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 כללי  .1
מ  חומרים  המכילה  חומרים    סוכניםקרקע  פסולת  (סילוק  עסקים  רישוי  בתקנות  כהגדרתם 

על  היא פסולת חומרים מסוכנים המיועדת לסילוק    "התקנות")  – (להלן    1990-מסוכנים), התשנ"א
 תקנות.  פי ה

פי התקנות "פסולת" היא חומר מכל סוג המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק  ל
מדיניות המשרד יש לסלק קרקע מזוהמת כאשר ריכוזי  לפי  או שיש לסלקו על פי קביעת המנהל.  

ש המסוכנים  ערכים  החומרים  על  או  בקרקעות  למזהמים  הראשוניים  הסף  ערכי  על  עולים  בה 
 . IRBCAסקר סיכונים שנעשה במתודולוגיית לפי מבוססי סיכון 

  לסלק   כדי  וטיפול.    פינוי קרקע מזוהמת כולל  פסולת ובכלל זה  סילוק    ,תקנות הגדרת "סילוק" בלפי  
אי  פסולת נדרש  חובב,  בנאות  הרעילה  הפסולת  אתר  שאינו  להגנת   שורלאתר  במשרד  המנהל 

הן במצב של  יידרשו  קרי, אישורי מנהל  ).  "אישור מנהל" לפי העניין- ו   הסביבה (להלן: "המנהל"
 כמפורט למטה. פינוי קרקע מחוץ לאתר מזוהם הן במצב של טיפול בקרקע באתר עצמו

והמות, שפכי  על ידי אגף קרקעות מזניתנים    מזוהמת  קרקעפסולת שהיא  הנוגעים למנהל  אישורי  
במשרד, ודלקים  המחוזות  תעשייה  עובדי  מסוכנת  .  בסיוע  לפסולת  הנוגעים  מנהל  אישורי  ואילו 

   .על ידי אגף חומרים מסוכנים במשרדניתנים אחרת 

  יבאישור,  , כלומרהמזוהםפינוי קרקע מזוהמת אל מחוץ לאתר  מנהל ל  יאישורבעוסק  זה    מסמך
   האלה:מנהל הנדרשים במקרים 

 השבה צורך ל פינוי קרקע מזוהמת ישירות ליעדי קצה 
 העבר (טרם  בקרקע  טיפול  מתקן  אל  המזוהם  מהאתר  מזוהמת  קרקע  ה  תפינוי 

 ) להשבה ליעדי קצה
  להשבה  קצה פינוי קרקע מטופלת ממתקן טיפול ליעדי 
 ודחופים   פינוי קרקע מזוהמת במקרים חריגים 

 
באתר  שמקרים   המזוהמת  בקרקע  טיפול  נעשה  עצמה  On-Siteבהם  הקרקע  בתוך   ואף 
In-Situ  יינתן לפי    במקרים אלה  אינם נכללים בנוהל זה. אישור מנהל לטיפול בקרקע המזוהמת
 1.באתר המשרד  םהמפורס  "הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקוםמסמך "

 
   בחירת יעדי קצה וערכי סף לקליטה

היררכיית הטיפול בפסולת שנקבעה בדירקטיבה האירופית ואומצה מבחינה מקצועית במשרד,  לפי  
שונים נקבעו ערכי  הקצה  היעדי  לקיימת עדיפות ליעדי קצה להשבה על יעדי קצה לסילוק. כמו כן  

 .  יעד הקצהל  פסולתה  טיפול בטרם העברתמחייבת לקליטה  ערכי הסף חריגה מ   .לקליטה שוניםסף  
 הקצה לקרקעות מזוהמות יעדי סוגי 
 בנושא קרקעות מזוהמות, נקבעו    המשרד   מדיניותלפי    –  (שימוש חוזר)  יעדי קצה להשבה

וערכי הסף המתאימים ל ביעדי ההשבה האפשריים לקרקעות מזוהמות  כל אחד  קליטה 
שימוש כחומר כיסוי במטמנות,  ה שנקבעו:  קצה המתאימים להשבהיעדי  ב .  ומיעדי קצה אל

 מלט. כביש, מילוי בורות ושימוש כתחליף חומר גלם בייצור עבור תשתיות בשימוש 

   בנאות חובברעילה  הפסולת  הבאתר    שֵרפהאו  הטמנה    –  באתר הפסולת הרעילהיעדי קצה .  
אתר  עם זאת לפי היתר הרעלים של ה  .לפי התקנות  אישור מנהלאינם טעונים  ו  אל  םיעדי

יינתן רק   אישורהטרם ביצוע הטמנה.    (אגף קרקעות מזוהמות)  המשרדשל  אישור  נדרש  
מדיניות המשרד הנוגעת להיררכיית הטיפול  לפי    ,עדר חלופות טיפול אחרות לקרקעיבה

