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 הקדמה 1

תהליכי טיפול בפסולת, סיווגה והגדרתה הם תהליכים מורכבים ובעלי משמעות רבה בכל הקשור 

 2017ביולי לאופן הטיפול, לזיהוי תכונות הסיכון של הפסולת והדרישות החוקיות החלות עליה. 

מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות פורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה ה

נועד לסייע לגורמים בתחום ניהול ( ואשר EWC – European Waste Catalogue) האירופי

  1.קטלוגהעל פי  פסולות בכל הקשור לאופן סיווג (יצרני פסולת, מפעלי טיפול ורשויות)הפסולת 

את המדריך לסיווג פסולת מסוכנת  מותלדיגום ואנליזה של פסולות מסוכנות משליהנחיות אלו 

של אופן לקיחת דיגום מייצג, הכנת הדגימה וביצוע האירופאי, בהיבט על פי קטלוג הפסולות 

מטרת ההנחיות לייצר אחידות ואמניות בכל הקשור לזיהוי תכונות הסיכון  .האנליזה המתאימה

יש לפעול בהתאם לאמור בו, בעת סיווג של פסולת במקרים  של הפסולת ולקביעת אופן סיווגה.

, וכן ונדרשת בבדיקת ההרכב שלה ומאפייניה בכדי לסווגהבהם הפסולת מקוטלגת כפריט מראה 

ההנחיות . קביעת יעד ואופן הטיפול –במקרים בהם נדרשות אנליזות לצרכים שונים כדוגמת 

אילו  ותכיצד לבצע דיגום מייצג בהתייחס לסוג הפסולת ואופן אחסונה ומפרט מפרטות בין היתר

 בדיקות יש לבצע לשם סיווגה. 

. האחריות 1שלבים עוקבים כמתואר באיור  7-דיגום פסולות לתהליך את ניתן לחלק  לככל

 לביצוע שלבים אלו מחולקת בין גורמים שונים כדלקמן: 

)המסומן בסגול( הוא באחריות "בעל הפסולת" ויכול להתבצע על הכנת תכנית דיגום   - 1שלב  -

 ידו או על ידי מי מטעמו;

)המסומנים בירוק( הם באחריות והעברת הדגימה למעבדה  ביצוע הדיגום - 3 -ו 2שלבים  -

 "חברת הדיגום המוסמכת". 

)המסומנים בכחול( הם באחריות "מעבדת הבדיקה  -הכנת הדגימה והאנליזה  - 4-6שלבים  -

 .2המוסמכת". שיטות המעבדה הנדרשות מפורטים בנספח 

על ידי "חברת הדיגום )המסומן בירוק ובכחול( יבוצע הכנת דו"ח דיגום מלא   - 7שלב  -

 המוסמכת" או "מעבדת הבדיקה המוסמכת". 

  

                                                 
, ניתן ניתן לעיון מדריך לסיווג  פסולת  מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי, 2017המשרד להגנת הסביבה,  1

 באתר המשרד להגנת הסביבה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Waste/Pages/default.aspx
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 בהרחבה בנושאים הבאים:ההנחיות  יעסקו בתוך כך, 

 נושאים והנחיות שיש לבצע ולקחת בחשבון לפני ביצוע  – דיגום ואנליזה הכנת תכנית

 (3  פרק) פסולת מסוכנתדיגום של 

  (0  פרק) דיגום מייצג. הנחיות לגבי אופן ביצוע – דגימה מייצגת נטילתאופן 

 (5  פרק)פירוט של שיטות הבדיקה ובקרת איכות.  – אנליזה 

 (6  פרק) מידע בטיחותי הנוגע לדיגום חומרים מסוכנים. – טיחותב 

לחובות דיגום במתקני טיפול לצורך קליטת פסולות, במקרים אלו  ותמתייחס הנחיות אלו אינן 

נדרשים לאופן דיגום, פרמטרים או שיטות שונות, בהתאם לדרישות ותנאי מפעלי הטיפול 

 לדיגום של גזים ואירוסולים. ותמתייחס הנחיות אלו אינן הרישיונות של המפעלים. כמו כן 

 

   שלבי עבודה בדיגום ובדיקת פסולת מסוכנת -1איור 

הכנת  . 1
תוכנית  

 דיגום

ביצוע הדיגום  . 2
 המייצג בשטח

העברת . 3
הדגימה אל 

 המעבדה

הכנת  . 4
 הדגימה 

מיצוי  . 5
 הדגימות

ביצוע  . 6
 אנליזה

ח  "הכנת דו. 7
 דיגום
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 הגדרות 2

 .פסולת  הבהשגחתו, בפיקוחו, או בהנהלתו מצויאדם שבהחזקתו,  - "פסולת"בעל ה

  דיגום בודד הנאסף בנקודה ספציפית. - "דיגום חטף"

 דיגום המתבצע על ידי איחוד של מספר דגימות חטף –"דיגום מורכב" 

של או מאריזות שונות מאזורים שונים  יםמספר דיגומים מורכבים הנלקח -"דיגום מייצג" 

 של הפסולת הנבחנת. מדגם מייצג המהווה , הפסולת

דיגום המוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ל חברה - "מוסמכת "חברת דיגום

 .בהנחיות אלופסולות מסוכנות וחומרים מסוכנים כמפורט 

, על ידי 2כמפורט בנספח  עבדה המוסמכת לסוג הבדיקה הנדונהמ - "מוסמכת "מעבדת בדיקה

 International Laboratoryהרשות הלאומית להסמכת מעבדות או ע"י ארגון המוכר ע"י 

Accreditation Cooperation (ILAC) הדדית עם  והחתום על הסכם הכרהILAC על פי ,

לבדיקת חומרים מסוכנים ופסולות לשיטות  IEC / ISO 52071הגרסה העדכנית ביותר לתקן 

  .מסוכנות

חלופיים  פריטיםיש לה שני  האירופאי הפסולות קטלוגשעל פי פסולת  - מראה"פריט "

אשר אחד מהם מסומן בסימון כוכבית, המציין את קיומם של תכונות סיכון בפסולת לפחות, 

 .או במרכיביה, והשני אינו מסומן כאמור
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 דיגוםהכנת תכנית  3

 רמת וודאותמידע מקדים ו 3.1

לגבי הרכב  לדיגום פסולות מסוכנות מסוגים שונים וברמות וודאות שונות הנחיות אלו נועדו

 . ככלל ניתן לסווג רמות וודאות אלו לשלוש:הפסולת

 הרמת וודאות גבוהה לגבי זהותקיימת אשר  פסולת  – יםידועשהרכבה/ תכונותיה  פסולת -

רשום עליו שם במיכל אשר במפעל שפעילותו מוכרת,  תהנמצא פסולת ותכונותיה. לדוגמא

פסולת שיש לגביה "הצהרת , החומר או פרטים המעידים על תכונות החומר כמו מספר או"מ

קיים סיווג של זרם ש, או בה נוצרה הפסולת ותהליכי היצורמקור הפסולת המעידה על יצרן" 

 .פסולת זה מהעבר

או  השיש חשד או ספק לגבי זהות פסולת – חלקית יםידועשהרכבה/ תכונותיה פסולת  -

לקבל מידע או בדיקת שטח שלה או של מידע באתר איסוף מידע הרכבה אולם שניתן על ידי 

למשל פסולת שעברה סיווג אולם חלו שינויים בתהליכי  .והרכבה הלגבי זהותחלקי לגבי 

 היצור, פסולת במכלים מסומנים אולם ללא בעלים ברורים ומידע אמין על הרכבה המדוייק.

או כמעט לא  יםלא ידועותכונותיה  השהרכב פסולת – תיה לא ידועיםשהרכבה/תכונופסולת  -

אלו יהיו במקרים רבים חומרים נטושים, כמו חביות שנשטפו לחוף או פסולות אלו . יםידוע

חומרים אל מיכלים שנמצאו בצד הדרך ללא  פרטים מזהים. לחומרים אלו יש להתייחס כ

 מסוכנים, אלא אם הוכח שאינם כאלו. 

