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 פרויקט שיקום מטמנת יבנה 
 11.07.21סיכום סיור מיום 

 

 משתתפים: 

ועד אגודה חקלאיתד   בית גמליאל: ועד אגודה חקלאית,  בורה שוימר, חברת  ועד ,  נחמן; דנה, מזכירת  חבר 
, אנגל דוד   מושב בניה:אסף עזריאלי, מנהל המעון; ולדימיר, מנהל פרויקטים;    מעון צופיה:;  אגודה חקלאית
 א.ע אשדוד חבל יבנה: עודד שוורצברג, מנהל מחלקת איכות הסביבה;  :  מועצה אזורית ברנרחבר המושב;  

מנהל מחלקת איכות  פליקס אלימלך,    עיריית יבנה:  סביבתי ומנהל אגף תעשיות ותשתיותמתכנן  איתי מירז,  
נעם    א.ע דרום יהודה:גדי סימון, מנהל מחלקת איכות הסביבה;    מנהל    מועצה אזורית חבל יבנה: הסביבה  

 מ"מ מנהלת מחלקת תכנון סביבתי פלאם, 

 עדי ליפשיץ, ממונת ; אגף קרקעות מזוהמות , מזוהמות נועם פוניה, ממונה קרקעות  המשרד להגנת הסביבה:
מרים אייל מונדרי, פניות   ;, מחוז מרכזמנהלת תחום תשתיות  נטע עשהאל, ;  , אגף פסולתמטמנותו  מיחזור 

 . ציבור, מחוז מרכז
 

איתי גפן, מנהל פרויקט;  ;  קרקעות המדינה  גרנד, סמנכ"ל שיקום   אולג  החברה לשירותי איכות הסביבה:
פרויקטים;  שמוליק   מנהל  כספי,  וייס,  מזוהמותמתי  ציבור  ;  מומחה קרקעות  יועצת שיתוף  גזי,  , DYCPדנה 

 . , המעבדה לייצור תוכןהסברהאביעד אורן, 
 

 רקע ומטרות:

יבנה ממוקמת   וכ  200-כמטמנת  יבנה מזרח  דרומית לתחנת רכבת  מטר צפון מזרחית    270-מטר 
   גמליאל ובניה. חקלאיים בין הישובים יבנה, ביתממעון צופיה, באזור של שדות 

עד    60  - הפסולת באתר הוטמנה בשני בורות עיקריים שנחפרו לצורך כריית חול החל מסוף שנות ה 
ה ל ה ,  80-סוף שנות  ה .  90- תחילת שנות  באתר, כאשר בשנת    הטמנת פסולתהחלה    90- בשנות 

וככל הידוע ברובה היא פסולת ינרטית  הוציא המשרד להגנת הסביבה אישור להטמנת פסולת א  1997
 .  2000- ההטמנה המוסדרת נמשכה עד לתחילת שנות ה בניין. 

 לקראת עבודות השיקום של המטמנה זומנה פגישה עם נציגי בעלי העניין מהאזור שמטרתה:

 הצגת הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות מזוהמות  •

 הצגת פרויקט שיקום מטמנת יבנה  •
 עבודה משותפים במסגרת הליך שיתוף הציבורבניית אופני  •

 

 : החברה לשירותי איכות הסביבה

לחברה    .1990היא חברה ממשלתית שנוסדה בשנת   (ESC) החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
טיפול בפסולת חומרים מסוכנים; שירותי מעבדה לאנליזות מסוגים  שלושה תחומי פעילות עיקריים:

 ום קרקעות המדינה. שונים; זרוע הביצוע לשיק 
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הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים   2016שנת  החברה מונתה ב לתפקד כזרוע 
אתרים  הללו טיפלה החברה בכזרוע הביצוע לשיקום מטמנות. במהלך השנים    2018שנת  מזוהמים וב

ומי   קרקע  גזי  הקרקע,  חקירת  ההיסטורי,  הסקר  משלב  החל  הארץ  רחבי  בכל  ועד  רבים  תהום 
 -  NFA) להשלמת עבודות השיקום וקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה על סיום שיקום סביבתי

No Further Action .הקובע כי לא נדרשות פעולות נוספות ) 

 
היגוי בין נציגי  משרדית המורכבת מ-פעילות החברה כזרוע ביצוע לשיקום קרקעות כפופה לוועדת 

 צר, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון. המשרד להגנת הסביבה, משרד האו
 

 המשרד להגנת הסביבה

על מנת להבטיח   , אחראי על רגולציה, פיקוח והנחיה מקצועית של החברה לשירותי איכות הסביבה 
 ביותר. שהעבודות יבוצעו בסטנדרטים הגבוהים 

לטפל   שמטרתן , לקבלן שיבצע את עבודות השיקום במטמנת יבנה מפורטות המשרד העביר הנחיות 
 ולמנוע מפגעים שעלולים להשפיע על הסביבה במהלך העבודות. 

