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MRBCA Missouri Risk-Based Corrective Actionבמיזורי סיכונים סקר- 
MRL Minimal Risk Levelמינימלית סיכון רמת- 

NAPL Non-Aqueous Phase Liquidמימיות לא נוזליות פאזות-  
NCEA National Center for Environmental Assessmentהלאומי המרכז- 

 הסביבה להערכת
NFA No Further Actionנוספת בפעולה צורך אין- 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administrationהימי המנהל- 
 הלאומי והאטמוספרי

ORNL Oak Ridge National Laboratoryרידג אוק של הלאומית המעבדה-' 
PCB Polychlorinated Biphenylsכלור עתירי ביפנילים- 
PCE Tetrachloroethyleneטטרכלורואתילן- 
PID Photoionization Detectorיינון-פוטו גלאי- 

POD Point of Demonstrationהדיגום נקודת- 
POE Point of Exposureחשיפה נקודת- 
PVC Poly Vinyl Chlorideכלוריד פוליוויניל- 

QAPP Quality Assurance Project Planאיכות להבטחת פרויקט תכנית- 
QA/QC Quality Assurance/Quality Controlאיכות בקרת/איכות הבטחת- 

RA Risk Assessmentסיכונים סקר-  
RAGS Risk Assessment Guidance for Superfundסיכונים לסקר הדרכה- 

 על-לקרן
RBCA Risk Based Corrective Actionסיכונים סקר- 
RBTL Risk-Based Target Levelסיכון-מבוססת יעד רמת-  

RC Representative Concentrationמייצג ריכוז- 
RCRA Resource Conservation and Recovery Actושחזור לשימור החוק- 

 משאבים
RM Risk Managementסיכונים ניהול- 

RMP Risk Management Planסיכונים ניהול תכנית- 
RP Responsible Partyבאחריות הנושא הצד-  
SC Site Characterizationאתר אפיון- 
SF Slope Factorמדרון ורפקט- 
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SOP Standard Operating Procedureסטנדרטי הפעלה נוהל- 
SSL Soil Screening Levelsקרקע סינון רמות- 

SSTL Site-Specific Target Levelלאתר ספציפית יעד רמת- 
SWCTL Surface Water Cleanup Target Levelשטח מי לניקוי יעד רמת- 

TCE Trichlorocehtyleneטריכלורואתילן- 
TIC Tentatively Identified Compoundטנטטיבית שזוהו תרכובות- 

UCL Upper Confidence Limitעליונה ביטחון מגבלת- 
USEPA United States Environmental Protection Agencyלהגנת הסוכנות- 

  ב"בארה הסביבה
VOC Volatile Organic Compoundנדיפה יתאורגנ תרכובת- 
VSL Very Strict Levelמאוד מחמירה רמה- 

WBR Whole Body Recreationמחדש שלם גוף יצירת- 
Workgroup IRBCA Workgroupה של ועדת ההיגוי- IRBCA 

WQC Water Quality Criteriaמים איכות קריטרוני- 
XRF X-Ray Fluorescenceרנטגן פלורסצנטיות- 
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 תודות
 
 
 נציגים השתתפו שבהIRBCA  -של ה ועדת ההיגוי של העבודה את משקף זה סמךמ

 :הבאים מהארגונים
 

 ולסביבה לאנרגיה הישראלי המכון 
 הסביבה על להגנה המשרד 
 הישראלית המים רשות 
 הבריאות משרד 
 לישראל החשמל חברת 
 בישראל התעשיינים התאחדות 
 הסביבה להגנת ישראלית אגודה -ודין  טבע אדם 

 
 שהובילו הפעילויות IRBCA. -וועדת ההיגוי של הב החברים את מפרטת המצורפת 1 בלהט

 .ולסביבה לאנרגיה הישראלי המכון ידי על ואורגנו מומנו זה מסמך לחיבור
 

 .Gannett Fleming, Inc,-מ RAM לקבוצת מודיםIRBCA -וועדת ההיגוי של הב החברים
 יקרי והכשרה לימודו הוועדה פעילויות של מיומנת הנחיה על סאלהוטרה .מ אטול 'לדר ובמיוחד

 .ערך
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 1  טבלה
  IRBCA -של ה ועדת ההיגויב החברים רשימת

 
 סלולרי משרד ל"דוא תפקיד מוסד שם

 'מ אטול  'דר
 סאלהוטרה

 asalhotra@RAMGP.com לוועדת ההיגוי  יועץ-נשיא סגן RAM ,Gannett Fleming קבוצת
01-713-784 

5151 
832-498-1717 

  פרופסור
 מינגלגרין אורי

 המים ,הקרקע למדעי המוסד
 ארגון ,הוולקני המרכז ,והסביבה

 חקלאי למחקר
 uriming@agri.gov.il 03-9683641 050-6220641 ועדת ההיגוי ראש  יושב

 yosi@energy.org.il 03-6414271 050-5324000 כללי מנהל ולסביבה לאנרגיה הישראלי המכון אריה יוסי
 regina@energy.org.il 03-6414271 050-7788905 ועדת ההיגוי של המתאמת ולסביבה לאנרגיה הישראלי המכון פינקס רגינה

 vdotan@attglobal.net 03-5348973 054-5322921 אקולוג  ודין טבע אדם  דותן אהרון 'דר
 amire@sviva.gov.il 03-7634407 050-6233216 אביב תל מחוז ,מנהל סגן הסביבה על להגנה המשרד אשד אמיר

 הקרקע זיהום למניעת אחראי הסביבה על להגנה המשרד פיסטינר אריה 'דר
   מדלקים והמים

ariep@sviva.gov.il 04-8632277 050-6233347 

  לאומי הפלרה מהנדס הבריאות משרד גברון איתן
etan.gavron@MOH.HEALT

H.GOV.IL 
02-6228849 050-6242112 

 ella_k@iec.co.il  04-8183652 052-3997019 הסביבה והגנת לרישוי היחידה לישראל החשמל חברת קוטלר אלה
 guyr20@water.gov.il 03-6369623 050-6221293 המים וניטור לאיכות אחראי הישראלית המים רשות רשף גיא
 __ Hilaa@water.gov.il 03-6369628 מידול וכלי סיכונים סקר הישראלית המים רשות אבו הילה 'דר
 __ josefa@lab-energy.org.il 03-6424075 המעבדות ראש ולסביבה לאנרגיה הישראלי המכון אשר בן יוספה 'דר

 kobi@nllaw.co.il 03-5100838 054-5733223 דין עורך בישראל התעשיינים התאחדות לב-בר קובי

 בישראל התעשיינים התאחדות קנטור ניר
 תרופות ,לכימיה האגודה מנהל

 והסביבה
nirk@industry.org.il 03-5198858 050-7478805 

 omer@industry.org.il 03-5198868 050-7478868 סביבתי מתאם ישראלב התעשיינים התאחדות לוונברג עומר
 sarael10@water.gov.il 03-6369621 050-6221202 המים לאיכות המחלקה מנהלת הישראלית המים רשות אלחנני שרה

 הבריאות משרד במן תמר
 בריאות של ראשית טוקסיקולוגית

 הסביבה
tamar.berman@moh.health

.gov.il  
02 - 6228840 050-6243273 

 uris@sviva.gov.il 03-7634550 050-6233235 מזוהמות קרקעות מתאם הסביבה על להגנה המשרד שילהב אורי

 הסביבה על להגנה המשרד מייסון יעל 'דר
 שפכים למי החטיבה מנהלת

 וקרקעות דלקים ,תעשייתיים
 המותמזו

YaelMA@sviva.gov.il 
 03-

7634545/6  
050-6233150  

mailto:regina@energy.org.il
mailto:vdotan@attglobal.net
mailto:uris@sviva.gov.il
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 01.
 ויעדיםרקע

   מבוא 1.1
 

עבודהמסגרתלספקהוא(IRBCA)בישראלהסיכוניםסקרתהליךפיתוחמאחוריהרעיון
טכניתמבחינהמוסברת פעולות  צוותים המנהליםעבור החלטותלקבלתואובייקטיביתעקבית,
והמיםמזבאתריםשיקום  והסביבההאדםבריאותעלהגנהיבטיחזהתהליךשלנכוןיישום.

 .ובעתידכעתקרקעבהשימושבעת
 

-ברעקבי ותהליך(i)ולספקאתריםוסגירתניקוישלהתהליךעללהקליכולהזועבודהמסגרת
האתרלאפיוןהקשורותהחלטותלקבלתהגנה סיכוניםוניהולסיכוניםסקר, קוילניהנחוצים,

ובניהולבהערכההמעורבותאחרותוישויותומפתחיםנכסיםלבעליאמיןתהליך(ii)וכן,האתר
אינההיא,האתרלניהולחסכוניותפעילויותמקדמתהעבודהשמסגרת אף.מזוהמיםאתריםשל

 .סביבההאוהאדםבריאותפגעהילעלולהבמידה ובעלויותהתחשבותמאפשרת
 

. IRBCA -הבתהליךהעיקרייםוהמתודולוגיותהאלמנטיםאתמתארזהטכניותהנחיותמסמך
האמריקאיתהאגודהידיעלשפותחו(RBCA)סיכוניםסקרשלתקניםעלמבוססמסמךה

,זאתעם. E2081-00 (2000a)ותקןE1739-95 (1995a)תקן- (ASTM)וחומריםלבדיקות
ישראלמדינת לספציפייםהבתנאיםלהתחשבכדישונההוא בהדרכהגםמתחשבהמסמך.

סינוןרמותלפיתוח(USEPA)הבריתארצותשלהסביבהלהגנתהסוכנותידיעלשסופקה
 .והוואיקליפורניה,וסטס'מסצאת,היתרבין,הכולליםמדינתייםמסמכיםומספראזוריות

 
 ועדת ההיגוירכב ה)ומגווניםמתאימיםענייןבעליאשר כללה  ועדת היגויידיעלפותחזהמסמך
(התודותבסעיףמפורט ממשלתייםגופיםהאתמייצגיםועדת ההיגויבהאנשים. ,הרשויות,

אטולר"דשללתמיכתוזכתהועדת ההיגוי(. NGO)ממשלתיים-חוץוארגוניםתעשיותו
 .ב"ארה ,טקסס,יוסטוןמ ,מ "בע RAM Group of Gannett Flemingבחברת ועמיתיוסלהוטרה

 
הציבור ה הינומסמך ז לנוחיות חופשי בשפהףמחליואינו,תרגום הכתוב המקור מסמך את
 .(August 2014 Version 1: For publication) האנגלית

 

 יישוםיכולת 1.1
 

מזוהמיםלהיותעלוליםר שאריםתאאומזוהמיםריםתאמיועד עבורזהמדריך מספקהוא.
לאתרספציפיאפיוןלעריכתעבודהמסגרת עלהמגנותסיכון-מבוססותיעדרמותישובלח,
אמורהמדריך.סיכוניםוניהולשיקום לשמתאימותפעילויותולהטמעתוהסביבההאדםבריאות

חוזרשימושעל מנת לאפשר(כמזוהמיםהחשודיםואתרים)מזוהמיםאתריםשיקוםעללהקל
בעתידכעתבאתרלרצפטוריםבטוח מדיות להספציפייםהשוניםהריכוזיםאתלפרשאין.

פעילויותלערוךיש". אלהלרמותעדהסביבהאתלזהםרישיון"כמסמך זהבהמתואריםהשונות
,מזוהמיםאתריםוניקוילסביבההכימיקליםפליטתאתשימזערבאופןמתמשכותעסקיות
 .הסבירובעתידכיוםבתנאיםהסביבהועלהאדםבריאותעלושיגןקיימא-ברפיתוחשיבטיח

 
IRBCAבכללותוהמזוהםהאתרועלתהמדיוכלעלחל ,למשל)תהנבחרההמדיעלהיישום.

כללהתלויהאינהשהמדילרשויותלהוכיחניתןאםאלאמאושראינו(בלבדתהוםמיאוקרקע
 .ותאחרתבמדיו
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םסיכוניסקר,אתריםבאפיוןרקעעםהסביבהאיכותבתחוםמקצועלאנשינכתבהטכניהמדריך

חדשיםבכללותווהתהליךאלהעבודהששיטותמכיוון(. מתקנותפעולותכולל)סיכוניםוניהול
בישראליחסית זהבמסמךבפירוטמתואריםהם, מעריךשכלהכרחיההדרכהאוהניסוילפני.

 .ובטוחיעילאתרניהוליבטיח,כךידיועלIRBCA-ה תהליךאתכהלכהיטמיעסיכון
 

הערכתבצוותלפחותאחדסיכוניםלמעריך. IRBCAהערכותהמבצעמהצוותהדרישותלהלן
הטבעבמדעיראשוןתוארלפחות להיותחייבהסיכונים ,סביבתיתהנדסהאואזרחיתהנדסה,

בהידרוגיאולוגיההתמחותעם הידרולוגיה, גיאולוגיה, והמיםהקרקעמדעי, ,סביבתיתכימיה,
הנוגעת  ניסיון בעבודת שטח מומחיות אולהיותכהצריהצוותלחברי . וסטטיסטיקהגיאוכימיה

.בצוותטוקסיקולוגחובה לכלול  מסוימיםבאתרים. ומים גז קרקע, למתודולוגיות דיגום קרקע
המבוסס על  םסיכוניבנושא סקרקורסעבר בהצלחהשמיעבוררקיאושרסיכוניםסקרביצוע

תלהגנהמשרדי"ואושר ע( 2014גרסת אוגוסט )  IRBCAאו פרוטוקול הRBCAמתודולוגיית ה
הישראליתהמיםורשותהסביבה נוסה או גורם מאקולוגידיעלייערךאקולוגייםסיכוניםסקר.

הסביבהתלהגנהמשרדבאישוראחרימקצוע מיבהערכתכרוכההסיכוניםהערכתכאשר.
מוכחניסיוןלהיותצריךוותהצמחבריאחד ללפחות ,3או/ו2שלבבהערכותאומזוהמיםתהום

 .הרוויובאזוררווישאינובאזורהסעהמודליביישום
 

בביצועניסיוןלהציגחייבסיכוניםסקרהצוות המבצע ,לעילשהוזכרוהאקדמיותלהסמכותבנוסף
סקרי סיכונים קודמים   הצוות חייב להשלים.אקולוגיסיכוניםסקר והאדםלבריאותסיכוניםסקר

ובתוכנה המצורפת אליה  IRBCA-בהם נעשה שימוש במתודולוגיית ה, אתרים 3-בלפחות 
י המשרד להגנת הסביבה ורשות "ולהציג שיתוף פעולה עם חברה בינלאומית אשר אושרה ע

 שנים בביצוע סקרי סיכונים תוך שימוש במתודולוגיית ה 5-ובעלת ניסיון של למעלה מ, המים
RBCA .מסלולי , מושפעותמדיות , ת טווח רחב של כימיקלים חשודיםסקר סיכונים זה חייב לכסו
ושלב החקירה ולכלול סקר סיכונים לבריאות האדם וסקר , גודל האתר, שימושי קרקע, חשיפה

חייב להיות דומה באופיו  י הצוות"בנוסף לפחות אחד מהאתרים אשר נחקרו ע. סיכונים אקולוגי
חברי צוות יידרשו , אם מתבקש .לבצע סקר סיכוניםנדרש  אתר בוולכלול מסלולי חשיפה דומים ל
 .לקוחות ופרטי אתרים, לשלוח לרשויות רשימת אתרים

לצרף  לצוות המבצע , עתבכל , המשרד להגנת הסביבה ורשות המים שומרים על זכותם לדרוש
 .מתאיםניסיון בינלאומי את סקר הסיכונים מומחה עם 

 
 

 :להלן הנוספים בגורמים להתחשב יש
 

יוכלשהואכדימוקדםבשלבסיכוניםסקרלערוךברצונואםלהחליטחייבד האחראיצה .1
האתראפיוןוהוראותIRBCAלמתודולוגייתבהתאםהדגימהתכניותאתלתכן

 .הרשויותשללסיכוןהמותאמות

לרמותניקויבמקוםסיכוניםסקרלערוךהחלטתועללרשויותלהודיעחייבהאחראיהצד .2
 בישראלהשתייהמיתקני/ודמאמחמירות

זוהודעהקיבלושהןמאשרותשהרשויותלאחר .3 עבודהתכניתישלחצד האחראיה,
,האתרשלהמקדמיהקונספטואליהמודל(i)את ,הפחותלכל,שתכלולומקיפהמפורטת

(ii)הקיימיםהנתוניםשלהערכה,(iii)נתוניםפעריניתוח,(iv)שתשמשלשיטההצעה
לביצועשישמשוופרמטריםמודלים(v), (נוסףאתראפיוןלמשל)הנתוניםיפערלמילוי

 .הסיכוניםסקר
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.מהרשויותשהתקבלוההערותבכלשתטפלמתוקנתעבודהתכניתישלחצד האחראיה .4
הרשויותידיעלהעבודהתכניתשלאישורהעם פערילמילויפעילויותלערוךיש,

ויבקשהנתוניםפערילמילויסיכונים-מוכווןאתרוןאפידוחישלחצד האחראיה.הנתונים
 .הרלוונטיותהרשויותאישוראת

הסיכונים-מכווןהאתראפיוןהשלמתלאחר .5 הרלוונטיותלרשויותישלחצד האחראיה,
שתכלולסיכוניםסקרשלמתוקנתפעולהתכנית הפחותלכל, ,(i)קונספטואלימודל
המייצגיםהריכוזיםוהצגתהנתוניםכלשלוהערכהאוסף(ii),האתרשלמתוקן/מעודכן

והרציונל ,(iii)הסיכוניםסקרלביצועשישמשווהנחותמעודכניםופרמטריםמודלים.
 .הסיכוניםסקרבביצועימשיךצד האחראיה,הרשויותאישורלאחר

 הערכת הסיכוניםח"דוטיוטת,המאושרתהעבודהלתכניתבהתאםהסיכוניםסקרהשלמתעם
הרלוונטיותהרשויותשלואישורהערותקבלתלצורךתישלח הסופיערכת הסיכוניםהח"דו.
אישורלקבלחייבותההמלצות.והמלצותמסקנותויכלולהרשויותשלבהערותלטפלכדייישלח

 .לסופיותאותןלהחשיביהיהשניתןלפניהרלוונטיותמהרשויות

או,שוקמוימזוהמיםשאתריםהדורש,הישראליקלחוגםיתאיםזהשמסמךצופהועדת ההיגוי
האדםבריאותעלשיגןבאופןינוהלוהפחותלכל בנוסף.ובעתידכיוםוהסביבההמיםמשאבי,
לכך ,האדםבריאותעלשיגןבאופןמתמשכותפעילויותיבצעושעסקיםדורשבישראלהחוק,

להגנההמשרדעלנופלתוהמיםמזאתריםניהולשלהכוללתהאחריות.והסביבההמיםמשאבי
 .רשות המים והסביבהעל

 
הסביבהאיכותבתחוםמקצועניםכאשריתפתחIRBCA -השתהליךמצפהועדת ההיגוי

מפקחים) יועצים, התהליךאתלהכירילמדווהציבור(ואחריםאחראייםצדדים, לפיכך. מסמך,
 .לעתמעתיעודכןזה
 

ארוךלטווחאחריות 1.3

 
באתרבטוחיםשימושיםעלוהקפדהידעלהבטיחחובה,סיכוניםעלהמבוססתתמתכניכחלק

רמותכלומר,מוגבלותהלאהשימושלרמותמעברכלשהושיוריזיהוםישבאתרעודכלכלשהו
דורשIRBCAתהליך,והסביבההאדםבריאותעללחלוטיןלהגןכדי,לפיכך.לדיוריעד

מתכניתאינטגרליחלקתהווה -" ארוךלטווחחריותא"הנקראת-מתאימהבקרותשמערכת
אםרק,נוספתבפעולהצורךאין"שבומצביאשרהסביבהתלהגנהמשרד. הסיכוניםניהול

מבחינההמחייבאחרבמסמךתמוטבעאומתיק הבנייןכחלקמתקייאחריות לטווח ארוךה
.משפטית

 
 



 

 

 (050405)RAMקבוצת  2.0סעיף
 ,IRBCAהנחיות

 פרסום לציבור, 2014אוגוסט
 

      2-1 עמוד

 2.0
 IRBCAתהליךשלכלליתסקירה

 מבוא 1.1
 

.כאשר נמצא אתר מזוהם חדשאומזוהםמזוהה אתרכאשרמתחילIRBCA -התהליך
בלתיסכנהמהווהלאשהאתרלהבטיחשיידרשו על מנת הפעילויותכלאתכוללהתהליך
האדםלבריאותמקובלת ובעתידכיוםהקיימיםבתנאיםולסביבהמיםלמשאבי, כוללהתהליך.

 .באתרשיורייםכימיקלייםבמידה ונותריםארוךטווח הבקרה ללהנחוצות דרישות גם
 

 :הבאיםהשלביםמשלושתמורכבIRBCA -התהליך,2-1באיורלראותשניתןכפי
 

 אתראפיון(SC) – סדימנטים,עילייםמים,תהוםמי,הקרקעעלההשפעותכולל תיאור,
קרקעגז חוץואווירפניםאוויר, קוליםשיעלהסתמכותתוךהנחוצהלמידהעד,

לאתרספציפיים קונספטואליאתרמודללפיתוחמשמשהאתראפיוןעלהמידע.
(CSM)חשיפהמודלשלהפיתוחאתשכולל, (exposure model, EM.) 

 
 סיכוניםסקר(RA)נערךאקולוגייםסיכוניםוסקר3בשלבאו2בשלב,1בשלבנערך

אדםלבניהסיכוןהערכתלמשמשסקר סיכונים לבריאות האדם. 3או2, 1ברמה
ידיעלשזוהוכפי ,מלאיםלהיותהעשוייםי חשיפהבמסלולוהמלאיםהחשיפהימסלולב

סקר סיכונים  .הסבירובעתידהקיימים כיוםבתנאיםוכימיקלים חשודיםמודל החשיפה
ולסביבותאקולוגייםלרצפטוריםהסיכוןשלוכמותיתאיכותניתלהערכהמשמשאקולוגי
,יחד סקר סיכוניםהנקראים,סקר סיכונים לבריאות האדם וסקר סיכונים אקולוגי .מגורים

הפעילויותשלוההיקףהאופיולקביעתסיכונים-מבוססותיעדרמותלפיתוחגםמשמשים
 .לאתרספציפיסיכוניםלניהולהנדרשות

 
הרצפטוריםשלהחשיפהמסלוליושלהחשיפהמסלולישלקביעהדורשסיכוניםסקר

ממקור  כימיקל חשודשעוברהמסלולהואהחשיפהמסלול.(אקולוגיותמגוריםוסביבות)
חודרים אלשבו הכימיקלים החשודיםהאופןהואהחשיפהמסלול.הרצפטוראלכלשהו

הרצפטור לכימיקל להיחשףעשויאושנחשףוכןלהגןעליו ישאורגניזםהינורצפטור.
 ;מפליטהכתוצאהיותראוחשוד אחד

 
 הנדרשותפעילויותוכוללמקובלאינוהמוערךבמידה והסיכוןנדרשסיכוניםניהול

הסבירובעתידכיוםהקיימיםבתנאיםוהסביבההאדםבריאותעללהגנה פעילויות.
הנדרשותופעילויות לטווח הארוךשונותנחוצותשיקוםפעילויותכוללותסיכוניםלניהול

שלמוגבלותהבלתילרמותמעלבאתרשיורייםקליםכימיישעודשכללהבטיחכדי
יהיה מידע בנוגע לתנאים ולהגבלות הגורמים לכך שהסיכון יהיה מקובל  ,הקרקעישימוש

 .וכן ציות לאותם תנאים והגבלות
 

,גיאולוגיהכגון)מדעיותדיסציפלינותמגווןעלומסתמכותביסודןטכניותהינןלעילהפעילויות
הידרולוגיה דסההנ, כימיה, טוקסיקולוגיה, וכדומהבאדמהשימושתכנון, RBCA -התהליך(.

-אקונומיים-סוציוותנאיהקהלדעת,תקנות,לחוקיםבהתאםמדיניותובחירותהנחותגםכולל
 .שונותובארצותב"בארהשונותבמדינותRBCAתכניותביןשמבחיניםגורמים
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 תהליךסקרסיכוניםבישראל 1.1
 

ההחלטותלתקבתהליך זיהוםבושהתגלהאולזיהוםחשדישבובאתר, 2-2באיורמתואר,
 .להלןונידון

 
אתריםגילוי .2.2.1

 
 :עלהסתמכותתוךמזוהםאתרלגלותניתן

 
 אזרחיםשלתלונות, 
 ן"נדלמעסקאותכחלקהנערכותחקירות, 
 שונותותמשפטילדרישותציותלבדוקכדיהאתרשלמבדיקהכחלקהנערכותחקירות

 ,עסקייםרישיונותשלהענקהאוהסרהאועסקרישיוןתנאי,רישיונותכגון
 קרקעותלפיתוחציפייהמתוךהנערכותחקירות, 
 מיםובגופיבקרקעהנראותסביבתיותהשפעות, 
 לאתרהקשוריםסביבתייםמטרדים, 
 תשתיותשלדליפותבבדיקותכישלון, 
 והתקנותקיםהחולמחויבויותבהתאםהודעהדרישות, 
 ושפיכותתאונותעלהודעה, 
 אחרתדרךכל. 

 
 .3.0בסעיףבהרחבהנידוןוהודעהאתרגילוישלהתהליך

 
 קביעהוהפחתהשלאיומיםמידיים .2.2.2

 
בכדיוהרלוונטיהזמיןהמידעכלאתלהעריךיש,אפשריזיהוםלהכילעשוישאתרמגליםכאשר
אם.הסביבהעלאובטיחותועל,האדםבריאותעלכלשהומידיאיוםמהווההאתראםלקבוע

מידיאיוםמתגלה 'וכוהאשמכבי)המקומיותלרשויותמידלהודיעחובה, עללהגנהולמשרד(
אתלהפחיתמידייםצעדיםינקוטהצד הנושא באחריות,מידיאיוםשלגילויועם.הסביבהאיכות
 .המידיהאיום

 
לסיוםהנדרשותמידיותפעולותליישםהאחראיהואסוכןהמובחומרבנכסהשליטהבעלהאדם
.הסביבהאיכותעללהגנהולמשרדהמקומיותלרשויותולהודיעמסוכןחומרשלחירוםמקרה

 
זהמסוגפעילויותשלהשלמתןעם לרשויותכתובדוחלהגישיש, הפעילויותאתהמתעד,

בעבודהצורךישאםגםלצייןחייביותהצד הנושא באחר.הופחתוהמידייםהאיומיםשכלומאשר
הסביבהועלהאדםבריאותעלמתמשכתהגנהלצורךנוספת מידייםאיומיםלהפחיתחובה.

 .שלבי-רבההסיכוניםסקרביצוע התחלתלפני
 

 4.0בסעיףבהרחבהנידוניםמידייםאיומיםשלוהפחתהקביעה
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 מחדלכברירתוגדרותהממאודמחמירותרמותעםוהשוואההאתראפיון .2.2.3
 

,זמןמבחינתקריטיותשהןשונותניקוי פעולותוכןחירוםבשעתהתגובהפעולותהשלמתלאחר
לבצעחייבהצד הנושא באחריות,האתרגילוילאחרחירוםבפעולתצורךאיןבמקרים בהםאו

יראשונאתראפיון יכוזיםהראתסבירבביטחוןלזהותהינהאפיון האתר הראשונימטרת.
ריכוזיםולהשוותאשר עלול להיות מושפעסביבתיאמצעיבכלשל כימיקלים חשודיםהמרביים

תקן מי  ,לקרקע כוללים ערכי סף מחמיריםהםזהבשלב(.נמוכים)שמרנייםסינוןריכוזיעםאלה
קר אם על פי ס.עילייםלמיםהמיםאיכותשלרלוונטייםוקריטריוניםתהוםלמישתייה ישראלי

יש להתחשב גם ברמות סינון , ישנם אזורי מחייה ורצפטורים אקולוגיים 1סיכונים אקולוגי ברמה 
, הרמות האנושיות והאקולוגיות המתוארות לעיל. אקולוגי לאזורי מחייה אקולוגיים שונים

 מסלולינחוצות כדי להגן על בריאות האדם ועל הסביבה מפני כל , הנקראות יחדיו רמות סינון
אוויר , אדמה)ומאפשרות שימוש בלתי מוגבל בכל האמצעים , פה המלאים והאפשרייםהחשי
 . לגבי בחירת כימיקלים חשודים 'עיין בנספח א(. ומים

 
ייתכן ויהיה זה יעיל יותר , באתרים בהם ישנה סבירות גבוה כי יהיה צורך באפיון נוסף או בשיקום

מאשר לזהות את הריכוזים הגבוהים מבחינה כלכלית לתחם את אופי ואת היקף ההשפעות 
יש לצרף לתכנית העבודה לאפיון האתר הצעה לאפיונים נוספים לשם קבלת אישור . בלבד

 .הרשויות
 

מיאוקרקעגז,קרקעשלדגימותאיסוף,בארותקדיחתכגון)שטחעבודתידרושהאתראפיון
תהום וכדומהעילייםמיםשלדגימות, של הכימיקלים המרבייםהריכוזיםאתלזהותבכדי(

במדיה המושפעתהחשודים וכדומההדגימהנקודותמספר)המאמץרמת. לאפיוןהנדרשת(
המשרדלהנחיותבהתאםלהתבצעחייבאפיון האתר.לאתרהספציפייםבתנאיםתלויהמספק
תהוםמירשות המים לחקירתולהנחיותאתריםלחקירתהסביבהלהגנת תכניתלהגישיש.

 . אישורלצורךולרשות המיםהסביבהלהגנתלמשרדהכוללת את תיאור הזיהוםעבודה 
פי ערכי הסף המחמירים או ערכים אחרים הדרושים לשם הגנה על ל יקבעויההשפעות 

לדוגמה.הרצפטורים מפני מסלולי חשיפה מלאים הגבלתעםלמגוריםאינו מיועדר שאבאתר,
קרקעבשימוש מגבלתומתאימהפעילות  לערכי הסף המחמירים יתייחסוהתיחוםיטריוניקר,

הרצפטוריםעלהמגנותהרמותיהיוהתיחוםקריטריוני,אקולוגיאיוםוקייםבמידה .למגוריםשאינם
 .האקולוגיים

 
באתרהמושפעהסביבתיהאמצעיבזיהויאפיון האתר צריך להסתכם נקודותאוהנקודה,

הפליטה הכימיקלים החשודים, בכלהכימיקלים החשודיםשלהמרבייםיכוזיםוהרהמיקום,
של הכימיקלים המרבייםהריכוזיםאתלהשוותיש.מדיםהמשלושתבכלהזיהוםתיחוםואמצעי

במידה .הישראלי ולקריטריוני איכות המיםה ילתקן מי השתי, החשודים לערכי הסף המחמירים
 .הקרקעשלהאקולוגיותהיעדברמותלהשתמשאקולוגי ישאיוםוקיים

אם החקירהבמהלך, באופןיותרגבוההכלשהוגבול הדיווח האנליטי של כימיקל חשוד,
המתאימיםערכי הסף המחמיריםמאשרמשמעותי היעדרמותאו/וקריטריוני איכות המים,

הקרקעשלהאקולוגיות נוספתבהערכהצורךשיהיהייתכן, נוסףלאפיוןהצעהלכלוליש.
.אישורקבלתלצורךלהגנת הסביבהלמשרדאשר תוגשאפיון האתרשל העבודהבתכנית
כזהבמקרה גבולות דיווח אנליטיאשר תאפשראנליטיתשיטהבאמצעותניתוחלבצעיש,
 .כזושיטהקיימתאם,יותררגישים

 
האנושיותהסינוןלרמותהשוואהמכןלאחרעובריםהמרבייםריכוזי הכימיקלים החשודים

מיםלגוףמזהמיםגורמיםלנדידתמובילהמהאתרפליטהאם.והאקולוגיות גם לשקולחובה,
קריטריוני איכות למים בקריטריוני איכות המיםנכלליםאינםשהכימיקלים החשודיםבמקרה.
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הישראליים תלהגנהמשרדאישורקבלתלאחרחלופיקריטריון איכות מיםבלהשתמשיש,
עבקרקהמרבייםהריכוזיםאם.הסביבה מערכי הסף חורגיםאינםהעילייםוהמיםהתהוםמי,

, תקן מי השתייה הישראלי או קריטריוני איכות המים ורמות סינון הקרקע האקולוגיות, המחמירים
.'נוספת ולהאין צורך בפע'מכתב המורה כי מהרשויותלבקשיכולצד האחראיה,האחראי לזיהום

איןעודכליידרשו מגבלות על פעילויות ושימושלאוהמכתבאתינפיקוהרשויות,כאלהבתנאים
בהתאםלערכי הסף המחמיריםההשוואהאתלבצעיש.בעתידאוכרגעבאדמהבשימוששינוי

קרקעבהרלוונטילשימוש לערכי הסף המחמיריםיושווהכימיקלים החשודיםריכוזיאםכלומר,
,אלהמערכי סף מחמיריםחורגיםלאבאתרהריכוזיםאם.קרקעבתעשייתי/מסחרישימוששל

תעשייתי/מסחרישימושלכלקרקעבלהשתמששניתןיצהיר'נוספת ולהאין צורך בפע'המכתב
חקלאותאומגוריםכגוןקרקעבאחריםלשימושיםלאאך שכימיקלים חשודיםיצהירהמכתב.

 .תהוםמיעלהמגניםמערכי הסף המחמיריםלחרוגיכוליםלאזהבאתר
 

תקן מי השתייה , מערכי הסף המחמיריםחורגיםתהוםבמיאובקרקעהמרבייםריכוזיםהאם
( i)האחראי המזהם רשאי , או רמות סינון הקרקע האקולוגיות/קריטריוני איכות המים ו, הישראלי

או רמות /תקן מי השתייה הישראלי או קריטריוני איכות המים ו, לאמץ את ערכי סף מחמירים
( ii)או , לוגיות כמות ניקוי ולפתח תכנית לניהול סיכונים בכדי להגיע לרמות אלהסינון קרקע אקו

 . שלבי-לבצע סקר סיכונים רב
 

עם ערכי סף השוואהעלהסתמכותתוךהסופיתהחלטתןאתיקבלושהרשויותמכיוון
מחדלכברירתהמוגדריםמחמירים אתבמדויקלייצגחייביםלהשוואההזמיניםהנתונים,

ה המתאימהלמדיהספציפייםהמרבייםזי הכימיקלים החשודיםריכו "מרביריכוז"המונח.
של כימיקל חשודהנוכחיהמרבילריכוזמתייחס ,נוספותפליטותהתרחשובהםבאתרים.

,האחרונהבפעםנאספוותאשהדוגממאזשיקוםפעולתשל חומרים אומשמעותיתנדידה
 .הנוכחייםהתנאיםאתיצגיםהמינתוניםלאסוףצורךשיהיהייתכן

 
מתמסויהבמדיהמרבייםלריכוזיםיגיעולאהכימיקלים החשודיםכלשלשריכוזיםייתכן

קרקעגזאותהוםמיכללבדרך) ההסעהזמןבגלל( כאלהבמקרים. צורךשיהיהייתכן,
תקן מי השתייה , ערכי הסף המחמיריםמחריגהתהיהשלאלהבטיחכדיבעתידבניטור

או רמות סינון הקרקע האקולוגיות/ישראלי או קריטריוני איכות המים וה צורךיהיהולכן,
 .נוספותבפעולות

 
 .5.0בסעיףבהרחבהנידוןעם ערכי סף מחמיריםוהשוואהאפיון האתר

 
 אקולוגייםסיכוניםסקר .2.2.2

 
בנוסף ,IRBCA -המתהליךאינטגרליחלקהמהווה, סקר הסיכונים האקולוגיאתלערוךיש

לדוגמה.האדםבריאותעלהמבוססתבשלביםלהערכה לבצע סקר סיכונים לבריאות ניתן,
3רמהשלעם סקר סיכוני אקולוגי1שלבשלהאדם שנימצד. להשלים סקר סיכונים ניתן,

 .1רמהשלעם סקר סיכונים אקולוגיבשילוב3שלבשללבריאות האדם
 

ייחס להערכת רמת הסינון שמשתמשת ברשימות הביקורת מת 1של רמה  סקר סיכונים אקולוגי
המטרה של הערכה זו היא לקבוע אם ישנם (. לקבלת פרטים 6.11.1עיין בסעיף )' ב-ו 'א

חשיפה מלאים או  מסלוליאו אזורי מחייה כלשהם ואם קיימים /רצפטורים אקולוגיים כלשהם ו
 .אפשריים
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ים בהם יש לפחות תשובה חיובית אחת לשאלות במקר 2יש לבצע סקר סיכונים אקולוגי של רמה 
הסקר יציג את הנוכחות של . 1בסקר הסיכונים האקולוגי של רמה  'ב -ו 'ברשימת הביקורת א

או אזורי מחייה העשויים להיות חשופים לכימיקלים חשודים באתר /רצפטורים אקולוגיים ו
סקר סיכונים אקולוגי . אבעקבות מסלול חשיפה מלא מסלול חשיפה בעל פוטנציאל להיות מל

דורש השוואה של ריכוזים באתר ומחוצה לו עם ערכי סינון רלוונטיים המגנים על  2ברמה 
 6.4או טבלה ( א) 6.4טבלה , (ב) 5-1ראה טבלה  -רצפטורים אקולוגיים ומערכי סף ישראליים 

 (.ב)
 

מצביע על ריכוזים  2יידרש כאשר סקר הסיכונים האקולוגי ברמה  3סקר סיכונים אקולוגי ברמה 
. באתר החורגים מריכוזי סינון רלוונטיים המגנים על רצפטורים אקולוגיים ומערכי סף ישראליים

הצד הנושא באחריות חייב לפתח תכנית עבודה כדי לערוך סקר סיכונים אקולוגי ולהגיש אותה 
 3 וגי ברמה סקר סיכונים אקול. הסביבה כדי לקבל אישור לפני יישום התכנית למשרד להגנת

או /יכלול את הפיתוח של ערכים חלופיים ספציפיים לאתר המגנים על רצפטורים אקולוגיים ו
 .אזורי מגורים

 
 קונספטואליאתרמודלשלוולידציהפיתוח .2.2.2

 
השתייהמימתקן,מאודמחמירותמרמותחורגיםחשודיםכימיקליםשלהמרבייםהריכוזיםאם

נבחרולאאלהורמות או מרמות אקולוגיות מחמירות מאוד/ו מיםאיכותמקריטריוניאוהישראלי
שיקוםכרמות  .ולידציהבוויבצעיפתח מודל אתר קונספטואליהנושא באחריות לזיהוםהצד,

עלשמשפיעיםלאתרהספציפייםהרלוונטייםהגורמיםכלאתמתארמודל אתר קונספטואלי
 .ולסביבההאדםלבריאותהסיכון

 
מספיק מבחינה כמותית ומבחינה נתוניםאיסוףידיעלולידציהעוברהקונספטואלימודל האתר 

מילוליתיאורבאמצעותאותולתעדוישאיכותית זרימהותרשימידיאגרמות, .לצורךבהתאם,
פרטי,גיאולוגייםרוחבחתכי,קידוחיומני,בארותיומניכגוןמצורפיםמסמכיםלכלולעשויהמודל
מודל האתר הקונספטואליאתלתקןיש,הצורךבמידת.מעבדהודוחותבארותיתבנישלניטור

תנאישלתיאורבעצםהואמודל האתר הקונספטואלי .לאתרהספציפיחדשמידעשלאיסופועם
 .האתר

 
:מודל האתר הקונספטואלישלהעיקרייםהמרכיבים  

 
 וכימיקלים חשודים( ות)מקור, תרחיש השחרור הכימי, 
 ,של כימיקלים חשודים במדיות המושפעות השונותובזמןמרחבבתפוצה 
 הסבירובעתידכעתקרקעבשימוש, 
 מיםבארותשלמיקוםכולל,ובעתידכעתתהוםבמישימוש, 
 הידרוגיאולוגיה,בתווך הבלתי רווי הקרקעסוגקביעת,האתרשלהסטרטיגרפיהתיאור,

מושפעיםלהיותפוטנציאללהםששיעילייםמיםגופישלוהמיקוםמטאורולוגיה
 ,באתרמכימיקלים חשודים

 בקרקע מוצעאוקייםשימושכלשלתיאור, 
 זמןלאותועדשנערכושיקוםפעילויות, 
 מסלולי,מגוריםואזוריאקולוגייםרצפטוריםכולל,הרצפטוריםאתהמזההחשיפהמודל

 .ובעתידכיוםבאדמההשימושבתנאיחשיפהומסלוליחשיפה
 

מלאמסלולהינותהוםבמיביתישימושאםלקבועמודל האתר הקונספטואלי הוא-בחיונימרכיב
עתידייםאו בתנאיםהקיימים כיוםבתנאים עיכולכוללתהוםבמיביתישימוש. העורעםמגע,
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 .הורחצמקלחתכגון,מבנהבתוךבמיםשימושידיעלהנוצריםאדיםושאיפת
 

ימסלולוהזיהוםשלבפועלספציפיים לאתר וניתוחם ייקבעו על ידי הפיזורהיקף איסוף הנתונים ה
 .השפיכהאירעהשבוהנכסגבולותולא על ידי,המלאיםהחשיפה

 
מודל האתר שלושיפורבפיתוחלעמודחייביםהנתוניםלאיכותוהצבת יעדיםהנתוניםאיסוף

ואת מודל האתר האתרלאפיוןודההעבתכניותכלאתלהגישיש.חשיפהומודליהקונספטואלי
 .הרשויותלאישורהקונספטואלי

 
 6.0בסעיףבהרחבהנידוניםלפיתוח מודל האתר הקונספטואליהנדרשיםנתונים

 
 1בשלבסיכוניםהערכת .2.2.2

 
או מקריטריוני /ומהרמות המחמירותחורגיםתהוםבמיאובקרקעהמרבייםהריכוזיםאם

וגיות מחמירותאו מרמות אקול/ואיכות המים סקרלהשליםלבחוררשאיהאחראי לזיהום,
לתקן מי השתייה הישראלי וקריטריוני , לרמות המחמירותניקויבמקום1בשלבסיכונים

תכניתלהגישחייבהצד הנושא באחריות.או לרמות האקולוגיות המחמירות/איכות המים ו
1שלב.נוסףאתראפיוןעריכתלפניוהסיכוניםסקרביצועלפניהרשויותשללאישורןעבודה
הרצפטורעלהמבוססותסיכוניםמבוססותיעדרמותמספק קרקעבשימוש, הקרקעסוג,

 .6.11בסעיףשמוסברכפימטופלאקולוגיסיכון.ומסלול חשיפה
 

 :הוא1בשלבסיכון-לפיתוח רמות יעד מבוססותהמשמשהמקובלהסיכון
 

 10-6 × 1שלחייולאורךאדםשללסרטןחריגסיכון,מסרטןסיכוןלגבי; 
 1.0שלסכנהמנת,מסרטןשאינוסיכוןלגבי. 

 
 :כולל1בשלבסיכוניםסקר

 
 ,באתרקביעת כימיקלים חשודים .1
גנריותחיפושמטבלאות1בשלבהרלוונטיות ברמות יעד מבוססות סיכוניםבחירה .2

 ,7.0בסעיףהמוצגות
 .ריכוזי כימיקלים חשודים ייצוגייםעם נים רלוונטיותשל רמות יעד מבוססות סיכוהשוואה .3


וכלמלאחשיפהמסלולכל,כל כימיקל חשודעבורייבחרו1בשלברמות יעד מבוססות סיכונים

לגביוחששאשר ישאמצעי 1בשלברמות היעד מבוססות הסיכונים. במודל החשיפהשזוהה,
 .7.0בסעיףנידונות

 
1בשלבובין רמות יעד מבוססות סיכוניםמייצגיםזיםריכוביןההשוואהסמךעל האחראי ,

 :הבאותההחלטותמשלושאחתלקבליכוללזיהום
 

ועלהאדםבריאותעלמגניםהשיורייםבמקרים בהם ריכוזי הכימיקלים החשודים .1
מהרשויות'נוספתבפעולהצורךאין'מכתביבקשהואולכןהסביבה לשימוששיתייחס,

 ;ובעתידכעתתהוםמיעלהולהגנקרקעב
ניהולתכניתוהכנתשיקוםרמותבתור1אימוץ רמות יעד מבוססות סיכונים בשלב  .2

 ;הסיכוןאתלנהלכדיסיכונים
 .2בשלבסיכוניםסקרביצוע  .3
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הצד הנושא באחריותאם.לרשויות1בשלבסיכוניםסקרח"דולספקחייבהצד הנושא באחריות

ח"לדו2ובשלב1בשלבהסיכוניםסקריאתלשלבניתן,2בשלבכוניםסיסקרמידלבצעבוחר
 .אחד

 
אלאתכנית אחריות לטווח ארוךלדרושעשויה'אין צורך בפעולה נוספת'למכתב בקשה:הערה

מוגבלותבלתישימושברמותעומדיםשיורייםהריכוזיםהאם של השיורייםהריכוזיםאם.
הסביבהלהגנתמשרדהשייתכן,סיכון למגורים-יעד מבוססותמרמות חורגיםכימיקלים חשודים

 .בנייןהמתיק חלקיהווה'אין צורך בפעולה נוספת'השמכתבידרוש
 

 .7.0בסעיףבהרחבהנידון1בשלבהסיכוניםסקר
 
 

 2בשלבסיכוניםסקר .2.2.2
 

,לאתרספציפיסיכוןלחשבבכדיהסעהימשתנבהשימושאתמאפשר2בשלבסיכוניםסקר
 .לאתרספציפיותיעדרמות,הצורךובמידת

 
2בשלבסיכוניםלסקרבהכנה ובמודל אתר קונספטואלינוספיםבנתוניםצורךשיהיהייתכן,
ביצועלפניהרשויותשללאישורןעבודהתכניתלהגישחייבהצד הנושא באחריות.מתוקן

נוסףאתראפיוןעריכתולפניהסיכוניםסקר ספציפייםנתוניםסמךעלמחושביםהסיכונים.
 .האתרשלפיזייםומאפייניםתהוםומיקרקעמאפייני,קרקעבשימושכגוןלאתר

 
באתרמותרותסיכוןלרמותמושווים2בשלבהסיכונים ההשוואהעל פי תוצאות. הצד הנושא ,
 :הבאותההחלטותמשלושאחתלקבליכולבאחריות

 
מכתב יבקשהואולכןהסביבהועלהאדםבריאותעלמגניםהשיורייםיםהכימיקלריכוזי .1

 ;הסיכוניםבסקרמניחיםשאותםקרקעבהשימושלתנאי'אין צורך בפעולה נוספת'
פיתוח תכנית או/ושיקוםכרמותלשימוש2בשלבחישוב רמות יעד ספציפיות לאתר .2

 ;לניהול סיכונים
 .3בשלבסיכוניםלסקרעבודהתכניתהכנת .3

 
2בשלביכוניםהססקרהשלמתעם סקרח"לרשויות דולספקחייבהצד הנושא באחריות,

 .2בשלבסיכונים
 

 .8.0בסעיףבהרחבהנידון2בשלבתהליך הערכת סיכונים
 
 

 3בשלבסיכוניםסקר .2.2.2
 

מזוהםבאתרסיכוןבניהולניכרתגמישותמאפשר3בשלבסיכוניםסקר דורשותהרשויות.
 .נוסףאתראפיוןעריכתולפני3בשלבסיכוניםסקרביצוענילפותאושרתוגשעבודהשתכנית

 
 (ii)או/ומקובליםסיכוניםעם3בשלבסיכונים(i)שלהשוואהידרושהעבודהתכניתשלהיישום

ייצוגייםריכוזי כימיקלים חשודיםעם3בשלברמות יעד ספציפיות לאתר ,להשוואהבהתאם.
 :הבאותההחלטותמשתיתאחלקבליכולהצד הנושא באחריות
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הואולכןהסביבהועלהאדםבריאותעלמגניםהשיורייםהכימיקלים החשודיםריכוזי .1

תהוםמיעלולהגנהקרקעבלשימושאשר יתייחס'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב יבקש
 ;ובעתידכעת

 
כנית של תוהטמעהפיתוחוכןניקויכרמות3בשלברמות יעד ספציפיות לאתראימוץ .2

 .לניהול סיכונים
 

3בשלבהסיכוניםסקרהשלמתעם ח הערכת סיכונים"דולספקחייבהצד הנושא באחריות,
 .לרשויות3בשלב

 
 .9.0בסעיףבהרחבהנידון3בשלבתהליך הערכת סיכונים

 
 

 סיכוניםניהולתכניתשלואישורפיתוח .2.2.2
 

כיוםהקיימיםבתנאיםוהסביבהדםהאבריאותעלהגנההינההתכנית לניהול סיכונים מטרת
הסבירובעתיד שיקוםרמותיאשרושהרשויותלאחרתכנית ניהול הסיכונים תפותח לרוב.

תכנית ניהול (. 3שלב או2שלב,1בשלברמות מחמירות)שלביםהמאחדבכלהלמדיספציפיות
פעילויותכלשליאורת,ופאסיביותאקטיביותשיקוםאפשרויותשלשילובלכלולהסיכונים עשויה

אחריםרלוונטייםחות"ודומגבלות על פעילויות ושימוש ,שלהןהזמניםולוחהשיקום התכנית .
 :הסביבהועלהאדםבריאותעלבמטרה להגן, עשויה לכלול את הפרמטרים הבאים

 
 ;שיקוםטכנולוגיות .1
לשימושהצדקהושהוצעוכולל מגבלות על פעילויות ושימוש,תכנית אחריות לטווח ארוך .2

 ;בהם
 ;תכנית ניהול הסיכוניםליישוםהדרושהזמןשלהערכה .3
 ;תכנית ניהול הסיכוניםשלהיעילותלאימותניטורתכנית .4
 ;הניטורנתוניבו יחושבוהאופן .5
 ;תכנית ניהול הסיכוניםיעילותשלמחדשהערכהשיידרשופעולהרמותניטור .6
 .הסיכונים אינה יעילהלנקוט במידה ותכנית ניהול בהם יששלבים .7

 
 

 סיכוניםניהולתכניתשלוהשלמההטמעה   .2..2.2
 

ישההטמעהבמהלך.הרשויותידיעלואושרשנכתבכפיתכנית ניהול הסיכוניםאתלהטמיעיש
התכניתביצועיאתלהעריךבכדינתוניםמספיקולנתחלאסוף .שינוייםליישםהצורךובמקרה,

כמתוכנןמתקדמתאינההתכנית לניהול הסיכוניםאם.רשויותללהגישישוההערכההנתוניםאת
בשינוייםצורךויש אישורןאתלקבלבכדילרשויותהתכניתלשינויהצעהלהגישיש, ניתןלא.

 .מהרשויותמראשאישורללאשינוייםליישם
 

,לאתרספציפייםנתוניםסמךעל,קובעותשהרשויותעדלהמשיךתכנית לניהול סיכונים חייבת
ראלי ורמות סינון קרקע תקן מי שתייה יש, קריטריוני איכות מים, רמות מחמירות)שיקוםהשיעדי

 2פיות לאתר בשלב רמות יעד ספצי, 1סיכון בשלב -רמות יעד מבוססות, אם רלוונטי, אקולוגיות
אותנמצשצוינושהמגבלות על פעילויות ושימוש,מולאו(3ציפיות לאתר בשלב או רמות יעד ספ

כראוינוהלוושסיכוניםהנדרשתהתקופהבמהלךלאכיפהוניתנותבמקומן התכנית לניהול .
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הדרושהזמןלמשךהמגבלות על פעילויות ושימושעללשמורהתחייבותלכלולחייבתהסיכונים
כלומר-הסביבהועלהאדםבריאותעלהגנהלהבטיחבכדי אינם השיורייםהריכוזיםעודכל,

סמךעל'אין צורך בפעולה נוספת'ינפיקו מכתב הרשויות.מוגבלהבלתיהשימושמותמרחורגים
1) זמןבאותולרשויותהזמיןמידע( 2), 3)וכןIRBCA -ההערכת( בסקרהטבועותהנחות(

עשויותהרשויות.הסביבהועלהאדםבריאותעלמגניםהאתרתנאי,IRBCA -השלהסיכונים
 .מתיק הבנייןחלקיהיה'ך בפעולה נוספתאין צור'השמכתבלדרוש

 
1)כישמראהנוסףמידעיתגלהבעתידאם האדםלבריאותמקובלבלתיסיכוןמהווההאתר(

הרשויות,לתכנית ניהול הסיכוניםעודתואמיםלאשהםכךהשתנוהאתרתנאי(2)אוולסביבה
 .באתרנוספותלותפעוולדרוש'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב האתלבטלעשויות

 
 .10.0בסעיףבהרחבהנידוניםתכנית ניהול הסיכונים והאחראיות לטווח ארוך

 
 ארוךלטווחאחריות   ....2.2

להבטיחכדיהנדרשיםציבוריומידעמוסדיותבקרותשלמערכתהינההאחריות לטווח ארוך
שימושברמותנשארושיורייםכימיקלייםשבהםבאתריםהסביבהועלהאדםבריאותעלהגנה
 .מוגבלותבלתי

 
 :לכלי של אחריות לטווח ארוךדוגמאות

 
 ;פיזיותבקרותאוהנדסהבקרות 
 קרקעהערמתאובקרקעחפירותעלאיסור; 
 (מרתףללא)בנייההגבלות; 
 בקרקעמזהמיםנידוףלמזעוראמצעים; 
 מגוריםלמטרותבאדמההשימושעלאיסור; 
 מיםמאגריילוילמנגר עיליבמישימושעלאיסור; 
 באזוראקולוגייםמשאביםעללהגנההגבלות; 
 בארותקידוחעלומגבלותאזוריותמגבלותיישוםכגוןממשלתיותבקרות; 
 נתוניםומאגריהודעותשטריכגוןאינפורמטיבייםאמצעים. 

 
להבטיחבכדיאחרותומגבלותלעילהמגבלות על הפעילויות ועל השימושאתלתכנןיש

מקובלבלתיסיכוןמהוויםהכימיקלים החשודיםעודכלחלקייםיישארומסוימיםחשיפהישמסלול
המגבלות על הפעילויות ועל ,זהיעדלהשיגכדי.אלהמסלולים דרךלסביבהאוהאדםלבריאות
לסיכוןומתואמותהישראלילחוקבכפוףלאכיפהניתנות,אמינות,יציבותלהיותחייבותהשימוש

המגבלות על הפעילויות  ,שלהםהמגןבתפקודלפגועמבלי.הכימיקלים החשודיםידיעלהנגרם
נכסיםעסקאותעללהקלהגםמיועדותועל השימוש שלורווחיחוזרושימושמחודשפיתוח,

בזיהום ותהחשוד קרקעות לא מנוצלות, brownfields)לא מנוצלותקרקעות מזוהמיםונכסים(
 ,ASTM)ASTM E2081-00-בעיין,מגבלות על פעילויות ושימוש עלנוספיםלפרטים.אחרים
2000b.) 

 
,למגוריםסיכון-מרמות יעד מבוססותאשר חורגיםריכוזי כימיקלים חשודיםבנכסנותריםאם

 מתיקחלקיהיה'אין צורך בפעולה נוספת'השמכתבידרושהסביבהלהגנתשהמשרדייתכן
הבניין לרבות פעולות אדמיניסטרטיביות כגון הוספת , רה מוסדייש להדגיש שכל אמצעי בק.

חוק , לרבות חוק המים, יצטרך לציית לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל, הודעת אזהרה לשטר
חוק החומרים המסוכנים וחוק , (ברגע שהוא ייכנס לתוקף)לגבי קרקעות מזוהמות  יכנסשחדש 

 .שמירת הניקיון
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עודחורגיםלאריכוזי הכימיקלים החשודיםאםושימוש מגבלות על פעילויותלהסירניתן
 .המגבלותלהטמעתשגרמומהרמות

 IRBCAתהליךבתוךיעדרמות 2.3
 

כרמותהבאותהיעדרמותמארבעאחתבכללבחוריכולהנושא באחריות,IRBCA -הבתהליך
 :ניקוי

 
ת מחמירות או רמו/תקן מי שתיה ישראלי וקריטריוני איכות מים ו, רמות מחמירות .1

אקולוגיות .בנכסמוגבלבלתישימושהמאפשריםביותרהשמרנייםהריכוזיםהםאלו.
ביותרהשמרנייםהערכיםהינןשהרמות המחמירותמכיוון לאשלהןשהיישוםייתכן,
לאתרספציפייםחשיפהמסלולישלהערכהיצריך  ,קונספטואליאתרמודלשלפיתוח,

 .תהוםבמיהשימושקביעתאושימושמגבלות כלשהן על פעילויות ו
 

המוגדריםשמרנייםפרמטריםבאמצעותמחושבות1סיכון בשלב-רמות יעד מבוססות .2
7בפרקמופיעיםאלה.שוניםחשיפהולמסלוליבקרקעשוניםלשימושיםמחדלכברירת
IRBCA -השלהתוכנהבאמצעותוחושבו ריכוזיםמחדשלחשבצריךלאהמשתמש.

אלה לחישוביהאינהרנטיותמההנחותמשמעותיתבמידהסוטיםהאתרתנאיכאשר.
 .2בשלבסיכוניםסקרלערוךיש,1שלב

 
ושונותלאתרספציפייםנתוניםבאמצעותמחושבות2רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב .3

מבוססות2בשלבשרמות יעד ספציפיות לאתרבכך1בשלבסיכון-מרמות יעד מבוססות
משתמשות1בשלבסיכון-ואילו רמות יעד מבוססות,לאתרספציפייםסעההפרמטריעל

הסעהימשתנשלהמחדלבברירת רצפטורכללגבי. בתוספתלהתחשבחובה,
חשיפהמסלולולכלכימיקלכלשל)הסיכון לכל)כולובאתרהמצטברוהסיכון(

החשיפהמסלוליולכלהכימיקלים כללבדרך(. תמידלאאך, ספציפיות  רמות יעד,
לכלול ועשויות1סיכון בשלב -מרמות יעד מבוססותיותרגבוהותיהיו2לאתר בשלב 

 .הגבלות על פעילויות ושימוש
 

ושוניםבאתרשנאספונתוניםבאמצעותמחושבות 3רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב  .4
לפתח רמות יעד ספציפיות לאתר שניתןבכך2מרמות יעד ספציפיות לאתר בשלב 

לביצועהמשמשיםמאלההשוניםחשיפהותרחישיהסעהמודליבאמצעות3ב בשל
היישום.כולובאתרהמצטברובסיכוןהסיכוןבתוספתלהתחשביש.2בשלבההערכה

לכלול הגבלות על פעילויות הואגםעשוי3של רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב 
 .ושימוש

 
כאשר,זאתעם.IRBCA -של ההעבודהרתמסגבתוךהשוניםשלביםהביןמשווה2-1טבלה

השוניםמשתנה מערכים מחמירים בין השלביםההערכה שיקוםהשלהיעדרמותאת,
יותרלנמוכותהופכות יותרגבוהותברמותלהשתמשאפשרותאיןלצד הנושא באחריות,

הקודםהשלבשלמאלה ספציפימידעעלמבוססותבשלביםיותרהגבוהותהיעדרמות.
באתרהפוטנציאלייםהסיכוניםבייצוגיותרמדויקותיהיושהןצפויולכןאתרל ייתכן.

ומגבלות שונות על פעילויות שונותיעדרמותבאמצעותינוהלוהאתרשלשוניםשחלקים
 .ושימוש
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 שלביםהגישתשלומאפייניםרציונל 2.4
 

השלביםשלושתביןההבדליםלמרות יסתכםשלבכל:ותרבימשמעותיאחדדמיוןקוישנו,
ומגווןניכרותגמישותמספקהתהליך,לפיכך.ולסביבההאדםלבריאותהגנהשלמקובלתברמה

יכולהרשויותעםהעובדהצד הנושא באחריותולכן.לאתרספציפייםסיכוניםלניהולאפשרויות
 .המיטביתהאסטרטגיהאתלבחור

 
 :הבאותתכנו התופעותשלבי יי-עוברת את התהליך הרבהאתרהערכתכאשר

 
 העלותאתשיגדילמה,לאתריותרהספציפייםנתוניםאיסוףידרשויותרגבוהיםשלבים

 .וניתוחםנתוניםאיסוףשל
 מרמות יותרגבוהותיהיו2רמות היעד הספציפיות לאתר המחושבות בשלב ,כלליבאופן

היו גבוהות יותר י 3סיכון בשלב -ורמות יעד מבוססות 1סיכון בשלב -יעד מבוססות
2מרמות יעד ספציפיות לאתר בשלב  הנמוכיםבשלביםיעדשרמותהיאהסיבה לכך.

בשלביםיעדברמותהמשמשותמאלהיותרשמרניותהנחותבאמצעותמחושבות
הגבוהים לפיכך. תהיה לרובהגבוהיםבשלביםסיכוניםלניהולפעילויותשלהעלות,

 .יותרנמוכה
 נתוניםשלזמינותםעקב 3לשלב  1משלב תפחתוהשמרנותהביטחוןחוסרמידת

 .לאתריותרספציפיים
 

 IRBCAתהליךשלמסמכים 1.5
 

בעלימגוון,לכךבנוסף.נתוניםשלמשמעותיתכמותשלוניתוחאיסוףדורשIRBCA -התהליך
ממשלתיותרשויותלדוגמה-עניין קרקעותבעלי, מפתחים, להלוואותסוכנויות, ממשלות,

.IRBCA -התהליךבתוצאתלהתענייןעשויים-הסביבהאיכותעללשמירהוקבוצותמקומיות
שקוףלהיותהחלטות חייבמתקבלותושבאמצעותוומנותחיםנאספיםנתוניםבוהתהליך,לפיכך

 .וברוריםמתאימיםמסמכיםבאמצעותהניתןככל
 
המרכיביםאתבקלותלהביןיוכלויןהענישבעליבכדימשמעיחדלהיותחייבIRBCA -הח"דו

 :הבאים
 

 הבעיהאתולנתחלכמתכדישנאספוהנתונים; 
 ;באתרהבעיהשלוההיקףהאופי 
 בבעיהלטיפולפעולהתכניתלפיתוחהמשמשהתהליך; 
 בבעיהלטפלכדישננקטוהפעולותרצף; 
 שבוצעוהפעולותתוצאות; 
 בהתאםהסביבהועלהאדםאותבריעלמגנותשננקטושהפעולותלמסקנההבסיס

 .הסבירבעתידהצפוייםהשימושולתנאיכיוםהשימושלתנאי
 

 : IRBCA -מתהליך הכחלקלרשויותיוגשוהבאיםהמסמכים,טיפוסיבאופן
 

 ;(האפשרבמידת)מידייםאיומיםהפחתתעלח"דו 
 ;נתוניםואיסוףהאתרלאפיוןעבודהתכנית 
 אתראפיוןח"דו; 
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 קונספטואליאתרמודלכוללדהעבותכנית; 
 (האפשרבמידת)  2בשלבאו/ו1בשלבסיכוניםסקר; 
 (האפשרבמידת)  3בשלבסיכוניםלסקרעבודהתכנית; 
 (האפשרבמידת)  3בשלבסיכוניםסקרח"דו; 
 סיכוניםניהולתכנית; 
 האפשרבמידתדיגום מוודאכולל,ניטוריםח"ודוסיכוניםניהולתכניתהשלמת. 

 
אישורעםשישולבואובאתרנחוציםיהיולאלעילמהמסכיםשחלקייתכן,האתרלתנאיתאםבה

 .הרשויות
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 3.0
 אתרגילויתהליך

 
 :דרכיםבמספרמזוהמיםאתריםלזהותניתן

 
 אזרחיםשלתלונות; 
 ן"נדלמעסקאותכחלקהנערכותחקירות; 
 כדיהאתרשלבבדיקה.עסקייםרישיונותשלהענקהאומהסרהכחלקהנערכותחקירות

 ;עסקייםרישיונותתנאי,היתריםכגוןשונותמשפטיותלדרישותציותלבדוק
 קרקעותלפיתוחציפייהמתוךהנערכותחקירות; 
 מיםובגופיבקרקעהנראותסביבתיותהשפעות; 
 לאתרהקשוריםסביבתייםמטרדים; 
 תשתיותשלדליפותבבדיקותכישלון; 
 והתקנותהחוקיםלמחויבויותבהתאםהודעהדרישות; 
 ושפיכותתאונותעלהודעה; 
 אחרתדרךכל. 

 
.כמזוהמיםשאושרואוכמזוהמיםהחשודיםאתריםלגביהרלוונטיותלרשויותמידלהודיעחובה
להנחיותבהתאםהצד הנושא באחריות ינהג,כמזוהםחשודאומזוהםשאתרחשדשישברגע

להנחיות ובהתאםhttp://www.sviva.gov.ilבכתובתהסביבהלהגנתהמשרדשלולהוראות
. ואישורלבדיקהדגימהשלעבודהותכנית( Phase I)1שלבח"דוויגישרשות המים הישראלית

הלבלתשומת הצד הנושא באחריותשלובאחריותתקופתיבאופןמתעדכנותאלההנחיות,
 .ההנחיותלגביולהתעדכןבאתרפעםמדילבקר

 
 .סבירזמןפרקתוךויגיבו,עבודהותכניותחות"דוכולל,המוגשיםהמסמכיםאתיבדקוהרשויות

 
,ותקנותיוהמיםלחוקהיאהכוונה.החוקללשוןבהתאםייערכוIRBCA -הבחסותהפעילויותכל

,ותקנותיועסקיםרישויחוק,ותקנותיוכניםהמסוהחומריםחוק,החדשהמזוהמותהקרקעותחוק
 .הרשויותשלוהוראותוהנחיותאחריםרלוונטייםותקנותוחוקיםהניקיוןוחוקפליטהאיכותתקני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sviva.gov.il/
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 4.0
 מידייםאיומיםניהול

 
 מידיאיוםזיהוי 4.1

 
לקבועהואהראשוןהשלב,מזהמיםחומריםשמתרחשת פליטה או שיש חשד לפליטתפעםבכל
מידיותסכנותאומידייםאיומיםקיימיםאם ,היתרבין,כוללותמידייםלאיומיםדוגמאות.

בתוךמזהמיםאדים,מקובלותלאברמותקרקעאדיריכוז,מיםלאספקתבארותעלהשפעות
לפיצוץלהובילהעלולותברמותסגוריםומיושביםאזוריםלידאו פאזהאושמןברק/טיפות,

LNAPL)קלהמימיתלאיתנוזל שטחבמיהנראית( קרקעאובבנייניםמזהמיםריחות,
גבוההחשיפהעםמזוהמת המקורגילוילפנימידייםאיומיםלזהותניתןמסוימיםבמקרים.
 .מתיםדגיםרואיםאםלמשל,הזיהוםלפליטת

 
אוכמזוהמיםהחשודיםאתריםלגביהרלוונטיותלרשויותמידלהודיעחובההמקריםבכל

  .להלןכנידוןכמזוהמיםשאושרו
 

 מידיאיוםעלהודעה 4.2
 

-08או*6911 -הסביבהלהגנתהמשרדשלהמידעמרכזשלהטלפוןלמספרמידלהודיעיש
העלולומיםקרקעשלזיהוםאומסוכןחומרכלפליטתגילויעםמיד1222-6911או9253321

בהתאם לאופי המקרה , ייב להודיע לרשויות הרלוונטיותמרכז המידע ח .מידיאיוםלהוות
המשרד להגנת  :הרשויות הרלוונטיות הן. ולחוקים ולתקנות הקיימים ולתנאי רישיון העסק

 . או כל רשות אחרת והרשויות המקומיות/משרד הבריאות ו, רשות המים, הסביבה
  

פליטהעלדיווחלאחר איוםקייםאםויקבעהזמיןעהמידכלאתיעריךהסביבהלהגנתהמשרד,
כזהאיוםשקייםנקבעאם.מידי פעולותשלביצועןאתלדרושעשויהסביבהלהגנתהמשרד,

 :הבאיםהגורמיםאתלהעריךיש.המסוכןהחומרשלהחירוםמקרהאתלסייםמנתעלסבירות
 

 איומיםולהתפלההמשמשיםיםמי,(שטחמיאותהוםמי)שתייהמיאספקתעלאיומים
 ;ימיותאקולוגיותמערכותעל

 פיצוץאושריפהשלאיום; 
 פנאילמטרותשטחמי)עילייםמיםלגוףפליטהשלאפשריאוממשיאיום מערכות,

 ;(אקולוגיות
 באדיםלנועהעלולותעיליותוקרקעותכימיקליםשלגבוהותרמות בחלקיקים, בצורה,

 ;מימיתלאבפאזהאומומסת
 סמוכותאנושיותלאוכלוסיותפוטנציאליתאוממשיתחשיפה לשרשרתאולבעלי חיים,

 ;המזון
 אומסוכניםמזהמיםחומריםלפליטתלגרוםשעלוליםהאתרתנאיאו/והאווירמזגתנאי

 .חירוםלמצבלהובילשעלולותברמותלסביבהלהעברתם
 

שלחירוםמקרהשלהישנותשימנעופעולותנקיטתגםלדרושעשויהסביבהלהגנתהמשרד
 .מסוכניםחומרים

 
אם.חירוםבשעתתגובהמפעולתכחלקלבצע אפיון אתר ראשונייידרששהצד האחראיייתכן

מסוכןחומרשלחירוםמקרההיאהפליטה למקרהתגובהפעולותלבצענדרשהצד האחראי,
שסביראומסוכןחומרשלחירוםמקרהקייםאם.החירוםמקרהאתולבטללמזערבכדיחירום
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חירוםמקרהשיקרה או תכנית לניהול סיכוניםסיכוניםסקריאשרלאהסביבהלהגנתהמשרד,
 .יופחתומידייםאיומיםאםאלא


 חירוםתגובתשלפעולות 4.3

 
 מידייםאיומיםלמזעורפעולות 4.3.1

 
המידיהאיוםשלבאופיותלויותספציפיותמזעורפעולות לדוגמה. מישלבאר נפגעתאם,
שתייה חלופיתמיםאספקתומתןבמיםלמשתמשיםמידיתהודעהיכללוהפעולות, שלזיהוי.

הדייריםשלמידיפינוילדרושעשויבמבנהקרקעאדי עלוהגבלותהמבנהאוורורהגברת,
 .האיוםשללהפחתהעדהכניסה

 
 נוספתהתדרדרותלמניעתפעולות 4.3.2

 
דייםמיאיומיםשלהפחתהלאחר .המצבשלנוספתהתדרדרותלמנועכדיפעולותלנקוטיש,

 :דוגמאות
 

 הפליטהומקורשנפלטהכימיקליםאוהמוצרזיהוי; 
 אדםבניעםמגעלמנועבכדיותאחרותמזוהמתמדיואושנחפרובחומריםזהירטיפול

רדהמשוהנחיותותקנותיוהמסוכניםהחומריםלחוקבהתאםהזיהוםהתפשטותולמנוע
 ;הסביבהלהגנת

 אועילייםמיםעל אותהוםהמיעלפההצמימית-כל פאזה נפרדת לאלהסיריש
 ;האפשריבחפירות בהקדםפהשנאס

 מימית-הסרת פאזה נפרדת לא; 
 המזהםהחומרשלנוספתהתפשטותמניעת. 

 
 ארוךלטווחהשפעותלמניעתפעולות  4.3.3

 
מידייםאיומיםשלהפחתהלאחר למניעתבפעילויותלהתחילנדרשמפעיל/הבעלים,

 :היתרביןכוללותכאלהלפעילויותדוגמאות.ארוךלטווחשליליותהשפעות


 חלופיתמיםאספקתשלמתמשכתהקצאה; 
 ;בארותוניטורהמיםאספקתשלתקופתיתבדיקה 
 שנפגעובמבניםאדיםשלתקופתיתבדיקה; 
 מימית-פאזה נפרדת לאשלמתמשכתהסרה; 
 שימושבנקודותטיפולמערכותחזוקתת. 

 
 התגובהתיעוד 4.4

 
חירוםבמקרה/להפחתהתגובהפעילותשלהשלמתןעם וישהתקריתשלתיעודלבצעחובה,

האיומיםשכלהמאשר,אחרותרלוונטיותולרשויותהסביבהלהגנתלמשרדבכתבח"דולהגיש
הפרטיםאתהפחותלכללכלולבחיימידייםאיומיםהפחתתעלח"הדו.הופחתוהמידיים
 :הבאים

 
 שזוהההחירוםמקרהשלאופיו; 
 שבוצעוהפעילויותעלפרטים; 
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 הפעילויותנערכושלפיוהזמניםלוח; 
 שלתקופתיתהחלפה,לדוגמה)למעקבהנדרשותשונותתקופתיותפעילויותעלפרטים

 ;(מיםלאספקתבארותבמידה ונפגעו פחםמסנני
 הסביבהועלהאדםבריאותעלהגנהלצורךנוספותלפעילויותמומלצותפעולות. 

 
 .הצורךלפיוטבלאותאיורים,טקסטלכלולצריךח"הדו
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 5.0
 מאודמחמירותרמותעםוהשוואהראשוניאתראפיון

 
 ראשוניאתראפיוןשלהיעד 5.1

 
 :אתלקבועכדינתוניםמספיקלאסוףהינהראשוניאתראפיוןשלהמטרה

 
 הפוטנציאלייםואת הכימיקליםהמקורותאתלאתרכדיבאתרהקודמותפעילויותה

 ;החשודים
 ביטחוןשלגבוההברמהכל הכימיקלים החשודיםשלהמרביהריכוזקביעת; 
 במסמךהמוסברתלמתודולוגיהבהתאםאקולוגיסיכוניםבסקרהצורךהערכתIRBCA,

 ;6.11וסעיף5.4סעיף
 ;ובין רמות מחמירותשל כימיקלים חשודיםהמרביהריכוזביןהשוואה 
 הבאותמהפעולותאחתכלומר,המסלול להמשךקביעת: 

 ; 'נוספתבפעולהצורךאין'למכתבמהרשויותבקשה –
לרמות המחמירותתיקון – להגנתהמשרדשלמועדפתאלטרנטיבההמהווה,

 הסביבה
 ;שלבי-רבסיכוניםלסקרמעבר –

 
 .להלןמוצגון האתר הראשוניאפיתהליךשלקצרתיאור

 
 

 האתרתיאור 5.2
 

באתרהשימוששלהיסטוריהובדיקההאתרשלמעמיקהסקירהלערוךצריךהאחראיהצד
בעברפוטנציאלייםזיהוםמקורותלזהותכדיבאתרופעולות ובעתידבהווה, וכן סקר היסטורי ,

עליתבססהאתרתיאור(.Phase I – Environmental Site Assessment)להערכת אתר 
 :כגון,הזמיןהמידע

 
 ;ומדווחותמתועדותאוידועותפליטותעלנתונים 
 לדוגמה)אפשרייםזיהוםמקורותהמייצגיםהאתרהאזוריםכלשלובעברבהווהמיקום,

 ;(שנאיםאומשאבות,עיבודאזורי,צינורותקווי
 ;היסטורייםאווירתצלומי 
 ובעברכיוםיםומפעילבעליםעםראיונות; 
 רעיליםלחומריםוהיתריםעסקרישיוןתנאילרבות,שונותלפעילויותשהונפקוהיתרים; 
 באתרביקורים. 

 
והמיקוםפוטנציאלייםשל כימיקלים חשודיםרשימהלהכיןצריךהצד האחראי,זהמידעסמךעל

ון האתר אפישלהעבודהתכניתאתלפתחכדיהכימיקלים החשודיםמקורותשלהסביר
לפתח מודל אתר קונספטואליכדאישיהיהייתכן.ואישורבדיקהלצורךלרשויותשתוגשהראשוני

מסוימיםבאתרים.לאפיוןהעבודהתכניתאתלפתחבמטרההדגימהתכנוןאתלייעלבכדיראשוני
 .נוספיםנתוניםלשם איסוףבהגעה שניה לאתרהצורךאתימנעהדבר
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 נתוניםאיסוף 5.3
 

משמשיםלאהםאםגםמים,קרקע)לאיסוף נתוניםהעבודהתכניתאתלהגישעל הצד האחראי
שתייהכמי עילייםמים, וכדומהקרקעגז, .ואישורלשם בדיקההסביבהלהגנתלמשרד(

.המיםלרשותתהוםמילדגימתעבודהתוגש תכניתמזוהמיםתהוםמיישנםבהםבאתרים
הנתוניםבקרת/נתוניםהאיכותהבטחתשלהמינימליותלדרישותאיםלהתחייבתהעבודהתכנית

(.6.0סעיף גםראה)הרשויותשלבאתריםכפי שמתפרסם,הרשויותשלהאיכותניהולתכניתשל
האישורלאחר באזוריםהאמצעיםבכלדגימותויאסוףהעבודהתכניתאתיטמיעהצד האחראי,

כלעבורייאספו נתוניםנפרדיםמרוביםמקורותעםבאתרים.המרבייםהריכוזיםאתלכלולהצפויים
מהמקורותאחד הדגימותשלהמדויקהמספר. האנליטיותהשיטות, בשטחלדגימהטכניקות,

 .לאתרמאתרישתנולאיסוףאיכותבקרת/איכותהבטחתשלודגימות
 

המרביהריכוזאתסבירבביטחוןלזהותהינהאפיון האתר הראשונישלהחשובותהמטרותאחת
להתקדםשעשוייםבאתרים,זאתעם.סביבתיאמצעיובכלמקורהכימיקלים החשודים בכלשל

מבחינה עדיףשיהיהייתכן,שיקוםיצטרכוספקשללאבאתריםאו3בשלבאו2בשלבלהערכה
.ביותר בלבדהגבוהיםהריכוזיםאתלזהותבמקוםהזיהוםוהיקףאופיאתלתארכלכלית

לאסוףשימושייהיהולכן55%הגבול העליון של אתלהעריךצורךשיהיהייתכן,כאלהתריםבא
נקודות10הפחותלכלדורשת55%של הגבול העליון של המהימנהההערכה.נוספיםנתונים
נפרדותדגימה האזורבשוליוממוקמותהדיווחלמגבלתמתחתהמדווחותכלשהןדגימות.
כימיקליםידיעלאשר זוהמובאתרים.55%הגבול העליון של בחישובמשלשיכולותאינןשנפגע
אורגנייםשאינם טבעיבאופןהמופיעיםאחריםכימיקליםאומתכותלמשל, העבודהתכנית,
ידרשולאשהרשויותייתכן.לאתרהספציפיברקעהטבעיהריכוזאתשיעריךסעיףלכלולעשויה

 .ברקעהטבעייםלריכוזיםמתחתהאתראתלשקםמהצד האחראי
 

אלהנאספו כבר נתוניםבהםבאתרים עומדיםהזמיניםהנתוניםכילהדגיםחייבהצד האחראי,
 (.6.0סעיףראה)המתאימותבקרת האיכות/בדרישות הבטחת האיכות

 
 

 אקולוגייםסיכוניםסקר 5.4
 

(.ERA)אקולוגיים םסיכוניסקרוגםהאדםלבריאותסיכוניםסקרגםלשקולישהאתריםבכל
לבצע יש,מלאחשיפהמסלולהיעדרותעקבלמשל,חששמהווהאינוהאדםלבריאותסיכוןאם

-לבצע סקר סיכונים רבישאתרבכללפיכך.3רמה או2רמה,1ברמהסקר סיכונים אקולוגי
.וסקר סיכונים אקולוגישלבי לבריאות האדם גייםעל סקרי סיכונים אקולונוספיםלפרטים עיין,

 .6.11בסעיף
 

המסקנה.2ברמהאו1ברמהלבצע סקר סיכונים אקולוגיניתןIRBCA -הבתהליךזהבשלב
אקולוגיתבהערכהצורךשאיןתהיה,סקר איכותנישהוא,1ברמהשל סקר הסיכונים האקולוגי

נים אקולוגיבסקר סיכוצורךשישאומסלוליםאואקולוגייםרצפטוריםהיעדרבעקבותנוספת
סינוןרמותוביןבאתרמרבייםריכוזיםביןהשוואהידרוש2ברמהסקר סיכונים אקולוגי. 2ברמה 

 .6.11בסעיףבהרחבההנידונותאקולוגיות
 
 

 עם ערכים מחמירים מאוד ועם תקן מי השתייה הישראליהשוואה 5.5
 

יושוושנמדדושהריכוזיםדורשותהשונמדיותבהמרבייםהריכוזיםמדידתלאחרהבאהשלב
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קרקע)לערכים מחמירים מאוד ולרמות הסינון הסביבתיות הרלוונטיות סדימנטים, ,עילייםמים,
 6-4-ו(א) 6-4 ,(ב) 5-1 ,(א) 5-1טבלאות,הסביבהלהגנתלמשרדבהתאם.(יםמי,תהוםמי
 .הנוכחיותטיותהערכים המחמירים מאוד ואת רמות הסינון הסביבתיות הרלוונאתמציגות(ב)
 
 

 הבאהפעולהמסלולהערכת 5.6
 

 :אפשריותהבאותהאלטרנטיבות,לעילההשוואהסמךעל
 

קרקע)הבמדיהמרבייםהריכוזיםאם:1אלטרנטיבה תהוםמי, 'וכוקרקעגז, חורגיםלא(
כלשהןמהערכים המחמירים ומרמות סינון סביבתי אונוסףלערוך סקר סיכוניםצורךאין,

אין 'מכתב מהרשויותלבקשרשאיהצד הנושא באחריות,לפיכך.נוספותלויות ניהול סיכוניםפעי
 .'צורך בפעולות נוספות

 
ולא) מהערכים המחמיריםחורגיםהתהוםובמיבקרקעהמרבייםהריכוזיםאם:2אלטרנטיבה

 :אפשרויותשתיישלצד האחראי,(זוהה סיכון אקולוגי
 

 3ברמהאו2ברמה,1ברמהיאות האדםסקר סיכונים לברלערוך 
 לפתח חייבהצד האחראיזהבמקרה.שיקוםכרמותהערכים המחמיריםאתלבחור

 .10.0בסעיףכנידוןתכנית לניהול סיכונים
 

מהערכים המחמיריםחורגיםהתהוםובמיבקרקעהמרבייםזיםהריכואם:3אלטרנטיבה
 :אפשרויותשתיישלצד האחראי,תמרמות הסינון הסביבתי הרלוונטיווחורגים

 
 וסקר סיכונים אקולוגישלבי לבריאות האדם-לערוך סקר סיכונים רב; 
 יותרהנמוכיםהערכים המחמירים ואת רמות הסינון הסביבתי הרלוונטיותאתלבחור

בסעיףכנידוןוניםכלפתח תכנית לניהול סיחייבהצד האחראיזהבמקרה.ניקויכרמות
10.0. 

 
אךמהערכים המחמיריםחורגיםלאתהוםובמיבקרקעהמרבייםהריכוזיםאם:4יבהאלטרנט
מרמות הסינון הסביבתי הרלוונטיותחורגים בסעיףכמתוארלהשלים סקר סיכונים אקולוגייש,

 .6.11
 
 

 הדיווחלמגבלותמתחתהמדווחיםבריכוזיםהתחשבות5.6.1
 

החקירהבמהלך תהסביבתיהבמדימסוימיםחשודיםכימיקלים של האנליטיהדיווחמגבלת,
המתאימיםהערכים המחמיריםלעומת(גודלסדרברמה שללפעמים)יותרגבוההלהיותעשויה

לאתרשניתןכימיקליםשלשהריכוזיםמפניקורהזהמצב.זהכימיקלשלקריטריוני איכות המיםאו
תהוםמי,קרקע)תהסביבתיהבמדיודאיבאופן ואווירעילייםבמיםםסדימנטי, ידיעלמוגבלים(

 הבמדימרוביםכימיקליםשלנוכחותעקבועל ידי הפרעותשבשימושהאנליטיתהשיטהשלהיכולות
 :הצעות להתמודדות עם מקרים כאלהמספרלהלן.תהנבדק

 
מהערכים יותרגבוהותאכןהסטנדרטיותהדיווחשמגבלותלאשרכדיהנתוניםאתבדוק .1

,שהתחלפוספרות,לדוגמה)שגיאותבוצעוושלאסיכון-או מרמות יעד מבוססותהמחמירים 
 (.יחידותשלשגויההמרהאועשרוניתנקודהשלשגוימיקום
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יותרנמוכותשמשיגות גבולות זיהוייותררגישותחלופיותאנליטיותבשיטותהשתמש .2

 .היעדמרמות
 

להסמכתהלאומיתהרשותידיעלהמאושרתומורשיתמוסמכתלמעבדהדגימותשלח .3
הרצויותגבולות הזיהויאתהמשיגותמתקדמותבטכנולוגיותאשר משתמשתמעבדות

 .הסביבהלהגנתהמשרדידיעלהנדרשתהאנליטיתהשיטהבאמצעות
 

בבחירת.הזיהוםהיקףאתלקבועכדיתחליפיםבתורבכימיקלים חשודים דומיםהשתמש .4
אוהתחליףלניידותשווההבעייתייםהכימיקליםשלתיתהסביבשהניידותאשר,התחליף

ממנהנמוכה תחליפיםמספרמתאפשריםכאשר. שהכיהניידותעםהאחדאתבחר,
 .הרשויותבאישורלהיותחייבבתחליפיםהשימוש.הבעייתיהכימיקלאתמייצגת

 
הדיווחבלותמגמעלשנמצאיםבנתוניםהשתמש,אפשריותאינן4או3 ,2אפשרויותאם .5

חומריםמגמותלפתחכדינמוכיםם מחמיריםערכיעםכימיקלים חשודים עבורהאנליטיות
ערכים מחמירים בהזיהוםהיקףאתלשערכדימהןלהשתמשניתןמכןשלאחר,מזהמים

 .מאוד
 

הדיווחגבולותמעלשנמצאיםבנתוניםהשתמש,אפשריותאינן4או3 ,2אפשרויותאם .6
 .הזיהוםהיקףאתלשערכדיההסעהבמודלמשמעותיאופןבהאנליטיות

 
אפשריותגישותשלממצהרשימהמהווהאינולעילהנאמר אחרותסבירותוגישותאלהגישות.
 .לגופומקרהכללפילאישורניתנותוהןהרשויותידיעליישקלו

 
 

 ראשוניאתראפיוןח"דו 5.7
 

עם הערכים ההשוואהואתהאתר הראשוני אפיוןתוצאותאתלתעדצריךהצד האחראי
 :בהםידוןח"שהדוהנושאים.לרשויותלהגיששישח"בדוהמחמירים

 
 האתרהיסטוריית; 
 האתרתיאור; 
 באתרבעתידפוטנציאליושימושבאתרנוכחישימוש; 
 באתרשזוהווכימיקלים חשודיםמקורות; 
 נתוניםוניתוחלאיסוףששימשושיטות; 
 (האתרבמפתמזוהים)הדגימותכלשלםוריכוזימיקומים באתרדגימהעומקילרבות,

 ;לוומחוצה
 הפיאזומטריםאוהבארות,הקידוחיםכלשלוליתולוגיהבנייה,מיקום; 
 כימיקלייםנתוניםניתוחשלמעבדהתוצאות; 
 בקרת איכות/הבטחת איכותעלמידע; 
 ;ונות של סקר סיכונים אקולוגייםקביעה אם סוגיות אקולוגיות הן מדאיגות וכן פעילויות ש 
 הנידוניםהאמצעיםלכלואקולוגיותאנושיותסינוןרמותעםההשוואהתוצאות

 ;(וכדומהעילייםמים,תהוםמי,קרקע)הרלוונטיים
 הדגימההרחבת)הבאההפעולהמסלולעלהמלצה אין צורך בפעולה 'מכתב בקשת,

 .(שלבי-רבסיכוניםסקראושיקום,'נוספת
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,יםמי,עילייםמים,קרקעגז,קרקעלניטוראתרחקירתשלעבודהתכניתשכללהדגישיש

שזיהוםחשדישאם,לכךבנוסף.הסביבהלהגנתלמשרדמוגשתלהיותחייבתסדימנטים
 .לרשות המיםיוגשוהעבודהתכניות,תהוםמימסכן
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6.0 
 קונספטואליאתרמודלשלוולידציהפיתוח

 
 מבוא 6.1

 
סיכוניםסקרעבוראתרבאפיוןנתוניםלאיסוףפעילויותשלשיטתיתכנוןבתהליךדןזהסעיף

(IRBCA)הישראליהסיכוניםסקרבתהליךהמשמשיםסביבתייםנתונים.3 -ו 2, 1בשלבים 
מדעיתמבחינהתקפיםלהיותחייבים הגנהברי, היטבומתועדיםידועהאיכותבעלי, ניתן.
איכותבקרת/איכותהבטחתשלהולמותבפרוצדורותשימושידיעלתזאלהשיג משלב תכנון

בנתוניםלשימושועדהראשוניהמחקר לאיסוףהמשמשותבטכניקותבקצרהדןזהסעיף.
 .נתוניםלאיסוףמתודולוגיותעליותרמפורטמידעשמספקיםעזרחומרימוזכרים.הנתונים

 
 :הבאותלמטרות IRBCA -הבתהליךמשמשיםהנתונים

 
 ;של מודל אתר קונספטואליוולידציהפיתוח 
 לרצפטוריםהסיכוןלכימותהדרושאמצעיבכלזיהוםההיקףתיחום; 
 ה המתאימהלמדיהספציפייםבאתרהמרבייםהריכוזיםזיהוי; 
 חשוףלהיותעשויאוחשוףהרצפטורשבוהנפחאוהאזור)החשיפהיחידותזיהוי

אתלקבועיש(וכדומהתהוםמי,עיליתקרקעתת,עיליתקרקעכלומר,המזוהםלאמצעי
להיותשעשויאוהמושפעלאתרמחוץנכסולכלבאתרלתרחישהחשיפהיחידות
חשיפהימסלולושוניםחשיפהמסלולי,שוניםרצפטורים,שונותחשיפהיחידות.מושפע
 ;ובעתידכעתבתרחישיםלהתקייםעשוייםשונים

 ;החשיפהבמסלולרצפטוריםשילובכלשלהמייצגיכוזהרהערכת 
 הצורךבמידתביצוע לניהול סיכונים-פיתוח תכנית ברת; 
 הסיכוןלניהולהחלופותיעילותאישור. 

 
כדיהאתרלאפיוןהעבודהתכניתשלוליישוםלהכנהמיוחדלבתשומתלהקדישביותרחשוב

לקבלכדינאספתהולמתנתוניםואיכותשכמותוכראוימאופייןהזיהוםוהיקףשאופילהבטיח
 .עליהןלהגןהסיכון שניתןעלהמבוססותהחלטות

 
 

 של מודל האתר הקונספטואליהרכיבים 6.2
 

כללבדרך לפיכך.מרובותבמהלך פגישותזמןפרקלאורךבאתרנתוניםלאסוףניתן, חשוב,
בוולהשתמשאותולהביןלקשיהיהבפורמטהרלוונטייםהנתוניםאתולתעדלאסוף מודל .

האתרשלהכוללתההבנהלהצגתנוחפורמטמהווההאתר הקונספטואלי לפתח מודל ניתן.
מודל אתר  .באתרהפעילויותחייבמהלךאותוולעדכןולשפרפרויקטבתחילתאתר קונספטואלי

לאיכותשורותהקשקולותמקצועיותהחלטותלקבלבכדיהינו חיוניומפורטמלאקונספטואלי
שיקוםפעילויותשלוהחסרונותהיתרונותבזיהוילעזוריכולהמודל.לאסוףשישנתוניםולכמות
שונות לסיום.ושימושפעילויותעלובמידת הצורך להציב מגבלות חשובתקשורתכליזהו,

 .ענייןובעליהאחראילצד,למפקחים
לתהליךהדרכה) Guidance for the Data Quality Objectives Processכגוןהדרכהמסמכי
 Data Quality Objectives-וQA/G-4 (USEPA, 2000a), (נתוניםאיכותשלמטרות

Process for Hazardous Waste Site Investigations (עבורנתוניםלאיכותמטרותתהליך
אחריםיםדומומסמכיםQA/G-4HW (USEPA, 2000b), (מסוכנותפסולתשלאתריםחקירות
 .יציבבפיתוח מודל אתר קונספטואלילעזוריכולים
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 :של מודל האתר הקונספטואליהעיקרייםהמרכיבים
 

 ;חשודיםוכימיקליםהמקורותמיקום,הכימיתהפליטהתרחיש .1
ומחוצהבאתרהשוניםהמושפעיםבאמצעיםשל כימיקלים חשודיםובזמןבמרחבתפוצה .2

 ;הממדיםבשלושתהזיהוםשלמלאתיחוםכלומר,לו
 ;תהוםובמיבקרקעועתידינוכחישימוש .3
 ;מוצעאונוכחי,במיםאובקרקעשימושמגבלתכלשלתיאור .4
,(vadose)הבינייםבאזורהשולטהקרקעסוגקביעת,האתרשלהסטרטיגרפיהתיאור .5

הידרוגיאולוגיה להיותפוטנציאללהםשישעילייםמיםגופישלוהמיקוםמטאורולוגיה,
 ;באתרמהכימיקלים החשודיםמושפעים

 ;זמןלאותועדשנערכוכלשהןשיקוםפעילויות .6
בתנאיחשיפהימסלולוהזיהוםומיקוםהמקורות,הרצפטוריםאתשמזההחשיפהמודל .7

 .ובעתידכיוםבאדמההשימוש
 

 :סיכוניםלקבועבמטרהכראויאתרהבאות נדרשות לשם אפיוןהנתוניםקטגוריות
 

 (6.3סעיף)האתרפרטי; 
 (6.4סעיף)הפליטהאוהשפיכהשלוגודלתיאור; 
 (6.5סעיף)רצפטוריםעלומידעמגבלות על פעילויות ושימוש, סמוכהקרקעבשימוש; 
 (6.6סעיף)ובעתידכעתתהוםבמיהשימושניתוח; 
 (6.7סעיף)תווך הבלתי רוויבקרקעמאפייני; 
 (6.8סעיף)רווייםאזוריםשלמאפיינים; 
 (6.9סעיף)עילייםמיםגוףמאפייני; 
 (6.10סעיף)זיהוםהחוםתי; 
 (6.11סעיף)אקולוגייםסיכוניםסקר; 
 (6.12סעיף)בקרקעחלוקת כימיקלים חשודים; 
 (6.13סעיף)תהוםבמיחלוקת כימיקלים חשודים; 
 (6.14סעיף)קרקעבאדיחלוקת כימיקלים חשודים; 
 (6.15סעיף)עילייםמיםובגופיטיםסדימנבחלוקת כימיקלים חשודים. 

 
וקצב,השקיהכגוןהקרקעשלאחריםהרטבהאמצעיאואחריםסדימנטיםוגשמיםמינתונים על

בקפידהלבדוקחייבהצד הנושא באחריות,IRBCAמהערכתכחלק.הםגםרלוונטייםהחדירה
כלשהםנתוניםפעריולזהותהזמיניםהנתוניםכלאת ידיעלשתאושרעבודהתתכנילפיתוח.

שיטתיתכנוןהרשויות דורש תהליך לכלולחייבתנתוניםואיסוףהאתרלאפיוןהעבודהתכנית.
בכמותהםהנאספיםשהנתוניםהנתונים ולהבטיחפעריאתלמלאכדיוניתוחלדגימהתכנית

מהימנותובאיכות ותאיכלהבטחתפרויקטלתכניתבהתאםלהיותצריכההעבודהתכנית.
(quality assurance project plan, QAPP)אתכוללותהדוגמאות.הרשויותידיעלשאושרה

 EPA)לתכניות פרויקט להבטחת איכות  EPA -כגון דרישת הUSEPA -השלההנחיות
Requirement for Quality Assurance Project Plans, EPA QA/R-5, 2001 )והנחיות ה- 

EPA ת איכות לתכנית פרויקט להבטח(EPA Guidance for Quality Assurance Project 
Plan, EPA QA-G5, 2002)לאתרספציפיותלהיותתכניות פרויקטים להבטחת איכות יכולות)

לפעילותספציפיותאו .הרשויותבהנחיותהנדרשותבקרת האיכות/להבטחת האיכותובהתאם(
 .כרצונןבקרת איכות/של הבטחת איכותקטפרויתכניתלגבילהחליטיכולותהרשויות,זאתעם

 
 :כילהבטיחחייבותלאסוףשישהנתוניםשלוהכמותהאיכות
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 יהיושנאספושהנתוניםלהבטיחכדילחלוטיןומובןמוגדרבנתוניםהייעודיהשימוש
 ;מספקותובכמותבאיכות

 הולנישלוקבלת החלטותהסיכוניםסקרלביצועהמשמשיםהסביבתייםהנתוניםכל
 ;ידועהאיכותובעליהגנהברי,מדעיתמבחינהתקפיםסיכונים

 ייאספוהדגימותשבהםהספציפייםהמיקומים ושיטותבדגימותלטיפולהדרישות,
בשטחשהעבודהלאחרמשמעות-דואובלבוללמנועבכדיבבירורמתואריםהניתוח

 .מתחילה
 

מייצגיםריכוזיםלחשביכולהצד האחראי שלבי-רבסיכוניםסקרלהכין, יעדרמותלפתח,
 .נאספוהנחוציםהנתוניםשכללאחרסיכוניםניהולתכניתולהכיןסיכונים-מבוססות

 
 

 האתרפרטי 6.3
 

הפליטהאוהשפיכההתרחשהשבוהזיהוםשלהאווירילהיקףמתייחס"אתר"המונח אזורים.
אדיתנועתאובשטחרימהזעקבבאתרמהכימיקליםמושפעיםלהיותשעשוייםלאתרמעבר
 ."לאתרמחוץ"אזוריםנקראיםתהוםמיאוקרקע

 
 :IRBCA -להשלים מודל אתר קונספטואלי על פי הכדינחוציםהבאיםהאתרפרטי

 
 (6.3.1סעיף)אתרמיקוםמפת; 
 (6.3.2סעיף)אתרמפת; 
 (6.3.3סעיף)הקרקעשטחתנאי; 
 (6.3.4סעיף)וובקרבתעצמובאתרציבורייםשירותיםמיקום; 
 (6.3.5סעיף)בשטחמיםגופי; 
 (6.3.6סעיף)ובקרבתובאתרתיהוםבמישימוש; 
 ובעתידכעתובקרבתובאתרבקרקעשימושי; 
 (6.3.7סעיף)ואקוויפריםהידרולוגיהשלמקומייםמאפיינים; 
 ;(6.3.8סעיף)יםמי 
 שלשלמהונהתמליצורשתעזורהאתרשלסביבתיתהערכה-האתרהיסטוריית

 ;נתוניםאיסוףשלוצרכיםולזהות כימיקלים חשודיםבאתרהפעילויות
 תהוםמי,קרקעאדי,קרקעשלוניטורדגימותכגוןהאתרמחקירתשהושגוהנתוניםכל,

 .סדימנטיםועילייםמיםגופי
 

להלןמוצגלעילהמופיעיםהפריטיםשלקצרתיאור לוללכחייבהראשוןהאתרהערכתח"דו.
והשפעותכלשהםבכימיקליםלשימושהקשוריםהיסטורייםאירועיםשלמקיפהכרונולוגיה

שלוצרכיםולזהות כימיקלים חשודיםבאתרהפעילויותשלשלמהתמונהליצורשתעזור,ידועות
 .נתוניםאיסוף

 
 :הכוללים,שוניםבאמצעיםהאתרעלרלוונטימידעלהשיגניתן

 
 באתרביקורים; 
 שטרות מכרחיפוש; 
 אווירייםותצלומיםהיסטוריותרשומות; 
 בעברבאתרעובדיםעםראיונות; 
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 האתרפריסתאתהמציגיםהנדסהבשרטוטיעיון; 
 ;תהוםבמיושימושבקרקעאזורישימושעלבמידעעיון 
 סמוכיםלאתריםאולאתרהקשורותהרשויותשלבתיקיותעיון; 
 קיימותדרישותלזהותכדיאחרותרשויותאויתהמקומהרשות,העירייהעםקשריצירת

 לאזוריםחלוקהכגוןבקרקעשימוששל
 קרקעשלוניטורדגימהשלוקיימיםקודמיםאיסוף נתונים קרקעאדי, תהוםמי, גופי,

 .סדימנטיםועילייםמים
 

 
 האתרמיקוםמפת 6.3.1

 
אתרמיקוםמפתלהכיןיש הטופוגרפיתהבמפממורכזלהיותצריךהאתרמיקום. כשהאתר,

 .היטבלהיראותצריכיםהטופוגרפיתבמפההמתארקווי.בבירורמסומן
 
 

 האתרמפת 6.3.2
 

 :להראותצריכותהאתרשלמפורטותמפות,הצורךלפי
 

 נכסיםשלגבולות; 
 אחסוןאובלימהמערכותכגוןובהווהבעברבאתרתכונותשלפריסה ,עיבודאזורי,

,וצנרתמשויכיםרכיביםלרבותולאחסוןבפסולתלטיפולאזורים,פוצהותהובלהמערכות
 ;ובנייניםמרוצפיםולאמרוצפיםאזורים,קיבולבורות

 ;פליטהאזורישלמיקום 
 מדויקשמידעאךכלשהובדרךזוהו,שנזנחואלהכולל)באתרניטורבארותשלמיקום

 ;(שנהרסוכאלהאולגביהןחסר
 ;(ופרטיותציבוריות)במיםלשימושבארותשלמיקומים 
 עילייםמיםגופישלמיקום; 
 וחופיםהיםשלמיקומים; 
 מאפיינים אקולוגיים רגישים; 
 בקרקעלחפירהואזוריםקרקעאדילהוצאתבארות,בקרקעקידוחיםשלמיקומים. 

 
לפיהאתרמפותאתלשרטטיש.אלהמאפייניםלהראותכדימרובותבמפותצורךשיהיהייתכן
מידהקנה מידהקנהשלסרגלכולל, האתרלמפותבנוסף.הצפוןלציוןוחץ, מפהגםנדרשת,
 (.6.5.1בסעיףעיין)בקרקעהשימוששל

 
 

 הקרקעשטחתנאי 6.3.3
 

 :הבאיםהפרטיםאתלכלוליש
 

 באתרמגינהחלקאו מהוויםמרוצפיםאינם,מרוצפיםחלקיםזיהוי; 
 הסוגתיעוד ההיקף, ההרכבהךתארי, האיטוםחומרוסוגהריצוףשלכללייםתנאים,

 ;באתרהנמצאיםלכימיקלים החשודיםהאיטוםחומרישלוההתאמה
 ;(חשופהקרקעאוחצץ,צמחייה,לדוגמה)מרוצפיםשאינםהאזוריםשלתיאור 
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 עמקיםלמשל)רלוונטייםטופוגרפייםמאפייניםוציוןהשיפוע של פני השטחכיווןקביעת,
 .(השהיהבריכותאוניקוז

 
 

 ובקרבתועצמובאתרציבורייםמתקניםמיקום 6.3.4
 

ציבוריםמתקניםשלומוליכיםקוויםודרךלתוךבעיקרלזרוםעלוליםמזוהמיםואדיםתהוםמי
.ייחשפואחריםרצפטוריםאוציבורייםמתקניםשעובדיהסבירותאתולהגבירקרקעיים-תת

של כימיקלים והשפעותוממשיתפוטנציאליתהעברהשלמעמיקהכההערלבצעחובהלפיכך
,וטלפוןחשמל,כבליםקוויכולליםציבורייםמתקנים.קרקעיים-תתציבורייםמתקניםעלחשודים

עלידע,באתרתצפיותשלבשילובלהשתמשיש.טבעיוגזמיםוצינורותקווי ניקוזסניטריביוב
לקבועכדיהאתרבעלועםהציבורייםהמתקניםנציגיעםודיוניםקבוריםציבורייםמתקניםקווי
 :הבאותהפעולותאתלבצעיש,הפחותלכל.באתרציבורייםמתקניםשלהמיקוםאת

 
 נפיציםבתנאיםנתקליםאם שלהמידעולמרכזהמקומיותלרשויותמידלהודיעיש,

 ;1222-6911או08-9253321או*6911בטלפוןהסביבהלהגנתהמרכז
 אוידועההשפעהשלהאזורבתוךציבורייםמתקניםשלוהמוליכיםהצינורותכלאיתור

לעבוריתהיהעשויההפליטהשבו,לומחוצהוהןבאתרהן,תהוםומיקרקעעלחשודה
 .בעתידתעבוראו

 
 :שימושילהיותעשויהבאהמידע,הזיהוםבאזורממוקמיםהציבורייםהמתקניםאם

 
 (וביובניקוז,שתייהמי)הציבוריהמתקןבצינורותהמיםזרימתןכיוו; 
 אתאשר מראהבסיסיתעל גבי מפהציבורייםמתקניםשלומוליכיםצינורותשלהמיקום

(NAPL)מימיתלאהנוזליתפאזהשלוהעוביההיקף ישאם, ומיקרקעשלוזיהום,
 ;תהום

 להעריךיש.התהוםמילעומקביחסייםציבורמתקניםשלומוליכיםצינורותשלהעומק
מומלץ.(ציבורייםמתקניםשללעומקיחסית)תהוםמיבמפלסיעונתיותתנודותבקפידה

תהוםלמיעדהעומקאתהמעריכההקרקעחתךשלבדיאגרמהלהשתמש המיקום,
 ;ציבורייםמתקניםצינורותשלוהעומק

 הלדוגמ-ציבורייםתקניםמשליכיםומוללצינורותהמשמשיםהחומריםסוגי פוליוויניל,
 ;הציבורייםלמתקניםמסביבהמילויוסוג-הדפלאובטון,קרמיקה,(PVC)כלוריד

 לזיהוםהקשורותסוגיותואםהציבורייםבמתקניםשהושלמושונותהיסטוריותעבודות
 .בוצעההעבודהכאשרזוהו

 
 

 עילייםמיםגופי 6.3.5
 

עילייםמיםגופילגבישלהלןהמידעאתלאסוףיש מושפעיםהםאם, מודל אתלפתחכדי,
 : האתר הקונספטואלי

 
 העילייםהמיםלגוףוהכיווןהמרחק; 
 עילייםמיםגוףאלייפלטומהאתרשבו כימיקלים חשודיםהסבירהמיקום; 
 המיםלגוףביחסהתהוםבמיהזיהוםהתפשטותוהעומקהזרימהכיוון; 
 בנחלהזרימהקצבאוהימהאוהאגםשלהשטח; 
 אקולוגייםמגוריםאזורי; 
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 לנחליםרלוונטייםמיםאיכותקריטריוני. 
 
