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 yoni@shl.co.il 054-884-784לשם שפר , יוני: הנמען

 naorm@Ashtrom.co.il 0545-816-184אשטרום ,  נאור מערבי

 

  ממצאים–תל אביב  (הקריה)חניון כנרית , 12י ' דה וינצ–דיגום מוודא : הנדון

בדופן . (מכל פאה של הבור ומהתחתית) דגימות 5נלקחו . 11.12.2017דיגום מוודא בוצע בתאריך 

 ולפיכך הוחלט לפנות את הקרקע PID)- חלקי מיליון ב234.5קריאה של )הצפונית נמצא זיהום 

תוצאות הדיגום מהדופן הצפונית לאחר פינוי . החשודה לעיל ולדגום שוב מדפנות הבור שפונה

הקרקע החשודה בזיהום הושארה בערמה לפינוי לאתר . הקרקע החשודה בזיהום הראו ערכי אפסיים

 .פסולת מוכרז

 הדגימות שנקלחו 8תוצאות לוג השדה וטופס שרשרת המשמורת של , להלן תמונות מהאתר

 . ( ימים5) בנוהל מהיר TPH DRO OROלמעבדת בקטוכם עוד באותו היום לצורך אנליזת 

 דפנות של הקיר הצפוני 3+ תחתית +  דפנות 4:  הדגימות8בהמשך מופיעות תוצאות המעבדה של 

 .שפונה

 

 .08-869-71-66 מחלקת ייעוץ סביבתי –איזוטופ , בכל שאלה מוזמנים לפנות אלינו

 

 

 

 ,בברכה

 דניאל וינקלר

 ויועץ סביבתי (M.Sc)גיאולוג 

sviva@isotop.co.il 

 ת כנות"אזה, איזוטופ

 מחלקת הנדסת סביבה
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.מבט כללי מזרחה, (הקריה, מחנה רבין)בור בחניון הכנרית 

 
 .עם שקית המציינת את מיקום הדגימה במרכז הפאה המזרחית של הבור. מבט מזרחה
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 .(השקית במרכז הפאה הצפונית ובתחתית הבור)מבט צפונה 

 

 .(הערימה פונתה הצידה)מבט צפונה עם הגומחה שנחפרה בפאה הצפונית 

 

בניין 

 הכנרית

 (חיל האוויר)

הגומחה 

+ שנחפרה 

 ערימה בצד
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:  (בקטוכם נס ציונה)תוצאות המעבדה 

TPHDRO+ORO [ mg/kg,ppm ]תוצאה  דופן

 17 מזרחית

 לא התגלה מערבית

 316 צפונית

 11 דרומית

 13 תחתית

 

בשטח נמצא כי הדגימה בפאה הבור  (גלאי פוטויניזציה) PIDאכן בקריאת 

 234.5ppmקריאה של )הצפונית אכן מזוהמת במרכיבים אורגניים נדיפים 

פינה את הקרקע המזוהמת ( מחפרון)הבאגר . (316ppmשזה קרוב מאוד ל

 דגימות 3ונדגמו שוב  (באתר דודאים, תפונה לאתר פסולת מוכרז)הצידה 

להלן התוצאות , (מזרחית ומערבית, פאה צפונית)מהאזור החפור 

TPHDRO+ORO [ mg/kg,ppm ]תוצאה  (לאחר העמקה) –דופן 

 13 מזרחית

 19 מערבית

 13 צפונית

 

ממוצע )נראה כי תוצאות הדיגום לאחר העמקה לא מראות ריכוזים חריגים 

. (ג דגימה"לק, TPHג "מ15של 
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QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308 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: 401263

Final Report

איש קשרפרטי הלקוח

שם:
כתובת:

עיר:

מיקוד:

שם:
טלפון: 

סלולרי:

פקס:

הירוק 20 , ת.ד 2

70700

גדרה

איזוטופ

דה וינצ'י ,ת"א -חניון כנרת ה אתר דיגום: D111217-0050 הזמנת עבודה:

טופס נטילה של לקוח 12:20:00 11/12/2017מועד הגעת הדגימותמס' טופס הנטילה

לקוח נדגם ע"י

544402 מספר הדוגמה:קרקע דופן מזרחית ק Eתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 17.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545368 מספר הדוגמה:קרקע דופן מערבית   Wתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545369 מספר הדוגמה:קרקע דופן צפונית  Nתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 316.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545370 מספר הדוגמה:קרקע דופן דרומית  Sתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 11.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545371 מספר הדוגמה:קרקע העמקה צפון  Nתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 13.0

Page 1 of 2 17/12/2017 תעודת בדיקה מס: 401263תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545372 מספר הדוגמה:קרקע  מזרח Eתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 13.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545373 מספר הדוגמה:קרקע מערב Wתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 19.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

545374 מספר הדוגמה:קרקע תחתיתתיאור הדוגמה:

11/12/2017תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 13.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

הערות

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. •

חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. •

הבדיקות המסומנות ב )1( הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"•

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Itzik Gatenio Pesticides department quality trustee

 - סוף תעודה -
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