
 

 

 

 

 

 

 

 

נוף ים  תע"ש
 (אפולוניה)

 



 עבודות מקדימות במוקדי הזיהום -בקרוב 
 טיפולים אתריחלו במעיריית הרצליה עם קבלת ההיתר 

ותוך  ש"תע, כחלק מפרויקט שיקום קרקעות ראשוניים
 האוכלוסייהמינימום השפעה על 

 

בעבודות שיקום לשירותי איכות הסביבה צפויה להתחיל בקרוב החברה החברה הממשלתית 

ראשוניות באתר תע"ש נוף ים )אפולוניה(. זאת במסגרת פרויקט שיקום קרקעות המדינה 

הווה סיכון לסביבה ולמשתכנים כך שלא תלהכשיר את הקרקע במטרה נערך אשר  ,המזוהמות

  .העתידיים

, אליה באתר מערביתה ת התשטיפיםריכב -טיפול במוקד זיהום ודאי העבודות צפויות לכלול 

 4 . כמו כן יפונותשטיפים ממתקני ייצור חומרי נפץ וממתקני ייצור חומרי הדברהבעבר הוזרמו 

חפירות גישוש לאיתור פסולת  כוויער ,בסביבתםשהקרקע המזוהמת ומיכלי מזוט תת קרקעיים 

  .אשר ישנו חשד כי מוטמנת באתר מסוכנת

כשסך , םימי 35-צפויות לארוך כ ,רצליהלביצוע מעיריית האשר יחלו עם קבלת היתר  ,העבודות

לצמצום תכניות טונות. המשרד להגנת הסביבה אישר  5,000-כל כמות הקרקע לפינוי מוערכת בכ

 נהלבדיקת איכות האוויר, אשר תבוצע לצד תכניות עבודה ותכניות ,ואבק , ריחרעש כמומטרדים 

 עם פעולות השיקום. 

מתקני ייצור בין היתר  כללאשר ים, -ש נוף”מפעל תע 1995-1950פעל בין השנים  אפולוניהבאתר 

, בתי זיקוק, מטווח, בריכות תשטיפי שפכים ופסולת תחמושת ואבק שריפה, של חומרי נפץ ואחסון

, מתכות ות,חומצ, חומרי הדף ,הדברהוחומרי נפץ כל אלה הותירו אחריהם מזהמים כמו . ועוד

 . 1996-האתר עצמו פונה ב. אתרודלק  ,נולאת

תשמש כזרוע  קבינט הדיור כי החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה קבע 2015באוקטובר 

על פי . מהירובטוח  מקצועי, באופן, ש"ל ותע"קרקעות המפונות על ידי צההביצוע לשיקום 

הערכות, צפויים בתום תהליך השיקום השטחים המפונים ואתרים נוספים להכיל כ-100 אלף 

יחידות דיור. עד כה טופלו במסגרת הפרויקט 2 אתרים )"מתחם הרכס" בעתלית ו"פרדס 

 בחיסכון" המצוי בצמוד לתל השומר( כשבסך הכל צפויה החברה לשקם כ-30 מתחמים. 

 
  

 

 

 

 



 שאלות ותשובות

 

 ?העבודות שיבוצעו בשלב זה ןמה  .1

פיילוט שיקום מקדמי בשני מוקדי זיהום עיקריים יבוצעו פעולות הכנה לשיקום האתר ובמסגרת זו יבוצע 
טון פסולת/קרקע  5,000 -משך הפיילוט הינו כחודש ובמהלכו יסולקו כ ופינוי פסולת חומ"ס באתר.

 מזוהמת. 

 ?צורך בביצוע הפיילוטמדוע יש  .2

שנמצאת  פסולת חומרים מסוכניםעיקריים, לרבות  לפיילוט יש שתי מטרות מרכזיות: סילוק מוקדי זיהום
 .השפעות סביבתיות האתר בקנה מידה מלא תוך בחינת שיקום לביצועהכנה במוקדים הנ"ל ו

 מי מבצע את פרויקט השיקום? .3

 עבודות שיקום יבוצעו בניהול החברה לשירותי איכות הסביבה ותחת בקרה של המשרד להגנת הסביבה.
 

 מי זו החברה לשירותי איכות הסביבה? .4

שנים, כדי לטפל בפסולות מסוכנות  27שהוקמה על ידי המדינה לפני  החברה היא חברה ממשלתית
שמייצרת התעשייה בישראל. החברה מתמחת גם בשיקום קרקעות מזוהמות והיא הוכרזה ע"י ממשלת 

 ישראל כ"זרוע ביצוע" של המדינה לניהול פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות בישראל.

 ?מתי יתחילו עבודות הניקוי ומתי יסתיימו .5

 כחודש.וצפויות להימשך יחלו עם קבלת היתר בניה בתקופה הקרובה העבודות 

 .     באילו שעות יתרחשו עבודות באתר?6

 בבוקר ועד חמש אחר הצהריים. שמונההחל מ

 .     האם  הכלים הכבדים ינועו בתוך היישוב?7

זמני מכביש החוף ועד לכניסה  . לטובת הפיילוט, יוסדר ציר נסיעהלא ינועו בתוך היישוב הנדסייםהכלים ה
 לתע"ש נוף ים.

 רעש ומפגעים נוספים?ריח, .     האם התושבים יסבלו מאבק, 8

כל תכנון העבודות נעשה על מנת להימנע ממטרד כלשהו לתושבים. הפרויקט מלווה בגורמים מפקחים 
 ובהנחיות ברורות שמטרתן למנוע ולצמצם היתכנות של מטרדים. 

  אמצעות מעבדה מוסמכת, יבוצעו בדיקות איכות אוויר.במהלך העבודות, ב

 .     עם מי יוצרים קשר כדי לדווח ולהתלונן על מטרדים? 9

 6911עם מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה בטלפון *
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