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אתר ברקת ). 444כביש (ן "מצוי בסמוך לשוהם ולפארק תעשייה חמ

וגם ) 14/12/2016ס "להגנהמשרד 

אך   אינו מצוי , )29.06.2016ס עדכון 

, ס"המשרד להגנ(ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לפסולת ביתית או פסולת מעורבת 

ם החברה הכלכלית שוהם מעוניינת לבדוק את האפשרות של הקמת מרכז צעירי

ובמסגרת בקרה על התקדמות 

הסקר הנוכחי מהווה בדיקה ראשונית של קיום מוקדי 

. על מטרד ריחות חוזר ונשנה במהלך השנים האחרונות

ס "במסמך הרקע לבעירות במטמנות של המשרד להגנ

התגלתה  1998בשנת "...   - מוגדר אתר ברקת כאתר פעיל לפסולת יבשה אבל

לא ידוע , מאז.  לאחר הגשת תביעה

הגישו אתרי ההטמנה  2005בשנת 

בד בבד עם אי עמידה ץ כנגד המטמנה בטענה על פגיעה בעסקיהם 

הוצא האתר מרשימת המורשים 

הכולל את כל מדרונותיו יחד , 

סיור , 21.2.2017יום מקדים סיור 

עד  02:30בין השעות  08.03.2017

י "הצילום התרמי בוצע ע. בשני הסיורים בוצעו צילומים והסרטה דיגיטליים באור נראה

TROTEC IC הסביבה הממוצעת ' כשטמפ

 כל הנקודות: הסקירה נעשתה כאמור על כל האתר

בנוסף מובאות גם נקודות נוספות על מדרונות 

1' דווח ביניים מס –לפעילות  19בדיקת התאמת מגרש 
  1  

    מ    "מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע

2017מרץ  - ח סריקה תרמוגרפית"דו 

מצוי בסמוך לשוהם ולפארק תעשייה חמ" ברקת"אתר סילוק פסולת 

המשרד (מצוי ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לפסולת בנייה 

ס עדכון "המשרד להגנ(ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לאזבסט 

ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לפסולת ביתית או פסולת מעורבת 

החברה הכלכלית שוהם מעוניינת לבדוק את האפשרות של הקמת מרכז צעירי

ובמסגרת בקרה על התקדמות  במסגרת בדיקת היתכנות להקמה). גג האתר כיום

הסקר הנוכחי מהווה בדיקה ראשונית של קיום מוקדי . בוצע סקר תרמוגרפי

  . בגוף הפסולת טמפרטורה חריגים

  :המוטיבציה לביצוע הסקר נבעה מהמידע להלן

על מטרד ריחות חוזר ונשנה במהלך השנים האחרונות) םמושב ברקת ושוה(דווחי תושבים 

  . דיווחים אלו אומתו במספר סיורים של משרד אדםה בשטח

במסמך הרקע לבעירות במטמנות של המשרד להגנ: חשד לקיום בעירות פני שטח בעבר

מוגדר אתר ברקת כאתר פעיל לפסולת יבשה אבל)  2003

לאחר הגשת תביעה, הבעירה כובתה על ידי כיסוי בחומר אינרטי

..".  

NRG בשנת , )תושבי אלעד" (חדרי חרדים"מעריב וכן ב

ץ כנגד המטמנה בטענה על פגיעה בעסקיהם "שריג ואפעה עתירות לבג

הוצא האתר מרשימת המורשים  2005על פי המתואר באתר רק בשנת . ס"בתנאי המנהל והגנ

  . להטמנת פסולת ביתית

, הצילום התרמי בוצע תוך סיור  על פני כל שטח אתר סילוק הפסולת

סיור : סיורים לושההצילום בוצע בש. שבחלקו העליון

08.03.2017וסיור לילה   15:00-16:0בין השעות  07.03.2017

בשני הסיורים בוצעו צילומים והסרטה דיגיטליים באור נראה

TROTEC IC 60Vבמצלמה תרמית ) "סמן חום

הסקירה נעשתה כאמור על כל האתר.  מעלות צלזיוס במהלך הצילומים

בנוסף מובאות גם נקודות נוספות על מדרונות . ינות להלןשבהן התגלתה טמפרטורה חריגה מצו

  .  נתוני הצילום מובאים בנספח למסמך הנוכחי

בדיקת התאמת מגרש  –אתר ברקת 
  

מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע - אדםה 

 