לצורך ביותר  יםמשמעותיבדיגום  תהפסולת הנדרש אודות היקף המידע המקדיםו וודאותרמת ה

פרמטרים בחירה ממוקדת של מאפייני סיכון,  ראשוני של תכנית דיגום מתאימה, זיהויהכנת 

, משלל. ם מנגדאת קיומ מראש פרמטרים שניתן לשלולשל ומצד אחד,  אנליזהלדיגום והנדרשים 

מקד , ניתן לומטרת הדיגום הינו סיווגברמת וודאות גבוהה  רכבה ידועשהפסולת קיימת כאשר 

, זאת בהתאם לבצע דיגום יעיל וחסכוניבכך את בדיקות המעבדה עבור מספר פרמטרים בודדים ו

 .למדריך סיווג פסולות על פי הקטלוג האירופי

הרכבה  את רמת הוודאות לגבי יעלה ,הנדרשת בדיגום פסולתהת ואוד ונתוניםאיסוף מידע  לרוב,

 בהתאם למפורט ,לבצע פעולות מחקר ואיסוף מידע יש ,לשם כך. הבדיקות הנדרשותיצמצם את ו

  כחלק מהכנת תכנית הדיגום. זאת ו להלן  3.2  בפרק בהמשך

 תכנית דיגום הכנתל שלבים 3.2

יש להכין תכנית דיגום מסודרת ומפורטת, בהתאם להנחיות המובאות  בפועל דיגוםהביצוע לפני 

על ידי מי על ידו או ויכולה להתבצע  פסולתבאחריות בעל ההינה הכנת תכנית הדיגום  בפרק זה.

  מטעמו, לרבות יועץ סביבתי בעל ידע ויכולות מתאימות. 

בשלב  .בהכנת תכנית דיגום םשלבי -2איור בתוכנית מורכבת ממספר שלבים כמתואר ההכנת 

. בדיגום הפסולת הנדרשתעל  רב ומפורט ככל הניתן לאסוף מידעיש הראשון, טרום הדיגום, 
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בשלב הבא, פרטים ומידע על הפסולת. מהם לאסוף  במטרהלצורך כך יש לזהות את גורמי העניין, 

את  הפסולת, לקבועהרכב רמת הוודאות אודות לאת מטרת הדיגום ובהתייחס אליה ו להגדיריש 

נות  הפסולות העשויות ולזהות את תכ יש שלאחר מכן. בשלב המידע הנדרש מתוצאות הדיגום

מיקום וכד'(.  בנקודות או תקופות שונות,   או על ביצוע הדיגום )כגון שונות הלהשפיע על זיהוי

לאחר מכן ובהתבסס על כל השלבים לעיל יש להגדיר את הפרמטרים לדיגום ואת אופן לקיחת 

 פרק זה. בהמשךשלבים אלו מפורטים בהרחבה  .דיגום מייצג

 בהכנת תכנית דיגום םשלבי -2איור 

 

דיון עם בעלי  . 1
 העניין

 יצרן הפסולת•

 מזמין הדיגום/ רגולטור•

 טיפול/ יעד הפינוי•

 מעבדת הדיגום•

התאמת  . 2
תכנית הדיגום  
 למטרת הדיגום

 סיווג חומרים על פי המדריך לסיווג  פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי  •

 דיגום מוודא תקופתי לפסולת•

 בדיקת התאמה למתקן טיפול•

קביעת רמת .3
 הדיגום הנדרשת

קביעת רמת פירוט הדיגום על פי דרישת הרגולטור ובהתבסס על רמת הוודאות אודות •
 פסולת \לפי סקר מאפייני החומר )החומר 

 אפיון בסיסי•

 אפיון מעמיק •

תיעוד חומר . 4
הרקע על  
 הפסולת

 הגדרת מיקום•

 תהליך•

 הומוגניות/ שונות •

 תכונות הפסולת•

 

הגדרת  . 5
הפרמטרים 

 לדיגום

 פיסיקליים•

 כימיים•

 ביולוגיים•

בחירת שיטת  . .6
 הדיגום

 בחירת קבוצת המדגם•

 מספר הדגימות הנדרש•

 מיקום הדגימות/פיזור•

 מידת רגישות התוצאות•
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, החל מדיון עם בעלי העניין, הגדרת מטרות הדיגום, רמת הדיגום הנדרשת את המידע הנאסף

יש  פסולות,הדגימה והבדיקות הנדרשות ל לקיחת קביעת אופןל בסיסמידע המהווה  כל זה ובכלל

 1 בנספח מובא ) 3.4 בפרק  , כמפורטפסולתהכחלק מסקר מאפייני ו הדיגוםבתכנית  ,לכלול כרקע

 . (זה למדריך

 תכנית הדיגום תכלול לפחות את הנושאים הבאים:

 אגירת הפסולת, אופן אחסון, מיקום הפסולת רתיאו -

 אופן היווצרות הפסולת רתיאו -

 ומרכיבים עיקריים הפסולת כמות  -

 מידת השונות של הפסולת )הומוגנית או לא( -

הפסולת בהתאם לקטלוג הפסולות האירופאי )יש לפרט מספר פריטים משוער של סיווג   -

 במקרה של פריטי מראה(

 מועד הדיגום המתוכנן )תאריך ושעה( -

 מטרת הדיגום -

 יש לצרף מפת דיגום -קודות הדיגוםכמות נמיקום ו -

  הנדרשים המורכבים ודיגומי החטףהדיגומים כמות  -

 שיעשו לכל דוגמההבדיקות כמות וסוג  -

בצירוף אסמכתאות ומידע חיוני נוסף,  )חלק א'( 1באמצעות נספח תוגש הדיגום כאמור כנית ת

לפני מועד הדיגום  )קלנדרי( יום 30-לפחוותבמחוז,  החומרים המסוכנים מרכזאישור ללבדיקה ו

הערות או דרישת  המרכזהעביר  .המרכזשקבע אחר ובמקרים דחופים על פי המועד  המתוכנן

. במקרה לקבלת התיקונים וההשלמות , יקבע במסגרתן את לוחות הזמניםעל התכנית השלמות

 גום.במחוז לא יבוצע הדיהמרכז זה, כל עוד לא אושרה תכנית הדיגום המתוקנת, על ידי 

 זיהוי בעלי העניין והתייעצות עמם 3.2.1

לספק מידע  בעת דיגום פסולות מסוכנות יש לזהות את כלל בעלי העניין הרלוונטיים, אשר עשויים

בעלי העניין דוגמא ל. , אופן הדיגום או הבדיקות הנדרשותלדיגום תהמיועד פסולתאודות ה

 שאיתם מומלץ להתייעץ לצורך איסוף מידע אודות החומר:

 פסולתובעל האתר בו נמצא ה הפסולתבעל , הפסולתמחזיק  -

 אנשי מקצוע העובדים במפעל ומכירים את תהליכי היצור הרלוונטים -

 מבקש הדיגום -

 חברת הדיגום והמעבדה -

 גורמי פיקוח ואכיפה -

 ( ה הפסולתאנשי מקצוע בעלי ידע בתחום )למשל מומחים בתחום התעשייתי ממנו נוצר -
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לו יש לנסות ולאסוף פרטים אודות החומר הנדגם לרבות בנושאים בהתייעצות עם גורמים א

 הבאים:

 התהליך שהביא להיווצרות הפסולת, מקור ההפסולת -

 , יעדי סילוק קודמים היסטוריית אחסון -

 מאפיינים ידועים או אפשריים -

 ריכוזים חומרים צפויים זיהומים אפשריים -

 יעדי טיפול אפשריים לפסולת ומגבלותיהם -

 את המידע הנאסף יש לתעד כחלק מסקר מאפייני הפסולת. 

