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 7.122.2 - 5פגישה מספר  – וועדת היגוי סיכום ישיבת 

 נוכחים: 
  :חברי ועדה

 הסביבה: שולי נזר, אבי חיים. המשרד להגנתנציגי 
 אורי דביראגף תקציבים: נציגי 
 .עינת גמזושי מילמן, : חשכ"לנציגי 

 . , רפי אלמליח, פאני ששפורטהיורי גמרמןרמ"י: יגי נצ
 משרד הביטחון: זהר ירמיהו.נציגי 

 משתתפים נוספים:
 .נטע אלולאלדד צדוק, , לימור גתי מרק כץ,, ורד אדרימשרד להגנת הסביבה: 
 רמ"י: ליבנת אולינצקי.

 .אולג גרנדגלעד גולוב, החברה לשירותי איכות סביבה: 
 

 :סיכום הישיבה

 ההחלטות הבאות:הוועדה אישרה 

 

מסגרת תקציב מבוקשת  נושאים לאישור הוועדה מתחם
 ( ₪)אלפי 

 לא כולל מע"מ

 הערות

 כללי
  2017אישור תכנית עבודה 

 
-- 

בהתאם למפורט באקסל 
 המצורף

תל השומר )שלב 
 א(

 --  השלמת סקר היסטורי 
 תוקצב בוועדה קודמות

תקצוב כללי של כחלק מ
 היסטורייםסקרים 

  XXXX חקירת קרקע

   XXXX סקר חלופות

)משב  5צריפין 
 דרומי(

  XXXX ביצוע חקירה )קרקע( 

 יבוצע כתלות בצורך  XXXX סקר חלופות

 1,2,3צריפין 
)מתחם 
 ההדרכה(

 XXXX ביצוע חקירה )קרקע, גז קרקע(

 

בסיס הדלק 
 באשדוד

סקר היסטורי ותכנית  השלמת
 חקירה

-- 
בוועדה קודמות תוקצב 

כחלק מתקצוב כללי של 
 סקרים היסטוריים

  XXXX ביצוע חקירה כפר יונה

 -- השלמת תכנית חקירה שדה דב אזרחי
תוקצב בוועדה קודמות 
כחלק מתקצוב כללי של 

 סקרים היסטוריים
 יבוצע כתלות בצורך XXXX ביצוע סקר חלופות פרדס בחיסכון

 כללי
 ביצוע סקר היסטורי במתחם עין

 דור בחיפה
--  

תוקצב בוועדה קודמות 
כחלק מתקצוב כללי של 

 סקרים היסטוריים

 -- ביצוע פיילוט ברכס עתלית כללי

תוקצב בוועדה קודמת, 
 כחלק משיקום האתר 

לצורך   XXXX)עד  
הפיילוט כמפורט בסעיף 

 ((6) 1ב.
  XXXX  סה"כ
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 :הדבריםפירוט 

 )כללי + מתחמים חדשים( 2017תכנית עבודה  .א

 :כללי .1

 אושרה ע"י הוועדה. הוצגה ו 2017תכנית העבודה לשנת  (1

לוחות הזמנים לביצוע הוסכם כי במתחמים בהם לוח הזמנים לפיתוח תשתיות באתר מקביל ל (2

עבודות השיקום, יבוצע תיאום אזורי העבודה מראש בין החברה לשירותי איכות סביבה לחברה 

. האתר. כאשר, לא יחלו עבודות פיתוח במתחם טרם סיום חקירת הקרקעהמנהלת את פיתוח 

 באזורים שנמצאו מזוהמים יחלו עבודות הפיתוח לאחר שיקום השטח ושחרורו.  

 בסיס הדלק אשדוד:מש"א בית דגן ו .2

 -בסיס הדלק . טרם בוצע פינוי המחוברים אך זה מכבר ע"י משרד הביטחוןשני המחנות פונו  (1

נדרשת הערכה  לצורך כך נדרש, תכנון ופיתוח. ל  לשווק את הקרקעבכוונתם כי ציינו רמ"י 

ע"י סקר היסטורי בוצע  באתרצויין כי  ראשונית של היקף הזיהום באתר והיקף הטיפול שיידרש.

חקירה. הוועדה אישרה מסגרת תקציב להשלמת תכנית תכנית הוכנה והמשרד להגנת הסביבה, 

 החקירה.  

