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    לכבוד: מירה פיין/ עמיר אשד                                    

   מחוז תל אביב        

 המשרד להגנת הסביבה       

 

    באמצעות דוא"ל

 

 ת אונו", קריית אונוי, תחנת פז "קריוליווי סביבתי משלים סקר קרקע הנדון:  דו"ח ממצאי

 ברת "פז" והמשרד להגנת הסביבה, לשיקום תחנות ותיקותמוגש במסגרת ההסדר, בין ח

 12/13/3101: תוכנית סקר גז קרקע, תחנת פז "קריית אונו", LDDסימוכין:  

 3101//12/1: אישור ביצוע סקר קרקע פז "קריית אונו", המשרד להגנת הסביבה

LDD ,"3100//01/1: דוח ממצאי סקר גז קרקע, תחנת פז "קרית אונו   

 3100//32/1קרקע,  לסקר ותכנית קרקע גזי סקר ממצאי לדוח דעת חוות: הגנת הסביבההמשרד ל

LDD:  ,01/01/3100דו"ח ממצאי סקר קרקע, תחנת פז "קריית אונו 

 39/00/3100אונו,  קרית פז קרקע סקר ממצאי לדוח דעת חוות: המשרד להגנת הסביבה

 

 שלום רב,

 

מסגרת ההסדר בין חברת "פז" וסקר קרקע בז קרקע פאסיבי גסקר  ובוצע" קריית אונופז " הדלק תחנתב

 . לשיקום תחנות ותיקות והמשרד להגנת הסביבה

 

על פי תוכנית דיגום ה הרחבה לסקר הקרקעו השלמת החקירה. הסקר בוצע בוצע 3100 ברדצמל 32-ב

להגנת  המשרד ובכפוף להערות (3100 לנובמבר 39-)חוו"ד מ שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה

  הסביבה.

חברת פז ביצעה עבודות לשיפור תשתיות הדלק שכללו: הטמנת תשתית למערכת  3103במהלך פברואר 

גלון וביצוע איטומים  5, התקנת מערכת הגנה קטודית, החלפת שוחות הפריקה לשוחות stage IIמישוב אדים 

 בחומר עמיד פחממנים לברכות המכלים ולשוחות מתחת למנפקות.

 

הקרקע המשלים וממצאים מעבודות שדרוג התשתיות שבוצעו  המצורף מפרט את ממצאי סקרמסמך ה

 .בתחנה

 

 

 במידה ונדרש מידע נוסף או הבהרות נשמח לעמוד לרשותך.

 

 בברכה,

 
 אורן רינת

 מנהל פרוייקטים

15/-/222923 

orenr@lddtech.com 

 

 

 העתק: 

 המשרד להגנת הסביבה – ווהר  ירמיהל מייסון, דר' זדר' יע

פז - קידר גרשון

mailto:orenr@lddtech.com
mailto:orenr@lddtech.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -משלים  סקר קרקע דו"ח ממצאי
 

 קריית אונו "פזתחנת "
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 /80//7/80  /אילן בן נוחאורן רינת הדו"ח ימחבר

 תאריך חתימה שם 

 /80//7/80  נמרוד גפני מאשר הדו"ח

 ריךתא חתימה שם 

 



 

 

 עניינים תוכן

 0 ............................................................................................................ כללי רקע .0

 / ............................................................................................... משלים קרקע סקר .3

 / .................................................................................................................. קרקע קידוחי .2.1

 2 .............................................................................................. בתחנה עבודות ליווי .2

 03 .............................................................................................................. סיכום ./

 03 .............................................................................................................. ממצאים סיכום .0./

 03 .......................................................................................................מוצע פעילות המשך .0./

 /0 .............................................................רווי הלא התווך לשיקום SVE פיילוט תכנית .5

 05 ................................................................................................................. היתכנות ןמבח ביצוע

 /0 ............................................................................................................. :ההיתכנות מבחן בארות

 /0 .......................................................................................................................... הפיילוט מהלך

 02 ................................................................................................................. ז"לו .6

 

 תרשימים

 

 מפת התחנה, פז קריית אונו  - 0תרשים 

 אזור חוות מכלים, תחנת פז "קריית אונו" - 3תרשים 

 מיקום הקידוחים בתחנה על גבי מפת סקר קרקע וגז קרקע - 2תרשים 

 עבודות לשדרוג תשתיות -אזורי חפירה ועבודה – /תרשים 

 ל גבי מפת ממצאי סקר גז הקרקעממצאי סקרי קרקע ע - 5תרשים 

  PSVEמערכת תרשים המתאר את פעולת  – /תרשים 

  ת ממצאי סקר גז הקרקעמיקום תשתית מערכת הטיפול שהותקנה ע"ג מפ – 2תרשים 

 

 28/12/2011 ,סקר קרקע -ממצאי בדיקות שדה - 0טבלה 

 32/03/3100 סקר קרקע -TPH ,MBTEX מעבדהממצאי בדיקות  - 3טבלה 

 32/03/3100 - בקרת איכות - 2 בלהט

 עבודות לשדרוג תשתיות -ממצאי בדיקות שדה ומעבדה – /טבלה 

 ערימות קרקע -ממצאי בדיקות שדה – 5טבלה 

 ערימות קרקע -ממצאי בדיקות מעבדה – /טבלה 

 מעלות צלסיוס, של מרכיבי דלקים 31לחץ אדים, בטמפרטורה של  – 2טבלה 

 