 

 ובקרבתובאתרתיהוםבמישימוש 6.3.6
 

ממוקמותכלשהןמיםבארותאםלקבועכדיובעברכיוםהאתרשלומפעיליםבעליםלראייןיש
שלהנתוניםובמאגריתברשומוחיפושסמךעלהבאותכלאתלזהותיש.בעברבוהיואובאתר

הרשויות לדלתמדלתסקריםאוביקורים, למקרהבהתאם, תהיההנדרשתהמאמץרמת.
 .חלקיאומלאהינוהתהוםמיבמסלולהביתיהשימושאםלקבועכדילרשויותבמיוחדקריטית

 
בהלמידהשזוהו עדהבארותכללגביבארותהקמתעלפרטיםולספקלחפשחייבהצד האחראי

מרווח,המעטפתעומק,הבארשלהכוללהעומקאתכולליםרלוונטייםבנייהפרטי.זמיןהמידע
פתוחאומסונן מהבארבמיםוהשימוששאיבהאו/וסטטיתרמה, שאיבהקצביגםלספקיש.

 .המים במידת האפשרשפילתופרטימהבאר
 

לסגוריש,בעתידמושבשישתהיהסבירשלאאונמצאת כרגע בשימושאינהשזוהתהבאראם
 .תהוםלמישיגיעולכימיקלים חשודיםפוטנציאליכמוליךלתפקדעשויהשהיאאו,אותה

 
 

 ואקוויפריםהידרוגיאולוגיהשלמקומייםמאפיינים 6.3.7
 

הידרוגיאולוגיהשלמקומייםמאפייניםלהעריךיש הסוגאתלקבועכדיואקוויפריםקרקעסוגי,
מוגבליםהםואםבאזוראקוויפריםשלוהעומק למצואניתן.מוגבליםלאאולמחצהמוגבלים,

בקרבתאוסמוכיםבאתריםשנערכוחקירותשלחות"בדואוהמתפרסמתבספרותזהמידע
מקום יעזרומומסיםמוצקיםשלכוללתוכמותתפוקהכגוןאקוויפריםשלכללייםמאפיינים.

במידעלהשתמשצריךהצד האחראי.חששמהווהביתיתצריכהשלהחשיפהמסלולאםלקבוע
 .התהוםומיהקרקעשללאתרספציפייםתנאיםיותרטובלהביןכדיאזורי

 
אדמות,(וביצותנחלים,נהרות,אגמים)עילייםמיםגופיגםלזהותצריכהלעילשנידונההבדיקה

בוץ מערות, להיותעלולאובאתרמהפליטהשמושפעבמרחקהנמצאיםומעיינותבולענים,
 .6.5.1בסעיףהנידונההאזורבמפתמיםגופילזהותיש.ממנהמושפע

 
 

 יםמי 6.3.8
 

יםמילגבישלהלןהמידעאתלאסוףיש מושפעיםהםאם, מודל האתר אתלפתחכדי,
 :הקונספטואלי

 
 היםולמילחוףוהכיווןהמרחק; 
 אוהיםמיאלישוחררואוייפלטומהאתרשבו כימיקלים חשודיםהסבירהמיקום

 ;החופים
 סמוכיםעילייםמיםגופיאו/ותהוםבמיזיהוםהתפשטותשלוהעומקהזרימהכיוון

 ;ליםהזורמים
 (וכדומהטבעשמורת,תיירות,פנאי,רחצה)יםובמיבחופיםשימוש; 
 היםלמיביחסביובצינורות,תעלות,ואדיות,הנחליםמיקום; 
 סגורמפרץאופתוחים; 
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 ;למקרהבהתאםהזרימהקצבי 
 אקולוגייםמחייהאזורי; 
 יםקריטריוני איכות מי . 

 
 

 נזילהאודליפהשלהגודלוסדרתיאור 6.4
 

 :הבאיםהגורמיםלזיהויהכרחייםהפליטותשלוהגודלהמיקום,האופיעלנתונים
 

 ;באתרתהוםמיומקורותקרקע 
 כימיקלים חשודים; 
 ;הדגימותיתוחונלאיסוףשישמשושיטות 
 התהוםומיהקרקעזיהוםשלוהאנכיהאופקיההיקף; 

 
 :באתרשאירעהפליטהכללגביהאפשרככלרבזמיןמידעלאסוףצריךהצד האחראי

 
 לפליטההקשורותבאתרפעילויותשלהיסטוריה; 
 הדליפותאוהנזילותשלותאריכיםמיקומים; 
 הפליטהכמות; 
 טושנפלהכימיקליםאוהמוצרים; 
 פליטהלכלביחסשננקטובינייםתגובתופעולתכלשהןשיקוםפעולות. 

 
 :לרבות,מקורותממגווןלפליטההקשורמידעלהשיגניתן

 
 היסטורייםאווירתצלומיסקירה; 
 פסולתאומוצריםשלמלאירשומותסקירת; 
 ובהווהבעברבאתרעובדיםעםראיונות; 
 .הרשויותאצלשתויקוםהיסטורייפליטהתקריתחות"דוסקירת 

 
 

 באתרהפעילויותהיסטוריית 6.4.1
 

להסרתפעילויות,ניטוראירועי,יותראואחתאתרחקירתשנערכהייתכןרביםמזוהמיםבאתר
מכליםכגון)תשתיתאוציוד קטנותברכותאוצנרת, זמןפרקבמהלךשיקוםפעילויותאו(

 .ממושך
 

שלמקיפהכרונולוגיהלפתחהוא(IRBCA)הישראליהסיכוניםסקרבתהליךעיקרישלב,לפיכך
כלשהןכימיקליותלהשפעותהקשוריםהיסטורייםאירועים תמונהליצורתעזורכרונולוגיה.

נתוניםאיסוףשלוצרכיםולזהות כימיקלים חשודיםבאתרהפעילויותשלשלמה הכרונולוגיה.
 :הבאותהפעולותותוצאותתיאורים,תאריכיםכגוןמידעלכלולצריכה

 
 התקנה איסוףמערכותשלשדרוגאוהסרה, אואספקהמערכותכימיקלייםתהליכים,

 ;פסולתמערכות
 מזוהמתקרקעשלוהשלכהחפירהכגוןשיקוםפעילויות; 
 ניטורבארותשלומדידהדגימה,קידוח; 
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 המדיות השונותמדגימותאיסוף. 
 

אובאתרששוחררומהכימיקלים החשודיםחלקהסירונייםביתגובתאושיקוםשפעולותייתכן
לאאלהפעילויותהשלמתלפנישנאספותהוםומיקרקענתוני.הכימיקלים החשודיםכלאת

והסיכוןהחשיפהלחישובבהםלהשתמשואיןהנוכחייםהתנאיםשלמייצגיםנתוניםייחשבו
כאלהבאתרים.הנוכחיים קרקעשלנוספיםניםנתולאסוףצריךהצד האחראי, קרקעאדי,

נדיפיםהכימיקלים החשודיםרלוונטיים אם) .הנוכחייםהתנאיםאתהמייצגיםתהוםמיוריכוזי(
זאתעם לקבלתכהדרכההבינייםפעולותהשלמתלפנישנאספובנתוניםלהשתמשניתן,

 .נוסףנתוניםאיסוףלגביהחלטות
 

לפתח מודל אתר כדיבאתרפעילויותבבירורןלהביהיאאתרהיסטורייתבפיתוחהכוונה
כעתכלשהםמשויכיםסיכוניםבמדויקלהעריךכדיבולהשתמשיהיהשאפשרקונספטואלי

 .ובעתיד
 
 

 הדליפהאוהנזילהשלותאריךמיקום 6.4.2
 

 :מזוהמיםבאתריםבסיריםפליטהמיקומי.המקוראזוריאתלהגדירעוזרהפליטהשלהמיקום
 

 עיבודמערכתאוהכלהבמערכתפגומיםאוחלודיםרכיבים; 
 ברצפהובניקוזיםומפרקיםצינורותבעיקוליבמיוחד,צנרת; 
 והפצהחלוקהמערכות; 
 אווירפליטתשלנקודותאועשןערמותלידהרבדה; 
 ופסולתבכימיקליםטיפולאומסירה,קבלהשלבאזוריםמקריותפליטות; 
 ניגריםיםמואגנישפכיםמישלמפרצים; 
 פסולתשלוהשלכהלאחסוןאזורים; 
 ביובצינורות; 
 .מסוכניםמוצריםשלחומריםלאחסוןאזורים 

 
העליונההקרקעשכבת בתוךלהתרחשעלולהפליטה האזורהיאשכבת הקרקע העליונה.

,עיכולבאמצעותבקרקעלהםולהיחשףעם כימיקלים חשודיםישירבמגעלבואיכולשרצפטור
 -ממוגדרתשכבת הקרקע העליונה,1בשלבסיכוןבסקר.וחלקיקיםאדיםשאיפתאועורבמגע

מגוריםבאזוריעבור רצפטורים(הקרקעלפנימתחתמטרים)השטחלפנימתחתמטר1עד0
2בשלבסיכוןבסקר.ורצפטורים שאינם באזורי מגורים שכבת הקרקע בעומקלהשתמשניתן,

עם.הסביבהלהגנתהמשרדשלמראשאישורועםהולמתהצדקהעם'מ1 -למתחתהעליונה
מ"ס30 -מקטןיהיהלאשכבת הקרקע העליונהעומק,2בשלבסיכוניםסקרשלבמקרה,זאת

לאתרספציפייהיהשכבת הקרקע העליונהעומק,3בשלבסיכוניםבסקר.הקרקעלפנימתחת
הגבלותללא שכבת הקרקע העליונה למתחתנמצאתהקרקעהיא (הלא רוויה)תת הקרקע .

התהום מימפלסשלהממוצעלעומקעדו אתיסבירלמפלס מי התהוםהממוצעהעומק.
 .המיםבעומקהעונתיותהתנודות

 
פוטנציאליחששמהוותמתכותשבהשכבת הקרקע העלינהשלדגימותאיסוףבמהלך חשוב,
מעשיאופןבלדגוםשניתןביותרהרדודמהעומקנתוניםלאסוף דגימהמרווחלבחורבמקום,
0-1שלממרווחבנתוניםאקראישימוש.כולומהאזורדגימותלאחדאו'מ0-1שלבאזוראקראי

מ אינוהזיהוםאםהכימיקלים החשודיםריכוזישלבפועלהחלוקהאתולהסתירלדללעלול'
הקרקעפרופילבכלהומוגני איסוףשלהעבודהתבתכניאלהמסוגיםבחששותלטפליש.
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 .הנתונים
 

התפעוליתוההיסטוריההאתרכרונולוגייתעלהתבססותתוך אתלקבועיוכלהצד האחראי,
הפליטותשלוהתאריךהמיקום זאתעם. והתאריךהמיקוםאתלדעתניתןלאקרובותלעתים,

יינון-פוטואיבגלשימושכגון,שטחבסינונילהשתמשיש,כאלהבמקרים.הפליטותשלהמדויקים
(PID) (X-ray fluorescence, XRF)רנטגןפלורסצנטיותשלספקטרופוטומטר, גבולגשש,

דגימותאיסוףאו/ובשטחמבדק ביולוגי,(membrane interface probe, MIP)ממברנה 
של כימיקלים חשודים(ואופקיאנכי)ההיקףואתהסבירהמיקוםאתלזהותכדיבמעבדהלניתוח
הרשותידיעלשהוסמכוארגוןאואדםידיעלייאספוהקרקעדגימותכל.תהוםובמיבקרקע

הסביבהלהגנתהמשרדידיעלומוכריםמעבדותלהסמכתהלאומית חייבותהדגימותכל.
ותכניתהסביבהלהגנתהמשרדשלבאתרהמתפרסמותהעדכניותלהנחיותבהתאםלהתבצע
הרשויותשלאישורןאתלקבלחייבתהעבודה מעבדהידיעליבוצעוהקרקעניתוחיכל.

.מעבדותלהסמכתהלאומיתהרשותידיעלהנדרשותהבדיקותלביצועשהוסמכה
 

עללהתבססחייבותדגימותואיסוףבשטחלסינוןטכנולוגיותשלוליישוםלשימושבנוגעהחלטות
שתוכןלקרקעמדויקיםיהיואלPIDשמכשירי ייתכן,לדוגמה.לאתרספציפייםוכימיקליםתנאים
להשתמשניתן.הכימיקליםסוגיכלאתלאתריכוללאPID-וה ,מסוימתמרמהגבוהבהןהלחות

הקרקעדגימותשלהמיקומיםאתלזהותכדיבתצפיות דגימהמתכניתחלקהואזהמידע.
 .וניתוח

 
 

 הדליפהאוהנזילהכמות 6.4.3
 

השפכיםחומריאוהכימיקליםשלהמדויקתלכמותבנוגעידעמחייבאינוIRCBA -התהליך
לסייעיכולשנפלטהכמותלגביכללימושג,זאתעם.ידועאינוזהמידעקרובותלעתים.שנפלטו

כימיקלהשפעתשלהפוטנציאלייםוהחומרהההיקףבהערכת להגנתשהמשרדלצייןישאולם.
נדרש מידעאשר בגללןסיבותמספריש.שנשפכההמדויקתהכמותלגבידיווחדורשהסביבה

,חוקפיעלהנדרשדליפותלאיתורהאמצעישלהיעילותאתלהעריךכדיגםנדרשהואאך,זה
בהלטפלשישבסביבהשנותרההזיהוםכמות עלהנדרשיםהמסהאיזוןלחישובינדרשוהוא,

 .הסביבהלהגנתהמשרדידי
 
 

 נפטבמוצריהתחשבות 6.4.4

 מאודמחמירותרמות 6.4.4.1

אתרים"ואילךמעתהשייקראו,מינרלייםשמניםעםאתריםאומנפטשנפגעבאתרהריכוזיםאם

האתראתלשקםאוסיכוניםסקרלערוךיש,מאודמחמירותמרמותחורגים,"מנפטהמושפעים

 :כדלהלןהרמות המחמירות הן. אלהלרמות
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אזורים מגורים 
 מסחריים

אזורים
 אייםחקל

אזורים
,אהידרולוגיים

 ב,1א

אזורים
,1בהידרולוגיים

 ג
קרקע

 (ג"ק/ג"מ)
100

 ג"ק/ג"מ
500

 ג"ק/ג"מ
500

 ג"ק/ג"מ
 ג"ק/ג"מ500 ג"ק/ג"מ100

תהוםמי
 ('ל/ג"מ)

מיתקן
השתייה

 הישראלי

מיתקן
השתייה

 הישראלי

מיתקן
השתייה

 הישראלי

השתייהמיתקן
 הישראלי

מיןתק
השתייה

 הישראלי
      

 .לעילהמוזכריםגיאולוגיים-ההידרוהאזוריםאתמציג6-1איור
 

תיחוםלגםישמשושלעילהרמות המאוד מחמירות ביצוע סקר סיכוניםלפני, בסעיףעיין.
 .האנליטיותהשיטותעללפרטים6.4.4.2

 
 

 חשודיםכימיקלים 6.4.4.2
 

רמות המאוד מחמירותמהחורגיםTPH -הריכוזיאם הדלקפחמימניתערובתשלוהסוג,
10 -מבמסמכיםהוכחותועם95%שלביטחוןברמתכלומר,ידוע(מוצר/שמן/הדלקסוגכלומר)

,6-1בטבלהשזוהוהכימיקליםיהיובאתרהפוטנציאלייםהכימיקלים החשודים,הקודמותהשנים
הנדרשתהביטחוןרמתאם.הדלקלתוצרבהתאם לעילשהוגדרהפיכ, שלהמדויקלסוג,
מתקיימתלאנפלטה/שנשפכההדלקפחמימניתערובת 6-1בטבלההרשומיםהכימיקליםכל,
ידווחו,ינותחובאתרנפלטושאולידלקפחמימניתערובותשלהאפשרייםהסוגיםלכלומשויכים
 .ככימיקלים חשודיםויחושבו

 
 USEPAשיטות באמצעותהמנותחיםהכימיקליםלכעלשהדיווחדורשהסביבהלהגנתהמשרד
 8270 ומספר( volatile organic compounds, VOC ,חומרים אורגניים נדיפים) 0260מספר 

יהיה(semi-volatile organic compounds, SVOC ,חומרים אורגנים נדיפים חלקית)
טבלהבאמצעות בשימושתהישהיהאנליטיתהפרוצדורהלרבות, לדווחמהמעבדותלבקשיש.

 .המעבדהתוצאותשלהדוחותאתלספקוכןExcelשלעבודהגיליונותבתבניתהריכוזיםעל
 

מוצריםמספרנפלטובהםבאתרים המוצריםשלהכימיקלים החשודיםאתלנתחיש,
הרלוונטיים 6-1בטבלהלמפורטבהתאם, עליהםולדווח, לדוגמה. וסולרדלקנפלטואם, יש,

 .בסולרוגםבדלקגםימיקלים החשודיםבכלהתחשב
 

הכימיקליםשלכלרשימההיא6-2טבלה הדלקלמוצריבהתאם, לחשב רמות ניתןשעבורם,
כימיים-ופיזייםרעיליםמאפייניםשלהזמינותסמךעל1סיכון בשלב -יעד מבוססות ניתןלא.

עקב6-1בטבלההנמצאיםאחריםלכימיקלים1סיכון בשלב -לחשב רמות יעד מבוססות
עיקרייםרעילותבנתוניהמחסור אחריםרלוונטייםבאתר כימיקלים חשודיםשיהיוייתכן.

לקבוע יש.נפלטו,ממסיםחומריםלמשל,מדלקעשוייםשאינםמוצריםאם,שמקורם אינו בדלק
 .לאתרהספציפייםהתנאיםסמךעלכאלונוספיםכימיקלים חשודים
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 תהוםמיעלוהגנהמסחרייםאזורים,מגורים:1שלב ביעדרמות 6.4.4.3
 

לסינוןקרקעבדגימותלהשתמשניתן,סיכוניםסקרלערוךיששבהםמדלקהמושפעיםבאתרים
TPHריכוזיכלסךבאמצעותTPHבאמצעותשהושגוUSEPAאחרותשיטותאו418.1שיטה

ייקבעTPH -הריכוזכלסך,לקדהואהזיהוםאם.הסביבהלהגנתהמשרדידיעלאשר אושרו
הנקבעTPH-GRO-ו418.1שיטהUSEPAבאמצעותשהושגTPH -הריכוזהוספתידיעל
 -וTPH-GROשלבסכוםלהשתמשיכולהצד האחראי,לחלופין.8015BשיטהUSEPAידיעל

TPH-DROהכלכסך-TPH  (מזוקקיםבדלקיםאוגולמיבנפטגםמזוהםאינושהאתרבתנאי
-TPH -וTPH-DRO ,TPH-GRO-להמותרתהאנליטיתהשיטה(.סיכהשמניכמו,יותרכבדים
OROהואSW-8468015שיטהB. 

  
( i)לשימושי קרקע למטרת מגורים  כוללות  TPH -הסיכון ל-רמות היעד מבוססות, 1עבור שלב 

. IRBCA -ות תוכנת הריכוזים אלה פותחו באמצע. ג סולר"ק/ג"מ 850( ii)ג בנזין וכן "ק/ג"מ 450
הערך . אליפטי שהוא הייצוגי ביותר של בנזין C5-C8ג מחושב למקטע "ק/ג"מ 450הריכוז של 

אליפטי  C9-C18 ( i)ג הוא ממוצע הריכוזים שחושבו לשני המקטעים העיקריים "ק/ג"מ 850של 
, סולרעבור תערובת של בנזין ו. מקטעים אלה מייצגים את הסולר. C9 -C16ארומטי ( ii)-ו

 .ייעשה שימוש מסורתי בריכוז לדלק
 

פקטור הפחתת ( i)על מי תהום בהנחה כי  ותמגנ 1סיכון  של קרקע בשלב -רמות יעד מבוססות
 16עד ' מ 6שמתאים לעומק מי תהום מתחת למקור בעומק בין )באזור שאינו רווי   2הדילול של 

 לנקודת החשיפה לומר המרחקכ, נקודת החשיפה ממוקמת מתחת למקור המזוהם( ii) (מטרים
השיטה ( iii)וכן  1מטרים ופקטור הפחתת הדילול המתאים של האזור הרווי הוא  0הוא 

  .ג לסולר"ק/ג"מ 802 -ג לבנזין ו"ק/ג"מ 34הם  (7.המתוארת בסעיף ה
 

רמת היעד לבנזין המייצגת את רמות , בנוגע לריכוזי מי תהום ומים עיליים בנקודת החשיפה
, בסולר. ליטר /ג"מ 0.46היא  C5-C8בות על סמך סיכונים עבור המקטע האליפטי היעד המחוש

 C9-C16 -האליפטי ו C9-C18מייצגת את סכום רמות היעד למקטעים הרמת היעד המתאימה 
 .ליטר/ג"מ 0.633הארומטי היא 

 
 

 תהוםמיעלוהגנהמסחרייםאזורים,מגורים:1בשלב יעדרמות 6.4.4.4
 

2בשלב ההערכלבצעכדי ואליפטיארומטיפחמןלמקטעיתהוםומיקרקעדגימותלנתחיש,
להגנתהמשרדבאישור,ל"בחואובישראלמעבדהתבצעהניתוחאת.להלןהמפורטיםנפרדים

הסביבה בינתיים. 1815BשיטהUSEPAבאמצעותהדגימותאתלנתחיכולהצד האחראי,
TPH-GRO ,זהמסמךלמטרות.TPH-ORO -וTPH-DRO,TPH-GROשלריכוזיםשתניב

C12עדC4וארומטיאליפטיפחמןמקטעיכולל ארומטיפחמןמקטעיכוללTPH-DRO,
.C32עדC25וארומטייםאליפטייםמקטעיםכוללTPH-ORO -וC24עדC13ואליפטי

2שלבבלאתרספציפיותיעדרמותלחישובהמשמשיםהפיזייםהכימייםוהמאפייניםהרעילות
לצייןיש.'הבנספחהרלוונטיותבטבלאותכלוליםTPH ORO -וTPH DRO ,TPH GRO -ל

 .TPH-DRO  -ו TPH-GRO-בולאפחמןבמקטעילהשתמשהיאהמועדפת2שלבשגישת
  



 

 

 (050405)RAMקבוצת  6.0סעיף
 ,IRBCAהנחיות
 פרסום לציבור, 2014אוגוסט

 12-6-עמוד

לבריאותסיכוניםלהערכתבינייםמדריך"המסמךבאמצעותTPH -המקטעיאתלהשליםיש
(Cal DTSC 2009) (TPH) כוללותדלקמפחמימניהאדם  CALEPAהמקטעמתודולוגיית.
TPHיחידכימיקלמייצגיםהםכאילו,הבאיםהמקטעיםקביעתאתדורשת: 

 
 C19-C32<    ;C9-C18<      ;C5-C8< :אליפטיים
 .C17-C32<    ;C9-C16<      ;C6-C8< :ארומטיים

 
מידעלספקכדילהספיקשלאעשוילכשעצמוTPH -הריכוז,IRBCA -התהליךבתוך,לפיכך
לכךבנוסףלכן.הסיכוןלהערכתמדויק להגיעלכדיתהוםומיקרקעדגימותלנתחיש,

 .כימיקליםשללאינדיקציות
 
 

 מטרדים 6.4.4.5
  

אסור שריכוזי כימיקלים חשודים , בנוסף לסקר סיכונים לבריאות האדם ולסקר סיכונים אקולוגי
כגון ברק על גוף , רמו למטרדים כגון ריחות או השפעות ויזואליות שליליותבסביבה יובילו או יג

לנקוט צעדים לניהול , ובהתאם למקרה, יש להתחשב בקיומם של מטרדים כאלו. מים עיליים
להלן דוגמאות , בהקשר של אתרים המושפעים מדלק. סיכונים כדי לבטל מצבים כאלה

 :למטרדים
 

 מיםגוףעלברק; 
 הקרקעפניעלוכתמיםצבעבחמורשינוי; 
 למשךושנשאריםבהםלהבחיןשניתן,בנייןבתוךאומסביבהאווירלהריחשניתןריחות

 ;ימיםמספר
 התפרקותבמהלךאודלקמוצרישפיכתעקבנפיציםלהיותהעלוליםגזיםיצירת

 ;דלקפחמימני
 עילייםמיםגוףאולמעייןהנפלטיםמיםשלצבעשינוי; 
 חיותאודגיםשללממוצעומעלמוסברתלאתמותה)אקולוגיותבמערכותמצוקהמצבי

 .(וכדומהאפשרייםמחייהמאזוריהימנעות,אחרות
 

סיכוןמבוססיתקניםלהשיגכדיהנדרשותהשיקוםפעילויותבמהלךמטרדיםיבוטלוכללבדרך
ולסביבהלאדם זאתעם. דימיבאופןמטרדיםעללהקלצורךישבהםבאתרים, אםאו,

לניהולפעילויותנדרשותלאאםאוסיכוניםלניהולשבוצעו פעילויותלאחרממשיכיםהמטרדים
.המטרדיםאתלבטלכדינוספותפעילויותלדרושעשויותהרשויות,בריאותשיקוליעקבסיכונים

 .כלליTPH -לתקרהלריכוזציותלדרושעשויזהמצב
 
 

 רצפטוריםעלומידעושימושפעילויותשלותהגבל,סמוכהבקרקעשימוש 6.5
 

(ii), הפוטנציאלייםהרצפטוריםוסוגמיקום(i)אתלזהותכדימשמשבקרקעהשימושעלהמידע
וכןלכימיקלים חשודיםלהיחשףעלוליםפוטנציאלייםרצפטוריםאשר באמצעותםחשיפהמסלולי

(iii מסלולישלמותעללהשפיעעלולההשל מגבלות כלשהן על פעילויות ושימושנוכחות(
החשיפה האתרשללפיתוח מודל החשיפהקריטיזהמידע. ספציפיבאופן. אתלאסוףיש,

 :הבאהמידע
 

 לאזוריםוחלוקהבקרקענוכחישימוש; 
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 לאזוריםוחלוקהבקרקעפוטנציאליעתידישימוש; 
 הוםתמיאובקרקעהשימושעלשמשפיעותוהגבלותהקלות,מקומיותתקנות; 
 ;שתייהמיאספקתשלוזמינותאיכות 
 ;לאתרמחוץתהוםבמישימוש 
 אזורי מחייה ומסלולים, נוכחות רצפטורים אקולוגיים; 
 חקלאייםומזונותלגידוליםאו /קרקע המשמשת לחיות משק ו. 

 
האזורכלאתאשר יכסה, ועל הרצפטוריםבקרקעעל שימושסקרידרשוהרשויות,הפחותלכל

 .מושפעלהיותהעשויואת האזורהמושפע
 
 

 בקרקענוכחישימוש 6.5.1
 

לוומחוצהבאתררצפטוריםלהגדירכדינחוציםבקרבתוובנכסיםבאתרשימושיםנתונים על
בתוךבאתרהשימוששלויזואליתסקירהלערוךיש.לכימיקלים חשודיםלהיחשףהעלולים

אתבבירורלזהותחייבתהסקירה.באתרהשימושיםלגביבלבוללמנועכדיהמושפעהאזור
ספרבתי:הבאים אחריםרפואייםומתקניםחוליםבתי, דירות)מגורים, ,משותפיםבתים,

ים'קוטג (פרטייםבתים, מרתפיםעםמבנים, כנסתובתיילדיםגני, אחריםפולחןבתי, בתי,
, פארקים, ם וחופיםי, הסקירה צריכה לזהות גם גופי מים עיליים .שוניםמסוגיםועסקיםאבות

הסקירה צריכה לציין אם . ביצות ואזורים חקלאיים, מקלטים לחיות בר, אזורי פנאי, שמורות טבע
תוצאותאתלתעדיש.חקלאייםומזונותלגידוליםאו /הקרקע המושפעת משמשת לחיות משק ו

 .באתרשימושלמפתדוגמההוא6-2איור.באתרהשימושבמפתבמדויקהסקירה
 

עם.יספיקמשוערמידהקנה.מדויקמידהקנהלפיבאתרהשימושמפתאתלשרטטצורךאין
 .במפהצפוןחץלהוסיףחובה,זאת

 
 

 בקרקעעתידישימוש 6.5.2
 

בקרקעהעתידייםוהרצפטוריםהשימושאתלקבועיש לעומתלקבועיותראשר קשהדבר,
באדמההנוכחייםוהרצפטוריםהשימוש ניתןולאבקרקעהעתידיהשימושמהויודעיםלאאם.

לדוגמה)אותולתעד (בנייההיתריאופיתוחתכניותבאמצעות, צפוילשימושצפילהציגיש,
הסבירבעתיד .זהלאזורמסביבבקרקעהשימושודפוסימקומייםאזוריםחוקיעלהמבוססות,

לצורךבהתאם אזוריםמפות, אווירתצלומי, מקומייםתכנוןמשרדי, ,קהילתיותעל-תכניות,
מידעלספקיכוליםנוכחייםנכסיםבעליעםוראיונותבקרקעשימוששלמשתניםדפוסים

בקרקעהעתידיהשימושאתלחזותיהיהניתןשבאמצעותו ,לביצותבקרבהגםלהתחשביש.
שימושיםשלצפיבעתאקולוגיתמבחינהאחריםרגישיםולאזוריםרגישיםמחייהלאזורי

 בקרקעחקלאייםומזונותלגידוליםאו /יש להעריך שימוש עתידי לחיות משק ו .בקרקעדייםעתי
 .3בשלבסיכוניםסקרעלהעבודהבמסגרת

 
 לאתרמחוץתיהוםבמישימוש 6.5.3

 
מ"קשלברדיוסשנמצאותהציבוריותהמיםבארותכלאתלאתרכדיייערךמיםבארותסקר
מרחקי)מהאתרמ"קחצישלברדיוסשנמצאותפרטיותההמיםבארותוכלמהאתראחד

הבדליםאוהרלוונטיותהרשויותשלהדרישות.מינימוםדרישותמהוויםלעילהמצויניםהרדיוסים
בארותסקרילהצריךעשויותהספציפיבאתרהידרוגיאולוגיהאו/ושל כימיקלים חשודיםבניידות
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.המיםבארותסקרלפניידועותיהיואלהרותמבאשכמהייתכן.(יותרנרחבאוויריבהיקף
 .הסקרבמהלךיזוהואחרות

 
ההתפשטותולהיקףלאתרהספציפייםבשיקוליםתלויהבארותלסקרהנדרשתהמאמץרמת

רוצותהרשויותאםבמיוחדקריטיהינוזובמשימהשיושקעהמאמץ.LNAPL-התיחוםאו/ו
מיבעניין פליטתמעורבתאםאוסקר הסיכוניםתהליךבמהלךביתיתצריכהמסלולי לזהות

.ליםאולנחליםהתהום
 

באתרלבארותהנוגע6.3.6בסעיףכמו  מבנהעלפרטיםולספקלחפשחייבהצד האחראי,
זמיןהואכזהמידעשבהלמידהשזוהו עדהבארותכללגביבארות רלוונטייםבנייהפרטי.
הבארשלהכוללהעומקאתכוללים המעטפתעומק, פתוחאומסונןמרווח, או/וסטטיתרמה,
 .מהבארבמיםוהשימוששאיבה

 
 

 אקולוגייםרצפטוריםסקר 6.5.4
 

,והחיהצומחשלכלליותאוכלוסיותוהןספציפייםזניםהןכולליםאקולוגייםרצפטורים
,עילייםםמיגופי,ביצותלרבות,שלהםהמחייהואזורימימייםואורגניזמיםיבשתייםאורגניזמים

ובקרבתובאתרהשוכניםונכחדיםמאוימים,מוגניםזנים.רגישיםמחייהואזוריסדימנטים,ים-מי
מיוחדתהתחשבותלחייבעשויים עיקריחלקמהווהכאלהאקולוגייםרצפטוריםעלהגנה.

 .IRBCA -המתהליך
 

 ,((ב) 6-3-ו(א) 6-3ותבטבלאעיין) 'ב-ו'אהביקורתרשימות,1ברמהסקר הסיכונים האקולוגי
1בשלבסיכוניםסקרכלעבורלהשלימוחובהשסינוןכליהן מדויקמידע.3שלבאו2שלב,

נוספתוסקירהויזואליתבדיקהיעבורלאתרמסביבשהאזורמחייבשהוזכרוהביקורתלרשימות
 .אקולוגידיעלמחייהאזורישלוקריטריוניםספציפייםאקולוגייםרצפטוריםלמציאת

 
 .לסקר סיכונים אקולוגיבנוגענוסףדעמילקבלת6.11בסעיףעיין

 
 

 ובעתידכעתתהוםבמיהשימושניתוח 6.6
 

משמעותיחששמהוותתהוםבמיביתישימושדרךאפשריתוחשיפהתהוםמיעלהשפעות
תהוםמישלממקורותהשתייהמיאתמקבלמהאוכלוסייהגדולשחלקכיווןבישראל ניתן.
הזדהמושהםלהניחשסביראוהזדהמוהתהוםמיבהםבמקריםIRBCA -הבתהליךלהיעזר

 :התהליךשלהספציפייםהיעדיםהםאלו.לאתרספציפיתמפליטה
 

 ;והסבירהצפויובעתידכיוםתהוםבמיהשימושיםכלעללהגן 
 והסבירהצפויובעתידכיוםהאקולוגיותהמערכותכלעללהגן; 
 והסבירהצפויובעתידכיוםבתנאיםאדיםחדירתמפנילהגן; 
 תהוםמישלהיעדרמותבקביעתלאתרספציפייםמאפייניםלשילוברציונליבסיסלספק; 
 תהוםמילניקויסבירותציפיותסמךעלנכסיםפיתוחעללהקל. 

 
הביתיושהשיממסלולאםהיאתהוםלמיסיכונים-מבוססותיעדרמותבפיתוחעיקריתקביעה

כיוםתהוםבמיביתישימוששלהניתוח.בעתידאוכיוםבתנאים הקיימיםמלאהינותהוםבמי
i)העלוליםבקרבתואולאתרמתחתהתהוםמיאזוריכלאתלכלולחייבובעתיד להיות(
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.מיםבארותלשם התקנתבעתידממוקדים(ii)אולאתרספציפייםמכימיקלים חשודיםמושפעים
 .ממדי-תלתבהקשרתהוםמיעםאזוריםלהעריךיש,זהניתוחתלמטרו

 
זהמשלבכחלק ,השקיה,קירורמילדוגמה)תהוםבמיאחריםשימושיםגםולתעדלזהותיש,

 .הסיכוןאתלהעריךויש(תעשייתילעיבודומיםמשקחיותהשקיית
 
 

 תהוםבמישימוש 6.6.1
 

אם הצד  .IRBCA -כמלא כברירת מחדל בתהליך ה הצריכה הביתית של מי תהום נחשב מסלול
למשל שמי התהום במסלול זה , האחראי טוען שמסלול מי התהום אינו מלא לשימוש במי שתייה

יש לספק הצדקה . או אם המים מלוחים מטבעם ולא ניתן להשתמש בהם לשתייה, לא יושפעו
ל אישור מרשות המים לפני הצדקה זו צריכה לקב .שלבי-ח סקר הסיכונים הרב"לקביעה זו בדו

יש להעריך מסלולי חשיפה אחרים של מי תהום כגון פליטה למים . ח סקר הסיכונים"הגשת דו
בהתאם לנדרש על ידי רשות  2/3 שלבלרבות מי ים והשקיה חקלאית בסקר סיכונים ב, עיליים

וגי יוערכו מסלולי חשיפה רלוונטיים אחרים לסקר סיכונים אקול .המים והמשרד להגנת הסביבה
 .1-3 ברמות

 
 :כגוןבגורמיםתלויהבארהעלההשפעהמידת

 
 סלעהתצורותוקרקעהשלמאפייניםה; 
 תהוםמישלהזרימהכיוון; 
 הידראוליתמוליכות; 
 לבארהמרחק; 
 תחורצמהבארבוהאזור; 
 ;הבארמעטפתעומק 
 הבארפליטתידיעלשנוצרוולכידההשפעהאזורי; 
 .של כימיקלים חשודיםאחריםוכימייםפיזייםייניםומאפביולוגיפירוק 

 
 

 בתווך הבלתי רוויקרקעמאפייני 6.7
 

המורכבתשלבית-תלתמערכתמבטאוהואהקרקעשלהעליונההשכבההואהתווך הבלתי רווי
ממוצקים יכוליםכימיקלים חשודים הדרכהמדיהינהבתווך הבלתי רוויקרקע.ואדיםנוזלים,

.להםומחוצהמבניםבתוךלאווירהכיווניםבכללהתפשטיכוליםאדיםהודרכתהוםלמילעבור
תנועתעלמשפיעיםהמזוהםבאזורשלהםוהשונותהתווך הבלתי רווישלהבאיםהפרמטרים
 :הכימיקלים

 
 יבשנפחצפיפות; 
 כלליתנקבוביות; 
 ;נפחיתמיםתכולת 
 בקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולת; 
 התהוםלמיביחסועומקובלתי רוויהתווך העובי; 
 הקפילריהאזורעובי. 

 
יבשנפחצפיפות-הראשוניםהפרמטריםארבעת נקבוביות, חלקיקיםותכולתמיםתכולת,
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הקרקעשלגיאוטכנייםאוגיאופיזייםכפרמטריםיחדיולרובנקראים-בקרקעאורגניים יש.
בהםבאתריםמועדףמסלוללהוותעשוייםייבושסדקי,לדוגמה.מועדפיםבמסלוליםלהתחשב

 .טיטהואהעיקריהקרקעסוג
 

קרקעלסוגאלהלפרמטריםשמרנייםמחדלברירתערכיהקצוהרשויות,1בסקר סיכונים בשלב 
2בשלבסיכוניםסקרילגבי.בישראלהחוףבאקוויפרקרקעותהמייצגבתווך הבלתי רוויגנרי

3ובשלב אומהאתרשנאספונתוניםעלהמבוססיםלאתרציפייםספבערכיםלהשתמשיש,
 .מוצדקיםשהםמחדלכברירתהמוגדריםפרמטרים

 
,דיגוםמגבלותבגללגיאופיזייםמאפייניםלקבועמאפשרותשלאכאלההןבאתרהנסיבותאם

ערכיםאוהמקצועיתמהספרותומוצדקיםשמרנייםבערכיםלהשתמשחייבהצד האחראי
לאאם.דומיםוגיאולוגייםליתולוגייםמאפייניםבעליסמוכיםבאתריםבשטחספושנאמדגימות

 .נוספותהנחיותלקבללרשויותלפנותצריךהצד האחראי,קיימיםלאשהםאוערכיםלמצואניתן
  

כלליבאופן ,אחדגששאואחדמקידוחיותרידרושהקרקעשלגיאופיזיותדגימותאיסוף,
התאוששותונפחיבאתרלתנאיםבהתאם דברשלבסופו. הגששיםאוהקידוחיםמספר,

לאתרספציפיתהחלטהייקבע באמצעותאלהפרמטריםשלמייצגיםערכיםלהשגתהנדרשים
הסביבתיהיועץשל מקצועייםדעתושיקולניסיוןעלשתתבסס, מספיקלאסוףהיאהמטרה.

תרלאהספציפייםהתנאיםאתייצגושהתוצאותכךדגימות הומוגנייםמאפייניםעםבאתרים.
,הטרוגנייםתנאיםעםבאתריםואילודגימותבפחותצורךיהיההתווך הבלתי רווישליחסית

 .דגימותשליותרגדולבמספרצורךיהיה
 

היבשהנפחצפיפותמדידתלצורךהפרעהללאדגימותלאסוףניתןלאבהםבמצבים  ניתן,
המקצועיתספרותמהמוצדקיםבערכיםלהשתמש זאתעם. דגימותולנתחלאסוףחובה,
 .חלקיקיםוצפיפותהמיםכובדתוכן,בקרקעאורגנייםלחלקיקים

 
 

 יבשנפחצפיפות 6.7.1
 

מדויקתמדידה.בשטחשלההנפחחלקיקרקעדגימתשלהיבשהמשקלהיאיבשנפחצפיפות
.הופרעהשלאקרקעדגימתשלוהנפחהיבשהמשקלשלקביעהמצריכהיבשנפחצפיפותשל

בעלדיגוםמכשיר,ShelbyTMצינורבאמצעותהופרעהשלאקרקעליבתשלדגימהלאסוףניתן
 .במעבדההניתוחלפנילדגימהלהפריעאין.דומהשיטהאו,דקותדפנות

 
בדיקהשיטת“ ,ASTM -של ה D2937.94באמצעות שיטה מוערכתיבשנפחצפיפות

רביםקרקעסוגיישנםבהםבאתרים.”צילינדרהנעתשיטתבמקוםקרקעותלצפיפסטנדרטית
באתרים.ונפרדבולטקרקעסוגמכלדגימהלאסוףיש,בתווך הבלתי רווימזהזהמאודושונים
בעתהתווך הבלתי רווישלהכולללנפחיחסיתקרקעסוגכלשלבאחוזלהתחשבישכאלה
ייתכן,הומוגניתכמעטאוהומוגניתבאתרהקרקעכאשר.פחהנצפיפותוחישובהדגימותאיסוף

 .תספיקהנפחצפיפותלניתוחאחתשדגימה
 
 

 כוללתנקבוביות 6.7.2
 

הקרקעדגימתשללנפחחלליםשלהנפחיחסהיאהכוללתהנקבוביות רבותמעבדות.
וביותהנקבאתלחשבכדיקרקעחלקיקישלספציפיתוכבידהיבשנפחבצפיפותמשתמשות



 

 

 (050405)RAMקבוצת  6.0סעיף
 ,IRBCAהנחיות
 פרסום לציבור, 2014אוגוסט

 17-6-עמוד

 :הבאההנוסחהבאמצעותהכוללת
 

  n = 1 - ρb/ρs (6-1) 
 

 ,כאשר
 

 n = נקבוביות(cc/cc), 
 ρb = יבשנפחצפיפות(g/cc) 

 (g/cc)חלקיקיםצפיפותאוספציפיתכבידה = ρs 
 

 .הכלליתהנקבוביותלקביעתנדרשותיבשנפחוצפיפותספציפיותכבידה,לפיכך
 

באמצעותבקרקעמוצקיםשלספציפיתלכבידההסטנדרטיתדיקההבשיטת“בלהשתמשניתן
ספציפיתכבידהאם.ספציפיתכבידהלקבועכדי,ASTM -של ה D854שיטה ”מיםפיקנומטר

זמינותאינןחלקיקיםצפיפותאו הקרקעותלרובg/cc 2.65שלערךשקייםלהניחניתן,
 .זהבערךהשימושאתלהצדיקחובה,זאתעם.המינרליות

 
לאתרהספציפיכלליתנקבוביותשלהערךאתלקבועניתןלאאם בערכיםלהשתמשאפשר,

האתרשללליתולוגיההמתאימיםהמקצועיתמהספרות מצוטטיםהערכיםשמקורותבתנאי,
שוניםמחקרים.נוזליםלזרימתהזמיןריקחללשלהכמותהיאאפקטיביתנקבוביות.ומוצדקים

כמעטהאפקטיביתהנקבוביות,באגמיםסדימנטיםכגון,ביותרדקהחרסיתקעבקרשאפילוזיהו
האפקטיביתוהנקבוביותהכלליתהנקבוביותכאשר(.Fetter, 2001)הכללית לנקבוביותזהה

 .רגישותניתוחידרשושהרשויותייתכן,משמעותיתבמידהשונות
 
 

 לחותתוכן/נפחיתמיםתכולת 6.7.3
 

 .הופרעהשלאקרקעאובשטחהקרקעשללנפחהמיםנפחשלהיחסיאהנפחיתמיםתכולת
מיםתוכןשלבמעבדהלקביעהסטנדרטיתבדיקהשיטת", ASTM -של ה D2216-98שיטה 

לחות) זאתעם.זהיחסלחישובלשמשיכולה”משקללפיוסלעיםבקרקעות( שיטהזוהי,
המיםכובדלקביעת פחבנולאהדגימהשלבמשקלהמשתמשת, המיםיחסאתלקבועכדי,
 :הבאהבהמרהלהשתמשיש,הנפחיתהמיםתכולתאתלהשיגכדי,לפיכך.לקרקע

 


l

b
wgwv




  (6-2) 

 
 ,כאשר

 
 ρwv = (ק קרקע"סמ/ ק מים"סמ )נפחיתמיםתכולת), 
 ρwg = המעבדהידיעלכללבדרךמדווחת,מיםמשקלתכולת 
 ,(עקרק'ג/מים'ג)   
 b  =  (קרקעק"סמ/ יבשהקרקע'ג)יבשנפחצפיפות 
 l  =  (ק"סמ/'ג) המיםצפיפות. 

 
שלמשמעותיותכמויותהמכילחומרלגבימיוחדותהוראותלקבלתזושיטהשל1.4בסעיףעיין
(מובנים)רווייםמים חרסיתכגון, המידהעליתרהוערךהכבדיםהמיםתוכןאם. נפחצפיפות,
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מדיקטנהתהיהD2937שיטהבאמצעותאשר נמדדהיבש .2937שיטהשל8בסעיףעיין.
במילים.תרי הערכתשתהיהייתכן,6-1משוואהבאמצעותמחושבתהנקבוביותאם,לכךבנוסף
 .הםגםשגוייםיהיווהנקבוביותהיבשהנפחצפיפות,שגויהכבדיםהמיםתוכןאם,אחרות

 
אתלהעריךכדיהמיםתכולתמבחינתשוניםבעומקיםכולואתרמהרבותדגימותלנתחיש

התווך הבלתי רווישלהייצוגיתהמיםתכולת עבור כימיקל חשודהמנותחתקרקעדגימתכל.
רביםמעומקיםרבותדגימותשבהםבאתר)מיםתכולתמבחינתגםתנותחיותראואחדרלוונטי

יבשמשקלבסיסעלמבחינת כימיקלים חשודיםמנותחות בדגימותצורךיהיהשלאייתכן,
לכךבנוסף.(המיםתכולתלניתוחורקאךנוספות בדגימות המיםתכולתערכיאתלקבועיש,
התווך הבלתי רוויאתהמרכיבותהליתולוגיותמהיחידותאחתמכלמייצגות לדווחשישמכיוון.

תכולתאתלקבועיש,יבשמשקלבסיסעלבקרקעריכוזי כימיקלים חשודיםשלהנתוניםכלעל
 .יעדרמותחישובבעתהצורךלפיבהולהשתמשעליהלדווח,קרקעדגימתכלשלהמים

 
 

 בקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולת 6.7.4
 

,הקרקעמשקלחלקיבקרקעאורגניפחמןשלהמשקלהיאבקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולת
כאחוזאוכיחסומתבטאת שיוויי משקללהמרתחישוביםלביצועמשמשזהמשתנה. כלומר,

 .הכלליהקרקעריכוזסמךעלהנקבוביותאווירוריכוזהנקבוביותמיריכוזלהערכת
 

כימיקליםאומדלקהושפעושלאקרקעדגימותבאמצעותהאורגניהפחמןתכולתאתלקבועיש
לפיכך.אחריםאנתרופוגניים אוהזההקרקעלסוגכתשייאךהמזוהםמהאזורהנישאתקרקע,

.בקרקעהאורגנייםהחלקיקיםתכולתאתלקבועכדיקידוחיםמצריכהבאתרהנמצאלזהדומה
סינוןברמת היאהדגימהעלהשפיעומסוימיםאנתרופוגנייםכימיקליםאםלקבועאחתשיטה,
 .PIDקריאתלבצע

 
אורגנייםחלקיקיםתכולתוחניתלבצעכדיהתווך הבלתי רוויאתהמייצגותדגימותלאסוףיש

בקרקע שוניםקרקעסוגיממספרמורכבהתווך הבלתי רוויבהםבאתרים. סוגכללדגוםיש,
עיקריקרקע מאותו אנכיבאופןליתולוגיתיחידהמאותהשלמותקרקעדגימותלהוסיףניתן.
יצירתבמהלך.דהיחידגימהליצורבכדיבשטחאותםולאחדשוניםמקידוחיםאנכיובאופןקידוח
מאוחדתדגימה שונותליתולוגיותמיחידתשנאספודגימותלשלבשלאלבלשיםיש, שכבת ב.

ביותרהגבוהההאורגניהפחמןתכולתאתכללבדרךישהקרקע העליונה לבלשיםוצריך,
 .מדירבהשכבת קרקע עליונהאיסוףידיעלבדגימותלהטיהיגרוםלאשהדבר

 
משמעותיתבמידהשוניםהקרקעלפנימתחתהקרקעסוגיבהםבאתרים דגימותלאסוףיש,

,יותראוגישושנקודותבשתיאויותראוקידוחיםבשניהרוויומהתווךמהתווך הבלתי רוויקרקע
חלקיקיתכולתאתלחשבמכןלאחרניתן,למקרהבהתאם.השוניםהקרקעסוגיאתאשר ייצגו

לכלבקרקעהאורגנייםהחלקיקיםתכולתשלמייצגערךיצורלבכדיכממוצעהאורגניהפחמן
המדי משמעותיבאופןמזהזההשוניםהקרקענפחיאתמייצגיםהשוניםהערכיםאם. עדיף,

 .חשבוניממוצעפניעלמשוקללבממוצעלהשתמש
 

 Page et)Walkley Blackשיטתבאמצעותבקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולתלהעריך אתניתן
al., 1982 Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and Microbiological 

Properties, pp 570-57 1, Second Edition),דיכרומטיחמצון)כימיחמצוןשלשיטה
מהיר בקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולתהמשמשת לקביעת( כללבדרךמדווחותהתוצאות.

אורגניפחמןתכולתכאחוזי עם.100-בחלוקהידיעללשברהמדווחהערךאתלהמירניתן.
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שיטהASTMהיאיותרועקביתחליפיתשיטה.זושיטהיכירולאמסוימותשמעבדותייתכן,זאת
D2974  (ללחותסטנדרטיתבדיקהשיטת אורגניותוקרקעותכבולשלאורגניוחומראפר,

יש,D2974בשיטהשימושבעת.גימהבדהאורגניהחומרתכולתאתמודדתזושיטה.(אחרות
חלקיקיאורגניפחמןתכולתלקבלכדי1.724 -בהתוצאהאתלחלק המעבדהתוצאותאם.

 .100-בהתוצאותחלוקתידיעלבקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולתלקבלניתן,כאחוזמדווחות
 
 

 התהוםלמיביחסועומקוהתווך הבלתי רוויעובי 6.7.5
 

או/וקידוחביומניהמוצגמידעעלהתבססותתוךלקבועניתןהתווך הבלתי רווישלהעוביאת
לעומקהקרקעמפניהמרחקאתמייצגהעובי.מפיאזומטריםאוניטורמבארותשנלקחוממדידות

במפלס מי התהוםנתקליםשבו IRBCA -הבתהליך. לחלקנחשבלאהקפילריהאזורעובי,
מהתווך הבלתי רווי האזורשלהעוביחיסורידיעלנקבעהתווך הבלתי רווישלהעובי,לפיכך.

כדי3 -ו2בשלבסיכוניםבסקרמשמשהתהוםמישלהעומק.התהוםמישלמהעומקהקפילרי
 .בתווך הבלתי רוויההפחתהגורםאתלקבועוכדיתהוםממיאדיםפליטותלהעריך

 
קארסטהיווצרותלמשל)מעותייםמשמשנייםנקבוביותמאפייניזוהובהםבאזורים הבמדיאו(

להציעיש.נתמגורעהמדישלההנחהעליתבססלאדילולהפחתתפקטורשלהחישוב,הסדוק
.הסביבהלהגנתלמשרדחלופייםנתוניםוצרכילהערכת פקטור הפחתת דילולחלופיותשיטות

להעריך במדויק את פקטור הפחתת הדילולניתןלאבהםבאתרים להציעיכולהמשקםדהצ,
 .הסביבהלהגנתהמשרדשללאישורוהמבנהבתוךהשאיפהמסלוללהערכתחלופיותשיטות

 
לקבועכדיהזמיניםהנתוניםאתלהעריךיש,במפלס מי התהוםניכרותתנודותישבהםבאתרים

מטהאועקבית מעלהאזוריתמגמהמייצגותאועונתיותהןהתנודותאם ישבהםבאתרים.
התווך הבלתי שלהממוצעוהעוביהתהוםמישלהממוצעהעומק,משמעותיותעונתיותתנודות

לחשבניתן.שוניםרלוונטייםמידולומאמציהכללימודל האתר הקונספטואלילפיתוחישמשורווי
בממוצעיםלהשתמשאין,זאתעם.התהוםמימפלסשלתקופתיותמדידותבאמצעותממוצעים

פעילותכלאובארותלהתקנתתכניות,לאתרספציפיותפוטנציומטריותמפותוחפיתבעתאלה
התהוםמישלהזרימהבכיווניתנודותשלספציפיידעשתדרושאחרת מגמותעםבאתרים.
אחתמשנהיותר)ארוךולטווחעקביותשהןהמיםבמפלסמטהאומעלה שהןנראהשלא(

עונתיותתנודותמייצגות מיעומקאתלהעריךכדיביותרהעדכנייםבנתוניםלהשתמשיש,
 .התווך הבלתי רווישלהעוביואתהתהום

 
מיבעומקאו/והתווך הבלתי רוויבעוביקריטיבאופןתלויההשיקוםהחלטתבהםבאתרים
התהום ניתוחיבקשושהרשויותייתכן,משמעותיבאופןמשתנההתהוםמישלשהעומקוידוע,
רגישות שלשוניםובעובייםהתהוםמישלשוניםבעומקיםשימושתוךהניתוחאתבצעליש.

החלטתעללהשפיעעשוייםאלהפרמטריםשבההמידהאתלהעריךכדיהבינייםאזורי
 .השיקום

 
 

 הקפילריהאזורעובי  6.7.6
 

מעלהלתנועהגורמתקפילריתמשיכהושבוהרווילאזורמעלשצמודהאזורהואהקפילריהאזור
שלגםמאפייניםלושישבכךייחודיזהאזור.שמעליולקרקעהרווימהאזורהמיםמולקולותשל

הגובהאוהעוביאתלמדודניתן,2בשלבבסקר סיכונים.הרוויהאזורשלוגםהתווך הבלתי רווי
שלבשטחמדויקתשמדידהמכיוון.מתאימההצדקהעםבערךלהשתמשאוהקפילריהאזורשל
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קשהלהיותיכולההקפילריהאזורעובי המקצועיתמהספרותבערכיםלהשתמשניתן,
לעובילאתרספציפיערךלהקצותכדילמפלס מי התהוםשצמודהקרקעסוגעלהמבוססים

 .הקפילריהאזור
 

תהוםמישלהמשויכותהיעדרמותועלהסיכוןחישובעלמשפיעהקפילריהאזורשלהעובי
להגנתשהמשרדייתכן,כללבדרךנמדדלאזהשאזורמכיוון.מבניםבתוךפהשאיעלהמגנים

זהחישובלביצועהמשמשיםהמודליםרוב.רגישותניתוחיבצעשהצד האחראיידרושהסביבה
 .מדויקתאינהזושהנחהוייתכן,מזוהםאינוהקפילרישהאזורהנחהמתוךיוצאים

 
 

  הרוויתווךהמאפייני 6.8
 

התווך הבלתי דרךאנכיבאופןהסעהידיעללמפלס מי התהוםלהגיעם חשודים עלוליםכימיקלי
 :הבאיםבתנאיםהרוויבאזוראנכיתלהעברהלצפותניתן.רווי

 
 להעברהמובילההקרקעלפנימתחתנההנידוההמדישלחומרהנקבוביותכאשר

 ;אנכית
 ועמוקיםרדודיםוייםרואזוריםביןמטהמלאכותיאוטבעישיפועקייםכאשר; 
 אנכיבכיווןמשניותנקבוביותתכונותישכאשר; 
 ישכאשרNAPLsכללבדרך ,המיםבשולחןתיעצרLNAPLsשלהאנכיתההעברה,

 .הרוויהאזורדרך,למטהאנכיבאופןלנועימשיכו(DNAPLs)צפופיםNAPLsואילו
 

הקצבאתשקובעיםהרוויהאזורמאפייני במיהעברת כימיקלים חשודיםשלןוהכיווהגודל,
 :תהום

 
 ואנכיתאופקיתהידראוליתמוליכות; 
 (יחדגםוהאנכיהאופקיבכיווןגודל)הידראולייםגרדיאנטים; 
 הקפילריבאזורשיוריתמסה; 
 בקרקעאורגנייםחלקיקיםתכולת)הרוויבאזורהקרקעשלגיאופיזייםמאפיינים,

 ;(נפחותוצפיפואפקטיביתכלליתנקבוביות
 תהוםמישלפרמטרים; 
 קצב חדירה ; 
 ביולוגיפירוקוקצבהתרחשות; 
 בקרקעמינרליתתחמוצתתכולתעקבספיחהכגון,אחריםגורמיםבעקבותהתדרדרות; 
 פוטנציאלpHמתכותכולליםשבהם הכימיקלים החשודיםבאתריםבמיוחד,וחימזור. 

 
עלביותרהגדולהההשפעהאתלהםישכללבדרךשהמאפיינים,לעילשהוזכרוהמאפייניםמבין

 -התהליךבתחילת.הידראולייםוגרדיאנטיםהידראוליתמוליכותהםהעברת כימיקלים חשודים
IRBCAשיהיהייתכן.ביניהםההידראולייםואת החיבוריםתהוםמישלשוניםאזוריםלזהותיש,

 .מהאזוריםאחדכלילגבלעילהגורמיםשלוכמותיתאיכותניתבהבנהצורך
 

נקבוביות,הידראולייםגרדיאנטים,הידראוליתמוליכותשלבערכיםלהשתמשיש,הצורךבמידת
של כימיקלים חשודיםההסעהתנועתאתלהעריךכדיאורגנייםחלקיקיםותכולתאפקטיביות

ביןוהתהוםמיפלומת זיהוםשלוההיקףהמחושבההעברהקצבביןלהשוותיש.תהוםבמי
 .מודל האתר הקונספטואליאתיותרעודלאמתכדיבפועלהנתונים

 



 

 

 (050405)RAMקבוצת  6.0סעיף
 ,IRBCAהנחיות
 פרסום לציבור, 2014אוגוסט

 21-6-עמוד

 
 הידראוליתמוליכות 6.8.1

 
בהיווצרותהידראוליגרדיאנטבכליחידהאזורלכלהמיםפליטתהינההידראוליתמוליכות
הקרקעלפנימתחת לאתרספציפיתהידראוליתמוליכותשלאמינותהערכותלקבלניתן.

זאתעם.החדרהמבחניאושאיבהמבחניכגוןבשטחותבדיקבאמצעות להעריךגםניתן,
אושאיבהמבחןאםנקבוביתהיווצרותשלהגרגרגודלחלוקתסמךעלהידראוליתמוליכות

 .אפשרייםאינםהחדרהמבחן
 

הרשויותשלאישורןלאחרורקאלהלמבחניםהצדקהבהיעדר בערכיםלהשתמשניתן,
מהספרותבערךמשתמשיםכאשר.הרוויבתווךהקרקעלסוגהמתאימיםיתהמקצועמהספרות
הקרקעסוגיבכלהתחשבותסמךעל,לערךוהצדקהמתאימיםעזרחומרילספקיש,המקצועית
הרוויהתווךאתהמרכיביםהעיקריים כןכמו. סמךעלהידראוליתמוליכותלהעריךגםניתן,

 .ביתנקבוהיווצרותשלהגרגרגודלחלוקת
 

ואנכייםאופקייםבכיווניםמשמעותיתבמידהלהשתנותיכולהההידראוליתהמוליכות כאשר.
הידראוליתלמוליכותמתייחסים אנכיאואופקילכיווןהיאההתייחסותאםתמידלצייןיש, יש.
האופקיתהמיםמהירותאתלחשבכדיאופקיוגרדיאנטאופקיתהידראוליתבמוליכותלהשתמש

המהירותאתלהעריךבכדיהאנכיבגרדיאנטלהשתמשויש,האנכיתההידראוליתהמוליכותואת
 .המיםשלהאנכית

 
 

 ואנכייםאופקייםהידראולייםגרדיאנטים 6.8.2
 

בבארותהנמדדיםהמיםמפלסיהשוואתידיעלמוערכיםההידראוליהגרדיאנטשלוהכיווןהגודל
תכניתבאמצעותשנמדדוהנתוניםסמךעלהמיםמפלסילשמתארמפותלהכיןיש.באתרניטור

משותףלנתוןלהתייחסחייביםהנתוניםכל.מקצועימודדאומחשב .הממוצעהיםגובהכגון,
הגרדיאנטשלהגודלאתוגםהכיווןאתגםלהעריךכדיהמתארבמפותלהשתמשניתן

הניטורמבארותשהמדידותלוודאולבלשיםיש,המתארמפותשרטוטבעת.האופקיההידראולי
שבשימושהידרולוגיותהיחידותהמייצגות את המיצגות מספר ישנן בארותבהםבאתרים.

כדישוניםאזוריםהמייצגותמבארותנתוניםלשלבאין)אזורלכלמתארמפתהציגליש,אזורים
בכיווןאויההידראולבגרדיאנטעונתיתשונותישבהםבאתרים.(אחתמתארמפתלשרטט
הראשיהזרימה ההידראוליהגרדיאנטשלבעת בניית מודלים באומדניםלהשתמשניתן,
 .זרימהכיווןולכלעונהכלשלהממוצע

 
זאתעם פעילויותאופוטנציונריותמפותהכנתבעתאלהבאומדניםבזהירותלהשתמשיש,

איתור,לדוגמה)התהוםמיזרימתבכיווןהתנודותטווחלגביספציפיבידעצורךישבהןאחרות
עמוקואקוויפרהושפעהרדודהאקוויפרבהםבאזורים(.גרדיאנטלאיתורבארותשלוהתקנה
זיהוםשלמעברלמנועכדילבלשיםיש.האופקיהגרדיאנטאתלקבועיש,שתייהלמימשמש

 .עמוקותבארותשלוהתקנהקידוחבעת
 

תהוםמישלאזוריםמספר ישבהםבאתרים באמצעותאנכייםגרדיאנטיםגםלקבועיש,
שוניםעומקיםמייצגותהבבארותמיםהמפלסיהשוואת חריגיםלשקולעשויותהרשויות.
 .לאתרספציפיבסיסעלזולדרישה
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 הרוויבתווךהקרקעמאפייני 6.8.3
 

הידראוליתלמוליכותבנוסף אורגנייםקיםחלקיתכולתכולליםהרוויבאזורהקרקעמאפייני,
הכימיקליםתנועתאתלכמתכדינדרשיםאלהפרמטרים.יבשנפחוצפיפותנקבוביות,בקרקע

הזיהוםהיקףאתלהעריךוכדיהרוויהתווךבתוך את"מאט"שההתדרדרותפקטורלרבות,
הרוויהתווךבתוךהכימיקליםתנועת אובעתידריכוזיםלהערכתגםהכרחייםאלהפרמטרים.
בפירוקמתחשביםאומוגבלמקורהכולליםמודליםבאמצעותהכלהמסתלאיזוןחישוביעלביצו

 .אלהפרמטריםלמדידתבשיטותדן6.7סעיף.ביולוגי
 

 .'גבנספחנידוניםחדירהוקצבתהוםמישלפרמטרים
 
 

 תהוםבמיביולוגילפירוקאינדיקציות 6.8.4
 

כימייםריכוזים)תהוםמילאיכותמהותיותאינדיקציותלמדודניתן ,כימיות-גיאואינדיקציות,
אלקטרוניםמקבלי וכדומהמיקרואורגניזמים, פירוקשלההתרחשותאתלתעדכדיבאתר(
שלהתרחשותואתלהדגיםכדיכמותיאואיכותניבאופןהנאספיםנתוניםלהעריךניתן.ביולוגי
 :ביולוגילפירוקאינדיקציות.ביולוגיפירוק

 
 באתרניטורבבריכותמזהמיםבריכוזידהירי הרשויותבפניהריכוזיםאתלהציגיש.

 ('ל/ג"מ)לליטרבמיליגרמים
  גיאוכימייםפרמטריםמדדים של i)היתרביןיםהכולל ניטראטים(ii) ,מומסחמצן(

מתאן(vi) ,סולפאט(v) ,ברזל(iv) ,מנגן(iii) ,מומסים ,אחרותגיאכימיותאינדיקציות.
חמצני-דופחמןגוןכ מומסיםגזיםאוהתחמצנותלהפחתתפוטנציאל, להועיליכולות,

בארותבשלושהמיםאיכותשלאלהפרמטריםלמדודיש.לכימיקלים חשודיםבהתאם
פלומת הזיהוםשלהאמצעקולאורךהממוקמותלפחות אלהבארותשלהמיקומים.
לידההתפזרותבתוךהממוקמתבאר(ii) ,עולהגרדיאנטאורקעבאר(i)לכלולצריכים
 מהמקורההתפזרותשלהיורדהגרדיאנטבתוךהממוקמתבאר(iii) ,המקור

 למשל)מיקרואורגניזמיםזיהויכגוןמיקרוביולוגייםמחקריםשלתוצאות
Dehalococcoides methanogensבהיווצרותהנמצאים(; 

 פחמןשלאיזוטופייחס. 
 
 

ביולוגייםפירוק/הפחתהלשוקצבהתרחשות 6.8.5


בתוך ההקשר של )מתייחס לתלות בתהליכי הפחתה טבעיים " הפחתה טבעית מנוטרת"המונח 
כדי להשיג יעדי שיקום ספציפיים לאתר בתוך ( גישת שיקום אתר בבקרה וניטור מוקפדים

ללת הפחתה טבעית כו .מסגרת זמן סבירה בהשוואה לזאת המוצעת על ידי שיטות פעילות יותר
פועלים ללא התערבות , הכימיים או הביולוגיים שבתנאים מועדפים, את כל התהליכים הפיזיים

הנפח או הריכוז של חומרים מזהמים , הניידות, הרעילות, אנושית כדי להפחית את המסה
 . בקרקע או במי תהום

 
עילותהילגביהביטחוןחוסרבגללבזהירותתהוםבמיבהפחתה טבעית מנוטרתלהשתמשיש

,שיקוםשלההקשרבתוך.שיקוםביעדילעמודשל ההפחתה הטבעית המנוטרתהפוטנציאלית
רעיליםפחותלכימיקליםהכימיקליםאתשמפרקיםתהליכיםרקלהתחשביש לפיכך. בקרת,

בכל הפחתה טבעית מנוטרתיסודייםמרכיביםלהוותחייביםארוךלטווחביצועיםוניטורמקור
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 .הוםתמישיקוםשל
 

נתונישלומספקתמעמיקהתמיכהלקבלחייבתבהפחתה טבעית מנוטרתלהשתמשהאפשרות
 .טבעייםהפחתהתהליכישלהתרחשותלגביראיותוכןלאתרספציפייםוניתוחאפיון

 
המקורמסתשלכמותיתהבנהדורשטבעיתלהפחתהאתראפיון כולל)תהוםמיזרימת,

ויצירתהזיהוםחומריתפוצת,גבוההבהפרדהנמסההכלההתפזרותאפיון,(מועדפיםיםמסלול
ביולוגייםשאינםושינוייםביולוגייםשינוייםשלקבצים,הקרקעוגזהתהוםמי,הקרקעביןמחיצה
 .זמןלאורךלהשתנותיכוליםהאלההגורמיםכלוהבנה

 
הדמיהדורשתוםתהמילשיקוםההפחתה הטבעית המנוטרתשלהאפשריתהיעילותהדגמת

מפורטודורשת מודל אתר קונספטואלימורכביםהפחתהתהליכישלמספריתאואנליטית
הסעהשלמודליםבחירתבעת.התחלהכנקודת להסעתנפוציםבמנגנוניםלהתחשביש,
מתרחקיםתהוםבמיהנמסיםמזהמיםחומריםשבאמצעותם,פיזור-הסעהכגוןמזהמיםחומרים
לתפקדשעשוייםמועדפיםמסלוליםדרךהקרקעלפנימתחתNAPLעברתוההמקורמאזור
 .ארוךלטווחכמקור

 
הטרוגנייםסלעייםאקוויפריםמבחינתהגיאולוגיהאתהיטבלבחוןיש קראסטיים, או/ומובנים,

 .אחריהםלעקובקשהשיהיהוייתכןעדיףבכיווןנעיםתהוםמישבהםסדוקים
 

ניטור(ii)המקור הסרת(i)שלראיותיחייבשיקוםכאפשרותטרתבהפחתה טבעית מנוהשימוש
כימיקליםריכוזיכגוןלפרמטריםאינדיקציותשלארוךלטווחביצועים ,כימיות-גיאואינדיקציות,
אלקטרוניםמקבלי טבעיתלהפחתהאינדיקציותלסווגניתן.פחמןותחמוצתמיקרואורגניזמים,
ראשוניותראיות:כלליותקבוצותלשלוש ושלישוניותשניוניות, הנאספיםנתוניםלהעריךניתן.
 .ביולוגיופירוקטבעיתהפחתהשלהתרחשותהאתלהדגיםכדיכמותיאואיכותניבאופן

 
אומהפחתהכתוצאהתהוםמיבכימיקלים חשודיםריכוזישלהפחתההינןהראשוניותהראיות
בצורהנקבעותהראשוניותהראיות.באתרליםכימיקשלמסהאוכימיקליםריכוזישלהשמדה
 :באמצעותביותרהטובה

 
 פלומת שלהאמצעקולאורךהמרחקשלכפונקציההכימיקלים החשודיםריכוזישרטוט

 ;הזיהום
 כפונקציהבארבכלתוצריםשלפירוטאוכהפחתההכימיקלים החשודיםריכוזישרטוט

 ;זמןשל
 שוניםבזמניםהפירוקותוצרייקלים חשודיםכימריכוזישלמתארמפותהשוואת; 
 במאפייניםהתחשבותתוךמזהמיםחומריםשלמסותאיזוןחישובישלהשוואהביצוע

 ;(קינטיקה,ממיסות,רעילות)פירוקתוצרישל
 למקרהבהתאם של פלומות הזיהוםגבוההברזולוציהממדים-תלתתיאוריםיצירת,

 .זמןלאורךשלהןוההסעה
 

לעילהניתוחצועביבעת הנתוניםעללהשפיעשיכוליםאחריםבגורמיםלהתחשביש, כגון,
 .הזרימהכיווןאוהמיםבמפלסשינויים

 
מספיקותאינןהראשיותהראיותכאשרנחוצותשניוניותראיות נחוץהואכזהמידעכאשראו,
לדוגמה)שיקוםמערכתלתכנון כוללותהמשניותהראיות.(סולפאטיםאוחמצןשלהתוספת,
מומסחמצןכגוןכימיות-גיאואינדיקציותמדידת מומסיםניטראטים, מנגנן, ברזל, סולפאט,
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ומתאן פלומת שלהאמצעקולאורךלפחותבארותבשלוששלאלהאינדיקציותלמדודיש.
 :הבאיםבמיקומיםתנאיםלייצגכדיממוקמותלהיותצריכותהבארות.הזרימהקואוהזיהום

 
 עולהגרדיאנטאורקעיקוםמ; 
 ;המקורלידבפלומת הזיהוםאזור 
 המקורלידהיורדהגרדיאנטשלבפלומת הזיהוםאזור. 

 
יכולהשודיםהחשל הכימיקלים הפירוקתוצריאוההתדרדרותמדידת,השניוניותהראיותבתוך

רכולורואתילןטטמשנהטבעיפירוק,לדוגמה.ביולוגיפירוקשלההתרחשותלהדגמתגםלשמש
(PCE (TCE)לטריכלורואתילן( DCE)דיכלורואתילן-1,2-ציס, כלורידופוליוויניל( בכימיקלים.

גםלהעריךיש,כךאם.המקוריתמהתרכובתרעיליםיותרלהיותעלוליםפירוקתוצרי,מסוימים
 .הצעת הפחתה טבעית מנוטרתמכלכחלקפירוקמתוצריהסיכוןאת

 
ולכמתלזהותכדימיקרוביולוגייםמחקריםבביצועכרוךוניותשלישראיותפיתוח

.ביותרנדיריםבמקריםרקמשמשותשלישיותראיות.ולידהההתפזרותבתוךמיקרואורגניזמים
ראשוניותראיותהמקריםוברובנדירותלעתיםרקנחוץושלישוניותשניוניותראיותשלהפיתוח
 .יספיקו

 
.3לסקר סיכונים בשלב פרטהבינייםבאזורלזיהוםוטרתלשקול הפחתה טבעית מנאין

בהתרחשות הפחתה טבעית לתמיכהחזקותוראיותביותרמפורטאתראפיוןתצריךההפחתה
מזהמיםחומריםשלהשמדהאומהפחתהכתוצאהמנוטרת למשרדאלהראיותלהגישיש.
חומרימספר.לנדרשבהתאם,ארוךלטווחביצועיםוניטורמקורבקרתבצירוףהסביבהלהגנת

 :להפחתה הטבעית המנוטרתחשוביםעזר
 

USEPA, 1998, Technical Protocol for Evaluating Natural Attenuation of 
Chlorinated Solvents in Ground Water. EPA/600/R-98/128.  
http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/gwdocs/protocol.htm 
 
USEPA, 1999. Use of Monitored Natural Attenuation Superfund, RCRA 
Corrective Action, and Underground Storage Tank Sites. Final OSWER Directive 
9200.4-17P. 
http://www.epa.gov/swerust1/directiv/d9200417.pdf 

 
 
USEPA, 2007a. Monitored Natural Attenuation of Inorganic Contaminants in 
Ground Water, Volume 1: Technical Basis for Assessment. EPA/600/R-07/139. 
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=60000N4K.
PDF 
 
 
USEPA, 2011. An Approach for Evaluating the Progress of Natural Attenuation 
in Groundwater. EPA/600/R-11/204. 

00DPOE.Phttp://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P1
DF 

 
 

http://www.clu-in.org/download/remed/protocol.pdf
http://www.clu-in.org/download/remed/protocol.pdf
http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/gwdocs/protocol.htm
http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/gwdocs/protocol.htm
http://www.epa.gov/swerust1/directiv/d9200417.htm
http://www.epa.gov/swerust1/directiv/d9200417.htm
http://www.epa.gov/swerust1/directiv/d9200417.pdf
http://www.epa.gov/swerust1/directiv/d9200417.pdf
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600R07139/600R07139.pdf
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600R07139/600R07139.pdf
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=60000N4K.PDF
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=60000N4K.PDF
http://www.clu-in.org/download/techfocus/na/NA-approach-for-eval-2011.pdf
http://www.clu-in.org/download/techfocus/na/NA-approach-for-eval-2011.pdf
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100DPOE.PDF
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100DPOE.PDF
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 עילייםמיםגופימאפייני 6.9
 

עילייםבמיםמועיליםשימושיםעלאשר יגנותהוםומילקרקעיעדרמותלפתחבכדי צורךיש,
 .6.3.5בסעיףעיין.עילייםמיםבתקני

 
 זיהוםהחוםתי 6.10

 
הסביבתיות ההשפעותאתחםלתכדינתוניםמספיקשלאיסוףדורשIRBCA -התהליך
 .להלןנידוןשכפי,ותשונהתבמדיו

 
 

 תהוםובמיבקרקעזיהוםהחוםתי 6.10.1
 

 נתוניםהאםהולקבועהזמיניםהנתוניםאתלבדוקחייבהצד האחראי,סיכוניםסקרביצועלפני
מספקתכמותבובאיכותהינם הקיימים יש.תהוםהובמיבקרקעזיהום הקייםההיקףחוםלתי

נתוניםבמגווןצורך בקרקעשימושכגון, ,יםמגבלות שונות על פעילויות ושימוש ,במיםמוששי,
מתמזוההמדילכלאנליטייםונתוניםשלווההידרוגיאולוגיההאתרגיאולוגיית אתחםלתיש.

בכדיהנחוצהלמידהעדומחוץ לובאתרהתהוםומיהקרקעזיהוםשלוהאנכיהאופקיההיקף
 .והיםסדימנטים,עילייםיםמגופיעלוהשפעותלרצפטוריםאפשריותחשיפותלהעריך

 
מספרקיימות.זיהוםהמוגדר לפיהןהריכוזיםרמותהינהזיהוםהחוםלתיהקשורהעיקריתסוגיה

אלטרנטיבות רמות יעד  ,תקן מי השתייה הישראלי ,רקערמות:היתרביןהןהדוגמאות.
ו ממצאיםלא זוהשרמותאורמות יעד ספציפיות לאתר, 1סיכון בשלב-מבוססות  -ההנחיית.
IRBCAהשונותתלמדיולתיחום אחידיםםריכוזיבמפורשמפרטתלא היאזהבמקום.

 .להלןכמוסבר,"ביצועיםעלהמבוססים"חוםתיבקריטריונימשתמשת
 

 :לקבועכדיהנדרשתלמידהעדתהוםובמיבקרקעואנכיותרוחביותהשפעותלתאריש
 

 אזוריכולל)ואקולוגייםאנושייםפטוריםלרצמלאיםלהיותהעשוייםחשיפהמסלולי
 ;הסבירובעתידכיוםשימושבתנאי(מחייה

 הפוטנציאלייםהחשיפהמסלוליעבורהיעדלרמותמעלההשפעותהיקף. 
 

 ,לדוגמה
 

 שאינםמתקניםשל הרמללהיותעשויחוםהתילמגוריםשאינם מיועדיםבאזורים
למגוריםמיועדים מסביבוהקרקעלאתרמעברבתמתרחפלומת הזיהוםאםאך,
 ;מגוריםשללרמותיהיהחוםהתיאזי,למגוריםמשמשת

 המגניםריכוזיםלאל מתחת קרקעהזיהום בחוםתי,המלאיםלמסלולי החשיפהבהתאם
 ;תהוםבמיביתישימושרמות יעד של אומבניםבתוךשאיפהלע

 למבניםבסמוךאותחתמנפיצותתרכובותישאםאדיםחדירתשליעדלרמותתיחום
 .מזוהמיםלאזוריםמעלשימוקמולעתידמתוכנניםאוקיימים

 
מתהמזוהההמדיאתחםלתשישבמובןדילמהמייצגביצועיםקריטריונישללעילשימושה

באתרהסיכוןאתריךעלהכדיטובהמספיק בצורה זאתעם. במדויקסיכוניםלהעריךניתןלא,
הנדסהבבקרותאויםבמגבלות על פעילויות ושימושמשתמשיםאם.חםתואתרזיהום בשהעד

בקרותלמקםצורךיהיהשבהםאזוריםלהגדיריצטרכוחוםהתימאמצי,הסופיבשיקוםכמרכיב
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 .אלה
 

 ,ביותר מחמירותהרמות ל ,רקעהלערכיהאתראתשקםלחליטרשאי לההצד האחראי
ולא במידה.מתחת לסף הגילוי של המעבדהערכים לאורלוונטייםהמיםהקריטריוני איכות ל

ברורשבהםבאתרים.הבאהונשניתהחוזרתבגישהלהשתמשיש,אלהוםשיקרמותמשקמים ל
פעילבשיקוםצורךשיש דברשלובסופוזמנייםשיקוםבאמצעילהמשיךיכולהצד האחראי,

הקשורותסוגיות,לפיכך.השיוריזיהוםהשלההיקףאתחםלתכדימאשרותבדגימותלהשתמש
 .שיקוםפעילויותשלהיישוםאתידחולאזיהוםהחוםלתי

 
.כולל מודל חשיפה,מקדיםלפתח מודל אתר קונספטואליישבאתרעבודותביצועלפני .1

להיחשףשעלוליםסמוכיםובנכסיםבאתרברצפטוריםלהתחשבצריךמודל החשיפה
לזיהום עשויאומלאמסלולמהווהתהוםבמיהביתיהשימושאםקביעהידרשואלה.
 .בעתידמלאמסלוללהוות

 
תהוםומיקרקעשלהמלאיםהחשיפהמסלוליסמךעל .2 רמות היעד אתלזהותיש,

א) 7-2מטבלאות1בשלב הרלוונטיותהסיכון-מבוססות בהםבאתרים.(ו) 7-2עד(
האתרעלמידעמספיקויש2בסקר סיכונים בשלב צורךשיהיהברור לצפותבירס,

 .2יפתח רמות יעד ראשוניות ספציפיות לאתר בשלב שהואמהצד האחראיזהבשלב
 

 :הבאותהפעילויותבשטח אתלבצעיש,כימיקל חשודלכלחוםהתישנקבעה רמתלאחר .3
 

 היקףאתהציגלכדיבישירהבדחיקהחקירהמתהוםמיבנתונילהשתמשניתן
ותקבועניטורבארותהתקנתלפניההשפעה נקודותשלוהמיקוםהמספר.

ספציפיתשהיאמקצועיתהחלטההםהניטורובארותישירהבדחיקהדיגוםה
מינתונים עלבהםבאתרים.בשטחמרובותתזוזותידרושהתיחום.לאתרמאוד
פלומת הזיהוםהצטמקותעלמצביעיםניטורמבארותתהום להשתמשניתן,

שלהיורדהגרדיאנטהיקףאתתארלכדיישירהבדחיקהמבדיקהבנתונים
המקורשליורדבגרדיאנטישירהבדחיקהבבדיקותלהמשיךיש.פלומת הזיהום

 .לתיחום הזיהוםעדהפליטהאזור/באתר
 

 נעהפלומת הזיהוםשכךעלמצביעיםהקיימיםהנתוניםבהםבאתרים הצד ,
עהתנוהוקצבהיקףאתלקבועכדיחקירותמספיקלערוךצריךהאחראי ייתכן.

בארותשלהתקנהולאחריהישירהבדחיקהבדיקהלערוךיותרמשתלםשיהיה
כדישיספיקוזמןובפרקבתדירותהבארותאתלנטריש.קבועות לתיחוםניטור

התרחבות) תנועההמגמותאת בבירורלהדגים התכווצותאויציבות, ולהדגים(
לרמותמתחתהןורדהיהגרדיאנטבבארותהכימיקלים החשודיםשריכוזי
 .התיחום

 
 שההנחותלאשרכדיבדיקהלבצעיש,האתראפיוןשלהראשוניתההשלמהעם

חוםהתיוכי רמותמדויקותהיוהראשוניבמודל האתר הקונספטואליששימשו
 .מתאימות

 
 קרקעבזיהוםהחוםתילגבי במרחקיםקרקעותולדגוםקידוחיםלבצעיש,

 .חוםהתילרמותלהגעהעדהמקורמאזורליםוגדהולכיםואנכייםאופקים
 

.ניטורבארותבמיקוםלסייעבכדילמקרהבהתאםכימיקליםהסעתשלבמודליםלהשתמשניתן
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 .פירוקבתוצרילהתחשביש
 
 

 ת אחרותבמדיוזיהוםהחוםתי 6.10.2
 

מיםהלדוגמ)ותאחרתמדיובאת הזיהוםלהעריךיש,תהוםובמיבקרקעהזיהוםחוםלתיבנוסף
דיגוםהומתודולוגיותתיאור,הדגימותמיקומי,הדגימותמספר.(ואווירסדימנטים,יםמי,עיליים

לאתרספציפייםשיקוליםעליתבססו המשרדאישוראתלקבלצריךשהצד האחראימכאן.
,סדימנטיםועילייםמיםבדיגום.בשטחהעבודהביצועלפניהעבודהלתכניתהסביבהלהגנת
רקערמותלקביעתאסטרטגיהלכלולצריכההעבודהתכנית פליטותשלוריכוזיםמיקומים,

ליםאו/ועילייםבמיםלאתרהקשורות תוצריוהשפעתהשפעות הכימיקלים החשודיםהיקף,
שלהםהפירוק קרקעגזריכוזילמדודצריךאם. אסטרטגיהלכלולצריכההעבודהתכנית,
 .הכימיקלים החשודיםשלהסביבתיותהרקערמותלקביעת

 
העבודהמתכניתכחלקפעמיםמספרעצמועללחזורעשויחוםהתישתהליךמכיוון הרשויות,
היעדלרמותחם תוזיהוםשהלאשרכדילאתרספציפייםנתוניםידיעלהנתמכיםמסמכיםידרשו

 .המדיותבכלסיכוניםעלהמבוססותהסופיות
 
 

 אקולוגיסיכוניםסקר 6.11
 

אקולוגיתהגנה.אקולוגיותמערכותעלוהןהאדםבריאותעלהןהגנהדורשIRBCA -התהליך
.(אקולוגייםרצפטורים)שלהםהמחייהואזוריאנושייםשאינםהאורגניזמיםכלאתגםכוללת

.אותםולהעריך(שלהםהמחייהאזוריכולל)אקולוגייםלרצפטוריםבחשיפהלהתחשבלפיכך יש
(:ERAGS)על-לקרןאקולוגיסיכוניםסקרראהעל סקר סיכונים אקולוגיריותמפורטלדיון

 (.1997a,USEPA)אקולוגייםסיכוניםסקריועריכתלתכנוןתהליך
 

שיקום מתבצעכאשרגםIRBCA -השלההערכותמכלכחלקנדרש סקר סיכונים אקולוגי
נים האקולוגי יש שלוש רמות לסקר הסיכו.לרמות מחמירות מאוד ולתקן מי השתייה הישראלי

 :IRBCA-התהליךבמסגרת
 

 ב-ו'אהביקורתמרשימותהמורכבתאיכותניתסינוןהערכתהינה1רמה'; 
 

 ערכי סינון רלוונטיים עםלאתרספציפייםריכוזיםשלהשוואהדורשת2רמה
המגנים על רצפטורים אקולוגיים וערכי סף ישראליים של רצפטורים , שמתפרסמים

לוגייםאקו הצד האחראי חייב לפתח תכנית , דורשות זאת 1אם התוצאות של רמה .
עבודה כדי לערוך סקר סיכונים אקולוגי ולהגיש אותו למשרד להגנה על הסביבה כדי 

 ;לקבל אישור לפני יישומו
 

 לאתרספציפיתהערכהמאפשר3סקר סיכונים אקולוגי ברמה. 
 

לסקר מעבראקולוגייםחששותנותריםאםרקנחוץ3ברמהאו/ו2ברמה סקר סיכונים אקולוגי
 .טוקסיקולוג-אקואו/ואקולוגידיעליבוצעווהם1ברמהסיכונים אקולוגי

 
 

 1ברמהאקולוגיסיכוניםסקר 6.11.1
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אקולוגייםקיימים רצפטוריםאםלזהותכדיאתרבכל1ברמהלבצע סקר סיכונים אקולוגייש

שנפגעבאתרמחייהאזוריאוכלשהם ברשימתמתחילהההערכה.בקרבתואואליובסמוך,
הערכההינהזוביקורתרשימת.שאלותמשבעומורכבת(א) 6-3טבלהאתכוללת',אהביקורת
הביקורתרשימת.אותהלהשליםיכול,מוסמךאקולוגשהוא,מנוסהסביבהשמקצועןאיכותנית

 .נוספתאקולוגיתבהערכהצורךאין,יתשלילהיאהשאלותלכלהתשובהשאםכךתוכננה
 

אלהלאזורים.סביבתיתמבחינהרגישיםאזוריםשלהגדרהדורשתזוביקורתרשימתהשלמת
שבהםוהצומחהחיבזכותמיוחדתמשמעותיש ,שלהםהטבעיותהתכונותשלהרגישהאופי,

לסביבההקשורותאחרותסיבותאוהיסטורייםשיקולים מבחינהרגישיםיםלאזורדוגמאות.
 :היתרביןכוללותסביבתית

 
 לאומייםפארקים; 
 ומוצעיםייעודייםטבעייםואזוריםבראזורי ,הכחדהבסכנתחיותשלמחייהאזורי,

 ;הסביבהלהגנתהמשרדידיעלשנקבעכפיומאוימותנדירות
 לאומיותאנדרטאות; 
 לאומייםהיסטורייםאתרים; 
 לאומייםפנאיואזורינהרות,נהרגדותשלאזורים; 
 נוףלטיוליהמיועדיםבטבעונחליםנהרות; 
 הכחדהבסכנתכזניםשהוצעואושהוגדרוזניםשלמחייהאזורי ,מאוימיםאונדירים,

 ;מאוימיםאונדירים,הכחדהבסכנתכזניםמעמדםלגביבבדיקהוזנים
 לאומייםויערותשמורות; 
 ברלחיותשמורות; 
 קריטייםדגיםהשרצתאזורי; 
 באגמיםאזוריםאונחלים/נהרותבתוךדגיםלזניהאכלהואזוריקריטייםנדידהימסלול

 ;ארוכיםזמןפרקיבמשךנמצאיםכאלהזניםבהם
 גדולהבצפיפותחיותזנישללרבייההמשמשיםיבשתייםאזורים; 
 וצידברלחיותישראלידיעלשהוקצומדינהאדמות; 
 הסביבהלהגנתרדהמשלהגדרתבהתאםביצות. 

 
מחייהאזוראורצפטורשקייםמרמזת'אהביקורתברשימתמהשאלותאחתלכלחיוביתתשובה
שבעעםשנייהביקורתרשימתלהשליםיש,לפיכך.נוספתבהערכהצורךוישבקרבתואובאתר

שאלות בביקורתרשימת, אםקובעתהשנייההביקורתרשימת.(ב) 6-3כטבלההכלולה'
אחדכלעבורלמלאיםלהפוךסבירפוטנציאללהםישאומלאיםהםכלשהםוליםמסל

'אהביקורתברשימתשזוהומהרצפטורים שליליתהיאהשאלותלכלהתשובהאם. המסקנה,
חששותאיןולכןלרצפטורמלאמסלולקייםלא,בקרבתואובאתררצפטורשקייםאףשעלהיא

יש,חיוביתהיאהשאלותמשבעיותראואחתלשאלהובההתשאם.ובקרבתובאתראקולוגיים
מקובלבלתיסיכוןמהווהבאתרזיהוםאםלקבועכדי2ברמהים אקולוגינבסקר סיכוצורך

 .אלהקביעותלקבועכדיאקולוגשהואמיומןבמקצועןצורךיש.אקולוגייםלרצפטורים
 
 

 2ברמהאקולוגיסיכוניםסקר 6.11.2
 

2ברמהאקולוגיבסקר סיכונים  להגיעשעלוליםלאתרספציפייםכימיקלים חשודיםריכוזי,
 6-4ובטבלה(א) 6-4בטבלההרלוונטייםלרמות הסינון הסביבתימושוויםסביבתייםלרצפטורים

א) 6-4בטבלהנכללאינוכימיקלאם(.ב) (ב) 6-4ובטבלה( להשיג רמות סינון סביבתייש,
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 :לרמות סינון קרקע אקולוגיותלמקורותותדוגמא.המקצועיתמהספרות
 

 Guidance for Developing Ecological Soil Screening Levels (Eco-SSL).OSWER 
directive 9285.7-55, November 2003, Revised February 2005; 

 Environmental screening levels (ESLs): Screening for Environmental Concerns at 
Sites with Contaminated Soil and Groundwater, prepared by California Regional 
Water Quality Control Board, San Francisco Bay Region- Interim Final- 
November 2007 (Revised May 2008);  

 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) criteria: Screening 
Quick Reference Table (SQuiRTS) (NOAA, 2008). Region 5 RCRA Corrective 
Action Branch; 

 Ontario sediment criteria; 
 USEPA online databases ( examples include ECOTOX, AQUIRE); 
 Ecotox Thresholds (ETs)update of ECO: Office of Solid Waste and Emergency 

Response. Publication 9354.0-12FSI, EPA 540/F-95/038, PB95-963324, January 
1996a. Office of Emergency and Remedial Response Intermittent Bulletin 
Volume 3, Number 2; 

 Oak Ridge National Laboratory (ORNL) benchmarks: ORNL Values as presented 
in Toxicological Benchmarks for Screening Potential Contaminants of Concern 
for Effects on Aquatic Biota: 1996 Revision ES/T/Tm-96/R2. Sutter II and C.L. 
Tsao, (DOE 1996); 

 TOXNET (National Institute of Health); and 
 Ecological Screening Values for Surface Waters, Sediment and Soil. Friday G.P. 

Contract No. WSRC-TR-98-00110. 
 
 

העדכנייםבערכיםלהשתמשחשוב,תקופתיבאופןמתעדכניםלעילשהמסמכים הרשומיםמכיוון
ביותר חריגהעלמצביעיםלקרקעוהספציפייםהייצוגייםהקרקעריכוזישלההשוואהאם.

א) 6-4בטבלההמוצגיםרלוונטייםסינוןמריכוזי (ב)6-4ובטבלה( לבצע צריךהצד האחראי,
 .שיקוםכתקניאלהריכוזיםלבחוראו3ברמהסקר סיכונים אקולוגי

 
הסיכוןמנתנקרארמות סינון הקרקע האקולוגיותלריכוזבאתרמייצגריכוזישלהיחס לפיכך .

המקובלמהריכוזחורגבאתרשהריכוזמרמזת1-מהגדולהמנת סיכון זהבמצב. הוחלטאם,
ברמות סינון הקרקע האקולוגיותלעמודכדיהאתראתשקםל מתכנית לפחותאחדאלמנט,

 .האקולוגיהסיכוןשלבניהוללטפלחייבניהול הסיכונים
 
 

 3ברמהאקולוגיסיכוניםסקר 6.11.3
 

לאתרספציפיתמפורטתהערכהיכלול3רמה סקר סיכונים אקולוגי מסמכיםמספרלהלן.
 :לאתרספציפיתהערכהיצועלבהדרכהשמהווים

 
 Ecological Risk Assessment Guidance for Superfund: Process for Designing and 

Conducting Ecological Risk Assessments Interim Final EPA 540-R-97-006 June 
1997 (USEPA, 1997a); 

 Guidelines for Ecological Risk Assessment. USEPA/630/R-95/002F. April 1998 
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(USEPA, 1998);  
 Guidance for Ecological Risk Assessment at Hazardous Waste Sites and 

Permitted Facilities- State of California- DTSC July 4 1996 (CalEPA, 1996);  and 
 R.S. Wentsel, Tri-Service Procedural Guidelines for Ecological Risk Assessment. 

U.S. Army Edgewood Research, Development and Engineering Center (ERDEC),  
Aberdeen Proving Ground, MD, ADA29796, May 1996. 

 
ואישורלאתרוספציפיתמפורטתפעולהתכניתשלפיתוחיצריך3ברמה סקר סיכונים אקולוגי

לעילכמוזכר.יישומולפניהסביבהלהגנתמהמשרד שהסיכוןקובעלאתרספציפיניתוחאם,
מקובלאינועדייןאקולוגייםלזנים לטפלחייבמהתכנית לניהול הסיכוניםלפחותאחדאלמנט,

 .המחייהאזוריאוהיעדזניעללהגןכדיהאקולוגיכוןהסיבניהול
 
 

 בקרקעמדאיגיםכימיקלים 6.12
 

i)הןקרקעאפיוןשלהמטרות של הכימיקלים החשודיםוהאופקיהאנכיההיקףאתלקבוע(
חשיפהמסלול-מסלול-רצפטורשלשילובכלשלהחשיפהיחידותאתלזהותכדילאתרהקשורים

 .חשיפהיחידתכלשלומייצגיםמרבייםריכוזיםעריךלה(ii)וכן,מלא
 

אוההשפעהלהיקףמעברהןשנאספושהדגימותמפני)נקייםבאזוריםהנאספיםנתונים
הכימיקלים החשודיםאתביטלושיקוםשפעילויות הריכוזיםבחישובלשימושמתאימיםאינם(
המייצגים .המייצגיםהריכוזיםשלמוטעיתהלהערכבשוגגלגרוםעלולכאלהבנתוניםשימוש.

ניהולבהחלטותחשיפהיחידתבכלהמייצגיםהריכוזיםשלמדויקתהערכהשלחשיבותהעקב
 .'דבנספחבהרחבהנידוןזהמושג,הכלליותהסיכונים

 
6.4.2בסעיףשצויןכפי תת הקרקע ושכבת הקרקע העליונהביןמבחיןIRBCA -התהליך,

הלא )תת הקרקע ושכבת הקרקע העליונהביןעיקריהבדל.(הלא רוויה) תת הקרקע(הלא רוויה)
מגע,עיכול)הישירהמגעמסלולי,שכבת הקרקע העליונהשבהינו(הלא רוויה)תת הקרקע (רוויה
וחלקיקיםאדיםשללמבניםמחוץושאיפהבעור במגוריםלרצפטוריםהןלמלאיםנחשבים(

 .במגוריםשאינםולרצפטורים
 

לפתחוכדיהקרקעמקורמידותאםלהגדירכדיקרקעריכוזיעלמספיקיםבנתוניםרךצויש
הסיכוןאםלקבועכדימכןלאחרמשמשיםהמייצגיםהריכוזים.מלאמסלוללכלמייצגיםריכוזים

מקובלהואחשיפהיחידתבכלהמצטבר ההיקףאתלהגדירכדינתוניםמספיקלאסוףיש.
כל שלמהגבול העליון95%ולחישובלרמות מחמירות מאודעדפעותההששלוהאנכיהאופקי

 (.'דנספחגםראה)חשיפהיחידתבכלכימיקל חשוד
 

נוסףבמידעצורךאין,ברמות מחמירות מאודיעמודשהאתרהאתרחקירתבמהלךמתברראם
חקירהצעלביש,לומחוצהאובאתרמהרמות המחמירותחורגיםהריכוזיםאם,זאתעם.באתר
וסקר 3או בשלב  2בשלב , 1לביצוע סקר סיכונים בשלב הנחוציםהנתוניםשכלכךבאתר

 .האפשריתבמהירותמושגים3או2 ,1ברמהסיכונים אקולוגי
 

שלביותרהעדכניתלגרסהציותתוךלהתבצעצריכהמהקרקענתוניםלאיסוףבשטחהחקירה
 :הבאיםהנתוניםבאיסוףלהתמקדצריכותקעהקרחקירת.הסביבהלהגנתהמשרדהנחיות

 
 שנפלטהמוצרלסוגבהתאםמכימיקלים חשודיםשנפגעהאזורזיהוי; 
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 באמצעות רמות יוגדרהפגיעההיקף.בקרקעהפגיעותשלוהאנכיהאופקיההיקףזיהוי
 ;הסביבהעללהגנההמשרדשלאחרתהנחיהקיימתאםאלא, מחמירות מאוד

 מהרשויותמראשאישורלקבלייבותחהדיגוםתכניתכל. 
 

יהיהשניתןלהבטיחכדיהמקוראזורישלמעמיקההערכהלבצעדורשתIRBCA -ההערכת
למידהעד.('דנספחראה)חשיפהיחידתכלבתוךכימיקליםשלמייצגיםריכוזיםלהעריך

האפשרית יש.ליוןמהגבול הע95%מהימןבאופןלהעריךכדידגימותמספיקלאסוףיש,
בגבולהקרקעשדגימותלהדגיםיהיהשניתןעדאותםולנתחקרקענתוניולאסוףלהמשיך

בקרקעהקידוחיםאתמטהלהרחיביש.לרמות מחמירות מאודמתחתריכוזיםמכילותהאתר
 .6.12בסעיפיםכמוגדר(הלא רוויה)תת הקרקע ושכבת הקרקע העליונהמאזורידגימותולאסוף

הכימיקל החשודשללמאפייניםבהתאם. הזיהוםשלהאנכיההיקףאתלקבועכדי6.12.4-ו3
שנפלט קרקעבדגימותצורךשיהיהייתכן,אנכייםגרדיאנטיםשלובנוכחותהאנכיבהיקף,
 .מרוביםרווייםלמפלס מי התהום בתווכיםמתחת

 
להיותשעלולבנייןלעובדפרטלחלקייםנחשביםדלעילהמסלולים,(הלא רוויה)תת הקרקע ב

.(הלא רוויה)תת הקרקע עםישירבמגעלבואוכךהשטחלאזורמתחתחפירהבפעולותמעורב
לפיכך הבנייןעובדעבור, הלא )תת הקרקע שכבת הקרקע העליונהביןהבחנהקיימתלא,
ועל3שלבבסיכוניםלסקרבהתאםשכבת הקרקע העליונהשלהעומקאתלשנותניתן.(רוויה

 .לאתרספציפייםחשיפהתנאימךס
 

לאסוףיש,(הלא רוויה)תת הקרקע ושכבת הקרקע העליונהבהחשיפהימסלולבההבדליםעקב
הקרקעאפיוןביעדילעמודכדיאזורמכלקרקעדגימותשלהולםמספר שכבת הקרקע .

כבת הקרקע שביןההבחנה-מילויחומרילכלולעשויה((הלא רוויה)תת הקרקע וגם)העליונה
 .ההרכבמבחינתדווקאולאוהעומקמבחינתהיא(הלא רוויה)תת הקרקע וביןהעליונה

 
6.4.2בסעיףשצויןכפי לאיסוףהעבודהלתכניתמיוחדתלבתשומתלהקדישביותרחשוב,

נפרדותדגימותמספיקונלקחותכראוימאופייןהזיהוםשלוההיקףשהאופילהבטיחכדינתונים
 .החשודיםומהאזוריםהפליטהממקורותסטטיסטיתמבחינה

 
הלא )תת הקרקע בושכבת הקרקע העליונהבחם את הזיהוםלתיש,6.10.1בסעיףשנידוןכפי

אחידמספראינםחוםתיקריטריוני.הסיכוניםשלהערכהלאפשרכדיהנחוצהלמידהעד(רוויה
ויציב לאתרספציפייםשהםגורמיםבמספרתלוייםאלא, כללבדרך. חוםהתיקריטריוני,

 .רקערמותאולמגוריםבאדמהשימושעלהמגנותביותרהנמוכותהרמותיהיוביותרהשמרניים
 

בהתאםלאתרמאתרישתנההולםחוםלתיהנחוציםקרקעקידוחישלוהמיקומיםהמספר
סטרטיגרפיהוהבאתרההידרולוגיה,הכימיקלים החשודיםתפוצת,האתרגודל:השוניםלגורמים

תלהגנמשרדהמראש לאישורלהגישישהדיגוםתכניתאת.וכדומהמודל החשיפה ,שלו
 .הסביבה

 
 

 קרקעשלמקורנתוני 6.12.1
 

הקרקעשלהאנליטייםהנתונים באתרההיסטוריהשימושעםיחד, אזוראתלזהותיעזרו,
הקרקעשלהמקור הפליטהממקורותיתסטטיסטמבחינהנפרדותדגימותמספיקלקחתיש.

יש.בנפרדמקוראזורכללהעריךיש,באתראחדמקורמאזוריותרזוההאם.חשודיםומאזורים
מקוראזורכלבתוךנפרדותקרקעדגימותשלמייצגמספרלאסוף הקרקעמקורשלהמידות.
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שנאספוונתוניםמקוראזוריעלמידעסמךעלמוערכות תלהערכגםמשמשותאלהמידות.
 .תהוםלמיחלחולמפניהמגנותיעדרמות

 
 

 קרקעקידוחישלתיעוד 6.12.2
 

.הרשויותידיעלשהתפרסמוכפיהמעודכנותלהנחיותבהתאםיתבצעקרקעקידוחישלהתיעוד
הסביבהלהגנתהמשרדידיעלומוסמךהמוכרעובדידיעליתועדבקרקעקידוחכל תיעודים.
בליתולוגיהשינוייםעםיחדעומקיםייןלצצריכיםקרקעקידוחישל ,קרקעאדישלמדידות,

תהוםמישלהתרחשות כוללעומק, .אחררלוונטינתוןוכלהרחהבדיקות,ויזואליותתצפיות,
התהוםמיעומקכוללהבארבנייתאתהמתארותדיאגרמותלהגישיש,ניטורבארהתקנתבעת
בארכלעבור ליתולוגייםתיאוריםעםקרקעקידוחמכלמשךמתקרקעפרופיללפתחיש.

מפורטים כימיקליתותפוצהבהסעהששולטיםמאפייניםעלמיוחדדגשלשיםיש. אזוריםכגון,
פחותאויותרגבוההחדירותעם בליתולוגיהשינויים, ואזוריקרקעאדיריכוזיביןהקורלציה,

סקרים,אורגניתתכולה,בקרקעצבעשינוייבבירורלראותניתןשבהםאזורים,שוניםליתולוגיים
 .אחריםליתולוגייםומאפיינים

 
 

 שכבת הקרקע העליונהדגימת 6.12.3
 

.(הלא רוויה)תת הקרקע ושכבת הקרקע העליונהביןהבחנהישIRBCA -התכניתבתוך
ישכאשרנחוציםשכבת הקרקע העליונהנתוני.6.4.2בסעיףמתוארתשכבת הקרקע העליונה

יתרמילויאושטחעל פני השפיכה .הנפגעכבת הקרקע העליונהששסבירותישכאשראו,
 :הםשכבת הקרקע העליונהלהמשויכיםהחשיפהימסלול

 
 העורעםישירמגע; 
 קרקעחלקיקישלעיכול; 
 בחוץאדיםשאיפת; 
 בחוץקרקעחלקיקישאיפת; 
 תהוםלמיחלחול; 
 וליםעילייםלמיםפליטה. 

