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 מסד נתונים / אגף הנחיות :תיק

 293-19 :סימוכין
 , שפכי תעשייה ודלקיםקרקעות מזוהמות ראש אגףאבי חיים,  :מאשר

 1גרסה: 

 במסגרת חקירת קרקע ושיקומה מידעההעברת אופן הנחיות ל
 נתוני קרקעות מזוהמות ארצימסד 

 רקע

עבור כלל האתרים בארצי  מסד נתוניםמקדם זה תקופה הקמת  המשרד להגנת הסביבה

 חשד לזיהום קרקע וגזי קרקע.  שקיים בהם בארץ

דוחות הנכלל בהמידע מעקב ובקרה אחר כל  לאפשר ניהול,ת מסד הנתונים מטר

במערכות . המידע ייקלט ויישמר חקירות סביבתיותמסמכים המגובשים במסגרת בו

 .נתוניםהניתוח את  באופן שיאפשרהמשרד לצרכים פנימיים 

  –בהתאם למפורט להלן  , מרגע הנחיה זו,יפעל בעל הקרקעהקמת מסד הנתונים  לצורך

על ידי המשרד להגנת הסביבה,  שאושרוכלל המסמכים הסופיים  את יעביר (1)

 תכניות ים,חקירה סופיממצאי  דוח ,ותוכנית חקירה היסטוריסקר דוח  לרבות:

 . NFA, מסמך אתרשיקום דוח , םשיקו

, לצורך Soildata@Sviva.gov.il: לכתובתבדואר אלקטרוני  כלל הדוחות יועברו (2)

מספר סידורי זה ילווה את האתר לכל אורך החקירה קבלת מספר סידורי לאתר. 

 והשיקום.

יש למלא  ,עבור כל הזנה ראשונית של המידע הנדרשב – מילוי שלב ראשון באקסל (3)

תונים נמסרו ייזה שלב ב . כאשרלאתר"תעודת זהות"  שתהיהאקסל  טבלת

  ים של האתר לצורך יצירת מספר סידורי.יכלל

 הכולל מפת מדידה של האתר.  DWGאו  GISקובץ  יש לצרף עבור כל אתר,ב (4)

 שיקוםה או חקירהה מסמכי הסידורי יצוין מספר זה בכלר פמרגע קבלת המס (5)

 .אתר אותו לגבי

יש  ,ישנם דוחות סופיים אם ,קבלת מספר סידורי לאחר – מילוי שלב שני באקסל (6)

חקירה אחר הליכי ה טוסעדכון סט תהכולל( שנישלב )לעדכן את טבלת האקסל 

מועד האישור זכור של אסופיים כולל לצרף את הדוחות ה . כמו כן, ישושיקום

 מטעם הגורם במשרד.

  –הנחיות טכניות 

או  GISאוגרפי בדמות מפת מדידה דיגיטלית של האתר וסביבתו מסוג מידע ג קובץ (1)

DWG  השטח החשוד בזיהום.  עבור כלביוכן 

 :הסברים למילוי הטבלאות בנספחים (2)

 .ת גלילהמרבית העמודות כוללות בחירה מתוך רשימ .א
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 .להגנת הסביבהלשימוש פנימי של המשרד  הןהעמודות הצבועות בצהוב  .ב

( לפי רשת ישראל X, Yבן שש ספרות ) "צנבמרכז האתר  צייןלנדרש  .ג

 החדשה.
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 1שלב  – תעודת זהות לאתרל הדוגמ – 1נספח 

 
 2שלב  –לתעודת זהות לאתר  הדוגמ – 2נספח 

 


