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החשוד  אתר(חלקית או מלאה) של  ההשבתות מקצועיות להנחיריכוז הערכת השפעות רגולציה בנושא "

 "קרקע םבזיהו

 

 רקע על הסוגיה הרגולטורית .1

לאורך השנים מעת לעת, נסגרת פעילות תעשייתית חלקית או מלאה במצבים שונים כדוגמת:  .1.1

סגירת מפעלים ואזורי תעשייה לצורך הסבת שטחיהם לשכונות מגורים, שינוי בתכניות בינוי ערים 

ייצור והחלפתו בקו ייצור חדשני, ובייעודי קרקע, סגירת מפעלים מסיבות כלכליות, סגירת קו 

השבתת תשתית תת קרקעית (מכלים וצנרת) מסיבות תפעוליות או כתוצאה מכשל בבדיקות 

  אטימות ועוד.

, ושמנים דלקים מסוכנים כדוגמתקרקע שנעשתה עליה, בה או בסמוך לה, פעילות בחומרים  .1.2

 . ,, חומרי נפץ ועודתעשייה שפכימתכות, חומרים אורגניים נדיפים, 

 מתמשכות מדליפותמאירועי חומרים מסוכנים או כתוצאה להתרחש כתוצאה עלול זיהום הקרקע  .1.3

כתוצאה משימוש בתשתיות לא אטומות או מתפעול רשלני במפעלי  של חומרים מזהמים לקרקע

כמו כן, מניסיון שנצבר במשרד, כאשר מבצעים פירוק תשתיות כדוגמת הוצאת תשתיות  תעשייה. 

פינוי מכלים וצנרת עיליים, פירוק מתקני ייצור וכד' בצורה לא מבוקרת באתר מתת הקרקע, 

החשוד בזיהומי קרקע שהפעילות בו נסגרה, קיימת סבירות גבוהה לדליפות חומ"ס נוספות 

 לקרקע.

 אפיון הפגיעה באינטרס הציבורי, האסדרה הקיימת והצורך ברגולציה חדשה .2

זיהום מקורות מים המשמשים בעקבות  בבריאות הציבורלגרום לפגיעה קרקע מזוהמת עלולה  .2.1

מגע  ,על ידי ילדים הבליעת ,חדירת גזי קרקע למבניםמ כתוצאהשאיפת חומרים נדיפים  ,לשתייה

 וכן לפגיעה בסביבה. ועוד מהעורי ע

 -עבור המשרד להגנת הסביבה, מצא כי קיימים בארץ כ LDDע"י חברת  2014סקר שבוצע בשנת  .2.2

ם בעלי פוטנציאל סיכון לזיהום קרקע כדוגמת: מפעלי תעשייה לרבות תעשייה מוקדי 23,000

 ביטחונית, מחנות צה"ל, תחנות דלק, מטמנות פסולת וכד'.

בהתאם למדיניות המשרד, כאשר אתר החשוד בזיהום קרקע נסגר (באופן חלקי או מלא), יש לבצע  .2.3

רישות לביצוע הליכי חקירה ד תהליך הבוחן האם קיימת בו קרקע מזוהמת ואם כן, לשקמה.

ושיקום קרקעות ייקבעו במסגרת הפעלת סמכויות המשרד לפי כל דין, לרבות חוק החומרים 

 1959-, חוק המים, התשי"ט1968-, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1993-המסוכנים, התשנ"ג

או  דרישות אלה מעוגנות בתנאי רישיון העסק .1965-ותקנותיו וחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 היתר הרעלים שלו.
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בעל העסק ולעיתים בעל  ,מנת לקבוע האם הקרקע באתרים אלה אכן מזוהמת ומחייבת שיקוםעל  .2.4

ים בביצוע תהליך הכולל מספר שלבים בהתאם להנחיות מקצועיות המפורסמות נדרשהקרקע, 

  באתר האינטרנט של המשרד וכן לדרישות פרטניות המעוגנות ברישיונות ובהיתרים:

(הסיכון) של  החשיפההכנת סקר היסטורי הכולל תכנית לחקירת הקרקע והגדרת מסלולי  .2.4.1

 .סביבה (קולטנים)לציבור ול המזהמים הפוטנציאליים

ואת הזיהום ביצוע חקירת קרקע וגז קרקע באמצעות ביצוע קידוחים, במטרה לאפיין את   .2.4.2

  היקפו. 

