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  מחוז תל אביב    
  2011דצמבר                     ב"כסלו תשע

  
  
  

  תקציר
  

ציבוריים במספר רשויות קלטים להגנת הסביבה יזם סקר לאיתור נוכחות גזי קרקע במהמשרד 
 נוכחות של פחמימנים מוכלרים או חומרים אחרים  מקלטים נמצאה179 מתוך 177 –ב. המחוז

בריכוזים גזי קרקע  אחוזים מהמקלטים נמצאו 90 % -ב .  הידועים כמסרטנים או רעילים לאדם
  .חשיפה קצרת טווח ייחוס לנמוכים מערכי

  
ערכי  בהם נמצאו גזי קרקע בריכוזים שעלו על )מקלטים מה10% -כ(מקלטים  18נמצאו , לעומת זאת

 1,2, טטרהכלורואתילן, החריגות היו בחומרים טריכלורואתילן  .הייחוס לחשיפה קצרת טווח
אחוזים עו בין עשרות נייחוס הב החריגות מערכי ור. טטרהידרופוראן ובנזן, כלורופורם, דיכלורואתאן
  .לאלפי אחוזים

  
 נמצאו פחמימנים מוכלרים בריכוזים גבוהים מערכי הסינון בקרקע עצמהבבדיקות גזי קרקע 

. 14 בדיקות מתוך 9 –ב ) רזי שאומצו כערכים זמניים בישראל'של מדינת ניו ג(לחדירה למבנים 
, טריכלורואתילן, רידמתילן כלו,  ויניל כלוריד-המזהמים שנמצאו בריכוזים חריגים 

  .  טטרהכלורואתילן  וכלורופורם
  

מעביר ממצאים אלו לרשויות המקומיות על מנת שינקטו באמצעים העביר והמשרד להגנת הסביבה 
, כמון כן) בעיקר אמצעי איוורור ומיגון(המתאימים לטיפול במרתפים להבטחת שלומו של הציבור 

-יות וכן גורמים פרטיים העושים שימוש בחללים תתמבקש המשרד להגנת הסביבה מהרשויות המקומ
  .קרקעיים פרטים לנטר את החללים ולדאוג לאוורורם במקרה של חריגה מערכי הסף

  
  

  תודות 
 תל : הרשויות המקומיות והיחידות הסביבתיותשל ביצוע סקר זה התאפשר הודות לשיתוף הפעולה 

ברצוננו ,  כמו כן.ועל כך תודתנו גבעתיים, גןרמת , רמת השרון, הרצליה, בת ים, חולון, יפו-אביב
קרקעיים הקיימים על פי חוק -אשר איפשרו לנו לדגום את אמצעי הניטור התת, להודות לחברות דלק

  .בכל אחת מתחנות אלו ולאתר מזהמים שאינם קשורים כלל ועיקר לפעילותן ותפקודן של התחנות
  
  

  רקע
 בפחמימנים אורגניים מזוהמתבהם אותרה קרקע אתרים עשרות מוכרים אביב -ברחבי מחוז תל

 מפעילות תעשייתית בעבר ובהווה וכן דלקיםבממיסים מוכלרים או  בםשמקור ,)VOCs(נדיפים 
הלא  אל מי תהום וקידוחי מי שתייה בתווך קדם והתחילחלבחלק מהאתרים הזיהום . מתחנות דלק

המשרד לאיכות הסביבה חושש כי . קרקעוכן אל מחוץ למוקדי הזיהום באמצעות גזי הרווי הרווי ו
  לאיתורהמשרד  בדיקותיזם , לפיכך. קרקעיים-חלק מהזיהום של גזי קרקע עשוי לזהם חללים תת

  .ברחבי המחוזציבוריים מקלטים ב VOCsנוכחות 
  

במקלטים ציבוריים הבדיקות נערכו  .באמצעות מעבדת בקטוכם 2008 - 2010הבדיקות נערכו בשנים 
לא מתבצעים בהם הנחת היסוד הייתה כי מאחר ווכן  םבשל נגישותשויות המקומיות של חלק מהר

מיקום המקלטים שנדגמו מוצג במפה המצורפת . בתוך המבנה VOCs העלול לגרום לנוכחות יםשימוש
   .ח זה" לדו1כנספח מספר 

  
  
  

   מות קרקעבמבנים תת קרקעיים או קו VOCs מסלולים שעלולים לגרום לנוכחות 3קיימים שלושה 
  



   
  
  

  מחוז תל אביב    
פליטת ממיסים משאריות , שתייהמי תוצרי לוואי מחיטוי   לדוגמא- מזהמים ממקור תוך מבני .1

