. מרכזי 54מגרש  15חלקה  38064חברון, גוש 

החל משנות החמישים של המאה הקודמת שימש  על פי המידע שנאסףדונם.  15.4 -משתרע על שטח של כ

ת אחסון והיא כללה: מחסן וסככ קה טעינה והפצה של שמנים ודלקים.האתר את חברת הדלק "סונול" לפרי

קרקעיים, -והעברתו בצנרת עילית/תת קרקעית אל מכלים עיליים ותתמשא  דלק מרכבתשמנים, אזור פריקת 

מבנה משרדים, שני מקלטים, ומבנה נוסף שכלל  .סככת משאבות, לטעינת משאיות ומבני מנהלה ושירותים

נקנה השטח על ידי היזם מר  2014הופסקה הפעילות באתר, ובשנת  1982בשנת . מחסן, בית מלאכה ומשרד

 "היזם" או "בעל השטח"(. –ן ברבי )להלן ציו

בכוונת היזם להקים באתר מתחם רכב הכולל מוסכים, מגרש מכוניות לאחר תאונה, מבנה של סוכנויות 

 למכירת כלי רכב, ועוד. 

בהתאם למפת אזורי סכנה למקורות מים כתוצאה מזיהום מים על ידי דלקים של רשות המים, האתר ממקום 

 .אקויפר בעל חשיבות מועטה בו כמות המים קטנה ו/או המים בו מלוחים – 1ב'ר באזור המוגדר כאזו

טכנולוגיות מתקדמות בע"מ נשכרה ע"י מר ציון ברבי לצורך ביצוע סקר קרקע על פי תכנית דיגום  LDDחברת 

על פי תכנית  2016 מרץל 10-9-סקר הקרקע בוצע ב שאושרה על ידי מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה.

  ."י מחוז דרום במשרד להגנת הסביבהמאושרת עגום די

 ממצאי הסקר מוצגים להלן.

 האתר  סביבתם אוויר של ותצל – 1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 govmap: מקור המפה



 

 

 11מתוך  2עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 קרקעסקר  2

הסקר  .2009, יולי סקר הקרקע בוצע עפ"י נוהל האגף לשפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות לביצוע סקרי קרקע

התת  ואזור המיכלים שמניםקידוחים שבוצעו בכל שטח האתר תוך מתן דגש על אזור סככות ה 19 ללכ

 הקידוחים מיקוםממצאי השדה. בנוסף, לאור קידוחי תיחום אופקי שבוצעו  3-עך פי תוכנית הסקר, ו קרקעיים

 .2בתרשים  מוצג

 . דרוםע"י מחוז  אושרהשדיגום הסקר בוצע על פי תוכנית ה

 

וע"פ  במהלך הסקר בוצע בהתאם להנחיות לדיגום קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה דיגוםה

של הרשות להסמכת  ISO 17025לתקן  LDDחברת  תבמסגרת הסמכהאמריקאי  EPA -ההנחיות של ה

 מעבדות.

 

 פרטי הקידוחים מוצגים להלן:

 .2016 מרץב 10-9תאריך הקידוחים: 

 .22-עד ק 1-ק שמות הקידוחים:

 .סקר קרקע מטרת הקידוח:

 .0c 24בהירמזג אויר: 

 בע"מ. ביוטרה מבצעת: ת קידוחחבר

 כפולת דופן.( Direct Pushדחיקה ישירה ) שיטת קידוח:
דיגום קרקע מתוך שרוולים ייעודיים לדיגום קרקע )דחיקה ישירה( לצורך אבחנה ויזואלית,  שיטת דיגום:

 פים נלקחו בווילים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.ודוגמאות מעבדה. דוגמאות לנדי PIDקריאת 

 .(LDD) איל מושקוביץ דוגם:

מ', עם שברי סלע  4.0-3.5)לס( עד לעומק סילטית  -חרסיתמשכבת מורכב  אתרחתך הקרקע ב תיאור קרקע:

 קרטוני.  -שכבת סלע גיר 4.0קרטון. בעומק -גיר

 . סלע()עד שכבת ה 'מ 4.2 –מקסימליעומק  עומק הקידוח:

PID: במכשיר  בדיקות שדה נבדקו באמצעותPID  מסוג  MiniRae 3000(0630 מספר סידורי),  כוייל המכשיר

 טח.שונבדק כל יום ב 2015ר דצמבבמעבדת אמפרוקו ב

 

 כל מטרממ' ו 0.5עומק מ, צבע( PIDבכל קידוח נלקחו דוגמאות לבדיקות שדה )ריח, לחות,  -בדיקות שדה

לפחות שתי דוגמאות מכל קידוח ודוגמאות נוספות  -השדה נשלחו למעבדה דוגמאות קרקע . ע"פ בדיקות נוסף

. תוצאות בדיקות השדה מוצגות 2שהראו ממצאים חריגים בבדיקות השדה. מיקום הקידוחים מוצג בתרשים 

 . ב'1-א'1בטבלאות 

 

שראלי לאנרגיה וסביבה ובמעבדת המכון הי בנס ציונה, בקטוכםהאנליזות בוצעו במעבדת –בדיקות מעבדה 

 מציגות את ממצאי בדיקות המעבדה. 4-2טבלאות  .ת להסמכת מעבדותהרשושל  ISO17025ת הסמכה ובעל

 תעודות המעבדה מוצגות בנספח ב'.

 

 :האנליזות שבוצעו

 TPH  שיטת אנליזה(418.1 EPA). 

