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 דברפתח  .1
ראשונה שנה הדוח שבידכם מסכם פעילות 

שיקום קרקעות מזוהמות ביצוע לשל זרוע 

 624בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

בנושא שינוי  15.10.2015( מיום 31)דר/

מטרות החברה, החברה תהווה זרוע ביצוע 

ד לתקנות 3של הממשלה כמשמעה בתקנה 

לצורך  1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

ה. דוח זה הוא הראשון הגשמת מטרותי

מסוגו ומספק מבט מקיף על ביצועי זרוע 

נערך ר שאהשיקום החל מרגע חתימת הסכם 

ישראל  ממשלתבין  12.04.16 -ונחתם ב

ידי מנכ"ל המשרד להגנת -המיוצגת על

לבין החברה לשירותי  הסביבה וחשב המשרד

 .2017לאפריל איכות הסביבה ועד 

דוח זה סוקר את כלל פעילות זרוע השיקום 

באתרי  מנהלת את הפרויקטומציג כיצד היא 

בהתאם להחלטות  ,השיקום השונים

דוח זה ההיגוי.  תבוועדמעת לעת  תקבלותמה

את מכלול התהליכים  מרביתבשקיפות מציג 

שבוצעו, את ההישגים לצד קשיים שונים 

שנתקלנו בשנת הפעילות הראשונה של זרוע 

השיקום. מטרת הדוח מעבר לכתוב לעיל, 

 השותפים לפעילותאת הציבור ו לשתףהיא 

בתהליכים ופעילויות אשר בוצעו  בפרט,

החברה  במהלך שנת פעילות הראשונה ע"י

איכות הסביבה כזרוע של המדינה לשירותי 

למלא את  לניהול הפרויקט במטרה

מענה סביבתי  ספקבהסכם ול התחייבותה

ראוי לאתרי השיקום, תוך התחשבות 

מנהל תקין, כדאיות  ,כגון ,בהיבטים נוספים

 והיבטים טכנולוגיים.כלכלית 

ובוצעו על  רוכזוהנתונים  כתיבת הדוח וניתוח

סקים בדבר ידי הגורמים הפנימיים העו

בחברה לשירותי איכות הסביבה לפי תחומי 

 עיסוקם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"דוח זה מציג בשקיפות  

מרבית את מכלול  

התהליכים שבוצעו, את  

ההישגים לצד קשיים  

שונים שנתקלנו בשנת  

הפעילות הראשונה של  

  שיקוםביצוע לזרוע 

.  הקרקעות המזוהמות

מטרת הדוח מעבר לכתוב  

לשתף את בעלי עניין  לעיל, 

הפרויקט על  בהתקדמות 

 "כל מכלול מרכיביו
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 היגויועדת  .2
משרדי בראשות מנכ"ל -צוות היגוי בין

המשרד להגנת הסביבה או נציג מטעמו, 

ונציג מטעם החשב הכללי. בנוסף, תכלול 

הוועדה נציג אגף התקציבים ונציג רשות 

מקרקעי ישראל ונציג משרד הביטחון. 

 ך שנת הפעילות התכנסה הועדה חמש במהל

פעמים, אשר במהלכן אושרה תכנית העבודה 

, התקבלו 2016-2017של הפרויקט לשנים 

החלטות והוקצו תקציבים לקידום השיקום 

באתרי המנויים בתכנית העבודה )כפי 

(  ולמשימות הבאשיפורט בהרחבה בפרק 

רוחביות לטובת ניהול הפרויקט כגון הקמת 

אינטרנט, ביצוע סקירות ספרות . להלן אתר 

פירוט ההחלטות כפי שהתקבלו בוועדת 

 ההיגוי והתקציב שאושר לשם ביצוען .

 מקצועיתועדה  .3
 2 הכוללתוועדה מקצועית בין משרדית 

נציגים מטעם המשרד להגנת הסביבה )נציג 

אגף קרקעות מזוהמות ונציג המחוז 

 2הרלבנטי(, נציג רשות המים, נציג רמ"י, 

 .נציגי החברה ונציג בקר מטעם המשרד

לדון בסוגיות מקצועיות  תפקיד הועדה

ולהעביר המלצותיה לאישור ועדת ההיגוי. 

מטרת הוועדה הינה לבחון את חלופות 

הטיפול אשר מוגשות על ידי החברה 

לשירותי איכות הסביבה טרם הבאת הנושא 

לוועדת היגוי לשם גיבוש המלצה מקצועית. 

הוועדה התכנסה הוועדה בשנה החולפת, 

כחמש פעמים ודנה בשלל אתרים המיועדים 

לחקירה ושיקום, כגון: אתר רכס עתלית, 

, תע''ש בית הכרם, תע''ש נוף ים 148מ.ק 

)אפולוניה( ומש''א בית דגן. הוועדה דנה 

בתוצאות חקירה במוקדי זיהום באפולוניה 

וגיבשה המלצות בהתאם )ביצוע פיילוט 

וועדה דנה בממצאי במוקדי זיהום(. ה

החקירה באתר רכס עתלית כפי שהתקבלו 

באמצעות סקרים שונים אשר בוצעו באתר 

וגיבשה חלופות טיפול מקצועיות כפי 

  שהומלצו ע"י חברת 'אקולוג' . 
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 עבודה תכנית .4
 תכניתבמסגרת תכנון הפרויקט הוכנה 

אשר התבססה עבודה לטיפול באתרי שיקום 

וועדת ואושרה על ידי י "רמעל תוכניות של 

 – 2016עבודה לשנים  תכנית נבנתההיגוי. 

משתנה מעת  תכנית. מתודולוגיית ה2024

נצבר וידע נרכש.  ןלעת לפי ניסיו

המתודולוגיה העדכנית ביותר הינה מחולקת 

 מעדכניםרמות ידע שונות שלפיהן אנו  3 -ל

 עבודה. תכנית

  ידערמות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גאנטלוח 

לכל אתר תוכנן לוח גאנט המפרט את כלל 

המשימות שיש וזמן הביצוע לאתר כתלות 

בכמות זיהום, יכולת פינוי קרקע מהאתר 

ויכולת קליטה של מתקן קצה. בהמשך הדוח 

 .2017 – 2016יפורטו לוחות גאנט של שנים 

 תקציבינספח 

נספח תקציבי בו מפורטים  נבנהלכל אתר 

. מדנים כספייםהנדרשות לביצוע אוהפעולות 

ישנה התייחסות לחקירת זיהום הקרקע, 

שיקום ושונות. הנספח מתעדכן בהתאם 

 ורט לעיל.פכמ לשדרוג רמות ידע

 זיהוםאומדן 

פירוט של  בכל אחד ממתחמי השיקום מצוין

, מרכיבי יםפוטנציאלי י זיהוםתיאור מוקד

זיהום, שטח הזיהום, עומק זיהום, נפח 

 הנתונים. הקרקע המזוהמת הזיהום ומשקל

 לנספח התקציבי. הללו מהווים בסיס

 טיפול תהתפלגו

בהתפלגות הטיפול ניתן להתרשם מחלוקה 

ת הקרקע המזוהמת )לפי אומדן יושל כמו

כמות וסוג זיהום( לאתרי קצה שונים. 

 -המתודולוגיה העדכנית ביותר מתייחסת ל

חרסית המשפיע על הטיפול המיועד  %

 (. 40% -ומעל ל 40% -)מתחת ל

 גאנטלוח 

 (13)טבלה  1מפורט בנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי המפורט בסקרי  
הקרקע

תלוי זיהום כמפורט 
בסקר ההיסטורי

10%ההנחה היא כי 
משטח האתר מזוהם  

מטר1בעומק של 

בהיעדר סקר 
היסטורי

סקר היסטורי

קיים סקר 
קרקע
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(חרסית40%
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40%-מעל ל)
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+  אורגני 
אנאורגני 

40%-מעל ל)
(חרסית

טיפול במפעל נשר 15%5%15%35%58%50%

טיפול במתקן שטיפה 30%75%55%0%0%0%

טיפול ביולוגי  18%0%3%10%0%0%

טיפול במתקן ייצוב מיצוק 2%8%5%20%30%28%

Thermal desorption 25%0%10%25%0%10%

קרקע לכיסוי 10%12%12%10%12%12%

10%12%12%10%12%12%

25%10%
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 HUBהתפלגות טיפול בהנחה ויש  1איור 



 זרוע שיקוםתקציב  .4.1
)תקציב  וסטטוס ביצוע יתרותשאושר בועדת היגוי, ניצול התקציב, להלן פירוט תקציב זרוע שיקום כפי 

 :(14.2 בסעיףמפורט יותר נמצא 

 

 

 

 

 

תאריך ועדת  משימה-אתר

 היגוי 

תקציב ועדת 

 היגוי

₪ 

 ניצול התקציב

₪ 

 יתרת התקציב

₪ 

 סטטוס ביצוע

הכנת )ח חלופות "הכנת דו -( ניהול)כללי 

מפרטים טכניים וכלכליים ודוח חלופות 

 (טכנולוגיות

 בוצע 0 150,000 150,000 04.05.2016

ניתוח )סקר חלופות לקרקע  -( ניהול)כללי 

חלופות להשבה ומחזור של קרקעות 

 (מזוהמות

 בוצע 0 45,000 45,000 04.05.2016

 בוצע 3,697 66,303 70,000 04.05.2016 הקמת אתר אינטרנט -( ניהול)כללי 

 בוצע 52,2100 147,790 200,000 04.05.2016 אפיון מערכת בקרה -( ניהול)כללי 

 בביצוע 56,926 63,074 120,000 06.06.2016 תיעוד הפרויקט -( ניהול)כללי 

 בביצוע שוטף 415,534 84,466 500,000 04.05.2016 ביצוע סקרים היסטוריים –שיקום קרקעות 

 בוצע 5,933 244,067 250,000 04.05.2016 השלמת חקירת קרקע -אתר אפולוניה 

 בוצע 153,710 346,290 500,000 04.05.2016 ביצוע סקר גז -אתר אפולוניה 

 בהיערכות לביצוע 8,407,642 145,358 8,550,000 06.06.2016 פיילוט  –אתר אפולוניה 

 בוצע 40,000 10,000 50,000 04.05.2016 השלמת סקר היסטורי - 148. ק.אתר מ

 בביצוע 1,277,463 122,537 1,400,000 04.05.2016 ביצוע סקר קרקע - 148. ק.אתר מ

 בביצוע 1,000,000 0 1,000,000 04.05.2016 ביצוע סקר גז - 148. ק.אתר מ

 (לפי הצורך)בהיערכות לביצוע  500,000 0 500,000 04.05.2016 ביצוע סקר מי תהום - 148. ק.אתר מ

 (לפי הצורך)בהיערכות לביצוע  500,000 0 500,000 04.05.2016 ביצוע סקר סיכונים - 148. ק.אתר מ

 בוצע 40,000 10,000 50,000 06.06.2016 סקר היסטורי -א בית דגן "מש

 בהיערכות לביצוע 700,000 0 700,000 06.06.2016 ביצוע סקר קרקע -א בית דגן "מש

 בהיערכות לביצוע 500,000 0 500,000 06.06.2016 ביצוע סקר מי תהום -א בית דגן "מש

 בהיערכות לביצוע 400,000 0 400,000 06.06.2016 ביצוע סקר גז -א בית דגן "מש

 (לפי הצורך)בהיערכות לביצוע  500,000 0 500,000 06.06.2016 ביצוע סקר סיכונים -א בית דגן "מש

 בביצוע 335,000 165,000 500,000 06.06.2016 סקר סיכונים -בית הכרם 

 בביצוע 45,170 254,830 300,000 06.06.2016 חקירת אזור מזוהם -בית הכרם 

 פרויקט בוטל 20,000,000 0 20,000,000 06.06.2016 שיקום מטמנה –טיפול בקרקע  -עתלית 

 בביצוע 14,242,815.41 9,757,184.57 24,000,000 06.06.2016 מפעל פורמט -טיפול בקרקע  -עתלית 

 שיקום בביצוע, החקירה בוצעה 86,986 73,014 160,000 22.07.2017 חקירה ושיקום –אתר כפר יונה 

 בוצע 384,805.13 115,194.87 500,000 06.06.2016 כללי - 1005ל "תמ

  50,117,782 11,800,108 61,445,000  סה''כ

 תקציב ועדת היגוי 1טבלה 
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הפעולות פירוט  .4.2

בשנה  שבוצעו באתרים

  האחרונה
זרוע שיקום קרקעות קידמה מספר 

אתרי שיקום שונים כפי שהוחלט 

 בוועדות שונות. 