 נספחים

 

 תמונות –נספח א' 

 תעודות מעבדה – ב'נספח 

 ניטור פיאזומטרים -נספח ג'

ת שקילהתעוד –' דנספח 



 

 02מתוך  0עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 כללי רקע .0

 "קריית אונופז " :שם תחנה

 , קריית אונו022דרך לוי אשכול  כתובת:

 2293////02201 נ.צ:

 /300 מספר התחנה במנהל הדלק:

 0922 שנת הקמה:

יפר החוף, חתך הקרקע באזור התחנה מורכב וק פז "קריית אונו" ממוקמת מעל אקוודלתתחנת ה

מטר  5/ -, כמק מי התהוםוטר( מעל שכבות חוליות עד לעמ 2שכבת חול חרסיתי )חמרה( רדודה )מ

 – ב' לפני השטח. על פי מפת סיווג אזורי הרגישות לזיהום בדלקים התחנה ממוקמת באזור מתחת

 אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקוויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקון.

נוחות, מתקן שטיפת רכבים וחנות אביזרי ופועלות בו חנות  מ"ר 3,111-שטח מתחם התחנה הוא כ

 . רכב

 מכלים תת קרקעיים.  2-מנפקות, ו 00תשתיות הדלק כוללות שלושה איי תדלוק, 

, מכל אחד בעל דופן כפולה כולם נמצאו תקיניםו 3100ביוני  בדיקות אטימות לשבעת המכלים בוצעו

 הבדיקה הבאהביבה.ד להגנת הס. דוחות הועברו למשרונמצא תקין 3103מפלסטיק נבדק שוב במאי 

 ./310, שאר המכלים ב3105 למכל ב 

דוחות הועברו למשרד נמצאו תקינים. כולם ו 3119ו באוגוסט פוק בוצעהניבדיקות אטימות לקווי 

 ./310ב הבדיקה הבאה הסביבה.להגנת 

גלון.  5, לאחר החלפת שוחות הפריקה לשוחות 3103לקווי הפריקה בוצעו בפברואר בדיקות אטימות 

 .3102ב הבדיקה הבאה דוחות הועברו למשרד להגנת הסביבה.. תקיניםהקווים נמצאו 

תאור מפורט של תשתיות התחנה הוצג בתוכנית סקר גז הקרקע שנשלחה למשרד להגנת הסביבה 

באזור  מציג את תשתיות התחנה 3תרשים מציג את מפת התחנה.  0תרשים  (.3101לפברואר  2-ב

 .חות המכלים

 לות אשר בוצעו בתחנה הינן:הפעו

לא נמצאו התקנת שני פיאזומטרים מצידי חוות המכלים. בכל הדוגמאות אשר נבדקו  – 882/יולי 

חברת פז מבצעת ניטור חודשי סף הגילוי של השיטה. על מ ומרכיבי דלקים  TPHריכוזי 

דוח ממצאי סקר בממצאים אחרונים הועברו למשרד להגנת הסביבה  ./311בפיאזומטרים החל מיולי 

 מוצגים בנספח ג'. 3100ממצאי הניטור מאוקטובר  .3100קרקע באוקטובר 

במהלך העבודות בוצעה חפירה של  שדרוג צנרת הפריקות והחלפת שוחות הפריקה. – 887/ינואר 

 לא נמצאו ריכוזי מרכיבי דלקיםמהחפירה ו שנבדקתעלה במקביל לשוחות הפריקה. בכל הדוגמאות 

 0.37-0.48)שנמצא בריכוזים נמוכים  MTBEסף הרגישות של השיטות, למעט או  ערכי הסףעל מ

 ערך הסף. מעל חל"מ( 

. לצורך הנחת תשתיות חשמל, מים YELLOWשדרוג מבנה מסחרי לחנות נוחות  – 880/דצמבר 

פגיעה קלה. הקו נותק  95בנזין  וביוב חדשות נחפרו תעלות לאורך המבנה. במהלך העבודות נפגע קו

יד, החומר נאסף לדליים והקו תוקן. קרקע החשודה כמזוהמת נחפרה עד לאזור נקי והופרדה מ

 רמת חובב.  פונתה לטיפול ביולוגי בטון(  /.0-)כלשקים. הקרקע החפורה 

של חברת  דוגמי גז קרקע פאסיביים 32סה"כ הותקנו  –סקר גז קרקע פאסיבי  - 808/יוני 

BEACON ת בתשתיות הדלק, חוות מכלי דלק, מפריד דלקים בכל שטח התחנה תוך התמקדו

על  הצביעוממצאי הסקר  על פי התוכנית שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה. ,ומנפקות קיימות

  שלושה אזורים בהם נמצאו כמויות גדולות של מרכיבי דלקים בהשוואה לשאר התחנה.



