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 לאיתור נוכחות מזהמי3 נוהל ביצוע סקר קרקע
 
 2001אוגוסט 
 

 הצגת הנושא. א
 

במי אשר גר9 לזיהו9 כבד בקרקע ו, במרכז תל אביב ממדי9 רחב התגלה זיהו9 לאחרונה
המרכיבי9 הנדיפי9 של זיהו9 זה פעפעו דר; הקרקע וגרמו א, לזיהו9 אויר . תהו9

ו9 זה הצטר, לרשימה גדלה והולכת של זיה. במרתפי9 וחניוני9 לא מאווררי9 בסמו;
בכ; מצטרפת ישראל לרשימה . מתחמי9 תעשייתיי9 אחרי9 שזוהו כמזוהמי9 בישראל

 קרקעות ומי תהו9 ימו של מדינות תעשייתיות שבה2 התגלו זיהמכובדתגדולה ולא 
 . ומסחריתתעשייתיתכתוצאה מפעילות 

 
כחות והיק, זיהו9 בקרקעות אינו הניסיו2 והמיומנות בישראל לביצוע סקרי9 לאיתור נו

אנו נתקלי9 במקרי9 רבי9 מידי שבה9 אנו מקבלי9 סקרי קרקע לא , לצערנו. מספק
והמוגשי9 , שאינ9 כוללי9 בדיקה קפדנית של כל המרכיבי9  האפשריי9 בזיהו9, יסודיי9

שלמרות שישנ2 תורות סדורות להכנת , יש לציי2. ברמת דיווח לא מתקבלת על הדעת
בחרו חלק מהיועצי9 שלא להתייחס , ודוחות לקרקעות החשודות כמזוהמותסקרי9 

 .לפרוצדורות אלו
 
 הלי7 גיבוש הנוהל. ב
 

אג, שפכי תעשייה ודלקי9 שוקד על הכנת פרוטוקול לביצוע דיגו9 קרקע שיהווה דרישות 
 הפרוטוקול יתבסס על. מינימו9 לביצוע סקר קרקע המתקבל על הדעת

 .בלה מיוע= חיצוניהצעה לפרוטוקול שנתק #
 .פרוטוקול הולנדי לביצוע סקר קרקע #
 .טיוטת פרוטוקול שהוכנה על ידי אג, שפכי תעשייה ודלקי9 #

ובשל הצור; הדחו, להגדיר דרישות יסוד לביצוע , עד אשר הכנת הפרוטוקול תושל9
הנוהל מבוסס על . החלטנו להפי= את הנוהל הראשוני המפורט במסמ; זה, בדיקות קרקע

 . הפרוטוקול שהוכנה על ידי אג, שפכי תעשייה ודלקי9טיוטת
 
 עיקרי הנוהל. ג
 
 תחולה. 1
קרקע ומי9 החייבי9 בביצוע , רשימת תעשיות ומתקני9 בעלי פוטנציאל לזיהו9 אויר .א

 ).הרשימה מתעדכנת מעת לעת(' מפורטת בנספח א, סקרי קרקע לפני פיתוח
תעשייתית , הייתה פעילות ציבורית בועל כל שטח בדיקות קרקע לאיתור זיהו9 יחולו  .ב

 : זה2לעניי. ופעילות מסחרית
 

פעילות תעשייתית תיחשב ככל פעילות שיש בה משו9 ייצור או  �  תעשייתיתפעילות
לרבות יצור מחומרי , זאת. הפצת מוצר תו; שימוש בחומרי9 העלולי9 לזה9 את הסביבה

סיווג זה כולל . ל"י9 לפעילויות כנהובלה ומת2 שירות, אחסו2, זיקוק, מיצוי, עיבוד, יסוד
 רכב וכל מקו9 בו היה שימוש בדלק להסקה וכ2 למכונאותתחנות תדלוק ומוסכי9 ג9 

