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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 28.8.17:   תאריך

 אגף הנחיות :תיק

 8-15:  סימוכין

 , שפכי תעשייה ודלקים.: אבי חיים, רא"ג קרקעות מזוהמותמאשר 

 (13.10.16מיום  2)מחליף את גרסה  3: הגרס

 
 

 מדיניות המשרד בנושא קרקעות מזוהמות
 

 מבוא
 

מניעת זיהום קרקע והטיפול  פרסם המשרד להגנת הסביבה את עקרונות המדיניות שלו בתחום 22.1.15ביום 

במזהמים בקרקע. מאז פרסום המדיניות שקד המשרד על הכנת ופרסום הנחיות מקצועיות בתחומים שונים 

הנוגעים לסקירה ושיקום קרקעות. בהמשך לניסיון שנצבר בתקופה זו וכן לעבודת מטה שנעשתה מול גורמי 

עת היררכיית הטיפול בפסולת הנהוגה לפי דירקטיבת התכנון, בוצע עדכון המסמך בעיקר בהיבטי התכנון והטמ

 (. 2)גרסה  13.10.16הפסולת האירופאית, עדכון זה הופץ ביום 

 נעשתה עבודת מטה במספר נושאים שלגביהם נדרש עדכון למדיניות, כמפורט להלן:  2017בהמשך, במהלך שנת 

נדרש לאור תקופת הזמן הארוכה  העדכון. 2004 משנת בקרקעות למזהמים הראשוניים הסף ערכיי עדכון .א

שעברה מאז פרסום חוברת ערכיי הסף הראשוניים והחידושים המקצועיים בתחום הערכת הסיכונים 

מבוססים על סקר ספרות  2004, כי הערכים שבחוברת משנת בהקשר זה מקרקעות מזוהמות מאז. יצוין

בנושא  הנחיותמסמך נפרד שכותרתו ב במקביל יפורסם זה עדכון, לפני כעשרים שנה. 1998שנעשה בשנת 

 הסף ערכי חוברת את יחליף אשר, Very Strict Levels 2017 (VSL) - לחומרים מזהמי קרקע סף ערכי

 .הראשוניים

עלה  מזוהמות קרקעות בנושא המשרד מדיניות חלה עליה המדיה מהי, להבהיר מנת על -הגדרת קרקע  .ב

 . וניםש מסוגים בוצות לעומת' קרקע' הצורך בהגדרת

 בקרקעות השימוש מגמת את לצמצם במטרה–( השבה) מזוהמת בקרקע חוזר לשימושערכים ועקרונות  .ג

 לפסולת המיועדות במטמנות נרחבים בהיקפים הטמנה על מדובר בפועל כאשר, כיסוי כחומר מזוהמות

 משאב מטבען מהוות במטמנות ההטמנה נפחי, נקבעו ערכים ועקרונות לשימוש חוזר בקרקע. מעורבות

 . באמצעות מדיניות זו מבקש המשרדמשאב המהוות מזוהמות קרקעות עבור ינוצל כי נכון שלא מוגבל

קביעת הערכים . ולהשבה חוזר לשימוש ויועברו כמשאב ישמשו מזוהמות  קרקעות שיותר לכך להביא

 וודאות יצירת לצד כתוצאה מהשימוש החוזר בקרקע ציבורל או סביבהל סיכוןנדרשה על מנת למנוע 

 . מזוהמות קרקעות להשיב המבקשים לגורמים
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 שאינה כפסולת או מסוכנת כפסולת מזוהמות קרקעות סיווג בנושא המשרד מדיניות של סקירה .（

 הפסולת קטלוג על המבוסס, מסוכנת פסולת לסיווג במדריך ביטוי לידי באה, זו מדיניות - מסוכנת

 פרוייקט מומחי בשיתוף ודלקים מזוהמות קרקעות ואגף מסוכנים חומרים אגף ידי על שהוכן, האירופאי

 סילוק) עסקים רישוי המשרד לתקנות שמקדם לתיקון המקצועי הבסיס את מהווה המדריך. Twining ה

 הפסולת, וכן בנושאים סיווג של . התיקון יעסוק בהיבט1990 – א"התשנ(, מסוכנים חומרים פסולת

, זה בשלב כי, יודגש. מזוהמות קרקעות לרבות מסוכנת פסולת של והפינוי הטיפול משטר כגון נוספים

 .הקיימות לתקנות בהתאם הסיווג הוא המחייב הסיווג

 

 רקע

לסכן את בריאות האדם ואת הסביבה בדרכים שונות. אנשים ובעלי חיים  יםקרקע עלולמזהמים המצויים ב

מכילי מזהמים, י שאיפת גזי קרקע מזהמים באמצעות מגע עם הקרקע, או על ידהעלולים להיחשף לחומרים 

להגיע למקורות מים עיליים ולמי התהום, לנוע בקרקע, שנפלטים ממנה. כמו כן, חומרים מזהמים בקרקע עלולים 

 לפגוע בסביבה ואף לגרום לזיהום מי שתייה.

את  לתכולקרקע שתוצג במסמך זה, מזהמים בבנושא הטיפול בלהגנת הסביבה )להלן: המשרד( מדיניות המשרד 

קרקע. מטרת מזהמים בהמטרות, האמצעים והפעולות שנוקט המשרד בנושא מניעת זיהום קרקע והטיפול ב

מסמך זה להביא את עיקרי מדיניות הקרקעות של המשרד לידיעת הכלל, על מנת לתרום לשקיפות ההליך 

 הגורמים המעורבים בו.כלפי הציבור וולוודאות 

נחלקות לתחומים הבאים: מניעת זיהומי קרקע, דיווח  קרקעבמזהמים ב טיפולדרישות המשרד בתחום הככלל, 

על זיהומי קרקע, טיפול מידי בדליפת חומר מזהם לקרקע וכן סקירה ושיקום של קרקע המכילה מזהמים. 

 מדיניות זו מתייחסת הן לאופי הדרישות, והן לגורמים כלפיהם יופנו הדרישות, בכפוף לכל דין.

בהנחיות בפועל בידי המשרד, אשר באה לידי ביטוי הן  הנהוגהלן משקפים את המדיניות העקרונות שיוצגו לה

לעניין זה, והן בפעולות  ובהיתרי הרעליםבתנאים שנותן המשרד ברישיונות העסק המקצועיות של המשרד, 

ן, כי . יצויבדין הקיים, ובהתחשב בעיקרון "המזהם משלם"אחרות שנוקט המשרד, בהתאם לאמצעים החוקיים 

, מזוהמות קרקעות ושיקום קרקע זיהום מניעת חוק מדיניות הקרקעות של המשרד תואמת את רוח הצעת

יצוין כי הצעת החוק כוללת מרכיבים נוספים  , עליה ימשיך המשרד לשקוד במטרה לקדמה.2011-א"התשע

 בהסדרה, שלא ניתן ליישמם בדין הקיים, ועל כן מדיניות זו אינה מפרטת לגביהם. 
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 תוכן עניינים

 עמוד פרק

 4 עקרונות יסוד

 6 הגדרת קרקע

 7 מדיניות המשרד בתחום מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות

 7 קבוצות מיקוד .1

 9 הכלים ליישום המדיניות .2

 9 מניעת זיהום קרקע ונקיטת פעולות מידיות .3

 11 הטיפול באתר מזיהוי ראשוני ועד סיום טיפול .4

 17 מותשיקום קרקעות מזוה .5

 18 (השבה) מזוהמת בקרקע חוזר לשימוש ועקרונות ערכים .6

 24 שילוב סקירה ושיקום קרקעות בהליכי תכנון ובניה .7

 30  מזוהמות קרקעות סיווג בנושא המשרד מדיניות של סקירה .8

 32 הנחיות ונהלים .9

 33 פרסום ויידוע הציבור .10

 34 נספחים

 34 קעות מזוהמותרשימת הנחיות מקצועיות של אגף קר –נספח א 

 35 כמויות סף לדיווח –נספח ב 

 36 רשימת פעילויות מזהמות –נספח ג 
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 עקרונות יסוד

 למקד למשרד אפשרל במטרה גובשה קרקע מזהמיהמשרד בתחום  מדיניות –סדרי עדיפויות וקבוצות מיקוד  .1

 לכלל ביותר הטובות תוצאותול ביותר שהטיפול בהם יביא לתועלת הסביבתית הרבה באתרים הטיפול את

  .והחברה המשק

המדיניות מבחינה בין מניעה של זיהום קרקע מפעילויות קיימות, לגביה יש ליישם סטנדרט התנהגות מחמיר 

לגבי היקף רחב יחסית של פעילויות תעשיות ואחרות המהוות פוטנציאל לזיהום, לבין סקירה ושיקום של 

 סקירה ביצוע למקד את העבודה ולדרוש יש ניות המשרד הינה כיזיהום שנגרם בעבר. לגבי זיהומי העבר, מדי

מיקוד זה יעשה . עדיפות סדרי פי מובהקת, ועל סביבתית הצדקה קיימת בהם במקרים בקרקע וטיפול

 באמצעות קביעת מדרג דרישות שונות לפי קבוצות מיקוד, שיפורטו בהמשך.

על פי  -בהם  מקריםבקרקע ב פעולהל שמחייבת עיקר ההבחנה בין קבוצות המיקוד הוא קביעת ברירת מחד

במקרים  למציאת זיהום משמעותי בקרקע. ביותר גבוהה סבירותקיימת  -הנתונים הידועים בארץ ובעולם 

על פי בחינה מקצועית פרטנית  ,לגופו מקרה בכל דעת שיקולאחרים יינתנו דרישות לסקירה ולטיפול על פי 

 סדר בראש יטופלו – החמורים הקרקע זיהומי מצויים בהם האתרים כי בטיחממוקדת סיכון. מדרג זה י

 .העדיפויות

 

בנוסף על מתווה השיקום באמצעות זרוע הביצוע מטעם המדינה שגובש  – יעדים לאומיים מתווהבניית  .2

 לעניין קרקעות תעש וצהל, המשרד יגבש מתווה משלים לשיקום קרקעות הטעונות טיפול ברמה הארצית.

מיפוי האתרים , ויכלול י גורמים אחריםל ידוהן ע שנגרמו הן על ידי גורמי המדינהלזיהומים חס המתווה יתיי

הגדרת תכנית אסטרטגית לקידום השיקום, סדרי עדיפויות מבוססי סיכון, קידום בסיכון גבוה ביותר, קביעת 

   .צא באלהוילוחות זמנים, הצבת אבני דרך וכהכלים להשגת היעדים, 

 

על מנת שקרקע תחשב טעונה טיפול, עליה להוות סיכון לציבור או לסביבה, או לעורר  –טיפול קרקע טעונה  .3

בהתאם, גם קביעת יעדי הטיפול בקרקע תהיה מבוססת סיכון. המתודולוגיה והאמצעים  .חשש לסיכון כאמור

(, Israel Risk Based Corrective Actionלהערכת הסיכון נקבעו בהנחיות הישראליות לסקר סיכונים )

ובהתאם למתודולוגיה של מודל תפיסת האתר המבוססת על אותן הנחיות. ההנחיות התבססו על עבודת מטה 

 ונציגי העניין בעלי, המדינה רשויות מבין רלוונטיים מקצועיים גורמיםבת מספר שנים, שהיו שותפים לה 

 הציבור.

 

ולת בכלל ובקרקע מזוהמת שנחפרה בפרט קיימת עדיפות לטיפול בפס –הטמעת היררכית הטיפול בפסולת   .4

על פי היררכית הטיפול בפסולת וככל הניתן להשתמש בקרקע כמשאב ולעשות בה השבה ושימוש חוזר. עם 

זאת,  יש לשקול את מכלול ההיבטים בעת מתן אישור להשבה או מחזור של קרקע מזוהמת, לרבות הוספת 

קרקע תעשה בהתאם  מחזור אושיקום, ולכן השבת זיהום במקום בו לא קיים זיהום או במקום שעבר 

 לקריטריונים שייקבע המשרד. 
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 

דרישות המשרד בתחום זיהומי הקרקע נחלקות לתחומים הבאים: מניעת זיהומי קרקע,  – דרישות המשרד .5

דיווח על גרימת זיהומי קרקע, טיפול מידי בדליפת חומר מזהם לקרקע וכן סקירה ושיקום של קרקע המכילה 

, תוך הפעלת סמכויות בדינים ים. הוראות בעניינים אלה ניתנות לעוסקים שונים, כפי שיפורט בהמשךמזהמ

. מדיניות זו נועדה, בין היתר, לסייע בהפעלת שיקול הדעת של גורמי המשרד השונים העוסקים הקיימים

יטה מכוח חוק אוויר לגבי עסקים החייבים בהיתר פל בנושא באופן עקבי ושיטתי ועל פי אמות מידה ידועות.

נקי, תשולב הדרישה לביצוע סקר היסטורי במסגרת התנאים לרישוי משולב ברישיון העסק, המבוססת על 

 .Industrial Emissions Directiveהדירקטיבה האירופית 

 

שאיפת גורמי המשרד היא כי דרישות המשרד יהיו מבוססות ככל הניתן על  – נהלים והנחיות למתן דרישות .6

העיקריים הנוגעים משרד הנחיות בנושאים אינטרנט של הם והנחיות מקצועיות. כיום קיימות באתר הנהלי

וכן  אלה בעניינים בעולם מפותחות במדינות למקובל בהתייחס אלה גובשו הנחיותלחקירת ושיקום קרקעות. 

נת מעת לעת ומתעדכ באתר האינטרנט של המשרדמופיעה  . רשימת הנהלים הקיימיםלאחר שיתוף הציבור

. הנחיות האגף יתעדכנו מעת לעת, בהתאם להתפתחות הידע המקצועי בארץ ובעולם ותוך )ראה נספח א'(

  הליך של פרסום לציבור.

 

 אחרים או בקרקע מחזיקים, קרקע בעלי לעודד מעוניין המשרד – וולונטריות טיפול תכניות ועידוד קידום .7

 תכניות. וולונטרי באופן טיפול הטעונה בקרקע וטיפול רהסקי לבצע(, בה והמחזיק הקרקע בעל בהסכמת)

 יידרש בהם הזמנים לוחות של משותף תיאום הכולל במסלול יטופלו, דרישה בעקבות שלא למשרד יוגשו אשר

לא , המשרדבאישור  נעשו שלא,  קרקע שיקום או חקירת פעולותבהקשר זה יובהר, ש. לעמוד התכנית מגיש

 .נמוך משקל להן שיינתן או יוכרו על ידי המשרד

 

שקיפות פעילות המשרד באה לידי ביטוי בשילוב ושיתוף הציבור וגורמים בעלי עניין בהליכי גיבוש  – שקיפות .8

 .נהלים והנחיות וכן בפרסום סקרי קרקע המצביעים על חומרים שנפלטו לסביבה בכפוף לחוק חופש המידע

 

תיאום הטיפול בזיהומי מים וקרקע, המשרד פועל בהתאם בכל הנוגע לאופן ו – ממשק עבודה עם רשות המים .9

 לנוהל העבודה המשותף של המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. 
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 
 הגדרת קרקע

 
, הארץ כדור קרום של העליונה השכבה היא קרקעמדיניות המשרד שתובא במסמך זה, תחול על קרקעות. 

. לפי הניסיון ואוויר, מים, אורגנים חומרים, ליםמינר של תערובת המכילה, השטח לפני הסלע בין הנמצאת

הנצבר במשרד, פעמים רבות מתעוררת שאלת הגדרת הקרקע ביחס למדיות אחרות ובעיקר בוצות ממקורות 

בוצה תעשייתית ובוצת מט"שים שברובה היא סניטרית ובחלקה הקטן תעשייתית. יצוין, כי לגבי כל סוג  –שונים 

 ית פרטנית המחייבת לגביה.של בוצה קיימת מסגרת משפט

על פני ותמלחות, המצטברים  תשטיפים של תהליכי טיפול בשפכים, , שהם משקעיםלוואי יתוצרהן  ותבוצ

 תשתיות שונות, לרבות מאצרות, מכלים, קווי ייצור או על פני הקרקע בהעדר תשתיות למניעת זיהום.

 היסטוריות מסוגים שונים התערבבו עם קרקע. ותמקרים בהם בוצ םישנ כאמור, לפי הניסיון הקיים במשרד,

אין הצדקה לכך שבוצה שעורבבה עם קרקע ש עמדת המשרד היא,פרקטיקה מקובלת. אינה מהווה פעילות כזו 

)קרקע או  הפסולת מהות קביעתלפיו  המנחה עקרוןאלא כבוצה. זאת בראש ובראשונה בהתאם ל תטופל כקרקע

משמעות הקביעה היא בין היתר, שאם מדובר בבוצה, לא ניתן יהיה  .ההיווצרות למקור בהתאם נעשית בוצה(

 . לעשות בה שימוש לכיסוי במטמנות

, התפרקה, התייבשה והתייצבה לאורך שניםישנם מצבים חריגים וקיצוניים שבהם בוצה נשארה בקרקע 

גף במסגרת מתן אישורי ייבחן האשל קרקע. במצב כזה כורטיבות הן  , הרכב כימיוהתכונות שלה מבחינת צפיפות

מנהל לפינוי של הפסולת האם ניתן להתייחס אליה כאל קרקע או שיש להתייחס אליה כאל בוצה. במקרים 

תתאים יותר להגדרת  גרם לסמ"ק 1ככלל, צפיפות העולה על צפיפות )חריגים אלה, ניתן יהיה לשקול היבטים של 

הטבעית באזור תתאים יותר להגדרה של קרקע(, ריכוז )ככלל, רטיבות הדומה לקרקע  רטיבותה(, תכולת קרקע

או העולה על  30%העולה על  Sio2הסיליקה )ככלל, מאפיינים התואמים יותר להגדרה של קרקע יהיו ריכוז 

פחות ככלל, מאפיינים של אורגני )החומר התכולת מחצית תכולת הסליקה המצויה בקרקע הטבעית באותו אזור( ו

 .(יו תואמים יותר להגדרה של קרקעחומר אורגני יה 3% -מ
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 המשרד להגנת הסביבה
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 קרקעותמניעת זיהום קרקע ושיקום מדיניות המשרד בתחום 
 

על פי הניסיון בעולם, לשם קבלת תוצאות סביבתיות מיטביות יש למקד את המשאבים בקרקעות הטעונות טיפול 

ידרשו כברירת וטיפול בקרקע ביצוע סקירה על פי סדרי עדיפויות, המבוססים בעיקר על קיומו של סיכון. לפיכך, 

קיימת תשתית מקצועית המצביעה על מתאם בין סוג הפעילות לבין פוטנציאל מקרים בהם  מחדל רק באותם

הזיהום, ואילו במקרים אחרים, דרישה לסקירה וטיפול תהיה לפי שיקול דעת הגורם המוסמך במשרד על פי 

 ממצאי בדיקה מקצועית פרטנית. 

 

 קבוצות המיקוד .1
 

מקבוצה מסוימת של פעילויות. ככלל נגרמים משמעותיים ע המקצועי בארץ ובעולם מלמד שזיהומי קרקע היד

בקרב  הטעונה טיפול, בראש ובראשונה מתוך כך, מדיניות המשרד הינה ליזום תהליך של סקירה לאיתור קרקע

 עוסקים בפעילויות אלה.

יזום תהליך של זיהום קרקע, ואילו מקד במניעה מדיניות המשרד להת ,ביחס לשאר העוסקים בחומרים מזהמים

 לזיהום קרקע היוצר סיכון.נוספת במקרים בהם קיימת אינדיקציה  יתקייםסקירה 

 , כאשר ביחס לכל קבוצה יקבעו דרישות בהיקף שונה.מיקודקבוצות  שלושלאור האמור לעיל, הגדיר המשרד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  וןעוסק בפעילות מזהמת בסיכ –מעגל ראשון 

קבוצת העוסקים בפעילות מזהמת בסיכון גבוה היא קבוצת המיקוד המרכזית של מדיניות הקרקעות, המונה 

עוסקים. פעילויות הנכללות בקטגוריה זו הן הפעילויות שהניסיון המצטבר  500 -על פי הערכת המשרד ככיום 

סיכון. לפיכך, על מי ורמים להגקרקע מזהמים בת נוכחולסבירות גבוהה בארץ ובעולם מלמד כי קיימת בהן 

 עוסק בחומר מזהם

 עוסק בפעילות מזהמת

עוסק בפעילות 
 מזהמת בסיכון 
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

תנאים ברישיון עסק הכוללים לבצע סקר היסטורי במסגרת  כברירת מחדלחובה שמשתייך לקבוצה זו תוטל 

, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU)העקרונות הקבועים בדירקטיבה דרישות הסדרה משולבת )על פי 

. יצוין, כי סוגי פעילויות ולעדכנו מדי שבע שנים ,2008-"ח, התשסמועדים הקבועים בחוק אויר נקיבהתאם ל

בהתאם חוק אויר נקי, אך משתייכים לקבוצה זו, ידרשו לבצע סקר תוספת השלישית לשאינם נכללים ב

  לסמכויות המשרד על פי כל דין.

ה תפיסה זו עולה בקנה אחד עם המדיניות האירופית, לפיה הסדרת פעילותם של מפעלים נעשית בצור

משולבת, תוך התייחסות מאוחדת לכלל היבטי הסביבה. כמו כן, איחוד המועדים צפוי להקל על המפעלים 

 בהתארגנות ובעבודת ההכנה הדרושה לקיום חובותיהם.

  עוסק בפעילות מזהמת –מעגל שני 

ת. היא ניכר מזהמים בקרקע הגורמים לסיכוןהעוסקים בפעילות מזהמת, לגביהם הסבירות למציאת  תקבוצ

כברירת להבדיל מקבוצת העוסקים בפעילות מזהמת בסיכון, קבוצה זו אינה מחויבת בהגשת סקר היסטורי 

 בהיתרי בתנאים . החובה לבצע את הסקר טרם סגירת העסק מעוגנתשלב שלפני סגירת העסקה עדמחדל 

קע באותו אתר, . הטלת החובה במצב זה נועדה לוודא כי לא קיים חשש לזיהום קרורישיונות העסק רעלים

 עוד בטרם ניתוק הזיקה של בעל העסק לקרקע. 

  עוסק בחומר מזהם  –מעגל שלישי 

עסק, שמטרתן ההשוטפת של  להוראות לגבי הפעילות כפופים קבוצה רחבה יותר של עוסקים בחומר מזהם

במסגרת למנוע זיהום קרקע ולתת מענה מיידי לאירוע שחרור חומרים מזהמים. בין היתר, המשרד דורש, 

 ;, כי עוסק בחומר מזהם ינקוט אמצעים למניעת אירוע שחרור חומר מזהםותנאי רישיון עסק הרעלים היתרי

יבצע  ;ידווח על אירוע שחרור חומרים מזהמים ;יבצע פעולות מיידיות לטיפול באירוע שחרור חומר מזהם

למנוע מפגעים סביבתיים או  על פי רוב, הוראות אלה נועדוועוד.  תקניםיבמאטימות ותקינות  ותבדיק

  אירועים אחרים שיש להם השפעה שלילית על הסביבה, מעבר לחשש לזיהום הקרקע.

 

יובהר, כי הגורם המוסמך במשרד רשאי לדרוש ביצוע סקירה במהלך פעילות העסק בהתקיים חשש לסיכון 

להלן(, וזאת לגבי כל אחת  5לציבור או לסביבה על פי מתודולוגיית "מודל תפיסת אתר" )אשר תפורט בפרק 

 מקבוצות המיקוד.
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 הכלים ליישום המדיניות  .2
 

 : , ובין היתרפניובהמשרד פועל ליישום מדיניותו בכלים העומדים 
 
במסגרת התנאים שקובע המשרד ברישיונות העסק ישולבו תנאים בתחום מניעה וטיפול  – תנאי רישיון עסק .א

ם אלו שולבו הן במסגרת המפרטים האחדים ברישיונות עסק שפרסם תנאי בזיהומי קרקע, כפי שפורטו לעיל.

המשרד, לפי הסקטורים השונים, והן כתנאים נוספים ברישיונות עסק לעסקים פרטניים שעוברים תהליך 

 הסדרה משולבת.

-במסגרת היתרי הרעלים, קובע הממונה מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – תנאים בהיתרי רעלים .ב

ישות למניעת זיהומי קרקע מחומרים מסוכנים וכן דרישות לביצוע סקרי קרקע עם סיום פעילות , דר1993

העוסק באתר. נוסף על כך, במקרים פרטניים רשאי הממונה לדרוש, בהיתר הרעלים ביצוע סקירה ושיקום 

 בקרקע. 

התכנון או רישוי   תהליך סקירה ושיקום קרקע מבוצע לעיתים קרובות כחלק מהליכי– הליכי תכנון ובנייה .ג

הבניה, כאשר מוגשת תכנית או מתקבלת בקשה להיתר בניה באזורים בהם התקיימו פעילויות העלולות 

אופן שילוב הליכי הסקירה והשיקום בהליכי התכנון, יפורטו לגרום לזיהום קרקע. המלצות המשרד לגבי 

   .להלן 6, וכן בסעיף במדריך התכנון שיפרסם המשרד

 

 קרקע ונקיטת פעולות מידיות מניעת זיהום .3
 
 

 פעולות למניעה 3.1
 
 

סילוק של חומר מזהם לקרקע הוא פעולה העלולה לגרום לסיכון  – סילוק חומר מזהם לקרקעאיסור על  (1)

המזהמים עשויים לנוע בתווכי הסביבה השונים שלציבור ולסביבה, גם שהיא נעשית בשטח פרטי. זאת מאחר 

לפיכך, מדיניות המשרד הינה  ים בתוך האתר ומחוצה לו.פויר( ולהגיע לנחש)קרקע, מי תהום, גז קרקע ואו

ע, והיא מוטמעת בכלים הנתונים לו, ביניהם, תנאים ברישיונות עסק קלאסור על סילוק חומר מזהם לקר

 ובהיתרי רעלים.

ל פי דין, אשר מותרות ע ,של חומר מזהם לקרקעהכוללות פיזור או הוספה ישנן פעולות יובהר כי עם זאת, 

 המבוצעת, דין כל לפי הרשום הדברה בתכשיר : הדברהכוללות. פעולות אלו ואין בהן חשש לזיהום קרקע

 – דין כל לפי הוראות כאמור דישון על חלות שאם ובלבד, קרקע התכשיר; דישון של הרישום לתנאי בהתאם

 המים; שימוש חוק לפי שניתנו לצו או להיתר, לרישיון בהתאם המתבצעת דין; פעולה אותו הוראות קוימו

 קוימו – דין כל לפי הוראות כאמור שימוש על חלות שאם ובלבד, המים חוק הוראות לפי שסופקו במים

 .הטמנה של חומר מזהם באתר לסילוק פסולת המורשה על פי כל דיןדין;  אותו הוראות
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ה עדיפה על טיפול בזיהום מניעת הזיהום מלכתחיל – נקיטת אמצעים למניעת אירוע שחרור חומר מזהם (2)

בהתאם לכך,  שנגרם בדיעבד. על פי רוב, המניעה היא יעילה וזולה יותר מהטיפול בקרקע לאחר שזוהמה.

 : ובין היתרלקרקע,  מזהם חומר של משרד על ביצוע פעולות למניעת שחרורב גורמים המוסמכיםהים מור

 ;בות בדיקות אטימות ותקינותמתאימות, לר בדיקות ביצוע או וניטור בקרה אמצעי התקנת .1.1

 ;מזהם בחומר לפעילות המשמשים והמתקנים התשתיות של נאותה תחזוקה על שמירה .1.2

 .ויישומם לקרקע מזהם חומר שחרור באירועי ולטיפול למניעה נהלים הכנת .1.3

 

נציין, כי בהתאם למאפייני הפעילות, האתר והסביבה בו היא מתקיימת, ידרוש המשרד פעולות פרטניות 

לקרקע. דרישות אלה עולות בקנה אחד עם דרישות  –וכל שחרור אחר של חומר מזהם  –יעת דליפות למנ

 מעוסקים מפוקחים בכל תחומי פעילות המשרד. 

 
 דיווח  3.2

 
 

ישנם חומרים שכל כמות שלהם הדולפת לקרקע עלולה לגרום לסיכון  – דיווח על אירוע או חשש לזיהום קרקע

עם דליפתם וישנם חומרים שנדרש דיווח על דליפתם רק מעל כמות סף של דליפה. ולכן נדרש דיווח למשרד 

פעולות הטיפול. כמויות לגבי עוסק ל במידת הצורך יינתנו הוראותבחינה פרטנית של המקרה ו הדיווח נדרש לצורך

 למסמך זה. נספח ב'ביפורטו הסף לדיווח 

, מזהמים חומרים המכילים בה מצויים מיתקנים בקרקע עבודות בנוסף לכך, נדרש דיווח כאשר עוסק ביצע

 בכמות מזהם חומר בקרקע נתגלה אם זה ובכלל, טעונה טיפול שהקרקע לכך ממשי חשש אצלו התעורר ובמהלכן

 ומתמשך. חזק ריח שהורגש או ניכרת

 
 נקיטת פעולות מיידיות 3.3

 
י לצמצום ההשפעה הסביבתית של בפעילותו השוטפת של עסק עלולות להתרחש דליפות המחייבות טיפול מיד

לצמצום הסיכון,  מידיותהדליפה. מרבית מקרי הדליפה הם מצומצמים וניתן להתמודד איתם באמצעות פעולות 

 :כמפורט להלן, על פי הצורך בנסיבות העניין

 .הפעילות הגורמת לזיהום תהפסק .1

 .קור הזיהוםממעצירת התפשטות החומר המזהם  .2

 המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע.איסוף או שאיבה של החומר  .3
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 ועד סיום טיפול  זיהוי ראשונימאתר הטיפול ב .4
 

על מנת לבצע סקירה וטיפול באופן שיטתי המניב מידע מקצועי ואמין, יש לפעול על פי ההנחיות המקצועיות של 

 .י המשרדהמשרד  המעוגנות בתנאי הרישיונות וההיתרים שניתנים על ידי גורמ

 באתר: סקירה ושיקוםהמתווה הכללי של שלבי 

 סקר היסטורי  .1

 , גז קרקע, מיםסקר קרקע .2

 סקר סיכונים )אופציונלי( .3

 .במזהמים וניהול הסיכון( טיפולשיקום הקרקע ) .4

 כל ממצאי שלבי הטיפול באתר יבחנו על פי מתודולוגית מודל תפיסת האתר המפורטת בהמשך.

 יתחשב, לביצוע השלבים האמורים הוראה או דרישה על ידי הגורם המוסמך במסגרת החלטה פרטנית במתן

 הבאים: בשיקולים, השאר בין, הגורם המוסמך

 ;הציבור בריאות ועל הסביבה על מזהמיםה של ההשפעהפוטנציאל  ומידת התפשטות המזהמים מידת (1)

 ;הקרקע לזיהום הוראהה מקבל של התרומה שיעורו משלם המזהם לעיקרון בהתאם אחריות ( הטלת2)

 ;הקרקע לטיפול פעולה נקיטת מאי להיגרם שעלול ( הנזק3)

 העלות לעומת, והסביבה הציבור לבריאות סיכון הפחתת או מניעת לרבות הצו או ההוראה במתן ( התועלות4)

 ;כאמור הצו או ההוראה במתן הצפויה

 ההוראה. או הצו למתן ועד הזיהום ממועד שחלף ( בזמן5)
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 1י: מתודולוגיית "מודל תפיסת אתר"כלל 4.1

 בהנחיותכל אחד משלבי הסקירה והשיקום יתוכנן, יבוצע ויבחן בהתאם לעקרונות הערכת הסיכונים המפורטים 

הבוחנים את הסיכון לציבור ולסביבה כתוצאה מחשיפה לחומרים מזהמים. המתודולוגיה ליישום  IRBCA-ה

הוא כלי אנליטי CSM -ה "(.CSM, להלן: "conceptual site model"מודל תפיסת האתר" ) היאעקרונות אלו 

מאפשר זיהוי פערי מידע  CSM-המספק את עקרונות הערכת הסיכון לאדם ולסביבה. בין היתר, תהליך הכנת ה

יכול לסייע לפיתוח ולבחינת אסטרטגיות לשיקום או CSM -ומיקוד פעולות חקירה נוספות הנדרשות באתר. ה

תר, והוא גם מאפשר את העברת הידע הנצבר על המזהמים באתר בין אנשי המקצוע, ועם בעלי ניהול הסיכון בא

 העניין ובכלל זה, עם הציבור. 

הינו תהליך הערכה וניתוח של נתוני האתר המפרט את ההיבטים הסביבתיים והתהליכים הפיסיקאליים,  CSM-ה

הום דרך התווכים השונים )אוויר, קרקע, מים, גז כימיים וביולוגיים שקובעים את הסעת המזהמים ממקורות הזי

 קרקע( אל הקולטנים )רצפטורים(. 

הוא תהליך CSM -עם זאת, הפיתוח של הההיסטורי.  ממצאי הסקרמתחילה עם פרשנות  CSM-הערכת ה

לולאתי )עקבי( של עדכון אפיון האתר על בסיס המידע העדכני הקיים לגביו בכל אחד משלבי סקירת האתר. 

יש להתייחס למספר תחומי יסוד,  CSMמשתנה בהתאם למורכבות האתר, אולם בכל   CSM-של ה רכבותהמו

 כמפורט להלן:

  – הגדרת האתר

 משך  ,משך זמן פעילות מקורות הזיהום -ובין היתר  ובעבר בהווה משימושים האפשריים הזיהום מקורות

הוגים בהווה ובעבר ביחס לחומרים השימוש בחומרים המזהמים, אופן השימוש, הטיפול והסילוק הנ

 .המזהמים

 הפיזיות והטוקסיקולוגיות, הערכה לגבי  הכימיות, בקרקע, תכונותיהם להימצא הצפויים המזהמים

 היקף התפרסותם במרחב.וכמותם 

יוגדרו הקולטנים הרלוונטיים לאתר ולסביבתו בהווה ובעתיד. הקולטנים האנושיים  – רלוונטייםה הקולטנים

השימושים השונים בסביבת האתר, עובדים ומבקרים באתר ובסביבתו. קולטנים סביבתיים יכללו מי  יכללו את

תהום, מים עיליים, צמחייה ובעלי חיים באתר ובסביבתו. על מנת להעריך את היקפה של הסביבה הרלוונטית לכל 

                                                           
 המאמר:פרק זה מבוסס על  1

Developing a comprehensive conceptual site model: getting the most out of your site history, by Ruth Keogh and 

James Corbett, Parsons Brinckerhoff, Adelaide, As published in Issue 10 2012 Remediation Australasia. 

 :ניתן למצוא בתקן  המודלמידע נוסף על 

ASTM international, Standard Guide for Developing Conceptual Site Models for Contaminated Sites, E-1689-95 

(2014) 
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ע באתר ובסביבתו אתר יש להעריך ולתאר את תכונות החומרים המזהמים כאמור לעיל ואת תכונות הקרק

 כמפורט להלן. 

כדי שמזהם בקרקע יהווה גורם לסיכון יש לבחון האם קיים נתיב חשיפה שלם  – דרכי הסעה וחשיפה של מזהמים

 שמשמעותונוצר מסלול שלם קיים חומר מזהם בקרקע, נתיב חשיפה וקולטן, כאשר בינו לבין הקולטנים שאותרו. 

 ולתאר את כל אלה באופן מילולי וגרפי: יש להעריך  CSMבמסגרת מסמך  סיכון.

 . מיכל תת קרקעי, טפטוף על פני הקרקע וכו'( לסביבה )דליפת המזהם שחרור אופן את תחילה לבחון יש .1

דרכי . הקולטן אל מהמזהם הקרקע בתוך האפשריים ההסעה מנגנוני של קיומם את לבחון יש, מכן לאחר .2

הלא רווי אל מי התהום; הסעת מזהמים במורד זרימת הסעה אפשריות הן: חלחול מזהמים דרך התווך 

מי התהום; הסעת מזהמים באמצעות מים עיליים; נידוף מזהמים מהקרקע או מי התהום אל חללים תת 

 קרקעיים או אל האוויר החופשי; הסעה מכנית של מזהמים באמצעות עבודות תשתית וכדומה.