 

 02מתוך  3עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

ום מאושרת על ידי המשרד להגנת על פי תוכנית דיג קידוחים 2בוצעו  – סקר קידוחים - 800/מאי 

ממצאי הסקר הצביעו על זיהום  חקירת המוקדים החשודים שנמצאו בסקר גז הקרקע.הסביבה עבור 

 מכלים בלבד, שבחלקו לא תוחם במישור האופקי והאנכי.באזור חוות ה

לצורך תיחום אופקי של קידוחי קרקע נוספים  2בוצעו  – משלים סקר קרקע – 800/לדצמבר  0/

. ממצאי הסקר באזור חוות המכלים קידוחי קרקע ישנים לצורך ביצוע תיחום אנכי 3זיהום, והועמקו ה

 מפורטים להלן. 

אשר כללו התקנת תשתית למערכת מישוב אדים שלב  עבודות לשדרוג תשתיות – /80/פברואר 

פתחי  , הגנה קטודית בחוות המכלים, איטום שוחות מתחת למנפקות ובשוחות המכלים והחלפת3

. ממצאי הליווי LDD(. העבודות לוו סביבתית ע"י spill containmentגאלון ) 5הפריקות לשוחות 

 הסביבתי מפורטים להלן.

 קריית אונומפת התחנה, פז  - 0תרשים 

 

 



 

 02מתוך  2עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 

 

 אזור חוות מכלים, תחנת פז "קריית אונו" – /תרשים 

 
 



 

 02מתוך  /עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 משליםסקר קרקע  ./

 קידוחי קרקע  .0./

 תיחום הלצורך השלמת  משלים וצע סקר קרקעב ע"פ ממצאי סקר הקרקע,

בוצע עפ"י נוהל האגף לשפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות לביצוע סקרי קרקע ושיקום קרקע הסקר 

  .ת"אועל פי תוכנית דיגום מאושרת ע"י מחוז , 3119לי מיו המעודכן  בתחנות תדלוק,

זוהמות של המשרד להגנת דיגום הקרקע במהלך הסקר בוצע בהתאם להנחיות לדיגום קרקעות מ

האמריקאי במסגרת הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות בתקן  EPA-הסביבה ובהתאם להנחיות ה

17025ISO. 

שבוצעו לעומק רדוד קידוחי קרקע  3חדשים והעמקת קידוחי קרקע  2 ביצוע כללהמשלים סקר ה

בסקר ו ושנמצא אים הממצאת  ואנכית על מנת לתחם אופקית ממזרח לחוות המכלים, בסקר הראשון

 הקרקע. 

מ'  5עד עומק  , צבע( מכל מטרPIDנלקחו דוגמאות לבדיקות שדה )ריח, לחות,  ים החדשיםבקידוח

העומק בו מ' מ 3בקידוחים שהועמקו נלקחו דוגמאות כל . מ' 01מ' עד עומק  3ומתחת לעומק זה כל 

 הדיגום.מ' בהתאם לתכנית  05 - 01-נסתיים הקידוח בעבר ועד ל

מיקום . דוגמאות מכל קידוח לושלפחות ש - "פ בדיקות השדה נשלחו למעבדה דוגמאות קרקעע

מציגה  2. טבלה 0-3ות השדה והמעבדה מוצגות בטבלאות . תוצאות בדיק2הקידוחים מוצג בתרשים 

 בקרת איכות בסקר. 

עלת דוגמאות הקרקע הועברו לבדיקה במעבדת המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה בתל אביב, ב

לצורך בקרת איכות,  .(ISO17025) להסמכת מעבדותהלאומית הסמכת מעבדות על ידי הרשות 

 .ברחובות דוגמאות שפוצלו נשלחו לאנליזה גם במעבדת "אמינולאב"

מרחק ממי ול ב'באזור רגישות סחר ממצאי סקר זה השוו לערכי הסף לקרקעות באזור תעשייה ומ

 .886/חוברת ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות, מרץ בהתאם למצוין ב מ', 62-גדול מתהום 
 

 פרטי הקידוחים מוצגים להלן:
 

 3100 ברלדצמ 32 :יםתאריך הקידוח
 

 בהיר  C311מזג האויר:                  
 

 03-ק - 01-, ק9-, ק2-ק :יםהקידוח מותש
 

 פירוס מזהמיםתיחום וסקר קרקע עבור  מטרת הקידוח:
 

  נץ קידוחים    חברה מבצעת:        
 

דיגום  – "/ בשל העומק אליו בוצעו הקידוחים בוצע שימוש במקדח ספירלי שיטת קידוח:

 .SPT על ידי בדחיקה ישירה הקרקע בוצע 
 

)דוגמא ניטלה חצי מטר מתחתית  SPTע"י בדחיקה ישירה בוצע דיגום קרקע  שיטת דיגום:

. מעבדה אותודוגמ PID קריאת בור הקידוח שנקדח במקדח ספירלה(.