 . של חומרי הדברהוצבירהמרכזי9 חקלאיי9 בה9 היה הכנה 
בהתא9 לרמה שבה " כבדות"או " קלות"פעולות ייצור יכולות להיות מוגדרות כ –ייצור 

כל התעשיות שבה9 השתמשו , מרות זאת לצור; עניי2 זהל. ה9 משפיעי9 על סביבת9
יוגדרו כתעשיות , או אחסו2 בחומרי9 מסוכני9 כהגדרת9 בחוק, הובלה, בתהליכי ייצור



  המשרד לאיכות הסביבה*מדינת ישראל 
 וקרקעות מזוהמותאג, שפכי תעשייה  ( תואשכול תעשי

 03(6913893פקס ,03(6915045" . 64734 אביב( תל2קפל2  ,בית יכי2!
www.sviva.gov.il       
 

 

תעשיות שבה2 לא נעשה שימוש בחומרי9 מסוכני9 כהגדרת9 בחוק יחשבו ". כבדות"
 . ולא יחויבו בסקר קרקע רחב" קלות"כתעשיות 

 
או , בדלק להסקה, תדלוק בה היה שימוש בתחנת פעילות כל  (  רית וציבומסחרית פעילות

 . סיטונאי באופ2 כימיקלי9מכירה של 
 
 
 
 דרישות לביצוע סקר. 2
 

  הגשת הצעה לביצוע2.1
 :תכלול את המרכיבי9 הבאיTOR (9(ההצעה לביצוע 

 .מטרת הסקר .1
יכוני9 ההיסטוריה שלו והס, ע9 פירוט במידת האפשר של הידוע על המפעל, רקע .2

 .השוני9 לסביבה שיכלו להיגר9 או שיכולי9 להיגר9
התייחסות למפעלי9 שכני9 שעלולי9 לגרו9 למפגעי9 בקרקע או במי התהו9 של  .3

 . המפעל הנבדק
: לדוגמא, מה בכוונת המתכנ2 לעשות, התייחסות ספציפית לחלקי הדוח השוני9 .4

ופ2 מדויק למשל  הפרוצדורה באבתיכת" ייבדקו המזהמי9 השוני9"במקו9 לכתוב 
 או עד לשכבה Xעד לעומק '  מ0.5יילקחו דגימות קרקע מפני השטח ומעומקי9 כל "

 ".Y או X ומתכות כבדות למעבדה  TPHלבדיקת , אטומה
 .קורות חיי9 של עורכי הסקר ונתוני9 על החברות השונות הקשורות בביצוע הסקר .5
 ).ב"טבלאות וכיו,  מגנטיתחומר כתוב ומדיה, מפות(סוגי המדיה , פורמט הגשת הדוח .6
 .ח הסופי"פירוט דוחות הביניי9 שיוגשו עד להגשת הדו .7
 וכל –במסגרת הסקר מסקנות שאינ2 עולות מהעבודה מנע מיעל מגיש ההצעה לה .8

הסוקר יכול , למשל. המלצה צריכה להתייחס א; ורק למזהמי9 הפוטנציאלי9 שנבדקו
ו יכול להגדיר את האתר כנקי  ואינ–להסיק כי האתר נקי רק מהחומרי9 שנבדקו 

 . באופ2 כללי
 . באופ2 שיאפשר דווח ברור וחד משמעי ככל הנית2 של התוצאותיתוכנ2 ויבוצע הסקר  .9

תו; ציו2 , בצורה עקבית ושיטתית, יש לפעול על פי אחד מהנהלי9 המפורטי9 להל2 .10
כפו, ב, יש לסכ9 ע9 מזמי2 הסקר כי הסקר ייעשה על פי הנוהל הנבחר .הנוהל הנבחר

 בהתאמת הדרישות המפורטות בנוהל זה לתנאי9 לצור;לשינויי9 המתבקשי9 
 ואת השיטה המשפטית והמנהלית הישראליתוהאילוצי9 המאפייני9 את הסביבה 