 כי הטיפול יןויצ .'וכודבקים , רהיטים,  שעברו ניקוי יבששטיחים, חומרי ניקוי, ציוד לימודי, צביעה
   .בזיהום ממקורות אלו אינו בתחום סמכותו ואחריותו של המשרד להגנת הסביבה

  המבנהברצפתחדירת מזהמים גזיים מהקרקע דרך סדקים  -  גזי קרקעמזהמים באמצעות חדירת  .2
תעשייתי  ממקור קרקעאו /מים ובזיהום מזהמים הוא מקור ה . או דרך מעברי צנרתוקירותיו 
אזורים חלקם ב זה נמצאים בקטיבפרויהמבנים שנבחרו לבדיקה  כי יןיצו.  או תחנות דלקהיסטורי

  . מי תהום מזוהמים עלידוע בהם 
שחודר  תחנות דלק או תעשייה,  שמקורו בתחבורהVOCs –ב אוויר מזוהם  -  חוץ מבניזיהום אוויר. 3

  .מהסביבה למבנה
  

  .אפשרות לשילוב מקורות זיהוםכמובן קיימת 
  

   VOCs –ל באוויר ייחוס לחשיפה  \ יעדערכי 
 )1) (א (6על פי סעיף , שהינם, שראל ערכי יעדנקבעו בי, 2008, ח"במסגרת חוק אוויר נקי התשס

בבריאותם או באיכות חייהם של בני , ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או לפגיעה בחיי אדם"
הועדה ח "הייחוס המופיעים בדוערכים אלו מבוססים על ערכי ." שיש לשאוף להשיגם כיעד....., אדם

המבוססים על ערכים , )2006מרץ , אלמוגח ועדת "דו(ר לקביעת ערכי ייחוס למזהמים כימיים באווי
  .מידע בריאותי הכולל גם אוכלוסיות רגישות עלבהתבסס נקבעו ערכים אלו . בינלאומיים

  
לפרט החשוף  לחלות 100,000 - ל 1 של מרביתחשוב להדגיש כי ערכי אלמוג נקבעו על פי תוספת סיכון 

ח כי עבור חומרים "יחד עם זאת מציין הדו).   שנה70( ימי חייו במשך כל ם ילמזהם בריכוז מסוי
 למיליון 1 כדי לאפשר תוספת סיכון של עד 10רטנים ניתן להקטין ערך זה פי מים המוכרים כמסיוימס

  .  בלבד
  
  
  

על פי , נחלקים לשתי קטגוריותאלמוג היעד המבוססים כאמור על ערכי הייחוס של ועדת ערכי 
   :משך החשיפה למזהמים

  

 ערך שנתי המוגדר כריכוז ממוצע שנתי מירבי – ייחוס לחשיפה ארוכת טווח \יעדרכי ע  .א
שמטרתו להגן על האוכלוסייה מהשפעות בריאותיות הקשורות , משוקלל זמן, מותר

הערך מייצג סף עליון שמתחתיו סביר להניח שההשפעות . לחשיפה נשימתית ארוכת טווח
תהיינה מזעריות ולא , במשך כל החיים, ר שנהשנה אח, השליליות של חשיפה ארוכת טווח

 .תגרומנה להשפעות בריאותיות כרוניות
 

המוגדר כריכוז ממוצע , יממתי) שעתי או( ערך –  טווחקצרתייחוס לחשיפה \יעדערכי    .ב
שמטרתו להגן על האוכלוסייה מהשפעות בריאותיות , משוקלל זמן, יממתי מרבי מותר

מותר . ערך זה גבוה מהערך השנתי.  למזהמיםמשמעותיות כתוצאה מחשיפה אקוטית
 . אך במספר פעמים כזה שלא יגרום לחריגה מהערך השנתי, להגיע אליו במהלך השנה

  
    בגז הקרקעs'VOC – ל )Screening Level(סינון ך ער
למבנים תת קרקעיים או מזהם בגזי קרקע חדירת בהיבט של בטוח  נחשב, שריכוז הנמוך ממנו, ערך

י סר'ג-של מדינת ניו) SL( ערכי הייחוס הזמניים שאומצו בישראל הם ערכי הסינון. קעקומות קר
  .)New Jersey Department of Environment Protection(להגנה מפני חדירה למבנים 

  
   מטרות הדיגום

  
   . במחוז תל אביבחדירת מזהמים מגזי הקרקע לחללים תת קרקעייםבדיקות אפשרות של   .1
. בתחנות דלקקידוחי ניטור גז הקרקע ב במוכלריםפחמימנים  נוכחות אשונית של רבדיקה  .2