 מטרת הדיגום 3.2.2

דיגום החומרים צריכה להילקח בחשבון בטרם קביעת הפרמטרים לבדיקה. מטרת מטרת ה

כמובא לעיל, עם זאת, ישנה חשיבות בבדיקה  הפסולתהדיגום אינה מנותקת מרמת הוודאות לגבי 

להלן מספר דוגמאות בחירת הפרמטרים לדיגום. נפרדת האם וכיצד מטרת הדיגום משפיעה על 

  לבדיקה.הנדרשים   הפרמטריםעל ולהשפעתן ולאופן  פסולת מסוכנתלמטרות אפשריות לדיגום 

אם מטרת הדיגום היא סיווג פסולת לפי המדריך לסיווג   - סיווג הפסולתדיגום לצורך   -

, אלא אם ניתן לשלול חלק חלק א' 2נספח בפסולות, מומלץ לדגום את כלל המזהמים 

 במקרה שנשללים פרמטרים יש לפרט מדוע נשללו. .כלשהימהפרמטרים מסיבה 

פסולת שעברה סיווג בעבר, נדרשת בדיגום ואנליזה  - דיגום מוודא תקופתי לפסולת -

)כולל אם סווגה כשלא  תקופתיים המוודאים שאכן הפסולת נותרה בעלת מאפיינים דומים

כלול רק פרמטרים למצומצמת יותר ו. במקרה זה, תכנית הדיגום יכולה להיות מסוכנת(

הפרמטרים ולא לכלול את כל שזוהו כגורמים לתכונות סיכון או שעשויים להשתנות עם הזמן 

 בהם נוצרתשאין כל שינוי בתהליכים  /מידעאם יש אסמכתאותחלק א'. זאת,  2שבנספח 

 .נה ובכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבההפסולת ושהיא הומוגנית לאורך כל הש

להכיר את יעד לצורך בדיקת התאמה למתקן טיפול, חשוב  - למתקן טיפול  התאמה בדיקת -

, אך עברה סיווג ותכונותיה ידועותם הפסולת א הטיפול המבוקש ואת מגבלות הקליטה שלו.

עלול לפגוע , או טיפול מסוים ליעד מתאימים םחשש שהיא מכילה חומרים שאינ קיים

 לבדוק פרמטרים אלו. יש  בתהליך הטיפול,

 הדיגום הנדרשהיקף איפיון  3.2.3

וממטרת הדיגום, ניתן לסווג  הפסולת, מכמותהלגבי מרמת הוודאות  נגזר הדיגום הנדרש היקף

 באופן הבא:למספר רמות הדגימות  היקף וסוגאת 

ניתן לבצע בשטח  ןאותבדיקות ללרוב מתייחס  – / ראשוני אפיון בסיסיצורך דיגום ל -

 מידית.  ן היאיהתוצאותפשוטים וקבלת באמצעים 
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את, זיחד עם כמו בדיקות מעבדה.  שטח אינן מדויקותהדגימות יש לציין כי במקרים רבים 

חשוב לציין, תוצאה  .ת או תכונות הסיכון שלההפסולראשוני של  יש בהן בכדי לעזור בזיהוי 

נוספת, בבדיקת מעבדה  פרמטר מסוייםת הצורך לבדוק חיובית בדיגום שטח עשויה לשלול א

ית בכדי לצמצם את הפרמטרים הנדגמים )למעט מקרים לאך אין להשתמש בתוצאה שלי

 ברורים מאליהם ועם וודאות גבוהה(. 

, סיסות במים, ממחמצנים, pH, נקודת הבזק בדגימות שטח: אותם ניתן לבדוקפרמטרים 

 .אידויו סולפידים, פרוקסידים

פרמטרים אשר נקבעו בתוכנית הדיגום. ל ,יקותבדכלל הביצוע מתייחס ל – מלאדיגום  -

מאלו הנעשות בדיגום לאפיון לרוב אנליזות מורכבות יותר הן  מלאהבדיקות שנעשות בדיגום 

אורכת זמן רב  יהןקבלת תוצאות .מתאיםדגימות ומכשור האשר דורשות הכנה של בסיסי ו

 .בסיסילאיפיון ביחס לדיגום  יותר

 פסולותהעל  מידע נוסף 3.2.4

 ממצאיםלנושאים הבאים ולחשוב להתייחס  מתהנדג לפסולתעל מנת להרחיב את הידע הנוגע 

 .הדיגום בשטח

 ההפסולות, העשוי להעיד על מקורת האזור בו נמצא -

 מידע המופיע על גבי אריזות לרבות מידע המעיד על תכונות סיכון )למשל מספר או"מ( -

 ריח אופייני , צבע החומר -

 ?(שונה בעלי אופישונות החומר )האם הומוגנית? האם ניתן לזהות בה אזורים  -

את כלל המידע הנאסף בשלב זה, בעקבות הממצאים באתר הדיגום והזיהוי של אנשי המקצוע 

יוכל לשמש לצורך בחירת  המידע כאמור,באתר, יש לתעד תחת סקר מאפייני הפסולת. 

 .בפסולתצפויים להימצא הפרמטרים לדיגום ואף שלילה של פרמטרים, שאינם 

 בחירת פרמטרים לבדיקה 3.3

במטרות  ,3.1 -3.2 כמפורט בפרקים דיגום, בהתבסס על השלבים הקודמים להכנת תכנית ה

ניתן וכלל המידע שנאסף, בפסולת הדיגום, הממצאים בשטח ורמת הוודאות לגבי זהות החומרים 

תכנית בהתאם לכך, על עורך  .לבדיקההפרמטרים הנדרשים  שלומושכלת בחירה נכונה לבצע 

 .הפסולות לגביים ייבדקו הדיגום לקבוע אילו פרמטר

יובהר כי עבור  .האנליזה שלהם במעבדהההכנה וושיטות  לבדיקההפרמטרים  יםרטומפ 2נספח ב

, דליקות, פציצות וכד'(, כל השיטות הרלוונטיות pHכל הבדיקות הפיזקיליות )אלקליניות, ערך 

(, תהיינה EC 440/2008המפורטת ברגולציה של האיחוד האירופאי בדבר רישום כימקלים )

 .2בנספח  מפורטותם אינן א, גם הפסולתהסיכון של תכונות לצורך בחינת  מקובלות
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יש לדגום ולבדוק את כלל  הפסולתבמקרה שאין כל ידע מקדים אודות  ,המחדל ברירת

בוודאות גבוהה או בהתאם למטרת פסולת בהינתן מידע אודות ה .פורטים בנספחהפרמטרים המ

ק זה לבחינת פרמטרים מחל שלילההדיגום, ניתן לשלול פרמטרים לדיגום מתוך חלק זה. כל 

  .1 בנספח המתאים בחלק ותנומק תוסבר

 סקר מאפייני הפסולת 3.4

בכדי לאפיין את החומרים המסוכנים או הפסולות המסוכנות הנדגמים, באופן מתודי ובצורה 

המאפשרת שמירה של כל המידע הנצבר אודות החומר, יש לתעד את כל שלבי העבודה להכנת 

הדיגום במסגרת חלק א' של סקר מאפייני הפסולת. סקר מאפייני הפסולת ייערך בטופס המובא 

 ל שלב בשרשרת הכנת תכנית הדיגום. ויעודכן בכ 1 בנספח

עם ביצוע הדיגום בפועל, יצורף לסקר מאפייני הפסולת טופס נטילת הדגימה. כן, יצויין בסקר אם 

נעשו שינויים בין תכנית הדיגום המתוכננת לדיגום שבוצע בפועל או בין הפרמטרים שנבדקו לבין 

ינויים ביחס לדיגום או לבדיקות יש ככל שנעשו שאלו שנדרשים לבדיקה על פי תכנית הדיגום. 

 להסביר ולנמק את השינוי שבוצע.
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 דיגום מייצג לקיחת 4

דיגום פסולת מסוכנת יעשה רק ידי על חברת  __________ )שנה מיום פרסום ההנחיות(, -החל מ

 הדיגום או מעבדה המוסמכים לביצוע דיגום על ידי הרשות להסמכת מעבדות. 