 
 שיתוף הציבור 

החברה לשירותי איכות הסביבה מפעילה מערך מקצועי של שיתוף ציבור שפועל באופן שוטף מול  
במסגרת פעילות זו אנו מקיימים דיאלוג כלל בעלי העניין בפרויקטים של שיקום קרקעות מזוהמות.  

ע וללא שוטף  לאזור  בהתאמה  יעשה  השיקום  שתהליך  להבטיח  במטרה  השונים,  העניין  בעלי  ם 
 מטרדים.

,  כנסים ומפגשים עם הציבורעל מנת להעביר מידע נהיר, בהיר ועדכני לכלל בעלי העניין אנו מקיימים  
מידע  ,  סיורים שוניםופרסומים  שיתוף  דו"חות  בערוצים  מידע,  שוטף של  פרסום  באתר  ,  ועדכונים 

 . מענה לפניות ציבורהאינטרנט של הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה ו
 

 סיכום עיקרי המצגת )מצורפת(: 

 עבודות השיקום   . א 
 חפירת גוף הפסולת שלב א':  •
פסולת  ב, דיגום לבדיקת הימצאות מזהמים וטיפול והפרדת הקרקע מהפסולתשלב ב': ניפוי   •

 טיפול במקום )גריסת פסולת בניין ומחזורה( או שינוע לאתרי מחזור והטמנה. לפי מרכיביה: 

 מ"ק  421,150-באתר הוא כמוערך  תנפח גוף פסול
 2022מועד צפוי לסיום העבודות: סוף שנת 

 היתר שעות העבודה: בהתאם לשעות המותרות בחוק ולפי תנאי ה 

 שמירה על איכות חיי התושבים והקפדה על בריאותם  .ב

מניעת מפגעי אבק באמצעות: הרטבת דרכים, אזורי עבודה וערמות; אמצעים להנחתת אבק  •
 במהלך העבודות; כיסוי משאיות; עצירת העבודות במצבי רוח קיצוניים 

 הסביבה לחומר חלקיקי מרחף על פי הנחיות המשרד להגנת  דיגום סביבתי •
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תנועת   • ציר  קביעת  המותרות;  העבודה  בשעות  עבודה  באמצעות:  רעש  מפגעי  מניעת 
 המשאיות 

 במידה ויאותרו חומרים מסוכנים הם יטופלו בהתאם לתקנות .ג

 שאלות ותשובות: 

 האם נמצא אסבסט באתר וכיצד יטופל? •

 להמצאות אסבסט באתר במהלך העבודות הנושא יטופל בהתאם לנהלים.במידה ויתגלו סימנים 

חשוב מאד לשמור על בריאותן    12-18נערות צעירות בגילאי    100במעון צופיה נמצאות מעל   •
 . ועל רווחתן 

כל הפרעה או מפגע סביבתי שעלול להשפיע על שגרת החיים למזער  ינקטו כל האמצעים על מנת  
נועת המשאיות אל ומחוץ לאתר לא תעבור בכביש הסמוך למעון. כמו במעון. בכדי למתן השפעות ת

 סיור/ים מיוחדים באתר המטמנה לנערות.הסברים, הדרכות  כן, נשמח ליזום 

 מי אנשי הקשר וכיצד ניתן לפנות אליהם? •

 : 052-6777231 טלפון -איתי גפן, מנהל הפרויקט מטעם החברה לשירותי איכות הסביבה 

 052-8813553טלפון:  -יועצת שיתוף הציבור דנה גזי, 

  tzibur@escil.co.il-remediation: מייל לפניות הציבור

 remediation.co.il/-oilhttps://s: אתר האינטרנט של הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה 

 עדכונים שוטפים, דו"חות וסקרים יעלו לדף פרויקט מטמנת יבנה  באתר האינטרנט

 

 רשמה: דנה גזי 
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https://soil-remediation.co.il/
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