  שוב  ואנו מודיםאינו נובע מפעילות תחנת הדלקמנים מוכלרים ייצוין כי הזיהום בפחמ
  .לצורך ניטור זיהום סביבתיבתחנות  לנו להשתמש בקידוחי הניטור שאפשרועל לחברות הדלק 

  .בהן נמצאו חריגות במבניםהמקומיות  לרשויותעולה או המלצות פ/מתן הנחיות ו  .3



   
  
  

  מחוז תל אביב    
  

    בדיקה ת ושיט

  דיגום זמן יממתיים באמצעות מיכליפרקיתוך מבניים נערכו להחללים האוויר בדגימות  •
 . שעות24 הנתונים בואקום עם וסתים המותאמים לדיגום של  ליטרים6בנפח  )קניסטרים(

 .EPA-15-TOבדיקות הקניסטרים לפי שיטת  . בשיטות תקניותVOC's הבדיקות נערכו עבור •
  . יחוס היממתי על פי וועדת אלמוגיספי רגישות שיטת המדידה נמוכים מערך ה •
 .לצרכי השוואה" בלנק"בדיקות בוצעו  •
 לאתרים חשודים בזיהום סמוכות בתחנות דלק  ניטור קיימיםבדיקות גז קרקע בקידוחיבוצעו  •

  ).   זיהום בדלקיםולא זיהום בממיסים מוכלרים הכוונה הייתה לבחון נוכחות(תעשייתי 



   
  
  

  מחוז תל אביב    
  

  תוצאות
  

    תת קרקעייםמרתפיםבדיקות אוויר תוך מבני ב .1
  
  )ח"הממצאים מפורטים בטבלה המצורפת כנספח לדו(

  
  
  

מספר העיר
מקלטים

מספר 
VOC's 

שנמצאו 
במקלטים  

בעיר   

מספר מקלטים 
בהם נמצאה 
נוכחות של 

מנים יפחמ
מוכלרים או 

חרים אחומרים 
הידועים 
 או כמסרטנים

  רעילים לאדם
  

 המקלטיםמספר 
בהם נמצאה 
חריגה אחת 

לפחות מערכי 
ייחוס / היעד 

לחשיפה קצרת 
טווח 

 VOC's -סוגי ה 
שנמצאו בחריגה

, טטרהכלורואתילן 7026704אביב-תל
כלורופורם  

כלורופורם1517151גבעתיים
טריכלורואתילן 3724362חולון

לורופורםוכ
 דיכלורואתאן11141011,2ים-בת
-144140גן-רמת
-רמת
השרון

, טטרהכלורואתילן 1226127
, בנזן, כלורופורם

טטרהידרופוראן
כלורופורם12201  20הרצליה

  
כ"סה

  
179 

  
  

  
177

  
16

, טריכלורואתילן
, טטרהכלורואתילן

 , דיכלורואתאן1,2
, בנזן, כלורופורם

, הידרופוראןטטר
, בנזן

טטרהידרופוראן  
  



   
  
  

  מחוז תל אביב    
  
  
   – ייחוס לחשיפה קצרת טווח/ יעד המקלטים בהם נמצאה חריגה מערכי ה  .2
  
  

שמות המקלטים בהם העיר
נמצאה נמצאה חריגה אחת 

לפחות מערכי הייחוס 
לחשיפה קצרת טווח של 

  ועדת אלמוג
  

שנמצאו  VOC's -ה 
בריכוז חריג   

 אחוז החריגה המירבי
כי הייחוס לחשיפה מער

קצרת טווח של ועדת אלמוג 
(%)

23טטרהכלורואתילן813 מקלט 24אצל אביב-תל

221 טטרהכלורואתילן812 מקלט 34אצל אביב-תל

1,910 כלורופורם707 מקלט 17העליה אביב-תל
2,227כלורופורם531 מקלט 103דרך השלום אביב-תל

1,770רופורםכלו מקלט המלבן5המלבן גבעתיים
45טריכלורואתילן13 מקלט 5רבי עקיבא חולון
2,441כלורופורם23 מקלט 2המצודה חולון
108,986 דיכלורואתאן1011,2 מקלט 84בלפור ים-בת
300כלורופורם 313 מקלט 44אילת השרון-רמת
35בנזן317 מקלט 2 לכיש השרון-רמת
30בנזן314 מקלט 6סמטת אופיר השרון-רמת
318טטרהכלורואתילן393רחוב הנביאים מקלט השרון-רמת
325כלורופורם330 מקלט 11ריינס השרון-רמת
 מקלט 88-90שבטי ישראל השרון-רמת