 -אתר ברקת 

  כללי. 1

אתר סילוק פסולת 

מצוי ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לפסולת בנייה 

ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לאזבסט 

ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לפסולת ביתית או פסולת מעורבת 

החברה הכלכלית שוהם מעוניינת לבדוק את האפשרות של הקמת מרכז צעירי). 2016אוקטובר 

גג האתר כיום( 19במגרש 

בוצע סקר תרמוגרפי, שיקום האתר

טמפרטורה חריגים

המוטיבציה לביצוע הסקר נבעה מהמידע להלן

דווחי תושבים . א

דיווחים אלו אומתו במספר סיורים של משרד אדםה בשטח

חשד לקיום בעירות פני שטח בעבר. ב

2003, שריר ושוחט(

הבעירה כובתה על ידי כיסוי בחומר אינרטי.  בעירה חיצונית

..על בעירות באתר

NRGעל פי אתרי . ג

שריג ואפעה עתירות לבג

בתנאי המנהל והגנ

להטמנת פסולת ביתית

  שיטות. 2

הצילום התרמי בוצע תוך סיור  על פני כל שטח אתר סילוק הפסולת

שבחלקו העליון 19עם מגרש 

07.03.2017יום בתאריך 

בשני הסיורים בוצעו צילומים והסרטה דיגיטליים באור נראה.  06:30

סמן חום"(אילן ללוש מר 

מעלות צלזיוס במהלך הצילומים 7תה יהי

שבהן התגלתה טמפרטורה חריגה מצו

נתוני הצילום מובאים בנספח למסמך הנוכחי.  האתר



בנוסף לנתוני הצילום בוצעה הערכה גסה על . אדומה-שאר בקרינה אינפראבין ה, גוף חם קורן

  :)(Brewster and Quinn 1992טמפרטורת הגוף הקורן על פי הקשר

� = ��� + �1 − �	Te 

  

  ,אשרכ

e , האמיסיביות)Emissivity (אדום-תכונתו לפלוט קרינה בתחום אינפרא, של הגוף הקורן .  

T , צלזיוסהטמפרטורה הנמדדת במעלות,  

TB  ,טמפרטורת הגוף הקורן במעלות צלזיוס  

TE   ,טמפרטורת הסביבה במעלות צלזיוס .  

בנייה הרי שהאמיסיביות נלקחה בעבודה /כיוון שהמידע הרשמי הוא על אתר פסולת יבשה

  . המתאימה לסדרי גודל של בטון ואספלט, 0.8-0.9 -הנוכחית כ

  תוצאות. 3

חמש עשרה נקודות החשודות . 1ת מובאים בטבלה ריכוז תוצאות הסריקה התרמוגרפי

חריגה ה' ינות בטבלה ניתן לראות שהטמפמבין הנקודות המצו. חריגות התגלובטמפרטורות 

11המינימלית שהתגלתה היא
0
C  58באזור הקרוב לפארק תעשייה שוהם והגבוהה ביותר היא

0
C 

) מבטון ( ב לגוף הארובה בין גבעת העפר מסבי. 19בבסיס הארובה המרכזית בתוך שטח מגרש 

בין גוף , בזמן הסריקה בשעות הלילה נצפה עשן שיוצא מנקודות מחוץ לארובה , מעלות  58נמדדו 

פויות או סידוק במבנה העשן מצביע בין השאר על אי רצי.  הארובה לגבעת העפר מסביב לארובה

למעשה בחלק ניכר . עשן מעלות ונצפה 52כניסה לאתר על המדרון הדרומי נמדדו הזור בא.  ארובה

 הטמפרטורות. עשן וריח כבד, התגלו טמפרטורות חריגות  –מאזור המדרון הדרומי בחפירות צד 

כל . ים וקפלי קרקע בחתכים אנכיים לעומק המטמנהקוהעשן התגלו במקומות שבהם יש סד

ם חמים הנקודות העשנות באות לרוב עם כתמים כהים ולחים העשויים להצביע על יציאת אדי מי

  . הריח הכבד ליווה את כל מהלך הסיור בלילה. בנוסף לגז

ובמדרון הצפוני  של ) 444המקבילים לכביש (לא נמצאו ממצאים חריגים במדרונות המערביים 

  ). ח התרמי בנספח"צילומים בדו' ר(האתר 

גם תחת הנחה שמדובר בפסולת בנייה יבשה , בהערכה ראשונית על טמפרטורות הגופים הקורנים