 נלקחו בווילים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. VOC-דוגמאות ל
 

 LDD אורן רינתדוגם קרקע:                 
 

 מ'. 05מ' ומתחתיו חול צהוב עד לעומק  2חול חרסיתי חום אדום עד לעומק  תיאור קרקע:

 

 .מ' 01-05  -ים עומק הקידוח עומק קידוחי קרקע:



 

 02מתוך  5עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 גז קרקעקרקע וקידוחים בתחנה על גבי מפת סקר מיקום ה -/תרשים 

 

 



 

 02מתוך  /עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

  28/12/2011,ממצאי בדיקות שדה – 0טבלה 

 
 

 
 (ppm)חל"מ  :PIDיחידות 

 

בארבעה מתוך חמישה קידוחים לא נמצאו סימנים המעידים על זיהום דלקים בקרקע ולא התקבלו 

 .PID -קריאות במכשיר ה

י לדלקים והתקבלו קריאות נמוכות האופייניש ריח חלש מצפון לחוות המכלים הורג 2-בקידוח אחד )ק

 (. PID -במכשיר ה

 

 

 

 

 

 

 

PID 1PID 2לחותריחתיאורעומק )מ'(דוגמאמיקום

H-11.00.00.0איןאיןחול חרסיתי חום אדום

H-22.00.00.0איןאיןחול חרסיתי חום צהבהב

H-33.00.00.0איןאיןחול חרסיתי חום צהוב

H-44.00.00.0איןאין

H-55.00.00.0איןאין

H-67.00.00.0איןאין

H-710.00.00.0איןאין

H-81.00.00.0איןאין

H-92.00.00.0איןאין

H-103.00.00.0איןאין

H-114.00.00.0איןאין

H-125.00.00.0איןאין

H-137.00.00.0איןאין

H-1410.00.00.0איןאין

H-158.00.40.3איןאין

H-1610.00.00.0איןאין

H-171.00.50.3איןאין

H-182.00.70.8איןאין

H-193.00.60.6איןאין

H-204.00.70.7איןאין

H-215.00.80.7איןאין

H-227.00.90.8איןאיןחול חום אדמדם
H-2310.00.00.0איןאיןחול צהוב

H-2411.03.52.7מעטחלש

H-2513.02.11.8איןחלש
H-2615.00.10.0איןאין

חול צהוב

חול צהובק-9

ק-11

חול חרסיתי חום אדום

חול צהוב

חול צהוב ק-7

ק-12

ק-10

חול צהוב

חול חרסיתי חום אדום
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 TPH  ,MBTEX //800//0/0מעבדהממצאי בדיקות  – /טבלה 

 

 

 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה מעבדה: ;: מתחת לסף הגילוי של השיטה ;NDסף הגילוי : DL ;מיליגרם/קילוגרם יחידות:
 

TPH –  דוגמה ב .סף הגילוי של השיטהבכל הדוגמאות שנבדקו לא נמצאו ריכוזים מעל ערך הסף או

 .אחת נמצא ריכוז דומה לערך הסף

 

MTBE –  סף הגילוי של השיטה. שנבדקו לא נמצאו ריכוזים מעל ערך הסף אובכל הדוגמאות 

 

BTEX –   כלל שנבדקו לא נמצאו ריכוזיםבכל הדוגמאות. 

 

 0/0//800// - יכותבקרת א - / טבלה

 

 
  ;מילגרם/קילוגרם( 1.10) : מתחת לסף הגילוי של השיטה ;ND ;מיליגרם/קילוגרם יחידות:

 

אמינולאב בנוסף לאנליזה במכון במעבדת לאנליזה  נשלחהו אחת פוצלה דוגמה - בקרת איכות

י לאנרגיה אנליזה במעבדת המכון הישראלה חזרה לבוצעדוגמא אחת בהישראלי לאנרגיה ולסביבה. 

 .וסביבה

 לא נמדדו ריכוזים כלל. - בלנק מסע

TPHMTBEקסילןאתיל בנזןטולואןבנזן

EPA 418.1

DL- 50

H-11.0<50

H-55.0<50

H-710.0530.01

H-81.0<50

H-125.0<50

H-1410.01340.01

H-158.0<50

H-1610.0<50

H-171.0<50

H-227.0<500.01

H-2310.0<500.01

H-2411.0<500.02

H-2513.0<50

H-2615.0<500.01

1000.0282305050

לא נבדק

ND

ND

ND

לא נבדק

EPA 8015עומק )מ'(דוגמאקידוח

DL- 0.01

לא נבדק

ערכי סף ראשוניים, מרץ 2004

ק-12

ק-10

ק-11

ק-7

ק-9

ND

ND

ND

ND

ND

לא נבדק

לא נבדק

אמינולאבמכון הנפט

H-23<50

H-23R<50

H-24508>פיצול

MBTEX EPA-8015TBבלאנק מסעNDלא נבדק

לא נבדקחזרה
TPH  EPA-418.1 

סיווגדוגמאשיטהאנליזה
מעבדה
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 ליווי עבודות בתחנה ./

 

 בוצעו בתחנה עבודות לשדרוג תשתיות. העבודות שבוצעו: 3103 במהלך פברואר

 מישוב אדים מערכתתשתית ל התקנת (STAGE 2) . 

  הגנה קטודית למכליםמערכת התקנת . 

  גלון 5החלפת שוחות הפריקה לשוחות (spill containment) . 

 ביצוע איטום בחומר עמיד פחממנים לברכות המכלים ולשוחות מתחת המנפקות 

 והפריקות. חוות המכלים, ובאזור Yellow-י התדלוק, ממערב לחנות הלאורך אי חפירה העבודות כללו

 בעבודות אלו נערך ליווי סביבתי צמוד ע"י אל די די .