318
344כלורופורם

4600טטרהכלורואתילן392 מקלט 18שבי ציון השרון-רמת
1טטרההידרופוראן392 מקלט 18שבי ציון השרון-רמת

פועל פינת נוה עובד מקלט ההרצליה
ים- נוף210

2,700כלורופורם

  
  
  
  בקומת קרקעמקלטים אוויר תוך מבני ב בs'VOC בדיקותממצאי   .3
  
  

מספר העיר
מקלטים

מספר 
דגימות

מספר 
VOC's 

שנמצאו 
במקלטים  

בעיר   

בהם  המקלטיםמספר 
נמצאה חריגה אחת 

לפחות מערכי הייחוס 
 לחשיפה קצרת טווח
של ועדת אלמוג

פחמימנים 
שנמצאו מוכלרים 

בחריגה

--115גן-רמת
  ציונה-נס
ערך (

)ייחוס

1110--

  
כ"סה

  
2 

  
2

    
-

  
-

  
  
  
  



   
  
  

  מחוז תל אביב    
  קרקע בקידוחי ניטור רדודים ה גז שנמדדו בפחמימנים מוכלרים וחריגותנוכחות ממצאי      .4
  
  

מספר העיר
תחנות 
שנבדקו

מספר 
VOC's 

שנמצאו 
 בתחנות 

מספר 
VOC's 
הכללי 
שנמצא 
בתחנות 
בכל עיר 
שמקורם 

בפחמימנים 
    מוכלרים

  

האתרים מספר 
בהם נמצאה חריגה 

פחמימנים בריכוזי 
   מערכי מוכלרים

הייחוס של מדינת 
רזי למיגון 'ג-ניו

מבנים בגזי קרקע 

פחמימנים מוכלרים 
 בגז שנמצאו בחריגה

הקרקע בקידוחים 
רדודים

תילן כלוריד  מ2911אביב-תל
, מתילן כלוריד11133חולון

טריכלורואתילן 
וטטרהכלורואתילן   

בסיס 
צבאי  

מתילן , ויניל כלוריד62285
, כלוריד

, טריכלורואתילן
טטרהכלורואתילן  

.    וכלורופורם
-רמת
השרון

כלורופורם 611 1

- 1100הרצליה
  
כ"סה

  
12

      
10

תילן מ, ויניל כלוריד
, כלוריד

, טריכלורואתילן
טטרהכלורואתילן  

.    וכלורופורם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
רזי לחדירה למבנים לפחמימנים 'תחנות דלק בהן נמצאו חריגות מערכי הסינון של מדינת ניו ג  .5

   - מוכלרים
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האתר בו נמצאה חריגה אחת העיר
הסינון של מדינת לפחות מערכי 

  למבניםרזי לחדירה 'ניו ג
  

שנמצאו  VOC's -ה 
בריכוז חריג   

אחוז החריגה 
 מערכי המירבי

הייחוס לחשיפה 
קצרת טווח של 

(%)ועדת אלמוג 
40,244מתילן כלוריד  52דרך מנחם בגין אביב-תל

8מתילן כלוריד  156דרך מנחם בגין אביב-תל

, מתילן כלוריד30 המלאכהחולון
טריכלורואתילן 
ילן   וטטרהכלורואת

28,  
16,877   
20,437

תחנת דלק 
צבאיבסיס 

  
)נקודות בדיקה 5 –חריגות ב (

  , ויניל כלוריד
   מתילן כלוריד
וכלורופורם    

23,665  
3,568   
191  
  

  
703כלורופורם צפון-  גלילותצומתהשרון-רמת

  
  
   

  ממצאיםפירוט ה
  
חמימנים מוכלרים או חומרים פ - VOC's נוכחות של  מקלטים נמצאה179 מתוך 177 –ב   .1

 VOC's אחוזים מהמקלטים נמצאו 90 % -ב   .אחרים הידועים כמסרטנים או רעילים לאדם
  .  ועדת אלמוג/ חוק אוויר נקי ייחוס לחשיפה קצרת טווח של / היעד בריכוזים נמוכים מערכי 

ערכי לו על בריכוזים שע VOC'sנמצאו  אתרים בהם 18דיגומי מקלטים נמצאו  179מתוך   .2
.  ) בדיקות חריגות10 (% ועדת אלמוג/ חוק אוויר נקי הייחוס לחשיפה קצרת טווח של 

