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 רקע .1

רחבות עבודות פיתוח מלווה ומפקח על המשרד להגנת הסביבה  ותהאחרונ שניםבמהלך ה

עולה הצורך בשיקום של אתרי . במסגרת עבודות אלו למטרות דיור והנחת תשתיות היקף

 . שונים ברחבי הארץפסולת שאינם פעילים המצויים באזורים 

אתרי פסולת שאינם משוקמים מהווים פוטנציאל לסיכון בריאות הציבור, זיהום מי תהום 

הליך השיקום של אתרי הפסולת כולל עבודות חפירה, ניפוי ועירום של תכולת אתרי ואוויר. 

"נוהל חפירה, מיון ופינוי פסולת  הפסולת. בין היתר קיימות הנחיות של אגף פסולת מוצקה 

לפיהן יש לבצע ,"הנחיות אגף פסולת"( -) להלן 2007ת סגורים" משנת מאתרי סילוק פסול

 הנחיות אלו מוטמעות לרוב במסגרת תנאים ברישיון עסק.  .את השיקום

עודה שי ,הליך ניפוי באתרשעברה היא קרקע אתרי פסולת, אחד מתוצרי השיקום של 

בהתאם למסמך המדיניות של המשרד המקורי במהלך פעילות המטמנה היה כאדמת כיסוי. 

 10להגנת הסביבה בתחום קרקעות מזוהמות, אתרי פסולת הקולטים כמות יומית העולה על 

של  במעגל השניטון, הם עסקים הנכללים  25,000טון ליום או לחילופין מטמנה שקלטה מעל 

 ן(. טו 25,000"פעילות מזהמת" במסמך המדיניות של )בהינתן כמות חומר העולה על 

ק או לחילופין עסקים העונים להגדרה זאת הינם נדרשים בחקירה טרם פעולת סגירת העס

 הנחיות אלו יהיו תקפות, בכפוף למגבלות המצוינות, רק לקרקעשינוי ייעוד הקרקע. 

 .טון 10,000עברה הליך ניפוי בכמות שעולה על שהוצאה מתוך גוף הפסולת ו

וניתוב מערומי הקרקע המנופה שמקורה  הגיבוש הנחיות סביבתיות לחקיר מטרת המסמך:

בפינוי קרקעות  פוטנציאליעל מנת להפחית את הסיכון ה כאמור בפעולות שיקום המטמנה

)סילוק פסולת  מזוהמות המוגדרות כפסולת חומרים מסוכנים מתוקף תקנות רישוי עסקים

 .לאתרים שאינם מורשים 1990 -חומ"ס(, התשנ"א

יובהר בהקשר זה, כי דרישה לביצוע הליך דיגום מערומי קרקע שמקורם במטמנה, תיקבע 

 –במסגרת הפעלת סמכויות המשרד לפי כל דין, לרבות חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

וחוק התכנון  1959 –, חוק המים, התשי"ט 1968 –, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1993

ות המקצועיות שיובאו במסמך זה מהוות כלי עזר מקצועי . ההנחי1965 –והבניה, התשכ"ה 

 ובו פירוט הדרך המקצועית ליישום הדרישות בנושא זה.
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 הגדרות .2

 "1984חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד ב וכהגדרת –"אתר לסילוק פסולת. 

  "עובד מעבדה מוסמכת לביצוע דיגומי קרקע או גז קרקע. –"דוגם קרקע מוסמך 

 "קרקעות מזוהמות, שפכי תעשיה ודלקים במשרד להגנת עובד אגף  –"המנהל

 . הסביבה שהוסמך לפי התקנות

  "השבה או סילוק של קרקע מזוהמת, ובכלל זה שימוש חוזר בקרקע כמצע  –"טיפול

 לתשתית. 

  "על ידי הרשות , מעבדה המוסמכת לסוג הבדיקה הנדונה –"מעבדה מוסמכת

ת ע"י ארגון המוכר הלאומית להסמכת מעבדות או במעבדות מוסמכו

( ILAC –)להלן  International Laboratory Accreditation Cooperationע"י

, על פי הגרסה העדכנית ביותר לתקן ILACוהחתום על הסכם הכרה הדדית עם 

17025 IEC  /ISO לשיטות בדיקת קרקע או לדיגום קרקע או גז קרקע . 

  "המת למעט אתר הטמנה )יעד אתר בו נעשה טיפול בקרקע מזו –"מתקן טיפול

 ביניים(.