בהתאם לנוהל דיגום  בוצע עבודותם הקרקע במהלך הדיגו .ונדגמ וערימות הקרקע ותתחתית החפיר

 .(ISO17025)1קרקעות במסגרת הסמכת מעבדות על ידי הרשות להסמכת מעבדות 

 

לחות( וכן על ידי מכשיר נייד לזיהוי חומרים , ריחנבדקו בשדה לממצאים ויזואליים )צבע, הדוגמאות 

 (.PIDנדיפים )

 

ובהתאם לממצאי  לבדיקות מעבדה ורה בכל יום, נדגמובמהלך העבודות הופרדו ערימות הקרקע החפ

 הדיגום נקבע להן יעד פינוי.

  

  ./-/לאות בדיקות השדה והמעבדה מוצגות בטב תוצאות

 

 מציג את אזורי העבודה. /תרשים 

                                                
1

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

 

http://www.israc.gov.il/temp/AK0199-01-1.pdf
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 ST2עבודות התקנת מערכת מישוב אדים  -ממצאי בדיקות שדה ומעבדה – 6 טבלה

 

 

 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה מעבדה: ;מיליגרם/קילוגרם ת:יחידו (ppm);חל"מ  :PIDיחידות 

 

מהחפירות לא נראו סימנים המעידים על זיהום  דוגמאות הקרקע שנלקחורוב ב – ממצאי שדה

 .PID -דלקים בקקע ולא התקבלו קריאות במכשיר ה

קבלו דוגמאות מהחפירה סביב האי המערבי ובאזור הפריקות הורגש ריח אופייני לדלקים והתב

  .PID-קריאות במכשיר ה

 

TPH –  בכל הדוגמאות שנבדקו לא התקבלו ריכוזים מעל ערך הסף או סף הגילוי של השיטה, למעט

 בשתי דוגמאות מאזור הפריקות שבהן נמצאו ריכוזים מעל ערך הסף.

 

ר היא סביב הפריקות ובעומק רדוד. היות ואזו TPHהנקודה היחידה בה נמצאו ריכוזים גבוהים של 

זה תחום בתשתית צנרת הפריקות הקרקע המזוהמת נחפרה מעל צנרת הפריקות ונערמה בנפרד 

 בנוסף הוטמן שרוול לקידוח עתידי בסמוך.(. /-ו 5)טבלאות 

 

 

TPH

EPA 418.1

DL- 50

I-10.0<50אי מזרחי, דרום

I-20.0<50אי מזרחי, מרכז

I-30.0<50אי מזרחי, צפון

I-60.0<50בין אי מזרחי ומרכזי, מדרום

I-70.0<50מדרום לאי מרכזי

I-80.0<50אי מרכזי, דרום

I-90.0<50אי מרכזי, מרכז

I-100.0<50אי מרכזי, צפון

50>2.6איןחול חרסיתי אדוםJ-1בין מנפקה מרכזית למערבית, מדרום

J-22.7<50מדרום לאי מערבי

J-31.3<50אי מערבי, דרום

J-46.4<50אי מערבי, דרום מרכז

J-51.4<50אי מערבי, מרכז

J-61.5<50אי מערבי, צפון

K-117.473מצפון מערב ליילו, צפון

K-25.1<50מצפון מערב ליילו, מרכז

K-30.9<50מצפון מערב ליילו, דרום

L-10.0<50ממערב ליילו, צפון

L1-5 מ' דרומית לL-20.0<50

L1-10 מ' דרומית לL-30.0<50

M-12.61.0<50תחתית בור לכידה

M-21.30.4<50דופן דרום בור לכידה

M-3250.04,060פריקות,תחתית צפון

M-4270.02,736פריקות,תחתית דרום

149.860ללאחלשחול צהוב3M-71.0 מ' מדרום לבור לכידה

50>27.0ישחול צהוב חום3N-1 מ' מדרום לפריקות

50>0.0איןחול חרסיתי אדום6N-2 מ' מדרום לפריקות

דוגמא מיקום

1.2

0.8

ללא

PID לחות ריח תיאור עומק )מ'(

ללאאיןחול חרסיתי אדום

נמוכהישחול צהוב אפור

ללא

ללאאיןחול חרסיתי אדום1.5

חול חרסיתי צהוב 

אדום
אין

איןחמרה1.3

ללא

1.2

ללא
חול צהוב

חלש
0.4

חול חרסיתי אדום

0.4
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 ממצאי בדיקות שדה מדיגום ערימות – 5 טבלה

 

 
 (ppm);חל"מ  :PIDיחידות 

 

 ממצאי בדיקות מעבדה מדיגום ערימות – 2 טבלה

 

 

 המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה מעבדה: ;: מתחת לסף הגילוי של השיטה ;NDסף הגילוי : DL ;מיליגרם/קילוגרם :יחידות

 

 ערימות הקרקע מהאי המרכזי, האי המערבי וממערב לחנות הנוחות נמצאו מתאימות לכל שימוש

 .ושימשו לכיסוי של החפירות

 .נוי לאס"פ יבשהלפיערימת הקרקע מאזור הכניסה לתחנה נמצאה מתאימה 

 .מתאימה לטיפול ביולוגי בלבדערימת הקרקע מאזור הפריקות נמצאה 

תעודות שקילה  טון קרקע. 8/ -כסה"כ . פונו לטיפול ביולוגי ברמת חובבשתי הערמות הנ"ל 

 מוצגות בנספח ד'.