, כלורופורם,  דיכלורואתאן1,2, טטרהכלורואתילן, טריכלורואתילןחומרים החריגות היו ב
אלמוג לחשיפה קצת טווח ייחוס של / היעד מערכי החריגות ב ור. טטרהידרופוראן ובנזן

  .לאלפי אחוזיםאחוזים נעו בין עשרות ים באוויר לחומרים כימי
במקלטים בכל הערים יחוס יממתי יעבור המזהם כלורופורם נמצאו ריכוזים החורגים מערך   .3

  .ים-למעט בת
בבדיקות גזי קרקע בתחנות דלק נמצאו פחמימנים מוכלרים בריכוזים גבוהים מערכי הסינון   .4

 בדיקות בתחנות 9 –ב )  שאומצו כערכים זמניים בישראלרזי'של מדינת ניו ג(לחדירה למבנים 
, מתילן כלוריד,  ויניל כלוריד-מזהמים שנמצאו בריכוזים חריגים ה. 14הדלק מתוך 
  .  טטרהכלורואתילן  וכלורופורם, טריכלורואתילן

 מתוך 5 -התגלו חריגות בריכוזי פחמימנים מוכלרים בגזי קרקע  ב צבאי הבסיס בתחנת דלק ב  .5
       . בדיקות6

  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח הממצאים ומסקנות
  
 VOC's  מבדיקות האוויר התוך מבני נמצאו 10 % -ב  - בדיקות אוויר תוך מבני במקלטים  .1

ומרים רוב הח.  ערכי הייחוס לחשיפה קצרת טווח של ועדת אלמוגבריכוזים שעלו על 
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VOC'sחלקם נמוכים ,  שריכוזיהם היו נמוכים
     .ערכי הייחוס לחשיפה קצרת טווח של ועדת אלמוגמבסדרי גודל 

    
מאחר ולא בוצעו בדיקות בגז הקרקע סביב המקלטים  - במקלטים אפשרי של החומריםמקור   .2

מזיהום בגזי קרקע / בתוך המבנה שנמצאו הוא המזהמים  מקור האםלא ניתן לקבוע בוודאות 
 אינם ריקים אלא נעשה בהם VOC'sכמעט כל המקלטים בהם נמצאו  .או שילוב ביניהם

נמצאו מזהמים עם זאת במקומות בהם  יחד .VOC'sשימוש תוך מבני שיכול לגרום לנוכחות ה 
  בתוך המבנהעילות להסביר את הימצאותם בפקשהממקור תעשייתי כמו טריכלורואתילן 

  .וקיימת סבירות גבוהה שמקור הזיהום בפעילות תעשייתית מחוץ למבנה
  
נוכחות החומרים שנמצאו וריכוזם אינו  - עקביות ממצאי בדיקות האוויר החוזרות במקלטים  .3

 לגבי שונות זו גורמת לקושי בהסקת מסקנות.   בין הבדיקות השונות באותו מקלטעקבי
  יחד עם זאת ידוע כי תנועת המזהמים הן בגז הקרקע והן בתוך . אם קיימת, הבעיה" יציבות"

גורמי .  'מצב איוורור המבנה וכו, המבנה עצמו משתנה כל העת בשל שינויי לחצים ברומטריים
, טמפרטורההשפעת ה, תנועת האוויר בחלל המבנהא יכולים להיות שונות נוספים לדוגמ

.'שונות במעבדה וכו, ות השונותמדיד באמצעי איסוף הדגימהמיקום שונה של 
  
     - ים עצמםהמקלט הוא בתוך s'VOC –מה סבירות שמקור חלק לגבי ה  .4

,  של מי שתייה מוכר בספרות כמזהם שעלול להיווצר כתוצר לוואי של חיטוי- כלורופורם •
בהרתחה או , )כלורינציה באמצעות כלור גזי או היפוכלוריט (שחייהקולחים ובריכות 

עם ) אקונומיקה(חימום מי שתייה וכן כתוצר לוואי של ערבוב של תמיסת היפוכלוריט 
אתאנול או , )משמש בחומרי ניקוי(בוטאנון , נוזלים שמצויים בשימוש ביתי כמו אצטון

. בנוסף כלורופורם ידוע כאחד מתוצרי הלוואי של תעשיית הנייר.   הולאיזופרופיל אלכו
או ניקוי במים בשילוב /ייתכן כי מקור הכלורופורם באוויר בפעולות שטיפת רצפה ו

 . בפליטות מסוגי נייר שונים) טעון בדיקה(חומרים כמו היפוכלוריט ובוטאנון וכן 
/  יבש ועשויים להיפלט מבגדים לניקוי  משמשים- דיכלורואתאן 1,2טטראכלורואתילן וכן  •

