
.ד.5פ   ':   91340ו  34033,   |02-6553844  :  02-6553871| פ
shulin@sviva.gov.il www.sviva.gov.il 

                 פ         

 2017 אוקטובר 26

 ח"תשע חשון' ו

  

ו  ו ו ו   א

 1727.9. – 7פגישה מספר  – וועדת היגוי סיכום ישיבת 

 נוכחים: 
  :חברי ועדה

 ., שולי נזר )בחלק מהישיבה(הסביבה: אבי חיים המשרד להגנתנציגי 
 דניאל מלצראגף תקציבים: נציגי 
  .עינת גמזו: חשכ"לנציגי 

  יורי גמרמןרמ"י: יגי נצ
 משרד הביטחון: זהר ירמיהו.נציגי 

 משתתפים נוספים:
 לימור גתינטע אלול, ענבל ברמי, נועם פוניה, עפרי חזיז, אלדד צדוק, משרד להגנת הסביבה: 

 , ליבנת אולינצקירמ"י: רונית גלעד
 החברה לשירותי איכות סביבה: גלעד גולוב, אולג גרנד, עומר כהן

 

 :הישיבהסיכום 

 ההחלטות הבאות:הוועדה אישרה 

 

 פירוט הנושאים שעלו לדיון

  130נס  .1

  . ₪ XXXXעל סך  תקציב לביצוע חקירת קרקע וגז קרקע בהתאם לתכנית ה מסגרתאושר .א

 תוספת תקציב אישור הוועדה מתחם

מבוקשת )אלפי 

₪ ) 

 לא כולל מע"מ

 הערות

)בסיס  130נס 

 פיקוד העורף(
 ביצוע חקירת קרקע וסקר גזי קרקע

XXXX  

 

 

תקציב קידום, 

אחזקה, אחסון 

 אתר אינטרנט

  2018תקציב עד סוף 
XXXX   

 

 

אזור  –אתר ברקת 

 צפוני

הכללת האזור הצפוני )'הפלוש'( לתכנית העבודה 

שתכלול כיבוי הבעירות באתר  -  2017לשנת 

 .ושיקום האתר

-- 

 

  XXXX סקר אפיון פסולת במטמנה

  XXXX סקר בעירות  

תיקון הסכם 

 תהמסגר

תיקון הסעיף, כך שלא תוטל מגבלה על חברה 

שביצעה חקירת קרקע לבצע את השיקום באותו 

 האתר. 

 

 

  XXXX  סה"כ )ללא מע"מ(
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במצב זה  תיאום התשתיות ייעשה על ידם.על מנת לצמצם את זמן ביצוע הסקר, רמ"י ציינו כי  .ב 

 שבועות להשלמת הסקר, מרגע קבלת הזמנה לביצוע. 9העריכה החברה כי יידרשו 

 אתר אינטרנט .2

 הוצג אתר האינטרנט של הפרויקט לוועדה. .א

  - של האתר קידום, אחזקה ואחסוןצורך ל, 2018עד סוף הוצגה ואושרה מסגרת תקציב הנדרשת  .ב

 .₪ XXXXבסך 

הסבה את תשומת הלב לכך שהפרוייקט עוד בשלביו הראשוניים וכרגע רק עתלית  נציגת חשכ"ל .ג

הוא האתר המהותי ולכן עולה השאלה בדבר המועד הנוכחי בהשקעה הכספית בפיתוח אתר 

ך יש בכך צור ,האינטרנט או שיש להמתין עד להתקדמות נוספת בפרוייקטים.  לתשובת האגף

מיידי על מנת ליצור "התעוררות ועניין" בשוק לפרוייקטים והאתר נותן תמונה מלאה עם כל 

 המידע הנדרש )מכרזים, סטטוס כל פרוייקט ופרוייקט, לוחות זמנים ועוד(

נציג משרד הביטחון הדגיש שטרם פרסום כל מידע או ממצא שמקורו במחנות צה"ל ו/או  .ד

 למשהב"ט לקבלת אישור.  מתחמי תעש בעבר ובהווה החברה תפנה

 אפולוניה .3

הוצגה בחינת החלופות המעודכנת לשני מוקדי הזיהום העיקריים אשר יטופלו  - בחינת חלופות .א

פיילוט )בריכת תשטיפים, קרקע באזור מכלי המזוט(. בחינת החלופות עודכנה, לאור הבמסגרת 

 מדיניות הפרויקט לאופן בחינת החלופות, אשר אושרה בוועדה הקודמת שהתקיימה ביוני. 

