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 תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים
 הגדרות

 American לדלק האמריקני המכון של בבחינה שעמד אדם "בודק מוסמך"
Petroleum Institute  או בבחינה שוות ערך להנחת דעתו של

, לעניין תקנים תוקף המעידה על כך-הממונה, ובידו תעודה בת
  ;המפורטים במסמך זה

תעודת הסמכה בתוקף  בעל NACEהמוסמך לפי תקן  אדם "ודיתתהגנה קבודק "
  ;לפי העניין CP 1, CP 2, CP 3כבודק הגנה קתודית לרמות 

 בתקנות המים (מניעת זיהום מים) וכמשמעותה כהגדרתה "בדיקת אטימות"
 ;1997-(תחנות דלק), התש"ז

בלחץ אטמוספרי דלק גולמי או מוצריו, שהם נוזלים  " דלק (או "דלקים")"
 ;ובטמפרטורת הסביבה

לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה  דלקיםשחרור של  "זיהום קרקע"
הקרקע מזוהמת טרם השחרור,  הייתהקרקע מזוהמת; ואם 
 ;עלקרקע, כזיהום קרק דלקשל יראו כל שחרור נוסף 

 ,סמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלהוהמעבדה ש " מעבדה מוסמכת"
 ;1997-הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז חוק לפי

זה  לעניין; י המזהמים בה חורגים מערכי הסףקרקע שריכוז "קרקע מזוהמת"

, ביותר המעודכן בנוסחםלקרקעות  VSLערכיי  -ערכיי הסף 
 ;הסביבה להגנת המשרד של האינטרנט באתר כמפורסם

בין אם הם עיליים או תת קרקעיים, לרבות, מכלים, צנרות,  "וציוד תשתיות"
משטחי ושוחות עליות ותת קרקעיות, מאצרות, משטחי תפעול 

 .ייצור

 
  םומי קרקע זיהוםמניעת אירועי חומרים מסוכנים,  –רק א פ
 דליפת למניעת אמצעים וינקוט קרקע זיהוםאירועי חומרים מסוכנים ו למניעת יפעל העסק .1

יבדוק ויתחזק ובנוסף יבנה, יתקין, יפעיל,  ,API 2610לפי תקן יפעל  היתר, , ביןדלקים
וכן יתקין אמצעים למניעת מילוי יתר, אמצעי בקרה וניטור  תשתיות המכילות דלק

 ותחזוקה בקרה, להתקנה הנחיות" - 1כמפורט בטבלה שבנספח ודית, תומערכת הגנה ק
  ."הטבלה") –" (להלן וצנרת מכלים של

העסק כאשר נדרשת בדיקת בודק מוסמך בהתאם לטבלה, ונמצאו בבדיקה ליקויים, יכין  .2
התכנית הדו"ח ותכנית לתיקון הליקויים כמפורט בדוח המלצות של הבודק ויפעל על פיה. 

"ממונה  –תשתיות באגף שפכי תעשיה, קרקעות מזוהמות ודלקים (להלן  לממונה יוגשו
 . הליקוי בתוך שבוע מיום גילוי תשתיות"),

מערכות קיימות תוך תשתיות ויפעל בהתאם לגיליונות בטיחות והוראות יצרן עבור  העסק .3
קודמים ובהתאם לניהול סיכונים  חומרים מסוכנים יישום לקחים מתחקירי אירועי

 . לתהליך ולהוראות בטיחות
 : תחזוקה .4

, בצנרת תולהובלאו  דלק לאחסון המשמשים ציודבו בתשתיות שימוש יעשה העסק .א
 לדלקיםומכאנית  כימית מבחינה ,בכל עת יםועמיד יםכאשר הם תקינים, אטומ

 ; דליפה שתימנעבהם, באופן  יםאו מובל המאוחסנים
 שנתית תחזוקה לתכנית בהתאם ,והציוד התשתיות את ויתחזק יבדוק העסק .ב

כנדרש  עייםושבו יומיים סיוריםביצוע תכלול לפחות  ההתחזוק תכנית; שיקבע



במהלך  למעקב )ליסט'ק צ מסמךרשימת תיוג ( מילוי, וכן API 653בתקן 
  הסיורים;

יבוצעו גם  API 653בדיקות פנימיות למכלי דלק בהשבתה מלאה לפי תקן  .ג
  ;2בהתאם למפורט בנספח 

 לעניין היצרן הוראות הטמעת את שיכללו תחזוקה ינהליכין ויפעל על פי  העסק .ד
 לתיקון ומועדים כללים את האמצעים המפורטים בטבלה וכן ,שישנן ככל תחזוקה
 . ליקויים

אחראי רעלים או גורם בליווי  ,וציודתשתיות בתחזוקה או חפירה  תועבוד יבצע העסק  .5
 קרקעות בנושאהמשרד להגנת הסביבה של  העדכניותהנחיות ב בקיאאשר  אחר במפעל,

 לבצע חקירת קרקע העסקכאמור, על  לזיהום חשד או קרקעשיתגלה זיהום  ככל. מזוהמות
  .נתנויובהתאם להנחיות הממונה, ככל שי 'בושיקומה בהתאם להוראות המנויות בפרק 

שיכללו הטמעת המידע הטכני וגיליונות הבטיחות של  בטיחות נהליהעסק יכין ויפעל על פי  .6
 הדלקים.