ל  נוסף עפינוי קרקע מזוהמת להטמנה באתר הפסולת הרעילה בנאות חובב יחייב  בפסולת.  
והדירקטיבה  כך   ההטמנה  אתרי  של  העסק  רישיון  תנאי  לפי  מימי  במיצוי  בדיקות  גם 

   .האירופית למטמנות

 
 הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום   1

https://www.gov.il/blobFolder/guide/contamination-soil-regulations/he/contaminated_soil_guidelines-rehabilitation-of-land.pdf
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חל איסור להטמין קרקעות    ,ותנאי רישיון העסק של המטמנות  16הוראות תמ"א  על פי  יובהר כי  
  אלא אם   ,כיסויבשונה משימוש כחומר  וזאת  ,  פסולת יבשה או מעורבתל  מזוהמות באתרי הטמנה 

 המנהל.   קבעמדובר על פינוי קרקע להטמנה במסגרת אישור חריג כפי ש

 סוגי מתקני טיפול 

לעיל נדרש    כאמור  הקצה,  ביעדי  לקליטה  בערכי הסף  עמידה  אינו מאפשר  בקרקע  זיהום  כאשר 
יכול להתבצע במתקני טיפול מסוגים שונים. כיום    זהטיפול בקרקע לצורך הפחתת הזיהום. טיפול  

בעתיד יוקמו גם מתקנים בטכנולוגיות נוספות כגון  שוצפוי  ,  קיימים בישראל מתקני טיפול ביולוגי
ומת שטיפה  כי  מתקני  יצוין  תרמיים.  מתקנים  לפי  קנים  של  העסק  רישיונות  קיימות  אלו  תנאי 

 מגבלות לקליטה בכל מתקן.  

 ת הנוהל ומטר .2
 קביעת אמות מידה לטיפול בבקשות ומתן האישורים על ידי גורמי המשרד.   -
 . קרקעות מזוהמותסילוק לבקשה לקבלת אישור מנהל הבדיקה של   אופן הבהרת -

   הגדרות .3
 "  חומרים ריכוזי  קיימים  בה  ש  קרקעבו  מצויה  ש  כהגדרתו בתקנות  "מפעל"  –  "מזוהםאתר

 .ערכי הסףעולים על המסוכנים 
   "זה  "בעל מפעל" כהגדרתו בתקנות    –"בעל האתר המזוהם מי שהאתר המזוהם ובכלל 

 .(הגורם המפנה)  פיקוחו או בהנהלתונמצא תחת השגחתו, 
 "בעובד אגף קרקעות    –   "המנהל ודלקים  משרד להגנת הסביבה  מזוהמות, שפכי תעשיה 

 . שהוסמך לפי התקנות
  "2001-תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א –"התקנות . 
 "המפורסמים באתר האינטרנט  ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקעות    –  "ערכי הסף

 . של המשרד
 "Total Concern VOC's"  –    ם יש אליה ש  מזהמי קרקע נדיפים, בעלי סיכון גבוהרשימת

 . 4כמפורט בנספח להתייחס בקביעת יעד הפינוי 
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ל .4 מנהל  אישור  למתן  מידה  מזוהמת    פינוי אמות  לטיפול  קרקע  או  (להשבה 
   )במתקני טיפול

 
 השבה קצה ליעדי ב לקליטה ערכי סף 

המפורסמות באתר   IRBCA- השל הנחיות   TIER 1-הערכי הקליטה ליעדי השבה מורכבים מערכי 
  100שאינו עולה על    Total Concern VOC's  ערךמוכמפורט בטבלה שלהלן    TPH  ערכימהמשרד,  
 .  מ"ג/ק"ג

 
 השבה  ערכי TIER1 IRBCA יעד ההשבה 

TPH (DRO+ORO) 
 (מ"ג/ק"ג) 

 ערכי השבה 
Total Concern 

VOC's  (מ"ג/ק"ג) 
חומר כיסוי  

 במטמנות 
TIER 1   לתעשייה

בקרקע באזור ללא  
 רגישות הידרולוגית 

1,800 100 

חומר מילוי  
במפעלים  

פעילים (בעלי  
רישיונות  
 והיתרים) 

TIER 1   לתעשייה
בקרקע על פי רגישות  

 הידרולוגית 

 350אזור רגישות* 
 1,280אזור שאינו רגיש 

 

100 
100 

תשתיות  
 באזורי מגורים 

TIER 1   למגורים
בקרקע על פי רגישות  

 הידרולוגית 

350 100 

תשתיות  
באזורים  

שאינם  
מיועדים  
 למגורים 

TIER 1   למגורים
בקרקע על פי רגישות  

 הידרולוגית 

 350אזור רגישות 
 1,280אזור שאינו רגיש 

100 
100 

שימוש  
כתחליף חומר  

גלם או  
כפסולת  

לאנרגייה  
במפעל נשר  

 רמלה 

כפוף לדרישות  
המפורטות בהיתרים  
וברישיונות של מפעל  

נשר רמלה לרבות  
היתר הפליטה לאוויר,  
היתר הרעלים ורישיון  

 העסק. 