30נעות הטמפרטורות בין , לחלוטין
0
C 60למעל

0
C .ס "מהממצאים ועל פי הנחיות המשרד להגנ

  . ניתן חיזוק לחשד בדבר קיום בעירות פנימיות) 2004הנחיות מרץ (

א של האתר מצביעה על אזור מועדף "פני תצהשלכה של נקודות הבדיקה המוצגות על 

דונם ומרכזו  16.8פוליגון התוחם את הנקודות החריגות כולא שטח של . לטמפרטורות חריגות

.  אבל חלקו חופף למגרש הנדון 19השטח מצוי ברובו דרומית למגרש . 196005/658052' מצוי בנק

  . בכל השטח תועד עישון וריח כבד

  

  



  

  

  סיכום . 4

נה ברקת מצוי ברשימת אתרי ההטמנה המאושרים לפסולת בנייה אך מידע היסטורי אתר הטמ

סריקה . הצביע על חשד לקיום תאי הטמנה של פסולת העלולה לייצר גזי מטמנות ובעירות

נקודות  15במסגרת הסריקה נמצאו . 7-8.03.2017תרמוגרפית בוצעה בכל האתר בתאריכים 

60סימליות שנצפו הן בסביבות הטמפרטורות המק. חריגה' בעלות טמפ
0
C   וניתן להעריך

עשן ולחות עם ריח כבד ליוו את כל מהלך . בוהות יותר בגופים התת קרקעייםגטמפרטורות 

  .הבדיקה 

ניתן לגלות בעירות על פי עשן המיתמר מסדקים ) 2004(ס "על פי מסמך ההנחיות של המשרד להגנ

 עליה בטמפרטורת הגז הנאסף מתוך האתר מעלדי על יכתמים כהים על פני השטח וגם , אקראיים

60-ל
0
C .  

תוצאות הסיור וסריקה התרמוגרפית מצביעים על קיומם של שלושת התנאים ועל כן מחזקים את 

  . החשד לקיום בעירות פנימיות

  המלצות. 5

  סקר בעירות פנימיות 5.1

סקר הבעירות יתוכנן מוצע בזאת ש. מומלץ בזאת לבצע סקר בעירות פנימיות מלא על אתר ברקת

מפאת קוצר   בעומק תאי ההטמנהתהינה בדיקות ה 1בגריד צפוף יותר באזור הפוליגון באיור 

הדורשים  1.4 –ו  1.3' מומלץ בזאת לדלג על ס, הזמן העומד לרשות החברה הכלכלית שוהם

הוטל על מנהלי האתר לערוך סקר  –כידוע . המתנה לקבלה וניתוח תוצאות בדיקות פני השטח

  .ודולוגיה של הסקר עומדת לבחינתנוהמת  -מלא בימים אלו 

 .לפי המידע ההיסטורי מוסק כי עומק הקידוחים הנדרש הוא עד בסיס ההטמנה של האתר

  . וכן טמפרטורות CO,VOC'S ,H2S ,O2 ,CO2 ,CH4הקידוחים צריכם למדוד ריכוזי גזים  

  מרכזיתמדידות ארובה  5.2

 מדידת טמפרטורות בעומקים שונים. בדיקה של הארובה המרכזיתח הנוכחי ממליץ גם על "הדו

  . 5.1' והרכבי גזים כאמור בס

  מקורות. 6

 . ס"המשרד להגנ. מסמך רקע -בעירות באתרי פסולת.  2003. ט, שוחט. ו, שריר

  . ילוקפסולתהנחיותלביצועסקרבעירותפנימיותבאתריס.  2003, המשרד להגנת הסביבה

Brewster, M. Quinn (1992). Thermal Radiative Transfer and Properties.John Wiley & 

Sons.p. 56.ISBN 9780471539827. 