דרכי חשיפה אפשריות הן: מגע עורי ישיר עם . מזהםל הקולטנים של החשיפה אופני את לבחון יש, לבסוף .3

המזהם; בליעה של המזהם; בליעה של מזון המכיל מזהם; נשימה של המזהם )כגז או כחלקיקים 

 נשימים(.

 דרכי, והמים הקרקע תווכי, הזיהום מקורות של סכמתי איור לכלולCSM -ה על, המילולי לתיאור בנוסף

 .הקולטנים אל והחשיפה ההסעה

ומסקנות אלה יאושרו אפשרות לקיומו של מסלול חשיפה שלם באתר,  שוללות CSM-הרה שמסקנות הליך במק

עם זאת, ככל שלא נשללה  קירה.סלהפסיק את תהליך היהיה ניתן בבחינה מקצועית של הגורם המוסמך במשרד, 

 רון הזהירות המונעת.אפשרות קיומו של נתיב חשיפה שלם, יש להמשיך בפעולות הסקירה והשיקום, בהתאם לעק

"If you cannot draw a conceptual model for your site, it is likely that you 

do not understand it" 
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 תהליך סקירה 4.2

תהליך סקירת מתחיל בסקר היסטורי ועובר לסקירה פיזית של דיגום ואנליזת קרקע, גז קרקע ומים, לפי הצורך. 

צע סקר סיכונים לקביעת יעדי טיפול מבוססי סיכון המותאמים לתנאי האתר. שלבי לאחר הסקר הפיזי יכול להתב

 הסקירה הפיזית וסקר הסיכונים יבוצעו לאחר אישור הגורם המוסמך של תכנית לביצועם.

 
 סקירת הקרקע ושיקומה  תהליך 4.3

ם ובהתאם שלבי הסקירה הפיזית וסקר הסיכונים יבוצעו לאחר אישור הגורם המוסמך של תכנית לביצוע

 להנחיות המקצועיות של המשרד.

שיקום  של הליך נדרשמצבה של הקרקע מהווה סיכון ו האם יקבע המשרד ,CSM-וה הליך הסקירה על פי ממצאי

עוסק לא ביצע את הסקירה בהתאם להנחיות הככל שיובהר, כי . לרבות טיפול בה או ניהול הסיכון קרקעה

י המשרד על בסיס הנתונים שבידניתן לקבל החלטה , סיבה אחרתאו שאין בידי המשרד מידע מלא מ המשרד

 "טיפול הטעונה קרקע"הינה  קרקעבמקרה שהגורם המוסמך במשרד מצא כי . ולאור עקרון הזהירות המונעת

 לתכנית בהתאם, טיפול חלופות משתי באחת לבחור רשאי העוסקתימסר לעוסק הוראה לטיפול על פי דין. 

 סף לערכי טיפול, השנייה. ראשוניים סף לערכי טיפול, האחת: במשרד מוסמךה הגורם לאישור שיגיש

 :והשיקוםפירוט שלבי הסקירה  .IRBCA להנחיות בהתאם, סיכונים סקר ביצוע לאחר, לאתר פרטניים

. לגבי כל שלב נקבעו הנחיות מקצועיות מזוהמות קרקעות של והשיקוםלהלן יפורטו שלבי הסקירה 

 נטרנט של המשרד להגנת הסביבה. המפורסמות באתר האי

בהווה  של קרקע באתר הנבדק,זיהום לזיהוי מקורות אפשריים סקר שמטרתו  :סקר היסטורי -שלב א'

בדיקות , המבוסס על נעשה בהם שימוששוזיהוי החומרים המזהמים  והיקפם, ובעבר, לרבות מיקומם

  .תיעוד אחרבתמונות וברישומים, בבמסמכים, באתר, 

 לגבייוחלט ו  CSMיחל תהליך בחינה והערכה על פי מתודולוגית ה מצאי הסקר ההיסטורי בהתאם למ

 קרקע היא שהקרקע לכך ממשית אפשרות קיימת לא כי שימצא במקרהבקרקע. הסקירה המשך הצורך ב

שהממצאים יתמכו בחשד לזיהום קרקע או שלא ישללו  ככל .נוספות פעולות ויידרש לא, טיפול הטעונה

  הסקירה.לקיומו של סיכון, יידרש המשך אפשרות 

 בין השאר, הנבדק באתר קרקע זיהום של ומיפוי איתור שמטרתו סקר :סקר קרקע, גז קרקע ומים -שלב ב'

קרקע, גז קרקע, מים. סקר גז קרקע יידרש במקרה שקיים חשד לזיהום בחומרים  דגימות לקיחת ידי על

סקרי גז קרקע יכולים לשמש לשתי מטרות עיקריות, האחת, לפני י אורגניים נדיפים או חצי נדיפים. יצוין, כ

סקר קרקע לשם איתור מוקדי זיהום , והשניה לצורך איתור גזי קרקע ובחינת הצורך במיגון מבנים כחלק 

שהוכן במסגרת הסקר ההיסטורי, בהתאם CSM -. בנוסף, בשלב זה יעודכן המסקר מוודא בתום הטיפול

 ל מנת לבחון את הצורך בטיפול בקרקע. לממצאי הסקר הפיזי, ע
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: ככלל יעדי הטיפול בקרקע הנם ערכי הסף הראשוניים שפרסם המשרד. על מנת סקר סיכונים -שלב ג'

יצוין, כי . IRBCAסיכונים בהתאם להנחיות סקר לאמץ ערכי יעד פרטניים מבוססי סיכון לאתר יש לבצע 

 קרקע ומים נוספות.  במסגרת שלב זה, יתכן וידרשו בדיקות קרקע, גז

 :יחד גם דרכים בכמה או להלן המפורטות הדרכים באחת סיכון להפחתת פעולותשיקום:  -שלב ד'

  בקרקע טיפול( א)

 In) חפירה ללא, עצמו באתר בקרקע המזהמים של הריכוז הפחתת - (On- Site) באתר בקרקע טיפול  -  

– Situ) או הראשוניים הסף לערכי בהתאם הנדרשת מהלר עד וזאת, חפירה לאחר טיפול במתקני או 

 . 5 בפרק כמפורט, קרקע לאותה סיכונים בסקר שנקבעו סיכון מבוססי יעד  לערכי בהתאם

 טיפולים לרבות טיפול לאתרי ופינויה הקרקע חפירת  - (Ex – Situ) אתרל מחוץ בקרקע טיפול –

 . 5 בפרק כמפורט, הטמנה אתריל סילוק וכן, ומחזור השבה וכן, בקרקע מזהמים ריכוז הפחתתל

 אל המזהמים החומרים הסעת למניעת בקולטן אחרות פעולות או בקרה, ניטור, מעקב - הסיכון ניהול( ב)

 הציבור של והחשיפה ההסעה דרכי את החוסמים פיזיים באמצעים הסיכון הפחתת לרבות, הקולטנים

, תנועתם את המונע באופן בקרקע מזהמיםה החומרים" קיבוע. "מבנים מיגון כגון, למזהמים והסביבה

 הסעה מסלולי בחסימת שימוש כי, יצוין. קפסולציה באמצעות ואם כימי במיצוב שימוש באמצעות אם

 מעקרון כחלק בקרקע המזהמים ריכוז הפחתת לצורך מקדים בטיפול שיידרש וככל ניטור בתכנית ילווה

 .המונעת הזהירות

 .  הסעה מסלולי חסימת או סילוק פני על בקרקע לטיפול עדיפות קיימת ככלל

 שיקום תכנית, כלל בדרך. הסקירה בתהליך שעלו כפי באתר התנאים למכלול יותאמו השיקום פעולות

 .ויעילותו התקדמותו את תבחן אשר, תקופתית בקרה בתכנית תלווה

 המשרד ייתן, רשהנד לפי מוודאות בדיקות ביצוע ולאחר הפעולות בתום: שיקום פעולות סיום -'ה שלב

  – המקרה לנסיבות בהתאם בכתב אישור האחראי לגורם

, נמצא השיקום הליך בתום או הסקירה משלבי באחד כאשר -( NFA) נוספות רגולטוריות דרישות העדר .א

 משמעות כי, יודגש. סיכון מבוססי בערכים או הסף בערכיי עומדים בקרקע המזהמים החומרים ערכיי כי

 עוד כל, אחרת בדרך או סיכון ניהול בתחום נוספות דרישות כל אין שלמשרד, יאה כאמור אישור מתן

 . כנו על נותר השטח ייעוד

 הסקירה להליך בהתאם כאשר -סיכון ניהול להמשך ודרישות ושיקום חקירה פעולות סיום אישור .ב

ל ככל )טיפול, ניהול סיכון( ולאחר השלמת פעולות הטיפו הקרקע שיקום נדרש כי נמצא והחקירה

 להמשך המשרד דרישות את ולקבוע והטיפול החקירה פעולות הסתיימו כי לאשריהיה  ניתן שנדרשו, 

 . הסיכון ניהול

, בהתאם להנחיית המשרד בדבר מודל תעדוף השיקום מועד והשהיית תיעדוף מודל ביצוע בדבר אישור .ג

 רגולטורי לטיפול בקרקעות מזוהמות. 
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 שינוי כגון, לסביבתו מהאתר הנשקף הסיכון של מחדש בחינה שמחייב ביבתובס או באתר שינוי שיתקיים ככל

 הוספת, מסוכנים חומרים מאירוע, העסק מפעילות כתוצאה בקרקע מזהמים חומרים של תוספת, תכנוני ייעוד

 תת קומות בעלי חדשים מבנים בניית כגון האתר בסביבת קולטנים של תוספת או, באתר מזהמת פעילות

 . הסיכון של מחודשת בחינה תידרש, קרקעיות



 

    
 מ ח ו ז   ד ר ו ם                                                                                 

 

 67012, תל אביב, מיקוד , קרית הממשלה125מנחם בגין  דרך 
 Soil@sviva.gov.il :דואר אלקטרוני 03-7634548, פקס'  03-7634546טל' 

 

www.sviva.gov.il           תוצרת כחול לבן   הודפס על נייר ממוחזר 
                  

 

17 

 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 

 שיקום קרקעות מזוהמות  .5
 
כקרקע לכיסוי או  השכיח בישראל כיום הוא חפירה ופינוי של הקרקע המזוהמת לאתרי הטמנה השיקוםאופן 

תקני טיפול ייעודיים. טיפול ים מתבצע טיפול ביולוגי מקדים במ, כאשר בחלק מהמקרלהטמנה באתרים מורשים

האתר המזוהם או בסמיכות אליו, בשיטות ובטכנולוגיות ייעודיות ומוכחות, הוא מורכב יותר שנעשה בתחומי 

 לביצוע וכיום אינו שכיח בישראל, אך מקובל יותר בעולם. 

עמדת המשרד היא כי יש לקבוע סדרי עדיפויות לשיקום קרקעות מזוהמות בהתבסס על היררכיית הטיפול 

 :בפסולת, כמפורט להלן

 ינה סביבתית קיימת עדיפות למניעה ולהפחתה של זיהום קרקע במקור היווצרותומבח - מניעה 

, קיימת עדיפות שכבר זוהמו. בהקשר של שיקום קרקעות בעת הפעילות התעשייתית עצמה

על פני פינוי הקרקע לטיפול באתרי טיפול, על מנת  לטיפול במזהמים באתר בו הם מצויים

דרשת בפינוי וכן את הסיכונים והנזקים הסביבתיים להפחית את כמות הפסולת המסוכנת הנ

 הקיימים בשינוע של קרקע מזוהמת.

 השבה –  

 כמשאב באתר שבו נוצר הזיהום או באתר אחר, וכן שימוש  בקרקעחוזר  שימוש

בקרקעות כמצע לתשתיות, מילוי קרקע )הגבהה או מילוי בורות(, הקמת סוללות 

מוש כאמור בקרקע, יהיה בהתאם אקוסטיות, כיסוי במטמנות, וכדומה. שי

 בקרקע חוזר לשימושערכים ועקרונות  שעניינו הבאלקריטריונים המופיעים בפרק 

ויהיה כפוף במקרים המתאימים למגבלות על השימוש בקרקע. ככל   (השבה) מזוהמת

 תידרש אלה במקריםהניתן יעוגנו המגבלות באישורים, רישיונות, והיתרים. כמו כן, 

 או המקרקעין במרשם ומחייב ברור באופן, בקרקע והשימושים דיםהייעו הגבלת

 .מתמשך וניטור מעקב ביצוע וכן, והבניה התכנון חוק מכוח בתכניות

 .השבה לאנרגיה 

 

 לאחר או מקדים טיפול ללא, פסולת הטמנת אתרילהטמנה ב מזוהמת קרקע סילוק - סילוק 

 . טיפול
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 (השבה) זוהמתמ בקרקע חוזר לשימוש ועקרונות ערכים .6
 

כיום מרבית הקרקעות מפונות לכיסוי, בין היתר, מאחר ונכון להיום לא קיימת מגבלה בדבר נפח הכיסוי 

במטמנות מחד ומאידך גם לא נדרש היטל הטמנה בגין שימוש בקרקעות לכיסוי בתוך המטמנה. כתוצאה מכך, 

, גם אם תחת הגדרת "כיסוי". על מנת מרבית הקרקעות המזוהמות בפועל מוטמנות במטמנות לפסולת מעורבת

לצמצם תופעה זו ולהביא לכך שיותר קרקעות ישמשו כמשאב ויועברו לשימוש חוזר ולהשבה, נדרש היה לקבוע 

ערכים מתאימים לביצוע ההשבה כך שלא תביא לסיכון הסביבה או הציבור ותאפשר וודאות לעוסקים בתחום זה, 

זוהמות. בפרק זה, נביא את הערכים והקריטריונים להשבת קרקעות בעת תכנון הליכי שיקום של קרקעות מ

מאזורים בהם התבצעה פעילות תעשייתית מזהמת לאזורים בהם ניתן לעשות שימוש בקרקעות כאמור )יעדי 

 קצה(. 

, שכללה גם 2017לצורך קביעת קריטריונים להשבת קרקעות מזוהמות נעשתה עבודת מטה רחבה במהלך שנת 

ומחי הטווינינג. הערכים שנקבעו לצורכי השבה מבוססים על הערכים מבוססי הסיכון שנקבעו היוועצות במ

שעניינו בניהול סיכונים מקרקעות מזוהמות. אך חשוב להבהיר, כי הערכים המאושרים   IRBCAבמסמך ה 

)יעד הקצה(. הערכים המותרים להשבה להשבה, אינם הערכים מבוססי הסיכון לפי סוג האתר שבו תעשה ההשבה 

הינם ערכים מחמירים יותר, מתוך תפיסה כי ניהול סיכונים במקום בו קיים זיהום מחייב התחשבות בזיהום 

 הקיים וביכולת לטפל בו, לעומת השבה לאתר שאינו מזוהם שם יש להחמיר ולדרוש שימוש בקרקע נקייה יותר.  

 פעילות התקיימה שבהם מאתרים קרקע של השבה אסורה בהם אזוריםכבר בפתח הדברים נציין כי קיימים 

, לרבות קרקע מזוהמת שעברה טיפול, ולרבות קרקע מאזור שהתקיימה בו פעילות תעשייתית מזהמת תעשייתית

 "(:להשבה אסורים אזורים" –)להלן   VSLמזהמת שריכוז המזהמים בה נמוך מערכי 

 ורים. אזורי מגורים למעט כבישים באזורי מג 

  כמפורט להלן,  שתייה מי וקידוחי נצילים תהום מיאזורים בהם: 

  .שתייה מי הפקת של פעיל לקידוח מסביב מטרים 150 של רדיוס -

 תהום מי" – להלן)  הקרקע לפני מתחת' מ משישה קטן הנצילים התהום מי  עומק בו אזור -

 "(. גבוהים

 .שדות חקלאיים 

 פעילות בה התבצעה שלא טבעית מקרקע ורק אך להתבצע וכלת, בהלהש אסור באזור( מילוי) קרקע השבת

 תהום מי או שתייה מי של פעיל קידוח מקום בקרבת אין כי לוודא המשיב הגורם באחריות זה יהיה. תעשייתית

 .גבוהים
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וכן למתן אישור מנהל להשבת קרקע מכח תקנות רישוי  להלן הקריטריונים להשבת קרקע בשימושים שונים

)למען הנוחות ניתן להשתמש גם בטבלה בסוף פרק  1990 -ם )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א עסקי

 :(זה

 Very ערכי הסף המחמירים ביותר על עולים שאינם מזהמים המכילה קרקע -שימוש לכל הטובה קרקע .א

Strict Levels- VSL 2017 ,  לא, אלה םבמקרירק  .לחומרים מזהמי קרקע סף ערכי בהנחיותכמפורט 

 .  הקרקע להשבת או לפינוי המנהל אישור נדרש

 

 כפוףהתאם לקריטריונים המפורטים להלן ובשיינתן ב בכל המקרים הבאים, נדרש אישור המנהל

 במקרה בעתיד כי לגורם אצלו תבוצע השבת הקרקע, ובהבהרה, בתיעוד שעניינם ולמגבלות דעת לשיקול

במקביל, בכוונת המשרד לפעול . הקרקע הושבה שבו באזור חקירה תידרש למגורים ייעוד שינוי של

 לתיעוד ברמה הלאומית של יעדי קצה בהם בוצעה השבה של קרקע מזוהמת. 

 IRBCA ב הקבועים לקריטריונים בהתאם יהיה , בנוסף על הקריטריונים המפורטים להלן,הדעת שיקול

 :אקולוגית תהום )בהתייעצות עם רשות המים( ורגישות מי רגישות לעניין

קרקע המכילה  -"מפעלים פעילים"( –קרקע למילוי במפעלים פעילים העוסקים בפעילות מזהמת )להלן  .ב

לתעשייה. אם מדובר בשטח המוגדר   IRBCAשל ה  TIER 1מזהמים שאינם עולים על הערכים הקבועים ב 

 -מי תהום"( ערכיי ה "מפת רגישות –ב )להלן -ו 1על פי מפת אזורי סכנה למקורות מים באזורים א, א

TPH   ואם מדובר באזור שאינו רגיש למי תהום ערכיי המ"ג/ק"ג 350בקרקע לא יעלו על ,- TPH  בקרקע, 

 . מ"ג/ק"ג 1,280לא יעלו על 

קרקע המכילה מזהמים שאינם עולים על  -המתאימה להשבה בכל סוגי המטמנות כחומר כיסוי קרקע .ג

 הערך) מ"ג/ק"ג 1,800שאינם עולים על  TPHלתעשייה וערכי   IRBCAשל ה  TIER 1הערכים הקבועים ב 

(. GRO- 1,280 ו IRBCA : DRO- 2,378להנחיות ה  7.5הערכים הקבועים בסעיף  של ממוצע כערך נקבע

, ולכן TPH 5,000יצוין, כי מדובר בהחמרה על הקיים כיום המאפשר שימוש בקרקע לכיסוי המכילה 

 . 1.7.18 מיום החל לתוקףערכים אלה ייכנסו 

  –או מילוי קרקע המתאימה להשבה בתשתיות  כבישים, מסילות רכבת )להלן: תשתיות כביש( .ד

  קרקע המכילה מזהמים שאינם עולים על  – נמצאות באזורי מגוריםהכביש אם תשתיות

 350בקרקע לא יעלו על   TPHלמגורים. ערכיי ה IRBCAשל ה  TIER 1הערכים הקבועים ב 

ש, כי באזורי מגורים לא יהיה מילוי בורות בקרקע מזוהמת או חשודה מ"ג/ק"ג. יודג

 כמזוהמת, למעט כאמור בתשתיות כביש בהתאם לערכים המפורטים לעיל. 

  קרקע  - באזורים שאינם מיועדים למגורים יםנמצאהכביש או אזורי מילוי אם תשתיות

אם  למגורים. IRBCA של ה TIER 1המכילה מזהמים שאינם עולים על הערכים הקבועים ב 

 –ב )להלן -ו 1מדובר בשטח המוגדר על פי מפת אזורי סכנה למקורות מים באזורים א, א



 

    
 מ ח ו ז   ד ר ו ם                                                                                 

 

 67012, תל אביב, מיקוד , קרית הממשלה125מנחם בגין  דרך 
 Soil@sviva.gov.il :דואר אלקטרוני 03-7634548, פקס'  03-7634546טל' 

 

www.sviva.gov.il           תוצרת כחול לבן   הודפס על נייר ממוחזר 
                  

 

20 

 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

מ"ג/ק"ג, ואם מדובר באזור שאינו  350לא יעלו על   TPH"מפת רגישות מי תהום"( ערכיי ה 

 מ"ג/ק"ג. 1,280לא יעלו על   TPHרגיש למי תהום ערכיי ה 

לדוגמא בבטון או באספלט, יחייב  -ה כמזוהמת כתחליף חומר גלםשימוש בקרקע מזוהמת או חשוד .ה

בחינה פרטנית לפי קריטריונים מתאימים, למשל השוואה לחומר הגלם התקני ובחינת סיכונים והשפעות 

של שימוש בקרקע המזוהמת באותו המקרה. יצוין, כי כבר כיום מאושר שימוש בקרקע מזוהמת בערכים 

 במפעל נשר רמלה, בכפוף לאישור מנהל.  מסוימים כתחליף חומר גלם

הטבלה שלהלן מציגה בתמצית את הקריטריונים בהתאם להם יפעיל המנהל את   - טבלת קריטריונים להשבה

שיקול דעתו, כאמור לצד היבטי רוחב הנוגעים להגנה על מי תהום ועל הסביבה האקולוגית. הטבלאות אליהם 

שיטות הדיגום יעשו בהתאם לנספח א' . IRBCAיות המקצועיות של ה מפנה הטבלה הן הטבלאות המופיעות בהנח

 בהנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע.
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 המשרד להגנת הסביבה
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 למעט אזור האסור להשבה  *

 **TIER 1    למגורים או לתעשייה מתייחסות לעמודה שלSURFICIAL SOIL 

   .Ingestion, Inhalation (Vapor Emissions and Particulates), and Dermal Contact ערכי סף המשכללים:

  

ניהול וסיווג הקרקעות המזוהמות באתר בנוסף, ולמען הנוחות, להלן דיאגרמה המסכמת בתמצית את אופן 

, שיקום וי ראשוני ועד סיום טיפולטיפול באתר מזיה, כסיכום לשלושת הפרקים האחרונים שעסקו בומחוצה לו

 קרקעות מזוהמות וערכים ועקרונות לשימוש חוזר בקרקע מזוהמת )השבה(: 

 

צורך באישור מנהל  יעד ההשבה

 לפינוי והשבה

 ערכיי השבה

**TIER1  IRBCA/ 

VSL 

TPH (DRO+ORO) 

 מ"ג/ק"ג

אין צורך באישור  לכל שימוש*

 מנהל 

VSL 2017 350 

נס כיסוי במטמנות )יכ

לתוקף החל מיום 

1.7.18 ) 

 לתעשייה TIER 1 נדרש אישור מנהל

  (b)7-2טבלה 

1,800 

מילוי במפעלים 

 פעילים*

 לתעשייה TIER 1 נדרש אישור מנהל

 (b)7-2טבלה 

אזור רגישות מי תהום 

– 350 

 –אזור שאינו רגיש 

1,280 

תשתיות כביש באזורי 

 מגורים*

 למגורים TIER 1 נדרש אישור מנהל

 (a)7-2טבלה 

350 

תשתיות כביש או 

מילוי באזורים שאינם 

 מיועדים למגורים*

 למגורים TIER 1 נדרש אישור מנהל

 (a)7-2טבלה 

אזור רגישות מי תהום 

– 350 

 –אזור שאינו רגיש 

1,280 
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סקר סיכונים לקביעת 
, האם נמצאו TIER 2ערכיי 

 חריגות? 
 

 כן

המתאים לאתר, לפי  TIER1ביעת ערך ק
 :IRBCAמתודולוגית 

, ג( לפי 1אזור לא רגיש הידרולוגית )ב .א
 (b)7-2למגורים או  (a)7-2טבלאות 
ערך משוקלל להגנה מפני מגע  -לתעשייה

 ישיר )בליעה, מגע עורי ונשימה(.

,ב( לאחר 1אזור רגיש הידרולוגית )א,א .ב
ערך להגנה על  -התייעצות עם רשות המים

 י תהום. מ

 האם נמצאו חריגות? .VSL 2017השוואת ממצאי חקירת קרקע לערכי 
(）÷＝「〔 ÷〕＝｝“ ≠“ 〔《”｝×〕 ）÷＝「〔 ≠〕｝］『〔 ｝＋《 〔≠＝【『 【×÷×〔 ≠÷｝×］＝ 〔］『〔”) 

 

ניתן להשאיר את  -הקרקע "נקיה" 
הקרקע באתר או לפנותה ללא אישור 

המנהל ולעשות בה כל שימוש למעט 
 השבה באזורים אסורים להשבה 

המתאים  TIER1 -השוואת ממצאי החקירה ל 
 לאתר. האם נמצאו חריגות? 

הקרקע מהווה סיכון באתר ולכן יש לבחון 
 חלופות לשיקום

 
 
 
 
 
 
 

הקרקע ניתנת להשארה באתר או לפנותה 
בהתאם לנוהל אישור מנהל ולטבלת 

 קריטריונים להשבה במדיניות. 

או  במתקן טיפול באתרטיפול 
מחוצה לו ובהתאם לערכים 

 בתום הטיפול השבה או סילוק.

ישירה בהתאם  השבה
לטבלת קריטריונים 

 להשבה במדיניות.

 לא

 לא כן

 לא כן

טיפול במתקן טיפול באתר או 
מחוצה לו, ובהתאם לערכים בתום 

 הטיפול השבה או סילוק

 יר באתרניתן להשא
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שלב של סווג , יהיה צורך בעוד כנסו לתוקףלסילוק פסולת מסוכנת יהחדשות בעתיד, כאשר התקנות : הערה

 )האם פסולת מסוכנת(. הקרקע המזוהמת בטרם פינויה מהאתר
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 שילוב סקירה ושיקום קרקעות מזוהמות בהליכי תכנון ובניה .7

 

, באזורים בהם התקיימו פעילויות והבניה התכנון כיהליהינו מרכיב חיוני ב ושיקום קרקעותתהליך סקירה 

אופן שילוב הליכי הסקירה המלצות המשרד לגבי ם לסיכון. העלולות לגרום לנוכחות מזהמים בקרקע הגורמי

 ובניה תכנון הליכיבין תיאום גובש במטרה ליצור . המתווה להלן, מפורטות במסמך זה והשיקום בהליכי התכנון

 .סקירה ושיקום של קרקעות מזוהמות תהליכיבין ל

, כאשר בשטח 2תהליכי תכנון ובנייהמוצע, כי תהליך סקירת הקרקע ושיקומה כמפורט בטבלה שלהלן, ישולב ב

התכנית התקיימה או מתקיימת פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, בהתאם לרשימת הפעילויות בנספח ג' או 

 לשטח המתוכנן.  בסמיכותשפעילות כאמור התקיימה 

 

שטח הסמוך על פי המתווה הסקירה תתבצע כאשר התכנית או ההיתר נוגעים לשטח החשוד או מוכר כמזוהם, או 

לשטח כאמור, וזאת באחד מהמקרים הבאים, בין אם הבניה המתוכננת מהווה תוספת לבניה קיימת או שמהווה 

בניה חדשה לגמרי. לעניין מדיניות זו תוספת לבניה קיימת הינה כל תוספת שעלולה לחשוף אוכלוסייה לגזים 

 שמקורם בקרקע: 

 לגבי שלב היתר הבניה המפורטת בנספח ג'. קרקע  שטח שהתקיימה בו או מתקיימת בו פעילות מזהמת

היתר בניה, יידרש מגיש הבקשה לציין מידע בדבר בשלב המידע לבמסגרת מילוי שאלונים יצוין, כי 

שימושים קודמים שעלולים היו לגרום לזיהום קרקע על מנת לקבל הנחיות נוספות מהמשרד לעניין 

 ל שיידרש.  סקירת הקרקע, החל מסקר היסטורי, ושיקום ככ

 מוכר או חשוד כמזוהם שטח שעל פי הוראות תכנית. 

 שטח שעל פי מיפוי מוכר או חשוד כמזוהם  - ( שטח שמופה על גבי שכבה גאוגרפיתGIS שימושים" )

. בשכבות v.ilwww.govmap.goתעשייתיים ואחרים" ושכבה גאוגרפית "תחנות דלק", המופיעות באתר 

גאוגרפיות אלה ממופים עיקר האזורים בהם בוצעה או מבוצעת פעילות תעשייתית או אחרת העלולה 

לזהם קרקע. יצוין, כי המיפוי איננו ממצה ולכן ייתכן שישנם מקומות בהם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע 

גבוהה לזיהום קרקע אינו ואינם מופיעים במפה. כמו כן, שטח המסומן על גבי המפות כבעל סבירות 

בהכרח מזוהם, המיפוי מעיד על פוטנציאל בלבד, אותו יש לבדוק במסגרת סקירת הקרקע. עוד יודגש, כי 

במפות, לא נכלל מיפוי של מתקנים אסטרטגיים וביטחוניים. כמו כן לא נכללו פעילויות שאינן נמצאות 

שים, קווי דלק(. לפיכך, אין לראות במפות באזורי תעשייה אך מפורטות בנספח ג' )כגון מטמנות, מט"

בו  בכל מקוםמשום מיפוי ממצה של כל האתרים הרלוונטיים לסקירת מזהמים בקרקע בישראל. לכן, 

מוגשת בקשה לתכנית או היתר באתר בו יכולה הייתה להתקיים פעילות מזהמת קרקע מומלץ לערוך 

                                                           
יובהר כי מוסד התכנון הרלבנטי הוא הגורם המוסמך לקבלת החלטה סופית בעניין. במסמך זה מפורטת ההמלצה המקצועית לשילוב  2

 היבטי הקרקעות המזוהמות במסגרת החלטות אלה. כמו כן, כל מקרה צריך להיבחן באופן קונקרטי בהתאם לנסיבותיו. 

http://www.govmap.gov.il/
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יש לפעול לפי  אביב תל יצוין, כי בשטח מחוז .)סקר היסטורי( לגבי שימושים קודמים ראשוניתבדיקה 

 . לעת מעת ומתעדכן הסביבה להגנת המשרד של האינטרנט באתר המפורסם יותר מפורט מיפוי

  מטר(.  70 -כמפורט לעיל )רדיוס של כשטח סמוך לשטח החשוד כמזוהם 

 

 : ב תכנונישלקרקע, עבור כל ושיקום את הפעולות הנדרשות לצורך סקירה שלהלן מפרטת טבלה ה

 

 התכנון לשלבי ביחס סיכון והפחתת לסקירה והתניות דרישות
 הסביבה להגנת המשרד מדיניות פי על

 שלב תכנוני
 לבדיקה המלצה

 מקדימה לתכנון 
 הפקדת תכנית עד

 מתאר תכנית
 כוללנית

מטלה 
 נדרשת

- 

 3מקדמי היסטורי מידע איסוף
הטמעת ממצאי המיפוי או הסקר בהוראות 

התכנון  להמשךכנספח מחייב התכנית, 
 המפורט.

 תוצר
 תכנוני

- 

נלווה למסמכי  מקדמיהיסטורי  מידענספח 
התכנית שאושר על ידי המשרד להגנת 

 את המעגנותהסביבה + הוראות תכנית 
 התכנון שלבי את המנחים המיפוי מסקנות
 הבאים

תכנית מתאר 
 מקומית 

מטלה 
 נדרשת

- 

  4מתאריהיסטורי  מידע איסוף
עת ממצאי המיפוי או הסקר בהוראות הטמ

התכנון  להמשךהתכנית, כנספח מחייב 
 המפורט.

 תוצר
 תכנוני

- 

היסטורי מתארי נלווה למסמכי  מידענספח 
וכל זאת  שנדרש ככל דיגום תכניתהתכנית + 

באישור המשרד להגנת הסביבה+ הוראות 
 המיפוי מסקנות את המעגנותהתכנית 

 ים.הבא התכנון שלבי את המנחים

                                                           
וסימון על גבי מפה של אתרים בעלי פוטנציאל לזיהום.  האתרים ייקבעו על בסיס  אזוריתזיהוי ברמה  – מקדמיהיסטורי  מידע 3

 מתקנישימושים קיימים ושהיו קיימים בעבר בשטח התכנית בהם התקיימה פעילות מזהמת קרקע בהתאם לנספח ג' למדיניות, כגון: 
ועל בסיס מידע קיים ברשויות השונות )רשות מקומית, משרד להגנת הסביבה,  יםסגור או פעילים פסולת אתריתחנות תדלוק, , תעשייה

התוצרים יכללו סימון  .הרלוונטי התכנון מוסד ידי-על שיקבע מידה בקנה, אורתופוטו מפת השטחים יסומנו על גבי. רשות המים וכד'(
 השטחים על גבי תשריט התכנית + הוראות בתכנית להמשך חקירת הקרקע. 

לפי הפעילויות  ברמה אזורית מקורות זיהום, אתרים חשודים בזיהוםסקירה של שטח התכנית אשר תזהה  –ע היסטורי מתארי מיד 4
ובכלל זה מתקני תעשייה, אתרי פסולת פעילים או סגורים. התוצר של מיפוי זה יכלול מפת אורתופוטו, בקנה מידה  הנכללות בנספח ג',

נטית, ובאופן מתאים לתכנית. יש לפרט בטבלה שמות אתרים חשודים, מיקומם והסיבה, באופן כללי, ידי רשות התכנון הרלוו-שיקבע על
בגינה נכלל האתר בטבלה. יש לציין את משך פעילות האתר, הקטגוריה התעשייתית אליה הוא שייך ומקור הנתונים. כן יש לכלול 

לו סימון השטחים על גבי תשריט התכנית + הוראות בתכנית להמשך התוצרים יכלבקרקע, גזי קרקע ומים.   ממצאים ידועים על זיהום
 חקירת הקרקע.
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 טתרתכנית מפו

מטלה 
 נדרשת

 מפורטסקר היסטורי 
(Phase 1)5  לכל אתר

 במידתחשוד בזיהום ו
ולפי המלצת  הצורך

 המשרד להגנת הסביבה
ביצוע סקר גז קרקע 
לבחינת הצורך במיגון 
ובחינת שימושים תת 

  קרקעיים.

, כפי שאושרו על הטמעת מסקנות הסקרים
במסמכי  ידי המשרד להגנת הסביבה,

(. ונספחים תשריטיםנית )הוראות, התכ
דרישות מקדימות  יכללו התכנית הוראות
( ומיגון מבניםעבודות )כגון חפירה  לביצוע

 והוצאת היתרי בניה.