 

PIDלחותריחתיאורדוגמאמיקום

I-40.0

I-50.0

3.2ללאחלשחול חרסיתי אדוםJ-7ערימה מאזור האי המערבי

53.2ללאאיןחול חרסיתי אדום + מצע מילויK-4ערימה מאזור הכניסה לתחנה

Yellowערימה מאזור ממערב לL-40.0ללאאיןחול חרסיתי אדום

   1,250.0נמוכהישחול צהוב אפורM-5ערימה מאזור הפריקות

ללאאיןחול חרסיתי צהוב אדום ערימה מאזור האי המזרחי והמרכזי

TPHMTBEקסילןאתיל בנזןטולואןבנזן

EPA 418.1

DL- 50

I-4<50

I-5<50

J-7<500.010.010.01ערימה מאזור האי המערבי

טיפול ביולוגי ברמת חובבK-43520.010.020.04ערימה מאזור הכניסה לתחנה

Yellowערימה מאזור ממערב ל
L-4

<500.01
הקרקע נמצאה מתאימה 

לכל שימוש

טיפול ביולוגי ברמת חובבM-57,23050.56.67110.035.0226.0ערימה מאזור הפריקות

יעד פינוי

הקרקע נמצאה מתאימה 

לכל שימוש
ND

ND

NDND

EPA 8015דוגמאמקור הקרקע

DL- 0.01

ND

לא נבדק

ערימה מאזור האי המזרחי 

והמרכזי
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 0-/80///05/8 -אזורי עבודה  – 6תרשים 
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 סיכום   .6

 ממצאיםסיכום  .6.0

ברשימת התחנות לגביהן התבקש סקר קרקע במסגרת ההסדר בין  תנכלל קריית אונו תחנת פז

 חברת "פז" והמשרד להגנת הסביבה.

ע"פ ממצאי קידוחי קרקע בכל האזורים שנמצאו חשודים  03 בסה"כ שני סקרי הקרקע בוצעומסגרת ב

ן ממזרח ומצפובאזור  MTBE-ב קיים זיהום קרקע הסקריםסקר גז הקרקע הפאסיבי. על פי ממצאי 

 מ'( 3) רדודבעומק  TPH-בקיים זיהום  9-אשר תוחם לעומק. באזור קידוח ק חוות המכלים בלבד ל

 אשר תוחם בתחתיתו. 

  מציג את ממצאי סקרי הקרקע על מפת ממצאי סקר גז הקרקע. 5תרשים 

ביצעה חברת פז עבודות שדרוג תשתיות בתחנה: התקנת מערכת  3103במהלך חודש פברואר 

גלון, איטומים בחומר עמיד פחממנים מתחת  5החלפת שוחות פריקה לשוחות  הגנה קטודית,

 .LDDהעבודות לוו סביבתית ע"י  .IIלמנפקות ובשוחות המכלים, והתקנת מערכת למישוב אדים שלב 

. קרקע (רדוד, שברובו נחפר מעל צנרות הפריקהTPHבלבד נמצא זיהום קרקע ) באזור הפריקות

 פונתה לטיפול ביולוגי ברמת חובב.ו( נחפרה טון 31-מזוהמת שנמצאה )כ

 

 מוצע המשך פעילות .6.0

-TPHעל פי ממצאי הסקרים ודיגומי הקרקע, קיים זיהום קרקע באזור חוות המכלים בלבד. זיהום ב

מ'. לאור הממצאים והתיחום של  00- 5./תוחם לעומקים של   MTBE-קיים בעומק רדוד וזיהום ב

( הותקנה באזור ממזרח לחוות המכלים, בו 3103חנה )פברואר הזיהום במהלך עבודות התשתית בת

שוחות  /אותר זיהום בקרקע, תשתית תת קרקעית אופקית שתאפשר פעילות שיקום. סה"כ הותקנו 

 עם צינור הולכה המחבר ביניהן. 
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 ממצאי סקרי קרקע על גבי מפת ממצאי סקר גז הקרקע – 5רשים ת
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 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 וך הלא רווילשיקום התו SVEתכנית פיילוט  .5

בעומק הקרקע( מוצע להתקין תשתית  MTBEלאור נתוני הקרקע )קרקע חולית( ונתוני הזיהום )

ולבצע פיילוט  )במהלך עבודות התשתית(אנכית )פיאזומטרים( בנקודות שהוכנו מבעוד מועד 

מציג את מיקום התשתית  2תרשים . Sustainableפאסיבי או  SVE  אמצעותהיתכנות לטיפול ב

שימוש הקרקעית, השוחות והצנרת. מכיוון שהזיהום מתוחם לאזור מצומצם בלבד, מוצע  התת

 .Sustainable Soil Vapor Extractionכגון,  פאסיבית או מקומית SVEבמערכת 

מבוססת על יצירת ואקום )תת לחץ( בקרקע ובכך ליצור תנועת אדים אל בארות  SVE-ה תשיט
ם מסולקים מהקרקע ומועברים אל מערכת הטיפול. השיטה בצורה זו החומרים הנדיפי .השאיבה