 
כללשבדרךנובע מכךמבניםבתוךשכבת הקרקע העליונהמשאיפהמסלולשלהיעדרותו

.מבניםבנייתבמהלךטכניים-וגיאומבנייםשיקוליםבגללמוסרתשכבת הקרקע העליונה
נפגעולבנייןמתחתהקרקעגזאווהקרקעהמקרהאינושזהובאתרים מסלולאתלהעריךיש,

בשלבהערכההמצריכיםכאלהבאתרים.למבנהתחתשמהקרקעמבחינתהמבנהבתוךהאוויר
1 שכבת לגםישמשומבניםבתוךשאיפהמפניהמגנות (הלא רוויה)תת הקרקע יעדרמות,

 .הקרקע העליונה
 

שכבת הקרקע העליונהבמייצגיםריכוזיםדורשתשכבת הקרקע העליונהמסלולישלהערכה
דגימהתנקודו)סטטיסטיתמבחינהמספיקקידוחיםומספר דגימותשלאיסוףאשר יאפשר(

שכבת הקרקע העליונהשלנפרדותדגימותמספיקלאסוףיש,לפיכך.מקוראזורמכלנפרדות
המשרדשפרסםהמעודכנותלהנחיותבהתאםלמציאת כימיקלים חשודיםאותןולנתחקרקעוגז

הסביבהלהגנת לניתוח:דגימהתנקודמכלנפרדותקרקעדגימות3הפחותלכללאסוףיש.
יש.(אספלטאובטון)האטוםלכיסוימתחתמ"ס100 -ומ"ס50  ,מ"ס5שלבעומקמעבדה

קידוחים)דיגוםנקודותיכלולשהואכךהאתראפיוןאתולתכנןלבלשים מייצגותשיהיו(
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95%של גבול עליון שלסטטיסטיניתוחלאפשרבכדיומספיקות דגימותלאסוףישולכן,
האתרתנאיאתגותהמייצ ובחוץמבניםבתוךהשאיפהמסלוליאתלהעריךכדי. לאסוףיש,

 .הסביבהלהגנתהמשרדשלהקרקעגזלהנחיותבהתאםקרקעגזדגימות
 
 

 (הלא רוויה)תת הקרקע דגימת 6.12.4
 

שכבת הקרקע העליונהשלהתחתוןהחלקביןהקיימתכקרקעמוגדרת(הלא רוויה)תת הקרקע 
ודגימות(הלא רוויה)תת הקרקע של דגימותלאסוףיש.תהוםהמי  מפלסלאוסלעהלשכבת 

 :זיהוםהלתיחוםעדהבאיםעומקיםהמקרקע
 

 (הלא רוויה)תת הקרקע אזורשלהעליוןהחלק; 
 מטר 1עומקמ; 
 מטרים3שללעומקעדמטרחציכלשלבמרווח; 
 ליתולוגישינוירואיםאםאלא) םמטרי6עד3שלהעומקיםביןאחדמטרכלשלבמרווח

 ;(מטרחציכליהיההמרווחזהובמקרה,בסלענתקליםאו
 בליתולוגיהשינויובכלמטרים6שללעומקמתחתמטרים2כלשלבמרווח. 

 
רקדגימותלאסוףניתן,האנכייםהקרקעבריכוזיברורהמגמהמראהבשטחסינוןעלהמידעאם

PIDכגוןציודעםבשטחמדידות.הפגיעההיקףשלהתחתוןובחלקהמרביהריכוזשלבמיקום
דגימותלבחירתלשמשיכולותוכדומהלמתכות XRF ,MIP,יםנדיפאורגנייםחומריםלקביעת

כגוןמימנייםפחמימניםלגבי.בקידוחהזיהוםתיחוםולמוסמכתלמעבדהשיישלחוקרקע
הלוגנייםפחמימנים באמצעותלהתבצעחייבבשטחHeadspaceלניתוחהמשמשPID -ה,

PID11.7יינוןבמנורתהמצויד eV..
 

הרצפטורשלהחשיפהוביחידתמסלולבתלויים (הלא רוויה)תת הקרקע למייצגיםריכוזים יש.
קידוחים)לאסוף דוגמאות בכל(.95%לחישוב גבול עליון של)סטטיסטיתמבחינהמספיקות(

תת להמשויכיםהחשיפהמסלולי.מקוראזורמכלנפרדותדגימותפיקמסלאסוףישדיגוםנקודת
 :הם (הלא רוויה)הקרקע 

 
 קרקעחלקיקיעיכול; 
 ובחוץמבניםבתוךאדיםשאיפת; 
 ;בחוץאדיםשאיפת 
 תהוםלמיחלחול; 
 העורעםישירמגע; 
 וליםעילייםלמיםפליטה. 

 
.חפירהבעבודותעובדכשהוא (א רוויההל)תת הקרקע לישירבאופןלהיחשףעלולהבנייןעובד

ריכוזים.ובחוץמבניםבתוךאדיםשאיפתדרךעקיףבאופןלהיחשףעלולהמסחריהעובד
להעריךכדי.הרצפטורשלהחשיפהוביחידתבמסלולתלויים(הלא רוויה)תת הקרקע במייצגים

כראויאלהמסלולים קידוחים)לאסוף דוגמאותיש, סטטיסטיתחינהמבמספיקותשיהיו(
כדישנפגעובאזוריםקרקעדגימותמספיקלאסוףישדיגוםנקודתכלעבור.הצפיפותומבחינת

ספציפיתהינה(הלא רוויה)תת הקרקע שלהדיגוםתכנית,לפיכך.95%לחשב גבול עליון של
 :להלןכמתוארמסלולל
 

 אתלהעריךכדיחשיפהיחידתבכלשל כימיקלים חשודיםמייצגיםנדרשים ריכוזים
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 .ובחוץמבניםבתוך (הלא רוויה)תת הקרקע מלשאיפההאדיםפליטות
 

 (הלא רוויה)תת הקרקע ממבניםבתוךלשאיפההנוכחיהאדיםמסלוללגבי לדגוםיש,
יש(.קידוחים)הדיגוםבנקודותקרקעוגזיקרקעשלסטטיסטיתמבחינהמספקתכמות

מתחתאוקיימיםלמבניםבסמוךקידוחמכלקרקעוגזיקרקעשלנפרדותדגימותלאסוף
דגימותלאסוףיש,עתידייםתרחישיםשללמטרות.95%לחשב גבול עליון שלכדילהם

שלהידועשטח המבנהבתוךסטטיסטיתמבחינהמספיקותנפרדותוקרקעקרקעגזי
לחשב דיכהקרקעמקורבאזורכלומר,ביותרהמזוהמיםמהקידוחיםאוהמתוכנןהמבנה

 .95%גבול עליון של
 

 בנייןעובדשלחשיפהלגבי חפירהעבודותבמהלךתושבאומסחריעובד, צורךיש,
שכבת הקרקע אתאשר יכללוממדית-תלתחשיפהיחידתבמסגרתמייצגיםבריכוזים
 .(הלא רוויה)תת הקרקע וההעליונה

 
 כימיקלים חשודיםשל החלחולאתלהעריךכדינדרשיםקריטייםפרמטריםמספר

תהוםלמימהקרקע i)אתכולליםאלהפרמטרים.  ,המזוהמתהקרקעאזורשלהעובי(
(ii)המיםלשולחןהמזוהםהאזורמתחתהמרחק (iii) ,בכללאם, של המייצגהריכוז(

 .המזוהםבאזורכימיקלים חשודים
 בגרסההמתוארותולפרוצדורותלהנחיותבהתאםהקרקעדגימותכלאתלהשליםיש

 .הסביבהלהגנתהמשרדהנחיותשלביותרהעדכנית
 

מישלהתרחשות,בליתולוגיהשינוייםעםבקורלציהעומקיםלצייןכדיקרקעקידוחכללתעדיש
שלסינוןקריאותכגוןאחררלוונטינתוןוכלהרחהובדיקותויזואליותתצפיות,כוללעומק,תהום

העבודהלתכניתבהתאםשלהםוניטורקרקעוגזיקרקעדגימותלאסוףיש.קרקעאדי
עומקעםהבארבנייתאתהמתאריםתרשימיםלהגישיש,ניטורבארהתקנתבעת.המאושרת

בארכלעבורהתהוםמי תיאוריםעםקרקעמקידוחימתמשךקרקעפרופיללפתחיש.
מפורטיםליתולוגיים ,כימיקליתותפוצהבהסעהששולטיםמאפייניםעלמיוחדדגשלשיםיש.

פחותאויותרגבוההחדירותעםאזוריםכגון בליתולוגיהשינויים, אדיריכוזיביןהקורלציה,
שוניםליתולוגייםואזוריקרקע בקרקעצבעשינוייבבירורלראותניתןבהםאזורים, תכולה,

אורגנית להנחיותםבהתאהקידוחיםכלאתלבצעיש.אחריםליתולוגייםומאפייניםסקרים,
 .הסביבהלהגנתהמשרדשלהמעודכנות

 
 
 

 בקרקעחשודיםכימיקלים 6.13
 

 :כדיתהוםמידגימותשלמספקמספרלאסוףיש
 

וכדי,תהוםבמימומסיםNAPLs  -פלומות זיהום ושלוהאנכיהאופקיההיקףאתלתאר .1
 ;החשיפמסלולישלושילובמסלול,רצפטורכלשלהחשיפהיחידתאתלזהות

 
 ;חשיפהיחידתלכלייצוגיםכימיקלים חשודיםריכוזישלחישובלאפשר .2

 
מתגברת)פלומת הזיהוםמצבאתלקבוע .3 (מתכווצתאויציבה, שלגבולותלקבוע,

של חומריםפלומת זיהוםאפיון,פלומת הזיהוםשלרוחבחתךבאמצעותפלומת הזיהום
לפחות)מרחביבפיזורדגימהקודותמנתהוםמידגימותאיסוףידיעלממסיםמזהמים
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 .(בארותצבראוקבועותבארותכגון)מרובותברמותתהוםמיוניטור(ממדיםבשני

 
 

 תהוםהמיזיהום בהתיחום 6.13.1
 

רצפטוריםאו)בעתידאפשרישימושבוהנוכחישימושבתלוייםתהוםהמישלתיחוםהקריטריוני
 .חלקיאומלאבמסלולוךכריהיה(המתאיםבמקרהאקולוגיים

 
הקריטריוניםמביןהנמוכיםיהיותיחוםהקריטריוני,מלאתהוםמיבמסלולהביתיהשימושכאשר

 :הבאים
 

 ;השתייהמיתקן .1
 ;מבניםבתוךשאיפהמפניהמגניםבקרקעבשימושהתלוייםריכוזים .2
 ;(ישאם)אקולוגייםרצפטוריםעללהגנהריכוזים .3
 .כאלהישאם,תהוםמיבביתייםלאשימושים .4

 
חלקיהינוביתילשימושהתהוםמישמסלולנקבעכאשר עליתבססותיחוםהקריטריוני,

מלאיםלהיותהעשוייםאחריםמסלולים עקבמבניםבתוךאווירעלהגנה:הןהדוגמאות.
תהוםממימזהמיםחומריםהתנדפות או(הלא רוויה)תת הקרקע לבנייןשל עובדיחשיפות,

 .ליםאועילייםלמיםמזוהמיםתהוםמייטתפל
 
 

 פלומת הזיהוםיציבותקביעת 6.13.2
 

פלומת הזיהוםיציבותאתלהעריךבכדי כדישיספיקזמןפרקלמשךהתהוםמילנטר אתיש,
תהוםהפרמטרים במישלוניתוחדיגוםלבצעיש.בריכוזיםיחסיתעקביתמגמהלהראות

,זיהוםמגמותשלהערכהלאפשרכדיושמספיקיםלאתרהייחודייםלתנאיםבתדירות שמתאימה
רמותהשגתלאחר.התהוםמיבאיכותזמנייםאועונתייםושינוייםטבעייםהפחתהקצבי

השיקום שיורישזיהוםלהבטיחכדישיספיקזמןפרקבמשךהתהוםמיבניטורלהמשיךיש,
עלהמגנותהחלותלרמותמעלהתהוםמילשמחדשלזיהוםיגרוםלא(הלא רוויה)תת הקרקע ב

 .מבניםבתוךשאיפהאוליםאועילייםלמיםהסעהכגון,הרלוונטייםהמסלוליםכל
 

אשר עבודהלתכניתבכפוףלהתבצעחייבפלומת הזיהוםיציבותהערכתלצורךתהוםמיניטור
הרשויותידיעלאושרה לאתרהספציפייםלנתוניםבהתאם. בטכניקותלהשתמשניתן,

 .פלומת הזיהוםיציבותאתלהדגיםכדיואחרותגרפיות,סטטיסטיות
 
 

 תהוםמידיגום 6.13.3
 

מכימיקלים חשודיםהזדהמותהוםמיאם אוישירהבדחיקהדיגוםבשיטותלהשתמשניתן,
לבארותהמיטביהמיקוםבקביעתלסייעוכדיתהוםמיריכוזילסנןכדיזמניותדיגוםנקודות

 :ובמיוחד.בישראלולהנחיותלתקנותבהתאםניטורבארותלהתקיןיש.טורני
 

 שלוהאנכיהאופקיההיקףאתכראוילתארכדיניטורבארותמספיקלהתקיןיש
 ;התהוםמישלהזרימהוכיווןNAPL-וה הממסיםהתפזרות
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 רמותלהתהוםמיפלומת הזיהום שלאתלהגדירכדיניטורבארותמספיקלהתקיןיש
 ;ליםאו/ועילייםלמיםפליטהלרבותהחליםהחשיפהמסלולימפנישיגנו

 באזורהכימיקליםבריכוזלהתחשבישהבארותשלוהתכנוןהמיקוםקביעתבעת
המקור וקלצפוףNAPLשלהאפשריתבהתרחשות, מיםקידוחאזורישלבנוכחות,
 ;התהוםמישלהזרימהובכיווןמרובים

 שינוטרוחשודיםהלכימיקלים להתאיםחייביםהבארותלשמקטע הסינוןהמילוי ו חומרי; 
 ;ההתקנהלאחרהמיםמפלסאתולמדודהבארותאתכראוילפתחיש 
 הבארשלהעליוןהחלקשלהגובהאתלקבועכדיבאתרקרקעסקרלערוךצריךמודד

תהוםמישלהגובהלחישובלשמששיכול שלדיוקתלהיוחייבאלהבמדידותהדיוק.
מ"ס0.5 התהוםמישלהגבהיםסמךעל. התהוםמישלהזרימהכיווןאתלקבועיש,
 ;האתרמפתעלולשרטטהגרדיאנטואת

 מתאימותגיאוגרפיותציוןנקודותולתעדלזהותיש. 
 

 .נתוניםואיסוףהאתרלאפיוןמאושרתעבודהלתכניתבהתאםתהוםמישלדגימותלאסוףיש
 

 בקרקעחשודיםליםכימיק 6.14
 

,ובחוץמבניםבתוךאדיםלהעברתחשודים ופוטנציאלנדיפיםכימיקליםקיימיםבהםבאתרים
סיכוניםסקרלמטרות.קרקעאדישלריכוזיםלמדודצורךיש מייצגותדגימותלאסוףצורךיש,
ןאותולנתחהסביבהלהגנתהמשרדשלקרקעגזילדגימתלהנחיותבהתאםקרקעגזישל

רגישותעםTO-15שיטתבאמצעותחשודיםנדיפיםכימיקליםלמציאתמוסמכתבמעבדה
פחותאוppbv 1שלמרבית ומנותחתSummaמסוגבמכלכללבדרךנאספתדגימה.

לדלוףיכולאטמוספרישאווירמכיווןקרקעגזשלמייצגתדגימהלאסוףמאודמאתגר.במעבדה
בהועולפגהדיגוםמערכתלתוךבקלות הדגימהשלמותאתלקבועכדי. להשתמשצורךיש,

דליפותלאיתורבטכניקה המקצועיתבספרותבהרחבהנידונוכאלהטכניקות.  ITRCכולל ,
(2007) ,NJDEP (2005)הסביבהלהגנתהמשרדשלקרקעגזילדגימתוהנחיות. 
 
 

 יםמיכוללעילייםמים,סדימנטיםבחשודיםכימיקלים 6.15
 

הפירוקתוצריאו/ושכימיקלים חשודיםמציעיםאומראיםבאתרמודליםאוחקירהנתוניכאשר
יש,סדימנטיםלאו/ויםמיאועילייםמיםלגוף(השטחמפניזלגו/טפטפו/נפלטו)הועברושלהם
השטחמפנישניקוזחשדישאם.(סדימנטיםו)יםמיאועילייםמיםשלמייצגותדגימותלאסוף

הדיגוםבעת.יםמי/עילייםמיםגםלדגוםיש,באתרמזהמיםמחומריםהושפעוזליגהימסלולאו
מיםדגימותלאסוףצורךשיהיהייתכן.הזרימהלתנאיביחסהדגימותשלבייצוגיותלהתחשביש
.תהוםלמימזהמיםחומריםלפליטתחשדישבואזורבכלהזרםבמורדוגםהזרםבמעלהגם
העילייםהמיםשלהיעדערךאםהמיםקשיותלקביעתעילייםמיםלשבדגימהצורךיש

 .pH -באוהמיםבקשיותתלוילכימיקלים חשודים
 

של הכימיקלים החשודיםהמומסיםהריכוזיםאתוגםהכולליםהריכוזיםאתגםלקבועיש אף,
מומסיםםריכוזיעלמבוססיםעילייםמיםעלהחליםרעיליםמזהמיםלחומריםשקריטריונים

 .עילייםבמים
 

ועלהסביבהלהגנתהמשרדהנחיותשלביותרהעדכניתלגרסהבהתאםהדיגוםאתלערוךיש
המאושרתהעבודהתכניתסמך העילייםהמיםמגוףלממצאיםבהתאם. צורךשיהיהייתכן,

 -ו2םבשלביובסקר סיכונים3או בסקר סיכונים אקולוגי ברמה 2ברמהבסקר סיכונים אקולוגי
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עילייםביםסביבתייםמיםאיכותלתקני.3 פרמטריםשלסטנדרטים.(ב) 5-1בטבלהעיין,
 .הסביבהלהגנתהמשרדבאישורהבינלאומיתמהספרותיילקחוחסרים

 
 

 דיגוםהריכוזים בנקודות ההערכת 6.15.1
 

שהריכוזיםלאשרכדילאתרמחוץאו/ובאתרדיגוםנקודתלהקצותהכרחי,IRBCA -הבהערכת
 .למקרהבהתאם,ביםאועילייםבמיםאוהתהוםבמיהיעדמרמותחורגיםלאהחשיפהבנקודת

ויש להשתמש בנתונים המתקבלים מהניטור כריכוזים  דיגוםחובה לבצע ניטור של נקודות ה
יתייצבו  דיגוםיידרש עד שהריכוזים בנקודות ה דיגוםניטור נקודות . מייצגים לסקר הסיכונים

היעדמריכוזייותרגבוהיםתמידיהיודיגוםבנקודות ההיעדריכוזי . חת לרמות המחושבותמת
דיגוםנקודת החשיפה היא נקודת האםאלא) בנקודות החשיפה באמצעותאותםלהעריךוניתן(

 .'הבנספחהמודלים
 

םניתנילאלנחליםאוהעילייםלמיםמחלחלים/הנפלטיםתהוםבמיהריכוזיםבהםבאתרים
למדידה הריכוזיםאתלאחורלחשבכדישל פקטור הפחתת דילולבקונספטלהשתמשיש,
 :('הבנספחהמשוואות)הבאים

 
i. Csoilהקרקעבמקורמותריםריכוזים= ; 
ii. Cgwsבמקורתהוםבמימותריםריכוזים= ; 
iii. CPODהעילייםהמיםביןשוניםבמרחקיםתהוםבמימותריםדיגוםריכוזי נקודות = 

 .קורוהמ
 

נקודות ריכוזיאוהנמדדהקרקעומקור,כולוהאתראתמייצגותאינן1בשלבההסעההנחותאם
 .2רמה/2בשלב בזרםהשפעותהערכתלבצעיש,המתאימיםהיעדמריכוזיחורגיםדיגוםה
 

ביולוגיבפירוקלהשתמשניתן.לזרםמזוהמיםתהוםמישללפליטהערבובאזורשיהיהאסור
או סקר סיכונים 2/3בשלבבסקר סיכונים לזרםמהמקורעובריםהםכאשרקליםכימישל

 .מתאימההצדקהלספקניתןאם2/3ברמהאקולוגי
 

חורגיםדיגוםבנקודות האובזליגהאובמי תהום במקורמייצגיםריכוזי כימיקלים חשודיםאם
 .שיקוםבפעולותצורךיש,בזרם2רמה / 1שלב שלהיעדמרמות

 
גםלדגוםיש,באתרמזהמיםמחומריהושפעוזליגהמסלוליאוהשטחמפנישניקוזחשדישאם

סדימנטים כראוילאפייןכדיסדימנטיםנקבוביותמישלניתוחלכלולצריךסדימנטיםהניתוח.
ההיפוראיבאזורהשפעות לתנאיביחסהדגימותשלבייצוגיותלהתחשבישהדיגוםבעת.
 .הזרימה

 
 

 סדימנטים 6.15.2
 

סדימנטיםשלסטנדרטיםוביןסדימנטיםדגימותשלהנתוניםביןלהשוותצריךהצד האחראי
 6-4מטבלהלהשיגשניתןואזורי מחייה ועל רצפטורים אקולוגיים האדםבריאותעלאשר מגנים

ב) בפיתוחלהתחשביש:הבאהלהיררכיהבהתאםלאתרייחודיותשיהיורמותלפתחאו(
תכניתיצריךוהוא3ברמהבסקר סיכונים אקולוגיסדימנטיםשללאתרספציפייםרטיםסטנד

 .מראשמאושרתעבודה
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כימיקליםשלמוגבללמספרזמיניםסדימנטיםשלטיפוסייםסטנדרטים אשר להםבכימיקלים.
יםמי/עילייםלמיםסטנדרטים ביןמשקלשיווישלמההנחהיושגוסדימנטיםשלסטנדרטים,

 ,כלומר,ומיםסדימנטיםדגימות
 

wds CKC  
 ,כאשר

 
 Cs  =  (ג"ק/ג"מ)סדימנטסטנדרט; 
 Kd  =  ('ל/ג"מ)/(ג"ק/ג"מ)מים/סדימנטיםחלוקתמקדם; 
 Cw  =  ('ל/ג"מ)יםמיסטנדרט;עילייםמיםסטנדרט. 

 
 

 (NAPL)מימיותלאנוזליותפאזות 6.15.3
 

שימשיכומזהמיםחומריםשלטווחארוךכמקורלתפקדעשויהקלאוצפוףNAPLשלהנוכחות
לקרקעותלעבור תהוםמי, לפיכך.מסביבויםעילייםמים, -השכללדרושיכולותהרשויות,

NAPLמעשיתמבחינההאפשריתהמרביתלמידהעדיוסרו. 
 
 

 סביבתיותדגימותשלוניתוחאיסוף 6.16
 

בשטחהנתוניםאיסוףלפני פערילזהותכדיהאתרעלהזמיניםהנתוניםכלאתלאסוףיש,
נתונים אין.נתוניםלאיסוףהספציפיותהשיטותאתבבירורשתזההעבודהתכניתלפתחיש.
בהתאםבתכניתשינוייםלהטמיעיש.ייאספוהנחוציםהנתוניםשכלעדIRBCAהערכתלבצע

יש,נוספיםאתרנתוניאיסוףלאחר.חבשטעבודותביצועבעתהסביבהלהגנתהמשרדלבקשת
לתמוךכדיIRBCAשלהעבודהמתכניתכחלקהסביבהלהגנתלמשרדהמידעכלאתלהגיש

ההערכהבמסקנות צורךישאםלקבועכדיהסביבהלהגנתלמשרדלפנותצריךהמשתמש.
.סביבתיותההדגימותכלאיסוףבעתזהירותמשנהלנקוטצריךהצד האחראי.נוספותבדגימות
IRBCA -הלתהליךהכרחייםשהםבנתוניםמתמקדתזוהנחייה טכניקותמזההלאהיא.

להשתמשיששבהןמעבדהלניתוחיושיטותבשטחלדגימהספציפיות צריךהצד האחראי.
הולםאיסוףלהבטיחכדיהסביבהלהגנתהמשרדהנחיותשלביותרהעדכניתבגרסהלהיוועץ

קרקעגזי/קרקעלדגימותעבודהלתכניותהמשרדאישוראתלקבלוכדיבאתרנתוניםשל
 .אחרותסביבתיותלדגימותעבודהולתכניות

 
בהתאםהולמותשיטותבאמצעותהסביבתיותהדגימותכלאתלאסוףחייבהצד האחראי

עלשהוסמכהמעבדהידיעלוינותחוייאספוהקרקעדגימותכל.המצורפותהמעודכנותלהנחיות
לביצועהסביבהלהגנתהמשרדידיעלומוכרתמעבדותלהסמכתהלאומיתהרשותידי

 .הנדרשיםהניתוחים
 

אתולקבלהעבודהבתכניתהדגימותשלוהניתוחהאיסוףפרטיאתלתעדחייבהצד האחראי
הנתוניםאיסוףלפניהסביבהלהגנתהמשרדשלאישורו כןיעשהלאאם. לאהנתוניםאיסוף,
 .נוספותבדגימותצורךשיהיהוייתכןIRBCA -הליךלתהיתקבל

 
 

 נתוניםלאיסוףמידעמקורות 6.17
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,מודל האתר הקונספטואלילפיתוחהנדרשיםהנתוניםשלכלליתסקירהמציגיםלעילהסעיפים

,הנדרשותהנתוניםקטגוריותאתלקבועיחסיתקלאמנם.סיכוניםלסקרכהכנהפליטותתיחוםול
דעתשיקולדרושיםאך שישהדגימותשלוהמספרהמיקוםאתלקבועכדירביםוניסיוןידע,

חומרי.להשתמשישאנליטיותומתודולוגיותדגימהמתודולוגיותבאלולדעתוכדיולנתחלאסוף
מקיפהעבודהתכניתבפיתוחלמשתמשלסייעיכוליםהבאיםהנבחריםהעזר פעריהמזהה,

 :בשטחתעבודווליישםולתכנןנתונים
 

  הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאיסוף נתונים ראשוני בקרקע החשודות כמזוהמות
(Phase I) , 2003נובמבר. 
 

 Standard Guide for Developing CSMs for Contaminated Sites: E 1689-95 
(ASTM, 1995b). 

 
 Groundwater Monitoring Technical Enforcement Guidance Document 

Draft. OSWER-9950.1, Office of Solid Waste and Emergency Response, 
Washington, D.C. (USEPA, 1986). 

 
 Guidance for Conducting Remedial Investigations and Feasibility Studies 

under CERCLA, OSWER-9335.3-01, Office of Solid Waste and 
Emergency Response, Washington, D.C. (USEPA, 1988) 

 
 Guidance for Data Usability in RA, Part A, Office of Solid Waste and 

Emergency Response, 92857-09A, Office of Emergency and Remedial 
Response, Washington, D.C. (USEPA, 1992). 

 
 Data Quality Objectives Process for Superfund, Interim Final Guidance. 

EPA/540-R-93-071. Office of Solid Waste and Emergency Response, 
Washington, D.C. (USEPA, 1993). 

 
 Guidance for the Data Quality Objectives Process, EPA QA/GW (USEPA, 

1994). 
 

 Expedited Site Assessment Tools for Underground Storage Tank Sites, 
EPA/510B-97-001, Office of Solid Waste and Emergency Response, 

Washington, D.C. (USEPA, 1997b) 
 

 OSWER Directive 9200.4-17P: Use of Monitored Natural Attenuation as 
Superfund, RCRA Corrective Action, and Underground Storage Tank 

Sites. April 1999 (USEPA, 1999a). 
 

 Guidance for the Data Quality Objectives Process, EPA QA/G-4, Office of 
Research and Development, EPA/600/R-96/055, Washington, D.C. 

(USEPA, 2000a). 
 

 Data Quality Objectives Process for Hazardous Waste Site Investigations, 
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QA/G-4HW (USEPA, 2000b). 
 

 EPA Requirements for QAPPs for Environmental Data Operations.   EPA 
QA/R-5, USEPA, Quality Assurance Division, Washington, D.C. (USEPA, 

2001). 
 

 Guidance for Data Quality Assessment: Practical Methods for Data 
Analysis, EPA QA/G-9 and QA97 update, Office of Research and 

Development, EPA/600/R-96/084, Washington, D.C. (USEPA, 2000c).  
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7.0 
 1בשלבסיכוניםסקר

 
או מהערכים המחמיריםחורגיםתהוםבמיאובקרקעהמרבייםמהריכוזיםאחדכלאם

מקריטריוני איכות המים לערכים בהתאםהאתרשלניקוילבחוררשאיהאחראיהצד,
 .1סיכונים בשלב סקרביצועאו,םהמחמירי

 
גנריות)לאתרייחודיותשאינןשמרניותיעדברמותשימושעושה1סקר סיכונים בשלב  לכל(

מלאלהיותשעשויוכזהמלאאנושיחשיפהמסלול הנחותעלמבוססותאלהיעדרמות.
גורמיהמייצג,IRBCA -השלהמשימהלכוחבהתאםבישראלהתנאיםאתהמייצגות,שמרניות

חשיפה באתרהרלוונטייםהתנאיםאם .הסעהשלאנליטייםומודליםהסעהשלפרמטרים,
שעבורםמלאיםחשיפהימסלולכולליםאו,לאתרהספציפייםמהגורמיםמשמעותיבאופןשונים

 .2לדרוש סקר סיכונים בשלב עשויהסביבהלהגנתהמשרד,1בשלב יעדרמותפותחולא
 

 :הבאיםהשלביםאתמצריך1ים בשלב סקר סיכונ
 

 ;ישאם,נתוניםפעריוזיהויהזמיניםהנתוניםאיסוף .1
 ;חשיפהמודלשלפיתוח .2
לכימיקליםשיתאימואנליטיותשיטותהדגימותתכנון.נתוניםפעריימלאהנתוניםאיסוף .3

 ,(מקורותזיהויכולל)נפרדיםומרכיביםTPH לדוגמה פרקציות של ,חשודים
 ;ולמסלוליםתלמדיוספציפייםשל כימיקלים חשודיםמייצגיםריכוזיםבחישו .4
עםוהשוואהחיפושמטבלאות1בשלברלוונטיותסיכון-רמות יעד מבוססותבחירת .5

 ;מייצגיםריכוזים
 .המלצותכולל1של סקר סיכונים בשלב ותיעודהבאהפעולהמסלולקביעת .6

 
 .להלןמפורטיםשלבכלעלפרטים

 
 

 נתוניםפעריוזיהוינתוניםאיסוף:1דצע 7.1
 

נתוניםפעריולזהותהרלוונטייםהנתוניםכלאתולהעריךלאסוףהינהזהצעדשלהמטרה
דנים3עד1צעדיםאתלהשליםיש.6בסעיףספציפיבאופןזוהוהנדרשיםהנתונים.כלשהם

פעריבזיהוילסייעיכולפהשל מודל החשישהפיתוחמפניסימולטניבאופןזהבסעיףהנידונים
 .נתונים

 
 :הפחותלכלהן1בשלבנתוניםשלהדרישות

 
 באדמהוהיסטורינוכחישימושמפת; 
 הסמוכיםהאזוריםשלקרקעבשימושמפת; 
 המבניםאתהמראהנוכחיתאתרמפת מרוצפיםולאמרוצפיםאזורים, ייצוראזורי,

 ;באתראחרותרלוונטיותותכונות
 פוטנציאלייםזיהוםמקורותשלמיקומיםהמראהיותראואחתסטוריתהיאתרמפת; 
 סמוכיםלאזוריםסבירותצפויותותכניתהאתרשלעתידילפיתוחתכניות; 
 קידוחיומניעלהמבוססתהאתרשלהסטרטיגרפיהתיאור; 
 תהוםלמיהעומקאתהמציינתהאתרשלגיאולוגיה-הידרו הזרימהכיוון, גרדיאנט,

 ;הזמיניםלנתוניםבהתאםאלהכל-הידראוליתומוליכותליהידראו
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 תהוםבמיהמשתמשותביותרהקרובותמיםבארותשלמיקומים; 
 היםאו/וואדיות,ניקוזתעלותכולל,ביותרהקרובהעילייםהמיםלגוףוהכיווןהמרחק; 
 קרקעיות-תתלתשתיותבנוגעמידע; 
 זיהוםמקורות; 
 קרקע .תהוםומיקרקעגזריכוזילהעברתעדיפיםזרימהימסלולשלוזיהויקרקעגז,

סדימנטיםויםמי,עילייםבמיםריכוזי כימיקלים חשודים,רלוונטיהדברואם,לכךבנוסף
 ;הנוכחייםהתנאיםאתהמייצגים

 שהקרקעאישור הזיהוםאתמתאריםותאחרותרלוונטיתבמדיווהריכוזיםהתהוםמי,
 ;סמוכיםובאזוריםבאתר

 הבריאותועלהסביבהעלההשפעותלהערכתהרלוונטייםאחריםנתונים. 
 

זוהוהנתוניםפערישכללהבטיחכדי העזרובחומרי6.0בסעיףלעייןצריךהצד האחראי,
 .זהבסעיףהכלולים

 
 

 חשיפהמודלפיתוח:2 צעד 7.2
 

ותנאיםהקיימיםקרקעבהשימושבתנאימלאיםחשיפהמסלולילזיהויהינו הכרחיזהצעד
ובאזוריםבאתרבשימושתלויהורצפטוריםחשיפהמסלולישלהימצאותם .הסביריםהעתידיים
בעתידסבירהבמידההצפוי בהםובשימושכיוםהסמוכים שכימיקלים פוטנציאלקייםאם.
 .מודל החשיפהפיתוחבעתאשר ייפגעוהנכסיםבכללהתחשביש,לאתרמחוץינועו אלחשודים

 
 :הבאיםמהגורמים,הפחותלכל,מורכבמודל החשיפה

 
ובעתידכיוםבאתרבשימושמלאיםלהיותהעשוייםוכאלהמלאיםחשיפהימסלול .1

 ;לוומחוצההאתרבתוךהסביר
מלאחשיפהמסלולכלשלהחשיפהויחידותהחשיפהתחום .2 מתייחסחשיפהתחום.

למסלולסיכוןקייםולכן,מלאפהחשימסלולבאמצעותלחשיפהשתורםלאזוראולנפח
 ;זהספציפיחשיפה

 ;מלאלהיותהעשויוכל מסלול חשיפהמלאחשיפהמסלולכלשלהחשיפהנקודת .3
מייצגריכוזלפיתוחהחשיפה בהם ניתן להשתמשויחידתהחשיפהתחוםבתוךהנתונים .4

  .חשיפהמסלולכלשל
 

מלאיותלההעשוימסלול חשיפהאומלאחשיפהמסלולבכל תחוםאתלזהותצורךיש,
הריכוזלהערכתמשמשיםבלבדהחשיפהתחוםבתוךאשר נאספושהנתוניםמפניהחשיפה

  .מודל החשיפהאתבבירורלתעדישזהמשלבכחלק.המייצג
 

 :הבאותהפעולותאתלבצעצריךהצד האחראי,ספציפיבאופן
 

 ;והסבירהצפויובעתידכיוםבתנאיםהמסלולים המלאיםאתלתעד .1
 ;החלקייםוהןהמלאיםהן,למסלוליםבנוגעההיגיון המוביל להחלטותאתלהסביר .2
אשר ישמשוהחשיפהויחידותהחשיפהתחומיבתוךהדגימותמיקומיאתלזהות .3

 .מסלולכלשלמייצגיםריכוזיםלהערכת
 

אתלתעדכדילמלאשניתןלטבלאותדוגמאותהן(ג) 7-1וטבלה(ב) 7-1טבלה,(א) 7-1טבלה
 .מודל החשיפה
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מעריכישלהמקצועיותואת ההסמכות שמואתהעבודהתכניתעםלהגישצריךהצד האחראי

ומקצועיותאקדמיותתעודותכוללתאלההסמכות.הסיכוניםסקראתשיבצעוהסיכונים
גיאולוג)ספציפיות טוקסיקולוג, מודליםבונה, 'וכומהנדס, בביצועשלהםןהניסיועלופרטים(

  .סיכוניםסקר
 
 

 הצורךלפי,נתוניםפערילמילוינתוניםאיסוף:3צעד  7.3
 

בבדיקותאובמדידותצורךישאם .2ובצעד 1בצעדנתוניםפערינמצאואםרקנחוץ3צעד
נוספותסביבתיות וניתוחלדיגוםנוספתתכניתלפתחיצטרךהצד האחראי, ,המצבזהוואם,

 .הדיגוםתכניתאתלאשריצטרךהסביבהגנתלההמשרד
 

הקרקעוגזיהקרקעדגימותכל מעבדהידיעליבוצעוהקרקעוגזיהקרקעניתוחיכלגםכמו,
 .הנחוציםהניתוחיםאתלבצעמעבדותלהסמכתהלאומיתהרשותידיעלאשר הוסמכה

 
 

 מייצגיםריכוזיםחישוב:4צעד  7.4
 

3עד1יםבצעדשהושגהמידעבאמצעות מייצגיםכימיקליםריכוזילחשבצריךהצד האחראי,
החשיפהלמסלוליבהתאם .החשיפהמתחוםנתוניםבאמצעותמלאחשיפהמסלוללכל יתכן,

שהריכוזיםייתכן,כדוגמה.(חשיפהיחידתלכלאחד)מרוביםמייצגיםריכוזיםלחשבצורךשיהיה
 :דלקתחנתשלאתרהפעלתבעתיידרשוהבאיםהמייצגים

 
מבנהבתוךבשאיפהחשיפהלמסלול(הלא רוויה)תת הקרקע בקרקעגזשלמייצגריכוז .1

 ;באתרגרשאינובאתרלעובד
גרשאינובאתרלעובדישירבמגעלמסלולשכבת הקרקע העליונהשלמייצגריכוז .2

 ;באתר
 

 .לאתרמחוץתושבידיעלמבניםבתוךשאיפהמפנישמגןתהוםבמימייצגריכוז .3
 

 .'דבנספחבהרחבהנידוןמייצגריכוזכלשלהחישוב
 

פלומת אם,לדוגמה .מסוימיםבאתרים המדיהבאותמייצגיםריכוזיםבמספרצורךשיהיהייתכן
מגוריםומתחת לבנייןלמגוריםמיועדשאינולבנייןמתחתנעהתהוםבמיזיהום הריכוזים,

יהיומיועד למגוריםשאינווהבנייןהמגוריםבנייןלשעבור הרצפטוריםהתהוםבמיהמייצגים
 .שונים

 
בריכוזיםבתחילהמשתמשיםאםמייצגיםריכוזיםבחישובמהצורךלהימנעיהיהשאפשרייתכן

היעדרמותאם .מייצגכריכוזמסלולכללגבימתענייניםהשבהבמדיכולובאתרמרביים
המרבייםזיםמהריכויותרגבוהות1בשלבהסיכוןמבוססות אינוהמייצגיםהריכוזיםחישוב,

  .נחוץ
 
 
 
 



 

 

 (050405)RAMקבוצת  7.0סעיף
 ,IRBCAהנחיות
 פרסום לציבור, 2014אוגוסט

  4 -7 עמוד

 
ריכוזיםעםוהשוואה1בשלברלוונטיותסיכון-מבוססותיעדרמותבחירת:5צעד  7.5

 מייצגים
 

כימיקלכלעבור1סיכון בשלב -לבחור רמות יעד מבוססותיש5בצעד מסלולוכלרצפטורכל,
בתוך(הלא רוויה)תת הקרקע שלהאווירמסלולאם.(ו) 7-2טבלהעד(א) 7-2מטבלהחשיפה

מלאלבנהמחוץאומבנה וריכוזי(הלא רוויה)תת הקרקע בהאדיםבריכוזילהשתמשיש,
יש,זמיניםהקרקעגזריכוזוגםהקרקעריכוזגםאם(.ב) 7-2וטבלה(א) 7-2שבטבלההקרקע

מלאעילייםלמיםמקרקעאוםתהולמימקרקעהמסלולאם.הקרקעגזבריכוזילהשתמש יש,
ד) 7-2בטבלההמופיעיםהקרקעבריכוזילהשתמש ו) 7-2ובטבלה( שכבת הקרקע לריכוזי(

(הלא רוויה)תת הקרקע והעליונה מלאיםמסלוליםמספרישובמדיהחשיפהבתחוםאם. יש ,
המלאיםהמסלוליםכלשלהמינימליבריכוזלהשתמש מסלול , בנהמבתוךהאווירמסלולאם.

אינםעילייםלמיםמסלולי חלחול הקרקעתהוםלמיהקרקעחלחולמסלולי ,האוויר מחוץ למבנה
מלאים בשוגגעיכול)המשולבהמסלולשלשכבת הקרקע העליונהריכוזי, העורעםמגע,

 .(הלא רוויה)תת הקרקע לישמשו(בחוץושאיפה
 

מיעלהמגנותיעדברמותיש להשתמש,מלאיםאנושיתחשיפהמסלוליאיןשבהםבאתרים
תהום רצפטוריםעלהמגנותקרקעשליעדברמותכאלהבאזוריםכן יש להשתמשכמו.

בגוףאובמעייןישירותלפגועאשר עלולהשפיכהישאם (.א) 6-4בטבלההמוצגותאקולוגיים
עילייםמים (ב) 5-1טבלה)סדימנטיםוקרקעותשלהאקולוגיותהיעדיש להשתמש ברמות,

 .(הלא רוויה)תת הקרקע והן בעבור  שכבת הקרקע העליונההן בעבור ((ב) 6-4וטבלה
 

כהתייחסות .שמרניותהנחותמספרבאמצעותפותחו1הסיכון בשלב -רמות היעד מבוססות
במרחקיוכפלוהקרקעומקורתהוםמימקורשלהסיכון-רמות היעד מבוססות,(ד) 7-2לטבלה

dilution attenuation factor, DAF)הדילולהפחתתמקדםלתאםבההרלוונטי הרוויתווךב(
הנחהמתוךיוצאות(ד) 7-2בטבלההסיכון-רמות היעד מבוססות ,כןכמו (ה) 7-2בטבלההמוצג

רוויהלאבאזור1.0שללהפחתת דילול מקדםשל  תווךבלהפחתת דילול מקדםאם , בנוסף.
1.0 -מיותרגדולרוויבלתיה ,(ד) 7-2בטבלההסיכון-רמות היעד מבוססותאתלהכפיליש,
תווךבלהפחתת הדילול מקדםשהלבלשיםיש.רוויהלאהאזורשללהפחתת הדילול מקדםב
 .'הבנספחעייןלפרטים.התהוםומיהקרקעמקורביןהאנכיבמרחקתלוירוויבלתיה
 

 :1עבור שלב  בקרקע הבאים נקבעו לתנאים מגורים TPH -ריכוזי ה
 

 .ג לבנזין"ק/ג"מ350 .1
 .ג לסולר"ק/ג"מ600 .2

 
שהוגדרופרמטריםעםIRBCA -השלהתוכנההטמעתעלמבוססותאלהיעדרמות,בנזיןלגבי

.וחלקיקיםאדיםשלבחוץושאיפהבשוגגעיכול,בעורמגעשלהמשולבלמסלולמחדלכברירת
אליפטיC5-C8למקטעשחושבוהיעדרמות החומרים האורגניים בטווח של רובאתוהשמהו,

 .ג"ק/ג"מ350 -לועוגלוג"ק/ג"מ303היו,בבנזין TPH -ה
 

סולרבטווחאורגנייםעבור חומרים 396שלריכוזיםשלתוצאותנתנהIRBCA -התוכנת,
ארומטייםC6-C16 -ואליפטייםC9-C8למקטעיג"ק/ג"מ181 -וג"ק/ג"מ הסכום.בהתאמה,

 .ג"ק/ג"מ600שלTPHלריכוזמעלהעוגלזהסכום .ג"ק/ג"מ577הואאלהעיםמקטשל
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TPHלריכוזיבנוסף ,הרלוונטייםהאינדיקציותפרמטרישליעדברמותלעמודצריךהאתר,
 .מלאוהואבמידהתהוםמימסלולעלוהגנה,6-1בטבלההמופיעים

 
אלהמביןיותרהנמוךלריכוזיש להתייחס,סולרובנזיןשלערבובעקבזיהוםנגרםבהםבאתרים

 .לעילהמופיעים
 

קרקעבמסחרילשימוש בטווחאורגנייםחומרים)  C5-C8למקטעהמחושבהרלוונטיהריכוז,
1620הםהריכוזיםסולרבטווחאורגנייםלחומריםהמקטעיםבשני.ג"ק/ג"מ1,280הוא(בנזין

758 -ו מגוריםלאזורתרחיששלבמקרהכמו .ג"ק/ג"מ2,378הואהכוללוהסכום, למלאיש,
 .מלאתהוםלמיהמסלולאםתהוםמיעלולהגנההמלאיםהמסלוליםלכלהיעדרמותאת

 
הפחתהפקטורבאמצעותחושבותבחוץשאיפהמפנימגנים1בשלבקרקעאדישלהריכוזים

ריכוזים .0.01-לחלק למבנהוךבתאווירכריכוזיחושבוהקרקעאדיריכוזי,לפיכך. 0.01של
שיווי משקל המרותבאמצעותסיכון-מבוססיקרקעריכוזילהערכתמשמשיםקרקעאדישלאלה
-תתאדיםלריכוזידומיםאינםקרקע-תתאדישלשהריכוזיםלבלשיםיש.USEPA -השל

קדמימ. 0.1שלהפחתהבפקטורלהשתמשישרצפתיים-עבור ריכוזי אדים תת .רצפתיים
USEPA -השלהנתוניםמתוך מסדהערכהעלמבוססאלההפחתה הערכהומייצגים,
 .שמרנית

 
הישראלייםהערכים,מבנהבתוךשאיפהמפניהמגניםסיכון-מבוססיתהוםמיריכוזילחשבבכדי

באווירמזהמיםלחומריםארוךלטווח "אלמוגערכי"המכונים, שלהפחתהבפקטורהוכפלו,
באמצעותתהוםמיריכוזיחושבומכןולאחרUSEPA -ההנחיותעלהתבססותתוך0.001
 .USEPA -של השיווי המשקלשימור

 
. 4בשלבכמתוארהמחושביםהמייצגיםלריכוזיםמושוות1הסיכון בשלב -רמות היעד מבוססות

 (.להלן6צעד)הבאהפעולהנקבע מסלולההשוואהסמךעל
 
 
 

 והמלצות1שלבהערכתשלותיעודהבאהפעולהלמסלוקביעת:6צעד  7.6
 

 :אפשריותהבאותהאלטרנטיבות,ההשוואהלתוצאותבהתאם
 

. 1בשלב הסיכון-לרמות היעד מבוססותמתחתהינםהמייצגיםהריכוזיםכל:1אלטרנטיבה 
זהבמקרה המפקחותמהרשויותנוספתבפעולהצורךאין'מכתבלבקשיכולהצד האחראי,
 :הבאיםהתנאיםכלומולאובהנחה 

 
תהוםבמיההתפזרות:1תנאי  וקיימתבמידה, בסעיףעיין)מתכווצתאויציבההינה,

צריךהצד האחראי,מתמלאלאזהתנאיאם .(ההתפזרותיציבותעלדיוןלגבי6.12.3
שיקוםפעולות.ההתפזרותיציבותאתלהדגיםשאפשרעדהתהוםמיבניטורלהמשיך

ההתפזרותיציבותאצתלהננקטו תכניתלכלולצריכהההתפזרותיציבותשלהערכה.
 :פירוטעםדיגום

 
 דגימותיילקחומהןהבארות; 
 הדגימותתדירות; 
 במעבדהלניתוחשיטות; 
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 מתכווצתאויציבהשההתפזרותלהדגמהלשימוששיטה; 
 הדיווחולתדירותלפורמטהדרישות. 

 
מהריכוזעשרמפיפחותהואקלים החשודיםכל הכימישלהמרביהריכוז:1תנאי 
כאןהמרבישהריכוזלבלשיםיש .חשיפהמסלולבכלשל הכימיקלים החשודיםהמייצג

ניתן.כולובאתרהמרבילריכוזלא,החשיפהבתחוםכימיקלשלהמרבילריכוזמתייחס
תמהפעולואחתכלידיעל10שלבפקטורחריגהלהצדיקניתןאםזהתנאילמלא

 :שננקטווהמתאימותהבאות
 

 חריגההואהמרביהריכוז; 
 שגויבאופןחושבהממוצעהריכוז; 
 כראויאופייןלאהאתר; 
 כראויאופייןלאשמוקד זיהוםייתכן; 
 לרשויותרצוןמשביעאחרהסבר. 

 
והרציונלזהמתנאיחריגהכללתעדיש ישאם, לרשויותיוגש, אילויקבעוהרשויות.

פעולות בכללאם, לדוגמה .במצבלטפלכדינחוצותיהיו, ,כראוימאופייןאינואתראם,
 .נוספיםובניתוחיםבדגימותצורךיהיה

 
'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב הנפקתלפני:3תנאי  מספקתהבטחהלספקיש,

שיקוםשפעולות נדרשואם, ידיעלמראששאושרההשיקוםלתכניתבהתאםהושלמו,
הופרולאIRBCA -הבהערכתהמשמשותקרקעבשהשימולגביההנחותוש,הרשויות

 activity and)ושימושפעילותמגבלתיצריךזהשתנאיייתכן.ובעתידכיוםהתנאיםלגבי
use limitation, AUL באתריותראואחת( יהיהוניתןהחוקמבחינתמחייבותשיהיו,

על מגבלות פעילות ושימושואכיפהירהלשמתכניותלאמץיש,לכךבנוסף .אותןלאכוף
.הסביבהועלהאדםבריאותעללהגנהדרושהדברעודכלהחוקמבחינתמחייבות
השיקוםפעולותסיוםלאחרדיגומים מוודאיםנדרשים הדגימותשלהעבודהתכנית.

 .מהרשויותמראשאישורלקבלצריכה
 

לוומחוצהבאתראקולוגייםחששותכלאין:4תנאי  אישורידיעלשנקבעכפי,
השלמתידיעלאקולוגייםרצפטוריםעלהמגנותלרמותמתחתהםהמייצגיםשהריכוזים

מתמלאלאזהתנאיאם.האקולוגיהסיכוניםסקר המלצותלספקחייבהצד האחראי,
הסביבהלהגנתהמשרדאם .האקולוגיהסיכוןאתלנהלכדיהסביבהלהגנתלמשרד
 .יעילותשהןולהדגיםאותןליישםיש,תההמלצואתמאשר

 
  .יותרגבוהבשלבלבצע סקר סיכוניםהרשויותידיעלנדרשלאהצד האחראי:5תנאי 

 
 .באתרמטרדיםקיימיםלא:6תנאי 

 
 .מעשיתמבחינההאפשריתהמרביתלרמהעדהוסרוNAPL -כל ה: 7תנאי 

 
 .1הסיכון בשלב -מרמות היעד מבוססותחורגיםיותראואחדמייצגריכוז:1אלטרנטיבה 

 
 :הבאותהאפשרויותמשלושאחתלבחורצריךהצד האחראי,זהבמקרה

 
1סיכון בשלב -לרמות יעד מבוססותהאתראתלשקם:1אפשרות  מקובלותרמות,
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השלמתעם'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב ולבקש,מחייהואזוריאקולוגייםלרצפטורים
בריאותעלשמגניםיותרהנמוכיםהריכוזיםיהיואשר ייבחרוהניקוירמות.השיקום

ניהולתכניתשלפיתוחתצריךזובאפשרותבחירה .אקולוגייםרצפטוריםועלהאדם
 :הבאיםלשלביםובהתאםהשיקוםלתכניתהרלוונטיותהרשויותשלואישורסיכונים

 
 השיקוםבמהלך תרחשותההאתלאשרבכדיניטורתכניתנדרשת, היעילות,

 .לרשויותתקופתיח"דולהגישוישהשיקוםטכנולוגייתשלוההשפעה
 
 הסיכוןמרמותמינימליבאופןחורגיםבאתרמייצגיםשריכוזיםבמקרה

לערוךחייבהצד האחראי,זמניותבטכנולוגיותמשתמשיםכאשראוהמקובלות
 .גובריםלאבאתרשהחששותלאשרכדיארוךלטווחניטור/ציותתכנית

 
 חפירותכגון)קבועותטכנולוגיותבאמצעותהשיקוםפעולותהשלמתלאחר

(סילוקו אישורשתכנית הדיגום המוודא קיבלהלאחרדיגום מוודאלבצע נדרש ,
ויחידתחשיפהתחוםבכלהסיכוןשרמותלהבטיחבכדי,הרלוונטיותמהרשויות

זמניותשיקוםבטכנולוגיותםשבוחריבמקרה .המקובלותברמותעומדיםחשיפה
כיסוי:כגון) (ייצוב/מיצוק, האתרבתוךארוךלטווחניטורבתכניתצורךיש,

 .ולאשרלפתחישאותה,לוומחוצה
 
 היעדלרמותהשיקוםהשלמתלאחר של מגבלות על יישוםשיידרשייתכן,

ייתכן,כןכמו.ארוךלטווחאחריותלנטילתפעילויותשלואכיפהפעילויות ושימוש
 .הרשויותיאשרוושאותההצד האחראייפתחשאותהניטורבתכניתצורךשיהיה

 
חורגיםמייצגיםריכוזיםשבוהמסלוללביטולהנחוצותהפעולותביצוע:1אפשרות 

 .'אין צורך בפעולה נוספת'ובקשת מכתב  1סיכון בשלב -מרמות יעד מבוססות
 
 .8.0בפרקשנדוןכפי,2שלבבסיכוניםסקרלבצעהחלטה:3אפשרות 

 
מפני,בצד האחראילחלוטיןתלויה3באפשרותאו1באפשרותלבחורשההחלטהלביש לשים

2באפשרותבחירה,המקריםבכל .סביבתיתמבחינהמקובללפתרוןמובילההחלטהשכל
.הרשויותהרשאתאתדורשת
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 8.0
 2בשלבסיכוניםסקר

 
 :הבאיםמהתנאיםאחדלכלבכפוף2שלבבסיכוניםסקרלערוךניתן

 
 סיכון-מבוססותיעדרמותמאומאודהמחמירותמהרמותחורגיםהמייצגיםהריכוזים

לרמות ניקוילבצע במקום2בשלבסיכוניםסקרלבצעמחליטהאחראיוהצד1בשלב
 .1סיכון בשלב -יעד מבוססות

 .1סיכון בשלב -בוססותברמות יעד מכלכלית לעמודמשתלםשלאאואפשרותאין 
 לאתרהספציפייםמהתנאיםמשמעותיתבמידהשונות1בשלבההנחות שייתכןכך,

יהיולאולכןבאתרספציפייםתנאיםעליגנולא1הסיכון בשלב -שרמות היעד מבוססות
במידההנמוךבתווך הבלתי רוויבקרקענפחימיםתוכןכוללותהדוגמאות.מקובלות

מקטעתוכן,מלאמבניםבתוךהאדםשאיפתומסלולהמחדלברירתמערךמשמעותית
שהאתראוהמחדלברירתמערךמשמעותיתבמידהנמוךבפחמןהאורגנייםהחומרים

ששימשהמחדלהברירתמקרקעמאודשוניםשהםקרקעאוקרסטידיעלאופיין
 .1סיכון בשלב -לחישובי רמות יעד מבוססות

 בטבלתאוהסיכון-רמות היעד מבוססותבטבלתמיםרשולאהחשודיםהכימיקלים
 .מאודהמחמירותהרמות

 
בשלבהעבודהתכנית,2ובין סקר סיכונים בשלב  1בין סקר סיכונים בשלב הטבועההבדלעקב

ספציפיבאופן.הפרטיםכמותמבחינתתשתנה2 הנדרשיםהפרמטריםלכלהנוגעמידע,
כדי,לרשויותמפורטתעבודהתכניתלהגישיש.2בשלבההעבודבתכניתנידוןלאתרהייחודיים

 .2בסקר סיכונים בשלב להמשיךכדיהכרחיכזהאישור.אישורלקבל
 

כמו סקר סיכונים בשלב שלא.2-1בטבלה מוזכרת2בסקר סיכונים שלב המתאפשרתהגמישות
מתאימיםרכיםעאולאתרייחודייםהסעהבפרמטרישימושעושה2סקר סיכונים בשלב , 1

 :הבאיםהשלביםאתכולל2סקר סיכונים בשלב  .אותםלהצדיקניתןאם,המקצועיתמהספרות
 

 ;עבודהתכניתפיתוח .1
 ;2בשלבסרטנייםשאינםוהסיכוניםסרטנייםההסיכוניםחישוב .2
הצורךובמידתמקובליםסיכוניםעםהמחושביםהסיכוניםהשוואת .3 יעדרמותפיתוח,

 ;2בשלבלאתרספציפיות
 ;הבאהפעולהמסלולעלהמלצה .4
 .העיקריותההנחותכולל2של סקר סיכונים בשלב תיעוד .5

 
להלןמפורטהעבודה משלביאחדכלעלפרטים העבודהתכניתאתלאשרחייבותהרשויות.
 .2בשלב

 
 

 עבודהתכניתפיתוח: 1צעד  8.1
 

שלזמניםלוחלכלולצריכהרןאישואתלקבלכדילרשויותהמוגשת2בשלבעבודהתכנית
הצד ,העבודהתכניתשלהאישורקבלתעם.למסירהכלשהםוחומריםדרךציוני,כולוהפרויקט
לכלולעשויזהיישום.נקבעהשהזמניםללוחבהתאםהעבודהתכניתאתליישםצריךהאחראי

ובנייהההסעשללאתרספציפייםפרמטריםואיסוףלושנחוציםנוספיםנתוניםאיסוף במקרה.
 .מתוקניםזמניםותלוחולהגישהעיכובעללרשויותלהודיעעל הצד האחראי,עיכוביםשל
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צריךח"הדו .לרשויותאותןולהגישהתוצאותאתלתעדצריךהצד האחראי,העבודההשלמתעם

 .להלןכנידוןעתידיפעולהלמסלולהמלצותלכלול
 

 :עלהמבוססיםלאתרספציפייםהסעהמשתנישליישוםמאפשר2סקר סיכונים בשלב 
 

 שיטותבאמצעותהמתאימיםבמיקומיםכראוישנמדדולאתרספציפייםמשתנים
 ;מאושרות

 האתרתנאיאתהמייצגיםכערכיםלהציגשניתןהמקצועיתמהספרותערכים. 
 

מקורמידותכולל('גנספחראה)לאתרספציפייםנמדדיםבערכיםלהשתמשחובה,הפחותלכל
הקרקע (הלא רוויה)תת הקרקע למקורותעומק, התווך הבלתי רוויעובי, ,תהוםלמיעומק,

הידראוליגרדיאנט דיגוםנקודתולבארותהחשיפהלנקודתוהמרחקיםהידראוליתמוליכות,
ספציפייםערכיםכאשר. של הכימיקלים החשודים ונקודות החשיפההמקוראזורביןהממוקמות

כדי,הרשויותשלאישורןעם,מקצועידעתבשיקוללהשתמשיש,לפרמטריםזמיניםאינםלאתר
אם.המקצועיתמהספרותמתאימיםבערכיםלהשתמשאםאונוספתהערכהלבצעאםלקבוע

נוספיםבנתוניםצורךיש הרשויותאישוראתשתקבלנתוניםלהשגתעבודהתכניתלפתחיש,
 .2בשלבסיכוניםסקרביצועלפני

 
,הסעהשלבמודליםלכימיקליםספציפייםביולוגייםפירוקבקצביהשימושאתיתירוהרשויות

בקרקעהיסטורייםיםקידוחשללאתרספציפיתהערכהעלהמבוססים בארותנתוניקרקעגז,
לחלופיןאוניטור המקצועיתמהספרותמוצדקיםערכים, אתלהצדיקשחובהלבלשיםיש.

,לאתרייחודישהואמידעעלהתבססותתוך2בשלבסיכוניםבסקרירוק פבקצביהשימוש
 :היתרביןהכולל

 
 ניטורבבארותבמגמות כימיקלים חשודיםעקביתירידה; 
 השמדהתהליכיסמךעלטבעיתלהפחתהראיותהמספקיםפנימייםפרמטריםמדידת

 .בלבדופירוק
 

 .פנימייםפרמטריםכתלהערהמשמשתהשיטהאתלתארצריכההעבודהתכנית
 
 

  2בשלבהסיכוניםחישוב :1צעד  8.2
 

הכימיקלים לכלקרצינוגנייםשאינםוהסיכוניםהקרצינוגנייםהסיכוניםאתמעריך2צעד
הרצפטורים, החשודים בסקר סיכונים  .IRBCA -התוכנתאתהמשמשיםחשיפהומסלולי,

חשיפהמסלולוכלכל כימיקל חשודעבוריחושבוקרצינוגניים-ולאקרצינוגנייםסיכונים,2בשלב 
הכוללהסיכוןאתלחשבישמכןלאחר.החשיפהלמודלבהתאםמלאלהיותהעשויוכזהמלא
 .כולובאתרהמצטברוהסיכוןכל כימיקל חשודשל

 
2בשלבסיכוניםחישובבעת המודל, כימיים-הפיזייםהמאפיינים, הטוקסיקולוגייםהמאפיינים,

1סיכון בשלב -בחישובי רמות יעד מבוססותהמשמשיםלאלהזהיםיהיוהחשיפהומקדם
,באתרהם כימיקלים חשודיםאךרעילותערכילהםאיןשכימיקליםלגבי.'הבנספחשמופיעות

הדרכה,המקצועיתבספרותעיוןסמךעלהנדרשיםהרעילותערכיאתלפתחצורךשיהיהייתכן
ערכים .חליפיבכימיקללהשתמשאוקליפורניהשלEPA -או ה WHO -ה, USEPA -מהזמינה

השתמשUSEPA  -ה ,בעבר. הבריאותומשרדהסביבהלהגנתהמשרדידיעלאושרואלה
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 .זובגישהגםלהתחשבוישבשילוב בין הגישות
 

אקולוגיסיכוניםלסקרבנוגע6.0בסעיףשנידוןכפי רמותלזהותגםצריךהצד האחראי,
שלהמייצגיםהריכוזים .הצורךבמידתמחייהואזוריאקולוגייםרצפטוריםעלהמגנותמתאימות

ותאחרותרלוונטיתבמדיואחריםוריכוזים)תהוםומיקרקע בסקר כמוזההבאופןמחושבים(
'דבנספחשנידוןוכפי1סיכונים בשלב  הסיכוניםלהערכתמשמשיםאלהמייצגיםריכוזים.

שתכלולסיכוניםלניהולתכניתלפתחיש,המקובלתהסיכוןמרמתחורגרבאתהסיכוןאם .באתר
חישובלגבידיוןלכלולצריכההעבודהתכנית.2לאתר בשלב ספציפיותיעדרמותשלפיתוח

 .המייצגיםהריכוזים
 
 

 תהוםמימשאביעלההגנההערכת 8.2.1
 

 :מזוהמיםתהוםבמיהבאיםיםמסלולהאתלהעריךיש
 

 ובעתידכיוםשתייהמיכאספקתתהוםבמישימוש; 
 ;אדיםלחדירתלגרוםשעלולתהוםממילנידוףפוטנציאל 
 .ליםאו/ועילייםלמיםתהוםמישחרור 

 
באתרמיםלאספקתבארותישכאשרתהוםובמיבקרקעהמותרותהזיהוםרמותמהןלקבועיש
נדרשותתהוםומיקרקעשלהניקויתרמו,מיםלאספקתבארותאיןשבהןבאתרים .לומחוצהאו

 .לעילהמפורטיםאחריםיםמסלולעללהגן
 

 .במקורתהוםומיקרקעשלמייצגיםלריכוזיםויושוויפותחויעדרמות,2בסקר סיכונים בשלב 
מ100 -והנכסמגבולפחותשהואבמרחקנמצאביתילשימושנקודת החשיפה ממקור'

 .המיםרשותידיעלשהוגדרבמרחקאוהכימיקלים החשודים
 
 

 עילייםמיםהערכת 8.2.2
 

עילייםמיםבגופילפגועעלולאתרזיהוםשבהםבאתרים או  2סיכונים בשלב בסקרצורךיש,
 .2בשלב 

 
 

 מקובלותסיכוןרמותעם2בשלבסיכוניםהשוואת: 3צעד  8.3
 

 :ליםמקובסיכוניםשלהבאיםלקריטריוניםיושוו2בשלבהסיכונים
 

 להיותחייבהחשיפהמסלוליולכללכל כימיקל חשודהסיכונים לחלות בסרטןשלהסכום
  .ממנוקטןאו10-5 × 1 -לשווה

 
 חייבהכימיקלים החשודיםולכלחשיפהמסלוללכלהסיכונים לחלות בסרטןשלהסכום

 .ממנוקטןאו10-5 × 1 -לשווהלהיות
 

 כולובאתרלך החייםהסיכון המצטבר לחלות בסרטן במה כלשלהסיכוןסכוםכלומר,
10-4 × 1 -מיותרגדוללהיותיכוללאהחשיפהמסלוליוכלהכימיקלים החשודים עם.
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זאת סקר לעריכתוהגורםהסיבהשהואכיווןמוערךאחדחשיפהמסלולרקאם,
הסיכונים גמהלדו.x 10-5 1 -מפחותלהיותחייב"כולובאתר"המצטברהסיכון, אם,

למבניםאדיםחדירתלמנועכדיהסביבה הקלהלהגנתהמשרדידינדרשת על ונערך ,
אחריםחשיפהמסלוליוקיימיםאדיםחדירתשלהערכהלצורךסקר סיכונים העשויים,

מחוץאדיםפליטותשאיפתשמעריךלסקר סיכוניםרלוונטייםאינםאךמלאיםלאלהיות
שווהלהיותחייבהכימיקלים החשודיםכלשלכולובאתרהמצטברהסיכוןאזי,למבנים

ממנוקטןאו x 10-5 1 -ל לכךבנוסף. שסיכון מצטבר לחלות שאומריםהקריטריונים,
בכימיקלים המזוהמיםאתריםעלחלים,10-4 × 1עללעלותיכוללאכולובאתרבסרטן

 .יותרוא,שזוהולפחותמזהמיםחומרים10המהווים,מרוביםחשודים
 
 כימיקלכלשלהסיכוניםאינדקס החשיפהמסלוליכלשלהסכנותמנתסכוםשהוא,

 .1.0עללעלותיכוללא,(הכוללהסיכון)כימיקללכלהמלאים
 

 חשיפהמסלולכלשלהסיכוניםאינדקס הכימיקלים כלשלמנת הסכנותסכוםשהוא,
 .1.0עללעלותכולילא,(הכוללהסיכון)חשיפהמסלולכלשלהחשודים

 
 לכלהכימיקליםכלשלהסכנותמנותשלהסכום)כולובאתרהמצטבראינדקס הסיכונים

החשיפהמסלולי להיותחייבאינדקס החשיפה.ממנוקטןאו1.0 -לשווהלהיותחייב(
אם רק מסלול אחד מוערך או אם הוא הסיבה לביצוע סקר גםממנוקטןאו1.0 -לשווה

 .הסיכונים
 
 :הבאותלאפשרויותתוביללעילההשוואה

 
 כל כימיקל עבורהחשיפהמסלולילכלהסיכונים לחלות בסרטן במהלך החייםסכום

קטן והסיכון המצטבר באתר כולו לחלות בסרטן במהלך החיים10-5 × 1- -חשוד קטן מ
10-4 × 1 -מ ואז הסיכון המצטבר , אם מוערך רק אחד ממספר מסלולים מלאיםאלא,
לפתח רמות יעד צורךיהיהלא,זהבמקרה . x 10-5 1 -חייב להיות קטן מ "באתר כולו"

 .2קרצינוגניות בשלב ספציפיות לאתר להשפעות
 

 הסיכון לחלות אויותראואחדהסיכון לחלות בסרטן במהלך החיים של כימיקל חשוד
הסיכון או/ו10-5 × 1-מגבוהיותראואחדחשיפהבסרטן במהלך החיים של מסלול

אם רק אחד אלא ,10-4 × 1-מגבוההמצטבר באתר כולו לחלות בסרטן במהלך החיים
 x 1 -חייב להיות פחות מ "באתר כולו"ואז הסיכון המצטבר , מהמסלולים המלאים נבדק

בנספחשמוסברכפי.2רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב לפתחיש,זהבמקרה .10-5
צריךהצד האחראי,לפיכך.של רמות יעד ספציפיות לאתרישובבחרבהגמישותיש',ה

 .רמות היעד הספציפיות לאתרלחישובהמשמשותוההנחותהשיטהאתהיטבלהסביר
 

 ואינדקס הסיכוניםחשיפהמסלולולכללכל כימיקל חשודהמחושבותאינדקס הסיכונים
זהבמקרה.1.0 -מקטניםכולולאתרהמצטברות לפתח רמות יעד צורךיהיהלא,

 .סרטניותשאינןלהשפעות2ספציפיות לאתר בשלב 
 

 חשיפהמסלולשלאינדקס הסכנותאויותראואחדאינדקס הסיכונים של כימיקל חשוד
,זהבמקרה .1.0 -יותר מגדולכולובאתרהמצטבראינדקס החשיפהאו/ויותראואחד

 .2לפתח רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב יש
 

 (פחות מהאיחוד)דקס הסיכונים של כל כימיקל חשוד וכל מסלולי החשיפה מקובל אינ ,
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, במקרה זה  (גדול מהאיחוד)אך אינדקס הסיכונים המצטבר באתר כולו אינו מקובל 
. ייתכן שיהיה עדיף לפתח אינדקס סיכונים ספציפי להשפעות שליליות על הבריאות

מערכת היעד או מצב , היעד ראיבי הדבר יצריך הפרדה של הכימיקלים החשודים לפ
הפעולה ולהסיק אינדקס סיכונים לכל השפעה שלילית עם אישור מראש של הטוקסיקולוג 

אם יש עשרה כימיקלים , כדוגמה  .המחלקה לבריאות סביבתית –ממשרד הבריאות 
שלושה משפיעים על מערכת , ארבעה מהם משפיעים על הכליות בלבד, חשודים באתר
ניתן לקבץ את , במקרה זה .זים בלבד ושלושה משפיעים על הכבד בלבדהעצבים המרכ

מערכת ( ii), הכליות( i)אלה שמשפיעות על : הכימיקלים החשודים לשלוש קטגוריות
ניתן לפתח אינדקס סיכונים מצטבר לכל אחד משלושת   .הכבד) iii), העצבים המרכזית

לא יהיה צורך , לה קטן מאחדאם כל אחד מאינדקסי הסיכונים המצטברים א. האיברים
עבור כימיקלים חשודים אלה להשפעות שאינן  2לפתח רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב 

יהיה צורך לפתח את רמות היעד לכימיקלים חשודים , אם הדבר אינו מקובל. קרצינוגניות
בריאותשלהסיכוניםלסקרבנוסף. בקבוצה שחורגת מאינדקס הסיכונים של האיחוד

במידת,האקולוגיותהסינוןלרמותהמייצגיםהריכוזיםאתלהשוותגםיש,לעילהאדם
 .2בצעדולזהותן,הצורך

 
כולובאתרמצטבריםסיכוניםלהערכתנכללתאינהעופרת של אינדקס בהערכהכלומר,

ג"ק/ג"מ80 -לנקבעולעופרתהיעדרמות.בסיכון לחלות בסרטן במהלך החייםאוהסיכונים
CalEPA, 2005)םלמגורי לעייןיש (Cal EPA, 2005)תעשייה /למסחרג"ק/ג"מ320 -ו(
 .נוספיםפרטיםלקבלת'הבנספח

 
 

 הבאהפעולהמסלולעלהמלצה: 4צעד  8.4
 

 :אפשריותהבאותהאלטרנטיבות,לעילההשוואהלתוצאותבהתאם
 

 'נוספתבפעולהרךצואין'מכתבהמפקחתמהרשותלבקשרשאיהצד האחראי:1אלטרנטיבה 
 :הבאיםמתקיימים התנאיםאם

 
 ;מקובלהרצפטוריםכלשל(החשיפהמסלוליכל)כימיקלכלשלהכוללהסיכון .1
 ;מקובלהרצפטוריםכלשל(הכימיקליםכל)חשיפהמסלולכלשלהכוללהסיכון .2
הרצפטוריםכלשל(המלאיםהמסלוליםוכלהכימיקליםכל)כולובאתרהמצטברהסיכון .3

 ;מקובל
לחלופין .4 הםהחשיפהמסלוליוכלהכימיקלים החשודיםכלשלהמייצגיםהריכוזים,

  .2לרמת היעד הספציפיות לאתר בשלב מתחת
 

 .להתקייםצריכיםהבאיםהתנאים,לכךבנוסף
 

לגבי6.12.3בסעיףעיין)מתכווצתאוהינה יציבה,קיימתאם,פלומת הזיהום:1תנאי 
להמשיךצריךהצד האחראי,מתמלאלאזהתנאיאם .(לומת הזיהוםפיציבותעלדיון

פלומת הזיהוםיציבותאתלהדגיםשאפשרעדהתהוםמיבניטור פעולותלנקוטניתן.
פלומת הזיהוםהתייצבותאתלהאיץכדישיקום דיגוםתכניתלכלולחייבתזוהמלצה.

 :כגון,פירוטעם
 

 דגימותיינטלומהןהבארות; 
 הדיגוםתתדירו; 
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 במעבדהלניתוחשיטה; 
 מתכווצתאויציבהשפלומת הזיהוםלהדגמהשיטה; 
 הדיווחולתדירותלפורמטהדרישות. 

 
'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב הנפקתלפני:1תנאי  מספקתהבטחהלספקיש,

הרשויותידיעלמראששאושרההשיקוםלתכניתבהתאםבוצעושיקוםשפעולות
IRBCA -הבהערכתהמשמשותבאדמההשימושלגביושההנחות,ושלמווההרלוונטיות

ובעתידכיוםהתנאיםלגביהופרולא ושימושפעילותמגבלתיצריךזהשתנאיייתכן.
באתריותראואחת אותןלאכוףיהיהוניתןהחוקמבחינתמחייבותשיהיו, ,כןכמו.

כדינחוץהדברעודכלארוךחלטוואחריותשלואכיפהלשמירהתכניותלהיותצריכות
 .הסביבהועלהאדםבריאותעללהגן

לקבלצריכההדיגוםשלהעבודהתכנית.השיקום נדרש דיגום מוודאפעולותסיוםלאחר
 .מהרשויותמראשאישור

 
לוומחוצהבאתראקולוגייםחששותכלאין:3תנאי  אישורידיעלשנקבעכפי,

השלמתידיעלאקולוגייםרצפטוריםעלהמגנותרמותמהנמוכיםהמייצגיםשהריכוזים
מתמלאלאזהתנאיאם.האקולוגיהסיכוניםסקר המלצותלספקחייבהצד האחראי,

האקולוגיהסיכוןאתלנהלכדיהסביבהלהגנתלמשרד הסביבהלהגנתהמשרדאם.
 .יעילותשהןולהדגיםאותןליישםיש,ההמלצותאתמאשר

 
  .יותרגבוהבשלבסיכוניםסקרלבצעהרשויותידיעלנדרשלאראיהצד האח:4תנאי 

 
 .באתרמטרדיםקיימיםלא:5תנאי 

 
 .מעשיתמבחינההאפשריתהמרביתלמידהעדהוסר NAPL -ה:6תנאי 

 
של המייצגמהריכוזעשרמפיפחותהואכל כימיקל חשודשלהמרביהריכוז:7תנאי 

לריכוזמתייחסכאןהמרבישהריכוזלבלשיםיש .יפהחשמסלולבכלהכימיקל החשוד
זהתנאילמלאניתן.כולובאתרהמרבילריכוזלא,החשיפהבתחוםכימיקלשלהמרבי

 :שננקטווהמתאימותהבאותמהפעולותאחתכלידיעלחריגהלהצדיקניתןאם
 

 ;חריגההואהמרביהריכוז ·
 ;שגויבאופןחושבהממוצעהריכוז ·
 ;כראויופייןאלאהאתר ·
 ;כראויאופייןלאחםשאזורייתכן ·
 .לרשויותרצוןמשביעאחרכל הסבר ·

 
והרציונלזהמתנאיחריגהכללתעדיש ישאם, לרשויותיוגש, אילויקבעוהרשויות.

פעולות בכללאם, לדוגמה .במצבלטפלכדינחוצותיהיו, ,כראוימאופייןאינואתראם,
 .נוספיםתוחיםובניבדיגומיםצורךיהיה

 
 :המקובלותהסיכוןמרמותחורגיםהמחושביםהסיכונים :1אלטרנטיבה 

 
או/ואקולוגיאואנושירצפטורכלשל(החשיפהמסלוליכל)כימיקלכלשלהכוללהסיכון .1

 ;המקובלותמהרמותחורגמחייהאזורי
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אואנושירצפטורכלשל(הכימיקלים החשודיםכל)חשיפהמסלולכלשלהכוללהסיכון .2
 ;המקובלותמהרמותחורגמחייהאזוריאו/ואקולוגי

 
המלאיםהמסלוליםוכלהכימיקליםכל)כולובאתרהמצטבריםהסיכונים .3 חורגים(

 ;המקובלותמהרמות
 
 .2מרמות היעד המחושבות הספציפיות לאתר בשלב חורגיםהמייצגיםהריכוזים .4

 
 :מהבאיםאחדעלהמליץלצריךהצד האחראי,זוהחלטהסמךעל
 

אתלשקםמחליטהצד האחראיאם)  2על רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב המלצה .1
המגניםהנמוכיםהריכוזיםיהיוהניקוירמות,2לרמות יעד ספציפיות לאתר בשלב האתר

האדםבריאותעל אזוריאו/ואקולוגייםרצפטוריםועל,סרטנייםוהן לאסרטנייםהן,
שלואישורסיכוניםניהולתכניתשלפיתוחתצריךזובאפשרותחירהב .(מחייה

 :הבאיםלשלביםבהתאםהרלוונטיותהרשויות
 

 השיקוםבמהלך ההתרחשותאתלאשרכדיניטורתכניתנדרשת, היעילות,
 .לרשויותתקופתיח"דולהגישוישהשיקוםטכנולוגייתשלוההשפעה

 
 הסיכוןמרמותמינימליבאופןרגיםחובאתרמייצגיםשריכוזיםבמקרה

המקובלות בטכנולוגיותמשתמשיםכאשראוטבעיתבהפחתהבוחריםכאשר,
זמניות לאשרכדיארוךלטווחניטור/התאמהתכניתלערוךחייבהצד האחראי,

ואתהיעילותאת,ההתרחשותאתלאשרכדיאו/וגובריםלאבאתרשהחששות
 .הטבעיתההפחתהשלההשפעה

 
 השיקוםפעולותהשלמתאחרל סילוקוחפירותכגון, כדינדרש דיגום מוודא,

ברמותעומדיםחשיפהויחידתחשיפהתחוםבכלהסיכוןשרמותלהבטיח
אתלקבלכדיהרלוונטיותלרשויותתוגשתכנית הדיגום המוודא.המקובלות

,(ייצוב/יצוקמכיסוי אוכגון)זמניותשיקוםבטכנולוגיותשבוחריםבמקרה .אישורן
לוומחוצההאתרבתוךארוךלטווחניטורבתכניתצורךיש לפתחיששאותה,

 .ולאשר
 
 היעדלרמותהשיקוםהשלמתלאחר מגבלות על שליישוםשיידרשייתכן,

כזאתתכנית .ניטורבתכניתצורךויהיהאו אחריות לטווח ארוךפעילויות ושימוש
 .יישומהלפניהרשויותאישוראתלקבלתצטרך

 
הצד ,המקובלותהסיכוןמרמותחורגיםהסיכוניםאם.3של סקר סיכונים בשלב ביצועים .2

חריגההייתהשעבורםלרצפטורים3לבצע סקר סיכונים בשלב להחליטיכולהאחראי
בשלבבהערכהלהיכללצריכיםהכימיקלים החשודיםשכללבלשיםיש.2בשלבבסיכון

3. 
 

, עם מגבלות על פעילויות ושימושלמשל)הגבלותעםהמוענק'לה נוספתאין צורך בפעו'מכתב 
 .נשמרותההגבלותעודכלרקתקף(ארוךלטווחניטור,אחריות לטווח ארוך
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 והמלצות2בשלבסיכוניםהערכתתיעוד :5שלב  8.5
 

לתעדיש,אחריםמעונייניםוצדדיםהרשויותידיעל2בשלבסקר הסיכוניםסקירתעדלהקלכדי
1בשלבסיכוניםסקרגםנערךאם.הסיכוניםסקראתבבירור ההערכותשתיאתלהגישיש,

 :הבאיםהפרטיםאתלכלולצריך2של סקר סיכונים בשלב ח"הדו,הפחותלכל.יחידח"בדו
 

 האירועיםשלוכרונולוגיההאתררקע; 
 ;ובעתידכעת,בעברבאתרבאדמהשימוש 
 האתרשלגיאולוגיה-והידרוסטרטיגרפיה; 
 ההערכהלביצועששימשונתונים; 
 ההערכהלביצועששימשוהנחות; 
 שלווההנחותהחשיפהמודלשלמסמכים; 
 הסעהשלהפרמטריםכלשלוהצדקותמסמכים; 
 כימיקל חשודכלשלמשוערסיכון חשיפהמסלולכל, המצטברוהסיכוןרצפטורכל,

 ;הומדירצפטורלכלכולובאתר
 2סקר הסיכונים בשלב עלהמבוססותהמלצות. 

 
 :הבאותהנקודותאתלכלולצריךח"הדו,לכךבנוסף

 
 (אותםמבקשיםאםמסךתדפיסיגםכמו)הקלטקובציכל פלטוקובציבינייםחישובי,

לפחותשלושה כימיקלים חשודיםשלהחישוביםלביצועששימשוומהמודליםמהתוכנה
 ;מסלולכלעבור

 הפרמטריםכלשלהמדויקמקורהאתלפרטיש להנחיותבהתאםוהמשוואותהמודלים,
שלעותקיםלבקשעשויהסביבהלהגנתהמשרד.ככאלהבבירורידונו- IRBCAהשל

 .זהמסוגעזרחומרי
 סקראתשיבצעוהסיכוניםמעריכישלהשםאתמראשלהגישחייבהצד האחראי

כלשהםומקצועיותהאקדמיותפציפיותהסההסמכותואתהמודליםוחישוביהסיכונים
סקרבביצועשלהםהניסיוןעלופרטים('וכומהנדס,מודליםבונה,טוקסיקולוג,גיאולוג)

  .סיכונים
 
התנאיםשכלהמראיםמסמכיםלהגישיש,'אין צורך בפעולה נוספת'למכתב בקשההוגשהאם

 .מולאו,1אלטרנטיבה,8.4בסעיף
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0.9
3בשלבסיכוניםסקר


.לערוךלבחוריכולהאחראישהצדאתרשלוייחודיתמפורטתהערכההוא3בשלבסיכוניםסקר
השלמת סקר לאחראותולבצעכדאי,מחייבתדרישהאינו3כלל סקר סיכונים בשלב שבדרךאף

.2או שלב /ו 1סיכונים בשלב 


2-1בטבלהלראותשניתןכפי יכול3סקר סיכונים בשלב ,2לסקר סיכונים בשלב בהשוואה,
רעילותשלביותרהעדכנייםבפקטוריםלהשתמש וכימייםפיזייםמאפיינים, חשיפהפקטורי,

הסעהשלחלופייםומודליםלאתרייחודים לפיכך. הגמישותאתמספק3סקר סיכונים בשלב ,
,1ברמהייםאקולוגסיכוניםסקרלכלוליכול3סקר סיכונים בשלב  .לצד האחראיביותרהרבה
 .6.11בסעיףכמתואר2רמהאו2רמה


:הבאיםהשלביםאתמצריך3סקר סיכונים בשלב 


;הרשויותבאישור3בשלבעבודהתכניתפיתוח .1
;הצורךלפי,נוסףמידעאיסוף .2
;3בשלבהסיכוניםחישוב .3
במידת ניקוירמותופיתוחמקובלותסיכוןרמותעםהמחושביםהסיכוניםהשוואת .4

;ורךהצ
;הבאהפעולהמסלולעלהמלצה .5
.3בשלבסיכוניםסקרעלח"דוהשלמת .6


 .להלןנידוןצעדכל

 


3בשלבעבודהתכניתפיתוח: 1צעד0.1


לצד האחראירבהגמישותמספק3סקר סיכונים בשלב  ביןכוללותכזולגמישותדוגמאות.
:היתר



 ושל אזורים מגוריםשלוריםלרצפטפרט)לאתרייחודייםנוספיםרצפטוריםהערכת
לצרכימשתמשיםכגון,(2ובשלב1בשלבסיכוניםבסקריהמטופליםלמגוריםשאינם

;גבולומסיגיפנאי

 ;לאתרספציפייםחשיפהבגורמישימוש

 2ובשלב1בשלבהסיכוניםבסקריששימשומהערכיםהשוניםרעילותבערכישימוש,
כאשרסרטניותשאינןלהשפעותכרוניים-תתתרעילובערכישימושלכלולושעשויים

נפוציםאינםכרוניים-תתרעילותשערכילבשים)שניםמשבעפחותהואהחשיפהמשך
רמותמפרסמת(RDSTA)ומחלותרעיליםחומריםלרישוםהסוכנות.כרונייםערכיםכמו

;(כרוניים-תתרעילותכערכילשימושלהתאיםאשר יכולותמינימליותסיכון

 ;הסעהשלחליפייםבמודליםשימוש

 ;לאתרייחודייםשיקוליםעלהמבוססתשכבת הקרקע העליונהשלחליפיתהגדרה

 יעדרמותלפיתוחהמשולב המעודכןקינטי-הביוהחשיפהבמודללהשתמשניתן
.לעופרתלאתרספציפיות


הספציפיוהאופיתזאגמישותבזכות.טכניבאופןהספציפיתהבחירהאתלהצדיקישמקרהבכל
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לפני3בשלבהעבודהתכניתאתלאשרחייבותהרשויות,3של סקר סיכונים בשלב לאתרמאוד
.יישומה


3בסקר סיכונים בשלב  שעבורםרצפטוריםהםבהםלהתחשבשישהיחידיםהרצפטורים,

שלאאחריםנוספיםורצפטוריםהמקובלותמהרמותחורג3בסקר הסיכונים בשלב הסיכון
עם.אינו חורג2בשלבהסיכוןשעבורםרצפטוריםלהעריךצורךאין.2בשלבבהערכהנחשבים

זאת ובסקר  2בסקר סיכונים בשלב הנשקליםהחשודיםמהכימיקליםאחדאףלבטלניתןלא,
יהיו3ובשלב2בשלבסיכוניםבסקריהנשקליםהכימיקלים החשודים ,לפיכך.3סיכונים בשלב 

.אחרמשהועליצביעו2בשלבהסיכוניםבסקרשנאספוחדשיםנתוניםאםאלא,זהים


:הבאותהנקודותאתהפחותלכללכלולחייבתהעבודהתכנית


 .3בשלבלהעריךישאותםהרצפטוריםזיהוי

 3בשלביחושב סיכוןעבורםהכימיקלים החשודיםזיהוי טיפוסיבאופן. כימיקלים ,
.2בשלבבסקר סיכוניםשלאלהזהיםיהיואלהחשודים

 סיכוןעבורם יחושב, מלאיםלהיותהעשוייםומסלולי חשיפהמלאיםחשיפהמסלולי
לכימיקלים החשודים שבסקר זהיםיהיואלהכימיקלים חשודים,טיפוסיבאופן.3בשלב

.2סיכונים בשלב 

 ולי ולמסלמלאיםחשיפהימסלוללהסיכוןבחישובבשימוששיהיוההסעהלמודליהסבר
השוניםבמודליםשימושלהציעיכולסקר הסיכונים .מלאיםלהיותחשיפה העשויים

2או בשלב  1בסקר סיכונים בשלב המשמשיםמאלה הפחותלכל. בהםהמודלים,
:צריכיםמשתמשים

;עמיתיםביקורתלעבור –
;עלותללאלרשויותעותקלספקאולציבורזמיניםלהיות –
;דומיםבפרויקטיםשימושהיסטורייתלהםשתהיהעדיף –
.טכניתמבחינההגנהברילהיות –

 סקר הסיכונים  .3בשלבהסיכוןאתלחשבכדיבטבלההקלטפרמטריאתלהציגיש
מהפרמטריםאחדכללגבייצטרך להצדיק את השימוש בערכים ובמתודולוגיה שנבחרו

.האלה

 :3לסקר סיכונים בשלב ייחודייםשיהיוקלטלפרמטרידוגמאות
;לכימיקלספציפייםפיזייםמאפיינים –
;לכימיקלספציפייםרעילותמאפייני –
;אחריםחלופייםגורמיםאולאתרספציפייםחשיפהגורמי –
.הסעהשלהנבחריםלמודליםהנדרשיםולאתרהלמדיייחודיםגורמים –

 דנספחראה)המייצגיםהריכוזיםלחישובשישמשווהמתודולוגיההנתוניםעלדיון'
(.נוסףמידעלתלקב

 בשטחנוספתעבודההדורשיםנתוניםפעריעלהסבר נתוניםלאיסוףהעבודההיקף.
.3של סקר הסיכונים בשלב העבודהבתכניתלהיכללחייבאלה

 שונותשלההשפעהתוערךשבווהאופןהקלטגורמישלהוודאותוחוסרהשונותעלדיון
הסופיהסיכוןעלזו להדמיותועדרגישותמניתוחנעותודאותה-אילניתוחטכניקות.

.מפורטותקרלומונטה

 כלשהובשלבבעבראשר הושלמוסקרי סיכונים אקולוגיים .אקולוגיסיכוןשלהערכה
.שובאותםלבצעצורךואין3בסקר סיכונים בשלב גםיתקבלו


בשלביםסיכונסקרלבצערשאיהצד האחראי,3בשלבהעבודהלתכניתהאישורקבלתלאחר

3 במתודולוגיהשינויכל. חייבים3בשלבהעבודהבמהלךהקלטבפרמטריאוהזמניםבלוח,
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 .אותםלתעדחייבוהצד האחראימהרשויותגםאישורלקבל
 


לצורךבהתאם,נוספיםנתוניםאיסוף :2שלב0.2


3בשלבהעבודהלתכניתהאישורקבלתעם חהשטעבודתאתלבצעחייבהצד האחראי,
אוהשטחתנאיבגללהעבודהמתכניתסטייהכלעללדוןיש.הנתוניםאתלאסוףבכדיהנחוצה

ולסוגלאופיבהתאם.בשטחהעבודותהשלמתלפניהרשויותעםבשטחהעבודהשללוגיסטיקה
הנתוניםופעריבשטחהעבודהשל .לרשויותנפרדנתוניםח"דולהגישצורךיהיהשלאייתכן,

לאיסוףהעבודותעלמסמכיםלכלולניתן.3מסקר הסיכונים בשלב כחלקייכללואהזאתבמקום
 .3בשלבהסיכוניםסקרח"לדוכנספחהנתונים

 


3בשלבהסיכוניםחישוב :3צעד0.3


הכימיקלים לכלקרצינוגנייםשאינםוהסיכוניםהקרצינוגנייםהסיכוניםאתמעריך3צעד
העבודהלתכניתבהתאםוהנתוניםהמודליםאתהמשמשיםמלאיםחשיפהומסלוליהחשודים

לכלהסיכוניםסכום)כימיקל חשודלכלהסיכוןאתלחשביש3בסקר סיכונים בשלב .המאושרת
כימיקלשלהמלאיםהחשיפהמסלולי סכום)רצפטורלכלכולובאתרהמצטברהסיכוןואת(

לשקולניתן,הצורךבמידת(.המלאיםההחשיפמסלוליולכלהכימיקלים החשודיםלכלהסיכונים
 .העבודהלתכניתבהתאםאקולוגיסיכוןגם

 


ניקוי רמותפיתוחמקובלותסיכוןרמותעםהמחושביםהסיכוניםהשוואת:4צעד0.4
הצורךובמידת



 המצטברהסיכוןאתוכןכימיקל חשודכלעבורהסיכוניםכלסךאתמשווים4בצעד
שלהםהמקובלותהסיכוניםרמותעםררצפטולכלכולובאתר הכוללהסיכון המקובל.

 1הואחשיפהמסלולוכל10-5 × 1הואכימיקל חשודלכללחלות בסרטן במהלך החיים
סכוםכלומר,הסיכון המקובל המצטבר באתר כולו לחלות בסרטן במהלך החיים.10-5 ×
 × 1 -מיותרגדוללהיותיכוללאהחשיפהמסלוליוכלהכימיקלים החשודיםכלשלהסיכון

10-4 זאתעם. לעריכתוהגורםהסיבהשהואכיווןמוערךאחדחשיפהמסלולרקאם,
אם,לדוגמה.10-5      -מקטןלהיותחייב"כולובאתר"המצטברהסיכון,סקר הסיכונים

ונערך למבניםאדיםחדירתלהפחיתבכדיהקלה הסביבהלהגנתהמשרדידיעלנדרשת
אחריםחשיפהמסלוליוקיימיםאדיםחדירתשלהערכהלצורךר סיכוניםסק העשויים,

מחוץאדיםפליטותשאיפתהמעריךלסקר סיכוניםרלוונטייםאינםאךמלאיםלאלהיות
שווהלהיותחייבהכימיקלים החשודיםכלשלכולובאתרהמצטברהסיכוןאזי,למבנים

שהסיכון המצטבר באתר כולו האומריםהקריטריונים,בנוסף.ממנוקטןאו10-5      -ל
המזוהמיםאתריםעלחלים10-4 × 1עללעלותיכוללאלחלות בסרטן במהלך החיים

.שאותרו באתרים אלומזהמיםחומרים10הכוללים לפחות,מרוביםבכימיקלים חשודים


 החשיפהמסלוליושל כלכל הכימיקלים החשודיםשלהמקובלאינדקס הסיכונים
1.0הואכולובאתרהמצטברואינדקס הסיכונים לאינדקסי הסיכוניםזהיםכלומר הם,

.2בסקר סיכונים בשלב המשמשים


 :הבאותלאפשרויותתובילההשוואה
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 הסיכון הכולל , הסיכון הכולל המחושב לכל כימיקל חשוד לחלות בסרטן במהלך החיים
החיים והסיכון המצטבר באתר כולו לחלות של כל מסלול חשיפה לחלות בסרטן במהלך 

זהבמקרה. מרמות הסיכון המקובלות נמוכיםבסרטן במהלך החיים  צורךיהיהלא,
.3לפתח לכימיקלים חשודים קרצינוגניים רמות יעד ספציפיות לאתר בשלב 



  הסיכון הכולל של כל הכימיקלים החשודים לחלות בסרטן במהלך החיים הסיכון הכולל
סלול חשיפה לחלות בסרטן במהלך החיים והסיכון המצטבר באתר כולו לחלות של כל מ

לפתח רמות יעד יש,זהבמקרה.המקובלותהסיכוןמרמותחורגבסרטן במהלך החיים 
של בחישוברבהגמישותמתאפשרת',הבנספחשמוסברכפי.3ספציפיות לאתר בשלב 

רמות יעד ספציפיות לאתר לפיכך. השיטהאתהיטבלהסבירךצריהצד האחראי,
.היעדרמותלחישובהמשמשותוההנחות



 כלשלהסכנותמנותשלהסכום)כולובאתרהמחושבהמצטבראינדקס הסיכונים
1.0-מפחות)מקובל(החשיפהמסלולילכלהכימיקלים זהבמקרה(. שאינוהסיכון,

3לאתר בשלב לפתח רמות יעד ספציפיות צורךיהיהולאלמקובלנחשבקרצינוגני
.קרצינוגניותשאינןלהשפעות



  (1.0-מפחות)מקובלכל כימיקל חשודשלאינדקס הסיכונים אינדקס הסיכוניםאך,
1.0-מגדול)מקובלאינוכולובאתרהמצטבר שלהיעדרמותאתלפתחצורךויהיה(

.הכימיקלים החשודים


 אך אינדקס הסיכונים,(1.0-מפחות)מקובלהואחשיפהמסלולכלשלאינדקס הסיכונים
1.0-מגדול)מקובלאינוכולובאתרהמצטבר שלהיעדרמותאתלפתחצורךויהיה(

.הכימיקלים החשודים


אקולוגיותברמותאואקולוגייםבסיכוניםלהתחשביש,האדםבריאותשלסיכוניםלסקרבנוסף
 .מחייהואזוריאקולוגייםרצפטוריםעלהמגנות

 


הבאהפעולהמסלולקביעת :5צעד0.5


:האלטרנטיבותישנן שתי 3בשלבהסיכוניםסקרהשלמתלאחר


' נוספתבפעולהצורךאין'מכתבהמפקחתמהרשותלבקשרשאיהצד האחראי:1אלטרנטיבה
:מתמלאיםהבאיםהתנאיםאם


;מקובלהואהרצפטוריםכלשל(החשיפהמסלוליכל)כימיקלכלשלהכוללהסיכון .5
;מקובלהואהרצפטוריםכלשל(הכימיקליםכל)חשיפהמסלולכלשלהכוללהסיכון .6
הרצפטוריםכלשל(המלאיםהמסלוליםוכלהכימיקליםכל)כולובאתרהמצטברהסיכון .7

;מקובל
לחלופין .8 נמוכים החשיפהמסלוליוכלהכימיקלים החשודיםכלשלהמייצגיםהריכוזים,

.3אתר בשלב מרמות היעד הספציפיות ל


 :להתקייםצריכיםהבאיםהתנאים,לכךבנוסף
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1תנאי פלומת הזיהום: וקיימתבמידה, מתכווצתאוהינה יציבה, לאזהתנאיאם.
יציבותאתלהדגיםשאפשרעדהתהוםמיבניטורלהמשיךצריךהצד האחראי,מתמלא

פלומת הזיהום .פלומת הזיהוםבותהתייצאתלהאיץכדישיקוםפעולותלנקוטניתן.
:כגון,פירוטדיגום הכוללתתכניתלכלולחייבתזוהמלצה



 ;דגימותיילקחומהןהבארות

 ;הדיגוםתדירות

 ;במעבדהלניתוחשיטה

 ;מתכווצתאויציבהשפלומת הזיהוםלהדגמהלשיטההצעה

 .הדיווחולתדירותלפורמטהדרישות


2תנאי 'נוספת אין צורך בפעולה'מכתב הנפקתלפני: מספקתהבטחהלספקיש,
שימושלגביהופרולאAABRR -הבהערכתהמשמשותבקרקעהשימושלגבישההנחות

אחתושימושפעילותמגבלתיצריךזהשתנאיייתכן.והסבירהצפויושימוש בעתידכיום
ארוךלטווחאחריותולאכוףלשמורכדילאכוףיהיהאותן ניתןבאתריותראו עודכל

כמו כן ייתכן שהתנאי יצריך . הסביבהועלהאדםבריאותעללהגןכדינחוץברהד
.משפטיתמבחינהשהאחריות לטווח הארוך תחייב


המרבייםשהריכוזיםאישורידיעלשנקבעכפי,באתראקולוגייםחששותכלאין:3תנאי

סקרמתהשלידיעלאקולוגייםרצפטוריםעלהמגנותלרמותמתחתהםהמייצגיםאו
האקולוגיהסיכונים מתמלאלאזהבמידה ותנאי. המלצותלספקחייבהצד האחראי,
האקולוגיהסיכוןאתלנהלכדיהסביבהלהגנתלמשרד הסביבהלהגנתהמשרדאם.
.יתמלאזהתנאי,אופן יישומן ויעילותן,ההמלצותאתמאשר


4תנאי שלכל: הינו קטןכימיקל חשוד הריכוזהמרבי  עשרמהריכוזהמייצגשלמפי

חשיפהמלאמסלולזהבכלכימיקל חשוד מתייחס. כאן ישלשיםלבשהריכוזהמרבי
כימיקלבתחוםהחשיפה של המרבי יחידתהחשיפה/לריכוז באתר, המרבי לאלריכוז

:ניתןלמלאתנאיזהאםניתןלהצדיקחריגהעלידיכלאחתמהפעולותהבאות.כולו


 ;חריגהאהוהמרביהריכוז

 ;שגויבאופןחושבהממוצעהריכוז

 ;כראויאופייןלאהאתר

 ;כראויאופייןלאשמוקד זיהוםייתכן

 .לרשויותרצוןמשביעאחרהסבר


והסיבה לחריגהזהמתנאיחריגהכללתעדיש וישבמידה, לרשויותתוגש, הרשויות.
פעולותאילויקבעו בכללאם, במצבלטפלכדינחוצותיהיו, דנספחגםראה. בנוגע'

.לחריגות


המחושביםמהסיכוניםחריגהישאם:2אלטרנטיבה לפתח רמות יעד חייבהצד האחראי,
:כימתגלהבניתוחאםאלהרמותלהשיגכדישיקוםפעולותולהציעספציפיות לאתר


אואנושירצפטורלכלמקובלאינו(מסלוליםהכל)כל כימיקל חשודשלהכוללהסיכון .1

;מחייהאזוריאו/ואקולוגי


רצפטורלכלמקובלאינו(הכימיקלים החשודיםכל)חשיפהמסלולכלשלהכוללהסיכון .2
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;מחייהאזוריאו/ואקולוגיאואנושי


הסיכון  ,המלאיםהמסלוליםוכלהכימיקלים החשודיםכל)כולובאתרהמצטברהסיכון .3
אינדקס הסיכונים המצטברהמצטבר לאתר כולו לחלות בסרטן במהלך החיים ו אינו(

.מחייהאזוריאו/אואקולוגיאואנושירצפטורלכלמקובל
 

בתכניתאלהרמותלהשגתששימשווהמתודולוגיותרמות היעד הספציפיות לאתראתלכלוליש
.סיכוניםלניהול

 
 

עילייםמיםהערכת0.5.1


הסעת עלידועכאשריםבמיאו/וילייםעמיםבגופיבדיגום כימיקלים חשודיםצורךשיהיהייתכן
במיאו/ועילייםמיםבגוףפוגעיםשהכימיקלים החשודיםחשדקייםכאשראוכימיקלים חשודים

או/ו)עילייםמיםלאיכותהנמוכיםהמוצעיםהקריטריוניםהערכיםאתמייצגותהיעדרמות.מים
שלכרוניתחשיפה(ii),(יםמיאו/ו)מתוקיםמיםשלחמורהחשיפה(i)עבורהמשמשים(יםמי

מגעכגון)הפנאילשעותמים(ii),ומיםדגיםשלאנושיתצריכה(iii),(יםמיאו/ו)מתוקיםמים
בשחייה חישובשלזהכמותהליךבאותומחושביםנחלעלהמגניםתהוםומיקרקעריכוזי(.

.תהוםמיעיכולעלהמגניםהריכוזים


המיםריכוזשלהיעדערךאםpH -האוהמיםקשיותלשם קביעתעילייםםמיבדיגוםצורךיש
.שלהםpH -באוהמיםבקשיותתלוילכימיקלים החשודיםהעיליים

 
.6.11בסעיףלדיוןבהתאםלהיותצריכותהיעדרמות,אקולוגיותבהשפעותטיפולבעת


יש,השלביםכלבבהערכות.חללנמחלחלים/הנפלטיםתהוםבמיהנקבעיםמהערכיםלחרוגאין

אף אחדבמותרתאינההנחלבתוךשההתערבבותמכיווןהפליטהבנקודתהיעדברמותלעמוד
(.1 -לשווהפקטור הפחתת הדילול)בהערכה מהשלבים


ם שלבתקנילעמודצריכההזליגה,עילייםלמיםהשטחמפניזליגהישבהםמזוהמיםבאתרים

לנהרההפליטנקודתבמתוקיםמים לכךבנוסף. הלא )תת הקרקע והשכבת הקרקע העליונה,
אקולוגייםרצפטוריםעלהמגנותהקרקעיעדברמותלעמודצריכות(רוויה אושפיכהישאם.
קרקעותשלהיעדרמות,עילייםמיםבגוףאובמעייןישירותלפגועהעלולההשטחבפניזליגה

ורצפטוריםאקולוגייםרצפטוריםעלהמגנותעותלקרקהיעדברמותלעמודצריכותסדימנטיםו
 .אנושיים

 
 

אחריםמסלוליםהערכת0.5.2


,שנפגעותבמדיושגודלואנושיתלצריכהמיבוליםמזוןעיכולכגוןאחריםמלאיםחשיפהמסלולי
בשלבהסיכוניםבסקרהערכהלעבורצריכיםהשקיהלמטרותתהוםבמישימושאודגיםעיכול

3 Airf-בעיין. RrrArroAie nsiRui A km  SssA ksiR ,ImesoA A(ASESR (1989,
.מזוןצריכתבעקבותהסיכוניםהערכתלגבילהדרכה
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והמלצות3בשלבסיכוניםסקרתיעוד:6צעד0.6


בבירורהמתארח"דולהגישחייבהצד האחראי,לאתרייחודיהינו3בשלבסיכוניםשסקרמכיוון

בשימושיושההנתוניםאת היסודוהנחותהמתודולוגיה, למסלולבנוגעוההמלצותהתוצאות,
.קדימה


המאושרהעבודהמהיקףסטייהכל ידיעלאושרההסטייהשבהוהתאריךלסטייההרציונל,

ח"בדובבירורמתועדיםלהיותצריכיםהרשויות הפחותלכל. הפרטיםאתלכלולצריךח"הדו,
:הבאים



 ;האירועיםשלולוגיהוכרונהאתררקע

 ;ההערכהלביצועאשר שימשונתונים

 ;שלווההנחותהחשיפהמודלשלמסמכים

 ;בשימוששהיוהקלטגורמיכלשלוהצדקותמסמכים

 לכלכולובאתרוהסיכוןרצפטורכל,חשיפהמסלולכל,כל כימיקל חשודשלמשוערסיכון
;הומדירצפטור

 ;3בשלבסיכוניםסקרעלהמבוססותהמלצות

 כי כלהמראיםמסמכיםלהגישיש,'אין צורך בפעולה נוספת'למכתב בקשההוגשהאם
.מולאו,1אלטרנטיבה,9.6בסעיףהתנאים


:הבאותהנקודותאתלכלולצריךח"הדו,לכךבנוסף



 הקלטנתוניכל לביצועששימשוומהמודליםמהתוכנההפלטונתוניבינייםחישובי,
.לפחותשה כימיקלים חשודיםשלושלהחישובים

 הגורמיםלכלהמדויקהמקור המודלים, -AABRRלהנחיותבהתאםשאינןהמשוואות,
.זהמסוגעזרחומרישלעותקיםלבקשעשויהסביבהלהגנתהמשרד

 ואתהחישוביםאתשיבצעהסיכוניםמעריךשלשמואתלהגישחייבהצד האחראי
גיאולוג)שלוועיותומקצהאקדמיותהספציפיותההסמכות טוקסיקולוג, ,מודליםבונה,

.סיכוניםסקרלביצוע('וכומהנדס


תכניתהכנתידיעלהסופיח"הדולהכנתהנדרשהמאמץעלמשמעותיתבמידהלהקלניתן
 .העבודהתחילתלפנימפורטתעבודה
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 10.0
 (RMP)סיכוניםניהולתכנית

 
ולסביבההאדםלבריאותהסיכוןלניהולהנדרשותפעילויותהכלאתכוללתתכנית ניהול סיכונים

אוכיוםבאדמההשימושלתנאיבכפוףהמקובלותהסיכוןמרמותיחרוגלאשהואכך, באתר
והסבירהצפויבעתיד שליציבותלהדגיםכדיניטורגםלכלולעשויהתכנית ניהול הסיכונים.