י2 בהנחיה זו למנוע ממבצע הסקר לבצע סקר רחב יותר מאשר מתחייב  א.בישראל
 . מהנוהל

 :ה לבצוע סקר קרקעפרוטוקולי9 מוכרי9 על ידי המשרד לאיכות הסביב
• Western Australia: Department of Environmental Protection, 1999 – 2001 and 

present, Contaminated Sites Management Series: 
◊ Contaminated Site Assessment Criteria 
◊ Contaminated Site Assessment - Guidelines for the Development of Sampling 

and Analysis Programs 
◊ Guidelines for the Assessment of Sites Incorporating Underground Storage 

Tanks 
◊ Contaminated Site Assessment - A General Guideline for Reporting 
◊ Guidelines for the Proposed Contaminated Site Auditor Accreditation Scheme 
◊ Certificate of Contamination Audit Scheme 
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• Holland: 

Dutch Institute for Normalization – DIN, 1998  
Soil investigation strategy for exploratory survey (NVN 5740) (in Dutch) 

 
• US ASTM: 

American Society for Testing and Materials,1997 
Standard practice (guide) for environmental site assessments: 
◊ Transaction screen process. (E 1528 – 00) 
◊ Phase I Environmental site assessment process (E 1527 – 00) 
◊ Phase II Environmental site assessment process (E1903 – 97) 

 
• US EPA: 

Office of Solid Waste and Emergency Response, 1996, Soil Screening Guidance: 
User’s Guide (9355.4-23) 

 
• Canada CCME:  

Canadian Council of Ministers of the Environment, The National Contaminated 
Sites Remediation Program, 1993: Guidance Manual on Sampling, analysis, and 
data management for contaminated sites. 
Volume 1: Main Report (EPC - NCS62E) 
Volume 2: Analytical methods summaries (PN1103) 

 
 
 

  היסטורי של הפעילות באתר סקר 2.2
של מירב הפרטי9 ביחס לפעילויות שהיו ,  ככל האפשרמפורט,  לבצע סקר מקדי9יש

 אשר נמצאו בשימוש ואירועי דליפה היסטוריי9 החומרי9במקו9 בעבר ובהווה לרבות 
הסקר ההיסטורי לא יהיה דרוש במקרה של . ' וכדחומרי9אזורי9 בה9 נקברו , ידועי9

 .פעמי של מזה9(איתור גבולות דליפה וזיהו9 כתוצאה משפיכה או פיזור חד
 

   תיאור האתר2.3
, הידרולוגיה, טופוגרפיה, גיאומורפולוגיה, גיאולוגיה: יש לציי2 את תכונות האתר. 2.3.1

 ; תכונות הקרקעות, סוגי קרקע, ב הקרקעמצ, חומר האב של הקרקעות
במקרי9 שבה9 לא נית2 . מעודכנות) א"רצוי ג9 תצ(יש להמציא מפות טופוגרפיות .2.3.2

יש לציי2 . יש להגיש תוכנית מדידה שבוצעה על ידי מודד מוסמ;, להשיג מפות כאלה
 את מיקומי הקידוחי9 באופ2 שיאפשר) ובסימו2 מיוחד ג9 בשטח(על גבי המפות 

אפשרות ; השפעה קיימת על הסביבה, מוקדי זיהו9 הצפויי9, חזרה למיקו9 הקידוח
 .להתפשטות הזיהו9

 
  הכנת תוכנית דיגו2.43

שלב הסקר הפיזי בשטח חייב להיעשות בתיאו9 ע9 המשרד לאיכות הסביבה וע9  .2.4.1
מחלקה לאיכות סביבה , יחידה סביבתית, כגו2 איגוד ערי9(הגו, הציבורי הסביבתי 