קידום האתרים כלל ביצוע סיורים 

מקצועיים, סקרים היסטוריים, סקרי גז 

וקרקע, ניהול סיכונים ושיקום בפועל. 

בפרק זה יפורטו כלל האתרים השונים, 

עלויות, גאנט מתוכנן ופעולות שונות 

 ע בשנה הקרובה.המתוכננות להתבצ

 היסטורייםסקרים  .4.2.1

 רצועת הנופש רמת השרון 

באתר רצועת הנופש בוצע סקר היסטורי 

חקירה. בבל''מ )בקשה  תכניתהכנת ו

לביצוע סקר היסטורי להצעות מחיר( 

דירוג ההצעות  והכנת תכנית חקירה,

 20%מחיר, ניתן ל 70%התפלג כך ש 

 10%החברה וכמות ממליצים ו  ןלניסיו

זה  בל''מ. ללמבנה הסקר ואיכות כתיבה

חברות. חברת אדמה אפיון  5ניגשו 

ושיקום אתרים בע"מ הוכרזה כזוכה 

 ש''ח. 10,600בעלות של 

 הסקרססטוס 

 הושלם

 מתוכנןגאנט 

יבוצע לאחר אישור ועדת היגוי לקידום 

 האתר.

 

 

 מערב רמת השרון 

בוצע סקר מערב רמת השרון מבאתר 

חקירה. בבל''מ זה  תכניתהיסטורי ו

ניתן  70% -דירוג ההצעות התפלג כך ש

לניסיון החברה וכמות  20%למחיר, 

למבנה הסקר ואיכות  10% -ממליצים ו

חברות. חברת  6כתיבה. לבל''מ זה ניגשו 

הוכרזה  שפר איכות הסביבה בע"מ-לשם

 ח."ש 000,16כזוכה בעלות של 

 הסקרסטטוס 

 טרם הושלם

 מתוכנןגאנט 

יבוצע לאחר אישור ועדת היגוי לקידום 

 האתר.

 

  מזרח כפר שמריהו ושדה

 תעופה הרצליה

מזרח כפר שמריהו ושדה תעופה באתר 

חקירה.  תכניתסקר היסטורי ו מבוצע

בבל''מ זה דירוג ההצעות התפלג כך ש 

לניסיון החברה  20%ניתן למחיר,  70%

למבנה הסקר  10% -ו וכמות ממליצים

 6ואיכות כתיבה. לבל''מ זה ניגשו 

שפר איכות הסביבה -חברות. חברת לשם

 005,11בע"מ הוכרזה כזוכה בעלות של 

 ש''ח.

 הסקרסטטוס 

 הועברה טיוטה לבדיקת המשרד

 מתוכנןגאנט 

יבוצע לאחר אישור ועדת היגוי לקידום 

 האתר.

 

 



 תש"ן 

מבוצע סקר היסטורי  תש''ןבאתר 

החברה פנתה חקירה. בבל''מ זה  תכניתו

שפר איכות הסביבה -חברת לשםל רק

 ש''ח. 5009,בע"מ בעלות של 

 הסקרסטטוס 

 טרם הושלם

 מתוכנןגאנט 

יבוצע לאחר אישור ועדת היגוי לקידום 

 האתר.

 אשקלון מתחם הבלוט 

סקר אשקלון מתחם הבלוט בוצע באתר 

בבל''מ זה חקירה.  תכניתהיסטורי ו

ניתן  70%דירוג ההצעות התפלג כך ש 

לניסיון החברה וכמות  20%למחיר, 

למבנה הסקר ואיכות  10%ו  ממליצים

חברות. חברת  6כתיבה. לבל''מ זה ניגשו 

( 2005אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות )

 12,000בע"מ הוכרזה כזוכה בעלות של 

 ש''ח.

 הסקרסטטוס 

 מתוכנןגאנט 

ועדת היגוי לקידום  טתהחליבוצע לאחר 

 האתר.

 כפר יונה 

סקר היסטורי  כפר יונה בוצעבאתר 

חקירה. בבל''מ זה דירוג  תכניתו

ניתן למחיר,  70%ההצעות התפלג כך ש 

לניסיון החברה וכמות ממליצים     20%

למבנה הסקר ואיכות כתיבה.  10% -ו

 יוזמות חברות. חברת  6לבל''מ זה ניגשו 

זוכה בעלות של הוכרזה כ למען הסביבה

 ש''ח. 0015,0

 הסקרסטטוס 

 הושלם

 לשנה הקרובהמשימות 

השלמת ביצוע חקירת קרקע והשלמת 

 שיקום האתר.

 מתוכנןגאנט 

עבודה' תכניתפורט בפרק ''פירוט מ

 הושלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  .148מ.ק 

בוצע סקר היסטורי  148באתר מ.ק 

חקירה )השלמה( על ידי חברת  תכניתו

גיאופרוספקט בע''מ. הסקר הראשוני 

בוצע על ידי גיאופרוספקט לכן היא 

 נבחרה לבצע את ההשלמות הנדרשות. 

 הסקרסטטוס 

 הושלם

 לשנה הקרובהמשימות 

 השלמת חקירת קרקע

 מש''א בית דגן •

באתר מש''א בית דגן בוצע סקר 

חקירה )השלמה( על  תכניתהיסטורי ו

ידי חברת גיאופרוספקט בע''מ. הסקר 

הראשוני בוצע על ידי גיאופרוספקט לכן 

החברה  היא נבחרה לבצע את ההשלמות

פועלת נכון לרגע כתיבת המסמך 

לבחירת ספק שיבצע סקר היסטורי 

 חקירה לאתר.  תכניתו

 הסקרסטטוס 

 טרם החל

 מתוכנןגאנט 

 עבודה'' תכניתמפורט בפרק ''פירוט 

 אשדוד בסיס דלק •

החברה פועלת נכון לרגע כתיבת המסמך 

לבחירת ספק שיבצע סקר היסטורי 

 חקירה לאתר. תכניתו

 הסקרסטטוס 

 בביצוע

 מתוכנןגאנט 

 עבודה'' תכניתמפורט בפרק ''פירוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קרקעחקירת  .4.2.2

 פרדס בחסכון 

חקירת קרקע  תבוצעמ פרדס בחסכוןבאתר 

. חקירה של חברת לשם שפר תכניתבהתאם ל

ההצעות התבסס על מחיר. בבל''מ זה דירוג 

חברות. חברת לודן  4לבל''מ ניגשו ניגשו 

הוכרזה כזוכה בעלות של טכנולוגיות סביבה 

 ש''ח 115,195

 הסקרסטטוס 

 בביצוע

 הקרובהלשנה משימות 

השלמת ביצוע חקירת קרקע וטיפול בקרקע 

 בהתאם לממצאים

 מתוכנןגאנט 

 עבודה'' תכניתמפורט בפרק ''פירוט 

 

 כפר יונה •

באתר כפר יונה מבוצעת חקירת קרקע 

חקירה של חברת  תכניתבהתאם ל

יוזמות למען הסביבה. בבל''מ זה דירוג 

לבל''מ ניגשו ההצעות התבסס על מחיר. 

חברות. חברת וינדקס טק הוכרזה  5

 ש''ח. 73,014כזוכה בעלות של 

 הסקרסטטוס 

 בביצוע

 לשנה הקרובהמשימות 

השלמת ביצוע חקירת קרקע וביצוע 

 שיקום בהתאם לממצאים.

 מתוכנןגאנט 

 עבודה' תכניתפורט בפרק ''פירוט מ

 

 בית הכרם •

במכרז )כפי שמפורט בפירוט בפרק 

( LDDזכתה חברת אל. די. די )'מכרזים'( 

טכנולוגיות מתקדמות בע"מ. נכון לרגע 

כתיבת המסך, העבודה עדיין לא החלה 

 LDDעקב קשיים משפטיים בהפעלת 

 לביצוע.

 הסקרסטטוס 

 מושהה

 

 

 

 

 חקירות עתידיות

 

 שלב א' 148מ.ק 

 מש''א בית דגן

 בית כרם

 2017תל השומר 

 2017צריפין דצמבר 

 שדה דב אזרחי

 2017צריפין מאי 

 בסיס הדלק אשדוד
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 אפולוניה 

באפולוניה החברה ביצעה שני סקרים: 

השלמת חקירת קרקע )חקירת מוקדי 

זיהום ודאיים(, סקר גזי קרקע מזרחית 

 לאתר. 

 חקירת קרקעהשלמת 

במסגרת השנה החולפת, החברה ביצעה 

השלמת חקירת קרקע למוקדי זיהום 

ודאיים, קרי שתי בריכות תשטיפים 

וחומרי הדברה. לצורך  NCואזור ייצור 

 3כך החברה ביצעה בל''מ אליו ניגשו 

חברות. דירוג החברות נקבע ע''י מחיר. 

החקירה בוצעה על ידי חברת אל. די. די 

(LDDטכנולוגיות מתקדמות בע"מ ). 

 סיכוניםסקר 

 מבוצע באחריות רמ''י

 הסקרסטטוס 

 בביצוע

  גזי קרקעסקר 

מכרז )כפי שמפורט בפירוט בפרק ב

חברת חברת וינדקס זכתה זים'( 'מכר

  .בע"מ 2013טק 

 הסקרסטטוס 

 בוצע

 לשנה הקרובהמשימות 

 תשטיפים בריכת - ביצוע פיילוט

 בוודאות כמזוהם אובחן אשר ,מערבית

 מזוט במיכלי טיפול וכן

 יבוצעו בנוסף .בקרקע המוטמנים

 ס"חומ פסולות לאיתור גישוש חפירות

 חקירה ותבוצע מוטמנות

 בגרגרי המזוהמות קרקע לערימות

הפיילוט  תכנית. הודף נפץ חומר

 בוצע אשר קרקע סקרי על מבוססת

)בניהול החברה לשירותי  2016 בשנת

 על וכן 2015 איכות הסביבה( ובשנת

 אשר 2012 -מ קרקע גזי סקר

 קרקע סקר בחשבון נלקח כן כמו

 י"ע 1996 בשנת באתר שבוצע היסטורי

 חברת י"ע בוצעו LDD, חברת

.E&E  נוהלו  2016הסקרים שבוצעו עד

 על ידי רמ''י.
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מטמנה יבשה
26%

מטמנה מעורבת
16%

ס''כיסוי מטמנה חומ
6%

ס  ''הטמנה חומ
2%

אסבסט
2%

ייצוב מיצוק
26%

עמודי עץ
1%

בטון מזוהם למטמנה  
ס''לחומ
3%

לא טופל עדיין
18%

אחר
14%

התפלגות טיפול בקרקעות

מטמנה יבשה מטמנה מעורבת ס''כיסוי מטמנה חומ

ס ''הטמנה חומ אסבסט ייצוב מיצוק

עמודי עץ ס''בטון מזוהם למטמנה לחומ לא טופל עדיין

 התפלגות טיפול בקרקעות2איור 

 שיקום .4.2.3

 רכס עתליתאתר  .4.2.3.1

 

 

פעילות השיקום באתר רכס עתלית 

ועתידה להמשך עד  2017החלה בינואר 

. לפי דו''ח חלופות של 2017 אוגוסט

חברת 'אקולוג' כמות מתוכננת לשיקום 

טון. נכון לרגע כתיבת  13,000הינה כ 

 13,785.44הדוח, הכמות המטופלת הינה 

נכון לזמן כתיבת  ,מנוצלהתקציב הטון. 