, במיוחד מתהנדגהפסולת כלל יצג את מיבעת דיגום של פסולות מסוכנות יש לוודא כי הדיגום 

. בפרק זה מובאים הנחיות לאופן ביצוע דיגום מייצג תהומוגני האינ בהם הפסולתבמקרים 

 אופן תיעוד הדיגום. בדבר כן הנחיות סולות בערימות, באריזות ובמיכלים ופל

 יגום מייצגדיגום חטף, דיגום מורכב וד 4.1

ותתי דגימות שיש לבצע דיגומים מורכבים מינימלי של המספר ההנחיות לחישוב  להלן מפורטות

ת ככלל, דיגום מייצג של פסולת מסוכנ ת לצורך קבלת דיגום מייצג.פסולת מסוכנבעת דיגום של 

 תועברהדגימה המורכבת . דיגומי חטףיבוצע באמצעות דיגום מורכב, אשר מורכב ממספר 

חשוב לציין כי ממצאי הדיגום המורכב מייצגים תוצאה  לדגימה.בדיקה לביצוע הלמעבדה 

מובאים באופן סכמטי מרכיבי  5 באיור של הפרמטרים הנבחרים ביחס לתתי הדגימות. ממוצעת

מים מורכבים מספר דיגו, ויוצרים דיגום מורכב, דיגומי חטף: מספר כאמורהמייצג, הדיגום 

כמפורט  .מוסמכת מעבדהב בנפרד לבדיקה יועברום המורכבים הדיגומי .גמהווים דיגום מייצ

בהמשך פרק זה, מספר הדגימות הנדרש לצורך ביצוע דיגום מייצג ואופן לקיחתן תלוי בסוג 

 שלה.  תאופן אחסונה ורמת ההומוגניוהרכבה, הפסלות, 

 תיאור דיגום חטף, דיגום מורכב, דיגום מייצג ודגימה למעבדה - 5איור 

 

טון של הפסולת  200מייצג עד אחד , דיגום מורכב בהנחיות אלומפורט אחרת  לא ככלל ואם

. לשם קביעת מספר הדיגומים המורכבים אותם יש לקחת, יש לחלק את סה"כ כמות תהנדגמ

( ולעגל כלפי מעלה את התוצאה, )ראו מורכב אחדטון )המשקל המייוצג ע"י דיגום  200 -הפסולת ב

לעיל,  כמפורט הנדרשים הדיגומים המורכבים מספר .(להלן 1מספר  ובטבלה ךבהמשדוגמאות 

ת הומוגנית בלבד. לפסולמתייחסת  גום מייצג והיאמינימלית לצורך קבלת דיה הכמותאת  מהווה

 דיגום על מנת לקבל  דיגומים מורכבים נוספיםיידרשו  לת הנדגמת אינה הומוגניתכאשר הפסו

  מייצג.
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 בערימותסולת פדיגום  4.2

, דיגום פסולת על פי הנחיות אלו. לצורך או מאוחסנת בערימות שנאספתלפסולת זה מתייחס חלק 

כערימות ובהתאם להחיל את האמור בפרק זה  בתפזורתלהתייחס למשאיות המסיעות פסולות יש 

 זומייצג, טומן בחובו מורכבות הנובעת מגודל הערימה ושונותה במרחב.  דיגום ערימה גביהן.גם ל

רד לערימות בנפ ההנחיות מתייחסותבהתאם הפסולת, להשפיע על ההומוגניות של  העלול

 הומוגניות ולערימות הטרוגניות. 

ביולוגיות  ,)פיסיקליות, כימיות הומרכיביהפסולת אשר תכונות ככלל, ערימה הומגונית היא כזו 

. לדוגמה, ערימת פסולת שנאגרה הפסולתוכן זמן יצירת החומר( דומים ונשמרים בכל מסת 

מתהליך מסויים, בתקופת זמן מוגבלת, ונשמרה כולה באותו המקום ובאותו האופן ללא ערבוב 

, תוכל להיחשב דומההחלקיקים בה וכד'  גודלעם חומרים אחרים ואשר ניתן להבחין כי צבעה, 

  כערימה הומוגנית.

)פיסיקליות, בהרכבה או  הנות בתכונותישו הינה בעלתבה  שהפסולתערימה הטרוגנית היא כזו 

 תהומגניניתן לומר לגביה שהוא שלא פסולת ביולוגיות או זמן יצירת החומר(. למעשה כל  ,כימיות

 .  תכהטרוגני הס אליחייתיש לה

 ערימה הומוגנית 4.2.1

כאשר הפסולת . תניטון פסולת הומוג 200כמייצג לכמות של עד ייחשב כאמור, דיגום מורכב בודד 

 כמפורט, (דיגומי החטף והדיגומים המורכביםיש לבצע דיגומים ) ויש לכך אסמכתאות תגניהומו

 .1בטבלה 

 מספר דגימות מורכבות לצורך דיגום מייצג -דיגום ערימה  -1טבלה 

כל מינימלי ל חטף דיגומימספר  מספר מינימאלי של דיגומים מורכבים כמות חומר )טון(

 מורכבתדגימה 

 10 2  400עד 

401-600  3 10 

601-800 4 10 

801-1000  5 10 

 אפשרות א' 1001-10,000

טון נוספים  1000+ דיגום אחד לכל  5

 טון( 1000)מעל 

10 

 אפשרות ב' 1001-10,000

בהתאם לקביעת הממונה במשרד 

 להגנת הסביבה*

בהתאם לקביעת הממונה 

 במשרד להגנת הסביבה*

משרד ממונה בבהתאם לקביעת ה 10,000מעל 

 להגנת הסביבה*

ממונה בהתאם לקביעת ה

 משרד להגנת הסביבה*ב
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חומרים יקבע באופן פרטני בהתאם לסקר מאפייני הפסולת ובהתאם לתכנית שתוגש לאישור ממונה  *

-מ פחת)שבכל מקרה לא י, שתכלול הצעה מנומקת למספר הדיגומים המורכבים במשרד להגנ"סמסוכנים 

  .(, מספר תתי הדיגומים, מיקומם ואופן לקיחתם5

 

 :1דוגמא 

 טון.  450פסולת בערימה  בכמות כוללת של 

-חלק את סה"כ כמות הפסולת ביש ל * לקביעת מספר הדיגומים המורכבים אותם יש לקחת, 

עגל כלפי מעלה את לטון )המשקל המירבי הניתן לייצוג על ידי דיגום מורכב יחיד( ו 200

 התוצאה:

טון =  150אשר כל אחד מהם מייצג   דיגומים מורכבים 3כלומר  450/200=  2.25 -

 תת דגימות. 10 -, ומורכב מ450/3

= 𝐗 𝟑 𝟏𝟎 תהיה דיגומי החטף סה"כ כמות דיגומי חטף, 10כל דיגום מורכב מכיל  - 𝟑𝟎 

 

 

 ערימה הטרוגנית 4.2.2

מן הערך  דיגומי החטףואת מספר  להגדיל את מספר הדגימות, יש תכאשר הפסולות הטרוגני

 .דיגום מייצג, לצורך קבלת 1המינימאלי המוצג בטבלה 

, ניתן ערימת הפסולת מורכבת מפסולות שונות הניתנות לזיהוי והפרדה באופן ברוראשר כ

. כך למשל ניתן להתייחס ותהומוגני פסולותכמספר ערימות שונות של לערימה כאל להתייחס 

, מתקופות שונות, או חומרים שנוצרו על ידי יצרנים יםשוניצור ליכי תהלפסולות המגיעות מ

 תבנה תכנית דיגום נפרדתכל ערימה )או חלק בערימה( ל. במקרים אלו כאל פסולות שונות שונים

)פסולת הומוגנית(  מספר דגימות מורכבות לצורך דיגום מייצג -דיגום ערימה  -1טבלה על פי  

 התבסס עליה ייקבעו מספר הדיגומים הנדרשים לקבלת דיגום מייצג עבורה. בו

אין לגביה נתונים מהימנים או שאם הערימה עבורה נדרש הדיגום היא ערימת פסולת היסטורית, 

 מהאפשרויות הבאות: אחתתוכנית הדיגום תוכן בהתאם לם, מספקים או אין כלל נתוני

בהתאם ל"הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים הכנת תכנית דיגום  .1

ניתן להתייחס לערימה   - "קרקע זיהוםלבעלת פוטנציאל  קרקע לזיהום קרקע או מי תהום

היסטורי עם תכנית דיגום  בהתאם לכך, לבצע עבורה סקרו מזוהמתכקרקע שעלולה להיות 

ולבצע דגימות בשטח, הכל בהתאם ל"הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים 

החשודים לזיהום קרקע או מי תהום" ולמסמך "הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות 

מספר הדיגומים יש לבצע ייקבע במקרה  קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא".

