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דלקים  ,אשכול תעשיות אגף שפכי תעשייה

 וקרקעות מזוהמות

 מניעה של זיהום מדלקיםהמעטפת החוקית לביצוע פעולות 

 –ז "התשנ, (תחנות דלק()זיהום מיםמניעת )תקנות המים•

1997  , 

 –ו "התשס, (קווי דלק()מניעת זיהום מים)המים תקנות •

2006   

(  חוות מכלי דלק( )מניעת זיהום מים)תקנות המים הצעת •

 (.בתהליכי אישור סופיים)

 עסקים לתחנות דלקמפרט אחיד לפי חוק רישוי •

 -דלק מיכלימסופי דלק וחוות –ח  2.2אחיד לפריט מפרט •

 תנאים בהיתרי רעלים לצנרת דלק ארצית•
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מושב גבעת חן –פינוי מכל דולף   
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-נכון ל, 2005המספר המצטבר של תחנות בהן נבדק הציוד מאז שנת 

01.11.19. 



 EPA)דרישות המשרד )בהסתמך על דרישות ה 

 לבדיקות של מכלים בעלי דופן אחת

גלון לשעה   0.1דליפה של מכשיר לבדיקת אטימות אמור לגלות 

והסתברות של  , לפחות 95%בהסתברות של ( ק לשעה"סמ 379)

דיוק המכשיר צריך להיות  , כלומר.  לכל היותר 5%של שווא אזעקת 

:  בין שני מצבים, בהסתברויות הנתונות, ברמה שתאפשר להבחין

.גלון לשעה 0.1אפס דליפה ודליפה בשיעור   

/P 2000,  למשל, עבור המכשיר (Leak Threshold)סף הדליפה 

UST :גלון לשעה 0.1עם תצורה    

Leak Threshold: 0.05 gph. A tank system should not be 

declared tight if the test result indicates a loss or gain that 

equals or exceeds this threshold. 

סף הדליפה- 0.05 גלון לשעה.  אין לסוג מערכת מיכל כאטומה אם  

.לסף זה או עולה עליוהשווה הבדיקה מראה חסר או יתר   
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 (.10.2019 –11.2018)כלל בדיקות צנרת . 21טבלה 



  דלקים,תעשייהאשכול תעשיות אגף שפכי 

 וקרקעות מזוהמות

2019פריקה בשנת +צנרות ניפוק  2841כ נבדקו "סה  
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מהנדס שיתוך או טכנאי בעל  – קתודיתבודק הגנה "

,  קתודיתניסיון בתכנון ובבדיקות של מערכות הגנה 

ואשר עומד באחד מהתנאים , שאושר על ידי הממונה

 :הבאים

הסמיכו כמומחה להגנה     NACEהארגון הבינלאומי1.

 ;לבצע בדיקות קתודית

שנה לפחות בתכנון ובבדיקות של  15בעל ניסיון של 2.

 ;קתודיתמערכות הגנה 

שנים לפחות בתכנון  3בעל ניסיון מוכח של 3.

וכן עבר , קתודיתובבדיקות של מערכות הגנה 

ועמד בבחינה שוות ערך , השתלמות עיונית ומעשית

להנחת דעתו של , NACEלבחינה של ארגון 

 ."  הממונה

שנים לפחות בתכנון ובבדיקות   10בעל ניסיון של 4.

ושעבד תחת פיקוחו של  קתודיתשל מערכות הגנה 

   ; (3)עד ( 1)מומחה כמוגדר בפסקאות 

בחוק רישוי עסקים   2.2פריט 

  . 
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-העסק יבצע בדיקת פוטנציאלים בין המתקנים התתבעל 5.12 

 .  קרקעיים של התחנה לבין הקרקע

הממצאים ובהתאם להמלצות של  בודק הגנה  פי -על  5.13  

למכלים  קתודיתבעל העסק יתקין מערכת של הגנה , קתודית

 דלקיםכדי למנוע קורוזיה וסכנת דליפת ,  קרקעיים-ולצנרת התת

תהיה בהתאם למפורט בתקן ישראלי  הקתודיתההגנה . לסביבה

מכלי דלק תת קרקעיים ( )2000דצמבר ) 1חלק    4571י "ת

-או בכל תקן אחר על, (קתודיתייצור והגנה : בעלי דופן כפולה

 .  פי אישור נותן האישור

 הקתודיתהעסק יתפעל ויתחזק את מערכת ההגנה בעל  5.14  

פי אישור נותן -בהתאם לנדרש בתקן האמור או בכל תקן אחר על

ובהתאם להוראות מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות  , האישור

 .המים
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