כתשובה לשאלתה של נציגת חשכ"ל בדבר הרכב העלויות נציגי החברה הסבירו כי העלויות  .ב

 רבות שינוע ואינן מביאות בחשבון עלויות סביבתיותמשקפות עלויות ישירות בלבד ל

 PH-הערכי בריכת התשטיפים, אישרה הוועדה את ההמלצה כי במידה וממוצע  לעניין (1

תוטמן במטמנה לחומרים מסוכנים. במידה הקרקע (, PH>6) 6-בערימות יהיה גבוה מ

יצוב ( הקרקע תשלח ליPH<6) 6-יהיה נמוך מהקרקע בערימות  PH-ממוצע ערכי הו

החלופות הזמינות היחידות התואמות את מדיניות הן  . נציין כי חלופות אלו מיצוק

בהתאם להנחיות המשרד בכל הקשור לאופן  תפעל . בכל מקרה החברהוהנחיות האגף

(, PHוקצב ביצוע החפירה ואופן עירום הקרקע. במידה ויתגלו ממצאים חריגים )ריח, 

 המשרד ינחה את החברה בדבר המשך החפירה. 

 לעניין קרקע בקרבת מיכלי המזוט: (2

i.  האפשרויות הרלוונטיות בהתבסס על המידע  חלופותכלל ההוצגו בפני הוועדה

ודיגום הקרקע, תוכל  מכליות המזוטרק עם הוצאת כי  צוין הקיים כיום. 

ה להעריך באופן להתבצע הערכה מדויקת יותר של כמות הקרקע וכן ניתן יהי

 ת ומה עלותן הכספית. ומדויק יותר אילו מבין החלופות שהוצגו רלוונטי

ii.  בהתאם למדיניות, במקרים בהם זמן הטיפול בקרקע הוא מעל לשנה נדרשת

בהתאם לכך הוצגה  –)בשטח האתר(  on-siteהוועדה לשקול חלופת טיפול 

 תעיריישל ת מוצהרת התנגדוקיימת נציגי רמ"י ציינו כי לוועדה אפשרות זו. 

שותפה לבג"צ לביטול התכנית  , העירייה הייתהלתכנית אפולוניה הרצליה
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בנוסף לזאת, ציינה החברה ביטול הסכם הגג עם רמ"י. ל אף פעלה  ולאחרונה 

היתר הבנייה לפיילוט לא קבלת כי ההתנהלות אל מול  עיריית הרצליה סביב 

נכון . דרישות נוספות מעת לעתפשוטה ונמשכת זמן רב מהמצופה תוך העלאת 

שיח אל מול העירייה למרות שה טרם  ניתן היתר בנייה כאמור,למועד הפגישה, 

)מצ"ב תיאור הליך  2016והתהליך להגשת הבקשה להיתר החל כבר בדצמבר 

לאור זאת סוברים הן רמ"י  .העבודה אל מול העירייה כפי שהועבר ע"י החברה(

לסכן את עלולה  טיפול באתר עצמו לאישורירייה פנייה יזומה לעוהן החברה כי 

הקרקע  כמותלאור המוזכר מעלה, יחד עם כך שלפיילוט כולו. אישור העירייה 

בין החלופות מוערכים קטנה יחסית והפרשי המחיר  המיועדת לטיפול היא

לכאן או לכאן( המלצת רמ"י  ,מוערכים במאות אלפי ש"ח בודדים) נמוכיםכ

הוועדה מקבלת את  ע במקרה זה טיפול באתר עצמו.והחברה היא לא לבצ

המלצות רמ"י והחברה, ולאור הנתונים והנסיבות שצויינו בפני הוועדה, ניכר 

 .  on-siteכי במקרה זה אין זה נכון לאשר חלופת טיפול 

iii.  הוועדה מאשרת טיפול בקרקע, באחת מחלופות הטיפול מחוץ לאתר, אשר

 המקצועי של המשרד.   ולאישורוות הדיגום וזאת בכפוף לתוצא –הוצגו בדיון 

פסק הדין מחייב את המדינה לבצע טיהור וניקוי של הקרקע צויין ע"י המשרד כי ישנו  .ג

במסגרת פסק הדין נקבעו לוחות זמנים מחייבים להשלמת אפולוניה,  המזוהמת במתחם

שנים ממועד השלמת  3) ולהשלמת השיקום( 2016הסקרים השונים )לא יאוחר מאוגוסט 

. חו"ד המשפטית של המשרד היא שעל פי החלטה זו (2019קרי לא יאוחר מאוגוסט  – הסקרים

נכון לעכשיו ישנו עיכוב ביחס  יבוצעו ללא תלות בהתקדמות ההליך התכנוני. החקירה והשיקום

 לפסק הדין, שכן טרם הסתיים סקר הסיכונים. 