VOC’s  שיטת אנליזה(8260  EPA )- נ( לקחו בבקבוקנים אטומים נפרדיםvial). 

SVOC’s   8270)שיטת אנליזה  (EPA. 

  (.SM 3120B מתכות )מיצוי חומצי

 



 

 

 11מתוך  3עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

מעבדת  -פוצלו ונשלחו לבדיקה במעבדה נוספתדוגמאותTPH (4  )דוגמאות לאנליזת מה 10% -בקרת איכות

 5%-בשל הרשות להסמכת מעבדות.   ISO17025, בעלת הסמכההמכון הישראלי לאנרגיה וסביבה

. בנוסף, בוצע קידוח רקע בגבול המתחם בקטוכםבוצעה בדיקה חוזרת במעבדת  דוגמאות( 2) דוגמאותמה

בדיקות  ומתכות. כמו כן, בוצע TPH ,VOC ,SVOCמ'. דוגמה מקידוח רקע נשלחה לאנליזות של  1.0לעומק 

VOC’s 6-5 אותלבלנק מסע. ממצאי בקרת האיכות מוצגים בטבל . 

 

מ' ע"פ חוברת ערכי  12-46ר רגישות ב' ובמרחק ממי תהום ממצאי הסקר הושוו לערכי הסף לקרקעות באזו

 (.2004הסף הראשוניים של המשרד להגנת הסביבה )מרץ 

 

 קידוחי קרקעמיקום נקודות מפת האתר ו -2תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

קידוח תיחום 

 אופקי



 

 

 11מתוך  4עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 A (.163.9)ממצאי בדיקות השדה, דיגום  -א'1טבלה 
PIDלחותריחתיאורעומק )מ'(דוגמהקידוח

A-10.50.0

A-21.00.0

A-32.00.9

A-43.00.9

A-50.52.0

A-61.02.8

A-72.02.3

A-83.01.3

A-90.51.4

A-101.01.8

A-112.03.0

A-123.02.8חרסית סילטית- לס עם שברי חלוקים

A-130.51.5

A-141.02.4

A-152.02.0

A-163.01.3חרסית סילטית- לס עם שברי חלוקים

A-170.52.5

A-181.03.1

A-192.02.1

A-203.01.2

A-210.51.7

A-221.02.1

A-232.02.2

A-243.03.0

A-253.522.5יש

A-264.0230.0יש

4.1

A-270.52.2

A-281.01.7

A-292.00.9

A-303.00.5חרסית סילטית - לס עם פסולת בטון

A-310.51.1

A-321.02.0

A-332.01.1

A-343.01.6חרסית סילטית- לס עם שברי חלוקים

A-350.50.7

A-361.01.2

A-372.01.3

A-383.01.0חרסית סילטית- לס עם שברי חלוקים

A-394.0)0.4חול גס גרגר )מילוי

4.1

A-400.51.5

A-411.01.4

A-422.01.4

A-433.00.9חרסית סילטית עם שברי סלי גירי

A-440.51.5

A-451.02.0

A-462.02.0

A-473.02.0חרסית סילטית- לס עם שברי סלע גירי

A-480.51.1לח

A-491.00.9

A-503.065.0

A-513.54.5ישחרסית סילטית- לס עם שברי חלוקים

4.2

ק-5

ק-11

ק-12

אין

אין

אין

אין

אין

אין חרסית סילטית- לס

חרסית סילטית- לס

חרסית סילטית- לס

ק-7

חרסית סילטית- לס עם שברי חלוקים

חרסית סילטית לס

חרסית סילטית- לס

ק-6

חרסית סילטית- לס

חרסית סילטית- לס

יבש

יבש חרסית סילטית- לס

ק-2

ק-1

ק-3

ק-4

מעטאין

יבשאין

לח

יבש

לח

יבש

לח

יבש

יבש

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר- קרטוני

יבשאין
ק-10

חרסית סילטית- לס

ק-16
חרסית סילטית- לס

מעטאין

יבשאין

חרסית סילטית- לס

אין

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר- קרטוני

חרסית סילטית- לס

ק-19

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר- קרטוני

 
 PID: ppmיחידות 

 
 



 

 

 11מתוך  5עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 B (10.1.16), דיגום ממצאי בדיקות השדה -ב'1טבלה 
PIDלחותריחתיאורעומק )מ'(דוגמהקידוח