ש''ח. אתרי  8,926,163הינו  ,הדו''ח

הקצה השונים אליהם הועברו קרקע הם 

, ככיסוי והטמנה יבשה )טורעאן( אס''פ

, ייצוב ככיסוי מעורבת )עברון( אס''פ

מיצוק, כיסוי והטמנה )נאות חובב( 

 ולמפעל נשר רמלה כתחליף לחומר גלם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  הרחבת שיקום האתר  

נכון לזמן כתיבת הדו"ח, נבחנת אפשרות של  

הרחבת חפירה מחוץ לגבולות המתוכננים  

 לטובת טיפול בכיסי הטמנה.

 



לשיקום חלופות  .4.2.3.2

באתר רכס  קרקעות מזוהמות

  עתלית

לצורך ביצוע שיקום באתר רכס עתלית 

הוכנו שני דוחות חלופות. את הדו''ח 

הראשון הכינה חברת 'אקולוג' בשלב תכנון 

ביצוע השיקום. מטרת הדוח כפי שהוגדרה 

חינת טכנולוגיות לשיקום במסמך היא ב

ת מפעל קרקע מזוהמת   כתוצאה מפעילו

ניתוח טכנו כלכלי של ו פרמוט ברכס עתלית

הדוח  ת לשיקום הקרקע באתר.טכנולוגיו

סקרים קודמים שבוצעו באתר  5התבסס על 

קידוחי מי  5 –קידוחי קרקע ו  98שכללו 

תיהום. היעד הסופי של הקרקע המזוהמת 

נקבע לפי תוצאות מיצוי מימי של ארסן 

 והתפלג כך:

 

 סיווג הקרקע לפי רמות זיהום ויעדי קצה 2טבלה 

שיקום ראשונית התבססה על דוח  תכנית

חלופות זה. אזורי העבודה חולקו לפוליגונים 

שונים לפי רמות זיהום ויעד קצה )פוליגון 

אדום, פוליגון כתום, פוליגון צהוב ופוליגון 

ירוק(. את הדו''ח השני חיברה החברה 

ע במהלך ביצולשירותי איכות הסביבה 

פרויקט השיקום באתר רכס עתלית, על מנת 

מצוא חלופה כלכלית וסביבתית יותר ל

החברה בחנה אפשרות לאזור פוליגון כתום. 

של העברת קרקע מזוהמת למפעל נשר רמלה 

לצורך מחזור. להלן המלצת החברה כפי 

שפורטה במסמך ''חלופות לשיקום קרקעות 

 ":2017מזוהמות מתחם הרכס עתלית, מרץ 

 

 :המלצת החברה

בהתאם כלכלית, ו-עם סיום הבחינה הטכנו

של המשרד  למסמך ההנחיות המקצועיות

הקובע כי יש להתחשב בגודל האתר,  להגנ''ס

בסוגי הזיהום, במיקומם ובאופיים וליתן 

עדיפויות לטיפול בקרקע על ידי השבה 

, וכן בהתחשב בתוכניות וייעודי ומיחזור

הקרקע המתוכננים במתחם הרכס עתלית, 

גיבשה החברה את המלצתה לטיפול באדמה 

 .מפוליגון כתוםמזוהמת 

החברה מחלקת את המלצתה לשניים, 

בהתייחס לעלות כספית והיבט של תהליך 

המלצת החברה היא להעביר את מחזור, 

. בהתייחס לזמן הקרקע למפעל משר

מניעת מטרדים סביבתיים וסיכון  הטיפול,

לטפל באדמה עקב אי  שנשר לא יוכלו

לטפל באדמה  החברה היא התאמה, המלצת

המזוהמת ככיסוי בבריכת אידוי )במקרה זה 

 מדובר בתהליך השבת הקרקע(. 

 

 להלן פירוט השיקולים:

 מהירות שיקום האתר א(

 כדאיות כלכלית ב(

סמיכות האתר )מתקן  -בעלי עניין ג(

רכס  –יסה אשר יופעל במתחם פרמוט גר

 עתלית( 

על מנת  –אי התאמה לנשר  ד(

שהקרקע תוכל לעבור לשימוש במפעל נשר, 

יש צורך בגריסה של הערימה לפי מפרט 

שנשר העבירו וניפוי מעצמים זרים כגון 

 פסולת בניין, עצים ומתכות. 
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אתרי שיקום מתוכננים לשנה הקרובה

(טון)כמות קרקע 

 אתרי שיקום מתוכננים לשנה הקרובה 3איור 

  

 פעילות הקרובהמתוכננים לשנת  יקוםשאתרי  .4.2.3.3

 )אתר אפולוניה )פיילוט 

 אתר אס''פ נתניה 

 כפר יונה 

  שלב א' 148מ.ק 

 בית הכרם 

  2017תל השומר 

  2017צריפין מאי 

 פרדס בחסכון 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 יעד קצה כמות עלות

 ייצוב מיצוק –נאות חובב  4,256.6 436,4,281

 הטמנה –נאות חובב  513 019,611

 כיסוי –נאות חובב  947.84 77,722

 טורעאן )כיסוי( –אס''פ יבשה  3,948 142,128

 (הטמנהטורעאן ) –אס''פ יבשה  252 10,274

 עברון )כיסוי( –אס''פ מעוברת  2,392 182,808

 נשר 1,476 265,680

 סה''כ 13,785.44 5,076,067

 פירוט העברת קרקע מאתר רכס עתלית 3טבלה 
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 מול ביצוע בפועלתכנון  .4.3
כפי לאתרים השונים  2016 אוקטוברבוצע כבר בחודש  2017 – 2016תכנון ראשוני מפורט לשנים 

היגוי השונות. בתת פרק זה נפרט את התכנון הראשוני אל מול ביצוע בפועל כפי  שאושרו בועדות

 )גאנט(. 14.1 בסעיףשמפורט 

 ראשוני תכנון .4.3.1

לבין גאנט עדכני נכון לספטמבר  2016לגאנט שהוכן באוקטובר ההתייחסות בטבלה הינה ביחס 
2017 

 הערות סטטוס התקדמות אתר
לו''ז ראשוני אוקטובר 

2016 
בפועל נכון ביצוע 

 2017לספטמבר 
מבוצע ) שיקוםביצוע  אפולוניה

 (לאחר סקר סיכונים
ביצוע סקר סיכונים 

 והיערכות לפיילוט
סקר סיכונים מנוהל על 

 ידי רמ''י
 ביצוע סקר מוודא רכס עתלית

 (לאחר שיקוםמבוצע )
היערכות לסקר מוודא 

אחר שיקום )מבוצע ל
 (האתר

ראשוני כולל  לו''ז
טיפול במטמנה 

 שבוטלה
 2017אי צריפין מ

 (1,2,3)מתחמים 
מבוצע ) NFAהוצאת 

 (סקר מוודאלאחר 

 ביצוע סקר קרקע
 )מבוצע לפני שיקום(

עיכוב בהעברת השטח 
לחברה לשירותי איכות 

. השטח הועבר הסביבה
 2017ביולי 

 ביצוע סקר סיכונים 148מ.ק 
לאחר חקירת מבוצע )

 (קרקע

 סקר קרקע ביצוע
)מבוצע לפני סקר 

 סיכונים(

עיכוב נבע בעקבות 
 הוצאת היתרי חפירה

 ביצוע חקירת קרקע מש''א בית דגן
לאחר סקר מבוצע )

 (היסטורי

היערכות לביצוע 
)מבוצע  חקירת קרקע
 לפני השיקום(

עיכוב בביצוע בעקבות 
פינוי מחוברים על ידי 

 משרד הביטחון
''ס אישור המשרד להגנ בית הכרם

מבוצע )לדו''ח חלופות 
לאחר ביצוע חקירת 

 (קרקע

סקר סיכונים בביצוע 
וסקר קרקע )השלמות( 

)מבוצע לפני  בהשהיה
 השיקום(

סקר קרקע מתעכב 
בגלל תהליכי הפרדות 

של החברה לשירותי 
איכות הסביבה לחברת 

 ביוסויל
)מבוצע  חקירת קרקע תל השומר

 לאחר סקר היסטורי(
חקירת סקר היסטורי ו

)מבוצע לפני  קרקע
 (ביצוע סקר חלופות

 אין עיכוב בביצוע

אישור המשרד להגנ''ס  שדה דב אזרחי
 לחקירת הקרקע

 )מבוצע לאחר חקירה(

היערכות לפינוי 
 מחוברים

עיכוב בביצוע עקב 
הארכת פעילות לשדה 

 האזרחי
 2017צריפין דצמבר 

 (5)מתחם מס' 
אישור המשרד להגנ''ס 

 לחקירת הקרקע
לביצוע סקר  בהיערכות

קרקע )לפני ביצוע סקר 
 חלופות(

עיכוב בפינוי המחנה 
ובהעברת השטח 

לחברה לשירותי איכות 
. בלו''ז ראשוני הסביבה

היה תכנון לפצל את 
המתחם לשני אתרים 

 שונים
 לו''ז ראשוני אל מול ביצוע בפועל 4טבלה 
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 חדשים אתרים  .4.3.2

אתרים נוספים שיש צורך לשקמם ו/או לבצע במהלך שנת העבודה, נוספו על ידי ועדת היגוי 

 חקירת קרקע לצורך בינוי, להלן פירוט האתרים:

  באתר בוצעה חקירת קרקע, נכון לזמן כתיבת המסמך החברה בתהליך של  –כפר יונה

 תכנון לשיקום האתר.

  ש''ח לצורך חקירת קרקע. אין צפי לביצוע עקב  500,000הועדה אישרה  –מכבי יפו

 תושבים ובתי עסק.הימצאות 

  באתר בוצעה חקירת קרקע, הממצאים מראים כי אין צורך לשקם את  –פרדס בחסכון

 האתר. נכון לרגע כתיבת המסמך החברה מבצעת סקר סיכונים באתר.

  באתר מבוצע סקר היסטורי. –בסיס דלק באשדוד 

  מכרז  שיקום מטמנה, נכון לרגע כתיבת המסמך, החברה פועלת לפרסום –אס''פ נתניה

 לקלבן ראשי.

  ונערכת לביצוע חקירת סקר היסטורי  ביצעהנכון לרגע כתיבת המסמך, החברה  – 130נס

 באתר.קרקע 

  נכון לרגע כתיבת המסמך, החברה מבצעת סקר היסטורי באתר. -מעלות תרשיחא 

  סקר היסטורי בוצע. בימים אלו מבוצעות השלמות לסקר ההיסטורי  -מתחם עין דור

 ת שהתקבלו.בעקבות הערו

  ביצוע סקר היסטורי בעיצומו. -חוות המיכלים תש"ן 

  בוצע סקר היסטורי והועבר להתייחסות  –מזרח כפר שמריהו ושדה תעופה הרצליה

 המשרד להג"ס.