כפוף לדרישות המפורטות  
בהיתרים וברישיונות של  

מפעל נשר רמלה לרבות  
היתר הפליטה לאוויר,  
היתר הרעלים ורישיון  

 העסק. 

כפוף לדרישות  
המפורטות בהיתרים  
וברישיונות של מפעל  

נשר רמלה לרבות  
היתר הפליטה לאוויר,  
היתר הרעלים ורישיון  

 העסק. 
 

ב במפת אזורי סכנה למקורות מים  -ו  1אזורים א, א האתר נמצא ב  –   הידרולוגיתאזור רגישות  *
   1אזורים בהאתר נמצא ב  –  הידרולוגית  אזור לא רגיש  ;של רשות המים  דלקיםמכתוצאה מזיהום  

או שקיים אישור    של רשות המים  דלקיםמ אזורי סכנה למקורות מים כתוצאה מזיהום  במפת    ג-ו
 נצילים.  םמרשות המים על שהמים אינ 
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  טיפול בקרקע  נימתקבמזוהמת  קרקעערכי סף לקליטת  
טכנולוגיית הטיפול  

 במתקן
TPH 

 ) מ"ג/ק"ג(
מזהמים שלא ניתנים  

מתקן  ל ידילטיפול ע
 ) מ"ג/ק"ג(הטיפול 

Total Concern VOC's 
 )4(רשימת החומרים מופיעה בנספח  

 ) מ"ג/ק"ג(
  תעשייה  Tier1 1800- יותר מ טיפול ביולוגי  

ללא    באזור – בקרקע
 הידרולוגית רגישות  

  בנספחשהחומרים   סך ריכוזעבור ב – 100
  בכל מקרה לא יעלה ריכוז כל מזהםו 4

(מתוך הרשימה הסטנדרטית   VOC מסוג
פי  יותר מ) EPA 8260Bלפי שיטת בדיקה

  לתעשייה  Tier 1-מהערכים הקבועים ב 10
  .IRBCA-של ה דרולוגיתיללא רגישות ה 

טיפול ביולוגי הכולל  
טיפול בפליטות  

לאוויר (להלן: "תא  
 סגור") 

  תעשייה  Tier1 1800- יותר מ
באזור ללא   – בקרקע

 הידרולוגית רגישות  

 אין מגבלה 

ספציפי לכל   מתקן שטיפה 
תנאי  לפי מתקן 

 רישיון העסק 

לפי   ספציפי לכל מתקן
 תנאי רישיון העסק 

  4 בנספח סך החומרים ריכוז עבורב – 100
ובכל מקרה לא יעלה ריכוז כל מזהם מסוג  

VOC   מתוך הרשימה הסטנדרטית לפי)
  10פי יותר מ) EPA 8260Bשיטת בדיקה

  לתעשייה Tier 1-מהערכים הקבועים ב
( -של ה דרולוגיתיללא רגישות ה 

IRBCA3( . 
 הערות: 

להנחיות המקצועיות לביצוע  ' המפורטות בנספח א המעבדה שיטותלפי  כל בדיקות המעבדה יבוצעו   .1
 .המשרדבאתר  המפורסמות  סקר קרקע

2. Total Concern VOC's – 4בנספח  מפורטת במסמך זההמי קרקע נדיפים רשימת מזה. 
תעשייה נקבע על פי מגבלה של % רוויה בקרקע, יש   Tier 1מזהמים שערך הסף  קיימת חריגה באם   .3

  טרם העברת הבקשה לאישור מנהל.  קרקעות להתייעץ עם אגף

 בקשה טיפול בשלבי הגשת הבקשה וה  .5
  בקשהטיפול המשרד בשלב א': 

נדרש מידע מקיף ומדויק ככל   נוהל זה  לגבי מרכיבי    האפשרככלל, לצורך מתן אישור מנהל לפי 
 לקבוע ולוודא את יעד הקצה המתאים.  כדי החומרים המסוכנים בקרקע 

רוב פי  ייאסף במסגרת    על  הכולל סקר  המידע הנדרש לבחינת הבקשה  הליך חקירת קרקע מלא 
הנחיות הרלוונטיות. במקרים  לפי ה דיגום מוודא ואישור המשרד על ביצועם  ,  סקר קרקע  היסטורי,

לפי הנחיות המשרד לעניין חפירה, דיגום    מות עֵר חריגים הבקשה מוגשת בהסתמך על תוצאות סקר  
  .2")ערמותקרקע ודיגום מוודא (להלן: "הנחיות חפירה ודיגום  ערמות