0.6יבשאיןחרסית חווארית לסB-11.0רקע

B-20.50.8מלוי שברי סלע ולס

B-31.01.0

B-43.00.8

B-50.50.9

B-61.51.4

B-73.02.8

B-80.50.8חרסית רזה חומה

B-91.01.1

B-102.01.1

B-113.01.1לס עם שברי סלע

B-120.58.2חרסית רזה חומה

B-131.05.3לס

B-141.56.5לס

B-152.06.5שברי סלע גיר מעורב בלס

B-160.55.5חרסית רזה חומה

B-171.04.7לס

B-182.06.1לס

B-193.04.9לס עם שברי סלע גירי

B-204.06.6חול דק גרגר ממויין היטב

4.2

B-210.55.1חרסית רזה חומה

B-221.05.3לס

B-232.07.2לס

B-243.05.1לס עם שברי סלע גירי

B-254.22.4חול דק גרגר ממויין היטב

4.5

B-260.56.2חרסית רזה חומה

B-271.03.4

B-282.05.8

B-293.05.3לס עם שברי סלע גירי

B-300.55.1

B-311.03.6

B-322.04.1

B-333.04.2

B-343.54.6לס עם שברי סלע גירי

B-350.56.8

B-361.03.8

B-372.03.8

B-383.02.4

B-394.01.7לס עם שברי סלע גירי

4.2

B-400.51.0

B-411.03.1

B-422.04.3

B-433.04.0

B-444.05.0לס עם שברי סלע גירי

4.3

יבשאיןק-18

יבשאיןלס עם שברי סלע ופסולת בנייןק-14

חרסית סילטית -לס עם פסולת בטון

ק-21

ק-22

חרסית סילטית -לס

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר- קרטוני

אין

חרסית סילטית -לס
יבשאין

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר- קרטוני

יבש

חרסית סילטית -לס

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר- קרטוני

ק-13

ק-9

סיום קידוח, הגעה לסלע גיר

יבשאין

יבשאין

יבשאין

יבשאיןק-17

ק-15

יבשאיןק-8 חרסית סילטית -לס

יבשאיןק-20
חרסית סילטית -לס

 
 PID: ppmיחידות 

  

 דים על זיהום בקרקע.יברוב הדוגמאות לא נצפו סימנים המע  -ממצאי בדיקות השדה

 

, והתקבלו מ' 4- 3.5( הורגש ריח אופייני לדלקים בדוגמאות מעומק 19-, ק7-מהקידוחים ) ק נייםבשרק 

( ואינו קרטון-חתך הליתולוגי הינו סלעי )גיר מ' 4.2. בעומק PID-במכשיר ה חל"מ 20-גבוהות מקריאות 

  מאפשר דיגום.

 



 

 

 11מתוך  6עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 A  (.163.9), דיגוםמתכות, TPH -ממצאי בדיקות המעבדה -א'2טבלה 
 

TPHAg כסףAs  ארסן
בורון 

B 

בריום

Ba 

קדמיום 

Cd 

כרום  

Cr

נחושת 

Cu 

מנגן 

Mn

ניקל 

Ni

עופרת  

Pb

גפרית 

S 

סלן  

Se

אבץ  

Zn

EPA 418.1

DL- 501.05.03.02.02.02.02.02.02.01.05.03.02.0

A-10.5<50<1<535116<2251532720<11,499<336

A-43.0<50

A-50.5<50<1<537106<2241536220<11,117<338

A-83.0<50

A-90.5<50

A-123.0<50

A-130.5<50

A-163.0<50

A-170.5<50

A-203.0<50

A-210.583

A-264.017,513

A-270.5<50

A-303.0122

A-310.5<50

A-343.0<50

A-350.5<50

A-393.0<50

A-400.5<50

A-430.5<50

A-440.5105

A-473.0129

A-480.5259

A-503.0349

A-513.5332

50020017150625304001906,0005001,0004,0001002,500 ערכי סף, מרץ 2004

ק-16

ק-19

ק-3

עומק )מ'(דוגמהקידוח

ק-1

ק-2

SM 3120B

לא נבדק

ק-4

ק-6

לא נבדק

לא נבדק

ק-7

ק-11

ק-10

ק-12

ק-5

 
 דוגמאות ממשמורת*:, סף הגילוי :DL ,בקטוכם מעבדה:ק"ג,  \מ"ג יחידות:

 
 B (.163.10) מתכות, דיגום, TPH -ממצאי בדיקות המעבדה -ב'2טבלה 

 

TPHAg כסף
ארסן  

As

בורון 

B 

בריום 

Ba

קדמיום 

Cd 

כרום  

Cr

נחושת 

Cu 

מנגן 

Mn

ניקל 

Ni

עופרת  

Pb

גפרית 

S 

סלן  

Se

אבץ  

Zn

EPA 418.1

DL- 505.05.03.02.02.02.02.02.02.01.05.05.02.0

B-11.0<50<1<524108<2241729519<1616<333רקע

B-20.5<50

B-43.0760

B-50.5170

B-73.0152

B-80.588

B-113.0<50

B-120.5<50

B-153.0<50

B-160.5177

B-204.0<50

B-210.5<50

B-254.2<50

B-260.5205

B-293.0411

B-343.5152ק-20

B-394.01,137ק-21

B-444.0<50ק-22

50020017150625304001906,0005001,0004,0001002,500

SM 3120B

ערכי סף, מרץ 2004

ק-9

ק-8

עומק )מ'(דוגמהקידוח

ק-18

ק-14

ק-15

ק-17

ק-13
לא נבדק

 
 סף הגילוי :DL , בקטוכם מעבדה:ק"ג,  \מ"ג ת:יחידו

 
 
 
 
 



 

 

 11מתוך  7עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

  VOC's -ממצאי בדיקות המעבדה -3טבלה 
 

XyleneMTBEToluene
n-Propyl 

benzene

Isopropyl

benzene

Ethyl 

Benzen
Benzene

1,3,5- 

Trimethyl

benzene

1,2,4- 

Trimethyl

benzene

Other 

VOC's

-

A-264.0ק-7

A-503.00.32ND<0.010.03<0.01NDND0.160.62ק-19

B-11.0רקע

500.02830--504---

ND

ND

עומק )מ'(דוגמהקידוח

EPA 8260

0.025

 ערכי סף, מרץ 2004
 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה מעבדה:ק"ג,  \מ"ג יחידות: 

 
 

 Aדיגום  SVOC's -ממצאי בדיקות המעבדה -א'4טבלה 
 

Phenant

hrene

Naphthal

ene

2-Methyl 

naphthal

ene

Pyrene
Fluorant

ene

Hexachl

orobenz

ene

bis-(2-

Ethylhexyl) 