  בוצע סקר היסטורי וטיוטת הדוח הועברה לבילמוס. –מערב רמת השרון 

  בוצע סקר היסטורי. -רמת השרון  –רצועת הנופש 

  בוצע סקר היסטורי. -מתחם ה"בלוט"  –אשקלון 

 

 שבוטלואתרים  .4.3.3

החברה נערכה  – שיקום מטמנהבאתר רכס עתלית לבוטלה העבודה  במהלך פרויקט השיקום

לביצוע שיקום האתר, פורסם מכרז והוכנה תכנית עבודה, אך ועדת ההיגוי החליטה להעביר את 

 ביצוע השיקום לחברת 'מבנה תעשייה'
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 יותוהתקשרו  מכרזים .5
. החל על החברות הממשלתיותחוק חובת המכרזים ל ת בהתאםהשיקום פועלביצוע לניהול זרוע 

במכרזים המפורסמים על ידו כי המציע שומר על זכויות עובדיו, כאשר זרוע השיקום מקפיד להדגיש 

.קיום דיני עבודהכלל המשתתפים נדרשים למלא תצהיר בדבר 

להלן פירוט המכרים הרשעה פלילית. כלל המציעים נדרשים להגיש תצהיר בדבר היעדר בנוסף, 

 ונה:ראשה ת הפעילותשנמהלך אשר בוצעו ב

 מכרז פומבי מס 'A1/2016 -  הזמנה

שירותי קבלן  להציע הצעות למתן

חפירה וכלי צמ"ה  ראשי, עבודות

באתר שיקום קרקעות  והובלות

במכרז זה דירוג (. אפולוניה) ים-בנוף

ניתן  35% -ההצעות התפלג כך ש

ניתן  65%לאיכות החברה ואילו 

  5למכרז זה נגשו למחיר. 

מתמודדים.  2מתמודדים, נפסלו 

ההצעה הזוכה הינה של חברת 

לפני הכרזתה של חברת 'אולניק'. 

אולניק כחברה הזוכה, בוצע לה 

שימוע על מנת לבחון את תוכן 

הצעתה, בדגש על מחירים שהחברה 

ציינה. לאחר השימוע הוחלט כי אין 

מניעה שחברת 'אולניק' יזכו במכרז. 

ום היות וביצוע פרויקט השיק

השיקום באפולוניה מתעכב, זרוע 

באתר  הפעיל את 'אולניק' לביצוע

רכס עתלית, לפי סעיף מכרזי 

המאפשר להרחיב פעילות לאתרים 

 .נוספים

 

 

 עתירות במסגרת המכרז: •

החברה לשירותי  –בני וצביקה 

איכות הסביבה פסלה את חברת 

בני וצביקה במסגרת המכרז 

עקב אי עמידה בתנאי המכרז. 

בני וצביקה הגישו עתירה חברת 

לבית המשפט כנגד ההחלטה 

לפסול אותם. בית המשפט דחה 

 את העתירה בהסכמה.

אוליצקי הגישו  –אוליצקי 

עתירה לבית המפשט כנגד 

זכייתה של חברת אולניק כקבלן 

ראשי. בית המשפט דחה את 

 העתירה בהסכמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

 4.7.2016 מועד פרסום המכרז

 13.7.2016 מועד כנס מציעים

המועד האחרון להגשת 

 שלב א' -הצעות

7.8.2016 
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  'מכרז פומבי מסA2/2016 -  הזמנה

להציע הצעות למתן שירותי פיקוח 

צמוד לפרויקט שיקום קרקעות 

מזוהמות באתר אפולוניה בהרצליה. 

במכרז זה דירוג ההצעות התפלג כך 

שניקוד רכיב האיכות בהתאם 

ראיון , 25% -למסמכי ההצעה

 -ניקוד רכיב המחירו 10%התרשמות 

מתמודדים.  2 למכרז זה נגשו. 65%

.  'IED'ל חברת ההצעה הזוכה הינה ש

נכון לרגע כתיבת המסמך, חברת 

'IED'  מספקת שירוי פיקוח לאתר

 רכס עתלית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

 3.7.2016 מועד פרסום המכרז

 13.7.2016 מועד כנס מציעים

המועד האחרון להגשת 

 שלב א' -הצעות

7.8.2016 
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  'מכרז פומבי מסA3/2016 -  הזמנה

שירותי שמירה  להציע הצעות למתן

במכרז זה . קרקעות באתר/י שיקום

 30%דירוג ההצעות התפלג כך ש 

ניתן  70%ניתן לאיכות החברה ואילו 

היות ולאחר בחינת עמידת  למחיר.

ההצעות, נותרה הצעה כשרה אחת 

בלבד ובהתחשב בכך שהמחירים 

שנכללו בהצעות המחיר היו רק 

הדינמי הצעות פתיחה לשלב התיחור 

ועדת מכרזים )לא הצעות סופיות(, 

ל המכרז וטיבמיוחדת החליטה על 

 הנדון. 

 

 מכרז פומבי מס  'A4/2016 -  מכרז

קרקע  לביצוע סקר קרקע וגזי

נוף ים  במתחם מזרחית לתע"ש

במכרז זה דירוג ההצעות . בהרצליה

ניתן לאיכות  35% -התפלג כך ש

. ניתן למחיר 65%החברה ואילו 

 2חברות ונפסלו  6למכרז זה ניגשו 

טק -ינדקסוחברת חברות. חברת 

הוכרזה כזוכה במכרז  בע"מ 2013

זה והגישה את עבודתה בדצמבר 

2016 . 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

 3.7.2016 מועד פרסום המכרז

 14.7.2016 מועד כנס מציעים

המועד האחרון להגשת 

 שלב א' -הצעות

7.8.2016 
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  'מכרז מסגרת פומבי מסA5/201 - 

שירותי  הזמנה להציע הצעות למתן

עבור  מעבדה ואנליזת חומרים

 .הסביבה החברה לשירותי איכות

במכרז זה דירוג ההצעות התפלג כך 

ניתן לאיכות החברה ואילו  30%ש 

 2. למכרז זה נגשו ניתן למחיר 70%

חברות )אמינולאב ובקטוכם(. 

נפסלה היות והיא לא  אמינולאב

עמדה בתנאי הסף. חברת 'בקטוכם' 

בוועדת זכתה במכרז האמור. 

מכרזים של החברה, הוחלט כי יש 

להרחיב את הסכם ההתקשרות מול 

'בקטוכם' למתן שירותי דיגום, על 

מנת לתת מענה יעיל ורחב יותר 

 לזרוע השיקום בביצוע עבודתה. 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

 11.7.2016 המכרזמועד פרסום 

מועד אחרון להגשת שאלות 

 הבהרה מטעם המציעים

25.7.2016 

 8.8.2016 המועד האחרון להגשת הצעות

 

בוועדת מכרזים של החברה,   "

הוחלט כי יש להרחיב את הסכם  

מעבדת  ההתקשרות מול 

בקטוכם למתן שירותי דיגום,  

על מנת לתת מענה יעיל ורחב  

 "השיקום פעילותיותר ל
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  '2016מכרז פומבי מס  /A6 -  מכרז

במתחם תע"ש  לביצוע סקר סיכונים

חברות,  7. למכרז נגשו בית הכרם

חברות עקב פגם בהגשת  2נפסלו 

במכרז זה דירוג ההצעות ההצעה. 

ניתן לאיכות  35% -התפלג כך ש

 ניתן למחיר. 65%החברה ואילו 

זכתה חברת וינדקס טק במכרז זה 

סקר הסיכונים מבוצע  בע"מ. 2013

נכון לזמן כתיבת המסמך, אך יש צפי 

לעיכוב בביצועו היות ויש צורך 

להשלים את חקירת הקרקע בית 

 .  LDDהכרם על ידי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

 7.9.2016 מועד פרסום המכרז

 13.9.2016 מועד כנס מציעים

 27.10.2016 המועד האחרון להגשת הצעות

 

סקר הסיכונים מבוצע נכון "

, אך יש  לזמן כתיבת המסמך

צפי לעיכוב בביצועו היות ויש  

חקירת הקרקע   בהשלמתצורך 

בית הכרם על  במתחם 

 "LDD באמצעות



 

30 

 

  'מכרז פומבי מסA7/2016 -  הזמנה

מטמנה ברכס  להציע הצעות לשיקום

 שמונה. למכרז זה ניגשו עתלית

במכרז חברות.  ארבעחברות ונפסלו 

 35% -זה דירוג ההצעות התפלג כך ש

ניתן  65%ניתן לאיכות החברה ואילו 

המכרז בוטל בהנחיית וועדת  למחיר.

ההיגוי )העבודות יבוצעו על ידי 

 במסגרת ביצוע המכרז בוצעו רמ"י(.

סיורי קבלנים, מתן מענה לשאלות 

הבהרה של מתמודדים שונים 

והיערכות כללית של החברה לביצוע 

העבודה. חברת 'רם הנדסה' זכתה 

 במכרז. 

 

  'מכרז פומבי מסA8/2017 -  מכרז

תע"ש  לביצוע סקר קרקע במתחם

 חמש. למכרז זה נגשו בית הכרם

במכרז זה דירוג ההצעות חברות. 

ניתן לאיכות  35% -התפלג כך ש

. ניתן למחיר 65%החברה ואילו 

זכתה חברת אל. די. די במכרז 

(LDDטכנולוגיות מתקדמות בע"מ ) .

נכון לרגע כתיבת המסך, העבודה 

עדיין לא החלה עקב תהליכי פירוק 

חברת ביוסויל המשותפת לחברה 

לשירותי איכות הסביבה וחברת 

LDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

  

 09/01/2017 מועד פרסום המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות 

 הבהרה מטעם המציעים

15/01/2017 

 24/01/2017 המועד האחרון להגשת הצעות

 

כתיבת המסך,  לרגע נכון "

  עקב החלה לא עדיין העבודה

  ביוסויל חברת פירוק תהליכי

  לשירותי לחברה המשותפת

 "LDD וחברת הסביבה איכות



 ומכרזים עתידייםהתקשרויות  .5.1
היקף  תיותקשרוהנושא מכרז/ מס'

 שנתי 

סוג המכרז/התקשרות 

 קיים

סוג המכרז/התקשרות 

 עתידי מומלץ

לו"ז לביצוע 

התקשרות 

 חדשה

 נימוק

עריכת סקרים  1

 היסטוריים

עשרות 

 ₪אלפי 

הסכמי התקשרות 

 פרטניים

הסכמי התקשרות 

 פרטניים

בהתאם 

 לצורך

היקף כספי 

קטן, שונות 

 אתרים גדולה

חקירת הקרקע, גזי  2

קרקע ולביצוע סקר 

 מוודא

מיליוני 

₪ 

היקף כספי  17-יול מכרז רוחבי מכרזים פרטניים

גדול, ניתן 

ליצר מפרט 

 הנדרשרוחבי 

מאות  ביצוע סקרי סיכונים 3

 ₪אלפי 

בהתאם  מכרזים פרטניים מכרזים פרטניים

 לצורך

גדולה שונות 

בין אתרי 

 שיקום

ניתוח סקרי סיכונים  4

 ובניית חלופות שיקום

עשרות 

 ₪אלפי 

הסכמי התקשרות  לא קיים

 פרטניים

בהתאם 

 לצורך

היקף כספי 

קטן, שונות 

 אתרים גדולה

מדידות שטח לפני,  5

במהלך ולאחר ביצוע 

 עבודות שיקום

עשרות 

 ₪אלפי 

הסכמי התקשרות 

 פרטניים

ניתן ליצר  17-ספט מכרז רוחבי

מפרט טכני 

 הנדרש רוחבי

ביצוע עבודות חפירה,  6

הובלות קרקעות 

מזוהמות ופסולת 

מסוכנת, אספקת 

 שירותי "מבצע הבניה"