יכללו לניקוי אשרשיקוםפעולתתכניות(i),תרהיבין,התכנית עשויה לכלול גם .פלומת הזיהום
הסיכוניםבסקרשהונחושההנחותלאשרכדיניטור(ii) (AULs)-ו, ושימושפעילותמגבלותגם
 .נכונותהן
 
 

 סיכוניםניהולבתכניתהצורך 10.1
 

 :הבאיםמהתנאיםמתקיים אחדאםנדרשתלאתרתכנית ניהול סיכונים ספציפית
 

 מרמותחורגיםלפחותאחדמלאחשיפהמסלולשלמייצגיםחשודיםיםכימיקלריכוזי
;לשלבהספציפיותהיעד

 מסלולהספציפיות באףהיעדמרמותחורגיםלאמייצגיםריכוזי כימיקלים חשודים
לשמרשישלאתרספציפיותהנחותעלהתבססהסיכוניםסקראך,לרמהמלאחשיפה

;שמגבלות על פעילויות ושימובאמצעות

 ;(1בשלבסיכוניםסקר)10-6 × 1-מחורגמהכימיקלים החשודיםאחדשלסרטניסיכון

 החשיפהמסלוליכלשלהסכום)הכוללהסרטניהסיכון חורגכלשהו כימיקל חשודשל(
;(3בשלבאו2בשלבסיכוניםבסקר)x 10-5 1 -מ

 (1ברמהכוניםסיסקר)  1.0-מחורגתכלשהושל כימיקל חשודהסיכוניםמנת; 
 החשיפהמסלוליכלסכום) הסיכוניםאינדקס   1.0-מחורגתכלשהושל כימיקל חשוד(

 ;(3בשלבאו2בשלבסיכוניםבסקר)
 מסלוליוכלהכימיקלים החשודיםכלסכום)כולובאתרהמצטברהסרטניהסיכון

כדינערךניםהסיכוסקראם(.3או2בשלבסיכוניםבסקר)10-4 × 1 -מחורג(החשיפה
המצטברהסרטניהסיכון,מלאיםחשיפהמסלולימספרמביןבלבדאחדמסלוללהעריך

החשיפהמסלוליוכלהכימיקלים החשודיםכלסכום)כולובאתר   10-5 × 1-מחורג(
3או2בשלבסיכוניםבסקר) הסיכון הנוסף האישי המצטבר לחלות בסרטן במהלך (.

כולובאתרהחיים כלומר, מסלוליוכלהכימיקלים החשודיםכלשלהסיכוניםכוםס,
כיווןמוערךאחדחשיפהמסלולרקאם,זאתעם.10-4 × 1-מלחרוגיכוללאהחשיפה

להיותחייב"כולובאתר"המצטברהסיכון,סקר הסיכוניםלעריכתוהגורםהסיבהשהוא
ידיעללמבניםאדיםחדירתלהפחיתכדימזעורנדרשאם,לדוגמה.10-5      -מפחות

הסביבהלהגנתהמשרד וקיימיםאדיםחדירתשלהערכהלצורךסקר סיכוניםונערך,
אחריםחשיפהמסלולי מלאיםלאלהיותהעשויים, לסקר סיכוניםרלוונטייםאינםאך,

למבניםמחוץאדיםפליטותשאיפתשמעריך כלשלכולובאתרהמצטברהסיכוןאזי,
ממנופחותאו  10-5     -לשווהלהיותחייבהכימיקלים החשודים ,לכךבנוסף.

שהסיכון הנוסף האישי המצטבר באתר כולו לחלות בסרטן במהלך שאומריםהקריטריונים
10-4 × 1עללעלותיכוללאהחיים  בכימיקלים חשודיםהמזוהמיםאתריםעלחלים,

.יותראו,שזוהולפחותמזהמיםחומרים10המהווים,מרובים

 עלאינדיבידואליותשליליותהשפעותשלכולולאתרהמצטברהסיכוניםאינדקס
;1.0 -מחורגהבריאות

 המצטברוהסיכוןכלשהולכימיקל חשודסרטנישהסיכון שאינואוהסרטנישהסיכוןאף
המקובלותמהרמותחורגיםלאכולובאתר ייחודיותהנחותעלהתבססהסיכוניםסקר,
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 ;מגבלות על פעילויות ושימושהדורשות לאתר
 המצטברוהסיכוןכלשהולכימיקל חשודסרטנישהסיכון שאינואוהסרטנישהסיכוןאף

 ;מתרחבתתהוםבמיפלומת הזיהום,המקובלותמהרמותחורגיםכולובאתר
 המקובליםבקריטריוניםעומדלאאקולוגיסיכון. 

 
 :כיחלהבטיהינושל תכנית ניהול הסיכוניםהכוללהיעד

 
 ואזוריאקולוגייםרצפטוריםכלומר)הסביבהועלהאדםבריאותעלמגניםבאתרהתנאים

שלהםהמחייה והסבירהצפויובעתידכיוםבתנאים( רמותהשגתעלהתבססותתוך,
 ..9.0עד7.0בסעיפיםהנידוניםהשלביםמשלושתאחדבכלמקובלותסיכון

 סעיף) האקולוגיהסיכוניםבסקרשזוההליךהתהעלמתבססתמקובלתאקולוגיתהגנה
6.11.) 

 בעתידיופרולאשיקוםרמותופיתוחיסיכוןשלבהערכהשהונחוהנחות. 
 יציבהתהוםבמישפלומת הזיהוםלאשרכדנתוניםמספיקלאסוףיש. 
 נוזליותלאמימיותפאזות(LNAPL (DNAPL)צפופותנוזליותלאמימיותופאזות(

הטובההטכנולוגיהבאמצעותשאפשרכמהעדהוסרותהוםבמיאו/ובקרקעהנמצאות
תהוםבמיאובקרקעהנמצאיםלשיקוםהניתניםLNAPLs,לכךבנוסף.הזמינהביותר

בקרקעLNAPLשלההתפזרותהתרחבות(i: )הבאיםמהתנאיםלאחדשיובילובנפחים
תהוםבמיאו ,(ii מתרחבתמומסתהתפזרות( ,(iii iv)שריפהאוצוץפיסכנת( מטרד(
 .שלהםהמחייהואזוריבסכנהאקולוגייםרצפטורים(v),(ויזואלימטרד,ריח)

 LNAPLsשיובילובנפחיםתהוםבמיאובקרקענמצאיםשלאלשיקוםהניתנים
DNAPLשלהתפזרותלהתרחבות ii)או, מתרחבתמומסתהתפזרות( ,(iii)מטרד

 .שלהםהמחייהואזוריבסכנהאקולוגייםטוריםרצפ(iv),(ויזואלימטרד,ריח)
 לניהולמפעולותהנובע)רעשאו(אסתטיקה)פסולתאוריחותכגון,מטרדיםבאתראין

 .'וכו(סיכונים
 

ידיעל' נוספתבפעולהצורךאין'מכתבלהנפקתיובילשל תכנית לניהול סיכוניםמוצלחיישום
 .הכנת תכנית ניהול הסיכוניםעלכללימידעיםמספקהבאיםהסעיפים.בקשהלפי,הרשויות

 
 

 סיכוניםניהולתכניתשלהתכנים 10.2
 

לאתרבתכנית לניהול סיכוניםצורךשיששנקבעלאחר האחראיהצד, ולהגישלהכיןצריך
 :אתהפחותלכלאשר תכלוללרשויות תכנית ניהול סיכונים

 
 התכניתשלהספציפייםוהיעדיםלהכנת התכנית לניהול הסיכוניםהסיבה שהוזכרכפי.

 :כוללותתכניתלהכנתסיבות,לעיל
 

יעדמגבולותחריגות – אתרבבבירורלצייןצריכההתכנית לניהול הסיכונים.
 .היעדמרמתתשחורגהוהמדיהכימיקל החשוד,המסלול

 .השיקוםתכניתשלכלליתיאור –
במגבלות על פעילויות ושימושהצורך – לזהותצריכההסיכונים התכנית לניהול.

נחוצותמדוע המגבלות על פעילויות ושימושהספציפיותהסיבותאתרבבבירור
 .חלותהןשעליווהאזור

רבבבירורלצייןצריכהתכנית ניהול הסיכונים.לשיקוםניתןNAPLשלהנוכחות –
 .DNAPL-האוLNAPL-השלוההיקףמתקייםזהתנאישבהןהבארותאת
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 כדישל כימיקלים חשודיםוהריכוזיםהמסהלהפחתתפעילותהינה קוםשיפעולות

כוללותהדוגמאות.אקולוגיותיעדורמותהאדםבריאותשלישימותיעדברמותלעמוד
,בהםוטיפולתהוםמישאיבת,לאתרמחוץהשלכהאווטיפולבקרקעחפירותהיתרבין

.תהוםבמימשופרתוטרתמנטבעיתוהפחתהתהוםממיאומהקרקעאדיםהוצאת
המסהאתפעילהבצורהלהפחיתכדישיקוםלכלולחייבתתכנית לניהול סיכונים

ניקוישלשילובאו/וישימותיעדברמותלעמודכדישל הכימיקלים החשודיםוהריכוזים
מסוימיםחשיפהמסלולילבטלכדיומגבלות מסוימות על פעילויות ושימוש שלתיאור.

מתכנית ניהול הסיכוניםכחלקשייערכוספציפיותההפעילויות שבפעולותלצייןחשוב.
.אישורןאתלקבלכדילרשויותלהגשהמשקמתפעולהתכניתלהכיןישפעילותשיקום

מספריערךמשיגיםהמייצגיםהקרקעשריכוזיעדקרקעאדיהוצאתכוללותהדוגמאות
ספציפי ירידהמגמתמראיםשהריכוזיםעדספציפיותבארותשלשנתי-חציניטוראו,
ברורה האחרונההאפשרותלגבי. בההשיטהאתתצייןהתכנית לניהול הסיכונים,

שרטוטים)פלומת הזיהוםיציבותאתלאשרכדימשתמשים הערכהאומתארמפות,
 (.הנתוניםשלסטטיסטית

 
 בהתאםלהיותחייבאו במגבלות על פעילויות ושימושמוסדיותבבקרותהשימוש

ולתקנותלחוקים נרשמהאםרקאישורלקבלצריכותהמגבלות על פעילויות ושימוש.
המקרקעיןרשםבאזהרההערת לדוגמה, מהוותאם המגבלות על פעילויות ושימוש,

הביצוע,הקיוםאתלהדגיםכדימסמכיםמספיקלספקיש,מתכנית ניהול הסיכוניםחלק
בלות על הפעילויות והשימושהמגשלארוךלטווחהקיוםויכולת שתכניתלצייןיש.
אוספציפיבסיכוןלטיפולמוצעותכאשר מגבלות על פעילויות ושימושנדרשתעבודה

 :למגבלות על פעילויות ושימושדוגמאות.ספציפייםבסיכונים
 

(i) מרתפיםכגון,קרקעיים-תתמבניםלבנייתבקרקעשימושעלהגבלות; 
(ii) לנכסהגישהלהגבלתגדרשלותחזוקההתקנה. 

 
לאתרהייחודייםלתנאיםבהתאם מהפעילויותבלתי נפרדחלקהןמוסדיותבקרות,

שונותרשויותמספרלערבועשויותבאתרהסיכוניםלניהול לעומתשיקוםבהשוואת.
אתלהסיראולבטלהיאהרשויותשלההעדפה,סיכוןלניהולמוסדיותבבקרותהשימוש
 .מוסדיותבקרותבתלהצבניגודהזיהום

 
 התכנית לניהול שלהיישוםבמהלךינותחוהםשבווהאופןשייאספוהנתוניםעלהסבר

הסיכונים מיאוקרקעשלמוודאדיגוםנתוניהיאלהיאסףשעשוייםלנתוניםדוגמה.
 .משקמיםאמצעיםשלהיעילותאתלהדגיםכדיתהום

 
 ויותלרשויוצגויוערכוהנתוניםומתיכיצדפרטים ,מגמותשלמפותכוללותהדוגמאות.

מסההסרתלקצביהקשוריםחישובים,מרחקיםלעומתריכוזיםשרטוטי,ריכוזיםמתארי
 .ספציפיותסטטיסטיותטכניקותשלויישום

 
 הצורךבמידת ריכוזי הפחתתשלהיעילותאופלומת הזיהוםיציבותלהדגמתניטור,

 .תהוםבמימשופרתתטבעיהפחתהבמהלךכימיקלים חשודים
 
 התכניתלהטמעתזמניםלוח יותרארוךהמתוכננותהפעילויותשלהזמןמשךאם.

הדרךציוניכלאתלכלולעליו.הפרויקטשלמפורטזמןצירלפתחיש,חודשיםממספר
 .לרשויותשיימסרוהחומריםכלואתהעיקריים
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 להדגיםכדיאשר ישמשוספציפייםקריטריוניםתכלולהתכנית לניהול הסיכונים

בהצלחההושלמוהסיכוניםלניהולשהפעילויות כלליבאופן. איסוףתצריךזוהדגמה,
חששקייםןשלגביהתמהמדיואוה מהמדידגימות שתכנית ניהול הסיכוניםלצייןיש.
 .ביצועיםלניטורתכניתלכלולחייבת

 
 למקרהבהתאם שיוטמעוחירוםלשעתתכניותגםתכלולתכנית ניהול הסיכונים ,

התכנית לניהול שלהכללייםהיעדיםאתלמלאיצליחלאהנבחרשהשיקוםבמקרה
 .שציפוכפייעילהיהלאשהשיקוםאוסבירובאופןבזמןהסיכונים

 
 התכניתלהטמעתזמניםלוח להיותצפויהמוצעותהפעילויותשלהזמןמשךכאשר.

אתלכלולצריךהוא.הפרויקטשלמפורטזמןצירלפתחיש,חודשיםממספריותרארוך
 .למסירההחומריםואתהעיקרייםהדרךציוניכל

 
הטמעת התכנית לניהול הסיכוניםלפני להגיש תכנית לניהול סיכונים צריךהצד האחראי,

לציבורמוצגלהיותעשויההתכנית לניהול הסיכונים.באתר לאישורהייחודייםלתנאיםהמותאמת
,שהוגשהכפיהתכניתאתויאשרוההערותכלאתיבחנוהרשויות.ותגובותהערות,עיוןלמטרות

הערותעםהתכניתאתיאשרו הערותעםהתכניתאתידחואוהתכניתאתידחו, מכן לאחר.
ובמידת הצורך לשם קבלתאותה שניתויגישהתכנית לניהול הסיכוניםיתקןהתכניתמכין,

אישור הזמניםללוחבהתאםהתכניתביישוםלהתחילצריךהצד האחראי,האישורקבלתעם.
 .המאושר

 
 

 סיכוניםניהולשלהפעילויותהשלמת 10.3
 

השלמת עלח"דוישלחהצד האחראי,המאושרתתכנית ניהול הסיכוניםשלמוצלחתהשלמהעם
i)שיכלולביצועיםוניטורהתכנית לניהול הסיכונים ניהולויותפעילכלהשלמתעלמסמך(

למכתבבקשה(ii) ,בהצלחההושלמובתכנית לניהול הסיכוניםהאלמנטיםשכלואישורהסיכונים
(iii)', נוספתבפעולהצורךאין' לפעילויותהקשורותניטורבארותשלונטישהלחיבורבקשה(

 .באתרהסביבתיות
 

הערותיספקואולאתר'נוספתאין צורך בפעולה 'מכתב ינפיקוהרשויות,הסופיח"בדוהעיוןעם
פעילויותואילו'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב להנפיקניתןלאמדועהמסבירותלצד האחראי

מכתב ינפיקושהרשויותעדהתכנית לניהול הסיכוניםשלבפעילויותלהמשיךיש.נחוצותנוספות
.התכנית לניהול הסיכוניםותפעילויאתלסייםבכתבהסמכהיעניקואו'אין צורך בפעולה נוספת'

פעילהסופישהשיקוםלאחרנוספיםחות"דואובינייםחות"דולדרושעשויותהרשויות,זאתעם
 .שיקוםביצועישלבתקניםשעמידהלפניאך
 
 

 ' נוספתבפעולהצורךאין'מכתב 19.4
 

IRBCAתהליךשבוצעלאחר הוטמעהוהתכנית המאושרת לניהול הסיכוניםאושרהההערכה,
בהצלחה 'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב להנפקתבקשהלהגישרשאיהצד האחראי, בקשת.
התכנית לניהול הסיכוניםהשלמתח"מדוחלקלהיותצריכה'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב ה

הביצועיםוניטור צריךיםהכולל מגבלות על פעילויות ושימוש'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב .
למצבבהתאם"האזהרההערת"אתלעדכןיש.המקרקעיןרשםל"אזהרההערת"כגםחלהישל
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 .באתרהתכנית לניהול הסיכונים
 

אין 'בקשת מכתב כולל,הביצועיםוניטורהתכנית לניהול סיכוניםהשלמתשלח"הדו,בדרך כלל
ן צורך בפעולה אי'מכתב קבלתלפנילרשויותשיוגשהאחרוןח"הדויהיה,'צורך בפעולה נוספת

'נוספת הדרישותכלאם'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב וינפיקוח"הדואתיבדוקהרשויות.
 .'אין צורך בפעולה נוספת'כולל הנחיות מפורטות בנוגע למכתב  11.0סעיף .מולאוהישימות
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.011. 
 ניהול ארוך טווח לאתרי שיקום מבוססי סיכון

 רקע 11.1
 

במידהבנכסיםוהבטוחהפרודוקטיבילהבטיח את השימוש הינהרוך טווחניהול אשל המטרה
ניהול ארוך טווח  .ונותרים שאריות מזהמים באתר בערכים גבוהים מערכי הסף לכל שימוש

 .הסביבהלהגנתהמשרדשלובכתבמראשאישורמצריך
 

אשר מקומיותברשויותרקניהול ארוך טווחשל הטמעהישקולהסביבהלהגנתהמשרד
.הסביבהלהגנתהמשרדשלהרלוונטיותהנחיותשיקום אתרים ואת ה, חקירת אתריםמאמצות

החשודיםאזוריםשלומיפוילאזוריםחלוקהליישםצריכותאלומקומיותרשויות,זאת ועוד
הסכמההערתרישום לאפשרוכן, לתכנוןשלהןוהפרוצדורותמהתהליכיםכחלקכמזוהמים

והבנייההתכנוןלחוקבהתאםהתכנוןמתהליךכחלקפיהספצילנכסבנוגע 1965, הרשויות.
למזהמים הקשורהמידעשכלהסביבהלהגנתלמשרדלהוכיחצריכותהמקומיותוהעיריות

 .העירוניתההנדסהבמחלקתשל האתר "תיק הבניין"בכראוימתועדשנותרו באתר
 

במסדייכללזהלפיהן מידעותראיהסביבהלהגנתלמשרדלספקצריכההמקומיתהרשות
חוקולכלהמידעחופשלחוקבהתאם,ולציבורהסביבהלהגנתלמשרדוזמיןממוחשבנתונים

ביססה מתודולוגיה מוכחת לשם  מקומיתהרשותהאםרקבחשבון  חיילקניהול ארוך טווח .אחר
פטורים ובתי גידול ורק אם רצ, שליטה ותיעוד נוכחות שאריות מזהמים וניהול ארוך טווח, ניטור

רשםבאזהרההודעתיכול לדרוש רישום הסביבהלהגנתהמשרד,בנוסף.אקולוגיים לא יושפעו
לאתר התכנוןמתהליךכחלקהסכמההערתתירשם,חדשהתכניתשלבמקרה,אוהמקרקעין

 .1965,והבנייההתכנוןלחוקבהתאםזה
 

רקעקישימושלבקרותלהתייחסותשימשושוניםמושגים מוסדיותבקרותלרבות, הגבלות,
כליםעללהסתמךלעתיםעשויותןסיכומבוססותשיקוםפעולות.וניהול ארוך טווחושימוש פעילות

אלה שהשיקוםשאריות מזהמים והותירו יושמורלוונטיותאקטיבישיקוםשפעולותבתנאי,
יבההסבלהגנתהמשרדעלמקובלאו/ואפשריכבלתיהוכחשלהםוההסרה לנסיבותבכפוף.

,הנותרזיהוםגעו מהיפלאשאנשיםלהבטיחכדינוסףכאמצעילהיכללעשויניהול ארוך טווח ,לעיל
או שאמצעי בקרה הנדסיים או אחרים יפרו את ההנחות ששימשו בפיתוח ,איתו במגעיבואולא

 . תוכנית ניהול סיכונים ספציפית לאתר
 

 :כוללותלניהול ארוך טווח  םלכלידוגמאות
 

 ;פיזיותאוהנדסיותבקרות 

 חפירת ועירום הקרקעאיסור; 

 (במרתףשימושללא/מרתףללא)בנייההגבלות; 

 (ואקטיביתפאסיביתשליטה)בקרקעגזיםנידוףלהפחתתאמצעים; 

  (מגוריםבמקום)בלבדתעשייתי/מסחרישימושהיתר; 

 החדרת מי נגר עיליאיסור; 
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 הסובב באזוראקולוגייםמשאביםעלהגנהשם להגבלות; 

 בארותקידוחעלומגבלותאזוריותמגבלותיישוםכגוןממשלתיותבקרות; 

 ;נתוניםומאגריהודעה בשטר המכר של האתרכגוןאמצעי מידע 

 מגבלות על פעילויות ושימוש; 

 קרקעגז/מים)ארוך טווחלניטורתכנית הזיהוםותנאיבמידהפעולהלנקוטבמטרה(

 .משתנים

 
, לחלוטיןהזיהוםהסרתידיעללמזהמיםמקובלותלאחשיפותלמנועניתן,IRBCA -התהליךב

אואדםכגון)מהזיהום לרצפטור לשלוט בנתיבי החשיפהניתן  ,ו לחלוטיןלהסירניתןולאבמידה
)טבעיתהסביבהה כדימסוימיםבמקריםבמגבלות על פעילויות ושימושצורךיהיהוייתכן.

נותרו מזהמים בריכוזים אם אובעברמזוהמיםשהיובנכסיםחוזרושימושחפיתולהבטיח
 .גבוהים מערכי הסף לכל שימוש

 
-בתהגנהלהבטיחכדיהנחוצותלקביעת מגבלות על פעילויות ושימושהנחיהמספקזהסעיף

 מגבלות נחוצותשלהמינימליתהרמהאתמספקתזוהנחיה.סיכוניםעלהמבוססלשיקוםקיימא
בקרותלגביהשיקוםעלהמפקחתהרשותשלכלשהןדרישותלמלאחובה.על פעילויות ושימוש

 .ספציפיות
 

ומגבלותלבקרותהצעותהכוללתלאשר תכנית לניהול סיכוניםעשויהסביבהלהגנתהמשרד
 משפטיתהרשותהידיעלהנדרשותאחרותמגבלותאובקרותכל וזולהנחיהבהתאם

 .השיקוםעלהמפקחתהספציפית
 
 

 ניהול ארוך טווחעקרונות 11.2
 

בפעולההניהול ארוך הטווחופעילויותלתפקודיםוהכוונהרחבהגישהמציעיםהבאיםהעקרונות
בריאותעללהגןשמטרתהפעילויותמערכתטווח הינו ארוך ניהול .סיכונים-מבוססתמתקנת
הסביבהלהגנתשהמשרדובתנאיםהשיקוהשלמתלאחרהנותרותסכנותמפניהסביבהוהאדם
 .לטיפולניתןבלתישאריתיזיהוםלכלולוהסכים,יעדיהואתהשיקוםתכניתאתאישר

 
הגנתיות בובאתרהסביבהוהאדםבריאותעלמתמשכתהגנהלהבטיחחייביםהניהולכלי.

ואושרשריאינו אפהשיקוםבהם יםבריכוזים גבוהים מערכי הסף לכל שימוש ובמקרזיהוםנותר
הסביבהלהגנתהמשרדידיעל אין צורך'מכתבבלטווח ייכל ארוך ניהול ,כאלהבמקרים.

הנדסיותתובקרהחלפתהצורךובמידתתחזוקה ,ניטורחייבים להקל עלהכלים.'נוספתבפעולה
כלשהו למזהםחשיפהאםהיחידהשיקוםלהיותיכולותלאמוסדיותבקרות.נכשלותהןכאשר
 .מקובלבלתיסיכוןמהווה

 
,בעמידותיםמוכחהישגיםעםקיימותבמערכותולשלבניתןאםרקטווח יכול לשמש ארוךניהול

אפשרייםלקוחותבקרבוקבלהתפקוד מפותכוללכמכתבהטווח ארוך הניהולאתלרשוםיש.
ובמסדהמקומיתברשותההנדסהמחלקתשלהתיוקבמערכתהאתרשל"תיק הבניין"ב

שלוההיקףהאופילגביפרטיםשמספקהסביבהלהגנתמהמשרדמכתבעםיחדשלהתוניםהנ
המשרדלדרישתבהתאםהמקרקעיןרשםאצלאזהרההערת ורישוםהשיורייםהמזהמים
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לחוקבהתאםזהאתרשלהתכנוןמתהליךכחלקתיכתבהסכמהשהערתאוהסביבהלהגנת
והבנייההתכנון 1965, להגנתלמשרדלהוכיחיכולהלאהרלוונטיתיתהמקומהרשותאם.

ניהול ארוך טווחלרשום שלההיכולתאתהסביבה לנטר, הרלוונטילציבורולהודיעלבקר,
 .כאפשרותייחשבלאניהול אורך טווח ,(וכדומהשכנים,רוכשים)
 

 :אמוריםטווח ארוךניהולכלי
 
עללהקלוצריךיכולהול ארוך טווחנישל ההולםהיישום.באתריםמחדשבטוחשימושלהקל .1

עבודהוכוחקיימתתשתיתישבהםבאתריםנכסשלמחדשופיתוחהחוזר המועילהשימוש

 .זמין

 
אמינים .2 ותויודא-איניהול ארוך טווח צריך לעבור בדיקה לכליכל. לטיפול תכניותולכלול,

 .בכשלים אפשריים

 
שקופים .3 מבחינהמותרהדברעודכללציבורישונגזמיןלהיותצריךאתריםעלמידע.

.משפטית

 
עמידים .4 סיכוןשלהחייםאורךלמעברלהימשךצריכהם לניהול ארוך טווחכליהיעילות.

הקיימותההנחות,מסוימיםנותריםסיכוניםשלהפוטנציאליהזמןבמשךבהתחשב.הזיהום

 .הצורךלפיוהתאמותספציפיזמניםלוחלפיתקופתיותחוזרותהערכותלהצריךעשויות

 
כאשרולהסתייםמשתנותןהסיכורמותכאשרלהשתנותותוצריכותיכולניהולבקרות.סיום .5

כזהשינויכלעללהודיעיש.הסביבהוהאדםבריאותעללהגןכדיעודנחוצותלאהבקרות

להגנתלמשרדלהוכיחצריכההמקומיתהרשות.המקומיתולרשותהסביבהלהגנתלמשרד

 .עדכון שכזהמנגנוןשקייםסביבהה

 
אחריותותחומיתפקידים .6 תחומי האחריות והניהול צריכים להיות ברורים ומקובלים על כל .

לקביעהבנוגעאחריותתחומי.ואחריםמשפטייםבאמצעיםהצדדים המתאימים ומתועדים 

פרטיותיותוישוהמקומיתהרשות,הסביבהלהגנתהמשרדביןניהולפעילויותשלולהקצאה

האתרבעלכולל) צריכים להיות מוגדרים בתחילת התהליך( לאכיפתהאחראיםהצדדים.

 .מתאימותפעולותהניהול צריכים להיות מזוהים בבירור ולהיות בעלי יכולת לנקוטדרישות

 
מימון .7 קבלתבתהליךולשלבןניהול אורך טווחשל החייםמחזורעלויותאתלהעריךיש.

מדויקתעלויותהערכת.השיקוםפעולתעלהסופיותההחלטותלפנישיקוםהלגביההחלטות

בריאותעלארוכת טווחהגנהלהבטחתהנדרשיםהכספייםהמשאביםלזיהויקריטיתהיא

הולםמימוןשקייםלהבטיחחייבלביטחון כלכלי הנעשה בו שימושכליכל.הסביבהוהאדם

דומותמצטברותעלויותישבהםבאתרים.יכוניםשבתכנית ניהול הסבפעילויותלתמוךכדי

לעלויותבנוסףיותרנמוכהלרמהאתרולשיקוםהגבלהללאשימושלרמותאתרלשיקום
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 .הראשונהלאפשרותהיאהעדיפות,של ניהול ארוך טווח החייםלכל

 
תיעוד .8 ומאוחסןמתויקלהיותחייבארוך טווח ניהולכוללהאתרלשיקוםהנוגעמסמךכל.

 .באתרהזיהוםמגילוישנה60למשךהסביבהלהגנתוהמשרדהמקומיותהרשויותאצל

 
חדשיםהוטכנולוגימדעיישום .9 בתכניות לניהול סיכוניםלכלוליידרשוהאחראיםהצדדים.

שעשויותוניטורלשיקוםחדשותטכנולוגיותשלמחדשולהערכהבעתידלבחינהמנגנון

הזמןעםלהתפתח אומדעשלהיישוםאםלקבועתהיהזומחודשתערכההשלהמטרה.

עלההגנהלשיפוראולהבטחהביותרהמשתלםהאמצעיאתיספקיםחדשטכנולוגיה

שאומצוהאמצעיםלעומתעתידיותאומתמשכותשיקוםבפעולותהסביבהאוהאדםבריאות

תיק "בשתתועדשנים3כלביקורתידרושהסביבהלהגנתהמשרד.בתכנית לניהול סיכונים

הסביבהלהגנתהמשרדשלהנתוניםובמסדיהמקומיתברשות"הבניין ביקורותכל .

 .בתכנית ניהול הסיכוניםיצוינוספציפיות


 

 
 ושימושפעילויותגבלותה 11.3

 
הצורךבמידת מהתכנית כחלקאותןולהציעלפתח מגבלות מלאות על פעילויות ושימושיש,

גבלות פעילויות העל מעמיקדיון.'בפעולה נוספתאין צורך 'הבמכתביכללויוהן,לניהול הסיכונים
.(2002דצמבר , USEPA -ו 2000ספטמבר , USEPA) EPA -במסמכי הלמצואניתןושימוש

 :שלהןבשילובאוהבאותגבלות פעילויות ושימושהבלהשתמשיכולהתכנית ניהול הסיכונים
 

 ;יותהנדסבקרות .1

 ;בנייהתגבלוהוהבארמיקום .2

,הצבאכגון)ממשלתייםבמתקניםמוסדיתלבקרהמנגנוניםאו/ובקרקעשימוש .3

הצבאיותהתעשיות אנרגיהחברות, סביבתייםהסכמים(:ממשלתיותחברות, מכתבי,

המבוצעהשיקוםשבעקבותיהןהסביבהלהגנתהמשרדשלהדרישותותיעודהשלמה

 (.את הקרקעמלווה,כלומר)הנכסעםלהעבירווישהנכסעליחול

 
 

 הנדסהבקרות 11.3.1
 

אוישיראנושימגעלמנועכדיגבלות על פעילויות ושימושהכהנדסהבבקרותלהשתמשניתןלא
הצדקהולאחראפשריאינומלאשיקוםאםאלאמזהמיםלחומריםישירהסביבתיתחשיפה

מתאימה שנה30)הסביבהתלהגנלמשרדארוךלטווחותחזוקהניטורהבטחתלספקיש.
 (.לפחות


חשיפהלותישמגבהנדסהשיטותבאמצעותאומתאושתוכנןמחסוםהיאהנדסהבקרת

המזהמים בניידותשולטותאולמזהמים הנדסהכבקרותגישהבקרותלהחשיבניתן. הפחתה.
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הנדסהבקרותאינןהשימושבנקודתוטיפולטבעית לא לא מטופל בטוןומשטחיאספלט.
כמחסום נחשבים )HDPE)גבוההבצפיפותפוליאתילןשלציפויכראוילהתקיןיש. שכבה(

משמשיםאחריםמחסומיםאוHDPE-וכאשר הבנוזליםוטיפולאיסוף,ניקוזמערכתעםכפולה
(.הסביבהלהגנתהמשרדלהנחיותבהתאםאותםלהתקיןיש-גזיםחדירתנגדמזעורכאמצעי

.הצורךלפילהחליףאוולתקןשנים3כלדליפותאוקרעיםשאיןקולבדוHDPEציפוילנטריש
 .גזיםחדירתסיכוןשלבמקרהמבניםהבתוךאווירניטורויידרש ייתכן

 
הבקרה ההנדסיתשלאפקטיביותותחזוקהבדיקהנדרשות ותחזוקהבדיקהבובמקרה.

או,בעירייהמיומןאויקמספעבודהבכוחממחסורכתוצאהלדוגמה,אפשריותאינןאפקטיביות
ארוךלטווחואכיפהלבקרהחיונישהואהמקומיתהרשותמצדפעולהשיתוףחוסר ניתןלא,

 .טווח ארוך ניהולליישם 
 

בפעולה  אין צורך'מכתב ינפיקושהרשויותלפנילהתקייםיםחייבותחזוקהלבדיקהתנאים אלו 
הנידוןלאתר'נוספת לבדיקההדרישות. בתכנית לניהול ייכללוהשלמותשורואיתחזוקה,

שלזמניותבהפרותלטיפולחירוםלשעתתכניותלכלולצריכההתכנית לניהול הסיכונים.סיכונים
הנדסיותבקרות כאלהתנאיםבהיעדר. הבקרותשלזמניותהפרותלתקןחובה, אלהלרבות,

 .האפשריתבמהירות,עליוןכוחידיעלהנגרמות
 
 

 בנייהגבלותהורותבאמיקום 11.3.2
 

בארותלבנייתספציפיותדרישותקובעהישראליהחוק כמגבלות על באלהלהשתמשניתן.
נתיבי אתמגביליםוכךמסוימיםתהוםלמיהגישהאתמגביליםשהםמהבחינהפעילויות ושימוש

,אלהבאזוריםלבארותדרישותומגדיריםמיוחדיםאזוריםהמתאריםחוקים.ההסעה למזהמים
 .הבארותשלהמגןבאזורמוגבלים

 
 

 וביטולהנפקה:'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב 11.4
 

עלהסביבהלהגנתהמשרדלהנחיותמונפק בהתאם'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב :הנפקה
גבלות על ההשכלולאחרהתכנית לניהול סיכוניםשלרצוןמשביעתהשלמהלאחרהרשויותידי

במסמכיםתועדנמצאות במקומן וקיומןשפעילויות ושימו תלויהתהיההמכתבשלהנפקה.
תכנית ניהול שלמוצלחתהשלמהעלמעידהמכתב.פעילויותלניהולבקרותשלהמתמשךביישום

.שיש לתחזק ('וכובנכסשימושהגבלת,ניטור)מתמשכותהפעילויותהאתומצייןהסיכונים
 

 המקומיתהרשותשלוהמהנדס"תיק הבניין"ב'נוספתבפעולה  אין צורך'מכתב לתעדיש

 .נכללשהמכתבאישורמכתבהסביבהלהגנתלמשרדלספקצריך

 
 טכנולוגיותביישוםהצורךאתהקובעות'בפעולה נוספת אין צורך'במכתב הגבלות

הצד לבקשתבהתאםהסביבהלהגנתהמשרדידיעללביטולאולשינויניתנותמסוימות

המשרדידיעלשאושרכפיבוצעחדשסיכוניםוסקרהשתנובאתרהתנאיםאםהאחראי

לצד האחראישאפשרו,לשיקוםחדשותמוכחותטכנולוגיותשהתגלואוהסביבהלהגנת

 .ניתנו'בפעולה נוספת אין צורך'התנאיכאשרלהסירניתןהיהשלאשיוריזיהוםלהסיר
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מנהלתילדיווחכפוףלהיותאוגםלכלוליכולהמכתב ודרישות לסקירתציבוריתהשתתפות,
הושלמה תכנית לניהול להשבכפוףלרשותבהתאםטווחבאופן ארוך ספציפיותתקנותלאתרה

 :'בפעולה נוספת אין צורך'במכתב הבאיםכלאתלכלולעשויהסביבהלהגנתהמשרד.סיכונים
 

מולאוהתכנית לניהול סיכוניםשלשהדרישותהכרה .1 מנהלתיתלרשומהייההפנכולל,

 .באתרדהוהעבבהשלמתהתומכת

 
למגוריםלאאולמגוריםשימוש)השיקוםיעדישלהשימושרמת .2 גבלות מהמציין (

שלהסביבתיתהיחידהאם,השיקוםממאמציכחלקשהוטלוכלשהןפעילויות ושימוש

להגנתהמשרדעםהסכמהתזכירעלוחתמההולמתפקודהאימצההמקומיתהרשות

 .הסביבה

 
הסביבהלהגנתהמשרדידיעל'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב שהנפקתהצהרה .3

התכנית ביישוםהחליםולתקנותלחוקיםבכפוףנוספיםאחריותמתחומישחרורמציינת

האדםלבריאותמקובלבלתיסיכוןעודמהווהלאושהאתרמאושרתלניהול סיכונים

גדולהנכסמחבילתחלקהינוהמשוקםהאתראם.כיוםהידועהמידעסמךעלולסביבה

ספציפייםסביבתייםלתנאיםהשיקוםאתלהגבילהחליטהמשקםהצדאםאויותר

אליהםהקשוריםומזהמים שניהםאו, לכלולצריך'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב ה,

 .זהמידע

 
בקרקעהשימושגבלתהלתואםשאינובאופןשיקוםאתרכל בשימושנגדאיסור .4

 .נוספותמתאימותשיקוםפעולותללאהשיקוםממאמציכתוצאהשהוטלה

 
בארות ארוךניטורלרבות,ניטוראומוסדיותהמניעה ההנדסיות או  בקרותכלשלתיאור .5

טווח למצואניתןהיכןהפנייה המציינתאוהמאושרתבתכנית ניהול הסיכוניםהנדרש,

 .בתכנית ניהול הסיכונים זהמידע

 
 .האתרשלברשימת הבעלים'בפעולה נוספת אין צורך'המכתבאתלרשוםחויבותהמ .6

 
 .הסביבהלהגנתמהמשרדהאתרלשיקוםהנוגענוסףמידעלהשיגשניתןהודעה .7

 
משתניםתנאיםאובאתרידועיםהיושלאלתנאיםסטנדרטיתזכויותשימורפסקת .8

 .םהשיקועלהמפקחתלרשותבהתאםישתנהזהניסוח.באתר

 
 .מיוחדותבנסיבותיכול להיות מבוטל'בפעולה נוספת אין צורך'השמכתבהודעה .9
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אתהמראהלתכניתהפניהבאמצעות,משפטיתיאורבאמצעותהשיקוםאתרשלתיאור .10

שייבחרהתיאור.האתרמיקוםאתלזהותכדיהמספיקאחראמצעיידיעלאו,הגבולות

 .למכתביצורף

 
בתנאישינויכלעלהרלוונטיתהמקומיתולרשותהסביבהנתלהגלמשרדלהודיעיש .11

 אין צורך'הבמכתבהכלוליםהתנאיםאוהשיוריהזיהוםעללהשפיעשעשויהאתר

 .'בפעולה נוספת

 
בפעולה  אין צורך'המכתב,שוקמובאתרנבחריםמזהמיםחומריםרקאומהאתרחלקרקאם

,והצד האחראיהסביבהלהגנתהמשרדהסכימוםשעליהאחריםתנאיםיכול לכלול כל'נוספת
 .הספציפייםהמזהמיםלחומריםאוהספציפילאזורהמכתבהגבלתכגון

 
השיקוםפעילויותמכתב השלמת הפעולות אםאתיכול לשלולהסביבהלהגנתהמשרד:ביטול
מבוססהיהאשר עליההמאושרתסיכוניםהלתכנית ניהול בהתאם מנוהלותלאבאתר ית תכנ.

ניהול הסיכונים חייבת לכלול גם את הפרטים הספציפיים של כל דרישה בניהול ארוך הטווח 
להובילשעלולותספציפיותפליטותאוספציפיותפעולות. עליהם נסמכים כדי להגיע למסקנות

 :כוללות 'בפעולה נוספת אין צורך'המכתבלביטול
 

אחרותישימותמוסדיותבקרותכל לבציותכישלון .1 גבלות האו בקרקעשימושהגבלות,

 ;אחריות על פעילויות ושימוש

 
מכןלאחראליוהועברשהנכסאחר גורםכלאוהמשקם,המפעיל,הבעליםמצדכישלון .2

הנדסיותאומניעתיותבקרותולתחזקלהפעיל להפריעאוכלשהיניטורלתכניתלציית,

 .שנקבעוגבלות על פעילויות ושימושהלבניגודלאתרכלשהיבדרך

 
.לתכנית ניהול הסיכוניםבהתאםשלאבמקומושהושארזיהוםשלהסרהאוהפרעה .3

בריאות,כלשהיפעילותולאחרבמהלך,אםמותרתלהיותעשויהבקרקעלזיהוםהפרעה

אחרותדרישותאולתכנית לניהול הסיכוניםבהתאםעקביבאופןמוגנותוהסביבההאדם

 .ובטיחותגהותשל

 
 .בלוח זמנים מקובלהשלמתןאי אוהתיעודלדרישותציותבכישלון .4

 
 .מסולףבייצוגאובהונאה'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב השגת .5

 
מזהמיםחומריםשלבהמשךגילוי .6 זוהושלאלאתרייחודייםאחריםתנאיםאופליטות,

אויבורהצרווחת,האדםבריאותעלאיוםושמהוויםהשיקוםאוהחקירהמפעילויותכחלק

 .הסביבה
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להודיעעליו,'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב לשלולמחליטהסביבהלהגנתהמשרדאם .7

האחרונההידועהבכתובתולצד האחראיהמשוקםבאתרנוכחיההבכירהתפקידלבעל

 .זובסיבההתומכותהעובדותואתלשלילההסיבהאתולציין,שלו

 
הצד .המכתבלתנאילצייתכדימוגדרזמןפרקהאחראילצד לתתיכולהסביבהלהגנתהמשרד
לגבימחלוקתלפתירתלפנותאולערעררשאיםבאתרהבכירהתפקידבעלאוהאחראי

 .השלילהעלההודעהקבלתלאחרהסביבהלהגנתהמשרדשלהסופיתההחלטה
 

עלהודעהלפרסםיכולהוא,'בפעולה נוספת אין צורך'מכתב שוללהסביבהלהגנתהמשרדאם
לרשימת בעלי האתרכך אכיפהפעולותלנקוט, לנקוטאוסביבתיחירוםמקרהעללהכריז,

 .כנדרש,הסביבהאוהאדםבריאותעללהגןכדיאחרותפעולות
 
 

 ומעקבמידע 11.5
 

שימושיםוניהולנכסיםשלמחדשלפיתוחחיונייםומידייעילבאופןהאתרעלמידעואחזוראחסון
באתר להשבכפוףהרשותשלהתיעודודרישות'בפעולה נוספת אין צורך'מכתבי עלמידעה.

 .הסביבהלהגנתהמשרדשלהנתוניםבמסדייתועדומבוצעהשיקום
 

נתוניםמסדיקיימיםלאאםטווח ארוך ניהוליישום יאשרלאהסביבהלהגנתשהמשרדייתכן
אםאועסקלרישיונותובמחלקהמקומיתהברשותהתכנוןבמחלקתמספקיםשאינםאוהולמים
 .נרשמולאהסכמההערתאואזהרההערת
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http://www.clu-in.org/download/techfocus/na/NA-approach-for-eval-2011.pdf
http://www.clu-in.org/download/techfocus/na/NA-approach-for-eval-2011.pdf
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 (050405)RAMקבוצת  12סעיף
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 1-1טבלה 
 השוואה בין השלבים השונים

 

 3שלב  1שלב  1שלב  מקדם

 ספציפיים לאתר ברירת מחדל ברירת מחדל מקדמי חשיפה

 עדכניים ביותר ברירת מחדל ברירת מחדל ערכי רעילות

יינים פיזיקליים מאפ
 וכימיים

 עדכניים ביותר ברירת מחדל ברירת מחדל

 ספציפיים לאתר ספציפיים לאתר ברירת מחדל מקדמי גורל והסעה

הפחתה בתווך 
 הבלתי רווי

הפנייה )תלוי בעומק 
 ('לנספח ה

הפנייה )תלוי בעומק 
 ('לנספח ה

 ספציפי לאתר

מודלים של גורל 
 והסעה

 *לטרנטיביא ברירת מחדל ברירת מחדל

 'נספח ד' ר ריכוזים מייצגים

סיכונים מקובלים 
עבור כל כימיקל 
חשוד וכל מסלול 

 חשיפה

סיכון לחלות בסרטן 
 x 1= במהלל החיים 

10-6 
 1.0= מנת הסיכונים 

 אין אין

סיכון כולל מקובל לכל 
כל )כימיקל חשוד 

 (מסלולי החשיפה

סיכון לחלות בסרטן  אין
 x 1= במהלל החיים 

10-5 
 1.0= מנת הסיכונים 

סיכון לחלות בסרטן 
 x 1= במהלל החיים 

10-5 
 1.0= מנת הסיכונים 

סיכון כולל מקובל לכל 
מסלול חשיפה וכל 

 הכימיקלים החשודים

סיכון לחלות בסרטן  אין
 x 1= במהלל החיים 

10-5 
 1.0= מנת הסיכונים 

סיכון לחלות בסרטן 
 x 1= במהלל החיים 

10-5 
 1.0= מנת הסיכונים 

סיכון סרטני מצטבר 
 באתר כולו

 x 10-4 1 x 10-4 1 אין

סרטני -סיכון לא
 מצטבר באתר כולו

= אינדקס הסיכונים  אין
1.0 

= אינדקס הסיכונים 
1.0 

 תקן מי השתייה הישראלי או ערך מחושב מסלול עיכול מי תהום

 ספציפי לאתר ספציפי לאתר מקור נקודת חשיפה

 3או  2, 1רמות  סיכון אקולוגי

אין צורך 'מכתב  תוצאת ההערכה
', בפעילות נוספת

תכנית , 2שלב 
 לניהול סיכונים

אין צורך 'מכתב 
', בפעילות נוספת

תכנית , 3שלב 
 לניהול סיכונים

אין צורך 'מכתב 
', בפעילות נוספת

 תכנית לניהול סיכונים

הגבלה בשימוש 
מגבלות על / בקרקע

 פעילויות ושימוש

 ספציפי לאתר

 .וסס על אישור הרשויותמב*: 
 




Residential
Commerical/

Industrial
Agriculture 0 - 12 12 - 46 > 46

VOCs and SVOCs
1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 5 50 0.1 1 10 50
1,1-Biphenyl 92-52-4 NA NA NA NA NA NA
1,1-Dichloroethylene 75-35-4 0.12 0.12 0.1 0.1 1 15
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 NA NA NA NA NA NA
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 NA NA NA NA NA NA
1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 NA NA NA NA NA NA
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 NA NA NA NA NA NA
1,3-Butadiene 106-99-0 NA NA NA NA NA NA
1,3-Dimethylnaphthalene 575-41-7 NA NA NA NA NA NA
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 3 10 4 1 5 10
1-Methyl-2-ethylbenzene 611-14-3 NA NA NA NA NA NA
1-Methyl-4-ethylbenzene 622-96-8 NA NA NA NA NA NA
1-Methyl-4-isopropylbenzene 99-87-6 NA NA NA NA NA NA
1-Methylnaphthalene 90-12-0 NA NA NA NA NA NA
2,3-Dimethylbutane 79-29-8 NA NA NA NA NA NA
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 118-96-7 8 8 100 NA NA NA
2-Methyl-1-butene 563-46-2 NA NA NA NA NA NA
2-Methylchrysene 3351-32-4 NA NA NA NA NA NA
2-Methylnaphthalene 91-57-6 NA NA NA NA NA NA
2-Methylpentane 107-83-5 NA NA NA NA NA NA
3-Methylpentane 96-14-0 NA NA NA NA NA NA
6-Methylchrysene 1705-85-7 NA NA NA NA NA NA
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 NA NA NA NA NA NA
Acenaphthene 83-32-9 NA NA NA NA NA NA
Acenaphthylene 208-96-8 NA NA NA NA NA NA
Anthracene 120-12-7 NA NA NA NA NA NA
Benz(a)anthracene 56-55-3 0.38 3.6 3.6 NA NA NA
Benzene 71-43-2 0.5 4 0.5 0.02 0.2 2
Benzo(a)pyrene 50-32-8 0.038 0.36 0.36 0.038 0.07 0.7
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 0.38 3.6 3.6 NA NA NA
Benzo(e)pyrene 192-97-2 NA NA NA NA NA NA

(א) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Soil Concentration Protective of 
Groundwater (mg/kg)

Depth to Groundwater (m)

Soil Concentration Protective of Other 
Pathways (mg/kg)
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Residential
Commerical/

Industrial
Agriculture 0 - 12 12 - 46 > 46

(א) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Soil Concentration Protective of 
Groundwater (mg/kg)

Depth to Groundwater (m)

Soil Concentration Protective of Other 
Pathways (mg/kg)

Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 NA NA NA NA NA NA
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 NA NA NA NA NA NA
Bromoform 75-25-2 5 50 0 NA NA NA
Carbon tetrachloride 56-23-5 5 50 0 0.05 0.5 5
Chloroform 67-66-3 1 1 0 1 10 50
Chrysene 218-01-9 NA NA NA NA NA NA
cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 3 50 0 NA NA NA
cis-2-Butene 590-18-1 NA NA NA NA NA NA
Coronene 191-07-1 NA NA NA NA NA NA
Cyclohexane 110-82-7 NA NA NA NA NA NA
Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 0.03 0.3 0.3 NA NA NA
Dibenzothiophene 132-65-0 NA NA NA NA NA NA
Ethylbenzene 100-41-4 5 50 2 NA NA NA
Ethylene dibromide (EDB) 106-93-4 NA NA NA NA NA NA
Ethylene dichloride (EDC) 107-06-2 2 4 0.1 0.05 0.5 5
Fluoranthene 206-44-0 NA NA NA NA NA NA
Fluorene 86-73-7 NA NA NA NA NA NA
HMX(1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) 2691-41-0 7000 30000 30000 NA NA NA
Indene 95-13-6 NA NA NA NA NA NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 NA NA NA NA NA NA
Isopropylbenzene 98-82-8 NA NA NA NA NA NA
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 1634-04-4 62 160 160 0.028 0.028 0.028
Methylcyclohexane 108-87-2 NA NA NA NA NA NA
Methylcyclopentane 96-37-7 NA NA NA NA NA NA
Naphthalene 91-20-3 7 40 40 1.5 1.5 15
n-Butylbenzene 104-51-8 NA NA NA NA NA NA
n-Heptane 142-82-5 NA NA NA NA NA NA
n-Hexane 110-54-3 NA NA NA NA NA NA
n-Pentane 109-66-0 NA NA NA NA NA NA
n-Propylbenzene 103-65-1 NA NA NA NA NA NA
Perylene 198-55-0 NA NA NA NA NA NA

IRBCA Technical Guidance, Section 5.0
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Residential
Commerical/

Industrial
Agriculture 0 - 12 12 - 46 > 46

(א) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Soil Concentration Protective of 
Groundwater (mg/kg)

Depth to Groundwater (m)

Soil Concentration Protective of Other 
Pathways (mg/kg)

Phenanthrene 85-01-8 NA NA NA NA NA NA
Pyrene 129-00-0 NA NA NA NA NA NA
RDX 121-82-4 15 40 40 NA NA NA
sec-Butylbenzene 135-98-8 NA NA NA NA NA NA
Styrene 100-42-5 2 100 0.5 2 50 100
tert-Butylbenzene 98-06-6 NA NA NA NA NA NA
Tetrachloroethylene 127-18-4 1 25 0.1 0.1 1 15
Toluene 108-88-3 10 30 5 7 70 200
trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 NA NA NA NA NA NA
trans-2-Butene 624-64-6 NA NA NA NA NA NA
Trichloroethylene 79-01-6 3 60 0 0 2 20
Vinyl chloride 75-01-4 1 20 0 0 0 2

Xylene (m) 108-38-3 NA NA NA NA NA NA
Xylene (o) 95-47-6 NA NA NA NA NA NA
Xylene (p) 106-42-3 NA NA NA NA NA NA
Xylenes (total) 1330-20-7 10 50 5 70 300 700

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
Aliphatics - > C5-C8 NA NA NA NA NA NA NA
Aliphatics - > C9-C18 NA NA NA NA NA NA NA
Aliphatics - >C19-C32 NA NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C6-C8 NA NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C9-C16 NA NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C17-C32 NA NA NA NA NA NA NA

Pesticides
Alachlor 15972-60-8 NA NA NA NA NA NA
Atrazine 1912-24-9 NA NA NA NA NA NA
Chlordane 12789-03-6 NA NA NA NA NA NA
Endrin 72-20-8 NA NA NA NA NA NA
Heptachlor 76-44-8 NA NA NA NA NA NA
Lindane (g-hexachlorocyclohexane) 58-89-9 NA NA NA NA NA NA
Methoxychlor 72-43-5 NA NA NA NA NA NA
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Industrial
Agriculture 0 - 12 12 - 46 > 46

(א) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Soil Concentration Protective of 
Groundwater (mg/kg)

Depth to Groundwater (m)

Soil Concentration Protective of Other 
Pathways (mg/kg)

Metals
Arsenic 7440-38-2 17 17 20 15 45 70
Cadmium 7440-43-9 10 30 2 6 15 30
Chromium (III) 16065-83-1 150 400 100 100 250 400
Chromium (VI) 18540-29-9 NA NA NA NA NA NA
Copper 7440-50-8 150 190 100 14 140 1400
Lead 7439-92-1 250 1000 100 40 500 1000
Manganese 7439-96-5 2000 6000 2000 1000 3500 6000
Mercury (Elemental) 7439-97-6 5 8 10 3 20 20
Nickel (Refinary dust) NA NA NA NA NA NA NA
Nickel (Soluble Salts) 7440-02-0 130 500 100 100 300 500
Selenium 7782-49-2 5 100 10 3 100 100
Silver 7440-22-4 20 200 20 10 100 200
Zinc 7440-66-6 300 2500 250 300 1000 2500

Inorganics
Cyanide 57-12-5 NA NA NA NA NA NA

Others
Asbestos 1332-21-4 NA NA NA NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride 393-75-9 1600 4000 4000 NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture 25321-14-6 2 5 5 NA NA NA

Additional Chemicals
(S) NA NA NA NA 1,000 4,000 8,000
1,2-Dichloroethylene 540-59-0 3 50 0.1 1 10 50
1,3-Nitrotoluene (m-nitrotoluene) 99-08-1 600 5,000 5,000 NA NA NA
1,4-Nitrotoluene (p-nitrotoluene) 99-99-0 600 5,000 5,000 NA NA NA
2,4-dinitrophenol 51-28-5 100 800 800 NA NA NA
3-nitrobenzoic acid 121-92-6 500 1,400 1,400 NA NA NA
Any single PAH NA 7 40 40 NA NA NA
Barium 7440-39-3 500 625 500 200 750 1,500
Benzoic acid 65-85-0 500 5,000 5,000 NA NA NA
Boron 7440-42-8 NA NA 20 40 150 400
Bromodichloromethane 75-27-4 2.4 2.4 0.1 NA NA NA
Butyl benzyl pthalate 85-68-7 2,500 4,000 4,000 NA NA NA
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Residential
Commerical/

Industrial
Agriculture 0 - 12 12 - 46 > 46

(א) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Soil Concentration Protective of 
Groundwater (mg/kg)

Depth to Groundwater (m)

Soil Concentration Protective of Other 
Pathways (mg/kg)

Cyanate (CN F) NA 2 10 2 NA NA NA
Cyanate (CN T) NA 5 50 1 5 25 50
Di-(2-ethylhexyl) pthalate 117-81-7 50 400 400 11 200 400
Di-(n-octyl)pthalate 117-84-0 2,000 4,000 4,000 NA NA NA
Dibromochloromethane 124-48-1 5 50 0.1 NA NA NA
Di-n-butyl pthalate 84-74-2 6,000 50,000 50,000 NA NA NA
Ethyl Centralite (Carbamite) 85-98-3 160 400 160 NA NA NA
Ethylene Glycol Dinitrate (EGDN) 628-96-6 800 800 800 NA NA NA
Extractable Organic bound halogens 
(EOX)

NA 1 5 1 NA NA NA

Guanidine nitrate 506-93-4 27,000 72,000 72,000 NA NA NA
HNS 1,1'-(1,2-Ethenediyl)bis 
(2,4,6-trinitrobenzene)

20062-22-0 4,000 4,000 4,000 NA NA NA

Individual Aliphatic Chlorhydrates NA 4 25 0.5 NA NA NA
Ketones NA 220 6,200 220 NA NA NA
Methyl ethyl ketone 
(2-Butanone)

78-93-3 25 40 40 NA NA NA

Nitrate (as N) 14797-55-8 100,000 100,000 100,000 7,000 70,000 100,000
Nitrite (as N) 14797-65-0 7,000 25,000 25,000 7,000 70,000 100,000
Nitrobenzene 98-95-3 40 200 250 NA NA NA
Nitrocellulose 9004-70-0 10,000 100,000 100,000 NA NA NA
Nitroglycerine 55-63-0 4 8 8 NA NA NA
Nitroguanidine (Pricrite) 556-88-7 7,000 50,000 50,000 NA NA NA
N-Nitroso diphenylamine 86-30-6 120 400 400 NA NA NA
PAH NA 7 40 40 NA NA NA
PCB's Total NA 1.5 25 0.5 NA NA NA
Pentaerythritol tetranitrate (PETN) 78-11-5 10,000 10,000 10,000 NA NA NA
Phenol 108-95-2 4 10 4 30 60 90
Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol) 88-89-1 800 800 800 NA NA NA
Sodium Azide 26628-22-8 260 2,700 2,700 NA NA NA
Sulphate (as S) 18785-72-3 1,500 6,000 6,000 5,000 20,000 40,000
Sulphide (as S) NA 15 70 70 1,000 4,000 8,000
TEM Toluene Extractable Matter NA 5,000 10,000 5,000 NA NA NA
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(א) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Soil Concentration Protective of 
Groundwater (mg/kg)

Depth to Groundwater (m)

Soil Concentration Protective of Other 
Pathways (mg/kg)

Tetryl (2,4,6-Trinitrophenyl 
methylnitramine)

479-45-8 650 9,000 9,000 NA NA NA

Thiocyanates (Sulfur CN) 463-56-9 2 10 2 NA NA NA
THM's Total NA 5 50 0.1 1 10 50
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) NA 100 500 500 100 500 NA

Notes:
NA: Not available.
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VOCs and S-VOCs
2-Butanone 78-93-3 14000
4-Chloroaniline (p -) 106-47-8 2.5 5 2.5
2-Chlorophenol 95-57-8 440 440 265
3-Chlorophenol 108-43-0 170 170
4-Chlorophenol 106-48-9 220 180
4-Isopropyltoluene (Cymene) 99-87-6 85
1,4-Dibromobenzene 106-37-6 240 240
1,2-Dibromo-3-chloropropane (or 1,2-DBCP) 96-12-8 0.2 0.2 0.2
1,2-Dibromoethane  (or Ethylene dibromide or EDB) 106-93-4 13 13
2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide 10222-01-2 20
2,4-Dichloroaniline 554-00-7 7
3,4-Dichloroaniline 89059-40-5 3
1,2-Dicholorobenzene 95-50-1 14 14 42
1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 71 65 28.5
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 3 3
3,3'-Dichlorobenzidine 91-94-1 0.03 0.03
1,1-Dichloroethane 75-34-3 47 47 47
1,2-Dichloroethane  (or Ethylene dichloride or EDC) 107-06-2 37 37
1,1-Dichloroethene (or 1,1-dichloroethylene or Vinylidene Chloride) 75-35-4 25 25 2240
1,2-Dichloroethene    (or Dichloroethylene, 1,2-) 540-59-0 590 680
2,3-Dichlorophenol 576-24-9 56 56
2,4-Dichlorophenol 120-83-2 11 37 37
1,2-Dichloropropane 78-87-5 14 14
1,3-Dichloropropene (or Dichloropropylene, 1,3-) 542-75-6 12 24 7.9
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 0.02
2,4-Dimethyl phenol 105-67-9 160 110 110
2,4-Dinitrophenol 51-28-5 45 15 15
2,4-Dinitrotoluene 121-14-2 44 120 190
2,6-Dinitrotoluene 606-20-2 0.7 0.7
1,4-Dioxane 123-91-1 120 120
2-Hexanone (or Methyl Butyl Ketone] 591-78-6 99
4-Isopropyltoluene (Cymene) 99-87-6 85
1-Methylnaphthalene 90-12-0 2.1 95
2-Methylnaphthalene 91-57-6 4.7 4.2
1-Methyl-3-nitrobenzene (or Nitrotoluene, 3- or Nitrotoluene, m-) 99-08-1 750 380
1-Methyl-4-nitrobenzene (or 4-Nitrotoluene or Nitrotoluene, p -) 99-99-0 1900 550
4-Methylphenol (or Cresol, m-) 106-44-5 70 70
4-Methyl-2-Pentanone 108-10-1 170 123000
2-Nitrophenol 88-75-5 1920 2940
4-Nitrophenol 100-02-7 60 71.7
4-Nitrotoluene (Nitrotoluene, p ) 99-99-0 550 550
2-Octanone 111-13-7 8
3-Octanone 106-68-3 3571
1-Pentanol 71-41-0 110
2-Propanol 67-63-0 8
1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6 930 930 930
1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 420 240 90.2
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 1.8
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 1.6 129
 2,3,4,6-Tetracholorophenol 58-90-2 1.2 4.5
2,3,7,8-TCDD-Dioxine 1746-01-6 * 3.1E-09
1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 8 85
1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 25 25 5.4
1,1,1Trichloroethane  (or methyl chloroform) 71-55-6 62 62 312
1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 4.70E+03 940 550
2,4,5-Trichlorophenol 95-95-4 63 11 12
2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 490 97 61
2,4,5-T (or 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid) 93-76-5 686
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 33 220
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 71 220
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 100 100
Acenaphthene 83-32-9 * 23 23 40
Acenaphthylene 208-96-8 * 30 30 30
Acetone 67-64-1 * 1500 1500 1500
Acetonitrile 75-05-8 * 12000 20000

(ב) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד למים עיליים ומי ים

Israel Risk Based Corrective Action

CHEMICALS CAS # COC
Freshwater Estuary Marine

[µg/L]
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(ב) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד למים עיליים ומי ים

Israel Risk Based Corrective Action

CHEMICALS CAS # COC
Freshwater Estuary Marine

[µg/L]
Acetophenone 98-86-2 * 7800 7800
Acridine 260-94-6 4
Acrolein 107-02-8 * 0.4 0.4
Acrylamide 79-06-1 * 0.3 0.3
Acrylonitrile 107-13-1 0.2 0.2
Alcohol ethoxylated sulfate (AES) 68585-34-2 650
Alcohol ethoxylated surfactants (AE) 140
Allyl Alcohol 107-18-6 * 5 5
2-Amino-4,6-dinitrotoluene 35572-78-2 1480
Aniline 62-53-3 2.2 4
Anthracene 120-12-7 0.73 0.73 0.18
Azobenzene 103-33-3 * 3.6 3.6
Benzaldehyde 100-52-7 * 54 54
Benzene 71-43-2 * 70 46 170
Sum BTEX NOCAS 200
Benzidine 92-87-5 * 0.0002 0.0002
Benzo(a)anthracene 56-55-3 * 0.027 0.027 0.027
Benzo(a)pyrene 50-32-8 * 0.014 0.014 0.014
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 * 0.029 0.029 0.029
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 * 3.7 3.7 3.7
 Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 * 0.1 0.1 0.1
Benzoic acid 65-85-0 * 42 9000
Benzotrichloride 98-07-7 * 0.002 0.002
Benzyl alcohol 100-51-6 * 8.6 500
Benzyl chloride 100-44-7 * 2 2
 Biphenyl, 1,1 -  (or diphenyl) 92-52-4 14 14 14
Bis(2-chloroethyl)ether 111-44-4 * 0.5 0.5

Bis(2-chloroisopropyl)ether [or   Bis(2-chloro-1-methyl)ether] 39638-32-9 * 23 12 12

Bis(2-ethylhexyl)adipate 103-23-1 * 33 33
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (or  DEHP) 117-81-7 * 2.2 2.2
Bisphenol A 80-05-7 * 55 55
Bromodichloromethane 75-27-4 * 1100 1100 3200
Bromoform  (tribromomethane) 75-25-2 * 320 640
Bromomethane (or  Methyl bromide) 74-83-9 * 160 160 120
Brominated diphenylether 32534-81-9 0.0005
4-Bromophenyl phenyl ether 101-55-3 1.5
Butanol, n- 71-36-3 * 25000 25000
Butyl acetate, n- 123-86-4 * 1000 1000
Butyl alcohol, tert - (or Butanol, tert) 75-65-0 18000 18000 18000
Butyl benzyl phthalate 85-68-7 * 19 29.4
Butyl carbamate (or 3-iodo-2-propynyl) 5540-65-360 1.9
Butylate 2008-41-5 * 11 11
Carbazole 86-74-8 * 47 47
Carbofuran 1563-66-2 * 1.8 0.1
Carbon disulfide 75-15-0 * 0.92 110
Carbon tetrachloride 56-23-5 * 9.8 9.8 1500
C10-C13 Chloroalkanes 7440-43-9 1.4
Chloroacetic acid 79-11-8 * 2500 2500
Chlorobenzene 108-90-7 * 1.3 25 25

Chloro-m-cresol, p- (or Chloro-3-methylphenol, 4-) 59-50-7 100 100

Chloroethane (or Ethyl chloride) 75-00-3 12 12 12
Chloromethane (or  Methyl chloride) 74-87-3 5500 2700
Chloroform 67-66-3 * 620 620 815
Chloronaphthalene, b- 91-58-7 * 1600 1600
Chloronitrobenzene, p- 100-100-5 * 110 110
Chlorotoluene, o - 95-49-8 * 390 390
Chrysene 218-01-9 * 0.35 0.35 0.35
Coronene 191-07-1 * 0.02
Cresol, o-  (or methylphenol, 2-) 95-48-7 13 1020
Cresol, m-  (or methyl phenol, 3-) 108-39-4 450 450
Cresol, p-  (or methylphenol, 4-) 106-44-5 70 70
Cumene (or isoprpoyl benzene) 98-82-8 * 2.6 260
Cyclohexylamine 108-91-8 * 4000 4000
Cyclohexanone 108-94-1 * 26000 26000
Decane 124-18-5 49
Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 * 7.5 7.5 7.5
Dibenzofuran 132-64-9 3.7 67
Dibromoacetonitrile 3252-43-5 20
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(ב) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד למים עיליים ומי ים

Israel Risk Based Corrective Action

CHEMICALS CAS # COC
Freshwater Estuary Marine

[µg/L]
Dibromochloromethane 124-48-1 * 1100 1100 3200
Dibutyl phthalate 84-74-2 * 23 23
Dicholoroacetic acid 79-43-6 * 1200 1200
Dichlorobenzene (mixed isomers) 26321-22-6 * 5
Dichloroethene, cis-1,2- 156-59-2 * 590 590 22000
Dichloroethene, trans-1,2- (or 1,2-trans dichloroethylene) 156-60-5 * 590 590 22000
Dichloromethane 75-09-2 98.1 2560
Dichlorophenols, total SEQ-NO-35-8 0.2
Diethyl phthalate 84-66-2 1.5 1.5 75.9
Di(2-ethylhexyl) phthalate 11-78-17 16
Di-n-butyl phthalate 84-74-2 19 3.4
Di-n-octyl phthalate 11-78-40 22
Diisopropanolamine (or DIPA) 11-09-74 1600
Dimethyl phthalate 131-11-3 1.5 1.5 1.7
Dioxine (or 2,3,7,8- TCDD equivalents) 1746-01-6 * 5.00E-06 1.0E-06 5.E-09
Ethylbenzene 100-41-4 * 290 43 20
Ethyelene dichloride (or Dichloroethane, 1,2-) 107-06-2 * 100 1130
Ethylene glycol 107-21-1 16000 16000
Ethanol 1400

Fluoranthene 206-44-0 * 1 8 8

Fluorene 86-73-7 * 3.9 3.9 2.5
Formaldehyde 50-00-0 110 110
Heptachlor 76-44-8 0.0038 0.004 0.004
Heptachlor epoxide 1024-57-3 0.0019 0.004 0.00004
Hexachlorobenzene 118-74-1 0.0003 3.700 0.0003
Hexachloro- 1,3-butadiene (or HCBD) 87-68-3 4.7 0.930 0.3
Hexachlorocyclohexanes (HCH, BHC) 608-73-1 0.01
Hexacholorocyclopentadiene 77-47-4 0.07 0.07
Hexachloroethane 67-72-1 12 12 3.3
n-Hexane 110-54-3 0.58 3400
Hexaxhydro-1,3,5-trinitro- 1,3,5-triazine (or RDX or Cyclonite) 121-82-4 180 180
HMX (or Octogen) 2691-41-0 * 150
Hydrazine (hardness <50) 302-01-2 5
Hydrazine (hardness =>50) 302-01-2 10
Hydroquinone 123-31-9 2.2 4.5
Isodecyl diphenyl phosphate 29761-21-5 1.7
Isopropylbenzene (or Cumene) 98-82-8 2.6
Isothiazolones, total 1.0 260
Indeno(1,2,3-c,d) pyrene 193-39-5 * 0.048 0.048 0.048
Linear alkybenzene sulfonates (LAS) NA 40
Methylene chloride (or  Dichloromethane) 75-09-2 2200 2200 2560
Methyl Butyl Keton (or Hexanone, 2-) 591-78-6 99
Methyl Ethyl Ketone (or  2-Butanone) 78-93-3 14000 14000 14000
Methyl hexyl ketone (2-Octanone) 111-13-7 8.3
Methyl isobutyl ketone (MIBK) 108-10-1 170 170 170
Methyl methacrylate 80-62-6 2800
Methyl teriary butyl ether (MTBE)* 1634-04-4 * 11070 8000 8000
Monochlorobenzene(or Chlorobenzene) 108-90-7 1.3 25
Monochlorophenols 7
n-Butylphthalate (or Di-n-butylphthalate) 84-74-2 19 3.4
Naphthalene 91-20-3 * 1.1 24 1.4
Nonylphenol (or 4- Nonylphenol) 104-40-5 2
Nitrilotriacetic acid 139-13-9 5000
Nitrobenzene 98-95-3 550 66.8
Nitroglycerine 55-63-0 138
N-Nitrosodiethylamine 55-18-5 0.008 0.008
N-Nitrosodimethylamine 62-75-9 3 3
N-nitrosodiphenylamine 86-30-6 6 6
N-Nitrosodi-n-propylamine 621-64-7 0.5 0.5
octylphenol (or 4-(1,1',3,3'-tetramethylkbutyl)-phenol) 140-66-9 0.1
PCBs (total) Polychlorinated biphenyls (PCBs or Aroclor mixture) 1336-36-3 0.014 0.014 0.01
PAHs (Total) 5
Pentachloroaniline 527-20-8 0.1
Pentachlorobenzene 608-93-5 1.7 1.7
Pentachloroethane 76-01-7 56.4
Pentachlorophenol (or PCP) 87-86-5 15 7.9
Phenanthrene 85-01-8 * 0.4 4.6 1.5
Phenol 108-95-2 50 260 21
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(ב) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד למים עיליים ומי ים

Israel Risk Based Corrective Action

CHEMICALS CAS # COC
Freshwater Estuary Marine

[µg/L]
Phenoxy herbicides (or 2,4 D ; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) 94- 75-7 280
Phenylethylene 100-42-5 72 910
Poly(acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) 9003-56-9 530
Propyl benzene 103-65-1 128
Propylene Glycol 5-75-56 36000 36000
Pyrene 129-00-0 * 2 0.24
Pyridine 110-86-1 2380 1300
Styrene 14808-79-8 * 100 100 100
Tetrachloroanilines (ind) 3
Tetrachloroethylene  (or perchloroethylene or PCE) 127-18-4 * 120 120 45
Tetrachlorophenols 1
Toluene 108-88-3 * 130 130 200
Tribomomethane (or bromoform) 75-25-2 320
Trichlorobenzene (mixed isomers) 12002-48-1 5 5
Trichloroethylene (or TCE or Trichloroethene) 79-01-6 360 360 1940
Trichlorophenols, total 25167-82-2 18
Triphenyl phosphate 115-86-6 4
Vinyl acetate 108-05-4 16
Vinyl benzene (or Phenylethylene) 100-42-5 72
Vinyl chloride 75-01-4 * 780 780 2.4
Xylene, o- *
Xylene, m- 108-38-3 * 1.8
Xylene, p- *
Xylenes, total 1330-20-7 * 100 19
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
Total TPH 418.1 NOCAS * 1000 1000 100
TPH Aliphatic EC fraction >5-6 * 15
TPH Aliphatic EC fraction >6-8 * 6
TPH Aliphatic EC fraction >8-10 * 3.3
TPH Aliphatic EC fraction >10-12 * 5.6
TPH Aliphatic EC fraction >12-16 * 59
TPH Aliphatic EC fraction >16-21 *
TPH Aromatic EC fraction >5-7 * 89
TPH Aromatic EC fraction >7-8 * 64
TPH Aromatic  EC fraction >8-10 * 47
TPH Aromatic EC fraction >10-12 * 33
TPH Aromatic EC fraction >12-16 * 23
TPH Aromatic EC fraction >16-21 * 21
TPH Aromatic EC fraction >21-35 * 42
Total TPH (S fractions) * 408
TPH-gasoline NOCAS 210 210
TPH-middle distilates NOCAS 210 210
TPH- residual fuels NOCAS 210 210

Acephate 30560-19-1 190 190
Aciffluorfen, sodium (Blazer) 62476-59-9 * 190 190
Alachlor 15972-60-8 0.5 0.5
Aldicarb (or Temik) 116-06-3 * 0.9 0.9
Aldicarb sulfone 1646-88-4 * 46 46
Aldicarb Sulfoxide 1646-87-3 * 4.2 4.2
Aldrin 309-00-2 * 0.3 0.13 0.13
Ametryn 834-12-8 6.2 6.2
Aramite 140-57-8 * 3.09 3
Atrazine 1912-24-9 * 1.8 1.9
Azinphos methyl (or Guthion) 86-50-0 0.01 0.01
Baygon (or Propoxur) 114-26-1 * 0.4 0.4
Bayleton 43121-43-3 * 500 500
Benomyl 17804-35-2 * 0.3 0.3
BHC, a (or hexacholorocyclohexane, alpha-  or HCH-a) 319-84-6 2.2 0.005
BHC, b (or hexacholorocyclohexane, beta-  or HCH b-) 319-85-7 2.2 0.046
BHC, g  (or Lindane (g-hexachlorocyclohexane, g-HCH) 58-89-9 0.08 0.016 0.016
BHC, d (or hexacholorocyclohexane, delta-) 319-86-8 141 0.063
Bromacil 314-40-9 * 97 97
Bromoxymil 1689-84-5 5
Captafol 2425-06-1 * 0.9 0.9
Captan 133-06-2 * 1.3 1.9
Carbaryl (or Sevin) 63-25-2 * 0.2 0.32
Carbophenothion (or Trithion) 786-19-6 * 0.1 0.1
Carboxin 5234-68-4 * 60 60

Pesticides
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(ב) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד למים עיליים ומי ים

Israel Risk Based Corrective Action

CHEMICALS CAS # COC
Freshwater Estuary Marine

[µg/L]
Cholorobenzilate 510-15-6 * 0.02 0.02
Chlordane (total) 12789-03-6 * 0.0043 0.004 0.004
Chloropham 101-21-3 * 190 190
Chloropyrifos 2921-88-2 * 0.0035 0.002
Chlorpyrifos 2921-88-2 * 0.002 0.0056
Chloropyrifos, methyl 5598-13-0 * 0.003 0.04
Chlorothalonil (or Bravo) 1897-45-6 * 0.8 0.8
Chlorsulfuron 64902-72-3 * 16 16
Coumaphos 56-72-4 * 0.004 0.004
Cyanazine 21725-46-2 * 5.5 5.5
Cyclodiene pesticides:  sum of: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin 0.01
Cycoloate 1134-23-2 * 130 130
Cyhalothrin  (or Karate) 68085-85-8 * 18 18
Cypermethrin 52315-07-8 * 0.001 0.001
Dacthal (or  DCPA) 1861-32-1 * 310 310
Dalapon 75-99-0 * 5000 5000
Dichlrodiphenyldichloroethane, p,p'- (or DDD, 4,4'-) 72-54-8 0.001 0.001 0.025
Dichlorodiphenyldichloroethene, p,p' (or DDE, 4,4'-) 72-55-9 0.001 0.001 0.14
Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p' (or DDT, 4,4'-) 50-29-3 0.001 0.001 0.0065
DDT/DDE/DDD (total) NA 0.025 (AA)
Demeton 8065-48-3 * 0.1 0.1
Diazinon 333-41-5 * 0.043 0.002
Dicamba 1918-00-9 * 200 200
Diclofop-methyl 5133-82-73 6.1
Didecyl dimethyl ammonium chloride (or  DDAC) 717-35-15 1.5
Dieldrin 60-57-1 * 0.056 0.002 0.11
Diquat (or 1,1'-ethylene-2,2'-bipyridylium) 2764-72-9 1.4 1.5
Dimethoate 60-51-5 6.2 0.1
Dinoseb 88-8-57 5.9 5.9
Endosulfan I 19595-59-6 0.051
Endosulfan II 33213-65-9 0.051
Endosulfan (alpha+beta+sulfate) 115-29-7 0.056 0.002 0.001
Endrin 72-20-8 * 0.036 0.002 0.01
Esfenvalerate 66230-04-4 0.001
Fenitrothion 122-14-5 0.2
Glyphosate 107-18-36 120 120
Guthion 86-50-0 0.01 0.01
Imidacloprid 1382-64-13 0.23
Isophorone 78-59-1 1170 129
Isoproturon 34123-59-6 1
Lindane (or BHC- g, or g-hexachlorocyclohexane or g-HCH) 58-89-9 * 0.08 0.016 0.016
Linuron 4120-52-14 45 45
Malathion 121-75-5 0.097 0.1
Maneb 12427-38-2 5.5 5.5
Methoprene 4059-66-98 0.53
Metalochlor 51218-45-2 1.1 1.1
Methomyl  (or Lannate) 16752-77-5 3.5 1
Methoxychlor 72-43-5 * 0.019 0.003 0.03
Methylchlorophenoxyacetic acid (or 4-chloro-2-methyl phenoxy acetic 
acid; 2-Methyl-4-chloro phenoxy acetic acid or MCPA)

94-74-6 72 72

Methylene bisthiocyanate 6317-18-6 1
Methyl parathion and parathion 0.008
Metribuzin 2108-76-49 64 64
Mirex 2385-85-5 0.001 0.001
Molinate  (or S-ethyl azepane-1-carbothioate ) 2212-67-1 3.4
Parathion 56-38-2 0.013 0.178
Parathion and methyl parathion 0.008
Perylene 198-55-0 0.02
PETN (or Pentaerythrite-tetranitrate) 78-11-5 85000
Permethrine 5264-55-31 0.001 0.001
Phorate 298-02-2 3.62 0.005
Picloram 191-80-21 70 70
Simazine 12-23-49 3.2 7.3
Sulfolane (or Bondelane) 12-63-30 50000
Tebuthiuron 3401-41-81 1.6
Thiobencarb (or BOLERO) 28249-77-6 2.8
Thiram 93198-73-7 0.2
Toxaphene 8001-35-2 0.0002 0.0002 0.21
Triallate 230-31-75 0.24
Trifluralin 158-20-98 0.2
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(ב) 5-1טבלה 

רמות מחמירות מאוד למים עיליים ומי ים

Israel Risk Based Corrective Action

CHEMICALS CAS # COC
Freshwater Estuary Marine

[µg/L]

Aluminum 7429-90-5 * 55 1500
Aluminum Phosphide 20859-73-8 6.5 6.5
Antimony 7440-36-0 * 30 30 500
Arsenic NOCAS * 100 36 36
Arsenic III 7784-42-1 55
Arsenic V 7784-42-1 3.1
Barium 7440-39-3 4 1000 1000
Beryllium 7440-41-7 * 2.7 0.53 0.53
Boron 7440-42-8 1.6 1.6 1.6
Cadmium 7440-43-9 * 5 0.25 0.5
Chromium (total) NOCAS * 50 180 10
Chromium (III) 16065-83-1 * 50 180
Chromium (IV) 18540-29-9 * 11 11 5
Cobalt 7440-48-4 3 3 3
Copper 7440-50-8 * 20 3.10 5
Lead 7439-92-1 * 8 5.6 5
Lithium 7439-93-2 14
Mercury (Elemental) 7439-97-6 * 0.5 0.025 0.16
Methyl mercury 22967-92-6 0.003 0.003 0.003
Molibdenum 7439-98-7 240 240 240
Nickel 7440-02-0 * 50 52 10
Selenium (total) 7782-49-2 * 5 5 60
Silver 7440-22-4 0.34 0.19 3
Thalium 7440-28-0 20 4 21.3
Tin 7440-31-5. 73 2
Tributyltin (or TBT) 688-73-3 0.008 0.002
Tributyltin oxide 56-35-9 0.026 0.05
Triphenyltin 892-20-6 0.022
Uranium, soluble salts 7440-61-1 2.6 (hardness=100)
Vanadium 7440-62-2 19 19 50
Vanadium pentoxide 1314-62-1 15
Zinc chloride 7646-85-7 1.5 1.5
Zinc 7440-66-6 * 200 40
Zirconium 7440-67-7 17

Chlorine cyanide (or cyanogen chloride) 506-77-4 1.4 1.4
Cyanide, (Total, free) 57-12-5 * 5 1 5 as CN
Fluoride (hardness=100) 16984-48-8 2119.4 5000
Fluorine 7782-41-4 1080
Hydrogen Cyanide (as Cyanide) 74-90-8 3.5 3.5
Hydrogen sulfide 7783-06-4 0.1 0.1
Perchlorate 7601-90-3 600 600 600
Hierarachy:
Israeli EQS:  Israel Kishon river Environmental quality Standards, Febuary 2000
Israeli Effluent Discharge Levels to Rivers( maximal monthly average), Annex I,  2010
MoEP- Marine and Coastal Environment Division: EQS for the Mediterranean Sea in Israel, August 2002
California SF Bay RWQCB - ESL Interim Final - November 2007 - Table F-4a
US EPA Mid -Atlantic RSL  Regional Screening Levels Marine Ecological Screening Benchmarks
US EPA Mid -Atlantic RSL  Regional Screening Levels Freshwater Ecological Screening Benchmarks

Australia- ANZECC 2000 freshwater 95%
Australian Dept. of Environment and Conservation: Assessment Levels for Soil, sediment and water, February 2010, Version 4, Revision 1
EQS European Directive 2008/105/EC Inland surface waters MAC or AA
The Netherland-Water Quality Objectives  - MAC-Maximum Permissible Levels 2002 and Dutch RIVM report 601501021 for TPH fractions
Canadian Environmental Quality Quidelines CCME for freshwater

Metals and Metalloids

 Florida Department of Environmental Protection Technical Report: Development of Cleanup Target Levels (CTLs) for Chapter 62-777, F.A.C, February, 
2005- Table 1 

Inorganics
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

Isobutane 75-28-5 X X
n-Butane 106-97-8 X X
1,3-Butadiene 106-99-0 X
cis-2-Butene 590-18-1 X
trans-2-Butene 624-64-6 X
2-Methylbutane (Isopentane) 78-78-4 X
2-Methyl-1-butene 563-46-2 X
2-Methyl-2-butene 513-35-9 X
n-Pentane 109-66-0 X X
cis-2-Pentene 627-20-3 X
trans-2-pentene 646-04-8 X
Isopentene 563-45-1 X
Cyclopentane 287-92-3 X
Methyl-tert-butyl-ether (MTBE) 1634-04-4 X
2,2-Dimethylbutane 75-83-2 X X X
2,3-Dimethylbutane 79-29-8 X X
2-Methylpentane 107-83-5 X X X
3-Methylpentane 96-14-0 X X X
Cyclohexane 110-82-7 X X X
Methylcyclopentane 96-37-7 X X X
n-Hexane 110-54-3 X X X
2,2-Dimethylpentane 590-35-2 X
2,3-Dimethylpentane 565-59-3 X X
2,4-Dimethylpentane 108-08-7 X X
2-Methylhexane 591-76-4 X X X
3,3-Dimethylpentane 562-49-2 X
3-Ethylpentane 617-78-7 X X
3-Methylhexane 589-34-4 X X X
1,1-Dimethylcyclopentane 1638-26-2 X
cis-1,2-Dimethylcyclopentane 1192-18-3 X
cis-1,3-Dimethylcyclopentane 2532-58-3 X X
Ethylcyclopentane 1640-89-7 X X
Methylcyclohexane 108-87-2 X X
n-Heptane 142-82-5 X X X X X
trans-1,2-Dimethylcyclopentane 822-50-4 X X
trans-1,3-Dimethylcyclopentane 1759-58-6 X X
trans-2,3-Dimethylcyclopentane NA X
1,1,2-Trimethylcyclopentane 4259-00-1 X
1,1,3-Trimethylcyclopentane 4516-69-2 X
trans-1,2-cis-4-TrimetylcyclopentaneNA X
trans-1,2-Dimethylcyclohexane 6876-23-9 X
1,2,3-Trimethylcyclopentane 15890-40-1 X
1,2-Diethylbenzene 135-01-3 X
1,2,4-Trimethylcyclopentane 4850-28-6 X
2,2,3-Trimethylpentane 564-02-3 X
2,2,4-Trimethylpentane 540-84-1 X
2,3,3-Trimethylpentane 560-21-4 X X
2,2,3,3-Tetramethylbutane 594-82-1 X
2,3,4-Trimethylpentane 565-75-3 X X
2,2-Dimethylhexane 590-73-8 X X

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Aliphatics

Israel Risk Based Corrective Action
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Israel Risk Based Corrective Action

2,3-Dimethylhexane 584-94-1 X X
2,4-Dimethylhexane 589-43-5 X X X
2,5-Dimethylhexane 592-13-2 X X
2-Methylheptane 592-27-8 X
2-Methyl-3-Heptane 563-16-6 X
3,3-Dimethylhexane 563-16-6 X X
3-Methylheptane 589-81-1 X X
4-Methylheptane 589-53-7 X
Ethylcyclohexane 1678-91-7 X
cis-1,3-Dimethylcyclohexane 638-04-0 X
Dimethylcyclohexane 589-90-2 X
Total Benzothiophenes NA
n-Octane 111-65-9 X X X X X X
1,1,3-Trimethylcyclohexane 3073-66-3 X X
1,3,5-Trimethylcyclohexane 1839-63-0 X X
1-Methyl-2-ethylcyclohexane 3728-54-9 X
1-Methyl-3-ethylcyclohexane 3728-55-0 X
1-Methyl-4-ethylcyclohexane NA X X
2,5-Dimethylheptane 2216-30-0 X
2-Methyloctane 3221-61-2 X
3,4-Dimethylheptane 922-28-1 X
3-Ethylheptane 15869-80-4 X
3-Methyloctane 2216-33-3 X
4-Ethylheptane 2216-32-2 X
4-Methyloctane 2216-34-4 X
n-Nonane 111-84-2 X X X X X X X
Propylcyclohexane 1678-92-8 X
2,3-Dimethylheptane 3074-71-3 X
2,6-Dimethylheptane 1072-05-5 X
2-Methyloctane 3221-61-2 X
3-Methyloctane 2216-33-3 X X
4-Methyloctane 2216-34-4 X
trans-1,2,4-Trimethylcyclohexane7667-59-6 X
2,4,6-Trimethylheptane 2613-61-8 X
3-Methyloctane 2216-33-3 X
n-Butylcyclohexane 1678-93-9 X X
n-Decane 124-18-5 X X X X X X X
Isodecane 34464-38-5 X
2-Methyldecane 6975-98-0 X
4-Methyldecane 2847-72-5 X
Isoundecane 34464-43-2 X
n-Undecane 1120-21-4 X X X X X X X
2,6-Dimethyldecane 13150-81-7 X
2-Methylundecane 97659-99-9 X X
3-Methylundecane 1002-43-3 X
Hexylcyclohexane 4292-75-5 X
n-Dodecane 112-40-3 X X X X X X X X
Isododecane 7045-71-8 X
Phenylcyclohexane 827-52-1 X

IRBCA Technical Guidance, Section 6.0
August 2014, Version 1: For publication Page 14 of 21 RAM Group (054553)



Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Israel Risk Based Corrective Action

2,6-Dimethylundecane 17301-23-4 X X
2-Methyldodecane 1560-97-0 X
Heptylcyclohexane 5617-41-4 X
n-Tridecane 629-50-5 X X X X X X X X
Tridecene 2437-56-1 X
Isotridecane 67923-86-8 X
3-Methyltridecane 6418-41-3 X
n-Hexadecane 629-73-2
n-Tetradecane 629-59-4 X X X X X X X X
Isotetradecane NA X
2-Methyltetradecane 1560-95-8 X
Nonylcyclohexane 2883-02-5 X
n-Pentadecane 629-62-9 X X X X X X X X
n-Hexadecane 629-73-2 X X X X X X X X
Octylcyclohexane 1795-15-9 X
n-Heptadecane 629-78-7 X X X X X X X
n-Octadecane 593-45-3 X X X X X X X
n-Nonadecane 629-92-5 X X X X X X
Pristane 1921-70-6 X X X X
n-Eicosane 112-95-8 X X X X X X
Phytane 638-36-8 X X X X
n-Heneicosane 629-94-7 X X X X X
n-Docosane 629-97-0 X X X X
n-Tetracosane 646-31-1 X X X
n-Tricosane 638-67-5 X X
n-Pentacosane 629-99-2 X X
n-Hexacosane 630-01-3 X X
n-Heptacosane 593-49-7 X
n-Octacosane 630-02-4 X
n-Nonacosane 630-03-5 X
n-Triacontane 638-68-6 X
n-Hentricontane NA X
n-Dotriacontane 544-85-4 X
n-Tritriacontane 630-05-7 X
n-Tetratriacontane 14167-59-0 X
n-Pentatriacontane 630-07-9 X
n-Hexatriacontane 630-06-8 X
n-Heptatriacontane 7194-84-5 X
n-Octatriacontane 7194-85-6 X
n-Nonatriacontane NA X
n-Tetracontane NA X

Benzene 71-43-2 X X X X X
Toluene 108-88-3 X X X X X X
1,2-Diethylbenzene 7194-86-7 X
Ethylbenzene 100-41-4 X X X X X
m-Xylene 108-38-3 X X X X X
o-Xylene 95-47-6 X X X X X
p-Xylene 106-42-3 X X X X
Xylenes (total) 1330-20-7 X X X

Aromatics
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Israel Risk Based Corrective Action

1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 X
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 X X X
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 X X X X
1-Ethyl-3-methylbenzene 620-14-4 X
1-Methyl-2-ethylbenzene 611-14-3 X X X
1-Methyl-3-ethylbenzene 620-14-4 X X X
1-Methyl-4-ethylbenzene 622-96-8 X X X
Indene 95-13-6 X X
Isopropylbenzene 98-82-8 X X
n-Propylbenzene 103-65-1 X X X
1,2,3,4-Tetramethylbenzene 488-23-3 X X X
1,2,3,5-Tetramethylbenzene 527-53-7 X
1,2,4,5-Tetramethylbenzene 95-93-2 X
1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene 933-98-2 X X
1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene 934-80-5 X X
1,3-Diethylbenzene 141-93-5 X X
1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene 04/04/2870 X
1,3-Dimethyl-4-ethylbenzene 874-41-9 X
1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene 934-74-7 X X X
1,4-Diethylbenzene 105-05-5 X
1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene 1758-88-9 X X
1-Methyl-2-isopropylbenzene 527-84-4 X
1-Methyl-2-propylbenzene 1074-17-5 X X
1-Methyl-3-propylbenzene 1074-43-7 X
1-Methyl-iso4-propylbenzene 1074-55-1 X X X
1-Methyl-4-propylbenzene 1074-55-1 X X
Ethylhexyl nitrate 27247-96-7 X
Indane 496-11-7 X
trans-Decaline 493-02-7 X
Tetralin 119-64-2 X X X
sec-Butylbenzene 135-98-8 X
tert-Butylbenzene 98-06-6 X
Naphthalene 91-20-3 X X X X X X X X X
n-Butylbenzene 104-51-8 X X
1-Methylnaphthalene 90-12-0 X X X X X X X X
2-Methylbutylbenzene 3968-85-2 X X X
2-Methylnaphthalene 91-57-6 X X X X X X
1-Methyltetralin NA X
2-Methyltetralin NA X
5-Methyltetralin 2809-64-5 X
6-Methyltetralin 1680-51-9 X
Pentylbenzene 538-68-1 X
1,2,4-Triethylbenzene 877-44-1 X
1,3,5-Triethylbenzene 102-25-0 X
1,2-Dimethylnaphthalene 573-98-8 X
1,3-Dimethylnaphthalene 575-41-7 X X
1,4-Dimethylnaphthalene 571-58-4 X X X X
1,5-Dimethylnaphthalene  571-61-9 X X X
1,6-Dimethylnaphthalene 575-43-9 X
1,7-Dimethylnaphthalene 575-37-1 X
Dibenzothiophene 132-65-0 X X X
Acenaphthene 83-32-9 X X X
Acenaphthylene 208-96-8 X X X
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Israel Risk Based Corrective Action

Biphenyl 92-52-4 X X X X X
1,5-Dimethylnaphthalene 571-61-9
1-Ethylnaphthalene 1127-76-0 X X
2-Ethylnaphthalene 939-27-5 X X
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene 98-19-1 X
2,3-Dimethylnaphthalene 581-40-8 X X
2,6-Dimethylnaphthalene 581-42-0 X X X
2,7-Dimethylnaphthalene 582-16-1 X
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene 98-19-1
1-tert-Butyl-3,4,5-trimethylbenzene98-23-7 X
Fluorene 86-73-7 X X X X X
4-Phenyltoluene 644-08-6 X
1,2,4-Trimethylnaphthalene 2717-42-2 X
1,2,5-Trimethylnaphthalene 641-91-8 X
1,2,6-Trimethylnaphthalene 08/05/3031 X
1,2,7-Trimethylnaphthalene NA X
1,3,5-Trimethylnaphthalene NA X X
1,3,6-Trimethylnaphthalene NA X
1,3,7-Trimethylnaphthalene 2131-38-6 X
1,4,6-Trimethylnaphthalene 2131-42-2 X
1,6,7-Trimethylnaphthalene 2245-38-7 X
2,3,6-Trimethylnaphthalene 829-26-5 X
1-Methylcarbazole NA X
2-Methylcarbazole 3652-91-3 X
3-Methylcarbazole 4630-20-0 X
4-Methylcarbazole NA X
n-Heptylbenzene 1078-71-3 X
2-Aminoanthracene 613-13-8 X
2-Aminophenanthrene 947-73-9 X
3-Aminophenanthrene NA X
4-Aminophenanthrene 17423-48-2 X
Anthracene 120-12-7 X X X X X X
n-Octylbenzene 2189-60-8 X
Phenanthrene 85-01-8 X X X X X X
1,2-Dimethylcarbazole NA X
1,3-Dimethylcarbazole NA X
1,4-Dimethylcarbazole NA X
1,6-Dimethyldibenzothiophene NA X
2,6-Dimethyldibenzothiophene 89816-75-1 X
2-Ethyldibenzothiophene NA X
2-Methylfluorene 1430-97-3 X
2-Phenylindole 948-65-2 X
1-Ethylpropylbenzene 1196-58-3 X
Methylanthracene NA X
1-Methylphenanthrene 832-69-9 X X X X
2-Methylanthracene 613-12-7 X X X X
2-Methylphenanthrene 2531-84-2
4-Methylphenanthrene NA X
9-Methylphenanthrene 883-20-5 X X
3-Methylphenanthrene 832-71-3 X X
9-Cyanoanthracene 1210-12-4 X
9-Cyanophenanthrene 2510-55-6 X
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Israel Risk Based Corrective Action

6-Phenylquinoline 612-95-3 X
1-Ethylpropylbenzene 1196-58-3
Fluoranthene 206-44-0 X X X X X X
Pyrene 129-00-0 X X X X X X
Benzo(def)carbazole 203-65-6 X
Benzo(b)naptho(2,1-d)thiophene 205-43-6 X
Benzonaphthothiphene NA X
Benzonaphthofuran 243-42-5
Phenaphthalene NA
1,6-Dimethylphenanthrene 20291-74-1 X
1,7-Dimethylphenanthrene 483-87-4 X
1,8-Dimethylphenanthrene 7372-87-4 X
1,9-Dimethylphenanthrene 20291-73-0 X
2,3-Dimethylphenanthrene 3674-65-5 X
2,6-Dimethylphenanthrene NA X
2,7-Dimethylphenanthrene 1576-69-8 X
2,9-Dimethylphenanthrene NA X
3,6-Dimethylphenanthrene 1576-67-6 X
9-Ethylphenanthrene 3674-75-7 X
9,10-Dimethylanthracene 781-73-1 X X
Phenanthro(4,4a,4b,5-bcd)thiopheneNA X
1-Methylpyrene 2381-21-7 X X X
2-Methylpyrene 3442-78-2 X
4-Methylpyrene 3353-12-6 X X
2,3-Benzofluorene 243-17-4 X
Benzo(a)fluorene 238-84-6 X X X
Benzo(b)fluorene 243-17-4 X
Benzo(c)fluorene 205-12-9 X
1-Methyl-7-isopropylphenanthrene483-65-8 X
Benz(a)anthracene 56-55-3 X X X X X
Benzo(c)phenanthrene 195-19-7 X
Benzo(g,h,i)fluoranthene 203-12-3 X X
Chrysene 218-01-9 X X X X X
9-Phenylcarbazole 1150-62-5 X
Triphenylene 217-59-4 X X X X
2-Methylchrysene 3351-32-4 X
3-Methylchrysene 3351-31-3 X
4-Methylchrysene 3351-30-2 X
6-Methylchrysene 1705-85-7 X
Benzo(a)pyrene 50-32-8 X X X X X
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 X X
Benzo(b,k)fluoranthene NA X X X
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 X X
Benzo(e)pyrene 192-97-2 X X X X X
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 X X
Ethylbenz(a)anthracene NA X
Perylene 198-55-0 X X X
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 X
Cyclopenta(cd)pyrene 27208-37-3 X X
Methybenzo(mno)fluoranthene NA X
2-Methylcholanthene NA X
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosine

Lubricating 
and Motor Oils

No. 2 Fuel Oil No. 6 Fuel Oil Jet-4 
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-1טבלה 
רכיבים כימיים של מספר תוצרי דלק

Israel Risk Based Corrective Action

Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 X X X X
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 X X X X
Dibenz(a,c)anthracene 215-58-7 X
Picene 213-46-7 X
Coronene 191-07-1 X X

Notes:
X: Chemical of concern. NA: Not available.
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosene

Lubricating 
and Motor 

Oils

No. 2 Fuel 
Oil

No. 6 Fuel 
Oil

Jet Fuel-4
Jet Fuels-

(5,7,8)

1,3-Butadiene 106-99-0 X
cis-2-Butene 590-18-1 X
trans-2-Butene 624-64-6 X
2-Methyl-1-butene 563-46-2 X
n-Pentane 109-66-0 X X
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 1634-04-4 X
2,3-Dimethylbutane 79-29-8 X X
2-Methylpentane 107-83-5 X X X
3-Methylpentane 96-14-0 X X X
Cyclohexane 110-82-7 X X X
Methylcyclopentane 96-37-7 X X X
n-Hexane 110-54-3 X X X
Methylcyclohexane 108-87-2 X X
n-Heptane 142-82-5 X X X X X

1,1-Biphenyl 92-52-4 X X X X X
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 X X
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 X X X
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 X X X X
1,3-Dimethylnaphthalene 575-41-7 X X
1-Methyl-2-ethylbenzene 611-14-3 X X X
1-Methyl-4-ethylbenzene 622-96-8 X X X
1-Methyl-4-isopropylbenzene 99-87-6 X X X
1-Methylnaphthalene 90-12-0 X X X X X X X X
2-Methylchrysene 3351-32-4 X
2-Methylnaphthalene 91-57-6 X X X X X X
6-Methylchrysene 1705-85-7 X
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 X
Acenaphthene 83-32-9 X X X
Acenaphthylene 208-96-8 X X X
Anthracene 120-12-7 X X X X X X
Benz(a)anthracene 56-55-3 X X X X X
Benzene 71-43-2 X X X X X
Benzo(a)pyrene 50-32-8 X X X X X
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 X X
Benzo(e)pyrene 192-97-2 X X X X X
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 X X X
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 X X

Aromatics

6-2טבלה 
כימיקלים חשודים בתוצרי דלק

Israel Risk-Based Corrective Action

Aliphatics
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Chemical CAS No.
Crude 

Oil
Gasoline Diesel Kerosene

Lubricating 
and Motor 

Oils

No. 2 Fuel 
Oil

No. 6 Fuel 
Oil

Jet Fuel-4
Jet Fuels-

(5,7,8)

6-2טבלה 
כימיקלים חשודים בתוצרי דלק

Israel Risk-Based Corrective Action

Chrysene 218-01-9 X X X X X
Coronene 191-07-1 X X
Dibenzothiophene 132-65-0 X X X
Ethylbenzene 100-41-4 X X X X X
Fluoranthene 206-44-0 X X X X X X
Fluorene 86-73-7 X X X X X
Indene 95-13-6 X X
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 X X X X
Isopropylbenzene 98-82-8 X X
Naphthalene 91-20-3 X X X X X X X X X
n-Butylbenzene 104-51-8 X X
n-Propylbenzene 103-65-1 X X X
Perylene 198-55-0 X X X
Phenanthrene 85-01-8 X X X X X X
Pyrene 129-00-0 X X X X X X
sec-Butylbenzene 135-98-8 X
tert-Butylbenzene 98-06-6 X
Toluene 108-88-3 X X X X X X
Xylene (m) 108-38-3 X X X X X X X
Xylene (o) 95-47-6 X X X X X X X
Xylene (p) 106-42-3 X X X X X X
Xylenes (total) 1330-20-7 X X X X X X

Notes:
X: chemical of concern.
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 RAM  (050405) קבוצת  6.0 סעיף
 ,IRBCA הנחיות
 פרסום לציבור, 2014 אוגוסט

 3מתוך  1- עמוד

 (א)  6-3טבלה 
 לוגיאקו סיכונים סקר

 אפשריים מחייה ואזורי רצפטורים לסינון ביקורת רשימת

 'א ביקורת רשימת, 1 רמה
 

 :הבאות מהשאלות מורכבת 'א ביקורת רשימת
 
 בהתאם ,יותר או) מ"ק 1 -מ של פחות נמצא במרחק המזוהם האזור של הגבול האם .1

, אגם, יםדג בריכת, נהרות, נחל) עיליים מים מגוף( הרשויות ובקשת המקומיים לתנאים
 ?('וכו ניקוז תעלות

 
 ?לו בסמוך או באתר( גדולה חורף בריכת כגון) ביצה אדמות יש האם .2

 
 ואלמנטים לרצפטורים אחרת בדרך נגישות שהן או מזוהמות קרקעות התגלו האם .3

 ?אקולוגיים
 

 ?המזוהם האזור של מ מהגבול"ק 1 במרחק או בגבול קראסטיים מאפיינים יש האם .4
 בין הידרולוגי חיבור קיים בהם במצבים אינו מיושם מ"ק 1של  הקריטריון: הערה

 .  מים וגוף באתר הקראסטיים המאפיינים
 

 של מהגבול מ"ק 1במרחק  או באתר הכחדה בסכנת או מאוימים, נדירים זנים יש האם .5
  ?"אדומים" זנים יש האם ?המזוהם האזור

 
 לתנאים בהתאם ,יותר או) מ"ק 1במרחק  סביבתית מבחינה רגישים אזורים יש האם .6

  ?המזוהם מהאזור( הרשויות ולבקשת מקומיים
 

 מ"ק 1 במרחק או באתר( צמחים או חיות) פנאי או מבחינת מסחר חשובים זנים יש האם .7
 ?המזוהם מהאזור( הרשויות ולבקשת מקומיים לתנאים בהתאם ,יותר או)

 
 סקר של 'ב הביקורת מתרשי את להשלים יש, לעיל מהשאלות אחת לכל "כן" היא התשובה אם

 . האקולוגיים הסיכונים
 
 
 
 



 

 