 . לחפירה, דיגום ערימות ודיגום מוודא להנחיות 4.3פי האמור בפרק זה ל
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למספר ערימות  את הערימה ניתן לחלק - לאזוריםהערימה דיגום לפי חלוקה  תכניתהכנת  .2

אזורים ומכמה עומקים )בהתאם לגודל -דגימות מכמה תתי-תתי ובכל אזור לקחתמייצגות, 

בחירת מספר הדגימות ונקודות הדיגום תנומק ותפורט במסגרת הכנת  ומבנה הערמה(.

במחוז. לאישור ממונה החומרים המסוכנים  להעביר את תכנית הדיגום ישתכנית הדיגום. 

על ידי התכנית לאחר אישור יבוצע רק  "תכנית דיגום לפי חלוקה לאזורים" ביצוע דיגום לפי

יש לתעד כל נקודה פי חלוקת הערימות לאזורים, בביצוע דיגום ל .הממונה ועל פי הערותיו

של חלק מהדגימות  תוצאות האנליזהאם בנפרד.  ווכן לשמר דיגום חטף שממנה נלקח

לבצע אנליזה נפרדת לכל  ישמסוכנת, כהפסולת סיווג סמוכות לסף מתגלות כהמורכבות 

 ."Hot spotsלמקד "ובכך  לברור אזורים בהם הפסולת עשויה להיות מסוכנתו דיגום חטף

  .(4)איור  מיפוי מייצג של האזורים השונים בערמהלהלן איור גרפי ל

 דיגום מייצג בערימה3 -  איור
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 באריזות תופסולדיגום  4.3

 מכלים, כדוגמת חביותבמכלים שונים  הזאו ארו תפסולת מסוכנת מאוחסנבמקרים רבים 

באריזות יש בשלב הראשון לזהות האם  ותדיגום לפסולות המאוחסנלצורך הכנת תכנית . ומכולות

בין שונות . לצורך כך יש לבחון האם קיימת פסולותאו מגוון  פסולתשל  סוג אחדהאריזות כוללות 

, של אריזותסוגים ועוד. במקרה שזוהו מספר כמות, גודל, תווית  , תכולהצבע,  כדוגמת: האריזות 

 שזוהתה. סוג  פסולת / אריזהיש להכין תכנית דיגום נפרדת לכל 

 אחד  דיגום מורכב על פי הכלל של פסולות באריזות יחושב למספר הדיגומים המורכבים שיבוצע 

יחד עם זאת,  טון ועיגול התוצאה מעלה(. 200-טון )חלוקת כמות החומר הכוללת ב 200עבור כל 

של חומרים במקרה  מהמפורט עבור ערימות. ה שונהאופן הרכבת הדיגום המורכב יהי

מספר אריזות נפרדות. איחוד של דיגומי חטף מעשה מידיגום מורכב יחיד  המאוחסנים באריזות, 

הנוסחה על מנת ליצור דיגום מורכב ייקבע על בסיס  )דיגום חטף( מספר המיכלים שיש לדגום

Nהבאה:  = √n +  דיגום לכל לקחת דיגום חטףמהן נדרש האריזות  מספר = Nכאשר: ,  1

יש לבחור באופן שידגמו את האריזות . הכולל של הפסולת הנדגמת מספר האריזות = n-ו מורכב

, בצירוף איור או מפה של 1ולפרט זאת בתכנית הדיגום המפורטת המוגשת כחלק מנספח  אקראי

בהר כי בהינתן כל האריזות אשר על גביהם יסומנו האריזות שנבחרו באופן אקראי לדיגום. יו

דיגום יחשב לשטח הכולל מספר גדול של אריזות, דיגום של האריזות הנמצאות בשוליים בלבד לא 

 .מייצג

בפרק האמור ואופן יישום  אופן השימוש בנוסחהוהדוגמה המפורטת להלן מסבירות את  2טבלה 

 . באריזות ותזה לצורך הכנת תכנית לדיגום פסולות המאוחסנ

 באריזותלצורך דיגום מייצג של פסולות  בכל דגימה מורכבתחטף  ימותמספר דג - 2טבלה 

מינימום מכלים / אריזות לדגימה  מספר האריזות

 n+1מורכבת על פי הנוסחה 

1 1 

2 2 

3 3 

4 3 

10 4 

30 6 

80 10 

200 15 

500 23 

1000 33 
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 :2דוגמא 

 20-מאותו מקור המאוחסנת בטון  300בכמות כוללת של הומוגנית קיימת פסולת מוצקה 

המיכלים מוצבים בצמידות האחד לשני בארבעה שורות צמודות  טון. 15מיכלים, כל מיכל מכיל 

שבכל שורה חמישה מיכלים. כל המיכלים מאותו סוג והחומרים בהם ונובעים מאותו מקור ללא 

 הבדל מובחן ומשמעותי בין המכילים.

 

ת מחולקות למספר אוכלוסיות מובחנות. מאחר בשלב ראשון תעשה בחינה האם האריזו *

שהמיכלים ארוזים באותו סוג מיכל, ונובעים מאותו מקור ללא הבדל משמעותי שניתן לזהות, יש 

 להתייחס לכל המיכלים כאוכלוסיה יחידה.

 

טון  200-בחלק את סה"כ כמות הפסולת יש ל דיגומים המורכבים שיש לבצע,לקביעת מספר ה* 

  300/200=  1.5 מעלה את התוצאה:עגל כלפי לו

 .(טון 150כל אחד מהם ייצג  ) דיגומים מורכבים יש לבצע שני כלומר

 

 * לקביעת מספר המיכלים שיש לדגום על מנת להרכיב דיגום מורכב, יש להשתמש בנוסחה

 𝐍 = √𝐧 +  (:n=20מיכלים ) 20, עבור 𝟏

𝐍 = √𝐧 + 𝟏 = √𝟐𝟎 + 𝟏 = 𝟓. 𝟒𝟕 

 מיכלים.  5-כלומר כל דיגום מורכב, יורכב מ

 

תתי דגימות(.  5דיגומים מורכבים, אשר כל אחד מהם יורכב מחמישה מיכלים ) 2ייעשו כאמור 

 מכאן, שסך הכל יידגמו עשרה מיכלים )תתי דגימות(.

𝟓 𝐗 𝟐 = 𝟏𝟎 

 

 20של בחירת המיכלים תעשה באופן אקראי, לדוגמא כמובא באיור הבא, המתאר אחסון 

המיכלים, כאשר מספרים המסומנים בצבע יידגמו לצורך הרכבת דיגום מורכב )שני צבעים 

 נפרדים לשני דיגו

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 מים מורכבים נפר
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 דים(

 תהליכית )מיצור שוטף(פסולת סיווג דיגום מייצג ל 4.4

בהתאם  מייצג לקחת דיגוםיש  ,הנוצרת באופן קבוע הומוגנית, לפסולת תעשייתית תהליכית

 מורכביםהפחות שני דיגומים ל ,טון פסולת 400 כמות פסולת שנתית של עדעבור   למפורט להלן:

בהתאם  דיגום מורכבטון  400של מעל  תעבור כמות פסולת שנתי .מעשרה דיגומי חטףכל אחת 

תהליכי יצור שונים, התאם לאו ב זמן משתנה לאורךנוצרת האם הפסולת . 3למפורט בטבלה 

העשויים להשפיע על הרכב הפסולת )פסולת לא הומוגנית(, יש להתייחס לכל זרם או תקופה 

  .זרם או תקופהלכל כמפורט לעיל דיגום מייצג בנפרד ולבצע 

 פסולת תעשייתית תהליכיתמייצג של דיגום   -  3טבלה 

פסולת כמות 

 )טון( שנתית 

מספר דיגומי חטף  בשנה מינימאלי של דיגומים מורכבים מספר

מינימלי לכל דגימה 

 מורכבת

 10 2  400עד 

401-600  3 10 

601-800 4 10 

801-1000  5 10 

1001-10,000 

 אפשרות א'

 1000טון נוספים )מעל  1000+ דיגום אחד לכל  5

 טון(

10 

1001-10,000 

 אפשרות ב'

במשרד להגנת בהתאם לקביעת הממונה 

 הסביבה*

בהתאם לקביעת הממונה 

 במשרד להגנת הסביבה*

 10,000מעל 
בהתאם לקביעת הממונה במשרד להגנת 

 הסביבה*

בהתאם לקביעת הממונה 

 במשרד להגנת הסביבה*

* יקבע באופן פרטני בהתאם לסקר מאפייני הפסולת ובהתאם לתכנית שתוגש לאישור ממונה חומרים 

