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רקע
מפונים , האחרונותבשנים 
של מפעלים , ל"צהבסיסי מספר

הצבאית ואזורים נוספים  התעשייה 
אשר יכולים להוות מצאי קרקע  

.  משמעותי לבנייה

פינוי אתרים אלה מספק הזדמנות 
להכשיר את  , נדירה לנקות מפגעי עבר

הקרקע לשיווק ולספק בנייה למגורים  
וגם למנוע החרפה מבחינת זיהום 

.הסביבה ומי התהום



על הפרויקט
קבינט הדיור כי קבע2015באוקטובר 

החברה הממשלתית לשירותי איכות 
הסביבה תשמש כזרוע ביצוע לשיקום  

.קרקעות המדינה

פועלת בהתאם זרוע הביצוע 
להחלטות ועדת היגוי בין משרדית  
ייעודית לנושא הכוללת את משרדי  

, י"רמ, ל"חשכ, אוצר: הממשלה
.ס ומשרד הביטחון"הגנ



החברה לשירותי איכות הסביבה–ביצוע זרוע
החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה 

המהווה את זרוע הביצוע של המדינה  ממשלתית 
שיקום הקרקעות ", לניהול הפרויקט הלאומי

זאת בשל ניסיונה  ."המזוהמות של המדינה
.בתחום שיקום קרקעותהעשיר 

החברה מתבצעות תוך הקפדה על פעילויות 
.הציבורשקיפות כלפי 

החברה לשירותי איכות הסביבה רואה 
ודוגלת בכך ששיתוף  , עזר חשובבתושבים כוח 

יוביל  המעורבים פעולה מלא של כל הגופים 
.ההיסטוריהמהלך הלאומי לביצוע מוצלח של 



.  על מנת להכשירו לבינויבנתניה עבודות סילוק הפסולת באתר שנים החלו 7-כלפני 

גוריוןמעל מפלס שדרות בן מטרים 17-כאתר הפסולת היתמר לגובה של זאת כאשר 
.דונם220-ונפרש על שטח של כ

.שדרות בן גוריוןלהגעה למפלס עד , מהאתרגוף הפסולת את פינוי כלל הראשון השלב 

החברה  לאחרונה לניהול הועבר הפסולתשיקום אתר סילוק –השלב השני של הפרויקט 
".שיקום קרקעות המדינה"במסגרת פרויקט , הסביבהלשירותי איכות הממשלתית 

אתר סילוק פסולת נתניה  



:מעבודות השיקום באתר יבוצעוכחלק 

;(ק"מ2,000,000-כגוף פסולת מוערך של נפח )חפירת גוף הפסולת •

;מיון גוף הפסולת וטיפול מתאים בזרמי הפסולת השונים באתרי קצה מורשים•

;620/נתמפלסי הקרקע בהתאם לתוכנית הבינוי המאושרת מילוי •

,  מניעת אבק: העבודות תבוצענה תוך מתן דגש למזעור מפגעים סביבתיים אפשריים•
.ועוד, ואיסופההגעת פסולת לאזור חוף הים מניעת 

כגון  , במהלך העבודות יינתן דגש מיוחד לערכי טבע המצויים בתחומי הפרויקט•
.ועוד, הארגמןשל אירוס העתקת גיאופיטים 

אתר סילוק פסולת נתניה  



אתר סילוק פסולת נתניה  



-וצפוי להמשך כ31.07.2018,-שיקום האתר החל ב
.חודשים30

:העבודה הנדרשת לשיקום אתר זה כוללת

.חפירת גוף הפסולת1.

ופינוי ( פסולת/קרקע)הפרדת גוף הפסולת 2.
.בהתאם לסיווג הזרמים השונים

.כריית מצוק הכורכר3.

.ביצוע מילוי והידוק בהתאם לתוכנית הפיתוח4.

בשעות ' ה-'שעות הפעילות באתר הינן בימים א
.07:00-14:00וימי שישי בשעות 07:00-19:00

אתר סילוק פסולת נתניה  



טיפול במטרדים סביבתיים
:הינו נושא המטופל בקפידהמטרד האבק 

.י מכליות"הרטבת דרכים ע-
.י מערפל תעשייתי"הנחתת אבק מרחף ע-
.עצירת עבודה באופן מיידי בעת היווצרות מטרדים-

:זליגת פסולת מהאתר
.הוצאת מפגע גוף פסולת צפוני, גידור חוף הים-
חוף הים ושמורת )איסוף פסולת במידת הצורך -

(האירוסים

ניטור אוויר
.החברה מתכננת ביצוע בדיקות ניטור אוויר באתר
תוצאות הניטור יפורסמו באתר שיקום קרקעות 

.המדינה

אתר סילוק פסולת נתניה  



חוף הים

הכוללת את פירוק , עקב הפעילות בקרבת חוף הים
מבחינה , מצוק הכורכר והרחבת חוף הים

.בטיחותית נדרש לסגור את חוף הים

חוף הים נסגר מחלקו הצפוני של האתר ועד לחלקו  
.ויישאר סגור עד לתום העבודות, הדרומי

בהתאם להתקדמות  , מתוך הבנת צרכי הציבור
.ייפתח חוף הים מצפון לדרום-העבודה 

אתר סילוק פסולת נתניה  



מאחלים המשך  
פעולה פורה לקידום  שיתוף 

!והצלחת הפרויקט הלאומי

www.soil-remediation.co.il–אתר שיקום קרקעות המדינה 


