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 לכבוד:   
 

 כל מאן דבעי
 
 

  ודיגומי ערימה  TPHסמכת מעבדות לבדיקת ההבהרות בעניין הנדון: 
 

 
 EPA- 8015בשיטת  TPHהסמכה לביצוע בדיקת 

בהמשך לעבודת מטה שנעשתה בשיתוף הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכן מעבדות 

הנחיות בחודש אפריל האחרון  ורסמופבקרקע,  TPHאנליזה המוסמכות לביצוע אנליזות 

יכלל נספח "רשימת שיטות דיגום נ מסגרת ההנחיותב .מקצועיות לביצוע סקר קרקע

 שיטות אנליזה וכלי הדיגום הנדרשים.  נקבעוואנליזה" בו 

 

, כך  TPHהנספח כולל שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה לכפי שפורסם מבעוד מועד, 

יום מרק  חייבי , שינוי זה EPA- 8015, נעבור לשימוש בשיטת 208.0שבמקום שיטה 

, פורסם TPHעל מנת לאפשר הערכות של המעבדות לשימוש בשיטה העדכנית עבור  .0.2.02

  .4102הנספח כבר בחודש פברואר 

 

יקטים נמשכים שהחלו לפי , צוין, כי ככלל, בפרו4102ברואר בהבהרה שפורסמה בחודש פ

שהוחל בביצועו  "השלב הספציפי"ף השיטה הקודמת ניתן להמשיך ולהשתמש בה עד סו

. לאור 4102וכי בכל מקרה אין להמשיך ולהשתמש בשיטה הקודמת לאחר סוף שנת 

בחצי שלא נערכו בו דיגומים  "שלב ספציפי"שאלות שהובאו בפנינו נבקש להבהיר, כי 

 יעשה בשיטה החדשה. תיקט פרוהאנליזה בתיים והמשך נה נחשב כשלב שהסהשנה האחרו

 

נוכח העיכוב שחל בהגשת בקשות לקבלת ההסמכה החדשה, כי עוד נבקש להבהיר, 

להסמכה לפי השיטה  מעבדה שתגיש בקשהובתיאום עם הרשות להסמכת מעבדות, 

במעבדה על ידי תוכל לערוך את האנליזה בשיטה החדשה מעת עריכת המבדק  העדכנית

בשלב זה תחשב המעבדה מו הערות הרשות. במהלכו יושל ועד חודש לאחר מכןהרשות, 

  כנמצאת בתהליך הסמכה ורשאית לבצע את האנליזה בשיטה החדשה. 

 

 הסכמה לדיגום ערימות

ת קרקע מזוהמת ומקצועיות לחפירה, דיגום ערימפרסם המשרד הנחיות  4101בחודש מרץ 

או החשודה בזיהום ודיגום מוודא. בהתאם להנחיות אלה ערכה הרשות להסמכת מעבדות 

 . למעבדות מסוימות ן דיגום ערימותיהסמכה פרטנית לעני
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שיש מעבדות שלא ביקשו הסמכה ספציפית לפי הנחיות מקצועיות אלה, אך הן מאחר 

בעלות הסמכה כללית לענין דיגום קרקע ובהתאם בעלות הידע המקצועי הנדרש ומחזיקות 

וזאת עד להסמכה  ן דיגום ערימותילעניאלה המשרד יכיר במעבדות את הציוד הנדרש, 

 . שתכלול את ההסכמה הספציפית הבאה על ידי הרשות להסמכת מעבדות

 

ימה יובהר, כי המעבדה המוסמכת לדיגום קרקע תחזיק נהלים פנימיים לעניין דיגום ער

בנוסחם העדכני ביותר )נכון  ין זהיהמשרד לעננחיות המקצועיות של הותעבוד על פי ה

 . (42.0.02שפורסמה ביום  4גרסה  –להיום 

   

 

 

 
 ,בברכה

 
 

 חייםאבי 
 קרקעות מזוהמות ודלקיםשפכי תעשיה ,רא"ג  

 
 


