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 אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות

0..50.50:תאריך

אגףהנחיות:תיק

63-51סימוכין

,שפכיתעשייהודלקים.:אביחיים,רא"גקרקעותמזוהמותמאשר

 5:הגרס

 

והטיפול במזהמים מדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע " -בשלבים   עילות המשרדהנחיות לפ
 "בקרקע

 

 :רקע ..

 11.5.51ביום קרקעפורסמו זיהום מניעת בתחום המשרד של המדיניות והטיפולעקרונות
)להלן:מדיניותקרקעות(.במזהמיםבקרקע

עלוליםלסכןאתבריאותהאדםואתהסביבההמזהמיםהמצוייםבקרקעהמדיניותמתייחסתל
 שונות. בדרכים במדיניות, המזהמיםכמצוין לחומרים להיחשף עלולים חיים ובעלי אנשים

באמצעותמגעעםהקרקע,אועלידישאיפתגזיקרקעמכילימזהמים,שנפלטיםממנה.כמוכן,
להגיעלמקורותמיםעילייםולמיהתהום,לפגוע חומריםמזהמיםבקרקעעלוליםלנועבקרקע,

 .בסביבהואףלגרוםלזיהוםמישתייה

שרדלהגנתהסביבהבנושאהטיפולבמזהמיםבקרקעכוללתאתהמטרות,האמצעיםמדיניותהמ
מסמך בקרקע. במזהמים והטיפול קרקע זיהום מניעת בנושא המשרד שנוקט והפעולות

מציגאתעיקרימדיניותהקרקעותשלהמשרדלידיעתהכלל,עלמנתלתרוםלשקיפותהמדיניות

 .יםהמעורביםבוההליךולוודאותכלפיהציבורוהגורמ

 קרקעותמדיניותותלפעילותהמשרדבשלביםליישוםבמסמךשלהלןיובאוהנחי

 הגדרות: .2

המסוכנים,–"חומר מזהם קרקע" או "חומר מזהם" החומרים בחוק כהגדרתו מסוכן חומר
,שנקבעלגביוערךסף.5996–התשנ"ג

תהליךהמפחיתאתריכוזהחומרהמזהםבקרקעעדלעמידהבערכי–"טיפול בקרקע מזוהמת"
הסףאועדלערכיםשיקבעובאופןפרטנילאתרבאמצעותסקרסיכונים.

ניטור, -"ניהול הסיכון מקרקע מזוהמת"  הקולטנים, אל המזהמים החומרים הסעת מניעת
 בקרהאופעולותאחרותבקולטן.

הסיכוןלחשיפתהציבוראוהסביבה–ו לבריאות הציבור" "סיכון מקרקעות מזוהמות לסביבה א
השונים התווכים דרך הזיהום ממקורות המזהמים הסעת באמצעות קרקע, מזהמי לחומרים

הקולטניםהאנושייםיכללו-)אוויר,קרקע,מים,גזקרקע(אלהקולטנים)רצפטורים(;לענייןזה
ומ עובדים האתר, בסביבת השונים השימושים והקולטניםאת ובסביבתו באתר בקרים

סביבתייםיכללומיתהום,מיםעיליים,צמחייהובעליחייםבאתרובסביבתו.ה

לחומריםמזהמיםבקרקעהמפורסמיםבאתרהאינטרנטשלהמשרדערכיהסף-"ערכי הסף" 
להגנתהסביבה.
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.החורגמערכייהסףקרקעשמצויבהחומרמזהם-י הסף""קרקע החורגת מערכ

או–"קרקע טעונה טיפול" או "קרקע מזוהמת" לסביבה סיכון מהווה אשר מזוהמת קרקע
כאמור סיכון להתממשות חשש מעורר שמצבה או הציבור טיפוללבריאות מחייבת ובהתאם

בקרקעאוניהולשלהסיכון.



 שלבים:  .3

מדיניותקבועבלפיהתינתןהדרישה–סקרקרקע(וחקירהשלהקרקע)סקרהיסטורי:5שלב
עוסקיםבפעילותמזהמתבסיכון,עוסקים–הקרקעותלגבישלושתסוגיהעוסקיםהרלבנטיים

.חומרמזהםבמזהמת,עוסקיםתבפעילו

למשרד.מידעזהחיונילקביעתרמתיוצגוממצאיחקירתהקרקעבתוםהשלבהראשון:1שלב
-הסיכוןהנשקפתמהקרקעופעולותהמשךכמפורטלהלן

הסףלגביאףחומרמזהם.אותרהחריגהמערכיבמסגרתהסקירהלא–קרקענקיה .5

 –בשלושקטגוריותהסףקרקעחורגתמערכי .1

במסגרתהסקירהנמצאמסלולחשיפהמלא–סיכוןלסביבהולבריאותהציבור .א
 תהיה הקרקע זה, במקרה קולטן. לבין בקרקע מזהם חומר בין טעונה ומוכח

 )קרקעמזוהמת(.או שיידרש ניהול של הסיכון טיפול

 .ב הציבור ולבריאות לסביבה לסיכון מסלול–חשש אותר לא הסקירה במסגרת
תהיה חשיפהמוכחביןחומרמזהםבקרקעלביןקולטןאךלמרותזאת,הקרקע

בהתאםדרש  ניהול של הסיכוןייטעונה טיפול או ש זאת, מזוהמת(. )קרקע
מקסימליתקריטריוניםל מזהם חומר מכמות חריגה )כגון ויפורסמו שייקבעו

 מאושרתלאתר,רגישותסביבתיתבאתרוכדומה(.

כאמור .ג לסיכון חשש או הציבור ולבריאות לסביבה סיכון נמצא קיימת–לא
במקרהזה ב'. או חריגהמערכיהסףאךהקרקעאינהמתאימהלקטגוריותא'

כל עוד אין שינוי  א יידרש ניהול של הסיכון,ול טיפול תטעונ לא תהיההקרקע
 .במצב הקרקע או הסביבה

מסמךסיכום,המשרדיפיק1לאחרקביעתהקטגוריההמתאימהלקרקעכמפורטבשלב:6שלב
:כמפורטלהלןתהליךהחקירה

 מסמכיNFA:

נוספותNFA (No Further Action)ךמסמ פעולות נדרשות לא כי הקובע מסמך הוא
:אובסביבתובמצבהקיים.מסמךכאמוריינתןלגביבאתר

 קרקעותנקיות. .5

בהןנמצאהחריגהמערכייהסףאךהןאינןטעונותטיפולולאנדרשלגביהןקרקעות .1
כמפורט הסביבה, או הקרקע במצב שינוי אין עוד כל הסיכון, של ניהול המשך

 .גבקטגוריה
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:יצויןבאופןמפורש NFAבכלמסמך

הרקעלמתןהמסמך:החריגותשנמצאובקרקעוהסיבהלשלילתהצורךבטיפול .5
 אוניהולשלהסיכון.

 הסביבה.אוהקרקעבמצבשינויאיןעודתקףכלהמסמךכיהבהרה .1

שנים. מספרתנאיםלמתןהאישורכגוןחובהלקייםבדיקהמחודשתבתוך .6

 

 בקרקעותמסמךהמשךדרישות יינתן מסמךזה ויכלול: ב', או הנכנסותלקטגוריהא'
לשניהם.הדרישותיוטמעוברישיונותאודרישותלטיפולבקרקעאולניהולשלהסיכוןאו

.היתריםרלבנטייםכגוןרישיוןעסק,היתררעלים,תכניותאוהיתריבניה