 . הקרוב והמודע לבעיות באתר) ת מקומיתברשו
 

יש .2.1.10באחד מפרוטוקולי9 המופיעי9 בסעי, קווי9 המנחי9 יש לאמ= את ה
, הנבחר יעשה על פי הקווי9 המנחי9 בנוהל ,לסכ9 ע9 מזמי2 הסקר כי הסקר באתר
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 בהתאמת הדרישות המפורטות בנוהל זה לצור;בכפו, לשינויי9 המתבקשי9 
 ואת השיטה המשפטית הישראליתהמאפייני9 את הסביבה לתנאי9 והאילוצי9 
 זו למנוע ממבצע הסקר לבצע סקר רחב יותר מאשר בהנחיהאי2 . והמנהלית בישראל
 .מתחייב מהנוהל

 
 : את האתר לשלושה אזורי9 כדלקמ2לסווג יש .2.4.2

 :הכוללי9") מזוהמי3 (" 'א אזורי •
פל  שבה9 קיי9 מוקד זיהו9 ברור שבו רצוי לטאזורי9 מזוהמי9 .1

 ). מכלי דלק נטושי�9לדוגמה (ולסלק עוד לפני ביצוע הסקר 
א; בעלי ממדי זיהו9 לא ברורי9 , מזוהמי9 בוודאותאזורי9  .2

 .הדורשי9 עריכת סקר קרקע לקביעת גבולות הזיהו9
) שהתבצעהאו יתכ2 ( אשר בה9 התבצעה אזורי9") חשודי3("' ב אזורי •

 .בעבר פעילות ע9 פוטנציאל של זיהו9
שאינ9 חשודי9 על פי הסקר ההיסטורי אזורי9 ") לא חשודי3("' ג אזורי •

 .בזיהו9 קרקע ואזורי9 שעברו טיפול שאמור היה לסלק את הזיהו9
 
באופ2 שדוגמאות הקרקע ,  מיקו9 לקיחת דוגמאות רקע מחו= לאתרלהגדיר יש .2.4.3

דג9 אול9 לא תכלול זיהו9 ייהיו מקרקע זהה ככל האפשר לקרקע שבאתר הנ
 .למרכיבי9 הטבעיי9 של הקרקע מעבר כלשהו

 
 לכ; לקבוע את ובהתא9 רשת של קידוחי9 ולסמ2 יש לקבוע  י9אזוראחד מה בכל

בשלב ראשו2 . שנקבעו כל קידוח בהתא9 לאזורי9 השוני9 י"גודל השטח המיוצג ע
 למפלס מי ומעל מטר 10עד (לעומק של מספר מטרי9 , יבוצעו קידוחי קרקע רדודי9

מיקו9 הקידוחי9 בשלב ראשו2 יהיה לפחות  .ות כל חצי מטרדגימויילקחו ) תהו9
במקומות החשודי9 ביותר למציאת מזהמי9 על פי החלוקה של האתר לאזורי9 

בכל מקרה יקדח קידוח אחד למי תהו9 במידה ומי התהו9 ). 2.4.2סעי, קט2 (
 מטר 20  מטרי9 בקרקע כבדה או בעומק של10 (צפויי9 להיות בעומק של פחות מ

במידה ונקדחי9 קידוחי ניטור קבועי9 . ות ממטרי9 בקרקע חוליתפחל
 קידוח המגיע כל .מוכר ל צריכי9 להיות מבוצעי9 לפי תק2"הנ) פיאזומטרי9(

 נציבות . ולקבל את אישורהנציבות המי3ע3  מתוא3 להיותלמפלס מי תהו3 חייב 
 תהו3 המי3 רשאית על פי חוק ובהתא3 לנוהל זה לקבוע תוכנית קידוחי3 למי

שונה מהאמור בסעי; זה והיא רשאית להמיר קידוחי למי תהו3 בהמצאת נתוני3 
 .מבארות וקידוחי3 סמוכי3

