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 "ד אייר, תשע"וכ  
 2354יוני,  5 

 :   לכבוד
 

 דבעי מאן כל
 
 

  וגז תוך מבני קרקע גזי, קרקע לדיגום אשכולות לפי הסמכההנושא: 
 

 
תעשה לפי  וגז תוך מבני גזי קרקע ,הציבור כי הסמכה לדיגום קרקע לידיעתאנו מבקשים להביא 

, והכל בתיאום עם הרשות הלאומית להסמכת החלוקה הבאה של אשכולות ותתי אשכולות

 :מעבדות

 
  נושא "דמס

 דיגום קרקע –סביבה קרקע אגרגטים ומים  איכות טכנולוגיה 1
 תת 5.5

 טכנולוגיה
 כללי קרקעדיגום קרקע,  –סביבה קרקע אגרגטים ומים  איכות

 תכולת 5.5.5
 טכנולוגיה

VOC חומרים אורגנים נדיפים 

 תכולת 5.5.2
 טכנולוגיה

SVOC חומרים אורגנים חצי נדיפים 

 תכולת 5.5.0
 טכנולוגיה

 וכדומה נפץ חומרי, ושומנים שמנים -לדוגמא נדיפים שאינם חומרים

TPH DRO & ORO (C10-C40), TPH GRO (C6-C10) 
 תכולת 5.5.6

 טכנולוגיה
 מתכות -לדוגמא אורגניים לא חומרים

 תת 5.2
 טכנולוגיה

 קרקע מערומידיגום קרקע,  –סביבה קרקע אגרגטים ומים  איכות

 תכולת 5.2.5
 טכנולוגיה

VOC חומרים אורגנים נדיפים 

 תכולת 5.2.2
 טכנולוגיה

SVOC חומרים אורגנים חצי נדיפים 

 תכולת 5.2.0
 טכנולוגיה

 וכדומה נפץ חומרי, ושומנים שמנים -לדוגמא נדיפים שאינם חומרים

TPH DRO & ORO (C10-C40), TPH GRO (C6-C10) 
 תכולת 5.2.6

 טכנולוגיה
 מתכות -לדוגמא אורגניים לא חומרים

 דיגום אויר בקרקע –סביבה קרקע אגרגטים ומים  איכות טכנולוגיה 2
 תת 2.5

 טכנולוגיה
 גז דיגוםדיגום אויר בקרקע,  –סביבה קרקע אגרגטים ומים  איכות

 אקטיבי
 תת תכולת 2.5.5

 טכנולוגיה
VOC חומרים אורגנים נדיפים 

 תכולת 2.5.2
 טכנולוגיה

SVOC חומרים אורגנים חצי נדיפים 

 תת 2.2
 טכנולוגיה

 גז דיגוםדיגום אויר בקרקע,  –סביבה קרקע אגרגטים ומים  איכות
 (למבנה קרקע גזי חדירת בחינת)לצורך  מבני תוך

 תת תכולת 2.2.5
 טכנולוגיה

VOC חומרים ארוגנים נדיפים 

 תכולת 2.2.5
 טכנולוגיה

SVOC חומרים אורגנים חצי נדיפים 
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מעבדה תוכל להגיש בקשת הסמכה לאשכול  )תתי טכנולוגיות( משמעות ההסמכה לפי אשכולות

 מלא בלבד. לא תתאפשר הסמכה לחלק מאשכול. 

 

שהינן מוסמכות, ההחלטה על הסמכה לפי אשכולות תיושם החל ממבדק ההסמכה  למעבדות

 .זו הבהרהמחדש של המעבדה, העוקב למועד פרסום 

 

 החלטה זו תכנס לתוקף מידי, מתאריך מכתב זה. 

 
 ,בברכה

 
 

 חייםאבי 
 קרקעות מזוהמות ודלקיםשפכי תעשיה ,רא"ג  