 . שטיחים
 
   - בדיקות גזי קרקע בתחנות דלק  .5

  VOC's - בדיקות בתחנות דלק סמוכות לאתרים מזוהמים ב 15 בדיקות מתוך 9 -ב  •
נמצאו פחמימנים מוכלרים בריכוזים גבוהים מערכי הסינון לחדירה למבנים של מדינת ניו 

 .   בישראלרזי שאומצו כערכים זמניים'ג
אלפים ואף עשרות אלפי אחוזים מערכי ,  במאותהמזהמים שנמצאו בריכוזים חריגים •

, טריכלורואתילן, מתילן כלוריד,  ויניל כלוריד-רזי 'ג-נת ניויהסינון של מד
ידועים כמסרטנים לאדם או כנראה אלה חומרים .  טטרהכלורואתילן  וכלורופורם

  .מסרטנים לאדם
או (שקיים מקור  זה אינו בתחנת הדלק עצמה משמעות הדבר מאחר והמקור לזיהום •

 או שקיים באזור תחנות הדלקמוכלרים משמעותיים זיהום קרקע בממיסים ) מקורות
   .מקור זיהום רחוק יותר והמזהמים הוסעו לאזור באמצעות מי התהום

 .בסיס ברור כי קיים זיהום כבד בממיסים בצבאיהבסיס הבמקרה של  •
  .        מזוהמיםמי תהוםחלק מהזיהום בממיסים המוכלרים בתחנות הדלק בומקור ייתכן  •

  
  s'VOC  בריכוזי בהם אותרה חריגהבמקלטים לבצע מומלץפעולות ש

 
    - ריכוזי פחמימנים מוכלרים באווירהפחתה מיידית של צעדים ל    .1

  
 של ועדת  במקלטים בהם נמצאו חריגות מערכי הייחוסאיוורורליישם פתרונות  מומלץ
  . אלמוג
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   -  בגז הקרקע המשךהמותנים בתוצאות בדיקותעתידיים צעדי הפחתה .   2
  

o צעדים טכנולוגיים יש לנקוט במידה וימצא מקור זיהום תוך מבני ברור בבדיקות המשך 
 .   או תחזוקתיים מתאימים/ו

o  במידה ויימצא כי קיים ריכוזי ה- VOC'sאו  בגז הקרקע סביב המבנים שבהם נמצ
 מומלץ ליישם -רזי לחדירה למבנים   'ג-חריגות גבוהים אף הם מערכי הסינון של ניו

  .   טכנולוגיות למיגון המקלטים למניעת חדירת מזהמים בגזי קרקע
  
  

  :לנקוט לצמצום החשיפה לזיהום במקלטיםיכולה ) ל"או צה( לצעדים שהרשות המקומית המלצות
  
 מתאימות במקלטים שנמצאו בהם ממצאים חריגים להורות על התקנת מערכות איוורור  .1

  ).'חלונות וכו/ איוורור מאולץ/ ונטות (
  .חומרים אחרים פולטי ממיסים במרתפים ללא איוורור מתאים/ צמצום השימוש בדבקים   .2
 באוויר המקלט בהם נמצאו VOC's לבצע ניטור -במקרה שמבוצעת פעילות עסקית במקלט   .4

  .ת" עם המפקח על העבודה במשרד התמממצאים חריגים בתיאום
.   שנושא גיהות תעסוקתית נמצא בתחום אחריותו, ת"המלצות נוספות יש לקבל ממשרד התמ  .5
 לגבי ממצאים והמלצות אלה וכל יםלידע באופן שוטף את בעלי העסקים והעובדים במקלט  .6

  .ממצא אחר שיועבר לרשויות בעתיד
רה באוויר במקלטים ציבוריים באזורים שאינם קרובים בק/  דיגום לצרכי השוואה לבצע  .7

של חומרים כימיים " תמונת בסיס אופיינית"למוקדי זיהום קרקע על מנת לייצר פרופיל 
   .    באווירת מקלטים

  
שהייתה בהם פעילות ים -השרון ובת-יש לציין כי בעקבות הממצאים החריגים במקלטים ברמת

 וידוע לנו כי המלצות ברוח זועיריות בלרד להגנת הסביבה אביב של המש-פנה מחוז תלמתמשכת 
  .הרשויות המקומיות נענו לפנייתנו
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   לכבוד   
  יעל גרמן 'גב

  הרצליהת יראש עירי
  

  ,שלום רב
  

אביב -נוכחות מזהמים נדיפים במרתפים ומקלטים ציבוריים במחוז תל: הנדון      
                               2008 - 2010אביב -ח  נוכחות מזהמים נדיפים במרתפים ומקלטים ציבוריים במחוז תל"דו:  סימוכין                     

  
  רקע

אביב מוכרים עשרות אתרים בהם אותרה קרקע מזוהמת בפחמימנים אורגניים נדיפים -ברחבי מחוז תל
)VOCs( ,לות תעשייתית בעבר ובהווה וכן מתחנות דלקשמקורם בממיסים מוכלרים או בדלקים מפעי .