 
 וכ2 באזורי9 שבוצע בה9 טיפול  צפיפות קידוחי9 ובדיקות באזורי9 לא חשודי9

 :)NVN 5740המבוססת על התק2 ההולנדי (תתבצע על פי המטריצה הבאה 
 

כ "סה
 קידוחי9

מספר קידוחי9
 למי תהו9

מספר קידוחי9
 מ" ס200עד 

מספר קידוחי9 עד 
מ" ס50  

שטח 
 בדונמי9

5 1 1 3 0.1 

9 1 2 6 1 

16 1 3 12 2 

28 2 6 20 10 

42 3 9 30 20 
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56 4 12 40 30 

84 6 18 60 50 

154 11 33 110 100 
 

 
עומקי חפירה ,  את עומק הקידוחי9 בהסתמ; על תוכניות הפיתוחלקבוע יש .2.4.4

 .' מבני9 וכדביסוסעומק , י9מתוכננ
 

 EPA(יש לקבוע את שיטות הבדיקה במעבדה לפי שיטות המקובלות על ה .2.4.5
האמריקאי או שיטות מקבילות המקובלות בארצות מפותחות כגו2 מדינות השוק 

יש לפרט את השיטות . ב"רופאי המשות, או תקני9 אחרי9 המקובלי9 בארהיהא
ייושמו שיטות בדיקה "פט כגו2 לגבי כל בדיקה ובדיקה ולא להסתפק במש

שיטות הבדיקה צריכות להיות תואמות את  ". האמריקאי EPA (המקובלות על ה
או \על הסוקר להסביר ללקוח כי במידה והדיגומי9 ויודגש . סוג המזהמי9 הצפוי

 עלול הדבר לגרו9 לכ; שהמשרד –בדיקות המעבדה לא יבוצעו בהתא9 לתקני9 
 .ע חוזר של הדיגומי9 והבדיקותלאיכות הסביבה ידרוש ביצו

 
ריכוזי , רעילות, מסיסות במי9, פריקותמידת ( הזיהו9 מרכיבי את כל  לאפיי2 יש .2.4.6

,  בשטח ולסכ2 אוכלוסייהלהימצאהעלולי9 ) ס, בקרקע ובמי9 על לח= אדי9 ועוד
 Soil זה יש לבדוק באופ> יסודי נוכחות אפשרית של בהיבט. ומי התהו9סביבה 

Gas שימוש בחומרי3 נדיפי3 ובאפשרות הצטברות3 של היה3  בהבמקומות 
 .חומרי3 אלו במרתפי בתי3 וחניוני3

 
  בקרת אבטחת איכות על עבודת שדה ומעבדה2.5

פירושו של דבר ). QA/QC( איכות אבטחת תתבצע בכפו, למערכת של העבודה. 2.5.1
, נה טכנית מבחינכו2 וגיוצת הנתוני9 והתוצאות המתקבלו, שבמערכת זו כל המידע

 של מקובלותיהיו תקפות מבחינה סטטיסטית ויהיו מתועדות על פי אמות מידה 
י מקבל הדוגמאות "כולל טופס שרשרת משמורת שיוחת9 ע, זאת. בקרת איכות

 .במעבדה האנליטית
 

תהיה לנטילת דוגמאות קרקע ) חלולמקדח , לדוגמא מקדח ספירלי( הקידוח שיטת.2.5.2
. הקידוח יעשה באופ2 שימנע נדידת זיהומי9 בי2 הדוגמאותתואמת את סוג החומר ו

דוגמאות קרקע ישמרו בקירור או באמצעי9 המבטיחי9 כי לא יהיה עיוות בתוצאות 
בשלבי הקידוח שנעשה בשטח מזוה9 . משלב הדיגו9 ועד שלב האנליזה במעבדה

מי באופ2 וודאי יעשה כל מאמ= שלא לזה9 שכבות קרקע נקיות באמצעות קרקע או 
 . תהו9 מזוהמי9

 
) באחוזי9(וכושר9   רגישות2גבול,  של שיטות האנליזההזיהוי מספרייוגדרו מראש . 2.5.3

 .)יעילות המיצוי(למצות את המזה9 מהקרקע הספציפית 
 

כאשר השטח גדול מספר , מכל מוקד זיהו9  יילקחו לפחות משני קידוחי9 דיגומי9. 2.5.4
 .הדיגומי9 צרי; לעלות