Phthalate

 Other 

SVOC's

 Total 

SVOC's

0.020.020.050.020.020.050.05--

A-123.0NDק-3

A-163.0NDק-4

A-203.0NDק-6

A-264.017.9417.94ק-7

A-303.00.060.210.27ק-5

A-343.0NDק-11

A-393.0NDק-10

A-433.0NDק-12

A-473.0NDק-16

A-503.00.170.130.310.090.040.64ק-19

404040404040404040

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

NDND

EPA 8270

ערכי סף, מרץ 2004

עומק )מ'(דוגמהקידוח

 
 סף הגילוי :DL , בקטוכם מעבדה:ק"ג,  \מ"ג יחידות:

 
 Bדיגום  SVOC's -י בדיקות המעבדהממצא -'ב4טבלה 

 

PhenanthreneNaphthalene
2-Methyl 

naphthalene

bis-(2-

Ethylhexyl) 

Phthalate

 Other 

SVOC's

 Total 

SVOC's

0.020.020.050.05--

B-11.0NDרקע

B-43.00.13-0.13ק-18

B-73.0<0.05<0.05ק-17

B-113.0NDק-15

B-153.0NDק-17

B-204.0NDק-13

B-254.2NDק-9

404040404040

ND

ND

ערכי סף, מרץ 2004

עומק )מ'(דוגמהקידוח

EPA 8270

ND

ND

ND

ND

ND

 
 סף הגילוי :DL בקטוכם,  מעבדה:ק"ג,  \מ"ג יחידות:

 
 
 
 
 
 



 

 

 11מתוך  8עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

TPH-  .במרבית הקידוחים נמדדו ריכוזים נמוכים מסף הכימות של השיטה או נמוכים מערך הסף 

 

 מ'(. 4.0-3.0בדוגמאות העומק )גבוהים מערך הסף ( נמדדו ריכוזים 21-ק-ו 7-, ק18-בשלושה קידוחים )קרק 

 בהם לא נמדדו חריגות.  22-וק 20-באמצעות קידוחים ק ופקיתתוחם אנכית )הגעה לסלע( וא 7-קידוח ק

 

 . בשתי הדוגמאות שניטלו מאזור סככת השמנים לא התגלו חריגות במתכות כבדות  -מתכות כבדות

 

VOC's- ריכוזים מעל לסף הגילוי של השיטה.  נמדדודוגמאות שנבדקו לא ב 

 

SVOC's- מעל לסף הגילוי של  לחלופין באף אחת מהדוגמאות שנבדקו לא נמצאו ריכוזים מעל לערכי הסף או 

 .השיטה

 
 

 פיצולים -בקרת איכות -5טבלה 
 

מכון הנפטבקטוכם

A-12<5060

A-20<5055

A-50349413

11.1.16B-20<5095

EPA 418.1 TPH
10.3.16

פיצול

אנליזה
מעבדה

סיווג דוגמה תאריך שיטה

 
 אמינולאב, בקטוכם :ותמעבדק"ג,  \מ"ג יחידות: 

 
 

 חזרות ובלנק מסע -בקרת איכות -6טבלה 
 

9.3.16A-20B<50<50

10.3.16B-39B7789

10.3.16B-391,0241,137

VOCEPA 826010.1.16TB 1בלנק מסעND

סיווג

TPHEPA 418.1חזרה

דוגמה בקטוכםתאריךשיטהאנליזה

 
 בקטוכם מעבדה: ק"ג, \מ"ג יחידות: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 11מתוך  9עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 ניתוח הממצאים 3

התגלה זיהום  7-קידוח קבממצאי הסקר ההיסטורי(, ע"פ באתר ) שבו היו מוטמנים מכלים תת קרקעייםבאזור 

מ'. על פי ממצאי השדה,  4.2מ'. הזיהום תוחם אנכית על ידי חתך ליתולוגי סלעי בעומק  4.0בעומק  -TPHב

לצורך תיחום אופקי. ממצאי קידוחי התיחום  7-דוח קהוחלט על ביצוע שלושה קידוחים נוספים סביב קי

נמדדו  (, בשני הקידוחים הנוספים לא3)תרשים  7-דר' מע' לק 21-מלמדים על המצאות זיהום בקידוח ק

 נמוכים מסף הגלוי של השיטה. ריכוזים או ריכוזים החורגים מערך הסף, 

נמדד ריכוז מעט גבוה מערך  18-בקידוח ק )ממצאי הסקר ההיסטורי( באזור בו היו ממקומות משאבות הדלק

 לא בוצע תיחום של הזיהום בנקודה זו. מ'.  3.0בעומק  ,הסף

יהום קרקע ממוקד ומתוחם בהם נמצא ז ,בהתאמהמ"ר  2-מ"ר ו10סה"כ נמצאו שני אזורים על שטח של 

 בקידוחי הקרקע.  TPHממצאי  מסכם את 3תרשים מ',  4.0לעומק 

 
 

 TPH -אי דיגום קרקעסיכום ממצ -3תרשים 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 11מתוך  10עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

 סיכום והמלצות להמשך 4

 סיכום  4.1

באר שבע משתרע על שטח  "עומרים סונול""מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע" הממוקם בעורף תחנת  אתר

-רדוד הוא כמ' מעל גובה פני הים. עומק משוער לאקוויפר שעון  300-רום פני הקרקע הוא כדונם,  15.4 -של כ