ין, בשל העיכוב בקבלת ההיתרים והאישורים לביצוע עלה חשש מעיכוב נוסף ביחס לפסק הד .ד

הפיילוט ע"י עיריית הרצליה. למקרה ואכן לא יתקבלו אישורים כאמור מעיריית הרצליה,  

סוכם כי רמ"י )ליבנת( תבחן אפשרות להוציא היתרי בנייה לשיקום האתר באמצעות הותמ"ל 

תבחן האפשרות ע"י מחוז ת"א  בנוסףומשרד הביטחון )זהר( יבחן הוצאתם באמצעות ולמ"ב. 

המחייב טיפול של המשרד להגנת הסביבה, הוצאת דרישה לבעל השטח/לעירייה/לגורם רלוונטי 

 בחומרים המסוכנים באתר ושיקום הקרקע.

  – ברקת .4

רמ"י מעוניינת כי החברה לשירותי איכות סביבה תפעל בחלק הצפוני למטמנת ברקת )ראו  .א

תשריט במצגת( לצורך טיפול בבעירות הקיימות וכן לצורך שיקום האתר ככל שיידרש טרם 

 שיווקו מחדש. 

היועצת המשפטית של רמ"י, רונית גלעד, הבהירה כי השטח צפונית למטמנת ברקת הוא שטח  .ב

אין כל מחלוקת עוד הבהירה היועצת המשפטית כי י, אליו פלש מפעיל המטמנה. בבעלות רמ"

משפטית או אחרת בדבר הבעלות על שטח זה ואין מניעה כי החברה לשירותי איכות סביבה 

תכנס לשטח. מעבר לכך, ציינה היועצת המשפטית כי רמ"י לא מעוניינת שהקבלן יכנס לשטח 

 שה בו כרצונו., הוא עשהמפעיל נכנס לשטחויפעל בו. מניסיון העבר, כל פעם 
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יות ועל פינוי השטח. בעתיד, עם היוודע עלכנגד המפעיל רמ"י מנהלת תביעה היועצת עדכנה כי  .ג 

 עלות השיקום.  בכוונתם לתבוע מהקבלן אתהשיקום 

הוועדה הסבה את תשומת לב רמ"י כי במידה וירצו לתבוע את המפעיל על הנזקים שנגרמו  .ד

 בות רבה באיסוף ותיעוד מידע בשטח,ותו באזור הצפוני של המטמנה, יש חשיכתוצאה מפעיל

את הוכחת  על מנת לבסס משפטית ומקצועית זאת ,עוד טרם תחילת עבודות הטיפול והשיקום

של המשרד רמ"י תפנה ללשכה המשפטית היועצת המשפטית של ע"י המפעיל. הומלץ כי הנזק 

 להגנת הסביבה לצורך התייעצות.

החברה תטפל בשיקום המטמנה, קרי טיפול בכפוף להתייעצות הנ"ל, ה מאשרת כי הוועד .ה

 ₪ XXXXבבעירות וכן ביצוע שיקום ככל שיידרש. לצורך כך, מאשרת הוועדה מסגרת תקציב של 

מימוש התקציב לסקר מטמנות יהיה באישור המשרד,  .סקר בעירותל ₪ XXXXלסקר מטמנה וכן 

. , לא יהיה זמין לחברה או לא יהיה מספק לודןשנערך ע"י חב'  –וככל שסקר הבעירות הקיים 

  .בבעירות, ייעשה בהמשך ולאחר הגשת אומדני החברה לעלויות הטיפול טיפולהתקצוב 

 

 אס"פ נתניה .5

החברה נציגי . קרקע וביסוס שיפקח על עבודות מהנדסבהחברה העלתה בפני הוועדה את הצורך  .א

דרש החזרת קרקע בהיקף משמעותי לאתר, במקום הפסולת שנחפרה, החזרה זו יציינו כי ת

צריכה להתבצע כך שתתאים לתכניות הבינוי העתידיות באתר. רמ"י חיזקו בישיבה את הצורך 

 בעבודה זו וחשיבותה לבנייה העתידית.  