דליפות דלקים  חומרים מסוכנים הכוללים באירועי לטיפול נוהל פי על ויפעל יכין העסק .7
 : לןלהשהוראות ה את שיכלולהמהווה חלק מנוהל החירום של העסק,  לקרקע,

 ; הדליפה הפסקת אופן .7.1
תנאים הכלליים ב לקבוע בהתאםעל אירוע חומרים מסוכנים,  דיווח .7.2

 היתר הרעלים;ל
 תיוותר שלא באופן, דלקב רוויה קרקע כל לרבות הדלק, תשאיב או איסוף .7.3

 ); צבע, ריח( שדה בבדיקת מזוהמת הנראית קרקע
 מוודא דיגום וכן ביצוע דין כל לפי מורשה ליעד שנחפרה הקרקע אופן פינוי .7.4

 או מזוהמת קרקע ערימות דיגום, לחפירה המקצועיות להנחיות בהתאם
על עדכונן  ,האינטרנט באתר המפורסמות ,מוודא ודיגום בזיהום החשודה

 .מעת לעת
 לקבועבנוסף , 'בכאמור בפרק  הממונה הנחיות לפי העסק יפעל דליפת דלקים, אירוע לאחר .8

  דליפת דלקים לקרקע. לטיפול באירועי בנוהל
תכנית לגישור פערים למול הדרישות הקבועות  להגנת הסביבה למשרד ויגיש יכין העסק .9

 מיום חודשים משישה, וזאת לא יאוחר בהתאם למסמך הנחיות מאת הממונה בטבלה
 בתקנים הקיימות הדרישות בין פערים של מיפוי תכלול התכנית. מסמך ההנחיות קבלת

 .ליישומה זמנים לוחות כולל שיאותרו הפערים לגישור תכנית וכן בעסק הקיים לבין
 

  :ושיקומה קרקע חקירת –ב' פרק 
ת תנאי מיום קבל חודשים ששה היסטורי בתוך סקר ,מחוזבהקרקעות למרכז יגיש  העסק .1

 לביצוע המקצועיות להנחיות בהתאם, הקרקע לחקירת תכנית הסקר יכלול .לראשונה זה
 באתר המפורסמות, תהום מי או קרקע בזיהום החשודים באתרים היסטורי סקר

אם ניתנו לעסק דרישות פרטניות הכוללות מועדים  .להגנת הסביבה המשרד של טהאינטרנ
 לעניין הגשת סקר היסטורי או המשך חקירה הן יבואו במקום תנאי זה. 

ויעביר את הסקר המעודכן כולל  שנים לשבע אחת הסקר ההיסטורי את יעדכן העסק .2
ממונה , אלא אם התקבל אישור המלצות לביצוע חקירת קרקע למרכז הקרקעות במחוז

לפטור תוגש לא יאוחר מחצי שנה טרם מועד מנומקת בקשה  .מדרישה זו לפטור תשתיות
 שנים מיום הגשת הסקר הקודם).  7הגשת הסקר המעודכן (

יבצע העסק המשך חקירת  במחוז הקרקעות מרכזלפי ממצאי הסקר ההיסטורי ולפי דרישת  .3
 המקצועיות להנחיות בהתאםקרקע הכוללת ביצוע סקר קרקע, גז קרקע ודיגום ערימות 

 :שלהלן לרבות ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד על עדכונן מעת לעת,
 קרקע; סקר לביצוע מקצועיות הנחיות .3.1

החשודה  הנחיות מקצועיות לחפירה ולדיגום של ערמות קרקע מזוהמת או .3.2
 בזיהום ודיגום מוודא;

 ;)TO-15הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות ( .3.3
 ;פסיבי גז סקר לביצוע הנחיות .3.4

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/digging-sampling.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/digging-sampling.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/instructions-publiccomments/cs-historicalsurvay.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/instructions-publiccomments/cs-historicalsurvay.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/vaporintrusion/documents/to15guidelines.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/vaporintrusion/documents/instractions-gas-survey-december-2015-update.pdf


 MIP )Membrane Interfaceהנחיות מקצועיות לשימוש במכשיר  .3.5
Probeבמסגרת חקירת קרקע ( ; 

 FIDאו  PIDלשימוש בשטח במכשירי מדידה מסוג  הנחיות מקצועיות .3.6
 ; במסגרת חקירת קרקע

 נוהל אישור מנהל לסילוק קרקעות מזוהמות. .3.7

 
 אישור מרכזל ויוגשחלופות שיקום  יכלול, בין היתר,קרקע, וגז הדו"ח ממצאי סקר הקרקע  .4

 של המשרד, המפורסמות באתר האינטרנט מקצועיות להנחיותבהתאם במחוז, הקרקעות 
 הנחיותו שיקום לצורך בקרקע לטיפול מידה לרבות הנחיות אמות ,על עדכונן מעת לעת

מרכז  שיקבע למועדים בהתאםו ,)IRBCAמזהמים בקרקעות (ללביצוע סקר סיכונים 
  .הקרקעות במחוז

 

 ניקוי מכלים –' גפרק 
טרם ביצוע ניקוי מכלים, יגיש העסק לאישור הממונה תכנית שעניינה בביצוע הניקוי באופן שימנע 

 וכן באיסוף ופינוי פסולת מסוכנת.פליטות לאוויר ולסביבה 
 

 טיפול בשפכים – ד'פרק 
שפכים שמקורם בניקוז נוזלים מהמכלים או בניקוי מכלים או בכל פעילות אחרת הכרוכה 

 בעיסוק ברעלים יוזרמו ליעדי קצה מוסדרים לפי כל דין.
 