-מ פחת)שבכל מקרה לא ימסוכנים במשרד להגנ"ס, שתכלול הצעה מנומקת למספר הדיגומים המורכבים 

 . (, מספר תתי הדיגומים, מיקומם ואופן לקיחתם5

ממספר דיגומים מייצגים של הפסולת  3כמפורט בטבלה שנתי )המורכב דיגום מייצג לאחר ביצוע 

והריכוזים שנמצאו אינם  המורכבים שונות גדולה בין הדיגומים ה, אם לא נמצאלאורך שנה(

יעשה דיגום מורכב אחד אחת לשנה, או בתדירות קרובים לסף סיווג הפסולת כפסולת מסוכנת, 

עוד לא מבוצע שינוי תהליכי משמעותי זאת כל , מרכז היתרי רעלים במחוזשונה על פי קביעת 

 בתהליך יצירת הפסולת.
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יובהר כי גם עבור דיגום של של פסולת מייצור שוטף יש להכין תכנית דיגום כמפורט במדריך זה 

לרבות בחינה ומתן התייחסות לשונות במרחב ובזמן של הפסולות ולרמת ההומגניות שלה. זאת 

 הריכוזים הצפויים להימצא בפסולת.ורים, הפרמטרים חומלועוד, יש להתייחס בתכנית הדיגום 

 דגשים לאופן לקיחת הדגימה 4.5

 פסולת מוצקה 4.5.1

דיגומי . משקל ק"ג 5 -מפחת ימשקל הדגימה המורכבת שתוכן לא , פסולת מסוכנת מוצקהעבור 

של  העליונים"מ הס 30 -מ לדגום אין, ככללאת הדגימה המורכבת יהיה שווה.  החטף המרכיבים

 באג, או אמצעי אחסון אחרים(.-ערימה )או ביג

, משקל כל תת דגימות תת 10 -ק"ג, המורכב מ 5דיגום מורכב במשקל של  הכנתדוגמא: עבור 

  ק"ג. 0.5דגימה יהיה 

, יש הנדגמת בפסולתמספר מרכיבים שונים /או הים בעת הדיגום גדלי חלקיקים שונים ווככל שמז

דגימות באופן כזה שהדיגום יכיל לקחת צג ככל הניתן. לשם כך, יש להקפיד על לקיחת דיגום מיי

הפסולת המרכיבים וגדלי החלקיקים המזוהים וזאת באופן המייצג בצורה המיטבית את  לאת כל

האם זוהו הרכבים שונים, האם זוהו גדלי החלקיקים  1. כמו כן על הדוגם לתאר בנספח הנדגמת

 באופן איכותני או כמותי.שונים והאם ניתן לאפיין התפלגותם 

 פסולת נוזלית 4.5.2

שונים כדוגמת חביות, קוביות, מכלים )שוכבים או עומדים(,  במכלים תמאוחסנ פסולת נוזלית

כלי רכב ייעודיים להובלת פסולות נוזליות. בעת ביצוע דיגום מייצג  משונעת באמצעותצוברים וכן 

מספר פאזות שונות במיכל הנדגם.  היווצרותלנוזלים יש לתת את הדעת במיוחד לאפשרות של 

יש לדגום את מיכלים בכלים מתאימים המאפשרים לדגום את כלל השכבות של בהתאם לכך, 

 Coliwasaמכשיר יש להשתמש בככלל,  .נוזלהעמודת דיגום שייצג את כל המכילים על ידי לקיחת 

ארוך  Coliwasa -)בעת דיגום מיכלית ייעשה שימוש ב EPA 600/2-80-018כמפורט בשיטה 

במקרים בהם סבור הדוגם כי מכשיר זה אינו מתאים  שכבות הנוזל. לשיאפשר את דיגום כ מספיק

 ו/או קיימת שיטה מתאימה אחרת יפנה לקבלת אישור לשיטת הדיגום החלופית מאת הממונה.

כן, אם מזוהה משקע בתחתית המכל יש  מגובה פני הנוזל. בכל מקרה, אין לקחת את הדיגום 

 ליטר. 1.1 -לא יפחת מ נוזלדגימת ד זאת בפרוטוקול הדיגום ולדגום את המשקע בנפרד. נפח לתע

 הבמעבד ההתאמת תנאי הדיגום והעברת החומר לשיטות הבדיק 4.5.3

מוסמכת או חברת  מעבדהמסופקים על ידי ולאחסן באמצעות כלים, ה לקחתאת הדיגום יש 

בהם נעשו  הכליםאופן נטילת הדגימה ו לדגימות. על הבדיקהאשר תבצע את מוסמכת דיגום 

להתאים לשיטות הכנת הדגימה ולשיטות האנליזה אשר יבוצעו במעבדה, בהתאם  שימוש

 לפרמטרים המתוכננים לבדיקה. 
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אופן העברת הדגימה יתבצע בהתאם להנחיות המעבדה הבודקת ועל פי שיטות הכנת הדגימה 

 ושיטות האנליזה המתאימות לחומרים הנבדקים.

 עוד הדיגוםתי 4.6

לתעד באופן שיאפשר להתחקות אחר פעולות הדיגום ולהבין כיצד יש  ואת הדיגום ואופן ביצוע

, אילו מאפיינים נמצאו לחומר ועוד. תיעוד זה חשוב הן עבור דורש הדגימותבוצע, מהיכן נלקחו 

בדיקה ביצוע האנליזה, שכן תיעוד זה יוכל לעזור למעבדות המבצעות את ה לצורךהדיגום, והן 

. (להתאים את שיטת האנליזה )למשל במקרים בהם ישנם מזהמים המפריעים לשיטת הבדיקה

בנוסף על כך יש  מאפייני הפסולות.נטילת הדגימה ולצרפו לסקר את התיעוד יש לעדכן בטופס 

שינויים מתכנית הדיגום בפועל אם נעשו בדיגום בחלק ב' של סקר מאפייני הפסולת לציין 

 הדיגום, קיימות הדיגומים, פרמטרים שנבדקו ועוד(.)מקומות 

 בתיעוד הדיגום יש לכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים:

 מספר סידורי / תיוג יחודי -

 הדגימה לקיחתמיקום , תאריך ושעת נטילת הדגימה -

 חתימת הדוגם -

 שמות יצרן הפסולת/ הלקוח/ המוביל/ איש קשר -

 מטרת הדיגום -

 בוצי, מוצק, אבקה וכו'( -ריח, מצב צבירה תיאור החומר הנדגם )צבע, -

 , ממנה מורכב דיגום מורכבתיאור תתי הדגימות )מספר, משקל( -

 נוכחים בזמן הדיגום -

 תיאור תהליך הדיגום והציוד בו נעשה שימוש -

 אחר, אם נדרש לכך בתכנית הדיגום תמונות תיעוד -

 ביצוע הבדיקה  5

 שיטות אנליזה ושיטות הכנה לאנליזה 5.1

ורטת שיטות הבדיקה לזיהוי הפרמטרים השונים וריכוזם כנדרש במדריך זה. , מפ2בנספח 

השיטות המפורטות בנספח  מתייחסות הן לשיטות האנליזה והן לשיטות ההכנה המתאימות להן 

וכד'( וכן  pHככל שישנן. השיטות מתייחסות הן לפרמטרים פיסיקליים )דליקות, פציצות, 

לפרמטרים כימיים )ריכוזי חומרים(. טבלת השיטות מתייחסים למדיות מוצק ושפכים. יובהר כי 

ים המוגדים ריכוזי החומרים ביחס לספי הריכוז השיטות בטבלה בעלות רגישות מתאימה לזיהוי

 במדריך לסיווג פסולות מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופאי.
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 מעבדותהסמכת  5.2

המוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות  יבוצעו על ידי חברות ומעבדותאנליזה הדיגום וה

 "מעבדת בדיקה-" ומוסמכת כמובא בפרק ההגדרות לגבי "חברת דיגום לאותן השיטות

לוודא חייב לישראל חוץ דה מבמעב בדיקהדגימה לביצוע  העבירלשירצה  דוגם מוסמך. "מוסמכת

על ידי ארגון המוכר ל ידי ע IEC/ISO 17025 תקןי פלבהסמכה כי המעבדה בחו"ל מחזיקה 

ILAC . 