מעוניין משרד הביטחון  לעניין אופן קבלת השטח: משרד הביטחון לרמ"יבין קיימת מחלוקת  (2

, רמ"י לא מוכנה לקבל את השטח באופן (AS IS) למסור את השטח לרמ"י ללא פינוי המחוברים

רמ"י למשרד הביטחון כי פינוי המחוברים, התשתיות והפסולת  ביןסוכם לאחר הישיבה . זה

 . יעשה ע"י משרד הביטחון בשני הבסיסים

 כי:בדיון נציג משרד הביטחון הבהיר  (3

הפעלת החברה לשירותי איכות הסביבה במחנות אלה תתאפשר רק לאחר פינוי המחוברים  .א

 ומסירת השטחים לרמ"י.

יעודכנו בהתאם ללוחות  שהוצגו כפי קירההח עבודות לתחילת הזמנים לוחות, משכך .ב

 הזמנים לפינוי המחוברים שיעבירו נציגי משרד הביטחון. 

  –שדה דב אזרחי  .3

כנס לאזור שדה התעופה באופן יכי ניתן לה ודיעורמ"י ה. 2017פינוי המתחם מתוכנן לאוגוסט  (1

 מידי ועוד טרם הפינוי, לטובת ביצוע חקירה. 

 בבעלות המדינה ובעלים פרטיים אך זה, רמ"י הבהירו כי הקרקעלנושא מימון השיקום באתר  (2

 – דרש בהסכמים כי הקרקע תוחזר נקייה לבעליםקעה ע"י המדינה וכי למיטב הבנתם נהופ

 . ויעדכנו בפגישה הבאה . רמ"י יבדקו נושא זה שיקום האתרכלומר על המדינה לממן את 

 השלמת תכנית חקירה למתחם. מסגרת תקציב לאושרה  (3

. ומיועד לתכנון למסחר ומגורים סדנת רכבים של הצבאהוצג המתחם, אשר שימש בעבר  –כפר יונה  .4

 משרדי שעסק בפינוי מחנות צה"ל.-שנים בהתאם להחלטת צוות בין 15 -המחנה הוחזר לרמ"י לפני כ

 סקר חלופות. ולטובת ביצוע חקירה  ₪  XXXX-אושרה מסגרת תקציב של כ (1
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  –פרדס בחיסכון  .5

קיימת פעילות חקלאית . עם זאת עדיין חקירה במתחםלתחילת  מוכניםהחברה ציינה כי הם  (1

, בדין ודברים עם החקלאי בקרקע הוא הבהיר כי ידרוש פיצוי על גידולים שיהרסו במתחם

את רו כי הקרקע עברה לחזקת רמ"י זה מכבר, והם מנחים רמ"י הבהי נציגי .כתוצאה מהעבודות

לביצוע החקירה גם ללא הסכמת החקלאי. כל ההתנהלות אל מול החקלאי החברה להיכנס לשטח 

 ברמ"י.  הרלוונטי תתבצע ע"י רמ"י ובאחריותם ובליווי נציג המחוז 

, ככל שזה יידרש בעתיד ובהתאם סקר חלופות לביצוע ₪ XXXXה מסגרת תקציב של שרוא (2

 .  להנחיות המשרד

  –תל השומר  .6

קרקע  תלטובת ביצוע חקיר ₪ XXXXאושר ביצוע סקר היסטורי וכן אושרה מסגרת תקציב של  (1

 סקר חלופות.  ו

של  זרחייבדוק מה דרישות השיקום באזור הצפון מ להגנת הסביבה לבקשת רמ"י, המשרד (2

 כביש.כך שמיועד להבנות עליו לאור  ,המתחם

 -)משב דרומי( 5צריפין  .7

 סקר חלופות. לטובת ביצוע חקירה ו ₪ XXXXאושרה מסגרת תקציב של  (1

 :(3+ 2+  1מתחם המתפנה באפריל )צריפין  .8

 לטובת ביצוע חקירה.  ₪ XXXXמסגרת תקציב של  האושר (1

 . 2במתחם  עבודות החקירה יחלו קודם כלרמ"י ביקשו כי  (2

 

 כללי .ב

 פרויקט השיקוםלצורך הרחבת חלופות הטיפול בקידום טכנולוגיות  .1

טכנולוגיות  לאור ההיצע המצומצם של ,הקושי הקיים בבחירת חלופותהמשרד הציג לוועדה את  (1

ברור של הוועדה האינטרס כמו כן הציג את היתרונות וה  .הקיימות כיום הטיפול בקרקע

  לאור השיקולים הבאים:חלופות הטיפול בפרויקט  תהרחבב

i. כיום; קיימות טכנולוגיות זולות יותר מהטכנולוגיות הזמינות  - שיקולים כלכליים 

ii.  המאפשרות ,קיימות שאינן זמינות כרגע בישראל ישנן טכנולוגיות  -ים סביבתישיקולים 

