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פעילות

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלםהושלםמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

הושלםהושלםמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#12/17N/Aרמ"י -עבודות פיתוח

#02/18N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
07/1608/1611ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום

08/1609/162אישור הג"ס
09/1712/17111111111הכנת תוכנית חקירת ערימות קרקע מזוהמות בחנ"ה

10/1702/1822אישור הג"ס
04/1803/19111חקירת ערימות קרקע מזוהמות בחנ"ה

#05/18N/Aאישור הג"ס
02/1712/16111ביצוע סקר גזי קרקע (מזרחית לאתר אפולוניה)

03/1701/172אישור הג"ס
10/1606/191111111111111111111111111111111111ביצוע סקר סיכונים (ביצוע באחריות רמ"י)

12/1601/19111111111111111111ביצוע חקירה משלימה למי תהום וחקר קרקע בהתאם לסקר הסיכונים
01/1707/192אישור הג"ס

טיפול בקרקע
12/1603/19111ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

01/1705/1922אישור הג"ס
12/1801/19111פינוי תכולת מיכלי מזוט (תלות באישור מנהל להר טוב)

03/1705/191הסדרת כביש גישה כניסה\יציאה מהאתר
12/1709/191111ביצוע טיפול בערימות קרקע מזוהמות בחנ"ה

11/1712/191111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
04/1805/2011111ביצוע סקר מוודא

05/1806/202אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

הושלםהושלםצפי לפינוי המתחם
הושלםהושלםתאריך מסירת המתחם

#N/Aרמ"י -עבודות פיתוח
#07/17N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

08/1608/16111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום  (ביצוע באחריות רמ"י)
09/1609/162אישור הג"ס

הושלםהושלםביצוע סקר גזי קרקע
N/ANR#ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

NRאישור הג"ס
טיפול בקרקע

08/1610/1611ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
10/1611/162אישור הג"ס

12/1611/161הכנת תוכנית עבודה לשיקום
01/1712/162אישור הג"ס

ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת (אתר "מפעל פרמוט" וטיפול בכיסי הטמנת 
08/1709/17111111111פסולת מוניציפלית)

#N/A#N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת (אתר ה"מטמנה" - ביצוע באחריות רמ"י)
10/1701/18111ביצוע סקר מוודא

11/1702/182אישור הג"ס
N/A#03/181ביצוע טיפול במוקד זיהום בקרבת קו הביוב

N/A#04/181ביצוע סקר מוודא
N/A#05/182אישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלםהושלםצפי לפינוי המתחם

הושלםהושלםתאריך מסירת המתחם
הושלםרמ"י -שיווק קרקע

#N/A#N/Aרמ"י - מועד תחילת עבודות פיתוח
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

07/1706/17111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
08/1706/172אישור הג"ס

07/1707/171111ביצוע סקר גזי קרקע
08/1708/172אישור הג"ס

טיפול בקרקע
06/1706/171ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

06/1706/172אישור הג"ס
#N/A#N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

11/1711/17111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
12/1701/18222אישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלםמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

הושלם#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#N/A#N/Aרמ"י -עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

02/17111111ביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
02/1702/172אישור הג"ס

05/1706/17111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
06/1706/172אישור הג"ס

05/1706/17111ביצוע סקר גזי קרקע
06/1706/172אישור הג"ס

10/1712/17111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
11/1701/18222אישור הג"ס

טיפול בקרקע
07/1706/171ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

08/1706/172אישור הג"ס
09/1708/171הכנת תוכנית עבודה לשיקום

10/1709/1722אישור הג"ס
11/1701/181ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

12/1701/181ביצוע סקר מוודא
01/1812/172אישור הג"ס

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
מקורי

ש נוף ים
תע"

202020212022202320242026

רכס עתלית
כפר יונה

2025

פרדס בחסכון 



123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112תאריך עדכון: 26.02.2019 

פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלם#N/Aמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

הושלםמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#N/A#N/Aרמ"י -עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