, בתוך  כל אלה, לפי  לוודא כי בפני המנהל קיים מידע מספק לשם קבלת החלטה, תיבדק הבקשה  כדי
 : מהגשת בקשה שלמהימי עבודה  21-כ

 בחינת שלמות הבקשה  .א
(טופס רגיל    ה המנהל יבחן כי הבקשה כוללת את כלל הנתונים הנדרשים לפי טופס הבקש

   וכי צורפו תוצאות בדיקות המעבדה הנדרשות. ])2נספח  ] או טופס לפרויקט   ]1נספח [
 בחינת נתוני הבקשה  .ב

 מפורט בהנחיות דיגום  כ  למוקד זיהום  בדיקת כמות הבדיקות המינימלית הנדרשת
  .ערמות

  הבדיקות אמינות  הדיגום    –   בדיקת    36עד    בוצעו שבדיקות  על    ו בססיתתוצאות 
המנהל רשאי לדרוש בדיקות חוזרות ונוספות בהינתן  .  לפני הגשת הבקשה   יםחודש

 
 הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום קרקעות מזוהמות או החשודה בזיהום ודיגום מוודא   2

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/contamination_soil_regulations/he/contaminated_soil_digging-sampling.pdf
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קיים חשש לזיהום  ; הבדיקותממועד חודשים  36-חלפו יותר מ אחד או יותר מאלה:
באתר   נוסף  הנדרש  ;  הבדיקותביצוע  לאחר  קרקע  הדגימות  מספר  בוצע  לפי  לא 

   .ערמותהנחיות דיגום  
 מספר זיהוי  , לרבות  למסד הנתונים הארצי לקרקעות מזוהמות  בדיקת הזנת האתר

"הנחיות לאופן העברת המידע במסגרת חקירת  לפי    Soil DATA-לקוח ממערך ה
 מסד נתוני קרקעות מזוהמות ארצי"   – קרקע ושיקומה 

 התאמת הקרקע המזוהמת ליעד המבוקש (יעד קצה להשבה או מתקן טיפול)  בדיקת .ג
 את יבחן  בערכ  המנהל  הקרקע  המבוקש  עמידת  ביעד  לקליטה  הסף  האמור  י  לפי 

  .טיפול מיטבי ולמנוע פגיעה בסביבה להבטיח  כדי 4בסעיף 
 על הפרדה מרחבית    יצביעוממצאי חקירת הקרקע או ממצאי דיגום הערמה    כאשר

רמות הזיהום השונות.  לפי  יעדי פינוי  כמהקבעו  יברורה בין רמות שונות של זיהום, י
 י במקרה זה לא יתאפשר ביצוע חישוב ממוצע בין רמות הזיהום השונות.  יובהר כ 

   שימוש בממוצע על פיUCL95%    בהם התפרסות הריכוזים בסקר  שיתאפשר במקרים
זו והתקבלה בקשה מנומקת    מאוד  טרוגניתה  ערמה רקע או ה הק   . לשימוש בשיטה 

 . 10-התוצאות גדול מהשימוש בשיטת חישוב זו רק כאשר מספר  יתאפשר    בכל מקרה
 אישור המנהל  :ב'שלב 

   כי  מצא הבקשהלאשר    אפשר המנהל  מנהלייתן  ,  את  ב  למבקש  אישור  את    ו ויקבע 
 האישור יינתן לשלושה חודשים למעט במקרים חריגים.   התנאים הנדרשים.

 הבקשה את  לדחות  יש  כי  המנהל  ל,  מצא  בכתב  מבקשימסור  מנומקת  על   הודעה 
   .החלטתו

 בקרה: ג'שלב 
ככלל, באישור המנהל יידרש המבקש לדווח על ביצוע הפינוי ולשלוח למחוז קבלות המאשרות את  

 , כמפורט להלן: או במתקן הטיפול הקליטה ביעד הקצה

ופינוי   .א חפירה  במחוז  קרקע  בעל    –לפני  לרכז  להודיע  יידרש  המנהל  אישור  שקיבל את 
   .ימים מראש 3לפחות , חפירהממנו פונתה הקרקע על המועד המתוכנן לביצוע  ש

מוביל קרקע מזוהמת נדרש בהחזקת טופס מלווה    –  הובלת קרקע מזוהמת ליעד הקצה .ב
 ).6נספח   ו(רא צמוד לאישור המנהל לפינוי קרקע מזוהמת

פינוי   .ג במחוז    – לאחר  לרכז  לדווח  יידרש  יאוחר ש בעל המפעל  לא  הקרקע  פונתה  ממנו 
   :לןכל המפורט להעל מחודש ממועד הפינוי  

   דיגום המוודא מבור החפירה. יודגש כי בסיום חפירה של קרקע מזוהמת  הדו"ח
ודיגום  לפי  יש לבצע תמיד דיגום מוודא בבור החפירה   ,  ערמותהנחיות חפירה 

בהם מרכז קרקעות מזוהמות במחוז נתן פטור מדיגום מוודא  שלמעט במקרים  
 : הגעה לסלע, הגעה למי תהום).  ה(לדוגמ

 לאתר ההטמנה ותעודת    לדיווח יצורפו אישורים (אישורי כניסה למתקן טיפול או
 שקילה חתומה).  