 בקרת איכות 5.3

 לצורך ווידוא אמינות התוצאות, יש לבצע את בדיקות בקרת האיכות המובאות להלן. 

 בדיקה כפולה לאותה דגימה 5.3.1

עבור דיגום אחד מכל עשרה דיגומים מורכבים )ולכל הפחות עבור דיגום מורכב אחד(, לאחר 

ההומוגניזציה של הדיגום המורכב, המעבדה תפצל את הדיגום לשניים ותבצע עבורו בנפרד את 

 כל האנליזות שנדרשו. תוצאות הדיגומים הכפולים יוצגו זה לצד זה. 

 בדיקה בשתי מעבדות דיגום 5.3.2

טון )חד פעמי או שנתי(, או עבור דיגום  1000ם של פסולות מסוכנות בכמות העולה על עבור דיגו

מהדיגומים  10% או על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה, דיגומים מורכבים, 10-הכולל למעלה מ

ככל  אחת נוספת לביצוע אותן האנליזות.  מוסמכת  המורכבים יחולקו לשניים וימסרו למעבדה

ביצעה את הבדיקות העיקריות, יש לבצע את בדיקת הפיצול במעבדה ישראל ה מחוץ למעבדהש

)אלא אם הבדיקה בוצעה בחו"ל מאחר ואין מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקה  מוסמכת בישראל

ומעלה בין תוצאות הבדיקה במעבדת החוץ  30%אותרה סטייה של אם במקרים אלה,   בישראל(.

 סיכום התוצאות.יש לציין זאת מפורשות בותוצאות הבדיקה במעבדה המוסמכת בארץ, 

 שמירת דגימות 5.3.3

על מנת לאפשר בדיקות חוזרות על פי הצורך. על מעבדות הדיגום לשמור את הדיגומים שקיבלו 

, או למשך זמן אחר על פי הוראות אגף חומרים מסוכנים םממועד קבלת שבועייםלבדיקה במשך 

במשרד להגנת הסביבה. הדגימות ישמרו למקרה שיוחלט על ביצוע בדיקות חוזרות ביקורות וכד'. 

ככל הניתן שמירה על תכונות והרכב הדיגומים כפי את הדגימות יש לשמור בתנאים המאפשרים 

 שהתקבלו במעבדת הדיגום.

 הבדיקהתיעוד  5.4

שבוצעו במעבדה לבין הבדיקות הנדרשות כפי שפורטו בתכנית  הבדיקותבוצעו שינויים בין ככל ש

  יש לצרף הסבר ונימוק לשינוי. הדיגום, על המעבדה לציין זאת בחלק ג' של סקר מאפייני הפסולת.
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 בטיחות 6

 בפרק זה מובאים באופן ממוקד דגשים בטיחותיים חשובים לביצוע דיגום פסולות מסוכנות. 

וביצוע ההבדיגות רה: יובהר כי אין בפרק זה בכדי להחליף נהלים והנחיות ללקיחת דיגום הע

הדגשים הבטיחותיים המפורטים פרק זה מהווים  ., בהתאם להוראות כל דיןבאופן בטיחותי

על מבצע הדיגום  הנדרשות והמחייבות.תוספת בלבד, ואינם מחליפים את הוראות הבטיחות 

 וגהותלשמירה על בטיחות  בישראל ל הוראות הבטיחות המחייבותלהקפיד לפעול על פי כ

 יניהן,ב תעסוקתית על מנת להבטיח כי הדיגום מבוצע באופן הבטוח וללא סיכונים מיותרים.

 פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות מכוחה.

את כלל הפעולות הקשורות בביצוע דיגום יש לבצע באופן בטיחותי ותוך הימנעות מסיכונים 

 .תרים, בין היתר כמובא להלןמיו

 כללי:

ואשר לא  פגיעה או פציעהבאופן שלא יאפשר  את הדיגום יבצע, פסולות מסוכנותדוגם  .1

 יציבו בכל בסכנה. 

, להיות בעל ידע טכני מתאים, הכרה של הסיכונים האפשריים, והכשרה הדוגםעל  .2

 בטיחות מתאימה לביצוע הדיגום.

והבדיקות ת המסוכנת סולעבור פ דיגום ביצוע לאופן עדכני בנוהל חזיקת הדיגום חברת .3

ה, ידועפסולת לא דיגום   ל: התייחסות. בין היתר, הנוהל יכלול בהנחיות אלו המפורטות

 לפני ביצוע הדיגום.האטמוספירי  ת לחץ האדים במיכלים, חביות וקוביות, ללחץשוואה

 . מסוכנתדיגום פסולת על הדוגם להכיר את הנוהל ולפעול על פיו בעת  .4

ת, על שימוש בציוד לפסולת מסוכנעל הדוגם לעבור הכשרה על יישום נוהל הדיגום  .5

 הבטיחות ובציוד המיגון האישי ועל הכרת הסיכונים שבדיגום ואופן מניעתם.

לצורך התייעצות בעת דיגום בחברה בטיחות נציג האחראי על החברת הדיגום תמנה  .6

יהיה זמין לצורך  בחברת הדיגום חותהבטיהנציג האחראי על פסולות מסוכנות. 

יהיה בעל ידע מתאים וניסיון  הנציג התייעצות במקרים חריגים הקוראים בעת הדיגום. 

 בנושאים הקשורים לדיגום חומרים מסוכנים.

 : לשמור בכל עת עליש בעת דיגום פסולות מסוכנות  .7

 הנחיות ונהלים מחייבים לשמירה על בטיחות וגהותביצוע הדיגום לפי  .א

 ;תעסוקתית
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 ;תנאיי הדיגום בטוחים .ב

כל ושימוש והחזקה זמינה של בציוד מיגון אישי המתאים לדיגום שימוש בלבוש ו .ג

 .לדיגוםציוד הבטיחות הרלוונטי 

 לפני ביצוע הדיגום:

כי הוא מכיר את הנחיות הבטיחות  ,לפני שהוא מתחיל בדיגום ,על מבצע הדיגום לוודא .8

 פרק בטיחות זה. האמור והגהות התעסוקתית הרלוונטיים ואת 

עוד בטרם הגעה לאתר על מבצע הדיגום לוודא כי כל ציוד הבטיחות הנדרש לדיגום תקין  .9

 וזמין.

הנדרש לדיגום בטרם ניגש  המתאים להצטייד וללבוש את ציוד המיגון האישי הדוגםעל  .10

 ם.לביצוע הדיגו

נציג על מבצע הדיגום לדווח על כל תקלה, תנאים לא בטיחותיים, ריחות חשודים וכו' ל .11

)או מוקדם ככל הניתן לאחר  לפני ביצוע הדיגום חברת הדיגום,בהבטיחות האחראי על 

 .שמתגלה המקרה(

לפני ביצוע הדיגום, יש לבצע תכנון של הדיגום ולקחת בחשבון סוגיות שונות בהן: גורמי  .12

הרלוונטיים לדיגום בתחום בריאות ובטיחות ואחריויותיהם, אחריויות  המקצוע

, התאמת ציוד המיגון האישי לבטיחות הדיגום שלהם הרלוונטיות העובדים באתר

תקנות, נהלים, לדיגום, התאמת ההכשרה והידע של הדוגם לדיגום, הכרה ויישום של 

 .וגהות מדיניות וחוקים בנושאי בריאות ובטיחות

בסביבה בשים לב לסיכונים  ,אתרמיקומו הפיזי של החומר לדיגום ביך את להעריש  .13

 .רלוונטיות קודות ציוןלנו

 ביצוע דיגום

מקפיד לשמור על בטיחותו הבריאותית בזמן הדיגום, בין היתר הוא לוודא כי  הדוגםעל  .14

 לנקודות הבאות: בהתאם

להשתמש  יש להימנע במגע ישיר של העור עם החומר הנדגם. לצורך כך, יש .א

 .ללבוש ציוד מיגון מתאים בעת הדיגום

על הדוגם להימנע משאיפת אדים או אבק. לצורך כך עליו להצטייד בציוד מיגון  .ב

אישי המתאים למקרה. ככל שמזוהים ריחות חשודים באתר, יש לבצע הערכה 

 אמצעי הבטיחות הנדרשים.למחדשת 
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קוסמטיקה ולבצע אין לאכול, לשתות, לעשן, ללעוס מסטיק, ליישם מוצרי  .ג

 פעולות היכולות להעביר חומרים מהיד אל הפה, באזור הדיגום.