08/1608/1611ביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
10/1601/1722222אישור הג"ס

12/1612/17111111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום וסקר גזי קרקע
01/1701/182אישור הג"ס

06/17NRביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
07/17NRאישור הג"ס

טיפול בקרקע
#08/17N/Aביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

#09/17N/Aאישור הג"ס
#10/17N/Aהכנת תוכנית עבודה לשיקום

#11/17N/Aאישור הג"ס
#12/17N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

#02/18N/Aביצוע סקר מוודא
#03/18N/Aאישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
06/171מאי-17משרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
N/A#03/181רמ"י - מועד תחילת עבודות פיתוח
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

09/1703/1811111111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
10/1704/182אישור הג"ס

#N/A#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/A#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
11/1705/181ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

12/1706/182אישור הג"ס
01/1807/181הכנת תוכנית עבודה לשיקום \ מכרז למוקד עמוק

02/1808/182אישור הג"ס
05/1810/1911111111111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת \ טיפול במוקד עמוק

07/1810/1811ביצוע סקר מוודא \ מוודא במוקד עמוק
08/1812/1922אישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלםמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

הושלםמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
06/1806/181רמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

09/1709/1711ביצוע סקר היסטורי 
10/1710/172אישור הג"ס

12/1712/1711ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום
01/1801/182אישור הג"ס

טיפול בקרקע
02/1801/181ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

03/1802/182אישור הג"ס
05/1803/181ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

06/1804/181ביצוע סקר מוודא
07/1805/182אישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלם#N/Aמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

01/1801/181משרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#N/A#N/Aרמ"י -עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
10/1603/191111111111111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום

11/1604/192אישור הג"ס
03/1703/1911111111111111111111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

04/1704/192אישור הג"ס
טיפול בקרקע

05/1705/191ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
06/1706/192אישור הג"ס

07/1707/191הכנת תוכנית עבודה לשיקום
08/1708/192אישור הג"ס

10/1710/1911ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
12/1712/1911ביצוע סקר מוודא

01/1801/202אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
02/1708/171משרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#03/18N/Aרמ"י -עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

11/1707/1811ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום (פינה צפון מזרחית)
12/1708/182אישור הג"ס

שומר 2017 - מחנה דורי
תל ה

בית הכרם
צריפין בה"ד 20 - (מתחמים 1;2;3)

נס-130
שלב א

טירת הכרמל - מ.ק 148 
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פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
הושלםהושלםמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

01/181משרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#N/A#N/Aרמ"י -עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

11הושלם08/16ביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
2222הושלםאישור הג"ס

12/1608/191111111111111111111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום וסקר גזי קרקע
01/1709/192אישור הג"ס

#06/17N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#07/17N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
08/1704/1911ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

09/1705/192אישור הג"ס
N/A#03/19111111111טיפול בתכסית (באחריות משרד הביטחון)

12/1710/191הכנת תוכנית עבודה לשיקום
01/1811/192אישור הג"ס

05/1802/20111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
07/1803/201ביצוע סקר מוודא

08/1804/202אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
05/1710/181משרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

N/A#11/181משרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
N/A#04/191רמ"י - עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
111ניתוק תשתיות חשמל (באחריות משהב"ט)
02/1805/191111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום

03/1806/192אישור הג"ס
#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

#N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

04/1807/191ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
05/1807/192אישור הג"ס

06/1808/191הכנת תוכנית עבודה לשיקום
07/1808/192אישור הג"ס

09/1809/191ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
11/1810/191ביצוע סקר מוודא

12/1810/192אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

05/1702/181צפי לפינוי המתחם
#N/A#N/Aתאריך מסירת המתחם

#N/A#N/Aרמ"י -עבודות פיתוח
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
07/1703/19111111111ביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

N/A#09/19111פינוי תכסית ותשתיות הטרמינל (כולל הכנות)
02/1801/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום

03/1802/202אישור הג"ס
02/1801/201111ביצוע סקר גזי קרקע

03/1802/202אישור הג"ס
09/1808/20111111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

10/1809/202אישור הג"ס
טיפול בקרקע

11/1811/2011ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
12/1812/202אישור הג"ס

01/1901/211הכנת תוכנית עבודה לשיקום
02/1902/212אישור הג"ס

07/1907/2111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
09/1909/2111ביצוע סקר מוודא

10/1910/212אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

#N/A#N/Aפינוי ומסירת המתחם 
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

06/1806/181111ביצוע סקר היסטורי 
08/1808/1822אישור הג"ס

12/1805/19111111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום
01/1906/192אישור הג"ס

#N/A#N/Aביצוע סקר סיכונים  ( במידת הצורך ) 
#N/A#N/Aאישור הג " ס 

טיפול בקרקע
#N/A#N/Aביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

#N/A#N/Aאישור הג"ס
#N/A#N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

#N/A#N/Aביצוע סקר מוודא
#N/A#N/Aאישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
#N/A#N/Aפינוי ומסירת המתחם 

#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
12/1801/191111ביצוע סקר היסטורי \ הכנת תוכנית חקירה

01/1902/192אישור הג"ס
05/1911/19111111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום

06/1912/192אישור הג"ס
#N/A#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

#N/A#N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

#N/A#N/Aביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
#N/A#N/Aאישור הג"ס

#N/A#N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
#N/A#N/Aביצוע סקר מוודא

#N/A#N/Aאישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

#N/A#N/Aפינוי ומסירת המתחם 
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

01/1901/19111ביצוע סקר היסטורי \ הכנת תוכנית חקירה
02/1902/192אישור הג"ס

06/1911/19111111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום
07/1912/192אישור הג"ס

#N/A#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/A#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
#N/A#N/Aביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

#N/A#N/Aאישור הג"ס
#N/A#N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

#N/A#N/Aביצוע סקר מוודא
#N/A#N/Aאישור הג"ס

פרדס בחיסכון מזרח
תמ"ל 1023

 תמ"ל 1002
שדה דב אזרחי + צבאי 

צריפין מתחם מס' 5 (אוגוסט 2018)
מש ''א בית דגן 
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פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
#N/A#N/Aפינוי ומסירת המתחם 

#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
01/1904/1911111ביצוע סקר היסטורי \ הכנת תוכנית חקירה

02/1905/192אישור הג"ס
05/1911/19111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום

06/1912/192אישור הג"ס
#N/A#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

#N/A#N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

07/1901/201ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
08/1902/202אישור הג"ס

11/1905/20111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
01/2007/2011ביצוע סקר מוודא

02/2008/202אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

#N/A#N/Aפינוי ומסירת המתחם 
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי \ הכנת תוכנית חקירה
#02/17N/Aאישור הג"ס

05/1711/191111111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום
09/1712/192אישור הג"ס

#N/A#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/A#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
10/1701/201ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

11/1702/202אישור הג"ס
01/1804/2011ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

02/1805/201ביצוע סקר מוודא
03/1806/202אישור הג"ס

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
#N/A#N/Aמשרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

12/1712/171111ביצוע סקר היסטורי 
10/1711111טיפול בתכסית (באחריות משרד הביטחון)
03/1805/19111111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע תיחום הזיהום

05/1806/192אישור הג"ס
#09/18N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך) 

#10/18N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

11/1807/191ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
12/1808/192אישור הג"ס

02/1910/1911ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
04/1912/1911ביצוע סקר מוודא

05/1901/202אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

10/1710/171ח.ל.ת.- תאריך מסירת המטמנה (סיום שלב א')
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
טיפול בקרקע

07/2001/2111111111111111111111111111111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
04/2004/20111ביצוע סקר מוודא

05/2007/20222אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם

#N/Aפינוי ומסירת המתחם 
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
טיפול בקרקע

