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  זרקא�סר א'גכביש הפעלת חלקת ניטור נגר בסוללת : הנדו�

פעולה זרקא מופעלות במסגרת תוכנית �סר א'כביש גאפר הפח� בחלקות ניטור הנגר בסוללת 
ה� יש חשש לזיהו� שדרג את התנאי� הסביבתיי� לשימושי אפר מרח  בתשתיות במיועדת לה

בהתנהגות האפר מצאי מחקרי המנהלת לאור" שני� מ על התוכנית מתבססת. קרקע ומי תהו�
  . בשיטות עיבודו וביעודיו,  בתלות בתכונותיו,בחשיפה לסביבה

 אשר ,)Landfill Directive1999/31/EC (עקרונות של הדירקטיבה האירופאיתברוח השיטה וה
  :י� החומרי� השוני� בשלוש קטגוריות מוגדר,י המשרד להגנת הסביבה"אומצה ע

להגדרת תחתו� וברי� ערכי ס   ריכוזי המזהמי� המתקבלי� במבח� השטיפה ע–מסוכ�  •
 ,חומר מסוכ�

חומר להגדרת תחתו� ס   נמצאי� בתחו� שבי� ערכי ל" ריכוזי המזהמי� הנ–לא מסוכ�  •
 ,אינרטי חומרלהגדרת עליו� ערכי ס  ל מסוכ�

  .  אינרטיעליו� להגדרת חומרל נמוכי� מערכי ס  " ריכוזי המזהמי� הנ–אינרטי  •

  שימושיואשר" חומר שאיננו מסוכ�"  לקטגוריההאפר המרח מתאי�  אלה בהתא� להגדרות
  . על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאזורי� בה� אי� חשש לזיהו� מי תהו� בלבדמוגבלי�

 הגדרת האפר המרח  המיוש� כחומר מילוי שדרוג היא  לעילתוכניתות בהעיקריאחת המטרות 
השינוי אמור לאפשר שילוב האפר . "חומר אינרטי"ל" חומר שאיננו מסוכ�"ות כביש ממבני בסולל

העיקרי של רשת הכבישי� העתידי בפרויקטי� במרחב הפיתוח ללא מגבלות סביבתיות מקומיות 
  . שפלת החו  וההר במרכז האר)– הממוק� מעל האקויפרי� הראשיי�בישראל 

מסדרת המחקרי� שנערכה במרכז וולקני ובמכו� האסמכתא המקצועית לשינוי המבוקש נובעת 
הגיאולוגי בהתנהגות אפר מרח  בסביבה מימית בכלל ובמעקב אחר השינויי� שחלו בו ובמגעו ע� 

 סר' מעקב סוללת ג. בפרט,1998 – 1997אשר נבנתה בחור  ,  זרקא�סר א'הסביבה בסוללת כביש ג
שלושה  כלל ,ישו� האפר בסלילה אשר היווה תנאי של המשרד להגנת הסביבה לי,זרקא�א

  :מרכיבי�

 הבאי� במגע ע� חומרי  מי גשמי�ובתשטיפי� שלנגר ב  ריכוזי מזהמי�שתי חלקות לניטור •
המי� והסביבה במרכז , י המכו� למדעי הקרקע"עוהופעלו הותקנו  אשר ,המבנה של הסוללה

 מקי� בחת" עושלושההמאפשרת דיגו� מי� מ(בסוללת האפר המרח    הראשונה.1וולקני
שכבת  ו הכיסויקרקעמשטח המגע בי� . ב,  הכיסוי העליונהקרקע מעל שכבת . א– הסוללה
ביקורת בסוללת  חלקתכ שימשההחלקה השנייה . )' מ1 בעומק אפרשכבת מתחת ל. ג, האפר

ריכוזי מזהמי� בתשטיפי� השוואתית ע� לבחינת , הסמוכה במעלה הכביש כורכרה
 – 1998החלקות הופעלו בשני� .  הטבעיי�המילויחומרי  ב מי גשמי�ממגעהמתקבלי� 