מיליוני 

₪ 

מכרז פרטני המאפשר 

 הרחבה

יבוצע לאחר  18-פבר רוחבימכרז 

הפקת לקחים 

של המכרז 

 הנוכחי

פיקוח על עבודות קבלן  7

 ראשי/מבצע בניה

מאות 

 ₪ אלפי

מכרז פרטני המאפשר 

 הרחבה

יבוצע לאחר  18-פבר מכרז רוחבי

הפקת לקחים 

של המכרז 

 הנוכחי

ביצוע סקרי איכות  8

 אוויר

עשרות 

 ₪אלפי 

הסכמי התקשרות 

 פרטניים

הסכמי התקשרות 

 פרטניים

בהתאם 

 לצורך

היקף כספי 

, יחסית קטן

שונות אתרים 

 גדולה

הקמת מערכת מידע  9

 ובקרת זמן אמת 

מיליוני 

₪ 

 פרויקט בודד 17-ספט מכרז פרטני לא קיים

מיליוני  שטיפההקמת מתקן  10

₪ 

 פרויקט בודד 17-דצמבר מכרז פרטני לא קיים

מיליוני  הקמת מתקן תרמי 11

₪ 

 פרויקט בודד 17-דצמבר מכרז פרטני לא קיים

עשרות  שירותי מעבדה אנליטית 12

 ₪אלפי 

יבוצע לאחר  18-פבר מכרז רוחבי מכרז רוחבי

הפקת לקחים 

של המכרז 

 הנוכחי

 פירוט מכרזים והתקשרויות עתידיים 5טבלה 
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 ללא מכרזלביצוע סקרים התקשרויות ביצוע  .5.2
 עלות בש''ח חברה אתר התקשרות

רצועת הנופש רמת  סקר היסטורי

 השרון

אדמה אפיון ושיקום 

 אתרים בע''מ

10,600 

לשם שפר איכות  מערב רמת השרון סקר היסטורי

 הסביבה בע''מ

16,000 

מזרח כפר שמריהו  סקר היסטורי

ושדה תעופה 

 הרצליה

לשם שפר איכות 

 הסביבה בע''מ

15,500 

לשם שפר איכות  תש''ן סקר היסטורי

 הסביבה בע''מ

9,500 

אשקלון מתחם  סקר היסטורי

 הבלוט

אל.די.די. טכנולוגיות 

( 2005מתקדמות )

 בע"מ

12,000 

 15,000 יוזמות למען הסביבה כפר יונה היסטוריסקר 

 10,000 גיאופרוספקט בע''מ 148מ.ק  סקר היסטורי

 10,000 גיאופרוספקט בע''מ מש''א בית דגן סקר היסטורי

לודן טכנולוגיות  פרדס בחסכון חקירת קרקע

 סביבה

115,195 

אל.די.די. טכנולוגיות  אפולוניה חקירת קרקע

( 2005מתקדמות )

 בע"מ

37,970 

אל.די.די. טכנולוגיות  אפולוניה חקירת קרקע

( 2005מתקדמות )

 בע"מ

199,632 

 פירוט התקשרויות ללא מכרז 6טבלה 
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6. RFI 
לבחינת  RFIפרסמה החברה  2016במרץ 

טכנולוגיות/מתקנים לשיקום קרקעות 

מזוהמות במסגרת הכנת תכנית חלופות 

  לטיפול ושיקום קרקעות.

  תאריך ) 31/03/2016עד תאריך ה

חברות  RFI ,)16 ה סיום הגשת

הציעו את הטכנולוגיות שלהם 

בין  לטיפול בקרקעות מזוהמות.

היום חברות  RFIהחברות שניגשו ל 

 ישראליות ובינלאומיות. 

 :51סך הטכנולוגיות שהוגשו הינו 

 טכנולוגיות לטיפול ביולוגי. 15 

 פיזיקלי.טכנולוגיות לטיפול  21 

 טכנולוגיות לטיפול כימי. 15 

 

 שם החברה/חברות מחו"ל שם החברה המייצגת בישראל

  Astec 

  CH2M HILL 

 Deconta נגב אקולוגיה

Luxembourg Dredging Company SA 

(Ludreco SA) 

Michel Farjon 

KEYSTONE Engineering Ltd. & BELFOR HPC Envirotec S.A. 

 MT2 - Metals Treatment Technologies ד"ר ישעיהו בר אור 

  Pureous Products 

  SETCAR 

  Sol Environment 

  Thermodyne Technologies 

  ,SRT - Soil Remediation Technologies אלונה שפר, טביב

 ,BIO-GREEN PLANET, CHEMCOMEX Praha א.ב. טכנולוגיות מיחזור תעשיתיות -אבי בן ליש 

OSEII, PRP 

 BATTA Environmental Associates אדריכלות, תכנון וסביבה -אתוס

 V-FIX ECOTECHNOLOGIES PTE חץ ביצוע וטכנולוגיות

   דביר אקולוגיה

 RGS 90 שיכון ובינוי מים

 RFIפירוט החברות שניגשו ל  7טבלה 

 RFIעל 

 RFI (Request For Information)מטרת הליך 

( ביחס  יזמיםאיסוף מידע )מספקים או  הינה

למגוון נושאים ובעיקר באשר ליכולתם להיענות  

להספק  ביחס  פרויקטלצרכי ה

לטיפול בקרקעות   /שירותיםטכנולוגיות

 .  מזוהמות

של הטכנולוגיות  מיון ראשוני  הינוההליך 

והכנה לשלבי  לטיפול בקרקעות מזוהמות 

רחב של   פורוםפונה ל ,העבודה שלאחר מכן ולכן

אמורים להשתתף  ר שאמציעים פוטנציאליים 

 .יםהבא יםבשלב



6.1. RFI טכנולוגיות בדבר   /

מתקנים זמינים / 

לטיפול בקרקעות 

  מזוהמות

עובדים על  אנונכון לרגע כתיבת המסמך, 

בדבר נוסף,  RFIפרסום מסמך הכנה ו

הזמינים  Off-Siteטכנולוגיות/מתקנים  

ליישום מיידי לטיפול בקרקעות מזוהמות 

במסגרת הפרויקט, החברה . בישראל

מעוניינת למפות את החלופות הפעילות 

הקיימות בארץ לטיפול בקרקעות מזוהמות  

לפיכך, מבקשת החברה לקבל לידיה פרטי 

מידע הנוגעים לטכנולוגיות ולשיטות הטיפול 

 .בקרקעות מזוהמות

  החברותמיפוי  .6.1.1

 בביצוע החברה את ישמש החברות מיפוי

 פיו על מידע בסיס ויהווה החלופות בחינת

 וועדת בפני השונות ויוצגו החלופות ישווה

 מתקני/טכנולוגיית בחינת בתהליך ההיגוי

 מבוצע אשר ביותר המתאימים הטיפול

 לאחר השיקום מאתרי אחד בכל פרטנית

 ולאור קרקע גז/קרקע סקרים השלמת

 חלופת אופן בחינת. החקירה ממצאי

 בהתאם מבוצע ביותר המתאימה הטיפול

 טיפול חלופת בחינת אופן" למסמך

 שיקום בפרויקט בקרקעות מזוהמות

 שיקום באתר המפורסם "המדינה קרקעות

 ההחלטה כאשר ,המדינה קרקעות

 המתאימה הטכנולוגיה לבחירת בקשר

 .משרדית בין היגוי ועדת י"ע מתקבלת ביותר

 טיפול טכנולוגיות/מתקנים אודות מידע

 ויפורסם ספקים בטבלת ירוכז הזמינים

 .של הפרויקט אינטרנט באתר
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 סיכוניםניהול  .7
זרוע  שיקום קרקעות מבצע ניהול סיכונים 

על מנת לצמצם חוסר ודאות פרויקטאלי 

ואילוצים שונים )פנימיים וחיצוניים( במהלך 

הפרויקט ולחשוף אותו לסיכונים שונים 

במהלך מחזור חיי החיים שלו. חשיפה 

לסיכון הינה חשיפת הפרויקט לאי ודאות 

אי עמידה ביעדי עלויות, הגוררים ולפשרות 

לוחות זמנים, ביצועים ואיכות. ניהול 

סיכונים הינו תהליך פרואקטיבי בו מזהים 

אילוצים ואי ודאויות פוטנציאליים 

 ומתכננים פעולות שונות להתמודדות. 

 סיכוןהגדרת  .7.1
חשיפה לאפשרות, שאירוע בעל תוצאות 

 .בלתי רצויות, יתפתח בהסתברות מסוימת

של מתודולוגיה  .7.2

 ניהול סיכונים

 

 

 

 

 

 

 

בחינת מסמכי 
הפרויקט

סיעור מוחות

איסוף מידע

WBSניתוחי 

שיטות נוספות

 

חשיפה לסיכון הינה חשיפת הפרויקט   "

פשרות באי עמידה ביעדי  אלאי ודאות ול

 " עלויות, לוחות זמנים, ביצועים ואיכות

 לניהול סיכונים רציונל

יצירת מנגנון פרו אקטיבי לזיהוי והערכה של  

מתן מענה לסיכונים העלולים  ו סיכונים

 תוך היערכות מתאימהלהתממש 
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 הסיכוניםניתוח  .7.2.1

 . 5עד  1כאשר החומרה וההסתברות מסווגות מ הינו איכותי 

 בפרויקטהערכת חומרת פגיעה 

 צבע ערך  תיאור חומרה

Severe - 5 פגיעה משמעותית וקשה בפרויקט חמור מאד   

   4 פגיעה משמעותית בלו"ז, עלויות או ביצועים  High -חמור 

   3 פגיעה מוגבלת בלו"ז, עלויות או ביצועים  Medium -בינוני 

   2 פגיעה קלה בלו"ז, עלויות או ביצועים  Low -קל 

   1 פגיעה שכמעט ואיננה מורגשת Minimal -מזערי 

 הערכת חומרת פגיעה 8טבלה 

 הסתברות להתרחשות הסיכון

 צבע ערך  תיאור חומרה

   5 רוב הסיכויים שהאירוע אכן יתרחש Frequent -שכיח 

   4 הסיכויים גבוהים שהאירוע אכן יתרחש Probable -לעיתים קרובות 

   3 הסיכויים סבירים ביותר שהאירוע יתרחש Remote -מעת לעת 

 Extremely -לעיתים רחוקות 

Remote 
   2 הסיכויים נמוכים ביותר שהאירוע יתרחש

   1 הסיכויים קלושים ביותר שהאירוע יתרחש Minimal -נדיר 

 הסתברות להתרחשות סיכון 9טבלה 

 חומרה       הסתברות 
חמור מאוד 

- Severe 

 -חמור 

High 

 -בינוני 

Medium 
 Low -קל 

 -מזערי 

Minimal 

      Frequent -שכיח 

      Probable -לעיתים קרובות 

      Remote -מעת לעת 

      Extremely Remote -לעיתים רחוקות 

      Minimal -נדיר 

 מטריצת הסתברות וחומרה 10 טבלה
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 לטיפול בסיכוןאסטרטגיה  .7.2.2

  הפרויקט לבטל סיכון  תכניתשינוי  –הימנעות 

  לגורם אחרהעברת סיכון  –העברה 

  הקטנת ההסתברות ו/או חומרה לסיכון –שיכוך 

  קבלת הסיכון –השלמה 

 במידה והסיכון התממש מידיותתכנון מקדים לפעולות  –מגירה  תכנית 

 לאחר בחירת אסטרטגיה לטיפול בסיכון נעשה ניתוח סיכונים נוסף תוך בקרה ומעקב.