  "ערכי הסף המפורטים בחוברת ערכי הסף הראשוניים למזהמים  –"ערכי הסף

 (2004מרץ )בקרקעות המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד 

  "רכז שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות, או רכז חומרים מסוכנים, או  –"רכז במחוז

 בנושא.גורם אחר במחוז האחראי לטיפול 

 

  הליך שיקום המטמנה

 .טרם שיקומה מידע אודות הזיהומים הפוטנציאליים במטמנה .1

, להנחיות אגף פסולתפעול בהתאם טרם כניסה לעבודות חפירה במטמנה על היזם ל

 אלו. הנחיותכנדרש בולתכנון הליך השיקום , לגיבוש נהלים ולפעול לאיסוף מידע

 חקירה מקדמית טרם שיקום .2

יש להגיש תכנית לביצוע סקר קרקע מלא בהתאם לנהלים העדכניים של המשרד להגנת 

 הסביבה כפי שמופיעים באתר האינטרנט של המשרד. 

הסקר יכלול לקיחת דגימות קרקע, אפיון  -אפיון הקרקע המצויה בשכבות הפסולת 2.1

ביצוע בדיקת גזי קרקע, וביצוע חקירת מי תהום ככל ו, חתכי קרקע בגוף המטמנה

נטרנט של איהסקרים יעשו בהתאם להנחיות המפורסמות באתר ה שנדרש. 

ממצאים עלו יוגשו בדוח אשר יכלול המשרד לרבות הנחיות לביצוע סקר גז אקטיבי. 
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פירוט של המזהמים במטמנה, שרטוט הכולל את השטח הנחקר, ממדי המטמנה 

 יהום בתווך האנכי והאופקי. והתפרסות הז

יש לפעול בהתאם להנחיות אגף פסולת  -אפיון פסולת המצויה בשכבות הפסולת  2.2

לרבות אפיון דגימות פסולת ע"פ הפרמטרים הבאים: צבע, ריח, הרכב, צפיפות 

. דגימות אלו יעשו באותה pH, מוליכות הידראולית ו TOCכללית, תכולת רטיבות, 

 קרקע אקטיבי. שיטה בה נדרש בסקר גזי

 אפיון גזי קרקע לצורך אפיון הפסולת יעשה בהתאם להנחיות אגף פסולת. 

 חפירת פסולת החשודה כמסוכנת במהלך עבודות החפירה .3

לאחר אישור המשרד לממצאי החקירה  ולאחר קבלת אישור לתחילת עבודות החפירה בגוף 

קרקעות בעלות בבמידה וייתקל בפסולות חומרים מסוכנים כגון חביות, קוביות או הפסולת. 

ידווח מידית  ,(חל"מ 20מעל  גבוהות  PIDממצאי שדה חריגים )ריח, מראה, קריאות 

הפסולות  אישור המשרד ונהלים קיימים לפינויפעל על פי ילגורמים הרלוונטיים במשרד ו

 לאתר מורשה.

 מערומי הקרקע המנופהמיון ועירום הליכי  .4

 5מערומי הקרקע יערמו בתא שטח ייעודי בו תונח הקרקע בגובה מרבי של   4.1

 מטרים ובאופן בו לא תגרם כל התעופפות או פיזור של הקרקע בשטח האתר.

במידה ומערומי הקרקע יונחו בשטח המטמנה באזור שעבר חפירה, יהיה עליו   4.2

מונה באופן בו תמנע אפשרות להיות מונח ע"ג תשתית מספקת שתתואם עם המ

 זליגת תשטיפים לקרקע.

את מערומי הקרקע יש למקם ולערום באופן בו תתאפשר עליית כלים מכאניים   4.3

 לטובת ביצוע דיגום קרקע )כגון מכונות קידוח מסוג "גיאופרוב"(.

עבור כל מערום יש להציב שילוט ולוודא הפרדה בין המערומים ע"פ ממצאי שדה,   4.4

 .ע, אזורי חפירה שונים בגוף הפסולתתכונות הקרק
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 לאחר מיון וניפוי במעורםהליכי הדיגום של מערומי הקרקע  .5

a.  מאחר ומדובר במערומי קרקע שעברו מיון וניפוי, הנחת העבודה כי הקרקע

הומוגנית  וסבירות רבה כי ממצאי השדה לא יעידו על הימצאות זיהום או שאריות 

מאחר ומדובר בהטמנה של פסולת מעורבת  (XRF, ריח, צבע, לחות, PIDפסולת  ) 

ככל שבשטח העבודה לאחר מיון הקרקע מגוף בהפסולת יתברר כי הנחת  .או יבשה

להודיע מיידית עבודה שגויה וקיים אינדיקציות לזיהומים של חומרים מסוכנים יש 

, דיגום לגורם במשרד ולבצע אפיון ודיגום ע"פ נוהל "הנחיות מקצועיות לחפירה

"הנחיות לדיגום  -מות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא" )להלןערי