סילטית עם –חרסית מבאתר חתך הקרקע מורכב  על פי קידוחי סקר הקרקע שבוצעמ' מפני הקרקע.  30

 .  שכבות קירטון של חבורת עבדת, ומתחת 4.0עד לעומק  אלמנטים חוואריים

ו ויפר בעל חשיבות מעטה בואק – 1ב' לפי מפת סיווג אזורי הרגישות לזיהום בדלקים התחנה ממוקמת באזור

 . כמות המים קטנה ו/או המים  בו מלוחים

 

החל מאמצע שנות החמישים של המאה הקודמת שימש האתר את חברת הדלק "סונול" לפריקה, טעינה 

נקנה השטח על ידי היזם מר ציון ברבי  בכוונת היזם להקים באתר  2014בשנת  והפצה של שמנים ודלקים.

 של סוכנויות למכירת כלי רכב, ועוד.  מתחם רכב הכולל מוסכים, מגרש לרכבים, מבנה

סקר הקרקע בוצע ,טכנולוגיות מתקדמות בע"מ נשכרה ע"י מר ציון ברבי לצורך ביצוע סקר קרקע LDDחברת 

  ."י מחוז דרום במשרד להגנת הסביבהעל פי תכנית הדיגום המאושרת ע 2016 מרץל 10-9-ב

 "פ ממצאי הסקר נמדדו חריגות בריכוזיקידוח רקע. עקידוחי תיחום ו 3 ,קידוחים לדיגום קרקע 18הסקר כלל 

TPH   אזור בו ובקידוח נוסף ב (21-, ק7-)ק שבו היו ממוקמים מיכלי דלק תת קרקעייםבשטח מ',  4.0בעומק

באזור חוות המיכלים  TPHממצאי הדיגום הראו ריכוז גבוה מאוד של  (.18-היו ממקומות משאבות הדלק )ק

ק"ג(, בקידוחי התיחום \מ"ג 1,137) 21-ז נמוך יותר לכיוון דרום מזרח בקידוח קק"ג( וריכו\מ"ג 17,513)

גבוהים מערך הסף ואו נמוכים מסף הכימות של השיטה  TPH( לא נמדדו ערכי 22-וק 20-הנוספים )ק

מ'.  3.0ק"ג( בעומק \מ"ג 764מעט גבוה מערך הסף ) TPHבמעבדה. באזור משאבות הדלק, נמדד ריכוז 

 . SVOC -ו VOCהאתר בו בוצעו קידוחים לא נמדדו חריגות בערכי מתכות כבדות, בשאר שטח 

 המשך פעילות מוצע 4.1

  לא הושלם עם זאת,  חתך ליתולוגי סלעי.ע"י  נכיתהחריגות שנמצאו תוחמו אממצאי הסקר, על פי
 . 18-ובק 7-תיחום אופקי בקידוח ק

 ופינוי  ותחפיר שתי  , מוצע לבצעמ'( 4.0) לאור אופיה של הקרקע באתר, סוג המזהמים ועומק הזיהום
 חפירה שנייה,(. 21-לכיוון דרום מזרח )ק 7-סביב ק אחת תבוצע . חפירהשל הקרקע המזוהמת

 .7ובטבלה  4מתוארים בתרשים . מיקום החפירה וגודלה 18-ק סביבנקודתית 

 חברת ע"י  החפירות ילוו סביבתיתLDD על הרחבת או . על פי ממצאי השדה בעת החפירה, יוחלט
ממצאי  .על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ם מוודאהפסקת החפירה. בסיום החפירה יבוצע דיגו

 .  למשרד להגנת הסביבהבדוח מסכם שיכלול גם את תעודות שקילה ועברו הדיגום המוודא י

 .תוכנית לליוי החפירות מוצגת להלן 

 

 תוכנית לחפירה ודיגום 5

הדיגום יבוצע בהתאם להוראות דיגום מוודא (. 4)תרשים בשני אזורי החפירה צע דיגום מוודא לאחר חפירה יבו

של חפירה על פי הנחיות האגף לשפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או 

   ע"י דוגם מוסמך. (24.3.16החשודה בזיהום )

. TPHצורך אנליזת ל התחתון של כל דופן בחלקה מ' ותדגם X  2.5 2.5כל חפירה תחולק למקטעים של 

במידה והחפירה תועמק עד לחתך הליתולוגי הסלעי, ינטלו דוגמאות מדפנות החפירה בלבד, ללא דגימה 

 מתחתית החפירה. 

. כמות האנליזות יכולה להשתנות בהתאם 7בטבלה  רטיםאנליזות מפוקרקע לחפירה וכמות  הערכה של כמות 

הקרקע החפורה תפונה לטיפול ביולוגי במטמנת רמת  דיגום הנ"ל.הוראות לגודל החפירה ובהתאם לה



 

 

 11מתוך  11עמוד 
 )עורף "סונול עומרים"( מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 

במידה וניתן יהיה לבצע הפרדה של קרקע עם רמת  (.A-26, 7-חובב/אפעה, זאת על פי תוצאות הסקר )ק

בהתאם לגודלן על פי הנחיות לדיגום ערימות זיהום נמוכה שלא לצורך טיפול ביולוגי, יופרדו הערימות ויידגמו 

רך קביעת יעד פינוי חלופי. פינוי יבוצע לאחר קבלת אישור ממונה אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות. לצו

 .כיסוי החפירה יבוצע רק לאחר קבלת תוצאות מהדיגום המוודא

 