 : בקשת שינויים לאחר קבלת אישור המנהל ד'שלב 
או בתוקף  לרבות שינוי ביעד הפינוי או בכמות שאושרה  – לאחר קבלת האישור כל שינוי  .א

מחייב בדיקה על ידי המנהל. על מקבל האישור לפנות בכתב למנהל ולקבל את   –  האישור
 אישורו בכתב.  

פי  לו מדובר בהגדלת הכמות המבוקשת לפינוי  . אם  הבקשה תכלול הסבר לבקשת השינוי .ב
בהנחיות  לפי הקבוע  ובדיקות  דיגומים  תידרש השלמה של  דרישת המנהל במקרים נוספים  

 בנוהל זה.   דיגום מוודא ולקבועללחפירה ו 
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 לפרויקט אישורי מנהל   .6
המתאימים .א אישור  יוכל    במקרים  לתת  אתרים   כמהשיכלול  תקופתי  מנהל  המנהל 

לדוגמה, אישור לחברה המפעילה תחנות דלק לפינוי קרקעות  (   בבעלות המפנה  מזוהמים 
עבור אתר שאושר לבצע בו שיקום באישור    או  )בבעלותהתחנות הדלק    מכמהמזוהמות  

ממנו  עבור  ב שיפונו  הקרקעות  באישורכלל  המנויה  תוכנית    בתקופה  השיקום לפי 
 שאושרה.  

   .2בנספח  י הפורמט על פבקשה  ה תיבחןאישור מנהל לפרויקט בחינת מתן לצורך  .ב
 : כאשר הנתונים המפורטים להלן ידועים מראש ומוגדרים בבקשההאישור יינתן רק   .ג

  לפינוי המיועדות  מיקום הקרקעות 
 דוגמת זיהום מדלקים  קרקעמזהמים בה סוג 
   אליהם מבוקש הפינוי ש יעדי ההשבהאו טיפול המתקני 

נכלל בהגדרת הפרויקט צפוי שלא  פינוי קרקע בלתי  על  יחול  לא  פינוי    כגון  האישור 
 קרקע בעקבות אירוע חומרים מסוכנים.

 של קרקע מזוהמת.  ת ולכמות מוגבלתמוגבל היינתן לתקופ האישור   .ד
 : האלהיכלול את הדרישות  האישור   .ה

  בהם הקרקע צריכה לעמוד לצורך פינוי ליעד המבוקש שערכי הסף 
 פינוי חפירה וחוז טרם כל למ דיווח 
 במסגרת הפרויקט  בסיום הפינוי למחוז דיווח 
  שמירת מסמכים והצגתם למנהל או לרכז במחוז לפי דרישתם. למשל: טבלת ריכוז

בנספח   הקבוע  הפורמט  פי  (על  קרקע  דיגום  המעבדה    בדיקותמסמכי  ),  3תוצאות 
הדיגום  המוסמכת,   ביצוע  על  מוסמך  דוגם  תוכנית  אישור  פי  והנחיות  על  הדיגום 

 . מקרקע המנויה באישור המנהל לפרויקטבוצע  המשרד ועל שהדיגום 
  להלןשהטבלה  על פיתיעוד ודיווח שנתי : 
 

 
אינו מחליף כל דרישה אחרת של המשרד במסגרת רישיונות או  לפרויקט  כי אישור המנהל    יובהר

חפירה    תוכניותהיתרים אחרים, לרבות לעניין אישור סקרים היסטוריים, סקרי קרקע וגז קרקע,  
 .וכיוצא באלה ערמותודיגום 

 וחריגים  אישורי מנהל במקרים דחופים .7
או   חומרים מסוכניםבהם נדרש פינוי של קרקע מזוהמת כגון לאחר אירועי שבמקרים דחופים  7.1

הדיגום   להשלמת  עד  הקרקע  אחסון  דחופים    יוצרכאשר  היבטים  בעל  סביבתי    דוגמתמפגע 
אישור מנהל    יהיה לקבל כפוף לשיקול דעתו של המנהל אפשר    –  מפגעי ריח והתעופפות אבק

ביניים במתקני טיפו וזאת בתוך  להעברת הקרקע לאחסון  דיגום  שעות.    24ל בטרם השלמת 
ביניים לאחסון  תנאים  יכלול  כי  ו  אישור המנהל  יודגש  ליעד הקצה.  והפינוי  הדיגום  השלמת 

 אישור מנהל בנוהל חריג זה יינתן רק כאשר פתרון אחר נמצא לא ישים. 
 