 לםישו מיוחדת מורכבות בשל שנדרש פיקוח רק, לפיקוח בנוגע לחברה שהוגשה העמדה לפי .ב

 לבצע שאמורה זו היא החברה(, צמוד פיקוח לרבות) הפיקוח עלויות יתר בכל. הפרויקט מתקציב

הנדסי על פיקוח באתר זה ובשל מאפייניו של האתר, ניכר כי . אלה בעלויות ולשאת הפיקוח את

הודגש  .הפרויקט מתקציב ישולם ולכן מיוחדת מורכבות בעל פיקוח הוא עבודות בקרקע/ביסוס

 –פיקוח על פעולות שיקום המטמנה, מיון הקרקע, חקירת הקרקע וכו'  לא יכלול פיקוח זהכי 

 פיקוח זה יבוצע על ידי החברה והיא שתשא בעלויות.

ציין כי הוא ייבחן שתי אופציות, האחת שהפיקוח ייעשה ע"י החברה הכלכלית של נתניה  יורי .ג

ה באמצעות החברה, תעביר רמ"י השנייה שהפיקוח ייעשה באמצעות החברה. במידה וייעשו

מבחינת שעות  -מסמך המפרט את תכולת הפיקוח ההנדסי הנדרש וכן את היקפו  למשרד 

 .תיבחן התכולה והתאמתה לפיקוח חיצונילמסמך זה בהתאם , בותקצי

 

 שינוי הסכם המסגרת .6

סעיף זה קובע כי הגורם שיבצע את חקירת הקרקע  -הוצג הצורך בשינוי סעיף בהסכם המסגרת  .א

לא יוכל לבצע את השיקום. המשרד הציג כי מדובר בטעות בהסכם המסגרת, לא הייתה כוונה 

 למשרד להטיל מגבלה זו בהסכם.  

בחקירה  המשרד הבהיר כי במצב השוק הקיים, בו יש מספר מצומצם של חברות העוסקות .ב

  הקרקעשיקום ושיקום קרקע, יש בכדי סעיף מסוג זה לצמצום התחרות בתחום 
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או כל גורם  ן של הרשות להגבלים עסקייםהאם נדרש עדכויבחן המשפטי של הוועדה,  וץעיהי .ג 

 .לצורך ביצוע שינוי בסעיף האמור אחר

 בכפוף לסעיף ג'. , אישרה את שינוי הסעיף, כך שלא יטיל מגבלה כאמורהוועדה  .ד

 

 נהלי עבודה של וועדת ההיגוי .7

 של וועדת ההיגוי.הוצגה טיוטת נהלי העבודה  .א

 :לבחון קיצור פרק הזמן שלוקח להוציא הזמנות לחברההמשרד התבקש  .ב

באמצעות הכנת פרוטוקול מראש  –קיצור משך זמן אישור הפרוטוקול ע"י חברי הוועדה   (1

 רוטוקול נפרד לכל נושא.ובאמצעות הכנת פ והחתמתו בעת הישיבה

בחינה האם ניתן להתחיל בהקמת ההזמנות, טרם נחתם פרוטוקול )רק על סמך אישור בדיון(  (2

  עינת תבדוק. –

באופן שייתר אותה )תקציב סל( או ייקצר אותה  –בחינת פרוצדורת הקמת ההזמנות  (3

  בלבד.משמעותית, או לחילופין יאפשר לחברה להתחיל בפעילות על בסיס פרוטקול חתום 

כך שחלק מההחלטות לא ידרשו  –בנוסף, התבקש המשרד להציע מנגנון להאצלת סמכויות  .ג

 .)בסבב מיילים לדוגמא( דה, או יוכלו להתקבל ללא כינוס הווע)עד לסכום שייקבע( אישור וועדה

 ., מכיוון שאין כרגע מכשיר הקלטהלבטל את נושא הקלטות הוועדה .ד
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ל"ש וצה"שיקום מתחמי תע-וועדה היגוי

2017ספטמבר 



סדר יום וועדת ההיגוי

:כללי-א
 מביוסוילעדכון בנושא היפרדות

:אישור טיפול באתרים ותקצוב-ב 
 חקירת קרקע וגז קרקע–( בסיס פיקוד העורף)130נס
 קבלת החלטה עקרונית על טיפול באתר–אתר ברקת
 עדכון +בחינת חלופות אישור -אפולוניהRFI