ישור המשרד לתכנית השיקום בשיטות ובטכנולוגיות שונות בהתאם לא הקרקע לשקם את .2.4.3

או לנהל את הסיכון באמצעות התקנת יריעות איטום, התקנת צנרות לניקוז גזי קרקע או 

 באמצעות ניטור תקופתי.

לאורך השנים, עלה צורך להעביר לגורמים שונים, בעלי עניין, במשק כדוגמת בעלי עסקים, חברות  .2.5

תכנון, קבלנים ועוד, הנחיות ממוקדות יעוץ בנושא קרקעות מזוהמות, יזמים במסגרת ועדות 

ובבריאות האדם  באופן שימנע פגיעה בסביבה למצבי סגירת פעילות חלקית או מלאה באתרים,

ההנחיות המקצועיות הרלוונטיות היו פזורות על פני  סביבתיים. וכך שבשטח לא יוותרו מפגעים

נות המים בנושא קווי צנרת מספר קבצי תקנות והנחיות מקצועיות בנושאים שונים כדוגמת: תק

דלק ארציים ותחנות דלק, בכל הקשור להשבתת מכלים וצנרת, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר 

ההנחיות המקצועיות במסמך קרקע, שיקום קרקע, דיגום ערמות ועוד. לפיכך, הוחלט על ריכוז 

השבתת  הדרך המקצועית ליישום הדרישות בנושאויפרט את כלי עזר מקצועי  ההוואחד שי

המסמך פורסם בגרסתו  תשתיות שהכילו חומרים מזהמי קרקע ואתרים החשודים בזיהום קרקע.

. בהנחיות שכונסו בו לא היה חדש והן פורטו במסמכי הנחיות מקצועיות 2017הראשונה במרץ 

 קודמים של אגף קרקעות.

מסוימות וכן  בשנים האחרונות נוכח המשרד כי בהנחיות חסרה התייחסות להשבתה של תשתיות .2.6

כי בחלק מההנחיות ישנה אי בהירות שבחלקה נובעת מנוסח כללי והעדר פירוט הגורמת לחוסר 

אחידות בהוראות הניתנות על ידי מחוזות שונים במסגרת ההיתרים והרישיונות למפעלים ולחוסר 

 וודאות לתעשייה. הדבר בא לידי ביטוי בשלושה תחומים עיקריים:

נחיות הקיימות יש לפנות מכלים וצנרות עיליים ותת קרקעיים גם על פי ברירת המחדל בה .2.6.1

מאתר המושבת חלקית. זאת, למניעת הסיכון להמשך הזיהום מהתשתיות המושבתות וכן 

לצורך ביצוע חקירת קרקע ושיקומה, ככל שיידרש, בצורה הטובה והמהירה ביותר. יחד עם 

מן הממונה במצב שרוצים לשמר זאת, קיימת בהנחיות גם אפשרות חריגה לקבל הוראות 

באתר המושבת חלקית אפשרות הפעלה עתידית של התשתיות המושבתות לאותם 

השימושים. ואולם נוסח ההנחיות הקיים אינו מבחין בצורה בהירה בהוראותיו ובתנאיו בין 

ולא בין מצבי סיכון שונים ואינו מגדירם  –זמנית או קבועה  –מצבי ההשבתה החלקית 
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 –בר שיכול להביא לחוסר אחידות ביישום ההנחיות בהוראות אסדרה פרטנית ומפרטם. ד

 לעיתים תוך הכבדה שלא לצורך או לחלופין ללא גידור הסיכון לבריאות האדם ולסביבה.