 מערומים( 

b.  ככלל יש עדיפות לביצוע דיגום קרקע של המערומים באמצעות מכונות קידוח, נבקשכם

להעביר למשרדנו טרם פעולות הדיגום תכנית לדיגום המערומים המבוססת על סקר קרקע, 

במתחם, יש לדגום את הקרקע בהתאם לתדירות  במידה והקרקע תאוחסן כתפזורת

 המפורטת בטבלה א'.

c.  מערומי הקרקע יידגמו בהתאם למפורט בטבלה א' באמצעות דוגם מוסמך, דגימות

 המעבדה יישלחו למעבדה מוסמכת.

d. בליווי היועץ הסביבתי של פרויקט  על הדוגם המוסמך לבצע דיגום למערומי הקרקע

המפורסמות באתר האינטרנט של  לדיגום מערומיםהנחיות על פי נוהל "ו השיקום

לעניין תדירות הדיגום, כל עוד לא ניתן אישור ספציפי ע"י הגורם הרלוונטי  המשרד.

 במשרד יש לפעול באופן מלא בהתאם להנחיות שהוזכרו לעיל.

e.  במקרה וניתוב הקרקע מפעילות השיקום הינה לאתרי קצה השונים מקרקעות

על פי המפורט בטבלה וש, על תדירות הדיגום להיות המותרות להשבה לכל שימ

 א'.

f.  פינוי קרקע המכילה מזהמים בעלי מספרי או"מ חייב באישור מנהל בהתאם

 .1990-לתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומ"ס(, התשנ"א

g. .'אישור המנהל יינתן בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה א 

h. שטיפה, תדירות טיפול באמצעות רבות במקרה והקרקע עוברת תהליכי טיפול, ל

 בהתאם לתכנית שתאושר ע"י נציגי המשרד. קבעדיגום הקרקע ת

i. לרבות:   ככל שהדוגם המוסמך יעשה שימוש במכשירי שדה שתחת הסמכהPID ,

XRFלהפחית את תדירות הדיגום במעבדה הגורם הרלוונטי תחת אישור  ,. ניתן

 ויעשו בדיקות בקרת איכות.ובתנאי שמכשירי המדידה בשדה יראו ערכים נמוכים 
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 חקירת מערומי קרקע לאחר ניפוי ומיון  .6

 בדיקות השדה, בדיקות  מעבדה ושיטות האנליזה  כתלות ביעדי הקצה השונים. להלן פירוט 

המיועדים למגורים )לרבות מגרשי מגורים( למעט אזורים  -קרקע להשבה לכל שימוש  6.1

 מ' מקידוח הפקה 150או  אזורים המצויים במרחק של עד 

 תנאי עמידה פרמטרים

מספר  -בדיקות שדה

דיגום חטף אשר ישלחו 

   לאנליזה )מ"ק(.

 מ"ק.  25. יש לבצע דיגמת שדה אחת לכל 25: 1

מספר דיגום  -מעבדה 

חטף אשר ישלחו 

  לאנליזה )מ"ק(.

. יש לשלוח למעבדה דגימה אחת )מתוך דגימות החטף המזוהמות ביותר( 100: 1

  מ"ק. 100לאנליזה לכל 

בהתאם לערכי הסף או בהתאם למדיניות השבת קרקעות של המשרד הצפויה  ערכים מבוססי סיכון

 להתפרסם בתקופה הקרובה.

 

 pHערך הגבה   פרמטרי דיגום

 עבור כל הדגימות( מתכות במיצוי חומצי ( 

 TPH  על פי שיטתEPA 8015 )עבור כל הדגימות ( 

 TOC  1484  ע"פ שיטתEN /SM 5310B )עבור מחצית הדגימות ( 

  תכולת נדיפים ונדיפים למחצה-VOC's.  עבור ערכי (PID   או  חל"מ 20מעל

 מסך הדגימות(. 20%ולכל הפחות  ש קיים אינדיקציה לריח 

 תכולת נדיפים למחצה-  SVOC's.  בהתאם לממצאי שדה, ולכל הפחות (

 מסך הדגימות(. 20%

 .בהתאם לממצאים, תקבע תדירות הדיגום למזהמים המשניים 

 ייתכנו פרמטרים נוספים על פי ממצאים ועל פי הצורך 

 

במידה ויש צורך בהשארת החומר באתר עצמו, ניתן לבצע סקר סיכונים   הערות

 לטובת בחינת ערכים חלופיים.