לא מסוכנת   7.2 פסולת  באתרי  קרקע  חריג להטמנת  מנהל  חריגים  יינתןאישור  בהם ש  במקרים 
הפסולת    אפשר באתר  הקרקע  את  להטמין  צורך  אין  סיכון  תכונות  מבחינת  כי  לקבוע  יהיה 

 הרעילה בנאות חובב. אישור זה רלוונטי כאשר מתקיימים הקריטריונים הבאים במצטבר:
 

 . הסף המותרים לשימוש בקרקע להשבה כחומר כיסויריכוז המתכות חורג מערכי   .א
 במפעל נשר רמלה. אנרגייה להשתמש בקרקע כתחליף חומר גלם או כפסולת ל אי אפשר .ב

תאריך  
 הפינוי 

אתר 
 המזוהם 

משקל הקרקע  
 שפונתה 

יעד  
 הפינוי 

החברה הדוגמת  
 (חברת הייעוץ) 

המחוז ממנו  
 פונתה הקרקע 

- - - - - - 
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מתאימה לטיפול במתקן שטיפה לקרקעות מזוהמות (מתוכנן לקום בשנת    אינההקרקע   .ג
2021( . 

ת החומר לקביעת  (ריכוז כימי של תכול  5לא נמצאו חריגות מערכי הסף המפורטים בנספח   .ד
 הגדרתו כפסולת מסוכנת).  

 לא נמצאו חריגות במיצוי מימי בהשוואה לדירקטיבה האירופית לפסולות.  .ה
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 מזוהמת  קרקעפינוי טופס בקשה לאישור  –  1 ספחנ
 ) 19.4.21מתאריך  3(גרסה 

 :אל
 1990- לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א המנהל 

 ודלקים  ת וקרקעות מזוהמ ,שפכי תעשייהאגף 
 המשרד להגנת הסביבה 

 
 : מאת
 : מאת

 ___________ תאריך הגשת הבקשה: ________________________שם החברה המבקשת: 
 ________________________ טלפון: ________________________דואר אלקטרוני: 

 ת ומזוהמ ותקרקע פינוימנהל לבקשה לאישור הנדון: 
  שם המפעל (האתר המזוהם):

  שם בעל המפעל (האתר המזוהם):
  מספר סידורי מסד נתונים: 

  מיקום המפעל (האתר המזוהם):
  כתובת:

  גוש/חלקה: 

 סוג המפעל: 
תחנת דלק / חוות מכלים / מפעל תעשייתי / צבא  

 אחר:  /
שם יעד הקצה להשבה או מתקן הטיפול  

לפנות את הקרקע  שאליו מבקשים 
  המזוהמת: 

 לפי אילו הנחיות בוצעה חקירת הקרקע: 
סקר קרקע / דיגום ערמות / דיגום מוודא /  

 אירוע חירום / אחר: 
 ______ טונות  משקל הקרקע המיועדת לסילוק: 

 מצב הקרקע המיועדת לפינוי:
 טרם נחפרה / בערמה / באלות / אחר 

 (אפשר לסמן כמה אפשרויות).
  ם: סוג המזהמי

 דלקים/מתכות/אחר  מזהמים ראשיים 
 דלקים/מתכות/אחר  מזהמים משניים 

 
 מצורפים מסמכים

 .  המסמכים שצורפו את יש לצרף את כל המסמכים המפורטים להלן ולסמן בריבוע
 ח חקירת הקרקע המלאדו" ☐

 מדובר בחפירת קרקע)   אם( להגנת הסביבהכנית חפירה מאושרת על ידי נציג המחוז במשרד ות ☐

 ) 3בנספח   הדוגמההנחיות ולפי ה (דיגום קרקע תוצאות  אקסל המרכזת את טבלת  ☐

 מעבדה המוסמכת הבדיקות שנעשו בתוצאות  מסמכי  ☐

הדיגום והנחיות  על פי תוכנית המאשר כי הדיגום בוצע   אישור חתום על ידי הדוגם המוסמך ☐
 הדיגום נלקח מהקרקע המבוקשת לפינוי וכי  המשרד 

 רת מהדוגם המוסמך ופסי משמוט ☐
עליה מצוין מיקום  שבתשתיות או מילוי בורות יש לצרף גם מפה  בבקשה לאישור מנהל להשבה