לקונה נוספת בהנחיות הקיימות נוגעת להשבתת צנרות דלק שאינן ארציות. תקנות המים  .2.6.2

מחייבות מפעיל קו דלק שהחליט להשביתו  2006-(מניעת זיהום מים) (קווי דלק), תשס"ו

סגור כל פתח לאליו,  יםדלק הקשורמקווי קו הנתק את , להדלק הקו אתרוקן מלצמיתות ל

את קו הדלק לחלופין, להוציא נקוט אמצעים למניעת הצטברות אוויר נפיץ בו; לובקו 

בקו דלק הן אינן ואולם התקנות מגדירות במפורש כי  סלק אותו בהתאם לכל דין.למהקרקע ו

. מצב זה מותיר על צינור המצוי כולו במיתקן שבשליטתו ובהחזקתו של המפעילמתייחסות ל

 כנם את הסיכון לזיהום קרקע וממנו הנובעים מהשבתת קו דלק בתחומי מפעל.

אי בהירות נוספת מתייחסת למקרה הספציפי של ביצוע סקר קרקע בצינור שמוצא  .2.6.3

מהקרקע. ההוראה בהנחיות הקיימות כללית ואינה מספקת ביחס לאופן הנדרש לשיקום 

 מיטבי. 

 תכלית ויעדי עדכון הרגולציה המוצע .3

הפעילות לתקני תעשייה יצירת אחידות בין המחוזות, מתן וודאות לתעשייה, הפחתת נטל מיותר והכפפת 

 מקובלים מהעולם.

 בחינת חלופות .4
ביחס לכל סוגיה נבחנה חלופת האפס שמשמעותה היא המשך האסדרה הפרטנית לגביה ללא הנחיה 

עת לאסדרת הסוגיה רוחבית בהשוואה לחלופה המציעה דיוק, פירוט והבהרה של ההנחיה הנוג

 וצמצום שיקול הדעת של הרכז המחוזי. 

 אסדרה פרטנית ללא הנחיה רוחבית.– מצב קיים –חלופת האפס  .4.1
מבחינה מקצועית הצפייה היא שההוראות יהיו זהות בכל הרישיונות וההיתרים לכל השבתה ופירוק 

תשתיות חומ"ס, על כן אין הגיון לאסדרה פרטנית של כל מפעל. לא זו אף זו, חרף העמדה המקצועית, 

דות בין המחוזות בהוראות שנקבעו לכל מפעל כאמור, בפועל בשל האסדרה הפרטנית אין אחי

.2017המשבית תשתיות ומפרקן.  חלופה זו נשקלה טרם כתיבת ההנחיות ( גרסה ראשונה) בשנת   

 פתרון מוצע: .4.2

בהנחיות החדשות מבוקש לחדד כי ההנחיות חלות גם בהשבתה חלקית של תשתית באתר  .4.2.1

ריונים והתנאים שיאפשרו ולהגדיר את הקריט להבחין בין השבתה זמנית לקבועה כןו

השארת תשתית גם בעת השבתה לצמיתות. השארת תשתית במקרים מסוימים, תמנע נטל 

עודף אך תאפשר שיקום מפגע קיים ותמנע החמרה במצבו או היווצרותו של מפגע עתידי 

מהתשתית המושבתת בזמן השבתתה או בעת הפעלתה מחדש. אי לכך, תשתית כאמור, 

יתקיימו מגבלות טכניות לפינויה, או יוכח שלא נגרם זיהום קרקע  שתושבת לצמיתות, אך

באזורה, ניתן יהיה להשאיר ובלבד שאין כוונה להקים על גביה תשתית אחרת  או ייעוד אחר. 

כמו כן, יהיה צורך לנתקה משאר התשתיות ולמלאה בחומר אינרטי מוצק להבטחת השבתתה 
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ורך השמירה על תקינות תשתית מושבתת זמנית מילוי בחומר אינרטי נדרש גם לצ לצמיתות.

לצורך הפעלתה מחדש בעתיד. בתשתית מושבתת זמנית החומר האינרטי יהיה תערובת של 

מים וחומר מונע קורוזיה. ללא המילוי בחומר אינרטי התשתית עלולה להינזק, לעיתים באופן 

עלה אינה מספיקה על שלא ניתן לגלותו בבדיקה שלפני הפעלה בלבד. היות שבדיקה לפני הפ

מנת להבטיח תקינות ואטימות, ובכדי לוודא שהחומר האינרטי עצמו אינו דולף ובכך משמר 

את תכליתו מחד ואינו מגביר הסעת מזהמים קיימים בקרקע אל מי התהום מאידך, חלק 

מהתנאים שההנחיות החדשות מבקשות להגדיר להשארת תשתית מושבתת זמנית כולל 

קרה ולתחזוקת התשתית לאורך תקופת ההשבתה. תשתית מושבתת נקיטת פעולות לב

 .Insituמושארת זמנית או לצמיתות תידרש בכל מקרה לחקירת קרקע ולשיקום 

עדכון נוסף שהוכנס נוגע להחלת ההוראות הנוגעות להשבתת קווי דלק ארציים גם על  .4.2.2

 השבתת קווי דלק פנים מפעליים. 