 תוצר
 תכנוני

 

הכולל סקר  נספח נלווה למסמכי התכנית
היסטורי ותוצרי סקר גז קרקע לפי הנדרש 
ותכנית לביצוע סקר קרקע והכל באישור 

 התנאים הטמעת+ נת הסביבה המשרד להג
 לרבות מיגון מבניםהוראות התכנית ב

 
 

בהתייעצות עם המשרד לדרוש דרישות נוספות על  התכנון מוסד: בהתאם לנתוני כל מקרה לגופו יוכל הערה
האמור בטבלה זו לרבות פירוט נוסף של מידע היסטורי ושימוש במידע הקיים במשרד לרבות מיפוי שהוכן למחוז 

 ב, ביצוע סקרים ובדיקות וכדומה. תל אבי
שלב ברישוי קרקע, עבור כל וביצוע עבודות שיקום  את הפעולות הנדרשות לצורך סקירהשלהלן מפרטת טבלה ה

 :6הבניה

 לביצוע תנאים בהיתר שלב

 מידע שלב

 

 מבקש)
 יפנה ההיתר
 לקבלת
, המידע

 והמשרד
 את ימסור
 לרבות המידע

 הפעולות
 הנדרשות

 ( לביצוע

 (והקלות חורג לשימוש היתר)לרבות  קרקע זיהום בנושא הוראות בתכנית ןאי אם

  סקר היסטורי מפורט(Phase 1) .להנחיות בהתאם ויוכן המשרד לאישור יוגש הסקר 
 הסקר עורך יכין, והמסקנות הניתוח, הממצאים לכלל בהתאם. המשרד של המקצועיות

 תהום מי או קרקע גז, קרקע לסקר תכנית כגון, הקרקע חקירת להמשך לתכנית המלצה
 . העניין לפי

  .ביצוע סקר קרקע/ גז קרקע/ מי תהום בהתאם לתכנית שאושרה 

 לאישור המשרד להגנת הסביבה בחינת  תוגש–בהתאם לתוצאות הסקרים   -שיקום  תכנית
חלופות לשיקום הקרקע, לרבות טיפול בקרקע ומיגון מבנים, מסמך בחינת החלופות יכלול 

 ת עבור כל חלופה ובה יפורטו: תכנית מוצע

 הטיפול שיטת -

 במידת העבודות שאר לביצוע להיתר החפירה היתר בין פיצול)כולל  ביצוע שלביות -
 (הצורך

 המזוהמת הקרקע לפינוי קצה פתרונות -

 מתאימים שימושים וקביעת, תקופתי ניטור, מבנים מיגון תכנית -

                                                           
 בהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד בעניין ביצוע סקר היסטורי.  –( Phase 1סקר היסטורי מפורט ) 5
ת, תכניות פיתוח ונספחי ביצוע בסמכות אישור רישוי בניה לעניין זה כולל כל שלב לאחר תכנון מפורט, שלאחריו ניתן לבצע עבודות, ובכלל זה הרשאו 6

 מהנדס הרשות המקומית ו/או מהנדס המחוז 



 

    
 מ ח ו ז   ד ר ו ם                                                                                 

 

 67012, תל אביב, מיקוד , קרית הממשלה125מנחם בגין  דרך 
 Soil@sviva.gov.il :דואר אלקטרוני 03-7634548, פקס'  03-7634546טל' 

 

www.sviva.gov.il           תוצרת כחול לבן   הודפס על נייר ממוחזר 
                  

 

27 

 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 במסמכי היתר הבניה, לפי חלופת ההיבטים המרחביים של תכנית השיקום והטיפול  סימון
 השיקום שאושרה.  

 

 קרקע זיהום בנושא הוראות בתכנית יש אם

 בעמודה המפורטים לשלבים התאמה תוך, התכנית להוראות בהתאם לפעול יש
 .התכנית הגיעה שאליהם והרזולוציה השלב פי על, מימין

 באישור או בהיתר כתנאים יקבעו הבאים התנאים מקרה בכל - 

 סיום לרבות ובשיקומה הקרקע בחקירת שלב לכל הסביבה להגנת המשרד אישור -
 אין כי ואישור השיקום )שיינתן, בין היתר, על בסיס סקר גז וקרקע מוודא( עבודות
 .ששוקמה הקרקע על בבניה להתחיל מניעה

 . בקרקע שיקום עבודות תחילת טרם הסביבה להגנת במשרד הרלבנטי הגורם יידוע -

 הקרקע בשיקום פוגעת אינה שהעבודה לכך המשרד אישור - בהיתר הפעול ביצוע טרם -
. 

 

 תכן בקרת

 

 באחריות)
 או המשרד

 הבקר
 המורשה

 במכון מטעמו
 (הבקרה

 

 תכניתלוודא כי קיימת תכנית לשיקום שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה וכי  יש 
 על ההיתר יבמסמכ להטמיעההשיקום הוטמעה במסמכי היתר הבניה. במידה ולא, יש 

 .שלביה

 להגנת המשרד אישור ניתן  כי לוודא יש, בניה היתר מחיבות אינן פעולות השיקום אם 
 עבודה שאינה עבודה כל ביצוע המזוהמת, טרם בקרקע הטיפול השלמת על הסביבה
 .המזוהמת בקרקע לטיפול

 קרקע יגז בפני מיגון דרישות כי לבדוק יש,  להיתר ובתנאים להיתר במידע  שנדרש ככל 
 של קרקע גזי חדירת מפני מבנים למיגון המקצועיות להנחיות תואמות בהיתר המופיעות

 .הסביבה להגנת המשרד

 

 תחילת אישור
 עבודה

 

 

 עבודה תחילת אישור יינתן -  בניה בהיתר מחויבות השיקום עבודות בהם במקרים
 בדיקת, השיקום לתכנית הסביבה להגנת המשרד אישור ניתן כי בדיקה לאחר רק

 בהתאם והכל, השיקום עבודות לביצוע האמצעים של אתר ארגון בתכנית סימון
 .שאושרה לתכנית

יינתן אישור תחילת  –השיקום אינן מחויבות בהיתר בניה  עבודות בהם במקרים
עבודה רק לאחר שניתן אישור המשרד להגנת הסביבה על השלמת הטיפול בקרקע 

 המזוהמת.
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 ביצוע בקרת

 ניתן אישור המשרד שתהליך הטיפול בקרקע המזוהמת הסתיים . כי  וידוא 

 לבדוק יש, למבנים קרקע גזי חדירת מפני מיגון שנדרש וככל, עצמה הבניה ביצוע לאחר 
 .הסביבה להגנת המשרד הנחיות פי על המיגון ביצוע

 גמר תעודת
צע בדיקת מסמכי מפרט המיגון שבו –אישור מכון הבקרה על ביצוע הנדרש בהיתר 

 המשרד שלוהתאמתו להנחיות המקצועיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע 
 .הסביבה להגנת
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 :הבדיקה והניתוח הסביבתי במסגרת התכנוןפירוט אודות 
 
 תהסביבתי המצב תמונת ניתוח

הסקר  ממצאי פי על קרקעמזהמים ב להמצאות האפשרות את להעריך המפורטת או המתארית ברמה ןנהמתכ על

מזהמים  להמצאות סבירות יש כי ונמצא במידהההיסטורי המתארי או הסקר ההיסטורי המלא לפי העניין. 

שלבי התכנון  במסגרת שיבוצעו והפחתת סיכון סקירה לפעולות הוראות כניתבת להטמיע המתכנן על ,קרקעב

 .הבניה רישויבמסגרת הליכי  או המפורט התכנוןהעוקבים אם במסגרת 

 

 ופותוחל פרוגראמה

יעודי הקרקע  תכנון על מהותית השפעה צפויה לא, מזהמים בקרקע להמצאות סבירות יש בהם האתרים ברוב

, מאחר שבדרך כלל ניתן למנוע או לצמצם את הסיכון באמצעות פעולות טיפול, מניעה או עצמם השימושיםו

 . הפחתה

 ניתן שלא או)טכנית או כלכלית(  טיפולל ניתן שאינו חמור זיהום כניתהת בשטח התגלה בהם מיוחדים במקרים

 .הזיהום לממצאי בהתאם שימושיםיעודי הקרקע וה מיקוםלהתאים את  יש, אליו החשיפה דרכי את לחסום

 שטח השארת לשקול יש – טיפול הטעון תהום מי זיהום כניתהת בשטח התגלה בהם מיוחדים במקרים, בנוסף

הממשלתית  רשותה הנחיות לפי, במים לטיפול אליהם בסמוך ומתקן קידוחים או קידוח להקמת כניתבת פנוי

 .ולביוב מיםל

 

 התכנית מסמכי עריכת

. התהום ובמי קרקע בגזי, מזהמים בקרקע להמצאות סבירות קיימת בהם אזורים סימון: הסביב תשריט (2

 .התהום ומי הקרקע גזי, על זיהומים בקרקע ידוע בהם אזורים סימון

 :, לפי הצורך, ובהתאם למידת הפירוט של התכניתהבאים ושאיםבנ הנחיות קביעת: הוראות (3

 .תהום מי או קרקע גזי, בקרקע מזהמים המצאות בדיקת -סקירה ל הוראות .א

 .קרקע גזיב או קרקעמזהמים בב לטיפול הוראות .ב

 לקידוחים פנוי מקום השארת באמצעות, מזוהמים תהום מי לשיקום עתידית אפשרות למתן הוראות .ג

 .טיפול ומתקני

 שימושים הגבלת, מבנים מיגון באמצעות, לציבור מהקרקע למזהמים חשיפה דרכי לחסימת הוראות .ד

  .אחרים אמצעים או קרקעיים תת בחללים

 הוראות להכנת תכנית ניטור כתנאי למתן תעודת גמר. .ה
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 כפסולת או מסוכנת כפסולת מזוהמות קרקעות סיווג בנושא המשרד מדיניות של סקירה .8
  תמסוכנ שאינה

 

 המצב הקיים: -מזוהמות קרקעות סיווג .א
 

קרקעות מזוהמות מהוות פסולת מסוכנת בהתאם לתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

"תקנות הפסולת"(, דהיינו כל קרקע המכילה חומרים מסוכנים בעלי מספר או"ם מהווה  –)להלן  1990 –התשנ"א 

 פסולת מסוכנת. 

משרד הנהוגה מזה שנים, מקובל, כי קרקעות שמכילות זיהום הנמוך מערכיי הסף המפורטים בהתאם למדיניות ה

, אינן נחשבות לפסולת מסוכנת שפינויה טעון אישור המנהל לפי 2004בחוברת ערכיי הסף הראשוניים משנת 

 התקנות. 

יים, ובהתאם למשטר לגבי קרקעות המכילות זיהום הגבוה מערכיי הסף המפורטים בחוברת ערכיי הסף הראשונ

 החוקי הקיים, נדרש אישור המנהל לשם פינוין למקום שאינו אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. 

לצורך כך פרסם המשרד "נוהל הגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות והטיפול בה". הנוהל התייחס 

  .בריאות הציבור ולסביבהלבחינת התאמת הקרקע ליעד אליו היא מפונה באופן שימנע סיכון ל

ככלל, סיווג הקרקעות טרם פינוין נעשה בהתאם לקבוע בתקנות בלבד, דהיינו הימצאותם של חומרים מסוכנים 

בחינה  תבמקרים מיוחדים, במסגרת הפעלת שיקול הדעת במתן אישורי המנהל, נדרשבעלי מספר או"ם. עם זאת, 

ולת. זאת למשל כאשר קיימים בקרקע מזהמים שלהם אין יותר של הקרקע מעבר לקיים בתקנות הפס המעמיק

 ערכיי ייחוס הנוגעים ליעדים אליהם מבוקש להעביר את הקרקע המזוהמת.

 סקירת המדיניות העתידית:   -מזוהמות קרקעותסיווג  .ב
 

בימים אלה, מקדם המשרד תיקון לתקנות הפסולת המסוכנת, שעניינו באופן הסיווג של פסולת מסוכנת לרבות 

נעשתה עבודת  2016-2017הסיווג, במהלך השנים לעניין  וכן במשטר הטיפול בפסולת זאת.רקעות מזוהמות, ק

. מטרת העבודה היתה קביעת Twining –מטה רחבה, בין היתר, בליווי מומחים בין לאומיים במסגרת פרוייקט ה 

 מסוכנת או שאינה מסוכנת. המתודולוגיה לסיווג פסולת לרבות קרקעות מזוהמות לצורך הגדרתה כפסולת 

להלן יפורטו דרכיי הסיווג של הקרקע, טרם ולאחר החפירה, כפי שמופיעות בטיוטת תיקון התקנות. יובהר, כי 

בשלב זה דרך סיווג זו משמשת ככלי מסייע למשרד ולגורמים נוספים במקרים המתאימים, אך סיווג הקרקע 

 המחייב הוא בהתאם לתקנות הקיימות:  
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יבוצע במטרה לקבוע את יעדי השיקום, כלומר את ערכי הסף מבוססי  –קרקע טרם חפירתה סיווג ה .1

. מסמך זה IRBCAבהתבסס על סקרי סיכונים הנעשים לפי הנחיות מסמך ה הסיכון לאתר. הסיווג יבוצע 

ר, הוכן על ידי וועדה בין משרדית, בהשתתפות רשות המים, משרד הבריאות, נציגי התעשייה ונציגי הציבו

 שאימצה מתודולוגיה הנהוגה במדינות שונות בעולם, לרבות ארצות הברית ומדינות אירופה. 

במקרים בהם יעלה הצורך לפנות קרקע מזוהמת מהאתר בו היא נוצרה,  –סיווג הקרקע לאחר חפירתה  .2

י אגף היא תסווג לפי המדריך לסיווג פסולת מסוכנת, המבוסס על קטלוג הפסולת האירופאי, שהוכן על יד

 -)להלן Twiningחומרים מסוכנים ואגף קרקעות מזוהמות ודלקים בשיתוף מומחי פרוייקט ה 

דהיינו, היא יכולה להיות מסוכנת או לא  –"המדריך"(. הקטלוג קובע, כי קרקע חפורה היא 'פריט מראה' 

תכונות מסוכנת כתלות בהרכב הכימי שלה. המדריך קובע את שלבי הבדיקה לקביעת הסיווג לרבות 

הסיכון, הערכים, ושיטות הבדיקה, אשר באמצעותם ניתן לקבוע האם הפסולת היא מסוכנת או שאינה 

מסוכנת. ככל שקרקע שתיבחן לפי המדריך תימצא כפסולת מסוכנת, יחולו עליה הכללים החלים על 

ה. יובהר כי, פסולת כאמור, לעניין יעדי הפינוי והטיפול, אופן השינוע, השילוט, הדיווח וכיוצא באל

הערכים הקובעים כי קרקע חפורה מזוהמת היא פסולת מסוכנת הם ערכים גבוהים משמעותית מהערכים 

הנהוגים כיום )שאינם קובעים למעשה סף נפח מינימלי או סף של ריכוז מזהמים בקרקע, אלא רק נוכחות 

ע לא תוגדר כפסולת של חומרים בעלי מספר או"ם(. בהתאם לסיווג העתידי, רק במקרים בהם הקרק

מסוכנת, תוכל להתבצע בחינת ההיתכנות להשבה על פי הקריטריונים שיפורטו בהמשך. ככל שהקרקע 

תימצא כפסולת שאינה מסוכנת היא תועבר ליעדי קצה מתאימים, בעדיפות להשבה  )בתשתיות, כחומר 

 במסמך זה. כיסוי במטמנות, וכדומה( על פני הטמנה, והכל בהתאם לקריטריונים שפורטו 
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  נחיות ונהלים ה .9
 

ביצוע דרישות המשרד  אופן את מפרטים פרסם באתר האינטרנט שלו נהלים והנחיות מקצועיות, אשרמהמשרד 

 למסמך זה. נספח א'בתחום הקרקעות. רשימת הנהלים מצורפת כ

לים וההנחיות הנחיות האגף יתעדכנו מעת לעת, בהתאם להתפתחות הידע המקצועי בארץ ובעולם. פיתוח הנה

הפדראלי  USEPAמסמכים מקצועיים של מדינות מערביות וגופים מובילים בתחום )ביניהם: לס תייחעשה בהנ

עשה תוך שיתוף הציבור וגורמים בעלי עניין, נ. תהליך הפיתוח , בהתאמה לתנאי הארץ(EEA  ,ASTMוהאזורי,

 ופרסום ההנחיות להערות הציבור טרם פרסומן הסופי. 

 הסף ערכי עדכון למתודולוגית בהתאם יעודכנו טיפול הטעונה הראשוניים לקרקע הסף ערכי – כי הסףקביעת ער

 יעשה הסף ערכי . עדכון(EPA ,WHO ב הקבועים הסף ערכי פי על, היתר בין) ובאירופה הברית בארצות המקובלים

 מתודולוגית.  קוהרנטיות על שמירה תוך
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 פרסום ויידוע הציבור .11

 

( GISשכבת ממ"ג ) www.govmap.co.ilהמשרד יפרסם באתר  –ייעודית   GISע לציבור בשכבתפרסום מיד (1)

בעניין "סקירה וטיפול במזהמים בקרקעות", בה ימופו אתרים המצויים בטיפול המשרד וסטאטוס הטיפול 

יקום", או "הסתיים הליך סקירה", "מצוי בהליך שבהם. כל אתר יסומן באחד משלושה סטאטוסים: "מצוי ב

 הטיפול באתר".

ככל שניתן לזהותם ולאתרם לאחר מתן הודעה לבעלי האתר ולמחזיק בו,  ככלל,פרסום אתר בשכבה יעשה 

 על כוונת הפרסום ולאחר שניתנה להם פרק זמן סביר להשמיע טענותיהם בעניין הפרסום. באמצעים סבירים, 

נתוני גושים וחלקות וסטאטוס טיפול כאמור. לגבי  ,לא תכלול את פרטי בעל האתר, אלא נ.ציובהר כי השכבה 

  .אתר המצוי בשלב השיקום יפורסם גם סוג הפעילות המזהמת בשלה מבוצע הטיפול

 המשרד יפרסם לציבור ולגורמים בעלי עניין טיוטות נהלים והנחיות. (2)

 

http://www.govmap.co.il/
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 נספח א'

 עות מזוהמותאגף קרקמקצועיות של רשימת הנחיות 

 
 רשימת הנחיות המקצועיות של האגף מתעדכנות מעת לעת ומתפרסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

לינק אתר המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות: 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/Pages/default.aspx 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/Pages/default.aspx
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 נספח ב'

 * כמויות סף לדיווח
 –ככל שחומר מזהם יכול להתאים ליותר מקטגוריה אחת, יש לדווח לפי הקטגוריה המקלה )למשל 

 דליקים ודלק(.

 (כמויות הסף לדיווח על דליפה )ק"ג חומרים החייבים בדיווח

 חומרי נפץ / דליקים / רעילים
 חומר לא ידוע / לא מזוהה

 כל כמות

 חומר מוכר, חשוד או סביר כמסרטן לאדם
 (POPמזהם אורגני בלתי פריק )

1 

חומר אורגני הלוגני במצב צבירה נוזלי או תמיסה 
 המכילה חומר אורגני הלוגני 

 חומר הדברה 
11 

  דלק**
 שמן מינראלי משומש

111 

 תמלחת
 חומר מזהם במצב צבירה נוזלי

 ממס אורגני שאינו הלוגני
 בוצה המכילה חומר מזהם

 חומר מזהם במצב צבירה מוצק הניתן לפיזור

1,111 

 
 * הטיפול בחומר המזהם יעשה לפי הנחיות המשרד, וללא תלות בכמויות הסף לדיווח.

-ז"תשנ(, דלק תחנות( )מים זיהום מניעת) המיםיש לדווח בהתאם לתקנות  ** במקרה של דליפת דלק בתחנת דלק
1997 . 
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 נספח ג'

 פעילויות מזהמותת ורשימ

 
 :מזהמת בסיכון פעילות – מעגל ראשון

 תעשיות אנרגיה. 1

 וואט;-מגה 50מתקני שריפה עם הספק תרמי העולה על  1.1

 זיקוק גז ודלק; 1.2

 ;(Coke Ovensתנורי קוק ) 1.3

 ניזול או גזיפיקציה של פחם; 1.4

 

 ייצור ועיבוד מתכות. 2

 קלייה וסינטור )ייצור גושים חדירים על ידי לחץ וחום( של עופרות מתכת, לרבות סולפיד; 2.1

 2.5ייצור ברזל גולמי או פלדה )התכה ראשונית או שניונית( ובכלל זה יציקה רציפה, בכושר עבודה העולה על  2.2
 טון לשעה;

 עיבוד מתכות ברזליות: 2.3

 טון פלדה גולמית לשעה; 20הפעלת מתקני ערגול בעלי כושר עבודה העולה על  2.3.1

קילו ג'אול לפטיש והערך הקלורי  50הפעלת נפחיות עם פטישים או מכבשים שהאנרגיה שלהם עולה על  2.3.2
(calorific power שבו משתמשים עולה על )וואט תרמי;-מגה 20 

( בכמות crude( עם תשומת פלדה גולמית )fused metal coatsם ציפוי מגן על ידי מתכות מותכות )יישו 2.3.3
 טון לשעה; 2העולה על 

 טון ליום; 20יציקה של מתכות ברזליות בכושר ייצור העולה על  2.4

 עיבוד מתכות לא ברזיליות: 2.5

, תרכיזים, או חומרי גלם שניוניים על ידי ייצור והפקת מתכות לא ברזליות גולמיות ממחצבים, עופרות 2.5.1
 לורגיים, כימיים, אלקטרוליטיים או אחרים;-תהליכים מטא

(, של מתכות לא ברזליות, כולל מוצרים מוחזרים )שאריות alloyageהתכה, ובכלל זה ייצור סגסוגות ) 2.5.2
טון ליום לכל  20-מיום וטון ליום לעופרת וקד 4זקוק, תבניות יציקה וכדומה( בכושר התכה העולה על 

 שאר המתכות;

טיפול שטח של מתכות וחומרים פלסטיים על ידי תהליך כימי או אלקטרוליטי באמבטיות טיפול שנפחן  2.6
 מ"ק; 30הכולל עולה על 

 

 תעשייה כימית. 3

 להלן:ים או קבוצות חומרים לפי הפירוט ייצור בקנה מידה תעשייתי על ידי עיבוד כימי של חומר

 ייצור חומרים אורגנים בסיסיים כגון: 3.1

 פחמימנים פשוטים )לינארים או ציקלים, רוויים ושאינם רוויים, אליפטים או ארומטיים(;  3.1.1

פחמימנים המכילים חמצן, כגון אלכוהולים, אלדהידים, קטונים, חומצות קרבוקסיליות, אסטרים,   3.1.2
 אצטטים, אתרים, פרוקסידים, שרפים אפוקסים;

 פחמימנים סולפורים;  3.1.3

(, ניטרילים, Nitrous, nitro, nitrateפחמימנים חנקתיים, כגון אמינים, אמידים, תרכובות חנקתיות )  3.1.4
 (;Cyanates Isocyanatesציאנטים, ואיזוציאנטים )
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 פחמימנים המכילים זרחן;  3.1.5

 פחמימנים הלוגנים;  3.1.6

 מתכתיות;-תרכובות אורגנו  3.1.7

 מוצרי פלסטיק בסיסיים )סיבים פולימרים סינתטיים וסיבים המבוססים על צלולוס(;  3.1.8

 גומי סינתטי;  3.1.9

 צבעים ופיגמנטים; 3.1.10

 חומרים פעילי שטח ודטרגנטים; 3.1.11

 ייצור חומרים אנאורגניים בסיסיים כגון: 3.2

מימן פלואורי, תחמוצות פחמן, תרכובות גופרית,  גזים כגון אמוניה, כלור או מימן כלורי, פלואור או  3.2.1
 תחמוצת הגפרית, קרבוניל כלוריד;-תחמוצות חנקן, מימן, דו

חומצות כגון חומצה כרומית, חומצה הידרופלואורית, חומצה זרחתית, חומצה חנקתית, חומצה   3.2.2
 (, חומצות גפריתיות;Oleumהידרוכלורית, חומצה גפרתית, אולאום )

 יסים כגון אמוניום הדרוקסיד, פוטסיום הדרוקסיד, סודיום הידרוקסיד;בס  3.2.3

מלחים כגון אמוניום כלוריד, פוטסיום כלורט, פוטסיום קרבונט, סודיום קרבונט, פרבורט, ניטרט כסף   3.2.4
(Silver nitrate;) 

חרות כגון קלציום תרכובות אנאורגניות לא מתכתיות או תחמוצות מתכת או תרכובות אנאורגניות א  3.2.5
 קרביד, סיליקון, סיליקון קרביד;

 ייצור דשנים המבוססים על זרחן, חנקן או אשלגן )תרכובות פשוטות או מורכבות(; 3.3

 ייצור ביוצידים )נגד מיקרואורגניזמים( ומוצרים בסיסיים להגנה על בריאות הצומח; 3.4

 בתהליכים כימיים או ביולוגיים; ייצור מוצרים פרמצבטיים בסיסיים, תוך עשיית שימוש 3.5

 ייצור חומרי נפץ; 3.6

 

 ניהול פסולת. 4

 טון ליום; 10השבה וסילוק של פסולת מסוכנת בכמות העולה על  4.1

 

 דלקים. 5

 ;מוצק או נוזל, גז צבירה במצב דלקים הפקת 5.1

 ;1997 שנת לפני שהוקמו 1א -ו א הידרולוגית רגישות באזור תדלוק תחנות 5.2

 ;1997 שנת לפני שהוקמו ב הידרולוגית רגישות באזור תדלוק תחנות 5.3

 ;ק"מ 1,000 של אחסנה בכושר דלק מיכלי חוות 5.4

 

 פעילויות אחרות. 6

טיפול שטח של חומרים, רכיבים או מוצרים בעזרת ממיסים אורגניים, במיוחד להדפסה, לצביעה, לציפוי,  6.1
 טון לשנה; 200ק"ג לשעה או  150הצורך ממיסים בכמות העולה על לשימון, לניקוי, לאימפרגנציה וכדומה, 

 ( או אלקטרוגרפיט על ידי אינסינרציה או גרפיטיזציה.hard burnt coalייצור פחם ) 6.2

 
 

 :מזהמת פעילות– מעגל שני

 ;בסיכון המזהמות הפעילויות ברשימת המנויות תדלוק תחנות למעט, תדלוק תחנת .1
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 המשרד להגנת הסביבה

 וקרקעות מזוהמות דלקים אגף שפכי תעשייה
 

 ברשימת המנויות דלק מיכלי חוות למעט, דלק ומסופי ק"מ 150 של חסנהא בכושר דלק מיכלי חוות .2
 ;בסיכון המזהמות הפעילויות

 ;לסוגיו מוצק דלק ואחסון עיבוד, הכנה .3

 ;בסיכון המזהמות הפעילויות ברשימת פעילויות למעט(, fused metal coats) מתכת ציפוי או גלוון יישום .4

 ברשימת פעילויות למעט, אלקטרוליטי או כימי תהליך ידי על יםפלסטי וחומרים מתכות של השטח פני טיפול .5
 ;בסיכון המזהמות הפעילויות

 ;טון 25,000 על העולה כללית בקיבולת או ליום טון 10 של בקיבולת מטמנות תפעול .6

 ;זו בתוספת המפורטים מהסוגים פעילויות של תוצר, חלקם או שהם שפכים של אגירה או סילוק, טיפול .7

 טון 10 של צריכה בקיבולת, אורגניים בממיסים, זו בתוספת המנויה פעילות במסגרת או יתיתעשי שימוש .8
 ;בסיכון המזהמות הפעילויות ברשימת המנוי אורגניים בממסים ומסחרי תעשייתי שימוש למעט, לשנה

 ;חקלאית להדברה המשמשים טיס כלי מכלי ניקוי .9

 חלקים פירוק וכן רכבות, טיס כלי, שיט כלי, כבד סיהנד מכני וציוד רכב כלי של כללית ומכונאות ייצור .10
 ;משומשים

 ;יבש לניקוי מכבסות .11

 ;קרקעית תת בצנרת לסוגיו דלק של והזרמה הובלה .12

 ;בסיכון המזהמות הפעילויות ברשימת פעילויות למעט מסוכנת פסולת של וסילוק טיפול .13

 ;הפסולת מיוצרת שבו באתר איסוף לפני זמני אחסון למעט, מסוכנת פסולת של זמני אחסון .14

 ;כימיקלים בעזרת עץ ומוצרי עץ וחיסום שימור .15

 ;תעשייתי עורות עיבוד .16

 ;מטר 100 של באורך מאניות צבע הסרת או צביעה, בנייה .17
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    ³ÎÍµÄ ÑÂµÈË° ÂµË¾½Â Ê±®              

  
 ¾"ÈÐÑ Ñ°½ ¹"¼  

 26 Ï°ÄÍ² 2007  

  
³Ä¾²ÎÄ ³ÏÉ³ : ÅÂ³ÂÐ Â³µÇ³µÇ¾®Ã¾¾µÇ¾Ð µ° µÂµÁ¾Ð ÂµÁ¾µ ¾ËµÈ  .Ñ®¹ ÃÉ ²¼¾ , ÂµÉËÂ Ð¾µ ³²µ°ÉÂ °µ½ È¾È° ³µµ³Ä ®µ³

ÂÐ ³ÏÎÄ ÂÁ° µ¾Ë ÂÉÃ¾Ïµ±È Ã¾ÏÑ®Ä ÑÂµÈË ¾µÇ¾Ëµ ³Ï¾Ë¼ .  

  
³Ï¾Ë¼ Â³µÇ ,Ã¾Ïµ±È ÑÂµÈË ÎµÂ¾È ¾ÏÑ®Ä ÑÂµÈË ¾µÇ¾Ëµ Åµ¾Ä  

  
® .ÉÎÏ  

Ã¾ÇÐ¾ ÑÂµÈË ÎµÂ¾È ¾ÏÑ® ,Ã¾ÇÐ ¾ÇËÂ ÎÈËµ³ Ã³° ÐµÄ¾Ð³ ÏÐ® ,ÃµÎ¾Ð° Ã¾°¾µ¼Ä . ÃÇ¾®Ð Ã¾ÏÑ®
Ïµ°¾Í³ Ñµ®¾Ï° ÅµÁ¾ÈÂ Â®¾ÍÇ½µË Ã¾µµ³Ä Ã¾ÄÎµÐÄ ,Ï¾µµ® ÑµÁ¾®µ Ãµ³Ñ ¾Ä Ãµ³¾¹. Ã¾°ÍÄ° 

Ã¾Ä¾µÈÄ ,®ÂÄ ¾µÇ¾Ë° ÀÏµÍ³ ÏÏµÉÑ¾Ð ÂµÁ¾ µ® ¼½Ð³ ¾µÎ¾Çµ ÑÂµÈË³ ÂÐ ¾ÎÂ¼ ÎÂ¼ ÑÎÑÉ³ µ® 
³ÇÄ½Ä³ ¼½Ð ÀµÑ° ÑÂµÈË³Ä .Ã¾Â¾°±Ä Ã¾®ÇÑ° ,ÑÂµÈË³ Êµ± Ñ® ¼µÑËÂ ÅÑ¾Ç , ÎÂ¼ Ï¹¼ÄÂµ Å¾¾ÄÂ
ÃµÎÄ° µÇÄ½µ³Ð Ã¾ÏÄµ¼³Ä.  

  
ÀÄÈÄ³ ÑÏ½Ä :Ñµ¾¼Ç³ ÅÑÄÑµ¾Ñ°¾°È ³Ï¾Ë¼Â  ,ÑÂµÈË ¾µÇ¾Ëµ Åµ¾ÄÃ¾Ïµ±È ÑÂµÈË ÎµÂ¾È ¾ÏÑ®Ä  .  

  
 µ® ³°¾°È³ ÂÉ ³ÉËÐ³ Ï¾ÎÈÑ ÑÇÁ³Â ³Ð¾Ï²Â Ê¾Â¼Ñ ³µµ³Ä µÇ¾® ³¹ Â³µÇÂ ¾Ñ°¾°È ÀÄÈÄ ÂÁ

ÅµÇÁÑ³ Ñµ¾µÐÏ ¾²¾ ÂÉ Å¾Á³Â Ã¹¾³ ÐÏ²¾¾Ð Ï¼®.  
  
  
° . Ã²ÎµÄ ÅµÇÁÑµ É²¾Ä  

³ÇÄ½Ä° ÑÉÍ°ÑÄÐ ÑµÂ¾ÉË ÂÁ ,ÑÂµÈË³ Êµ± Ñ¼¾ÑËµ ³Ï¾Ë¼ ÑÂÂµÁ³ ÑµÂ¾ÉË ²¼µ¾Ä° , Ñ°¾¾¼Ä
®É²¾Ä ÊµÈ¾ ,³²µ°É Ñ¾ÇÁÑ ÑÇÁ³µ Ã¾¾Î³ É²¾Ä³ ÑÄÂÐ³Â ÑµÎ¾²° ÉµÍ¾° . ³²µ°É³ Ñµ¾ÇÁÑµ É²¾Ä³

 ÑÂµÈË° Å³ÐÂÁ ÑµÂµÉË ÉµÍ¾° ¾ÇËÂ ³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ³ ÑÉ² Ñµµ¼Âµ ÅµÇÁÑ³ Ñµ¾µÐÏÂ µÐ±µ¾
µÂÂÁ¾µ:   

  

1. ÅµÇÁÑ ÃµÏ½ ÏÎÈ: 

ÃµÎ¾Ð Ñ®ÏÎÂ ÏÎÈ ÉÍ°Â Ð¾ , ³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ³ Ñµ¾¼Ç³Â Ã®Ñ³°"ÎÂ ÏÎÈÃµÎ¾Ð Ñ®Ï "
ÀµÑ°" :ÑµÇÄ½Ä ÃµÎ¾Ðµ ³Ï¾±ÈÂ Ñµ¾¼Ç³µ Ñµ®Ïµ³ ."  

 

2. ÑÉÍµÄ³ Ñ¾ÇÁÑ³ ¾½ÏË³°¾°È³ ÂÉ ³ÉËÐ³ ÑÁÏÉ³µ : 

2.1. Ñ¾ÂÂÁ ÑµÁÏÉ³ ,Ñµ²µ°É³ ÉµÍ¾°Â Ã¾ÇÄ¹³ Ñµ¼µÂ ¾ËÍµ Ñµ¾µÂ¾ÉË³ Ï²È ÂÂµÁ. 

2.2. ÑµÏ¾É°³ ÂÁ ¾µ°¾ÁÂ ÑÄ²ÎµÄ Ñ¾ÇÁÑ ,µ®ÍÄ¾¾µ ³²¾Ä°. 

2.3. ¾µË¾Ä ,®° ¾µÇ¾ËÂ Ñ²Éµ¾Ä³ ÑÂµÈË³ ±µÈµ ÑµÄÁÃ¾ÇµÐ³ Ã¾Ïµ¹. 

2.4. ³²µ°É³ ÏÄ±° Ã¾ÇÇÁµÑÄ Ã¾³°± . 

2.5. ¹±° ÂµË¾½Â Ñµ¾¼Ç³ ,Ã¾Ë¾½ÐÑ ,³Äµ²Áµ Ã¾ÇÁµÈÄ Ã¾ÏÄµ¼ ,ÏÎÈ³ ¾®ÍÄÄÂ Ã®Ñ³°. 

2.6. ÑÂµÈË° ³Ï¾Ë¼ Â³µÇ. 

2.7. ÏÑ®³ Ãµ¼Ñ° ÑÂµÈË Ñ¹¹³ Â³µÇ. ÎÏ ÉÍ°ÑÑ ÑÂµÈË³ ÂÐ ÑÏ¹µ¼ ³ÇÄ½³ ¾Á ¼¾½°³Â Ð¾ 
Ã¾¾Î³ ÏÑ®³ Ãµ¼Ñ° ,¾ÎÇ ¼½Ð ÏË³Â ®Â°. 

2.8. Ñµ½¾Ðµ Åµ¾Ä Â³µÇÑÂµÈË³ Åµ¾Ë®  ,Ã¾¾ÏÐË® Ã¾ÏÐµ®Ä ÎµÂ¾È ¾²É¾Â ³Ä®Ñ³° . ÂµÂÁ¾ Â³µÇ³
Ã± : 

2.8.1. ÑµÎ¾²°³ ¾±µÈ. 

2.8.2.  ÑµÎ¾²°³ ÑµÏ¾²Ñ)ÑÂµÈË ¼ËÇ ¾ËÂ.( 

2.8.3. µ¾½ÇµµÂÏ³ ÑµÎ¾²°Â ²°Â° ÑµÁÄÈµÄ Ñµ²°ÉÄ ÃÉ ³²µ°ÉÂ Ñµ°¾¾¼Ñ³Ñ. 

2.9. ³ËµÇÄ³ ÏÄµ¼³ Ñ½¾ÂÎÂ Ã¾¾ÏÐË® Ã¾²É¾ ÑÄ¾ÐÏ ,²É¾ ÂÁÂ ³¾µËÍ Ñµ¾µÄÁ ÑÁÏÉ³ ÂÂµÁ. 