 RAM  (050405) קבוצת  6.0 סעיף
 ,IRBCA הנחיות
 פרסום לציבור, 2014 אוגוסט

 3מתוך  2- עמוד

 (ב) 6-3טבלה 
 אקולוגי סיכונים סקר

 פוטנציאליים מחייה ואזורי רצפטורים לסינון ביקורת רשימת
 'ב ביקורת רשימת, 1 רמה

 
 או/ו אקולוגיים לרצפטורים להגיע יכולים לאתר הקשורים מזוהמים חומרים האם :1שאלה 

 ?תהום מי דרך מחייה לאזורי
 אחרת בדרך לעבור או להינמס, להישטף יכולים לאתר הקשורים מזהמים חומרים האם (א1

 ?תהום למי
 ?התהום במי ניידים לאתר הקשורים מזהמים חומרים האם (ב1
 ?אקולוגי רצפטור של מחייה לאזור נפלטים מהאתר תהום מי האם (ב1
 

 מחייה לאזורי או/ו אקולוגיים פטוריםלרצ להגיע יכולים מהאתר מזוהמים חומרים האם :2שאלה 

 ?חופשי תוצר או מימית לא נוזלית שלפאזה העברה דרך
 ?באתר נמצאת מימית לא נוזלית פאזה האם (א2
 ?של פאזה נוזלית לא מימית העברה יש האם (ב2
 רצפטורים נמצאים שבו במקום להתרחש יכולת פליטת פאזה נוזלית לא מימית האם (ג2

 ?מחייה זוריא או/ו אקולוגיים
 

 קרקעות של בלייה י"ע אקולוגיים לרצפטורים מגיעים מהאתר חשודים כימיקלים האם: 3 שאלה

 ?שיטפונות זרימת במהלך הנסחפים סדימנטים דרך או זליגה דרך ,מושפעות
 של השטח בפני או (מטרים 0-1) שכבת הקרקע העליונהב יש כימיקלים חשודים האם (א3

 ?קרקעה
 פני קרקעות של שחיקה באמצעות לעבור או להישטף יכולים ם חשודיםהאם כימיקלי (ב3

 ?השטח
 

 או/ו אקולוגיים לרצפטורים להגיע יכולים לאתר הקשורים האם כימיקלים חשודים :4שאלה 

 ?ישיר מגע באמצעות מחייה לאזורי
 ?קרקעה של השטח בפני אושכבת הקרקע העליונה ב יש כימיקלים חשודים האם (א4
 ?באתר פוטנציאליים מחייה אזורי או/ו אקולוגיים רצפטורים שי האם (ב4
 

של כימיקלים  שאיפה דרך אקולוגיים לרצפטורים להגיע יכולים האם כימיקלים חשודים: 5שאלה 

 ?קרקעיות-תת במערות באוויר לאבק הנצמדים או כימיקלים חשודים נדיפים חשודים
 ?רבאת נפיצים יש כימיקלים נדיפים חשודים האם (א5
 ?חלקיקי כחומר או כאבק באוויר לעבור יכולים באתר האם כימיקלים חשודים (ב5
 

 או/ו אקולוגיים לרצפטורים להגיע יכולים באתר אשר נוצרו האם כימיקלים חשודים: 6שאלה 

 ?מזהמים חומרים או חיות, צמחים, קרקע של ישיר עיכול דרך מחייה אזורי
 (הלא רוויה)תת הקרקע ב ,הרדודות בקרקעות או טחהש בפני יש כימיקלים חשודים האם (א6

 ?האדמה פני על או
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 3מתוך  3- עמוד

 הצומחים צמחים ידי על נספגה או שנלקחה באתר בקרקע נמצאו כימיקלים חשודים האם (ב6

 ?באתר
, יםעשב, כגון) מצמחים הניזונים בקרבתו או באתר אפשריים אקולוגיים רצפטורים יש האם (ג6

 ?באתר ('וכו עצים, שיחים
 ?נמצאו כימיקלים חשודים בעלי נטייה להצטברות ביולוגית באתר האם (ד6
 

 או/ו אקולוגיים לרצפטורים להגיע יכולים באתר שמקורם האם כימיקלים חשודים :7שאלה 
 ?קראסט מערכת דרך מעבר באמצעות מחייה לאזורי

 
 רושלד צריך האנרגיה משרד, "כן" היא לעיל מהשאלות יותר או אחת לשאלה התשובה אם

.   אקולוגיים לרצפטורים מקובל בלתי סיכון מהווה האתר אם לקבוע נוספת הערכה



[mg/kg]

1,2-Dibromo-3-chloropropane (or 1,2-DBCP) 96-12-8 * 3.52E-02
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 5.00E-02
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 634-90-2 5.00E-02
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 5.00E-02
1,1,1-Trichloroethane (or Methyl chloroform or chloroethene or Genklene) 71-55-6 1.00E-01
1,1,2- Trichloroethane  (or 1,1,2-TCA or viny; trichloride or b-trichloroethane ) 79-00-5 1.00E-01
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 93-76-5 5.96E-01
Acenaphthene 83-32-9 * 2.15E+01
Acenaphthylene 208-96-8 * 3.20E+02
Acetone 67-64-1 2.50E+00
Acetonitrile 75-05-8 1.37E+00
Acetophenone 98-86-2 3.00E+02
Acetylaminofluorene, 2- 53-96-3 5.96E-01
Acrolein 107-02-8 5.27E+00
Acrylonitrile 107-13-1 2.39E-02
Aliphatic non-chlorinated (each) 3.00E-01
Allyl chloride 107-05-1 1.34E-02
Aminobiphenyl, 4- 92-67-1 3.05E-03
Aniline 62-53-3 5.68E-02
Anthracene 120-12-7 * 1.00E+01
Azobenzene  (p- dimethylamino) 60-11-7 4.00E-02
Benzene 71-43-2 * 2.55E-01
Benz(a)anthracene 56-55-3 * 6.20E+00
Benzo(a)pyrene 50-32-8 * 1.00E+00
Benzo(b)fluoranthene  (or 3,4-Benzofluoranthene) 205-99-2 * 6.20E+00
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 6.20E+00
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 * 1.19E+02
Biphenyl, 1,1 -  (or diphenyl) 92-52-4 6.00E+01
Bis(2-chloroethoxy)methane 111-91-1 3.02E+02

Bis(2-chloroethyl)ether 111-44-4 2.37E+01

Bis(2-chloroisopropyl)ether [or Bis(2-chloro-1-methyl)ether] 108-60-1 1.99E+01

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (or DEHP) 117-81-7 9.25E-01
Bromodichloromethane (or Dichlorobromomethane) 75-27-4 5.40E-01
Bromoform  (or Tribromomethane) 75-25-2 * 1.59E+01
Butyl benzyl phthalate 85-68-7 2.39E-01
Carbon disulfide 75-15-0 9.41E-02
Carbon tetrachloride  (or  Tetrachloromethane) 56-23-5 * 1.00E-01
Catechol (or Dihydroxybenzene, o- ) 7295-85-4 5.00E-02
Chloroacetamide 79-07-2 5.00E-03
4-Chloro, 3-methyl phenol 59-50-7 7.95E+00
2-(4- chloro-2-methylphenoxy) acetic acid (or MCPA) 94-74-6 5.00E-05
Chloranilines 271-34-265 5.00E-03
3-Chloroaniline 108-42-9 2.00E+01
4- Chloroaniline, p - 106-47-8 1.10E+00
Cholorobenzilate 510-15-6 5.05E+00
Cholorobenzenes (total) 108-90-7 1.31E+01
Chloroform  (or Trichloromethane) 67-66-3 * 1.19E+00
Chloronaphthalene, b- ( or  2- Chloronaphthalene) 91-58-7 1.22E-02
Chloronaphthalene (sum) 2.30E+01
Chlorophenol,  2- 95-57-8 2.43E-01
Chlorophenol,  3- 108-43-0 7.00E+00
Chlorophenol, 4- 106-48-9 1.00E-02
Chlorophenols (total) na 2.43E-01
Chlorprene 126-99-8 2.90E-03

(א) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk Based Corrective Action

Chemical CAS #
IRBCA 

COC

Ecological 
Screening Level 

VOC's and SVOC's
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[mg/kg]

(א) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk Based Corrective Action

Chemical CAS #
IRBCA 

COC

Ecological 
Screening Level 

Chloropyrifos 2921-88-2
Chrysene 218-01-9 * 6.20E+00
Cresol [4,6-dinitro-o -] 534-52-1 1.44E-01
Cresol, m-  (or  3- Methyl phenol) 108-39-4 3.49E+00
Cresol, o-  (or  2- Methyl phenol) 95-48-7 4.04E+01
Cresol (or p-chloro-m-,  Chloro-3-methylphenol, 4-) 59-50-7 1.63E+02
Cresols (total) 1319-77-3 1.30E+01
Cyclohexane 110-82-7 * 1.00E-01
Cyclohexanone 108-94-1 1.50E+02
Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 * 1.00E-01
Dibromochloromethane 124-48-1 2.05E+00
Dibromoethane, 1,2-  (or Ethylene dibromide or EDB) 106-93-4 1.23E+00
Dibutyl Phthalate 84-74-2 3.60E+01
Dichloroaniline, 2,4- 554-00-7 1.00E+02
Dichloroaniline, 3,4- 95-76-1 2.00E+01
Dicholorobenzene, 1,2-  (or Dichlorobenzene, o -) 95-50-1 1.00E-01
Dichlorobenzene, 1,3- (or Dichlorobenzene, m- ) 541-73-1 1.00E-01
Dichlorobenzene, 1,4- 106-46-7 5.46E-01
Dichlorobenzenes (sum) 25321-22-6 1.90E+01
Dichlorobenzidine, 3,3'- 91-94-1 6.46E-01
Dichlorodifluoromethane 75-71-8 3.95E+01
Dichloroethane, 1,1- 75-34-3 1.00E-01
 Dichloroethane, 1,2-  (or Ethylene dichloride or EDC) 107-06-02 1.00E-01
Dichloroethene, 1,1-  (or  Vinylidene chloride) 75-35-4 1.00E-01
Dichloroethene, 1,2- (sum: cis +trans) 540-59-0 1.00E-01
Dichloroethene, trans-1,2-  (or 1,2-trans-Dichloroethylene) 156-60-5 7.84E-01
Dichlorophenol, 2,4- 120-83-2 5.00E-02
Dichlorophenol, 3,4- 95-77-2 2.00E+01
Dichlorophenol, 2,6- 87-65-0 1.17E+00
Dichlorophenols (sum) 2.20E+01
Dichloropropane, 1,2- 78-87-5 1.00E-01
Dichloropropane (sum) 2.00E+00
Dichloropropene, 1,2- (cis and trans) 1.00E-01
Dichloropropene, 1,3- trans ) 10061-02-6 3.98E-01
Dichloropropene, 1,3- (cis ) 10061-01-5 3.98E-01
Diethyl phthalate 84-66-2 2.48E+01
Di-isobutyl phthalate (or DIBP) 84-69-5 1.00E-01
Diisopropanolamine  (or DIPA) 110-97-4 1.80E+02
Dihexyl phthalate 84-75-3 2.20E+02
Dimethyl aminoazobenzene, p - 60-11-7 4.00E-02
Dimethylbenz(a)anthracene, 7,12- 57-97-6 1.63E+01
Dimethylbenzidine (3,3'-) 119-93-7 1.04E-01
Dimethyl phenethylamine, a,a- 122-09-8 3.00E-01
Dimethyl phthalate 131-11-3 8.20E+01
Dimethyl phenol, 2,4- 105-67-9 1.00E-02
Di-n-butyl Phthalate (or n-Butylphthalate) 84-74-2 1.50E-01
Dinitrobenzene, 1,3-  (m- ) 99-65-0 6.55E-01
Dinitrophenol, 2,4- 51-28-5 6.09E-02
Dinitrotoluene, 2,4- 121-14-2 1.28E+00
Dinitrotoluene, 2,6- 606-20-2 3.28E-02
Di-n-octyl phthalate 117-84-0 7.09E+02
Diphenylamine 122-39-4 1.01E+00
Ethylbenzene 100-41-4 * 5.16E+00
Ethyl methacrilate 97-63-2 3.00E+01
Fluoranthene 206-44-0 * 1.54E+01
Fluorene 86-73-7 * 2.50E-01
Formaldehyde 50-00-0 1.60E-01
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[mg/kg]

(א) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk Based Corrective Action

Chemical CAS #
IRBCA 

COC

Ecological 
Screening Level 

Furan 110-00-9 6.00E+02
Hexachlorobenzene 118-74-1 5.00E-02
Hexachloro- 1,3-butadiene (or HCBD) 87-68-3 3.98E-02
Hexachloroethane 67-72-1 5.96E-01
Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4 7.55E-01
Hexachlorophene 70-30-4 1.99E-01
n-Hexane 110-54-3 4.90E-01
Hexanone (2-) 591-78-2 1.26E+01
Hydrochinon (or dihydroxybenzene- p ) 123-31-9 5.00E-02
Indeno(1,2,3-c,d) pyrene 193-39-5 * 1.00E-01
Isophorone 78-59-1 1.39E+02
Isosafrole 120-58-1 9.94E+00
Methacrylonitrile 126-98-7 5.70E-02
Methapyrilene 91-80-5 2.78E+00
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (or DEGME or methoxydiglycol) 11-77-3 3.00E-01
Methyl bromide 74-83-9 2.35E-01
Methyl Chloride 74-87-3 1.04E+01
Methyl cholanthrene, 3- 56-49-5 7.79E-02
Methyl, 2- 4,6-dinitrophenol 534-52-1 1.44E+00
Methyl Ethyl Ketone (or MEK or 2-Butanone) 78-93-3 8.96E+01
Methyl Iodide 74-88-4 1.23E+00
Methyl methacrylate 80-6-26 9.84E+02
Methylnaphthalene, 2- 91-57-6 3.24E+00
Methyl, 4-2-pentanone 108-10-1 4.43E+02
Methylene chloride (or Dichloromethane or DCM) 75-09-2 1.00E-01
Methylene bromide (or dibromomethane) 74-95-3 6.50E+01
Monochloroanilines (sum of 3 isomers) na 5.00E-03
Monochlorobenzenes 108-90-7 1.00E-01
Monochloronphthalenes 1.20E-01
Monochlorophenols (total) 5.00E-02
Naphthalene 91-20-3 * 5.00E+00
Naphtoquinone, 1,4- 1300-15-4 1.67E+00
Naphthylamine, 1- 134-32-7 9.34E+00
Naphthylamine, 2- 91-59-8 3.03E+00
Nitroaniline, m- 99-9-2 3.16E+00
Nitroaniline,o- 88-74-4 7.41E+01
Nitroaniline, p- 100-1-6 2.19E+01
Nitrobenzene 98-95-3 1.31E+00
Nitro-o-toluidine, 5- 99-55-8 8.73E+00
Nitrophenol, 2-  (o- ) 88-75-5 1.60E+00
Nitrophenol, 4-  (or Nitrophenol, p -) 100-02-7 5.12E+00
Nitroquinoline, 4-1-oxide 56-57-5 1.22E-01
Nitrosodiethylamine, N- 55-18-5 6.93E-02
Nitrosodimethylamine, N- 62-75-9 3.21E-05
Nitroso-di-n-butylamine, N- 924-16-3 2.67E-01
Nitrosodiphenylamine, N- 86-30-6 5.44E-01
Nitroso-di-n-propylamine, N- 621-64-7 5.45E-01
Nitrosomethylethylamine, N- 10595-95-6 1.66E-03
Nitrosopiperidine, N- 1007-75-4 6.65E-03
Nitrosopyrrolidine, N- 930-55-2 1.26E-02
PCOC (or p-chloro-o-cresol or 4-chloro-2-methylphenol) 1570-64-5 1.20E+00
PCMC (or -chloro-m-cresol or 4-chloro-3-methylphenol) 59-50-7 6.20E-01
Pentachloroaniline 527-20-8 1.00E+02
Pentachlorobenzene 608-93-5 5.00E-02
Pentachloroethane 76-01-7 1.07E+01
Pentachlorophenol  (or PCP) 87-86-5 2.10E+00
Pentachloronitrobenzene 82-68-8 7.09E+00
Phenacetine 62-44-2 1.17E+01
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[mg/kg]

(א) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk Based Corrective Action

Chemical CAS #
IRBCA 

COC

Ecological 
Screening Level 

Phenanthrene 85-01-8 * 1.00E-01
Phenol 108-95-2 1.40E+01
Phenolic compounds, non chlorinated 1.00E+00
Phenols (mono- & dihydric) 108-95-2 3.80E+00
Phenylethylene  (or Vinyl benzene) 100-42-5 1.00E-01
Phenylenediamine, p- 106-50-3 6.16E+00
Phthalic acid esters (each) 3.00E+01
Picoline, 2- 109-06-8 9.90E+00
Polychlorinated biphenyls (Total PCBs or Aroclor mixture) 1336-36-3 5.00E-01
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzo furans PCDDs, PCDFs PCDD-s 4 ng TEQ/kg
Polychlorinated dibenzofurans 51207-31-9 3.86E-05
Propanol, 2- 67-63-0 2.00E+01
Propionitrile 107-1-20 4.98E-02
o,o-diethyl o-2-pyrazinylphosphorothiate 297-97-2 7.99E+02
Pyrene 129-00-0 * 1.00E-01
Pyridine 110-86-1 1.00E-01
Resorcinol 108-46-3 5.00E-02
Quinoline 1.00E-01
Safrole 94-59-7 4.04E-01
Styrene  (or  Phenylethylene) 100-42-5 * 1.00E-01
Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- 3481-20-7 2.00E+00
Tetrachlorobenzenes (sum) 2.20E+00
Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 2,3,7,8- 1746-1-6 1.99E-07
Tetrachloroethane, 1,1,1,2- 630-20-6 2.25E+02
Tetrachloroethane, 1,1,2,2- 79-34-5 1.00E-01
Tetrachloroethylene  (or PCE or 1,1,2,2-Tetrachloroethylene) 127-18-4 * 1.00E-01
Tetrachloromethane  (or Carbon tetrachloride) 56-23-5 1.00E-01
Tetrachlorophenol, 2,3,4,5- 4901-51-3 2.00E+01
Tetrachlorophenol, 2,3,4,6- 58-90-2 1.99E-01
Tetrachlorophenols (total) 2516-78-33 1.99E-01
Tetraethyldithiopyrophosphate 3689-24-5 5.96E-01
Tetrahydrofuran 109-99-9 7.00E+00
Tetrahydrothiophene 110-01-0 8.80E+00
Toluene 108-88-3 * 5.45E+00
Toluidine, o - 95-53-4 2.97E+00
Tribromomethane (or Bromoform) 75-25-2 1.59E+01
Trichloroaniline, 2,4,5- 636-30-6 2.00E+01
Trichlorobenzene, 1,2,3- 87-61-6 5.00E-02
Trichlorobenzene, 1,2,4- 120-82-1 5.00E-02
Trichlorobenzene, 1,3,5- 108-70-3 5.00E-02
Trichlorobenzene (sum) 12002-48-1 1.10E+01
Trichlorofluoromethane 75-69-4 1.64E+01
Trichloromethane (or Chloroform) 67-66-3 1.19E+00
Trichloroethylene (or TCE or Trichloroethene, 1,1,2-) 79-01-6 1.00E-01
Trichlorophenol, 2,4,5- 95-95-4 1.41E+01
Trichlorophenol, 2,4,6- 88-06-2 5.00E-02
Trichlorophenols (sum) 5.00E-02
Trichloropropane, 1,2,3- 96-18-4 3.36E+00
triethylphosphorothioate, o,o,o- 126-68-1 8.18E-01
Trinitrobenzene,1,3,5-  [Sym-] 99-35-4 3.76E-01
Vinyl acetate 108-5-4 1.27E+01
Vinyl chloride 75-01-4 * 6.46E-01
Xylenes, total 1330-20-7 * 3.00E+00

Mineral Oil 5.00E+01
Low Molecular Weight PAHs na 2.90E+01
High Molecular Weight PAHs na 1.10E+00
PAHs (Total) SEQ NO-27-3 3.01E+01

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
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[mg/kg]

(א) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk Based Corrective Action

Chemical CAS #
IRBCA 

COC

Ecological 
Screening Level 

Total TPH (mineral oil) NOCAS 5.00E+01
TPH Aliphatic EC fraction >5-6 * 5.50E-01
TPH Aliphatic EC fraction >6-8 * 5.40E-01
TPH Aliphatic EC fraction >8-10 * 4.90E-01
TPH Aliphatic EC fraction >10-12 * 9.10E-01
TPH Aliphatic EC fraction >12-16 * 9.90E+00
TPH Aliphatic EC fraction >16-21 *
TPH Aromatic EC fraction >5-7 * 1.30E+00
TPH Aromatic EC fraction >7-8 * 1.50E+00
TPH Aromatic  EC fraction >8-10 * 1.70E+00
TPH Aromatic EC fraction >10-12 * 2.00E+00
TPH Aromatic EC fraction >12-16 * 2.40E+00
TPH Aromatic EC fraction >16-21 * 3.10E+00
TPH Aromatic EC fraction >21-35 * 7.00E+00
Total TPH (S fractions) 3.14E+01

Aldrin 309-00-2 3.32E-03
Aramite 140-57-8 1.66E+02
Atrazine 1912-24-9 * 7.10E-01
BHC alpha (or hexacholorocyclohexane, alpha-  or HCH, alpha or Benzohexachloride) 319-84-6 9.94E-02
BHC, beta (or hexacholorocyclohexane, beta-  or HCH b-) 319-85-7 3.98E-03
BHC, delta (or hexacholorocyclohexane, HCH d-) 319-86-8 9.94E+00
BHC, gamma -Lindane  (or hexacholorocyclohexane, HCH g-) 58-89-9 1.00E-02
Captan 133-06-2 2.39E+02
Carbaryl (or Sevin) 63-25-2 4.50E-01
Carbofuran 1563-66-2 1.70E-02
Chlordane (total) 57-74-9 * 2.24E-01
Diallate 2303-16-4 4.52E-01
Dichlrodiphenyldichloroethane, p,p'- (or DDD, 4,4'- or  sum DDD 72-54-8 7.58E-01
Dichlorodiphenyldichloroethene, p,p' (or DDE, 4,4'- or sum DDE) 72-55-9 5.96E-01
Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p' (or DDT, 4,4'- ) 50-29-3 3.50E-03
DDT (total) or sum DDT 2.10E-02
DDT/DDE/DDD (total) or Total DDTs 2.10E-02
Dieldrin 60-57-1 4.90E-03
Dimethoate 60-51-5 2.18E-01
Dinoseb 88-85-7 2.18E-02
Dioxane, 1,4 123-91-1 2.05E+00

Dioxin (or 2,3,7,8- TCDD equivalents, sum I-TEQ) 1746-01-6 1.99E-07

Disulfoton 298-04-4 1.99E-02
D (2,4-) 94-75-7 2.72E-02
Endosulfan (alpha + beta +  sulfate) -mixed isomers 115-29-7 1.19E-01
Endosulfan, alpha 959-98-8 1.19E-01
Endosulfan, beta 33213-65-9 1.19E-01
Endosulfane sulfate 1031-07-8 3.58E-02
Endrin 72-20-8 * 1.01E-02
Endrin aldehyde 7421-93-4 1.05E-02
Famphur 52-85-7 4.97E-02
Guthion (or azinphos-methyl) 865-00-0 5.00E-06
Heptachlor 76-44-8 * 5.98E-03
Heptachlor epoxide 1024-57-3 1.52E-01
Maneb 12427-38-2 2.00E-03
Methoxychlor 72-43-5 * 1.99E-02
Methyl parathion 298-00-0 2.92E-04
Parathion 56-38-2 3.40E-04
Phorate 298-02-2 4.96E-04
Pronamide 23950-58-5 1.36E-02

Pesticides
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[mg/kg]

(א) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לקרקע

Israel Risk Based Corrective Action

Chemical CAS #
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2,4,5-TP (or Silvex) 93-72-1 1.09E-01
Sulfolane (or Bondelane) 126-33-0 8.00E-01
Thiophene 108-88-3 1.00E-01
Toxaphene 8001-35-2 1.19E-01
Metals
Antimony 7440-36-0 2.00E+01
Arsenic 7440-38-2 * 1.80E+01
Arsenic V 7784-42-1 1.80E+01
Barium 7440-39-3 5.00E+02
Beryllium 7440-41-7 2.10E+01
Cadmium 7440-43-9 * 3.60E-01
Chromium (III) 16065-83-1 * 3.40E+01
Chromium (IV) 18540-29-9 7.80E+01
Chromium (total) 7440-47-3 1.30E+02
Cobalt 7440-48-4 4.00E+01
Copper 7440-50-8 * 7.00E+01
Lead    7439-92-1 * 5.60E+01
Mercury (total) 7439-97-6 * 1.00E+00
Molibdenum 7439-98-7 2.00E+00
Nickel 7440-02-0 * 1.30E+02
Organo-tin compounds (sum) 2.50E+00
Selenium 7782-49-2 * 1.00E+00
Silver 7440-22-4 * 4.20E+00
Thalium 7440-28-0 1.00E+00
Tin (total) 7440-31-5 5.00E+00
Tributyltin oxide 56-35-9 1.00E-03
Uranium, inorganic 7440-61-1 2.30E+01
Vanadium 7440-62-2 1.30E+02
Zinc 7440-66-6 * 1.20E+02
Inorganics
Cyanide, free (total) 57-12-5 * 1.00E+00
Cyanide (total complex) 5.00E+00
Thiocyanates (total) 1.00E+00
Others
Methyl mercury 22967-92-6 1.58E-03
Notes:
Soil concentrations are presented on a dry weight basis. 
Concentrations were obtained from the following sources:
  US EPA RCRA  Region V ESL
  US EPA Eco-SSL (Background levels of metals taken into consideration)   
  Canadian Environmental Quality Guidelines CCME -Agricultural or soil and Food Ingestion 
  Dutch Target value 2009
  Australian Dept. of Environment and Conservation: Assessment Levels for Soil, sediment and water, February 2010, Version 4, Revision 1
  NOAA SQuiRTs
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1,1-Biphenyl -  (or diphenyl) 92-52-4 * 1.22E+00
4- Chloroaniline, p - 106-47-8 1.46E-01
2-Chlorophenol 95-57-8 3.12E-02
1,2-Dicholorobenzene  (or Dichlorobenzene, o -) 95-50-1 B 1.65E-02
1,3-Dichlorobenzene (or Dichlorobenzene, m- ) 541-73-1 B 4.43E+00
1,4- Dichlorobenzene 106-46-7 B 3.18E-01
3,3'-Dichlorobenzidine 91-94-1 1.27E-01
1,1-Dichloroethane 75-34-3 5.75E-04
1,2-Dichloroethane (or Ethylene dichloride or EDC) 107-06-2 * 2.60E-01
1,1-Dichloroethene (or  Vinylidene chloride) 75-35-4 3.10E-02
cis-1,2-Dichloroethene 156-59-2 B 1.94E-02
trans-1,2- Dichloroethene (or 1,2-trans-Dichloroethylene) 156-60-5 1.05E+00
2,4-Dichlorophenol 120-83-2 1.17E-01
1,2-Dichloropropane 78-87-5 3.33E-01
1,3-Dichloropropene (or 1,3-Dichloroproplylene) 542-75-6 5.09E-05
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 6.64E+01
2,4-Dimethyl phenol 105-67-9 2.90E-02
2,4-Dinitrophenol 51-28-5 6.21E-03
2,4-Dinitrotoluene 121-14-2 4.16E-02
2,6-Dinitrotoluene 606-20-2 3.98E-02
1,4-Dioxane 123-91-1 1.19E-01
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 B 7.02E-01
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 B 1.09E+00
1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 * 1.36E+00
2,3,4,6-Tetrachlorophenol 58-90-2 2.84E-01
1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 8.58E-01
1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 B 2.10E+00
1,1,1-Trichloroethane (or methyl chloroform) 71-55-6 3.02E-02
2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 2.13E-01
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 93-76-5 1.23E+01
2,4,6- Trinitrotoluene (or TNT) 118-96-7 * 9.20E-02
Acenaphthene 83-32-9 B 6.71E-03
Acenaphthylene 208-96-8 B 5.87E-03
Acetone 67-64-1 9.90E-03
Acetonitrile 75-05-8 5.60E-02
Acetylaminofluorene, 2- 53-96-3 1.53E-02
Acrolein 107-02-8 1.52E-05
Acrylonitrile 107-13-1 1.20E-03
Aniline 62-53-3 3.10E-04
Anthracene 120-12-7 * B 5.72E-02
Azobenzene [p-(dimethylamino)] 103-33-3 3.18E-01
Benzene 71-43-2 * 1.42E-01
Benz(a)anthracene 56-55-3 * B 1.08E-01
Benzo(a)pyrene 50-32-8 * B 1.50E-01
Benzo(b)fluoranthene  (or 3,4-Benzofluoranthene) 205-99-2 * B 2.72E-02
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 B 2.40E-01
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 * B 1.70E-01
Benzoic acid 65-85-0 6.50E-01
Benzyl alcohol 100-51-6 1.04E-03
Hexachlorocyclohexanes (HCH, BHC) 608-73-1 B 3.00E-03
Bis(2-chloroethyl)ether 111-44-4 3.52E+00
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (or DEHP) 117-81-7 1.80E-01
Bromoform  (tribromomethane) 75-25-2 * 6.54E-01
Bromophenyl-4- phenyl ether 101-55-3 B 1.23E+00
Butyl benzyl phthalate 85-68-7 1.09E+01
Carbofuran 1563-66-2 3.44E-03
Carbon disulfide 75-15-0 8.51E-04
Carbon tetrachloride  (or  Tetrachloromethane) 56-23-5 * 6.42E-02
Cholorobenzilate 510-15-6 1.45E+00
Cholorobenzenes (total) 108-90-7 8.42E-03
Chloroform  (or trichloromethane) 67-66-3 * 1.21E-01
Chloronaphthalene, b- ( or  2- Chloronaphthalene) 91-58-7 4.17E-01

VOC's and SVOC's

Chemical CAS #
IRBCA 

COC
Bioaccumulative

(ב) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לסדימנטים

Israel Risk Based Corrective Action

Lowest Effects Level / 
Threshold Effect Level 

Maximum Permissible Levels-
MAC (mg/kg)
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Chemical CAS #
IRBCA 

COC
Bioaccumulative

(ב) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לסדימנטים

Israel Risk Based Corrective Action

Lowest Effects Level / 
Threshold Effect Level 

Maximum Permissible Levels-
MAC (mg/kg)

Chrysene 218-01-9 * B 1.66E-01
Cresol [4,6-dinitro-o -] 534-52-1 1.04E-01
Cresol, m-  (or  3- Methyl phenol) 108-39-4 5.24E-02
Cresol, o-  (or  2- Methyl phenol) 95-48-7 5.54E-02
Cresol, p- (or  4- Methyl phenol) 106-44-5 6.70E-01
Cresols (total) 1319-77-3 5.00E-02
Cumene (or Isopropyl benzene) 98-82-8 8.60E-02
Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 * B 3.30E-02
Dibenzofuran 132-64-9 4.15E-01
Di-n-butyl Phthalate (or n-Butylphthalate) 84-74-2 6.47E+00
Diethyl phthalate 84-66-2 6.03E-01
Dinitrobenzene, m 99-65-0 8.61E-03
Dioxine (or 2,3,7,8- TCDD equivalents) 1746-01-6 B 8.50E-07
Diphenylamine 122-39-4 3.46E-02
Ethylbenzene 100-41-4 * 1.10E+00
Fluoranthene 206-44-0 * B 4.23E-01
Fluorene 86-73-7 * B 7.74E-02
Formaldehyde 50-00-0 1.60E-01
Heptachlor 76-44-8 B 6.80E-02
Heptachlor epoxide 1024-57-3 B 2.47E-03
Hexachlorobenzene 118-74-1 B 2.00E-02
Hexachloro- 1,3-butadiene 87-68-3 B 2.65E-02
Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4 B 9.01E-01
Hexachloroethane 67-72-1 B 1.03E+00
Hexachlorophene 70-30-4 2.31E+02
Methyl Butyl Ketone (or Hexanone, 2-) 591-78-6 5.82E-02
n-Hexane 110-54-3 * 3.96E-02
Indeno(1,2,3-c,d) pyrene 193-39-5 * B 1.70E-02
Methyl bromide 74-83-9 1.37E-03
Methylene chloride (or Dichloromethane) 75-09-2 1.59E-01
Methyl Butyl Ketone (or Hexanone, 2-) 591-78-6 5.82E-02
Methyl Ethyl Ketone (or MEK or 2-Butanone) 78-93-3 4.24E-02
Methyl isobutyl ketone (MIBK) 108-10-1
Methyl methacrylate 80-62-6 1.68E-01
Methylnaphthalene, 2- 91-57-6 2.02E-02
Naphthalene 91-20-3 * 1.76E-01
Nitrobenzene 98-95-3 1.45E-01
Nitrophenol, p- 100-2-7 1.33E-02
N-Nitrosodiethylamine 55-18-5 2.28E-02
N-Nitrosodiphenylamine 86-30-6 2.68E+00
Low Molecular Weight PAHs 7.60E-02
High Molecular Weight PAHs 1.90E-01
PAHs (Total) SEQ NO-27-3 1.61E+03
PCOC (or p-chloro-o-cresol or 4-chloro-2-methylphenol) 1570-64-5 1.20E+00
PCMC (or -chloro-m-cresol or 4-chloro-3-methylphenol) 59-50-7 6.20E-01
Pentachlorobenzene 608-93-5 B 8.89E+00
Pentachloroethane 76-01-7 8.26E-01
Pentachlorophenol  (or PCP) 87-86-5 B 5.04E-01
Phenanthrene 85-01-8 * B 2.04E-01
Phenol 108-95-2 B 4.20E-01
Phenylethylene  (or Vinyl benzene) 100-42-5 5.59E-01
Phthalate [bis(2-ethylhexyl)] 117-81-7 1.82E-01
PCB (Aroclor 1221) 11104-28-2 B 2.16E-02
PCB (Aroclor 1254) 11097-69-1 B 6.00E-02
Polychlorinated biphenyls (Total PCBs or Aroclor mixture) 1336-36-3 B 5.98E-02
Propanol, 2- 67-63-0 2.00E+01
Pyrene 129-00-0 * B 1.95E-01
Pyridine 110-86-1 1.06E-01
RDX (or  Cyclonite) 121-82-4 * 1.30E-02
Styrene  (or  Phenylethylene) 100-42-5 * 5.59E-01
Tetrachloroethylene  (or PCE or 1,1,2,2-Tetrachloroethylene) 127-18-4 * 4.68E-01
Toluene 108-88-3 * 1.22E+00
Tribromomethane (or Bromoform) 75-25-2 6.54E-01
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Chemical CAS #
IRBCA 

COC
Bioaccumulative

(ב) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לסדימנטים

Israel Risk Based Corrective Action

Lowest Effects Level / 
Threshold Effect Level 

Maximum Permissible Levels-
MAC (mg/kg)

Trichloroethane  (or 1,1,2-Tricholoroethane) 79-00-5 1.24E+00
Trichloroethylene (or TCE or Trichloroethene) 79-01-6 * 9.69E-02
Vinyl acetate 108-5-4 1.30E-01
Vinyl chloride 75-01-4 * 2.02E-01
Xylene, m- 108-38-3 * 2.52E-02
Xylenes, total 1330-20-7 * 4.33E-01
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
Total TPH (mineral oil) NOCAS 5.00E+01
TPH Aliphatic EC fraction >5-6 5.50E-01
TPH Aliphatic EC fraction >6-8 5.40E-01
TPH Aliphatic EC fraction >8-10 4.90E-01
TPH Aliphatic EC fraction >10-12 9.10E-01
TPH Aliphatic EC fraction >12-16 9.90E+00
TPH Aliphatic EC fraction >16-21
TPH Aromatic EC fraction >5-7 1.30E+00
TPH Aromatic EC fraction >7-8 1.50E+00
TPH Aromatic  EC fraction >8-10 1.70E+00
TPH Aromatic EC fraction >10-12 2.00E+00
TPH Aromatic EC fraction >12-16 2.40E+00
TPH Aromatic EC fraction >16-21 3.10E+00
TPH Aromatic EC fraction >21-35 7.00E+00
Total TPH (S fractions) 3.14E+01
Pesticides
Aldrin 309-00-2 B 2.00E-03
Aramite 140-57-8 1.11E-06
Atrazine 1912-24-9 * 6.62E-03
Azinphos-ethyl 2642-71-9 1.80E-05
Azinphos-methyl (or  Guthion) 86-50-0 6.20E-05
 BHC alpha (or hexacholorocyclohexane, alpha-  or HCH, alpha or Benzohexachloride)319-84-6 B 6.00E-03
BHC, beta (or hexacholorocyclohexane, beta-  or HCH b-) 319-85-7 B 5.00E-03
BHC, delta (or hexacholorocyclohexane, HCH d-) 319-86-8 B 6.40E+00
BHC, gamma -Lindane  (or hexacholorocyclohexane, HCH g-) 58-89-9 B 2.37E-03
Carbaryl (or Sevin) 63-25-2 4.18E-04
Chlordane (total) 57-74-9 * B 3.24E-03
Chloropyrifos 2921-88-2 B 5.19E-03
Diazinon 333-41-5 B 2.39E-03
Dichlrodiphenyldichloroethane, p,p'- (or DDD, 4,4'- or  sum DDD 72-54-8 B 4.88E-03
Dichlorodiphenyldichloroethene, p,p' (or DDE, 4,4'- or sum DDE) 72-55-9 B 3.16E-03
Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p' (or DDT, 4,4'- ) 50-29-3 B 4.16E-03
DDT (total) or sum DDT B 4.16E-03
DDT/DDE/DDD (total) or Total DDTs B 5.28E-03
Dieldrin 60-57-1 B 1.90E-03
Dinoseb 88-85-7 6.11E-04
Disulfoton 298-04-4 B 3.24E-01
D, 2,4- 94-75-7 1.27E+00
Endosulfan (alpha+beta+sulfate) mixed isomers 115-29-7 B 2.14E-03
Endosulfan, a 959-98-8 B 2.90E-03
Endosulfan, b 33213-65-9 B 1.40E-02
Endosulfane sulfate 1031-07-8 5.40E-03
Endrin 72-20-8 * B 2.22E-03
Endrin aldehyde 7421-93-4 4.80E-01
Isodrin 465-73-6 5.52E-02
Isophorone 78-59-1 4.32E-01
Kepone 143-50-0 3.31E-03
Mirex 2385-85-5 B 7.00E-03
Parathion 56-38-2 7.57E-04
Phorate 298-02-2 2.01E-01
Phoxim 14816-18-3 6.00E-05
Pyrazophos 13457-18-6 1.50E-05
2,4,5-TP (or Silvex) 93-72-1 6.75E-01
Toxaphene 8001-35-2 B 1.00E-04
Trifluralin 1582-09-8 3.55E-01
Metals
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Chemical CAS #
IRBCA 

COC
Bioaccumulative

(ב) 6-4טבלה 

רמות אקולוגיות מחמירות מאוד לסדימנטים

Israel Risk Based Corrective Action

Lowest Effects Level / 
Threshold Effect Level 

Maximum Permissible Levels-
MAC (mg/kg)

Antimony 7440-36-0 2.00E+00
Arsenic 7440-38-2 * 9.80E+00
Barium 7440-39-3 2.00E+01
Cadmium 7440-43-9 * B 9.90E-01
Chromium (total) 7440-47-3 * 4.34E+01
Cobalt 7440-48-4 5.00E+01
Copper 7440-50-8 * B 3.16E+01
Lead 7439-92-1 * B 3.58E+01
Mercury 7439-97-6 * 1.80E-01
Molibdenum 7439-98-7 3.00E+00
Nickel 7440-02-0 * B 2.27E+01
Selenium 7782-49-2 * B 2.00E+00
Silver 7440-22-4 * B 1.00E+00
Tributyltin 688-73-3 B 5.00E-03
Zinc 7440-66-6 * B 1.21E+02
Inorganics
Cyanide, free (total) 57-12-5 * 1.00E-01
Methyl mercury 22967-92-6 B 1.00E-05
Notes:
Concentrations are presented on a dry weight basis. 
COC: Chemical of Concern
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Pathwa
y C/NC

Justification for Pathway 
C/NC

Boring(s)/Well(s)
for Calc. Rep. Conc.

Pathwa
y C/NC

Justification for Pathway 
C/NC Monitoring Points1

Surficial Soil
Combined Pathway:Outdoor 
inhalation of vapor emissions 
and particulates, accidental 
ingestion, and dermal contact

1 1

Subsurface Soil

Indoor inhalation of vapor 
emissions

1 2

Indoor inhalation of vapor 
emissions

1 1

Incidental dermal contact 1 1

Domestic water use 1 1

Notes:
C: Pathway is complete NC: Pathway is not complete 1: Data collected from these points used to estimate representative concentration

(א)7-1טבלה 

טבלה לדוגמה לתיעוד מודל חשיפה למגורים

Groundwater (First Encounterd Zone)

Exposure Pathway
Current Conditions Future Conditions

Israel Risk-Based Corrective Action

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 
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Pathwa
y C/NC

Justification for Pathway 
C/NC

Boring(s)/Well(s)
for Calc. Rep. Conc.

Pathwa
y C/NC

Justification for Pathway 
C/NC Monitoring Points1

Surficial Soil

Combined Pathway: Outdoor 
inhalation of vapor emissions 
and particulates, accidental 
ingestion, and dermal contact

1 1

Subsurface Soil

Indoor inhalation of vapor 
emissions

1 1

Indoor inhalation of vapor 
emissions

1 1

Incidental dermal contact 1 1

Notes:
C: Pathway is complete NC: Pathway is not complete 1: Data collected from these points used to estimate representative concentration

(ב)7-1טבלה 

טבלה לדוגמה לתיעוד מודל חשיפה לעובד שאינו גר באתר

Groundwater (First Encounterd Zone)

Exposure Pathway
Current Conditions Future Conditions

Israel Risk-Based Corrective Action

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 
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Soil Upto Depth of Construction

Combined Pathway: Outdoor 
inhalation of vapor emissions 
and particulates, accidental 
ingestion, and dermal contact

1

Outdoor inhalation of vapor 
emissions

1

Incidental dermal contact 2

Notes:
C: Pathway is complete NC: Pathway is not complete              
1: Data collected from these points used to estimate representative concentration

(ג)7-1טבלה 

טבלה לדוגמה לתיעוד מודל חשיפה לעובד בניין

Exposure Pathway

Groundwater (First Encounterd Zone)

Pathway 
 C/NC

Justification for Pathway C/NC Monitoring Points1

Israel Risk-Based Corrective Action

C 

NC 

C 

NC 

C 

NC 
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AIR

Indoor

  [mg/m3-air] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/L]
VOCs and SVOCs

1,1,1-Trichloroethane 6.76E+00 NA 1.52E+05 * 3.35E+03 * 3.28E+03 * 1.82E+03 * 2.24E-01  6.76E+02  1.33E+05 # 1.42E+00 ** 3.91E+02 2.00E-01 I
1,1-Biphenyl 5.41E-04 NA 7.76E+01 * 1.11E+01 1.11E+01 2.49E+02 * 2.23E-02  5.41E-02  1.20E+02 # 4.29E-02  1.84E-02 1.08E-03  
1,1-Dichloroethylene 2.70E-01 NA 3.80E+03 * 1.05E+02 1.02E+02 4.45E+01 7.30E-03  2.70E+01  2.91E+03 # 1.87E-04 ** 1.30E+01 3.00E-02 I
1,2,3-Trimethylbenzene 6.76E-03 NA NA 1.28E+01 1.28E+01 2.67E+01 3.44E-03  6.76E-01  4.21E+02 # 2.19E+00 ** NA 1.35E-02  
1,2,4-Trimethylbenzene 9.46E-03 NA NA 1.43E+01 1.43E+01 2.35E+01 2.71E-03  9.46E-01  4.24E+02 # 3.76E-02  NA 3.00E-03 I
1,2-Dibromo-3-chloropropane 5.26E-07 NA 7.76E-01 7.82E-03 7.74E-03 2.55E-02 1.56E-06  5.26E-05  2.53E-01 8.75E-05  1.67E-03 3.00E-04 I
1,3,5-Trimethylbenzene NA NA 7.60E+02 * NA 7.60E+02 * NA NA  NA  NA NA  3.00E-01 9.02E-02  
1,3-Butadiene 1.05E-04 NA 1.83E-01 7.57E-02 5.35E-02 1.19E-02 2.27E-06  1.05E-02  3.85E-01 1.20E-05 ** 3.04E-04 1.63E-05  
1,3-Dimethylnaphthalene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
1,4-Dichlorobenzene 2.87E-04 NA 1.15E+02 * 1.29E+00 1.27E+00 1.26E+00 1.32E-04  2.87E-02  2.08E+01 2.91E-03  4.37E-02 7.50E-02 I
1-Methyl-2-ethylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
1-Methyl-4-ethylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
1-Methyl-4-isopropylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
1-Methylnaphthalene NA 5.22E+01 2.14E+01 NA 1.52E+01 NA NA  NA  NA NA  5.01E-03 1.35E-03  
2,3-Dimethylbutane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) NA 2.05E+02 2.07E+01 NA 1.88E+01 NA NA  NA  NA NA  1.16E-01 2.12E-03  
2-Methyl-1-butene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
2-Methylchrysene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
2-Methylnaphthalene NA 8.36E+02 * 3.04E+02 * NA 2.23E+02 * NA NA  NA  NA NA  1.38E-01 3.80E-02  
2-Methylpentane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
3-Methylpentane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
6-Methylchrysene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 4.44E-08 6.05E-03 2.48E-03 8.16E+01 * 1.76E-03 1.56E+02 * 1.43E-02  4.44E-06  4.73E-01 # 2.89E-04  1.31E-08 8.49E-09  
Acenaphthene NA 1.25E+04 * 4.56E+03 * NA 3.34E+03 * NA NA  NA  NA NA  1.32E+00 4.70E-01  
Acenaphthylene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Anthracene NA 6.27E+04 * 2.28E+04 * NA 1.67E+04 * NA NA  NA  NA NA  3.09E+00 # 1.52E+00  #
Benz(a)anthracene 2.87E-05 2.07E+00 * 8.51E-01 3.73E+01 * 5.94E-01 1.06E+04 * 1.03E+00  2.87E-03 + 9.21E+01 # 2.24E-02 ** 1.69E-05 8.55E-06  
Benzene 4.04E-04 NA 1.13E+01 6.93E-01 6.53E-01 2.60E-01 4.43E-05  4.04E-02  1.37E+01 5.73E-03 ** 1.80E-02 5.00E-03 I
Benzo(a)pyrene 2.87E-06 2.07E-01 8.51E-02 5.27E+03 * 6.03E-02 8.58E+04 * 9.01E+00 * 2.87E-04 + 2.16E+02 # 5.88E-03 ** 9.94E-07 5.00E-04 I
Benzo(b)fluoranthene 2.87E-05 2.07E+00 * 8.51E-01 5.27E+04 * 6.03E-01 6.36E+05 * 6.39E+01 * 2.87E-03 + 1.57E+03 # 1.07E+00 # 9.79E-06 6.09E-06  
Benzo(e)pyrene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Benzo(g,h,i)perylene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Benzo(k)fluoranthene 2.87E-05 2.07E+01 * 8.51E+00 * 5.27E+04 * 6.03E+00 * 6.92E+05 * 7.05E+01 * 2.87E-03 + 1.74E+03 # 1.20E+00 # 1.01E-04 6.28E-05  
Bromoform 2.87E-03 2.49E+02 7.86E+01 1.56E+01 1.24E+01 1.87E+01 1.27E-03  2.87E-01  4.73E+02 4.11E-01 ** 2.88E-01 3.33E-03  
Carbon tetrachloride 5.26E-04 NA 8.87E+00 5.66E-01 5.32E-01 1.34E-01 1.45E-05  5.26E-02  7.80E+00 5.94E-04 ** 8.46E-03 4.00E-03 I
Chloroform 1.37E-04 NA 2.00E+01 2.17E-01 2.15E-01 7.52E-02 1.10E-05  1.37E-02  6.22E+00 2.87E-03 ** 5.62E-02 8.00E-02 I
Chrysene 2.87E-04 2.07E+02 * 8.51E+01 * 5.27E+05 * 6.03E+01 * 4.73E+05 * 2.42E+01 * 2.87E-02 + 3.90E+03 # 1.34E+00 1.69E-03 1.01E-03  
cis-1,2-Dichloroethylene NA NA 1.52E+02 NA 1.52E+02 NA NA  NA  NA NA  8.20E-01 5.00E-02 I
cis-2-Butene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
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Coronene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Cyclohexane 8.11E+00 NA NA 2.93E+03 * 2.93E+03 * 1.16E+03 * 1.76E-01  8.11E+02  1.86E+04 # 1.32E+00  NA 1.62E+01  
Dibenzo(a,h)anthracene 2.63E-06 2.07E-01 8.51E-02 4.83E+03 * 6.03E-02 6.76E+05 * 8.72E+01 * 2.63E-04 + 5.22E+02 # 4.56E-01 # 6.42E-07 4.09E-07  
Dibenzothiophene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Ethylbenzene 1.26E-03 NA 5.65E+01 3.13E+00 2.97E+00 1.70E+00 2.22E-04  1.26E-01  4.36E+01 3.10E+00 ** 2.38E-02 3.00E-01 I
Ethylene dibromide (EDB) 5.26E-06 NA 3.11E-01 2.47E-02 2.29E-02 2.55E-02 2.09E-06  5.26E-04  6.95E-01 1.69E-03 ** 1.37E-03 5.00E-05 I
Ethylene dichloride (EDC) 1.21E-04 NA 6.82E+00 3.06E-01 2.93E-01 1.69E-01 2.75E-05  1.21E-02  8.61E+00 7.88E-03 ** 3.43E-02 1.80E-04  
Fluoranthene NA 8.36E+03 * 3.04E+03 * NA 2.23E+03 * NA NA  NA  NA NA  2.92E-01 # 1.59E-01  
Fluorene NA 8.36E+03 * 3.04E+03 * NA 2.23E+03 * NA NA  NA  NA NA  6.10E-01 2.59E-01  

HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) NA 2.26E+05 * 3.80E+03 * NA 3.74E+03 * NA NA  NA  NA NA  9.91E+03 # 7.60E-01  
Indene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 2.87E-05 2.07E+00 * 8.51E-01 * 5.27E+04 * 6.03E-01 * 3.82E+06 * 3.94E+02 * 2.87E-03 + 2.89E+03 # 2.02E+00 # 9.81E-06 6.11E-06  
Isopropylbenzene 5.41E-01 NA 7.60E+03 * 6.47E+02 * 5.96E+02 * 8.48E+02 * 9.72E-02  5.41E+01  1.60E+04 # 1.15E+00  4.39E+00 5.29E-01  
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 1.21E-02 NA 3.45E+02 3.88E+01 3.49E+01 2.72E+01 3.89E-03  1.21E+00  1.41E+03 5.06E-01  2.29E+00 4.00E-02 I
Methylcyclohexane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Methylcyclopentane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Naphthalene 9.28E-05 4.18E+03 * 1.52E+03 * 1.75E+00 1.75E+00 7.21E+00 8.29E-04  9.28E-03  1.39E+01 1.67E-01 ** 1.13E+00 1.86E-04  
n-Butylbenzene NA NA 3.80E+03 * NA 3.80E+03 * NA NA  NA  NA NA  6.52E-01 2.95E-01  
n-Heptane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
n-Hexane 9.46E-01 NA 4.56E+03 * 3.30E+02 * 3.08E+02 * 1.26E+02 1.76E-02  9.46E+01  2.03E+02 # 1.29E-02  2.65E+00 4.70E-01  
n-Pentane 1.35E+00 NA NA 4.45E+02 * 4.45E+02 * 1.61E+02 2.51E-02  1.35E+02  3.72E+02 # 2.65E-02  NA 2.70E+00  
n-Propylbenzene 1.35E+00 2.72E+04 * 7.60E+03 * 1.80E+03 * 1.38E+03 * 2.62E+03 * 3.00E-01  1.35E+02  4.29E+04 # 3.15E+00  2.87E+00 6.67E-01  
Perylene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Phenanthrene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Pyrene NA 6.27E+03 * 2.28E+03 * NA 1.67E+03 * NA NA  NA  NA NA  1.59E-01 # 9.35E-02  
RDX NA 1.19E+02 * 5.65E+00 NA 5.39E+00 NA NA  NA  NA NA  1.22E-01 5.90E-04  
sec-Butylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Styrene 1.35E+00 NA 1.52E+04 * 2.41E+03 * 2.08E+03 * 4.70E+03 * 6.34E-01  1.35E+02  8.19E+04 # 8.89E-01 ** 1.62E+01 5.00E-02 I
tert-Butylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Tetrachloroethylene 1.21E-02 NA 2.96E+02 * 1.67E+01 1.58E+01 5.04E+00 4.83E-04  1.21E+00  2.84E+02 # 2.90E-02 ** 1.27E-01 1.00E-02 I
Toluene 6.76E+00 NA 6.08E+03 * 5.98E+03 * 3.02E+03 * 5.80E+03 * 8.58E-01  6.76E+02  2.33E+05 # 1.11E+00 ** 8.34E+00 7.00E-01 I
trans-1,2-Dichloroethylene 8.11E-02 NA 1.52E+03 * 5.32E+01 5.14E+01 3.83E+01 6.37E-03  8.11E+00  3.21E+03 4.86E-01  5.97E+00 5.00E-02 I
trans-2-Butene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA
Trichloroethylene 7.69E-04 NA 1.35E+01 1.00E+00 9.33E-01 2.86E-01 3.73E-05  7.69E-02  2.15E+01 1.91E-02 ** 1.98E-02 3.00E-02 I
Vinyl chloride 1.73E-04 NA 9.29E-02 1.19E-01 5.23E-02 1.98E-02 4.41E-06  1.73E-02  1.32E+00 2.02E-03 ** 7.34E-04 5.00E-04 I
Xylene (m) 1.35E-01 NA 1.52E+04 * 1.46E+02 * 1.45E+02 * 1.74E+02 * 2.26E-02  1.35E+01  4.98E+03 # 1.48E+00 ** 1.14E+01 1.00E+00 I
Xylene (o) 1.35E-01 NA 1.52E+04 * 1.70E+02 * 1.68E+02 * 2.35E+02 * 3.08E-02  1.35E+01  6.04E+03 # 6.38E-01  1.95E+01 1.00E+00 I
Xylene (p) 1.35E-01 NA 1.52E+04 * 1.49E+02 * 1.48E+02 * 1.80E+02 * 2.34E-02  1.35E+01  5.12E+03 # 4.79E-01  1.21E+01 2.42E-01  
Xylenes (total) 1.35E-01 NA 1.52E+04 * 1.54E+02 * 1.52E+02 * 1.91E+02 * 3.08E-02  1.35E+01  5.03E+03 # 6.38E-01  2.07E+01 5.00E-01 I
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Pesticides
Alachlor NA 3.51E+01 1.11E+01 NA 8.43E+00 NA NA  NA NA NA  1.07E-02 4.00E-03 I
Atrazine NA 8.55E+00 2.70E+00 NA 2.05E+00 NA NA  NA NA NA  4.12E-03 2.00E-03 I
Chlordane 3.15E-05 1.41E+01 * 1.77E+00 1.09E+01 * 1.38E+00 8.20E+02 * 5.37E-02  3.15E-03 4.13E+01 # 1.59E-02  1.95E-04 1.00E-02 I
Endrin NA 8.15E+01 * 2.28E+01 * NA 1.78E+01 * NA NA  NA NA NA  1.61E-02 2.00E-03 I
Heptachlor 2.43E-06 4.37E-01 1.38E-01 4.66E-01 8.56E-02 1.96E+01 * 8.34E-04  2.43E-04 9.97E-01 # 2.02E-04  7.41E-05 4.00E-04 I
Lindane 1.02E-05 4.47E+00 5.65E-01 1.87E+04 * 5.01E-01 1.67E+02 * 1.39E-02  1.02E-03 8.71E+01 # 4.84E-02  3.65E-04 1.00E-03 I
Methoxychlor NA 1.36E+03 * 3.80E+02 * NA 2.97E+02 * NA NA  NA NA NA  3.94E-02 2.10E-02  

Metals 
Arsenic 7.34E-07 4.37E+00 4.14E-01 1.35E+03 3.78E-01 NA NA 7.34E-05 NA NA  1.54E-02 1.00E-02 I
Cadmium 1.75E-06 6.79E+02 7.60E+01 3.22E+03 6.83E+01 NA NA 1.75E-04 NA NA  1.36E-01 5.00E-03 I
Chromium (III) NA NA 1.14E+05 NA 1.14E+05 NA NA NA NA NA  1.06E+02 5.00E-02 I
Chromium (VI) 3.76E-08 NA 4.97E+01 6.90E+01 2.89E+01 NA NA 3.76E-06 NA NA  5.77E-04 5.00E-02 I
Copper NA NA 3.04E+03 NA 3.04E+03 NA NA NA NA NA  2.17E+02 1.40E+00 I
Lead NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA  NA 1.00E-02 I
Manganese 6.76E-05 NA 1.83E+03 1.24E+05 1.80E+03 NA NA 6.76E-03 NA NA  5.21E+00 2.00E-01 I
Mercury (Elemental) 4.06E-04 NA NA 5.36E+00 * 5.36E+00 * 7.76E+01 * 4.53E-03 4.06E-02 2.06E+01 # 6.42E-04 ** NA 1.00E-03 I
Nickel (Refinary dust) 1.31E-05 NA 3.80E+03 2.41E+04 3.69E+03 NA NA 1.31E-03 NA NA  5.43E+01 2.00E-02 I
Nickel (Soluble Salts) 1.21E-05 NA 1.52E+03 2.23E+04 1.51E+03 NA NA 1.21E-03 NA NA  2.17E+01 2.00E-02 I
Selenium 2.70E-02 NA 3.80E+02 4.96E+07 3.80E+02 NA NA 2.70E+00 NA NA  2.72E+01 1.00E-02 I
Silver NA NA 3.80E+02 NA 3.80E+02 NA NA NA NA NA  1.81E+00 1.00E-01 I
Zinc NA NA 2.28E+04 NA 2.28E+04 NA NA NA NA NA  2.72E+03 5.00E+00 I

Inorganics
Cyanide 1.08E-03 NA 4.56E+01 2.21E+01 1.49E+01 4.94E+02 1.98E-01  1.08E-01 1.04E+02 3.68E+00 ** 3.26E+00 5.00E-02 I

Others
Asbestos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture NA 2.89E+00 9.13E-01 NA 6.94E-01 NA NA NA NA NA 1.17E-03 8.56E-05  

Notes:

*: Calculated Target Level exceeded saturated soil concentration. Calculated value is shown.
#: Calculated Target Level exceeded solubility. Calculated value is shown.
+: Calculated Targe Level exceeded saturated vapor concentration. Calculated value is shown.

**: Calculated using Almog value for indoor air and an attenuation factor of 0.001
Soil concentrations are presented on a dry weight basis. 

If the groundwater concentration protective of indoor air is < IDWS, use IDWS or the equivalent calculated value.

For Tier 1 RBTLs for lead refer to Section E.10.
I: Israeli Drinking Water Standard (IDWS). NA: Not available
Subsurface soil vapor to indoor air Tier 1 RBTLs are based on an attenuation factor of 0.01.
Groundwater to indoor air Tier 1 RBTLs are based on a an attenuation factor of 0.001.
For TPH Tier 1 RBTLs refer Section 6.4.4.

Note:
If the soil leaching to groundwater and soil leaching to surface water pathways are complete, use the soil 
concentrations presented in Tables 7-2(d) and 7-2(f), respectively.  If none of these pathways (i.e., soil leaching 
to groundwater, soil leaching to surface water, or indoor inhalation) are complete, the soil concentration for 
surficial soil combined pathway (accidental ingestion of, dermal contact with, and outdoor inhalation of 
vapors and particulates from soil) will be used.  
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VOCs and SVOCs

1,1,1-Trichloroethane 9.73E+00 NA 2.04E+06 * 1.31E+04 * 1.31E+04 * 3.50E+03 * 3.23E-01  9.73E+02  2.55E+05 # 2.23E+03 # 1.42E+00 **
1,1-Biphenyl 7.79E-04 NA 3.58E+02 * 4.35E+01 * 4.34E+01 * 4.79E+02 * 3.21E-02  7.79E-02  2.30E+02 # 6.91E-02 6.18E-02  
1,1-Dichloroethylene 3.89E-01 NA 5.11E+04 * 4.11E+02 4.07E+02 8.54E+01 1.05E-02  3.89E+01  5.59E+03 # 7.44E+01 1.87E-04 **
1,2,3-Trimethylbenzene 9.73E-03 NA NA 5.03E+01 5.03E+01 5.13E+01 * 4.95E-03  9.73E-01  8.08E+02 # NA 2.19E+00 **
1,2,4-Trimethylbenzene 1.36E-02 NA NA 5.59E+01 * 5.59E+01 * 4.51E+01 * 3.90E-03  1.36E+00  8.13E+02 # NA 5.41E-02  
1,2-Dibromo-3-chloropropane 9.08E-07 NA 3.58E+00 1.64E-02 1.64E-02 5.87E-02 2.69E-06  9.08E-05  5.83E-01 6.28E-03 1.51E-04  
1,3,5-Trimethylbenzene NA NA 1.02E+04 * NA 1.02E+04 * NA NA  NA  NA 1.71E+00 NA  
1,3-Butadiene 1.82E-04 NA 8.42E-01 1.59E-01 1.34E-01 2.75E-02 3.93E-06  1.82E-02  8.86E-01 1.14E-03 1.20E-05 **
1,3-Dimethylnaphthalene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
1,4-Dichlorobenzene 4.96E-04 NA 5.30E+02 * 2.71E+00 2.69E+00 2.91E+00 2.28E-04  4.96E-02  4.80E+01 1.64E-01 5.03E-03  
1-Methyl-2-ethylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
1-Methyl-4-ethylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
1-Methyl-4-isopropylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
1-Methylnaphthalene NA 1.15E+02 * 9.87E+01 * NA 5.31E+01 NA NA  NA  NA 1.88E-02 NA  
2,3-Dimethylbutane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) NA 4.52E+02 * 9.54E+01 NA 7.88E+01 NA NA  NA  NA 4.34E-01 NA  
2-Methyl-1-butene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
2-Methylchrysene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
2-Methylnaphthalene NA 4.76E+03 * 4.09E+03 * NA 2.20E+03 * NA NA  NA  NA 7.84E-01 NA  
2-Methylpentane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
3-Methylpentane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
6-Methylchrysene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 7.68E-08 1.33E-02 1.14E-02 1.88E+02 * 6.16E-03 3.60E+02 * 2.47E-02  7.68E-06 + 1.09E+00 # 4.93E-08 4.99E-04  
Acenaphthene NA 7.15E+04 * 6.13E+04 * NA 3.30E+04 * NA NA  NA  NA 7.50E+00 # NA  
Acenaphthylene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Anthracene NA 3.57E+05 * 3.07E+05 * NA 1.65E+05 * NA NA  NA  NA 1.76E+01 # NA  
Benz(a)anthracene 4.96E-05 4.57E+00 * 3.92E+00 * 7.84E+01 * 2.05E+00 * 2.45E+04 * 1.79E+00 * 4.96E-03 + 2.12E+02 # 6.37E-05 2.24E-02 **
Benzene 6.99E-04 NA 5.20E+01 1.46E+00 1.42E+00 5.99E-01 7.65E-05  6.99E-02  3.16E+01 6.78E-02 5.73E-03 **
Benzo(a)pyrene 4.96E-06 4.57E-01 3.92E-01 1.21E+04 * 2.11E-01 1.98E+05 * 1.56E+01 * 4.96E-04 + 4.97E+02 # 3.74E-06 5.88E-03 **
Benzo(b)fluoranthene 4.96E-05 4.57E+00 * 3.92E+00 * 1.21E+05 * 2.11E+00 * 1.46E+06 * 1.10E+02 * 4.96E-03 + 3.61E+03 # 3.68E-05 1.84E+00 #
Benzo(e)pyrene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Benzo(g,h,i)perylene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Benzo(k)fluoranthene 4.96E-05 4.57E+01 * 3.92E+01 * 1.21E+05 * 2.11E+01 * 1.60E+06 * 1.22E+02 * 4.96E-03 + 4.01E+03 # 3.80E-04 2.07E+00 #
Bromoform 4.96E-03 5.49E+02 * 3.62E+02 * 3.29E+01 2.86E+01 4.31E+01 2.19E-03  4.96E-01  1.09E+03 1.08E+00 4.11E-01 **
Carbon tetrachloride 9.08E-04 NA 4.09E+01 1.19E+00 1.16E+00 3.08E-01 2.51E-05  9.08E-02  1.80E+01 3.18E-02 5.94E-04 **
Chloroform 2.37E-04 NA 9.23E+01 4.56E-01 4.54E-01 1.73E-01 1.90E-05  2.37E-02  1.43E+01 2.11E-01 2.87E-03 **
Chrysene 4.96E-04 4.57E+02 * 3.92E+02 * 1.21E+06 * 2.11E+02 * 1.09E+06 * 4.18E+01 * 4.96E-02 + 8.98E+03 # 6.37E-03 # 1.34E+00
cis-1,2-Dichloroethylene NA NA 2.04E+03 * NA 2.04E+03 * NA NA  NA  NA 4.68E+00 NA  
cis-2-Butene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
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Coronene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Cyclohexane 1.17E+01 NA NA 1.15E+04 * 1.15E+04 * 2.22E+03 * 2.53E-01  1.17E+03  3.58E+04 # NA 1.90E+00  
Dibenzo(a,h)anthracene 4.54E-06 4.57E-01 3.92E-01 1.11E+04 * 2.11E-01 1.56E+06 * 1.51E+02 * 4.54E-04 + 1.20E+03 # 2.41E-06 7.88E-01 #
Dibenzothiophene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Ethylbenzene 2.18E-03 NA 2.60E+02 * 6.59E+00 6.43E+00 3.93E+00 3.83E-04  2.18E-01  1.00E+02 8.94E-02 3.10E+00 **
Ethylene dibromide (EDB) 9.08E-06 NA 1.43E+00 5.20E-02 5.02E-02 5.88E-02 3.60E-06  9.08E-04  1.60E+00 5.15E-03 1.69E-03 **
Ethylene dichloride (EDC) 2.10E-04 NA 3.14E+01 6.43E-01 6.30E-01 3.89E-01 4.75E-05  2.10E-02  1.98E+01 1.29E-01 7.88E-03 **
Fluoranthene NA 4.76E+04 * 4.09E+04 * NA 2.20E+04 * NA NA  NA  NA 1.66E+00 # NA  
Fluorene NA 4.76E+04 * 4.09E+04 * NA 2.20E+04 * NA NA  NA  NA 3.48E+00 # NA  

HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) NA 1.29E+06 * 5.11E+04 * NA 4.92E+04 * NA NA  NA  NA 5.65E+04 # NA  

Indene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 4.96E-05 4.57E+00 * 3.92E+00 * 1.21E+05 * 2.11E+00 * 8.80E+06 * 6.81E+02 * 4.96E-03 + 6.66E+03 # 3.68E-05 3.49E+00 #
Isopropylbenzene 7.79E-01 NA 1.02E+05 * 2.54E+03 * 2.47E+03 * 1.63E+03 * 1.40E-01  7.79E+01  3.07E+04 # 2.50E+01 1.66E+00  
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 2.10E-02 NA 1.59E+03 8.16E+01 7.76E+01 6.27E+01 6.72E-03  2.10E+00  3.25E+03 8.58E+00 8.74E-01  
Methylcyclohexane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Methylcyclopentane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Naphthalene 1.60E-04 2.38E+04 * 2.04E+04 * 3.68E+00 3.68E+00 1.66E+01 1.43E-03  1.60E-02  3.21E+01 # 6.44E+00 1.67E-01 **
n-Butylbenzene NA NA 5.11E+04 * NA 5.11E+04 * NA NA  NA  NA 3.72E+00 NA  
n-Heptane NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
n-Hexane 1.36E+00 NA 6.13E+04 * 1.30E+03 * 1.27E+03 * 2.43E+02 * 2.53E-02  1.36E+02  3.90E+02 # 1.51E+01 # 1.85E-02  
n-Pentane 1.95E+00 NA NA 1.75E+03 * 1.75E+03 * 3.09E+02 3.61E-02  1.95E+02  7.13E+02 # NA 3.81E-02  
n-Propylbenzene 1.95E+00 1.55E+05 * 1.02E+05 * 7.05E+03 * 6.33E+03 * 5.04E+03 * 4.32E-01  1.95E+02  8.23E+04 # 1.63E+01 4.53E+00  
Perylene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Phenanthrene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Pyrene NA 3.57E+04 * 3.07E+04 * NA 1.65E+04 * NA NA  NA  NA 9.07E-01 # NA  
RDX NA 2.63E+02 * 2.60E+01 * NA 2.37E+01 * NA NA  NA  NA 4.59E-01 NA  
sec-Butylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Styrene 1.95E+00 NA 2.04E+05 * 9.43E+03 * 9.02E+03 * 9.02E+03 * 9.14E-01  1.95E+02  1.57E+05 # 9.27E+01 8.89E-01 **
tert-Butylbenzene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Tetrachloroethylene 2.10E-02 NA 1.36E+03 * 3.51E+01 3.43E+01 1.16E+01 8.35E-04  2.10E+00  6.54E+02 # 4.76E-01 2.90E-02 **
Toluene 9.73E+00 NA 8.18E+04 * 2.35E+04 * 1.82E+04 * 1.11E+04 * 1.24E+00  9.73E+02  4.48E+05 # 4.76E+01 1.11E+00 **
trans-1,2-Dichloroethylene 1.17E-01 NA 2.04E+04 * 2.09E+02 2.07E+02 7.35E+01 9.18E-03  1.17E+01  6.17E+03 # 3.40E+01 7.00E-01  
trans-2-Butene NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Trichloroethylene 1.33E-03 NA 6.22E+01 2.11E+00 2.04E+00 6.59E-01 6.45E-05  1.33E-01  4.95E+01 7.46E-02 1.91E-02 **
Vinyl chloride 1.24E-03 NA 3.97E+00 1.14E+00 8.87E-01 2.08E-01 3.17E-05  1.24E-01  1.38E+01 1.46E-02 2.02E-03 **
Xylene (m) 1.95E-01 NA 2.04E+05 * 5.74E+02 * 5.72E+02 * 3.34E+02 * 3.25E-02  1.95E+01  9.55E+03 # 6.50E+01 1.48E+00 **
Xylene (o) 1.95E-01 NA 2.04E+05 * 6.68E+02 * 6.66E+02 * 4.52E+02 * 4.44E-02  1.95E+01  1.16E+04 # 1.11E+02 9.19E-01  
Xylene (p) 1.95E-01 NA 2.04E+05 * 5.85E+02 * 5.83E+02 * 3.46E+02 * 3.37E-02  1.95E+01  9.82E+03 # 6.89E+01 6.90E-01  
Xylenes (total) 1.95E-01 NA 2.04E+05 * 6.02E+02 * 6.00E+02 * 3.67E+02 * 4.44E-02  1.95E+01  9.65E+03 # 1.18E+02 # 9.19E-01  
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Indoor
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Dermal contact
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)α = 0.001(

SOIL VAPOR 

[mg/kg]

Outdoor 
Inhalation of 

Vapor Emissions
Ingestion

(ב)7-2טבלה 

תעשייה/שימוש קרקע למסחר – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical

SURFICIAL SOIL

[mg/kg]

Pesticides
Alachlor NA 7.74E+01 5.11E+01 NA 3.08E+01 NA NA NA  NA 4.02E-02 NA  
Atrazine NA 1.89E+01 * 1.24E+01 * NA 7.50E+00 NA NA NA  NA 1.55E-02 NA  
Chlordane 5.45E-05 3.10E+01 * 8.18E+00 * 2.28E+01 * 5.04E+00 * 1.89E+03 * 9.28E-02 5.45E-03  9.51E+01 # 7.32E-04 2.74E-02  
Endrin NA 4.65E+02 * 3.07E+02 * NA 1.85E+02 * NA NA NA  NA 9.16E-02 NA  
Heptachlor 4.19E-06 9.64E-01 6.36E-01 9.81E-01 2.75E-01 4.53E+01 * 1.44E-03 4.19E-04  2.30E+00 # 2.78E-04 3.49E-04  
Lindane 1.76E-05 9.85E+00 2.60E+00 4.30E+04 * 2.06E+00 3.84E+02 * 2.40E-02 1.76E-03  2.01E+02 # 1.37E-03 8.37E-02  
Methoxychlor NA 7.74E+03 * 5.11E+03 * NA 3.08E+03 * NA NA NA  NA 2.24E-01 # NA  

Metals 
Arsenic 1.27E-06 9.64E+00 1.91E+00 3.10E+03 1.59E+00 NA NA  1.27E-04  NA 5.78E-02 NA  
Cadmium 3.03E-06 3.87E+03 1.02E+03 7.41E+03 8.02E+02 NA NA  3.03E-04  NA 7.74E-01 NA  
Chromium (III) NA NA 1.53E+06 NA 1.53E+06 NA NA  NA  NA 6.04E+02 NA  
Chromium (VI) 6.49E-08 NA 5.72E+00 1.59E+02 5.52E+00 NA NA  6.49E-06  NA 2.17E-03 NA  
Copper NA NA 4.09E+04 NA 4.09E+04 NA NA  NA  NA 1.24E+03 NA  
Lead NA NA NA NA NA NA NA  NA  NA NA NA  
Manganese 9.73E-05 NA 2.45E+04 2.38E+05 2.22E+04 NA NA  9.73E-03  NA 2.97E+01 NA  
Mercury (Elemental) 5.84E-04 NA NA 2.10E+01 * 2.10E+01 * 1.49E+02 * 6.52E-03  5.84E-02  3.95E+01 # NA 6.42E-04 **
Nickel (Refinary dust) 2.27E-05 NA 5.11E+04 5.56E+04 4.21E+04 NA NA  2.27E-03  NA 3.10E+02 NA  
Nickel (Soluble Salts) 2.10E-05 NA 2.04E+04 5.13E+04 1.95E+04 NA NA  2.10E-03  NA 1.24E+02 NA  
Selenium 3.89E-02 NA 5.11E+03 9.53E+07 5.11E+03 NA NA  3.89E+00  NA 1.55E+02 NA  
Silver NA NA 5.11E+03 NA 5.11E+03 NA NA  NA  NA 1.03E+01 NA  
Zinc NA NA 3.07E+05 NA 3.07E+05 NA NA  NA  NA 1.55E+04 NA  

Inorganics
Cyanide 1.56E-03 NA 6.13E+02 8.66E+01 7.59E+01 9.49E+02 2.85E-01 1.56E-01 1.99E+02 1.86E+01 3.68E+00 **

Others
Asbestos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture NA 6.38E+00 4.21E+00 NA 2.54E+00 NA NA NA NA 4.40E-03 NA

*: Calculated Target Level exceeded saturated soil concentration. Calculated value is shown.
+: Calculated Targe Level exceeded saturated vapor concentration. Calculated value is shown.

#: Calculated Target Level exceeded solubility. Calculated value is shown.

**: Calculated using Almog value for indoor air and an attenuation factor of 0.001
Soil concentrations are presented on a dry weight basis. 

If the groundwater concentration protective of indoor air is < IDWS, use IDWS or the equivalent calculated value.

For Tier 1 RBTLs for lead refer to Section E.10. NA: Not available

Subsurface soil vapor to indoor air Tier 1 RBTLs are based on an attenuation factor of 0.01.

Groundwater to indoor air Tier 1 RBTLs are based on a an attenuation factor of 0.001.
For TPH Tier 1 RBTLs refer Section 6.4.4.

Note:
If the soil leaching to groundwater and soil leaching to surface water pathways are complete, use the soil concentrations 
presented in Tables 7-2(d) and 7-2(f), respectively.  If none of these pathways (i.e., soil leaching to groundwater, soil 
leaching to surface water, or indoor inhalation) are complete, the soil concentration for surficial soil combined pathway 
(accidental ingestion of, dermal contact with, and outdoor inhalation of vapors and particulates from soil) will be used.  
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AIR

Outdoor Dermal
Outdoor Inhalation 
of Vapor Emissions

  [mg/m3-air]
VOCs and SVOCs

1,1,1-Trichloroethane 4.87E+01 NA 1.72E+06 * 8.76E+03 * 8.72E+03 * 6.20E+03 # 8.52E+05 #
1,1-Biphenyl 3.89E-03 NA 7.53E+03 * 2.90E+01 2.90E+01 4.80E+00 7.65E+02 #
1,1-Dichloroethylene 1.95E+00 NA 4.30E+04 * 2.74E+02 2.72E+02 2.07E+02 1.86E+04 #
1,2,3-Trimethylbenzene 4.87E-02 NA NA 3.35E+01 3.35E+01 NA 2.69E+03 #
1,2,4-Trimethylbenzene 6.81E-02 NA NA 3.72E+01 3.72E+01 NA 2.71E+03 #
1,2-Dibromo-3-chloropropane 1.14E-04 NA 7.53E+01 2.74E-01 2.73E-01 4.36E-01 4.85E+01
1,3,5-Trimethylbenzene NA NA 8.60E+03 * NA 8.60E+03 * 4.75E+00 NA
1,3-Butadiene 1.95E-02 NA 1.77E+01 2.27E+00 2.27E+00 7.94E-02 6.33E+01
1,3-Dimethylnaphthalene NA NA NA NA NA NA NA
1,4-Dichlorobenzene 6.19E-02 NA 1.12E+04 * 4.51E+01 * 4.49E+01 * 1.14E+01 4.00E+03 #
1-Methyl-2-ethylbenzene NA NA NA NA NA NA NA
1-Methyl-4-ethylbenzene NA NA NA NA NA NA NA
1-Methyl-4-isopropylbenzene NA NA NA NA NA NA NA
1-Methylnaphthalene NA 5.32E+03 * 2.08E+03 * NA 1.49E+03 * 1.31E+00 NA
2,3-Dimethylbutane NA NA NA NA NA NA NA
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) NA 4.48E+03 * 4.30E+02 * NA 3.92E+02 * 6.46E+00 NA
2-Methyl-1-butene NA NA NA NA NA NA NA
2-Methylchrysene NA NA NA NA NA NA NA
2-Methylnaphthalene NA 8.82E+03 * 3.44E+03 * NA 2.48E+03 * 2.18E+00 NA
2-Methylpentane NA NA NA NA NA NA NA
3-Methylpentane NA NA NA NA NA NA NA
6-Methylchrysene NA NA NA NA NA NA NA
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 9.60E-06 6.18E-01 2.41E-01 1.57E+04 * 1.73E-01 3.43E-06 9.09E+01 #
Acenaphthene NA 1.32E+05 * 5.16E+04 * NA 3.71E+04 * 2.08E+01 # NA
Acenaphthylene NA NA NA NA NA NA NA
Anthracene NA 6.62E+05 * 2.58E+05 * NA 1.86E+05 * 4.89E+01 # NA
Benz(a)anthracene 6.19E-03 2.12E+02 * 8.25E+01 * 1.31E+03 * 5.68E+01 * 4.42E-03 1.77E+04 #
Benzene 8.74E-02 NA 1.09E+03 * 2.43E+01 2.38E+01 4.71E+00 2.64E+03 #
Benzo(a)pyrene 6.19E-04 2.12E+01 * 8.25E+00 * 1.01E+06 * 5.93E+00 * 2.59E-04 4.14E+04 #
Benzo(b)fluoranthene 6.19E-03 2.12E+02 * 8.25E+01 * 1.01E+07 * 5.93E+01 * 2.55E-03 # 3.01E+05 #
Benzo(e)pyrene NA NA NA NA NA NA NA
Benzo(g,h,i)perylene NA NA NA NA NA NA NA
Benzo(k)fluoranthene 6.19E-03 2.12E+03 * 8.25E+02 * 1.01E+07 * 5.93E+02 * 2.64E-02 # 3.35E+05 #
Bromoform 6.19E-01 2.54E+04 * 7.62E+03 * 5.48E+02 * 5.01E+02 * 7.51E+01 9.08E+04 #
Carbon tetrachloride 1.14E-01 NA 8.60E+02 * 1.98E+01 1.94E+01 2.21E+00 1.50E+03 #
Chloroform 2.96E-02 NA 1.94E+03 * 7.61E+00 7.58E+00 1.47E+01 1.19E+03
Chrysene 6.19E-02 2.12E+04 * 8.25E+03 * 1.01E+08 * 5.93E+03 * 4.42E-01 # 7.48E+05 #
cis-1,2-Dichloroethylene NA NA 1.72E+03 * NA 1.72E+03 * 1.30E+01 NA
cis-2-Butene NA NA NA NA NA NA NA

(ג)7-2טבלה 

שימוש קרקע לעובד בניין – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical
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AIR

Outdoor Dermal
Outdoor Inhalation 
of Vapor Emissions

  [mg/m3-air]

(ג)7-2טבלה 

שימוש קרקע לעובד בניין – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical

SOIL UPTO DEPTH OF CONSTRUCTION GROUNDWATER

Dermal Contact Ingestion
Outdoor 

Inhalation

Ingestion, 
Inhalation (Vapor 

Emissions and 
Particulates), and 
Dermal Contact

[mg/L] [mg/L][mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

Coronene NA NA NA NA NA NA NA
Cyclohexane 5.84E+01 NA NA 7.65E+03 * 7.65E+03 * NA 1.19E+05 #
Dibenzo(a,h)anthracene 5.68E-04 2.12E+01 * 8.25E+00 * 9.27E+05 * 5.93E+00 * 1.67E-04 1.00E+05 #
Dibenzothiophene NA NA NA NA NA NA NA
Ethylbenzene 2.73E-01 NA 5.47E+03 * 1.10E+02 * 1.08E+02 * 6.21E+00 8.37E+03 #
Ethylene dibromide (EDB) 1.14E-03 NA 3.01E+01 8.67E-01 8.43E-01 3.58E-01 1.33E+02
Ethylene dichloride (EDC) 2.62E-02 NA 6.62E+02 1.07E+01 1.05E+01 8.95E+00 1.65E+03
Fluoranthene NA 8.82E+04 * 3.44E+04 * NA 2.48E+04 * 4.62E+00 # NA
Fluorene NA 8.82E+04 * 3.44E+04 * NA 2.48E+04 * 9.66E+00 # NA
HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) NA 2.39E+06 * 4.30E+04 * NA 4.23E+04 * 1.57E+05 # NA
Indene NA NA NA NA NA NA NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 6.19E-03 2.12E+02 * 8.25E+01 * 1.01E+07 * 5.93E+01 * 2.56E-03 # 5.55E+05 #
Isopropylbenzene 3.89E+00 NA 8.60E+04 * 1.69E+03 * 1.66E+03 * 6.95E+01 # 1.02E+05 #
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 2.62E+00 NA 3.35E+04 * 1.36E+03 1.31E+03 5.96E+02 2.71E+05 #
Methylcyclohexane NA NA NA NA NA NA NA
Methylcyclopentane NA NA NA NA NA NA NA
Naphthalene 2.00E-02 4.41E+04 * 1.72E+04 * 6.13E+01 * 6.13E+01 * 1.79E+01 2.67E+03 #
n-Butylbenzene NA NA 4.30E+04 * NA 4.30E+04 * 1.03E+01 NA
n-Heptane NA NA NA NA NA NA NA
n-Hexane 6.81E+00 NA 5.16E+04 * 8.63E+02 * 8.49E+02 * 4.19E+01 # 1.30E+03 #
n-Pentane 9.73E+00 NA NA 1.16E+03 * 1.16E+03 * NA 2.38E+03 #
n-Propylbenzene 9.73E+00 2.87E+05 * 8.60E+04 * 4.70E+03 * 4.39E+03 * 4.54E+01 2.74E+05 #
Perylene NA NA NA NA NA NA NA
Phenanthrene NA NA NA NA NA NA NA
Pyrene NA 6.62E+04 * 2.58E+04 * NA 1.86E+04 * 2.52E+00 # NA
RDX NA 1.22E+04 * 5.47E+02 * NA 5.24E+02 * 3.19E+01 NA
sec-Butylbenzene NA NA NA NA NA NA NA
Styrene 9.73E+00 NA 1.72E+05 * 6.29E+03 * 6.07E+03 * 2.57E+02 5.24E+05 #
tert-Butylbenzene NA NA NA NA NA NA NA
Tetrachloroethylene 3.89E-01 NA 5.16E+03 * 8.70E+01 * 8.56E+01 * 5.94E+00 8.10E+03 #
Toluene 4.87E+01 NA 6.88E+04 * 1.56E+04 * 1.27E+04 * 1.32E+02 1.49E+06 #
trans-1,2-Dichloroethylene 5.84E-01 NA 1.72E+04 * 1.39E+02 1.38E+02 9.45E+01 2.06E+04 #
trans-2-Butene NA NA NA NA NA NA NA
Trichloroethylene 1.95E-02 NA 4.30E+02 * 4.12E+00 4.08E+00 1.70E+00 4.83E+02
Vinyl chloride 1.55E-01 NA 8.36E+01 1.90E+01 1.55E+01 1.02E+00 1.15E+03
Xylene (m) 9.73E-01 NA 1.72E+05 * 3.83E+02 * 3.82E+02 * 1.81E+02 # 3.18E+04 #
Xylene (o) 9.73E-01 NA 1.72E+05 * 4.45E+02 * 4.44E+02 * 3.09E+02 # 3.86E+04 #
Xylene (p) 9.73E-01 NA 1.72E+05 * 3.90E+02 * 3.89E+02 * 1.91E+02 # 3.27E+04 #
Xylenes (total) 9.73E-01 NA 1.72E+05 * 4.01E+02 * 4.01E+02 * 3.28E+02 # 3.22E+04 #
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Outdoor Dermal
Outdoor Inhalation 
of Vapor Emissions

  [mg/m3-air]

(ג)7-2טבלה 

שימוש קרקע לעובד בניין – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical

SOIL UPTO DEPTH OF CONSTRUCTION GROUNDWATER

Dermal Contact Ingestion
Outdoor 

Inhalation

Ingestion, 
Inhalation (Vapor 

Emissions and 
Particulates), and 
Dermal Contact

[mg/L] [mg/L][mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

Pesticides
Alachlor NA 3.58E+03 * 1.08E+03 * NA 8.27E+02 * 2.79E+00 NA
Atrazine NA 8.73E+02 * 2.62E+02 * NA 2.01E+02 * 1.07E+00 NA
Chlordane 6.81E-03 1.43E+03 * 1.72E+02 * 3.81E+02 * 1.09E+02 * 5.08E-02 7.93E+03 #
Endrin NA 8.60E+02 * 2.58E+02 * NA 1.99E+02 * 2.54E-01 # NA
Heptachlor 5.24E-04 4.46E+01 * 1.34E+01 * 1.63E+01 * 6.32E+00 1.93E-02 1.91E+02 #
Lindane 2.20E-03 4.56E+02 * 5.47E+01 * 3.59E+06 * 4.89E+01 * 9.53E-02 1.67E+04 #
Methoxychlor NA 1.43E+04 * 4.30E+03 * NA 3.31E+03 * 6.23E-01 # NA

Metals 
Arsenic 1.46E-04 4.46E+02 4.01E+01 2.38E+05 3.68E+01 4.01E+00 NA
Cadmium 1.95E-04 7.17E+03 8.60E+02 3.18E+05 7.66E+02 2.15E+00 NA
Chromium (III) NA NA 1.29E+06 NA 1.29E+06 1.68E+03 NA
Chromium (VI) 8.11E-06 NA 1.20E+02 1.32E+04 1.19E+02 1.51E-01 NA
Copper NA NA 3.44E+04 NA 3.44E+04 3.44E+03 NA
Lead NA NA NA NA NA NA NA
Manganese 4.87E-04 NA 2.06E+04 7.94E+05 2.01E+04 8.26E+01 NA
Mercury (Elemental) 2.92E-03 NA NA 1.40E+01 * 1.40E+01 * NA 1.32E+02 #
Nickel (Refinary dust) 4.87E-04 NA 4.30E+04 7.94E+05 4.08E+04 8.60E+02 NA
Nickel (Soluble Salts) 8.76E-04 NA 1.72E+04 1.43E+06 1.70E+04 3.44E+02 NA
Selenium 1.95E-01 NA 4.30E+03 3.18E+08 4.30E+03 4.30E+02 NA
Silver NA NA 4.30E+03 NA 4.30E+03 2.87E+01 NA
Zinc NA NA 2.58E+05 NA 2.58E+05 4.30E+04 NA

Inorganics
Cyanide 7.79E-03 NA 5.16E+02 5.77E+01 5.19E+01 5.16E+01 6.64E+02

Others
Asbestos NA NA NA NA NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride NA NA NA NA NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture NA 2.95E+02 * 8.86E+01 NA 6.81E+01 3.06E-01 NA

*: Calculated Target Level exceeded saturated soil concentration. Calculated value is shown.
#: Calculated Target Level exceeded solubility. Calculated value is shown.
Soil concentrations are presented on a dry weight basis. 
If the groundwater concentration protective of outdoor air is < IDWS, use IDWS or the equivalent calculated value.
For Tier 1 RBTLs for lead refer to Section E.10.
NA: Not available
For TPH Tier 1 RBTLs refer Section 6.4.4.
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[mg/kg] [mg/L]
VOCs and SVOCs

1,1,1-Trichloroethane 1.29E-01 2.00E-01 2.00E-01 I

1,1-Biphenyl 1.55E-02 1.08E-03 1.08E-03  

1,1-Dichloroethylene 2.40E-02 3.00E-02 3.00E-02 I

1,2,3-Trimethylbenzene 2.53E-02 1.35E-02 1.35E-02  

1,2,4-Trimethylbenzene 6.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 I

1,2-Dibromo-3-chloropropane 1.48E-04 3.00E-04 3.00E-04 I

1,3,5-Trimethylbenzene 1.82E-01 9.02E-02 9.02E-02  

1,3-Butadiene 2.95E-05 1.63E-05 1.63E-05  

1,3-Dimethylnaphthalene NA NA NA

1,4-Dichlorobenzene 9.45E-02 7.50E-02 7.50E-02 I

1-Methyl-2-ethylbenzene NA NA NA

1-Methyl-4-ethylbenzene NA NA NA

1-Methyl-4-isopropylbenzene NA NA NA

1-Methylnaphthalene 9.69E-03 1.35E-03 1.35E-03  

2,3-Dimethylbutane NA NA NA

2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 1.69E-02 2.12E-03 2.12E-03  

2-Methyl-1-butene NA NA NA

2-Methylchrysene NA NA NA

2-Methylnaphthalene 2.68E-01 3.80E-02 3.80E-02  

2-Methylpentane NA NA NA

3-Methylpentane NA NA NA

6-Methylchrysene NA NA NA

7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 1.16E-05 8.49E-09 8.49E-09  

Acenaphthene 6.64E+00 4.70E-01 4.70E-01  

Acenaphthylene NA NA NA

Anthracene 6.92E+01 * 1.52E+00 # 1.52E+00  #

Benz(a)anthracene 4.20E-03 8.55E-06 8.55E-06  

Benzene 3.44E-03 5.00E-03 5.00E-03 I

Benzo(a)pyrene 8.14E-01 5.00E-04 5.00E-04 I

Benzo(b)fluoranthene 1.01E-02 6.09E-06 6.09E-06  

Benzo(e)pyrene NA NA NA

Benzo(g,h,i)perylene NA NA NA

Benzo(k)fluoranthene 1.02E-01 6.28E-05 6.28E-05  

Bromoform 8.93E-04 3.33E-03 3.33E-03  

Carbon tetrachloride 3.45E-03 4.00E-03 4.00E-03 I

Chloroform 2.67E-02 8.00E-02 8.00E-02 I

Chrysene 5.03E-01 * 1.01E-03 1.01E-03  

cis-1,2-Dichloroethylene 1.82E-02 5.00E-02 5.00E-02 I

cis-2-Butene NA NA NA

Coronene NA NA NA

Cyclohexane 5.98E+01 1.62E+01 1.62E+01  

Dibenzo(a,h)anthracene 2.17E-03 4.09E-07 4.09E-07  

Dibenzothiophene NA NA NA

Ethylbenzene 4.71E-01 3.00E-01 3.00E-01 I

Ethylene dibromide (EDB) 1.46E-05 5.00E-05 5.00E-05 I

Ethylene dichloride (EDC) 5.46E-05 1.80E-04 1.80E-04  

Fluoranthene 2.45E+01 * 1.59E-01 1.59E-01  

Fluorene 6.62E+00 2.59E-01 2.59E-01  

HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) 1.25E+00 7.60E-01 7.60E-01  

Indene NA NA NA

Allowable Concentration at

[mg/L]

(ד)7-2טבלה 

ללא הגנה מפני פירוק ביולוגי לבאר מי שתייה - (' מ0= נקודת חשיפה )שימוש קרקע ומי תהום במקור  – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Chemical Soil Source Groundwater Source Point of Exposure

Israel Risk-Based Corrective Action
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[mg/kg] [mg/L]

Allowable Concentration at

[mg/L]

(ד)7-2טבלה 

ללא הגנה מפני פירוק ביולוגי לבאר מי שתייה - (' מ0= נקודת חשיפה )שימוש קרקע ומי תהום במקור  – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Chemical Soil Source Groundwater Source Point of Exposure

Israel Risk-Based Corrective Action

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 3.30E-02 6.11E-06 6.11E-06  

Isopropylbenzene 1.24E+00 5.29E-01 5.29E-01  

Methyl teriary butyl ether (MTBE) 8.53E-03 4.00E-02 4.00E-02 I

Methylcyclohexane NA NA NA

Methylcyclopentane NA NA NA

Naphthalene 8.27E-04 1.86E-04 1.86E-04  

n-Butylbenzene 1.36E+00 2.95E-01 2.95E-01  

n-Heptane NA NA NA

n-Hexane 1.78E+01 4.70E-01 4.70E-01  

n-Pentane 7.11E+01 2.70E+00 2.70E+00  

n-Propylbenzene 1.76E+00 6.67E-01 6.67E-01  

Perylene NA NA NA

Phenanthrene NA NA NA

Pyrene 1.41E+01 * 9.35E-02 9.35E-02  

RDX 2.45E-04 5.90E-04 5.90E-04  

sec-Butylbenzene NA NA NA

Styrene 7.32E-02 5.00E-02 5.00E-02 I

tert-Butylbenzene NA NA NA

Tetrachloroethylene 7.99E-03 1.00E-02 1.00E-02 I

Toluene 6.69E-01 7.00E-01 7.00E-01 I

trans-1,2-Dichloroethylene 1.82E-02 5.00E-02 5.00E-02 I

trans-2-Butene NA NA NA

Trichloroethylene 1.62E-02 3.00E-02 3.00E-02 I

Vinyl chloride 4.03E-04 5.00E-04 5.00E-04 I

Xylene (m) 1.36E+00 1.00E+00 1.00E+00 I

Xylene (o) 1.34E+00 1.00E+00 1.00E+00 I

Xylene (p) 3.27E-01 2.42E-01 2.42E-01  

Xylenes (total) 6.69E-01 5.00E-01 5.00E-01 I

Pesticides
Alachlor 4.14E-03 4.00E-03 4.00E-03 I
Atrazine 1.58E-03 2.00E-03 2.00E-03 I
Chlordane 9.38E-01 1.00E-02 1.00E-02 I
Endrin 1.12E-01 2.00E-03 2.00E-03 I
Heptachlor 4.58E-02 4.00E-04 4.00E-04 I
Lindane 7.95E-03 1.00E-03 1.00E-03 I
Methoxychlor 1.57E+00 2.10E-02 2.10E-02  

Metals
Arsenic 8.06E-01 1.00E-02 1.00E-02 I
Cadmium 1.04E+00 5.00E-03 5.00E-03 I
Chromium (III) 2.50E+05 5.00E-02 5.00E-02 I
Chromium (VI) 2.64E+00 5.00E-02 5.00E-02 I
Copper 1.55E+02 1.40E+00 1.40E+00 I
Lead 2.79E-01 1.00E-02 1.00E-02 I
Manganese 2.78E+01 2.00E-01 2.00E-01 I
Mercury (Elemental) 1.45E-01 1.00E-03 1.00E-03 I
Nickel (Refinary dust) 3.61E+00 2.00E-02 2.00E-02 I

Nickel (Soluble Salts) 3.61E+00 2.00E-02 2.00E-02 I
Selenium 1.40E-01 1.00E-02 1.00E-02 I
Silver 2.32E+00 1.00E-01 1.00E-01 I
Zinc 8.60E+02 5.00E+00 5.00E+00 I

Inorganics
Cyanide 1.38E+00 5.00E-02 5.00E-02 I
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[mg/kg] [mg/L]

Allowable Concentration at

[mg/L]

(ד)7-2טבלה 

ללא הגנה מפני פירוק ביולוגי לבאר מי שתייה - (' מ0= נקודת חשיפה )שימוש קרקע ומי תהום במקור  – 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Chemical Soil Source Groundwater Source Point of Exposure

Israel Risk-Based Corrective Action

Others
Asbestos NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture 1.54E-04 8.56E-05 8.56E-05  

*: Calculated Target Level exceeded saturated soil concentration. Calculated value is shown.
#: Calculated Target Level exceeded solubility. Calculated value is shown.
I: Value is Israeli Drinking Water Standard (IDWS).
POE: Point of exposure. m: Meters NA: Not available

For TPH Tier 1 RBTLs refer Section 6.4.4.

Depending on the depth to groundwater and distance to the point of exposure (POE), the soil source and groundwater source target levels in 
the above table have to be multiplied by the unsaturated zone DAF (that depends on depth to groundwater) and the horizontal saturated 
zone DAF (which depends on the horizontal distance to drinking water well) presented in Table 7-2(e).
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Distance to POE Dilution Attenuation Factor (DAF)*
[m] [--]
0 1

25 2.22
50 5.51
75 11

100 18.7
125 28.7
150 40.8
200 71.8

Notes:
Unsaturated Zone DAF:
Depth to groundwater less than 6 m, DAF = 1
Depth to groundwater 6 - 16 m, DAF = 2
Depth to groundwater greater than 16 m, DAF = 4

m: Meters
*: Calculated using the Domenico's model assuming no biodegradation.

(ה)7-2טבלה 

(מי תהום)מקדם הפחתת דילול לתווך הרווי 

Israel Risk-Based Corrective Action
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[mg/kg] [mg/L]
VOCs and SVOCs

1,1,1-Trichloroethane 4.01E-02 6.20E-02 6.20E-02
1,1-Biphenyl 2.02E-01 1.40E-02 1.40E-02
1,1-Dichloroethylene 2.00E-02 2.50E-02 2.50E-02
1,2,3-Trimethylbenzene NA NA NA
1,2,4-Trimethylbenzene 6.60E-02 3.30E-02 3.30E-02
1,2-Dibromo-3-chloropropane 9.86E-05 2.00E-04 2.00E-04
1,3,5-Trimethylbenzene 1.43E-01 7.10E-02 7.10E-02
1,3-Butadiene NA NA NA
1,3-Dimethylnaphthalene NA NA NA
1,4-Dichlorobenzene 3.78E-03 3.00E-03 3.00E-03
1-Methyl-2-ethylbenzene NA NA NA
1-Methyl-4-ethylbenzene NA NA NA
1-Methyl-4-isopropylbenzene NA NA NA
1-Methylnaphthalene 1.51E-02 2.10E-03 2.10E-03
2,3-Dimethylbutane NA NA NA
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 7.97E-01 1.00E-01 1.00E-01
2-Methyl-1-butene NA NA NA
2-Methylchrysene NA NA NA
2-Methylnaphthalene 3.31E-02 4.70E-03 4.70E-03
2-Methylpentane NA NA NA
3-Methylpentane NA NA NA
6-Methylchrysene NA NA NA
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene NA NA NA
Acenaphthene 3.25E-01 2.30E-02 2.30E-02
Acenaphthylene 5.81E-01 3.00E-02 3.00E-02
Anthracene 3.32E-02 7.30E-04 7.30E-04
Benz(a)anthracene 1.32E-02 2.70E-05 2.70E-05
Benzene 4.82E-02 7.00E-02 7.00E-02
Benzo(a)pyrene 2.28E-02 1.40E-05 1.40E-05
Benzo(b)fluoranthene 4.82E-02 2.90E-05 2.90E-05
Benzo(e)pyrene NA NA NA
Benzo(g,h,i)perylene 4.39E-01 * 1.00E-04 1.00E-04
Benzo(k)fluoranthene 6.03E+00 * 3.70E-03 # 3.70E-03 #
Bromoform 8.59E-02 3.20E-01 3.20E-01
Carbon tetrachloride 8.46E-03 9.80E-03 9.80E-03
Chloroform 2.07E-01 6.20E-01 6.20E-01
Chrysene 1.75E-01 3.50E-04 3.50E-04
cis-1,2-Dichloroethylene 2.14E-01 5.90E-01 5.90E-01
cis-2-Butene NA NA NA
Coronene 1.60E+00 * 2.00E-05 # 2.00E-05 #
Cyclohexane NA NA NA
Dibenzo(a,h)anthracene 3.98E+01 * 7.50E-03 # 7.50E-03 #
Dibenzothiophene NA NA NA
Ethylbenzene 4.55E-01 2.90E-01 2.90E-01
Ethylene dibromide (EDB) 3.80E-03 1.30E-02 1.30E-02
Ethylene dichloride (EDC) 1.12E-02 3.70E-02 3.70E-02
Fluoranthene 1.54E-01 1.00E-03 1.00E-03

(ו)7-2טבלה 

ללא הגנה מפירוק ביולוגי של גוף מים עיליים טריים–  (' מ0= נקודת שחרור ) עבור קרקע ומי תהום במקור 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical
Allowable Concentration at

Soil Source Groundwater Source Point of Discharge
[mg/L]
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[mg/kg] [mg/L]

(ו)7-2טבלה 

ללא הגנה מפירוק ביולוגי של גוף מים עיליים טריים–  (' מ0= נקודת שחרור ) עבור קרקע ומי תהום במקור 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical
Allowable Concentration at

Soil Source Groundwater Source Point of Discharge
[mg/L]

Fluorene 9.97E-02 3.90E-03 3.90E-03
HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) 2.46E-01 1.50E-01 1.50E-01
Indene NA NA NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 2.60E-01 4.80E-05 4.80E-05
Isopropylbenzene 6.09E-03 2.60E-03 2.60E-03
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 2.36E+00 1.11E+01 1.11E+01
Methylcyclohexane NA NA NA
Methylcyclopentane NA NA NA
Naphthalene 4.91E-03 1.10E-03 1.10E-03
n-Butylbenzene NA NA NA
n-Heptane NA NA NA
n-Hexane 2.20E-02 5.80E-04 5.80E-04
n-Pentane NA NA NA
n-Propylbenzene 3.38E-01 1.28E-01 1.28E-01
Perylene 2.16E-01 2.00E-05 2.00E-05
Phenanthrene 1.57E-02 4.00E-04 4.00E-04
Pyrene 3.02E-01 2.00E-03 2.00E-03
RDX 7.49E-02 1.80E-01 1.80E-01
sec-Butylbenzene NA NA NA
Styrene 1.46E-01 1.00E-01 1.00E-01
tert-Butylbenzene NA NA NA
Tetrachloroethylene 9.59E-02 1.20E-01 1.20E-01
Toluene 1.24E-01 1.30E-01 1.30E-01
trans-1,2-Dichloroethylene 2.14E-01 5.90E-01 5.90E-01
trans-2-Butene NA NA NA
Trichloroethylene 1.95E-01 3.60E-01 3.60E-01
Vinyl chloride 6.29E-01 7.80E-01 7.80E-01
Xylene (m) 2.45E-03 1.80E-03 1.80E-03
Xylene (o) NA NA NA
Xylene (p) NA NA NA
Xylenes (total) 1.34E-01 1.00E-01 1.00E-01

Pesticides
Alachlor 5.18E-04 5.00E-04 5.00E-04
Atrazine 1.42E-03 1.80E-03 1.80E-03
Chlordane 4.03E-04 4.30E-06 4.30E-06
Endrin 2.01E-03 3.60E-05 3.60E-05
Heptachlor 4.35E-04 3.80E-06 3.80E-06
Lindane 6.36E-04 8.00E-05 8.00E-05
Methoxychlor 1.42E-03 1.90E-05 1.90E-05

Metals
Arsenic 8.06E+00 1.00E-01 1.00E-01
Cadmium 1.04E+00 5.00E-03 5.00E-03
Chromium (III) 2.50E+05 5.00E-02 5.00E-02
Chromium (VI) 5.81E-01 1.10E-02 1.10E-02
Copper 2.21E+00 2.00E-02 2.00E-02
Lead 2.23E-01 8.00E-03 8.00E-03
Manganese NA NA NA
Mercury (Elemental) 7.23E-02 5.00E-04 5.00E-04
Nickel (Refinary dust) 9.02E+00 5.00E-02 5.00E-02
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[mg/kg] [mg/L]

(ו)7-2טבלה 

ללא הגנה מפירוק ביולוגי של גוף מים עיליים טריים–  (' מ0= נקודת שחרור ) עבור קרקע ומי תהום במקור 1סיכון לשלב -רמות יעד מבוססות

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical
Allowable Concentration at

Soil Source Groundwater Source Point of Discharge
[mg/L]

Nickel (Soluble Salts) 9.02E+00 5.00E-02 5.00E-02
Selenium 7.02E-02 5.00E-03 5.00E-03
Silver 7.88E-03 3.40E-04 3.40E-04
Zinc 3.44E+01 2.00E-01 2.00E-01

Inorganics
Cyanide 1.38E-01 5.00E-03 5.00E-03

Others
Asbestos NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture NA NA NA

*: Calculated Target Level exceeded saturated soil concentration. Calculated value is shown.
#: Calculated Target Level exceeded solubility. Calculated value is shown.
NA: Not available

For TPH Tier 1 RBTLs refer Section 6.4.4.