 
 10%י שליחת לפחות "ע, )SPLIT SAMPLE( לבצע בקרה על דגימות המעבדה יש.2.5.5

בה2 תבוצענה בדיקות המזהמי9 באות2 שיטות בה2 , מהדגימות למעבדה נוספת
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יש להקפיד שהדגימות אינ2 . משתמשת המעבדה אליה נשלחו כלל הדגימות
,  לדוגמא�אלא כאלו שמתאימות לבדיקה הספציפית של אותו מזה9 , אקראיות

כאשר הדגימה מהעומק בזמ2 הדיגו9 נראית כלא מזוהמת ואילו הדגימה בשכבה 
יש לקחת דגימת בקרה מהשכבה החשודה , עליונה יותר כ2 נראית חשודה בזיהו9

   .כמזוהמת
 

 10% (מנקודות שבה9 ריכוז המזה9 גבולי יש לשלוח לבצע אנליזה נוספת ל.2.5.6
ק לרשימת המזהמי9 המופיעה  א; ורWET) CALמהתוצאות למיצוי בשיטת 

 .בפרוצדורה
 

דיגומי9 ישלחו א; ורק למעבדות שקיבלו הסמכה מהרשות להסמכת מעבדות . 2.5.7
המעבדה הנה אחראית א, להלי; הדיגו9 על כל . לביצוע הדיגו9 והבדיקה הנדרשי9

כי מדובר , לפני קבלת הדגימה, יידעו את המעבדה, מבצע הסקר או הדוג9. היבטיו
 . שנלקחה על פי דרישת המשרד לאיכות הסביבהבדגימה

 
כל בדיקות השדה יבוצעו באמצעות מכשירי9 בעלי אישור המעיד כי נבדקו על פי . 2.5.8

 : EPAפרוטוקול ה
Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods:Vapor-
Phase Out-of-Tank Product Detectors .  

 קהמכשיר המאושר ייבד. קול שווה ער; באמצעות בודק צד שלישיו על פי פרוטוא
 . מעת לעת על פי הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 
והשכבות קידוח ולתאר את חת; הקרקע הת ונקודאת בעת הסקר בשדה יש לאפיי2 .2.5.9

 מדריכי9 אחרי9 או על פי,  הישראלי לסקר קרקע; על פי המדריבפרוטרוטהשונות 
 .ולציי2 זאת)  למשלFAO ( או הUSDA (של ה(בלי9 בעול9 מקו

 
כגו2 ריח בעומק (כל תופעה חריגה . העבודה שדה ויומ2 תקלות בעת  יומ2 נהליש ל. 2.5.10

 .ירש9 ביומ2 וידווח בדוח הסופי) 'הקרקע וכו
 

 דוחות ביניי3  .2.6
רשי9 ג9 בדוח  ואי2 להשמיט ממנו חלקי9 כלשה9 הנד,דוח ביניי3 הינו דוח לכל דבר

במקרה ! ההבדל בי2 הדוח הסופי לדוח הביניי9 הוא ברמת הגימור שלו ולא במבנה. הסופי
או הערות , למשל מסקנות סופיות(וחלק מסוי9 שבדוח הביניי9 אינו מוכ2 מסיבה קבילה 

 .הסיבה לכ; צריכה להידרש באותו מקו9 של חלק הדוח) או חוסר בתוצאות, חשובות
 

 3 דוחות סופיי2.7
 :יכילו את האינפורמציה הבאה

אי2 לקבל דוח מעבדה שלא . נספחי9 המפרטי9 את דוחות המעבדה הגולמיי9 .1
 .מפורטי9 בו שיטות המיצוי והאנליזה שנעשו על מנת לאתר את המזה9