2.10. ²É¾µ Â³µÇÏµ¹¼¾ÄÂ ÑÇÑ¾Ç³ ÑÂµÈË° ÂµË¾½ ¾ ,Ã¾¾ÏÐË® Ã¾ÏÐµ®Ä ÐµÄ¾Ð ¾²É¾Â ³Ä®Ñ³°. 

2.11. ÑµÏ¾Ë¼³ ÑÉ° µ®ÍÄ¾µ ³²¾Ä° Ã¾ÇÁµÈÄ Ã¾ÏÄµ¼ µ® ÑÇÁµÈÄ ÑÂµÈË° ÂµË¾½ Â³µÇ. 
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2.12. Ñµ¼¾Ï ¾É±ËÄµ Î°® Ñµ½¾ÂË° ÂµË¾½ Â³µÇ. 

2.13. Ã¾Ë¾½ÐÑ° ÂµË¾½ Â³µÇ. 

2.14. Ã¾ÇµÐ³ ³¾²É¾Â ÑÂµÈË³ ÉµÇ¾Ð Â³µÇÏÑ®Â Ìµ¼ÄÐ . 

2.15. Ñµ³±µ Ñµ¼¾½° ¾Â³µÇ ,®ÐµÇÂ ¾ÉµÍÎÄ ¾®Ï¼® ¾µÇ¾Ä ÂÂµÁ) ³²µ°É³ ²ÏÐÄ ÏµÐ¾®µ Ãµ®¾Ñ°(. 

2.16. ÅÁÄ Ï¼®Â Å³µ ÑµÂ¾ÉË³ ÀÐÄÂ Å³ Ïµ½¾Ç Ñ¾ÇÁÑ .ÂµÂÁÑ Ïµ½¾Ç³ Ñ¾ÇÁÑ :Ï¾µµ® Ïµ½¾Ç ,
Ã¾Ë¾½ÐÑ ,Ãµ³Ñ ¾Ä ,ÉÎÏÎ Ãµ³¾¹ . 

2.17. ÊÏµ¼³ ÑÇµÉ° ÑµÂ¾ÉË³ ÉµÍ¾°Â ÑµÁÏÉ³. 

2.18.  µÂµÁ ¼½Ð³ Ñ® ÑµÇËÂ ³ÇµµÁ³µ ³²¾Ä°-ÅµÏÑË Ñ¾ÇÁÑ³ ÂµÂÁÑ   ÑÂµÈË³ ÂÁ ¾µÇ¾ËÂ ®ÂÄ 
¼½Ð³Ä Ã¾ÇµÐ³ Ã¾½ÇÄÂ®³µ. 

2.19. ¼½Ð³ ¾ÇË ÂÐ ¾ËµÈ ¾µÎ¾Ç Ñ¼½°³Â ³Î¾²° Â³µÇ ,³ Ê¾ÉÈ° ½ÏµËÄÂ Ã®Ñ³° '³¹ ÀÄÈÄ°. 

2.20. ¼µµ¾² ¾Â³µÇ ,µ Ê¾ÉÈ° ½ÏµËÄÂ Ã®Ñ³° '³¹ ÀÄÈÄ°. 

2.21. ³Ï¾Ë¼ ÑÂÂµÁ ÏÑ®³ ÂÐ ®ÂÄ µ® ¾ÎÂ¼ ÃµÎ¾ÐÂ Ñ¾ÇÁÑ³µ ³²¾Ä° ,µ ³ÎÑÉ³/ ÂÐ Åµ¾Ä µ®
ÑÂµÈË ,ÈÄ Å¾Á³Â Ð¾ ÏÑ®³ Ñ°¾°È° ÉÎÏÎ³ ¾ÐµÄ¾Ð ÂÉ ÑµÉËÐ³³ Ñ® À¾ÏÉÄ³ ¾Ñ°¾°È ÀÄ

µÂ® ÑµÉËÐ³ ÃµÍÄÍ ÅËµ®µ Ñµ²µ°É³ ÉµÍ¾°Ä ³®ÍµÑÁ , ÑµÐ¾Ï²Â ÑµÈ¼¾¾Ñ³ ÀµÑ
± ÎÏË° Ñµ½ÏµËÄ³ Ñµ¾Ñ°¾°È³ '³¹ ÀÄÈÄ ÀÐÄ³°. 

 

 

± . Ñµ¾Ñ°¾°È ÑµÐ¾Ï²)Ñµ¾ÂµÉËÑµ Ñµ¾ÇµÇÁÑ (  
  

1. Ñ¾ÇÁÑ³ ÉµÍ¾°Â ÊÈ ¾®ÇÑ : 

ÉµÍ¾°Â ÅÑ¾Ç ÑÂµÈË ¾µÇ¾ËÃ¾®°³ Ã¾®ÇÑ³ Ã¾Ä¾¾ÎÑÄ ÏÐ®Á  : 

1.1.  ³ÇÄ½Ä³ ÑµÂ¾ÉË ¾Á ³®Ï¾ ³ÇÄ½Ä³ ÀµÑ°µ ¾°± ÂÉÐ ³Î¾²°³ Ñµ²µÎÇ ÂÁÄ ½ÂËÇ³ ¹±³ ¹µÁ¾Ï
³°¾°ÈÂµ Ã²®Â ³ÇÁÈ ÑËÎÐÇ ®Â ¾Áµ Ã¾Ä²ÎÑÄ ³Á¾É² ¾°ÂÐ° ³Ç¾³ ,¹±³ Ñ½¾ÂËÄ ³®ÍµÑÁ ,

°¾°ÈÂµ Ã²®Â ³ÇÁÈ ÏÍµµ¾ÑÐ ¾Â°Ä ¾Ñµ¼¾½° ÅËµ®° Ñµ²µ°É³ ÉµÍ¾°Â Ñ¾ÇÁÑ ÅÁµÑÐ µ® ³
Ã¾ÁÄÈµÄ³ Ã¾ÄÏµ±³ ÂÁ ¾²¾ ÂÉ ÏÐµ®Ñµ. 

1.2. Ñµ¾Ä¾ÇË ÑµÏ¾É° ¾µ°¾Á. 

 

2. Ï¾µµ® ÑµÁ¾®: 

2.1.  Ã¾²¾ÉÄ³ Ã¾ÄµÐ¾Ï ÑÉ³ ÂÁ ÏµÄÐÂµ ³²µ°É³ ÀÂ³Ä° Ã¾ËÎÑ Ï¾µµ® ÑµÁ¾® ¾ÇÎÑ° ²µÄÉÂ Ð¾
ÀÁ ÂÉ. 

2.2. µÉÍµ°¾ ®Â  Î¼ÏÄ° Ï¾µµ® Ãµ³¾¹Â ÑµÄÏµ±³ ÑµÂµÉË¾Ñ°¾°È³ ÀÄÈÄ° É°Î¾Ð . ÀÄÈÄ Ï²É³°
³¹Á ,É¾ÇÄÂ Ã¾ÉÍÄ® µ½ÎÇ¾¾ ²É ÂÐ Èµ¾²Ï° Ã¾ÇµÐ Ã¾ÐµÄ¾ÐÂ Ï¾µµ® ÑµÁ¾® ¾É±ËÄ Ñ500 

 Ï½Ä³Ï¾Ë¼³ Ïµ¹®Ä  . 

2.3. Ã¾Ç½Î Ã¾¼½Ð° ³ÐÉ¾ ³Ï¾Ë¼³ ÉµÍ¾° ,Ñ¾ÇÁÑ ¾Ë ÂÉ. 

2.4.  ÑµÏ¾³Ä ÏÐ®Á µÎÈËµ¾µ ¼µÏ³ ÑµÄÍµÉµ ¾Çµµ¾Á ÂÐ ³Ë¾ÍÏ ³Î¾²° ÀµÑ µÉÍµ°¾ ³Ï¾Ë¼³ Ñµ²µ°É
 ÂÉ ³ÂÉÑ ¼µÏ³25ÄÎ "Ð ,¾Ñ°¾°È³ ÀÄÈÄ³ ÑµÇÎÈÄÂ Ã®Ñ³° µ®. 

2.5.  ÊµÈ° Ã¾Î¾ÏË Ã¾ÏÄµ¼ ³Â¾ÁÄ³ ÑÂµÈË ÃµÏ¾É ¾Ïµ¹®µ ³Ï¾Ë¼³ ¾Ïµ¹® µÈµÁ¾ ³²µ°É Ãµ¾ ÂÁ. 

2.6. µ°½Ïµ¾ µ¾Â® ³Ð¾±³ ¾ÁÏ²µ ³²µ°É³ Ïµ¹®° Ã¾ÁÏ²³ ÂÁ , µÂËµ½¾Ã¾ÏÄµ¼° µ® Î°® ¾®Á²Ä 
ÀÏµÍÂ Ã®Ñ³° µÎµÇ¾µ µÂÂÈ¾ ,Î°® Ñµ½¾ÂË ÂÉ Ñ¾ÂÄ¾ÈÎÄ ³ÏÎ° Ñ±Ð³Â . ÐÄÑÐ³Â Å¾®

®³ ¾µÁ¾²Â ¹± ¾µ°¾É ¾Ä° µ® Ã¾Ë¾½ÐÑ°Î°. 

2.7. ¼¾Ïµ Î°® ¾É±ËÄ ÑÉ¾ÇÄÂ Ã¾ÉÍÄ® µ½ÎÇ¾¾ ³²µ°É³ Ïµ¹®°. 

2.8. µ ³ÏµË¼ ÑÂµÈË/³ÇÄ½ÄÂ Ìµ¼Ä Â® ÉÇµÐÑ ÑÇ¾µÄÄ µ®  ,ÑµÈµÁÄ Ñµ¾®ÐÄ°. 

 

3. Ã¾Ä Ãµ³¾¹ ÑÉ¾ÇÄµ Ã¾Ë¾½ÐÑ° ÂµË¾½ : 

3.1. ÂÁ ³ ÑµÂµÉËÂµË¾½ ,³Åµ¾Äµ ÅµÈ¼® ÂÐ ÑµÂ¾ÉË ÂÁ ÅÁµ ÏÑ®³Ä ³®Íµ³µ ³ÏË¼ÇÐ ÑÂµÈË 
Ã¾Ë¾½ÐÑ ÊµÈ¾®µ ÂµË¾½ ,  µÉÍµ°¾ ¼½ÐÄ° ¾²µÉ¾¾ ÑÂµÈË³ Êµ± ¾°± ÂÉ ³¹ ÀÏµÍÂ ÏÐÁµ¾Ð

µÂ ³Íµ¼Ä µ® Ã¾¾Î³ .ÑÂµÈË³ Êµ± ÂÉ µÇ¾®Ð ¼½Ð° ÃÎµ¾Ð ¼½ÐÄ ,ÉÍµ°¾µ ÅÇÁµÑ¾ ÅËµ®° 
µ¹ÎµÇ¾ µ¾ÂÉÐ Ã¾Ë¾½ÐÑ³µ Ãµ½® ³¾³¾Ð ,ÏÎµ°Ä ÅËµ®° µÂËµ½¾µ µËÈ®¾ . ³¾³Ñ Ãµ½¾®³ ÑÄÏ

ÏË¼ÇÐ ±µÈ³Ä ÑÂµÈËÂ ÑµÇÄ½Ä° ÐÏ²ÇÂ Ã®Ñ³°. 

3.2. ÑµÂµÉË³ ÂÁ µËÄ³¼½ÐÄÂ Ìµ¼Ä Â® Ã¾Ë¾½ÐÑ Ñ±¾Â¹ ÉÇÄ¾ÑÐ ÅËµ®° µÉÍµ°¾ Â¾ÉÂ Ñµ½Ï. 

3.3. Å¾² ÂÁ ¾Ë ÂÉ µÂËµ½¾µ µËÈ®¾ ³Ï¾Ë¼³ ÑÉ° Ã¾ËÐ¼Ç³ Ã¾Ë¾½ÐÑ. 
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4. Ã¾ÇÁµÈÄ Ã¾ÏÄµ¼ : 

4.1.  ÑÂµÈË³Ä µ²ÏËµ¾ Ã¾ÇÁµÈÄ Ã¾ÏÄµ¼ ¾Á ¼¾½°³Â Ð¾ Ã®ÍÄ¾³ ÃÉ ²¾¾Ä µÂËµ½¾µ  Ã®Ñ³°
 Ã¾ÎÈÉ ¾µÐ¾Ï ÑµÇÎÑÂ)Ã¾ÇÁµÈÄ Ã¾ÏÄµ¼ ÑÂµÈË ÎµÂ¾È( ,ÇÐÑ³" ®! 1990 Â³µÇÂ Ã®Ñ³°µ 

®ÐµÇ°É ÅÁµ¾Ð "É ÏÐµ®¾µ Ã¹¾³ ¾"° ÎÏËÂ Ã®Ñ³° µÇ²ÏÐÄ ¾ ,'  Ê¾ÉÈ2.12³¹ ÀÄÈÄ° . 

4.2. ³Ï¾Ë¼³ ÉµÍ¾° ÀÂ³Ä° ÊÐ¼ÇÐ Ã³µ¹Ä Âµ¼ , ³¾³¾ Âµ¼³ ¾Á ¼¾½°ÑÐ ÑµÄÁ° ³¹Ñ³° °½Ïµ¾
¾µÂ± µÑµ¾³ ÑÉ ÂÁ° ¼Â. Âµ¼ ³¹ ÎÈËµÑ ¼½Ð° ÑµÂ¾ÉË³Ð ÑÉ ÂÁ° Ñ¾½ÑÇ¾È ³É¾Ï¾° ³ÈµÁ¾ 
³ÉÐÄ ³ÂÉÄÂ ÀÐÄÂ. 

4.3. É ³¾³¾ Ã³µ¹Ä Âµ¼° ÂµË¾½³"ÑµÄ³µ¹Ä ÑµÉÎÏÎ Â³µÇ Ë . 

 

5. Ñµ°¾Í¾ : 

³ÇµÄ½ ÑÂµÈË ÀµÑÂ ³Ï¾Ë¼ ¾ÉµË¾Ð , ÂÉ µÂÉ¾ ®Â1:3 ,ÉÎÏÎ È²Ç³Ä ¾²¾ ÂÉ ÑÏ¼® É°Î¾ Ã® ®Â®. 

 

 

  
² .µ Åµ¾Ä ÑÂµÈË ¾µÇ¾ËÂ Ã¾²É¾µ ÏËÉ  
  

1.  ÑÂµÈË³Ñ¾¼ËÇ ÑÂµÈË Ñ®Íµ³Â Ñ¾Â®µ¹¾µ ³ÇµÐ®Ï ³ÏÎ° Ïµ°ÉÑ ³ÇÄ½Ä³Ä ÑÏË¼Ç³ , Ã¾ÏÄµ¼
µ Ã¾ÇÁµÈÄ/Ã¾Ï¼® Ã¾ÏÄµ¼ µ® ,¾ÇÁÄ³ Åµ¾ÄÂ ³ÑÏ°É³ ¾ÇËÂ. 

2. ³ÇµÐ®Ï ³ÏÎ°µ ³Ï¾Ë¼ Ï¼®Â ,Â²µ± ¾ËÂ ¾ÇÁÄ Åµ¾Ä ³ÏË¼ÇÐ ÑÂµÈË³ Ïµ°ÉÑ. 

3. ¾ÇÁÄ³ Åµ¾Ä³ Ï¼®Â ,¾³ ¾²¾ ÂÉ µÉÍµ°¾Ð ÑµÇµÐ Ñµ¹¾ÂÇ® ÑµÉÍÄ®° ÑÂµÈË³ Å¾µÄÑÃ¹) É" Â³µÇ Ë
É ÏÐµ®¾Ð"° ÎÏËÂ Ã®Ñ³° ³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ³ ¾ ,' Ê¾ÉÈ2.8³¹ ÀÄÈÄ° (. 

4. ¾µÇ¾Ë³ ²É¾Â Ñµ¾ÂÎ¾¹¾Ë³µ Ñµ¾Ä¾Á³ ³¾ÑµÇµÁÑ ÑÇ¾¼°Ä Ã¾®ÑÑ ÑÇ¾µÄÄ³ ÑÂµÈË³: 

4.1. Ïµ¹¼¾Ä ¾ÁÏÍÂ ³° ÐÄÑÐ³Â ÅÑ¾Çµ Åµ¾Ä ³Ï°ÉÐ ÑÂµÈË ,³ÐÏµÄ Ïµ¹¼¾Ä ÂÉËÄÂ Ï°ÉµÑ. 

4.2. ÑÏ¼® ÀÏ²° ³° ÂË½Â ÅÑ¾ÇÐ ÑÂµÈË ,°ÉµÑÃ¾®ÑÄ ÂµË¾½ ÅÎÑÄÂ Ï . 

4.3. Ã¾¾È²Ç³ Ã¾ÐµÄ¾ÐÂ ³Ä¾®ÑÄÁ ³Ï²±µ³µ ¾µË¾Çµ Åµ¾Ä ¾Á¾Â³ ³Ï°ÉÐ ÑÂµÈË , ²É¾Â ³ÇµËÑ
µ ÏÄµ¼³ ÂÐ ¾²¾ÑÉ³ ÐµÄ¾ÐÂ Ã®Ñ³°³²¾ÄÉ¾¾²µÉ¾¾³ Ã¾½ÏËÄ° ÃÃ¾ÇµÐ³ . 

4.4. ¾È²Ç³ ÐµÄ¾ÐÂ µ® ÂµË¾½Â µ® Ïµ¹¼¾ÄÂ ³Ä¾®ÑÄ ³Ç¾®Ð ÑÂµÈË , Ã®Ñ³° ³ÇÄ½ÄÂ ÎÂµÈÑ
³±µÈÂ. 

5. µÑ° ÑÉÇµÐÄ³ ÑÂµÈËµ³ÐÂÁ ¾È²Ç³ ÐµÄ¾ÐÂ Ñ²Éµ¾Ä ³Ç¾®µ µÄÍÉ ÏÑ®³ À , Ð²¼Ä ³Ç¾Ä½³Â ÅÑ¾Ç
ÑÄ¾¾Î³ ³ÇÄ½Ä³ ¼½Ð ÀµÑ° ÉÍ°ÑÑ ³ÇÄ½³³Ð ²°Â°µ ³ÇµÐ®Ï³ ³ÏÎ°³ Ï¼®Â. 

  
³ .¾µÇ¾Ë Ãµ¾È :  
  

É ÂµÉËÂ Ð¾ ÑÂµÈË³ ¾µÇ¾Ë Ï¼®Â"Ã¾®°³ Ã¾Ë¾ÉÈ³ Ë   :  

1.   ¾µÇ¾ËÃ¾½ÇÄÂ®³ ÂÁ :Ã¾Ç°Ä ,²µ¾Í , µ® µÂ¾Á³Ð Ã¾ÏÄµ¼³ Ï®Ðµ ÑµÉ¾Ï¾ ÑÂµÈË ¾²¾ ÂÉ µÄ³µ¹
ÑÇÁµÈÄ , ÂÁ ÎµÂ¾ÈÑ°ÏµÉÄ ÑÂµÈËµ ÑÇÁµÈÄ ÑÂµÈË ¾°¾ÁÏ. 

2.  ÉµÍ¾° ÑÎ¾²°ÂÃ®Ñ³° ÑµÐÏ²Ç ÑµÂµÉËµ ÉÎÏÎ° Ãµ³¾¹ Ñµ®ÍÄ³: 

2.1.  ¾ËÁ ³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ³ ÂÐ Ã¾¾ÇÁ²É³ Ã¾Â³ÇÂ Ã®Ñ³° ®ÂÄ ÉÎÏÎ ÏÎÈ ÉÍ°Â Ð¾
²ÏÐÄ³ ÂÐ ½ÇÏ½Ç¾®³ ÏÑ®° Ã¾É¾ËµÄÐ .É ³ÐÉ¾¾ ÏÎÈ³"µÍÎÄ ÌµÉ¾¾ ÑÏ°¼ ¾ ÑÂÉ°µ Ñ¾É

¾¾½ÇµµÂÏ³ ÉµÍÎÄ³ ¾ÐÇ® ÃÉ Ãµ®Ñ°µ Ãµ¼Ñ° Åµ¾È¾ÇÃ ÊµËÁ°µ ³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ° 
ÃÏµÐ¾®Â .  

2.2. ÏÎÈ³ ÑµÍÂÄ³Â Ã®Ñ³° ÂµÉËÂ Ð¾ ,É µÏÐµ® ÏÐ®" ²ÏÐÄ° Ã¾¾½ÇµµÂÏ³ ÉµÍÎÄ³ ¾ÐÇ® ¾
³°¾°È³ ÑÇ±³Â ,³®ÍÄÇÐ ÑÄ³µ¹Ä³ ÉÎÏÎ³ ÂÁ ¾µÇ¾ËÂ ,ÏÑ®³ ¼½Ð° ³° ÂµË¾½Â µ® , ²É

ÇÁ²É³ ÊÈ ¾ÁÏÉÂ ³É±³ÉÎÏÎ° Ã¾Ä³¹ÄÂ Ã¾¾ ,²ÏÐÄ³ ÂÐ ½ÇÏ½Ç¾®³ ÏÑ®° Ã¾ÄÈÏµËÄ³ .
 ²ÏÐÄ³ ÏµÐ¾®µ Ãµ®Ñ° ³ÐÉÇÐ Ã¾ÇµÁ¾È ÏÎÈ° Ã¾°Ðµ¼Ä Ã¾ÁÏÉÂ Ã®Ñ³° ÂµÉËÂ ÅÑ¾Ç

³°¾°È³ ÑÇ±³Â. 

2.3. Ã¾¾ÇÁ²É ÑµÄ³µ¹Ä ÑµÉÎÏÎ ¾µÇ¾Ë ¾¾Â³ÇÂ Ã®Ñ³° ³ÇµËÑ ÑÄ³µ¹Ä³ ÉÎÏÎ³ . 

2.4. Â¾ÉÂ ÏµÄ®³ ÃµÑ° , ®²µµÄ Ãµ±¾² ÉÍ°Â Ð¾) ÑµÏÐË® ÂÁ ÑÂ¾ÂÐÂ Ã¾Ä³¹Ä Ñµ®ÍÄ³ ÂÐ
ÉÎÏÎ° (¾¾½ÇµµÂÏ³ ÉµÍÎÄ³ ¾ÐÇ® ÏµÐ¾®µ Ãµ®Ñ°Ã²ÏÐÄ°  . 

2.5. Ã¾Â¾ÉÏ ÉÎÏÎ ¾¹± Ñµ®ÍÄ³Â ÐÐ¼ ÏÑµÇ µ° ³ÏÎÄ ÂÁ° ,Ãµ½¾®Â Ã¾ÉÍÄ®³ ÂÁ° ½µÎÇÂ Ð¾ ,
Ã¾¾ÉÎÏÎ ÑÑ Ã¾ÂÂ¼ ÏµÏµµ®µ Åµ±¾Ä . Ã¾¾½ÇµµÂÏ³ ÉµÍÎÄ³ ¾ÐÇ® ÏµÐ¾®µ Ãµ®¾Ñ° Ñ®¹ ÂÁ

³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ°  .  
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µ .¼µµ¾²:  

 

ÅÂ³Â ½ÏµËÄ³ Ñ® Ð¾±³Â Â¾ÉËÄ³ ÂÉ: 

1.  ¾ÑËµÎÑ ¼µµ¾²)½Â¼µ¾³²µ°É³ ÊÎ¾³Â Ã®Ñ³°  (! °ÑÁ° .Ñµ¼ËÂ ÂµÂÁ¾ ¼µµ¾²³ : 

1.1.  Ñµ¾µÄÁÑÂµÈËÏË¼ÇÐ ³ Ã¾±µÈ ½µÏËµ ³²ÏË³ ÀµÑ , ÃÏµ±³ ÏµÐ¾®µ Ã¾ÇµÐ ÐµÄ¾Ð ¾²É¾
Â°ÎÄ³ . 

1.2. µ®ÍÄÇÐ Ã¾Ë¾½ÐÑ Ñµ¾µÄÁ ,Â°ÎÄ³ ÃÏµ±³ ÏµÐ¾® ÂÂµÁ µÎÂµÈµ µÂËµ½ . 

1.3. ¾ ÀÄÈÄ³ ÎÑÉ³ ÏÄÐ½Î¾µÏË³ Ã¹¾µ ³²µ°É³ ¾ÉÍ°Ä ¾²¾° Ã¾ÇÐ ÐÄ¼ Ñµ¼ËÂ . 

2. ÑµÂ¾ÉË³ ÏÄ± ÃÉ ÃÁÈÄ ¼µµ¾². 

  
¹ .Ñµ¼¾½° :  

 

1. Ñµ¼¾½° Ã®ÑÄ! ÅÄµ¾Ä ³¾³¾ ÏÐ® Ñµ¼¾½° ³ÇµÄÄÁ ²¼® Ã²® Ñµ¼ËÂ ÑÁÏÉÄ° Î¾ÈÉ³Â Ð¾ 
³²µ°É³ ²ÏÐÄ ÃÉ Ãµ®Ñ° ÂÉË¾µ ÑµÏ¼® ÃµÏ¼ ÑµÂµÉË°µ Ã¾ÇÁµÈÄ Ã¾ÏÄµ¼° ÂµË¾½°. 

2. Ñµ¼¾½° Ñ¾ÇÁÑ !µ°É³ ³²µ°É³ ²ÏÐÄ ¾²¾ ÂÉ ÏÐµ®ÑÐ Ñµ¼¾½° Ñ¾ÇÁÑÂ Ã®Ñ³° ÉÍµ°Ñ ³². 

̇ ²µ¾Í ¾Ð¾® ³Ç±³ ! ³ÂÉË³ Ñµ®Ïµ³° ³µµÂ¾Ð ¾Ð¾® ³Ç±³ ²µ¾Í ÎËµÈ¾ ÃµÎÄ° Ã¾²°µÉÂ 
³²µ°É³ ¼½Ð° ³¾³¾µ .ÑÂµÈË ÑË¾Ð¼ ÑÉ° , Ñµ®ÍÄ¾³Â ÐÐ¼ Ð¾ ÏÐ®Á ²¼µ¾Ä°

ÑÇÁµÈÄ ÑÂµÈË .³²µ°É³ ²ÏÐÄ ÑµÐ¾Ï²Â Ã®Ñ³° ³¾³¾ ³¹ ²µ¾Í . 

 

¼ .¾ÂÂÁ:  
  

1. µÐÉ¾³Â ³²µ°É³ ÂÉÑÐÉÏµ Î°® Ê¼¾Ï ¾É±ËÄ Ñµ°ÏÂ Ã¾¾Ñ°¾°È Ã¾É±ËÄ ÑÏ¾Í¾ ®ÂÂ  . ²µÄÉÂ Ð¾
Ã¾É±ËÄ ÑÉ¾ÇÄÂ Îµ¼° ,ÁÐÑ³" ®! 1961. 

2.  ÉÇÄ¾ÑÐ ÀÁ ³²µ°É³ ¾°ÂÐ ÂÁ ÀÏµ®Â ÏµÏ° ÅËµ®° ½ÂµÐÄµ Ã¼µÑÄ µ® Ï²µ±Ä Ñµ¾³Â ¼½Ð³ ÂÉ
³²µ°É³ ¼½ÐÂ Ã¾ÐÏµÄ ÃÇ¾®Ð Ã¾ÐÇ® ÑÈ¾ÇÁ .Ìµ¼Ä ³²µ°É ÂÁ ÉÍ°Â Å¾®Ï²µ±Ä³ Ãµ¼ÑÂ . 

3. ³°¾°È³ ÑÇ±³Â ²ÏÐÄ³ ¾®ÇÑÂ Ã®Ñ³° Ñµ¾ÇÁÑ³ ÏµÐ¾® Ï¼®Â ÎÏ Â¾¼Ñ¾ Ñµ²µ°É³ ÉµÍ¾°  . 

  
  
  
  

REF: 
1. Guidance for Disturbance and Use of Old Closed Landfills or Waste Disposal Areas 

in Florida, Department of Environmental Protection, Solid Waste Section, 
FLORIDA, May 3, 2001. 

2. Guidance for Clean Closure of Dangerous Waste Units and Facilities. Prepared by. 
Washington State Department of Ecology, Publication #94-111, Revised May 2005. 

3. Texas Administrative Code, Title 30: Environmental Quality, Part 1: Texas 
commission on environmental quality, Chapter 330: Municipal solid waste, 
Subchapter N: Landfill mining, adopted to be effective March 27, 2006. 

4. È®Ä ÑÂµÈË ¾µÇ¾ËÂµ Åµ¾ÄÂ Â³µÇ"Ã¾Ë ,³°¾°È³ ÑµÁ¾®Â ²ÏÐÄ³??? ,  
5.  

  
  

ÃÐ° ÏµÄÐ :ÑµÇÐ¾ ÑµÇÄ½Ä ,Ïµ±È ÑÂµÈË ÎµÂ¾È ¾ÏÑ®° ³Ï¾Ë¼Ã¾ , ®½µ¾½6 !³°¾°È 509  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çôñð è'1   



 

                                      úéàì÷çå úéúáéáñ äñãðä  íéñãðäî.à.à         çå÷éôå ïåðëú õåòéé 

Tel 04-993 0049   Fax 04-993 0048    www.aaengineers.co.il    aaengnew@gmail.com 3601701 ïåòáè 1360 ã.ú 
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1.  ò÷ø 

øúà úìåñôä ìù äéðúð åðéä øúà ùîéùù úà äééøéòä úðîèäì úìåñô  úéúééùòú úìåñôå úéðåøéòøáòá øâñðå 

úéîùø øáë úðùá 1996 ,úàæ úåøîì .á ,äøéâñä øçàì íâ íééåðéù åîéé÷úäúåá÷ò  úåëìùä úìåñô  .úåéèàøéô 

øúàä äë ô"ò òøúù- 200 íéîðåã ë åðéä äæ æøëî àåùð çèù íåéë øùàë ,137  ë åéúåãéîù íðåã745  êøåà 'î

å- 180 .òöåîî áçåø 'î 

íå÷îá  øáòá äîéé÷úäúééøë øëøåë ,úìåñôäå äðîèåä  .øëøåëä úééøë øçàì åøòôðù úåøåáá ïëî øçàì 

ïéà òãéî éáâì úøåö úéúçúä ùéå ñéñá çéðäì úéúçúäù äðéà úøãñåî ïôåàá ãéçà óéöøå. 

ùé  úìåñôä éáåòù øòùìà áìù òåöá øçàì) éçëåðä áöîá1 ('äì ìåëé ãò òéâì éãë25  íé÷åîòä íé÷ìçá íéøèî

åìù. 

 

úá èñåâåà úìéç2016  úå÷éãáä òåöéáì ïìá÷ä øçáðúåîéã÷îä äæ ç''åã àåùð . 

 å÷ìåç íééæéô íéöåìéà ìùáúåîéã÷îä úå÷éãáä  :íé÷ìç éðùì 

 áìùá1 - úåîéã÷î úå÷éãá  ô''òà òåöá áìù1 – å øúàä ìù éðåôöä äö÷äî áçåø å÷ ãò688,650. 

 áìùá2 - úåîéã÷î úå÷éãá   ô''òà òåöá áìù2 -  å÷î688,650  äö÷ì ãòøúàä ìù éîåøãä. 

 øáîèôñ úìéçúá2016 ìçäúåîéã÷î úå÷éãá çèùá å-  áìù1. 

  

äìà íéáìù øåáò :úåàáä úå÷éãáä åùøãð 

à . åàéâä äèéùä úøéçá-èåìééô ,úìåñôä áëøäå çôð úòéá÷ êøåöì úéáèéîä úéæéô-  ä÷éãá òåöá

 á úéñéôåàéâ2  øúåéä äèéùä úà øåçáì ïéîæîì øùôàì î''ò úåçôì úåèéù.äîéàúî 

á .  úìåñôä çôð úòéá÷ øúàä úéúçúååàéâ úå÷éãá úøæòá-÷îåò éçåãé÷å úåéæéô. 

â . éçåãé÷í úòéá÷ì éðééôàî .íéôéèùúä úðéçáìå úìåñôä 

ã . .úìåñôä óåâ éðôî íéøøçúùîä æâåéá éæåëéø úå÷éãá 

 

 

å íéñãðäî.à.à é''ò ïëåäù èøôî ô''ò  "ôåèåæéà" úøáç é''ò åòöåá çèùá úåîéã÷îä úå÷éãáä ìù çå÷éôá

.íéñãðäî.à.à 
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 íéùøú1.øúàá íéáìùä ú÷åìç ïôåà : 
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2. úåàöåú  áìùá1 

 

2.1  éæéôåàéâ èåìééô 

ä úøâñîá éæéôåàéâä èåìééô äòöåáååùäàåàéâ äéôøâåîåè úèéù ïéá ä- .úéîñéñ äéö÷øôø úèéùå úéìîùç 

.øúàä úéúçúì åçã÷ðù íéçåãé÷ úøæòá åìéåë úå÷éãáä úåàöåú 

 éë äìåò ä÷éãáä úåàöåúîñä äèéùäéäðéà úéîñé  åæ äèéù ìù äãéãîä ÷îåòå øçàî äæ øúàì äîéàúî

 åðéà ìò äìåò10  íéøåæàá íééåôöä øúàä éðô úéúçú ãåòá 'îíéîéåñî  ë ìò íéãîåò25  .'î 

 äèéùäåàéâä-,ïë íà ,úöìîåîä úéæéô çèù øàùá íåùééì éøúàä åàéâä äèéùä àéä-.úéìîùç 

 äàø çôñð1 .úåéæéôåàéâä úå÷éãáä ïìá÷ ìù ç"åãì 

 

2.2   úåéæéôåàéâ úå÷éãá 

 ÷ìçëäéôøâåîåèä ú÷éãáî àéâäå-éìîùçú  åñøôð5  ë ìù êøåàá äãéãî éåå÷260 .à"ë 'î 

 úìú ìãåî äðáð ìåéëä éçåãé÷å éæéôåàéâä ø÷ñä úåàöåú ìò ññáúäáéãîî .øúàä ìù 

:ìãåîä úåàöåú êîñ ìò 

à.  åðëåä5 å êøåà éëúç- 7 ììåëä áçåø éëúçíé úìåñôä áëøä äéâåñì  íéôéèùúäåêúç ìëá  

 äàø) íéùøú2 (äîâåãë. 

á. ôî äúðáðä  ìù ÷îåò úååù ñéñáøúàä  äàø) íéùøú3(. 

â. øúàá úìåñôä çôð áùåç  äàø)äìáè 1(. 

 

 àåä úìåñô äúôöð åá éáøîä ÷îåòä26 .íéîéé÷ä çèùä éðôî 'î 

ä ì ïééôåà ÷ãáðä òöî8 :íéòè÷î 

1.  ,ìåç.óéøç çéø 

2. .ì÷ çéø ,ìåç 

3. .ïééðá úìåñô 

4. .úéúéá úìåñô 

5. .úáøåòî úìåñô 

6. .íéôéèùú 

7. .éåñéë 

8. .é÷ð ìåç 

 

á úåéæéôåàéâ úå÷éãá ç"åã äàø øúåé ÷éîòî ïåéòå èåøéôì çôñð2. 
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 íéùøú2 : êøåà êúç2L. 

 

ïåôö 

íåøã 

 êúç íå÷éî2L 
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 íéùøú3: ôîä  ìù ÷îåò úååùñéñá øúàä ÷îåòä éçåãé÷ íå÷éîåééèåìåñáà íéîåø ïééöî ïéîéî àø÷îä .í. 
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 äìáè1úìåñôä çôð : à òåöá áìùì úçúî ,úéæéôåàéâä ä÷éãáä êîñ ìò áùåçù ,÷ãáðä çèùá1 
 

úìåñôä âåñ ïééðá úéúéá 
 úáøåòî

(ïééðá+úéúéá) 
úìåñô ë"äñ íéôéèùú 

) úåîë3(m 37,551 50,500 368,333 456,383 712 

 

 

ä÷éãáä úéñéôåàâä äòöáúä øáòùì øëøåëä úáöçî êåúá  ô''ò áøòî ãöî úðòùðä úìåñôä úà äììë àìå

.÷åöîä  

 ,êëéôì äìáèá âöåîù çôðä áåùéç1 î êîúñ ÷øå êà .úéæéôåàéâä ä÷éãáä ìò 

äãéãî ñéñá ìò úåùøáù òãéîä ììë óåñéàå úéðëãò úìåñôä çôð ììëì äëøòä åðòöéá åðá áìù íåçúá1. 