אחסון ואחזקת אתר אינטרנט, קידום

נוסף-ג
בשיקוםשינוי סעיף העוסק , הסכם מסגרת
 (מצגת נפרדת)סטאטוס שיקום אתרים
אישור נהלי עבודת הוועדה
עדכון אודות חברת בקרה



ממצאים ואומדנים לחקירה130נס 

2017עד , צפונית לנס ציונה: מיקום ופעילות

דונם בסיס40דונם מתוכו 120-כ: שטח התכנית 

מפקדה צבאית ומתקן אימונים: שימושי קרקע

עצים  , מגודר, מבנה אחד לשימור, נטוש: מצב האתר

וצמחייה פזורים

דירות למגורים  330חדשה שתכלול שכונה : תכניות בינוי

השכונה תוקם גם על השטח  . יחידות דיור מוגן250-ו

.החקלאי מדרום

היסטורי שהצביע על מספר מוקדים  נערך  סקר : סטטוס

לבצע סקר  הומלצה , קרקעבהם קיים חשד קל לזיהום 

קרקע

₪  XXX.:אומדן לחקירה



לוחות זמנים לשיקום130נס 



ברקת: אישור טיפול במתחמים חדשים 

מטמנת ברקת הינה מטמנה פעילה כחלק מפארק המחזור  

.Global Green Groupי חברת "הפועל באתר ומופעל ע" ברקת"

המפעיל את המטמנה חרג מגבולותיה ופלש  הקבלן , י"רמלדברי 

.לחלק צפוני המיועד לשיווק

המפעיל  בחלק בו חרג , נצפו בעירות פנימיות במטמנהלאחרונה 

.המטמנהמגבולות 

לעבור עבודות פיתוח הכוללות  החלק הצפוני המיועד לשיווק צפוי 

מכרז )תעשיה המפלסים לשם הקמת מבני עבודות למילוי והגבהת 

(.י"רמחיצוני של 

החלטה עקרונית בעניין הגורם המשקם צריכה להתקבל  : הערה

.באתרלאור העובדה שקיים שחקן פעיל ,  בדיון



(2)ברקת : אישור טיפול במתחמים חדשים 

(:באזור הצפוני)העבודה הנדרשת מהחברה לשירותי איכות הסביבה להלן 

 (בוצע)ההטמנה באתר סקר בעירות פנימיות

 (ב אומדן"מצ) הוטמנה סקר מטמנה לאפיון הפסולת אשר ביצוע

 (אומדןטרם גובש)יישום תכנית לטיפול במוקדי הבעירה

:  עד הוועדה המקצועית הבאה

  תגובש תכנית פעולה לטיפול בפסולות המצויות בגוף הפסולת



RFIתוצאות +חלופות הטיפול הזמינות 

   ,  -RFI:



RFIתוצאות +חלופות הטיפול הזמינות 

  2017 RFI  /     
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 '     
 

  
*

1  
Clean Earth 
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3SUEZ  /
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"   
(  
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2017

• 1-3     ,       .
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•          2017 ,  
   '4 , .



אפולוניה חלופות טיפול בריכת תשטיפים

שככל  , עמדת האגף היא•

,  שהקרקע לא תמצא חומצית

הקרקע אל מטמנת  ניתן לפנות 

.ס"חומ

-במידה והקרקע חומצית •

ייצוב היחיד הוא הזמין הפתרון 

.מיצוק

,  לדגום, בינייםעירום יש לבצע •

.ופינוי ליעד קצה על פי הצורך



אפולוניה חלופות טיפול מכלי מזוט

< -המידע הקיים בידינו חסר •
בחינת החלופות מכילה הרבה 

:חוסר וודאות
התאמה לשריפה במפעל  •

יש לבחון התאמת  ": נשר"
.  הקרקע לקליטה

הערכת חסר אשר אינה  
.  כוללה עלויות ניפוי

בשל העדר  : טיפול ביולוגי•
מידע על מידת הזיהום  

טווח העלות יכול –והכמות 
להשתנות דרמטית

נוספים  on-siteטיפול•
אחר, תרמי: אופציונליים

:על פי מדיניות לחלופות שיקום•
,  אין לחצי פיתוח של פחות משנה

,  ק"בנפח קרקע של מעל מאות מ
עבור טיפול  RFIעל כן יש לפרסם 

ולשלב את  On-Siteביולוגי 
.תוצאותיו בבחינת החלופות



אפולוניה טיפול במוקדי זיהום ראשיים

:המלצת לחלופות לשיקום

–בריכת תשטיפים 1.
ס"חומהטמנה < -לא חומצי -א
ייצוב מיצוק< -חומצי-ב

,  במקרה של כמויות לא צפויות חומציות. ניתוב על פי בדיקה בשטח
.עצירת הפיילוט ובחינת חלופות אחרות