 המטופלת.  בקרקע נרחב שימוש חוזרכך שיתאפשר טיפול ושיקום של הקרקע 

iii. בבסיסו ההנחה כי יתפתחו חלופות טיפול בארץ כך אשר  ,הסכם המסגרת עם החברה

ע"י החברה  טיפול ושיקוםשל ישיר  ביצועו ,לפרויקטשמש בעיקר כחברה מנהלת תשהחברה 

 טיפולחלופת הבמקומות בהם לחברה בלעדיות ב ,ורק כחלופה אחרונה בהיקף קטן יידרש

 . שנבחרה

מתחם טיפול  האמצעי המרכזי של הוועדה לקידום טכנולוגיות הוא באמצעות הקמתהוזכר כי  (2

להבאת מתקני מכרז לגיבוש עקרונות  מקדמת כעת ועדת משנה אשר הוקמה(. HUBבקרקעות )
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הסדרת מיקום גיאוגרפי להקמת מציאת ות בחינה לינעשלארץ ובמקביל  טיפול )תרמי, שטיפה( 

 המתקנים. 

 אמצעי נוסףיש  HUB-הבמקביל לקידום  -קידום קול קורא לביצוע פיילוט במתחם רכס עתלית (3

 במציאת ורא אשר יסייע פרסום קול ק לטיפול בקרקע, הואם טכנולוגיות נוספות ודילק

, הקורא הקולהוצגו לוועדה עקרונות מיצוק הקיים כיום. -ייצובחלופי לאלטרנטיבות לטיפול 

לקבל שטח ברכס עתלית וקרקע מזוהמת מהאתר, לטובת יאפשר ליזמים המעוניינים בכך  אשר

יהיו על חשבון היזם. ביצוע הניסוי עצמו, העלויות לביצוע בחינה וניסוי של הטכנולוגיה שלהם. 

ערבות  ש ממנוותדרהחברה והאחריות על כל נזק אפשרי כתוצאה מהניסוי תהיה של היזם 

אין במתן ההזדמנות על ידי המדינה לביצוע  בקול הקורא יובהר כי  מתאימה לכיסוי נזק אפשרי.

לוט לא יובהר ליזמים שהפייהפיילוט, כדי לאשר בשום צורה את הטכנולוגיה על ידי המדינה. 

זכייה של היזם במכרזי שיקום עתידיים וכל מטרתו לסייע ליזמים בבדיקת היתכנות מבטיח 

 ראשונית לטכנולוגיה מתוך מטרה לסייע פיתוח של טכנולוגיות חדשות. 

צאת הקול הקורא. מיקום שטח הניסוי יבחר באופן שלא יפגע רמ"י ציינו כי הם תומכים בהו (4

 .באתר םמעם החברה המנהלת מטעמלא  בתוכניות הפיתוח, ותוך תיאום

, שי מילמן, ציין כי במקביל להוצאת המכרז הוא מעוניין לבחון אל להגנת הסביבה חשב המשרד (5

 מקרה זה.בתמלוגים קיימת הצדקה לדרישה של מול המדען הראשי של משרד הכלכלה האם 

הוועדה מאשרת הוצאת קול קורא לביצוע פיילוט ברכס עתלית, וכן מאשרת מסגרת תקציב של  (6

  פיילוט.שטח לטובת ההכשרת והכנת הצורך ל XXXXעד 

  –מתחם עין דור בחיפה  .2

מתחם של עמידר, השטח בחלקו בבעלות רשות הפיתוח ובחלקו בבעלות הרשות המקומית.  רמ"י  (1

 במתחם. אושרה מסגרת תקציב לביצוע הסקר.מבקשים לבצע סקר היסטורי 

עלתה שאלה עקרונית האם נכון שהטיפול במתחמים אלו ייעשה ע"י החברה כזרוע ביצוע, מכיוון  (2

שאין מדובר בבסיסי צה"ל ותעש. בנושא זה, הוסכם כבר בישיבה הקודמת כי ביצוע סקרים 

היסטוריים, אשר מהווים תנאי לתחילת ההליך התכנוני ובעלי עלות נמוכה יחסית, יוכלו 

ין בנוסף, כי צוכזרוע ביצוע ובתנאי כי הם שטחים מצויים בבעלות המדינה.  להיעשות ע"י החברה

מתחמים  לוועדה לקבוע כי החברה תטפל בשיקום ויש מנדט  תייחס לנושא זהמ הסכם המסגרת

 בהם יש לגורמי המדינה עניין בשיקומם. 