 ììåëä úìåñôä çôð éë äìåò åæ ä÷éãáîá áìù íåçúá1åðéä  ë550,000 .÷"î 
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2.3 éçåãé÷í úòéá÷ì éðééôàî úìåñôä íéôéèùúä úðéçáìå 

2.3.1 éììë 

 åçã÷ð29 íéçåãé÷ ) íéùøú4 ( - 

18  íéçåãé÷íé÷åîò-K ) ãò.(øúàä úéúçú 

11  íéçåãé÷íéãåãø- S ) ÷îåò ãò6 .('î 

 

 íéùøú4ìòåôá íéçåãé÷ íå÷éî : äãéãî ò÷ø ìò 
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2.3.2 íéçåãé÷ì íéâåì 

 .íéçåãé÷ä úåàöåúá ùåîéù äùòð úìåñôä óåâá êøåàå áçåø éëúç úééðá êøåöì 

 åðééôåà íéçåãé÷ä úøæòá âåìçåãé÷ ) øåàúåìéîì éçåãé÷ä éàöîî ìù ã÷úäáäèî éôìë äìòîìî úåî.( 

á çåãé÷ âåì  ïúéð ìù ÷îåò éùøôäá èåøô1.0 ò÷ø÷ä éðôî 'î  åàáêúç éôåà éåðéù úìåñô/øîåçä  ììåë àåäå

:íéàáä íéáéëøîä úà 

- äîâåãä ÷îåò. 

- éôåà úìåñô/øîåçä âåñå øôçðä øîåçä – äìåëú. 

- òáö. 

- çéø. 

-  úâøãúåáéèø (úéúåîë àì úéúåëéà äëøòä). 

- úåàöîä íéôéèùú (àì/ïë). 

-  éëøòPID   (Photo Ionizing Detector) åããîðù.    

- äãáòîì åçìùðù úåæéìðà. 

- íéâéøç.  

 

   äàø íéùøú5  äàø íéëúçä ìëì ,äîâåãë çôñð3.  
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 íéùøú5) çåãé÷ âåì :K-4 .äîâåãì ( 
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2.3.3 äãáòî úåæéìðà 

ì úåàîâåã íé÷åîòä íéçåãé÷áð äãáòî úåæéìðàåç÷ì  :íé÷îåòä ïî 

- 2 'î. 

- 6 'î. 

- 12  åà / 'î.úéòáè ò÷ø÷ì äòâä 

- 18 .úéòáè ò÷ø÷ì äòâä åà / 'î 

- .úéòáè ò÷ø÷ì äòâä 

  

 

 íéãåãøä íéçåãé÷á íé÷îåòä ïî åç÷ìð äãáòî úåæéìðàì úåàîâåã2 å 'î- 6 .'î 

 

 

 

:åòöåáù äãáòîä úåæéìðà øôñî èåøéô ïìäì 

øôñî éîâãî TPH   :å÷ãáðù  91 

 øôñîéîâãî VOC   :å÷ãáðù  55 

 øôñîéîâãî SVOC  :å÷ãáðù  9 

 øôñîéîâãî :å÷ãáðù úåëúî  40 

 øôñî éîâãîíéôéèùú åìâúðù å÷ãáðå: 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

á äìáè2 âöåîå ú ä úå÷éãá úåàöåúTPH-Total  ,äæ áìù øåáò åòöáúäù á äìáè3  éëøò íéâöåîTPH  øåáò íéðîéîçôä íåëñ éôì ä÷åìçáGRO å- DRO. 

 

 äìáè2 úå÷éãá úåàöåú æåëéø :TPH-total .ïåéñéðä éçåãé÷á 

 
 

 äìáè3 : úå÷éãá úåàöåú æåëéøTPH- GRO, DRO  .ïåéñéðä éçåãé÷á 
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áìáèúåà 4 ,5  ïìäì ä úå÷éãá úåàöåú úåâöåîVOC  .äæ áìù øåáò åòöáúäù 

 äìáè4 ú÷éãá úåàöåú æåëéø :VOC .ïåéñéðä éçåãé÷á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 äìáè5 ú÷éãá úåàöåú æåëéø :VOC ïåéñéðä éçåãé÷á- .êùîä 
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áìáèä 6  ä úå÷éãá úåàöåú úåâöåîSVOC  .äæ áìù øåáò åòöáúäù  

 äìáè6 ú÷éãá úåàöåú æåëéø :SVOC .ïåéñéðä éçåãé÷á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

áìáèä 7 .äæ áìù øåáò åòöáúäù úåëúîä úå÷éãá úåàöåú úåâöåî  

 äìáè7.ïåéñéðä éçåãé÷á úåëúîä ú÷éãá úåàöåú æåëéø : 
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 äìáè7 .ïåéñéðä éçåãé÷á úåëúîä ú÷éãá úåàöåú æåëéø :êùîä 

 

äéùòúå øçñîì óñ éëøòì ñçéá äâéøç 
 óñ éëøòì ñçéá äâéøçíéøåâîì



 

 

 äìáè7 .ïåéñéðä éçåãé÷á úåëúîä ú÷éãá úåàöåú æåëéø :êùîä 

 

ì óñ éëøòì ñçéá äâéøçäéùòúå øçñî 
 óñ éëøòì ñçéá äâéøçíéøåâîì



 

 

3. úå÷éãá æâåéá 

æâåéá áëøä úå÷éãá çèùä ô"ò òöáúä  úùøá50X50 'î.  

äàø  íå÷éî úôîúå÷éãá æâåéá  ìòåôáá íéùøú6.  

òöáúä äãéãîä çèùä ô"ò æâåéá úå÷éãáä øéùëî úåòöîàáGas Analyzer  ãééð  øéùëî ïëåPID  úãéãîì

 íéôéãð íéðâøåà íéáéëøî– VOC  .éììë 

 ãøùîä úåéçðäì íàúäá åòöáúä úå÷éãáä.úåðîèî æâ éåôéîì äáéáñä úðâäì 

 øùà íéøèîøôäð :å÷ãá 

2CO ,4CH ,2O å ;(%)-S2H  ,CO , VOC  úåòöîàá ììåëPID– áøâåø÷éî ìù úåãéçéí .÷"îì 

á æâ íåâéã úãå÷ð ìëäããîð  :íé÷îåò éðùá ò÷ø÷ä úøåèøôîè30 å î"ñ-60 .çèùä éðôì úçúî î"ñ 

á íéùøú6  çèù ô"ò ïàúîä æâ øåæéô âöåî.øúàä 

 äàø àìîä úåàöåúä ç"åãì çôñð4. 

 

 

 íéùøú6.øúàä çèù éðôá æâåéáä ú÷éãáá ïàúî úèéìô øåæéô úôî : 

. 
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4.  úåð÷ñî'á áìù øåáò úåéìåòôú úåöìîäå:  

 

4.1 TPH 

·  ä éæåëéø úéáøîTPH total  î íéäåáâ100 â"÷/â"î  úáéáñá åðéä úåàöåúä òöåîîå500  .â''÷/â''î 

· æåëéøé  äTPH éä (éòáè ìåç) ÷îåòä éçåãé÷ úéúçúáå  íéø÷îä úéáøîáéñôàíé øáò àì äø÷î ìëáåå 

 êøò éáøî  ìù78 î"÷/â"â. 

· åñî íéøåæà íéîéé÷ ä æåëéø íäá íéîéTPH total .ãçåéîá äåáâ 

·  ä æåëéøù úåøîìTPH total  úåéö÷øôä ú÷éãáá ,íéø÷îä áåøá äåáâúåâéøç åàöîð àì  éëøòì ñçéá

òúå øçñîì óñä .íéøåâîì àì óàå äééù 

· äàøð ù øå÷î ä æåëéøTPH  úìåñôä úåàîâåãá ããîðù äåáâä íøå÷îù íéîäæî íéðîéîçôî åðéà

øìåñ åà ïéæðáá )(GRO, DRO).  

 .øúàä úà äðééôàù úåìéòôä éôåàî íâ øáñåî äæ øáã 

÷ìãî íéîåäéæá äëåøëä ïôåã úàöåé úåìéòô åðúòéãé áèéîì äúéä àì.á''åéëå øìåñ ,   

·  ä éëøòTPH åããîðù  íéâöééî øúàá úìåñôä ìù ìãåâä éòè÷î ììë úàUS+OS.  

 éëøò éë çéðäì ïúéðTPH éùå÷ãá  ä òè÷îìUS ãáìá äôåðúå äøëéú úìåñôäù øçàì , 

.ïàë åããîðù íéëøòä ïî íéðåù åéäé 

·  ìå÷ùì òöåî äìà íéàöîîì íàúäá ãéúòáôéèù úìåòôìù ä ä òè÷î US  æåëéø úúçôä êøåöì

.äæ òè÷îá íéîäæîä 

 

4.2 VOC 

·  éëøòá úåâéøç åôöð àìVOC .íéøåâîì àì óàå äééùòúå øçñîì óñ éëøòì ñçéá 

 

4.3 SVOC 

·  éëøòá úåâéøç åôöð àìSVOC  .äééùòúå øçñîì óñ éëøòì ñçéá 

·  ìù úçà äâéøç äàöîðbis-(2-Ethylhexyl) Phthalate íéøåâî óñ éëøòì ñçéá. 

 

4.4 úåëúî  

·  åøúåà 6  úåâéøç úåðåù úåëúî æåëéøá ,íéøåâî éøåæàì óñ éëøòì ñçéá.äéùòúå øçñîì  

· 3 åìâúð úåâéøçäî ÷îåòî äç÷ìðù äãéçé äîéâãá 6  'îù çåãé÷áK8 . 

 úåâéøçäá åìâúð.úùåçðå ì÷éð ,íåøë 

 

4.5 æâåéá 

·  çèùä ô"ò úå÷éãáá æåëéø ããîðïàúî  ìù33.7%  '÷ðá14 øîáùøúàä çèù æë. 

÷ðä øúé ìëáúåãå ÷ðì èøô éñôà äéä æåëéøääãå  ìù æåëéø ããîð äá úôñåð úããåá9% .ïàúî 
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4.6 íåëéñ 

4.6.1 ì èøô éëøòTPH  àì úåëúî øôñîå íéäåáâåìâúð úìåñôä óåâá íééúåòîùî íéîäæî .÷ãáðù 

4.6.2  ô''ò úåéð÷ú úå÷éãáá8015B TPH   ,úåâéøç åìâúð àì óñä éëøòî  ìGRO, DRO  ì øçñî

ìå äéùòúåíéøåâî,  éôìIRBCA Tier1 . 

4.6.3  äìà íéàöîî øåàì:íä 'á áìù æøëî øåáò úå÷éãáäå íåâéãä éàðú øåáò åðúòöä 

à.  íéøèîøôì úå÷éãá–Heavy Metals  ) ãçà áëøåî íåâéã ô''ò åòöåáé20  ìë øåáò (úåìéèð

1,000 .÷''î 

á. íéøèîøôì úå÷éãá   VOC, SVOC  ) ãçà áëøåî íåâéã ô''ò åòöåáé20  ìë øåáò (úåìéèð

3,000 .÷''î 

â. íéëøòä  øåáò åìá÷úéù íéîäæîä éæåëéø ìùäíéøèîøô ì''ðä  ååùåéøçñîì óñ éëøòì 

äééùòúå ô''ò  VSL 2004. 

ã. åìà óñ éëøòî úåâéøç åìâúé íàá,  úåàöåúä ååùåéíéðåëéñ ø÷ñ ô''ò óñ éëøòì       

IRBCA-Tier 1  .äééùòúå øçñîì 

ä. ì úåìéèð- TPH  ) ãçà áëøåî íåâéã á''ò åòöåáé20  ìë øåáò (úåìéèð1,000 .÷''î 

å.  ú÷éãáTPH  úèéùá äéäúB8015 éëøò øùàëTPH total   éëøòì ååùåé ô''ò óñ ø÷ñ

íéðåëéñ   IRBCA-Tier 1  .äééùòúå øçñîì 

æ.  î úåçô åðéàù ÷îåòá äùøåú äðîèää1  øçñîì ãåòé éìòá íéøåæàá íééôåñ ò÷ø÷ éðôî 'î

 äéùòúå.íéîä úåùø úôîá äøãâåäù éôë úéâåìåøãéää úåùéâøì íàúäáå íéùéáëå 

ç.  éåðéôì ãòåéîä øîåçøåâî éøåæàìíé: 

-  ååùåé íìåë íéîäæîä éëøò  íéðåëéñ ø÷ñ ô''ò óñ éëøòì IRBCA-Tier 1 .íéøåâîì 

-  ùîùé ÷øå êàíéùéáë úåéúùúì çôì ìù ÷îåòá úå1 íééôåñä çèùä éðôì úçúî 'î. 

-  íéãòåéîä íéçèùá íùåéé àìùåîéùìé  éðâ ,íéãìé éðâ ,íéøåâî ïåâë íéùéâø ò÷ø÷

.øôñ éúáå íé÷çùî 

- úéâåìåøãéää úåùéâøä úåìáâîì íéàúé å íéî éçåãé÷ì ïâî ñåéãø éìäåð ô''ò úåëéà óâà

.íéîä úåùøá íéî 

4.6.4 òöåî  .íéîäæîä æåëéø úúçôä êøåöì å÷ååéù éðôì òöîä úôéèù úåøùôà ìå÷ùì 
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יכלל.1

העבודה"ע הזמנת ימחברתפ וחב"ע. ד.ערן המחלקה, מ"בעמהנדסים. א.א' מ

חבאופיסיקהלגי גיאופמ"בעאיזוטופ' של סקר באס-סייביצעה נתניה"פילוט פילוטה. פ

א שלב של המקדים החלק אס' הינו של סקר אחת. פ"של לבחור היתה הפילוט מטרת

אס סקר להמשך המתאימה גיאופיסיות שיטות שתי גיאופיסיות. פ"מתוך שיטות שתי

הינן בתר גיאוחשמלית: שנבדקו סיסמיתטומוגרפיה .ורפרקציה

וציוד.2 גיאופסיות שיטות של רקע

גיאוחשמלית2.1 טומוגרפיה

גיא ישרחשמליתוטומוגרפיה זרם של שיטה בין).DC(הנה הקשר על מבוססת השיטה

חשמלי פוטנציאלים) I(זרם הפרשי ):V(לבין
R

V
I חשמליתRכאשר, =− התנגדות היא

חומר באור, של תלויה הסקראשר קו המדידה, Lך חתך של התנגדותובקבועSבשטח

החומרρחשמלית החתךשל את :הבונה
S

L
R ρ=.

ע"ע, מכאן החומר של חשמלית התנגדות קבוע לחשב סמךמ הגיאומטרייםל הפרמטרים

של חשמלי, L-וSהידועים זרם של מדידות לבצע צורך פוטנציאליםIיש .Vוהפרשי

חשמליתתטשי התנגדות עיקרייםמבוססתמדידת בלוקים שני איור(על ):1ראה

המשדר1. חשמלי) משדר(גנרטור: הבלוק זרם לשההיוצר יתדתמחובר מתכתותי

הקרקע בתוך .  הממוקמים

המדידה2.  של מתכת: הבלוק מוטות שני בין הפוטנציאלים הפרשי את המודד מתח מד

נטויתשאו( קיטובאלקטרודות ).לות

שיטת.1איור לפי מדידות מערכת של השהייתהDCסקיצה שנות עד של90-מקובלת

הקוד מתהמאה

האלקטרודות בין המרחק את,הגדלת לאפיין וכך המדידה עומק את להגדיל מאפשרת

של הקרקעהסטרטיגרפיה תת החד.מרחב באופן"הנםמימדיבמערכים שימוש נעשה ל



4

שרחב אמצע העד הקוד90-נות המאה הגיאולוגיותמתשל המערכות שרוב למרות וזאת

מ תלת המחשוב. מדיותיהנן בתחום מהירה המשוכלל, התקדמות גיאופיסי והציוד

אלקטרודות רבות מדידה במערכות שימוש באמצעות ) ויותראלקטרודות15(אפשרו

ותלת דו מערכים הכולומערכ. מדייםימ- ליישם חדישות מדידה משדרת בעבר כמו לות

ע, זרם כיום נשלטות אלקטרודות של רב ומספר מתח מרכזי"מד מחשב בהתאם. י

מסוים בזמן אלקטרודות ארבע בוחרת מחשב תוכנת הסקר דרך(לדרישות זרם משדרת

אחר זוג דרך פוטנציאלים הפרשי ומודדת אחד אלקטרודות עם).זוג העבודה סיום לאחר

הרא האלקטרודות תרביעיית שיעבורהכנתושונה עד וכך אחרת לרביעייה עוברת מחשב

התכנית לפי האלקטרודות של הצרופים מימדי2איור. כל דו מערך של סקיצה .מציג

אלקטרודות.2איור רב .מערך

אלקטרודות רבי מערכים באמצעות גיאוחשמליים בספרות(סקרים ידועים

Electrical- כ Resistivity Tomography (באופןמ ונשמשים גיאוהנדסיות למטרות - גיאורחב

האתר3איור. סביבתיות בשטח אלקטרודות רב מערך את .מציג

באת.3איור אלקטרודות רב .מערך



5

סייסמית2.2 רפרקציה

סייסמיתשיטת הכוללרפרקציה בציוד שימוש על סיגנל: מבוססת חומר/ישפט-מקור

הסיגנלויברטור/נפץ כמקור הקוהפרו)חיישנים(גאופוניםסט, המשמש לאורך סים

מידע לאיסוף הסקר. ומחשב קווי לאורך מבצעים המדידות שוניםאת מקומות . במספר

של הסטרוקטורלי המבנה בהבנת הכרחי הקו לאורך השונות בנקודות המדידות ביצוע

מ, החתך הנתוניםוכך איכות את בשטח5איור.שפר המדידה לאופן סקיצה שרכא, מציג

הקו לאורך השונים בגאופונים מקור מייצג פטיש מבנהזושיטה.כל במיפוי ביותר יעילה

וקרקעותליתולוגי סלעים חולשה, של קרקעיים, אזורי תת עתיקות, קברים, חללים אתרי

ב. 'וכו תלויים מדידה ועומק המקוררזולוציה הקרקעצפיפות, אנרגיית מספר, תת

מדידה חזרות, נקודות מדידהמספר נקודת .בכל

מדידות.4איור מערכת של סייסמיתבאמצעותסקיצה .רפרקציה

סייסמיציוד2.3 בפרויקטשרפרקציה הושם

פט עם בוצע של24, ג"ק5ישהסקר במרחק הפרוסים מזה3גאופנים זה ומחשבמטרים

מידע איור(לאיסוף גיאופיהמדידותממצאי. )5ראה תוכנה באמצעות עיבוד סיתעברו

חתכי)Plotrefa(מיוחדת סייסמיותונבנו נספח-.מהירויות .'בראה

סיסמית.5איור רפרקציה מדידה .ציוד

ממצאיםופילוטהתוצאות.3 סיכום

שלבים במספר בוצע : הסקר

גיאוחשמלית.א טומוגרפיה שלנערךסקר של16וכלל' מ150באורך במרחק אלקטרודות

אלקטרוד' מ10 סמוכותבין בנספח(ות ניתן חשמלית התנגדות ערכי ).'אחתך

כיול4נערכו.ב הקידוחיםמ- קידוחי חשמליתמיקום התנגדול ערכי של בחתך בנספחוצג

. 'א

הקידוחים.ג ממצאי טבעיתשל" רום"לפי בהיר(קרקע בגוון בקידוח) חול 2Kאותר

השטח' מ9בעומק לפני ',מ25בעומק- 8Kקידוחב',מ18בעומק-5Kבקידוח, מתחת

מס('מ16.5בעומק- 11Kבקידוח טבלה .)1' ראה
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טומוגרפיה.ד ממצאי נתוח כיגיאולפי לראות ניתן שלחשמלית טבעיתעומק ניתןקרקע

עלזהותל פרמטריםבהתבסס חשמלית: שני התנגדות 8OHM_M-מגבוהיםערכי

חשמלית התנגדות ערכי של חיובי .וגרדיאנט

הנעלבהתבסס.ה פרמטרים טבעיתשלעומקל"שני קידוחיםקרקע של , 2K ,5Kבמיקום

8K ,11Kכ איור(בהתאמה',מ17- ו' מ25.3',מ18.8',מ7.5-נקבע מס6ראה ' וטבלה

1(.

השווא"ע.ו גיאוחשמליתהפ טומוגרפיה של תוצאות לבין כיול קידוחי של תוצאות בין

לראות טבעיתכיניתן קרקע של עומק קביעת מאודדיוק טוב .היני

המדידות.ז תוצאות של בבשיטהדוגמת בנספח לראות ניתן סיסמית .'רפרקציה

כ.ח לראות ניתן המדידה תוצאות נתוח עילפי המדידה סיסמית"עומק רפרקציה שיטה י

על עולה הנדרשיםאינוש' מ8-10לא בעומקים טבעית קרקע לאתר .מאפשר

לנו.ט טבעיתאין קרקע לאיתור גיאוחשמלית טומוגרפיה שיטה יישום על להמליץ אלא

נתניה"באס .פ

איור
�

של. הקידוחיםערכילוגים במיקום חשמלית ה. התנגדות עומקX-ציר את מייצג

טבעית לקרקע ה. המעבר חשמליתY-ציר התנגדות של ערך את מייצג ה, השמאלי Y-ציר

גראד של ערך את מייצג חמשליתהימני התנגדות המעבר. יאנט עומק את מייצג אדום חץ

נקייה . לקרקע
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מס נקייה. 1' טבלה לקרקע מעבר עומק בין השוואה

גיאופיסייםפ"ע וממאים הקידוחים ממצאי

עומק

פ"עמעבר
ממצאי'

גיאופיסיי'

עומק

מעבר
לפי

'מ,קידוח
' מס

קידוח

7.5 9 k2

18.8 18 k5

25.3 25.5 k8

17 16.5 k11
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'אנספח

חשמלית.5איור התנגדות ערכי אינברסיה(חתך ).עיבוד/לאחר

ה המדידה-X-ציר אורך

ה המדידה-Y-ציר עומק

צבעונית חשמלית-סקאלה התנגדות ערכי

כיול קידוחי של מיקום את מייצגים חצים

ע נקייה לקרקע מעבר עומק את מייצגים ממצא"מלבנים הקידוחיםפ גיאופיסיים) שחור(י ).אדום(וממצאים

2K 5K 8K 11K
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'בנספח
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K2
הפרויקטלקוחתארי(קאורדינטות קידוחש. שיטת

בע. ד.י688902/18505325/09/2016 נתניה"אסמ"ער0 פ
סיבובית , מכונה

מ"מ600

דגימהפירוט)'מ(עומק PID)'מ(עומק (ppm)הערותאנליזות

טי: כיסוי0.0 בהירחול ני

0.02-4.8

אב0: פסולת , שברי
ע8 , ניילוני', שברי

פלסטיקי', ברזל

.קטני'

2110.3
TPH DRO-
ORO, TPH
GRO, VOC

דק: קרקע חולי מרק'

כהה אפור , בצבע
נמוכה קל, לחות . ריח

4.8-8.5

בינוני: קרקע חול
כהה אפור , בצבע
לב0 חול של כתמי'

בינונית, לסרוגי0 , לחות
תהליכי של חרי9 ריח

6120.6. ריקבו0

TPH DRO-
ORO, TPH
GRO, VOC

8.5-8.7

קיימת: פסולת לא

אפור: קרקע -חול
במרק' בהיר צהוב

קל, דק .ריח

8.7-9.0

בהיר: קרקע דק , חול
פסולת ללא , הומגני
תהליכי של חרי: ריח

9121.2.ריקבו0

TPH DRO-
ORO, TPH
GRO, VOC

בימי' רק

לפרויקט הראשוני'
אנליזות נשלחו

DRO,ORO,GRO

קידוח9.0 סו9
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K5
הפרויקטלקוחתארי(קאורדינטות קידוחש. שיטת

688877/18505807/09/2016
ער0. ד.י

מ"בע
נתניה"אס סיבוביתפ מ"מ500, מכונה

דגימהפירוט)'מ(עומק )'מ(עומק
PID

(ppm)
הערותאנליזות

בהיר: כיסוי0.0-0.2 טיני חול

0.2-6.0

קטני': פסולת אב0 שברי

, ניילוני', מ"ס5עד
ע8, מתכות חוטי, שברי

פלסטיק וחתיכות ברזל

289.1
TPH DRO-
ORO, TPH
GRO, VOC

הראשוני' בימי' רק
אנליזות נשלחו לפרויקט

DRO,ORO,GRO

בינונימרק: קרקע חולי '

כהה אפור לחות, בצבע
חרי9, נמוכה . ריח

6.0-8.5
בלבד קרקע, פסולת : ללא

פלסטיק וחלקי . ניילו0
6150.1

TPH DRO-
ORO, TPH
GRO, VOC

הראשוני' בימי' רק
אנליזות נשלחו לפרויקט

DRO,ORO,GRO

8.5-9.5
בניי0 עד: פסולת אב0 שברי

מ"ס20 וחוטי . תכתמ
קיימת: קרקע לא

9.5-16.0

, פלסטיק, ניילוני': פסולת
ברזל דק: קרקע. חוטי חול
כהה, בינוני אפור -גוו0
בינונית, שחור .לחות

16.0-
16.5

דק: קרקע כהה שחור , חול
קל ניילוני': פסולת. ריח

. בעיקר

16.5-
17.0

בהיר: קרקע אפור , חול
חלקית, פסולתללא .ממוי0

17.0-
18.0

בהיר: קרקע אפור לב0 , חול
פסולת כורכר, ללא שברי

עד . מ"ס1קטני'
1828.6

TPH CWG,
VOC,SV1

SV1=SPLIT VOC1

קידוח18.0 סו9
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K8
הפרויקטלקוחתארי(קאורדינטות קש. ידוחשיטת

בע. ד.י688831/18505508/09/2016 נתניה"אסמ"ער0 פ
סיבובית , מכונה

מ"מ500

פירוט)'מ(עומק
דגימה עומק

)'מ(
PID (ppm)הערותאנליזות

בהיר: כיסוי0.0-0.2 טיני חול

0.2-6.0

דק ) מטריקס(בינוני-חול
כהה אפור ריח, לח, בגוו0

פירוק תהליכי של חרי9

אורגניח עשירה. ומר פסולת

, בדי', פלסטיק, בניילו0
עד אב0 , נייר, מ"ס25שברי
מתכת רבי', חוטי ע8 .שברי

213.5TPH(CWG)

בימי' רק

הראשוני'

נשלחו לפרויקט
TPHאנליזות

6.0-9.0

מתכתית , סוללות, פסולת
חשמל, ניילו0 פסולת, חוטי

דק,בני0 חומר קיי' לא
כה). קרקעי( אפור , הגוו0

לחה של,מעט חרי9 ריח

אורגני חומר פירוק תהליכי

649.3TPH
(CWG)

VOC מתכות

CM1

בימי' רק

הראשוני'
נשלחו לפרויקט

TPHאנליזות
VOCמתכות

9.0-19.0

חולי בחומר מעורבת פסולת

בינוני במרק' גוו0, דק-טיני
כהה הפסולת. לחה, אפור

פלסטיק מחתיכות מורכבת

נ ושקיות יילו0ויריות

19.0-20.5

משברי מורכבת בני0 פסולת
עד בגודל"ס2.0אב0 , מ

מתכת וצינורות אב0, מוטי'

וניירות, משתלבת . ניילו0
סימני' מ20.5בעומק

דיגו'. תשטיפי' ניסוי

מוצלח לא ביילר באמצעות

20.5-24.5

בעיקר מורכבת פסולת

ע8, מניילוני' שברי , פחות
מתכ קטנותקופסאות , ת

כהה, פלסטיק , לחה, אפורה
חרי9 ריח

24.5-25.5
בהירה חומה טבעית , קרקע

פסולת ללא
2549.5

TPH (CWG)
SVOC

SS1VOC

בימי' רק
הראשוני'

נשלחו לפרויקט

TPHאנליזות
VOC

קידוח25.5 סו9
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K11

הפרויקטלקוחתארי(קאורדינטות קידוחש. שיטת

688802/185054
08.09.2016,
11.09.2016

בע. ד.י נתניה"אסמ"ער0 פ
מכונה
500, סיבובית
מ"מ

פירוט)'מ(עומק
דגימה עומק

)'מ(
PID (ppm)הערותאנליזות

בהיר: כיסוי0.0-0.2 טיני חול

0.2-6.0

, אפורה, מעורבתפסולת
לחה של, מעט חרי9 ריח

אורגני חומר פירוק , תהליכי
שקיות של מניילוני' , מורכבת

ע8, פלסטיק מעט, שברי

אב0 ושברי חומר, חוטי' מעט

דק חולי .קרקעי

2.016.2TPH(CWG)

בימי' רק

הראשוני'

נשלחו לפרויקט

TPHאנליזות

6.0-16.5

מעורבת כהה, פסולת , אפורה
פירוק תהליכי של חרי9 ריח

אורגני נמוכה, חומר , לחות
מניילוני' חתיכות, מורכבת

אב0,פלסטיק חומר. שברי

העדר קרקעי

6.017.1TPH
(CWG)

קידוח המש:

בתארי:

11.09.2016

16.5-18.0

אפור: טבעיתקרקע חול

דק ריח. בינוני- בהיר קיי'

חול' מ18.0בעומק.חרי9
עד בהיר אפור בגוו0 בינוני

חרי9, לב0 בינונית, ריח 18.05.5לחות

TPH
(CWG)
מתכות

קידוח18.0 סו9
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1.ÂÂÁ¾  

É" ³²µ°É³ ÑÇÄ¹³ ËÑÏ°¼Ä ¾ ÅÏÉ.² .É"°¼µ Ä '®.® . Ã¾È²Ç³ÄÉ°"Ä ,³ÎÂ¼Ä ³

¾±Â³Î¾È¾Ëµ® °¼ ÂÐ ' Ëµ½µ¹¾®É°" ÄËµ®¾± ÏÎÈ ³ÉÍ¾°¾ ¾È- È®°"³¾ÇÑÇ Ë )® °ÂÐ'( .

½Èµ±µ® Ã¾Ð²µ¼° ÏÑ®° ÀÏÉÇ³ ½µÂ¾Ë ÂÐ Ñµ®ÍµÑ ÂÉ ÈÈ°Ñ³ ÏÎÈ³-  Ï°½ËÈ2016  .  

Ï½Äµ³ ÑÅÇ¾³ ÏÎÈ ÂÈ® ÂÐ ÎÄµÉ À¾ÏÉ³"Ë, ÑÂµÈË³ ±µÈµ ÑµÄÁ . Ñµ®ÍµÑ ÂÉ ÈÈ°Ñ³°

ÀÏµÍÂ ³Ï¼°Ç Ñ¾ÂÄÐ¼ ³¾ËÏ±µÄµ½ ³½¾Ð ½µÂ¾Ë³ ÏÎÈ³ ÉµÍ¾°.  

2.½¾Ð ÂÐ ÉÎÏ³ ²µ¾Íµ Ñ¾ÈËµ®¾±

2.1Ñ¾ÂÄÐ¼µ®¾± ³¾ËÏ±µÄµ½  

®¾± ³¾ËÏ±µÄµ½µÑ¾ÂÄÐ¼  ÏÐ¾ ÃÏ¹ ÂÐ ³½¾Ð ³Ç³)DC .( Å¾° ÏÐÎ³ ÂÉ ÑÈÈµ°Ä ³½¾Ð³

 ¾ÂÄÐ¼ ÃÏ¹)I ( Ã¾Â®¾ÍÇ½µË ¾ÐÏË³  Å¾°Â)V :(
R

V
I /? , ÏÐ®ÁR   Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ®¾³

ÏÄµ¼ ÂÐ ,³ µÎ ÀÏµ®° ³¾µÂÑ ÏÐ® ÏÎÈL , ³²¾²Ä³ ÀÑ¼ ÂÐ ¼½Ð°S Éµ°Î°µ Ñµ²±ÇÑ³

  Ñ¾ÂÄÐ¼t  ÏÄµ¼³ ÂÐÀÑ¼³ Ñ® ³Çµ°³: 
S

L
R t?.  

Å®ÁÄ ,É"É ÏÄµ¼³ ÂÐ Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ Éµ°Î °Ð¼Â ÄÀÄÈ Â  Ã¾¾Ï½Äµ®¾±³ Ã¾Ï½ÄÏË³

 ÂÐ Ã¾Éµ²¾³S µ- L , ¾ÂÄÐ¼ ÃÏ¹ ÂÐ Ñµ²¾²Ä ÉÍ°Â ÀÏµÍ Ð¾I  Ã¾Â®¾ÍÇ½µË ¾ÐÏË³µV.  

½¾ÐÑ ¾²ÄÑ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ Ñ² ÑÈÈµ°Ä  Ã¾¾ÏÎ¾É Ã¾ÎµÂ° ¾ÇÐ ÂÉ) Ïµ¾® ³®Ï1:(  

   .1Ï²ÐÄ³ ÎµÂ°³ : Ïµ½ÏÇ±)Ï²ÐÄ (¾ÂÄÐ¼ ÃÏ¹ ÏÍµ¾³ ³ÐÂ Ï°µ¼ÄÑ²Ñ¾ ¾Ñµ  ÑÁÑÄ

ÉÎÏÎ³ ÀµÑ° Ã¾ÄÎµÄÄ³  .