ומיושמת במספר אתרים בארץ. שיטה זו נמצאה יעילה בהורדת  EPA-מאושרת ומומלצת על ידי ה
( המצויים SVOC's( וחומרים אורגניים נדיפים למחצה )VOC'sריכוזי חומרים אורגניים נדיפים )

מתבססת על שינויים יומיים בלחץ הברומטרי  Passive SVE (PSVE) -שיטת ה בתוצרי דלקים.
 -בעוד שיטת ה(. /מוצג בתרשים  PSVE)סרטוט סכמטי של מערכת ליצירת שאיבת אוויר מהקרקע 
Sustainable SVE (SSVE)  קבועה.מבוססת על שאיבה בספיקה נמוכה 

בעלויות שיטות אלו מיועדות לאתרים בהן הזיהום מתוחם לשטח מצומצם, יתרונות שיטות אלו הן 
 .ההתקנה וההפעלה הנמוכות )ביחס למערכות הגדולות( ובחתימה האנרגטית הנמוכה שלהן

 
מדד לנדיפות החומרים ניתן על ידי פרמטר לחץ האדים, לחץ האדים הינו הלחץ החלקי של חומר 

. בטבלה 2מסויים מעל הפאזה הנוזלית של אותו חומר. לחץ האדים של מספר מזהמים מוצג בטבלה 
 הינו הנדיף ביותר מבין החומרים הנדיפים הנפוצים בתוצרי דלקים. MTBE-יתן לראות שהזו נ

 
( וחתך הקרקע החולי מתחת לשכבה אטומה של בטון צפויים לגרום MTBEנדיפות המזהם העיקרי )

לפעילות יעילה של מערכת הטיפול. עובי החתך מעיד על כך שתכולת הרטיבות אינה צפויה להיות 
 ד כך שחדירות הקרקע לאוויר צפויה להיות טובה.גבוהה במיוח

 
 

 מעלות צלסיוס, של מרכיבי דלקים 8/לחץ אדים, בטמפרטורה של  – 7טבלה 
 

 
מ"מ כספית נחשבים כבעלי פוטנציאל טוב לשיקום בעזרת  1.5-מזהמים בעלי לחץ אדים גבוה מ

SVE 
 

  



 

 02מתוך  05עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

  SVEPמערכת תרשים המתאר את פעולת  – 2 תרשים

  

BaroBall-ף מידע בנוגע לנלקח מד
TM

 DGSIשל חברת  

 היתכנות מבחן ביצוע

 מטרת מבחן ההיתכנות הינו למדוד פרמטרים שיאפשרו תכנון נכון של מערך השיקום הכולל, כגון: 

  הטיפולרדיוס ההשפעה של בארות , 

  היוצאספיקות ולחצים של האוויר, 

  היוצאריכוז מזהמים באוויר . 
 

 יקבעו: בהסתמך על פרמטרים אלו

 שיטת השיקום 

  ,כמות הבארות הדרושות 

  ,המרחק בין הבארות 

 סוג מתקן הטיפול באויר הנשאב 

 .הערכת משך השיקום 

באר 
 טיפול



 

 02מתוך  /0עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 :ההיתכנות מבחן בארות

בקוטר טיפול בארות  ארבע. 2. מיקום הבארות מוצג בתרשים לתווך הלא רוויבארות  /להתקין  מוצע
מ' )בחלקו הדרומי  00או  2, יותקנו לעומק של PVCעשויות  0בקוטר "תצפית ושתי בארות  3של "

מ'(. המקטע המחורץ יהיה באורך  00מ' ובחלקו הצפוני לעומק של  2של האזור המטופל לעומק של 
 מ' בתחתית הבאר.  3של 

 
  הבארות שיותקנו יהוו את התשתית למערך השיקום הכולל.

 

 ת ממצאי סקר גז הקרקעמיקום תשתית מערכת הטיפול שהותקנה ע"ג מפ – 7 תרשים

 

 

 הפיילוט מהלך

שדה לשתי השיטות,  ניבחמלצורך בחינת היתכנות והשוואה בין השיטות השונות יבוצעו במקביל 
SSVE ו-PSVE. 

 
 

 :PSVEבחינת 
שסתום חד כיווני המאפשר לאוויר לצאת מהבאר אך לא מאפשר כניסה של אוויר יוצב בראש הבאר 

ליון של הבאר יותקנו שתי חיישני לחץ בעלי יכולת לאגור מידע, . בתחתית ובחלקה העהדרומית 3"
 )לפחות(. במהלך המבחן ימדדו הפרמטרים הבאים: שבועלמשך 

 לחץ האוויר בחלקה העליון של הבאר 

 לחץ האוויר בחלקה התחתון של הבאר  

 ימדדו ע"י  – השתנות ריכוז המזהמים והחמצן בבארות הסמוכותPID ומד חמצן. 
 



