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 ט' אלול תשע"ז 
 2017אוגוסט  31 

 234-17סימוכין: 
 

 
בתקופת הביניים עד לתאריך  לכיסויפינוי קרקע מזוהמת  –לציבור ה הבהרהנדון: 

1.7.18 
 

 קרקעות לפינוי מנהל לאישור בקשה הגשת נוהל" את פרסם המשרד ,27.7.16 יוםב .1

 אישור לקבלת הבקשה הגשתמטרת נוהל זה להבהיר את אופן  ."בה והטיפול מזוהמות

 האישורים ומתן בבקשות לטיפול מידה אמות ולקבוע מזוהמות קרקעות לפינוי מנהל

, מזוהמות קרקעות לפינוי המתאימים היעדים לעניין היתר בין, המשרד גורמי ידי על

 לרבות כיסוי באתרי הטמנת פסולת.

ניות המשרד לטיפול בקרקעות יפרסם המשרד עדכון למד ,2017אוגוסט חודש ב .2

 מזהמי לחומרים סף ערכי בנושא הנחיות, ובמקביל פרסם המשרד (3גרסה )מזוהמות 

את חוברת ערכי הסף  פותמחליהVery Strict Levels 2017 (VSL ) -קרקע 

המדיניות המעודכנת מתייחסת בין השאר  .2004הראשוניים למזהמים בקרקע משנת 

צירת אחידות בערכי הסף המותרים לכיסוי באתרי הפסולת השונים )יבשה, מעורבת לי

 ומסוכנת(. 

 חוזר לשימוש ועקרונות המתייחס לערכים 6הוסף פרק  (3)גרסה  תבמסמך המדיניו .3

קרקע המתאימה להשבה בכל  כי מצוין בסעיף ג בפרק זה ,(השבה) מזוהמת בקרקע

המכילה מזהמים שאינם עולים על הערכים  קרקעסוגי המטמנות כחומר כיסוי הינה  

 1,800שאינם עולים על  TPHלתעשייה וערכי   IRBCAשל ה  TIER 1 -הקבועים ב

מדובר  ,(TPH)לעניין פחממנים שמקורם בדלקים  כי במסגרת זו צוין,. מ"ג/ק"ג

מ"ג/ק"ג(  5000ערך הקליטה המותר כיום לכיסוי באתרי פסולת מעורבת )בהחמרה על 

  .1.7.18 מיום החל יכנס לתוקף ,לצרכי היערכותן ולכ

 הפסולת באתריעבור קרקע מזוהמת לכיסוי  הקליטה ערכיברצונו להבהיר את  .4

ערכי הקליטה יהיו  .1.7.18 לתאריך עד הביניים בתקופת)יבשה, מעורבת, מסוכנת( 

 והטיפול מזוהמות קרקעות לפינוי מנהל לאישור בקשה הגשת נוהל"-בהתאם לאמור ב

 בהתאם להנחיות הבאות:ו בטבלת ערכי קליטה באתרי הטמנהכמפורט " בה

  IRBCA -של ה TIER 1במקרים בהם ימצאו חריגות מערכי    -מתכותבדיקת   .4.1

לדירקטיבה האירופאית  במיצוי מימי בהשוואה תתבצע בדיקת מתכות ,לתעשייה

  .(1למטמנות )ראה נספח 

4.2. TPH- המכילהפנות קרקע המשיך לניתן ל TPH  לאתרי פסולת מ"ג/ק"ג  5000עד

ולמען הסדר הטוב,   לנוחיותכם לאתרי פסולת יבשה.מ"ג/ק"ג , 500 מעורבת ועד 
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 6)לשעבר נספח  קליטת פסולת במטמנות, האיחוד האירופאי -1 נספחמצ"ב 

 .לחוברת ערכי הסף(

 ,בברכה   

 

  
 חייםאבי 

קרקעות מזוהמות שפכי תעשיה , רא"ג
 ודלקים
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  ערכי קליטה פסולת במטמנות -1נספח 
 (2004 מרץ, בקרקע למזהמים ראשוניים סף ערכי 6 נספח מתוך) 
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