אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות

תאריך: 50.50..0
תיק:הנחיותאגף 
סימוכין 63-51
מאשר:אביחיים,רא"גקרקעותמזוהמות,שפכיתעשייהודלקים .
גרסה:5
הנחיות לפעילות המשרד בשלבים " -מדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים
בקרקע"

 ..רקע:
ביום  11.5.51פורסמו עקרונות המדיניות של המשרד בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול
במזהמיםבקרקע(להלן:מדיניותקרקעות). 
המדיניותמתייחסתלמזהמיםהמצוייםבקרקעהעלוליםלסכןאתבריאותהאדםואתהסביבה
בדרכים שונות .כמצוין במדיניות ,אנשים ובעלי חיים עלולים להיחשף לחומרים המזהמים
באמצעותמגעעםהקרקע,אועלידישאיפתגזיקרקעמכילימזהמים,שנפלטיםממנה.כמוכן,
חומריםמזהמיםבקרקעעלוליםלנועבקרקע,להגיעלמקורותמיםעילייםולמיהתהום,לפגוע
בסביבהואףלגרוםלזיהוםמישתייה.
מדיניותהמשרדלהגנתהסביבהבנושאהטיפולבמזהמיםבקרקעכוללתאתהמטרות,האמצעים
והפעולות שנוקט המשרד בנושא מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע .מסמך
המדיניותמציגאתעיקרימדיניותהקרקעותשלהמשרדלידיעתהכלל,עלמנתלתרוםלשקיפות
ההליךולוודאותכלפיהציבורוהגורמיםהמעורביםבו.
במסמךשלהלןיובאוהנחיותלפעילותהמשרדבשלביםליישוםמדיניותקרקעות
 .2הגדרות:
"חומר מזהם קרקע" או "חומר מזהם" – חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג–,5996שנקבעלגביוערךסף. 
"טיפול בקרקע מזוהמת" – תהליךהמפחיתאתריכוזהחומרהמזהםבקרקעעדלעמידהבערכי
הסףאועדלערכיםשיקבעובאופןפרטנילאתרבאמצעותסקרסיכונים .
"ניהול הסיכון מקרקע מזוהמת"  -מניעת הסעת החומרים המזהמים אל הקולטנים ,ניטור,
בקרהאופעולותאחרותבקולטן.
"סיכון מקרקעות מזוהמות לסביבה או לבריאות הציבור" –הסיכוןלחשיפתהציבוראוהסביבה
לחומרים מזהמי קרקע ,באמצעות הסעת המזהמים ממקורות הזיהום דרך התווכים השונים
(אוויר,קרקע,מים,גזקרקע)אלהקולטנים(רצפטורים);לענייןזה-הקולטניםהאנושייםיכללו
את השימושים השונים בסביבת האתר ,עובדים ומבקרים באתר ובסביבתו והקולטנים
הסביבתייםיכללומיתהום,מיםעיליים,צמחייהובעליחייםבאתרובסביבתו .
"ערכי הסף"  -ערכיהסףלחומריםמזהמיםבקרקעהמפורסמיםבאתרהאינטרנטשלהמשרד
להגנתהסביבה. 
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"קרקע החורגת מערכי הסף"-קרקעשמצויבהחומרמזהםהחורגמערכייהסף. 
"קרקע טעונה טיפול" או "קרקע מזוהמת" – קרקע מזוהמת אשר מהווה סיכון לסביבה או
לבריאות הציבור או שמצבה מעורר חשש להתממשות סיכון כאמור ובהתאם מחייבת טיפול
בקרקעאוניהולשלהסיכון .

 .3שלבים:
שלב:5חקירהשלהקרקע(סקרהיסטוריוסקרקרקע)–הדרישהתינתןלפיהקבועבמדיניות
הקרקעותלגבישלושתסוגיהעוסקיםהרלבנטיים–עוסקיםבפעילותמזהמתבסיכון,עוסקים
בפעילותמזהמת,עוסקיםבחומרמזהם. 
שלב:1בתוםהשלבהראשוןיוצגוממצאיחקירתהקרקעלמשרד.מידעזהחיונילקביעתרמת
הסיכוןהנשקפתמהקרקעופעולותהמשךכמפורטלהלן- 
 .5קרקענקיה–במסגרתהסקירהלאאותרהחריגהמערכיהסףלגביאףחומרמזהם. 
 .1קרקעחורגתמערכיהסףבשלושקטגוריות–
א .סיכוןלסביבהולבריאותהציבור– במסגרתהסקירהנמצאמסלולחשיפהמלא
ומוכח בין חומר מזהם בקרקע לבין קולטן .במקרה זה ,הקרקע תהיה טעונה
טיפול או שיידרש ניהול של הסיכון(קרקעמזוהמת).
ב .חשש לסיכון לסביבה ולבריאות הציבור – במסגרת הסקירה לא אותר מסלול
חשיפהמוכחביןחומרמזהםבקרקעלביןקולטןאךלמרותזאת,הקרקעתהיה
טעונה טיפול או שיידרש ניהול של הסיכון (קרקע מזוהמת) .זאת ,בהתאם
לקריטריונים שייקבעו ויפורסמו (כגון חריגה מכמות חומר מזהם מקסימלית
מאושרתלאתר,רגישותסביבתיתבאתרוכדומה).
ג .לא נמצא סיכון לסביבה ולבריאות הציבור או חשש לסיכון כאמור– קיימת
חריגהמערכיהסףאךהקרקעאינהמתאימהלקטגוריותא'אוב'.במקרהזה
הקרקע לא תהיה טעונת טיפול ולא יידרש ניהול של הסיכון ,כל עוד אין שינוי
במצב הקרקע או הסביבה.
שלב:6לאחרקביעתהקטגוריההמתאימהלקרקעכמפורטבשלב,1המשרדיפיקמסמךסיכום
תהליךהחקירהכמפורטלהלן :


מסמכי:NFA 
מסמך ) NFA (No Further Actionהוא מסמך הקובע כי לא נדרשות פעולות נוספות
באתראובסביבתובמצבהקיים.מסמךכאמוריינתןלגבי :
 .5קרקעותנקיות.
 .1קרקעות בהןנמצאהחריגהמערכייהסףאךהןאינןטעונותטיפולולאנדרשלגביהן
המשך ניהול של הסיכון ,כל עוד אין שינוי במצב הקרקע או הסביבה ,כמפורט
בקטגוריהג.
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בכלמסמך NFAיצויןבאופןמפורש :
 .5הרקעלמתןהמסמך:החריגותשנמצאובקרקעוהסיבהלשלילתהצורךבטיפול
אוניהולשלהסיכון.
 .1הבהרהכיהמסמךתקףכלעודאיןשינויבמצבהקרקעאוהסביבה.
 .6תנאיםלמתןהאישורכגוןחובהלקייםבדיקהמחודשתבתוךמספר שנים. 


מסמך המשך דרישות :מסמך זה יינתן בקרקעות הנכנסות לקטגוריה א' או ב' ,ויכלול
דרישותלטיפולבקרקעאולניהולשלהסיכוןאולשניהם.הדרישותיוטמעוברישיונותאו
היתריםרלבנטייםכגוןרישיוןעסק,היתררעלים,תכניותאוהיתריבניה. 
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