07/1804/191מדידות
05/1902/201111111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

05/1904/2011ביצוע סקר מוודא
10/1906/2022אישור הג"ס

מכבי יפו 
בח"א 27

3 מטמנות בדרום 
גלילות

אס"פ נתניה
שדוד 

בסיס הדלק א
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פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
N/A#N/A#1פינוי ומסירת המתחם 

#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
06/1803/19111111111111ביצוע סקר היסטורי 

07/1804/192אישור הג"ס
11/1809/1911111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום

12/1810/192אישור הג"ס
#06/19N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

#07/19N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

09/1912/1911ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
10/1901/202אישור הג"ס

02/2005/201111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת
04/2007/2011ביצוע סקר מוודא

05/2008/202אישור הג"ס
פינוי המתחם ומסירת הקרקע ליזם
11/1805/191משרד הביטחון - צפי לפינוי המתחם

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המתחם
#N/A#N/Aרמ"י עבודות פיתוח

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
הושלםהושלםאישור הג"ס

03/1911/19111111ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע ותיחום הזיהום
04/1912/192אישור הג"ס

#10/19N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#11/19N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
01/2002/2011ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

02/2003/202אישור הג"ס
04/2005/2011ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

06/2007/2011ביצוע סקר מוודא
07/2008/202אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
04/1904/191משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

08/191111אוג-19ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
09/192ספט-19אישור הג"ס

08/191111אוג-19ביצוע סקר גזי קרקע
09/192ספט-19אישור הג"ס

#N/Aמרץ-20ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאפר-22אישור הג"ס

טיפול בקרקע
11/1911יונ-20ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

12/192יול-20אישור הג"ס
01/201אוג-20הכנת תוכנית עבודה לשיקום

02/202ספט-20אישור הג"ס
05/20111דצמ-20ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

07/2011פבר-21ביצוע סקר מוודא
08/202מרץ-21אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
04/191אפר-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
07/19111יול-19ביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
07/191יול-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

11/191111נוב-19ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
12/192דצמ-19אישור הג"ס

11/191111נוב-19ביצוע סקר גזי קרקע
12/192דצמ-19אישור הג"ס

#N/Aיונ-20ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aיול-20אישור הג"ס

טיפול בקרקע
02/2011ספט-20ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

03/202אוק-20אישור הג"ס
04/201נוב-20הכנת תוכנית עבודה לשיקום

05/202דצמ-20אישור הג"ס
07/2011פבר-21ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

09/2011אפר-21ביצוע סקר מוודא
10/202מאי-21אישור הג"ס

שומר - מסלול הרצת טנקים
תל ה

פי גלילות
שלב ג') מתחם 

צריפין אפריל 2019 - מתחם 5 (
שלב ב')

) 1
צריפין מתחם 8

שלב ג,
שלב ג, 2 

צריפין יולי 2019 (1 
שלב ד )

שלב ב, 5 
 4 



123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112תאריך עדכון: 26.02.2019 

פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
08/2008/201משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

12/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
01/212אישור הג"ס

12/201111ביצוע סקר גזי קרקע
01/212אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
03/2111ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

04/212אישור הג"ס
05/211הכנת תוכנית עבודה לשיקום

06/212אישור הג"ס
09/21111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

11/2111ביצוע סקר מוודא
12/212אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
01/201ינו-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

05/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
06/202אישור הג"ס

05/201111ביצוע סקר גזי קרקע
06/202אישור הג"ס

12/20111111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
01/212אישור הג"ס

טיפול בקרקע
03/2111ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

04/212אישור הג"ס
05/211הכנת תוכנית עבודה לשיקום

06/212אישור הג"ס
02/2311111111111111111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

06/231111ביצוע סקר מוודא
07/232אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
12/191דצמ-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

04/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
05/202אישור הג"ס

04/201111ביצוע סקר גזי קרקע
05/202אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
07/2011ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