 התאמות לתנאים הכלליים בהיתר הרעלים – ה'פרק 
 לא יחול על חוות מכלים.  בחלק "כללים לאחסון" בדבר הצללההקבוע  .1
  – הקבוע בחלק "כללים למאצרות" במקום .2

 -, וACI 350-R89שעומד בתקנים  העסק יתקין מאצרה אטומה (בטון –חדש  מכל .א

ACI 224-R89  של הAmerican Concrete Institute  או חלופה שוות ערך באישור

כל וסביב ) תחת 1חלק  4406שעומדת בתקן ישראל  HDPEאו יריעת  ממונה תשתיות
 חדש. המאצרה תעמוד בכל הדרישות הקבועות לעניין זה בתנאים הכלליים מכל

. לעניין נפח המאצרות 1976-"זובהוראות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל
בה יצוינו ממונה תשתיות טרם התקנת המאצרה יגיש העסק תכנית הקמה לאישור 

 . הקמת המאצרההתקנים שלפיהם תתבצע 
  –קיים  מכל .ב

ירוקן שדלף הדלק כל העסק יבטיח כי בהתרחש אירוע דליפה של דלק למאצרה,  )1(
אוגר שיאושר לכך, מראש, על ידי  שעות לכל היותר, אל 72מהמאצרה בתוך 

 . ממונה תשתיות
לקרקע במשך כל זמן ריקון הדלק וגם דליפה ממנה מאצרה תמנע דליפה של דלק  )2(

את ; העסק יחליף או יתקן לאחר השלמת הריקון דלק של שאריות ותשטיפי
 .לשם מניעת זיהום קרקע הנדרש המאצרה או חלק ממנה לאחר אירוע דליפה ככל

 
 :מסמכים ושמירת דיווח –' ופרק 

 :דיווח .א
או באמצעות אמצעי  בדיקת אטימותבבבדיקת תקינות,  שהתגלו וציוד תובתשתי ליקויים .1

 7-לא יאוחר מ ,מדיה דיגיטליתאמצעות ב ,לממונה תשתיות ידווחוהניטור כמפורט בטבלה 
על דיווח בנוגע לאירועי חומרים מסוכנים כמפורט , וזאת בנוסף הליקויימים ממועד גילוי 

 . בתנאים הכלליים
עבודות תחזוקה בתשתיות וציוד וכל בעת ביצוע  ,קרקעאו זיהום  קרקע חשד לזיהום גילוי .2

 7-מ יאוחר לא , באמצעות מדיה דיגיטאלית,במחוז למרכז הקרקעות ידווחו - עבודות חפירה
 הצעדים שנקטשל הזיהום או החשד לזיהום. כמו כן, באותו מועד, ידווחו  ימים ממועד הגילוי

בהתאם לקבוע  חקירת ושיקום הקרקע לפי הצורךוכן לצורך העסק להפסקת מקור הזיהום, 
  .בתנאים אלה

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/instructions-publiccomments/cs-mip.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/instructions-publiccomments/cs-mip.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/instructions-publiccomments/cs-pid.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/instructions-publiccomments/cs-pid.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/guidelines-rehabilitation-of-land.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/contaminationsoilregulations/documents/guidelines-rehabilitation-of-land.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/documents/irbca-guidance_august%202014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/documents/irbca-guidance_august%202014.pdf


 :מסמכים ושמירת בתקנים לעמידה אסמכתאות .ב

ויציגם , הנדרשים בהתאם לטבלה, יתעד וישמור את המסמכים המפורטים להלן עסקה .1.ב

  – לממונה לפי דרישה

 