Depending on the depth to groundwater and distance to the point of discharge, the soil source and groundwater source target levels in the 
above table have to be multiplied by the unsaturated zone DAF (that depends on depth to groundwater) and the horizontal saturated zone 
DAF (which depends on the horizontal distance to point of discharge) presented in Table 7-2(e).
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 RAM  (050405) קבוצת  נספח א
 ,IRBCA הנחיות
 פרסום לציבור, 2014 אוגוסט

 א - 1- עמוד

 'א נספח
 ACBRI להערכת חשודים בכימיקלים בחירה

 
 עמוד  
 
 2-א מבוא 1.א
 
 2-א  איכות לפי הנתונים כל איסוף 2.א
 
 4-א אותרו שלא יםוכימיקל שאותרו לכימיקלים הנתונים חלוקת 3.א
 
  אותרו שלא בכימיקלים התחשבות 4.א
 4-א  כלשהי בדגימה 
 
 4-א שאותרו בכימיקלים התחשבות 5.א
 
 5-א רעילות סינון באמצעות ביטול 6.א
 

 טבלאות

 סרטנית רעילות של הסינון חישוב 1-א טבלה

 סרטנית שאינה רעילות של הסינון חישוב 2-א טבלה

 
 איורים

 עיליים מים או תהום מי, בקרקע חשודים כימיקלים לקביעת רימהז תרשים 1-א איור

 



 

 

 RAM  (050405) קבוצת  נספח א
 ,IRBCA הנחיות
 פרסום לציבור, 2014 אוגוסט

 א - 2- עמוד

 'א נספח
 ACBRI להערכת חשודים בכימיקלים בחירה

 
 מבוא 1.א

 

 הכימיקלים בהערכת ומתמקד מסוימים כימיקלים לברור הנדרשים השלבים את מציג זה סעיף
 את מציג 1-א איור. באתר הכולל לסיכון ביותר המשמעותית בצורה אשר תורמים החשודים
 מפני עיקריים לבחור כימיקלים חשודים צורך שיהיה ייתכן. כימיקלים הסרת של התהליך

 קשורים אינם אך הדיגום תהליך של תוצר שהם כימיקלים לזהות עשויות האנליטיות שהשיטות
הסרתם  את לשקול ויש טבעי באופן המופיעים אחרים שיזוהו כימיקלים ייתכן, כן כמו. לאתר

 הכימיקלים שינוי של מהווים תוצאה ואינם באתר בשימוש היו לא הם אם ת הכימיקליםמרשימ
 . באתר המשמשים

 
 בכל להלן המתוארים השלבים בכל צורך יהיה שלא ייתכן, באתר הייחודיים לתנאים בהתאם

 אישור קבלת לאחר בהמשך נידונות שאינן נוספות בשיטות להשתמש ניתן, לכך בנוסף. אתר
 .מהרשויות

 
 איכות לפי הנתונים כל איסוף 2.א
 

 נכללים הנתונים כאשר, באתר מרובות חקירות במהלך נאספים אנליטיים נתונים ,כלל בדרך
 מתי לדעת הינו האתר נתוני של וההבנה בניהול חשוב שלב, לפיכך. שונים חות"דו במספר
 בקרת יקריטריונ ומהם בשימוש שהיתה האנליטית השיטה מהי, נאספו שונים נתונים

 בכדי הנתונים את בקפידה להעריך יש מכן לאחר. בהם יהיה שימוש האיכות הבטחת/האיכות
 כמותי באופן בהם להשתמש או איכותני באופן בהם להשתמש, הנתונים את לבטל יש אם לקבוע
 . השלבי-רב הסיכונים בסקר

 
 :כמותי סיכונים סקר למטרת לבטל שניתן לנתונים דוגמאות

 

 מאושרות לא דיגום שיטות או/ו מאושר לא קידוח באמצעות ושנאספ נתונים; 

 בשטח סינון נתוני (למשל ,DIP ,DIP ,PID ,FRD וכו' )או קרקע בגז או בקרקע שנמדדו 
 ;אחרות סביבתיות דגימות

 להגנת המשרד של הסטנדרטית התפעול לפרוצדורת בהתאם נלקחו שלא דגימות 
 ;הנחיותיו או הסביבה

 עובדים ידי על שנאספו זליגה או ים מי, עיליים מים, סדימנטים, רקעק גז, קרקע דגימות 
 ;מוסמכים דוגמים שאינם

 או הוצאו שלא או האנליטית למעבדה כראוי הועברו או נשמרו שלא מדגימות נתונים 
 להגנת המשרד ידי על המאושרות והשיטות הפרוצדורות, ההחזקה לזמני בהתאם נותחו

 ;הסביבה

 או מספיק רגישה שאינה שיטה או מיושנת אנליטית שיטה באמצעות אשר נותחו נתונים 
 ;מאומתת לא או מוכחת לא, שגויה שיטה

 נתונים למשל, למטרות סקר הסיכונים מתאימות שאינן שיטות באמצעות שנותחו נתונים 
 ;מקובל בלתי באופן גבוהות דיווח מגבלות עם

 הבטחת איכות/איכותמדידות בקרת /מנתוני מספיקה תמיכה להם שאין נתונים; 

 כיום התנאים את מייצגים שאינם ישנים נתונים; 

 באתר כלשהן שיקום פעולות לפני שנאספו נתונים.  
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 ניתן. מגמות לבדוק כדיב איכותני לניתוח  או ממצאי שדה ישנים ם בנתוני להשתמש ניתן

 רטיתלפרוצדורת התפעול הסטנד בהתאם נאספו הם אם רק מהשטח סינון בנתוני להשתמש
 המתוחזקים גששים או חיישנים, גלאים ובאמצעות הסביבה להגנת המשרד של ולהנחיות
 ידי על למטרות סקר הסיכונים כלשהם נתונים הסרת. היצרן להוראות בהתאם ומכוילים

, יותר גבוהה באיכות נתונים שקיימים התנאי על מבוסס דומים קריטריונים או אלה קריטריונים
 שלא שברור או יותר טוב מידע קיים אם אלא נתונים להסיר אין. יותר יצגיםמי או חדשים נתונים

 .בנתונים להשתמש ניתן
 

. להסרתם הסיבה את ולקבוע הכמותי בסקר הסיכונים בשימוש שאינם נתונים בבירור לזהות יש
 .IRBCA -בדוח ה בבירור זה מידע לתעד יש
 

 מועברים או/ו בקלות מתפרקים לא יםסדימנטב או בקרקע הכימיקלים החשודים בהם במקומות
ועל  באתר הנוכחיים התנאים את שמרני באופן או במדויק לייצג יכולים" ישנים" נתונים, לסביבה

לכימיקלים  דוגמאות. חדשים נתונים להשיג ניתן לא אם כאלה בנתונים להשתמש יהיה סביר כן
, DBCP, הדברה חומרי, PAHs: כגון עמידים אורגניים מזהמים ,מתכות הן כאלה חשודים
 בסביבה העמידות, שלהן היחסית פיזית/הכימית היציבות עקב. ודיבנזפוראנים פוליכלורין דיוקסין
 נעות לא הן, סדימנטיםוב בקרקע רבה במידה להיספג נוטות אלה תרכובות, ההידרופובי ואופיין
 לאורך עקביים כלל דרךב נותרים בסביבה שלהן הריכוזים, יציבותן ובזכות ,המקרים ברוב בקלות

 .רקע בריכוזי מופיעים שהם ניתן להוכיח אם אלא אלה כימיקלים להסיר אין. זמן ארוכות תקופות
 

 מועברים או/ו מתפרקים, נדיפים וממסים פחמימני דלקים כמו, מסוימים כימיקלים חשודים
לכימיקלי " ניםיש" בנתונים השימוש, יותר ועדכניים נוספים נתונים של היתרון ללא. לסביבה
 חדשות דליפות או שפיכות היו שלא בהנחה, "ביותר הגרוע המקרה" תרחיש יהווה אלה חשודים

( גבוהים) ישנים בריכוזים משתמש הסיכונים סקר אם, לפיכך. נאספו הישנים שהנתונים מאז
 יש. הוא גם מקובל יהיה הנוכחיים השיוריים לריכוזים המשויך הסיכון, מקובל שהסיכון ומראה

 מהערכה להימנע כדי הכימיקלים החשודים של באופי להתחשב וצריך בזהירות זו גישה להעריך
. יותר הרעיל כלוריד לוויניל הופך (EBT) כאשר טריכלורואתילן לדוגמה, הסיכון של מופחתת
 EBT -מה ניכר חלק אם סיכון של מופחתת להערכה יביא ישנים בנתונים שימוש, כזה במקרה

 של במקרה(. יותר חדשות דגימות באמצעות רק נתון אותו ניתן לבדוק) כלוריד ללוויני הומר
 פחות ורעילים נמוכים רעילים לריכוזים ונצפה יקרה ההפוך שהמצב ייתכן, פחמימני דלקים

 .שלו ולליתולוגיה הספציפיים האתר לתנאי בהתאם, זמן לאורך
 

כאשר  להתחשב בהם יש קוליםשי מספר מדגישות אך כלל מקיפות אינן דלהלן הדוגמאות
למטרות סקר  ישנים בנתונים השימוש את מקרה בשום לבלבל אין. ישנים בנתונים משתמשים

 תנאי של להבנה תורמים הנתונים כל. אחרות למטרות ישנים בנתונים השימוש עם סיכונים
 טווחל זיהום מגמות ולתאר להעריך כדי ישנים בנתונים להשתמש ניתן החקירה במהלך. האתר
 מסה מאזן לפיתוח" הפתיחה נקודת" את לעתים מייצגים ישנים נתונים, שיקום למטרות. ארוך
פלומת  של היציבות ולהערכת השיקום של הזמן מסגרת להערכת, (מזהמים טיפול/שיקום) כימי

 .תהום במי הזיהום
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 אותרו שלא וכימיקלים שאותרו לכימיקלים הנתונים חלוקת 3.א
 

 שחוששים המדי לכל לנתונים להתחלק צריכים סיכונים בסקר שימוש לברי שביםהנח הנתונים
 בעומק קרקע, (הלא רוויה)תת הקרקע , קרקע גז, שכבת הקרקע העליונה לדוגמה, הלגבי

  .'וכו סדימנטים, ים מי, עיליים מים, רדודים תהום מי, הבנייה
 

 . רשימות לשתי יתחלקו הדגימות המדי כל בתוך
 

 באף אחת מהדוגמאות  אותרו לא אך שנבדקו הכימיקלים כל את כלולת 1 רשימה. 

 לפחות אחד ערך אותר שבהן הדגימות לכל נתונים תכלול 2 רשימה. 
 
 כלשהי בדגימה אותרו שלא בכימיקלים התחשבות 4.א
  

 בדגימות חיובי באופן אותרו שלא מנותחים רכיבים להסיר ניתן( לעיל המוגדרת) 1 ברשימה
 :כל עוד בהם להתחשב ולא כלשהן

 
 הבטחת האיכות/בקרת האיכות בדרישות עומדות האיתור הגבלות; 

 הסיכון המתאימות -נמוכים מרמות היעד מבוססות מסוים כימיקל של מגבולות הגילוי כל
 .זו למטרה הרשויות ידי על ואושרה אמינה הייתה האנליטית השיטה ,1של שלב 

 
 עשוי הוא אך, בשימוש שהיתה האנליטית בשיטה יכלשה בדגימה מעולם אותר לא כימיקל אם

 שאומתה יותר ורגישה חלופית השיט באמצעות ההמדי את שוב לדגום יש, לאתר קשור להיות
 .במעבדה

 
 

 שאותרו בכימיקלים התחשבות 5.א
 

 להסיר ניתן. החומרים להם נמדד לפחות ערך אחד של השנייה הרשימה את בקפידה לבחון יש

 :הבאים השיקולים סמך על הרשויות באישור כימיקלים

 

 .והאקולוגיות האנושיות הסינון מרמות נמוך הינו המרבי הריכוז .1
  

 מראה ההיסטורית האתר ובדיקת אשר לא מזוהה בבירור תרכובת הינו שהכימיקל נראה .2
 עבר לא, מילוי חומר כמו באתר כלשהי אחרת לפעולה קשר, באתר שימש לא שהוא
 .באתר כלשהו כימיקל של ריקבון/ירוקפ תוצר ואינו סמוך מאתר

 
 ,מקור אזורי כולל ,המדי כלמ נאסף סטטיסטית מבחינה דגימות מספיק מספר אם .3

 מרמזת אחוזים 5 של זיהוי תדירות. מהדגימות אחוזים 5 -מ בפחות זוהה והכימיקל
הדגימות  11 -ואילו ב בדגימה אחת נמצא ריכוז מדיד ,שנלקחו הדגימות 20 שמתוך

 נפסלת" מוקד זיהום" של האפשרות וכך, לגבול הזיהוי מתחת הריכוז היה הנותרות
 .הסביבה להגנת המשרד ידי על ומתקבלת

 
 בדגימות מהריכוז יותר נמוכה או זהה הינה לו ומחוצה באתר שזוהו הכימיקלים ריכוז .4
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 גבוה הרקע שערך חושב האחראי הצד אם. לאתר ייחודיות מדידות על המבוססות רקע
מהרמות המחמירות מאוד הרלוונטיות  יותר גבוה שבתורו) הנמדד לערך שווה או יותר

 את הסרת ולבקש הסביבה להגנת למשרד תומכים נתונים להציג יכול הוא, (לאתר
 .הכימיקל

 
 זוהה הכימיקל אם במיוחד נכון הדבר. דגימה תוצר או מעבדה תוצר הינו הכימיקל .5

 הלגבי תהרלוונטי הלמדי השייכות איכות הבטחת/בדגימות של בקרת איכות בעקביות גם
 לבעיה משויך הוא אך תהום מי בדגימות אצטון נמצא אם, לדוגמה). חשש קיים

הבטחת /בדגימות בקרת איכות אצטון מציאת ידי על זו מסקנה להצדיק יש, במעבדה
 התחשבות ביטול. (יכלשה תאחר הבמדי או בקרקע ולא, התהום מי של המשויכות איכות
 במעבדה נפוצים מזהמים חומרים או מעבדה תוצרי בעקבות בכימיקלים חשודים נוספת
 . הבטחת איכות/של בקרת איכות לאתר ספציפי ממידע תמיכה לקבל צריכים

 
 

 
 רעילות סינון באמצעות ביטול 6.א
 

 ברחבי דומה תפוצה בעלי כימיקלים 30 -מ יותר שיש לכך מוביל המתואר לעיל הסינון תהליך אם
(. APTDU ,1191) רעילות סינון באמצעות נוספים כימיקלים להסיר ניתן, חשיפהה תחום

 פחות לתרום סבירות להם ישנה כימיקלים להסיר ואולי לזהות הינה זו סינון פרוצדורת מטרתל
 . הכולל לסיכון אחוזים 5 עד 1 -מ
 

 : להלן נידונות לסיכון התרומה להערכת שלב-אחר-שלב פרוצדורות
 

 .המדי בכל הכימיקל של המרבי הריכוז יזיהו :1 שלב
 

 בכימיקלים. הכימיקל של השיפוע ומקדם הייחוס מנת כלומר, הרעילות ערכי בחירת :2 שלב
" הרעיל" בערך להשתמש יש, שונים חשיפה למסלולי שונים רעילות יש ערכי להם

 .ביותר הקטנה הייחוס ומנת ביותר הגבוה מקדם השיפוע כלומר, ביותר
 

במקדם  הריכוז הכפלת ידי על סרטנית שאינה וזו הסרטנית הרעילות ניקוד ערכתה :3 שלב
 .בהתאמה, הייחוס במנת הריכוז חלוקת ידי ועל השיפוע

 
. המדי וכל כימיקל כל של הרעילות ניקוד הוספת ידי על המצטבר האתר ניקוד הערכת :4 שלב

 .סרטניות לא והשפעות סרטניות להשפעות יחושב נפרד אתר ניקוד
 

 יש ניקוד להם כימיקלים והסרת האתר לניקוד כימיקל כל של התרומה אחוז הערכת :5 שלב
 עם כימיקלים, כללי באופן. האחרים לכימיקלים יחסית נמוך תרומה אחוז או מאוד נמוך
 בהתאם, מסוימים במקרים. מידי לביטול ניתנים אחד מאחוז הנמוך רעילות ניקוד

. אחוזים 5 עד של רעילות ניקוד עם כימיקלים להסיר יתןנ, הרעילות ניקודי של לחלוקה
 את ליישם בכדי להשתמש ניתן בהן ,לדוגמה ריקים גיליונות הן 2-א -ו 1-א טבלאות
 .התהליך

 
סקר  השלמת עם. לכך ששימש הרציונל ואת כימיקל כל של ההסרה את בבירור לתעד יש

 ולקבוע, רעילות בסינון שימוש בעת דבמיוח, שהוסרו הכימיקלים את שוב לבדוק יש, הסיכונים
 .מקובל לא לסיכון להוביל עלולה הכללתם אם



Cmax*SF % Cmax*SF % Cmax*SF %

C1

C2

C3

C4 - Cx

Total NA NA NA NA NA NA

Notes:

Cmax: Maximum concentration

SF: Slope factor (kg-day/mg)

Site toxicity: Sum of toxicity score for each media.  In this example, sum of (Cmax * SF) for surficial soil, subsurface soil, and groundwater.

%: Percentage of total toxicity score

NA: Not applicable

1-טבלה א

חישוב רעילות סרטנית

Chemical

Surficial Soil Subsurface Soil Groundwater

Site Toxicity
% Risk 

Contribution 
by ChemicalCmax SF

Toxicity ScoreToxicity Score
Cmax SF

Toxicity Score
Cmax SF
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Cmax/RfD % Cmax/RfD % Cmax/RfD %

C1

C2

C3

C4 - Cx

Total NA NA NA NA NA NA

Notes:

Cmax: Maximum concentration

RfD: Reference dose (mg/kg-day)

Site toxicity: Sum of toxicity score for each media.  In this example, sum of (Cmax/RfD) for surficial soil, subsurface soil, and groundwater.

%: Percentage of total toxicity score

NA: Not applicable
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 'ג נספח
 2 בשלב סיכונים בסקר לשינוי משתנים

 
 מבוא 1.ג
 

 .הבאים במשתנים להשתמש יש, לאתר ייחודיים מינימום בערכי, 2 בשלב סיכונים בסקר
 
  קרקע של משתנים 2.ג
 

 ( Wa) לרוח מקבילה שכבת הקרקע העליונה של הממד
 

שכבת הקרקע  מאזור וחלקיקים אדים  לשאיפת היעד תורמו הסיכון לחישוב משמש זה משתנה
שכבת  לולמס עם ישיר למגע החשיפה תחום של ביותר הארוך הממד את מייצג הוא. העליונה

 להשתמש יש, באתר ידוע לא או משתנה הרוח כיוון אם. הרוח לכיוון המקבילה הקרקע העליונה
 להשתמש יש, מלבני הוא החשיפה תחום אם, לדוגמה. החשיפה תחום של ביותר הארוך בממד

 . המשוער בקוטר להשתמש יש, מעגלי הוא אם. המלבן של באלכסון
 

 ( dts) (יההלא רוו)תת הקרקע  למקורות עומק
 

הלא )תת הקרקע מה מבנים בתוך לשאיפה היעד ורמות הסיכון לחישוב משמש זה משתנה
 חשודים כימיקלים של בפועל הנמדד בעומק השימוש את מצריכים 2 בשלב סיכונים סקרי. (רוויה

הכימיקלים  שבו זוהו ביותר הרדוד העומק יהיה זה משתנה של ביותר השמרני הערך. בקרקע
 במספר זוהו הכימיקלים החשודים שבהם ביותר הרדודים העומקים של הממוצע וא החשודים
 מפני המרחק את לשקף צריכות המדידות, מקרה בכל. זה במסלול חשיפה יחידות בתוך קידוחים
  .שנפגעה הקרקע של הראשון האזור של העליון לחלק השטח

 
 ( hc) הקפילרי האזור עובי

 
 האזור של העובי. תהום ממי מבנים בתוך שאיפה עקבותב הסיכון לחישוב משמש זה משתנה

 עובי בדרך כלל. הקרקע גרגר בגודל בעיקר תלוי והוא באתר הקרקעות את לייצג צריך הקפילרי
. מעשית אינה ישירה שמדידה מפני המקצועית מהספרות ערכים על מבוסס הקפילרי האזור
 התהום מי לעומק שווה להיות צריך יהתווך הבלתי רוו ועובי הקפילרי האזור עובי של הסכום

 שהאזור ההנחה מתוך יוצא תהום במי האדים פליטת שמודל לציין יש(. hc + hv = Lgw, כלומר)
 שמרנית בהערכה צורך שיהיה שייתכן מכאן. מדויקת אינה זו שהנחה ייתכן. מזוהם אינו הקפילרי

 .זה משתנה של רגישות וניתוח
 

  (hv)  התווך הבלתי רווי עובי
 

 במפלס מי התהום נתקלים שבו לעומק האדמה מפני המרחק את מייצג התווך הבלתי רווי עובי
 התווך הבלתי רווי של העובי פלוס הקפילרי האזור של העובי. הקפילרי האזור של העובי פחות
 מי עומק את לקבוע כדי בקרקע קידוח של ביומנים להשתמש אפשר. התהום מי לעומק שווה

 הביניים אזור של העובי. מבנים בתוך שאיפה מסלול לחישוב משמש זה פרמטר. התהום
(vadose )התהום מי של מהעומק הקפילרי האזור של העובי חיסור ידי על מחושב (Lgw – hc = 

hv .) 
 

  (s)  התווך הבלתי רווי של יבשה קרקע נפח צפיפות
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 שכרוכים העקיפים ההחשיפ מסלולי מכל היעד רמות או הסיכון לחישוב משמש זה משתנה
 בתוך ושאיפה תהום למי חלחול כוללות הדוגמאות. השונות הפאזות בין שיווי משקל בחישובי

 יש כאשר או מהתווך הבלתי רווי מדידות מספר יש אם. תהום וממי מקרקע להם ומחוצה מבנים
 . הממוצע בערך להשתמש ניתן, שונים קרקע סוגי לייצג כדי ערכים במספר צורך

 
 .יבשה קרקע של הנפח צפיפות לקביעת הקשור בדיון 6.7.1 בסעיף גם עיין

 
  (focv)  בתווך הבלתי רווי בקרקע אורגניים חלקיקים תכולת

 
 הכרוכים העקיפים החשיפה מסלולי מכל היעד רמות או הסיכון לחישוב משמש זה משתנה
 לא) אורגני חומר ת שלפרקציו של קיימות מדידות אם. השונות הפאזות בין שיווי משקל בחישובי

 לנידון בהתאם אורגני פחמן לחלקיקי הערך את להמיר יש, (אורגני פחמן לפרקציות של זהה
 בכל דגימות לאסוף יש, משמעותית במידה הטרוגנית הקרקע ליתולוגיית כאשר. 6.7.4 בסעיף

 פחמן של פרקציות תכולת ניתוח לצורך אחת לדגימה יחד אותן להרכיב וניתן בליתולוגיה שינוי
 . אורגני

 
 בערך להשתמש יש, טכנית מבחינה מתאים הדבר ואם, (שמומלץ כפי) מרובים ערכים יש אם

( bgs) קרקע לפני מתחת מטרים 5 עד 3 במרחק מושפעת שהקרקע נניח, לדוגמה. הממוצע
 הקרקע דגימות שלוש אם(. bgs) האדמה לפני מתחת 'מ 15 במרחק נמצא ומפלס מי התהום

 לא הם, טכניים-גיאו למשתנים נאספו( bgs) האדמה לפני מתחת מטרים 7 -ו 4, 1.5בעומקים 
 שנאספה הדגימה, מקרקע מבנים בתוך שאיפה להעריך כדי. הערכים של ממוצע לחישוב יתאימו
 ממקום נלקחה שהדגימה מפני רלוונטית אינה( bgs) האדמה לפני מתחת מטרים 7 בעומק
 4 -ו 1.5 בעומק מהדגימות הערכים בממוצע להשתמש ןנית. והאדים המושפע לאזור מתחת
 להשתמש אין, תהום מי למסלול קרקע בחלחול, לכך בדומה(. bgs) האדמה לפני מתחת מטרים

. ינוע החלחול שדרכו לאזור מעל נלקחה זו שדגימה מפני מטרים 1.5 בעומק שנאספה בדגימה
 .הקרקע של טכניים-הגיאו המשתנים כל על יחול זה קונספט

 
 .שונים חשיפה למסלולי שונים בערכים להשתמש יש. המסלולים לכל זהה בערך להשתמש אין
 

  (T)  בתווך הבלתי רווי נקבוביות
 

 בחישובי שכרוכים העקיפים החשיפה מסלולי מכל היעד ורמת הסיכון לחישוב משמש זה משתנה
 הספציפי הכימיקל של להיעי הפעפוע מקדם לחישוב גם משמש הוא. השונות הפאזות בין איזון

התווך  של שהנקבוביות הנחה תוך יוצא יחד גם 2 -ו 1 בשלבים סיכונים סקר. בתווך הבלתי רווי
 זו הנחה. זהה היא בקיר או ביסודות הסדקים את שממלאת והקרקע הקפילרי האזור, הבלתי רווי

 בדרך מעשית נהאי ובקיר ביסודות ובסדקים הקפילרי באזור הנקבוביות שמדידת מפני הכרחית
 בדיון 6.7.2 בסעיף עיין. הממוצע בערך להשתמש יש, נקבוביות של מרובים ערכים יש אם. כלל
 היעילה והנקבוביות הכוללת הנקבוביות כאשר. הנקבוביות להערכת המשמשות השיטות על

 . היעילה הנקבוביות של בערך להשתמש יש, שונות יהיו שהן צפוי או שונות
 

  (ws)  בתווך הבלתי רווי נפחית מים תכולת
 

 הכרוכים העקיפים החשיפה מסלולי מכל היעד ורמות הסיכון לחישוב משמש זה משתנה
של כימיקלים  היעיל הפעפוע מקדם את לחשב וכדי השונות הפאזות בין שיווי משקל בחישובי

 :כובד מדידת) משקל בסיס על כלל בדרך נמדדת המים תכולת. חשודים בתווך הבלתי רווי
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( קרקע ר"סמ/מים ר"סמ) נפחי לערך אותה להמיר ויש( יבשה קרקע של גרמים/מים של גרמים
 יש. מרובות מייצגות דגימות על המבוסס ממוצע בערך להשתמש ניתן. 6.7.3 בסעיף שנידון כפי

 לערכים נחשבות לא הקפילרי מהאזור המים תכולת של שמדידות ולהבטיח זהירות משנה לנקוט
הקרקע אשר נבדקו  מדגימות לחות תכולת ערכי להשיג ניתן. תווך הבלתי רוויאת ה המייצגים

ריכוזי כימיקלים  על לדווח שלו למעבדות להורות צריך האחראי הצד).לנוכחות כימיקלים חשודים
 (. דגימה בכל הלחות ותכולת יבש משקל בסיס על בקרקע חשודים

 
  (ws)  בתווך הבלתי רווי נפחית אוויר תכולת

 
 הכרוכים העקיפים החשיפה מסלולי מכל היעד ורמות הסיכון לחישוב משמש זה תנהמש

 הספציפי היעיל הפעפוע מקדם את לחשב וכדי השונות הפאזות בין שיווי משקל בחישובי
 ניתן אך נדירות לעתים נמדדת בתווך הבלתי רווי נפחית אוויר תכולת. בתווך הבלתי רווי לכימיקל

  בתווך הבלתי רווי הנפחית המים תכולת ובין הכללית הקרקע קבוביותנ בין כהפרש אותה לחשב
 , כלומר)

θT – θWS = θas .) 
 

  (wcap) הקפילרי באזור נפחית מים תכולת
 

. הקפילרי באזור הספציפי הכימיקל של היעיל הפעפוע מקדם להערכת משמש זה משתנה
 הקרקע מתוך נקבוביות חוזיםא 90 -כ כלל בדרך מוערכת הקפילרי באזור נפחית מים תכולת

 הכוללת הקרקע שנקבוביות היא כלל בדרך ההנחה. (0.9T, כלומר)  בתווך הבלתי רווי הכללית
 . בתווך הבלתי רווי הכוללת לנקבוביות שווה הקפילרי באזור

 
  (acap) הקפילרי באזור נפחית אוויר תכולת

 
 תכולת. הקפילרי באזור הספציפי הכימיקל של היעיל הפעפוע מקדם לחישוב משמש זה משתנה

 נקבוביות בין כהפרש אותה לחשב ניתן אך נדירות לעתים נמדדת הקפילרי באזור נפחית אוויר
 = θTcap – θwcap) הקפילרי באזור הנפחית המים ותכולת הקפילרי באזור הכללית הקרקע

θacap .) 
 

  (wcrack) בקירות או ביסודות בסדקים נפחית מים תכולת
 

 או ביסודות בסדקים של כימיקלים חשודים היעיל הפעפוע מקדם לחישוב משמש זה המשתנ
 זהה בקירות או ביסודות סדקים שממלאת בקרקע הנפחית המים שתכולת היא ההנחה. בקירות
 (. θwcrack = θws)  בתווך הבלתי רווי הקרקע של הנפחית המים לתכולת

 
 ( wcrack) תבקירו או ביסודות בסדקים נפחית אוויר תכולת

 
 או ביסודות בסדקים של כימיקלים חשודים היעיל הפעפוע מקדם לחישוב משמש זה משתנה
 בקירות או ביסודות סדקים שממלאת בקרקע הנפחית האוויר שתכולת היא ההנחה. בקירות

 נקבעת זו נפחית אוויר תכולת. בתווך הבלתי רווי הקרקע של הנפחית האוויר לתכולת זהה
 . לעיל כמתואר

 
 (λ) ביולוגי ריקבון קצב 3.ג
 

 בתווך כימיקלים של ההעברה להערכת המשמש דומניקו למודל קלט מהווה זה משתנה
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 סיכונים בסקר. אפס הוא הביולוגי הריקבון שקצב היא ההנחה, 1 בשלב סיכונים בסקר. הרווי
סיכונים בביצוע סקר . לאתר ספציפי ביולוגי ריקבון בקצב להשתמש ניתן, 3 -ו 2 בשלבים

, קדימה בביצוע סקר סיכונים. הדילול הפחתת מקדם להערכת משמש זה משתנה, לאחור
 השימוש לפני. ידוע מקור סמך על יורד גרדיאנט ריכוז לחישוב בפרמטר להשתמש ניתן

 הריקבון קצב עבור תומכות ראיות מספיק להביא צריך האחראי הצד, הביולוגי הריקבון בקצב
 טכניות גישות לזהות כדי המקצועית בספרות לבדוק האחראי לצד לץמומ. שנבחר הביולוגי
ממדית ספציפית -הבנה תלת לדרוש העשויים לאתר ספציפיים ביולוגי ריקבון קצבי להערכת

 רובינס ראה, נוספים לפרטים. שונות ברמות דגימות סמך על פלומת זיהום של לאתר
(2002 .) 
 
 
 תהום מי של משתנים 4.ג
 

 בגרדיאנט האפשרי העתידי השימוש להערכת נדרשים תהום מי מקור של והעובי הרוחב, האורך
 אנליטיים מנתונים רוחבו ואת המקור אורך את להעריך שניתן אף. מהמקור תהום מי של היורד

 ההנחה. באתר כלל בדרך נמדד לא התהום מי מקור עובי, קרקע מקור של ומדידות תהום מי של
 סיכונים בסקר. הקרקע של המקור לאזור שווה התהום מי ורמק של שהאזור כלל בדרך היא

 ההנחה. ריבוע היא המקור שצורת היא מחדל כברירת המוגדרים במשתנים ההנחה, 1 בשלב
 נתוני יש אם אלא, (רגל 6.56) מ"ס 200 ברוחב תהום מי של הערבוב אזור עובי כלל בדרך היא

 . אנכי ריכוז פרופיל
 

 ( Lgw) תהום למי עומק
 

 הפחתת ומקדם תהום ממי מבנים בתוך שאיפה בעקבות הסיכון להערכת משמש זה תנהמש
 .בתווך הבלתי רווי הדילול

 
 2 בשלב סיכונים סקר לערוך יש, רגל 10 -מ משמעותית במידה נמוך התהום מי עומק כאשר

 עקב משתנה התהום למי העומק בהם באתרים. התהום למי לאתר הספציפי בעומק המשתמש
 נתונים של מרובות שנים על תהום למי הממוצע העומק את לבסס יש, עונתיים שינויים

 מספרמ שנאספו נתונים באמצעות תהום למי ממוצע עומק חישוב, כך אם. לאתר ספציפיים
 בארות למספר זמינים כאלה נתונים אם. מועדף יהיה ממושכת תקופה לאורך ניטור אירועי

 יצירת למטרות) מכן לאחר. באר כל של הממוצע קהעומ את לחשב תחילה יש, חשיפה בתחום
 למי הממוצע כעומק שייחשב באר כל של הממוצע העומק של הממוצע את לחשב יש( מודל

 בנתונים רק להשתמש יש, המים במפלס ארוך לטווח שיטתי שינוי יש בהם באזורים. התהום
 .עדכניים

 
 לשימוש הצדקה לספק ניתן םא אלא סטטיסטיים מים במפלסי להשתמש יש, עקביות למטרות
 משמעותיים הבדלים יש כאשר. "קידוח במהלך שנמצאו הראשונים המים" המוגדר בעומק

 הרדוד הממוצע בעומק שמרני באופן להשתמש יש, כולו באתר הסטטיסטיים המים במפלסי
 .התהום למי ביותר

 
  (Y) תהום מי של הזרימה לכיוון הניצב תהום מי של המקור אזור של הרוחב

 
מקדם הפחתת  להערכת הרווי באזור העברה להדמיית דומניקו מודל את משמש זה משתנה
של  האופקית ההעברה את מעריכים בהם במקרים רק הכרחי זה משתנה. הרווי בתווך הדילול

 מועברים שכימיקלים חשודים היא נפוצה הערכה. כמותי באופן תהום במי כימיקלים חשודים
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 מפלס מי התהום על הפליטה אזור שיקוף ידי על. התהום למי הפליטה מאזור מטה אנכי באופן
 .דומניקו למודל תהום מי מקור של סכמתי תרשים מציג 1-ג איור(. Y) זה ממד להעריך ניתן

 
 ( Wga) תהום מי של הזרימה לכיוון המקביל התהום מי של המקור אזור אורך

 
 במי של כימיקלים חשודים אופקיתה ההעברה את מעריכים שבהם במקרים הכרחי זה משתנה

 שכימיקלים חשודים היא 2 בשלב סיכונים בסקר ההנחה, לעיל שהוזכר כפי. כמותי באופן תהום
 שיקוף ידי על. זה משתנה להעריך ניתן התהום למי הפליטה מאזור מטה אנכי באופן מועברים

 . מפלס מי התהום על הפליטה אזור
 

 תהום מי של הפרמטרים בשלושת המשתמש ניקודומ של המודל את מדגים 1-ג תרשים
 .לעיל שהוזכרו

 
 ( TS) הרווי באזור נקבוביות

 
של הכימיקלים  האופקית בהעברה נשקל ביולוגי ריקבון כאשר רק נחוצה הרווי בתווך הנקבוביות
 אם. לאתר ספציפיים נקבוביות ערכי להערכת המשמשות בשיטות 6.7.2 בסעיף עיין. החשודים

 התווך של הנקבוביות את להגדיר יש, דומות הרווי והתווך התווך הבלתירווי של יותהסטרטיגרפ
 בערך להשתמש יש, מרובים ערכים יש אם. התווך הבלתי רווי של לנקבוביות כשווה הרווי

, משמעותית במידה שונות הרווי והתווך התווך הבלתי רווי של הסטרטיגרפיות אם. הממוצע
 מהספרות בערך משתמשים אם. בשטח הרווי התווך של הנקבוביות את למדוד חובה

 הכללית הנקבוביות כאשר. לאתר הספציפיים התנאים סמך על אותו להצדיק יש, המקצועית
 . היעילה הנקבוביות של בערך להשתמש יש, שונות יהיו שהן צפוי או שונות היעילה והנקבוביות

 
 ( ss) הרווי בתווך יבשה קרקע נפח צפיפות

 
 נשקל ביולוגי ריקבון כאשר רק חיונית הרווי בתווך היבשה הקרקע נפח צפיפות לש הערכה

 להערכת המשמשות בשיטות 6.7.1 בסעיף עיין. של כימיקלים חשודים האופקית בהעברה
 התווך הבלתי רווי של הסטרטיגרפיות אם.  יבשה קרקע נפח צפיפות של לאתר ספציפיים ערכים
 כשווה הרווי התווך של יבשה קרקע של הנפח צפיפות את רלהגדי יש, דומות הרווי והתווך

 להשתמש יש, מרובים ערכים יש אם. התווך הבלתי רווי של היבשה הקרקע של הנפח לצפיפות
 במידה שונות הרווי והתווך התווך הבלתי רווי של הסטרטיגרפיות אם. הממוצע בערך

 או בשטח הרווי התווך לש היבשה הקרקע של הנפח צפיפות את למדוד חובה, משמעותית
 . המקצועית מהספרות מתאים בערך להשתמש

 
  (focs) הרווי בתווך אורגני פחמן חלקיקי תכולת

 
 ביולוגי ריקבון כאשר רק חיונית הינה הרווי בתווך האורגני הפחמן חלקיקי תכולת של הערכה

 אם. זה משתנה על בדיון 6.7.4 בסעיף עיין. של הכימיקלים החשודים האופקית בהעברה נשקל
 דגימות סמך על הערך את לקבוע יש, 2 בשלב סיכונים בסקר לאתר ספציפי בערך משתמשים

 . המקצועית מהספרות מוצדק ערך בחירת ידי על או למפלס מי התהום מתחת שנאספו מהשטח
 

  (gw) תהום מי ערבוב אזור של העובי
 

 הפחתת מקדמי להערכת קוודומני סאמרס של המודל את משמש הערבוב אזור של העובי
שבו  העובי של מדידה הוא תהום מי של הערבוב אזור של העובי. הרוויבתווך  דילולה
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 אף. תנודות במפלס מי התהום עקב בעיקר, הרווי התווך בתוך מתערבבים כימיקלים חשודים
 קריאות סמך על אותו להעריך ניתן, הערבוב אזור של העובי את במדויק להעריך שקשה

PID ,מדידת ידי על או למפלס מי התהום מתחת הנמשכים בקידוחים שנמדדו קרקע ריכוזי 
 להיחשב צריך מ"ס 200 -ב 1 בשלב המחדל ברירת ערך. שונים בעומקים תהום מי ריכוזי

 USEPA (USEPA's -של ה הקרקע סינון מדריך מתוך במודל להשתמש ניתן. כמינימום
Soil Screening Guidance: Technical Background Document)(1996b ,45 עמוד ,

 :יותר גבוהים בשלבים בהערכות( 45 משוואה
 

d = (0.0112 L2)0.5 + da {1 - exp[(-LI)/(Kida)]} 
 
d = ('מ) הערבוב אזור עומק 
L = ('מ) התהום מי לזרימת המקביל המקור אורך 
I = (שנה/'מ) חדירה קצב 

K = (נהש/'מ) האקוויפר של הידראולית מוליכות 
I = ('מ/'מ) הידראולי גרדיאנט 

Da = ('מ) האקוויפר עובי 
 

 .האקוויפר של מהעובי יותר גדול להיות יכול לא הערבוב אזור של העובי
  

 ( Ugw) תהום במי דארסי מהירות
 

 ביתי שימוש על המגנים תהום ומי קרקע של יעד ריכוזי שמחשבים מודלים ישמש זה משתנה
 תהום במי דארסי מהירות, 2 בשלב סיכונים בסקר. ודומניקו אמרסס של המודלים כגון, במים

 הרווי באזור ההידראולית המוליכות הכפלת ידי על המחושב לאתר ספציפי ערך להיות צריכה
 .ההידראולי בגרדיאנט

 
 משאבה בדיקות של התוצאות סמך על לאתר ספציפית הידראולית מוליכות להעריך יש

 בדיקות לערוך מאפשרים לא האתר שתנאי משוכנעות ויותהרש אם ורק, לאתר ספציפיות
 בערכים להשתמש ניתן, כאלה במצבים. נדרשות לא כאלה שהבדיקות או ספציפיות משאבה

 הרשויות ידי על מראש שהוכחו לאתר ספציפית ליתולוגיה על המבוססים המקצועית מהספרות
 באמצעות( ממוצע כגרדיאט) ליההידראו הגרדיאנט את להעריך יש. מחדל ברירת בערכי במקום

 מי של הזרימה כיוון בהם באתרים. משנתיים יותר יהיה לא שגילם ועדיף מייצגים גובה נתוני
 דארסי מהירות גם ולכן ההידראולי הגרדיאנט את להעריך יש, בולטים שינויים מראה תהום
 .מהירויות למגוון או/ו אחד מכיוון ליותר

 
 ( I) חדירה קצב

 
 באזור מקדם הפחתת הדילול את להעריך כדי( I) החדירה בקצב משתמש סאמרס מודל

 הגשמים מירידת אחוזים 10 -כ החדירה קצב את להעריך ניתן .התהום מי של הערבוב
 ירידת ערכי את למצוא ניתן. לאתר ספציפי מידע יש אם אלא, באתר הממוצעת השנתית
 .המקצועית בספרות הממוצעים השנתיים הגשמים

 
 בנייה של ניםמשת 5.ג
 

 בתוך השאיפה מסלול את להעריך כדי נדרשים( ב) 4-ה בטבלה שמופיעים בנייה של משתנים
 יש, 2 בשלב סיכונים בסקר. תהום מי או/ו קרקע אדי, קרקע, (הלא רוויה)תת הקרקע מ מבנים
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 :הבאים במשתנים לאתר ספציפיים בנייה של במשתנים להשתמש
 

 (HB) המבנה גובה
 

 לכלול צריך הגובה, קומתיים-רב במבנים. המבנה גובה את למדוד יש בשטח יותפעילו במהלך
 האוורור מערכת בגלל יתערבבו לבניין להיכנס היכולים כלשהם אדים בהן הקומות כל את

 ולהעריך "ביותר הגרוע המקרה תרחיש"ב להתחשב צריך הסיכונים סקר. האוויר מיזוג/הפנימית
 מעריך. מרבית חשיפה להתרחש עלולה בה( התחתונה ומההק כלל בדרך) לקומה הסיכון את

, למקרה בהתאם. הסיכונים בסקר רבות בקומות כלומר, כולו בבניין להשתמש צריך לא הסיכונים
 לבחור יש זה ובמקרה נפגעה שאולי קומה לכל נפרד סיכונים סקר לערוך יכול הסיכונים מעריך

 יש, עתידיים בבניינים. ספציפיות לאתרה( ביותר השמרניות) ביותר רמות היעד הנמוכות
 .העתידי הבניין גובה להערכת סביר מאמץ להקדיש

 
 (WB) המבנה רוחב

 
 סביר מאמץ להקדיש יש, עתידיים בבניינים. המבנה רוחב את למדוד יש בשטח פעילויות במהלך

 מורכב הבניין אם יחיד ברוחב להשתמש צריך לא הסיכונים מעריך. הבניין רוחב להערכת
 . סגור מבנה לכל בנפרד הסיכון את להעריך יש זאת במקום. נפרדים סגורים ממבנים

 
 (LB) המבנה אורך

 
 סביר מאמץ להקדיש יש, עתידיים בבניינים. המבנה אורך את למדוד יש בשטח פעילויות במהלך

 מתחלק הבניין אם יחיד באורך להשתמש יכול לא הסיכונים מעריך. הבניין אורך להערכת
 . סגור מבנה לכל בנפרד הסיכון את להעריך ויש נפרדים סגורים יםלמבנ

 
 (LF) סגור רצפה שטח לתחתית מתחת עומק

 
 פעולות במהלך. הבניין יסודות של התחתון לחלק הקרקע שטח מפני המרחק הוא זה משתנה
 בדיקה באמצעות הסגור הרצפה שטח של לתחתית מתחת העומק את להשיג יש, בשטח

 מתחת העומק להערכת סביר מאמץ להקדיש יש, עתידיים בבניינים. הבניין משרטוטי או ויזואלית
 .המשתנים של בהגדרה -4.ה בתרשים עיין. בבניין הסגור הרצפה שטח של לתחתית

 
 (AER) אוויר החלפת קצב

 
 יש, קיימים בבניינים. האוורור קצב בקביעת לעזור יכולים האדריכל עם דיונים, לבניינים בהצעות

 את מייצג קצב החלפת האוויר. המקצועית מהספרות סבירה במידה שמרניים בערכים שתמשלה
. אוויר מיזוג/חימום מיחיד העוברת האוויר כמות את ולא מבחוץ אוויר עם המתחלף האוויר כמות

 המטרה כלל בדרך שהיא, אוויר של פנימית סירקולציה ובין בין קצב החלפת אוויר להתבלבל אין
קצב  את לקבוע ניתן. הבניין לתוך שנכנסת לבניין מחוץ האוויר זוהי כמות. כניותמ מערכות של

 .מקבילה שיטה או ASTM E741-ב המתוארת זאת כמו שיטה באמצעות בפועל החלפת האוויר
 
 עיליים מים על להגנה עיליים מים של משתנים 6.ג

.6.15 סעיף ראה, פיםנוס לפרטים. עיליים מים גופי על האפשריות ההשפעות מהן לקבוע יש
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 'ד נספח
 מייצגים ריכוזים

 
 עמוד  

 
 2-ד רקע 1..ד
 
 4-ד כלליים שיקולים 2..ד
 
 6-ד מייצגים ריכוזים חישוב 3..ד
 

 6-ד קרקע וגז קרקע 3.1.ד 
 8-ד (השטח לפני מתחת' מ 1 – 0) שכבת הקרקע העליונה 3.2.ד 
 9-ד (השטח לפני מתחת' מ 1 -מ יותר) (הלא רוויה)תת הקרקע  3.3.ד 
 10-ד  בניין לעובד מייצג ריכוז 3.4.ד 
 11-ד תהום מי 3.5.ד 
 11-ד מבנה בתוך שאיפה מפני להגנה מייצג תהום מי ריכוז 3.6.ד 
 13-ד (שתייה מי מסלול) תהום מי עיכול מפני להגנה בארות בבניית מייצג ריכוז 3.7.ד 
 13-ד העור עם למגע מייצג תהום מי ריכוז 3.8.ד 
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 'ד נספח
 מייצגים ריכוזים

 
 רקע 1.ד
 

 כך חשיפה יחידות הנקראים, קטנים לאזורים גדול אתר לחלק יש סיכונים סקר ביצוע בעת
 מאפיינים עם שונות וליחידות חשיפה דומים חשיפה מאפייני יש בתוך יחידת חשיפה שלאזור

 של שונים בחלקים תמסחריו ופעילויות מגורים פעילויות עם אתר לחלק ניתן, לדוגמה. שונים
 .מסחרית וליחידת חשיפה מגורים של יחידת חשיפה-ל האתר

 
 מספר באמצעות חשודים לכימיקלים בתוך יחידת חשיפה להיחשף יכול רצפטור, כלל בדרך

 שתורמים נפח או גיאוגרפי אזור - ספציפיים מאפיינים יש חשיפה מסלול לכל. חשיפה מסלולי
בתוך יחידת  החשיפה תחומי מספר, לפיכך. החשיפה חוםת נקראים זה נפח/אזור. לחשיפה
 יותר או אחד חשיפה שמסלול שייתכן אף, המלאים החשיפה מסלולי למספר שווה חשיפה

 את חושפים לא החשיפה לתחום מחוץ כימיקלים חשודים הנמצאים. יחפפו אלה ממסלולים
 . הספציפי המסלול באמצעות הרצפטור

 
 ריכוז להעריך צורך יש, החשיפה בתחום כלל בדרך משתנים שודיםשריכוזי כימיקלים ח מכיוון
 סקלה יש הסיכונים סקר בתהליך המשמש שלכל ריכוז מייצג מכאן. החשיפה תחום של מייצג

הריכוז . להעריך את הריכוז המייצג כדי בהם ולהשתמש נתונים לאסוף יש שבתוכה מרחבית
 . הספציפי המסלול של הסיכון להערכת משמש שהוא או היעד רמות עם להשוואה משמש המייצג

 
 בתוך שנאספו בנתונים ורק אך להשתמש יש, לכל כימיקל חשוד הריכוז המייצג חישוב בעת

 במשך קבוע נשאר שהריכוז המייצג היא ההנחה, הסיכונים סקרי ברוב. החשיפה תחום
 יציבים יכוזיםשהר 'אין צורך בפעולה נוספת'מכתב  הנפקת לפני לאשר שחשוב מכאן. החשיפה

 בתרחיש שינוי שאין בהנחה בעתיד יותר נמוך לסיכון תוביל בריכוזים ירידה. פוחתים או
 .החשיפה

 
 של התוצאה. סיכונים סקר של "אחורה" למצב וגם "קדימה" למצב גם מייצגים בריכוזים צורך יש

ל כימיקל כ ועבור החשיפה במודל שזוהה מלא חשיפה מסלול לכל יעד רמות היא לאחור המצב
 במצב. סיכונים על המבוססים לריכוזים מושווים המייצגים הריכוזים, הסיכונים ניהול בשלב. חשוד

 במודל שזוהה מלא חשיפה מסלול כל של הסיכון לחישוב משמש הריכוז המייצג, קדימה
 .החשיפה

 
 :מייצגים ריכוזים של החישובים את מסבכים הבאים הגורמים

 
 בריכוזים מרחבית שונות; 
 הריכוזים של בזמנים שונות; 
 לאתר ספציפיים ריכוזים של מספיקים בנתונים מחסור. 

 
 כלומר, וטהמ דיגום באמצעות כלל בדרך מושגים סביבתיים שנתונים מכיוון מתרחש נוסף סיבוך

 לא הנתונים, כלל בדרך. וםהזיה והיקף( מוקדי הזיהום) המקור אזורי בזיהוי מתמקד הדיגום
 שלב נגרמים נוספים סיבוכים. החשיפה תחום בכל שיטתי באופן נאספוש דגימות כוללים

 חשיפה למסלול ודגבני ליחידת חשיפה או לאתר בשוגג לרוב משויך מייצג שריכוז התפיסה
 להעריך יש, בתוך יחידת חשיפה להתקיים עשויים מלאים מסלולים שמספר מכיוון. ורצפטור

 דן זה נספח. רצפטור כל עבור, מלא מסלול כל של פהחשי תחום לכל אחד, מייצגים ריכוזים מספר
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 .מלא חשיפה מסלול כל של המייצגים הריכוזים להערכת המשמשת במתודולוגיה
 

 או הנוכחיים בתנאים חשיפה מסלול בכל הבאות הפעולות את מצריך מייצג ריכוז של החישוב

 :בעתיד בתנאים
 

 ;החשיפה יחידת של הגבולות זיהוי .1
 

 ;יחידת החשיפה עבור ובעתיד כיום בתנאים המלאים החשיפה ימסלול כל זיהוי .2
 
את  כוללים אלה כלל בדרך. מלא חשיפה מסלול כל עבור הלגבי יםשחושש ההמדי זיהוי .3

. תהום ומי הבנייה לעומק עד קרקע, (הלא רוויה)תת הקרקע , הקרקע העליונה שכבת
, (למבנה ומחוץ מבנה ךבתו) אוויר: גם לכלול העשוי הלגבי שחוששיםה המדי, זאת עם
  ;סדימנטיםו ים מי, עיליים מים, קרקע גז

 
 ;2 בשלב שזוהה מלא חשיפה מסלול כל של החשיפה תחום זיהוי .4
 
  .החשיפה תחום בתוך הזמינים הכימיקלים החשודים ריכוז נתוני של זיהוי .5
 
 שיהיה החשיפה תחום בתוך הדגימה נקודות מספר את לקבוע כדי הנתונים של הערכה .6

 של המינימלי המספר את. החשיפה תחום בתוך ההשפעות את לאפיין כדי ספיקמ
 איכות של אובייקטיבי תהליך באמצעות לקבוע ניתן סטטיסטית בדיקה לעריכת דגימות
 של שהזמינות לציין יש. אחרת רלוונטית פרוצדורה כל או( USEPA ,2000a) נתונים
 IRBCA הערכת לאישור מקדימה דרישה מהווה חשיפה תחום כל בתוך דגימות מספיק

 . הרשויות ידי על
 
  :המייצג הריכוז חישוב .7

 
 המייצג הריכוז, חשיפה תחום מכל נלקחות יותר או נפרדות דיגום נקודות 10 אם 

 להשתמש יש זה בחישוב. מהממוצע  95%של צדדי-העליון הדו הגבול יהיה
 - תהום ובמי, עבקרק קידוח או תהום מי של באר בכל שזוהה המקסימלי בריכוז

 ;הממוצע החישוב
 
 הדיווח למגבלת מתחת המדווחים הריכוזים, 95% בחישוב גבול עליון של ,

 15% -מכ יותר לא אם רק בחישובים להיכלל יכולות ,גילוי ללא דגימות כלומר
  ;לא נגלו הדגימות כל מסך

 
 או והמיקום גילוי ללא דגימות 15% -מ יותר כולל החשיפה שתחום במקרה 

  ;דיגום חוזר לשקול עשוי האחראי הצד, חשודים הנתונים של יכותהא
 
 מהווה מדידה אינו ממוצע, החשיפה בתחום זמינות פחות או דיגום נקודות 4 אם 

 בתור המקסימלי הריכוז את להחשיב יש, זה במקרה. המייצג הריכוז של אמינה
 חוםת מכל דגימות 4 הפחות לכל לקחת יש, לכך בהתאם. המייצג הריכוז
 . חשיפה
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 הריכוז, 9 עד 5 הוא חשיפה בתחום שנלקחות הדיגום נקודות מספר כאשר 
 מי לניטור באר בכל ביותר הגבוהים הריכוזים של החשבוני הממוצע יהיה המייצג
 . זה ממוצע לא גלויים בחישוב ריכוזים לכלול אין. קרקע קידוח או תהום

 
 ניתן להשתמש , ת הדיווחמהריכוזים מצויים מתחת למגבל 15% -אם יותר מ

 . 95%בשיטות סטטיסטיות חלופיות כדי לחשב את הגבול העליון של 
 
 כלליים שיקולים 2.ד
 

 להתחשב יש החישובים ביצוע לפני. רב מקצועי דעת שיקול דורש מיצגים ריכוזים של חישובים

 :הבאים בשיקולים
 

 מלא חשיפה מסלול לכל מייצג ריכוז לחשב צריך . 
 

 לציין יש. המייצג הריכוז את לחשב כדי החשיפה לתחום מעבר בנתונים להשתמש אין 
 .אחרות למטרות או לתיאור להידרש עשויים כאלה שנתונים

 
 כראוי הושג הזיהום תיאור ואם מספיק הוא הנתונים של מרחבי פענוח אם להעריך יש .

 לאתרים דייםהייחו בתנאים השוני בגלל דגימות של מדויק מספר כאן לציין ניתן שלא אף
 .תרלוונטי המדי בכל לתאר כימיקלים חשודים חובה, שונים

 

 יעד מרמות חורגים הכימיקלים החשודים וריכוזי( שנים מארבע יותר) ישנים הנתונים אם 
 יש, חדשה פליטה תועדה אם. המדי בכל נתונים לאסוף יש, 1 בשלב סיכונים-מבוססות

 . הנוכחית ההשפעה של וההיקף האופי את במדויק לאפיין כדי חדשים נתונים לאסוף
 

 לחשב כדי החשיפה תחום בגבול הממוקמות גילוי ללא קרקע בדגימות להשתמש אין 
 .מייצגים ריכוזים

 
 בתוך( המדי בכל חשיפה מסלול בכל) כלשהו של כימיקל חשוד המקסימלי הריכוז אם 

 של נוספת בהערכה צורך שיש ייתכן, המייצג הריכוז עשר מפי גדול החשיפה תחום
 :לחריגה אפשריות סיבות. החריגה את להסביר כדי הנתונים

 
 ;חריגה נקודה הוא המרבי הריכוז –
 ;מדויק לא באופן חושב  95% או גבול עליון של הממוצע הריכוז –
 ;כראוי אופיין לא החשיפה תחום –
   .החשיפה תחום בתוך מוקד זיהום שיש ייתכן –

 
 יחסית גדולות מאוד שהן מפני רק חשודות "תחריגו" בתוצאות השימוש את להפסיק אין 

 מרחבי שוני לייצג עשויים הנתונים בקבוצת קיצוניים ערכים. הנתונים קבוצת לשאר
 שיהיה ייתכן. ספציפי "מוקד זיהום" או שונה זיהום מקור להיות יכולים הם, בריכוזים

 . "החריג" הריכוז את לאשר כדי נוספות בדגימות צורך
 

 הוא התחום של המייצג הריכוז. באר בכל הממוצע הריכוז את חשבל יש, תהום במי 
 החשיפה בתחום בארות מספיק יש אם אלא באר בכל הממוצע הריכוז של המקסימום
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הצד האחראי יכול , במקרים מסוימים. הממוצע של 95%לחשב גבול עליון של כדי
 . להשתמש בריכוז הממוצע בתחום החשיפה באישור מראש של רשות המים

 

 ריכוזי כימיקלים חשודים עם החשיפה תחום בגבול מבארות בנתונים להשתמש אין 
 .מייצגים ריכוזים לחשב כדי האיתור למגבלת מתחת עקבי באופן שנמצאים

 

 היותר לכל האחרונות מהשנתיים קלות נוזליות לא מימיות פאזות שמכילות בבארות ,
 של היעיל האדים ריכוז או היעילה המסיסות להיות צריך הבאר של המייצג הריכוז

 .בהם להשתמש ניתן, משנתיים יותר שגילם מוצדקים נתונים כאשר. הכימיקל
 

 לתמוך צריכים לאתר ספציפיים נתונים, ההסעה מודל על מבוסס המייצג הריכוז אם 
 . במודל

 
 (.3 בשלב סיכונים בסקר) החשיפה גורמי את לשנות יש, קטן החשיפה תחום אם 
 

 קרקע בנתוני להשתמש אין, מבנה בתוך לשאיפה (הלא רוויה)קע תת הקרמ במסלול 
, מבנה בתוך לשאיפה תהום מי במסלול, לכך בדומה. למפלס מי התהום מתחת שנאספו

 . מגיעים שאליו הראשון הרווי מהאזור תהום מי על בנתונים להשתמש יש
 

 התפלגות :כגון המשתנ מסוג התפלגות באמצעות הממוצע של 95% לחשב גבול עליון של ניתן
 מספר להלן. הצידוד ורמת הדיגום לגודל בהתאם, משתנה-לא או נורמלית-לוג, גאמה, רגילה

 :דוגמאות
 

 במבחן להשתמש ניתן :נורמלית סטטיסטית התפלגות t כאשר הסטודנט מבחן של 
 שהוא כך מספיק גדול באתר הדגימה גודל כאשר או אתר נתוני של נורמליות מניחים

 . 30 -מ גדול
 
 גדול לגבול עליון להוביל יכולה לאנד שיטת באמצעות נורמלית-לוג סטטיסטית התפלגות 

 נתוני בקבוצות עוסקים כאשר( המקסימלי מהערך גדול גבול עליון-H)מציאותי  לא באופן
 בצידוד הנתונים כאשר הדגימה ממוצע יותר לקטנים שהופכים או קטנים בגדלים צידוד

 (.100, 50 -מ גדול לדוגמה) גדול ימההדג וגודל בינוני עד קל
 
 יש זה במקרה. גאמה התפלגות באמצעות במודל לשמש יכולים לא גבוה בצידוד נתונים 

 וללא התפלגות ללא מתאימה שיטה באמצעות הממוצע של  95%לחשב גבול עליון של
 . משתנים

 
 סקר הסיכונים ח"בדו המדי כל עבור בחישוב שלב כל לכלול יש. 

 
 פסולת כאתרי חשיפה נקודת לשיקולי עליונות ביטחון מגבלות חישובב עיין, נוסף עמיד לקבלת
 התוכנה באמצעות הממוצע של  95%לחשב גבול עליון של יש(. USEPA ,2002d) מסוכנת

ProUCL של 4.0 גרסה USEPA (יותר חדשה גרסה או )דומה תוכנה או. 
 

, נוספים לפרטים. הדגימה לממוצע מתקרב הגבול העלון כך, גדל הדגימה שגודל שככל לציין יש
 :ראה
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 של למשתמש המדריך ProUCL 4.0 גרסה - EPA/600/R-07/038 EPA- ORD 

 ;2007 אפריל
 מסוכנת פסולת כאתרי חשיפה נקודת לשיקולי עליונות ביטחון מגבלות חישוב 

(USEPA ,2002d); 
 ASTM E-2081-00 סיכונים-מבוססת משקמת לפעולה סטנדרטי מדריך; 

 
 מייצגים ריכוזים חישוב 3.ד

 

 קרקע וגז קרקע   3.1.ד

 
 דיגום נקודות 10 -ב צורך יהיה, כלל בדרך :מייצג ריכוז לחישוב קרקע ובגז בקרקע הדגימה גודל

 בסדרות  95%בחישובי גבול עליון של הוודאות חוסר את למזער כדי ולקרקע קרקע לגז נפרדות

 התפלגות עם לנתונים דגימה נקודות 15 – 10 של ומינימום משתנית התפלגות עם נתונים

 המרביים בריכוזים להשתמש ניתן, נתונים נקודות פחות עם חשיפה בתחומי. משתנית שאינה

 . לו בסמוך או המקור במיקום נאספו שהנתונים בהנחה
 

 ולעיין הבאות להוראות להתייחס יש, אדים חדירת במסלולי קרקע גז של מייצג ריכוז חישוב בעת

 .הסביבה להגנת המשרד של ההדרכה במסמכי
 

של  מדידה לכלול עשויים גזים חדירת מסלולי להערכת הדרושים לאתר ספציפיים נתונים

 :מהבאים יותר או באחד כימיקלים נדיפים חשודים
 

 חלל בתוך או/ו הקיימים לבניינים מתחת מקומיתקרקע  או מילוי בקרקע קרקע גז .1
 ;בלתי רוויבתווך ה הקרקע של הנקבוביות

 בתוך) עתידיים בניינים או מושפעים להיות שעשויים בניינים בקרבת או מתחת תהום מי .2
 ;(החשיפה תחום

 ;החשיפה תחום בתוך קרקע .3
 -ל לתרום שעלולות( לפליטה קשר ללא כלומר) באזור (VOCs)נדיפים  אורגניים חומרים .4

VOCs במתקן שנמדדו;  
 ;החשיפה תחום בתוך בחוץ אוויר וא( קיימים בבניינים) מבנה בתוך אוויר .5
  .(הלא רוויה)תת הקרקע ב שירות מסדרוני כגון מועדפים העברה ימסלול .6

 
 .האתרים ברוב החלטות לקבלת הראשוני הבסיס את יספקו לעיל 3 עד 1 מדידות

 האדים התפזרות, (הלא רוויה)תת הקרקע ב אדים של האופקית והזרימה הרוחבי הפעפוע עקב
 יכולים רבים גורמים אמנם. התהום ובמי בקרקע פלומת הזיהום לגבולות מעבר להתרחב עשויה

 האדים חדירת מסלול את תחילה לשקול יש אך, רוחבית אדים העברת של ההיקף על להשפיע
 או בקרקע מפלומת הזיהום 'מ 30 -כ במרחק הנמצאים ובעתיד כיום הבניינים לכל אפשרי כאיום

 החורגים תהום במי או בקרקע י כימיקלים נדיפים חשודיםכריכוז כאן המוגדרת התהום במי
 יותר וגדולים עמוקים מקורות עם באתרים. סיכון-מרמות מחמירות מאוד או מרמות יעד מבוססות

 שיהיה ייתכן, אחרים מועדפים הסעה מסלולי או שירות צינורות המקורות את חוצים שבהם או
 לקביעת ישמשו קרקע גזי מדגימת התוצאות ,החקירה התקדמות עם. המרחק את להגדיל צורך

 . גזים חדירת לריכוזי חשש עם אזורים של לאתר ספציפיים גבולות
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 לבניינים גזים לחדירתוהם המנבאים הטובים ביותר  מאחר לרצפה מתחת גזים נתוני לאסוף יש

 םהסמוכי ובאזורים  חדשה בנייהקיימת  שבהם לאזורים מתאימה קרקע גזי דגימת. קיימים
 שונות קרקע גזי של דגימות. אפשרית אינה לרצפה מתחת דגימה שבהם קיימים לבניינים
 מתחת 'מ 1.5 בעומק כלל בדרך נאספות הן. העומק מבחינת לרצפה מתחתקרקע  מדגימות

 בשכבות נאספות לרצפה מתחת דגימות, לכך בניגוד. הקרקע משטח או היסודות, לרצפה
, במידה ואפשרי (.מ"ס 15 -מ פחות) ליסודות שמתחת רקעלק מתחת הניקוז שכבות או הקרקע

 גזי ריכוז אם. רקעקפני המבנים בהם קיים מרווח קטן בין יסודות המבנה לבלאסוף דגימות  ניתן
 אין, סיכוןה-רמות יעד מבוססותהמחמירות מאוד או מהרמות המ בבירור יםחורג אינם קרקעה

 . נוספת בחקירה צורך
 

 איסוף מומלץ, אתר בחקירת שגויה להחלטה הסיכוי את להפחית וכדי ותודא בחוסר לשלוט כדי
 חשיפה ביחידת יותר גדולה שההטרוגניות ככל, כללי באופן. חשיפה תחום בתוך צפוף דגימות
 . מדויק אפיון לבצע כדי דגימות יותר נדרשות כך, מסוימת

 
 במקום לבניינים מתחת ישירות אדים דגימות לאסוף יש, יותר מייצגות יהיו שהדגימות כדי

 של תעלות ליד נוספות דגימות לאסוף יש. היסודות קצוות בתוך רגל 3 ולפחות, מסביב באזורים
 . VOCs התפזרות עם שמצטלבות( אדים הסעת כלומר) ציבוריים שירותים

 
 ממנו והחוצה התווך הבלתי רווי לתוך גזים תנועת) ברומטרית שאיבה של מהשפעה להימנע כדי

 לפחות קרקע גזי דגימות לאסוף יש, אטמוספרי וערבוב( אטמוספרי בלחץ לשינויים בתגובה
 . השטח לפני מתחת יותר או 'מ 1.5 בעומק

 
 ורגולציה לטכנולוגיה ארצית-הבין המועצה) מעשי מדריך :אדים חדירת מסלול ראה, נוסף למידע

(ITRC) ,2007 .)ביחס מבנים בתוך ירואוו לרצפה מתחת קרקע גזי, קרקע גזי של בדגימות 

 להגנת המשרד בהנחיות לעיין יש, מבנה בתוך אוויר שאיפת אל קרקע/אדים חדירת של להערכה

 TO-15 (2013.) קרקע גזי של אקטיבית לדגימה להנחיות הסביבה

 
 (השטח לפני מתחת' מ 1 – 0) שכבת הקרקע העליונה 3.2 .ד

 
שכבת הקרקע ל הקשורים הבאים ההחשיפ מסלולי של ההערכה את מצריך IRBCA -ה תהליך

 :העליונה
 

 ותוצרי שיוריים לכימיקלים חשודים חלחול עקב תהום במי של כימיקלים חשודים עיכול .1
 ;פירוק

  ;קרקע של עיכול .2
  ;שכבת הקרקע העליונה מפליטות וחלקיקים אדים של בחוץ שאיפה .3
 יונהשכבת הקרקע העל אם שכבת הקרקע העליונהמ אדים של מבנים בתוך שאיפה .4

  ;הבנייה תהליך במהלך והוסרה נחפרה לא המושפעת
 ;שכבת הקרקע העליונה עם בעור מגע .5
 ;עיליים מים על השפעה .6
 .אקולוגיים רצפטורים על השפעה .7

 
 בשני צורך שיהיה ייתכן, לפיכך. "הקרקע עם ישיר מגע" מסלול יחד נקראים 4 עד 1 מסלולים
 עם ישיר למגע והשני תהום למי לפעפוע אחד, שכבת הקרקע העליונהל שונים מייצגים ריכוזים
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 אחד מייצג שריכוז ייתכן, האתר של ולמאפיינים לשימוש בהתאם, מסוימים במקרים. הקרקע
 .המסלולים שלושת לכל יספיק

 
 באמצעות המייצג הריכוז את לחשב יש, תהום למי פעפוע מפני המגנה שכבת הקרקע העליונהב

 הוא זה מסלול של החשיפה תחום. החשיפה בתחום פושנאס שכבת הקרקע העליונה נתוני

למפלס  לעבור יכולים וכימיקלים חשודים התרחשה תשטיף העברת שבאמצעותו שנפגע האזור

 את ולזהות הפליטה אזור של האופקיות המידות את בבירור להגדיר הכרחי, כך אם. מי התהום

 .הפליטה אזור בתוך הזמינים שכבת הקרקע העליונה נתוני
 
 תחום על להתבסס צריך המייצג הריכוז, ישיר מגע מסלולי מפני המגנה שכבת הקרקע העליונהב

שכבת  להיחשף עשוי הרצפטור שבו החשיפה יחידת של האזור שהוא הרצפטור של החשיפה

 שהרצפטור היא שההנחה מפני המדויק החשיפה תחום את להעריך קשה. הקרקע העליונה

. ישתנו באתר שהתנאים ייתכן, זו תקופה ובתוך החשיפה משךל השווה זמן תקופת לאורך נחשף

 בפועל או פוטנציאלית השפעה עם האזורים כל, הרצפטור פעילויות לגבי מידע מספיק אין אם

 ובהיעדר פוטנציאליות עתידיות בחשיפות, לדוגמה. הרצפטור של החשיפה לתחום ייחשבו

שכבת הקרקע ל ייחשף ושהרצפטור תוסר שמדרכה להניח צורך שיהיה ייתכן, הנדסאיות בקרות

 :הבאים השלבים את לבצע יש, הישיר המגע מסלול של המייצג הריכוז את לחשב כדי. העליונה
 

 ההשפעה היקף את לקבוע; 
 הרצפטור של החשיפה תחום את להעריך; 
 הנחוצות הדגימות מספר את או החשיפה בתחום הזמינות הדגימות מספר את לקבוע 

 ;החשיפה תחום את מספיק באופן לייצג כדי
 

 הממוצע של 95% או גבול עליון של הממוצע בריכוז להשתמש ניתן, תעשייתי/מסחרי עובד עבור
 . 2.ד בסעיף כמתואר ההשפעה באזור

 
 הוא ילד אם מייצג ריכוז לחשב צורך אין ולכן, המרבי בריכוז להשתמש יש, ילד של רצפטור עבור

 . בפועל או הפוטנציאלי הרצפטור
 

 .להלן הרלוונטי בסעיף לעיין יש, בניין לעובד הקרקע עם ישיר מגע מסלול עבור
 
 (השטח לפני מתחת' מ 1-מ יותר) (הלא רוויה)תת הקרקע  3.3.ד
 

  :(הלא רוויה)תת הקרקע ל הקשורים הבאים החשיפה מסלולי את כולל IRBCA -ה תהליך
 

(i) תהום למי שיוריים ריכוזי כימיקלים חשודים של פעפוע;  
(ii)  אדים פליטות של מבנים בתוך שאיפה;  
(iii) אדים של בחוץ שאיפה; 
(iv)  עיליים מים על השפעה; 
(v)  אקולוגיים רצפטורים על השפעה.  

 
, 3 שלב או 2 בשלב בהערכה. אלה חשיפה מסלולי משני אחד לכל מייצג ריכוז לחשב יש, לפיכך

 ריכוזים בחישוב צורך שיהיה ייתכן. מלא חשיפה מסלול גם להיות יכולה בחוץ אדים שאיפת
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 .שונות הן ובעתיד כיום תנאים לגבי ההנחות אם נוספים מייצגים
 
 דגימות על המייצג הריכוז את לבסס יש, תהום מי על המגנה (הלא רוויה)תת הקרקע ב 

 .המושפע האזור בתוך הזמינות קרקע
 

 זג ריכוזי -( יםגז חדירת) מבנים בתוך שאיפה מפני המגנה (הלא רוויה)תת הקרקע ב 
 באמצעות מוערכים מבנים בתוך שאיפה מפני המגנים (הלא רוויה)תת הקרקע ב קרקע
 מתוך יוצא זה מודל. בפעפוע וגם אופקית בזרימה גם שמתחשבת IRBCA תוכנת
 רוחבית התפשטות ללא מעלה כלפי נעים, הקרקע ממקור מתנדפים שכימיקלים הנחה

 עם עקביות להבטיח כדי. וברצפה ביסודות סדקים דרך לבניין ונכנסים אלכסונית או
 למדוד יש. לעיל כנידון VOCs ריכוזי מדידות על המייצג הריכוז את לבסס יש, המודל
 העתידי והבניין הנוכחי הבניין של שטח המבנהל מתחת ישירות VOCs ריכוזי

 בנתונים להשתמש יש, שטח המבנה בתוך זמינים אינם הנתונים אם. הפוטנציאלי
 .שטח המבנהל בסמוך שנאספים

 
 אדים חדירת - מבנה בתוך עתידית שאיפה של הפוטנציאלי המסלול את להעריך כדי 

( שטח המבנה) הגודל את להעריך יש, (מזוהמת קרקע מעל נבנה סגור מבנה כלומר)
, מתוכננים למבנים בנוגע לאתר ספציפי מידע אין אם. המתוכנן המבנה של המיקום ואת
 של המקצועית דעתו שיקול סמך על העתידי המבנה לש והגודל המיקום את לשער יש

 המושפע לאזור מעל ההיפותטי המבנה את למקם היא יותר שמרנית אפשרות. המעריך
 אפשרות רק זוהי, זאת עם(. מרביים ריכוזי כימיקלים חשודים עם האזור כלומר)

 שטח המבנה בהם באתרים. לאתר מאתר תשתנה שלה היישום ויכולת אחת שמרנית
, בעתיד שיוקם מבנה של מזו שונה להיות עשויה או שונה היא באתר שקיים מבנה של
 העתידי למבנה וגם הקיים למבנה גם מייצג (הלא רוויה)תת הקרקע  ריכוז לחשב יש

 .הפוטנציאלי
 

. מים רוויית עם מאזורים ולהימנע הקפילרי לאזור מעל בתווך הבלתי רווי קרקע גזי לאסוף יש
 חקירה, "רטוב מרתף" עם בתים או רדודים תהום מי, רדוד סלעבהם קיים  םאזורי עם באתרים

( קיימים בבניינים) המבנה בתוך אוויר לדגימת ישירות ולעבור קרקע גזי דגימת לעקוף יכולה
 או/ו 'מ 1.5 -מ פחות שעומקם רדודים מאזורים שנלקחו קרקע גזי בדגימות ולהשתמש
 להגנת המשרד של לאתר הספציפיות להנחיות םבהתא יותר גדולה רגל בטביעת להשתמש

 .הסביבה
 

 :הבאות הפעולות את לבצע צריך המעריך, המייצג הריכוז את להעריך כדי
 

 ;ממוקם הרצפטור שבתוכו המבנה שלשטח ה את לזהות .1
 ;הפוטנציאלי העתידי הסגור המבנה שלשטח ה את לזהות .2
 ;אלה מבניםשטחי  בתוך הזמינים הקרקע גזי ריכוז נתוני את לזהות .3
 ;הממוצע של  95%את הגבול העליון המרבי של לחשב .4

 
 שנאספו לדגימות משקל יותר לתת יש, יולא בסמוך או שטח המבנה בתוך דגימות מספר יש אם

, המזוהם באזור וכול םממוק שטח המבנה( i: )אפשריים תרחישים שני יש. שטח המבנה בתוך
(ii )גזי של המייצג הריכוז, התרחישים בשני. זוהםהמ באזור חלקי באופן םממוק שטח המבנה 

 . שטח המבנהל ובסמוך בתוך שנאספו נתונים על כלל בדרך יתבסס קרקע
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 בניין לעובד מייצג ריכוז 3.4.ד
 

 :בניין לעובד הבאים החשיפה מסלולי שלושת של ההערכה את מצריך IRBCA -ה תהליך
 

 ;מהקרקע וחלקיקים אדים של בחוץ ושאיפה בעור מגע, עיכול .1
 ;תהוםה ממי אדים של בחוץ שאיפה .2
 ;תהום מי עם בעור מגע .3

 
 .להלן נידון מאלה אחד כל. תהום למי ושניים לקרקע אחד מייצג בריכוז צורך שיש מכאן

 
 שכבת הקרקע העליונה בין הבחנה קיימת לא, הבניין עובד עבור .מייצגים קרקע ריכוזי .1

 צורך יש, לפיכך. הבנייה כעומק וצגמי התחום זה ובמקום (הלא רוויה)תת הקרקע ו
 והאנכי האופקי ההיקף( iii), הבנייה של האזורי ההיקף( ii), הבנייה עומק( i) את לזהות

 לחישוב הזמינות הדגימות מספר כולל, הבנייה אזור בתוך הקרקע על ההשפעות של
 על אליהפוטנצי העתידי הבנייה עומק את להעריך יש. הבנייה אזור בתוך המייצג הריכוז

 בסמוך הציבוריים השירותים עומק זיהוי ידי ועל שייבנה המבנה של הסביר הסוג סמך
 שאינה) שמרנית אפשרות, ידוע אינו הבנייה אזור של האזורי ההיקף אם. ובתוכו לאתר

 .ההשפעה אזור לרוחב/בתוך כולו יהיה הבנייה שאזור להניח תהיה( היחידה האפשרות
 

 תהום למי יחסית הבנייה אזור של העומק את להעריך יש .מייצגים תהום מי ריכוזי .2
 מי בריכוזי בזמנים שינויים להעריך יש. זה לאזור הזמינים התהום מי נתוני את ולזהות
 של לעומק מתחת נמצאים מושפעים תהום שמי ידוע אם. הבא בסעיף שנידון כפי תהום

 יש, (המתוכננת הבנייה של העומק בתוך להימצאותם בניגוד) המתוכננת הבנייה
 שאיפה להעריך יש אם להחליט כדי ביותר הטוב המקצועי הדעת בשיקול להשתמש

 .תהום ממי אדים של בחוץ
 
  תהום מי    3.5.ד

 
 :תהום למי הקשורים הבאים החשיפה מסלולי של ההערכה מצריך IRBCA -ה תהליך

 
 ;תהום במי ביתי שימוש .1
 ;תהום מי עם בעור מגע .2
 ;מבנים תהום בתוך ממי אדים פליטות שאיפת .3
 .מתוקים מים של עילי גוף על המגנים תהום מי .4

 
. החשיפה למסלולי המשויך לאקוויפר מייצגים ריכוזים לחשב יש, אקוויפרים מספר יש כאשר
 שונים מייצגים ריכוזים ארבעה עד לחשב יש, המלאים החשיפה מסלולי למספר בהתאם, לפיכך

 .מלא מסלול לכל אחד, תהום מי של
 

 החשובים בשיקולים להתחשב יש, חשיפה מסלול לכל תהום מי של המייצג הריכוז חישוב בעת

 :הבאים
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 מבנה בתוך שאיפה מפני להגנה מייצג תהום מי ריכוז 3.6.ד
 

 כגון מודל באמצעות כלל בדרך מוערכים מבנים בתוך שאיפה מפני המגנים תהום מי ריכוזי
 מנגנוני וכולל IRBCA בתוכנת משולב שהוא כפי (2001, ועוד ונסון'ג) ואטינגר ונסון'ג של המודל

 ישמש האופקית ההעברה רכיב, אחרת צוין אם אלא. יחד גם אופקית וזרימה פעפוע של העברה
 . תהום ממי אדים חדירת להערכת

 
 הכימיקל לזרימת לתרום שלא עשוי אופקית בצורה אדים להעברת המנגנון, מסוימים במצבים

 של לאזור מחוץ נמצא של כימיקלים חשודים המקור שבהם מקרים כוללות אותהדוגמ. לבניין
 לחץ גרדיאנט או לחץ גרדיאנט של היעדר כוללות אחרות דוגמאות. הבניין של הלחץ השפעת

 .במקור ללחץ בהשוואה הבניין בתוך יותר גבוה לחץ כלומר, שלילי
 

 מבנה בתוך שאיפה מפני גנותהמ תהום מי של סיכון-רמות יעד מבוססות ,1 בשלב בהערכה
 של החדשים השנתיים האוויר תקני על המבוססים מבנה בתוך אוויר ריכוזי באמצעות חושבו
 ומקדם IRBCAריכוזי אוויר בתוך מבנים המחושבים על בסיס סיכוני ,אותם אין וכאשר ישראל

 .USEPA (2013) להנחיית בהתאם 0.001 של הפחתה
 

 מעלה נעים הם כאשר אדים של אלכסונית או רוחבית התפזרות ןשאי הנחה מתוך יוצא זה מודל
 ריכוזים, לפיכך. הסגור החלל והתווך הבלתי רוויואל הקפילרי האזור דרך ממפלס מי התהום

 עד או הבניין של שטח המבנה בתוך הנמדדים תהום מי ריכוזי על יתבססו זה מסלול של מייצגים
 ייחשבו מטרים 3 -ל מעבר נתונים, קרקע לגבי לעיל שהוזכר כפי. מהבניין מטרים 3 של למרחק
 מוליכי, סקרים, לדוגמה) בתווך הבלתי רווי בקרקעות תכונות של הנוכחות סמך על לנחוצים
 הערכת על בדיון בהמשך בסעיף עיין. אדים העברת על להשפיע העשויים( 'וכו ציבוריים שירותים

 .ההשפעה לאזור שלהם והיחס עתידיים מבנים
 

 כמסלול ביותר הרדוד האקוויפר את להחשיב יש, אקוויפרים מספר ישנם רכאש 
 . התנדפות

 

 הבאים סמך על מייצגים ריכוזים לחשב יש, מבנה בתוך לאוויר תהום ממי במסלול: 
 

 מתחת עברה פלומת הזיהום אם רבים מייצגים בריכוזים צורך שיהיה ייתכן –
 פלומת הזיהום אם, לדוגמה. ייםבניינים עתיד או עכשיו הקיימים בניינים למספר
, לו מחוצה ואחד באתר אחד, שונים בניינים לשני מתחת לעבור סבירה או עברה

 . בניין לכל מייצג ריכוז לחשב יש
 
 או ממשיים אם בין) המבנים של הרגל טביעות של המיקום זיהוי לאחר –

( מטרים 3 במרחק) בסמוך או בתוך תהום מי לניטור זמינים ונתונים( היפותטיים
 . רגל טביעת כל בתוך הממוצע הריכוז את להעריך יש, רגל טביעת לכל

 
 : זמינות הבאות האפשרויות, רגל טביעת לכל זמינים אינם תהום מי נתוני כאשר –

 

 חסרים ושב שטח המבנהל בסמוך או בתוך נוספות ניטור בארות של התקנה 
  ;נתונים

 מקור שבו במקרה) םקיימי נתונים של אקסטרפולציה או אינטרפולציה 
 שנאספו נתונים של שאקסטרפולציה ייתכן, לבניין מתחת נמצא ההתפזרות
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  ;(תספיק לא שטח המבנהל הסמוכים מאזורים

 של הגרדיאנט במעלה הממוקמות מבארות בנתונים שימוש, שמרנית כגישה 
 .הזיהום מקור ובין הבניין בין כלומר, הבניין

 
 (שתייה מי מסלול) תהום מי עיכול מפני להגנה תבארו בבניית מייצג ריכוז 3.7 .ד

 
 שימוש בהם להיעשות שעשוי או ביתי שימוש נעשה בהם הספציפיים אקוויפרים להחשיב את יש

 העשוי או ביתיות למטרות המשמש אקוויפר לכל מייצגים ריכוזים לחשב יש. עיכול כמסלולי כזה

 . כאלה למטרות לשמש
 

 מחושבים או בשיקולים,  בתקן מי השתייה הישראלי לעמוד יש, םתהו מי של העיכול מסלול לגבי
 לעתים. אין תקן מי שתייה ישראלי המהווה נקודת חשיפה אם בבאר סיכונים על המבוססים

 לזהות יש, בנוסף. עבורה זמינים נתונים יהיו לא ולכן היפותטית הינה החשיפה נקודת של הבאר
 בארות את ולנטר דיגוםבנקודת ה יעד ריכוזי לחשב, דיגוםיותר המהווה נקודת  או אחת באר

נקודת . בנקודת החשיפה תתרחש לא מקובלת לא שחשיפה להבטיח כדי דיגוםנקודות ה
. המזוהם האתר של היורד הגרדיאנט בגבול ימוקם ביתי לשימוש תהום מי מסלול של החשיפה
 גבול או "קד הזיהוםמו" ממרכז מטרים 100 במרחק ממוקמת נקודת החשיפה, גדולים באתרים

 .השניים מבין יותר הנמוך, הנכס
 

. שנמדדו ריכוז הכימיקלים החשודים סמך על חשיפה יחידת בכל המייצג הריכוז את לחשב יש

 לקחת יש, עולים הריכוזים אם( i: )הריכוז למגמת בהתאם מחושב באר כל של המייצג הריכוז

 רבעוני בסיס על לפחות אחת שנה של תקופה במהלך שנאפסו ביותר העדכניים הנתונים את

 ביותר העדכניים הנתונים של הממוצע הוא המייצג הריכוז, יורד או יציב הריכוז אם( ii), באר בכל

 .רבעוני בסיס על לפחות אחת שנה של תקופה לאורך שנאספו

 
 העור עם למגע מייצג תהום מי ריכוז 3.8.ד
 

 עשוי שהרצפטור תהום במי הממוצע של 95% כגבול עליון של יחושב המייצג הריכוז 
 או ביתיות למטרות המשמש אקוויפר לכל מייצגים ריכוזים לחשב יש. במגע איתם לבוא

 . כאלה למטרות לשמש העשוי
 

 במי הממוצע של  95%או הגבול העליון של הממוצע, תהום מי עם בעור למגע בנוגע 
 ביותר צורך שיהיה יתכןי. מייצג כריכוז משמש במגע איתם לבוא עלול שרצפטור תהום

 מאקוויפר מיותר שמגיעים תהום במי לגעת עשוי הרצפטור כאשר אחד מייצג מריכוז
 . אחד רווי אזור או אחד

 
 בריכוזי כימיקלים חשודים שיחולו עם הזמן בשינויים להתחשב יש. 
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 1ה נספח
 סיכון-מבוססות יעד רמות פיתוח

 
 עמוד 
 

 3-ה מבוא 1.ה
 

 6-ה קובלותמ סיכון רמות 2.ה
 

 7-ה רעילות של כמותיים פקטורים 3.ה
 

 7-ה עורית רעילות 3.1.ה
 

 10-ה וכימיים פיזיים מאפיינים 4.ה
 

 10-ה חשיפה גורמי 5.ה
 

 10-ה בנייה של ופרמטרים הסעה של פרמטרים 6.ה
 

 11-ה תהום מי מסלול על הגנה7 .ה
  
 12-ה קרקע מקור של מידות 7.1.ה 
 12-ה תהום מי מקור של מידות 7.2.ה 
 12-ה חשיפה נקודת של מיקום 7.3.ה 
 13-ה דיגוםה נקודת של מיקום 7.4.ה 
 13-ה החשיפה בנקודת סטנדרטים 7.5.ה 
 13-ה דיגוםה בנקודת המותר הריכוז חישוב 7.6.ה 
 14-ה הקרקע במקור המותר הריכוז חישוב 7.7.ה 
 

 14-ה עיליים מים גופי על להגנה יעד רמות    8.ה
 

 15-ה מתמטיים ודליםמ 9.ה
 

 16-ה לעופרת יעד רמות 10.ה
 

 17-ה DNAPL או LNAPL-ל יעד רמת חישוב 11.ה
 

  17-ה עזר חומרי 12.ה
 
 

 טבלאות
 

 כימיקלים של רעילות ערכי (א) 1-ה טבלה
  עורי מגע למסלול מקדמים (ב) 1-ה טבלה
  כימיקלים של וכימיים פיזיים מאפיינים 2-ה טבלה
 שיפהח גורמי 3-ה טבלה
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 1 שלבב להערכה הסעה של מקדמים (א) 4-ה טבלה
 בנייה של מקדמים (ב) 4-ה טבלה
 שתייה מי תקני 5-ה טבלה

 
 
 

 איורים
 

 תהום למי חלחול של סכמה 1-ה איור
 של נקודת החשיפה המיקום לקביעת דוגמאות 2-ה איור
 לנחל מהקרקע תשטיף העברת של סכמה 3-ה איור
 ואטניגר ונסון'ג למודל סכמתיות דיאגרמות 4-ה איור
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 1ה נספח
 1 שלבב סיכון-מבוססות יעד רמות פיתוח

 

 מבוא 1.ה

 
 מהם שכמה, 1 בשלב סיכון-לחישוב רמות יעד מבוססות הנדרשים הנתונים את מספק זה נספח
 דרושים לסקר סיכונים(. 'ג ובנספח 8.0 בסעיף עיין) 2 בשלב לסקר סיכונים גם לשמש יכולים

 :הבאים הגורמים
 

 מקובלת סיכון רמת;  

 לכימיקל ספציפיים טוקסיקולוגיים פקטורים ; 

 הכימיקלים החשודים של אחרים וכימיים פיזיים מאפיינים;  

 לרצפטור ספציפיים חשיפה גורמי;  

 הסעה מקדמי; 

 מתמטיים מודלים.  
 

( 10.ה סעיף) עופרת של היעד ברמות ןד זה נספח, לכך בנוסף. להלן נידון אלה מגורמים אחד כל
 (.9.ה סעיף) LNAPL יש כאשר והיעד הסיכון רמות של והערכה

 
 על החלות שמרניות הנחות באמצעות סיכון-חושבו רמות יעד מבוססות, 1 בשלב בסקר סיכונים

 לשנות שניתן תושב, מבוגר תושב, ילד) שונים אנושיים רצפטורים עם הישראליים האתרים רוב
תת הקרקע , שכבת הקרקע העליונה) שונים תומדיו( ייןבנ ועובד תושב שאינו עובד, גילו את

 (. 'וכו תהום מי, (הלא רוויה)
 

 לשנות שניתן רצפטור, לילד מחושבות 1 בשלב סיכון-רמות יעד מבוססות ,מגורים של בתרחיש
 בפיקוח שאינם כימיקלים לגבי) סרטניות שאינן והשפעות סרטניות השפעות לגבי ומבוגר גילו את

 נחשב הללו סיכון-כל רמות היעד המבוססות של והמינימום( סרטניים שאינם להוכא כסרטניים
נקראות רמות יעד  אלה סיכון-רמות יעד מבוססות .הסופית הסיכון-לרמת היעד מבוססת

 במקרים הסיכון את לחשב יש, 3 ובשלב 2 בשלב בהערכה, לכך בדומה. למגורים סיכון-מבוססות
רמות יעד  ,מגורים של שאינו בתרחיש. 2 בשלב מגורים סיכוןל נחשב ביותר הגבוה והסיכון אלה

 סרטניות שאינן והשפעות סרטניות השפעות לגבי למבוגר מחושבות 1 בשלב סיכון-מבוססות
כל רמות יעד  של והמינימום( סרטניים שאינם וכאלה כסרטניים בפיקוח שאינם כימיקלים לגבי)

 אלה סיכון-רמות יעד מבוססות. הסופית סיכוןה-לרמת היעד מבוססת נחשב אלה סיכון-מבוססות
 2 בשלב בהערכה, לכך בדומה. מגורים שאינם מקומות של סיכון-נקראות רמות יעד מבוססות

 במקומות לסיכון נחשב ביותר הגבוה והסיכון אלה במקרים הסיכון את לחשב יש, 3 ובשלב
 .2 בשלב מגורים שאינם

 
(. מסחרי/ותעשייתי מגורים)' מ 1 יהיה העליונה שכבת הקרקע עומק, 1 בשלב סיכונים בסקר
 עד מ"ס 30 של בטווח לאתר ספציפי יהיה שכבת הקרקע העליונה עומק, 2 בשלב סיכונים בסקר

 .מ"ס 30 -מ פחות לא אך לאתר ספציפי יהיה הוא 2 בשלב סיכונים ובסקר' מ 1
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 :שכבת הקרקע העליונהל מסלולים

 תהום יבמ אפשרי ושימוש תהום למי חלחול; 

 עיליים מים לגוף מכן לאחר והעברה תהום למי חלחול; 

 קרקע של עיכול;  

 קרקע עם עורי מגע; 

 שכבת הקרקע העליונהמ הנפלטים וחלקיקים אדים של ובחוץ מבנים בתוך שאיפה . 
 

 אטמוספרית השקעה, זליגה ידי על סמוכים לנכסים לעבור עלולה מזוהמת קרקע בהם באתרים

 על יחולו שכבת הקרקע העליונה של 1 בשלב הסיכון-רמות היעד מבוססות, אחר מנגנון כל או

 מפני נחשבת לא שכבת הקרקע העליונהמ אדים של מבנים בתוך השאיפה. הסמוך הנכס

 קיימים בבניינים. בנייה למטרות שכבת הקרקע העליונה של הסרה מצריכה טיפוסית שבנייה

 שבהם עתידיים בבניינים או, מושפעת בנייןל שמתחת הקרקע או שכבת הקרקע העליונה שבהם

 בכל אותה לשקם או אותה להסיר או אותה לחפור תכנון אין אך מושפעת שכבת הקרקע העליונה

 בשאיפה קרקע וגזי (הלא רוויה)תת הקרקע  של סיכון-יחולו רמות יעד מבוססות, אחרת דרך

 . מבנים בתוך

 

 עדשכבת הקרקע העליונה ול מתחת קעכקר המוגדרת, (הלא רוויה)תת הקרקע ל מסלולים

 :למפלס מי התהום

 של אפשרית ושאיפה (הלא רוויה)תת הקרקע מ אדים של למעלה והעברה התנדפות 
 ;מבנים בתוך אלה אדים פליטות

 אדים פליטות של בחוץ שאיפה; 

 במהלך (הלא רוויה)תת הקרקע  של חלקיקים עם עורי ומגע עיכול, בחוץ שאיפה 
  ;בנייה פעילויות

 תהום במי אפשרי ושימוש תהום למי חלחול; 

 עיליים מים לגוף מכן לאחר והעברה תהום למי חלחול. 
 

יחולו רמות , בעתיד בניין בהם שייבנה ייתכן אך ריקים הם שכרגע אזורים של 1 בשלב בהערכה
 .שכבת הקרקע העליונה על עם גם (הלא רוויה)תת הקרקע  של 1 בשלב סיכון-יעד מבוססות

 

 הקרקע בריכוזי להשתמש יש, מלא עיליים למים מקרקע או תהום למי מקרקע לולהמס אם
 .(הלא רוויה)תת הקרקע  לריכוזי( ו) 7-2 ובטבלה( ד) 7-2 בטבלה המופיעים

 

  :תהום למי מסלולים

 אלה אדים פליטות של אפשרית ושאיפה תהום ממי אדים של למעלה והעברה התנדפות 
 ;מבנים בתוך

 אלה אדים פליטות של אפשרית ושאיפה תהום ממי אדים של מעלהל והעברה התנדפות 
 ;בחוץ

 או/ו באתר) מלא ביתי בשימוש תהום מי מסלול אם המים עם עורי ומגע שאיפה, עיכול 



 

 

 RAM  (050405) קבוצת  נספח ה
 ,IRBCA הנחיות
 רסום לציבורפ, 2014 אוגוסט

 ה - 5- עמוד

  ;(לאתר מחוץ

 תהום מי עם עורי מגע;  

 עיליים מים על אפשריות והשפעות עיליים מים לגוף העברה. 
 

 :1 שלב בחישובי נכללים לא דימנטיםסו עיליים מים של הבאים המסלולים

 

 או/ו באתר) מלא עיליים במים הביתי השימוש מסלול אם אלא, עיליים מים של עיכול 
 סיכונים בסקר ייחשבו עיליים מים עם עורי ומגע שאיפה, עיכול, לפיכך, (לאתר מחוץ

 ;זמין אינו לכימיקל ותקן מי השתייה הישראלי  1 בשלב
 (עורי ומגע אדים שאיפת, עיכול) פנאי פעילויות ךבמהל עיליים מים עם מגע; 

 דגים עיכול; 

 סדימנטים עם( מקריים עורי ומגע עיכול) מגע. 
 
 

 אחרים מסלולים

 .3 או 2 בשלב סיכונים בסקר אותם להעריך יש, אחרים מלאים מסלולים עם באתרים
 

פלומת  של אופקית העברה, תהום למי חלחול, מסוימים באתרים, 2 בשלב סיכונים בסקר
 . מלאים להיות שיכולים מסלולים הם לבניין מפלומת הזיהום והתנדפות לבניין מתחת הזיהום

 
 :מלאים הם אם הבאים הנוספים החשיפה במסלולי להתחשב יש, 3 בשלב סיכונים בסקר

 

 המושפעות בקרקעות שגדלו יבולים של עיכול;  

 השקיה למטרות תהום במי לשימוש הקשורות חשיפות;  

 תעשייתיות למטרות תהום במי וששימ;  

 דרך ביולוגי באופן שצברו כימיקלים חשודים אחרים מימיים אורגניזמים או דגים עיכול 
 סדימנטים או עיליים מים מזיהום כתוצאה המזון שרשרת

 שאינם( רבועים מטרים של מאות מספר בגודל אזור) גדולים באתרים 3 או 2 בשלב 
 מים אל להיפלט או/ו מושפעות קרקעות עם ישיר מגעב לבוא עלולה זליגה, מרוצפים

 הלגבי לחשוש שיש הכמדי זליגה להחשיב שיש ייתכן, כאלה באתרים. ים מי או/ו עיליים
 להעריך צורך שיהיה ייתכן. סדימנטיםו ים מי, עיליים מים על להשפיע העלול אישה מפני
 .מים סלוליומ סמוכים בנכסים מזוהמת שטח זליגת של האפשרית ההשפעה את

 
 טבלה עד( א) 7-2 בטבלה מוצגות הישימים המסלולים של 1 בשלב הסיכון-רמות היעד מבוססות

 (. ו) 7-2

 באמצעות רמות היעד הספציפיות לאתר את לחשב צריך האחראי הצד, 2 בשלב הסיכונים בסקר
 בברירות להשתמש יש. טכנית מבחינה להצדקה וניתנים שנמדדו לאתר ספציפיים נתונים

 כדי לכימיקלים ספציפיים ומאפיינים חשיפה גורמי, רעילות ערכי, להסעה המודלים של המחדל
לחשב רמות יעד  יש, 3 בשלב סיכונים בסקר. 2 בשלב לפתח רמות יעד ספציפיות לאתר

 אם, הסעה של חלופיים מודלים ואולי לאתר ספציפיים נתונים באמצעות ספציפיות לאתר
 .אותם אישרו הרשויות
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, כן כמו. תהום מי על המגנות יעד רמות יחולו, מלאים אנושית חשיפה מסלולי אין שבהם תריםבא

( א) 6-4 בטבלה המוצגים אקולוגיים רצפטורים על המגנות קרקע של יעד רמות כאלה באזורים
 של האקולוגיות היעד רמות, עיליים מים בגוף ישירות לפגוע שעלולה שפיכה יש אם. יחולו

 (.ב) 6-4 ובטבלה( ב) 5-1 בטבלה עיין. יחולו נטיםסדימו קרקעות
 
 

 מקובלות סיכון רמות 2.ה
 

 שליליות להשפעות מקובלות סיכון רמות דורש סיכונים על המבוססות החלטות קבלת תהליך
באמצעות  מתבצע הסיכון כימות, סרטניות השפעות לגבי. הבריאות על סרטניות ולא סרטניות

 מתבצע הסיכון כימות, סרטניות שאינן והשפעות לך החייםסיכון נוסף אישי לסרטן במה
 או/ו כימיקלים מספר של מנות הסיכונים סכום שהוא, או אינדקס סיכונים באמצעות מנת סיכונים

 .מרובים חשיפה מסלולי
 

. בנקודת החשיפה היעד כריכוזי משמשים תקני מי השתייה הישראליים ,במים ביתי בשימוש
 בנקודת החשיפה היעד ריכוז, להם אין תקני מי שתייה ישראליים עבור כימיקלים חשודים

 בעקבות מבנים בתוך אדים ושאיפת עורי מגע, תהום מי עיכול של ההנחה סמך על מחושב
בנקודת  יעד רמת באותה להשתמש ניתן מסחריים באתרים. מגורים בתנאי במים שימוש

 בכל. לאתר ספציפיים יקוליםש סמך על ייקבע נקודת החשיפה של שהמיקום אף, החשיפה
 . מהמקור' מ 100 על העולה במרחק תהיה לא נקודת החשיפה מקרה

 
 :כדלהלן הן המקובלות הסיכון רמות

 x 10 1 -6 של מקובלת סרטנית סיכון רמת על מבוססות 1 בשלב הסיכון-רמות היעד מבוססות

 . ל כימיקל חשודולכ מסלול לכל 1.0 של ומנת סיכונים מסלול ולכל לכל כימיקל חשוד

 :כדלהלן הן 3 שלב או 2 בשלב סיכונים לסקרי המקובלות הסיכון רמות

 

 סרטני סיכון

 סכום שהוא, כל כימיקל חשוד של הכולל הסיכון הנוסף האישי לסרטן במהלך החיים 
 x 1  על לעלות יכול לא, לכל כימיקל חשוד המלאים החשיפה מסלולי כל של הסיכונים

10-5. 

 סכום שהוא, חשיפה מסלול כל של האישי הכולל לסרטן במהלך החיים הסיכון הנוסף 
 .x 10-5 1על  לעלות יכול לא, חשיפה מסלול לכל הכימיקלים החשודים כל של הסיכונים

 של הסיכון סכום כלומר, כולו לסרטן במהלך החיים באתר הסיכון הנוסף האישי המצטבר 
 עם. x 10-4 1 -מ יותר גדול להיות כולי לא החשיפה מסלולי וכל הכימיקלים החשודים כל

סקר  לעריכת והגורם הסיבה שהוא כיוון מוערך אחד חשיפה מסלול רק אם, זאת
 אם, לדוגמה. x 10-5 1 -מ פחות להיות חייב" כולו באתר" המצטבר הסיכון, הסיכונים

ונערך , הסביבה להגנת המשרד ידי על למבנים אדים חדירת להפחית כדי מזעור נדרש
 שעשויים, אחרים חשיפה מסלולי וקיימים אדים חדירת של הערכה לצורך סיכונים סקר

 מחוץ אדים פליטות שאיפת שמעריך לסקר סיכונים רלוונטיים אינם אך, מלאים לא להיות
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 שווה להיות חייב הכימיקלים החשודים כל של כולו באתר המצטבר הסיכון אזי, למבנים
שהסיכון הנוסף האישי  שאומרים הקריטריונים, לכך בנוסף. ממנו פחות או x 10-5 1 -ל

 אתרים על חלים, x 10-4 1על  לעלות יכול לא המצטבר באתר כולו לסרטן במהלך החיים
 או, שזוהו לפחות מזהמים חומרים 10 המהווים, מרובים בכימיקלים חשודים המזוהמים

 . יותר
 

  סרטני שאינו סיכון

 מסלולי כל של מנות הסיכונים סכום שהוא, כל כימיקל חשוד של אינדקס הסיכונים 
 .1.0 על לעלות יכול לא, לכל כימיקל חשוד המלאים החשיפה

 הכימיקלים  כל של מנות הסיכונים סכום שהוא, חשיפה מסלול כל של אינדקס הסיכונים
 .1.0 על לעלות יכול לא, חשיפה מסלול כל של החשודים

 הכימיקלים  כל של מנות הסיכונים סכום כלומר, כולו באתר המצטבר אינדקס הסיכונים
 .רעילה קצה נקודת בכל 1.0 על לעלות יכול לא, חשיפה מסלול כל ושל החשודים

 

 רעילות של כמותיים מקדמים 3.ה

 1 בשלב סיכונים בסקרי המשמשים הרעילות ערכי את מפרטות( ב) 1-ה וטבלה( א) 1-ה טבלה
 מנובמבר הגרסה הוא לערכים המקור .IRBCA -ה בתהליך הנבדקים בכימיקלים 2 ובשלב
, כלל בדרך. 2012 לנובמבר( RSL) אזורי סינון רמות של סיכום טבלת. USEPA -של ה 2012
 בערכים להשתמש שניתן אף, 3 ובשלב 2 בשלב סיכונים לסקר ישמשו אלה רעילות ערכי

 . הרשויות ובאישור מתאימה הצדקה עם חלופיים
 

 :ל בהתאם, רעילות על למידע מקורותה של ההיררכיה
"Human Health Toxicity Values in Superfund Risk Assessments” OSWER 
directive 9285.7-53 December 5, 2003 

 :כדלהלן היא
 

1. Integrated Risk Information System (IRIS), 
2. USEPA Regional Screening Level (RSL) most updated Summary Table 
3. National Center for Environmental Assessment (NCEA), 
4. Health Effects Assessment Summary Tables (HEAST), and 
5. California Human Health Screening Levels (CHHSL) CalEPA. 

 
 מקטעי של רעילות לגבי. לעיל להיררכיה בהתאם כלל בדרך פועל מדריך רמות הסינון האזורי

TPH, 6.4.4 בסעיף עיין . 
 