08/202אישור הג"ס
09/201הכנת תוכנית עבודה לשיקום

10/202אישור הג"ס
02/211111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

04/2111ביצוע סקר מוודא

05/212אישור הג"ס
פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם

12/191דצמ-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 
#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
04/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום

05/202אישור הג"ס
04/201111ביצוע סקר גזי קרקע

05/202אישור הג"ס
#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

#N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

07/2011ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
08/202אישור הג"ס

09/201הכנת תוכנית עבודה לשיקום
10/202אישור הג"ס

02/211111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

04/2111ביצוע סקר מוודא

05/212אישור הג"ס
פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם

12/191דצמ-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 
#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
04/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום

05/202אישור הג"ס
04/201111ביצוע סקר גזי קרקע

05/202אישור הג"ס
#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

#N/Aאישור הג"ס
טיפול בקרקע

07/2011ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
08/202אישור הג"ס

09/201הכנת תוכנית עבודה לשיקום
10/202אישור הג"ס

02/211111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

04/2111ביצוע סקר מוודא

05/212אישור הג"ס
פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם

01/201ינו-20משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 
#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה

#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם
חקירת הקרקע

הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 
05/201111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום

06/202אישור הג"ס
05/201111ביצוע סקר גזי קרקע

06/202אישור הג"ס
12/20111111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)

01/212אישור הג"ס
טיפול בקרקע

03/2111ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום
04/212אישור הג"ס

05/211הכנת תוכנית עבודה לשיקום
06/212אישור הג"ס

04/221111111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

06/2211ביצוע סקר מוודא

07/222אישור הג"ס

שלב ב
סירקין 

שלב ג
סירקין 

שלב ג, 7 
שלב ג, 4 

צריפין אוגוסט 2020 (3 
שלב א+ב)

שרון (אליהו )
ש ה

תע"
שלב א

סירקין 
שרון (מתחם צור)

ש ה
תע"
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פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
08/231משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

12/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
01/242אישור הג"ס

12/231111ביצוע סקר גזי קרקע
01/242אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
03/2411ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

04/242אישור הג"ס
05/241הכנת תוכנית עבודה לשיקום

06/242אישור הג"ס
09/24111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

11/2411ביצוע סקר מוודא
12/242אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
11/1811/211משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

03/221111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
04/222אישור הג"ס

03/221111ביצוע סקר גזי קרקע
04/222אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
06/2211ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

07/222אישור הג"ס
08/221הכנת תוכנית עבודה לשיקום

09/222אישור הג"ס
12/22111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

02/2311ביצוע סקר מוודא
03/232אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
01/221ינו-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

05/221111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
06/222אישור הג"ס

05/221111ביצוע סקר גזי קרקע
06/222אישור הג"ס

12/22111111ביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
01/232אישור הג"ס

טיפול בקרקע
03/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

04/232אישור הג"ס
05/231הכנת תוכנית עבודה לשיקום

06/232אישור הג"ס
12/25111111111111111111111111111111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

03/26111ביצוע סקר מוודא
04/262אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
07/221יול-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

11/221111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
12/222אישור הג"ס

11/221111ביצוע סקר גזי קרקע
12/222אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
02/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

03/232אישור הג"ס
04/231הכנת תוכנית עבודה לשיקום

05/232אישור הג"ס
#N/Aביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

#N/Aביצוע סקר מוודא
#N/Aאישור הג"ס

צריפין דצמבר 2021 (מתחם 7)
שלב ד '

סירקין 
שלב ג'

שרון 
ש ה

תע"
שלב ב'

מ.ק. 148 -טירת הכרמל 
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פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
01/231יול-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

05/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
06/232אישור הג"ס

05/231111ביצוע סקר גזי קרקע
06/232אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
08/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

09/232אישור הג"ס
10/231הכנת תוכנית עבודה לשיקום

11/232אישור הג"ס
01/2411ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

03/2411ביצוע סקר מוודא
04/242אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
04/231מרץ-22משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