גורם נותן 
 אסמכתהה

תקופת  דגשים  אסמכתהסוג  סוג התשתית
שמירת 
 המסמך

על קרקעי  מכל מהנדס אישור
 חדש

 APIבתקן בניה  עמידה
650 

חיי  לכל 
 מכלה

אישור בודק 
 מוסמך

עמידה בתקן תחזוקה  על קרקעי  מכל

API 653 
 בין ניטור אמצעי התקנת

 כפולה רצפה דפנות
לכל חיי 

 מכלה

אישור בודק 
  מוסמך

עמידה בתקן למניעת  על קרקעי מכל

 API 2350מילוי יתר 
 מילוי אמצעי של בדיקה

 בשנה פעם במכל יתר
 4.8.2 בסעיף לאמור בהתאם

 בתקן
 

הבדיקה תעשה על ידי בודק 

 API 653מוסמך לתקן 

 עשר שנים

אישור בודק הגנה 
 קתודית 

לגבי  4468עמידה בת"י  על קרקעי מכל

 API RPחדש, ותקן  מכל
 עבור מכלים ישנים 651

בדיקה תקופתית של 
המערכת ויישום מסקנות 

 הבדיקה

 שנים עשר

אישור מעבדה 
מוסמכת ל 

ISO/IEC 17025 

צנרת תת קרקעית 
 חדשה

בבדיקת אטימות עמידה 
 וטרם שימושלאחר בניה 

 שנים עשר 

תת קרקעית צנרת  אישור מהנדס
 חדשה

 עמידה בתקני בניה 
 ASME -עבור מתכתית 

B 31.4  אוAPI 1615 

 UL –עבור לא מתכתית 
971 

 חיי לכל 
 הצנרת

אישור מעבדה 
מוסמכת ל 

ISO/IEC 17025 

צנרת תת קרקעית 
בתכולה נמוכה מ 

 ליטר 500

 בדיקת אטימות
 תקופתיות 

בתדירות שתקבע המעבדה 
המוסמכת ולפחות אחת 

 שניםלחמש 

 עשר שנים

אישור בודק 
 מוסמך 

צנרת תת קרקעית 
בתכולה העולה על 

 ליטר 500

 תחזוקה עמידה בתקן

API 570 
בתדירות  בדיקת אטימות

 הקבועה בתקן
 עשר שנים

אישור בודק הגנה 
 קתודית 

 API RPעמידה בתקן  צנרת תת קרקעית
651 

בדיקה תקופתית של 
המערכת ויישום מסקנות 

 הבדיקה

 עשר שנים

עמידה בתקן בניה  צנרת על קרקעית  אישור מהנדס

ASME B 31.4 
 חיי לכל 

 הצנרת

אישור מעבדה 
מוסמכת ל 

ISO/IEC 17025 

עמידה בבדיקת אטימות  צנרת על קרקעית
 לאחר בניה וטרם שימוש

 שנים עשר 

אישור מעבדה 
מוסמכת ל 

ISO/IEC 17025 

שנתית ולכל לפי תכנית  מדידות עובי דופן  צנרת על קרקעית
 הפחות אחת לחמש שנים

 עשר שנים

 ויזואלית בדיקה תיעוד עילי מכל המפעל
 (רשימת תיוג) בשטח

לפי תכנית  תקינותבדיקת 
 שנתית ולפחות אחת לחודש

 שלוש
 שנים

 על ויזואלית בדיקה תיעוד קרקעית תת צנרת המפעל
 הקרקע פני

 (רשימת תיוג)

בדיקת תקינות לפי תכנית 
 שנתית 

 שלוש
 שנים

 תיעוד בדיקה ויזואלית  צנרת על קרקעית המפעל
 (רשימת תיוג)

לפי תכנית  בדיקת תקינות
 שנתית

 שלוש
 שנים



 10למשך  – שבוצעו פעולות אודותלרבות תיעוד "חות שיפוץ, תיקון, תחזוקה ובקרה, דו .2.ב
  .שנים לפחות;

 ;שנים לפחות 3למשך  - ניטור תקופתי של פיאזומטריםתיעוד  .3.ב
לרבות  ,וכן עבודות תחזוקה בתשתיות וציוד עבודת חפירהמסמכים המעידים על ביצוע  .4.ב

 שנים לפחות; 3למשך  -המלווה את העבודות  הגורם במפעלופרטי  לעניין אופן העבודה,
 ;שנים לפחות 10למשך  -שבוצעו קרקע חקירה ושיקום פעולות על המעידים מסמכים .5.ב

  



ותחזוקה של מכלים וצנרתהנחיות להתקנה, בקרה  – 1 נספח  

  הגדרות
 -"קתודית הגנה מערכת"-ו" והתקנה בניה, כללי" בטורים .1 מכל חדש 

 לתיקון בהתאם( 2005 ספטמבר חודש אחרי שהוקם מכל
 המפנה 1976-ז"התשל), נפט אחסנת( עסקים רישוי תקנות

 ישראלי ולתקן קרקעיים תת למכלים 4571 ישראלי לתקן
מכלי דלק מרותכים  - 1חלק  :קרקעיים על למכלים 4468

מכלי דלק  - 2מ"ק וחלק  100מפלדה: מכלים שנפחם עד 
 .)מ"ק 100 מעלמרותכים מפלדה: מכלים שנפחם 

-ו" וניטור בקרה אמצעי", "ותחזוקה בדיקה" בטורים .2
 קבלת לאחר שהוקם מכל - "יתר מילוי למניעת אמצעים"

 לגבי שניתן עסק ברישיון תנאים אותם ניתנו ואם, אלה תנאים
 .תנאים באותם האמור המועד - בעבר עסק אותו

 .חדש מכל לעניין שנקבעו המועדים לפני שהוקם מכל מכל ישן

 
 



סוג 
 התשתית

ה יכללי, בני ישןחדש/
 הוהתקנ

אמצעים  בדיקה ותחזוקה
למניעת 

מילוי 
 יתר

 בקרה אמצעי
 וניטור

 קתודיתמערכת הגנה 

מכל על 
 קרקעי 

 תקין, אטום חדש
ת"י ; ועמיד

4468 
לתקן  המפנה

API 650  

 