  במידה וישנן חריגות בערכי המיצוי החומצי למתכות כבדות יש צורך בביצוע

 טיפול\בדיקת מיצוי מיימי לטובת איתור אתר הקצה המתאים לפינוי

  במידה והקרקע נמצאה נקייה אך ישנם ממצאי שדה שלא באו לידי ביטוי

 פלסטיק, גזם, ניילון ועוד(ה , לדוגמא: ריח, שאריות פסולת )בבדיקות מעבד

זו להשבה ליעד זה ) היעד יקבע בכפוף לאישור הגורם  אין לשלוח קרקע

 במשרד(.

 



 

 
 

6 
 

אזורים   למעט - מילוי באזורי תעשייה או בתשתיות כבישים בין עירונייםקרקע   6.2

 .מ' מקידוח הפקה 150המצויים במרחק של עד 

 תנאי עמידה פרמטרים

מספר דיגום חטף  -בדיקות שדה

   )מ"ק(.אשר ישלחו לאנליזה 

 מ"ק.  50. יש לבצע דיגמת שדה אחת לכל 50: 1

מספר דיגום חטף אשר  -מעבדה 

  ישלחו לאנליזה )מ"ק(.

. יש לשלוח למעבדה דגימה אחת )מתוך דגימות 250: 1

  מ"ק. 250החטף המזוהמות ביותר( לאנליזה לכל 

 ערכים מבוססי סיכון

 

קרקעות של בהתאם לערכי הסף או בהתאם למדיניות השבת 

 המשרד הצפויה להתפרסם בתקופה הקרובה.

 פרמטרי דיגום

 

  ערך הגבהpH 

 )מתכות במיצוי חומצי ) עבור כל הדגימות 

 TPH  על פי שיטתEPA 8015 )עבור כל הדגימות ( 

  תכולת נדיפים ונדיפים למחצה-VOC's עבור ערכי ( .

PID   חל"מ או ש קיים אינדיקציה לריח  ולכל  20מעל

 מסך הדגימות(. 20%הפחות 

 תכולת נדיפים למחצה-  SVOC's בהתאם לממצאי ( .

 מסך הדגימות(. 20%שדה, ולכל הפחות 

  בהתאם לממצאים, תקבע תדירות הדיגום למזהמים

 המשניים.

 ייתכנו פרמטרים נוספים על פי ממצאים ועל פי הצורך 

 

 הערות

 

  חצי המטר העליון  לכיסוי החפירה יעמוד בערכים

 בערכי הקרקע המותרת לכל שימוש.המפורטים 

  במידה וישנן חריגות בערכי המיצוי החומצי למתכות

כבדות יש צורך בביצוע בדיקת מיצוי מיימי לטובת איתור 

 טיפול\אתר הקצה המתאים לפינוי

  במידה והקרקע נמצאה נקייה אך ישנם ממצאי שדה

שלא באו לידי ביטוי בבדיקות מעבדה , לדוגמא: ריח, 

יש לקבל ולת ) פלסטיק, גזם, ניילון ועוד( שאריות פס

להשבה ליעד זה ) היעד יקבע בכפוף לאישור  אישור

 הגורם במשרד(.
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 קרקע לפינוי למטמנות מאושרות כאדמת כיסוי   6.3

 תנאי עמידה  פרמטרים

מספר דיגום חטף  -בדיקות שדה

   אשר ישלחו לאנליזה )מ"ק(.

 מ"ק.  50. יש לבצע דיגמת שדה אחת לכל 50: 1

מספר דיגום חטף אשר  -מעבדה 

  ישלחו לאנליזה )מ"ק(.

. יש לשלוח למעבדה דגימה אחת )מתוך דגימות 250: 1

  מ"ק. 250החטף המזוהמות ביותר( לאנליזה לכל 

 ערכים מבוססי סיכון

 

ובכפוף לערכי הסף שנקבעו  בהתאם לערכי הסף הדרקטיבה

 במשרד לקליטה במטמנות שונות ע"פ מיצוי חומצי.

 פרמטרי דיגום

 

 .בהתאם לנוהל דיגום מערומים 

  חוברת ערכי הסף( 6בהתאם לדרקטיבה ) נספח 

 בהתאם לנוהל אישור מנהל 

 ייתכנו פרמטרים נוספים על פי ממצאים ועל פי הצורך 

 

 הערות

 

 ההנחיות מתעדכנות מעת לעת 

  במידה וישנן חריגות בערכי המיצוי החומצי למתכות

כבדות יש צורך בביצוע בדיקת מיצוי מיימי לטובת 

 טיפול\איתור אתר הקצה המתאים לפינוי

 

 