 

 אזור וגודל חפירות מומלצים -4תרשים 
 

 

 
 לחפירההערכת נפח ומשקל קרקע  – 7טבלה 

 

 (מ"ק)נפח זיהום  (מ"ר)שטח חשוד כמזוהם  וראז
 

)דיגום  TPHמס' אנליזות  (טון)משקל זיהום 

 (מוודא
 מ' 4.0עומק זיהום   מ' 4.0עומק זיהום   

 6 *80 48 12 21-, ק7-ק

 4 *15 8 2 8-ק

 10 *95 56 14 סה"כ

 * מספרים מעוגלים

 
-סוף מסמך-



 

 נספחים - רף "סונול עומרים"()עו מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 
 

 תמונות – א'נספח 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נספחים - רף "סונול עומרים"()עו מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נספחים - רף "סונול עומרים"()עו מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 
 

 קרקע -תעודות מעבדה – ב'נספח 
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08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 203949

Replacement Report

טופס נטילה של הלקוחמס' טופס הנטילה16:00 10/03/2016מועד הגעת הדגימות

לקוח, איל מושקוביץנדגם ע"י

איל מושקוביץ

D100316-0098 הזמנת עבודה:

שם:

כתובת:

עיר:

מיקוד:

שם:

טלפון: 

סלולרי:

פקס:

גונן 10 ת.ד. 7063

49170

0506539918 פתח תקווה

אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות

איש קשרפרטי הלקוח

252566 מספר הדוגמה:קרקע A1 ק2- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

08:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 2540EB  חומר יבש לקרקע 

1/DRY WEIGHT FOR SOIL86.4mg/kg dry 

substance

EPA 6010C

Based on: EPA 3050

 ICP-סריקת מתכות ב 

 בקרקעות

1/(Ag) 1.000>כסףmg/kg dry 

substance

<1.000

3/(Al) 17017.100אלומניוםmg/kg dry 

substance

<3.000

1/(As) 5.000>ארסןmg/kg dry 

substance

<5.000

2/(B) 34.956בורוןmg/kg dry 

substance

<3.000

1/(Ba) 116.391באריוםmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Be) 0.466בריליוםmg/kg dry 

substance

<0.100

2/(Ca) 83019.500סידןmg/kg dry 

substance

<5.000

1/(Cd) 2>קדמיוםmg/kg dry 

substance

<2

2/(Co) 7.928קובלטmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Cr) 25.185כרוםmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(Cu) 15.446נחושתmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(Fe) 15974.500ברזלmg/kg dry 

substance

<1

1/(Hg) 1.000>כספיתmg/kg dry 

substance

<1.000

3/(K) 4414.110אשלגןmg/kg dry 

substance

<5

2/(Li) 23.410ליתיוםmg/kg dry 

substance

<1
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2/(Mg) 10942.600מגנזיוםmg/kg dry 

substance

<5

1/(Mn) 329.913מנגןmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Mo) 1>מוליבדןmg/kg dry 

substance

<1

1/(Na) 2304.420נתרןmg/kg dry 

substance

<5

1/(Ni) 19.504ניקלmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(P) 947.984זרחןmg/kg dry 

substance

<3

2/(Pb) 1.000>עופרתmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(S) 1499.010גופריתmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sb) 3>אנטימוןmg/kg dry 

substance

<3

1/(Se) 3.000>סלניוםmg/kg dry 

substance

<3.000

2/(Si) 143.035צורןmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sn) 3>בדילmg/kg dry 

substance

<3

2/(Sr) 265.297סטרונציוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Ti) 475.285טיטניוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Tl) 1>תליוםmg/kg dry 

substance

<1

2/(V) 44.577ונדיוםmg/kg dry 

substance

<1

2/(Zn) 35.878אבץmg/kg dry 

substance

<1.000

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252567 מספר הדוגמה:קרקע A4 ק2- 3 מ'תיאור הדוגמה:

08:45 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

86.8% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252568 מספר הדוגמה:קרקע A5 ק1- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

09:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 2540EB  חומר יבש לקרקע 

1/DRY WEIGHT FOR SOIL87.3mg/kg dry 

substance

EPA 6010C

Based on: EPA 3050

 ICP-סריקת מתכות ב 

 בקרקעות

1/(Ag) 1.000>כסףmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(As) 5.000>ארסןmg/kg dry 

substance

<5.000

2/(B) 36.969בורוןmg/kg dry 

substance

<3.000

1/(Ba) 106.311באריוםmg/kg dry 

substance

<1.000
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1/(Be) 0.474בריליוםmg/kg dry 

substance

<0.100

2/(Ca) 82753.400סידןmg/kg dry 

substance

<5.000

1/(Cd) 2>קדמיוםmg/kg dry 

substance

<2

2/(Co) 8.187קובלטmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Cr) 23.760כרוםmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(Cu) 15.242נחושתmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(Fe) 16157.100ברזלmg/kg dry 

substance

<1

1/(Hg) 1.000>כספיתmg/kg dry 

substance

<1.000

3/(K) 4123.340אשלגןmg/kg dry 

substance

<5

2/(Li) 19.218ליתיוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Mg) 10476.500מגנזיוםmg/kg dry 

substance

<5

1/(Mn) 362.737מנגןmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Mo) 1>מוליבדןmg/kg dry 

substance

<1

1/(Na) 2491.010נתרןmg/kg dry 

substance

<5

1/(Ni) 20.005ניקלmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(P) 640.140זרחןmg/kg dry 

substance

<3

2/(Pb) 1.000>עופרתmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(S) 1117.610גופריתmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sb) 3>אנטימוןmg/kg dry 

substance

<3

1/(Se) 3.000>סלניוםmg/kg dry 

substance

<3.000

2/(Si) 108.139צורןmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sn) 3>בדילmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sr) 239.877סטרונציוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Ti) 390.785טיטניוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Tl) 1>תליוםmg/kg dry 

substance

<1

2/(V) 39.812ונדיוםmg/kg dry 

substance

<1

2/(Zn) 37.825אבץmg/kg dry 

substance

<1.000

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252569 מספר הדוגמה:קרקע A8 ק1- 3 מ'תיאור הדוגמה:

09:10 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

86.2% חומר יבש 
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based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252570 מספר הדוגמה:קרקע A9 ק3- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

09:20 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

89.3% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252571 מספר הדוגמה:קרקע A12 ק3- 3 מ'תיאור הדוגמה:

09:20 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

93.4% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252572 מספר הדוגמה:קרקע A13 ק4- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

09:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

91.4% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252573 מספר הדוגמה:קרקע A16 ק4- 3 מ'תיאור הדוגמה:

09:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

92.7% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252574 מספר הדוגמה:קרקע A17 ק6- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

10:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

89.1% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252575 מספר הדוגמה:קרקע A20 ק6- 3.0 מ'תיאור הדוגמה:

10:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

91.1% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252576 מספר הדוגמה:קרקע A20B ק6- 3 מ'תיאור הדוגמה:

10:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:
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הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

90.1% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252577 מספר הדוגמה:קרקע A21 ק7- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

10:50 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.2% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 83.3mg/kg dry 

substance

252578 מספר הדוגמה:קרקע A26 ק7- 4.0 מ'תיאור הדוגמה:

10:50 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

90.2% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

1,1’ BiphenylDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.05

2-Methylnaphthalene17.94mg/kg<0.05

based on EPA 418.1  TPH 418.1 17513.5mg/kg dry 

substance

252579 מספר הדוגמה:קרקע A27 ק5- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

11:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

88.0% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252580 מספר הדוגמה:קרקע A30 ק5- 3 מ'תיאור הדוגמה:

11:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

95.0% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

bis-(2-Ethylhexyl) Phthalate0.21mg/kg<0.05

Hexachlorobenzene0.065mg/kg<0.05

based on EPA 418.1  TPH 418.1 121.6mg/kg dry 

substance

252581 מספר הדוגמה:קרקע A31 ק11- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

12:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

89.6% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252582 מספר הדוגמה:קרקע A34 ק11- 3 מ'תיאור הדוגמה:

12:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

96.8% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 
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Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252583 מספר הדוגמה:קרקע A35 ק10- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

13:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

92.4% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252584 מספר הדוגמה:קרקע A39 ק10- 3 מ'תיאור הדוגמה:

13:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

98.6% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252585 מספר הדוגמה:קרקע A40 ק12- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

13:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

92.3% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252586 מספר הדוגמה:קרקע A43 ק12- 3 מ'תיאור הדוגמה:

13:50 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.0% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252587 מספר הדוגמה:קרקע A44 ק16- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

14:15 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

88.1% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 104.9mg/kg dry 

substance

252588 מספר הדוגמה:קרקע A47 ק16- 3 מ'תיאור הדוגמה:

14:15 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

86.7% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 129mg/kg dry 

substance

252589 מספר הדוגמה:קרקע A48 ק19- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

14:36 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:
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הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

87.7% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 259.3mg/kg dry 

substance

252590 מספר הדוגמה:קרקע A50 ק19- 3 מ'תיאור הדוגמה:

14:30 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

96.5% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

1,1’ BiphenylDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.05

2-Methylnaphthalene0.31mg/kg<0.05

Benzo(a)anthraceneDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.02

Benzo(a)pyreneDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.02

Benzo(b)fluorantheneDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.02

Benzo(ghi)peryleneDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.02

ChryseneDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.02

Fluorantene0.04mg/kg<0.02

Naphtalene0.13mg/kg<0.02

Phenanthrene0.17mg/kg<0.02

Pyrene0.09mg/kg<0.02

based on EPA 418.1  TPH 418.1 349mg/kg dry 

substance

252591 מספר הדוגמה:קרקע A51 ק19- 3.5 מ'תיאור הדוגמה:

15:00 09/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.7% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 332mg/kg dry 

substance

252592 מספר הדוגמה:קרקע B1 רקעתיאור הדוגמה:

08:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 2540EB  חומר יבש לקרקע 

1/DRY WEIGHT FOR SOIL91.4mg/kg dry 

substance

EPA 6010C

Based on: EPA 3050

 ICP-סריקת מתכות ב 

 בקרקעות

1/(Ag) 1.000>כסףmg/kg dry 

substance

<1.000

3/(Al) 15967.800אלומניוםmg/kg dry 

substance

<3.000

1/(As) 5.000>ארסןmg/kg dry 

substance

<5.000

2/(B) 24.494בורוןmg/kg dry 

substance

<3.000

1/(Ba) 107.782באריוםmg/kg dry 

substance

<1.000
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1/(Be) 0.420בריליוםmg/kg dry 

substance

<0.100

2/(Ca) 82311.600סידןmg/kg dry 

substance

<5.000

1/(Cd) 2>קדמיוםmg/kg dry 

substance

<2

2/(Co) 8.022קובלטmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Cr) 23.532כרוםmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(Cu) 16.928נחושתmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(Fe) 15035.100ברזלmg/kg dry 