08/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
09/232אישור הג"ס

08/231111ביצוע סקר גזי קרקע
09/232אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
11/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

12/232אישור הג"ס
01/241הכנת תוכנית עבודה לשיקום

02/242אישור הג"ס
04/2411ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

06/2411ביצוע סקר מוודא
07/242אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
01/241אפר-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

05/241111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
06/242אישור הג"ס

05/241111ביצוע סקר גזי קרקע
06/242אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
08/2411ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

09/242אישור הג"ס
10/241הכנת תוכנית עבודה לשיקום

11/242אישור הג"ס
01/2511ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

03/2511ביצוע סקר מוודא
04/252אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
07/221יול-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

11/221111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
12/222אישור הג"ס

11/221111ביצוע סקר גזי קרקע
12/222אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
02/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

03/232אישור הג"ס
04/231הכנת תוכנית עבודה לשיקום

05/232אישור הג"ס
09/231111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

11/2311ביצוע סקר מוודא
12/232אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
12/221דצמ-19משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

04/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
05/232אישור הג"ס

04/231111ביצוע סקר גזי קרקע
05/232אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
07/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

08/232אישור הג"ס
09/231הכנת תוכנית עבודה לשיקום

10/232אישור הג"ס
02/241111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

04/2411ביצוע סקר מוודא
05/242אישור הג"ס

שומר אפריל 2023
תל ה

שלב א'
שלישות רמת גן 

צריפין ינואר 2024
שלב ד ')

צריפין אפריל 2023 (4 
צריפין ינואר 2023
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פעילות

חודש אתר
2016201720182019לסיום

חודש לסיום 
202020212022202320242026מקורי 2025

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
01/231ינו-20משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

05/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
06/232אישור הג"ס

05/231111ביצוע סקר גזי קרקע
06/232אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
08/2311ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

09/232אישור הג"ס
10/231הכנת תוכנית עבודה לשיקום

11/232אישור הג"ס
03/241111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

05/2411ביצוע סקר מוודא
06/242אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
07/231יול-20משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

11/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
12/232אישור הג"ס

11/231111ביצוע סקר גזי קרקע
12/232אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
02/2411ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

03/242אישור הג"ס
04/241הכנת תוכנית עבודה לשיקום

05/242אישור הג"ס
09/241111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

11/2411ביצוע סקר מוודא
12/242אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
08/231אוג-20משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

12/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
01/242אישור הג"ס

12/231111ביצוע סקר גזי קרקע
01/242אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
03/2411ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

04/242אישור הג"ס
05/241הכנת תוכנית עבודה לשיקום

06/242אישור הג"ס
10/241111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

12/2411ביצוע סקר מוודא
01/252אישור הג"ס

פינוי המחנה ומסירת הקרקע ליזם
08/231אוג-20משרד הביטחון - צפי לפינוי המחנה מחיילים 

#N/A#N/Aמשרד הביטחון - תאריך מסירת המחנה
#N/A#N/Aרמ"י - תאריך מסירת הקרקע ליזם

חקירת הקרקע
הושלםהושלםביצוע סקר היסטורי והכנת תכנית חקירת קרקע 

12/231111ביצוע סקר קרקע ותיחום הזיהום
01/242אישור הג"ס

12/231111ביצוע סקר גזי קרקע
01/242אישור הג"ס

#N/Aביצוע סקר סיכונים (במידת הצורך)
#N/Aאישור הג"ס

טיפול בקרקע
03/2411ביצוע סקר חלופות והמלצה על חלופת שיקום

04/242אישור הג"ס
05/241הכנת תוכנית עבודה לשיקום

06/242אישור הג"ס
10/241111ביצוע טיפול בקרקע מזוהמת

12/2411ביצוע סקר מוודא
01/252אישור הג"ס

שלב ה'
סירקין 

הורדצקי 
שלב ב'

שלישות רמת גן 
שומר ינואר 2024

תל ה