 API 653תקן 

 
תקן 

API 
2350 

 
 לרבות
 בדיקה

 של
 אמצעי

 מילוי
 יתר

 במכל
 פעם

 בשנה
 בהתאם
 לאמור
 בסעיף
4.8.2 
 בתקן

 
 

אמצעי  התקנת
ניטור בין דפנות 
הרצפה הכפולה 

בהתאם לתקן 

API 653 
ניטור  וביצוע

לפי תכנית ויזואלי 
 שנתית ולפחות

 אחת לחודש 

 המפנה 4468ת"י 

 API 650 לתקן

 RP API -ל המפנה
לרבות בדיקה  651

תקופתית של 
המערכת על ידי בודק 

ויישום  קתודיתהגנה 
 מסקנות הבדיקה

תקין, אטום  ישן
 ועמיד

 קיימת למכל אם
  – כפולה רצפה

בהתאם לתקן 

API 653 התקנת 
אמצעי ניטור בין 

דפנות הרצפה 
 הכפולה 

 ניטור וביצוע
 תכנית לפי ויזואלי
 ולפחות שנתית

 לחודש אחת
 

 אין למכל אם
 – כפולה רצפה

בדיקה ויזואלית 
לתקן בהתאם 

API 653 ,
לתכנית עבודה 
שנתית ולפחות 

 אחת לחודש 
וכן התקנת 

פיאזומטרים לפי 
דרישת נותן 

 האישור.

  API RP 651 לפי
לרבות בדיקה 
תקופתית של 

המערכת על ידי בודק 
ויישום  קתודיתהגנה 

 מסקנות הבדיקה 
פטור ניתן לקבל 

של מערכת  מהקמה
על  - קתודיתהגנה 
ממצאי בדיקת  בסיס

קורוזיביות של 
הקרקע (ומדידת 

במידת  פוטנציאלים
על  כפי שנקבע הצורך)

הגנה ידי בודק 
לעניין מניעת  קתודית

יהום קרקעות ז
שתערך בתדירות 

  .שנקבעה על ידו

צנרת 
תת 

 קרקעית

 :יתמתכת חדש
תקין, אטום 

תקן  ;ועמיד

ASME B 
או  31.4

API 1615  
מפנה  אשר
אל 

NFPA30 ו 

NFPA 30a 

 בסיום התקנה
 -וטרם השימוש 
 בדיקת אטימות

באמצעות מעבדה 
 -מוסמכת ל

ISO/IEC 17025 
בדיקת "עבור 

  "אטימות צנרת
 

  –שוטף  באופן
תכולת קטע קו 

 500מתחת ל 
באמצעות  – ליטר

מעבדה מוסמכת 

לא 
 רלבנטי

 ויזואלית בדיקה
) הקרקע על פני(

 בדיקה תכנית לפי
 שנתית וניטור

+ 
דרישה של לפי 

נותן האישור ולפי 
 הנחייתו בדיקה

של פערים במאזני 
 דלקים 

 

 API RP 651 תקן
לרבות בדיקה 
תקופתית של 

המערכת על ידי בודק 
ויישום  קתודיתהגנה 

 מסקנות הבדיקה 
על  -פטור ניתן לקבל 

ממצאי בדיקת  בסיס
קורוזיביות של 

הקרקע (ומדידת 
במידת  פוטנציאלים

על ידי בודק  הצורך)
לעניין  קתודיתהגנה 

מניעת זיהום קרקעות 
שנקבעה על בתדירות 

 ידו



שאינה 
מתכתית: 

תקין, אטום 
כפול  ;ועמיד

לפי  ;דופן

 ULתקן 
971 

 ISO/IEC -ל
 עבור  17025

בדיקת אטימות "
 בתדירות "צנרת

מעבדה  שתקבע
מוסמכת ולפחות 
 אחת לחמש שנים

 
 קו קטע תכולת

 ליטר 500 ל מעל
באמצעות בודק  –

מוסמך לפי תקן 

API 570 
ובתדירות 

 הקבועה בתקן
 

 

 לא רלבנטי

תקין, אטום  ישן
 ועמיד

  –שוטף  באופן
תכולת קטע קו 

 500מתחת ל 
באמצעות  – ליטר

מעבדה מוסמכת 

 ISO/IEC -ל
 עבור  17025

אטימות בדיקת "
 בתדירות "צנרת

מעבדה  שתקבע
מוסמכת ולפחות 
 אחת לחמש שנים

 
 קו קטע תכולת

 ליטר 500 ל מעל
באמצעות בודק  –

מוסמך לפי תקן 

API 570 
ובתדירות 

 הקבועה בתקן

 