 .מפות המתארות את נקודות הדיגו9 .2
 .טבלאות המרכזות את ס; נתוני האנליזה .3
 .9 וכ2 דר; התפשטותו של הזיהו9ניתוח והערכה של מקומות הזיהו9 והיקפ .4
 .סביבה ואד9, מפות והערכות סיכוני9 למשאבי מי9 .5
 .חישוב כמויות קרקע מזוהמת ופתרונות אפשריי9 לטיפול .6
 .בחירה והנמקת החלופה המומלצת לטיפול .7
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 ח" דרישות לאישור הדו2.8

 ".דרישות לביצוע הסקר"הדוח יהיה מפורט ויכלול את כל המרכיבי9 הנדרשי9 ב .1
הטבלאות והגרפי9 יוגשו ה2 על גבי מדיה מגנטית וה2 על נייר , הדוח הכתוב .2

ולגופי9 הציבוריי9 , למחוז המשרד, האג, לשפכי תעשייה ודלקי9 (רשויותל
 .ולבעלי האתר,  )המקומיי9

 .על נייר, להגשה על מדיה מגנטיתבא9 אי2 אפשרות , המפות יוגשו .3
, אישור ביצוע מסקנות ותוצאות הדוח מותנה באישור המשרד לאיכות הסביבה .4

 .רק לאחר שהמתכנ2 קיי9 פגישה והסביר את תוכניתו לרשויות ולבעלי העניי2
 
 
 טיפול במוקדי3 שנמצאו מזוהמי3. 3
 

 .י טיפול במקו9 או סילוק" עהרשויותי "המתכנ2 יציע תוכנית לפתרו2 שיאושר ע .1
 .הרשויותהביצוע והבקרה לאחר הביצוע יתואמו ע9  .2
יש לבצע דיגומי9 נוספי9 לאחר , בסילוק קרקע, לדעת המתכנ2, במקרה שיש צור; .3

 דיגומי9 בקרקעית ובכל 2, ה2 בדפנות וה2 בקרקעית הבור שנחפר, סילוק הקרקע
 .כל זאת בבקרת הרשויות עד שלא ימצא זיהו9 בבדיקות. דופ2

יש להגיש דוח ביצוע ובו יוצגו קבלות של האתרי9 הקולטי9 את הקרקע  .4
 .המזוהמת וכ2 אנליזות הקרקע לאחר פינוי המעידות כי האתר אינו מזוה9

 
 הוראות כלליות בעת פירוק וסילוק מכלי דלק ושמ>. 4

 
צנרת ושאר אמצעי הובלת ,  ומשאר הנוזלי9 מכלי9דלקמ פרוק ופינוי יש לנקז טר9

כמו כ2 יש להבטיח שלסביבה לא יגר9 זיהו9 . הסביבהדלקי9 וזאת מבלי לגרו9 לזיהו9 
 . הדלק השוני9מתקני  שלהנובע משימוש חוזר או מחזור 

 
 הוראות כלליות בדבר טיפול ביולוגי באתר מזוה3. 5

 
התוכנית . ותנית בהכנת תוכנית מפורטת לטיפולביצוע טיפול ביולוגי בקרקע הנדונה מ

 : התייחסות לנקודות הבאות, בי2 השאר, תכלול
לרבות , ההשקיה ודישו2) במידת הצור;(אופ2 ותדירות זריעת חיידקי9 ומקור9  •

 .רטיבות מתוכננת כאחוז מקיבול הקרקע
ספירות , נשימה(אמצעי הבקרה על התהלי;  , גובה מצע הקרקע ואופ2 אוורורו •

לרבות פירוט האנליזות הכימיות והביולוגיות הנדרשות למעקב ) 'חיידקי9 וכו
 .אחר מידת הפירוק

 .דר; איטו9 המשטח המטופל למניעת נדידת מזהמי9 לתת הקרקע או לנגר עילי •
 .אבני דר; ואמצעי בקרה להתקדמות הטיפול הביולוגי •
 
 

ובהגשת דוחות התקדמות , שאהמבצע טיפול ביולוגי יהיה חייב בליווי צמוד של מומחה לנו
 .של המומחה המפרטי9 את התאמת הטיפול והתקדמותו לתוכניות