 .2 ³²¾²Ä³ ÂÐ ÎµÂ°³ : ÑÁÑÄ Ñµ½µÄ ¾ÇÐ Å¾° Ã¾Â®¾ÍÇ½µË³ ¾ÐÏË³ Ñ® ²²µÄ³ ¼ÑÄ ²Ä

) µ®ÐÑ ¾¾Î ÑµÂµ½Ç Ñµ²µÏ½ÎÂ®°µ½.(

  

 Ïµ¾®1.  Ñ½¾Ð ¾ËÂ Ñµ²¾²Ä ÑÁÏÉÄ ÂÐ ³Í¾ÎÈDC  ³Ñ¾¾³Ð³ ÑµÇÐ ²É ÑÂ°µÎÄ - 90  ÂÐ

²µÎ³ ³®Ä³ÑÄ  

  

Ñµ²µÏ½ÎÂ®³ Å¾° Î¼ÏÄ³ ÑÂ²±³,  Ñ® Å¾¾Ë®Â ÀÁµ ³²¾²Ä³ ÎÄµÉ Ñ® Â¾²±³Â ÑÏÐË®Ä

 ÂÐ ³¾ËÏ±¾½Ï½È³ÉÎÏÎ³ ÑÑ °¼ÏÄ.  ²¼³ Ã¾ÁÏÉÄ°¾²Ä¾ÄÃ Ç³" ÅËµ®° ÐµÄ¾Ð ³ÐÉÇ Â
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 °¼Ï³ ÑµÇÐ ÉÍÄ® ²É- 90 ²µÎ³ ³®Ä³ ÂÐÑÄ  Ñµ¾±µÂµ®¾±³ ÑµÁÏÉÄ³ °µÏÐ ÑµÏÄÂ Ñ®¹µ

Ä ÑÂÑ ÅÇ³¾Ñµ¾²Ä .°µÐ¼Ä³ Ãµ¼Ñ° ³Ï¾³Ä ÑµÄ²ÎÑ³ , ÂÂÁµÐÄ³ ¾È¾Ëµ®¾± ²µ¾Í³µ

 Ñµ²µÏ½ÎÂ® Ñµ°Ï ³²¾²Ä ÑµÁÏÉÄ° ÐµÄ¾Ð ÑµÉÍÄ®° µÏÐË®)15  Ñµ²µÏ½ÎÂ®ÏÑµ¾µ (

 ÑÂÑµ µ² Ã¾ÁÏÉÄ ÃÐ¾¾Â - Ä¾Ã¾¾²Ä .ÁÏÉÄµÄÁ ÑµÂÂµÁ³ ÑµÐ¾²¼ ³²¾²Ä Ñ Ï²ÐÄ Ï°É° µ

ÃÏ¹ ,É Ãµ¾Á Ñµ½ÂÐÇ Ñµ²µÏ½ÎÂ® ÂÐ °Ï ÏËÈÄµ ¼ÑÄ ²Ä"¾¹ÁÏÄ °Ð¼Ä ¾ . Ã®Ñ³°

 Ã¾µÈÄ ÅÄ¹° Ñµ²µÏ½ÎÂ® É°Ï® ÑÏ¼µ° °Ð¼Ä ÑÇÁµÑ ÏÎÈ³ ÑµÐ¾Ï²Â) ÀÏ² ÃÏ¹ ÑÏ²ÐÄ

Ï¼® ±µ¹ ÀÏ² Ã¾Â®¾ÍÇ½µË ¾ÐÏË³ Ñ²²µÄµ ²¼® Ñµ²µÏ½ÎÂ®  ±µ¹ .( ÃÉ ³²µ°É³ Ãµ¾È Ï¼®Â

Ñ ³ÇµÐ®Ï³ Ñµ²µÏ½ÎÂ®³ Ñ¾¾É¾°Ïµ ÑÇÁ³ Ïµ°É¾Ð ²É ÀÁµ ÑÏ¼® ³¾¾É¾°ÏÂ ÑÏ°µÉ °Ð¼Ä

Ñ¾ÇÁÑ³ ¾ËÂ Ñµ²µÏ½ÎÂ®³ ÂÐ Ã¾ËµÏÍ³ ÂÁ . Ïµ¾®2 ¾²Ä¾Ä µ² ÀÏÉÄ ÂÐ ³Í¾ÎÈ ±¾ÍÄ.  

  

  

 Ïµ¾®2. Ñµ²µÏ½ÎÂ® °Ï ÀÏÉÄ.  

 Ñµ²µÏ½ÎÂ® ¾°Ï Ã¾ÁÏÉÄ ÑµÉÍÄ®° Ã¾¾ÂÄÐ¼µ®¾± Ã¾ÏÎÈ) ÑµÏËÈ° Ã¾Éµ²¾  

Á- Electrical Resistivity Tomography ( Ã¾ÐÄÐÄ ÅËµ®°Çµ Ñµ¾È²Ç³µ®¾± ÑµÏ½ÄÂ °¼Ïµ®¾±-

Ñµ¾Ñ°¾°È . Ïµ¾®3 ÏÑ®³ ¼½Ð° Ñµ²µÏ½ÎÂ® °Ï ÀÏÉÄ Ñ® ±¾ÍÄ.

  

 Ïµ¾®3. Ñ®° Ñµ²µÏ½ÎÂ® °Ï ÀÏÉÄ.  
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3.Ñµ®ÍµÑ ÏÎÈ³ µÃ¾®ÍÄÄ ÃµÁ¾È

 Ã¾°ÂÐ ÏËÈÄ° ÉÍµ° ÏÎÈ³ :  

®. Ñ¾ÂÄÐ¼µ®¾± ³¾ËÏ±µÄµ½ ÏÎÈ ÉµÍ¾° Ñµ°ÏÂ5 ³²¾²Ä³ ¾µµÎ  ÂÐ ÀÏµ®°259 Ä' Á"® )38 

Ï½ÎÂ® ÂÐ Î¼ÏÄ° Ñµ²µ7 Ä' Ñµ²µÏ½ÎÂ® Å¾°.(

°.Ñ¼ÂÐ Ã¾Á  ÅÑ¾Ç Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ Ñµ®ÏÂ ¼ËÈÇ°®' - ³ ÃµÎ¾ÄÂÏÎÈ Ïµ¾® ³®ÏÃ¾  

7-6.

±.18  Âµ¾Á ¾¼µ²¾Î¾È¾Ëµ®¾± ÏÎÈ ÂÐ Ñµ®ÍµÑ Âµ¾ÁÂ µÂÂÁÇ, Ä Ã¾¼µ²¾Î³ ÃµÎ¾Ä ±Íµ ÑµËÄ°

) Ïµ¾®6-7(.

².Ä ³Ç°Ç Âµ¾Á ¾¼µ²¾Îµ ¾È¾Ëµ®¾± ÏÎÈ ÂÐ Ñµ®ÍµÑ ÂÉ ÈÈ°Ñ³°ÏÑ®³ ÂÐ ¾²Ä¾Ä ÑÂÑ Â²µ. 

X Ñ¾Ç° ÀÏµÍÂ³ Â²µÄ Ñµ¾Ïµ±½Î É°ÐÂ µÎÂµ¼ ÏÑ®³ Ñ® Ã¾°¾ÁÏÄ³ Âµ¼µ ÑÂµÈË

- ° ¼ËÈÇ° ®ÏÎÄ ³®Ï'.

XÑ¾Ç°Â²µÄ³³ÉÍµ°Ñ½¾Ð°±Ç¾±¾ÏÎÑµÉÍÄ®° ³ÇÁµÑ ROCKWORKS 

14Ñµ°ÏÂÑÎµÂ¼°¼ÏÄÏÑ®³Ã¾Ç°ÂÄÂ  Â²µ±°2 Ä'X 2Ä 'µ ¾ÎËµ® ÏµÐ¾Ä°- 

0.1 Ä '¾ÁÇ® Åµµ¾Á° .

XÁµÑ³³ÇÑÉÍ°ÄÑ®³Ä®Ñ³³Ñ¾½È¾½½È³Å¾°Ã¾Ç¾°ÂÄÃ¾¾Ï½ÇÄÂ®

Ã¾ÁµÄÈ ¾È¾Ëµ®¾± ÏÎÈµ Ã¾¼µ²¾Î³ ¾®ÍÄÄ ÂÉ ÈÈ°Ñ³°ÑÏÍµÉµ³¾°µÐ¾¼

ÏÐ®ÁÃ²ÎÄ³¾ÍÂÏµÎ³¾Éµ°¾Ï³É¾±ÄÀÏÉÂ 0.95.

®.Â²µÄ³ ÂÉ ÀÄÑÈ³°

X µÇ°Ç12 ÀÏµ® ¾ÁÑ¼ )5 ( °¼µÏµ)7 (  ÏÑ®³ - Ã¾ÁÑ¼³ ÃµÎ¾ÄÂ,  Ã¾ÁÑ¼Âµ ®ÏÎÄÂ

° ¼ËÈÇ ³®Ï ÃÄÍÉ,' 

XÇ°ÇÑ ÏÑ®³ Ñ¾Ñ¼Ñ ÂÐ ÎÄµÉ ¾µµÐ ÑËÄ ³ -   ÎÄµÉÂÐ ±±  ¾ÎÇ Âµ¼) Ïµ¾®8(,

XÑµÉÍÄ®° ³ÇÁµÑ ROCKWORKS 14ÑÂµÈË Ñµ²µÑÉ °µÐ¾¼ ÀÏÉÇ  ÂÐ

 Ñµ¾Ïµ±½Î3-6 )° ¼ËÈÇ° ®ÏÎÄ ³®Ï' (- ÈÄ ³Â°½ ³®Ï '1.
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 Ïµ¾®6. ³ ÃµÎ¾ÄÏÎÈ )µÎÃ¾µ ÎµÏ¾Ã¾ ( Âµ¾Á ¾¼µ²¾Î ÃµÎ¾Ä ÃÉ)ÎÇ ' Ã¾ÏËÈÄ ÃÉ ÑµÎµÏ¾

²®Ã¾Äµ( .  
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 Ïµ¾®7. ÏÎÈ³ ÃµÎ¾Ä.  

  

ÈÄ ³Â°½ '1 .ÑÂµÈË³ ¼ËÇ °µÐ¾¼ Ñµ®ÍµÑ  

  

Waste type Building Domestic Mixed Leachates

Waste Index 3 4 5 6

Volume, m^3 38,100 52,134 406,071 678 
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 Ïµ¾®7. È® È¾È° ÂÐ ÎÄµÉ ¾µµÐ ÑËÄ" Ë) ÎÄµÉ ±±¾ÎÇ Âµ¼ ÂÐ .(  
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¼ËÈÇ ®'  

  

  
 ÏÉ ÀÑ¼ Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾Á)³¾ÈÏ°Ç¾® Ï¼®Â/²µ°¾É(  -ÈÄ µÎ '1.  

³ Ï¾Í-X  - ³²¾²Ä³ ÀÏµ®  

³ Ï¾Í-Y  - ³²¾²Ä³ ÎÄµÉ  

 Ñ¾ÇµÉ°Í ³Â®ÎÈ - Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ  
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 Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ ÀÑ¼)³¾ÈÏ°Ç¾® Ï¼®Â/²µ°¾É ( -ÈÄ µÎ '2.  

³ Ï¾Í-X  - ³²¾²Ä³ ÀÏµ®  

³ Ï¾Í-Y  - ³²¾²Ä³ ÎÄµÉ  

 Ñ¾ÇµÉ°Í ³Â®ÎÈ - ³ ¾ÁÏÉÑ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ  
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 Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ ÀÑ¼)³¾ÈÏ°Ç¾® Ï¼®Â/²µ°¾É ( -ÈÄ µÎ '3.  

³ Ï¾Í-X  - ³²¾²Ä³ ÀÏµ®  

³ Ï¾Í-Y  - ³²¾²Ä³ ÎÄµÉ  

 Ñ¾ÇµÉ°Í ³Â®ÎÈ - Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ  
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 Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ ÀÑ¼)³¾ÈÏ°Ç¾® Ï¼®Â/²µ°¾É ( -ÈÄ µÎ '4.  

³ Ï¾Í-X  - ³²¾²Ä³ ÀÏµ®  

³ Ï¾Í-Y  - ³²¾²Ä³ ÎÄµÉ  

 Ñ¾ÇµÉ°Í ³Â®ÎÈ - Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ  
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 Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ ÀÑ¼)³¾ÈÏ°Ç¾® Ï¼®Â/²µ°¾É ( -ÈÄ µÎ '5.  

³ Ï¾Í-X  - ³²¾²Ä³ ÀÏµ®  

³ Ï¾Í-Y  - ³²¾²Ä³ ÎÄµÉ  

 Ñ¾ÇµÉ°Í ³Â®ÎÈ - Ñ¾ÂÄÐ¼ Ñµ²±ÇÑ³ ¾ÁÏÉ  
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¼ËÈÇ °'  



  

  

15
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Âµ¼ ,Ê¾Ï¼ ¼¾Ï

Âµ¼ ,ÂÎ ¼¾Ï

³¾Ç° ÑÂµÈË

Ñ¾Ñ¾° ÑÂµÈË

Ñ°ÏµÉÄ ÑÂµÈË

Ã¾Ë¾½ÐÑ

¾µÈ¾Á

¾ÎÇ Âµ¼

®ÏÎÄ
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שיטת קידוחשם לקוחתאריךקאורדינטות

688925/185075

32.72
14.09.2016

י.ד. ערן 

בע"מ

אס"פ 

נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני לבנבן

0.2K3.5

קרקע חולית עם מעט פסולת 

באופן יחסי. גוון אפור כהה, 

ריח קל, לחות נמוכה. 

הפסולת מורכבת מניילונים 

ונייר

2.02
TPH 

(CWG)

3.5K6.5

קרקע חולית (חול דקKבינוני) 

עם מעט פסולת, גוון אפור, 

לחות נמוכה, ריח קל. 

הפסולת מורכבת מניילונים 

6.013.4ונייר

 TPH 

(CWG)  

6.5K9.0

פסולת מעורבת , גוון אפור 

כהה, לחה, ריח חריף 

מתהליכי פירוק חומר אורגני, 

מורכבת מחתיכות פלסטיק, 

ניילונים, נייר, שברי אבן עד 

15 ס"מ גודל

9.0K10.5

פסולת בנין מורכבת משברי 

אבן עד 15ס"מ בגודל, אבנים 

משתלבות, נינורות וחוטי 

מתכת סימני תשטיפים. ניסוי 

דיגום באמצעות ביילר לא 

מוצלח

10.5K11.0

פסולת ביתית , אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף, 

ניילונים, עטיפות, 

ניירות,פחיות, בדים.

סוף קידוח20.0

K1

11.0K20.0

קרקע טבעית: חול אפור 

בהיר עם מעט צרורות 

כורכריים

12.019.6
TPH 

(CWG) 



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688902/185053

33.02
7.09.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 

500 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

כיסוי: חול טיני בהיר0.0

0.02K4.8

פסולת: שברי אבן, שברי 

עץ, ניילונים, ברזל, 

פלסטיקים קטנים.

2.0110.3

TPH DROK

ORO, TPH 

GRO, VOC

4.8K8.5

קרקע: חול בינוני בצבע 

אפור כהה, כתמים של חול 

לבן לסרוגין, לחות בינונית, 

ריח חריף של תהליכי 

6.0120.6ריקבון.

TPH DROK

ORO, TPH 

GRO, VOC

8.5K8.7

פסולת: לא קיימת     קרקע: 

חול אפורK צהוב בהיר 

במרקם דק, ריח קל.

8.7K9.0

קרקע: חול דק בהיר, 

הומגני ללא פסולת, ריח 

חריך של תהליכי ריקבון.

9.0121.2

TPH DROK

ORO, TPH 

GRO, VOC

רק בימים 

הראשונים 

לפרויקט 

נשלחו 

אנליזות 

DRO,ORO

GRO,

סוף קידוח9.0

K2

קרקע: מרקם חולי דק 

בצבע אפור כהה, לחות 

נמוכה, ריח קל.



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688900/185100

33.5
25.09.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.2
כיסוי: חול טיני צהוב בהיר, 

יבש

0.2K3.0

קרקע חולית עם מעט פסולת 

באופן יחסי. גוון אפור כהה, 

ריח קל, לחות בינונית. 

הפסולת מורכבת מחתיכות 

ניילונים ופלסטיק

2.012.2
   

TPH(CWG)

3.0K4.0

פסולת בנין, אפורה כהה, 

לחה, ריח חריף של תהליכי 

פירוק חומר אורגני.קשיים 

בקדיחה בגוש קשה (אבן או 

ברזל).

4.0K6.0

קרקע חולית עם מעט 

פסולת,גוון אפור כהה, ריח 

חריף של תהליכי פירוק חומר 

אורגני,לחות בינונית. הפסולת 

מורכבת מניילונים, צינורות 

6.030.4מתכת וכבלים

   

TPH(CWG)  

  VOC

6.0K8.5 

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות גבוהה\ ריח חריף של 

תהליכי פירוק חומר אורגני, 

מורכבת ממניילונים, 

פלסטיקים, חוטי מתכת

8.5K10.5

קרקע חולית (טבעית?) 

אפורה בהירה במגמת 

התבהרות בעומק, מעט 

פסולת. בעומק 10.5 מ' קרקע 

חולית אפרפרה בהירה, לחה, 

מעט חלוקי כורכר קטנים

10.065.6

 TPH 

(CWG)  

VOC

סוף קידוח10.5

K3



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688875/185075

33.64

22.09.201

6
אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ

מכונה 

סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.2
כיסוי: חול טיני צהוב בהיר, 

יבש

החלפת 

מקדח

0.2K5.5

פסולת מעורבת , גוון אפור 

כהה, לחות נמוכה, ריח חלש, 

מורכבת מחתיכות מתכת, 

שברי אבן עד 25 ס"מ גודל, 

כבלים נייר, ניילונים

2.038.6

   

TPH(CWG)  

 VOC

5.5K9.0

פסולת מעורבת , גוון אפור 

כהה, לחות נמוכה, ריח חריף 

מתהליכי פירוק חומר אורגני, 

מורכבת מחתיכות ניילונים, 

ניירות, כבלים, צמיגים, 

רשתות, שברי אבן.

6.077.5 TPH 

(CWG)  

VOC  

9.0K21.0

פסולת בנין, אפורה כהה, 

לחות גבוהה, אך לא מספיקה 

לדיגום תשטיפים,ריח חריף. 

מורכבת משברי אבן עד 40 

ס"מ גודל, מוטים מרזל, חוטי 

מתכת, שברי עץ,ניילונים, 

כבלים. מעומק 11.5 מ'. 

סימני תשטיפים, בעומק 12.0 

פסולת רוויה בתשטיפים. 

בעומק 18.0 נדגמו תשטיפים

        12.0      

                     

                     

               

18.0

             

73.3                

                       

                       

          89.9 

            TPH 

(CWG)           

   VOC             

        TPH 

(CWG)           

   VOC        

 ניטל מדגם 

תשטיפים 

מעומק 18.0 

מ'

21.0K22.0

קרקע טבעית: חול אפור לך, 

מעט חלוקים קטנים של 

כורכר, בעומק 22.0 מ' חול 

אפור בהיר

22.071.1

 TPH 

(CWG)  

VOC

סוף קידוח22.0

K54



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688850/185100

35
25/09/2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני בהיר

0.2K5.0

פסולת ביתית, אפורה כהה, 

לחות נמוכה, ריח כל,ניילונים 

מעדיפים, פלסטיקים, קרשים, 

חוטי מתכת, ניירות, עיתונים 

ובדים, מעט חומר קרקעי חולי

2.06.5TPHK CWG

5.0K7.5

קרקע: חול גסKבינוני בצבע 

אפור כהה, לחות בינונית, ריח 

חריף של תהליכי פירוק חומר 

אורגני.

6.097.4

TPHKCWG, 

 ,מתכות

VOS, 

SVOC

7.5K11.0

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכי פירוק חומר אורגני, 

שברי אבן עד 25 ס"מ, צינורות 

מתכת, כבלים, ניילונים, 

פלסטיק, שברי עץ ונייר, חומר 

חולי גס

11.0K

16.5

פסולת ביתית, עלייה מהותית 

בתכולת הרטיבות, סימני 

תשטיפים (לא מספיק לדיגום), 

מורכבת בעיקר מנייר וניילונים

12.096.6

TPH CWG, 

 ,מתכות

VOS, 

SVOC, 

SS2,SM2

SS=SPLIT 

SVOC SM= 

SPLIT 

METALS

16.5K

21.2

פסולת בנין: שברי אבן רב עד 

30 ס"מ, כבלים, חוטים, 

צינורות מתכת, ניילונים, ברזים.

18.0128.5
TPHKCWG, 

VOC

21.2K

25.0

פסולת ביתית: אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח 

חריףניילונים, ניירות, עטיפות 

פלסטיק.

25.0K

26.0

קרקע חולית , אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכי פירוק חומר אורגני,עם 

מעט פסולת K ניילונים, 

פלסטיק. בעומק 26.0 מ' קרקע 

טבעית חולית אפורה עד 

אפורה בהירה, מעט חלוקים 

קטנים של כורכר

26.0145.2סוף קידוח26.0
TPH CWG, 

VOC

K6



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688877/185058

34.56
07/09/2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 500 

מ"מ

עומק 

(מ')
פירוט

עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני בהיר

0.2K6.0

פסולת: שברי אבן קטנים עד 

5 ס"מ, ניילונים, מתכות, 

שברי עץ, חוטי ברזל 

וחתיכות פלסטיק

2.089.1

TPH DROK

ORO, TPH 

GRO, VOC

רק בימים הראשונים 

לפרויקט נשלחו 

אנליזות 

DRO,ORO,GRO

6.0K8.5
פסולת בלבד, ללא קרקע: 

ניילון וחלקי פלסטיק.
6.0150.1

TPH DROK

ORO, TPH 

GRO, VOC

רק בימים הראשונים 

לפרויקט נשלחו 

אנליזות 

DRO,ORO,GRO

8.5K9.5

פסולת בניין: שברי אבן עד 

20 ס"מ וחוטי מתכת.          

  קרקע: לא קיימת

9.5K16.0

פסולת: ניילונים, פלסטיק, 

חוטי ברזל. קרקע: חול דק 

בינוני, גוון אפור כההK שחור, 

לחות בינונית.

16.0K

16.5

קרקע: חול שחור כהה דק, 

ריח קל. פסולת: ניילונים 

בעיקר.

16.5K

17.0

קרקע: חול אפור בהיר, ללא 

פסולת, ממוין חלקית.

17.0K

18.0

קרקע: חול לבן אפור בהיר, 

ללא פסולת, שברי כורכר 

קטנים עד 1 ס"מ.

18.028.6

TPH 

CWG, 

VOC,SV1

SV1=SPLIT VOC1

סוף קידוח18.0

K5

קרקע: מרקם חולי בינוני 

בצבע אפור כהה, לחות 

נמוכה, ריח חריף.



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ688825/18507511.09.2016

מכונה 

סיבובית, 

500 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.2.כיסוי: חול טיני דק

0.2K3.0

פסולת מעורבת, אפורה 

כהה, מעט לחה, ריח חריף 

של תהליכי פירוק חומר 

אורגני, מורכבת מניילונים, 

פלסטיק, חוטי מתכת,שברי 

עץ ואבן

2.025.6
TPH (CWG) 

VOC

3.0K19.5

פסולת ללא שינוי מהותי. 

בהרכב מעדיפים ניילונים 

וניירות. בעומק 19.5 מ' 

קדיחה נתקעה בחומר 

קשה: גוש גדול של פסולת 

בנין או אבן גדולה או 

חתיכת ברזל. לא ניתן 

להמשיך קדיחה.

6.0133.6
TPH (CWG) 

VOC  SVOC

סוף קידוח19.5

K7



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688831/185055

36.08
08/09/2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

500 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני בהיר

0.2K6.0

חול דקKבינוני (מטריקס) בגוון 

אפור כהה, לח, ריח חריף של 

תהליכי פירוק חומר אורגני. 

פסולת עשירה בניילון, 

פלסטיק, בדים, שברי אבן עד 

25 ס"מ, נייר, חוטי מתכת, 

שברי עץ רבים.

2.013.5TPH(CWG)

רק בימים 

הראשונים לפרויקט 

נשלחו אנליזות 

TPH

6.0K9.0

פסולת מתכתית, סוללות, 

ניילון, חוטי חשמל, פסולת 

בנין,לא קיים חומר דק 

(קרקעי). גוון אפור כהה, מעט 

לחה,ריח חריף של תהליכי 

פירוק חומר אורגני

6.049.3 TPH (CWG) 

VOC מתכות 

CM1

רק בימים 

הראשונים לפרויקט 

נשלחו אנליזות 

TPH VOC מתכות

9.0K19.0

פסולת מעורבת בחומר חולי 

טיני במרקם בינוניKדק, גוון 

אפור כהה, לחה. הפסולת 

מורכבת מחתיכות פלסטיק 

ויריות ושקיות ניילון

19.0K20.5

פסולת בנין מורכבת משברי 

אבן עד 2.0 ס"מ בגודל, 

מוטים וצינורות מתכת, אבן 

משתלבת, ניילון וניירות. 

בעומק 20.5 מ' סימני 

תשטיפים. ניסוי דיגום 

באמצעות ביילר לא מוצלח

20.5K24.5

פסולת מורכבת בעיקר 

מניילונים, פחות שברי עץ, 

קופסאות מתכת קטנות, 

פלסטיק, אפורה כהה, לחה, 

ריח חריף

סוף קידוח25.5

רק בימים 

הראשונים לפרויקט 

נשלחו אנליזות 

TPH VOC

K8

24.5K25.5
קרקע טבעית  חומה בהירה, 

ללא פסולת
25.049.5

TPH (CWG)  

SVOC 

SS1VOC



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688800/185100

35.8

14.09.201

6

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K0.2החלפת מקדחכיסוי: חול טיני צהוב בהיר

0.2K5.0

קרקע חולית עם מעט פסולת 

באופן יחסי. גוון אפור כהה, 

ריח קל, לחות נמוכה. 

הפסולת מורכבת מניילונים 

וחתיכות מתכות שונות

2.025.6

   

TPH(CWG)  

VOC

5.0K8.0

פסולת מעורבת , גוון אפור 

כהה, לחה, ריח חריף 

מתהליכי פירוק חומר אורגני, 

מורכבת מחתיכות ניילונים, 

ניירות,צינורות ברזל, חוטי 

ניילון.

6.0191.7

 TPH (CWG) 

 VOC SVOC 

מתכות

8.0K17.5

פסולת בנין, אפורה כהה, 

לחה, ריח חריף של תהליכי 

פירוק חומר אורגני. מורכבת 

חומר חולי דק, שברי אבן עד 

40 ס"מ גודל, צינורות Kשברי 

מתכת, כבלים, חוטים וניילונים

12.0190.2

   

TPH(CWG)  

VOC

17.5K20.0
השכבה דומה לשכבה מעל. 

לחות בינונית גבוהה
18.0166.7

 TPH (CWG)  

 VOC

20.0K23.0

קרקע חולית עם מעט פסולת, 

גוון אפור, לחות גבוהה 

בינונית, ריח חריף. הפסולת 

מוצגת בחתיכות ניילונים 

ונייר. בעומק 23.0 מ' בגוון 

אפור בהיר עד לבנבן, ללא 

פסולת

98.8
 TPH (CWG)  

 VOC

סוף קידוח23.0

K9



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688775/185075
29.10.201

6

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת ביתית שהוזזה ממקום 

הטמנתה, אפורה, לחות נמוכה, 

ריח חלש, ניילונים בעיקר, ניירות, 

פלסטיק

2.01.1TPH CWG

6.05.1TPH CWG

12.017.8TPH CWGחול לבנבן, בעל ריח חריף12.0

סוף קידוח12.0

K10

2.0K11.0

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חלש, כבלים, 

ניילונים, קרשים, ניירות, 

קרטונים, מעט חומר קרקעי חולי

11.0K12.0
קרקע חולית, אפורה עם מעט 

פסולת



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688802/185054

35.1

08.09.2016, 

 11.09.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 500 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני בהיר

0.2K6.0

פסולת מעורבת, אפורה, מעט 

לחה, ריח חריף של תהליכי 

פירוק חומר אורגני, מורכבת 

מניילונים של שקיות, פלסטיק, 

שברי עץ, מעט חוטים ושברי 

אבן, מעט חומר קרקעי חולי דק.

2.016.2TPH(CWG)

רק בימים 

הראשונים 

לפרויקט 

נשלחו 

TPH אנליזות

6.0K16.5

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

ריח חריף של תהליכי פירוק 

חומר אורגני, לחות נמוכה, 

מורכבת מניילונים, חתיכות 

פלסטיק,שברי אבן. חומר 

קרקעי העדר

6.017.1 TPH 

(CWG) 

המשך קידוח 

בתאריך 

11.09.2016

16.5K18.0

קרקע טבעית: חול אפור בהיר 

דקKבינוני. קיים ריח 

חריף.בעומק 18.0 מ' חול 

בינוני בגוון אפור בהיר עד לבן, 

18.05.5ריח חריף, לחות בינונית

 TPH 

(CWG)        

מתכות  

סוף קידוח18.0

K11



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688750/185100

35
5.10.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק 

דגימה (מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת ביתית שהוזזה ממקום 

הטמנתה: ניילונים ועטיפות 

2.09.1TPH(CWG)פלסטיק

2.0K9.5

פסולת מעורבת בחומר חולי  

במרקם בינוני, גוון אפור כהה, 

לחה, ריח קל. הפסולת מורכבת 

מחתיכות פלסטיק, ניילון, חוטי 

מתכת, רשתות, שברי אבן עד 

25 ס"מ גודל, אריחים, חתיכות 

מתכת קטנות

6.03.6
TPH(CWG) 

מתכות

9.5K10.0

קרקע חולית (הול בינוני) 

מעורבת בפסולת, גוון אפור 

בהיר, לחות בינונית, ריח חריף, 

מורכבת מחתיכות ניילון ונייר

10.0K11.0חול אפור בהיר ללא פסולת
11.035.5

TPH(CWG)  

 VOC  

SVOC

סוף קידוח11.0

K12



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688725/185075

35.5
05/10/2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.2

פסולת ביתית שהוזזה 

ממקום הטמנתה, יבשה, 

אפורה: ניילונים בעיקר, 

עטיפות פלסטיק ופלסטיק 

מסוגים שונים.

2.02.5TPH CWG

2.2K3.5

פסולת מעורבת, לחות 

נמוכה, אפורה, ריח חלש: 

ניילונים, ניירות, חוטי מתכת, 

שברי מתכת עד 15 ס"מ, 

שברי אבן עד 25 ס"מ, 

רשתות ניילונים, פלסטיקים, 

פקקים, קופסאות.

6.00.6TPH CWG

3.5K6.0

פסולת מעורבת דומה לשכב 

הנ"ל. הבדל בלחות גבוהה 

יותר, כן מופיע חומר קרקעי 

חולי בינוני

6.0K9.5

פסולת מעורבת, אפורה 

כהה, לחות גבוהה, ריח, קל: 

ניילונים, ניירות, חוטי מתכת, 

שברי מתכת, קרקע חולית.

9.0K13.0

פסולת מעורבת, אפורה , 

לחות גבוהה, ריח קל: 

ניילונים, ניירות, חוטי מתכת, 

שברי מתכת, קרקע חולית, 

אחוז חול הולך וגדל

13.0

סוף קידוח:חול בינוני בצבע 

אפור בהיר ללא פסולת , 

מעט שברי כורכר.

13.025.6
TPH CWG, 

VOC

K13



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688700/185025

35.5
06/10/2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת מעורבת שהוזזה ממקום 

התמנתה, אפורה, לחות נמוכה, 

ריח חלשK בינוני, ניילונים, 

פלסטיק מסוגים שונים ושברי אבן 

קטנים (חצץ)

2.014.5TPH CWG

2.0K5.5

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכיי פורוק חומר אורגני 

מתקדמים, שברי אבן גדולים עד 

30 ס"מ, קרשים, צינורות 

פלסטיק, מוטות מתכת,  ניילונים, 

חומר קרקעי חולי

5.09.5

6.010.6TPH CWG

9.013.4

12.08.3TPH CWG

15.0K18.0
קרקע חולית, בהירה, מעט 

פסולת: ניילונים
16.017.5

18.035.8חול דק, בהיר עם חלוקיי כורכר.18.0
TPH CWG, 

VOC

סוף קידוח18

K14

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכיי פורוק חומר אורגני 

מתקדמים, ניילונים, קרשים, 

ניירות, חומר קרקעי חולי

5.5K15.0



לקוחתאריךקאורדינטות
שם 

הפרויקט
שיטת קידוח

688700/185100

34
6.10.2016

י.ד. ערן 

בע"מ

אס"פ 

נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק 

דגימה (מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת ביתית שהוזזה ממקום 

התמנתה, אפורה, לחות נמוכה, 

ריח חלש, ניילונים בעיקר

2.06.5
TPH 

CWG

3.010.6

4.018.7

6.013.4
TPH 

CWG

7.012.4

9.06.5

9.5K12.0

פסולת בנין, שברי אבן עד 40 

ס"מ גודל, חוטי מתכת, צינורות, 

כבלים וכו'

12.012.1
TPH 

CWG

12.0K17.0

פסולת ביתית, אפורה כהה, ריח 

חריף של תהליכיי פירוק חומר 

אורגני מתקדמים, לחות בינונית, 

ניירות, ניילונים, מעט חומר 

קרקעי חולי

17.0K18.0
קרקע חולית, אפורה עם מעט 

פסולת מורכבת בעיקר מניילונים

18.0

קרקע נקיה, ללא פסולת,ריח 

Kחריף, לחות בינונית, חול בינוני

דק לבנבן

18.036.7

TPH 

CWG, 

VOC

סוף קידוח18.0

K15

5.5K9.5

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות גבוהה, ריח חלש, שברי 

עץ,ניילונים, נייר, גומי, כבלים, 

צינורות פלסטיק, חומר קרקעי 

חולי

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכיי פורוק חומר אורגני 

מתקדמים, בדים, ניילונים,שברי 

אבן, צינורות פלסטיק, חומר 

קרקעי חולי

2.0K5.5



לקוחתאריךקאורדינטות

שם 

הפרויק

ט

שיטת קידוח

688675/185075

35
25/10/2016

י.ד. ערן 

בע"מ

אס"פ 

נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת מעורבת שהוזזה ממקום 

הטמנתה: ניילונים, שברי אבן, 

קרשים, פלסטיקם.

2.00.3
TPH 

CWG

2.0K5.0

פסולת מעורבת, אפורה כהה , 

לחות בינונית, ללא ריח: שברי עץ 

ואבן בעיקר, ניילונים, פלסטיקים, 

בדים, חוטים וצינורות מתכת, 

קרקע חולית

4.06.7

5.0K6.06.07.0פסולת: צינורות וכבלים
TPH 

CWG

11.018.5

12.01.3
TPH 

CWG

15.03.5

18.06.7

18.5K20.0

חול דק, צבע בהיר, ריח חריף של 

תהליכי ריקבון.  מעט פסולת 

ניילונים.

20.04.3חול בהיר לח עם כורכר.20.0
TPH 

CWG

סוף קידוח20.0

K16

9.0K18.5

פסולת מעורבת: צינורות, כבלים, 

ניילונים עם קרקע חולית, לחות 

בינונית



לקוחתאריךקאורדינטות
שם 

הפרויקט
שיטת קידוח

688650/185050

35
25/10/2016

י.ד. ערן 

בע"מ

אס"פ 

נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0
פסולת: ניילונים, פלסטיק מסוגים 

שונים.
2.011.7

TPH 

CWG

2.0K7.5

פסולתמעורבת, לחות בינונית:חוטי 

ברזל, פלסטיק, שברי אבן קטנים עד 

3 ס"מ, רשתות ניילון, בדים, קרקע 

חולית

4.012.8

6.09.5
TPH 

CWG

7.5K9.0

 פסולת מעורבת: ניילונים בעיקר, 

שברי אבן רב עד 3 ס"מ, פלסטיק, 

קרשים.

9.0K17.2
פסולת מעורבת, לחות בינונית: שברי 

אבן, פלסטיק, קרשים, קרקע חולית
10.017.5

12.018.4
TPH 

CWG

14.017.4

17.2K17.5קרקע חולית עם מעט ניילונים

17.5K18.5
חול דק ללא פסולת בצבע אפור 

בהיר, לחות בינונית, ריח חריף.
18.028.4

TPH 

CWG, 

 ,מתכות

VOC, 

SVOC

18.5
סוף קידוח: חול דק, אפור בהיר מעט 

שברי כורכר.

K17



לקוחתאריךקאורדינטות
שם 

הפרויקט
שיטת קידוח

688650/185100

35
13.10.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת מעורבת שהוזזה ממקום 

הטמנתה, אפורה, לחות נמוכה, 

ריח חלש, ניילונים בעיקר, 

פלסטיק, שברי אבן

2.013
TPH 

CWG

4.013.5

6.014.2
TPH 

CWG

9.010.1

12.011.6
TPH 

CWG

19.016.3חול בהיר עם כורכר19.0
TPH 

CWG

סוף קידוח19.0

K18

2.0K13.5

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכיי פורוק חומר אורגני 

מתקדמים, שברי אבן, חתיכות 

ברזל, ברזים, מוטות מתכת, 

כבלים, ניילונים, קרשים, חומר 

קרקעי חולית

13.5K19.0
קרקע חולית, אפורה עם מעט 

פסולת מורכבת בעיקר מניילונים



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688925/185125

33.1
אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ28.09.2016

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני, בהיר, יבש

0.2K4.0

פסולת מעורבת, אפורה 

כהה, לחות בינונית, ריח 

חריף של תהליכי פירוק 

חומר אורגני, מורכבת 

מפלסטיק, מכלי פלסטיק, 

ניילונים, חתיכות מתכת 

ורשתות, חומר חולי

2.018.5 TPH (CWG)   

4.0K6.0

שכבה דומה לשכבה הנ"ל. 