"סמן חום"ח צלם "דו: לוט  



 

. החיצים האדומים מציינים כתמים כהים ולחים באזורים מעשנים

.לצפון

 

 

החיצים האדומים מציינים כתמים כהים ולחים באזורים מעשנים. צילום דופן דרומי של אתר ברקת

 

 

לצפון מבט. 19הארובה המרכזית בשטח מגרש  -2תמונה   

 

צילום דופן דרומי של אתר ברקת  -1תמונה   



y x גוף' הערכת טמפ סביבה נמדד תאור  

 0 7 7 מורד מערבי 195810 658030

 0 7 7 מורד מערבי 195810 658170

 0 7 7 מורד מערבי 195815 658360

 0 7 7 מורד צפוני 195905 658510

רטוב אזור 19חפירה דרומית למגרש  195925 658055  51 7 44 

על פסגת הגבעה 19דרומית למגרש ' מ 50 195950 658070  34 7 27 

 36 7 43 קצה חפירה 195995 658039

 36 7 43 קו הרכס של החפירה פסגת הרכס עם תמונות נייד 196000 658050

 38 7 45 מדרון דרומי חלק עליון 196003 657992

 43 7 50 ארובה 196003 658195

 27 7 34 קצה שני של חפירה 196009 658146

 36 7 43 קו הרכס של החפירה פסגת הרכס עם תמונות נייד 196013 658000

 38 7 45 מדרון דרומי חלק עליון 196080 657960

 43 7 50 מדרון דרומי חלק עליון 196080 658000

 23 7 30 מדרון דרומי חלק עליון 196085 657980

דרומי חלק עליוןמדרון  196085 658050  32 7 25 

 26 7 33 מדרון דרומי חלק עליון 196100 657960

 0 7 7 קצה מזרחי של אתר 196113 658049

 4 7 11 קצה מזרחי של אתר 196137 658056

 0 7 7 קצה מזרחי של אתר 196186 657960

ריכוז תוצאות הצילום התרמי והערכת הטמפרטורות -אתר ברקת: 1טבלה   

 

 



באתר ברקת  19מפת מדידות צילום תרמי ושטח מגרש  - 1איור   

 

 

"סמן חום"ח צלם "דו: לוט  

 



דוח מסכם

סריקה תרמוגרפית

:שם הלקוח 

:תאריך הבדיקה 

 בבוקר6  ל 3הסריקה בוצעה בין השעות 
  מעלות צלזיוס7טמפרטורת הסביבה שנמדדה הינה 

7.3.17

:שם הסוקר 
:ציוד הבדיקה 

ללוש אילן

מצלמה תרמית
TROTEC IC 60 V

9621353-077  פקס 03 6723367סמן חום    
    רמת גן17 ביאליק 10556ד .  ת052  8962480: נייד

.אתר שיקום שוהם :אתר הסריקה 

..אדםה

www.jreng.co.il



    רמת גן17 ביאליק 10556ד .  ת052  8962480  נייד 03 6723367סמן חום 

19ארובה  שטח 

סריקת הארובה בוצעה  בשעות אחר הצהריים ופעם נוספת
 מעלות42על גוף הארובה נמדדו , בשעות הלילה 



    רמת גן17 ביאליק 10556ד .  ת052  8962480  נייד 03 6723367סמן חום 

19ארובה  שטח 

נמדדו) מבטון ( בין גבעת העפר מסביב לגוף הארובה 
בזמן הסריקה בשעות הלילה נצפה עשן,  מעלות 58

בין גוף הארובה לגבעת, שיוצא מנקודות מחוץ לארובה 
העפר מסביב לארובה



    רמת גן17 ביאליק 10556ד .  ת052  8962480  נייד 03 6723367סמן חום 

כניסה לאתר

האיזור הקרוב לעמדת שומר, איזור כניסה לאתר 
לאחר התקרבות לנקודה נצפתה,  מעלות 52נמדדו 

.פליטת עשן וריח חריף 
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2נקודה 

 מעלות33במדרון הדרומי בחלקו העליון נמדדו 
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3נקודה 

2סמוך לנקודה , מדרון דרומי  
 מעלות45נמדדו 
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   המשך3נקודה 

3סמוך לנקודה , מדרון דרומי  
 מעלות30נמדדו 
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4נקודה 

חלק עליון, מדרון דרומי 
 מעלות50נמדדו 
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5נקודה 

חלק עליון, מדרון דרומי 
 מעלות32נמדדו 
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6נקודה    

איזור רטוב , 19חפירה דרומית למגרש 
   מעלות51נמדדו 
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7נקודה 

19 מטר דרומית למגרש 50
על פסגת הגבעה
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8נקודה 

 מעלות בנקודה זו43נמדו 
קו הרכס של החפירה

פסגת הרכס



  מדרון דרומי



  מדרון מערבי

איזור חפירות ומילוי בשטח
19שגובל בשטח 