–מזוט 2.
.סוג הקרקע, מידת זיהום, כמות–איסוף מידע נוסף על המוקד -א
.בחינת ראשונית מול חוף השרון+ RFI-יציאה ל-ב
עדכון בחינת חלופות והחלטה בוועדה-ג



אינטנטאחסון ואחזקת אתר , תקצוב קידום

תיאור שרות
כמות

חודשים

עלות  
לחודש

₪

כ  "סה
ללא  )₪ 

(מ"מע

15XXXXXX(חודשי)קידום אתר אינטרנט של שיקום קרקעות 

אחזקת אתר אינטרנט של שיקום קרקעות  
(חודשי)

15XXXXXX

15XXXXXX(חודשי( )בזק בינלאומי)עלות אחסון בשרת חיצוני 

10/2017-12/2018XXXכ לתקופה "סה

   :http://soil-remediation.co.il/he/

http://soil-remediation.co.il/he/


שינוי סעיף העוסק בשיקום-הסכם מסגרת 

:סעיף קיים בהסכם

השירותיםשספקתוודאהחברה.חיצוניספקידיעל,תהוםומיקרקעסקרתבצעהחברה"9.8

שלמינימליתולתקופהמעבדותלהסמכתהרשותשללנהליםבהתאםדוגמאותישמורהאנליטיים

...חודשים(3)שלושה

עבודותלביצועבמכרזיםלהתמודדיוכללאהקרקעסקרלביצועבמכרזהזוכההספקכי,יודגש...

".בקרקעהטיפול

המשרד מעוניין להרחיב את רשימת הספקים שיוכלו להתמודד במכרזים לביצוע :  מהות הבקשה לשינויי
.עבודות טיפול בקרקע

אנו מעוניינים לקבל אישור עקרוני מחברי הוועדה המקצועית לטובת העניין ולאשר נוסח חלופי בוועדת  
.ההיגוי הקרובה



נהלי עבודת וועדת ההיגוי 

ושיקף אופן קבלת ההחלטות לציבור, הבהרת סמכויותיה, הסדרת פעילות  וועדת ההיגוי: מטרת הנוהל

:  נהלי העבודה של וועדת ההיגוי כוללים
הגדרות
  פירוט אחר הרכב הוועדה
  פירוט אחר אופן קבלת ההחלטות
סמכויות הוועדה
  התייחסות לשיתוף מידע בין חברי הוועדה
תיעוד עבודה

:התוספות לנוהל שעל הוועדה לאשר. מבוסס על הסכם המסגרת
הוועדההאצלת סמכויות -' סעיף ד

 באישור המשרד–מ"בצמימוש תקציבי
 בוועדה עוקבת, עדכון הוועדה–שינוי במועדים

אישור  , תיעוד והקלטת הוועדה, קבלת הערות, הפצת פרוטוקול)הגדרת לוחות זמנים לעבודה –' סעיף ו
(לפני כל ישיבה–לוחות הזמנים בתכנית העבודה המעודכנת 

פרסום פרוטוקול הישיבה באתר הפרויקט–' סעיף ח
ח שנתי  "דו, ח סיום טיפול באתר"דו, ח שנתי"דו: חות מעקב ובקרה של הוועדה על הפעילות"דו–' סעיף י

חברת בקרה
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 שיקום אתר תע"ש נוף ים – תהליך ההתנהלות מול עיריית הרצליה

נדס העיר התווה תהליך לקבלת אישור לביצוע מה, בה ישיבה במשרדי רמ"י - 05/12/16 (1)

 נוף ים באופן הבא: עבודות שיקום הקרקע במתחם תע"ש

a.  החברה לשירותי איכות הסביבה תגיש לסגניתו )איריס( תוכנית לביצוע עבודות

 שיקום הקרקע המאושרת ע"י המשרד להג"ס.

b.  מהנדס העיר וסגניתו יאשרו את התוכנית ויתנו אישור לתחילת העבודות, ללא כל

 .)תוך כשבוע( צורך בהיתרים למיניהם ובהקדם האפשרי

הוצגה החברה  בה בהתאם למתווה הנ"ל, - בעיריית הרצליה ראשונה הפגיש - 07/12/16 (2)