הבדל בעלית רטיבות  עד 

גבוהה

6.0170.1

 TPH 

(CWG),  

VOC    

סוף קידוח6.0

S1



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688875/185025

33.9
אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ28.09.2016

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.5

פסולת מעורבת, אפורה, 

יבשה, ריח חלש, פקקים, 

סוללות, שברי פלסטיק 

וזככוכית

0.5K5.0

פסולת מעורבת, אפורה 

כהה, לחות נמוכה, ריח 

חלש, מורכבת מניירות, 

קרשים, ניילונים, פלסטיק, 

חוטי מתכת, קרקע חולית

2.01.9
 TPH 

(CWG)    

5.0K6.0

קרקע חולית (טבעית?), 

אפורה בהירה, מעט 

פסולת. בעומק 6.0 מ' 

קרקע חולית בהירה יותר, 

6.018.2מעט חלוקי כורכר

 TPH 

(CWG)    

סוף קידוח6.0

S2



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688875/185125

34.45
22.09.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.2כיסוי: חול טיני, בהיר, יבש

0.2K6.0

פסולת מעורבת, אפורה 

כהה, לחות בינונית, ריח 

חריף של תהליכי פירוק 

חומר אורגני, מורכבת 

מניילונים מעדיפים, שברי 

עץ, אבן, חתיכות נייר, חוטי 

מתכת

2.063.1

 TPH 

(CWG),  

VOC    

6.066.7סוף קידוח6.0

 TPH 

(CWG),  

VOC    

S3



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688825/185025

34.45
28/09/2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K0.5
פסולת יבשה: פקקים, 

שברי זכוכית ומתכות
2.02.6TPHKCWG

5.5K6.0

שכבה דומה לשכבה 

הנ"ל. הבדל K עליה באחוז 

קרקע חולית

6.012.7TPHKCWG

סוף קידוח6.0

S4

0.5K5.5

פסולת מעורבת, אפורה 

בהירה, לחות נמוכה, ריח 

חלש, שקיות ניילון, 

קרטונים, ניירות פלסטיק, 

מוטות ברזל, קרקע חולית 

(חול בינוני)



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688825/185125

35.4
אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ28/09/2016

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

הערותאנליזותPID (ppm)עומק דגימה (מ')פירוטעומק (מ')

0.0K0.2כיסוי: חול טיני דק

2.069.5
TPHKCWG 

VOC

6.065.8
TPHKCWG 

VOC

סוף קידוח6

S5

0.2K6.0

פסולת מעורבת: 

ניילונים, עטיפות פלסטיק 

וחתיכות פלסטיק קשיח, 

שברי עץ רב.



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688775/185025

35.7
29.10.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה 

סיבובית, 600 

מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K2.5

פסולת ביתית שהוזזה ממקום 

הטמנתה, אפורה, יבשה, ריח 

קל, ניילונים ופלסטיק

25.3
 TPH 

(CWG)    

2.5K6.0

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חלש, 

ניילונים, חוטי מתכת,כבלים, 

רשתות וחתיכות פלסטיק, 

צינורות מתכת

6.012.1
 TPH 

(CWG)    

סוף קידוח6.0

S6



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688775/185125

35.1

29.09.201

6

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K1.5

פסולת ביתית שהוזזה ממקום 

הטמנתה, אפורה, יבשה, ריח 

קל, ניילונים ופלסטיק

1.5K5.5

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכי פירוק חומר אורגני, 

מורכבת מקרקע חולית, 

חתיכות ניילונים ופלסטיק

2.058.2
 TPH (CWG) 

VOC   

5.5K6.0

קרקע חולית (טבעית?), 

אפורה כהה ובמקומות יותר 

בהירה, מעט פסולתבנין: 

    TPH (CWG) 6.010.6אריחים, חוטי מתכת

סוף קידוח6.0

S7



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688725/185025

35.2
אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ05/10/2016

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת ביתית שהוזזה 

ממקום הטמנתה, אפורה , 

לחות נמוכה עד יבשה,ריח 

חלש, ניילונים ופלסטיקים 

2.00.7TPH CWGבעיקר

2.0K4.0

פסולת ביתית: אפורה 

כהה, אפורה כהה, ריח 

חלש, ניילונים, נייר 

ופלסטיק, מעט חומר חולי 

דק

4.0K6.0

פסולת בנין: אפורה, לחות 

נמוכה, ריח חלש, שברי 

אבן עד 6 ס"מ, מתכות 

וחוטי מתכת, מעט חומר 

6.02.7TPH CWGחולי דק.

סוף קידוח6.0

S8



לקוחתאריךקאורדינטות
שם 

הפרויקט
שיטת קידוח

688725/185125

34.5
#########

י.ד. ערן 

בע"מ

אס"פ 

נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת ביתית שהוזזה ממקום 

התמנתה, אפורה, לחות נמוכה 

עד יבשה, ריח חלש, ניילונים 

ופלסטיקים בעיקר.

2.012.8
TPH 

CWG

3.013.5

5.017.1

6.017.5
TPH 

CWG

סוף קידוח6.0

S9

פסולת מעורבת, אפורה כהה, 

לחות בינונית, ריח חריף של 

תהליכי פירוק חומר אורגני 

מתקדמים, מתכות, שברי 

2.0K6.0



שיטת קידוחשם הפרויקטלקוחתאריךקאורדינטות

688675/185025

35.2
13.10.2016

י.ד. ערן 

בע"מ
אס"פ נתניה

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

עומק 

(מ')
פירוט

עומק דגימה 

(מ')

PID 

(ppm)
הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת מעורבת, אפורה, לחות 

בינונית, ריח בינוני, ניילונים, 

פלסטיק, שאריות עיתונים, 

קרשים, בדים, חטיחות ברזל, 

צמיגים

2.06.3
 TPH 

(CWG)    

2.0K6.0

פסולת מעורבת, אפורה, לחות 

בינונית, ריח בינוני, ניילונים, 

פלסטיק, בדים, קרשים, מעט 

שברי בטון, פחים וקרקע חולית

6.015.2
 TPH 

(CWG)    

סוף קידוח6.0

S10



לקוחתאריךקאורדינטות
שם 

הפרויקט
שיטת קידוח

688750/185050

34.4
אס"פ נתניהי.ד. ערן בע"מ25/10/2016

מכונה סיבובית, 

600 מ"מ

פירוטעומק (מ')
עומק דגימה 

(מ')
PID (ppm)הערותאנליזות

0.0K2.0

פסולת ביתית, אפורה, 

לחות נמוכה, ריח חלש: 

פלסטיקים וניילונים.

2.06.8
TPH 

CWG

2.0K3.5

פסולת מעורבת אפורה 

כהה, לחות בינונית, ריח 

קל, ניילונים ופלסטיק 

עם קרקע חולית

3.5K6.0

פסולת מעורבת: שברי 

אבן ומתכת, חתיכות 

פלסטיק וקרשים עם 

קרקע חולית.

4.012.1

6.07.5
TPH 

CWG

סוף קידוח6.0

S11
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1. ò÷ø 

 æåëéø úà ïåçáì åúøèîù ø÷ñ òöáúä ,äéðúð ô"ñà øúàá 'á áìù øåáò úåîéã÷îä úå÷éãáä òåöéáî ÷ìçë

 úåãåùçä úåçåùá íéîäæîä åìàë .íúáéáñå ñ÷èðìô éëôù úøãçäì åùîéùù 

 



 2 

2. úåàöåú 

  ìäì úåâöåî äãáòîä úå÷éãá úåàöåú ïì åòöåáù-6 ñ÷èðìô úåçåù  )(PL1÷PL6 ,5 ò÷øä éçåãé÷ )P1÷P5 (

ïúëîðä êìäîá úåçåùä ïî äàöåäù ò÷ø÷ä úîøòìå.  

  èøôîì íàúäá åòöáúä úå÷éãáäùâåäù ì ñ"âäì ãøùîá êéøàú28/2/17. 

 :÷îåòî íéîâãîä ïî åç÷ìð äãáòî úåæéìðàì úåìéèð 

 2 'î. 

 6 'î. 

 10 'î. 

  êøò ããîð øùàëPID øçà ÷îåòî íâãîá äåáâ ,ïìäì íéðéåöîä åìàî  åæ äîâåã ë"â ú÷éãáì äçìùðVOC .

 íéø÷îá ,ïë åîëíéîéåñî  éôéöôñä ÷îåòä ïî úåéðëè úåáéñî íåâãì äéä ïúéð àìïéåöù  úåøéáò éùå÷ ,íéììç)

ç÷ìð ïëì ,('åëå    .øçà ÷îåòî íâãî 

  

3. úåâéøç úôî 

 äôîáúâöåîä  úåâéøçä ìë úåâöåî ïìäì ,äééùòúìå øçñîì íéøúåî óñ éëøòì ñçéá úåçåùá åìâúðù

.úåçåùä áéáñ åçã÷ðù ò÷øä éçåãé÷áå ñ÷èðìô 
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4.  úå÷éãá úåàöåúTPH 

 
 

5.  úåàöåú ú÷éøñúåëúî 

 ñ÷èðìô éçåãé÷ 
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ò÷ø éçåãé÷ 
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6.  ú÷éãá úåàöåúVOC 

 ñ÷èðìô éçåãé÷ 
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VOC ò÷ø éçåãé÷ 
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7.  ú÷éãá úåàöåúS-VOC 

 ñ÷èðìô éçåãé÷ 
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VOC-S ò÷ø éçåãé÷ 
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8.  ú÷éãá úåàöåúPAH 

 ñ÷èðìô éçåãé÷ 
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PAH  

 éçåãé÷ò÷ø 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

9.  úåàöåúúåôñåð úå÷éãá 

 ñ÷èðìô éçåãé÷ 
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úåôñåð úå÷éãá 

ò÷ø éçåãé÷ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
10.  ììë íåëéñå æåëéøúåâéøç 

 

îä úåàìáè ïìäì úåâöåî .âøåç àöîðù øèîøôäå íâãîä ÷îåò ,úåâéøç åìâúð íéçåãé÷ åìéàá úåîëñ

ä úåâéøç ïä ñçéáì óñ éëøòìá íåùééçñî éøåæàäéùòúå ø. 

 
 

÷îåò ('î) çåãé÷ / PL1 2PL 3PL 4PL 5PL PL6 

2 
ïå÷éìéñ ïå÷éìéñ - ïå÷éìéñ, 

íéãéôìåñ 

- - 

6 
 TPH ,

ïå÷éìéñ 

ïå÷éìéñ ,íåéøàá 

úùåçð 

- - 

7.5 

TPH ,

,ïå÷éìéñ 

ïàåìåè 

- - -  ,íåéøàá

ïå÷éìéñ 

,íåéøàá 

ïå÷éìéñ 

10 

TPH ,

,ïå÷éìéñ 

ïàåìåè 

ïàåìåè - - ïå÷éìéñ TPH, 

,ïå÷éìéñ 

,íåéøàá 

ïàåìåè 

  
 
 

÷îåò çåãé÷ / ('î)  P1 2P 3P 4P 5P äîøò 

2 - íéãéôìåñ - - ïå÷éìéñ 

ïå÷éìéñ 
6 ïå÷éìéñ ïå÷éìéñ - ïå÷éìéñ ïå÷éìéñ 

7.5 - - - - - 

10 - - ïå÷éìéñ - - 
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 18 

 
 

11. äðîèäì éåðéô 

11.1  éåöéîá úåëúîéîéî 

  .éîéî éåöéîá úåëúî ú÷éøñì ñ÷èðìô éçåãé÷ ìù úéîâãî ä÷éãá úåàöåú ïìäì úåâöåî 

 äìà íéøîåçì íéàúî éåðéô ãòé òåá÷ì åæ ä÷éãá úøèî .ùøãééå äãéîá 

  éåöéîá úåëúî ú÷éøñ úåàöåú êîñ ìòéåðéôì äòéðî ïéà éë äàøð éîéî  úìåñô øúàì úåçåùáù øîåçä

 äùáé . 

 

 

 
11.2   úå÷éãáTPH 

  ú÷éãá úåàöåú êîñ ìòTPH úåçåùá äúùòðù,  íéîéé÷2  êøòî íéâøåçä íéçåãé÷500  â"÷/â"î 

  PL1  å-  PL2. 

  éëøò úìòá úìåñôTPH   î íéäåáâ500  ô"ñàì úåðôì ïúéð àì â"÷/â"î äùáéàìà àì ô"ñúáøåòî  øîåçë

 .éåñéë 
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11.3 íåëéñ 

áúåçåù ìå í÷éçøäì ïééðò ùé øùà íéáø "íé÷éæî" íéøîåç òåãéä ìëë åøãçåä ñ÷èðìô úçà øúàäî íúåðô

ãéîúìå,  .äéðúð ô''ñà ììëì äùòîì òá÷ðù éôë 

ìéùåå úåãáë úåëúî ìù úåàöåúä áTPH -  ù êëì ïååëîì éåðéô úáøåòî úìåñô øúàé éåñéëì íìåä ïåøúô äååä

íéàúîå. 

 ,íàúäá èøôî ïëåé äãåáòùïéåðéôå úåçåùä ìë ìù úø÷åáî äøéôç ìåìëé  .úáøåòî ô''ñàì 

 á øîåçä çôð6  ÷îåòì ãò úåçåùä12 åðéä 'î  ë500 .÷"î 

.òåöáä ïôåàå äøéôçä ÷îåò ,äçåùä áéáñ äøéôçä ñåéãø òá÷éé ì''ðä èøôîä úøâñîá  

 

úú úìåñô/ò÷ø÷ä úøéôçå íéâéøç íéîåäéæ åìâúð àì úåçåùä áéáñù ò÷øä éçåãé÷á åéåðéô úøâñîá òöá

.øúàä ìù ììåëä 

 

åéúåð÷ñîå ñ÷èðìô úåçåù ú÷éãá úåàöåú ç"åã çìùé ì ãøùîä éâéöðì ñ''âäì øåùéà.ùøãðë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áø ãåáëá 

 

 

 

 ïåðáà éúîà 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çôñð àé'   
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 :êéøàú 17 áñøáîèô 2017 
ìåîéñ: ð-17-411 

 úøùëä øúà "äìáæîä" /úð íçúîá620 - äéðúð 

å ò÷ø÷ çåã øôò úåãåáò òåöéáì úåéçðä 

1 .îàåá 

/úð íçúî620  àåä úòëå úìåñô úðîèäì øúàë øáòá ùîéùéåðéô êéìäúá úåãåáò úåòöáúî ,éåðéôä úøâñîá .

î íéøúàì é÷ìç éåðéôå äñéøâ/éåôéð ,äéøëî"òá äéðúð úåøééúìå çåúéôì äøáçä äðéä äãåáòä úðéîæî .íéùøå 

(ú.ì.ç). 

 åðéä äæ êîñîì äçðî êîñîúåãåáò òåöéá  øôò ò÷ø÷ä úøùëäå .ïåãðä øúàáäìåìëé êîñîåéçðä ,øúéä ïéá , ú

å äøéôç úåãåáò òåöéáá úå÷ñåòä úåøãâäå éåìéîéñãðä, úåáøì å íéøúåî äøéôç éòåôéù úå÷éãáì úåùéøã

úåîä øîåçä ìù úåéáéè÷åãðéà.ùåîéùì ø  ò÷ø÷á íéîäæî àùåðá ìåôéè éë ùâãåîäùòéé  àùåðäù ,íéøçà éãéá

 .íúåçîúä íåçúá   

2 .úøúàä øåàé 

à. øúàä "äìáæîä" ,äéðúð øéòá àöîð ,í÷åîîå  íéùåâá8569 å- 8570 ö.ð ïéá ,688250 ì-689000 å-185000 ì-

185150 ë ìù çèù ìò òøúùîå-  280,000 ø"î. 

 

 øåéà1 :øæåç éñãðä éåìéî òåöéáå úìåñô éåðéôì ãòåéîä çèùä àú ïåîéñ 
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á.  íéùøúî íùøúäì ïúéðù éôë øåéàî2,  úéáøòîä åúàô êøåàì ìáåâ øúàäìáåâä ìéáùá íéä é÷åöá

 åúàôì êåîñ ïåëéúä íéìáåâä íéçåúô íéçèùá çøæîîå íéîé øéòá íåøãî ,íé éìâ úðåëùá úéðåôöä

åâ ïá 'ãùá .ïåéø  àáä èåèøùáâéöð .åá äãåáòä éáìù éôì çèùä àú ú÷åìç úà 

 

 øåéà2 :) äãåáò éáìùì çèùä àú ú÷åìç.ì.ç úèìçäì íàúäá(ú 

â.  íðéà øúàá ò÷ø÷ä éðôíéøéãñ  .ïîåöéòá øôòä úåãåáòå éë çéðäì ïúéð úåîéé÷ úåéôøâåôåè úåôîì íàúäá

 ò÷ø÷ä íåøë ïéá òð íéä ãöá- 25î ïåôö ãöá ,'î+ëì áøò- 15 äìåò äçøæî íéòðù ìëëå áøòî íåøãá 'î +

ë ãò- 35 .'î + 

ã. éáìù éðùì ä÷ìåç øúàá äãåáòäí 'á áìùå úéìéò úìåñô éåðéôá ÷ñåòä ,'à áìù , úìåñô éåðéôá ÷ñåòä 

ä÷åîò  úøáç é"ò èìçåä .(÷"úú) äðåîèú.ì.ç öáì 'ñî òè÷î øåáòá éæéôåàéâ ø÷ñ ò1 .ãáìá ,  ììë ø÷ñä

 ìù òåöéá29  íäî ïåéñéð éçåãé÷18  íé÷åîò íéçåãé÷ ãòë ìù éìàîéñ÷î ìù ÷îåòá úéòáè ò÷ø÷ì äòâä- 

30.0  ãåòå 'î11 ë ìù ÷îåòì íéãåãø ïåéñéð éçåãé÷- 6.0 .'î  
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ä.  'à áìù ,åðì òåãéù ìëë íééúñä äæ áìùá1  'à áìùá êéùîäì äðååë ùéå2 å- 3 .á ÷åîò éåðéôå , 

 

3 .ïðëåúîä è÷éåøôä 

à.  úøâñîáå úéãéúò äééðáì çèùä àú úà øéùëäì ïðëåúî "äìáæî"ä éåðéô òåöéá ,íéùéáë) çåúéô úåãåáò

è÷éåøôä .('ãëå úåéúùú ,úåëøãî  ÷åñòé åáåøá ,åðîî ÷ìçá øæåç ùåîéùå åá ìåôéèå åðåéî ,éåìéîä éåðéôá

 .÷åãéäá åúøæçä øùôàîä 

á.  úððëåúîúììåëä 'á áìù ìù äøéôç úìåñôä éåðéô ä÷åîòä åúëé êëî äàöåé ÷îåòì éúåëàìî ùúëî øöåå

ìù ë ãò- 26.0 .'î 

â.  íàúäá çèùä àúá øôòä úåãåáò úîìùäì øîåçä úåîë ,ú.ì.ç úøáç úàî ìá÷úäù òãéîì íàúäá

 äðéä úéðëãò ò"áúì480,000 .÷"î 

 

4 .äò÷ø÷  

 úøé÷çì íàúäáäú.ì.ç úøáç äòöéáù äãù  'à íåçúá1  ãáìá ò÷ø÷ä êúç éë äìåò éåìéîäå àá áëøåî øú

:ïìäìù úåéø÷éòä úåáëùäî 

à. ë ìù ÷îåòì ãòå íéçåãé÷ä éðôî- 10.0-26.0  'î–  äáåøá úáëøåîä éåìéî úáëùúìåñôî ééðáï úìåñô ,

.óéøç çéø íò ìåç  äìéëîä úáøåòî úìåñôå  úéúéá 

á. ë ìù ÷îåòî- 10.0-26.0 íéçåãé÷ä äö÷ì ãòå 'î, ë ÷îåòá- 30.0 î'  - òáöá ,éòáè , é÷ð ÷ã ìåç  øéäá íåç- 

  .áäáäö 

â. ë ìù éèåìåñáà íåøá íééåôö åììä .íéçåãé÷ä êìäîá íåäú éî åìâúä àì- )0-0.5'î +(.áåøé÷á , 

 'ñî øåéàá3 î ìá÷úäù éáçåø êúçî íùøúäì ïúéð 'ñî òè÷îá äãù úøé÷ç1 .àéä äçðää  'ñî íéøåæàá éë2 

å-3  .ääæ äéäé ò÷ø÷ä êúç 

 

 øåéà3 òè÷îá éáçåø ò÷ø÷ êúç : 'ñî1 
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ã. ÷ç úîìùä òöáì õìîåîíéððëåúîä íéàáä íéáìùì ò÷ø÷ úøé . 

 

6. úåöìîäå úåéçðä 

6.1   øôò úåãåáò – éììë 

à.  ,øåîàëúåãåáò úåéåôö è÷éåøôá äøéôç åë ãò) íéäåáâ íé÷îåòìå ,áçø ó÷éäá éåìéî- 26 úåãåáò òåöéá .('î 

 äøéôç å äáåâá éåìéîäøéîù ïëå úéúåëéàå úéðãô÷ äãåáò áééçî áø  úåìåôî òåðîì éãë íéøúåî íéòåôéù ìò

 .íãà ééç ïåëéñå 

á. åãåáò òåöéá ìò ãéô÷äì ùéïìäì çåãá úåéçðää é"ôò éåìéîä ú  éñãðä çå÷éôå äø÷á êåú éììëä èøôîáå

 òåöéá .íéàìî ïôåàá éñãðä éåìéî úåòé÷ùì íåøâì ìåìò éå÷ì éåìéîá úåìåãâ ä÷éãñå çåúéôä éèðîìà ìù

,íééãéúò   úåáøìéãñ ìù ä÷éçèùî èìôñà, .'åëå óåöéø éçèùî  ìéáåäì ìåëé éå÷ì òåöéá ,ïë åîë úøéöéì

 úåøé÷å íéðáîä ìò íéìåãâ íéñîåò íéëîåú íééãéúòåúåéúåòîùî úåéùøôä úåòé÷ùì  íéðáîä ïéá

 íééãéúòä ïéáì úáéáñçåúéôä íäìù. 

â. .íéððëåúî çåúéô éñìôîì ãò åòöåáé úåéø÷éòä éåìéîä úåãåáò 

ã. øåîùì ùé  úôöä òåðîì ùé ïë åîë .äôöäå øåúçî é÷æðì íåøâì éìáî éåàøë æ÷åðî áöîá äãåáòä øúà úà

.õåçáî íéòéâîä øâð éîá øúàä  .éåìéîå ïåéî ,äøéôçä úåãåáò úà íéòöáîä íéðìá÷ä úåéøçàá 

ä. éòåöéáå úåéðåðëúä úåùéøãä íåé÷ çéèáéù ãåîö éñãðä çå÷éô çéèáäì ùéíéððëúîä íò øù÷á äéäéå úå ,

ùøãéù ìëë. 

å.  éàðú íðéä øúàá ãåîöä ç÷ôîä ìù áúëá çååéã úìá÷å úåãåáòä ìë òåöéá êìäîá ãåîö éñãðä çå÷éô íåé÷

.äæ è÷éåøôá éðëèåàéâä ñãðäîä ìù úéòåö÷îä úåéøçàìå (ò÷ø÷ éðåúð úðéçáî) äãåáòä úåðé÷ú øåùéàì 

æ. éåìéîì ãòåéîä øåôçä øôòäèøôáå äæ êîñî úåùéøãì íàúåéå ãáòåé ,  ÷øôá úåòéôåîä úåùéøãì íàúäá01 

 ÷øôå51 .äìéìñ úåãåáòì éììëä èøôîá 

ç.  ,øúàá øôòä úåãåáòïúåììëá íé÷øô éììëä èøôîá úåðéåöîä úåùéøãäå úåøãâäì íàúäá åòöåáé ,01 å- 51 

.øôò úåãåáòì éììëä èøôîá 

 

6.1.1 úîéé÷ úìåñô, éåðéôì úãòåéîä 

à.  ,÷ôñ øñä ïòîìúìåñô ÷åìéñ íàúé ïìá÷ä  úåéåùøä íò (éåìéîì ìñôðù åà íéàúî øôò) øôò éôãåòå

åá ùîúùäì úåëæäå åéìà úåëéìåîä íéëøãä ,÷åìéñì íå÷îä úøéçá .úåéèðååìøä úåëîñåîä éåìéî øîåçë 

ä .íäéðá úåøù÷úää íëñä é"ôò íæéä åà/å ïìá÷ä ìù úéãòìáä åúåéøçà ìò íðé 

á.       éë ùâãåî äæ úåéçðä êîñîåðéà  äðòî ïúåð ìåôéèìä ÷åìéñå ,øúàá äéåöîä úìåñô ,äáéáñä úåëéà úðéçáî

ì úåñçééúä åà/å íéîäæî éâåñíéîéé÷å äãéîá ,íäî äàöåúë úåòáåðä úåëìùääå . ÷åìéñå éåôéðá ìåôéèä

 éãéá äùòéé úîéé÷ä úìåñôä .íúåéçîåî íåçúá àùåðäù äáéáñä úåëéàì íéçîåî  

â.       ,ïäéðéîì úåøéôçî øôò éôãåò íðéàù å÷çøåé ,øæåç éåìéîì íéîéàúî åà íéùøãð  äãéîá .øúàì õåçî ìà

 ïéåöù éôë íéñìôîá ,úåáëùá åúåà øæôéå íùì øôòä úà ïìá÷ä øéáòé ,äøéôç éôãåò øåæéôì íéçèù åøãâåäå

 .ç÷ôîä úåàøåä éôì  åà/å äæ êîñîá  
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6.1.2   ò÷ø÷) úéúùá ìåôéèä   úéòáè  (äì äöåçîå äøéôçä úéúçúá 

à. ìñì ùé ò÷ø÷ ÷ úìåñô øåãçìå ,éåìéîå30  úåçôì î"ñúéòáè ò÷ø÷ì.  .ïåéîì øáòåé ÷ìåñîä øîåçä  

á.  ïéàéî çéðäì äèéùá áåöéé åà éîðéã ÷åãéä åîë ,ìåôéè øçàì àìà ,íéé÷ êôù/éåìéî éáâ ìò éñãðä éåì

 .úøçà 

â. .úåâøãî åà íéò÷ù ,íéöéøç àìì ÷ìç çèùä éë àãååì ùé ÷åãéää øîâ øçàì ðä éåìéîä åà óñå

.÷åãéää úåáéèø ìò øåîùì úðî ìò úéúùä ÷åãéä íåéñ øçàì ãéî çðåé òöîä 

 

6.1.3 éîå÷î éåìéî øîåçì úåùéøã /äøéôç éôãåòî äôåðî øôò  

à.  øîåçá ùåîéùáéîå÷î  ìôåèîå äôåðî éë ãéô÷äì ùé ,úìåñôî é÷ð äéäé øôòäî ìëîå íééðâøåà íéøîåç

÷éæî øîåç åòè éîå÷î øîåçá ùåîéù .øçà øåùéà ï ìù íã÷åî ç÷ôîäå î"çä ,äáéáñä úåëéàì õòåé

 .ãåîöä  

á. úå÷éãá òåöéáì úåùéøã úåéðëèåàéâ  øîåçä úîàúä êøåöì,ìôåèîä  øùåàî éñãðä éåìéîë ùåîéùì  :ïðéä

å øîåçä ìù éåôéðå äñéøâáéöå ïåéîì äãáòî úå÷éãá ò êøã äôéèù ,(úéðàëî äæéìðà) øîåçä âåøéãå âååéñ

 äôð#200áâ  ,á .'ãëå úåáéèø úåôéôö éñçé úå÷éãá ,âøáøèà úåìååúîàúäå åáéè òá÷é úåàöåúì íàúä. 

â.   äôð øáåò) íé÷ãä úìåëú#200éîå÷îä øîåçá (,ìôåèî ,  ìò äìòú àì35% äéäé éìàîéñ÷î úåìéæð ìåáâ .

 ãò40% î âåøçé àì úåéèñìôä ñ÷ãðéàå- 15%. 

ã. éîå÷î øîåç ùåîéùá òåöéá ìù äø÷îá ,"ìéâø ÷åãéä"  , ùåîéùì úøúåîä øúåéá äìåãâä ïáàä úãéî

 äðéä2/3 î äìåãâ àì äø÷î íåùáå (äùéáë øçàì) éåìéîä úáëù éáåòî- 14  éîå÷îä øîåçä .î"ñ

ìù êë ,íé÷ãå ïáà ìãåâ ìù úåéö÷øô ìù áçø ïååâî ìéëé éåìéîì ùîùîäà  .éåìéîä úåáëùá íéììç ååäúé

åìåãâ ïäéúåãéîù íéðáàðé ìéòì áå÷ðä ïî ú, åñøâéé ,åöôååâøåãé åôåðéå   (ïéîæîä ïåáùç ìò) åøáòåé íøèá

.éåìéîì 

ä. íéøæçåîî íéøîåçî éåìéî - íéøæçåîî äéðá éøîåçá ùåîéù øúåé,øúàá åáëøåéù ,  ïåèá éøöåîå ïåèá ïåâë

 ìò äìòú àì íäá íéì÷ä íéìøðéî àìä íéøîåçä úìåëú .'ãëå ïáàå ìåç ,íéñåøâ0.7%  úìåëúå ì÷ùîá

íéøîåçä  ìò äìòú àì 'ãëå úøôåò íåéðéîåìà ìæøá ïåâë) íéãáëä íéìøðéî àìä2% .ì÷ùîá  èøåôîë ìëä

 ÷øô ,éãøùîðéáä éììëä èøôîá01 . 

å.  úåãåòúå øîåçä ìù âåøéãäå ïåéîä úåãåòú .è÷éåøôä ìäðî íòèî ãåîö çå÷éôá äðòöåáú éåìéîä úåãåáò

éðëèåàéâä ñãðäîä úðéçáì äðøáòåú éåìéîä úåëéà úø÷á  .äãåáòä êùîä øåùéàì úåâéøç ïðùéå äãéîá

.åðéãøùî íò õòééúäìå òéãåäì ùé úåéèñ åà 

æ.  ,øåîàë éåìéîä úåãåáòøåôîä é"ôò åòöåáéè äæ êîñîá  èøôîá íéèøåôîä íéììëäå úåéçðääå éììëä

 ÷øô øôò úåãåáòì51 èøôîì äæ êîñî ïéá äøéúñ äðùéå äãéîá .éììëä  .òáå÷ä àåä äæ êîñî 

ç. äæ çåãì  é"ôò øîåçä âåøéãå âååéñ úìáè çôñðë úôøåöîAASHTO . 
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6.1.3.1  ø÷åáî ÷åãéäá éåìéî 

à.  .ìåãâ ó÷éäá éåìéî úåãåáòì íéîéàúîä íééáéñàî äãåáò éìë úåòöîàá òöåáé éåìéîä éøîåç ÷åãéä

÷åãéää êåú äùòé äáèøä  íåîéðéîå6 éøáòî  ìù éèèñ ì÷ùîá éðåéöøáéå ùáëî6 å ïåè- 2000 "ìáñã  åà

* ÷øô øéãâîù éôë01 éììëä èøôîá.  åà íéò÷ù ,íéöéøç àìì ÷ìç çèùä éë àãååì ùé ÷åãéää øîâ øçàì

.úåâøãî  ,äø÷î ìëá.ç÷ôîä éãé ìò åøùåàéå å÷ãáéé ùáëîä éðåúð  

á. äòñî äðáî úéúçú éðôî ,úåðåéìòä úåáëùáäëøãî/  åðéî ãò ,úððëåúî100  éìàîéñ÷îä ïáàä ìãåâ ,î"ñ

äéäé ,7.5 ñ .î"ò ìò äìòé àì äáëù ìë éáå20  .ïáà éæåëéø åùøåé àìå î"ñ  

â.  ñåðéî ïéá ïñìôîù úåáëùá100 î"ñ åäøéôçä úéúçúì ãò äèî ) éðôúéòáè ò÷ø÷  é"ò øùåàî ñìôî åà

î"çä( äéäé éìàîéñ÷îä ïáàä ìãåâ ,10 ìë éáåò .î"ñ  ìò äìòé àì äáëù25 .ïáà éæåëéø åùøåé àìå î"ñ  

ã. ÷åãéä úééôç – á ìâìâä áçåø úéöçî úåçôì ìù äééôç äéäú éðåéöøáéå åà éðàëî ùáëîá ÷åãéä éâåñ ìë

 .ùáëîä ìù éøåçàä 

ä.  ìù úåáëùá äàìî äø÷ááå äáèøäá ÷ãåäé éåìéîä øîåç20  ,î"ñ25  úéìàîéðéî úåôéôöì ,à"ë ,î"ñ

 'ñî äìáèì íàúäá1  :ïìäìù 

 ìù ïåéîä úèéù éôì øôòä âåñ

AASHTO** 

 éðôî äáëùä ÷îåò

íééôåñä çåúéôä 

 ÷åãéää øåòéù

 ãééôéãåî éìàîéðéîä

øåè÷åøô 

3-A  ) äôð øáåò íò0.075 ) î"î200 (#

 íåîéñ÷î5%( 
àåäù ÷îåò ìëá 98% 

1-A ,*2-4-A ,3-A  äôð øáåò íò0.075 

) î"î200(# 
àåäù ÷îåò ìëá 95% 

2-5-A ,2-6-A ,2-7-A ,4-A ,5-A î ïè÷- 100 î"ñ 95% 

2-5-A ,2-6-A ,2-7-A ,4-A ,5-A î ìåãâ- 100 î"ñ 93% 

6-A  ) ãò5 (7-6-A   àåäù ÷îåò ìëá 93% 

 )5 (7-6-A** àåäù ÷îåò ìëá 90% 

 'ñî äìáè1 

* âåñî úéúù úáëùáA-1  ùåøãä ÷åãéää øåòéù98% .úåçôì øåè÷åøô ãééôéãåî 

** .äðåù ÷åãéä øåòéù ùåøãì ç÷ôîä éàùø ,úåçôåú úåúéñøçá 

 

6.1.3.2  ÷åãéä) ø÷åáî àì éåìéî"ìéâø" ( 

à. ìåãâ ó÷éäá éåìéî úåãåáòì íéîéàúî äãåáò éìë úåòöîàá òöåáé éåìéîä éøîåç ÷åãéä  úåìáâîå éàðúì ïëå

äáéáñä÷åãéää . êåú äùòé äáèøä  íåîéðéîå6  ìù éèèñ ì÷ùîá éðåéöøáéå ùáëî éøáòî6 å ïåè- 2000 

ã"ìáñ  åà  ÷øô øéãâîù éôë01 ä èøôîáéììë.  ,íéöéøç àìì ÷ìç çèùä éë àãååì ùé ÷åãéää øîâ øçàì

.úåâøãî åà íéò÷ù  ,äø÷î ìëá.ç÷ôîä éãé ìò åøùåàéå å÷ãáéé ùáëîä éðåúð  
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á. äëøãî/äòñî äðáî úéúçúîù úåáëùá,çåúéô/  ãòå ñìôîì ñåðéî200 î"ñ –  éåìéîá åîë äéäé éåìéîä

 óéòñ é"ôò ,ø÷åáî6.1.3.1 .ìéòì , 

â. ñìôîù úåáëùá ñåðéî ïéá ï200  ñåðéî ãòå î"ñ300 äëøãî/äòñî äðáî úéúçúî î"ñçåúéô/ ïáàä ìãåâ ,

 äéäé éìàîéñ÷îä20  ìò äìòé àì äáëù ìë éáåòå î"ñ30  .î"ñ 

ã.  ñåðéî ñìôîî úåáëùá300 ) äøéôçä úéúçúì ãòå äëøãî/äòñî äðáî úéúçúî î"ñ éðô ,(úéòáè ò÷ø÷

 äéäé éìàîéñ÷îä ïáàä ìãåâ40 áåòå î"ñ ìò äìòé àì úåáëùä é60     .î"ñ 

ä. ÷åãéä úééôç – ÷åãéä éâåñ ìëá, éðåéöøáéå ùáëîá,  ìù éøåçàä ìâìâä áçåø úéöçî úåçôì ìù äééôç äéäú

 .ùáëîä 

å.  .äáëùá ùáëî éøáòî 'ñîå äáëù éáåò øúéä ïéá ãòúîä á÷òî ïîåé ìäðì òöáîä ïìá÷ä ìò ìù äø÷îá

 ãåòéú øãòéä ÷ôñîîä éåìéîä úåáëù ìù ùåøãì éàùø äéäé ç÷ô .ùãçî ï÷åãéäå úåáëù ÷åøéô 

 

6.1.4 úåø÷åáî éåìéî úåãåáò ìò øåèéð 

 íú÷éãáå íéîâãî úìéèð-   úçà éôì äãù úåôéôö ú÷éãáì íéîâãî åç÷ìéé ÷åãéää áéè úà òåá÷ì éãë

ïìäìù úåèéùäî: 

øãçåî ìéìâ )6 úåçôì íéîâãî ãåáéò úðîì(. 