 

 שלנובפרויקט  .7.2.3

ונים בפרויקט רכס עתלית ובאפולוניה. הסיכונים ניהל סיכזרוע שיקום קרקעות  2016בשנת 

 חולקו לקבוצות ותתי קבוצות:

 

כאשר הוא מתעדכן מעת לעת לפי הצורך, בקרה  בשלב תכנון השיקוםניהול הסיכונים מתבצע 

 . עד כה בוצע ניהול סיכונים לאתר עתלית ואפולוניה.ומעקב מתבצעים לכל אורך חיי הפרויקט

 

חבטיחות ואיכות 
סביבה

chemicalכימי •

עבודות חפירה  •
Excavation 

works

עבודה עם ציוד  •
מכני הנדסי  

Construction 
Equipment

תאונות דרכים  •
Traffic Accident

הדף  /חומרי נפץ•
Explosives

 Fireסיכוני אש •
Hazard

השגת גבול  •
Trespass

רגולציה  •
Regulatory

טכני

דרישות  •
Requirements

טכנולוגיה  •
Technology

סיבוכיות  •
וממשקים  

Complexity and 
Interfaces

אמינות וביצועים  •
Reliability and 

Performance

Qualityאיכות •

חיצוני

 Suppliersספקים•

רגולציה  •
Regulatory

פיננסי , שוק•
Market

לקוחות  •
Costumer)י''רמ  ,

משרד להגנת  
,  אוצר, הסביבה

(ש ואחרים''תע

מצב ביטחוני  •
Security 

situation

מזג אוויר  •
Weather

ארגוני

תלויות הפרויקט •
Project 

Dependencies

משאבים  •
Resources

Fundingמימון •

תיעדוף  •
Prioritization

ניהולי

הערכה •
Estimating

Planningתכנון  •

שליטה •
Controlling

תקשורת •
Communication



8. HUB  

 HUBהגדרת  .8.1

אתר מרכזי המכיל את מרבית אמצעי 

הטיפול ומקשר בין אתרי המשנה. התהליך 

מכשיר את הקרקע  HUBהמתרחש ב 

מבחינת היררכיה  (Reuse)לשימוש חוזר 

 סביבתית. 

פעילות עקרונות  .8.2

HUB 

ממספר  HUBקרקע מזוהמת מגיעה לאתר 

ישנם  HUBאתרי שיקום במקביל. באתר ה 

מספר טכנולוגיות שונות לטיפול בקרקע 

המזוהמת, בכללן מתקן שטיפה, מתקן תרמי 

 ומתקן ביולוגי.
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שבוצעו על פעולות  .8.3

ידי זרוע שיקום 

 HUB במסגרת

, זרוע HUBבמסגרת בחינת כדאיות הקמת 

מזוהמות היתה שותפה שיקום קרקעות 

ביצעה בשנה האחרונה מספר פעולות להליך ו

 :כמפורט להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיונים בועדת היגוי•

דיונים בועדה מקצועית•

י וחברות תכנון''דיונים מול רמ•

ס''דיונים מול המשרד להגנ•
דיונים

סיור מקצועי בהולנד•

סיור בארץ בשיתוף המשרד •
י למציאת ''וחברת תכנון של רמ

HUBמיקום למרכז 

סיורים

חלופות של היבטים  •
,  תכנוניים, סטטוטוריים

תשתיתיים ותפעוליים

תכנון מכרזים•

מסמכים

הכנת מתודולוגיה לטיפול  •
הערכת , באתרי שיקום שונים

כמויות וזיהומים שונים  
המשמשים לבחינת היתכנות  

HUBהקמת 

הכנת 
מידע 

והעברתו

12%

22% 12%

9%

3%

1%
40%

פילוג כמויות קרקע מזוהמת לטיפולים  
(בהתקיים מתקן שטיפה בלבד)

כיסוי מפעל נשר

ייצוב מיצוק ביולוגי

ס"מטמנת חומ אקוסול

שטיפה
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 עדכניתמתודולוגיה  .8.4
החברה ביצעה במהלך שנת הפעילות 

הראשונה, הערכה של כמויות הקרקע 

 המזוהמת הצפויה במהלך השנים.

המתודולוגיה של הערכת כמויות זיהום 

מחושב באתר, הערכת עלויות ואופי הזיהום 

הינה הרמה  1רמה  מידע שונות.לפי רמות 

הינה רמה  2בה אין שום סקר באתר. רמה 

  3רמה בבה יש סקר היסטורי באתר ואילו 

זרוע השיקום בוחן את יש סקרי קרקע. 

המידע בצורה אקטיבית תוך ניתוח מידע 

שמתקבל והתאמתו למתודולוגיה חדש 

הנבחרת. להלן ממצאים עדכניים לרגע 

 כתיבת הדו''ח:

 

ייצוב  מפעל נשר כיסוי שנה

 מיצוק

מטמנת  ביולוגי

 חומ"ס

 TOTAL שטיפה אקוסול

2017 564 1,275 1,217 1,508 895 137 0 5,596 

2018 22,645 44,382 23,575 18,332 6,466 2,587 77,717 195,704 

2019 9,084 18,254 9,798 11,099 3,398 1,359 28,729 81,720 

2020 64,437 125,589 67,150 52,002 18,230 7,292 222,513 557,212 

2021 41,845 80,193 44,197 37,866 12,350 4,940 145,254 366,645 

2022 529 1,083 586 812 234 93 1,564 4,900 

2023 86,162 166,566 88,455 55,328 21,393 8,557 306,170 732,632 

2024 1,104 2,208 1,188 1,304 402 161 3,533 9,900 

2025 8,661 17,686 9,555 12,929 3,744 1,498 25,859 79,932 

TOTAL 235,031 457,236 245,720 191,17

9 

67,112 26,624 811,339 2,034,241 

 הערכת כמויות קרקע מזוהמות 11טבלה 
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 חלופות טכנולוגיות לטיפולבחינת  .8.5
כחלק מפרויקט השיקום, נדרש לבצע דוח המפרט את ניתוח חלופות טכנולוגיות לעניין שיטות 

לעשות שימוש על מנת לתת מענה לזיהומים באתרי השיקום. לשם כך, טיפול קיימות בהן ניתן 

 פנתה החברה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודה לחברות יעוץ שונות.

הצעות מחיר לביצוע העבודה כאשר אף הצעה לא נפסלה. דירוג ההצעות לבחירת  4התקבלו 

 ש''ח.  150,000בעלות של  החברה נקבע לפי מחיר. לביצוע העבדה נבחרה חברת 'אקולוג'

 העבודהתוצרי  .8.5.1

  ספרותסקר  .8.5.1.1

סקר ספרות של שיטות טיפול ומתקני הטיפול הפוטנציאליים עבור כלל אתרים בהם יבצעו טיפול 

 . ושיקום קרקעות מזוהמות

 בסקר נבחנו מספר שיטות לטיפול כמפורט בטבלה:

 

 

 ייצוב מיצוק שטיפת קרקע טיפול תרמי טיפול ביולוגי

כללי של תיאור 

 הטכנולוגיה

תיאור כללי של  תיאור הטכנולוגיה TDטכנולוגית 

 הטכנולוגיה

בצורת   TDטכנולוגיית  ניטור ובקרה

Ex-Situ \ On-site 

התאמת הטכנולוגיה  סוגי מזהמים

 לקבוצות המזהמים

שיקולים 

 סביבתיים

פרמטרים אופייניים  שלבי הטיפול (Pyrolysisפירוליזה )

 לקרקע מטופלת

תכנון תהליך הטיפול  שריפה יתרונות וחסרונות

ובדיקת עמידה ביעדי 

 הטיפול

טיפול מיצוב מיצוק 

 (Ex-Situמחוץ לאתר )

Ex-situ טיפול מיצוב מיצוק  ועלויות סוגי מתקנים שיקולים סביבתיים

 In-Situבמקום: 

In-situ  שיקולים סביבתיים  

  יתרונות וחסרונות  

 שיטות טיפול פוטנציאליות 12 טבלה
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 טכנייםמפרטים  .8.5.1.2

כחלק מסקירת חלופות טיפול אפשריות לטיפול בקרקע מזוהמת, חברת 'אקולוג' הכינה מפרטים 

 טכניים עבור שיטות טיפול המפורטות לעיל. 

  ביולוגיטיפול 

לטיפול ביולוגי עבור קרקע המזוהמת  Ex-Situמפרט טכני עבור תכנון, הקמה ותפעול של מתקן  

 . SVOCs, VOCs, PAH, PCBבחומרים אורגניים, 

 תרמיטיפול 

(  Desorption Temperature TDמפרט טכני עבור תכנון, הקמה ותפעול של מתקן לטיפול תרמי )

 . בקרקע המזוהמת בחומרים מסוכנים או רעילים, דלקים ושמנים

 שטיפהמתקן 

ן, הקמה ותפעול של מתקן לשטיפת קרקע עבור קרקע המזוהמת בחומרים מפרט טכני עבור תכנו

  ומתכות. SVOC, VOC, PAH, PCBדלקים,  -אורגניים, אנאורגניים וחומרי הדברה 

 מיצוקייצוב 

( לטיפול בקרקע Ex-Situמפרט טכני עבור תכנון, הקמה ותפעול של מתקן לייצוב/מיצוק )

 וחומרים רדיואקטיביים. SVOCsנאורגניות, חומרי נפץ, המזוהמת בחומרים במתכות, תרכובות א

אפיון הקרקע המיועדת לטיפול, דרישות טכניות עבור מתקן המפרטים ישנה התייחסות לבכל 

הטיפול, בקרת איכות והבטחת איכות, דרישות סביבתיות, כניסת המערכת לארץ, אישורים 

 והיתרים והקמת המתקן.
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מרכיבי עלות השיקום, ישימות   בנוסף נבחנו היבטים נוספים במסמך כגון ניתוח

פתרונות הקצה בישראל, הערכה שטנו כלכלית ליישום פתרונות הקצה בישראל וסיכום 

 והמלצות.

ומחזור קרקעות חלופות של השבה ניתוח  .8.6

 מזוהמות
מטרת מסמך זה הינה ביצוע סקירה של החלופות העומדות בפני קובעי המדיניות בנוגע לשימוש 

( תוך הסתמכות על הידע הנצבר Beneficial Useהחוזר בקרקעות מזוהמות שעברו טיפול )

רגולציה במדינות שונות בעולם, התייחסות למאפייני הקרקע )פיזיקאליים וכימיים( היקפים, ו

 רלוונטית. על בסיס מידע זה יגובש מתווה אפשרי ליישום בישראל.

הצעות מחיר לביצוע העבודה כאשר אף הצעה לא נפסלה. דירוג ההצעות לבחירת  6התקבלו 

 ש''ח. 00045,' בעלות של לודןהחברה נקבע לפי מחיר. לביצוע העבדה נבחרה חברת '

 העבודהתוצרי  .8.6.1

 ספרותסקר  .8.6.1.1

 מתמקדת בשני תחומים עיקריים:סקירת הספרות 

טכנולוגיות הטיפול הזמינות העיקריות וההשפעה שלהן על תכונות הקרקע. להיבט זה  (1)

השפעה רבה על פוטנציאל היישום של הקרקע לאחר הטיפול. טכנולוגיות טיפול המשנות את 

מגבלות  תכונות הקרקע משמעותית )ובייחוד את התכונות הגיאוטכניות שלה(, עלולות להציב

הטכנולוגיות שנבחנו הן שטיפה, טיפול תרמי, טיפול קשות על השימוש החוזר לאחר הטיפול. 