לאחר הדיגום יש לשטוף ידיים בטרם אכילה, שתייה, עישון, או הליכה  .ד

 .לשירותים

 .יש להניח את מיכלי הדגימה על משטח ישר ויציב .15

יש להתחיל את בלקיחת הדגימות מהאזורים בהם צפויים ריכוזי מזהמים נמוכים  .16

ולהתקדם לעבר האזורים עם הריכוזים הצפויים הגבוהים יותר )הקפדה על צעד זה צפויה 

 .י חומרים גבוהים(זגם למנוע זיהומים של הדגימות בריכו

 לאחר לקיחת דגימות ממיכלים, חביות, מכולות וכו', יש לסגורם היטב מהר ככל שניתן. .17

לעשות באזור  ,ככל שניתן ,יש לעשות בשטח מומלץשאת הרישום והתיעוד של הדיגום  .18

 .הבטוח באתר ולהשתדל להימנע מלעשותו בנקודת הדיגום עצמ

 אין לעשן בקרבת החומרים הנגדמים. .19

 של מיכלי הדגימה לפני אריזתם והסעתם מאתר הדיגום.חיצוני יש לוודא ניקיון  .20

)מעבר לכך  גימות עם תאריך הדגימה ושם הדוגםיש להקפיד לסמן ולתייג את כל הד .21

דע חשוב לצורך תיעוד והמשך הטיפול בדגימה, הוא עשוי להיות רלוונטי למקרה שהמי

 של אירוע הנובע בעת העברת הדגימה או הטיפול בה(.

לאחר ביצוע הדיגום והיציאה מהאתר, יש לוודא כי הציוד והלבוש נקי ממזהמים  .22

ת הציוד וחומרים מסוכנים. זאת על ידי פרוצדורות מתאימות. במקרה שלא ניתן לנקות א

 יש לטפל בו או לפנותו, על פי שיטות הנחיות מאושרות.

. יש רים באתר הדיגוםקרית אשר גרמה לחשיפת הדוגם לחומבכל מקרה של תקלה או ת .23

לשקול האם יש צורך בבדיקה ובחברת הדיגום הבטיחות  נציג האחראי על ללדווח על כך 

 או בטיפול רפואי.

 דגשים לדיגום נוזלים ממכלים וחביות

פחו" עשויים להעיד על מצב לא יציב תנחביות ומיכלים ישנים, פגומים, או שנראו כי "ה .24

 ומצריכים זהירות מוגברת בהערכת הסיכונים לפני ביצוע הדיגום.

יש השוואה בין הלחץ האטמוספירי ללחץ  כאשרלבצע דיגום מחביות ומיכלים, יש  .25

 האוויר בתוך המיכל.
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ם נגרם כתוצאה אחומרים סופחים בכדי להשתלט על שפך  ,בהישג יד ,לדיגוםיש לקחת  .26

 מפעילות הדיגום.

 דגשים לגבי סוגי חומרים

 ע הדיגום.וצחת בחשבון טרם בילחומרים רבים, מאפייני סיכון ייחודיים שחשוב לק

או לכלל מאפייני  הערה: המידע המובא בחלק זה הוא כללי בלבד ולא מתייחס לכל החומרים

 .הסיכון של חומרים

בחומרים נפיצים או  על הדוגם להיות בעל מומחיות מתאימה לדיגום וטיפול – נפיצים .27

 החשודים כנפיצים. 

הצתתם באופן לא מכוון. עיקרי בדיגום נוזלים דליקים הוא הסיכון ה – נוזלים דליקים .28

 על כן, בטיפול מחומרים מסוג זה יש לקחת את הדברים הבאים בחשבון:

סגורים בכל עת, למעט בעת לקיחת חומר )או הוספת יש לשמור את כל המכלים  .א

 חומר(;

 יש לבצע את פעילות הדיגום הרחק מכל מקור הצתה; .ב

יש לקחת בחשבון כי נוזלים דליקים רבים )במיוחד בהקשר של פסולות מסוכנות(  .ג

עשויים להכיל חומרים מסוכנים אחרים עם סיכונים נוספים )כמו חומרי 

הסיכונים בהתאם לפני ביצוע הדיגום ולהיערך  הדברה(. על כן יש להעריך את

 אליהם כראוי, לרבות בשימוש בציוד מיגון אישי מתאים;

או  \חומרים דליקים רבים הם ליפופיליים ויכולים להיספג בקלות דרך העור ו  .ד

עשויים להיות נדיפים מאד ובכך להוות סיכון נשימתי. על כן יש להעריך את 

הדיגום ולהיערך אליהם כראוי, לרבות בשימוש הסיכונים בהתאם לפני ביצוע 

 בציוד מיגון אישי מתאים.

דלק בקלות, יועשויים לה מאד אקטיביםימוצקים דליקים רבים הם ר – מוצקים דליקים .29

 על כן:

דיגום של מוצקים דליקים יש לבצע בזהירות רבה בכדי למנוע כל אפשרות  .א

 להצתתם. בזמן הדיגום;

 הצתה מאזור הדיגום;יש להרחיק מים וכל מקור  .ב

 יש להצטייד ולהחזיק בהישג יד מטף כיבוי וחומר ספיגה יבש. .ג
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חומרים מחמצנים עלולים להגיב עם חומרים אחרים ואף ליצור  – חומרים מחמצנים .30

דליקה. על כן ועל מנת למנוע תגובות כימיות לא מכוונות, יש להקפיד להפריד את 

 ות קורוזיביות ומתכות כבדות.החומרים המחמצנים מחומרים אורגניים, מתכ

  – פרוקסידים אורגניים .31

פרוקסידים אורגניים הם חומרים מחמצנים העשויים לגרום לדליקה בהגבה עם  .ד

 חומרים אחרים ועל כן יש לנהוג בהם בהתאם. 

 פרוקסידים עשויים להגיב אפילו ממכה, ויש לנהוג בהם כבחומרים נפיצים.-אתר .ה

  מוגדרים במדריך זה.לא  – םרדיואקטיבייחומרים  .32
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 מקורות מידע 7

ערימות קרקע מזוהמת  הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום -(2016המשרד להגנת הסביבה ) -

 .החשודה בזיהום ודיגום מוודא או

מסוכנת על פי קטלוג הפסולות  סיווג פסולתמדריך ל -(2017) המשרד להגנת הסביבה -

 האירופאי. 

 

- Emergency response plan of the Rhode Island department of environmental management: 

May 2016 

- EPA 600/2-80-018 Samplers and Sampling Procedure for Hazardous Waste Streams 

(1980).   

- European Waste Catalogue And Hazardous Waste List, Commission Decision of 18 

December 2014 amending Decision 2000/532/EC on the list of waste pursuant to 

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (2014/955/EU), 

Official Journal of the European Union. 

- Innis P. S. Hazardous Waste Site Sampling Basics, Technical Note 414. Bureau of Land 

Management, Denver, Colorado: 2004.  

- ONORM S 2123 part 4 – sampling of liquid or paste-like waste (Austrian application of 

EN 14899 and implementation of CEN/TR 15310 part 1-5) 

- ONORM S 2127 – basic characterization of waste heaps or from solid waste from 

containers and transport vehicles (Austrian application of EN 14899 and implementation 

of CEN/TR 15310 part 1-5) 

- Quick Guide Hazardous Waste Sampling and Analysis (leaflet), Twinning Project 

IL/11Implementation and Strengthening the Environmental Framework for IPPC, 

Resource Efficiency and Eco-Management in Israel 

- Schuetz C., Waste sampling (presentation), Twinning Project IL/11 Implementation and 

Strengthening the Environmental Framework for IPPC, Resource Efficiency and Eco-

Management in Israel. 

- Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) 

 