   נ"צ).ההשבה המדויק (

 ________________________  חתימת בעל המפעל:

 העתק: רכז קרקעות מזוהמות במחוז שבו נמצאת הקרקע המיועדת לפינוי 
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 לפרויקט בקשה לאישור מנהל טופס  –  2נספח 
 ) 19.4.21מתאריך  3(גרסה 

 
 :אל

 1990- לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א המנהל 
 ת ווקרקעות מזוהמאגף שפכי תעשייה 

 המשרד להגנת הסביבה 
 

 : מאת
 ___________ תאריך הגשת הבקשה: ________________________שם החברה המבקשת: 

 ________________________ טלפון: ________________________דואר אלקטרוני: 
 

 תומזוהמ ותפינוי קרקעלמנהל לפרויקט בקשה לאישור הנדון: 

 ________________________________________________ הפרויקט:תיאור 

 ________________________ : )האתרים המזוהמיםהמפעלים (שמות 

 ________________________  :)האתרים המזוהמיםהמפעל (בעל  שם
 : ומספרם מתוך מסד הנתונים המפעליםמיקום 

 ______________________  .א
 ____________________  .ב
 ______________________ .ג
 ______________________ .ד
 ________________________  אחר: / צבא /  מפעל תעשייתי : תחנת דלק / חוות מכלים /מפעלסוג ה

   השבה):הקצה ל יהטיפול או יעד מתקני (שם  יםהפינוי המבוקש  ישם יעד
 ________________________ 

 : קצה או מתקן טיפול לכל יעד לסילוק השנתית המבוקשתכמות הקרקע 
 טונות   _____ _______ ________ שם יעד הפינוי  
 טונות   ____________________שם יעד הפינוי  
 טונות   ______________ ______שם יעד הפינוי  
 טונות   ____________________שם יעד הפינוי  

 
 : _______ אחר /  שילוב מזהמים / מתכות  /דלקים :םמיהמזוה יםהאופייניים לאתר סוג המזהמים

 
 חתימת בעל המפעל: ________________________ 
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 תוצאות דיגום קרקע ריכוז טבלת  –  3נספח 
  עבורהאלה בהפרמטרים   אתיש לבנות טבלת אקסל בדומה לדוגמה להלן אשר תכיל לכל הפחות 

 : אישור המבוקשעבור ה ב  ערמההאנליזות שנעשו בסקר הקרקע או ב  כל

 תאריך דיגום  )1

 עומק הדיגום  )2

 ) Total Concern VOCכולל ריכוז( ריכוז הפרמטרים שנבדקו )3

 ציון היחידות  )4

 ליעד הקצה  Tier 1ולערך הסף המותאם   VSLלערך הסף  עמודת השוואה  )5

 כל פרמטר מרבי בעבור עמודת ריכוז  )6

  VSLלכלל דגימות החורגות מערכי  UCL 95%ל פי ע  מחושבעמודת ריכוז ערך  )7

 מרבי רוף נימוק לשימוש בחישוב ולא על פי ערך יבצ

יש להגיש את גיליון החישוב כחלק   UCL 95% יפל עושים שימוש בחישוב ע אם  )8

 ממסמכי הבקשה.  

 ליעד הקצה    הרלוונטי  Tier 1כי הדגשה בצבע אדום של החריגות מער )9

 

  : הטבלהלמילוי דוגמה להלן 
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     3-ק   2-ק  1-ק שם דגימה
 Tier1ערך סף  מרבי VSL 2017 UCL 95%ערכי  1.5 5 3 1.5 3 1.5 עומק דיגום 

המותאם ליעד  
 הקצה 

 
   

 מ"ג/ק"ג  מ"ג/ק"ג  מ"ג/ק"ג  מ"ג/ק"ג  מ"ג/ק"ג 
   

 
PID [ppm] 0 2.5 33 45 2 200 - 47.1 200 --- 

TPH 80 800 2584 5563 90 9008 1280  מ החורגותתוצאות   3  ישנן רקשלא רלוונטי מאחר-VSL  9008 1800 
 VSL 22 16-תוצאה אחת החורגת מ ישנה רקשלא רלוונטי מאחר  ND - 22 <1 16 - 8 ארסן 

               2מתכת 
 

   
               3מתכת 

 
   

Benzene 0.02 0.2 ND 7 ND 1.2 0.281  מתוצאות החורגות  2רק  שישנן לא רלוונטי מאחר-VSL 7 1.42 
VOC 2               

 
   

VOC 3               
 

   
Naphthalene 2.5 2 ND 0.05 ND 7.9 0.0675  תוצאה אחת החורגת מ רקשישנה לא רלוונטי מאחר-VSL  

3.68 
SVOC 2               

 
   

Total Concern VOC 3 4.5 - 60 - 112 100  תוצאה אחת החורגת מ רק הישנשלא רלוונטי מאחר-VSL 112 100 
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 Total Concern VOC's טבלת –  4נספח 
  .Total Concern VOC's המוגדרים הנדיפים הטבלה המוצגת להלן מפרטת את המזהמים