ההנחיות המעודכנות מבקשות להורות על עירום ביחס לסקר קרקע לאורך צינור מוצא  .4.2.3

הקרקע בערימות קטנות לאורך מקטעי החפירה ולא בערימות גדולות המיועדות לכלל 

 הקרקע הנחפרת.

לבסוף, ההנחיות החדשות מבקשות להפנות לצורך ריקון התשתיות לתקני תעשייה  .4.2.4

גים שונים של מקובלים בעולם. הן מבקשות לקבוע כברירת מחדל תקנים מסוימים לסו

תשתיות, אך מאפשרות לתעשייה להציע תקנים אחרים שהמשרד יאשר ובלבד שהריקון 

 יעשה לפי תקן.

יישום ההנחיות המוצעות עדיין יבוצע באמצעות אסדרה פרטנית, ויאפשר את הגמישות הנדרשת  .4.3

אך  בהתאם לנסיבות הייחודיות, וכן יאפשר לתעשייה להציע תקנים חלופיים למוצע בהנחיות,

הפירוט הרב יותר יוביל לדיוק ההוראות שיינתנו לכל מפעל ויצמצם את אי האחידות לרבות 

-4.2.2בעמידה בסטנדרט באמצעות החובה לפעול בפירוק על פי תקן תעשייתי. האמור בסעיפים 

 . 4.2.1-כפוף לאמור ב 4.2.4

 שיח שהתקיים עם בעלי עניין  .5

ים בחומרים מסוכנים וההתאחדות המייצגת אותם, בעלי העניין בתקנות הם התעשיינים העוסק .5.1

 וכן ארגוני חברה אזרחית שעניינם הגנה על הסביבה ובריאות הציבור.

, פורסמה טיוטת הגרסה השנייה, המעודכנת, של ריכוז ההנחיות להערות 23.07.20בתאריך  .5.2

  הציבור באתר האינטרנט של המשרד וכן הופצה פרטנית לבעלי העניין.

 : APIהערות התקבלו רק מהתאחדות התעשיינים ועניינן היה ההפניה לתקני  .5.3

לצורך השבתת תשתיות יש בה  API-לטענתם ההפניה של כלל תעשיות הכימיה לתקני ה .5.3.1

משום דרישה חדשה ולאור הדרישות הפרטניות הרבות שהתקנים כוללים הרי שיועמס נטל 

 משמעותי על התעשייה. כמו כן, העלו חשש שמא ייווצרו בשל כך כפילויות בדרישות.
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 5מתוך  5עמוד 

 

עוד טענו שהתקנים נוגעים לתעשייה הפטרוכימית בלבד ועל כן אין להחילם על תשתיות  .5.3.2

כילו מוצרים פטרוכימיים. להם הציעו לקבוע הנחיות נפרדות לסוג הפעולות הנדרש שלא ה

 על בסיס סקירת תקינה עולמית מותאמת לכל סוג חומר.  

יפנו רק לפרק בתקנים העוסק בפירוק תשתיות. כמו כן, ההנחיות במענה להערות אלה יש לציין ש .5.4

גם מיועדים מהם חלק  ,ות הפטרוכימיהאכן מיועדים בעיקר לתעשי APIתקני יש לציין כי הגם ש

(שהוא מעין תקן גג שמכיל מספר רב   API 2610לחומרים מסוכנים שאינם דלקים. לדוגמא תקן 

בכל מקרה כי התקן מתאים גם לחומרים מסוכנים.  14פרטניים) מציין בפרק  API של תקני 

 תו של המשרד. בהתאם להנחת דע ,בתקנים אחרים שווי ערךגם  ששימוההנחיות יאפשרו 
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