ìåç èåøç )6 úåçôì íéîâãî úðîì ãåáéò(. 

éðéòøâ ãî )10 úåçôì íéîâãî ãåáéò úðîì(. 

:ïî÷ìãë äéäú íúìéèð 

äøùò ãò äùéù  íéîâãî øåáò äãù úåôéôö úø÷áì äìãåâù ãåáéò úðî ìë2000  .úåçô åà ø"î àéä ãåáéò úðî

íéäæ/íéãéçà åãåáéòå øîåçä úåðåëú øùàå íåé åúåàá ùáë ïìá÷äù çèù úåéàø÷à '÷ðá åç÷ìéé íéîâãîä .

å éô ìò åà/ é"ò òá÷ééù íå÷éî .ç÷ôîä 

ùâãåîøéáòî ïåâë ,äôøåú úåîå÷îá , õåøò åá äéäù íå÷îá ,íéî íéîâãî åìèðéé ,'ãëå äöéá åà ä÷åîò äøéôç ,

øáòî íéôñåð ìòä úðîãåáé ç÷ôîä úåàøåä éôì ,ì"ðä. ä ,ïë åîë úðî ìù çèùä úåãéî úà ïéè÷äì éàùø ç÷ôî

éôì íéîâãî øôñî åúåàì ãåáéòä  .éãòìáä åúòã ìå÷éù êîñ ìò úàæå íå÷îá äãåáòä éàðú  çèùä ãîò àì

 úåùéøãáúåøæåç úå÷éãá åòöåáé ïå÷éúä øçàì ÷ø .÷åøéô åà ïå÷éú äùòéé.  çèùä ãîò àì ïå÷éúä øçàìå äéä

.ãåáéòä úðî ìë ìñôéú úåùéøãá .áúëá ,ç÷ôîä úùéøã é"ôò åøñîéé êëì úåèøåôî úåéçðä  ïéà äø÷î ìëá

éçúäì.äúîãå÷ ìò øåùéà úìá÷ éðôì ,äàáä äáëùá ì 
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6.1.5    äøéôç\ äáéöç 

:ïìäìù úåéçðää éôì òöåáú ,íéúåàð äãåáò éçååøîá úåáùçúä ììåë ,øúàá äáéöç/äøéôç 

ò÷ø÷ä âåñ éðîæ òåôéù òåá÷ òåôéù úåøòä 

:úéòáè ò÷ø÷  éúéñøç ìåç

áøåòî úåøåøöá   / øëøåë

éøëåøë ìåç 

¨1.25:�1 ¨ 2.5:�1 
øãéé äùìåç éøåæàáù  ìåôéè åà òåôéù ïåúéî

éîå÷î 

éñãðä éåìéî- íéòöî ¨1:�1 ¨2:�1 
 ùåîéù êåú øúåé íéìåìú íéòåôéùá òöáì ïúéð

.('åëå óøôéø ,áåå åàéâ) øåúçîî ïåâéî éòöîàá 

êôù/íéé÷ éåìéî úìåñôå ¨1.5:�1 ¨3:�1 ùé  êøåöäéððâ éåìéîá ïåøãîä éåôéöá 

 äìáè2- òåôéù ãò ìù äáåâì íéøúåî äøéôç é.08 'î 

 

à. .ìéòì úåàìáèá âöåîäî íéìåìú íéòåôéùá ãåáòì åà úãøì ãåéö åà íéùðàì øùôàì ïéà 

á.  ìòî äáåâá úåðåøãîá8 ùé 'î  áçåøá "äîøá" ïðëúì2 .úåçôì 'î  'ñî óéòñ íâ äàø)6.2 .(êùîäá 

â. äøéôç íéòåôéùá  úáééçî ìéòì èøåôîì øáòîéòöîàá ïåøãîä áåöéáí ò÷ø÷ éøîñîá ùåîéù ïåâë-  øáã

.áúëá äù÷á é"ôò åðéãøùî é"ò åøáòåé òåöéáì úåéçðä .è÷éåøôä úà ø÷ééîù 

ã. .äãåáòá úåçéèáä éììë éôì òöåáú äãåáòä .ïåøãîä éðôî óôåø ùåâ/ïáà ìë ÷ìñì ùé 

ä. úåáéöçä ìò ïâäì ùé úåøéôçä/  úåéðîæä éòöîàá ùåîéù é"ò äãåáòä êìäîá íéðáà úøãøã éðôî úåçéèá

.äðâä úåúùø ïåâë ,íéìáå÷î 

å. .øúàá äãåáòä ç÷ôî/ìäðî úåéøçàá ì"ðä úåéçðää ìë íåùéé  

 

6.2 ïåøãîá éåìéî / íéé÷ ïåøãîì úåøáçúä 

à.  .ïåøãîä éðô ìù óåùéç äìéçú òöáì ùé úîéé÷ äììåñ åà/å íéé÷ ïåøãî ïôåãì úåøáçúä úòá 

á.  úéðáðä äììåñãâðë ïåøãî íéé÷ , îä äùãç äììåñ åà úøáçú ,úîéé÷ äììåñì äáåâá úåâøãîá åøáåçé60 

 .íéé÷ä ïåøãîä òåôéù é"ôò úéèîåèåà òá÷ð äâøãîä áçåø øùàë î"ñ 

 

6.3 íåèéàå ä÷åæçú ,éìéò æå÷éð 

:ïìäì úåéçðää éôì ìåòôì ùé ,ìéòì óñåðá 

à. ô úåáéáñ çåúéøúàä  ìù õåç éôìë òåôéùá äùòéé3% äéåìâ ò÷ø÷á úåçôì.   

á.  úåáéáñ úà æ÷ðì ùé íéðìá÷ä úåéøçàá àåä åìà úåãåáòá ìåôéèä .úåìåôîå úåôöä òåðîì éãë äãåáòä øúà

.øúàá úåãåáòä úà íéòöáîä 

â.  éãéá éåöîä èøôî ô"ò åùòéé ,úåéðåøéòä ,äéöìèñðéàäå æå÷éðä úåëøòîá åùøãééù ïåé÷éðäå äø÷áä ,á÷òîä

.íæéä úåéøçàá äéäé úåéèøô úåëøòî æå÷éð .äúåéøçàáå äééøéòä 

 îåùâã ,íåèéà õòåéì úåðôì ùé ,äæ êøåöì .úåàð íåèéàì äôåìç äø÷î íåùá äååäî äðéà æå÷éðä úëøòî éë. 
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7 .ëéìì 

à. .äæ çåãá èøåôîå òåãéä ïåðëúäî äééèñ åà éåðéù ìë ìò éðëèåàéâä ñãðäîä úà òãééì ùé 

á.  .íéñìôîå úåéåîë úåáøì øôòä úåãåáò ìë òåöéá úà ãòúì ùé 

â. øúàá øôòä úåãåáò êë  .ãåîö éñãðä çå÷éô úçú åòöåáé ìéòì úåùøãðä äãáòîä úå÷éãá úåàöåú

.éðëèåàéâä ñãðäîä úåøòäå ïåéòì äðøáòåú 

ã. ,ìéòì øàåúîä ò÷ø÷ä êúçî úåéèñ úåìâúî åá äø÷îá úåéøèîåàéâ úåéèñ  íéî ìù äòôåä äæ ììëáå

ìå úéãééî òãééì ùé ,éåôöäî ãåãø ÷îåòá íééò÷ø÷ úúäèåàéâä ñãðäîá õòååé.éðë 

ä.  é"ò åìôåèé åìà .íéîäæîå äáéáñä úåëéà úåéòáá ìôèì øîééúî åðéàå åúåäîá éðëèåàéâ àåä äæ çåã

íéøçà 

 

 

 

á,áø ãåáë 

 

àøâåé .î 'âðé 

é.é 

 

 

 

 

 

 

:äèåì 

.úåôñåð ñåñéá úåéçðäì çôñð 
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ñåñéáä ç"åãì úåôñåð úåéçðä çôñð 
 

1. .çåãä íò ãçé ïúåà àø÷ì ùéå ñåñéáä çåãî ãøôð éúìá ÷ìç úååäî ìéòì úåéçðää 

2. ðëúå õåòéì åãòåð ñåñéáä çåãá ò÷ø÷ä éøåàéú ãåéö íéàúäìå ïðëúì éãë àìå ãáìá ñåñéáä ìù éñãðä ïå

 ìå÷ùì ,ãáìá äòöä àåä ,çåãä úøâñîá ïúéðä ,ïåãðá òãéî ìë .òöáîä ïìá÷ä é"ò òåöá úåèéùå éðëî

.òöáîä ìù éãòìáä åúòã 

3.  çôðì úéñçé ,úìáâåî úåîëá íòáèî íäù ïåéñéð éçåãé÷ òåöá ìò ,øúéä ïéá ,êîúñî ñåñéáä çåã

ìëä ò÷ø÷ä ìòåôá íéìâúîä íéàöîîä é"ôò ,íééåðéùå úåòúôäì ïëì úåôöì ùé .è÷éåøôì  éèðååìøä éì

 íééåðéù ììåë ,òåöáä êìäîá úåôñåð úåéçðä î"çä é"ò åðúðéé êøåöä úãéîá .è÷éåøôä òåöá êìäîá

.êøåöä úãéîá úåéåìò úôñåúå íéù÷áúî 

4. åôîë íéúåøéùä ïéîæî  øåáò åðëåä ñåñéáä úåöìîäå úåéçðä íéèøåôî åøåàúå äðáîä âåñ .çåãá èø

  ììåë ,çåãä úåéçðä ìù ùãçî äðéçá íéáééçî äðáîä ïåéôàá  éåðéù åà/å íæéä ìù  äôìçä ìë .çåãá

.êøåöä é"ôò ,ùãç úåøù÷úä íëñä 

5.  éñãðä çå÷ô òöåáé ñåñéáä õòåé ìù, éîâãî ,ïåéìò çå÷ôì óñåðá éë ïåáùçá úåàéáî äæ çåãá úåéçðää

 ,øúàá ãåîö.íæéä úåéøçàá 

6.  úìá÷å åúîìùä øçàì ,äðáîä ééç úôå÷úì ÷øå êà úåñçééúî è÷éåøôá úåðúéðä æå÷éðä úåöìîä

 íä ,è÷éåøôä òåöá êìäîá , úåðåôèéùå úåôöä éðôî åúáéáñå øúàä æå÷éð ìò äøéîù .øîâ úãåòú

.òöáîä ïìá÷ä ìù úéãòìáä åúåéøçàá 

7. øåöä úãéîáå øúàä éîåçúá æå÷éðä úëøòî ïåðëú.äðáîä ìù æå÷éðä ïðëúî é"ò äùòé ,åúáéáñ ê 

8.  ãò ó÷ú äæ çåã3   ,ò÷ø÷á åà/å è÷éåøôá íééåðéù åòöåá éë øøáúîå äãéîá ,ïë éðôì óàå åú÷ôäî íéðù

.àåäù âåñ ìëî 

9.  ,úåøäáä úìá÷ì î"çì úåðôì ùé ì"ðä úåéçðäá åà/å ñåñéáä çåãá øåîàä  éáâì ÷ôñ ìù äø÷î ìëá

.òåöá åà/å æøëîä éðôì 

10.  é.ú é"ôò úåøùä úôå÷úá äðáîä ÷æçúì ùé1525  úéãéúò äñøâ ìëå íåéä íéé÷ä íéðáî úå÷æçàì

.úéèðååìø 

11. .ãéúòá äæ è÷éåøô úøâñîá åðúðééù úåôñåð úåöìîäå úåéçðäì íâ ó÷ú äæ êîñî 
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 é"ôò øîåçä âåøéãå âååéñ úìáèAASHTO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
çôñð éá'   



�✁✂✄
 ï÷úîì éðëè èøôîïåéîå äãøôä ,ä  ò÷ø÷ 

1 éììë  

 éðëè èøôî åðéä äæ êîñî éðåø÷òì ï÷úîò÷ø÷ úôéèùì.  íéëéìäú úøãñ åà êéìäú ìåìëú ìåôéèä úëøòî

äì íéððëåúîä äãøôúåðåù úåéö÷øôì ò÷ø÷ ïåéîå  úåòöîàáéì÷éæéô äôéèù ïåðâðî . úãøôåîä úéúéñøç äéö÷øô

.äðîèäì åà íéìùî ìåôéèì øáòåú êéìäúá 

 
1.1 äéâåìåðëèä øåàéú 

 àéä úéø÷éòä åúøèîù ò÷ø÷á ìåôéè êéìäú àéä ò÷ø÷ úôéèù êøò úåìòá ,ìåçå õöç ïåâë ,úåðåù úåéö÷øô øåöé

íéì÷ íéîåäéæ ìù éøùôà ÷åìéñ éãë êåú ,éìëìë.  

åðâðî ìò úññáúî äãøôää .ò÷ø÷ úôéèù éð÷úîá øúåéá ìéòéäå õåôðä ïåðâðîä àåä éì÷éñéôä ïåðâðîä :éì÷éñéô ï

 ò÷ø÷ä é÷é÷ìç ïéá íééîéëäå íééì÷éæéôä íéìãáä–  çèù éðô ìò íéðòèî ,éìåâñ ì÷ùî ,òå÷éù úåøéäî ,øâøâ ìãåâ

òöîàá úòöáúî äãøôää .úåéèðâî úåðåëú óà íéîéåñî íéø÷îáå øâøâä úééùòúá áåøì úåùîùîä úåéâåìåðëè úå

 ,øæåç ùåîéùì óñä éàðúá úãîåòä úéìåç äéö÷øô úìá÷úî êéìäúä óåñá .íéáöçîå íéìøðéî úãøôäì úåøëîä

ùîéù øùà êéìäúä éîî úèçñð øùà íé÷ã ìù úîäåæî äéö÷øôåå .äðîèäì åà ìåôéè êùîäì úøáòåîå äãøôäì 

2 éðëè úåùéøãúå ìåôèä ï÷úî øåáò 

2.1  éëøò úìôåèîä ò÷ø÷ä ìù øæåç ùåîéùì óñ 

) úåò÷ø÷á íéîäæîì íééðåùàø óñ éëøòî åâøçé àì úìôåèîä ò÷ø÷á íéîäæîä éëøò úåéðéãî úðâäì ãøùîä

äáéáñä úåîäåæî úåò÷ø÷ àùåðá ,2017 éëøòì äîàúä åà ,ìåôéè øçàì ò÷ø÷ä ùåîéùì ãåòééå íäæîä âåñ éô ìò ,(

ù éôë ãòééøãâåå ðâäì ãøùîä éãé ìò .äáéáñä ú 

2.2 ò÷ø÷ä ïåñçàúå 

ìåôéè øçàì úåò÷ø÷ ,ìåôéè êéìäúá úåò÷ø÷ ,úåîäåæîä úåò÷ø÷ä ìù éðîæ ïåñçàì øåæà äö÷åé , åøöåðù íé÷öåî

ìåôéèä êéìäúá  úìåñôå äâéøçéðåùàø áìùá äúôåð øùà ìåôéèä éáìùá úåò÷ø÷ä ïéá äàìî äãøôä òöáì ùé .

 íééãåòéé íéð÷úî íé÷äì ùé .ìåôéè øçàì åà ìåôéè êéìäúá úåò÷ø÷ ,úåîäåæî úåò÷ø÷ ïéá ááøòì ïéàå íéðåùä

 ,êéìäúá åøöåðù íé÷öåîå úåìôåèîä úåò÷ø÷ä ïåñçàì íé÷öåî/úåò÷ø÷ä ìù ä÷åìçå ïåéôàì ãò ùîùé äæ ïåñçà

ñ åà ìåôéè êùîäì.ìåôéèä íåé  úðî ìò ïåñçàä úìéçú íøè úåò÷ø÷ä ïåñçà øåæà ìù éðåùàø íåâéã òöáì ùé

éðåùàøä íåäéæä úîø úà òåá÷ìú  .øúàä ìù 

:íéàáä íéðåéøèéø÷ä ìò äðòéù êë ïðëåúé íéáìùä ìë êìäîá úåò÷ø÷ä ïåñçà 

1.  úåò÷ø÷ä ïåñçà øåæà.ìåçìç øùôàúé àìù êë íåèà äéäé 

2. úåò÷ø÷ä úåîéøò éåñéë éìéò øâðì ò÷ø÷ä úåîéøò ïéá òâî ìë òðîééù êë äîåèà äòéøé íò  äèéìô òðîéúå

äáéáñì íé÷é÷ìçå íéôéãð íéøîåç ìù. 

3. .øúàäî éìéò øâð úåøöååéä úòéðîì úëøòî 

4. íäá ìåôéèå íéôéèùúä úèéì÷ì ï÷úî ìà íéôéèùú úëìåä ,íéôéèùú óåñéàå æå÷éðì úëøòî. 

2.3  ìåôéèì úéðåùàø úåðëúéä úå÷éãáò÷ø÷á )bench-scale( 

 úðî ìòúà ìòééì êéìäú å ìåôéèä úãòåéîä ò÷ø÷ä ìù âöééî íâãî øåáò èåìééô éáìù òöáì ùé ,ãòéä éëøòá äãéîò

ìåôéèì .ïìá÷ä îøâåìé÷ ìò äãáòî úå÷éãá ïåùàø áìùá òöáé äì÷ñá ï÷úî úìòôä ïëî øçàìå ò÷ø÷ ìù íéããåá íé



 øôñî ìù úéðåðéá.úåðåè úåðëúéää ú÷éãá  íéîéé÷ øùà ò÷ø÷ úôéèùì íéëéìäúä ìë úà ìåìëì äëéøö ìåôéèì

 .àìî ìãåâ øãñá ï÷úîá èåìééôä ï÷úîá òöáì ùé øùà ò÷ø÷ä ïåéôàì íéáìùäì íéìáâåî àì êà íéììåë: 

· .øâøâ ìãåâ úåâìôúä úòéá÷ 

· .òå÷éùä áö÷ úòéá÷ 

· .éìåâñ ì÷ùî úòéá÷ 

2.4 ðæäú  ò÷ø÷ìåôéèä àúì 

 ìòá äéäé òöåîä ï÷úîä ìù äø÷îá .ìåôéèä àú ìà úîäåæîä ò÷ø÷ä ìù úéúðî åà äôéöø äðæä òöáì úåøùôà

.øéååàì úåèéìô úòéðîì úëøòî ïé÷úäì ùé ìåôéèä àú ìà äôéöø äðæä 

2.5 úåò÷ø÷á ìåôéèäå äôéèùä úëøòî 

  :íéàáä íé÷ìçä úà ìéëú ìåôéèä úëøòî 

2.5.1  úëøòîíã÷ ìåôéèì å ò÷ø÷áäðæä 

 úëøòîíã÷ä ìåôéè úåçôä ìëì ìéëú äðæääå :íéàáä íéáéëøä úà 

· ) âéøç äðæä øîåç ìù äãøôäì áéëøõöç ,íéðáàò÷ø÷ ïðéàù úåâéøç úåìåñô , 'ãëå(. 

· .ï÷úîä ìù ìéòé ìåòôúì íéàúî éìàîéñ÷îä äøèå÷ù êë ò÷ø÷ä éåôéðå äñéøâì úëøòî 

·  úëøòîáåáøòì íéðåù íéøîåç ìù äãøôä åà. 

· æä øîåçå äðæä øîåç ìù äøéâàâéøç äð. 

· åä úëøòî äìáåäðæä ,ìî úåøèôéäå ìåôéèâéøç øîåç. 

· úåèéìô/÷áàá äèéìù úëøòî. 

· âéøçä äðæää øîåçå äðæää øîåç ìù äãéãî úøùôàîä  òåá÷ì âåñäö÷ä ìåôéè åøãâåé øùà óñä éëøò ô"ò. 

  íàúåú úëøòîä ìù úìåáé÷äìåòôúì  .êéìäúä ãøåîá ìåôéèä úëøòî ìù íã÷ä ìåôéè éëéìäú ìë òöáúäì íéëéøö

.íéôéèùúá ìåôéèå éãåòéé ï÷úîá 

2.5.2  úëøòîò÷ø÷ äãøôäå äôéèù 

å úôéèù úëøòîìåìëú úåò÷ø÷ä úãøôä :íéàáä íéáéëøä úà úåçôä ìëì 

· ì úëøòîì íé÷öåî ïéá äãøôä ,äôéèù ,áåáøòøâøâ ìãåâ éôì äãøôä ïëå ,íéìæåð. 

· ì øåæà ìù äãéãîå ìôåèîä øîåçä ìù äîøòä ùåáéé íéøèîøôäìåôéè øîâ íéøéãâîä å .ìôåèîä øîåçä çôð

 ,íúøãâäá .äãøôääå äôéèùä úëøòî éãé ìò ãøôåäå ,óèùðù äðæää øîåç äùòîì àåä ìôåèîä øîåçä

úì íéòâåðä íéðåéøèéø÷á íéãîåòä íéìôåèî íéøîåç íä íéé÷ð íéìôåèî íéøîåçå.ìåôéèä éøö 

åøè÷ìà úåòöîàá òöåáú ìæøåáî øîåç ìù úéèðâî äãøôä-îéä ãåéö .íéèðâé úìåëé ìòá äéäé ùåá úìåëú úãøåäì

 úåáéèøä ùøãðù éôëäö÷ä ïåøúôì.éîåé ñéñá ìò ãøôðá íøòé ìôåèîä øîåçä . 

2.5.3 äôéèùä éî 

íéðîù åìéëé àì êéìäúá åùîùé øùà äôéèùä éî , ìåëé øùà øçà øîåç ìë åà íé÷öåî ,íéðâøåà íéøîåç ,úåëúî

ìá òåâô úåò÷ø÷á ìéòé ìåôéè.äùéøã éô ìò äôéèùä éî úåëéà ìò çåã è÷éåøôä ìäðîì ùéâé ïìá÷ä ,úåîäåæîä 

 

 



2.5.4 íéùîåùî äôéèù éîá ìåôéè úëøòî äöåáå 

éî íä íéùîåùî äôéèù éîí  íéìéëî åìéà íéî .íéîäåæî íéçèùî íò åà íéîäåæî äðæä éøîåç íò òâîá åéäù

å ,íéîäåæî íéñîåî åà/å íéîäåæî íé÷ã íé÷é÷ìç ìù úáåøòú éøåæàî åæ÷åðù íéî ïëàçïåñ  úëøòî .ìåôéè åà

ìåìëú íéùîåùî äôéèù éîá ìåôéèì: 

ìåôéè éîá äôéèù 

1. éîéë ìåôéè åà/å ìà÷éæéôé íéùîåùîä íéîá éâåìåéá åà/å. 

2. íéôçøî åà íéñîåî íé÷öåî ìù äøñä. 

3.  åà/å øåæçîñíéìôåèîä äôéèùä éî ìù øåøç. 

ìåôéè äöåáá 

1. î íéìæåð ìù äèéçñì êéìäúääöåá. 

2.  åà/å ìåôéè ,íåøéò ÷åìéñäöåáä.  

3. ããî äãéãî ìù íéøçà íéããî åà/å íéìæåð úèéçñå ìåôéè é úìá÷úîä äöåáä àéä úãáåòîä äöåáä .äöåáä

.íéùîåùîä äôéèùä éîáù íéîäåæîä íé÷ãä íé÷é÷ìçäî åà/å íéñîåîä íéîäæîä ìù äøñääî 

øæåç ùåîéù åøáòé ìåôéèä êéìäúá åøöåð øùà äôéèùä éî  êéìäú úåìéòéá äòéâô àìì ïúéðù ïîæ ìë äôéèùä ï÷úîá

 íøè äôéèùä éîì íã÷ ìåôéè òöáì áéåçî ïìá÷ä äôéèùä éîá øæåç ùåîéù úåùòì ïúéð àìå äéä .ò÷ø÷ä úôéèù

íúîøæä  ï÷úî .ù"èîì ìåôéèä äôéèùä éîá ìåôéèì äîéàúî øùà úìåáé÷ ìòá äéäé äôéèùä éîì í÷åé øùà íã÷

 éìéò øâð åà/å.áåéáä úëøòî ìà íúîøæä íøè úåð÷úá ãåîòì íéáéåçî äôéèùä éî .øúàä çèùá øöåééù  äöåáä

äðåôú åà/å ìôåèú úãáåòîä .úåéøåèìåâøä úåùéøãìå äéðééôàîì íàúäá 

2.5.5 úåëîåú úåëøòî 

à øåáò íéð÷úî åììëé úåëîåúä úåëøòîäç.ùà úåçéèá ïåðâðîå ,äúöôäå äéâøðà øåöéé ,íúöôäå íéî ïåñ ëøòîä úå

÷ôñà êøåöì äîéàúî úìåáé÷ úåìòá åéäé úåëîåúäú  äðëää úëøòî ìù äìòôä êøåöì ùà éðôî äðâäå äéâøðà ,íéî

 ìù äðæäåä ìåôéèä úëøòîå ,ò÷ø÷ä ìù äãøôääå äôéèùä úëøòî ,ò÷ø÷ .äôéèùä éîá 

2.6 úåèéìôá ìåôéèì úëøòî øéååàì 

 ïåñçà éáìùî ìçä ,äáéáñì úåèéìô úòéðîì íéòöîà úèé÷ðå äàìî äø÷á äéäú ìåôéèä éáìù ìë êìäîá

 .åéøçàìå ìåôéèä éáìùá ,úåò÷ø÷ä åð÷úåé íùì íéòöîà.äáéáñì íé÷é÷ìç úèéìô úòéðî 

.íééìàîéðéî åéäé íéôéèùúä øåöééå íéîä úëéøöù êë ïðëåúú äáéáñì íé÷é÷ìç úåèéìôá ìåôéèì úëøòîä  íéìæåð

 éðôì òâôéé àì ï÷úîä ìåòôúù êë éøùôàä éìàîéñ÷îä ïôåàá úëøòîì øåøçñ åøáòé äèéìôä êéìäúá åøöååéé øùà

.úìåñôë íéìæåðä éåðéô 

2.7 ìåñôá ìåôéè úä÷öåî 

 éåôéðä úà åøáò àì øùà íéøæ íéôåâå úåìåñôá úðééôåàî úåéäì äìåëé ìåôéèä êìäîá úøöåðù ä÷öåîä úìåñôä

åà/å éðåùàøä  ïééôàìå ìåôéèä êéìäúá åøöåð øùà úå÷öåîä úåìåñôä ììëá ìôèì ïìá÷ä ìò .êéìäúá äøöåðù äöåá

ìåôéèä ãòé úà òåá÷ì úðî ìò ïúåà.  ïìá÷ä ìòúå÷öåî úåìåñô éåðéôå ïåñçà ,ìåôéèì íéììë/úåéçðä òåá÷ì  íàúäá

.ìáé÷ù íéøúéääå äéöìåâøä úåùéøãì 

2.8 úåøéúé 

çúî ïé÷úîä úà ìéòôîä ïìá÷ä àì äì÷ú äø÷îá ï÷úîá úåìéòôù êë ïå÷éúì íéôìç ìù äúåàð úåîë ÷éæçäì áéé

 ,ïå÷éú äæåçá øù÷éäìå øéáñ ïîæ ÷øô êåú íéùøãð íéðå÷éú òöáì áééçúî ïìá÷ä ,øéáñ ïîæ ÷øôì øáòî êùîéú

å úåøéù.ïøöéä úåàøåä éô ìò ï÷úîì ìåôéè  



2.9 øåèéð íééìåòôú íéøèîøô 

 øåèéðì íéòöîà ìòá äéäé òöåîä ï÷úîä íéøèîøôêìäîá  ìåôéè úôéèùäò÷ø÷øæò éð÷úî ìåòôú ,  ìåòôúäå

.óèåùä  

 åøèåðé øùà íéøèîøôä:ì íéìáâåî àì êà íéììåë 

· úìôåèîä ò÷ø÷ä ì÷ùî 

· ï÷úîá äôéèùä éî ú÷éôñ 

· pH 

· äøåèøôîè 

· äôéèùä éî áëøä 

· éìàîéñ÷î øâøâ ìãåâ 

· ä÷öåîä úìåñôä úåéåîë úø÷á úøöåðù 

· ÷áúøöåðù úéìæåðä úìåñôä úåéåîë úø 

· éîåé äñî ïæàî 

 ,ìåôéèä àú úåðé÷ú ìò úéìàåæéå äø÷á íéé÷úú êëì óñåðá ìëå íéìùëå úåôéìã ,úåì÷ú øåúéàì ï÷úîä é÷ìç

 .éòåáùå éîåé ñéñá ìò åòöåáé åìà úåøå÷éá .íéøçà íéðëî 

2.10 äø÷á úåëøòî 

èåðîä íéøèîøôì äâåöú úåëøòî ìåìëé ï÷úîä éðåúð úà øåâàéå âéöé äø÷á øãç ,úåâéøç ìò úåòøúäå íéø

ìåôéèä êéìäú éðåúð .íéøèåðîä íéøèîøôä íéøèåðîä íéøèîøôäå  .éìèéâéã ïôåàá åøîùéå äø÷áä øãçá å÷æçåé

 .äù÷á éô ìò íéðéîæ åéäéå äø÷áä øãçá åøîùéé åøâàðù íéðåúðå íéîåëéñ ,ìåôéèä êéìäú ìò íéçéù÷ íé÷úåò 

ä úåëøòî:åììëé äø÷á 

1.  úøéöò ìù äø÷îá äø÷áä êñîá íéìîñå úåáäáäî úåøåð ,éùàøä äø÷áä çåì ìò éååéç úåøåð êéìäú

ìåôéèä. 

2.  úøéöò ìù íéø÷îá ìòôåú øùà úéìå÷ äàøúä úëøòîìåôéèä êéìäú. 

3.  ìò éàøçà øùà ìåôéèä ï÷úîá ÷ìç ìë øåáò ÷åçøî úåèìúùä úåòöîàá äø÷áï÷úîä ìåòôú. 

 

2.11  øîåçä ïåñçàìôåèî 

 øçàì .øæåç ùåîéùì óñä éëøòî äâéøç úìéìùì ò÷ø÷ä ìù úå÷éãáå íåâéã ,øåèéð òöåáé ï÷úîá ìåôéèä íåéñ øçàì

 ãøôðá éãåòéé øåæàá ïñçåàú úìôåèîä ò÷ø÷ä ,óñä éëøòî äâéøç úìéìùîìåôéèä êéìäú ìù éàååìä éøöåú.  åîë

ìåôéèä êéìäúá íéðåùä íéøöåúä ïéá äàìî äãøôä òöåáú ïë éé÷ðäå äñâä äéö÷øôä ,ä÷ãä äéö÷øôä :øúéä ïéáä 

.á"öåéëå øæåç ùåîéùì úãòåéî øùà àúäá øúåéá øö÷ä ïîæä äéäé ïåñçàä ïîæ êùî ìåôéèä ïåøúôä úåðéîæì í

.äö÷ä  àìúàå øáòî ò÷ø÷ ïñçì çèùî úìåáé÷ä  .ïåñçà 

 

 

 



2.12  íåâéãä ò÷ø÷äúìôåèî 

2.12.1 íåâéã úéðëú úìôåèî ò÷ø÷ 

ìá÷äé ïåùéàì ùéâø à úèøôîä úìôåèî ò÷ø÷ íåâéã úéðëú ïéîæîä úäèéùå ïôåàå ú òåöéá.ìåôéè øçàì íåâéãä 

 úìá÷ øùôàìå äìéòéå úèøåôî úåéäì úéðëúä ìò.ìåôéèä úåìéòé øáãá ùåøãä òãéîä  ò÷ø÷ä úå÷éãá úåàöåú

.äùéøã éôì íéðéîæ åéäéå éìèéâéã ïôåàá åøîùé ,äø÷áä øãçá å÷æçåé úìôåèîä 

2.12.2 íåâéã úéðëú íéôéèùú äôéèù éîå 

íéôéèùúì íåâéã úéðëú ïéîæîä øåùéàì ùéâé ïìá÷ä äôéèù éîå ,úîäåæîä ò÷ø÷á ìåôéèä êéìäúá íéøöåð øùà 

íéôéèùúá ìåôéèá êøåö ùé íàä äòéá÷ êøåöì òãéî úìá÷ øùôàìå äìéòéå úèøåôî úåéäì úéðëúä ìòäôéèù éî/ .

éèä øçàì íåâéãì úåñçééúä ìåìëú íåâéãä úéðëåú ïôåàå ãòé òá÷éé äæ íåâéã úåàöåú ñéñá ìò ,äôéèùä éîá ìåô

á ùåîéùääôéèùä éî íéôéèùúä úå÷éãá úåàöåú .íéìôåèîä äôéèùä éîå  ïôåàá åøîùé ,äø÷áä øãçá å÷æçåé

.äùéøã éôì íéðéîæ åéäéå éìèéâéã 

2.13 éôåñ øöåú 

 ìåôéèä êéìäú ìù éôåñä øöåúäúôéèù îäæîì óñä éëøòá ãåîòì êéøö ò÷ø÷ éô ìò ùåîéùä âåñ éôì úåò÷ø÷á íé

úåîäåæî úåò÷ø÷ àùåðá ñ"âäì ãøùîä úåéðéãî ,2017 . äìáè ìåôéè øçàì úåùøãðä ò÷ø÷ä úåðåëú úà äâéöî ,

 ùåîéùä ãòéì íàúäá åòá÷éé åìà úåðåëú.úìôåèîä ò÷ø÷ä ìù 

 äìáè1 - íééø÷éò íéðééôàî (úé÷ìç äîéùø) ìåôéèä íåéñ øçàì úùøãðä ò÷ø÷ä úåðåëú ìù 

% úéñøç % èìéñ % ìåç %  øîåç

éðâøåà 

pH EC 

[µS/cm] 

 úìåëú

 úåáéèø

[%] 

       

       

2.14  øãñïåé÷éðå 

 åàøéé øùà íéòöîàä ìë úèé÷ð ïìá÷äî ùåøãì éàùø äéäé è÷éåøôä ìäðî ïåé÷éðä ìò äøéîùì íéùåøãë åì

 è÷éåøôä ìäðî éàùø ,åìà úåùéøã øçà àìîé àì ïìá÷ä íàå ,åéúåáéáñáå øúàá ùåëø ìë úåîìù ìòå äàåøáúäå

ïìá÷ä ïåáùç ìò ì"ðë úåùåøãä úåìåòôä úà úåùòì.  

  ìäðî úåéçðäì íàúäá úåèøåôîä úåìåòôä úà ïìá÷ä òöáé ïäî ÷ìç ìë åà äãåáòä íåéñá:è÷éåøôä 

1. åì íéëåîñä íéçèùäå äãåáòä øúà éå÷éð 

2. .íéøîåç úåéøàùå úìåñô ,äôùà éåðéô 

3. .åúåîã÷ì áöîä úøæçä 