לא 
 רלבנטי

 צנרת מתכתית: תקן

API RP 651  לרבות
בדיקה תקופתית של 

המערכת על ידי בודק 
ויישום  קתודיתהגנה 

 מסקנות הבדיקה 
פטור קבלת ל אפשרות

ממצאי  על בסיס -
קורוזיביות בדיקת 

של הקרקע (ומדידת 
במידת  פוטנציאלים

על ידי בודק  הצורך)
לעניין  קתודיתהגנה 

מניעת זיהום קרקעות 
שנקבעה על בתדירות 

 ידו

 
צנרת שאינה 

 מתכתית: לא רלבנטי

צנרת על 
 קרקעית

תקין, אטום  חדש
תקן  ;ועמיד

ASME B 
31.4 

 בסיום התקנה
 -וטרם השימוש 
 בדיקת אטימות

באמצעות מעבדה 
 -מוסמכת ל

ISO/IEC 17025 
 עבור 

בדיקת אטימות "
  "צנרת

 
 –שוטף  באופן

 ויזואלית בדיקה
עובי  ומדידות

 ידי עלדופן 
 מוסמכת מעבדה

 תכנית לפי
 וניטור בדיקה
 שנתית

ולכל הפחות 
 אחת לחמש שנים

 

לא 
 רלבנטי

 ויזואלית בדיקה
 בדיקה תכנית לפי

 שנתית וניטור
 

 רלבנטי לא



תקין, אטום  ישן
 ועמיד

  –שוטף  באופן
בדיקה ויזואלית 

עובי  ומדידות
 ידי עלדופן 

 מוסמכת מעבדה
לפי תכנית 

בדיקה וניטור 
, ולכל שנתית

הפחות אחת 
 לחמש שנים

 

 

לא 
 רלבנטי

 ויזואלית בדיקה
 שנתית תכנית לפי

 וניטור לבקרה
בעל  שיכין, דליפות
  ההיתר

 

 רלבנטי לא

 
 

  



 API 653 דלק עילי בהסתמך על תקן הבדיקה מכלפנימית ל בדיקת תקינות – 2נספח 
מ"ק  1000מעל ל בעל העסק יבצע בדיקת תקינות פנימית למכל עילי שנפחו 

 מוסמך כדלקמן:  API באמצעות בודק

מ"מ, אשר נבנתה שלא  8.0-מקוריים שעוביים גדול מ מפחים מכלרצפת  .א

אחוז מכלל שטחה. שיטת  95עד  90-תיבדק בכ ,API-650-Iבהתאם לתקן 

), למעט שטחים בנקודת החיבור בין הרצפה MFLהבדיקה תהיה שטף מגנטי (
 לבין דופן המכל שאינם ניתנים לבדיקה בשיטה זו.

מ"מ, אשר נבנתה שלא  8.0-מקוריים שעוביים קטן מ רצפת מכל מפחים .ב

אחוזים).  100תיבדק בכלל שטחה (רמת כיסוי של  ,API-650-Iבהתאם לתקן 

) למעט שטחים בנקודת החיבור בין MFLשיטת הבדיקה תהיה שטף מגנטי (
הרצפה לבין הדופן, אשר אינם ניתנים לבדיקה בדרך זו. שטחים אלו יבדקו 

 ).C-Scan ו/או B-Scanסונית רציפה (-רהבאמצעות סריקה אולט

לרבות נספח  API-650רצפת מכל מפחים מקוריים, אשר נבנתה בהתאם לתקן  .ג

I  לתקן האמור, תיבדק ברמת כיסוי לא מלאה (בדיקה אופטימלית), אשר
הרס שונות, ובלבד -תכלול בדיקות חזותיות, מדידות עובי דופן ובדיקות אל

ידי בעל המכל, הבודק המוסמך -ושר עלשהמפרט הטכני של הבדיקות יא
 והממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

קיים שרצפתו הוחלפה  מכלחדש ול מכלבדיקת תקינות פנימית ראשונה ל .ד
שנים מיום בניית המכל או מיום החלפת רצפת המכל, אלא אם  10תבוצע תוך 

ניית כן קיימת הצדקה לבצע את בדיקה זו בחלוף פרק זמן ארוך יותר מיום ב

 .653לתקן  6.4.2.1.1המכל או החלפת הרצפה, בהתאם לאמור בסעיף 

בדיקת תקינות פנימית במכל קיים, שנבדק בעבר על פי התקן האמור, ושרצפתו  .ה

 .653לתקן  6.4.2.1.2בפרקי זמן הקבועים בסעיף  לא הוחלפה, תבוצע

למרות האמור לעיל, בעל העסק יבצע את בדיקת התקינות במועדים קצרים  .ו
יותר על פי החלטת הממונה במקרים שלדעת הממונה יש חשש סביר לדליפה 

 עילי המצוי באזורי סיכון.  מכלמ

על בעל העסק לפעול בהתאם לממצאי הבודק לאחר ביצוע בדיקה פנימית  .ז
במכלים עיליים. עם זאת, במקרים בהם קבע הבודק המוסמך כי יש לבצע 

מכל העילי, על המפעיל לפחות משטח רצפת ה 60%החלפה או תיקון של 

אשר תכלול אמצעי ניטור  ,API-650-Iלהתקין רצפה כפולה בהתאם לתקן 
 בדופן הכפולה;

 


	תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים
	הגדרות
	פרק א – מניעת אירועי חומרים מסוכנים, זיהום קרקע ומים
	1. העסק יפעל למניעת אירועי חומרים מסוכנים וזיהום קרקע וינקוט אמצעים למניעת דליפת דלקים, בין היתר, יפעל לפי תקן API 2610, ובנוסף יבנה, יתקין, יפעיל, יבדוק ויתחזק תשתיות המכילות דלק וכן יתקין אמצעים למניעת מילוי יתר, אמצעי בקרה וניטור ומערכת הגנה קתודית...
	2. כאשר נדרשת בדיקת בודק מוסמך בהתאם לטבלה, ונמצאו בבדיקה ליקויים, יכין העסק תכנית לתיקון הליקויים כמפורט בדוח המלצות של הבודק ויפעל על פיה. הדו"ח והתכנית יוגשו לממונה תשתיות באגף שפכי תעשיה, קרקעות מזוהמות ודלקים (להלן – "ממונה תשתיות"), בתוך שבוע מי...
	3. העסק יפעל בהתאם לגיליונות בטיחות והוראות יצרן עבור תשתיות ומערכות קיימות תוך יישום לקחים מתחקירי אירועי חומרים מסוכנים קודמים ובהתאם לניהול סיכונים לתהליך ולהוראות בטיחות.
	4. תחזוקה:
	א. העסק יעשה שימוש בתשתיות ובציוד המשמשים לאחסון דלק או להובלתו בצנרת, כאשר הם תקינים, אטומים ועמידים בכל עת, מבחינה כימית ומכאנית לדלקים המאוחסנים או מובלים בהם, באופן שתימנע דליפה;
	ב. העסק יבדוק ויתחזק את התשתיות והציוד, בהתאם לתכנית תחזוקה שנתית שיקבע; תכנית התחזוקה תכלול לפחות ביצוע סיורים יומיים ושבועיים כנדרש בתקן API 653, וכן מילוי רשימת תיוג (מסמך צ'ק ליסט) למעקב במהלך הסיורים;
	ג. בדיקות פנימיות למכלי דלק בהשבתה מלאה לפי תקן API 653 יבוצעו גם בהתאם למפורט בנספח 2;
	ד. העסק יכין ויפעל על פי נהלי תחזוקה שיכללו את הטמעת הוראות היצרן לעניין תחזוקה ככל שישנן, את האמצעים המפורטים בטבלה וכן כללים ומועדים לתיקון ליקויים.
	5.  העסק יבצע עבודות חפירה או תחזוקה בתשתיות וציוד, בליווי אחראי רעלים או גורם אחר במפעל, אשר בקיא בהנחיות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות. ככל שיתגלה זיהום קרקע או חשד לזיהום כאמור, על העסק לבצע חקירת קרקע ושיקומה בהתאם להוראות המ...
	6. העסק יכין ויפעל על פי נהלי בטיחות שיכללו הטמעת המידע הטכני וגיליונות הבטיחות של הדלקים.
	7. העסק יכין ויפעל על פי נוהל לטיפול באירועי חומרים מסוכנים הכוללים דליפות דלקים לקרקע, המהווה חלק מנוהל החירום של העסק, שיכלול את ההוראות שלהלן:
	7.1. אופן הפסקת הדליפה;
	7.2. דיווח על אירוע חומרים מסוכנים, בהתאם לקבוע בתנאים הכלליים להיתר הרעלים;
	7.3. איסוף או שאיבת הדלק, לרבות כל קרקע רוויה בדלק, באופן שלא תיוותר קרקע הנראית מזוהמת בבדיקת שדה (ריח, צבע);
	7.4. אופן פינוי הקרקע שנחפרה ליעד מורשה לפי כל דין וכן ביצוע דיגום מוודא בהתאם להנחיות המקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא, המפורסמות באתר האינטרנט, על עדכונן מעת לעת.

	8. לאחר אירוע דליפת דלקים, יפעל העסק לפי הנחיות הממונה כאמור בפרק ב', בנוסף לקבוע בנוהל לטיפול באירועי דליפת דלקים לקרקע.
	9. העסק יכין ויגיש למשרד להגנת הסביבה תכנית לגישור פערים למול הדרישות הקבועות בטבלה בהתאם למסמך הנחיות מאת הממונה, וזאת לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת מסמך ההנחיות. התכנית תכלול מיפוי של פערים בין הדרישות הקיימות בתקנים לבין הקיים בעסק וכן תכנית לגיש...
	פרק ב' – חקירת קרקע ושיקומה:
	1. העסק יגיש למרכז הקרקעות במחוז, סקר היסטורי בתוך ששה חודשים מיום קבלת תנאי זה לראשונה. הסקר יכלול תכנית לחקירת הקרקע, בהתאם להנחיות המקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום, המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. אם...
	2. העסק יעדכן את הסקר ההיסטורי אחת לשבע שנים ויעביר את הסקר המעודכן כולל המלצות לביצוע חקירת קרקע למרכז הקרקעות במחוז, אלא אם התקבל אישור ממונה תשתיות לפטור מדרישה זו. בקשה מנומקת לפטור תוגש לא יאוחר מחצי שנה טרם מועד הגשת הסקר המעודכן (7 שנים מיום הג...
	3. לפי ממצאי הסקר ההיסטורי ולפי דרישת מרכז הקרקעות במחוז יבצע העסק המשך חקירת קרקע הכוללת ביצוע סקר קרקע, גז קרקע ודיגום ערימות בהתאם להנחיות המקצועיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד על עדכונן מעת לעת, לרבות ההנחיות שלהלן:
	3.1. הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע;
	3.2. הנחיות מקצועיות לחפירה ולדיגום של ערמות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא;
	3.3. הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות (TO-15);
	3.4. הנחיות לביצוע סקר גז פסיבי;
	3.5. הנחיות מקצועיות לשימוש במכשיר MIP (Membrane Interface Probe) במסגרת חקירת קרקע;
	3.6. הנחיות מקצועיות לשימוש בשטח במכשירי מדידה מסוג PID או FID במסגרת חקירת קרקע;
	3.7. נוהל אישור מנהל לסילוק קרקעות מזוהמות.
	4. דו"ח ממצאי סקר הקרקע וגז הקרקע, יכלול, בין היתר, חלופות שיקום ויוגש לאישור מרכז הקרקעות במחוז, בהתאם להנחיות מקצועיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד, על עדכונן מעת לעת, לרבות הנחיות אמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום והנחיות לביצוע סקר סיכונים למ...