 הסיכונים שמעריך ייתכן, באתר הם כימיקלים חשודים אך רעילות ערכי להם שאין כימיקלים לגבי
 עיון, הצורך במידת, או לעיל ההיררכיה סמך על הנדרשים הרעילות ערכי את לפתח יצטרך

 השימוש לפני. קליפורניה של USEPA ,WHO ,EPA -מ זמינה הדרכה, המקצועית בספרות
, בעבר. הבריאות ומשרד הסביבה להגנת המשרד אישור את לקבל עליהם, כאלה כיםבער

USEPA זו בגישה גם להתחשב ויש למסלול ממסלול באומדן השתמש. 
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 עורית רעילות 3.1.ה
 

 סמך על חושבו עורית רעילות ערכי לפיכך. לעיל במקורות זמינים אינם עורית רעילות ערכי
 חדיר שמחסום אלא, האוראלית הרעילות לערכי זהה הכימיקל לש העורית שהרעילות ההנחה
 עורית רעילות ערכי לחישוב אוראלית רעילות בערכי שימוש. הספיגה על משפיע( העור) למחצה
 נחשב הוא, עורית רעילות של ישירה מדידה ובהיעדר, שקולים רעילות עקרונות על מבוסס

 שונים שכימיקלים העובדה בגלל מסובך החישוב, זאת עם. USEPA -על ה המקובלת לחלופה
 בתור עורית רעילות של בנוסחה מחושבת זו משתנה יעילות. העור דרך עוברים שונה יעילות עם

.RAFd) אורלית ספיגה גורמי של המונח ) 
 :בתור מחושבים( RfDd) העורית ההתייחסות ומנת( SFd) העורי השיפוע מקדם

 
GIABS

SF
SF o

d  (1-ה) 

  

 GIABSRfDRfD od  (2-ה) 

 ,כאשר
 SFo = 1-(ליום ג"ק/ג"מ) אורלית לחשיפה שיפוע מקדם, 
 RfDo = 1-(ליום ג"ק/ג"מ) אורלית לחשיפה התייחסות מנת 
 GIABS = (מידות ללא) העיכול במערכת ספיגה מקדם 
 

 הפרמטריםUSEPA (2012 .) של אזורי סינון מטבלאות הושגו מקדמי הספיגה במערכת העיכול
 : להלן ונידונים( ב) 1-ה בטבלה מופיעים תהום מי עם עורי מגע למסלול המשמשים

 
 ממוצג הושגו במים לכימיקלים הספציפיים החדירה מקדמי, אורגניים בכימיקלים :חדירה מקדם

3-B של RAGS כרך I ,ה חלק (USEPA ,2004 .)3 במוצג רשומים שאינם בכימיקלים-B, 
, I כרך RAGS -ל בהתאם הבאה המשוואה באמצעות הוערך, (שעה/מ"ס) Kp,  החדירה מקדם

 (:USEPA ,2004) ה חלק
 
 log Kp = -2.80 + 0.66(log Kow) – 0.0056MW (3-ה) 

 , כאשר
 Kow = (מידות ללא) מים-אוקטנול חלוקת מקדם 
 MW = (.מול/'ג) מולקולרי משקל 
 

 . 3-ה בטבלה מופיעים Kow-ו MW-ש לב לשים יש
 

 ה חלק, I כרך RAGS של B-4 ממוצג הושגו החדירה מקדמי, איאורגניים ריםוחומ במתכות
(USEPA ,2004 .)שעה/מ"ס 10-3 × 1 של החדירה במקדם להשתמש מומלץ, זמין ערך אין אם 

 (. USEPA ,2004) המחדל ברירת כערך
 

 ממוצג הושגה לכימיקלים חדירה מקדמי של היחסית התרומה :חדירה מקדם של יחסית תרומה
3-B של RAGS כרך I ,ה חלק (USEPA ,2004 .)3 במוצג רשומים שאינם בכימיקלים-B ,

 הבאה המשוואה באמצעות ההוערכ, (יחידות ללא) B,  החדירה מקדם של היחסית התרומה
 (:USEPA ,2004) ה חלק, I כרך RAGS -ל בהתאם
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6.2

MW
KB p (4-ה) 

 
 

 כרך RAGS של 3-ב ממוצג הושגו, (אירוע/שעה) τevent , םהכימיקלי של העיכוב זמני :עיכוב זמן
I ,ה חלק (USEPA ,2004 .) 
 

 : כדלהלן נגזרת τevent להערכת המשוואה, (USEPA ,2004) ה חלק, I כרך RAGS-ל בהתאם
 

 )0056.080.2(10 MW

sc

sc

l

D  (5-ה) 

 

 
sc

sc
event D

l




6

2

 (6-ה) 

 ,כאשר
Dsc = השכבה הקרנית של עור דרך כימית העברה של יעיל פעפוע מקדם 

 (שעה/ר"סמ)
 lsc = (.מ"ס) של השכבה הקרנית של העור הנראה העובי 
 

 השכבה הקרנית של העור דרך כימית העברה של היעיל הפעפוע במקדם תלוי העיכוב זמן
 המחדל ברירת כערך מ"ס lsc = 10-3 -ש בהנחה. השכבה הקרנית של העור של הנראה והעובי
 : ל הופך τevent, נית של העורהשכבה הקר לעובי

 

 
)0056.0(10105.0 MW

event 
 (7-ה) 

 
 . 7-ה המשוואה באמצעות הוערך τevent, 3-ב במוצג רשומים שלא כימיקלים לגבי

 
 ייספגו חשיפה אירוע במהלך בעור הנספגים הכימיקלים שכל ההנחה על מבוססת 7-ה משוואה

 לרוב העיקרי המחסום היא העורהשכבה הקרנית של  כאשר, הדם במחזור דבר של בסופו
 מחסום להוות יכול המתקיים האפידרמיס, גבוהה שומנים ספיחת עם בכימיקלים. הכימיקלים
 הקצב, קורה זה כשמצב. הדם למחזור מהשכבה הקרנית של העור כימית להעברה משמעותי

 יםהמתא האפידרמיס בבסיס התאים התרבות וקצב השכבה הקרנית של העור נשירת של היחסי
השכבה הקרנית  נשירת, דומות מסיבות. הנספג הכימיקל של הכולל בסכום הנטו לירידה תורם

 אך גבוהה שומנים ספיחת להם שאין כימיקלים של הספיגה כמות את להפחית יכולה של העור
 .באיטיות מתבצעת השכבה הקרנית של העור דרך שהחדירה כך מספיק גדולים הם

 
 RAGS של 3-ב ממוצג הושג שנבדקו בכימיקלים יציב למצב הגעהה זמן :יציב למצב הגעה זמן
 למצב ההגעה זמן, 3-ב במוצג רשומים שאינם בכימיקלים(. USEPA ,2004) ה חלק, I כרך
, USEPA) ה חלק, I כרך RAGS -ל בהתאם הבאה המשוואה באמצעות הוערך, (שעות) *t, יציב

2004:) 
 

 ,B = 0.6 או B < 0.6 אם

 eventt 4.2*  (8-ה) 
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 ,B > 0.6 אם

  22* 6 cbbt event   (9-ה) 

 
 :כדלהלן ומבוטאיםG.L. ,(1990 ), מפלין לנתונים שהותאמו קורלציה מקדמי הם c -ו b כאשר

 

 B

BB
c






13

331 2

 -ו 
 

c
B

b 
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 (10-ה) .2

 
 כרך RAGS של 3-ב ממוצג הושגו שנבדקו בכימיקלים מקטעים ספוגי מים: מקטעים ספוגי מים

I ,ה חלק (USEPA ,2004 .)של היחסית התרומה, 3-ב במוצג רשומים שאינם בכימיקלים 
, I כרך RAGS של 5-א ממוצג הוערך, (יחידות ללא) FA, מקטעים ספוגי מים החדירה מקדם

 .(USEPA ,2004) ה חלק
 
 

 וכימיים פיזיים מאפיינים 4.ה
 

 אלה בערכים להשתמש יש. 2-ה בטבלה רשומים ם חשודיםשל כימיקלי וכימיים פיזיים מאפיינים
 הערכים את מאשרות והרשויות אותן לשנות מוצדקות סיבות יש אם אלא השלבים בכל

 .3 בשלב סיכונים בסקר מתאימה הצדקה עם רק יתאפשר שונים בערכים השימוש. החלופיים
 

 :והכימיים הפיזיים המאפיינים להשגת שימשה הבאה ההיררכיה
 

 2011 יוני, כימיקליים-ספציפיים בפרמטרים התומכות( RSL) אזוריות סינון רמות תטבל .1
(USEPA ,2011b); 

 .(USEPA ,2002c) על-קרן לאתרי קרקע סינון רמות לפיתוח משלימה הדרכה .2
 

 מקטעי של וכימיים פיזיים למאפיינים. ערך כל של המקור את מציינים 2-ה בטבלה שוליים הערות
TPH ,6.4.4 בסעיף עיין. 

 
 

  חשיפה גורמי 5.ה
 

 בשלב גנריות סיכון-לפיתוח רמות יעד מבוססות המשמשים המחדל ברירת וערכי החשיפה גורמי
 גורמי. IRBCA -ה של המשימה כוח ידי על ואושרו הוערכו אלה ערכים. 3-ה בטבלה מוצגים 1

 בסקר. לאתר תספציפיו מדידות במקום המקצועית הספרות סמך על כלל בדרך מוערכים חשיפה
 ברורה הצדקה יש כאשר לאתר ספציפיים חשיפה בגורמי להשתמש ניתן, 3 בשלב סיכונים
 . הרשויות של ואישור

 

 :חשיפה גורמי על מידעל מקורה
Exposure Factors Handbook Volume 1 – General Factors (USEPA, 1997c, 2011) 

 אישור יש םא 3 בשלב סיכונים לסקר שמשל יכולים חשיפה גורמי על לנתונים אחרים מקורות 
 .מהרשויות
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 בנייה של ופרמטרים הסעה של פרמטרים 6.ה
 

 אלה גורמים. עקיפים חשיפה מסלולי של היעד רמות להערכת נחוצים הסעה של פרמטרים
 הקרקע נקבוביות, האתר אזור, תהום למי עד עומק כגון הפיזיים האתר מאפייני את מאפיינים

 באקוויפר הקרקע את המייצגת קרקע נבחרה, 1 בשלב סיכונים בסקר. אתרב חדירה וקצב
 הסעה של לפרמטרים המחדל ברירת ערכי את מציגות( ב) 4-ה וטבלה( א) 4-ה טבלה. החוף

 ידי על נבחרו אלה ערכים. 1 בשלב המחושבות סיכון-ברמות יעד מבוססות בנייה של ופרמטרים
 חלל אל קרקע גז של הנפחי זרימה קצב' המונח, (א) 4-ה בטבלה. IRBCA -ה של המשימה כוח

 זרימה. (הלא רוויה)תת הקרקע מ הבניין לתוך שזורם הקרקע גז נפח את מייצג( Qsoil)' סגור
 . הבניין של הפנימי והחלק (הלא רוויה)תת הקרקע  בין בלחץ ההפרשים בגלל מתרחשת כזו

 
 של מחדל ברירת וערכי לאתר ציפייםספ ערכים של בשילוב משתמשים, 2 בשלב סיכונים בסקר
 או לאתר ספציפי הוא אם בין, משתמשים שבו פרמטר של הערך. 'ג בנספח שנידון כפי הסעה
 באתר התנאים כאשר. לאתר הספציפיים התנאים סמך על מוצדק להיות חייב, מחדל ברירת
 . לאתר ספציפיים בערכים להשתמש יש, 1 בשלב מההנחות משמעותי באופן שונים

 
לחישוב רמות יעד  הנדרשים הסעה של הספציפיים הפרמטרים, 3 בשלב סיכונים בסקר

 . משתמשים שבו במודל תלויים יהיו ספציפיות לאתר
 

 תהום מי מסלול על הגנה 7.ה

 אותו להעריך יש, בעתיד או כיום לתנאים בכפוף למלא נחשב תהום במי השימוש מסלול אם
 :כדלהלן כמותי באופן

 
 נקודת החשיפה .7.3.ה בסעיף מוגדר נקודת החשיפה. הקריטית נקודת החשיפה יזיהו :1 שלב
 את לסנן ניתן, לכך בנוסף. היפותטית באר להיות יכולה היא אך ממשית באר בהכרח אינה

 .מים קידוח של ומזוהם רדוד באזור בהכרח ולא, יותר עמוק מזוהם לא באזור נקודות החשיפה
 

להם תקני מי  שיש עבור כימיקלים חשודים. ודות החשיפהבנק היעד רמות קביעת :2 שלב
עבור . תקן מי השתייה הישראלי תהיה בנקודת החשיפה היעד רמת, מוצעים שתייה ישראליים

 המבוסס מחושב ערך יהיו היעד רמות, להם תקני מי שתייה ישראליים שאין כימיקלים חשודים
 בעקבות מבנים בתוך אדים ושאיפת עורי געמ, תהום מי עיכול של הנחה מתוך שיוצא סיכונים על

 תישקל במים השימוש מסלול על המבוססת מבנים בתוך אדים ששאיפת לציין יש. במים שימוש
 (1-ה באיור עיין) לכימיקלים נדיפים חשודים רק

 
בארות בנקודות . הדיגוםבנקודות  יעד רמות וחישוב הדיגוםבארות בנקודות  זיהוי :3 שלב

 במי הכימיקלים החשודים ריכוזי את לנטר כדי נקודת החשיפה ובין המקור בין ממוקמות הדיגום
 יפותחו סיכונים מבוססי יעד ריכוזי. בנקודות החשיפה חריגות מפני להגנה כאמצעי תהום

 שהוסבר כפי לאתר ספציפיים ופרמטרים הסעה של מתאימים מדלים באמצעות דיגוםמנקודת ה
 .12.ה בסעיף

 
 יעד רמות לחשב יש. הפליטה באזור בקרקע מייצגים וזי כימיקלים חשודיםריכ חישוב :4 שלב

 שהוצגו והמודלים המשוואות באמצעות הפליטה אזור עבור גם הקרקע של סיכונים-מבוססות
 .זה בנספח
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 :הבאים הפרטים את דורשת התהום מי מסלול על ההגנה

 

 ;הקרקע מקור של המידות .1
 ;התהום מי מקור של המידות .2
 ;נקודת החשיפה של המיקום .3
 ;דיגוםנקודת ה של המיקום .4
 ;בנקודת החשיפה בהם לעמוד שיש הסטנדרטים .5

 

 סומרס של במודל להשתמש ניתן, לעיל הפרטים סמך על. זה מסלול של סכמה מציג 1-ה איור
 :הבאים את לחשב כדי ודומניקו

 
 ;דיגוםבנקודת ה המותר הריכוז .1
 .הקרקע במקור המותר הריכוז .2

 
 שנמדדים המייצגים לריכוזים מושווים דיגוםובנקודת ה בנקודת החשיפה תריםהמו הריכוזים

 .מוגן המסלול אם לקבוע כדי (הקרקע ומקור דיגוםהנקודת ) אלה מיקומים בשני
 

 :להלן נידונה לעיל שמוצגים הנתונים בחמשת הבחירה
 

 קרקע מקור של מידות 7.1.ה

 של היסטורי וידע האתר חקירת על התבססות תוך משוערות הקרקע מקור של המידות
. 1-ה באיור שמוצג כפי' Wga'-ו' L' המידות עם בקירוב למלבני נחשב המקור. באתר הפעילויות

 .1-ה באיור שמוצג כפי הזרימה לכיוון יחסית הינה המקור של המידות שהגדרת לציין יש
 

 תהום מי מקור של מידות 7.2.ה

 
 מכאן. מטה אנכי באופן עוברים רווי שאינו באזור שהכימיקלים החשודים היא השמרנית ההנחה

 יש, לכך בנוסף. הקרקע מקור של שטח המבנהל זהה והינ התהום מי מקור של שטח המבנהש
 יותר הגדולה כמידה מוערכת והיא( 1-ה איור ראה) המים למקור' δgw' העומק מידת את לשייך
 :מבין

 

 ;מפלס מי התהום של התנודות טווח .1
  ;שאליו עברו כימיקלים חשודים למפלס מי התהום הממוצע מקלעו מתחת העומק .2
 ;בבאר הסינון עובי .3
 .מחושב ערך .4

 

 .האקוויפר של מהעובי יותר גדול להיות יכול לא זה עובי מקרה באף
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 חשיפה נקודת של המיקום 7.3.ה

 
 עד המקור של היורד הגרדיאנט מקצה במרחק תמוקם נקודת החשיפה, 1 בשלב סיכונים בסקר

 :של נימוםלמי
 

 ;הקיימת הבאר של המיקום .1
 ;היורד הגרדיאנט בכיוון הנכס גבול .2
" מוקדי הזיהום" ממרכז מטרים 100 במרחק ממוקמת נקודת החשיפה, גדולים באתרים .3

 . השניים מבין יותר הנמוך, הנכס גבול או
 

 .המים רשות ידי על שהוגדר במרחק תמוקם נקודת החשיפה, בלבד ביתי בשימוש
 

 100 הוא לעיל המתוארות הנקודות שלוש של המינימום, (א) 2-ה באיור המוצג דוגמהל בתרחיש
, לכך בדומה. 3 בנקודה היא שנקודת החשיפה מכאן. המקור של היורד הגרדיאנט מקצה' מ

 ביותר הקרובה הנקודה היא קיימת שבאר מפני נקודת החשיפה היא 1 נקודה, (ב) 2-ה באיור
 או קיימת באר כלומר, היפותטית נקודה להיות יכולה קודת החשיפהנ, לעיל שצוין כפי. מהמקור

 .בנקודת החשיפה קיימת לא
 

 דיגוםה נקודת של המיקום 7.4.ה

ריכוזי כימיקלים . נקודת החשיפה ובין המקור בין הממוקמת ניטור באר היא דיגוםנקודת ה
, דיגוםבנקודת ה המותרים לריכוזים מושווים מכן ולאחר דיגוםבנקודת ה נמדדים חשודים

 על מגן התהום מי מסלול אם לקבוע כדי משמשת זו השוואה. להלן שנידון כפי המחושבים
 .האתר

 

 החשיפה בנקודת סטנדרטים 7.5.ה

 מפרטת 5-ה טבלה. בנקודת החשיפה בו לעמוד שיש מחושב ערך או תקן מי השתייה הישראלי
 האחרים הכימיקלים כל לגבי. ימיםקי חדשים ישראלים שתייה מי תקני שעבורם הכימיקלים את

 עיכול סמך על חושבו ביתי לשימוש למים מקבילים תקנים, עדכני ללא תקן מי שתייה ישראלי
 הערכים. 'ה בנספח במשוואה עיין. ביתי שימוש במהלך אדים ושאיפת מים עם עורי מגע, המים

 (.ד) 7-2 בטבלה גם מוצגים
 

  וםדיגה בנקודת המותר הריכוז חישוב 7.6.ה

נקודת מ שונים מרחקים עבור תהוםה מי על המגנים 1 בשלב הקרקע ריכוזי את להעריך כדי
 הפחתת מקדם עם יוכפלו( ד) 7-2 בטבלה התהום מי מקור וריכוזי הקרקע מקור ריכוז, החשיפה

' מ 0 במרחק אם נקודת החשיפה, לדוגמה(. ה) 7-2 בטבלה רווי שאינו תווך של ערכיםב דילול
-ו ג"ק/ג"מ 0.00344 הם( ד) 7-2 מטבלה בנזן של התהום ומי הקרקע מקור כוזירי, מהמקור
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 הוא' מ 100 של למרחק( ה) 7-2 בטבלה מקדם הפחתת הדילול ערך. בהתאמה', ל/ג"מ 0.005
-ו ג"ק/ג"מ 0.064 הם התהום מי ומקור הקרקע מקור ריכוזי, אלה ערכים כשמכפילים. 18.7

  .בהתאמה', ל/ג"מ 0.094
 

 באזור הבאים בערכי מקדם הפחתת הדילול שתמשיש לה 2 ובשלב 1 בשלב יכוניםס בסקר
 :בעומק התלוי הרווי הבלתי

 
 DAF = 1 ',מ 6-מ פחות תהום למי עומק
 DAF = 2 ',מ 16 – 6 תהום למי עומק
 DAF = 4 ',מ 16 על העולה תהום למי עומק

 
 :הבאה אההמשוו באמצעות להעריך ניתן דיגוםבנקודת ה המותר הריכוז את

 

 
POD

bldg
TGWPOD DAF

DAF
CC  (11-ה) 

 ,כאשר
CPOD  = ('ל/ג"מ) דיגוםבנקודת ה המותר התהום מי ריכוז, 
CTGW  = לאתר מחוץ/באתר לבניין מתחת תהום מי של היעד ריכוז 

 ('ל/ג"מ)
DAFbldg   = ומקור לאתר מחוץ/באתר בניין בין דילול הפחתת מקדם 

 דומניקו משוואת באמצעות המוערך
DAFPOD   = המוערך והמקור דיגוםה נקודת בין דילול הפחתת גורם 

 דומניקו משוואת באמצעות
 

 המרחק את אין אם(. ה) 7-2 מטבלה ערכי מקדם הפחתת דילול את להשיג ניתן לעיל במשוואה
 . ליניארית באינטרפולציה להשתמש ניתן, המדויק

 
 הקרקע במקור המותר הריכוז חישוב 7.7.ה
 

 :הבאה המשוואה באמצעות לחשב ניתן הקרקע במקור ותרהמ הריכוז את

 unsat
SW

bldg
TGWSS DAF

LF

DAF
CC  (12-ה) 

 ,כאשר
CSS  = (ג"ק/ג"מ) במקור המותר הקרקע ריכוז 

CTGW  = לאתר מחוץ/באתר לבניין מתחת תהום מי של היעד ריכוז 
 ('ל/ג"מ)

DAFbldg  = ומקור לאתר מחוץ/באתר בניין בין דילול הפחתת מקדם 
  דומניקו משוואת באמצעות המוערך

LFSW  = ([קרקע-ג"ק/ג"מ(/)מים-'ל/ג"מ]) יבשה בקרקע חלחול מקדם 
DAFunsat = רווי בתווך הבלתי דילול הפחתת מקדם 

 

 עיליים מים גופי על להגנה יעד רמות  8.ה
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 איכות על ולהגן והים אגמים, נחלים כולל עיליים מים גופי על אפשריות השפעות להעריך יש
 על ידוע כאשר עיליים מים בגופי בדגימת כימיקלים חשודים צורך שיהיה ייתכן. העיליים המים

 יעד רמות. עיליים מים גוף על שלילית להשפעה חשד קיים כאשר או העברת כימיקלים חשודים
 משפיעים שאינם גורמים סמך על מחושבות להטרדה הקשורים שיקולים על המבוססות לשיקום

 .במים השימוש יכול על משפיעים זאת למרות אך, ביבההס ועל הבריאות על
 

, לנחל הפליטה בנקודת מותרים ריכוזי כימיקלים חשודים של הכהער( i) דורשת נחלים על הגנה
(ii )יש. תהום במי בפלומת הזיהום שונים במיקומים מותרים ריכוזי כימיקלים חשודים חישוב 

הכימיקלים  ריכוז, לפיכך. מהשלבים אחד ףבא המים בגוף ערבוב אזור שיהיה שאסור לציין
 מי של הפליטה בנקודת תהום במי הכימיקלים החשודים לריכוז שווה בנחל המותר החשודים

, התנדפות, פירוק, דילול, ערבוב בעקבות הנחל בתוך ההפחתה. העיליים המים לגוף התהום
 .זניחה היא סדימנטיםל התחלקות

 
 ומקור המקור ריכוזי בין שונים במרחקים דיגוםבנקודת ה תהום במי ריכוזי כימיקלים חשודים

 .3-ה באיור גם עיין. להלן המתוארת הפרוצדורה באמצעות מוערכים הקרקע
 

 נבחר הפליטה בנקודת המותר הריכוז: לנחל הפליטה בנקודת מותר הריכוז קביעת :1 שלב
 כגון המקבל המים גוף של במאפיינים תלוי זה ריכוז(. ב) 5-1 בטבלה המפורטים הריכוזים מבין
 בריכוזים להשתמש יש, שתייה מי למטרות ישמש הנחל אם. ים ומי נהר שפך מי, מתוקים מים
 למשל, שתייה שאינן אחרות למטרות ישמש הנחל אם(. א) 7-2 בטבלה ביתי שימוש של

 צורך שיהיה ייתכן, פנאי לפעילויות או תעשייתית אספקה, בר חיות השקיית, משק חיות, השקיה
 הנמוך בריכוז להשתמש יש, שימושים מספר יש לנחל אם. המתאימות היעד רמות את לחשב
 . ביותר

 
 ישימים ריכוזי כימיקלים חשודים לאחור לחשב ניתן: וקרקע תהום מי ריכוזי הערכת: 2 שלב

של  הרעיון באמצעות תהום מי מקור של ובבארות דיגוםה בנקודת בבארות תהום ומי לקרקע
 מוצגים, ודומניקו סאמר של המודלים בין שילוב, הספציפיות המשוואות. חתת דילולמקדם הפ

 שהכרחי בכך הדיגוםנקודת בבאר  על המגנים הריכוזים לחישוב דומה הפרוצדורה. 'ה בנספח
 שבמקרה לציין יש .המתאימים ההפחתה מקדמי את ולחשב יותר או אחת דיגוםנקודת  לקבוע

 .לנחל נפלטים התהום מי שבו קוםהמי היא נקודת החשיפה, זה
 

 יש. התהום מי הגנת על חלים לעיל הנידונים תהום ובמי בקרקע הכימיקלים החשודים ריכוזי
, תהום מי ועיכול נדיפים אדים שאיפת כגון, התהום ממי אחרים חשיפה מסלולי גם להעריך

 להוביל עשויים אלה חשיפה מסלולי על המבוססים שיקום קריטריוני, לפיכך. מהתהליך כחלק
 .עיליים מים גוף על המגנים מאלה יותר נמוכים שיהיו מותרים לריכוזי כימיקלים חשודים

 
 

 מתמטיים מודלים  9.ה
 

 רמות את לחשב כדי, משוואות או, מודלים של סוגים בשני משמשים לעיל שהוזכרו הפרמטרים
 סיכונים בסקרי. הסעה ודלימ( ii), קליטה משוואות( i) הם אלה. סיכונים על המבוססות היעד

, ספציפי באופן. זה נספח בסוף המוצגים ובמשוואות במודלים בחרו הרשויות, 2 ובשלב 1 בשלב
 :כוללים אלה מודלים

 

 ואטינגר ונסון'ג מודל – תהום ומי (הלא רוויה)תת הקרקע מ מבנים בתוך אדים שאיפת 
(J&E( )USEPA ,2004b) ,4-ה באיור עיין; 
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 מדריך :קרקע סינון הדרכתב המופיע התנדפות מקדם – מהקרקע וץבח אדים שאיפת 
 משמש סופי מקור, אלה מבין. ואינסופיים סופיים למקורות( USEPA ,1996b) למשתמש

  ;1סיכון בשלב -לחישוב רמות יעד מבוססות
 

 מדריך :קרקע סינון הדרכתב חלקיקים פליטת מקדם – מהקרקע בחוץ אדים שאיפת 
 ;(USEPA ,1996) למשתמש

 

 סאמר מודל – תהום מי הגנת מסלול (ASTM ,1995a )ושוורץ דומניקו) דומניקו ומודל ,
1990  .) 

 במצב או יעד רמות להעריך כדי אחורי במצב ובמודלים במשוואות להשתמש שניתן לציין יש
 עם. קדמי במצב וגם אחורי במצב גם משוואות מופיעות זה בנספח. סיכון להעריך כדי קדמי

 חלופיים במודלים להשתמש ניתן, 3 בשלב עבודה תכנית להגשת ועד הרשויות של מראש אישור
 .3 בשלב סיכונים בסקר

 
 

 לעופרת יעד רמות 10.ה
 

. העצבים מערכת היא עופרת לרעילות העיקרי היעד אך, רעילות השפעות מספר יש לעופרת
, אדמה על או הרצפה על משחקו זחילה כגון, מסוימות התנהגויות. במיוחד פגיעים צעירים ילדים

 שהיא מפני במיוחד רגישה צעיר ילד של המרכזת העצבים ומערכת מוגברת לחשיפה מובילות
 עלולות במיוחד רעילות שאינן עופרת של נמוכות לרמות אפילו כרונית חשיפה. מתפתחת עדיין

 . בהתנהגות ובעיות למידה לקויות, לקויה נפשית להתפתחות להוביל
 

 הסיכון הוא מגורים בסביבת העיקרי החשש, לעופרת הלחשיפ ילדים של הגדולה ותהפגיע עקב
 עוברים אך, ישיר באופן כלל בדרך נחשפים אינם ילדים, מגורים בסביבת שאינו בתרחיש. לילדים
 . להיחשף עלולים הרות עובדות נושאות אותם

 
 מידע לספק וכדי בהריון יםונש ילדים אצל בדם עופרת ריכוזי לחיזוי מודלים פיתוח USEPA -ה

 קינטית-הביו המשולבת החשיפה צריכת מודל. µg/dL 10 -מ החורג האוכלוסייה אחוז לגבי
(IEUBK )בדם גבוהות עופרת רמות של הסיכון את חוזה (PbB )שבע לגיל מתחת ילדים אצל 

( ALM) במבוגרים עופרת של מתודולוגיה ואילו, שונים ממקורות סביבתי לעופרת שנחשפים
 המזוהמים לאתרי שנחשפות נשים ידי על הנישאים עוברים של בדם העופרת ריכוזי את חוזה

 . בעופרת
 

ובמודל  קינטית-במודל צריכת החשיפה המשולבת הביו המשמש בדם העופרת ריכוז
 סיכון מתקיים שמעליה הרמה שזוהי מכיוון µg/dL 10 הוא המתודולוגיה של עופרת במבוגרים

 10 -ל מתחת ברמות הודגמו עופרת של התפתחותיות שהשפעות אף, תלבריאו משמעותי
µg/dL .על שליליות להשפעות סף הודגם לא, ב"ארה של מחלות לבקרת למרכז בהתאם 

 . בדם בטוחה רמה זוהתה ולא צעירים בילדים הבריאות
 

 על המבוססות קרקע סינון רמות הציע בקליפורניה סביבתיים בריאות סיכוני להערכת המשרד
 אמת המהווה הגדרתית מצטברת כעלייה המוגדרת, עופרת לגבי לילדים ספציפי מדריך ערך

 הינו בדם עופרת ריכוזי של המידה באמת זה שינוי. μg/dL 1 -ל עד( PbB) בדם בעופרת מידה
 של קודמות יעד רמות ואילו, לילדים סיכון על המבוססת, הבריאות על להגן שנועדה הערכה
 . עדכני מדעי מידע כללו שלא" דאגה רמת" על סוהתבס בדם עופרת
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 : הן IRBCA -ה בתהליך הקרקע רמות, לעיל המידע סמך על

 
 ג"ק/ג"מ 80  (הקרקע עם ישיר מגע) למגורים לשימוש קרקע
 ג"ק/ג"מ 320 (הקרקע עם ישיר מגע) למגורים לשימוש שאינה קרקע

 
 אם עופרת עבור לאתר ספציפי( 3 בשלב) סיכונים סקר לבצע אם לבחור יכול האחראי הצד

 . אלה מרמות חורגים הריכוזים
 

 עשוי או מלא זה מסלול שבהם באתרים. תהום למי בחלחול מתחשבים לא לעיל הקרקע ריכוזי
 באמצעות חלחול בבדיקת השימוש. לאתר ספציפי ניתוח לדרוש עשויות הרשויות, מלא להיות

 לעופרת האפשרות את לקבוע כדי לשמש עשוי מחלחלים מים של לזה הדומה pH עם מים
 .תהום מי על המשפיעה

 
 DNAPL או LNAPL -ל יעד רמת חישוב 11.ה
 

. DNAPL או LNAPL יש כאשר יעד סיכון רמות של החישוב את מאפשר IRBCA -ה תהליך
 או במגורים רצפטור עבור מבנים בתוך שאיפה הם העיקריים החשיפה מסלולי, זה לתנאי בכפוף
 במסלולים. בעתיד או כיום שהיא נקודת החשיפה תהום מי באר על והגנה, למגורים נושאי באזור

 או/ו LBAPL -מ הנפלטים הממסים וריכוז האדים ריכוז חישוב הוא העיקרי השלב, אלה
DNAPL .הפרוצדורות באמצעות ויעד סיכון רמות לקבוע ניתן, מוערכים אלה שריכוזים לאחר 

 .לעיל 8.ה עד 2.ה בסעיפים המתוארות
 זה ריכוז. הקרקע אדי של בפועל הריכוז הם DNAPL או LNAPL עם באיזון הקרקע אדי ריכוזי
 של המול שבר( ii) לכימיקל הספציפי הרווייה בקרקע האדים ריכוז( i) הבאות בנקודות תלוי

של כימיקל  המול שבר אם. מחושב הקרקע אדי ריכוז שעבורו DNAPL או LNAPL -ב הכימיקל
 באמצעות שחושבו, מחדל כברירת המוגדרים מול בשברי להשתמש ניתן, ידוע אינו ויםמס חשוד
 NAPL -ה את לנתח ניתן אם, DNAPL או LNAPL -ב ספציפי של כימיקל חשוד משוקלל מקטע

 לניתוח LNAPL/DNAPL -ה את לדגום יכול המעריך, לחלופין. שלו המרכיבים את ולקבוע
 הספציפיות המשוואות. המול ושברי המשק לגבי לאתר יםספציפי ערכים לקבוע כדי במעבדה

 .'ה בנספח מוצגות בפועל המומסים ריכוז או בפועל הקרקע אדי ריכוז לחישוב המשמשות
 

 לחישוב לשמש יכולים מומסים או קרקע אדי של בפועל ריכוזים, הסיכונים סקר של קדמי במצב
ונקודות  POD הדיגוםרות נקודות בבא הריכוז להערכת או מבנים בתוך שאיפה של הסיכון

 שנוצרים לאדים הקשורים מסלולים, למפלס מי התהום מתחת ממוקם DNAPL אם. חשיפה
 .רוויה קרקע של העליון העמוד את חודרים לא שאדים כיוון, לחלקיים ייחשבו DNAPL -מה
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Dermal
(ABSd)

Gastrointestinal
(GIABS)

(mg/kg-day)-1 (m3
/μg) (mg/kg-day)-1 (mg/kg-day) (mg/m3) (mg/kg-day)

 VOCs and SVOCs
1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 NA NA NA 2.0E+00 5.0E+00 2.0E+00 NA 1.0
1,1-Biphenyl 92-52-4 8.0E-03 NA 8.0E-03 5.0E-02 4.0E-04 5.0E-02 NA 1.0
1,1-Dichloroethylene 75-35-4 NA NA NA 5.0E-02 2.0E-01 5.0E-02 NA 1.0
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 NA NA NA NA 5.0E-03 NA NA 1.0
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 NA NA NA NA 7.0E-03 NA NA 1.0
1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 8.0E-01 6.0E-03 8.0E-01 2.0E-04 2.0E-04 2.0E-04 NA 1.0
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 NA NA NA 1.0E-02 NA 1.0E-02 NA 1.0
1,3-Butadiene 106-99-0 3.4E+00 3.0E-05 3.4E+00 NA 2.0E-03 NA NA 1.0
1,3-Dimethylnaphthalene 575-41-7 NA NA NA NA NA NA NA NA
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 5.4E-03 1.1E-05 5.4E-03 7.0E-02 8.0E-01 7.0E-02 NA 1.0
1-Methyl-2-ethylbenzene 611-14-3 NA NA NA NA NA NA NA NA
1-Methyl-4-ethylbenzene 622-96-8 NA NA NA NA NA NA NA NA
1-Methyl-4-isopropylbenzene 99-87-6 NA NA NA NA NA NA NA NA
1-Methylnaphthalene 90-12-0 2.9E-02 NA 2.9E-02 7.0E-02 NA 7.0E-02 0.13 1.0
2,3-Dimethylbutane 79-29-8 NA NA NA NA NA NA NA NA
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 118-96-7 3.0E-02 NA 3.0E-02 5.0E-04 NA 5.0E-04 0.032 1.0
2-Methyl-1-butene 563-46-2 NA NA NA NA NA NA NA NA
2-Methylchrysene 3351-32-4 NA NA NA NA NA NA NA NA
2-Methylnaphthalene 91-57-6 NA NA NA 4.0E-03 NA 4.0E-03 0.13 1.0
2-Methylpentane 107-83-5 NA NA NA NA NA NA NA NA
3-Methylpentane 96-14-0 NA NA NA NA NA NA NA NA
6-Methylchrysene 1705-85-7 NA NA NA NA NA NA NA NA
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 2.5E+02 7.1E-02 2.5E+02 NA NA NA 0.13 1.0
Acenaphthene 83-32-9 NA NA NA 6.0E-02 NA 6.0E-02 0.13 1.0
Acenaphthylene 208-96-8 NA NA NA NA NA NA NA NA
Anthracene 120-12-7 NA NA NA 3.0E-01 NA 3.0E-01 0.13 1.0
Benz(a)anthracene 56-55-3 7.3E-01 1.1E-04 7.3E-01 NA NA NA 0.13 1.0
Benzene 71-43-2 5.5E-02 7.8E-06 5.5E-02 4.0E-03 3.0E-02 4.0E-03 NA 1.0
Benzo(a)pyrene 50-32-8 7.3E+00 1.1E-03 7.3E+00 NA NA NA 0.13 1.0
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 7.3E-01 1.1E-04 7.3E-01 NA NA NA 0.13 1.0
Benzo(e)pyrene 192-97-2 NA NA NA NA NA NA NA NA
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 NA NA NA NA NA NA NA NA
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 7.3E-02 1.1E-04 7.3E-02 NA NA NA 0.13 1.0
Bromoform 75-25-2 7.9E-03 1.1E-06 7.9E-03 2.0E-02 NA 2.0E-02 0.1 1.0
Carbon tetrachloride 56-23-5 7.0E-02 6.0E-06 7.0E-02 4.0E-03 1.0E-01 4.0E-03 NA 1.0
Chloroform 67-66-3 3.1E-02 2.3E-05 3.1E-02 1.0E-02 9.8E-02 1.0E-02 NA 1.0
Chrysene 218-01-9 7.3E-03 1.1E-05 7.3E-03 NA NA NA 0.13 1.0
cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 NA NA NA 2.0E-03 NA 2.0E-03 NA 1.0
cis-2-Butene 590-18-1 NA NA NA NA NA NA NA NA
Coronene 191-07-1 NA NA NA NA NA NA NA NA
Cyclohexane 110-82-7 NA NA NA NA 6.0E+00 NA NA 1.0
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Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 7.3E+00 1.2E-03 7.3E+00 NA NA NA 0.13 1.0
Dibenzothiophene 132-65-0 NA NA NA NA NA NA NA NA
Ethylbenzene 100-41-4 1.1E-02 2.5E-06 1.1E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E-01 NA 1.0
Ethylene dibromide (EDB) 106-93-4 2.0E+00 6.0E-04 2.0E+00 9.0E-03 9.0E-03 9.0E-03 NA 1.0
Ethylene dichloride (EDC) 107-06-2 9.1E-02 2.6E-05 9.1E-02 6.0E-03 7.0E-03 6.0E-03 NA 1.0
Fluoranthene 206-44-0 NA NA NA 4.0E-02 NA 4.0E-02 0.13 1.0
Fluorene 86-73-7 NA NA NA 4.0E-02 NA 4.0E-02 0.13 1.0
HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) 2691-41-0 NA NA NA 5.0E-02 NA 5.0E-02 0.006 1.0
Indene 95-13-6 NA NA NA NA NA NA NA NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 7.3E-01 1.1E-04 7.3E-01 NA NA NA 0.13 1.0
Isopropylbenzene 98-82-8 NA NA NA 1.0E-01 4.0E-01 1.0E-01 NA 1.0
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 1634-04-4 1.8E-03 2.6E-07 1.8E-03 NA 3.0E+00 NA NA 1.0
Methylcyclohexane 108-87-2 NA NA NA NA NA NA NA NA
Methylcyclopentane 96-37-7 NA NA NA NA NA NA NA NA
Naphthalene 91-20-3 NA 3.4E-05 NA 2.0E-02 3.0E-03 2.0E-02 0.13 1.0
n-Butylbenzene 104-51-8 NA NA NA 5.0E-02 NA 5.0E-02 NA 1.0
n-Heptane 142-82-5 NA NA NA NA NA NA NA NA
n-Hexane 110-54-3 NA NA NA 6.0E-02 7.0E-01 6.0E-02 NA 1.0
n-Pentane 109-66-0 NA NA NA NA 1.0E+00 NA NA 1.0
n-Propylbenzene 103-65-1 NA NA NA 1.0E-01 1.0E+00 1.0E-01 0.1 1.0
Perylene 198-55-0 NA NA NA NA NA NA NA NA
Phenanthrene 85-01-8 NA NA NA NA NA NA NA NA
Pyrene 129-00-0 NA NA NA 3.0E-02 NA 3.0E-02 0.13 1.0
RDX 121-82-4 1.1E-01 NA 1.1E-01 3.0E-03 NA 3.0E-03 0.015 1.0
sec-Butylbenzene 135-98-8 NA NA NA NA NA NA NA NA
Styrene 100-42-5 NA NA NA 2.0E-01 1.0E+00 2.0E-01 NA 1.0
tert-Butylbenzene 98-06-6 NA NA NA NA NA NA NA NA
Tetrachloroethylene 127-18-4 2.1E-03 2.6E-07 2.1E-03 6.0E-03 4.0E-02 6.0E-03 NA 1.0
Toluene 108-88-3 NA NA NA 8.0E-02 5.0E+00 8.0E-02 NA 1.0
trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 NA NA NA 2.0E-02 6.0E-02 2.0E-02 NA 1.0
trans-2-Butene 624-64-6 NA NA NA NA NA NA NA NA
Trichloroethylene 79-01-6 4.6E-02 4.1E-06 4.6E-02 5.0E-04 2.0E-03 5.0E-04 NA 1.0
Vinyl chloride 75-01-4 7.2E-01 4.4E-06 7.2E-01 3.0E-03 1.0E-01 3.0E-03 NA 1.0
Xylene (m) 108-38-3 NA NA NA 2.0E-01 1.0E-01 2.0E-01 NA 1.0
Xylene (o) 95-47-6 NA NA NA 2.0E-01 1.0E-01 2.0E-01 NA 1.0
Xylene (p) 106-42-3 NA NA NA 2.0E-01 1.0E-01 2.0E-01 NA 1.0
Xylenes (total) 1330-20-7 NA NA NA 2.0E-01 1.0E-01 2.0E-01 NA 1.0

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
Aliphatics - > C5-C8 NA NA NA NA 4.0E-02 7.0E-01 4.0E-02 NA 1.0
Aliphatics - > C9-C18 NA NA NA NA 1.0E-01 3.0E-01 1.0E-01 0.1 1.0
Aliphatics - >C19-C32 NA NA NA NA 2.0E+00 NA 2.0E+00 0.1 1.0
Aromatics - >C6-C8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C9-C16 NA NA NA NA 3.0E-02 5.0E-02 3.0E-02 0.1 1.0
Aromatics - >C17-C32 NA NA NA NA 3.0E-02 NA 3.0E-02 0.13 1.0
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Pesticides
Alachlor 15972-60-8 5.6E-02 NA 5.6E-02 1.0E-02 NA 1.0E-02 0.1 1.0
Atrazine 1912-24-9 2.3E-01 NA 2.3E-01 3.5E-02 NA 3.5E-02 0.1 1.0
Chlordane 12789-03-6 3.5E-01 1.0E-04 3.5E-01 5.0E-04 7.0E-04 5.0E-04 0.04 1.0
Endrin 72-20-8 NA NA NA 3.0E-04 NA 3.0E-04 0.1 1.0
Heptachlor 76-44-8 4.5E+00 1.3E-03 4.5E+00 5.0E-04 NA 5.0E-04 0.1 1.0
Lindane 58-89-9 1.1E+00 3.1E-04 1.1E+00 3.0E-04 NA 3.0E-04 0.04 1.0
Methoxychlor 72-43-5 NA NA NA 5.0E-03 NA 5.0E-03 0.1 1.0

Metals
Arsenic 7440-38-2 1.5E+00 4.3E-03 1.5E+00 3.0E-04 1.5E-05 3.0E-04 0.03 1.0
Cadmium 7440-43-9 NA 1.8E-03 NA 1.0E-03 2.0E-05 2.5E-05 0.001 0.025
Chromium (III) 16065-83-1 NA NA NA 1.5E+00 NA 2.0E-02 NA 0.013
Chromium (VI) 18540-29-9 5.0E-01 8.4E-02 2.0E+01 3.0E-03 1.0E-04 7.5E-05 NA 0.025
Copper 7440-50-8 NA NA NA 4.0E-02 NA 4.0E-02 NA 1.0
Lead 7439-92-1 NA NA NA NA NA NA NA 1.0
Manganese 7439-96-5 NA NA NA 2.4E-02 5.0E-05 9.6E-04 NA 0.0
Mercury (Elemental) 7439-97-6 NA NA NA NA 3.0E-04 NA NA 1.0
Nickel (Refinary dust) NA NA 2.4E-04 NA 5.0E-02 5.0E-05 2.0E-03 NA 0.04
Nickel (Soluble salts) 7440-02-0 NA 2.6E-04 NA 2.0E-02 9.0E-05 8.0E-04 NA 0.04
Selenium 7782-49-2 NA NA NA 5.0E-03 2.0E-02 5.0E-03 NA 1.0
Silver 7440-22-4 NA NA NA 5.0E-03 NA 2.0E-04 NA 0.04
Zinc 7440-66-6 NA NA NA 3.0E-01 NA 3.0E-01 NA 1.0

Inorganics
Cyanide 57-12-5 NA NA NA 6.0E-04 8.0E-04 6.0E-04 NA 1.0

Others
Asbestos 1332-21-4 NA NA NA NA NA NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride 393-75-9 NA NA NA NA NA NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture 25321-14-6 6.8E-01 NA 6.8E-01 NA NA NA 0.1 1.0

Notes:
All toxicity values in this table, except for TPH fractions, are from the Regional Screening Level (RSL) Summary Tables November 2012  (USEPA, 2012).
The dermal slope factor and reference dose are calculated as per Appendix E, Section E.3.1.

Manganese values are for non-diet.
NA: Not available.

For TPH fractions, the toxicity values are from the Interim Guidance Evaluating Human Health Risks from Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)  (CalDTSC, 2009) and dermal and gastrointestinal absorption factors are 
from Departmental Missouri Risk-Based Corrective Action (MRBCA) Technical Guidance  (MDNR, 2006).
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 VOCs and SVOCs
1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 1.30E-02 re 5.61E-02 re 5.96E-01 re 1.43E+00 re 1.00 re
1,1-Biphenyl 92-52-4 6.54E-02 c 3.13E-01 c 7.68E-01 c 1.84E+00 c 0.99 c
1,1-Dichloroethylene 75-35-4 1.20E-02 re 4.41E-02 re 3.72E-01 re 8.93E-01 re 1.00 re
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 7.41E-02 c 3.13E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 0.99 c
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 8.63E-02 c 3.64E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 1.00 c
1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 4.42E-03 c 2.61E-02 c 2.21E+00 c 5.32E+00 c 0.95 c
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 9.31E-02 c 3.93E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 1.00 c
1,3-Butadiene 106-99-0 1.60E-02 re 4.90E-02 c 2.10E-01 re 5.10E-01 re 1.00 re
1,3-Dimethylnaphthalene 575-41-7 1.64E-01 c 7.88E-01 c 7.88E-01 c 3.03E+00 c 0.98 c
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 4.20E-02 re 1.96E-01 re 7.11E-01 re 1.71E+00 re 1.00 re
1-Methyl-2-ethylbenzene 611-14-3 7.19E-02 c 3.03E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 0.99 c
1-Methyl-4-ethylbenzene 622-96-8 7.76E-02 c 3.27E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 0.99 c
1-Methyl-4-isopropylbenzene 99-87-6 1.52E-01 c 6.76E-01 c 5.94E-01 c 2.32E+00 c 1.00 c
1-Methylnaphthalene 90-12-0 7.23E-02 c 3.31E-01 c 6.58E-01 c 1.58E+00 c 0.98 c
2,3-Dimethylbutane 79-29-8 1.85E-01 c 6.59E-01 c 3.19E-01 c 1.25E+00 c 1.00 c
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 118-96-7 1.75E-03 c 1.02E-02 c 1.97E+00 c 4.72E+00 c 0.98 c
2-Methyl-1-butene 563-46-2 4.00E-02 c 1.29E-01 c 2.60E-01 c 6.23E-01 c 1.00 c
2-Methylchrysene 3351-32-4 2.02E+00 c 1.21E+01 c 2.39E+00 c 1.09E+01 c 0.60 c
2-Methylnaphthalene 91-57-6 7.20E-02 c 3.30E-01 c 6.56E-01 c 1.57E+00 c 0.98 c
2-Methylpentane 107-83-5 2.33E-01 c 8.31E-01 c 3.19E-01 c 1.23E+00 c 1.00 c
3-Methylpentane 96-14-0 2.14E-01 c 7.64E-01 c 3.19E-01 c 1.23E+00 c 1.00 c
6-Methylchrysene 1705-85-7 2.01E+00 c 1.20E+01 c 2.39E+00 c 1.09E+01 c 0.60 c
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 3.00E+00 c 1.85E+01 c 2.87E+00 c 1.32E+01 c 0.50 c
Acenaphthene 83-32-9 1.02E-01 c 4.89E-01 c 7.68E-01 c 1.84E+00 c 1.00 c
Acenaphthylene 208-96-8 8.84E-02 c 4.19E-01 c 7.47E-01 c 1.79E+00 c 0.99 c
Anthracene 120-12-7 1.92E-01 c 9.88E-01 c 1.05E+00 c 4.04E+00 c 0.97 c
Benz(a)anthracene 56-55-3 4.74E-01 re 2.75E+00 re 2.03E+00 re 8.53E+00 re 1.00 re
Benzene 71-43-2 1.49E-02 re 5.05E-02 re 2.92E-01 re 7.00E-01 re 1.00 re
Benzo(a)pyrene 50-32-8 7.01E-01 re 4.27E+00 re 2.69E+00 re 1.17E+01 re 1.00 re
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 7.02E-01 re 4.29E+00 re 2.77E+00 re 1.20E+01 re 1.00 re
Benzo(e)pyrene 192-97-2 1.62E+00 c 9.89E+00 c 2.72E+00 c 1.23E+01 c 0.75 c
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 1.19E+00 c 7.59E+00 c 3.71E+00 c 1.66E+01 c 0.70 c
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 8.69E-01 c 5.31E+00 c 2.72E+00 c 1.20E+01 c 0.79 c
Bromoform 75-25-2 2.20E-03 re 1.37E-02 re 2.79E+00 re 6.70E+00 re 1.00 re
Carbon tetrachloride 56-23-5 1.60E-02 re 7.78E-02 re 7.76E-01 re 1.86E+00 re 1.00 re
Chloroform 67-66-3 6.80E-03 re 2.87E-02 re 4.98E-01 re 1.19E+00 re 1.00 re
Chrysene 218-01-9 4.74E-01 re 2.75E+00 re 2.03E+00 re 8.53E+00 re 1.00 re
cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 7.67E-03 c 2.90E-02 c 3.67E-01 c 8.81E-01 c 1.00 c
cis-2-Butene 590-18-1 2.80E-02 c 8.07E-02 c 2.17E-01 c 5.20E-01 c 1.00 c
Coronene 191-07-1 3.36E+00 c 2.24E+01 c 5.06E+00 c 2.34E+01 c 0.20 c
Cyclohexane 110-82-7 1.13E-01 c 3.98E-01 c 3.11E-01 c 7.47E-01 c 1.00 c
Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 1.5E+00 re 9.68E+00 re 3.88E+00 re 1.76E+01 re 0.60 re
Dibenzothiophene 132-65-0 1.63E-01 c 8.54E-01 c 1.13E+00 c 4.35E+00 c 0.98 c
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Ethylbenzene 100-41-4 4.93E-02 re 1.95E-01 re 4.20E-01 re 1.01E+00 re 1.00 re
Ethylene dibromide (EDB) 106-93-4 2.77E-03 re 1.46E-02 re 1.21E+00 re 2.90E+00 re 1.00 re
Ethylene dichloride (EDC) 107-06-2 4.20E-03 re 1.61E-02 re 3.82E-01 re 9.18E-01 re 1.00 re
Fluoranthene 206-44-0 2.24E-01 re 1.22E+00 re 1.45E+00 re 5.68E+00 re 1.00 re
Fluorene 86-73-7 1.36E-01 c 6.75E-01 c 8.97E-01 c 3.50E+00 c 1.00 c
HMX 2691-41-0 4.82E-06 c 3.19E-05 c 4.79E+00 c 1.15E+01 c 0.94 c
Indene 95-13-6 2.50E-02 c 1.04E-01 c 4.70E-01 c 1.13E+00 c 0.99 c
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 1.00E+00 re 6.65E+00 re 3.78E+00 re 1.68E+01 re 0.60 re
Isopropylbenzene 98-82-8 6.36E-02 c 2.68E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 1.00 c
Methyl teriary butyl ether (MTBE) 1634-04-4 3.40E-03 c 1.23E-02 c 3.28E-01 c 7.87E-01 c 1.00 c
Methylcyclohexane 108-87-2 2.29E-01 c 8.71E-01 c 3.73E-01 c 1.43E+00 c 0.99 c
Methylcyclopentane 96-37-7 1.13E-01 c 3.97E-01 c 3.11E-01 c 7.47E-01 c 1.00 c
Naphthalene 91-20-3 4.66E-02 re 2.03E-01 re 5.58E-01 re 1.34E+00 re 1.00 re
n-Butylbenzene 104-51-8 2.01E-01 c 8.82E-01 c 5.62E-01 c 2.16E+00 c 1.00 c
n-Heptane 142-82-5 5.93E-01 c 2.28E+00 c 3.83E-01 c 1.58E+00 c 0.98 c
n-Hexane 110-54-3 7.74E-02 c 2.76E-01 c 3.19E-01 c 7.67E-01 c 1.00 c
n-Pentane 109-66-0 1.36E-01 c 4.43E-01 c 2.67E-01 c 6.40E-01 c 1.00 c
n-Propylbenzene 103-65-1 9.74E-02 c 4.11E-01 c 4.95E-01 c 1.19E+00 c 1.00 c
Perylene 198-55-0 1.63E+00 c 9.95E+00 c 2.72E+00 c 1.23E+01 c 0.75 c
Phenanthrene 85-01-8 1.40E-01 re 7.40E-01 re 1.06E+00 re 4.11E+00 re 1.00 re
Pyrene 129-00-0 3.26E-01 c 1.79E+00 c 1.43E+00 c 5.76E+00 c 0.95 c
RDX 121-82-4 6.42E-04 c 3.25E-03 c 9.73E-01 c 2.34E+00 c 0.98 c
sec-Butylbenzene 135-98-8 1.48E-01 c 6.51E-01 c 5.62E-01 c 2.21E+00 c 1.00 c
Styrene 100-42-5 3.70E-02 re 1.46E-01 re 4.08E-01 re 9.80E-01 re 1.00 re
tert-Butylbenzene 98-06-6 1.70E-01 c 7.46E-01 c 5.62E-01 c 2.17E+00 c 1.00 c
Tetrachloroethylene 127-18-4 3.30E-02 re 1.66E-01 re 9.06E-01 re 2.18E+00 re 1.00 re
Toluene 108-88-3 3.11E-02 re 1.15E-01 re 3.50E-01 re 8.39E-01 re 1.00 re
trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 1.06E-02 c 4.00E-02 c 3.67E-01 c 8.81E-01 c 1.00 c
trans-2-Butene 624-64-6 2.80E-02 c 8.07E-02 c 2.17E-01 c 5.20E-01 c 1.00 c
Trichloroethylene 79-01-6 1.20E-02 re 5.13E-02 re 5.81E-01 re 1.39E+00 re 1.00 re
Vinyl chloride 75-01-4 5.60E-03 re 1.70E-02 re 2.39E-01 re 5.73E-01 re 1.00 re
Xylene (m) 108-38-3 5.32E-02 re 2.11E-01 re 4.20E-01 re 1.01E+00 re 1.00 re
Xylene (o) 95-47-6 3.06E-02 c 1.21E-01 c 4.13E-01 c 9.90E-01 c 1.00 c
Xylene (p) 106-42-3 4.98E-02 c 1.98E-01 c 4.13E-01 c 9.92E-01 c 0.99 c
Xylenes (total) 1330-20-7 2.89E-02 c 1.14E-01 c 4.13E-01 c 9.92E-01 c 1.00 c

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
Aliphatics - > C5-C8 NA NA NA NA NA NA
Aliphatics - > C9-C18 NA NA NA NA NA NA
Aliphatics - >C19-C32 NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C6-C8 NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C9-C16 NA NA NA NA NA NA
Aromatics - >C17-C32 NA NA NA NA NA NA
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(ב( 1-טבלה ה

משתנים למסלול מגע בעור

Isreal Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.
Fraction Absorbed 

Water, FA

(cm/hr) (unitless) (hr/event) (hr) (unitless)

Permeability Constant, Kp

Relative Contribution of 
Permeability Coefficient, 

B
Lag Time, tevent Duration of Event, t*

Pesticides
Alachlor 15972-60-8 8.22E-03 c 5.19E-02 c 3.40E+00 c 8.15E+00 c 0.92 c
Atrazine 1912-24-9 7.13E-03 c 4.03E-02 c 1.70E+00 c 4.07E+00 c 0.95 c
Chlordane 12789-03-6 3.80E-02 re 2.94E-01 re 2.12E+01 re 5.09E+01 re 0.70 re
Endrin 72-20-8 1.20E-02 re 9.18E-02 re 1.46E+01 re 3.51E+01 re 0.80 re
Heptachlor 76-44-8 8.60E-03 re 6.43E-02 re 1.33E+01 re 3.19E+01 re 0.80 re
Lindane 58-89-9 1.08E-02 re 7.10E-03 re 4.57E+00 re 1.10E+01 re 0.90 re
Methoxychlor 72-43-5 1.01E-01 c 7.23E-01 c 9.07E+00 c 3.51E+01 c 0.82 c

Metals
Arsenic 7440-38-2 1.00E-03 re NA NA NA NA
Cadmium 7440-43-9 1.00E-03 re NA NA NA NA
Chromium (III) 16065-83-1 1.00E-03 re NA NA NA NA
Chromium (VI) 18540-29-9 2.00E-03 re NA NA NA NA
Copper 7440-50-8 1.00E-03 re NA NA NA NA
Lead 7439-92-1 NA NA NA NA NA
Manganese 7439-96-5 1.00E-03 re NA NA NA NA
Mercury (Elemental) 7439-97-6 1.00E-03 re NA NA NA NA
Nickel (Refinary dust) NA 2.00E-04 re NA NA NA NA
Nickel (Soluble salts) 7440-02-0 2.00E-04 re NA NA NA NA
Selenium 7782-49-2 1.00E-03 re NA NA NA NA
Silver 7440-22-4 6.00E-04 re NA NA NA NA
Zinc 7440-66-6 6.00E-04 re NA NA NA NA

Inorganics
Cyanide 57-12-5 1.00E-03 re NA NA NA NA

Others
Asbestos 1332-21-4 NA NA NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride 393-75-9 NA NA NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture 25321-14-6 1.02E-02 re 5.30E-02 c 1.099E+00 c 2.638E+00 c 9.80E-01 c

Notes:
re: RAGS Part E (USEPA, 2004).
c: Calculated per RAGS Part E (USEPA, 2004).
NA:  Not available.
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Molecular Weight, 
MW

Henry's Law 
Constant, H

Diffusion Coefficient 
in Air, Da

Diffusion Coefficient 
in Water, Dw

Organic Carbon 
Adsorption 

Coefficient, Koc 

Water Solubility, S Vapor Pressure, P
Soil-Water Partition 

Coefficient, Kd

(g/mol) (L-water/L-air) (cm2/s) (cm2/s) (cm3/g) (mg/L) (mmHg) (L/kg)
VOCs and SVOCs

1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 1.33E+02 7.03E-01 6.48E-02 9.60E-06 4.39E+01 1.29E+03 1.24E+02 NA
1,1-Biphenyl 92-52-4 154.21 1.26E-02 4.71E-02 7.56E-06 5.13E+03 6.94E+00 2.94E-02 NA
1,1-Dichloroethylene 75-35-4 9.69E+01 1.07E+00 8.63E-02 1.10E-05 3.18E+01 2.42E+03 5.91E+02 NA
1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 120.19 1.33E-01 6.77E-02 7.41E-06 5.89E+02 7.52E+01 1.49E+00 NA
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 120.20 2.52E-01 6.07E-02 7.92E-06 6.14E+02 5.70E+01 1.59E+00 NA
1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 2.36E+02 6.01E-03 3.21E-02 8.90E-06 1.16E+02 1.23E+03 7.60E-01 NA
1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 120.20 3.59E-01 6.02E-02 7.84E-06 6.02E+02 4.82E+01 2.13E+00 NA
1,3-Butadiene 106-99-0 54.09 3.01E+00 1.00E-01 1.03E-05 3.96E+01 7.35E+02 2.11E+03 NA
1,3-Dimethylnaphthalene 575-41-7 156.23 7.23E-03 5.39E-02 6.77E-06 2.01E+04 8.85E+00 7.49E-03 NA
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 1.47E+02 9.85E-02 5.50E-02 8.68E-06 3.75E+02 8.13E+01 1.06E+00 NA
1-Methyl-2-ethylbenzene 611-14-3 120.19 2.19E-01 6.76E-02 7.29E-06 1.08E+03 7.46E+01 2.48E+00 NA
1-Methyl-4-ethylbenzene 622-96-8 120.19 3.27E-01 6.70E-02 7.18E-06 1.17E+03 9.48E+01 2.95E+00 NA
1-Methyl-4-isopropylbenzene 99-87-6 134.22 4.66E-01 5.72E-02 6.73E-06 2.29E+03 1.71E+01 1.08E+00 NA
1-Methylnaphthalene 90-12-0 142.20 2.10E-02 5.28E-02 7.85E-06 2.53E+03 2.58E+01 6.62E-02 NA
2,3-Dimethylbutane 79-29-8 86.18 5.45E+01 7.40E-02 6.94E-06 1.37E+03 1.82E+01 2.11E+02 NA
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) 118-96-7 2.27E+02 8.50E-07 2.95E-02 7.92E-06 2.81E+03 1.15E+02 1.24E-04 NA
2-Methyl-1-butene 563-46-2 70.13 1.41E+01 8.57E-02 8.93E-06 1.71E+02 1.38E+02 5.06E+02 NA
2-Methylchrysene 3351-32-4 242.32 1.18E-05 4.09E-02 5.61E-06 4.47E+06 3.54E-04 3.17E-10 NA
2-Methylnaphthalene 91-57-6 142.20 2.12E-02 5.24E-02 7.78E-06 2.48E+03 2.46E+01 6.75E-02 NA
2-Methylpentane 107-83-5 86.18 7.44E+01 7.34E-02 6.89E-06 1.81E+03 1.25E+01 1.97E+02 NA
3-Methylpentane 96-14-0 86.18 5.78E+01 7.38E-02 6.96E-06 1.64E+03 1.48E+01 1.81E+02 NA
6-Methylchrysene 1705-85-7 242.32 1.17E-05 4.09E-02 5.61E-06 3.53E+06 1.07E-03 9.44E-10 NA
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene 57-97-6 256.35 1.54E-04 4.71E-02 5.50E-06 4.94E+05 6.10E-02 4.03E-10 NA
Acenaphthene 83-32-9 1.54E+02 7.52E-03 5.06E-02 8.33E-06 5.03E+03 3.90E+00 3.75E-03 NA
Acenaphthylene 208-96-8 152.20 4.74E-03 4.39E-02 7.06E-06 6.92E+03 3.93E+00 2.90E-02 NA
Anthracene 120-12-7 1.78E+02 2.27E-03 3.90E-02 7.85E-06 1.64E+04 4.34E-02 2.55E-05 NA
Benz(a)anthracene 56-55-3 228.30 4.91E-04 5.09E-02 5.94E-06 1.77E+05 9.40E-03 1.54E-07 NA
Benzene 71-43-2 7.81E+01 2.27E-01 8.95E-02 1.03E-05 1.46E+02 1.79E+03 9.50E+01 NA
Benzo(a)pyrene 50-32-8 2.52E+02 1.87E-05 4.76E-02 5.56E-06 5.87E+05 1.62E-03 4.89E-09 NA
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 2.52E+02 2.69E-05 4.76E-02 5.56E-06 5.99E+05 1.50E-03 8.06E-08 NA
Benzo(e)pyrene 192-97-2 252.31 2.38E-05 4.05E-02 5.49E-06 3.86E+06 8.60E-04 7.26E-10 NA
Benzo(g,h,i)perylene 191-24-2 276.34 5.82E-06 4.90E-02 5.65E-05 1.58E+06 2.60E-04 1.00E-10 NA
Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 2.52E+02 2.39E-05 4.76E-02 5.56E-06 5.87E+05 8.00E-04 9.59E-11 NA
Bromoform 75-25-2 2.53E+02 2.19E-02 3.57E-02 1.04E-05 3.18E+01 3.10E+03 5.60E+00 NA
Carbon tetrachloride 56-23-5 1.54E+02 1.13E+00 5.71E-02 9.78E-06 4.39E+01 7.93E+02 1.12E+02 NA
Chloroform 67-66-3 1.19E+02 1.50E-01 7.69E-02 1.09E-05 3.18E+01 7.95E+03 1.98E+02 NA
Chrysene 218-01-9 2.28E+02 2.14E-04 2.61E-02 6.75E-06 1.81E+05 2.00E-03 7.80E-09 NA
cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 9.69E+01 1.67E-01 8.84E-02 1.13E-05 3.96E+01 6.41E+03 1.75E+02 NA
cis-2-Butene 590-18-1 56.11 6.56E+00 9.92E-02 8.50E-06 8.95E+01 3.48E+02 1.46E+03 NA
Coronene 191-07-1 300.36 6.60E-06 3.70E-02 4.93E-06 2.88E+07 9.03E-06 2.21E-13 NA
Cyclohexane 110-82-7 84.16 6.13E+00 8.00E-02 9.11E-06 1.46E+02 5.50E+01 6.16E+01 NA
Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3 2.78E+02 5.76E-06 4.46E-02 5.21E-06 1.91E+06 2.49E-03 2.10E-11 NA
Dibenzothiophene 132-65-0 184.26 9.79E-04 5.22E-02 6.74E-06 3.44E+04 2.11E-01 2.05E-05 NA
Ethylbenzene 100-41-4 1.06E+02 3.22E-01 6.85E-02 8.46E-06 4.46E+02 1.69E+02 9.60E+00 NA
Ethylene dibromide (EDB) 106-93-4 1.88E+02 2.66E-02 4.30E-02 1.04E-05 3.96E+01 3.91E+03 1.10E+01 NA
Ethylene dichloride (EDC) 107-06-2 9.90E+01 4.82E-02 8.57E-02 1.10E-05 3.96E+01 8.60E+03 8.13E+01 NA
Fluoranthene 206-44-0 2.02E+02 3.62E-04 2.76E-02 7.18E-06 5.55E+04 2.60E-01 8.13E-06 NA
Fluorene 86-73-7 1.66E+02 3.93E-03 4.40E-02 7.89E-06 9.16E+03 1.69E+00 3.24E-03 NA
HMX (1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane) 2691-41-0 2.96E+02 3.54E-08 4.28E-02 5.00E-06 5.32E+02 5.00E+00 4.75E-15 NA
Indene 95-13-6 116.16 2.08E-02 6.82E-02 7.97E-06 3.16E+02 3.90E+02 1.30E+00 NA
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 193-39-5 276.34 1.42E-05 4.48E-02 5.23E-06 1.95E+06 1.90E-04 1.40E-10 NA
Isopropylbenzene 98-82-8 120.20 4.70E-01 6.03E-02 7.86E-06 6.98E+02 6.13E+01 4.60E+00 NA

2-טבלה ה
מאפיינים פיזיקליים וכימיים של כימיקלים

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.
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Molecular Weight, 
MW

Henry's Law 
Constant, H

Diffusion Coefficient 
in Air, Da

Diffusion Coefficient 
in Water, Dw

Organic Carbon 
Adsorption 

Coefficient, Koc 

Water Solubility, S Vapor Pressure, P
Soil-Water Partition 

Coefficient, Kd

(g/mol) (L-water/L-air) (cm2/s) (cm2/s) (cm3/g) (mg/L) (mmHg) (L/kg)

2-טבלה ה
מאפיינים פיזיקליים וכימיים של כימיקלים

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Methyl teriary butyl ether (MTBE) 1634-04-4 8.82E+01 2.40E-02 7.53E-02 8.59E-06 1.16E+01 5.10E+04 2.49E+02 NA
Methylcyclohexane 108-87-2 98.19 1.59E+01 6.97E-02 7.59E-06 2.13E+03 1.04E+01 3.08E+01 NA
Methylcyclopentane 96-37-7 84.16 9.82E+00 7.84E-02 7.59E-06 7.33E+02 5.02E+01 1.07E+02 NA
Naphthalene 91-20-3 1.28E+02 1.80E-02 6.05E-02 8.38E-06 1.54E+03 3.10E+01 8.89E-02 NA
n-Butylbenzene 104-51-8 134.22 6.50E-01 5.28E-02 7.33E-06 1.48E+03 1.18E+01 8.14E-01 NA
n-Heptane 142-82-5 100.20 8.37E+01 6.54E-02 7.00E-06 6.90E+03 2.66E+00 4.07E+01 NA
n-Hexane 110-54-3 86.18 7.36E+01 7.31E-02 8.17E-06 1.32E+02 9.50E+00 1.52E+02 NA
n-Pentane 109-66-0 72.15 5.11E+01 8.21E-02 8.80E-06 7.22E+01 3.80E+01 4.62E+02 NA
n-Propylbenzene 103-65-1 120.20 4.29E-01 6.02E-02 7.83E-06 8.13E+02 5.22E+01 2.71E+00 NA
Perylene 198-55-0 252.31 3.50E-13 4.06E-02 5.49E-06 3.89E+06 1.31E-04 1.11E-10 NA
Phenanthrene 85-01-8 178.23 5.40E-03 3.33E-02 7.47E-06 1.41E+04 9.94E-01 6.80E-04 NA
Pyrene 129-00-0 2.02E+02 4.87E-04 2.78E-02 7.25E-06 5.43E+04 1.35E-01 4.25E-06 NA
RDX 121-82-4 2.22E+02 8.22E-10 3.12E-02 8.50E-06 8.91E+01 5.97E+01 1.00E-09 NA
sec-Butylbenzene 135-98-8 134.22 5.07E-01 5.75E-02 6.75E-06 2.09E+03 1.81E+01 1.25E+00 NA
Styrene 100-42-5 1.04E+02 1.12E-01 7.11E-02 8.78E-06 4.46E+02 3.10E+02 6.24E+00 NA
tert-Butylbenzene 98-06-6 134.22 8.56E-01 5.84E-02 6.76E-06 2.45E+03 1.51E+01 1.76E+00 NA
Tetrachloroethylene 127-18-4 1.66E+02 7.24E-01 5.05E-02 9.46E-06 9.49E+01 2.06E+02 1.84E+01 NA
Toluene 108-88-3 9.21E+01 2.71E-01 7.78E-02 9.20E-06 2.34E+02 5.26E+02 2.82E+01 NA
trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 9.69E+01 1.67E-01 8.76E-02 1.12E-05 3.96E+01 4.52E+03 3.52E+02 NA
trans-2-Butene 624-64-6 56.11 6.56E+00 9.92E-02 8.50E-06 8.95E+01 3.48E+02 1.46E+03 NA
Trichloroethylene 79-01-6 1.31E+02 4.03E-01 6.87E-02 1.02E-05 6.07E+01 1.28E+03 7.20E+01 NA
Vinyl chloride 75-01-4 6.25E+01 1.14E+00 1.07E-01 1.20E-05 2.17E+01 8.80E+03 2.80E+03 NA
Xylene (m) 108-38-3 1.06E+02 2.94E-01 6.84E-02 8.44E-06 3.75E+02 1.61E+02 8.00E+00 NA
Xylene (o) 95-47-6 1.06E+02 2.12E-01 6.89E-02 8.53E-06 3.83E+02 1.78E+02 6.75E+00 NA
Xylene (p) 106-42-3 106.17 2.82E-01 6.82E-02 8.42E-06 3.75E+02 1.62E+02 8.76E+00 NA
Xylenes (total) 1330-20-7 106.17 2.12E-01 8.47E-02 9.90E-06 3.83E+02 1.06E+02 8.06E+00 NA

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
Aliphatics - > C5-C8 NA 100 5.00E+01 1.00E-01 1.00E-05 3.98E+03 5.40E+00 5.02E+01 NA
Aliphatics - > C9-C18 NA 160 1.20E+02 1.00E-01 1.00E-05 2.51E+05 3.40E-02 4.74E-01 NA
Aliphatics - >C19-C32 NA 270 4.90E+03* 1.00E-01* 1.00E-05* 6.31E+08* 2.50E-06* 8.44E-04 NA
Aromatics - >C6-C8 NA 100 2.70E-01 1.00E-01 1.00E-05 2.51E+02 5.20E+02 2.61E+01 NA
Aromatics - >C9-C16 NA 140 1.40E-01 1.00E-01 1.00E-05 2.51E+03 2.50E+01 4.65E-01 NA
Aromatics - >C17-C32 NA 220 6.84E-03** 1.00E-01** 1.00E-05** 7.09E+03** 3.28E-01** 1.90E-04 NA

Pesticides
Alachlor 15972-60-8 2.70E+02 3.40E-07 2.26E-02 5.69E-06 3.12E+02 2.40E+02 2.20E-05 NA
Atrazine 1912-24-9 2.16E+02 9.65E-08 5.28E-02 6.17E-06 2.25E+02 3.47E+01 3.00E-07 NA
Chlordane 12789-03-6 4.10E+02 1.99E-03 3.44E-02 4.02E-06 3.38E+04 5.60E-02 1.00E-05 NA
Endrin 72-20-8 3.81E+02 4.09E-04 3.62E-02 4.22E-06 2.01E+04 2.50E-01 5.84E-07 NA
Heptachlor 76-44-8 3.73E+02 1.20E-02 2.23E-02 5.70E-06 4.13E+04 1.80E-01 3.26E-04 NA
Lindane 58-89-9 2.91E+02 2.10E-04 4.33E-02 5.06E-06 2.81E+03 7.30E+00 3.72E-05 NA
Methoxychlor 72-43-5 3.46E+02 8.30E-06 2.21E-02 5.59E-06 2.69E+04 1.00E-01 1.23E-06 NA

Metals
Arsenic 7440-38-2 7.49E+01 NA NA NA NA NA NA 2.90E+01
Cadmium 7440-43-9 1.12E+02 NA NA NA NA NA NA 7.50E+01
Chromium (III) 16065-83-1 NA NA NA NA NA NA NA 1.80E+06
Chromium (VI) 18540-29-9 NA NA NA NA NA NA NA 1.90E+01
Copper 7440-50-8 6.36E+01 NA NA NA NA NA NA 3.98E+01
Lead 7439-92-1 2.07E+02 NA NA NA NA NA NA 1.00E+01
Manganese 7439-96-5 5.49E+01 NA NA NA NA NA NA 5.01E+01
Mercury (Elemental) 7439-97-6 2.01E+02 4.67E-01 3.07E-02 6.30E-06 NA 6.00E-02 1.30E-03 5.20E+01
Nickel (Refinary dust) NA NA NA NA NA NA NA NA 6.50E+01
Nickel (Soluble Salts) 7440-02-0 5.87E+01 NA NA NA NA NA NA 6.50E+01
Selenium 7782-49-2 7.90E+01 NA NA NA NA NA NA 5.00E+00
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Molecular Weight, 
MW

Henry's Law 
Constant, H

Diffusion Coefficient 
in Air, Da

Diffusion Coefficient 
in Water, Dw

Organic Carbon 
Adsorption 

Coefficient, Koc 

Water Solubility, S Vapor Pressure, P
Soil-Water Partition 

Coefficient, Kd

(g/mol) (L-water/L-air) (cm2/s) (cm2/s) (cm3/g) (mg/L) (mmHg) (L/kg)

2-טבלה ה
מאפיינים פיזיקליים וכימיים של כימיקלים

Israel Risk-Based Corrective Action

Chemical CAS No.

Silver 7440-22-4 1.08E+02 NA NA NA NA NA NA 8.30E+00
Zinc 7440-66-6 6.54E+01 NA NA NA NA NA NA 6.20E+01

Inorganics
Cyanide 57-12-5 2.70E+01 5.44E-03 2.11E-01 2.46E-05 NA 1.00E+06 9.90E+00

Others
Asbestos 1332-21-4 NA NA NA NA NA NA NA NA
3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluride 393-75-9 NA NA NA NA NA NA NA NA
2,4/2,6-Dinitrotoluene (DNT) mixture 25321-14-6 1.82E+02 1.62E-05 5.91E-02 6.91E-06 5.87E+02 2.70E+02 NA NA

Notes:
Bold font:  Regional Screening Level (RSL) Chemical-specific Parameters Supporting Table June 2011 (USEPA, 2011)
Regular Underlined font:  Appendix C Exhibit C-1 from the Supplemental Guidance for Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites (USEPA, 2002) 
Note the regular underlined font Kd values correspond to pH of 6.8.
Regular font: Departmental Missouri Risk Based Corrective Action (MRBCA) Technial Guidance (MDNR, 2006).
Italic font: Toxicity and physical/chemical properties presented in Texas Risk Reduction Program (TRRP) Tables May 2011, (TCEQ, 2011).
Bold Italic:  CalDTSC, 2009.  Interim Guidance Evaluating Human Health Risks from Total Petroleum Hydrocarbons (TPH).

: Calculated value.
Molecular Weight for TPH:

Aliphatics - >C5-C8: Value for aliphatics C6-C8 from the MDNR (2006).
Aliphatics - >C9-C18: Average of aliphatics C8-C10, aliphatics C10-C12, and aliphatics C12-C16 in the MDNR (2006).
Aliphatics - >C19-C32:  Average of aliphatics C16-C21 and aliphatics C21-C35 in the MDNR (2006).
Aromatics - >C6-C8: Value for aromatics C7-C8 from the TCEQ (2011).
Aromatics - >C9-C16: Average of aromatics C10-C12 and aromatics C12-C16 in the MDNR (2006).
Aromatics - >C17-C32: Average of aromatics C16-C21 and aromatics C21-C35 in the MDNR (2006).

Vapor Pressure for TPH:
P = H*S*R*T*760/MW
where,
H: Chemical specific dimensionless Henry's law constant [-]
S: Chemical specific pure component solubility [mg/L]

R: Ideal gas constant, 8.206E-05 [(m3-atm)/(K-mol)]

T: Temperature in Kelvin (273.17 + 25oC)
MW: Chemical specific molecular weight [g/mole]
760: Converts vapor pressure in atmosphere to mmHg [760 mmHg/atm]

**: Average of aromatics C16-C21 and aromatics C21-C35 in the MDNR (2006).
*: Average of aliphatics C16-C21 and aliphatics C21-C35 in the Departmental Missouri Risk-Based Corrective Action (MRBCA) Technical Guidance (MDNR, 2006).
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3-טבלה ה
מקדמי חשיפה

Israel Risk-Based Corrective Action

Parameter Symbol Unit Default

Averaging Time for Carcinogen ATc year 70

Averaging Time for Non-Carcinogen ATnc year =ED
Body Weight:

Resident Child BW kg 15
Resident Adult BW kg 70
Non-Residential Worker BW kg 70
Construction Worker BW kg 70

Exposure Duration:
Resident Child ED year 6
Resident Adult ED year 24
Non-Residential Worker ED year 25
Construction Worker ED year 1

Exposure Frequency:
Resident Child EF day/year 360
Resident Adult EF day/year 360
Non-Residential Worker EF day/year 250
Construction Worker EF day/year 90

Soil Ingestion Rate:
Resident Child IRsoil mg/day 200

Resident Adult IRsoil mg/day 100

Non-Residential Worker IRsoil mg/day 100

Construction Worker IRsoil mg/day 330
Groundwater Ingestion Rate:

Resident Child IRw L/day 1

Resident Adult IRw L/day 2
Exposure Time for Indoor Inhalation:

Resident Child ETin hr/day 18

Resident Adult ETin hr/day 18

Non-Residential Worker ETin hr/day 18
Exposure Time for Outdoor Inhalation:

Resident Child ETout hr/day 16

Resident Adult ETout hr/day 16

Non-Residential Worker ETout hr/day 12

Construction Worker ETout hr/day 10
Skin Surface Area for Incidental Dermal Contact with Soil:

Resident Child SAsoil cm2/day 2800

Resident Adult SAsoil cm2/day 5700

Non-Residential Worker SAsoil cm2/day 3300

Construction Worker SAsoil cm2/day 3300

Skin Surface Area for Incidental Dermal Contact with Water:
Resident Child SAgw cm2/day 2800
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3-טבלה ה
מקדמי חשיפה

Israel Risk-Based Corrective Action

Parameter Symbol Unit Default

Resident Adult SAgw cm2/day 5700

Non-Residential Worker SAgw cm2/day 3300

Construction Worker SAgw cm2/day 3300
Skin Surface Area for Whole-Body Dermal Contact with Water:

Resident Child SAgw-wb cm2/day 6600

Resident Adult SAgw-wb cm2/day 18000
Soil to Skin Adherence Factor:

Resident Child AF mg/cm2 0.2

Resident Adult AF mg/cm2 0.07

Non-Residential Worker AF mg/cm2 0.2

Construction Worker AF mg/cm2 0.3
Event Frequency for Incidental Dermal Contact with Soil

Resident Child EVsoil event/day 1

Resident Adult EVsoil event/day 1

Non-Residential Worker EVsoil event/day 1

Construction Worker EVsoil event/day 1
Event Frequency for Incidental Dermal Contact with Water

Resident Child EVgw event/day 1

Resident Adult EVgw event/day 1

Non-Residential Worker EVgw event/day 1

Construction Worker EVgw event/day 1
Event Frequency for Whole-Body Dermal Contact with Water

Resident Child EVgw_wb event/day 1

Resident Adult EVgw_wb event/day 1
Event Duration for Incidental Dermal Contact with Water

Resident Child tevent hr/event 1

Resident Adult tevent hr/event 1

Non-Residential Worker tevent hr/event 1

Construction Worker tevent hr/event 1
Event Duration for Whole-Body Dermal Contact with Water

Resident Child tevent_wb hr/event 0.33

Resident Adult tevent_wb hr/event 0.25
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Parameter Symbol Unit
Default  

Value
SOIL PARAMETERS:

Soil Source Dimension Parallel to Wind Direction Wa cm 1500

Depth to Subsurface Soil Sources from Bottom of Building Slab dts cm 100

Depth of Surficial Soil Zone ds cm 100

Depth to Soil Vapor Measurement from Bottom of Building Slab dsv cm 100
VADOSE ZONE:
Total Soil Porosity qT cm3/cm3-soil 0.40

Volumetric Water Content qws cm3/cm3 0.10

Volumetric Air Content * qas cm3/cm3 0.30

Thickness hv cm 295

Dry Soil Bulk Density rs g/cm3 1.64

Fractional Organic Carbon Content focv g-C/g-soil 0.001
SOIL IN CRACKS:
Total Soil Porosity qTcrack cm3/cm3-soil 0.4

Volumetric Water Content qwcrack cm3/cm3 0.1

Volumetric Air Content * qacrack cm3/cm3 0.30
CAPILLARY FRINGE:
Total Soil Porosity qTcap cm3/cm3-soil 0.40

Volumetric Water Content qwcap cm3/cm3 0.36

Volumetric Air Content* qacap cm3/cm3 0.04

Thickness hc cm 5

GROUNDWATER PARAMETERS:
Depth to GW from Ground Surface LGW cm 300

GW Source Dimension Parallel to GW Flow Direction Wga cm 3000
GW Source Dimension Perpendicular to GW Flow Direction Y cm 3000
Total Porosity in the Saturated Zone qTS cm3/cm3 0.4

Dry Soil Bulk Density (Saturated Zone) rss g/cm3 1.64

Fractional Organic Carbon Content in the Saturated Zone focs g-C/g-soil 0.001

Groundwater Mixing Zone Thickness dgw cm 153
Hydraulic Conductivity in the Saturated Zone K cm/year 730000
Hydraulic Gradient in the Saturated Zone i cm/cm 0.001
Groundwater Darcy Velocity Ugw cm/year 730
Infiltration Rate of Water Through Vadose Zone I cm/year 21

AMBIENT AIR PARAMETERS:
Breathing Zone Height da cm 200

Inverse of Mean Concentration at Center of Square Source Q/C (g/m2-s)/(kg/m3) 68.81

Fraction of Vegetative Cover V m2/m2 0.5

Mean Annual Wind Speed Um m/s 3.98

Equivalent Threshold Value of Windspeed Ut m/s 11.32
Windspeed Distribution Function from Cowherd et. al, 1985 F(x) unitless 0.194

*: Calculated value.  Volumetric Air Content  =  Total Soil Porosity  -  Volumetric Water Content 

(א( 4-טבלה ה

1משתני גורל והסעה עבור הערכה בשלב 
Israel Risk-Based Corrective Action
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Parameter Symbol Units
Default 
Value

Volumetric Flow Rate of Soil Gas into the Enclosed Space:
Residential Qsoil  cm3/s 83.33

Non-residential Qsoil  cm3/s 83.33
Building Foundation/Slab Thickness:

Residential Lcrack  cm 15
Non-residential Lcrack  cm 15

Soil-Building Pressure Difference:
Residential ∆P gm/cm-s2 40

Non-residential ∆P gm/cm-s2 40
Intrinsic Vapor Permeability for Soils below Building:

Residential kv cm2 1.00E-08

Non-residential kv cm2 1.00E-08
Air Exchange Rate:

Residential ER l/24 hr 12.096
Non-residential ER l/24 hr 19.872

Building Height:
Residential HB cm 200

Non-residential HB cm 300
Building Width:

Residential WB cm 1000

Non-residential WB cm 2000
Building Length:

Residential LB cm 1000

Non-residential LB cm 2000
Depth below Grade to Bottom of Enclosed Space Floor:

Residential LF cm 15

Non-residential LF cm 15
Floor-Wall Seam Gap:

Residential w cm 0.1
Non-residential w cm 0.1

Notes:

(ב( 4-טבלה ה

משתני בנייה

If a default value of Qsoil is used, the two parameters (∆P and kv) used to estimate Qsoil are not required.  The 
software provides two options, i.e., either enter Qsoil or the values of the two parameters.

Israel Risk-Based Corrective Action
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 @הסבר לסימונים

Qgw  = [יום/9מ]מיקום שחרור מי התהום אל תוך הזרם 
Cgw  =['ל/ג"מ]תר בעת שחרור מי תהום אל תוך הזרם ריכוז מו 

Cgws  = ['ל/ג"מ]ריכוז מותר במי התהום בקצה מקור הקרקע 
Csoil  = [ג"'/ג"מ]ריכוז ריכוז מותר בקרקע במקור 

Lp  = ['מ]רוחב פלומת הזיהום במי התהום המשתחררת לזרם 
Dp  = ['מ]עובי פלומת הזיהום במי התהום המשתחררת לזרם 
Xi  =[מ]מקצה מקור מי התהום לזרם במורד הגרדיאנט  המרחק 
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 RAM  (050405) קבוצת  נספח ה
 ,IRBCA הנחיות
 פרסום לציבור, 2014 אוגוסט

 2ה נספח
 מודלים ומשוואות

 (מצב קדימה)

 
 
 עמוד 
 

  ה    (עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)שאיפת אדים תוך מבנית-<= 
 ה           שאיפת אדים חוץ מבנית-<> 
 עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)קלים במים מגע עורי עם כימי , 

 ?>-ה            (עובד בניין
  7=-ה        (ילד ומבוגר הגרים באתר)שימוש ביתי במים 
  עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)מגע עורי עם כימיקלים בקרקע , 

 :=-ה            (עובד בניין
 (עובד בניין, עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)ע עיכול כימיקלים בקרק    

 ;=-ה
  עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)שאיפת אדים וחלקיקי כימיקלים בקרקע , 

 >=-ה            (עובד בניין
 ילד ומבוגר הגרים באתר)מגע עורי ועיכול של כימיקלים בקרקע , שאיפת אדים וחלקיקים , 

 ==-ה         (עובד בניין, ובד אשר לא גר באתרע
  ה         (דייר מותאם גיל)שאיפת אדים תוך מבנית-=> 
  ה         (דייר מותאם גיל)שאיפת אדים חוץ מבנית-=? 
  8<-ה       (דייר מותאם גיל)מגע עורי עם כימיקלים במים 
  8<-ה          (דייר מותאם גיל)שימוש ביתי במים 
 ה        (דייר מותאם גיל)עם כימיקלים בקרקע  מגע עורי->< 
  ה         (דייר מותאם גיל)עיכול כימיקלים בקרקע->> 
  8?-ה       (דייר מותאם גיל)שאיפת אדים וחלקיקי כימיקלים בקרקע 
 8?-ה     (דייר מותאם גיל)מגע עורי ועיכול כימיקלים בקרקע , שאיפת אדים וחלקיקים 
 9?-ה        בני מוערך מריכוז גזי קרקעריכוז אוויר תוך מ 
  (הלא רוויה)תת הקרקע ריכוז אוויר תוך מבני מוערך מריכוז גזי       

 :?-ה
 ה        ריכוז אוויר תוך מבני מוערך מריכוז מי תהום-?; 
 ה         ריכוז אוויר חוץ מבני מוערך מריכוז מי תהום-?< 
 ה            מקדמי נידוף-?= 
 78-ה                   יה אפקטיביתקבועי דיפוז: 
  78-ה     המגנה על חלחול למי תהום (הלא רוויה)תת הקרקע ריכוז; 
 78-ה                 ריכוז גזי קרקע בהם הפאזה הגזית הופכת לרוויה< 
 78-ה       מקדם הפחתת הדילול בתווך הרווי@ מודל דומניקו= 
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APPENDIX E2 

MODELS AND EQUATIONS 

 (FORWARD MODE) 

Title  Page 

Indoor Inhalation of Vapors (Child and Adult Resident, Non-residential

 Worker) E-67 

Outdoor Inhalation of Vapors E-68 

Dermal Contact with Chemicals in Water (Child and Adult Resident,

Non-residential Worker; and Construction Worker) E-69 

Domestic Water Use (Child and Adult Resident)  E-71 

Dermal Contact with Chemicals in Soil (Child and Adult Resident,

Non-residential Worker, and Construction Worker) E-74 

Ingestion of Chemicals in Soil (Child and Adult Resident, Non-residential 

Worker, and Construction Worker) E-75 

Inhalation of Vapors and Particulates of Chemicals in Soil (Child and Adult  

 Resident, Non-residential Worker, and Construction Worker) E-76 

Inhalation of Vapors and Particulates, Dermal Contact with and Ingestion of

 Chemicals in Soil (Child and Adult Resident, Non-residential Worker, and  

 Construction Worker) E-77 

Indoor Inhalation of Vapors (Age-Adjusted Resident) E-78 

Outdoor Inhalation of Vapors (Age-Adjusted Resident) E-79 

Dermal Contact with Chemicals in Water (Age-Adjusted Resident) E-80 

Domestic Water Use (Age-Adjusted Resident)  E-82 

Dermal Contact with Chemicals in Soil (Age-Adjusted Resident) E-86 

Ingestion of Chemicals in Soil (Age-Adjusted Resident) E-88 

Inhalation of Vapors and Particulates of Chemicals in Soil (Age-Adjusted 

Resident) E-90 

Inhalation of Vapors and Particulates, Dermal Contact with, and Ingestion of 

Chemicals in Soil (Age-Adjusted Resident) E-92 

Indoor Air Concentration Estimated from Soil Vapor Concentration E-93 

Indoor Air Concentration Estimated from Subsurface Soil Concentration E-94 

Indoor Air Concentration Estimated from Groundwater Concentration E-95 

Outdoor Air Concentration Estimated from Groundwater Concentration E-96 

Volatilization Factors E-97 

Effective Diffusion Coefficients E-104 

Subsurface Soil Concentrations Protective of Leaching to Groundwater E-105 

Soil Vapor Concentration at Which Vapor Phase Becomes Saturated E-106 

Domenico Model: Dilution Attenuation Factor (DAF) in the Saturated Zone E-107 
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INDOOR INHALATION OF VAPORS

(CHILD AND ADULT RESIDENT; AND NON-RESIDENTIAL WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

24365  AT

1000IUR  EF  EDET C
 = IELCR

c

in

ininh  

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

24RfC  365  AT

EF  EDETC
 = HQ

nc

in
ininh  

 

  

 

 

Source: RAGS Vol. I Part F, 2009 

where:  

 C = Contaminant concentration in indoor air [mg/m
3
] 

 IELCRininh= Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due 

to exposure to a chemical in indoor air [-] 

 HQininh = Hazard quotient for individual constituents in indoor air [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ETin = Indoor exposure time [hr/day] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 RfC = Chemical-specific reference concentration [mg/m
3
] 

 IUR = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

 1000        = Converts C in mg to g [1000 g/mg] 

 24         = Converts ETin hours to day [24 hrs/day] 
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OUTDOOR INHALATION OF VAPORS

Carcinogenic effects 

 

24365  AT

1000IUR  EF  EDET C
 = IELCR

c

out

outinh

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

24RfC  365  AT

EF  EDETC
 = HQ

nc

out
outinh  

 

  

 

 

Source: RAGS Vol. I Part F, 2009 

where:  

 C = Contaminant concentration in outdoor air [mg/m
3
] 

 IELCRoutinh= Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due 

to exposure to a chemical in outdoor air [-] 

 HQoutinh = Hazard quotient for individual constituents in outdoor air [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ETout = Outdoor exposure time [hr/day] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 RfC = Chemical-specific reference concentration [mg/m
3
] 

 IUR = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

 1000        = Converts C in mg to g [1000 g/mg] 

 24         = Converts ETin hours to day [24 hrs/day] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN WATER 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

1000365 AT  BW

EDEFZEVSASFC
 = IELCR

c

gwgwd
 

 

Non-carcinogenic effects 

 

dnc

gwgw

RfD1000  365  AT  BW

EDEF Z EVSAC
 =HQ

 

 
For organic chemicals,  

If t event  t
*
, then event

eventp

t
KFAZ 62  

If t event > t
*
, then 

2

2

1

331
2

1 B

BB

B

t
KFAZ event

event

p  

For inorganic chemicals, eventp tKZ  

 

where:  

C     = Contaminant concentration for dermal contact with water 

[mg/L] 

IELCR     = Risk or the increased chance of developing cancer over a 

lifetime due to exposure to a chemical [-] 

HQ           = Hazard quotient for individual constituents [-] 

BW     =  Body weight [kg] 

ATc   =  Averaging time for carcinogens [year] 

ATnc  =  Averaging time for non-carcinogens [year] 

SAgw  = Skin surface area available for contact with water [cm
2
] 

EVgw  = Event frequency [event/day] 

ED  = Exposure duration [year] 

EF  = Exposure frequency [day/year] 

RfDd  = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

SFd  = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor 

[mg/(kg-day)]
-1 

365   =  Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

1000  = Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L] 

t event  = Event duration [hr/event] 

t
*  

= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

Z  = Chemical-specific dermal factor [cm/event] 

Kp  = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

FA  = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

B   = Chemical-specific relative contribution of permeability 

coefficient [-] 
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6.2

MW
K = B P  

 

MWKK OWP 0056.0log66.080.2log  

 

If B<0.6 or B=0.6, then,  teven

* . = t 42  

 

If B>0.6 then, )( 22 cbb6 = t event

*  

where, 

 

B

BB
c

13

331 2

 

 

c
B

 = b
2)1(

2  

 
)0056.0(10 MW

event 0.105 =  

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.

where:  

MW = Molecular weight [g/mole] 

Kow   = Octanol water partition coefficient [L/kg] 

b, c = Correlation coefficient which have been fitted to the 

data from Flynn, G.L. (1990) 
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DOMESTIC WATER USE (CHILD AND ADULT RESIDENT) 

(ONLY FOR CHEMICALS WITHOUT MAXIMUM CONTAMINAT LEVELS) 

Carcinogenic effects (Ingestion and Dermal Contact) 

 

365

1000

c

wbwbwb

d

wo

dc)w(ing
ATWB 

ZEVSA
SF

IRSFEFEDC

 =IELCR

 

Carcinogenic effects (Inhalation of Vapors Due to Water Use) 

 

24365c

fin

winh
TA  

1000IURKETEFEDC
 =IELCR  

 

Non-carcinogenic effects (Ingestion and Dermal Contact) 

 

 365ATWB

RfD

ZEVSA
IR

RfD

1
EFEDC

 =HQ 
nc

d

wbwbwb

w

o

dc)w(ing

1000
 

 

Non-carcinogenic effects (Inhalation of Vapors Due to Water Use) 

 

 24RfC365TA

KETEFEDC
 =HQ 

nc

finin

winh
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where: 

             IELCRw(ing+dc)  = Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to ingestion and dermal exposure to a  

  chemical in domestic water use [-] 

             IELCRwinh  = Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to inhalation exposure to a   

  chemical in domestic water use [-] 

 HQw(ing+dc)  = Hazard quotient due to ingestion and dermal exposure to an individual constituent in domestic water use [-] 

 HQwinh   = Hazard quotient due to inhalation exposure to an individual constituent in domestic water use  [-] 

             C              = Contaminant concentration in domestic water [mg/L] 

             BW              = Body weight [kg] 

             ATc              = Averaging time for carcinogens [year] 

             ATnc              = Averaging time for non-carcinogens [year] 

             IRw              = Water ingestion rate [L/day] 

             ED              = Exposure duration [year] 

             EF              = Exposure frequency [day/year] 

             Kf                                 =          Volatilization factor [L/m
3
]   

             ETin                  =          Inhalation exposure time [hr/day] 

             SAwb  = Skin surface area available for whole-body contact with water [cm
2
] 

             EVwb  = Event frequency for whole-body contact with water [event/day] 

             RfDo              = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

             RfC              = Chemical-specific inhalation reference concentration [mg/m
3
] 

             RfDd  = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

             SFo              = Chemical-specific oral cancer slope or potency factor [mg/(kg-day)]
-1 

 

             IUR              = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

             SFd  = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [mg/(kg-day)]
-1 

             365                   = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

             1000  = Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L] and mg to g [ g/mg] 

             twb-event  = Event duration for whole-body contact [hr/event] 

 24  = Conversion factor from hrs to day [hr/day] 

             t
*  

= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

             Zwb  = Chemical-specific dermal factor for whole-body contact [cm/event] 

             Kp  = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 
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             FA  = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

             event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

             B                     =          Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-]   
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN SOIL 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

365

10
6

ATBW

ABSAFEVSASFEDEFC
IELCR

c

dsoilsoild

sdc

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

dnc

dsoilsoil
sdc

RfDATBW

ABSAFEVSAEDEFC
HQ

365

10
6

 

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004. 

where:  

 C = Contaminant concentration in soil [mg/kg] 

 IELCRsdc = Risk or the increased chance of developing cancer over a 

lifetime due to exposure to a chemical [-] 

 HQsdc = Hazard quotient for individual constituents [-] 

 BW = Body weight [kg] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 SAsoil = Skin surface area available for contact with soil [cm
2
] 

 EVsoil = Event frequency [event/day] 

      AF = Soil to skin adherence factor [mg/cm
2
-event] 

 ABSd = Chemical-specific dermal absorption factor [-] 

 SFd = Dermal cancer slope factor [(mg/kg-day)
-1

] 

 RfDd = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

      10
-6

          =    Converts kg to mg [ kg/mg] 
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INGESTION OF CHEMICALS IN SOIL 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

365

10
6

sin

ATBW

IRSFEDEFC
IELCR

c

soilo

g  

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

onc

soil

g
RfDATBW

IREDEFC
HQ

365

10
6

sin  

 

 

where:  

 C = Contaminant concentration in soil [mg/kg] 

 IELCRsing= Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime 

due to exposure to a chemical [-] 

 HQsing = Hazard quotient for individual constituents [-] 

 THQ = Target hazard quotient for individual constituents [-] 

 BW = Body weight [kg] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 IRsoil = Soil ingestion rate [mg/day] 

     SFo =    Oral cancer slope factor [(mg/kg-day)
-1

] 

RfDo =    Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

    365            =     Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

     10
-6

          =     Converts kg to mg [ kg/mg] 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES OF CHEMICALS IN SOIL 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

24365  AT

VF(VF1000IUR  EF  EDET C
 = IELCR

c

pssout

sinh

)

 

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

24RfC  365  AT

VF(VFEF  EDETC
 = HQ

nc

pssout

sinh

)
 

 

 

Note: VFss = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals 

with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant 

(dimensionless) < 4.2 x 10
-4

 or Henry’s law constant (atm-

m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
).  

 

 

where:  

  

 C = Contaminant concentration in soil [mg/kg] 

 IELCRsinh= Risk or the increased chance of developing cancer over a 

lifetime due to exposure to a chemical in surficial soil [-] 

 HQsinh = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ETout = Outdoor exposure time [hr/day] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 RfC = Chemical-specific reference concentration [mg/m
3
] 

 IUR = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

 1000        = Converts C in mg to g [1000 g/mg] 

 24         = Converts ETin hours to day [24 hrs/day] 

 VFp = Volatilization factor for particulate emissions from surficial 

soil [(mg/m
3
-air)/(mg/kg-soil)] 

 VFss = Volatilization factor for vapor emissions from surficial soil 

[(mg/m
3
-air)/(mg/kg-soil)] 

  

 

Note: The depth to surficial soil for a construction worker is up to the 

typical construction depth. 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES, DERMAL CONTACT WITH, AND INGESTION OF  

CHEMICALS IN SOIL

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

          sinhsin IELCRIELCRIELCRIELCR gsdcssoil  

 

Non-carcinogenic effects 

 

          sinhsin HQHQHQHQ gsdcssoil  

 

where, 

   

 IELCRssoil  = Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to ingestion of vapors and particulates, inhalation of, 

and dermal contact with chemical in surficial soil [-] 

 

HQssoil  = Hazard quotient for ingestion of, inhalation of vapors and particulates, and dermal contact with surficial soil [-] 
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INDOOR INHALATION OF VAPORS (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

24365  AT

ETIUREFEDC
 = IELCR

c

riraa

aa-ai

1000
 

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

24RfCAT

ETEFEDC
 =HQ

nc

riraa

aa-ai
365

 

 

 

where: 

 

     acaa EDEDED  

 

 

Source:  RAGS Vol. I Part F, 2009

 

 

where:  

  

 IELCRai-aa= Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime 

due to exposure to a chemical in indoor air [-] 

 HQai-aa = Hazard quotient for individual constituents due to exposure to 

indoor air [-] 

 C = Chemical concentration in indoor air [mg/m
3
] 

 EDaa = Exposure duration for an age-adjusted individual [year] 

 EDc = Exposure duration for a child [year] 

 EDaa = Exposure duration for age-adjusted resident [year] 

 ATc = Averaging time for carcinogenic effects [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogenic effects [year] 

 EFr = Exposure frequency for resident [days/year] 

 ETi-r = Indoor exposure time for resident [year] 

 365 = Converts years to days [days/year] 

 24 = Converts hours to day [hours/day] 

 1000 = Converts mg to g [ g/mg] 
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OUTDOOR INHALATION OF VAPORS (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

24365  AT

ETIUREFEDC
 = IELCR

c

routraa

aa-ai

1000
 

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

24RfCAT

ETEFEDC
 =HQ

nc

routraa

aa-ai
365

 

 

 

where: 

 

     acaa EDEDED  

 

 

Source:  RAGS Vol. I Part F, 2009

 

 

where:  

  

 IELCRai-aa= Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime 

due to exposure to a chemical in indoor air [-] 

 HQai-aa = Hazard quotient for individual constituents due to exposure to 

indoor air [-] 

 C = Chemical concentration in indoor air [mg/m
3
] 

 EDaa = Exposure duration for an age-adjusted individual [year] 

 EDc = Exposure duration for a child [year] 

 EDaa = Exposure duration for age-adjusted resident [year] 

 ATc = Averaging time for carcinogenic effects [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogenic effects [year] 

 EFr = Exposure frequency for resident [days/year] 

 ETout-r = Outdoor exposure time for resident [year] 

 365 = Converts years to days year [days/year] 

 24 = Converts hours to day [hours/day] 

 1000 = Converts mg to g [ g/mg] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN WATER (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

           
1000365  AT

ZDCZDCSFC
 =IELCR

c

aawccwd

 

Non-carcinogenic effects 

       

          dnc

aawccw

RfD1000 365AT

CZDCZDC
 = HQ

 

 

where : 

 

          c

cgwcgwcc

c-w
BW

EVSAEFED
 = DC

 

 

         

          a

agwagwaa

a-w
BW

EVSAEFED
 = DC

 

For organic chemicals,  

If t event  t
*
, then event

eventp

t
KFAZ 62  

If t event > t
*
, then 

2

2

1

331
2

1 B

BB

B

t
KFAZ event

event

p  

For inorganic chemicals, eventp tKZ  

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.  
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where:    

  C = Contaminant concentration in groundwater from dermal contact [mg/L] 

        IELCR      =               Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to exposure to a chemical [-] 

             HQ             =              Hazard quotient for individual constituents [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 RfDd = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

 SFd = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

] 

365               = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

            1000              =              Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L] 

t event = Event duration [hr/event] 

t
* 

= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

Kp = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

FA = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

B =              Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-] 

 DCw-c = Child dermal contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

 DCw-a = Adult dermal contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

EVgw-c          = Resident child event frequency [event/day] 

EVgw-a          = Resident adult event frequency [event/day] 

             Zc                 =              Resident child chemical-specific dermal factor [cm/event] 

             Za                 =              Resident adult chemical-specific dermal factor [cm/event] 

SAgw-c                 =               Resident child skin surface area available for contact with water [cm
2
] 

SAgw-a =               Resident adult skin surface area available for contact with water [cm
2
] 

 BWc = Resident child body weight [kg] 

 BWa = Resident adult body weight [kg] 

 EDc = Resident child exposure duration [year] 

 EDa = Resident adult exposure duration [year] 

 EFc = Exposure frequency for a child [day/year] 

 EFa = Exposure frequency for an adult [day/year]     
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DOMESTIC WATER USE (CHILD AND ADULT RESIDENT) 

(ONLY FOR CHEMICALS WITHOUT MAXIMUM CONTAMINAT LEVELS) 

Carcinogenic effects (Ingestion and Dermal Contact) 

365

1000

c

awbawbcwbcwb

d

aawo

dc)(ing
AT  

ZDCZDC
SF

IRSF

C = IELCR  

Carcinogenic effects (Inhalation of Water Vapors) 
   

 

24365c

fa-inaaa

inh
AT

 1000KETEFEDIURC
 = IELCR  

 

Non-carcinogenic effects(Ingestion and Dermal Contact) 

 

365

1000

nc

d

awbawbcwbcwb

aaw

o

dc)(ing
ATTHQ

RfD

ZDCZDC
IR

RfD

1

C = HQ 
           

 

Non-carcinogenic effects(Inhalation of Water Vapors) 

 

24365 RfCAT

KETEFEDC
 =HQ

nc

fa-inaaa

inh  

where:  

 

acaa EDDE = ED  
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c

cwbcwbcc

c-wb
BW

EVSAEFED
 = DC

 and a

awbawbaa

a-wb
BW

EVSAEFED
 = DC

 

 

   

For organic chemicals,  

If t wb-event  t
*
, then eventwb

eventpwb

t
KFAZ 62  

If t wb-event > t
*
, then 

2

2

1

331
2

1 B

BB

B

t
KFAZ event

eventwb

pwb  

For inorganic chemicals, eventwbpwb tKZ    

 

Note: Kf = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant (dimensionless) < 4.2 x 

10
-4

 or Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
).  