מחוץ למוקדי הגיע אל בחלק מהאתרים הזיהום חילחל והתקדם אל מי תהום בתווך הלא רווי והרווי ו
המשרד לאיכות הסביבה חושש כי חלק מהזיהום של גזי קרקע עשוי . הזיהום באמצעות גזי הקרקע

ציבוריים מקלטים  בVOCsנוכחות   לאיתורותהמשרד  בדיקיזם , לפיכך. קרקעיים-לזהם חללים תת
של חלק מהרשויות המקומיות  במקלטים ציבוריים 2008 - 2010הבדיקות נערכו בשנים  .ברחבי המחוז

ממצאים על חריגות בולטות בריכוזי המזהמים הועברו לרשויות המקומית בסמוך לקבלתם . במחוז
  .במשרדנו

  
  .ו לנכון להעבירו אליכם שוב באופן מרוכזח ומצאנ"בימים אלו השלמנו את עריכת הדו

  
  תמצית הממצאים

 מקלטים נמצאה נוכחות של פחמימנים מוכלרים או חומרים אחרים הידועים 179 מתוך 177 –ב .1
  .  כמסרטנים או רעילים לאדם

  
 מערכי ייחוס לחשיפה קצרת בריכוזים נמוכים אחוזים מהמקלטים נמצאו גזי קרקע 90 % -ב  .2

   .טווח
  

צאו מזהמים בריכוזים ימנבהם נמצאו )  מהמקלטים10% -כ( מקלטים 18נמצאו , זאתלעומת  .3
 החריגות היו בחומרים .2008, ח"התשסהיעד המוגדרים בחוק אוויר נקי שחרגו מערכי 
רוב . בנזן וטטרהידרופוראן, כלורופורם,  דיכלורואתאן1,2, טטרהכלורואתילן, טריכלורואתילן

  .בין עשרות אחוזים לאלפי אחוזיםהחריגות מערכי הייחוס נעו 
  

נמצאו פחמימנים ) להבדיל מבדיקות במרתפים(בקרקע עצמה שנערכו בבדיקות גזי קרקע  .4
רזי שאומצו כערכים 'של מדינת ניו ג(מוכלרים בריכוזים גבוהים מערכי הסינון לחדירה למבנים 

,  ויניל כלוריד-גים המזהמים שנמצאו בריכוזים חרי. 14 בדיקות מתוך 9 –ב ) זמניים בישראל
  .  טטרהכלורואתילן  וכלורופורם, טריכלורואתילן, מתילן כלוריד

  
בדיקות המרתפים נעשו בתיאום עם רשויות מקומיות מסוימות וממצאים חריגים במיוחד , כאמור

ח המרוכז "מצאנו לנכון להעביר לרשותכם את הדו, יחד עם זאת. הועברו מיידית לגורמים המתאימים
  . בנספח למכתבי זההמופיע 
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  : לנוכח הממצאים נבקשכם

  
לוודא כי ננקטו האמצעים הדרושים על מנת למנוע את חשיפת הציבור למזהמים באותם  

 . מקלטים בהם נמצא זיהום החורג מריכוזי הסף
לבצע סריקה בסמוך לאותם מקלטים על מנת לשלול אפשרות של שימוש אפשרי בחללים  

 .דיקת איכות האויר שםקרקעיים ללא ב-פרטיים תת
קרקעיים על מנת לוודא כי לא חדרו אליהם מזהמים -לבצע ניטור תקופתי בחללים תת 

  . באמצעות גזי קרקע
  ,                                                                                                                           בכבוד רב 

  
  

  ברוך ובר                    
  מנהל המחוז                    

  
  

  :העתק פנימי
  לית" מנכ- ד אלונה שפר קארו"עו

  לית לתעשיות" סמנכ-    שולי נזר
  דלקים וקרקעות מזוהמות,  מנהלת אגף שפכי תעשייה-  ר יעל מייסון"ד

  אגף איכות אויר,  ממונה דיגום וניטור-  אביבה טרכטמן
   סגן מנהל המחוז -    עמיר אשד
  צוות המחוז