 רכס עתלית .3

לאור בקשה ו הוועדה ואישור החברה יצאה למכרז לטיפול במטמנה, בהתאם להנחיות –מטמנה  (1

הסתיים המכרז לשיקום בהמשך לדיון בנושא בוועדה הקודמת, החברה עדכנה כי של רמ"י. 

 הצעה זו נבחנה ע"י רמ"י אל מול ההצעה של קבלן מטעמםהמטמנה והתקבלו הצעות המחיר. 

משיקולים של לוחות זמנים ומכיוון  לטובת ההצעה של רמ"י. יםונמצא שקיים פער מחיר

מעדיפים הודיעו כי הם שההצעה של החברה אינה זולה מההצעה של הקבלן מטעמם, רמ"י 

החברה ציינה כי . מש את המכרז שהוציאה החברהלהתקדם עם הקבלן שלהם ומבקשים לא למ

וידרשו  הם ערוכים להתגונן בבית משפט במידה אך יתכן וביטול המכרז יגרור תביעות כנגדם

כי בישיבה הקודמת, כאשר עלתה הסוגיה האם להתקדם עם המכרז של  המשרד צייןלכך. 
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 כללא ל, , נאמר ע"י החברה כי קיימת אופציה לבטלו במידה ויוחלט כךהחברה או להפסיקו 

 לעניין תביעות אפשריות.  , לרבות,הסתייגות

אולם  .במקרה זה ,טמנההועדה קבלה את בקשת רמ"י להפעיל את הקבלן מטעמה לשיקום ה (2

על הגורם המביא לאישור הוועדה פעולות לביצוע,  כי למען הניהול התקין של הפרויקט,  ,צוין

 לבדוק היטב את הצורך בביצוע פעולות אלו קודם אישורם בוועדה.  

  –מכרזים רוחביים  .4

 החקירה לפעולות עם מספר זוכים התבקשה ע"י הוועדה לצאת למכרזים רוחביים החברה (1

כגון: סקר היסטורי, סקר סיכונים, סקר חלופות, קבלן ראשי, פיקוח, שירותי אנליזה  השיקוםו

  , הן משיקולים כלכליים והן לצורך קיצור זמני הביצוע. ועוד

 בחודשיים הקרובים. תצא למכרז רוחבי לביצוע חקירה בקרקע וגז קרקע כי החברה הודיעה (2

ביצוע מכרזים רוחביים גם לפעולות  על סביבההחברה תבחן ותמליץ בפני המשרד להגנת ה (3

 נוספות המלצות החברה יובאו בפני הוועדה הקרובה.

על מנת לייעל את עבודת וועדת ההיגוי, הוחלט כי הדיונים המקצועיים והתיאומים  – עבודת הוועדה .5

נציגי הוועדה לוועדת ההיגוי. לצות המדיוני הוועדה המקצועית יהוו סיכום  ייעשו בוועדה המקצועית.

  המקצועית ימונו רשמית בכתב מינוי.

המשרד להגנת הסביבה הציג את העיכובים הצפויים בלוחות הזמנים עקב עיכובים בהליך ההיפרדות  .6

זכתה במכרזים של החברה לחקירה במתחם בית  LDD. חברת , בשותפות ביוסוילLDDבין החברה לבין 

מימוש הזכייה  השותפות בביוסויל,  נקבע עד להפרדתבהתאם להסדר ניגוד העניינים שהכרם ולכן, 

חברי  מכירת אחזקות החברה בשותפות ביוסויל. , קרימושהה עד לסיום מוחלט של ניגוד העניינים

ביקשה להלין על ההסדר ואף זומנה לשימוע אולם לבסוף הם פנו באמצעי  lddהוועדה עודכנו כי חברת 

ל התקדמות בהליך ההיפרדות בינם לבין החברה לשירותי באי כוחם וביקשו להשהות את השימוע בש

איכות הסביבה. השימוע נדחה בתנאי שהסדר הביניים שקבע המשרד עד להיפרדות המלאה, ימשיך 

הגישה  lddמכרזים לביצוע סקרים מקדמיים,  2בינתיים, החברה  הציגה מצב לפיו ב   לעמוד בתוקפו.

הצעות נמוכות וזכתה במכרזים. המשמעות היא שהליכי מימוש הזכייה יתעכבו. החברה ביקשה לבחון 

את הסדר הביניים ולחשוב על פתרון אחר. נקבע כי הנושא יידון בישיבה נפרדת בין החברה לבין נציגי 

 המשרד.  
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