substance

<1

1/(Hg) 1.000>כספיתmg/kg dry 

substance

<1.000

3/(K) 3918.140אשלגןmg/kg dry 

substance

<5

2/(Li) 22.813ליתיוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Mg) 9640.960מגנזיוםmg/kg dry 

substance

<5

1/(Mn) 294.687מנגןmg/kg dry 

substance

<1.000

1/(Mo) 1>מוליבדןmg/kg dry 

substance

<1

1/(Na) 3504.640נתרןmg/kg dry 

substance

<5

1/(Ni) 18.719ניקלmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(P) 790.491זרחןmg/kg dry 

substance

<3

2/(Pb) 1.000>עופרתmg/kg dry 

substance

<1.000

2/(S) 615.667גופריתmg/kg dry 

substance

<3

2/(Sb) 3>אנטימוןmg/kg dry 

substance

<3

1/(Se) 3.000>סלניוםmg/kg dry 

substance

<3.000

2/(Si) 136.252צורןmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sn) 3>בדילmg/kg dry 

substance

<3

1/(Sr) 197.377סטרונציוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Ti) 476.565טיטניוםmg/kg dry 

substance

<1

1/(Tl) 1>תליוםmg/kg dry 

substance

<1

2/(V) 44.929ונדיוםmg/kg dry 

substance

<1

2/(Zn) 33.439אבץmg/kg dry 

substance

<1.000

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252593 מספר הדוגמה:קרקע B2 ק18- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

09:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

Page 8 of 12 04/04/2016 תעודת בדיקה מס: 203949תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

88.1% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252594 מספר הדוגמה:קרקע B4 ק18- 3 מ'תיאור הדוגמה:

09:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

97.7% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

bis-(2-Ethylhexyl) Phthalate0.13mg/kg<0.05

based on EPA 418.1  TPH 418.1 760mg/kg dry 

substance

252595 מספר הדוגמה:קרקע B5 ק14- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

09:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

92.6% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 170mg/kg dry 

substance

252596 מספר הדוגמה:קרקע B7 ק14- 3 מ'תיאור הדוגמה:

09:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

92.8% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

2,4-DimethylphenolDetected Below 

LOQ

mg/kg<0.05

based on EPA 418.1  TPH 418.1 152.5mg/kg dry 

substance

252597 מספר הדוגמה:קרקע B8 ק15- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

10:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.5% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 88mg/kg dry 

substance

252598 מספר הדוגמה:קרקע B11 ק15- 3 מ'תיאור הדוגמה:

10:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.5% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252599 מספר הדוגמה:קרקע B12 ק17- 0.6 מ'תיאור הדוגמה:

10:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.1% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance
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252600 מספר הדוגמה:קרקע B15 ק17- 3 מ'תיאור הדוגמה:

10:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

94.8% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252601 מספר הדוגמה:קרקע B16 ק13- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

11:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

93.1% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 177mg/kg dry 

substance

252602 מספר הדוגמה:קרקע B20 ק13- 4.0 מ'תיאור הדוגמה:

11:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

98.9% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252603 מספר הדוגמה:קרקע B21 ק9- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

11:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

90.3% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252604 מספר הדוגמה:קרקע B25 ק9- 4.2 מ'תיאור הדוגמה:

11:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

88.4% חומר יבש 

Based on: EPA 8270  קרקעות- SVOC -סריקה ב 

Not DetectedNot Detected-

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

252605 מספר הדוגמה:קרקע B26 ק8- 0.5 מ'תיאור הדוגמה:

12:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

89.3% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 205mg/kg dry 

substance

252606 מספר הדוגמה:קרקע B29 ק8- 3.0 מ'תיאור הדוגמה:

12:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה
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91.7% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 411mg/kg dry 

substance

252607 מספר הדוגמה:קרקע B34 ק20- 3.5 מ'תיאור הדוגמה:

13:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

90.4% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 151.5mg/kg dry 

substance

252608 מספר הדוגמה:קרקע B39 ק21- 4.0 מ'תיאור הדוגמה:

13:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

90.4% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 1024mg/kg dry 

substance

252609 מספר הדוגמה:קרקע B39B ק21- 4.0 מ'תיאור הדוגמה:

13:30 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

95.3% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 89mg/kg dry 

substance

252610 מספר הדוגמה:קרקע B44 ק22- 4.0 מ'תיאור הדוגמה:

14:00 10/03/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

89.0% חומר יבש 

based on EPA 418.1  TPH 418.1 <50mg/kg dry 

substance

הערות

בדוגמה 252608, בבדיקה הראשונה התקבלה תוצאה 1137.5 מיליגרם לק"ג חומר יבש

בדוגמה 252609, בבדיקה הראשונה התקבלה תוצאה 77 מיליגרם לק"ג חומר יבש

 

לקוח ושם הפרויקט: עורף סונול עומרים

נוכחים: ביוטרה, ציון ברבי

איש קשר: מיכל שכטר

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.

•
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התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Ayala Rotman Environment department quality trustee

Itzik Gatenio Pesticides department quality trustee

Lush Cernes Food Chemistry and Pesticide Departments Manager

Ludmila Eiderman ICP department team leader

Nazi Botershvili Environment department team leader

Sara Grossman Enviro department consultant

 - סוף תעודה -
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 נספחים - רף "סונול עומרים"()עו מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע קרקע סקר 
 

 יומן שדה -נספח ג'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 