 ביולוגי וייצוב מיצוק. 

בחינת אופן ניהול השבה ומחזור קרקעות במספר מדינות יעד, זאת במקביל לבחינת  (2)

במסגרת  פוטנציאל היישום ופתרונות הקצה העיקריים לקרקעות המטופלות בתום השיקום.

הולנד, בלגיה, אנגליה וניו ג'רסי. איסוף המידע התמקד בבחינת אופן  –זו נבחנו ארבע מדינות 

סיווג הקרקע וערכי הסף הניתנים ליישום בכל מדינה ובכל אתר )עפ"י שימושיו הנוכחיים 

ו/או העתידיים(. כמו כן נאסף מידע באשר לשימושי קצה פוטנציאלים ואופן ניהול השיקום 

 המדינות שנבחנו הן הולנד, בלגיה, אנגליה וניו ג'רסי.  ישום במדינות אלה.והי
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 לביצוע פרויקט השיקוםהחברה היערכות  .9
פרויקט שיקום קרקעות מזוהמות והכרזתה כזרוע ביצוע, החברה לשירותי איכות  ניהולבמסגרת 

היערכות לביצוע הפרויקט ברמה הכללית והפרטנית לכל אתר. הסביבה, קיימה )ועודנה מקיימת( 

 להלן סיכום שנת היערכות ראשונה לפרויקט:

 ארגוני של זרוע ביצוע שיקום קרקעותעץ  .9.1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל החברה''מנכ

ר גלעד גולוב''ד
ועדת מכרזים  

מיוחדת

ל שיקום  ''סמנכ
קרקעות מזוהמות

אולג גרנד' אינג

כספים

שי צברי

מערכות מידע

דני הוכמן

יועצת משפטית 
והתקשרויות

ד עדי דונר''עו

פרויקטי  
שיקום

מנהל פרויקט

עומר כהן' אינג

נותני שירותים/קבלנים

מנהל פרויקט

'עומר לייבוביץ' אינג

נותני שירותים/קבלנים

מנהל פרויקט

מתי כספי

נותני שירותים/קבלנים

הבטחת איכות

אלה ססונר

בטיחות

ויטלי  ' אינג
אולידורט

רכש

משה סדון

 עץ ארגוני זרוע שיקום 5איור 
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 מקצועייםקורסים  .9.2
קורס ניהול פרויקטים של שבעה מפגשים יומיים. תוכן הקורס כלל הגדרת יעדי הפרויקט, 

, SOWפונקציית הפרויקט, מחזור חיי הפרויקט, ניהול בעלי עניין, ניהול תקשורת, ניהול תכולה 

WBS גאנט, שימוש בתוכנת ,Ms – Project בטיחות בעבודה וניהול סיכוני בטיחות, בקרת ,

 פרויקט ועוד.

 מטרת הקורס הינה שיפור מיומנות מנהלי הפרויקטים בניהול אתרי שיקום.

 בקורס זה השתתפו חלק ממנהלי הפרויקטים של זרוע שיקום.
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9.2.1. CL:AIRE 

זרוע שיקום קרקעות מזוהמות מקיים 

, אשר CL:AIREהתקשרות רציפה מול ארגון 

מטרתו להגדיל מודעות לניהול מיזמים 

בקרקעות, מים וסביבה, על ידי איסוף מידע 

בתעשייה מהתעשייה ופיתוח יוזמות 

המשפרות יעילות וחוסכות בכסף. ארגון 

CL:AIRE  מאפשר גישה לאתר שלו וביצוע

ים מקוונים. ישנה גישה קורסים מקצועי

העתק מלאה לספרייה המקוונת של הארגון, 

של דו''ח "מצב השוק" שכולל ניתוח מקיף 

 ועוד.  של שוק שיקום הקרקעות ומגמות

במסגרת ההתקשרות, זרוע שיקום קרקעות 

ביצע מספר קורסים מקוונים, על מנת 

אורכו של  .להעלות את הידע הקיים בארגון

)לא כולל מבחן  שעות 3כל קורס הינו 

מקוון(. כל מנהלי הפרויקטים בזרוע שיקום 

 כמפורט להלן:קרקעות עברו את הקורסים 

טכנולוגיות קורס  .9.2.2

 שיקום

הטכנולוגיות נלמדו  במסגרת הקורס

 האפשריות לשיקום. העיקריות 

 ביולוגיקורס  .9.2.3

קורס זה מכסה את עקרונות התכנון, ביצוע 

ואימות בביצוע טכנולוגיה זו. במסגרת 

הקורס נלמדו השיקולים העיקריים שיש 

 במסגרת הפעלת טיפול זה.לבחון 

מהם עקרונות במסגרת הקורס נלמדו 

התכנון העיקריים של טיפול זה והיבטים 

 עיקריים שיש לבחון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינו אגון עצמאי בלתי תלוי   CL:AIRE ארגון

על מנת לעורר את המודעות   1999שהוקם בשנת 

לקרקע מזוהמת בבריטניה ולטכנולוגיות טיפול  

 מתקדמות
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 תרמיטיפול קורס  .9.2.4

קורס זה מכסה את עקרונות התכנון, ביצוע 

ואימות בביצוע טכנולוגיה זו. במסגרת 

הקורס נלמדו השיקולים העיקריים שיש 

 לבחון במסגרת הפעלת טיפול זה.

 in situבמסגרת הקורס ניתן דגש לטיפול 

 וההבדלים ביניהם. ex situוטיפול 

נלמדו מהם עקרונות התכנון העיקריים של 

ניתן  והיבטים עיקריים שיש לבחון.טיפול זה 

דגש על התאמת סוגי קרקע ומזהמים שונים 

 לטיפול זה. 

 שטיפהקורס  .9.2.5

קורס זה מכסה את עקרונות התכנון, ביצוע 

ואימות בביצוע טכנולוגיה זו. במסגרת 

הקורס נלמדו השיקולים העיקריים שיש 

 לבחון במסגרת הפעלת טיפול זה.

עקרונות במסגרת הקורס נלמדו מהם 

התכנון העיקריים של טיפול זה והיבטים 

  עיקריים שיש לבחון.

במסגרת הקורס נבחנו ההבדלים בין 

מתקנים ניידים לקבועים, התאמת סוגי 

 זה. לטיפולומזהמים שונים קרקע 

 ייצוב מיצוקקורס  .9.2.6

קורס זה מכסה את עקרונות התכנון, ביצוע 

ואימות בביצוע טכנולוגיה זו. במסגרת 

למדו השיקולים העיקריים שיש הקורס נ

 לבחון במסגרת הפעלת טיפול זה.

במסגרת הקורס נלמדו מהם עקרונות 

זה והיבטים  התכנון העיקריים של טיפול

 עיקריים שיש לבחון. 

במסגרת הקורס נבחנו ההבדלים בין 

מתקנים ניידים לקבועים, התאמת סוגי 

 קרקע ומזהמים שונים לטיפול זה.

 in situבמסגרת הקורס ניתן דגש לטיפול 

 וההבדלים ביניהם. ex situוטיפול 

התאמת סוגי דו היבטים רגולטוריים, נלמ

 קרקע ומזהמים שונים לטיפול זה.
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 עבודה נהלי  .10
ת מזוהמות מנהל זרוע שיקום קרקעו

בשיתוף עם מערך הבטחת איכות של חברת 

ESC נהלי עבודה  החל משלב הקמתו

פנימיים המחייבים את כלל חברי הארגון 

הפועלים במסגרת זרוע שיקום קרקעות. 

עדכון הנהלים הינו דינמי ומשתנה בהתאם 

 להפקת לקחים ושיפור כולל.

 -עבודה נוהל  .10.1

זרוע ביצוע לשיקום 

 קרקעות מזוהמות
נוהל זה קובע את הפעולות שעל החברה 

 לשירותי איכות הסביבה לבצע במסגרת

הסכם המסגרת עם ממשלת ישראל לניהול 

ולביצוע מטלות ישירות בפרויקט שיקום 

קרקעות מזוהמות, בהתאם להחלטת 

( מיום 31)דר/ 624ממשלת ישראל מספר 

30/10/2015. 

  מטרה 

 פרויקטלהבטיח ביצוע תקין ונאות של 

שיקום הקרקעות המזוהמות, תוך 

עמידה בהתחייבויות המפורטות בחוק 

 .ובהסכם המסגרת

 -עבודה נוהל  .10.2

תהליך התקשרויות 

החברה במסגרת זרוע 

ביצוע לשיקום 

 קרקעות מזוהמות
נוהל זה קובע את השיטה לפיה מתבצעת 

התקשרות להזמנת טובין או לביצוע 

שירותים במסגרת פעילות החברה כזרוע 

 .לשיקום קרקעות במדינת ישראלביצוע 

 ותמטר  

להבטיח שלא תוצאנה  1

הזמנות רכש של החברה במסגרת 

הפעילות, ללא הזמנה מאושרת 

 בכתב מועדת ההיגוי.

להבטיח תהליך תקין  2

ושוויוני של התקשרויות במסגרת 

פעילות החברה כזרוע ביצוע 

 לשיקום קרקעות.

להבטיח את קבלת ההצעה  3

החברה  הטובה ביותר עבור פעילות

במסגרת זרוע ביצוע לשיקום 

קרקעות וזאת בהתאם להסכם 

מסגרת בין החברה למשרד להגנת 

 הסביבה.

להבטיח תהליך תקין של  4

 אישור ובקרת ההזמנות.
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 נלווים נהלים

אנו  , במסגרת פרויקט זרוע שיקום קרקעות

 פועלים לפי נהלים קיימים כמפורט להלן:

 מכרזיםנוהל 

 הזמנות, אישורים ובקרות רכשתהליך 

 חשבוניות רכש ובקרתאישור 

 SOXפעילות 

נהל  -עבודה נוהל  .10.3

מעבדת שדה 

במסגרת זרוע 

ביצוע לשיקום 

 מזוהמותקרקעות 
נוהל זה קובע את היקף ותחומי הפעילות  

 של מעבדת השדה.

 מטרות 

קביעת היקף הפעילות של  1

מעבדת השדה במסגרת פעילות 

החברה כזרוע ביצוע לשיקום 

 קרקעות.

קביעת תהליך הכשרת  2

והסמכת העובדים המורשים לבצע 

דיגום ואנליזות שטח במסגרת 

 פעילות מעבדת שדה.

קביעת מנגנון קבלת  3

החלטות בדבר התקדמות תהליך 

השיקום כפונקציה מתוצאות 

 אנליזות השטח.

 והוראות עבודה עתידייםנהלים 

 בדיקת שיטות טיפול 

 הוראות עבודה למעבדת שדה 

 

 

 

 

 

 

 בטיחות

מלווה  ESCמחלקת בטיחות של חברת 

את זרוע שיקום קרקעות החל משלב  

התכנון ועד ביצוע השיקום בפועל. 