 
 מס קטלוגי מזהם 

1 Benzene 71-43-2 
2 Bromoform 75-25-2 
3 Carbon Tetrachloride 56-23-5 
4 Chloroform 67-66-3 
5 Dibromo-3-chloropropane, 1,2- 96-12-8 
6 Dibromoethane, 1,2- (EDB) 106-93-4 
7 Dichlorobenzene, 1,4- 106-46-7 
8 Dichloroethane, 1,2- (EDC) 107-06-2 
9 Ethylbenzene 100-41-4 
10 Naphthalene 91-20-3 
11 Tetrachloroethylene (PCE) 127-18-4 
12 Trichloroethylene (TCE) 79-01-6 
13 Vinyl Chloride 75-01-4 
14 Bromodichloromethane 75-27-4 
15 Bromomethane 74-83-9 
16 Dibromochloromethane 124-48-1 
17 Dibromomethane (Methylene Bromide) 74-95-3 
18 Dichloroethane, 1,1- 75-34-3 
19 Dichloropropane, 1,2- 78-87-5 
20 Dioxane 1,4 123-91-1 
21 Hexachlorobutadiene 87-68-3 
22 Tetrachloroethane, 1,1,1,2- 630-20-6 
23 Tetrachloroethane, 1,1,2,2- 79-34-5 
24 Trichloroethane, 1,1,2- 79-00-5 
25 Trichloropropane, 1,2,3- 96-18-4 

 
 

 מתקיימים: האלה  התנאים  מ  םיי תתבצע כאשר אחד או שנ  תא סגורמתקן בבהפניית קרקע לטיפול  
- מ  גבוה  Total Concern VOC's- המזהמים המופיע ברשימת ה  סךבהם נמצא  שבמקרים   .1

 . מ"ג/ק"ג 100
  EPA 8260) שאותר בקרקע בשיטת הבדיקה הסטנדרטיתVOCריכוזו של כל מזהם נדיף ( .2

מפי   גבוה  א')  ב  10(נספח  הסף  ה  תעשייה  Tier1-מערך  רגישות  כאשר   .דרולוגיתיללא 
רוויה בקרקע, יש להתייעץ  שיעור  החריגה נמצאה במזהמים שריכוז הסף שלהם נקבע על פי  

   עם האגף טרם הגשת הבקשה לאישור מנהל.
  .בשאר המקרים הקרקע תפונה לטיפול במתקן טיפול פתוח
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 ריכוז כימי של תכולת החומר לקביעת הגדרתו פסולת מסוכנת –  5נספח 
 

אוגוסט  , 2מתוך מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי, גרסה   18טבלה 
2018 

 
מתכות – פרמטר  ריכוז סף, סך התכולה (מ"ג/ק"ג) 
 25,000 ונדיום 

 25,000 אנטימון 
 2,500 נחושת 
 2,500 קובלט 

 2,500 כסף
 2,500 בריום 

 2,500 אבץ
 2,500 עופרת 

 2,500 סליניום 
 1,000 ארסן 
 1,000 ניקל 

 VI 1,000כרום, תרכובות כרום 
 1,000 בדיל, תרכובות אורגניות 

 1,000 קדמיום 
 1,000 בריליום 

 1,000 תליום 
 1,000 כספית 
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 אישור מנהל לפי טופס מלווה לפינוי קרקעות מזוהמות   –  6נספח 
 ) 19.4.21מתאריך  3(גרסה 

 
  )בו מצויה הקרקע המזוהמתשהגורם האחראי באתר (בעל האתר  –חלק א 

 ________________________________ ) _________כתובת מדויקת(שם האתר 

 _______________________________ _________הוצאת אישור המנהל תאריך 

 _________________________________________כמות מאושרת לפינוי 

 ___________________________') מתקן טיפול וכד, אתר הטמנה(יעד הקצה 

 _______________ תאריך

 _______________ המזוהמת קרקעהמצויה שבו באתר  אחראיההגורם  ת  חתימ

 

 מוביל הקרקע המזוהמת ליד הקצה  –חלק ב 

 _________________________________________שם המוביל 

 _________________________________________שם החברה 

 _________________________________________תאריך ההובלה ושעה 

 _______________ליעד _______________הובלה מיעד  

 _________________________________________ה  כמות ההובלה בנסיע

 _______________חתימת המוביל 

 

 )הקולט את הקרקע המזוהמת(יעד הקצה  –חלק ג 

 _________________________________________שם יעד הקצה  

 _________________________________________ושעה תאריך קבלה 

 ________________________________ _________) טונות(כמות שנקלטה 

 _____ _________חתימת הגורם הקולט ביעד הקצה 
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