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.  

 

             event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

             B                     =          Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-]   
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where:    

                 

                Cw        = Contaminant concentration in domestic water [mg/L-H2O] 

                IELCR(ing+dc) = Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to ingestion and dermal exposure to a  

   chemical in domestic water [-] 

                IELCRinh          = Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to inhalation of vapors from domestic 

   water use [-] 

                HQ(ing+dc)      = Hazard quotient for to ingestion and dermal exposure to a chemical in domestic water [-] 

                HQinh        = Hazard quotient for exposure to inhalation of chemical vapors due to domestic water use [-] 

                ATc          = Averaging time for non-carcinogens [year] 

                ATnc          = Averaging time for non-carcinogens [year] 

                RfDo              = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

    RfC              = Chemical-specific inhalation reference concentration [mg/m
3
] 

                RfDd  = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

                SFo              = Chemical-specific oral cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

]
 

                IUR              =          Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

                SFd  = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [mg/(kg-day)]
-1

 

                IRw-aa = Age-adjusted groundwater ingestion rate [L/kg] 

                IRw-c              = Resident child groundwater ingestion rate [L/day] 

                IRw- a                = Resident adult groundwater ingestion rate [L/day] 

                DCwb-c = Child dermal whole-body contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

                DCwb-a = Adult dermal whole-body contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

                BWc             = Resident child body weight [kg] 

                BWa             = Resident adult body weight [kg] 

                EDc             = Resident child exposure duration [year] 

                EDa             = Resident adult exposure duration [year] 

                EDaa            = Resident age-adjusted exposure duration [year] 

                EFa              = Exposure frequency for an adult [day/year] 

                ETa              = Exposure frequency for an adult [day/year] 

                Kf                      = Volatilization factor [L/m
3
]   

                SAwb             = Skin surface area available for whole-body contact with water [cm
2
] 



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-85 RAM Group (050405) 

November 2013 

    

 

                EVwb             = Event frequency for whole-body contact with water [event/day] 

                365             = Conversion factor [day/year] 

                1000             = Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L]; and mg g [ g/mg] 

                t wb-event         = Event duration for whole-body contact [hr/event] 

                t
*                

 
 
= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

                Zwb              = Chemical-specific dermal factor for whole-body contact [cm/event] 

                Kp                   = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

                FA             = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

                event             = Chemical-specific lag time [hr/event] 

                B                  = Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-] 

 

For inhalation of vapors, dermal contact with, and ingestion of chemicals in water (domestic water use combined pathway) by age-

adjusted resident,  

 

inhdcingaaw IELCRIELCRIELCR )(  

inhdcingaaw HQHQHQ )(  

where, 

 

IELCRw-aa  = Risk or increased chance of developing cancer over a lifetime due to ingestion, dermal contact with, and  

   inhalation of chemicals in domestic water [-] 

HQw-aa   = Hazard quotient for ingestion of, dermal contact with, and inhalation of chemicals in domestic water   

   [-] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN SOIL (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

           
365

10 6

  AT

ABSSASFC
 = IELCR

c

dd aasoil

aa-sd

 

 

Non-carcinogenic effects 

        

           
dnc

daasoil
aa-sd

 RfD AT

ABSSAC
 = HQ

365

10 6

 

where:  

 

        a

asoilasoilaaa

c

csoilcsoilccc

aasoil
BW

EVSAAFEFED

BW

EVSAAFEFED
SA

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.  
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where:    

 C = Contaminant concentration in soil [mg/kg] 

 IELCRsd-aa   =       Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to exposure to a chemical [-] 

      HQsd-aa         =       Hazard quotient for individual constituents [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 EFc =  Exposure frequency for a child [day/year] 

 EFa =    Exposure frequency for an adult [day/year] 

 ABSd = Chemical-specific dermal absorption factor [-] 

 AFc = Resident child soil to skin adherence factor [mg/cm
2
-event] 

 AFa = Resident adult soil to skin adherence factor [mg/cm
2
-event] 

 RfDd = Chemical-specific dermal reference dose [(mg/kg-day)] 

 SFd = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

] 

 SAaa = Age-adjusted skin surface area [mg/kg] 

 BWc = Resident child body weight [kg] 

 BWa = Resident adult body weight [kg] 

 EDc = Resident child exposure duration [year] 

 EDa = Resident adult exposure duration [year] 

 SAsoil-c = Resident child skin surface area available for contact with soil [cm
2
] 

 SAsoil-a = Resident adult skin surface area available for contact with soil [cm
2
] 

 EVsoil-c = Resident child event frequency [event/day] 

     EVsoil-a = Resident Child event frequency [event/day] 

     365 = Conversion factor [day/year] 

     10
-6

   =  Conversion factor [kg/mg] 
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INGESTION OF CHEMICALS IN SOIL (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

          
365

10 6

sin

c

aas
aag

AT

IRSFC
IELCR O

 

 

 

 

Non-carcinogenic effects        

     

                 
onc

aas
aag

RfDAT

IRC
HQ

365

10 6

sin  

 

where : 

 

     a

asaa

c

cscc
aas

BW

IREFED

BW

IREFED
IR

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part A, 1989 

 

 

 

 



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-89 RAM Group (050405) 

November 2013 

    

 

where:    

 C     =     Contaminant concentration in soil [mg/kg-wet soil] 

 IELCRsing-aa      =       Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to exposure to a chemical [-] 

      HQsing-aa             =       Hazard quotient for individual constituents [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

RfDo = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

SFo = Chemical-specific oral cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

] 

IRs -aa = Age-adjusted soil ingestion rate [mg/kg] 

IRs-c = Resident child soil ingestion rate [mg/day] 

IRs-a =  Resident adult soil ingestion rate [mg/day] 

BWc = Resident child body weight [kg] 

BWa = Resident adult body weight [kg] 

EDc = Resident child exposure duration [year] 

EDa = Resident adult exposure duration [year] 

 EFc  =  Exposure frequency for a child [day/year] 

 EFa      =    Exposure frequency for an adult [day/year] 

365 = Conversion factor [day/year] 

     10
-6

                       =      Conversion factor [kg/mg] 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES OF CHEMICALS IN SOIL 

(AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

 

 

24365  AT

VF(VF1000IUR  EF  EDET C
 = IELCR

c

pssraar-out

aa-sinh

)
 

 

Non-carcinogenic effects 

        

     

24RfC  365  AT

VF(VFEF  EDETC
 = HQ

nc

pssraarout

aa-sinh

)
 

where: 

  

acaa EDEDED  

 

 
Note: VFss = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant (dimensionless) < 

4.1 x 10
-4

 or Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
) at 25

o
C.   
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where:  

 

 IELCRsinh-aa= Risk or the increased chance of developing cancer over a lifetime due to exposure to a chemical in surficial soil [-] 

 HQsinh-aa = Averaging time for carcinogens [year] 

 C = Contaminant concentration in soil [mg/kg] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ETout-r = Outdoor exposure time for resident [hr/day] 

 EDaa = Exposure duration for age-adjusted resident [year] 

 EDc = Exposure duration for child [year] 

 EDa = Exposure duration for adult [year] 

 EFr = Exposure frequency for resident [day/year] 

 RfC = Chemical-specific reference concentration [mg/m
3
] 

 IUR = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

 1000        = Converts C in mg to g [1000 g/mg] 

 24         = Converts ETin hours to day [24 hrs/day] 

 VFss =    Volatilization factor for vapor emissions from surficial soil[kg-soil/m
3
-air] 

VFp =    Volatilization factor for particulate emissions from surficial soil [kg-soil/m
3
-air] 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES, DERMAL CONTACT WITH, AND INGESTION OF  

CHEMICALS IN SOIL  (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

 

          aasoutaasdaagaas IELCRIELCRIELCRIELCR sin  

 

Non-carcinogenic effects 

 

           

aasoutaasdaagaas HQHQHQHQ sin  

 

Where, 

 

IELCRs-aa = Excess cancer risk over a lifetime due to exposure to ingestion of, inhalation of vapors and particulates and 

   dermal contact with chemicals in surficial soil [-] 

HQs-aa  = Hazard quotient for exposure to ingestion of, inhalation of vapors and particulates and dermal contact with 

   chemicals in surficial soil [-] 

 

Note:  All parameters are defined under the individual pathway equations. 

 

Note: VFs = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant (dimensionless) < 

4.2 x 10
-4

 or Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
).  
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INDOOR AIR CONCENTRATION ESTIMATED FROM SUBSURFACE SOIL VAPOR CONCENTRATIONS 

  

svsviai CC  

 

where: 

 

 Cai = Indoor air concentration [mg/m
3
-air]  

 Csvi = Soil vapor concentration [mg/m
3
-air] 

 sv  = Attenuation factor from subsurface soil vapor to 

indoor (enclosed space) air [-] 

 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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INDOOR AIR CONCENTRATION ESTIMATED FROM SUBSURFACE SOIL CONCENTRATION 

 

sespsiai VFCC  

 

where: 

 

 Cai = Indoor air concentration [mg/m
3
-air]  

 Csi = Subsurface soil concentration [mg/kg-soil] 

 VFsesp  = Volatilization factor from subsurface soil to indoor 

(enclosed space) air [(mg/m
3
-air)/(mg/kg-soil)] 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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INDOOR AIR CONCENTRATION ESTIMATED FROM GROUNDWATER CONCENTRATION 

 

wespwiai VFCC  

 

where: 

 

 Cai = Indoor air concentration [mg/m
3
-air] 

      Cwi = Groundwater concentration [mg/L-water] 

 VFwesp = Volatilization factor from groundwater to indoor 

(enclosed space) air [(mg/m
3
-air)/(mg/L-water)] 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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Capillary zone

hv
LGW

Vadose zone

Water Table

Enclosed Space

Dissolved contaminants

Diffusing vapors

hc

Foundation Cracks

ERLB
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OUTDOOR AIR CONCENTRATION ESTIMATED FROM GROUNDWATER CONCENTRATION 

 

wambwiao VFCC  

 

where: 

 

 Cao = Outdoor air concentration [mg/m
3
-air]  

      Cwi = Groundwater concentration [mg/L-water] 

 VFwamb = Volatilization factor from groundwater to outdoor air [(mg/m
3
-air)/(mg/L-water)] 

 

 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(SURFICIAL SOIL TO OUTDOOR AIR)  

 

 
1

4

21

10
2

14.3

D

D
CQVF

As

A

ss  

 

where: 

 

   
HK

DHD
D

aswssvs

T
w

ws
a

as
A

2310310

 

 

or 

 
1

10000
/

ss

ss
d

CQVF  

 

Use smaller of the two VFss. 

 

 

Source:  USEPA, 2011. RST – User’s Guide. 

               USEPA, 1996. SSL: Technical  

               Background Document 

 

where:  

   VFss       =    Volatilization factor from surficial soil to outdoor (ambient) air                   

                        [kg-soil/m
3
-air] 

   Q/C       =    Inverse of the mean concentration at the center of square source  

                        [(g/m
2
-s)/(kg/m

3
)] 

 DA = Apparent diffusivity [cm
2
/s] 

  = Averaging time for vapor flux [s] 

 s = Vadose zone dry soil bulk density of surficial soil [g-soil/cm
3
-soil] 

 Ksv = Chemical-specific solid-water sorption coefficient [cm
3
-water/g-soil] 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm
2
/s] 

 Dw = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm
2
/s] 

 T = Total soil porosity in the surficial soils [cm
3
/cm

3
-soil] 

as = Volumetric air content in the surficial soils [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

ws = Volumetric water content in the surficial soils [cm
3
-water/cm

3
-soil] 

 H = Chemical-specific Henry's Law constant [(L-water)/(L-air)] 

 10
-4

 = Conversion factor [m
2
/cm

2
] 

     Wa       =    Dimension of soil source area parallel to wind direction [cm] 

     ds         =    Depth to base of surficial soil zone [cm] 

     Um       =    Mean annual wind speed [m/s] 

     a         =    Breathing zone height [cm] 

     10
3
       =    Conversion factor [(cm

3
-kg)/(m

3
-g)]  

 

Note: Surficial soil properties are assumed same as the vadose zone properties. 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(PARTICULAR EMISSIONS FROM SURFICIAL SOIL) 

 

 
1

3

)(1036.0

3600

xFU tU mV
CQVF p

 

 

 

 

 

Source:  Soil Screening Guidance, 1996 

where:  

   VFp           =    Volatilization factor for particulate emissions from surficial soil 

[kg-soil/m
3
-air] 

 Q/C = Inverse of the mean concentration at the center of square source 

[(g/m
2
-s)/(kg/m

3
)] 

 V = Fraction of vegetative cover [-] 

 Um = Mean annual wind speed [m/s] 

 Ut = Equivalent threshold value of wind speed at 7 m [m/s] 

 F(x) = Function dependent on Um/Ut derived using Cowherd et al. 1985 [-] 

 0.036 = Empirical constant [g/m
2
-hr] 
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VOLATILIZATION/ATTENUATION FACTORS 

(SUBSURFACE SOIL VAPOR TO INDOOR AIR)  

 

For advection and diffusion, 

 

1expexp

exp

crack

eff

crack

cracksoil

Tsoil

B

eff

T

Tbldg

B

eff

T

crack

eff

crack

cracksoil

crack

eff

crack

cracksoil

Tbldg

B

eff

T

sv

AD

LQ

LQ

AD

LQ

AD

AD

LQ

AD

LQ

LQ

AD

= 
 

 

 

where, 

 

FsourceT LDL  

 

If LF > Lcrack, BFBFBBB WLLLWLA 22

 

If LF  Lcrack, BBB WLA  

3600

ERHWL
Q BBB

bldg  

 

wWLA BBcrack 2  

 

 

where,  

sv = Attenuation factor for soil vapor to indoor air [-] 

DT 
eff

 = Total overall effective diffusion coefficient [cm
2
/s] 

AB  = Area of enclosed space below grade [cm
2
] 

Qbldg = Building ventilation rate [cm
3
/s] 

LT = Source to building separation [cm] 

Qsoil = Volumetric flow rate of soil-vapor into the 

enclosed space [cm
3
/s] 

Lcrack = Slab thickness [cm] 

Dcrack 
eff

 = Effective diffusion coefficient through the cracks 

[cm
2
/s] 

Acrack = Area of total cracks [cm
2
] 

Dsource = Depth below grade to top of contamination [cm] 

LF  = Depth below grade to bottom of enclosed space 

floor [cm] 

LB  = Length of building [cm] 

WB  = Width of building [cm] 

Qbldg = Building ventilation rate [cm
3
/s] 

HB  = Height of building [cm] 

ER  = Air exchange rate [l/h] 

3600 = Conversion factor [sec/h] 

P  = Soil-building pressure differential [g/cm-s
2
]  

kv  = Soil gas permeability[cm
2
]  

Xcrack = Floor-wall seam perimeter [cm]  

µ  = Viscosity of air at soil temperature [g/cm-s]  

rcrack = Equivalent crack radius [cm]  
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crack

crack

crackv

soil

r

Z

XkP
Q

2
ln

2
 

 

BBcrack WLX 2  

 

crack

crack

crack
X

A
r  

 

Source: USEPA, 2004. User’s Guide for Evaluating Subsurface 

Vapor Intrusion into Buildings. 

 

Zcrack = Crack depth below grade [cm]  
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VOLATILIZATION FACTORS  

(SUBSURACE SOIL TO INDOOR AIR) 

 

 10 
  H +  K + 

  H
 = VF

3
s

asssvws

s
sesp

][
 

 

 

 

Note: s is calculated using equation for sv with depth to 

subsurface soil source. 

 

 

Source: USEPA, 2004. User’s Guide for Evaluating 

Subsurface Vapor Intrusion into Buildings.  

 

where, 

VFsesp = Volatilization factor from subsurface soil to indoor (enclosed 

space) air [m
3
-air/(mg/kg-soil)] 

H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

s = Dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

ws = Volumetric water content in vadose zone soil [cm
3
-

water/cm
3
-soil] 

as = Volumetric air content in vadose zone soil [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

Ksv = focv  Koc   = Chemical-specific soil-water sorption 

coefficient in vadose zone [cm
3
/g] 

s = Attenuation factor from subsurface soil to indoor 

10
3
 = Conversion factor [(cm

3
-kg)/(m

3
-g)] 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(GROUNDWATER TO INDOOR AIR) 

 

10  H= VF
3

gwwesp

 
 

Note: gw is calculated using equation on pp C-93 

with depth to groundwater. 

 

 

Source: User’s Guide for Evaluating Subsurface 

Vapor Intrusion into Buildings, 2004 

 

where,  

VFwesp  = Volatilization factor from groundwater to indoor (enclosed 

space) air [(mg/m
3
-air)/(mg/L-water)] 

H = Vadose zone chemical specific Henry's Law constant [L-

water/L-air] 

gw = Attenuation factor from groundwater to indoor  

10
3 

= Conversion factor [L/m
3
] 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(GROUNDWATER TO OUTDOOR AIR) 

 

 

10  

DW

LU

H
 = VF

3

eff

wsga

GWam

wamb

100
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

where:  

   VFwamb      =    Volatilization factor from groundwater to outdoor air [(mg/m
3
-

air)/(mg/L-water)]  

   H = Vadose zone chemical specific Henry's Law constant  

                          [(L-water)/(L-air)] 

 Um = Mean annual wind speed [m/s] 

   a              =    Breathing zone height [cm] 

 LGW = Depth to groundwater [cm] 

 Dws
eff

 = Effective diffusion coefficient between groundwater and soil 

surface [cm
2
/s] 

   Wga           =    Dimension of soil source area parallel to wind direction [cm] 

  100 = Conversion factor [cm/m] 

  10
3
 = Conversion factor [L/m

3
] 
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EFFECTIVE DIFFUSION COEFFICIENTS 

Ds
eff  : effective diffusion coefficient in soil based on vapor-phase concentration 

[cm2/s] 

2
T

3.33
wsw

2
T

3.33
asaeff

s   
H

1
  D +    D = D  

where: 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm2/s] 

 Dw = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm2/s] 

 as = Volumetric air content in vadose zone soils [cm3-air/cm3-soil] 

 ws = Volumetric water content in vadose zone soils  

[cm3-water/cm3-soil] 

T    =      Total soil porosity in the impacted zone [cm3/cm3-soil] 

    H    =      Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

Dws
eff : effective diffusion coefficient between groundwater and surface soil 

[cm2/s] 

D

h
 + 

D

h
  ) h + h( = D eff

s

v

eff
cap

cap

-1

vcap
eff
ws  

where: 

 hcap  = Thickness of capillary fringe [cm] 

 hv = Thickness of vadose zone [cm] 

 Dcap
eff = Effective diffusion coefficient through capillary fringe [cm2/s] 

 Ds
eff = Effective diffusion coefficient in soil based on vapor-phase 

concentration [cm2/s] 

 LGW = Depth to groundwater (hcap  +  hv) [cm] 

 

Dcap
eff :  effective diffusion coefficient for the capillary fringe [cm2/s] 

2
T

3.33
wcapw

2
T

3.33
acapaeff

cap   
H

1
  D +   D = D  

where: 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm2/s] 

 Dw = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm2/s] 

 acap = Volumetric air content in capillary fringe soils [cm3-air/cm3-soil] 

 wcap = Volumetric water content in capillary fringe soils           

[cm3-water/cm3-soil] 

 T = Total soil porosity [cm3/cm3-soil] 

    H     =     Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

Dcrack
eff :  effective diffusion coeff. through foundation cracks [cm2/s] 

2
T

3.33
wcrackw

2
T

3.33
acrackaeff

crack   
H

1
  D +   D = D

 
where: 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm2/s] 

 Dw  = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm2/s] 

acrack = Volumetric air content in foundation/wall cracks   

[cm3-air/cm3-total volume] 

 wcrack = Volumetric water content in foundation/wall cracks  

[cm3-water/cm3-total volume] 

  T = Total soil porosity [cm3/cm3-soil] 

  H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

 



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-105 RAM Group (050405) 

November 2013 

    

 

SUBSURFACE SOIL CONCENTRATION AT WHICH DISSOLVED PORE WATER AND VAPOR PHASES BECOME 

SATURATED

Single Component 

 

                    ][
ssvwsas

s

SAT
s KH

S
C  

 

Multiple Components 

 

                    ][
ssvwsas

s

eiSAT
s KH

S
C  

where: 

Cs
SAT 

      =    Soil concentration at which dissolved pore water and vapor phases become saturated [(mg/kg-soil)] 

S = Pure component solubility in water [mg/L-water] 

Sei = Effective solubility of component i in water =  xi × S [mg/L-water] 

xi = Mole fraction of component i = (wi × MWavg)/MWi [-] 

wi           =    Weight fraction of component i [-] 

MWavg    =   Average molecular weight of mixture [g/mole] 

MWi        =    Molecular weight of component i [g/mole] 

s = Vadose zone dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

as = Volumetric air content in the vadose zone soils [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

ws = Volumetric water content in vadose zone soils [cm
3
-water/cm

3
- soil] 

Ksv = focv  Koc  =   Chemical-specific soil-water sorption coefficient in vadose zone [cm
3
-water/g-soil] 

focv          =    Fraction organic carbon in vadose zone [g-C/g-soil] 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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SOIL VAPOR CONCENTRATION AT WHICH VAPOR PHASE BECOMES SATURATED 

Single Component 

 

                      610
TR

MWP
C

s

SAT

v  

                     

Multiple Components 

        

                     610
TR

MWPx
C i

s

iiSAT

v               

where: 

Cv
SAT 

      =    Soil vapor concentration at which vapor phase become saturated [mg/m
3
-air] 

P
s
 = Saturated vapor pressure [atm] 

Pi
s
 = Effective vapor pressure of component i in water =  xi × P

s
 [atm] 

R = Ideal gas constant [0.08206 atm•L/mol•K] 

T = Temperature [K] 

Sei = Effective solubility of component i in water =  xi × S [mg/L-water] 

xi = Mole fraction of component i = (wi × MWavg)/MWi [-] 

wi           =    Weight fraction of component i [-] 

MWavg    =    Average molecular weight of mixture [g/mole] 

MWi        =    Molecular weight of component i [g/mole] 

s = Vadose zone dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

10
6
 = Conversion factor [(g/L)/(mg/m

3
)] 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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DOMENICO MODEL:  DILUTION ATTENUATION FACTOR (DAF) IN THE SATURATED ZONE 

Domenico model for multi-dimensional transport with decay and continuous  

source: 

x  2

 Z-z 
 erf  -  

x  2

 Z+z 
 erf 

x  2

Y/2 -y 
 erf  - 

x  2

Y/2 +y 
 erf 

tv

v
vtx

erfc
v

x
exp

C

tzyxC

zzyy

o   2

 
   4

 + 1 

   
   4

 + 1 - 1
 2

   )8/1( = 
),,,(

x

x

x

x

 

where: 

 C = Dissolved-phase concentration [mg/L] 

 Co = Dissolved-phase concentration at the source (at x=y=z=0) [mg/L] 

 v = Retarded seepage velocity [m/sec] 

  = Overall first order bio-decay rate [1/day] 

 x = Longitudinal dispersivity [m] 

 y = Lateral dispersivity [m] 

 z = Vertical dispersivity [m] 

 x, y, z = Spatial coordinates [m] 

 t = Time [day] 

 x = Distance along the centerline measured from the downgradient 

edge of  the groundwater source [m] 

 Y = GW source dimension perpendicular to GW flow direction [m] 

 Z = GW source (mixing zone) thickness [m] 

   DA Fsat   = Co/C(x) 

At the centerline, for steady-state (after a long time) the 

concentration can be obtained by setting y = 0, z = 0, 

and x << v  t as: 

 

x  

Z
 erf

x  

Y
 erf

v

x
exp

C

xC

zy

o

24

 
   4

 + 1 - 1
 2

   = 
)( x

x

 

 

At the centerline, for steady-state the concentration   

without decay can be obtained by setting y = 0, z = 0,      

x << vt, and  = 0 as: 

 

x  

Z
 erf

x  

Y
 erf

C

xC

zyo 24
 = 

)(
 

 

Note:  Compare to ASTM E1739-95, p. 31,  

where Y = Sw Z = Sd, v = u, and Co = Csource  

 

Source:  Domenico, P.A. and F.W. Schwartz, 1990, 

Physical and Chemical Hydrogeology.  John Wiley 

and Sons, NY, 824 p. (Eqn. 17.21) 

 



 

 

 RAM  (050405) קבוצת  נספח ה
 ,IRBCA הנחיות
 פרסום לציבור, 2014 אוגוסט

 3ה נספח
 ים ומשוואותמודל

 (מצב אחורה)

 
 עמוד 
 

  02-ה    (עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)שאיפת אדים תוך מבנית 
 02-ה           שאיפת אדים חוץ מבנית 
  עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)מגע עורי עם כימיקלים במים , 

 00-ה            (עובד בניין
 02-ה        (ילד ומבוגר הגרים באתר)ם שימוש ביתי במי 
  עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)מגע עורי עם כימיקלים בקרקע , 

 05-ה            (עובד בניין
  (עובד בניין, עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)עיכול כימיקלים בקרקע    

 06-ה
 עובד אשר לא גר באתר, ילד ומבוגר הגרים באתר)קע שאיפת אדים וחלקיקי כימיקלים בקר , 

 07-ה            (עובד בניין
 ילד ומבוגר הגרים באתר)מגע עורי ועיכול של כימיקלים בקרקע , שאיפת אדים וחלקיקים , 

 02-ה         (עובד בניין, עובד אשר לא גר באתר
  02-ה         (דייר מותאם גיל)שאיפת אדים תוך מבנית 
 00-ה         (דייר מותאם גיל)יפת אדים חוץ מבנית שא 
  00-ה        (דייר מותאם גיל)מגע עורי עם כימיקלים במים 
  03-ה          (דייר מותאם גיל)שימוש ביתי במים 
  07-ה        (דייר מותאם גיל)מגע עורי עם כימיקלים בקרקע 
  22-ה         (דייר מותאם גיל)עיכול כימיקלים בקרקע 
  20-ה       (דייר מותאם גיל)שאיפת אדים וחלקיקי כימיקלים בקרקע 
 22-ה     (דייר מותאם גיל)מגע עורי ועיכול כימיקלים בקרקע , שאיפת אדים וחלקיקים 
 23-ה        ריכוז אוויר תוך מבני מוערך מריכוז גזי קרקע 
  (הלא רוויה)תת הקרקע ריכוז אוויר תוך מבני מוערך מריכוז גזי       

 24-ה
 25-ה        ריכוז אוויר תוך מבני מוערך מריכוז מי תהום 
 26-ה         ריכוז אוויר חוץ מבני מוערך מריכוז מי תהום 
 27-ה            מקדמי נידוף 
 34-ה           קבועי דיפוזיה אפקטיבית 
  35-ה       המגנה על חלחול למי תהום (הלא רוויה)תת הקרקע ריכוז 
 36-ה        למי תהום (הלא רוויה)תת הקרקע ול ממקדם חלח 
 37-ה     ריכוז קרקע בו מים מומסים בנקבוביות הקרקע ופאזות גזים הופכים לרוויים 
 42-ה        ריכוז גזי קרקע בו הפאזה הגזית הופכת לרווייה 
 42-ה        מקדם הפחתת דילול בתווך הרווי8 מודל דומניקו 
 40-ה       ותרים להגנה על מקור מי תהוםריכוזי קרקע ומי תהום מ 
 40-ה  ריכוזי קרקע ומי תהום מותרים להגנה על שאיפה תוך מבנית לדייר ולעובד שאינו דייר 
 42-ה       ריכוזי מי תהום מוכרים בנקודת השחרור8 הגנה על זרם 
 43-ה      הדיגוםריכוזי מי תהום מותרים במקור ונקודת 8 הגנה על זרם 
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APPENDIX E3 

MODELS AND EQUATIONS 

(BACKWARD MODE) 

Title  Page 

Indoor Inhalation of Vapors (Child and Adult Resident, Non-residential

 Worker) E-20 

Outdoor Inhalation of Vapors  E-21 

Dermal Contact with Chemicals in Water (Child and Adult Resident,

Non-residential Worker; and Construction Worker) E-22 

Domestic Water Use (Child and Adult Resident)  E-24 

Dermal Contact with Chemicals in Soil (Child and Adult Resident,

Non-residential Worker, and Construction Worker) E-27 

Ingestion of Chemicals in Soil (Child and Adult Resident, Non-residential 

Worker, and Construction Worker) E-28 

Inhalation of Vapors and Particulates of Chemicals in Soil (Child and Adult  

 Resident, Non-residential Worker, and Construction Worker) E-29 

Inhalation of Vapors and Particulates, Dermal Contact with and Ingestion of

 Chemicals in Soil (Child and Adult Resident, Non-residential Worker, and  

 Construction Worker) E-30 

Indoor Inhalation of Vapors (Age-Adjusted Resident) E-31 

Outdoor Inhalation of Vapors (Age-Adjusted Resident) E-32 

Dermal Contact with Chemicals in Water (Age-Adjusted Resident) E-33 

Domestic Water Use (Age-Adjusted Resident)  E-35 

Dermal Contact with Chemicals in Soil (Age-Adjusted Resident) E-39 

Ingestion of Chemicals in Soil (Age-Adjusted Resident) E-41 

Inhalation of Vapors and Particulates of Chemicals in Soil (Age-Adjusted 

Resident) E-43 

Inhalation of Vapors and Particulates, Dermal Contact with, and Ingestion of 

Chemicals in Soil (Age-Adjusted Resident) E-44 

Soil Vapor Concentration Protective of Indoor Inhalation of Vapors E-45 

Subsurface Soil Concentration Protective of Indoor Inhalation of Vapors E-46 

Groundwater Concentration Protective of Indoor Inhalation of Vapors E-47 

Groundwater Concentration Protective of Outdoor Inhalation of Vapors E-48 

Volatilization Factors E-49 

Effective Diffusion Coefficients E-56 

Subsurface Soil Concentrations Protective of Leaching to Groundwater E-57 

Leaching Factor from Subsurface Soil to Groundwater E-58 

Soil Concentration at Which Dissolved Pore Water and Vapor Phases  

 Become Saturated E-59 

Soil Vapor Concentration at Which Vapor Phase Becomes Saturated E-60 

Domenico Model: Dilution Attenuation Factor (DAF) in the Saturated Zone E-61 

Allowable Soil and Groundwater Concentration for Groundwater Resource 

Protection  E-62 
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Allowable Soil and Groundwater Concentration Protective of Indoor Inhalation 

for Resident and Non-Residential Worker  E-63 

Stream Protection: Allowable Groundwater Concentration at the Point of 

Discharge E-64 

Stream Protection: Allowable Groundwater Concentration at the Source and

POD E-65 
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INDOOR INHALATION OF VAPORS

(CHILD AND ADULT RESIDENT; AND NON-RESIDENTIAL WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

1000IUR  EF  EDET

24365  ATTR
 = RBTL

in

c

ininh-c  

 

Non-carcinogenic effects 

 

  

EF  EDET

24RfC  365  ATTHQ
 = RBTL

in

nc
ininh-nc

 

 

 

Source: RAGS Vol. I Part F, 2009 

where:  

 RBTLc-ininh= Carcinogenic risk based target level for indoor inhalation of vapors 

[mg/m
3
] 

 RBTLnc-ininh= Non-carcinogenic risk based target level for indoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 TR  = Target risk [-] 

 THQ = Target hazard quotient [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ETin = Indoor exposure time [hr/day] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 RfC = Chemical-specific reference concentration [mg/m
3
] 

 IUR = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

 1000        = Converts C in mg to g [1000 g/mg] 

 24         = Converts ETin hours to day [24 hrs/day] 
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OUTDOOR INHALATION OF VAPORS 

Carcinogenic effects 

 

1000IUR  EF  EDET

24365  ATTR
 = RBTL

out

c

outinh-c  

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

EF  EDET

24RfC  365  ATTHQ
 = RBTL

out

nc
outin-nc

 

 

  

 

 

Source: RAGS Vol. I Part F, 2009 

where:  

 RBTLc-outinh = Carcinogenic risk based target level for outdoor inhalation of vapors 

[mg/m
3
] 

 RBTLnc-outinh=Non-carcinogenic risk based target level for outdoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 TR  = Target risk [-] 

 THQ = Target hazard quotient [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ETout = Outdoor exposure time [hr/day] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 RfC = Chemical-specific reference concentration [mg/m
3
] 

 IUR = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

 1000        = Converts C in mg to g [1000 g/mg] 

 24         = Converts ETin hours to day [24 hrs/day] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN WATER 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

EDEFZEVSASF

1000365  AT  BWTR
 = RBTL

gwgwd

c
dw-c  

 

Non-carcinogenic effects 

 

EDEF Z EVSA

RfD1000  365  AT  BWTHQ
 =RBTL

gwgw

dnc
dw-nc

 

 
For organic chemicals,  

If t event  t
*
, then event

eventp

t
KFAZ 62  

If t event > t
*
, then 

2

2

1

331
2

1 B

BB

B

t
KFAZ event

event

p  

For inorganic chemicals, eventp tKZ  

 

where:  

RBTLc-dw = Carcinogenic risk based target level for dermal contact with 

water [mg/L] 

RBTLnc-dw = Non-carcinogenic risk based target level for dermal contact 

with water [mg/L] 

TR            = Target risk [-] 

THQ         = Target hazard quotient [-] 

BW     =  Body weight [kg] 

ATc   =  Averaging time for carcinogens [year] 

ATnc  =  Averaging time for non-carcinogens [year] 

SAgw  = Skin surface area available for contact with water [cm
2
] 

EVgw  = Event frequency [event/day] 

ED  = Exposure duration [year] 

EF  = Exposure frequency [day/year] 

RfDd  = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

SFd  = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor 

[mg/(kg-day)]
-1 

365   =  Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

1000  = Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L] 

t event  = Event duration [hr/event] 

t
*  

= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

Z  = Chemical-specific dermal factor [cm/event] 

Kp  = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

FA  = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

B   = Chemical-specific relative contribution of permeability 

coefficient [-] 
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6.2

MW
K = B P  

 

MWKK OWP 0056.0log66.080.2log  

 

If B<0.6 or B=0.6, then,  teven

* . = t 42  

 

If B>0.6 then, )( 22 cbb6 = t event

*  

where, 

 

B

BB
c

13

331 2

 

 

c
B

 = b
2)1(

2  

 
)0056.0(10 MW

event 0.105 =  

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.

where:  

MW = Molecular weight [g/mole] 

Kow   = Octanol water partition coefficient [L/kg] 

b, c = Correlation coefficient which have been fitted to the 

data from Flynn, G.L. (1990) 
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DOMESTIC WATER USE (CHILD AND ADULT RESIDENT) 

(ONLY FOR CHEMICALS WITHOUT MAXIMUM CONTAMINAT LEVELS) 

Carcinogenic effects (Ingestion and Dermal Contact) 

 

wbwbwb

d

wo

c
dc)w(ing-c

ZEVSA
SF

IRSFEFED

ATWBTR
 =RBTL

1000

365

 

Carcinogenic effects (Inhalation of Vapors Due to Water Use) 

 

1000IURKETEFED 

TATR
 =RBTL

fin

c
winh-c

24365
 

 

Non-carcinogenic effects (Ingestion and Dermal Contact) 

 

 
RfD

ZEVSA
IR

RfD

1
EFED

365ATWBTHQ
 =RBTL 

d

wbwbwb

w

o

nc
dc)w(ing-nc

1000

 

 

Non-carcinogenic effects (Inhalation of Vapors Due to Water Use) 

 

 KETEFED

24RfC365TATHQ
 =RBTL 

finin

nc
winh-nc  
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where: 

             RBTLc-w(ing+dc)  = Carcinogenic risk based target level for  ingestion and dermal exposure to a chemical in domestic water use  

  [mg/L] 

             RBTLnc-w(ing+dc)  = Non-carcinogenic risk based target level for  ingestion and dermal exposure to a chemical in domestic  

  water use [mg/L] 

        RBTLc-winh  = Carcinogenic risk based target level for inhalation exposure to a chemical in domestic water use [mg/L] 

             RBTLnc-winh  = Non-carcinogenic risk based target level for inhalation exposure to a chemical in domestic water use [mg/L] 

 TR  = Target risk [-] 

 THQ  = Target hazard quotient [-] 

             BW              = Body weight [kg] 

             ATc              = Averaging time for carcinogens [year] 

             ATnc              = Averaging time for non-carcinogens [year] 

             IRw              = Water ingestion rate [L/day] 

             ED              = Exposure duration [year] 

             EF              = Exposure frequency [day/year] 

             Kf                                 =          Volatilization factor [L/m
3
]   

             ETin                  =          Inhalation exposure time [hr/day] 

             SAwb  = Skin surface area available for whole-body contact with water [cm
2
] 

             EVwb  = Event frequency for whole-body contact with water [event/day] 

             RfDo              = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

             RfC              = Chemical-specific inhalation reference concentration [mg/m
3
] 

             RfDd  = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

             SFo              = Chemical-specific oral cancer slope or potency factor [mg/(kg-day)]
-1 

 

             IUR              = Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

             SFd  = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [mg/(kg-day)]
-1 

             365                   = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

             1000  = Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L] and mg to g [ g/mg] 

             twb-event  = Event duration for whole-body contact [hr/event] 

 24  = Conversion factor from hrs to day [hr/day] 

             t
*  

= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

             Zwb  = Chemical-specific dermal factor for whole-body contact [cm/event] 
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             Kp  = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

             FA  = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

             event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

             B                     =          Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-]  

 

For inhalation of vapors, dermal contact with, and ingestion of chemicals in water (domestic water use combined pathway) by child and adult 

resident,  

 

Carcinogenic Effects 

inh-cdc)-(ingc

wc

RBTLRBTL

RBTL
11

1
 

 

Non-Carcinogenic Effects 

 

inh-ncdc)-(ingnc

wnc

RBTLRBTL

RBTL
11

1
 

where, 

 

RBTLc-w  = Carcinogenic risk based target level for domestic water use [mg/L] 

RBTLnc-w  = Non-carcinogenic risk based target level for domestic water use [mg/L] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN SOIL 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

ABSAFEVSASFEDEF

ATBWTR
RBTL

dsoilsoild

c

sdcc
10

365
6

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

dsoilsoil

dnc

sdcnc
ABSAFEVSAEDEF

RfDATBWTHQ
RBTL

10

365
6

 

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004. 

where:  

 RBTLc-sdc = Carcinogenic risk based target level for dermal contact 

with chemicals in soil [mg/kg] 

      RBTLnc-sdc= Non-carcinogenic risk based target level for dermal 

contact with chemicals in soil [mg/kg] 

 TR = Target risk [-] 

 THQ = Target hazard quotient [-] 

 BW = Body weight [kg] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 SAsoil = Skin surface area available for contact with soil [cm
2
] 

 EVsoil = Event frequency [event/day] 

      AF = Soil to skin adherence factor [mg/cm
2
-event] 

 ABSd = Chemical-specific dermal absorption factor [-] 

 SFd = Dermal cancer slope factor [(mg/kg-day)
-1

] 

 RfDd = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

 365          = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

      10
-6

          =    Converts kg to mg [ kg/mg] 
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INGESTION OF CHEMICALS IN SOIL 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

soilo

c

gc
IRSFEDEF

ATBWTR
RBTL

10

365
6sin  

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

soil

onc

gnc
IREDEF

RfDATBWTHQ
RBTL

10

365
6sin  

 

 

where:  

 RBTLc-sing= Carcinogenic risk based target level for ingestion of chemicals in 

soil [mg/kg] 

 RBTLnc-sing= Non-carcinogenic risk based target level for ingestion of 

chemicals in soil [mg/kg] 

 TR = Target risk [-] 

 THQ = Target hazard quotient [-] 

 THQ = Target hazard quotient for individual constituents [-] 

 BW = Body weight [kg] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 ED = Exposure duration [year] 

 EF = Exposure frequency [day/year] 

 IRsoil = Soil ingestion rate [mg/day] 

     SFo =    Oral cancer slope factor [(mg/kg-day)
-1

] 

RfDo =    Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

    365            =     Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

     10
-6

          =     Converts kg to mg [ kg/mg] 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES OF CHEMICALS IN SOIL 

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

pss

outinhc

c
VFVF

RBTL
RBTL sinh  

 

 

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

pss

outinhnc
nc

VFVF

RBTL
RBTL sinh  

 

 

Note: VFss = 0 for non-volatile chemicals (i.e., 

chemicals with a molecular weight > 200 and 

Henry’s law constant (dimensionless) < 4.2 x 10
-4

 or 

Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
).  

 

 

where:  

  

 RBTLc-sinh   = Carcinogenic risk based target level for inhalation of vapors and 

particulates in soil [mg/kg] 

 RBTLnc-sinh = Non-carcinogenic risk based target level for inhalation of vapors 

and particulates in soil [mg/kg] 

 RBTLc-outinh = Carcinogenic risk based target levels for outdoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 RBTLnc-outinh =Non-carcinogenic risk based target levels for outdoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 VFp = Volatilization factor for particulate emissions from surficial soil 

[(mg/m
3
-air)/(mg/kg-soil)] 

 VFss = Volatilization factor for vapor emissions from surficial soil 

[(mg/m
3
-air)/(mg/kg-soil)] 

  

 

Note: The depth to surficial soil for a construction worker is up to the typical 

construction depth. 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES, DERMAL CONTACT WITH, AND INGESTION OF  

CHEMICALS IN SOIL

(CHILD AND ADULT RESIDENT; NON-RESIDENTIAL WORKER; AND CONSTRUCTION WORKER) 

Carcinogenic effects 

 

          

sinhsin

111

1

cgcsdcc

ssoilc

RBTLRBTLRBTL

RBTL  

 

Non-carcinogenic effects 

 

          

sinhsin

111

1

ncgncsdcnc

ssoilnc

RBTLRBTLRBTL

RBTL  

 

where, 

   

 RBTLc-ssoil  = Carcinogenic risk based  target level for inhalation of vapors and particulates, inhalation of, and dermal contact with 

chemical in surficial soil [mg/kg] 

 

RBTLnc-ssoil  = Non-carcinogenic risk based  target level for inhalation of vapors and particulates, inhalation of, and dermal contact with 

chemical in surficial soil [mg/kg] 

 

Note:  All other parameters are defined under the individual pathway equations. 
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INDOOR INHALATION OF VAPORS (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

1000IUR  EF  EDET

24365  ATTR
 = RBTL

raar-i

c

aa-iinnh-c

 

Non-carcinogenic effects 

 

raari

nc
aa-ininh-nc

EF  EDET

24RfC  365  ATTHQ
 = RBTL  

 

where: 

 

     acaa EDEDED  

 

 

Source:  RAGS Vol. I Part F, 2009

 

 

where:  

  

 RBTLc-ininh-aa=Carcinogenic risk based target level for indoor inhalation of vapors  

[mg/m
3
] 

 RBTLnc-ininh-aa=Non-carcinogenic risk based target level for indoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 TR = Target risk [-] 

 THQ = Target hazard quotient [-] 

 EDaa = Exposure duration for an age-adjusted individual [year] 

 EDc = Exposure duration for a child [year] 

 EDa = Exposure duration for an adult [year] 

 ATc = Averaging time for carcinogenic effects [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogenic effects [year] 

 EFr = Exposure frequency for a resident [days/year] 

 ETi-r = Indoor exposure time for a resident [hours/day] 

 365 = Converts years to days [days/year] 

 24 = Converts hours to day [hours/day] 

 1000 = Converts mg to g [ g/mg] 
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OUTDOOR INHALATION OF VAPORS (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

 

1000IUR  EF  EDET

24365  ATTR
 = RBTL

raar-out

c

aa-outinh-c  

 

Non-carcinogenic effects 

 

 

raarout

nc
aa-outinh-nc

EF  EDET

24RfC  365  ATTHQ
 = RBTL  

 

 

where: 

 

     acaa EDEDED  

 

 

Source:  RAGS Vol. I Part F, 2009

 

 

where:  

  

 RBTLc-outinh-aa=Carcinogenic risk based target level for indoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 RBTLnc-outinh-aa=Non-carcinogenic risk based target level for indoor inhalation of 

vapors [mg/m
3
] 

 TR = Target risk [-] 

 THQ = Target hazard quotient [-] 

 EDaa = Exposure duration for an age-adjusted individual [year] 

 EDc = Exposure duration for a child [year] 

 EDa = Exposure duration for an adult [year] 

 ATc = Averaging time for carcinogenic effects [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogenic effects [year] 

 EFr = Exposure frequency for a resident [days/year] 

 ETout-r = Outdoor exposure time for a resident [hours/day] 

 365 = Converts years to days [days/year] 

 24 = Converts hours to day [hours/day] 

 1000 = Converts mg to g [ g/mg] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN WATER (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

    

aawccwd

c

aa-dw-c
ZDCZDCSF

1000365  ATTR
 =RBTL

 

Non-carcinogenic effects 

       

        

aawccw

dnc

aa-dw-nc
ZDCZDC

RfD1000 365ATTHQ
 = RBTL  

 

where : 

 

          c

cgwcgwcc

c-w
BW

EVSAEFED
 = DC

 

 

        

          a

agwagwaa

a-w
BW

EVSAEFED
 = DC

 

For organic chemicals,  

If t event  t
*
, then event

eventp

t
KFAZ 62  

If t event > t
*
, then 

2

2

1

331
2

1 B

BB

B

t
KFAZ event

event

p  

For inorganic chemicals, eventp tKZ  

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.  
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where:    

  RBTLc-dw-aa = Carcinogenic risk based target level for dermal contact with chemicals in groundwater [mg/L] 

        RBTLnc-dw-aa =  Non-carcinogenic risk based target level for dermal contact with chemicals in groundwater [mg/L] 

        TR             =              Target risk [-] 

             THQ             =              Target hazard quotient for individual constituents [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 RfDd = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

 SFd = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

] 

365               = Converts ATc, ATnc in years to days [day/year] 

            1000              =              Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L] 

t event = Event duration [hr/event] 

t
* 

= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

Kp = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

FA = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

event  = Chemical-specific lag time [hr/event] 

B =              Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-] 

 DCw-c = Child dermal contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

 DCw-a = Adult dermal contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

EVgw-c          = Resident child event frequency [event/day] 

EVgw-a          = Resident adult event frequency [event/day] 

             Zc                 =              Resident child chemical-specific dermal factor [cm/event] 

             Za                 =              Resident adult chemical-specific dermal factor [cm/event] 

SAgw-c                 =               Resident child skin surface area available for contact with water [cm
2
] 

SAgw-a =               Resident adult skin surface area available for contact with water [cm
2
] 

 BWc = Resident child body weight [kg] 

 BWa = Resident adult body weight [kg] 

 EDc = Resident child exposure duration [year] 

 EDa = Resident adult exposure duration [year] 

 EFc = Exposure frequency for a child [day/year] 

 EFa = Exposure frequency for an adult [day/year]     



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-35 RAM Group (050405) 

January 2013 

    

 

 

DOMESTIC WATER USE (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

(ONLY FOR CHEMICALS WITHOUT MAXIMUM CONTAMINAT LEVELS) 

Carcinogenic effects (Ingestion and Dermal Contact) 

 

awbawbcwbcwb

d

aawo

c

dc)-(ingc

ZDCZDC
SF

IRSF 

ATTR
 = RBTL

1000

365

 

Carcinogenic effects (Inhalation of Water Vapors) 
   

 

1000KETEFEDIUR

 ATTR
 = RBTL

fa-inaaa

c

inh-c

24365
 

 

Non-carcinogenic effects(Ingestion and Dermal Contact) 

 

     

1000

365

d

awbawbcwbcwb

aaw

o

nc
dc)-(ingnc

RfD

ZDCZDC
IR

RfD

1

ATTHQ
 = RBTL 

 
 

Non-carcinogenic effects(Inhalation of Water Vapors) 

 

fa-inaaa

nc

inh-nc
KETEFEDC

RfCATTHQ
 =RBTL

24365
                    where:   acaa EDDE = ED  
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c

cwbcwbcc

c-wb
BW

EVSAEFED
 = DC

 and a

awbawbaa

a-wb
BW

EVSAEFED
 = DC

 

 

   

For organic chemicals,  

If t wb-event  t
*
, then eventwb

eventpwb

t
KFAZ 62  

If t wb-event > t
*
, then 

2

2

1

331
2

1 B

BB

B

t
KFAZ event

eventwb

pwb  

For inorganic chemicals, eventwbpwb tKZ    

 

Note: Kf = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant (dimensionless) < 4.2 x 

10
-4

 or Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
).  

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.  
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where:         

                dc)-(ingcRBTL    = Carcinogenic risk based target level for ingestion and dermal contact with domestic water [mg/L] 

    inh-cRBTL    = Non-carcinogenic risk based target level for inhalation of vapors from domestic water [mg/L] 

               dc)-(ingncRBTL    = Carcinogenic risk based target level for ingestion and dermal contact with domestic water [mg/L] 

    inh-ncRBTL    = Non-carcinogenic risk based target level for inhalation of vapors from domestic water [mg/L] 

                TR  = Target risk [-] 

                THQ       = Target hazard quotient [-] 

                ATc          = Averaging time for non-carcinogens [year] 

                ATnc          = Averaging time for non-carcinogens [year] 

                RfDo              = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

    RfC              = Chemical-specific inhalation reference concentration [mg/m
3
] 

                RfDd  = Chemical-specific dermal reference dose [mg/kg-day] 

                SFo              = Chemical-specific oral cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

]
 

                IUR              =          Chemical-specific inhalation unit risk [( g/m
3
)
 -1

] 

                SFd  = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [mg/(kg-day)]
-1

 

                IRw-aa = Age-adjusted groundwater ingestion rate [L/kg] 

                IRw-c              = Resident child groundwater ingestion rate [L/day] 

                IRw- a                = Resident adult groundwater ingestion rate [L/day] 

                DCwb-c = Child dermal whole-body contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

                DCwb-a = Adult dermal whole-body contact rate with groundwater [cm
2
-event/kg] 

                BWc             = Resident child body weight [kg] 

                BWa             = Resident adult body weight [kg] 

                EDc             = Resident child exposure duration [year] 

                EDa             = Resident adult exposure duration [year] 

                EDaa            = Resident age-adjusted exposure duration [year] 

                EFa              = Exposure frequency for an adult [day/year] 

                ETa              = Exposure frequency for an adult [day/year] 

                Kf                      = Volatilization factor [L/m
3
]   

                SAwb             = Skin surface area available for whole-body contact with water [cm
2
] 
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     EVwb             = Event frequency for whole-body contact with water [event/day] 

                365              = Conversion factor [day/year] 

                1000             = Conversion factor from cm
3
 to L [cm

3
/L]; and mg g [ g/mg] 

                t wb-event         = Event duration for whole-body contact [hr/event] 

                t
*                

 
 
= Chemical-specific time to reach steady-state [hr] 

                Zwb              = Chemical-specific dermal factor for whole-body contact [cm/event] 

                Kp                   = Chemical-specific dermal permeability coefficient [cm/hr] 

                FA             = Chemical-specific fraction absorbed in water [-] 

                event             = Chemical-specific lag time [hr/event] 

                B                  = Chemical-specific relative contribution of permeability coefficient [-] 

 

For inhalation of vapors, dermal contact with, and ingestion of chemicals in water (domestic water use combined pathway) by age-

adjusted resident,  

 

Carcinogenic Effects 

inh-cdc)-(ingc

aawc

RBTLRBTL

RBTL
11

1
 

 

Non-Carcinogenic Effects 

 

inh-ncdc)-(ingnc

aawnc

RBTLRBTL

RBTL
11

1
 

where, 

 

RBTLc-w-aa  = Carcinogenic risk based target level for domestic water use [mg/L] 

RBTLnc-w-aa  = Non-carcinogenic risk based target level for domestic water use [mg/L] 
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DERMAL CONTACT WITH CHEMICALS IN SOIL (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

           
610

365

dd

c

ABSSASF

  ATTR
 = BTLR

aasoil

aa-sd-c

 

 

Non-carcinogenic effects 

        

           
610

365

daasoil

dnc
aa-sd-nc

ABSSA

 RfD ATTHQ
 = RBTL

 

where:  

 

        a

asoilasoilaaa

c

csoilcsoilccc

aasoil
BW

EVSAAFEFED

BW

EVSAAFEFED
SA

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part E, 2004.  
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where:    

 RBTLc-sd-aa = Carcinogenic risk based target level for dermal contact with soil [mg/kg] 

 RBTLnc-sd-aa = Non-carcinogenic risk based target level for dermal contact with soil [mg/kg] 

 TR      =       Target risk [-] 

      THQ           =       Target hazard quotient [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

 EFc =  Exposure frequency for a child [day/year] 

 EFa =    Exposure frequency for an adult [day/year] 

 ABSd = Chemical-specific dermal absorption factor [-] 

 AFc = Resident child soil to skin adherence factor [mg/cm
2
-event] 

 AFa = Resident adult soil to skin adherence factor [mg/cm
2
-event] 

 RfDd = Chemical-specific dermal reference dose [(mg/kg-day)] 

 SFd = Chemical-specific dermal cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

] 

 SAaa = Age-adjusted skin surface area [mg/kg] 

 BWc = Resident child body weight [kg] 

 BWa = Resident adult body weight [kg] 

 EDc = Resident child exposure duration [year] 

 EDa = Resident adult exposure duration [year] 

 SAsoil-c = Resident child skin surface area available for contact with soil [cm
2
] 

 SAsoil-a = Resident adult skin surface area available for contact with soil [cm
2
] 

 EVsoil-c = Resident child event frequency [event/day] 

     EVsoil-a = Resident Child event frequency [event/day] 

     365 = Conversion factor [day/year] 

     10
-6

   =  Conversion factor [kg/mg] 
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INGESTION OF CHEMICALS IN SOIL (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

          6sin
10

365

aas

c
aagc

IRSF

ATTR
RBTL

O

 

 

 

 

Non-carcinogenic effects        

     

                 6sin
10

365

aas

onc
aagnc

IR

RfDATTHQ
RBTL  

 

where : 

 

     a

asaa

c

cscc

aas
BW

IREFED

BW

IREFED
IR

 

Source:  Modified from RAGS, Vol. I, Part A, 1989 
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where:    

 RBTLc-sing-aa     =      Carcinogenic risk based target level for ingestion of soil [mg/kg] 

 RBTLnc-sing-aa       =       Non-carcinogenic risk based target level for ingestion of soil [mg/kg]       

 TR        = Target risk [-] 

 THQ        = Target hazard quotient [-] 

 ATc = Averaging time for carcinogens [year] 

 ATnc = Averaging time for non-carcinogens [year] 

RfDo = Chemical-specific oral reference dose [mg/kg-day] 

SFo = Chemical-specific oral cancer slope or potency factor [(mg/kg-day)
 -1

] 

IRs -aa = Age-adjusted soil ingestion rate [mg/kg] 

IRs-c = Resident child soil ingestion rate [mg/day] 

IRs-a =  Resident adult soil ingestion rate [mg/day] 

BWc = Resident child body weight [kg] 

BWa = Resident adult body weight [kg] 

EDc = Resident child exposure duration [year] 

EDa = Resident adult exposure duration [year] 

 EFc  =  Exposure frequency for a child [day/year] 

 EFa      =    Exposure frequency for an adult [day/year] 

365 = Conversion factor [day/year] 

     10
-6

                       =      Conversion factor [kg/mg] 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES OF CHEMICALS IN SOIL 

(AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

pss

aaoutinhc

aac
VFVF

RBTL
RBTL sinh  

 

Non-carcinogenic effects 

        

     

pss

aaoutinhnc

aanc
VFVF

RBTL
RBTL sinh  

 

Note: VFss = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant (dimensionless) < 

4.1 x 10
-4

 or Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
) at 25

o
C.   

where: 

 RBTLc-sinh-aa = Carcinogenic risk based target level for inhalation of vapors and particulates from soil [mg/kg] 

 RBTLnc-sinh-aa = Non-carcinogenic risk based target level for inhalation of vapors and particulates from soil [mg/kg] 

 RBTLc-outinh-aa = Carcinogenic risk based target level for outdoor inhalation of vapors  [mg/m
3
] 

 RBTLnc-outinh-aa = Non-carcinogenic risk based target level for outdoor inhalation of vapors  [mg/m
3
] 

 VFss = Volatilization factor for vapor emissions from surficial soil[kg-soil/m
3
-air] 

VFp = Volatilization factor for particulate emissions from surficial soil [kg-soil/m
3
-air] 
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INHALATION OF VAPORS AND PARTICULATES, DERMAL CONTACT WITH, AND INGESTION OF  

CHEMICALS IN SOIL  (AGE-ADJUSTED RESIDENT) 

Carcinogenic effects 

 

          

aacaagcaasdc

aassoilc

RBTLRBTLRBTL

RBTL

sinhsin

111

1
 

 

Non-carcinogenic effects 

 

          

aancaagncaasdnc

aassoilnc

RBTLRBTLRBTL

RBTL

sinhsin

111

1
 

 

where, 

   

 RBTLc-ssoil-aa  = Carcinogenic risk based target level for dermal contact and ingestion of soils and inhalation of vapors and particulates 

from soil [mg/kg] 

 

RBTLnc-ssoil-aa  = Non-carcinogenic risk based target level for dermal contact and ingestion of soils and inhalation of vapors and 

particulates from soil [mg/kg] 

 

Note:  All parameters are defined under the individual pathway equations. 

 

Note: VFs = 0 for non-volatile chemicals (i.e., chemicals with a molecular weight > 200 and Henry’s law constant (dimensionless) < 

4.2 x 10
-4

 or Henry’s law constant (atm-m
3
/mol) <1.5 x 10

-5
).  
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SOIL VAPOR CONCENTRATION PROTECTIVE OF INDOOR INHALATION OF VAPORS 

  

sv

ininh

svi

RBTL
RBTL  

 

where: 

 

 RBTLsvi = Risk based target level for indoor inhalation of 

vapors from soil vapor  [mg/m
3
-air]  

 RBTLininh = Risk based target level for indoor inhalation of air  

[mg/m
3
-air]  

 sv  = Attenuation factor from subsurface soil vapor to 

indoor (enclosed space) air [-] 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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SUBSURFACE SOIL CONCENTRATION PROTECTIVE OF INDOOR INHALATION OF VAPORS

 

 

sesp

ininh

si
VF

RBTL
RBTL  

 

 

where: 

 

 RBTLsi = Risk based target level for indoor inhalation of 

vapors from subsurface soil [mg/kg-soil]  

 RBTLininh= Risk based target level for indoor inhalation of air 

[mg/m
3
-air] 

 VFsesp  = Volatilization factor from subsurface soil to indoor 

(enclosed space) air [(mg/m
3
-air)/(mg/kg-soil)] 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

 

 

dts 
Diffusing vapors 

Water table 

Subsurface impacted soils 

Ground surface 
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Enclosed Space 
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ER L B 
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GROUNDWATER CONCENTRATION PROTECTIVE OF INDOOR INHALATION OF VAPORS

 

wesp

ininh

wi
VF

RBTL
RBTL  

 

where: 

 

 RBTLwi = Risk based target level protective of indoor 

inhalation of vapors from groundwater [mg/L-

water] 

      RBTLininh= Risk based target level for indoor inhalation of air 

[mg/m
3
-air] 

 VFwesp = Volatilization factor from groundwater to indoor 

(enclosed space) air [(mg/m
3
-air)/(mg/L-water)] 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

 

Ground surface

Capillary zone

hv
LGW

Vadose zone

Water Table
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Dissolved contaminants
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hc
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GROUNDWATER CONCENTRATION PROTECTIVE OF OUTDOOR INHALATION OF VAPORS

 

 

wamb

inhout

wi
VF

RBTL
RBTL  

where: 

 

 RBTLwi  = Risk based target level protective of outdoor inhalation of vapors from groundwater  [mg/L-water]  

      RBTLinhout = Risk based target level protective of outdoor inhalation of air [mg/m
3
-air] 

 VFwamb  = Volatilization factor from groundwater to outdoor air [(mg/m
3
-air)/(mg/L-water)] 

 

 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(SURFICIAL SOIL TO OUTDOOR AIR)  

 

 
1

4

21

10
2

14.3

D

D
CQVF

As

A

ss  

 

where: 

 

   
HK

DHD
D

aswssvs

T
w

ws
a

as
A

2310310

 

 

or 

 
1

10000
/

ss

ss
d

CQVF  

 

Use smaller of the two VFss. 

 

 

Source:  USEPA, 2011. RST – User’s Guide. 

               USEPA, 1996. SSL: Technical  

               Background Document 

 

where:  

   VFss       =    Volatilization factor from surficial soil to outdoor (ambient) air                   

                        [kg-soil/m
3
-air] 

   Q/C       =    Inverse of the mean concentration at the center of square source  

                        [(g/m
2
-s)/(kg/m

3
)] 

 DA = Apparent diffusivity [cm
2
/s] 

  = Averaging time for vapor flux [s] 

 s = Vadose zone dry soil bulk density of surficial soil [g-soil/cm
3
-soil] 

 Ksv = Chemical-specific solid-water sorption coefficient [cm
3
-water/g-soil] 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm
2
/s] 

 Dw = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm
2
/s] 

 T = Total soil porosity in the surficial soils [cm
3
/cm

3
-soil] 

as = Volumetric air content in the surficial soils [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

ws = Volumetric water content in the surficial soils [cm
3
-water/cm

3
-soil] 

 H = Chemical-specific Henry's Law constant [(L-water)/(L-air)] 

 10
-4

 = Conversion factor [m
2
/cm

2
] 

     Wa       =    Dimension of soil source area parallel to wind direction [cm] 

     ds         =    Depth to base of surficial soil zone [cm] 

     Um       =    Mean annual wind speed [m/s] 

     a         =    Breathing zone height [cm] 

     10
3
       =    Conversion factor [(cm

3
-kg)/(m

3
-g)]  

 

Note: Surficial soil properties are assumed same as the vadose zone properties. 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(PARTICULAR EMISSIONS FROM SURFICIAL SOIL) 

 

 
1

3

)(1036.0

3600

xFU tU mV
CQVF p

 

 

 

 

 

Source:  Soil Screening Guidance, 1996 

where:  

   VFp           =    Volatilization factor for particulate emissions from surficial soil 

[kg-soil/m
3
-air] 

 Q/C = Inverse of the mean concentration at the center of square source 

[(g/m
2
-s)/(kg/m

3
)] 

 V = Fraction of vegetative cover [-] 

 Um = Mean annual wind speed [m/s] 

 Ut = Equivalent threshold value of wind speed at 7 m [m/s] 

 F(x) = Function dependent on Um/Ut derived using Cowherd et al. 1985 [-] 

 0.036 = Empirical constant [g/m
2
-hr] 
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VOLATILIZATION/ATTENUATION FACTORS 

(SUBSURFACE SOIL VAPOR TO INDOOR AIR)  

 

For advection and diffusion, 

 

1expexp

exp

crack

eff

crack

cracksoil

Tsoil

B

eff

T

Tbldg

B

eff

T

crack

eff

crack

cracksoil

crack

eff

crack

cracksoil

Tbldg

B

eff

T

sv

AD

LQ

LQ

AD

LQ

AD

AD

LQ

AD

LQ

LQ

AD

= 
 

 

 

where, 

 

FsourceT LDL  

 

If LF > Lcrack, BFBFBBB WLLLWLA 22

 

If LF  Lcrack, BBB WLA  

3600

ERHWL
Q BBB

bldg  

 

wWLA BBcrack 2  

 

 

where,  

sv = Attenuation factor for soil vapor to indoor air [-] 

DT 
eff

 = Total overall effective diffusion coefficient [cm
2
/s] 

AB  = Area of enclosed space below grade [cm
2
] 

Qbldg = Building ventilation rate [cm
3
/s] 

LT = Source to building separation [cm] 

Qsoil = Volumetric flow rate of soil-vapor into the 

enclosed space [cm
3
/s] 

Lcrack = Slab thickness [cm] 

Dcrack 
eff

 = Effective diffusion coefficient through the cracks 

[cm
2
/s] 

Acrack = Area of total cracks [cm
2
] 

Dsource = Depth below grade to top of contamination [cm] 

LF  = Depth below grade to bottom of enclosed space 

floor [cm] 

LB  = Length of building [cm] 

WB  = Width of building [cm] 

Qbldg = Building ventilation rate [cm
3
/s] 

HB  = Height of building [cm] 

ER  = Air exchange rate [l/h] 

3600 = Conversion factor [sec/h] 

P  = Soil-building pressure differential [g/cm-s
2
]  

kv  = Soil gas permeability[cm
2
]  

Xcrack = Floor-wall seam perimeter [cm]  

µ  = Viscosity of air at soil temperature [g/cm-s]  
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crack

crack

crackv

soil

r

Z

XkP
Q

2
ln

2
 

 

BBcrack WLX 2  

 

crack

crack

crack
X

A
r  

 

Source: USEPA, 2004. User’s Guide for Evaluating Subsurface 

Vapor Intrusion into Buildings. 

 

rcrack = Equivalent crack radius [cm]  

Zcrack = Crack depth below grade [cm]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-53 RAM Group (050405) 

January 2013 

    

 

 

VOLATILIZATION FACTORS  

(SUBSURACE SOIL TO INDOOR AIR) 

 

 10 
  H +  K + 

  H
 = VF

3
s

asssvws

s
sesp

][
 

 

 

 

Note: s is calculated using equation for sv with depth to 

subsurface soil source. 

 

 

Source: USEPA, 2004.  User’s Guide for Evaluating 

Subsurface Vapor Intrusion into Buildings. 

 

 

where, 

VFsesp = Volatilization factor from subsurface soil to indoor (enclosed 

space) air [m
3
-air/(mg/kg-soil)] 

H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

s = Dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

ws = Volumetric water content in vadose zone soil [cm
3
-

water/cm
3
-soil] 

as = Volumetric air content in vadose zone soil [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

Ksv = focv  Koc   = Chemical-specific soil-water sorption 

coefficient in vadose zone [cm
3
/g] 

s = Attenuation factor from subsurface soil to indoor 

10
3
 = Conversion factor [(cm

3
-kg)/(m

3
-g)] 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(GROUNDWATER TO INDOOR AIR) 

 

10  H= VF
3

gwwesp

 
 

Note: gw is calculated using equation for sv with 

depth to groundwater. 

 

 

Source: USEPA, 2004.  User’s Guide for Evaluating 

Subsurface Vapor Intrusion into Buildings. 

 

where,  

VFwesp  = Volatilization factor from groundwater to indoor (enclosed 

space) air [(mg/m
3
-air)/(mg/L-water)] 

H = Vadose zone chemical specific Henry's Law constant [L-

water/L-air] 

gw = Attenuation factor from groundwater to indoor  

10
3 

= Conversion factor [L/m
3
] 
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VOLATILIZATION FACTORS 

(GROUNDWATER TO OUTDOOR AIR) 

 

 

10  

DW

LU

H
 = VF

3

eff

wsga

GWam

wamb

100
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

where:  

   VFwamb      =    Volatilization factor from groundwater to outdoor air [(mg/m
3
-

air)/(mg/L-water)]  

   H = Vadose zone chemical specific Henry's Law constant  

                          [(L-water)/(L-air)] 

 Um = Mean annual wind speed [m/s] 

   a              =    Breathing zone height [cm] 

 LGW = Depth to groundwater [cm] 

 Dws
eff

 = Effective diffusion coefficient between groundwater and soil 

surface [cm
2
/s] 

   Wga           =    Dimension of soil source area parallel to wind direction [cm] 

  100 = Conversion factor [cm/m] 

  10
3
 = Conversion factor [L/m

3
] 
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EFFECTIVE DIFFUSION COEFFICIENTS 

Ds
eff  : effective diffusion coefficient in soil based on vapor-phase concentration 

[cm2/s] 

2
T

3.33
wsw

2
T

3.33
asaeff

s   
H

1
  D +    D = D  

where: 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm2/s] 

 Dw = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm2/s] 

 as = Volumetric air content in vadose zone soils [cm3-air/cm3-soil] 

 ws = Volumetric water content in vadose zone soils  

[cm3-water/cm3-soil] 

T    =      Total soil porosity in the impacted zone [cm3/cm3-soil] 

    H    =      Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

Dws
eff : effective diffusion coefficient between groundwater and surface soil 

[cm2/s] 

D

h
 + 

D

h
  ) h + h( = D eff

s

v

eff
cap

cap

-1

vcap
eff
ws  

where: 

 hcap  = Thickness of capillary fringe [cm] 

 hv = Thickness of vadose zone [cm] 

 Dcap
eff = Effective diffusion coefficient through capillary fringe [cm2/s] 

 Ds
eff = Effective diffusion coefficient in soil based on vapor-phase 

concentration [cm2/s] 

 LGW = Depth to groundwater (hcap  +  hv) [cm] 

 

Dcap
eff :  effective diffusion coefficient for the capillary fringe [cm2/s] 

2
T

3.33
wcapw

2
T

3.33
acapaeff

cap   
H

1
  D +   D = D  

where: 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm2/s] 

 Dw = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm2/s] 

 acap = Volumetric air content in capillary fringe soils [cm3-air/cm3-soil] 

 wcap = Volumetric water content in capillary fringe soils           

[cm3-water/cm3-soil] 

 T = Total soil porosity [cm3/cm3-soil] 

    H     =     Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

Dcrack
eff :  effective diffusion coeff. through foundation cracks [cm2/s] 

2
T

3.33
wcrackw

2
T

3.33
acrackaeff

crack   
H

1
  D +   D = D

 
where: 

 Da = Chemical-specific diffusion coefficient in air [cm2/s] 

 Dw  = Chemical-specific diffusion coefficient in water [cm2/s] 

acrack = Volumetric air content in foundation/wall cracks   

[cm3-air/cm3-total volume] 

 wcrack = Volumetric water content in foundation/wall cracks  

[cm3-water/cm3-total volume] 

  T = Total soil porosity [cm3/cm3-soil] 

  H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

 



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-57 RAM Group (050405) 

January 2013 

    

 

 

SUBSURFACE SOIL CONCENTRATION PROTECTIVE OF LEACHING TO GROUNDWATER 

 

 

SL
w

SW

RBTL
RBTL

LF
 

 

where:  

 

 RBTLSL = Risk-based target level for leaching to 

groundwater from subsurface soil [mg/kg-soil] 

 RBTLw = Risk-based target level for ingestion of 

groundwater [mg/L-water] 

 LFSW = Leaching factor (from subsurface soil to 

groundwater)  

   [(mg/L-water)/(mg/kg-soil)] 

 

 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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LEACHING FACTOR FROM SUBSURFACE SOIL TO GROUNDWATER  

 

ga

gwgw

asssvws

s
SW

WI

U
HK

LF

1][

 

where: 

 

   LFSW           =    Leaching factor from subsurface soil to groundwater [(mg/L-water)/(mg/kg-soil)]  

s = Vadose zone dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

 ws = Volumetric water content in vadose zone soils [cm
3
-water/cm

3
- soil] 

 Ksv = focv  Koc  = Chemical-specific soil-water sorption coefficient in vadose zone [cm
3
-water/g-soil] 

 H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

 as = Volumetric air content in the vadose zone soils [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

 Ugw = Ki  =   Groundwater Darcy velocity [cm/yr] 

 K                 =    Hydraulic conductivity of the saturated zone [cm/year] 

    i                  =    Hydraulic gradient in the saturated zone [-] 

   gw = Groundwater mixing zone thickness [cm] 

 I = Infiltration rate of water through vadose zone [cm/year] 

 Wga = Groundwater dimension parallel to groundwater flow direction [cm] 

 

This equation consists of two parts (i) the Summer’s model and (ii) equilibrium conversion of the leachate concentration to a soil 

concentration on a dry weight basis. 

 

Source:  ASTM E1739-95 

 

 

 



IRBCA Technical Guidance, Appendix E  Page E-59 RAM Group (050405) 

January 2013 

    

 

SOIL CONCENTRATION AT WHICH DISSOLVED PORE WATER AND VAPOR PHASES BECOME SATURATED 

Single Component 

 

                    ][
ssvwsas

s

SAT
s KH

S
C  

 

Multiple Components 

 

                    ][
ssvwsas

s

eiSAT
s KH

S
C  

where: 

Cs
SAT 

      =    Soil concentration at which dissolved pore water and vapor phases become saturated [(mg/kg-soil)] 

S = Pure component solubility in water [mg/L-water] 

Sei = Effective solubility of component i in water =  xi × S [mg/L-water] 

xi = Mole fraction of component i = (wi × MWavg)/MWi [-] 

wi           =    Weight fraction of component i [-] 

MWavg    =   Average molecular weight of mixture [g/mole] 

MWi        =    Molecular weight of component i [g/mole] 

s = Vadose zone dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

H = Chemical-specific Henry's Law constant [L-water/L-air] 

as = Volumetric air content in the vadose zone soils [cm
3
-air/cm

3
-soil] 

ws = Volumetric water content in vadose zone soils [cm
3
-water/cm

3
- soil] 

Ksv = focv  Koc  =   Chemical-specific soil-water sorption coefficient in vadose zone [cm
3
-water/g-soil] 

focv          =    Fraction organic carbon in vadose zone [g-C/g-soil] 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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SOIL VAPOR CONCENTRATION AT WHICH VAPOR PHASE BECOMES SATURATED 

Single Component 

 

                      610
TR

MWP
C

s

SAT

v  

                     

Multiple Components 

        

                     610
TR

MWPx
C i

s

iiSAT

v               

where: 

Cv
SAT 

      =    Soil vapor concentration at which vapor phase become saturated [mg/m
3
-air] 

P
s
 = Saturated vapor pressure [atm] 

Pi
s
 = Effective vapor pressure of component i in water =  xi × P

s
 [atm] 

R = Ideal gas constant [0.08206 atm•L/mol•K] 

T = Temperature [K] 

Sei = Effective solubility of component i in water =  xi × S [mg/L-water] 

xi = Mole fraction of component i = (wi × MWavg)/MWi [-] 

wi           =    Weight fraction of component i [-] 

MWavg    =    Average molecular weight of mixture [g/mole] 

MWi        =    Molecular weight of component i [g/mole] 

s = Vadose zone dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

10
6
 = Conversion factor [(g/L)/(mg/m

3
)] 

 

Source:  ASTM E1739-95 
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DOMENICO MODEL:  DILUTION ATTENUATION FACTOR (DAF) IN THE SATURATED ZONE 

Domenico model for multi-dimensional transport with decay and continuous  

source: 

x  2

 Z-z 
 erf  -  

x  2

 Z+z 
 erf 

x  2

Y/2 -y 
 erf  - 

x  2

Y/2 +y 
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x
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tzyxC

zzyy

o   2

 
   4

 + 1 

   
   4
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),,,(

x

x

x
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where: 

 C = Dissolved-phase concentration [mg/L] 

 Co = Dissolved-phase concentration at the source (at x=y=z=0) [mg/L] 

 v = Retarded seepage velocity [m/sec] 

  = Overall first order bio-decay rate [1/day] 

 x = Longitudinal dispersivity [m] 

 y = Lateral dispersivity [m] 

 z = Vertical dispersivity [m] 

 x, y, z = Spatial coordinates [m] 

 t = Time [day] 

 x = Distance along the centerline measured from the downgradient 

edge of  the groundwater source [m] 

 Y = GW source dimension perpendicular to GW flow direction [m] 

 Z = GW source (mixing zone) thickness [m] 

   DA Fsat   = Co/C(x) 

At the centerline, for steady-state (after a long time) the 

concentration can be obtained by setting y = 0, z = 0, 

and x << v  t as: 
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Z
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At the centerline, for steady-state the concentration   

without decay can be obtained by setting y = 0, z = 0,      

x << vt, and  = 0 as: 

 

x  

Z
 erf

x  

Y
 erf

C

xC

zyo 24
 = 

)(
 

 

Note:  Compare to ASTM E1739-95, p. 31,  

where Y = Sw Z = Sd, v = u, and Co = Csource  

 

Source:  Domenico, P.A. and F.W. Schwartz, 1990, 

Physical and Chemical Hydrogeology.  John Wiley 

and Sons, NY, 824 p. (Eqn. 17.21) 
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ALLOWABLE SOIL AND GROUNDWATER CONCENTRATION FOR GROUNDWATER RESOURCE PROTECTION 

unsat

SW

POE DAF
LF

DAF
 POE at theion concentratr groundwateTarget   [mg/kg] source at theion concentrat soil Allowable  

POD

POE

DAF

DAF
 POE at theion concentratr groundwateTarget [mg/L] POD at theion concentratr groundwate Allowable  

where: 

POE 

POD 

DAFPOE 

DAFPOD 

DAFunsat 

LFSW 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Point of exposure 

Point of demonstration 

Dilution attenuation factor between the point of exposure and source estimated using Domenico’s equation 

Dilution attenuation factor between the point of demonstration and source estimated using Domenico’s equation 

Dilution attenuation factor in the unsaturated zone 

Dry soil leaching factor [(mg/L-water)/(mg/kg-soil)] 

Concentration at POE is expressed in mg/L-water.  Additional relationships used in the calculation of allowable soil and groundwater 

concentration with chemical degradation: 

First order decay rate [1/day]   =   
LifeHalf

693.0
;     

sTS R

Ki
v  

Retardation factor for organics in the saturated zone (Rs)   =   1 + 
TS

ssss K
,     ococsss KfK  (for organics only) 

where: 

v 

K 

i 

ss 

Kss 

Koc 

TS 

focs 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Regarded seepage velocity [cm/year] 

Hydraulic conductivity in saturated zone [cm/year] 

Hydraulic gradient in saturated zone [-] 

Saturated zone dry soil bulk density [g-soil/cm
3
-soil] 

Chemical-specific soil-water sorption coefficient in the saturated zone [cm
3
-water/g-soil] 

Chemical-specific normalized partition coefficient [cm
3
/g-C] 

Total porosity in the saturated zone [cm
3
/g-C] 

Fractional organic carbon content in the saturated zone [g-C/g-soil] 
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ALLOWABLE SOIL AND GROUNDWATER CONCENTRATION PROTECTIVE OF INDOOR INHALATION FOR 

RESIDENT AND NON-RESIDENTIAL WORKER 

unsat

SW

bldg
DAF

LF

DAF
 building site-on/off belowion concentratr groundwateTarget [mg/kg] source at theion concentrat soil Allowable

POD

bldg

DAF

DAF
 building site-on/off belowion concentratr groundwateTarget  [mg/L] POD at theion concentratr groundwate Allowable  

where: 

POD 

DAFbldg 

DAFPOD 

DAFunsat 

LFSW 

= 

= 

= 

= 

= 

Point of demonstration 

Dilution attenuation factor between the on/off-site building and source estimated using Domenico’s equation 

Dilution attenuation factor between the point of demonstration and source estimated using Domenico’s equation 

Dilution attenuation factor in the unsaturated zone 

Dry soil leaching factor [(mg/L-water)/(mg/kg-soil)] 

Concentration below on/off-site building is expressed in mg/L-water 
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STREAM PROTECTION: ALLOWABLE GROUNDWATER CONCENTRATION AT THE POINT OF DISCHARGE 

 

gw

sw

su

gw

swgwsw

gw
Q

Q
C

Q

QQC
C  

 

gwsyszgw UXYXZQ 2  

 

where: 

Qgw 

Cgw 

Qsw 

Csw 

 

Csu 

Y 

Z 

y 

z 

Xs 

Ugw 

= 

= 

= 

= 

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Impacted groundwater discharge into the stream [ft
3
/day] 

Allowable concentration in groundwater at the point of discharge into the stream [mg/L] 

Stream flow upstream of the point of groundwater discharge (stream flow rate) [ft
3
/day] 

Allowable concentration at the downstream edge of the stream’s mixing zone, i.e., the applicable stream water 

quality criteria [mg/L] 

The COCs’ concentration upstream of the groundwater plume discharge [mg/L] 

GW source dimension perpendicular to GW flow direction [ft] 

GW source (mixing zone) thickness [ft] 

Lateral dispersivity [ft] 

Vertical dispersivity [ft] 

Distance from the downgradient edge of the groundwater source to the stream [ft] 

Darcy velocity [ft/day] 
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STREAM PROTECTION: ALLOWABLE SOIL AND GROUNDWATER CONCENTRATION AT THE SOURCE & POD 

 

unsat

SW

POE DAF
LF

DAF
[mg/L] POE at theion concentratTarget  [mg/kg] source at theion concentrat soil Allowable  

 

POD

POE

DAF

DAF
[mg/L] POE at theion concentratTarget  [mg/L] POD at theion concentratr groundwate Allowable  

where: 

POE 

POD 

DAFPOE 

DAFPOD 

 

DAFunsat 

LFSW 

= 

= 

= 

= 

 

= 

= 

Point of exposure 

Point of demonstration 

Dilution attenuation factor between the point of exposure and source estimated using Domenico’s equation 

Dilution attenuation factor between the point of demonstration and the source estimated using Domenico’s 

equation 

Dilution attenuation factor in the unsaturated zone 

Dry soil leaching factor [(mg/L-water)/(mg/kg-soil)] 

 

For calculation of DAFPOE and DAFPOD, please refer to Domenico’s model. 
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 'ו נספח
 הגדרות

 
 .מדאיגים כימיקלים של והמסה הריכוזים את להפחית במטרה המתבצעות פעולות :פעיל שיקום

 
 שמסלולי להבטיח שמטרתם בקרות או מנגנונים :(sUUA) ושימוש פעילויות על מגבלות
כימיקלים ה עוד כל מלאים אינם, הסביר ובעתיד כיום בשימושים, לכימיקלים חשודים חשיפה

 .לסביבה או האדם לבריאות מקובל בלתי סיכון מהווים החשודים
 

 .שעות 24 -מ פחות כלל בדרך הנמשכת, וקצרה יחידה חשיפה :אקוטית חשיפה
 

 מחשיפה כתוצאה הבריאות על שליליות להשפעות לגרום חומר של היכולת :אקוטית רעילות
 .אקוטית

 
 .כימיקל כל עבור המלאים וליםהמסל כל של הסיכונים סכום :סיכון תוספת

 
, מים) מסביבוש הבמדי שלו לריכוז נתון באורגניזם כימיקל של הריכוז יחס :ביולוגי ריכוז מקדם
 (.'וכו קרקע

 
 .כימיקל של שיטתית ספיגה של וההיקף הקצב :ביולוגית זמינות

 
 .ארוך זמן פרק לאורך המתרחשת מתמשכת או חוזרת חשיפה :כרונית חשיפה

 
 מחשיפה כתוצאה הבריאות על שליליות להשפעות לגרום חומר של היכולת :כרונית תרעילו

 .כרונית
 

 בגז, בקרקע, במים, באוויר שנמצא רצוי לא רדיולוגי או ביולוגי, כימי, פיזי חומר כל :מזהם חומר
 .אנתרופוגניות פעילויות עקב סדימנטיםב או קרקע

 
 כגון טבעיים תהליכים עקב בסביבה מדאיגים םכימיקלי של בריכוזים הירידה :טבעית הפחתה

 .'וכו ביולוגי פירוק, כימי פירוק, פיזור, פעפוע
 

 או אדם בבני ממחקרים הנגזר למנה תגובה של שמרני ערך :(FSI) של סרטן שיפוע גורמי
 ידי על כלל בדרך מפותחים גורמי שיפוע של סרטן. סרטן של סיכון לחישוב ומשמש בחיות

APESU גורם השיפוע של  כאשר, יחידה מנת לכל החיים במהלך לסרטן בסיכון עלייה םומייצגי
  . 1/(יום-ג"ק/ג"מ) של במנות מחושב סרטן

 
 סקר במהלך כמותית להערכה שמזוהים ספציפיים מזהמים חומרים :חשודים כימיקלים
 .באתר אנתרופוגניות לפעילויות כקשורים ונחשבים הסיכונים

 
 ותהמדי, המלאים החשיפה מסלולי כל של תיאורי או גרפי ייצוג :קונספטואלי אתר מודל

 .החשודים והכימיקלים ותהמושפע
 

, משקמת פעולה, לשיקום ביניים פעולת, סיכונים סקר שכוללות הפעולות רצף :משקמת פעולה
 .המשקמת הפעולה וסיום ההתקדמות ניטור, הציוד של ותחזוקה פעולה
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7Q10: התרחשות מרווח לה שיש רצופים ימים שבע במהלך תממוצע מינימלית נחל זרימת 
 .שנים בעשר פעם סביר חוזרת

 
 .המלאים החשיפה מסלולי וכל הכימיקלים כל של הסיכונים סכום :כולו באתר מצטבר סיכון

 
Csat: חלקיקי של הספיגה רמות אל הגעה יש שבו בקרקע הריכוז. הקרקע של רוויה מגבלת 

 .הקרקע נקבוביות אוויר של והרוויה הקרקע נקבוביות מים של ההמסה מגבלות, הקרקע
 

 .לגוף ונכנס לעור חודר כימיקל שבו התהליך :עורית ספיגה
 

 .העור ובין כימיקל בין מגע :עורית חשיפה
 

 .העור על רעיל חומר של שליליות השפעות :עורית רעילות
 

 אנליטית בשיטה רקע או סמאפ בו להבין שניתן כימיקל של ביותר הנמוך הריכוז :איתור מגבלת
 .ספציפית

 
 הפחתה תהליכי השפעת בעקבות ריכוז של ההפחתה את מייצג :(GsI) דילול הפחתת מקדם

 מזהם חומר של ריכוז באמצעות המספרי המקדם. ההמדי דרך כימיקל של העברה כגון טבעיים
 תהשפעו. המגע לנקודת מהמקור תהום ומי קרקע דרך נע המזהם החומר כאשר מופחת

 ביולוגי פירוק, הכימיקל של שינוי, אקוויפרוב בקרקע המזהם החומר של ספיגה כוללות מפחיתות
 .'וכו מסביב התהום מי עם התשטיף של ערבוב עקב והפחתה

 
 .תאחר הלמדי פליטה ללא, במקור היא חשיפה נקודת שבו חשיפה מסלול  :ישיר חשיפה מסלול

 
 כימיקלים של הפוטנציאליות השפעות או הפועל פעותההש של איכותני אומדן :אקולוגית הערכה

 .שלהם המחייה ואזורי וחיות צמחים: אקולוגיים רצפטורים על מדאיגים
 

 .מבויתות וחיות אדם בני שאינם חיים ובעלי צמחייה לדוגמה, חי אורגניזם : אקולוגי רצפטור
 

 בנקודת במים וטיפול יכיסו, מלט בארות, לדוגמה) במתקן או באתר שינויים :הנדסיות בקרות
 .מדאיגים לכימיקלים לחשיפה הפוטנציאל את לבטל או להפחית כדי (השימוש

 
 (וכבד ריאות, עור, לדוגמה) ההחלפה בגבולות מדאיגים כימיקלים עם אורגניזם של מגע :חשיפה

 .להיספג שעלולים
 

 הזמן משך ,התדירות, הגודל של (כמותית או איכותנית) הערכה או קביעה :חשיפה הערכת
 .החשיפה ומסלול

 
 חשיפה מסלול ידי על מסוים לרצפטור חשיפה להוביל שעלול מזוהם אזור :החשיפה תחום
 . שצוין

 
 מתאר חשיפה מסלול. לרצפטור ממקורות מזהמים חומרים של פיזית העברה :חשיפה מסלול
 אזור או קולוגייםוא אנושיים רצפטורים) אוכלוסייה או אינדיבידואל שבאמצעותו ייחודי מנגנון
 מסלול כל.  מהאתר הנובעים שלהם הלוואי ולתוצרי חשודים לכימיקלים נחשפים (אקולוגי מחייה
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 נקודת אם. ורצפטור חשיפה מסלול, חשיפה נקודת, ממקור פליטה או מקור כולל חשיפה
 .ןה גם ותנכלל אלה תמדיו (אוויר, לדוגמה) חשיפה/הסעה, מהמקור מרוחקת החשיפה

 
 שאיפה, עיכול לדוגמה) אורגניזם עם במגע באים חשודים כימיקלים שבו האופן: חשיפה מסלול

 (.עורי ומגע
 

 מבחינת הומוגנית מהן אחת שכל מרובות חשיפה ליחידת אתר לחלק ניתן :חשיפה יחידת
 יחידת. חשיפה יחידות לשתי גדול מסחרי אתר לחלק ניתן, לדוגמה.  והסיכון החשיפה מאפייני
 . בלבד הבניין את שכוללת חשיפה ויחידת בלבד החניון את ללתשכו חשיפה

 
 מגרש כלל בדרך היא החשיפה יחידת, משפחתיים-חד מבנים הכוללת למגורים לשימוש בקרקע
 לשימוש בעתיד להתפתח עשויה אך, מגורים למטרות כרגע בשימוש אינה האדמה אם. הבניין

, ACBRU לפי. פוטנציאליים מגורים לש חשיפה ביחידת להתחשב צריכה האתר הערכת, כזה
 . דונם 0.25 הוא מגורים מגרש של מחדל ברירת ערך

 
 .הפליטה התרחשה שבו החשודים הכימיקלים מקור את המכיל הנכס  :מתקן

 
 בדרך חורף שנת וישן מתרבה, חי צמח או חיה כגון אקולוגי רצפטור שבו מקום :מחייה אזור
 .כלל

 
 או חשודים כימיקלים מספר לגבי יותר או( QH) סיכונים מנות תיש של הסכום  :סכנות אינדקס

 לחשיפה מסרטן שאינו סיכון לחיזור גם לשמש יכול הוא. שניהם או, חשיפה מסלולי מספר
 .כימיקלים למספר רצפטור של סימולטנית

 
 . קל כימיקל של הייחוס למנת המנה של היחס :סיכונים מנות

 
 גרדיאנט תחת היחידה בזמן שתנוע הקיימת קינמטית בצמיגות המים נפח :הידראולית מוליכות
 .הזרימה לכיוון ישרות בזוויות הנמדד יחידה אזור דרך יחידה של הידראולי

 
 .מתערבבים תהום ומי עיליים מים שבהם ונהרות לנחלים ובסמוך מתחת אזור :היפוראי אזור

 
 עקב האדם בריאות על ברותמצט סרטניות להשפעות הפוטנציאל :מצטבר סרטני סיכון רמות

 .חשודים לכימיקלים חשיפה
 

 (אוויר, תהום מי, קרקע) לפחות תאח המדי מתקיי שבו חשיפה מסלול :עקיפים חשיפה מסלולי
 להשתמש יש, כזה מסלול של והסיכון המנה הערת את לכמת כדי. החשיפה ונקודות המקור בין

 .במודל
 

 אזורים, חוזיות הגבלות, גדרות, לדוגמה) ההגיש או השימוש על הגבלה :מוסדיות בקרות
 .חשודים לכימיקלים אפשרית חשיפה למזער או להפחית כדי למתקן או לאתר (מוגבלים

 
 נוספת העברה ולמניעת ובטיחות שריפה סכנות למזעור פעולה מסלול :משקמת ביניים פעולת

 .נוזלית או מומסת פאזה, אדים בפאזת פחמימנים של
 

 לחזות כדי APESU ידי על שפותח מודל :KHUEI קינטית-ביו משולבת החשיפ צריכת מודל
 .אחרים ובמקורות בקרקע לעופרת מחשיפה הנובעים, בילדים בדם עופרת ריכוזי
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 ערכי הכולל APESU של אלקטרוני נתונים מסד :(KIKS) לסיכונים משולבת מידע מערכת
 .כימיקל כל של ריםאח ופרטים (שיפוע ופקטורי ייחוס מנות לדוגמה) רעילות

 
-תת תמיסה של מהתפתחות הנובעות גיאומורפיות נוף צורות של נפרדת קבוצה :קראסט

 (.1995, בולדינג) קרבונט בסלעי ומערות תעלות היוצרת נרחבת תיקרקע
 

Kd: אורגניים לחומרים מים-קרקע אורגני מחיצה מקדם. 
 

LC50: הנבדקים מהאורגניזמים אחוזים 50 -ל קטלני שהוא רעל של ריכוז. חציוני קטלני ריכוז 
 .ייעודית זמן פרק במסגרת

 
LD50: הנבדקים מהאורגניזמים אחוזים 50 -ל קטלנית שהיא הרעל מנת. חציונית קטלנית מנה 

 .ייעודית זמן פרק במסגרת
 

 כימיקל של ביותר הנמוכה המנה :(UEsHU) הנצפית ביותר הנמוכה השלילית ההשפעה רמת
 .שלילית השפעהל כגורמת שנצפתה

 
 בריאות על מלאה להגנה הנחוצה ומידע מוסדות, בקרות של הולמת מערכת :ארוך לטווח אחריות

, הרשויות של ארוך לטווח פיקוח, ביצוע-בר ורישום מודגמת יכולת עם לצמיתות והסביבה באדם
 .שלהן האכיפה וכוחות עיריות לרבות

 
 מי לחוק בכפוף APESU ידי על בעשנק שתייה למי תקן :(LFU) המרבית הזיהום רמת

 לכל שמועברת במים חשודים כימיקלים של המותרת המרבית הרמה שהוא, הבטוחים השתייה
 .בישראל השתייה מי תקן : נקראות אלה רמות בישראל. הציבורית המים באספקת משתמש

 
 וניבקריטרי לעמוד יש לו שמעבר המקבלים במים נחל בשטף דילול של אזור: הערבוב אזור

 .כרונית רעילות
 

 מיקרוביולוגית פעילויות באמצעות חשודים כימיקלים של בריכוזים הירידה :טבעי ביולוגי פירוק
 .טבעית

 
 שלא כימיקל של ביותר הגדולה המנה :(LEsHU) שלילית השפעה נצפית לא שבה רמה

 .הבריאות על נצפית שלילית להשפעה גורמת
 

 .להזדהם שעלולים, אתרל מחוץ שנמצאים אזורים :לאתר מחוץ
 

 לחזות כדי מדידות מתבצעות ובה החשיפה ונקודת המקור בין הנמצאת נקודה :הדיגום נקודת
 .בנקודת החשיפה ריכוזים

 
 לגוף נכנסים כימיקלים בו המיקום כלומר, חשיפה מתרחשת בה הנקודה :החשיפה נקודת
 . שלו המחייה אזור או הביולוגי הרצפטור של לגוף או האדם

 
 הדיוק מגבלות במסגרת מהימן באופן לכמת שיכול ביותר הנמוך הריכוז :מעשית כימות מגבלת

 .  במעבדה שגרתיים הפעלה תנאי במהלך שצוינו
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 אלה. USEOA R IXידי  על אשר פותחו סיכון-מבוססי ריכוזים :(sIJA) מקדימים שיקום יעד
 .(CPSR) אזוריות סינון ברמות 3/6/9 באזורים הוחלפו

 
 ורצפטורים חשיפה מסלולי לקבוע כדי אתר של מספרית שאינה הערכה :איכותני סיכונים תוחני

 .נגיש או זמין מידע על המבוססים אפשריים
 

 סבירה במידה לצפות שניתן ביותר הגבוהה החשיפה :(ILH) סבירה מרבית חשיפה
 מסלולי של לשילוב או נפרדים למסלולים מוערכת החשיפה המרבית הסבירה. באתר שתתרחש

 .חשיפה
 

 ייחשף רצפטור שבה להתרחשות מהימן סיכוי קיים בו מצב :סבירה אפשרית חשיפה תרחיש
 אפשריות בלתי או קיצוניות בנסיבות להתחשב מבלי חשודים לכימיקלים עקיף או ישיר באופן

 .במהותן
 

 של רבה במידה אותו לחזות שניתן במתקן או באתר עתידי שימוש :וסביר צפוי עתידי שימוש
 .ובאזור המקומי הממשלתי בתכנון, הנוכחי בשימוש בהתחשב ביטחון

 
 סדימנטים, ים מי, עיליים מים, ציבוריים שירותים, מבנים, אנושיים רצפטורים :רצפטור

 מהשפעות לסבול העלולים( שלה המחייה ואזורי וחיות צמחים) אקולוגי סיכון של ורצפטורים
 לתוצרים או/ו לכימיקלים חשודים חשיפה ידי על נזק להם רםלהיג ושעלול פליטה של שליליות

 בארות גם ספציפי באופן כוללת זו הגדרה. עוריים מגע או ספיגה או שאיפה, עיכול דרך שלהם
 .אלה מבארות המים את יעכלו אדם שבני להניח שיש מפני מים לאספקת

 
 השפעות של מוערך סיכון ללא להיות שסביר רעל של הריכוז של הערכה :(IfF) ייחוס ריכוז

 .מתמשכת חשיפה של הזמן משך במהלך שליליות
 

 בבני סרטניות שאינן פוטנציאליות השפעות להערכת מועדף רעילות ערך :(IfG) ייחוס מנת
 הרגישה ההשפעה של הסף את לזהות ניתן אם. חשודים לכימיקלים מחשיפה שנובעות, אדם

 מנות להפקת החשיפה הגבלת - ביותר הנמוכה במנה שמתרחשת ההשפעה - בריאות על ביותר
 למנת הבסיס הוא זה קונספט. הכימיקל של ההשפעות כל מפני להגן עשויה זה לסף מתחת
 .APESU של( CfR) הייחוס

 
 ועל ביטחונו על, האדם בריאות על להגן כדי שנערכות פעילויות :משקמת פעולה/שיקום פעולת

 בפעולות צורך שאין קביעה, האתר ניקוי, הסיכון רכתהע את כוללות אלה פעילויות.  הסביבה
 .לשיקום ציוד של והפעלה ותכנון בקרות הנדסת, בקרות ניטור, נוספות

 
, אחראים צדדים כגון, וכללי קולקטיבי באופן, הקצו שהן והעובדים הישויות כל :המשקם הצד

 מזוהם אתר של וםבשיק ישירות המעורבים אחרים וגורמים אדמות בעלי, לפיתוח אינטרסים
 .מסוים

 
 .ספציפי במסלול נחשף רצפטור שאליו היעיל הריכוז את שמייצג הריכוז :מייצג ריכוז

 
 ידי על שנגרמות הבריאות על והשליליות הפוטנציאליות ההשפעות ניתוח :סיכונים סקר

 רמות בפיתוח הצורך את או משקמת בפעולה הצורך את לקבוע כדי באתר חשודים כימיקלים
 .משקמת פעולה לתכנון דיע
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 פעולת באמצעות לסביבה או האדם לבריאות הסיכון רמת של ביטול או הפחתה :סיכון הפחתת
 .הנדסיות או מוסדיות בקרות או משקמת פעולה, משקמת ביניים

 
 לאתר ספציפיות סיכון-מבוססות יעד רמות (:IESUA) סיכונים מבוססות סינון רמות/סינון רמת

 .1 בשלב הערכת לאחר מפותחות חשודים כימיקלים ורעב משקמת לפעולה
 

 או עיכול, לדוגמה, רצפטור על משפיע כימיקלים חשודים שבו המנגנון או האופן :חשיפה מסלול
 .שאיפה

 
 .שונים פרמטרים של שונות לחלופות מחושבות יעד או סיכון רמות של הערכה :רגישות ניתוח

 
 של אזורי היקף - חשודים כימיקלים של העברהה היקף ידי על המוגדרים האזורים :אתר

 .הזיהום
 

 לקבוע כדי השטח ומאפייני ההידרולוגיה, קרקעית-התת הגיאולוגיה של הערכה :אתר הערכת
. החשודים הכימיקלים של ההעברה והיקף החשודים הכימיקלים רמות, פליטה אירעה אם

 שיתמוך מידע ויוצרים אפשריים ורצפטורים התהום מי איכות על נתונים אוספים האתר בהערכת
 .משקמות פעולות על בהחלטות

 
 הצורך את לזהות כדי נגיש או זמין מידע על המבוססת אתר של איכותנית הערכה :אתר סיווג

 .אתרים של עדיפויות סדר ליצירת מיועד אתר סיווג. נוסף מידע ואיסוף משקמת ביניים בפעולת
 

 לפעולה לאתר ספציפיות סיכון-מבוססות יעד ותרמ :(SSTUA) לאתר ספציפיות יעד רמות
 .3 ובשלב 2 בשלב הערכות לאחר מסוים לאתר במפותחות חשודים כימיקלים עבור משקמת

 
 .מסוים לאתר ייחודיים שהם ונתונים מידע, פעילויות: לאתר ספציפי

 
 פליטת של במקרה. אפשריים חשיפה ימסלולל מזהמים חומרים של הכניסה נקודות: מקורות

 להינמס שיכול( LUSS) מימית-הלא הנוזלית הפאזה, כלורידיות אורגניות ותרכובות פחמימנים
-תת מכלים כוללים עיקריים מקורות. מקור תהווה גזית לפאזה להתנדף או מימית לפאזה

 פלומת הזיהום, לדוגמה, סיכונים סקר של למטרות. וכדומה מזבלות, בריכות, וצינורות קרקעיים
 .בשאיפה חשיפה למסלול המקור להיות יכולה וםתה במי הנמסה

 
 בקרקע ביותר הגבוהים הריכוזים של המיקום או נוזליים פחמימנים של המיקום :מקור אזורי
 .חשודים כימיקלים של תהום ובמי

 
 מראש שנקבע והעומק  פני הקרקע בין, הקרקע של העליונה השכבה: שכבת הקרקע העליונה

 (.בטקסט ראה)
 

ומפלס  שכבת הקרקע העליונה של התחתון החלק בין הקרקע שכבת :(הלא רוויה)תת הקרקע 
 .מי התהום

 
 ביטחונו, האדם בריאות על שמגנים אחרים ביצוע קריטריוני או מספריים ערכים :יעד רמות

 .והסביבה
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 לגבי לאתר ספציפיים שאינם ערכים לפיתוח סיכונים מבוסס ניתוח :1 בשלב סיכונים סקר
 למסלולים שמרניים הסעה וגורמי חשיפה בפקטורי המשתמשים ועקיפים ישירים פהחשי מסלולי

 ערכים(. תעשייה, מסחר, מגורים, לדוגמה) בנכס שימוש של שונות וקטגוריות אפשריים
 .מסוימת לקטגוריה שמשתייכים האתרים כל על יחולו 1 בשלב שנקבעים

 
 בסקר שנקבעו הישירה החשיפה רכיע על שחל סיכונים-מבוסס ניתוח: 2 בשלב סיכונים סקר

 חשיפה למסלולי ערכים ופיתוח ספציפי לאתר שפותחו החשיפה בנקודות 1 בשלב סיכונים
 .לאתר ספציפיים תנאים סמך על החשיפה בנקודות אפשריים עקיפים

 
 ועקיפים ישירים חשיפה למסלולי ערכים לפיתוח סיכונים-מבוסס ניתוח :3 בשלב סיכונים סקר

 .לאתר ספציפיים תנאים על המבוססות החשיפה נקודותב אפשריים
 

לחישוב גבול עליון  שיטות מספר יש. הממוצע של עליונה ביטחון מגבלת : 95%גבול עליון של
 דרמטי באופן משתנים אלה שיטות של הביצועים, זאת עם. נתונים קבוצת של לממוצע 95% של

 היקף, שלהם והשונות ההתפלגות, יםהערכ מספר למשל) הנתונים קבוצת של באופי ותלויים
 בכלי להשתמש היא ACBRU -המלצת ה, 95% ערכי גבול עליון של לחשב כדי. (הצנזורה
LSARS .תוך, האופטימלית השיטה באמצעות 95% מחשבת גבול עליון של זו תכנית 

 ערכים שכוללות נתונים לקבוצות במיוחד שימושית LSARS.הנתונים  של במאפיינים התחשבות
 של האחרונה בגרסה גם מתחשב ACBRU -ה"(. מזוהים לא" ערכים עם כלומר) מצונזרים
SCUARS ה של- APESU ,לחישוב  אחרים חישוביים בכלים להשתמש ניתן. מקובלת כגרסה

 95% שבהם הגבול העליון של במקרים. הרשויות ידי על אושרו הם אם, 95% הגבול העליון של
 . מייצג כריכוז הגבוה בריכוז להשתמש שי, ביותר הגבוה מהריכוז חורג

 
, רגולטורים, מפעילים, בעלים כולל IRBCA -ה בתהליך המעורבים קבוצה או פרט :משתמש

 .וכדומה מחוקקים, יועצים, דין עורכי, (APU) קרקעיים-תת אחסון מכלי של מימון מנהלי
 

, המחדל כברירת ירהגד הסביבה להגנת שהמשרד הניקוי רמות :(VSUA) מאוד מחמירות רמות
 . בקרקע לשימוש בהתאם נקבעות הן. בקרקע מוגבל בלתי שימוש המאפשרות

 
 לפאזה הנוזלית או המימית מהפאזה כימיקל של ההעברה תהליך של מדידה :התנדפות פקטור
 .ספציפיים חשיפה ובמשכי ספציפיים סביבתיים בתנאים הגזית
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