כי מי� אינ� חודרי�  מעקב חלקות הנגר הופסק לאחר שתי שנות הפעלה כאשר הובהר .20002
 הסעת מזהמי� מתו" שכבת האפר נית� היה להניח כי לא היתהדר" שכבת האפר ולפיכ" 

 .תהו�המי לעבר  ולעבר הקרקע מתחת לסוללה

 בקידוח סמו" לסוללה אפר בקרקע מתחת ל,מי תהו�ריכוזי מזהמי� בואנליזות דיגו�  •
לפי . אפרסוללת השנמצא במעלה גרדיאנט מי התהו� ביחס ל ובקידוח ביקורת השוואתי

לא אובחנה כל , 2004 עד תחילת 3י המכו� הגיאולוגי" עער"תוצאות ניטור מי התהו� שנ
 .השפעה של האפר על איכות מי התהו�

לדרישת המשרד להגנת הסביבה הניטור נער"  להפסיק את הפעלת חלקות בעקבות ההחלטה •
חוזרי� קידוחי� באמצעות  ,לבחינת שינויי� כימיי� ומינרלוגיי� באפר לאור" זמ� מעקב

 .בהשוואה לאפר בעת הנחתו בסוללה) 2007 – 2000בשני�  (הסוללהחת"  לעומקונשני� 
א חלו שינויי� מהותיי� באפר בגרעי� העלה כי ל 4י המכו� הגיאולוגי"שבוצע עהמעקב 

הסוללה וכי בתשתית הקרקע הטבעית שמתחת לה נותרו ערכי המזהמי� המקוריי� ללא 
 .סביבהקרקע ה שלא חל מעבר מזהמי� מגרעי� האפר לכלומר נית� לסכ�. שינוי

האפר כתוצאה שכבת התופעות שהתגלו בשני המקרי� מוסברות מחד גיסא בהאטמות פני 
גרגריי� עד כדי היווצרות �בחללי� הבי� גיר ושקיעתבוצניה בחשיפתו למי הגשמי� מתהלי" קר

                                                
1
  לאיכות הסביבה של חברת החשמל'בהזמנת המח 
2
, מצגר מחברת החשמל. י א"שהוכ� ע, R-ELP-35/01חות המחקר מוצגי� בדוח "סי� על דוממצאי העבודה המתבס 

  2001ומסכ� את כלל תוצאות הניטור עד יולי 
3
  לאיכות הסביבה של חברת החשמל'בהזמנת המח 
4
 בהזמנת מנהלת אפר פחם 
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אטימה למעבר מי� במישור המגע של האפר ע� הסביבה ובתהליכי הידרציה פוצולנית של  שכבה
   .מאיד" גיסא �גרגריהמסיסות המזהמי� המרוכזי� על פני  המקטיני� את האפר בגרעי� הסוללה

 הסביבה למעט פני שכבת פר בסוללת כביש אי� מגע אקטיבי ע�רכת האשלמענית� להסיק מכא� 
 מפ� הביניי� שבי�  ריכוזי המזהמי� בתשטיפי הנגר שהתקבלו.האפר בשיפועי מדרונות הסוללה

על ערכי� נמוכי� אמנ� ניטור הצביעו ה בשתי שנות האפר לשכבת הכיסוי בקרקע טבעית
 קטני� לרמות זניחותההשערה כי ערכי� אלה אול� לביסוס , ופוחתי� ע� הזמ� של מזהמי�

) מזהמי�(מדעי �בדיו� שהתקיי� בנושא זה בצוות המקצועי. לאחר זמ� נדרשת תצפית נוספת
הניטור ת והביע המדע� הראשי של המשרד להגנת הסביבה בקשה לחזור ולהפעיל את חלק

  .לאימות השערה זו

  
 תמונות חלקות הנגר

 

 

  מבט מלמעלה  המבט מלמט  
  

  : במדרו� סוללת אפר הפח�תשטיפי�חלקת הנגר ושתי מערכות איסו  
o  שכבת הכיסוי בקרקעמפני  
o  שכבת הכיסוי �הביניי� שבי �האפרושכבתמפ   
   

 

  
  

  מראה כללי של אתר חלקות הנגר  מד גש�  


