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 ד' חשון תשפ"א

  

 אשכול תעשיות ורישוי עסקים

 17.06.20מתאריך  16פגישה מספר  –סיכום ישיבת וועדת היגוי  

 נוכחים: 

 : חברי ועדה

 ם.אבי חיישולי נזר, המשרד להגנת הסביבה:  ינציג

 נציג  אגף תקציבים: אורי דביר.

 זהר ירמיהונציג משהב"ט: 

 נגה ספראי. נדב צוק, החשכ"ל:נציגי 

 .אולניצקינציגי רמ"י: לבנת 

 משתתפים נוספים:

 ., אלדד צדוקנועם פוניה, עדי ליפשיץ, עו"ד מרק כץ, אברי לכמן המשרד להגנת הסביבה:
  .גרנד, מתי כספי אולגהחברה לשירותי איכות הסביבה: 

 

 פירוט הנושאים שעלו לדיון:

 בסיס הדלק באשדוד: .1

 מי תהום, גז קרקע, קרקעות חקירה )אלש"ח, לטובת השלמ 500הוועדה אישרה תוספת של  .א

 כמפורט בפרוטוקול המצורף.ותשתיות באתר( 

  – אתר רתמים וא.א. אשדוד .2

, כמפורט בפרוטוקול מטמנת רתמים וא.א אשדוד במסגרת פרויקט השיקוםשרה הכללת הוועדה אי .א

 המצורף.

מלש"ח, לצורך ביצוע תכנון מפורט ליישום השיקום באתר,  9-הוועדה אישרה מסגרת תקציב של כ .ב

על פי תכניות המתאר, כולל ביצוע סקרי קרקע, גז קרקע, גוף פסולת וסיכונים בכל המתחם, ככל 

 שיידרשו לצורך התכנון.

 מתחם ציר הטנקים, תל השומר: .3

פול על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה )טיאת חלופת השיקום אשר הוצגה אישרה הוועדה  .א

באמצעות חפירה ופינוי ליעד קצה של טיפול תרמי בנשר( כמפורט בבחינת זוהם במתחם במוקד המ

 החלופות אשר הוצגה.

לטובת השיקום על פי האומדן אשר הוצג על ידי  אלש"ח 70.15-הוועדה אישרה מסגרת תקציב של כ .ב
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  –, מתחם חבצלת השרון 1071תמ"ל / .4

כמפורט , המטמנה בחבצלת השרון כחלק מפרויקט שיקום הקרקעותהכללת הוועדה אישרה  .א

 בפרוטוקול המצורף. 

אלש"ח לצורך ביצוע כלל הפעולות המקדימות הנדרשות  500ית של הוועדה אישרה מסגרת תקציב .ב

לאפיון ומיפוי הזיהום, ביצוע מדידות, איתור  טרם ביצוע פעולות השיקום וביניהן: ביצוע פעולות
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וסילוק תשתיות, גידור, שילוט, הגשת בקשה להיתר חפירה או כל פעילות מקדימה אחרת הנדרשת  

 לצורך השלמת המידע אודות היקף וסוג הזיהום והכנת חלופות שיקום לאתר.

  –בסיס הדלק אשדוד  .5

ו מוקדים עמוקים ורחבים שיקום, התגלהתוך כדי עבודות החברה עדכנה את חברי הוועדה על כך ש .א

 יותר ממה שעלו בסקרים המקדימים, ולפיכך נדרשות עבודות חקירה נוספות לתיחום הזיהום.

 החברה הציגה את העבודות באתר בהרחבה במצגת. 

 מלש"ח. 1.5הגדלת תקציב לחקירת קרקע/ גז קרקע/ מי תהום/ תשתיות באתר לכדי הוועדה אישרה  .ב

 כמפורט בפרוטוקול המצורף.  אלש"ח, 500תוספת של 

 

 :סיכום הישיבה

 :להלן סיכום ההחלטות המאושרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נעם פוניה.: יפעת רפופורט, כתבו

 העתקים: נוכחים, חברי וועדת ההיגוי

 

 תוספת תקציב מבוקשת  אישור הוועדה נושא

 )אלש"ח( לא כולל מע"מ

אתר רתמים וא.א 

 אשדוד

  הכללת האתר בפרויקט

 השיקום

 אישור מסגרת תקציב 

9000 

מתחם ציר הטנקים, 

 תל השומר

  חלופת טיפול אישור

והם במוקד המז

במתחם ציר הטנקים, 

 תל השומר

 אישור מסגרת תקציב  

70.15 

, מתחם 1071תמ"ל/

 חבצלת השרון

  הכללת האתר בפרויקט

 השיקום

 אישור מסגרת תקציב 

500 

 בסיס הדלק אשדוד
 הגדלת מסגרת תקציב 

 חקירה
500 

 10,070.15  סה"כ )ללא מע"מ(

mailto:shulin@sviva.gov.il