 
 מי מוסמ7 לבצע בדיקות קרקע. 6

 



  המשרד לאיכות הסביבה*מדינת ישראל 
 וקרקעות מזוהמותאג, שפכי תעשייה  ( תואשכול תעשי

 03(6913893פקס ,03(6915045" . 64734 אביב( תל2קפל2  ,בית יכי2!
www.sviva.gov.il       
 

 

 :המשרד לאיכות הסביבה ממלי= כי כישורי עורכי הסקר יהיו  לכל הפחות כמפורט להל2
 הקרקע והמי9 או במדעי סביבתית או בהנדסה MSC מינימו9  (  הפרוייקטמנהל

 שנות 5, מזוהמי9יאולוגיה ע9 התמחות ספציפית בנושאי חקירה ושיקו9 אתרי9 בג
ידע בנושא , בהכנה וליווי עבודות שיקו9,  דומי9 סביבתיי9ניסיו2 בפרוייקטי9

, ממיסי9 אורגניי9,  מתכות כבדותשל בדיגו3 ואנליזה ניסיו>,  סביבתיתחקיקה
 .  בקרקע ובמי תהו9( ותוצרי דלק שמני9

 
 ומי קרקע ניסיו2 מוכח בפיתוח וליווי תכניות שיקו9 בעל  (  רוייקט הפמהנדס
 שיטותדיגו9 וניתוח נתוני שדה לקביעת , כמו כ2 נדרש ניסיו2 מוכח בהערכה. תהו9

 .  טיהור מתאימות
 

 ניסיו2 בעל חלק מצוות הפרוייקט יהיה מהנדס סביבה אחד לפחות (  סביבהמהנדס
 .  דומה אופי בעלימוכח בעבודת טיהור אתרי9  

 
 בהרצת המודל ניסיו2 הכרחי ( אוויר בעל ניסיו2 בהרצת מודלי9 של זיהו9 מומחה
 כולל ביצוע למבני9הקרקע וחדירה (ונסו2 ואטינגר לפיזור מזהמי אוויר בתת'של ג

 . VLEACHכמו כ2 ניסיו2 ע9 המודל . הערכת סיכוני9
  

 חובתו  משנהשל קבל2  במידה ומגיש ההצעה ישכור את שירותיו (  משנהקבלני
 .   לביצוע העבודההמשנהלהוכיח את כישוריו הספציפיי9 של קבל2 
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 קרקע ומי3,  תעשיות ומתקני3 בעלות פוטנציאל לזיהו3 אויר*' נספח א

 החייבי3 בביצוע סקרי קרקע לפני פיתוח

 ;פטרוכימיה או זיקוק דלקי9, ייצור כמיקלי9 •

 ;ייצור לבני9, מתכת(יציקת •

 ;ר ע=תעשיית שימו •

 ;מגרשי9 ושטחי אחסו2 לע= •

 ;מגרשי גרוטאות כולל גרוטאות רכב •

 ;מתקני אחסו2 כולל מחסני סחורות •

 ;מתקני9 של עבודות ציבוריות •

 ;בתי אחזקה לסירות, מספנות •

 ;מתקני רכבת •

 ;מתקני שנאי9 ותחנות מישנה •

 ;תחנות שירות לרכב כולל תיקו2 •

 ;שטחי אחסו2 וייצור לחומרי הדברה •

 ;ייצור צבעי9 •

 ;ייצור או ערבוב דשני9 •

 ;טיפול או סילוק פסולת, מפעלי מיחזור •

 ;ייצור צבעני9 או דיו, טקסטיל •

 ;אחסו2 וסילוק, ייצור צמיגי9 •

 ;ייצור נייר צילו9 ופיתוח, גימור מתכות: תעשיות העושות שימוש במתכות כגו2 •

 ;דומהכובעי9 או ביגוד מעור וכ, ייצור נעליי9, בורסקאות, מפעלי9 לעיבוד עורות •

 .אתרי9 ששימשו לייצור תחמושת או בסיסי9 צבאיי9 •
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