  
  : חיצוניהעתק

  משרד הבריאות,  רופאת מחוז תל אביב-   רבקה שפר' דר
  משרד הבריאות, א"מחוז ת,  מהנדסת לשכת הבריאות-  ולרי פוהורילס' אינג

  הרשות הממשלתית למים וביוב , מים מנהלת האגף לאיכות -    שרה אלחנני
  הרצליהעיריית  ל"מנכ -    יחיעם השמשוני' מר
   הרצליה מנהלת היחידה הסביבתית-     הילה אקרמן     ' גב
  

   מים257  - 11:  סימוכין
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שמות המקלטים בהם נמצאה העיר
נמצאה חריגה אחת לפחות 

מערכי הייחוס לחשיפה קצרת 
  טווח של ועדת אלמוג

  

שנמצאו  VOC's -ה 
בריכוז חריג   

 מערכי אחוז החריגה המירבי
הייחוס לחשיפה קצרת טווח 

(%)של ועדת אלמוג 

23טטרהכלורואתילן813 מקלט 24אצל אביב-תל

221 טטרהכלורואתילן812 מקלט 34אצל אביב-תל

1,910 כלורופורם707 מקלט 17העליה אביב-תל

2,227כלורופורם531 מקלט 103דרך השלום אביב-תל

1,770כלורופורם מקלט המלבן5המלבן גבעתיים

45לורואתילןטריכ13 מקלט 5רבי עקיבא חולון

2,441כלורופורם23 מקלט 2המצודה חולון

108,986 דיכלורואתאן1011,2 מקלט 84בלפור ים- בת

300כלורופורם 313 מקלט 44אילת השרון- רמת

35בנזן317 מקלט 2 לכיש השרון- רמת

30בנזן314 מקלט 6סמטת אופיר השרון- רמת

318טרהכלורואתילןט393רחוב הנביאים מקלט השרון- רמת

325כלורופורם330 מקלט 11ריינס השרון- רמת

344כלורופורם318 מקלט 88-90שבטי ישראל השרון- רמת

4600טטרהכלורואתילן392 מקלט 18שבי ציון השרון- רמת

1טטרההידרופוראן392 מקלט 18שבי ציון השרון- רמת

פועל פינת נוה עובד מקלט ההרצליה
ים- נוף210

2,700כלורופורם
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  :יכולה לנקוט לצמצום החשיפה לזיהום במקלטים) ל"או צה(המלצות לצעדים שהרשות המקומית   
  
בשלב מיידי יש לפעול להורדת ריכוזי הפחמימנים המוכלרים במקלטים בהם נמצאו ריכוזים חריגים  .1

  .  י אוורור או כל אמצעי אחרעל ידי הפעלת אמצע, זאת. כך שיעמדו בערכי היעד של חוק אוויר נקי
כחלק מתכנית זו יש לבצע סביב המקלטים בהם .  יש לפעול לאיתור מקורות הפחמימנים המוכלרים .2

במידה ובסקר גזי הקרקע יזוהו מקורות פליטה .  נמצאו חריגות סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית
למיגון טכנולוגיה הזמינה פוטנציאליים של מזהמים בגזי קרקע לתוך המבנה יש להפעיל את מיטב ה

 .   םאוורורהמבנים מפני גזי קרקע ול
 במקלטים בהם נמצאו של אוויר תוך מבני) בתדירות גבוהה(יש לבצע לתכנית ניטור תקופתי  .3

 .  חריגות
 .  ל יתואמו עם משרדנו"אנו מבקשים כי הפעולות הנ .4
מקלט בהם נמצאו  באוויר הVOC's לבצע ניטור -במקרה שמבוצעת פעילות עסקית במקלט  .5

  .ת"ממצאים חריגים בתיאום עם המפקח על העבודה במשרד התמ
לידע באופן שוטף את בעלי העסקים והעובדים במקלטים לגבי ממצאים והמלצות אלה וכל ממצא  .6

  .אחר שיועבר לרשויות בעתיד
די בקרה באוויר במקלטים ציבוריים באזורים שאינם קרובים למוק/ לבצע דיגום לצרכי השוואה  .7

  .     של חומרים כימיים באווירת מקלטים" תמונת בסיס אופיינית"זיהום קרקע על מנת לייצר פרופיל 
  

ים שהייתה בהם פעילות -השרון ובת-יש לציין כי בעקבות הממצאים החריגים במקלטים ברמת
  .אביב של המשרד להגנת הסביבה לעיריות בהמלצות ברוח זו כבר בעבר-מתמשכת פנה מחוז תל
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