לשירותי איכות הסביבה, פרוייקט שיקום קרקעות המדינה ככלל ושיקום הקרקע 

במתחם תע"ש נוף ים בפרט, תוך מתן דגש על ביצוע פיילוט בקנה מידה קטן. בנוסף, 

 ת ע"י המשרד להג"ס. במסגרת פגישה זו הועברה תוכנית לביצוע פיילוט המאושר

הונחנו להגיש בקשה להיתר בניה. נציגי העירייה  , בשונה מהמתווה המצויין לעיל,בפגישה

 .ימים מהגשת החומר 14תוך התחייבו להעניק היתר בניה 

, בהתאם להנחיות קידום קבלת האישורשם ל למח' הרישוי העירונית יהפני - 12/12/16 (3)

כי ההליך שאותו החברה נדרשת לבצע  הובן םאולם, משיחה עימ לעיל.פגישה ב שנתקבלו

)בפגישה  או סגניתו\ו )בפגישה הראשונה( אינו תואם את ההליך שהתווה מהנדס העיר

המענה היה להיצמד להנחיות החדשות שניתנו ממח' הרישוי והעירייה תידאג . השניה(

 לקדם בהתאם לסיכום.

 נוכחים: – , לבקשתםף ים לנציגי העירייהסיור מודרך באתר תע"ש נו – 14/12/16 (4)

 איריס זלדין, הילה אקרמן, נועה כהן אורגד. 

 בהתאם להנחיות שניתנו. הגשת תיק מידע – 08/01/17 (5)

 עקב אי הגשת מדידות ע"י מודד מוסמך.דחיית תיק המידע  – 10/01/17 (6)

השיקום היערכות לפעילות ציבורית לקראת תחילת עבודות ישיבה בנושא  – 02/02/17 (7)

והתבקשנו מטעם העירייה . בישיבה הועלתה התנגדות לביצוע הפרוייקט באתר אפולוניה

לכנס ישיבה מקצועית בנושא ע"מ שנציגי העירייה יבינו לעומק במה מדובר ובכך לרתום 

 אותם לעשייה.

בהתאם לבקשת העירייה. בישיבה זו . פגישה מקצועית עם עיריית הרצליה - 19/02/17 (8)

חומר, הוסבר לנציגי העירייה כלל הפרויקט וכלל החקירות שבוצעו החל הוצג כלל ה

. בעקבות הפגישה הוכנה מפה מפורטת של תוכנית בינוי וחקירות הקרקע 1996משנת 

בישיבה  .השפעות סביבתיות כתוצאה משיקום הקרקעותשבוצעו, הוצא מכתב צמצום 

ימים מהגשת תיק המידע  14 –חזרו נציגי העירייה שנית על התחייבותם עם מעט שינוי 

 )תקין( יינתן היתר בניה.

 לאחר התקשרות עם מודד מוסמך. הגשת תיק מידע בשנית – 02/03/17 (9)

 ימי עבודה. 45ויימסר תוך קבלת עדכון כי התיק נמצא תקין  – 07/03/17 (10)



 

 

הרצליה )אשר לא הייתה שותפה ולא  יצירת קשר עם מנהלת אגף רישוי – 08/03/17 (11)

 בכדי לקבל הסבר כיצד לקדם את הנושא בדחיפות. קידום הנושא בדחיפות(ידעה על 

קידום הנושא אשר היו שותפות לנושא לשם  פנייה לסגניות מהנדס העיר – 13/03/17 (12)

 .הובטח כי הנושא יקודם בדחיפות –ימי עבודה  45בדחיפות ללא המתנה ל 

קורן בפעולות צמצום השפעות סביבתיות אפשריות שמשליחת מכתב  – 21/03/17 (13)

 חפירה וסילוק קרקע מזוהמת באתר תע"ש נוף ים.

של אתר תע"ש נוף ים המכילה את כלל שכבות המידע שליחת מפה  – 21/03/17  (14)

 הנדרשות לבקשת עיריית הרצליה.

ללא  –התיק סטאטוססגניות מהנדס העיר הרצליה בדבר  3ל  מייל פניה – 21/03/17 (15)

 מענה.

ללא  –התיק סטאטוססגניות מהנדס העיר הרצליה בדבר  3ל  מייל פניה – 18/04/17 (16)

 מענה.

