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  אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות

  

 2.4.2015תאריך עדכון: 
  תיק: הנחיות אגף

  12-15סימוכין: 
  מאשר: אבי חיים, רא"ג קרקעות מזוהמות, שפכי תעשייה ודלקים

   3גרסה: 
  

  אגף קרקעות מזוהמותמקצועיות של רשימת הנחיות 

 הנחיות פעילות

 הערות סטטוס שנת פרסום נוהל/הנחיהשם 

נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים, 
 .2001אוגוסט 

   פעיל 2001

ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות, מרץ 
2004. 

   פעיל 2004

טיוטת נוהל טיפול בקרקעות מזוהמות במתכות 
 .2005כבדות, ספטמבר 

   פעיל 2005

סקרי קרקע ושיקום הנחיות לתכנון וביצוע של 
 .2009קרקע מזוהמת בתחנות דלק, יולי 

צורפה הבהרה  19.1.15 פעיל 2009
לעניין ביצוע חקירות 

 ללא אישור המשרד
   פעיל 2012 הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי.

הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות 

 . 2013), מרץ TO-15אקטיביות (

הבהרה  צורפה 1.4.15 פעיל 2013
בנוגע להגדרת באר 

זמנית/ קבועה.  עדכון 
 2016ההנחיות במהלך 

הנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות 

)IRBCA(  
  מסמך עדכני: 

 August 2014 Version 1: For publication  

 .Version-1הופצה  פעיל 2014
בתקופה הקרובה יבוצע 

פיילוט לשימוש 
בהנחיות אלה. גרסה 

סופית תפורסם לאחר 
 סיום הפיילוט. 

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי 

 באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום

 

 5.3.15בתוקף החל מ  פעיל  2015

 MIP במכשיר לשימוש מקצועיות הנחיות

)Membrane Interface Probe (במסגרת 

 קרקע חקירת

 

 5.3.15בתוקף החל מ  פעיל  2015

 במכשירי בשטח לשימוש  מקצועיות הנחיות

 קרקע חקירת במסגרת FIDאו  PID מסוג מדידה

 5.3.15בתוקף החל מ  פעיל  2015

הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע 

 מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא 

 

 5.3.15החל מ בתוקף  פעיל  2015
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  אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות

 

 הנחיות בעבודה

 הערות סטטוס שנת פרסום שם נוהל/הנחיה

הנחיות מקצועיות  לניטור פיאזומטרים 

  PIDבמכשירי מדידה מסוג 

הערות   2015
  ציבור

 2.4.15פורסם ב 
להערות ציבור עד 

30.4.15  
עדכון ההנחיות במהלך     טרם פורסם  הנחיות מקצועיות לביצוע סקרי קרקע

2015  

קריטריונים ליישום שיטות לטיפול 
 .בקרקעות מזוהמות

עדכון ההנחיות במהלך    טרם פורסם
2015 

הנחיות לאיטום ומיגון מבנים בפני חדירת 
 מזהמים נדיפים.

עדכון ההנחיות במהלך    טרם פורסם
2015 

הנחיות ליישום מודל תפיסתי של אתר 

)CSM.( 

עדכון ההנחיות במהלך    טרם פורסם
2015 

הנחיות לטיפול בקרקעות מזוהמות בשיטת 

SVE )soil vapor extraction(. 

עדכון ההנחיות במהלך    טרם פורסם
2016 

  הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי
 ).2012(עדכון הנחיות קיימות משנת 

עדכון ההנחיות במהלך    טרם פורסם
2016 

הנחיות לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי 
  ).2013משנת (עדכון הנחיות קיימות 

עדכון ההנחיות במהלך      טרם פורסם
2016  


