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                                                                                            ,לכבוד

  ,שכטר ר מיכל"ד                                         ,ציון ברבימר 

 מנהלת מקצועית, .השטחבעל 

 .DDLחברת  
 

 שלום רב,

                                                              

 .באר שבע – מתחם בעורף סונול עומרים  היסטורי ותוכנית לסקר קרקעלסקר  התייחסות נדון:ה

 99.9.12קרקע  סקרסקר היסטורי ותכנית סימוכין: 
 

 :רקע .א

 11חלקה  36123גוש )יקט "מתחם תעסוקה ותעשייה באר שבע" ממוקם בעורף תחנת סונול באר שבע פרו
המאה הקודמת  דונם. החל מאמצע שנות החמישים של 11.3 -. האתר משתרע על שטח של כ (13מגרש 

הופסקה הפעילות  1269 תלפריקה, טעינה והפצה של שמנים ודלקים. בשנ "סונול" שימש האתר את חברת 
בכוונת היזם להקים באתר מתחם רכב הכולל  .נקנה השטח על ידי היזם מר ציון ברבי  9113באתר, ובשנת 

סוכנויות למכירת כלי רכב, ועוד. לאור זאת פנה  מוסכים, מגרש לאחסון מכוניות לאחר תאונה, מבנה של

בבקשה לבצע סקר היסטורי באתר,  ( LDD) די. טכנולוגיות מתקדמות בע"מ" היזם אל חברת "אל. די.
לזיהום קרקע, וזאת במטרה להכשיר את  במטרה לאתר פעילויות בעבר ובהווה שהינן בעלות פוטנציאל

להגנת הסביבה במסגרת הליכי תכנון  על ידי המשרד ושיינתנהקרקע לבניה ולתת מענה לדרישות עתידיות 
 ובניה.

מ' מעל פני המים באקוויפר  911-971 -רום פני המים באקוויפר השעון הינו כ הידרולוגית מבחינה 
הידראולית בין האקוויפר הרגיונלי לאקוויפר השעון. האקוויפר השעון  הרגיונלי, כלומר קיימת הפרדה

 הקרקע. מ' מפני 6-19נמצא בעומק ממוצע של 
 

 :האתרמיקום 

 
 

 המתחםמיקום 
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 :האתר ביחס לעסקים בסביבהמיקום 

 
 

 :ממצאי הסקר .ב

 (1213-13) 11הסקר מלמדים כי הפעילות בשטח האתר החלה בתחילת / אמצע שנות ה ממצאי 
והעברתו בצנרת הן עילית  מהרכבת (בנזין, סולר ומזוט) דלק קתיוכללה אחסון שמנים, אזור פר

בני והן תת קרקעית אל מיכלים עיליים ותת קרקעיים, סככת משאבות לטעינת משאיות ומ
 מנהלה ושירותים.

המיכלים התת קרקעיים היו  (3)וארבעת א "ב כ"קו 91המיכלים העיליים היו בנפח של   (9) שני
ים מעל מטר (2)ם, בגובה של כ שישה ימילוי מיכליות היתה עיליקודת נ א."כ ב"קו 111בנפח של 

ל המתקן מלתפקד כמסוף דלקים ש, חד"לאור הקמת פי גלילות ב 1227שנת ב .(גמל)פני הקרקע 
הוצאו ארבעת  1269/3בשנות ושימש בעיקר לאחסון שמנים, חביות וציוד נוסף של חברת סונול. 

 פונו גם המיכלים העיליים.בהמשך מהאתר.  ופונו המיכלים התת קרקעיים מהקרקע
 

 :יות עברופעילתרשים 
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לא  9113עד  9112 מ . 9112ל  1269/3מידע חד משמעי לגבי הפעילות בשטח האתר בין השנים אין 

בעת . (ברת סונולמח)י בעל השטח "נקנה האתר ע 9113בשנת  התקיימה פעילות כלל באתר.
 .9111-9112לך מה, אשר נהרסו בם עדין חלק מהמבנים באתרימיהקנייה בשטח היו קי

 

 תוכנית לחקירת קרקע במתחם: .ג

בכל האזורים אשר מופו עם  קידוחי קרקע בהתאם לנהלים וההנחיות 12כוללת ביצוע של התוכנית 

ובמקרים של  SVOCת מתכות , קיסר ,TPHשל  אנליזותישלחו להקרקע דגימות . פוטנציאל לזיהום קרקע

  .VOCגם ל אנליזת   PIDקריאות 
 

 סיכום .ד

  מאושרת לביצוע.התוכנית 

  קידוחי  (9)לאתר את בורות הספיגה / ניקוזים של המתחם ולהוסיף במיקומים אלו לפחות שני יש
 קרקע.

  לוודא כי קידוחי הקרקע הינם בעומק מספק העובר מתחת לעומק התשתית ההיסטורית יש
 באזור המיכלים התת קרקעיים.במיוחד  –במתחם 

 ית וקידוחים.תמ מראש כל פעילות בשטח, לרבות עבודות עפר , תש"לתאם עם החש י 

  לציין כי אין התייחסות בסקר לעובדה כי בכל השטח כבר החלו לבצע עבודות עפר ואף הוצאה יש
 הקרקע שפונתה מהמתחם, יעד הקרקעכמות  –להתייחס לעבודות אלו יש קרקע מהמתחם. 

 מת מהמתחם וכו'.הוצאת קרקע מזוהלטנציאל ו, הפשפונתה

  העבודות במתחם. רלוונטים מעיריית באר שבע להמשךלהגיש את כל האישורים היש 

 
 

  בברכה,                                                                          

 איתי הרלינג                         
 וקרקעות מזוהמות יםרישוי עסקתעשיות,                                                

 .המשרד להגנת הסביבה –מחוז דרום                                      
 

 העתקים:
 ;מנהל מחוז דרום, כאן )דוא"ל( –מר גיא סמט 

 ;ראש תחום תעשיות, כאן )דוא"ל( –גב' צפי בן שאול 
 ;(ל"דוא)ן תכנון , כאענף  –תכנון רכזת  –ר לימור בר "ד

 ראש אגף שפכים תעשייתיים וקרקעות מזוהמות )דוא"ל(; –מר אבי חיים 
 ;קרקעות מזוהמות, כאן )דוא"ל(ממונה  –חזיז  מר עפרי

 ;(ל"דוא) ס באר שבע"יחמנהלת  –לריסה מלמד  גב'
 