 

 02מתוך  02עמוד 
 

 פז קריית אונו  -לוט שיקוםותכנית פיידוח ממצאים סקר קרקע משלים 

 הפיילוט יממצא ניתוח

   על פי הפרשי הלחצים בין ראש הבאר לתחתית הבאר ניתן להעריך  –קביעת ספיקת האוויר

 את מהירות זרימת האוויר ואת הספיקה.

  בבארות הסמוכות ניתן לקבוע  ולחצים חמצןעל פי שינוי ריכוז המזהמים,  –רדיוס ההשפעה

 את רדיוס ההשפעה

  ם יוערכו על פי רדיוס ההשפעה של השאיבה היתכנות ומשך השיקו –הערכת משך השיקום

 וכן על פי ריכוז המזהמים הנשאב ובהתבסס על הזיהום הקיים בממצאי החקירה.

  רדיוס ההשפעה ופירוס הזיהום ייקבע מספר ומיקום על פי  –קביעת פירוס בארות הטיפול

  בארות הטיפול

 :SSVEבחינת 
לחץ יותקנו -הצפונית, שעוני תת 3אר "מק"ש( תוצב בב 01-משאבה הפועלת בספיקה נמוכה )כ

 במהלך המבחן ימדדו הפרמטרים הבאים: בבארות הסמוכות.

  בבארות הסמוכות ובמשאבהלחץ האוויר 

 ספיקת המשאבה 

  בעזרת  –ריכוז המזהמים באוויר הנשאבPID  ובסוף הניסוי תלקח דוגמאת אוויר במדוכה
 )קניסטר( לאנליזה במעבדה

 
 הפיילוט ממצאי ניתוח

 לחץ האוויר בבארות הסמוכות ייקבע רדיוס ההשפעהעל פי  –יוס ההשפעה רד 

  היתכנות ומשך השיקום יוערכו על פי רדיוס ההשפעה של השאיבה  –הערכת משך השיקום

 וכן על פי ריכוז המזהמים הנשאב ובהתבסס על הזיהום הקיים בממצאי החקירה.

  ירוס הזיהום ייקבע מספר ומיקום רדיוס ההשפעה ופעל פי  –קביעת פירוס בארות הטיפול

  בארות הטיפול

 ם תעשה ע"י השוואת ממצאי המבחנים.קביעת שיטת השיקו
 

 "זלו .2

  )יום מאישור התוכנית 21-התקנת בארות שאיבה )פיאזומטרים לתווך הלא רווי 

  יום מאישור התוכנית 1/-ביצוע פיילוט 

 ימי עבודה מביצוע  /0-אב( תוצאות מעבדה )ריכוז חומרים אורגנים נדיפים באוויר הנש
 פיילוט

 יום מביצוע פיילוט 21 -תוכנית טיפול מלא 

  חודשים מאישור התוכנית המלאה /תוך –התקנת מערכת והפעלה 
 

 

 

 
 

 -סוף מסמך-
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תמונות -נספח א' 
 

 )העמקה( 7-קידוח ק

 
 

 08-קידוח ק

 
 



 

 

 00-קידוח ק

 
 

 0/-קידוח ק

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תעודות מעבדה –נספח ב'

  

































 

 

 ניטור פיאזומטרים –'גנספח 

 
  

P-1P-2

06/07/200834.011.515.8

06/08/200828.00.913.2

07/09/200832.012.50.5

03/10/200828.0961.01.1

12/11/200827.074.33.5

02/12/200823.01460.09.4

14/01/200920.0990.02.8

02/02/200918.0234.02.6

15/03/200919.5861.04.3

13/04/200921.01.41.2

10/05/200927.0243.096.4

08/06/200934.0760.02.2

09/07/200936.097.60.0

04/08/200936.00.70.5

06/09/200931.0999.01080.0

11/10/200930.00.0214.0

22/11/200922.035.8907.0

08/12/200921.0172.00.0

13/01/201015.00.090.1

10/02/201016.00.0205.0

03/03/201020.00.06.8

13/04/201019.00.013.0

06/05/201021.00.2577.0

02/06/201036.00.03.0

19/07/201037.00.00.9

08/08/201033.00.00.1

03/09/201039.00.01.7

05/10/201033.00.0102.0

08/11/201028.00.01.6

06/12/201021.01.30.0

05/01/201116.00.00.0

03/02/201115.00.00.1

17/03/201123.00.00.0

05/04/201120.00.00.0

15/05/201127.00.08.0

15/06/201130.00.00.0

11/07/201134.00.023.0

08/08/201134.00.00.0

18/09/201133.00.01.1

24/10/201130.00.01.3

02/11/201128.00.02.0

07/12/201124.00.03.5

09/01/201215.00.02.4

08/02/201217.00.00.0

07/03/201221.00.00.0

02/04/201222.00.00.0

03/05/201225.00.00.0

12/06/201230.00.00.0

12/07/201232.00.00.0

07/08/201234.00.00.0

02/09/20120.00.00.0

09/10/201229.00.00.0

06/11/201228.00.00.0

03/12/201228.00.00.0

22/01/201324.00.00.0

06/02/201317.00.00.0

06/03/201319.00.00.0

03/04/201326.00.00.0

02/05/201330.00.00.0

10/06/201329.00.00.0

טמפ'תאריך
PID
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