עם עיריית הרצליה לקידום הנושא. לאחר תלאות נקבעה ב  קביעת פגישה – 20/04/17 (17)

05.06.17. 

 הרצליה בדבר אי קידום מתן היתר הבניה.פנייה ישירה למהנדס העיר  - 11/05/17 (18)

יה כי תיק המידע תקין וניתן להגיש של עיריית הרצל הודעה מאגף הרישוי – 11/05/17 (19)

 היתר בניה. יש להדגיש כי ניתן לביצוע רק באמצעות התקשרות עם אדריכל.

אשר אינו רלוונטי  גיליון דרישותבעקבות אישור תיק המידע הועבר לחברה  – 11/05/17 (20)

 לביצוע שיקום הקרקע )פיילוט( באתר אפולוניה.

רלוונטי. טרם נמצא אדריכל אשר מוכן  אדריכלניסיונות להתקשר עם  – 14/05/17  (21)

 להגיש עבורנו בקשה לא קונבנציונאלית זו וכן לאור דרישות תיק המידע.

לתיק המידע אל  גיליון הדרישותישיבת צוות מלווה של הותמ"ל בה הוצג  – 25/05/17 (22)

 מול פורום הצוות הכולל את סגנית מהנדס העיר לתכנון.

לתיק המידע אשר יותר  גיליון דרישות מעודכןמהנדס העיר הרצליה העביר  – 29/05/17 (23)

רלוונטי לביצוע שיקום הקרקע )פיילוט( באתר אפולוניה, אך עדיין מכיל דרישות 

 מסויימות אשר אינן חיוניות.

לקידום מתן היתר הבניה מה  דחתה את הפגישהעיריית הרצליה  – 01/06/17 (24)

 .22/06/2017לתאריך ה  05/06/2017

התייחסות החברה לשירותי איכות הסביבה העבירה למהנדס העיר הרצליה  – 21/06/17 (25)

 לגיליון הדרישות המעודכן.

לקידום מתן היתר הבניה מה  דחתה את הפגישהעיריית הרצליה  -  21/06/17 (26)

 .19/07/2017לתאריך ה  22/06/2017



 

 

שת הצעות מחיר ונבחר החברה לשירותי איכות הסביבה סיימה הליך של בק – 22/06/17 (27)

זוכה להגשת היתר הבניה. עבודת הכנת המסמכים להגשה תחל בשבוע הבא  אדריכל

 והבקשה להיתר תוגש בהקדם.

 נותרו הדרישות המיוחדות. –כלל הבקשה הוגשה במערכת רישוי זמין  – 03/08/17 (28)

 החתמת פיקוד העורף וכיבוי האש על הבקשה להיתר. – 07/08/17 (29)

 כלל הדרישות והבקשה להיתר לעיריית הרצליה. הגשת – 08/08/17 (30)

  דחיה של הבקשה עקב אי החתמת מהנדס שלד. - 28/08/17 (31)

 .לאחר פניה למהנדס העיר הוסרה הדרישה למהנדס שלד - 06/09/17 (32)

במהלך הפגישה הועלו  –הרצליה לקידום הבקשהפגישה במח' רישוי  - 07/09/17 (33)

כגון נספח ניקוז, נסחי טאבו מקוריים חתומים,  דרישות נוספות שלא צויינו קודם,

 פרסום, ציון פרטים נוספים ע"ג הגרמושקות.

 או שימוש חורג\להקלה ו ת פרסוםדרישהחברה העבירה בקשה להסרת  – 08/09/17 (34)

 )מענה העיריה הוא כי הנושא נבדק ע"י יועץ משפטי(.

 .העברת נספח ניקוז, החתמת רמ"י – 28/09/17 (35)

 שות החדשותהשלמת כלל הדרי (36)

 

 יש לציין כי החברה נענתה לכל בקשת חומר מעיריית הרצליה ומתן הסברים נוספים. -

יש לציין כי החברה פועלת במקביל במספר מישורים כגון קבלן ראשי, ניטור אוויר,  -

 בטיחות, נת"י, מועצת חוף השרון ועוד כל זאת ע"מ לקדם את הנושא בדחיפות.

 

לסיכום, כפי שתואר לעיל, הבטחת מהנדס העיר הראשונית למתן אישור עבודות שיקום באתר 

תע"ש נוף ים השתנתה לאורך הדרך והפכה מדבר זניח ומהיר לנושא מהותי ובלוחות זמנים 

 איטיים. 

 

 

 

 