	פרק ג' – ניקוי מכלים
	פרק ד' – טיפול בשפכים
	פרק ה' – התאמות לתנאים הכלליים בהיתר הרעלים
	1. הקבוע בחלק "כללים לאחסון" בדבר הצללה לא יחול על חוות מכלים.
	2. במקום הקבוע בחלק "כללים למאצרות" –
	א. מכל חדש – העסק יתקין מאצרה אטומה (בטון שעומד בתקנים ACI 350-R89, ו- ACI 224-R89 של ה American Concrete Institute או חלופה שוות ערך באישור ממונה תשתיות או יריעת HDPE שעומדת בתקן ישראל 4406 חלק 1) תחת וסביב כל מכל חדש. המאצרה תעמוד בכל הדרישות הקבועו...
	ב. מכל קיים –
	(1) העסק יבטיח כי בהתרחש אירוע דליפה של דלק למאצרה, כל הדלק שדלף ירוקן מהמאצרה בתוך 72 שעות לכל היותר, אל אוגר שיאושר לכך, מראש, על ידי ממונה תשתיות.
	(2) מאצרה תמנע דליפה של דלק ממנה לקרקע במשך כל זמן ריקון הדלק וגם דליפה של שאריות ותשטיפי דלק לאחר השלמת הריקון; העסק יחליף או יתקן את המאצרה או חלק ממנה לאחר אירוע דליפה ככל הנדרש לשם מניעת זיהום קרקע.

	פרק ו' – דיווח ושמירת מסמכים:
	א. דיווח:
	1. ליקויים בתשתיות וציוד שהתגלו בבדיקת תקינות, בבדיקת אטימות או באמצעות אמצעי הניטור כמפורט בטבלה ידווחו לממונה תשתיות, באמצעות מדיה דיגיטלית, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד גילוי הליקוי, וזאת בנוסף על דיווח בנוגע לאירועי חומרים מסוכנים כמפורט בתנאים הכלליים.
	2. גילוי חשד לזיהום קרקע או זיהום קרקע, בעת ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות וציוד וכל עבודות חפירה - ידווחו למרכז הקרקעות במחוז, באמצעות מדיה דיגיטאלית, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד הגילוי של הזיהום או החשד לזיהום. כמו כן, באותו מועד, ידווחו הצעדים שנקט העסק ל...
	ב. אסמכתאות לעמידה בתקנים ושמירת מסמכים:
	ב.1. העסק יתעד וישמור את המסמכים המפורטים להלן, הנדרשים בהתאם לטבלה, ויציגם לממונה לפי דרישה –
	ב.2. דו"חות שיפוץ, תיקון, תחזוקה ובקרה, לרבות תיעוד אודות פעולות שבוצעו – למשך 10 שנים לפחות;.
	ב.3. תיעוד ניטור תקופתי של פיאזומטרים - למשך 3 שנים לפחות;
	ב.4. מסמכים המעידים על ביצוע עבודת חפירה וכן עבודות תחזוקה בתשתיות וציוד, לרבות לעניין אופן העבודה, ופרטי הגורם במפעל המלווה את העבודות - למשך 3 שנים לפחות;
	ב.5. מסמכים המעידים על פעולות חקירה ושיקום קרקע שבוצעו- למשך 10 שנים לפחות;

	נספח 1 – הנחיות להתקנה, בקרה ותחזוקה של מכלים וצנרת
	נספח 2 – בדיקת תקינות פנימית למכל דלק עילי בהסתמך על תקן הבדיקה 653 API

	1. בטורים "כללי, בניה והתקנה" ו-"מערכת הגנה קתודית"- מכל שהוקם אחרי חודש ספטמבר 2005 (בהתאם לתיקון תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976 המפנה לתקן ישראלי 4571 למכלים תת קרקעיים ולתקן ישראלי 4468 למכלים על קרקעיים: חלק 1 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק וחלק 2 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם מעל 100 מ"ק).
	2. בטורים "בדיקה ותחזוקה", "אמצעי בקרה וניטור" ו-"אמצעים למניעת מילוי יתר" - מכל שהוקם לאחר קבלת תנאים אלה, ואם ניתנו אותם תנאים ברישיון עסק שניתן לגבי אותו עסק בעבר - המועד האמור באותם תנאים.