מייעץ ומבצעת המחלקה מהווה גורם 

מבדקים פנימיים ועמידה בסטנדרט 

בטיחות כפי שנדרש מחברות שונות 

המספקות שירות לזרוע שיקום. להלן 

פירוט המשימות שבוצעו בשנה  

 האחרונה:

בניית הנחיות והגדרות בטיחות 1

 לשיקום אתרים

בניית נספח בטיחות לביצוע  2

 פיילוט חלופות לטיפול בקרקע מזוהמת

יות אודות תכנון והוצאת הנח3

אמצעי המיגון הנדרשים לביצוע עבודות 

 באתר אפולוניה

בניית הנחיות והגדרות בטיחות 4

 לפרויקט שיקום אתר אפולוניה

בניית נספח בטיחות לביצוע  5

 עבודות חקר קרקע

ביצוע סיורים ומבדקי בטיחות 6

 באתר רכס עתלית
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 אינטרנטאתר  .11
החברה ביצעה הליך של קבלת הצעות מחיר 

חברות  שלושלטובת הקמת אתר אינטרנט. 

כאשר ההצעה הזוכה הינה  ,הגישו הצעות

ש''ח להקמת האתר  48,000בעלות של 

ש''ח לבנק שעות לטובת  7,350בנוסף ו

 שוטפת. התחזוקה ה

 תהזכ SERAPH CONSULTINGחברת 

בהצעת המחיר לאחר בחינה של כלל 

ההצעות. הליך הבחירה מפורט בפרוטוקול 

מחשוב   -ישיבת ועדת בחינה מקצועית 

לפרויקט השיקום  )אתר אינטרנט ויועץ( 

  .15.06.2012שנערכה בתאריך 

האתר הוקם ונמסר לחברה לשירותי איכות 

האתר פורסם. בימים אלה, הסביבה ו

מתעדכן בשוטף בכל הקשור לממצאי 

חקירה, שלבי שיקום ומתחמי שיקום 

 .נוספים

 יעדקהלי  .11.1

  המשרד להגנת הסביבה –קהל מקצועי 

  רשות מקרקעי ישראל –קהל מקצועי 

  בתחום חקר הקרקע -קהל מקצועי 

  בתחום עבודות עפר -קהל מקצועי 

  בתחום הבינוי -קהל מקצועי 

  סביבוהמתעניין בנעשה  -קהל רחב 

   ארגונים ירוקים למיניהם -קהל רחב 

  המתעניין ביחידות דיור,  -קהל רחב

 מלונאות ועסקים אשר צפויים להיבנות

 

 

 

 

 האתרתכני  .11.2

 .אודות הפרויקט 

 .מתודולוגיה וחומר טכני 

  ,אתרי שיקום )רקע, דוחות סקרים

 התקדמות השיקום באתר, תמונות ועוד(.

 .חדשות ועדכונים 

 .מכרזים 

  זמנים.לוחות 

 .מפת האתר 

 .דרושים 

 סרטונים בערוץ ה YouTube  של שיקום

 .קרקעות המדינה

 לשנה הקרובה משימות

עבודה על הוספת תכנים וקישור למערך 

המחשוב שיוקם, עבודה על קידום ומיצוב 

האתר לציבור הרחב ואנשי מקצוע )דורש 

 (₪ 30,000 -של כתקציב 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך

 מועד פעילות

לבניית אתר פרסום דרישות 

 אינטרנט

17.4.2016 

 16.6.2016 (Seraph Consultingבחירת ספק )

 21.8.2016 הצגת מערכת לעיון ואישור

 19.1.2017 אתר אינטרנט עולה לאוויר

קבלת עדכוני תוכן באתר 

 לאחריותנו

3.2017 

בחינת חלופות לקידום והפצת 

 האתר

6.2017 
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 מחשובמערך  .12
החברה ביצעה הליך של קבלת הצעות מחיר 

 ובקרה, מידעניהול מערך אפיון לטובת 

הליכים מכרזיים להקמת  הכולל ייעוץ וליווי

חברות הגישו הצעות כאשר  4. המערך

 000132,ההצעה הזוכה הינה בעלות של 

ש''ח לטובת  10,000. בנוסף הוקצו ש''ח

 נסיעות של יועץ. החזר 

הליך ב תהזכהתחלות חדשות חברת הצעת 

. הליך הבחירה בחירת היועץ לאפיון המערך

בת ועדת בחינה מפורט בפרוטוקול ישי

מחשוב לפרויקט השיקום  )אתר   -מקצועית 

אינטרנט ויועץ( שנערכה בתאריך 

15.06.2012 . 

הליך אפיון הוגש, בהליך בחינה האם לצאת ל

ספק יחיד )החלטה  התקשרות עםאו  ימכרז

 .תתקבל בתקופה הקרובה(

 לשנה הקרובהמשימות 

בחירת ספק, חתימת חוזה, אפיון מפורט, 

רוח יבחירת תשתית לא כתיבת קוד,

להקמת חוות שרתים( , לוחות הזמנים \ענן

תלויים בסוג הפתרון ובספק שיבחר המערך 

 ים.חודש 14 -חודשים ל 6ונעים בין 

 

 

 

 

 

  

 אבני דרך

 מועד פעילות

 17.4.2016 דרישות לכתיבת אפיוןפרסום 

בחירת ספק לכתיבת אפיון 

 )התחלה חדשה(

05.7.2016 

הגשת אפיון מערכת לעיון 

 ואישור

03.4.2017 

בחינת חלופות )תוכנה, ענן, 

 חומרה(

6.2017 
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 ענייניםניגוד  .13
לחברה לשירותי איכות הסביבה יש שותפות 

חברה בשליטה  - ביוטרה בע"מעם חברת  

. טכנולוגיות מלאה של חברת אל.די.די

באחזקת חברת  ( בע''מ2005מתקדמות )

נת למנוע ניגוד עניינים בין מעל ביוסויל. 

שיקום קרקעות )החברה ביצוע לזרוע 

לשירותי איכות הסביבה( לבין שותפותיה 

 באחזקת ביוסויל, ננקטו מספר צעדים

:זמניים עד להיפרדות של החברות  

שופט מחוזי ינוי מ .13.1

חינת הליכים בדימוס לב

 כרזיים מ
החברה לשירותי איכות הסביבה מינתה 

פרופ' עודד מודריק  –שופט מחוזי בדימוס 

על מנת לבחון הליכים מכרזיים בהם 

אל.די.די. טכנולוגיות משתתפת כמציעה. 

השופט מלווה את כל שלבי ההצעה, החל 

 מפרסומה ועד הכרזת חברה כזוכה במכרז. 

בעקבות קשיים  .13.2

  ניגוד העניינים
בעקבות השותפות עם חברת ביוטרה בע''מ, 

 LDDלחברה יש קושי להפעיל את חברת 

בביצוע סקרים שונים שהיא זכתה בהם 

כתוצאה מפרסום מכרזים ו/או בקשה 

עתידה  LDDלהצעות מחיר. כיום חברת 

סקרים שונים שכרגע מושהים עד  3לבצע 

 להפרדות של החברות.

 

 

הודעה פרסום  .13.3

לציבור על חשש מניגוד 

 עניינים
החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה 

הודעה לציבור על חשש מניגוד עניינים כאור 

 לעיל. ההודעה במלואה מובאת בעמוד הבא.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

 

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )"החברה"(, אשר הוכרזה כזרוע ביצוע של מדינת ישראל 

בתחום ניהול שיקום קרקעות מדינה מזוהמות, מודיעה בזאת לציבור על הסדר למניעת חשש לניגוד 

 עניינים עם שותפות ביוסויל , כמפורט להלן:

כשותפות בחלקים שווים, בין החברה לבין חברת ביוטרה בע"מ, חברה  2001הוקמה בשנת  ביוסויל

)"ביוסויל" או "השותפות",  בע''מ (2005) טכנולוגיות מתקדמות אל.די.די.בשליטה מלאה של חברת 

 "אל.די.די." בהתאמה(.-"ביוטרה" ו

החברה כזרוע ביצוע של , הוכרזה 15.10.2015( מיום 31)דר/624בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

הממשלה לניהול ולביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה במסגרת פרויקטים לאומיים של 

 ממשלת ישראל לשיקום קרקעות בבעלות המדינה ולקידום פתרון למשבר הדיור.

נחתם הסכם המסגרת בין ממשלת ישראל לבין החברה לשירותי איכות הסביבה  12.4.2016בתאריך 

ם המסגרת"(. בהתאם להחלטת הממשלה בנושא וכדי למנוע כל חשש לניגוד עניינים של )"הסכ

החברה בפעולתה כזרוע ביצוע, התחייבה החברה לפעול למכירת אחזקותיה בשותפות ביוסויל 

לא יסתיים לפחות עד למועד כאמור במהירות האפשרית. ככל שהליך מכירת האחזקות באופן מלא ו

להגנת הסביבה  החברה לנקוט בהסדר שיניח את דעת המשרד התחייבה, הסכם המסגרתהחתימה 

 כפתרון ביניים עד להשלמת מכירת אחזקות החברה באופן מלא. )"המשרד"(

את כל אחזקותיה בביוסויל בנאמנות עיוורת בידי  החברהעם חתימת הסכם המסגרת, הפקידה 

תפתה בביוסויל, חברת ביוטרה נהל הליכי משא ומתן מול שול רו"ח צבי מלמד ובמקביל המשיכה

בין הצדדים  , אךובעליה חברת אל.די.די., על מנת להביא את יחסי השותפות לכדי סיום מוקדם

 .אשר לא מאפשרים סיום לאלתר של יחסי השותפותנתגלעו חילוקי דעות 

והצורך בהמשך קידום פרויקט לאומי לשיקום , בשל המשך קיומה )גם אם זמני( של השותפות מחד

ביבתי ולפתרון משבר הדיור מאידך, הגיעו החברה והמשרד להבנות בדבר הסדר למניעת החשש ס

 לניגוד עניינים, ולפיו:

בכל הליך מכרזי, הליך בירור מחירים או כל הליך לבחירת ספקים חיצוניים במסגרת  .1

הפרויקטים לשיקום קרקעות המדינה, מן הסוג שבו עשויות ביוסויל ו/או ביוטרה ו/או 

שופט בדימוס אותו בעל שיעור קומה כדוגמת , יהיה נוכח משקיף די.די. להשתתףאל.

ובכלל זה בחינת מסמכי  ,תשכור החברה, שתפקידו ללוות את ההליך ולוודא שההליך כולו

נעשה בצורה תקינה. בתום כל הליך, יינתן , ההליך, שיפוט ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה

 בצורה תקינה ונטולת פניות. אישורו של המשקיף כי ההליך נעשה 

מימוש  תושהה, ביוסויל ו/או ביוטרה ו/או אל.די.די.במידה ובמסגרת ההליך תזכה חברת  .2

ניגוד לסיום המלא של יחסי השותפות ולהסרה מלאה וסופית של כל חשש לעד  זכייהה
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 .גם במסגרת פיקוח על ביצוע עבודות נשוא המכרז והכל בהתאם לאישור המשרד העניינים

או כל הליך פטור חלקי אחר בו תיעשה פנייה  ת מחירוהצעפניה לקבלת בכל הליך של  .3

תקפיד החברה לפנות  לבחירת ספקים חיצוניים במסגרת הפרויקטים לשיקום קרקעות,

 .מכל החברות הרלבנטיות הפועלות בתחום הצעותבבקשה לקבלת 

 בברכה, החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
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 הכנסות החברה מפרויקט השיקום .14
 . 2017יפורטו הכנסות החברה עד יולי  12בטבלה 

 )₪( עלות סיווג מרכיב

 214,565.16 עמודי עץ מזוהמים מטמנה

 101,498.86 בטון מזוהם מטמנה

 77,722.88 אדמת כיסוי מטמנה

 116,019.36 אדמה מזוהמת מטמנה

 4,281,436.05 אדמה מזוהמת ייצוב מיצוק

 4,791,242.31  סה''כ פסולת 

 15,000,000  דמי ניהול

 19,791,242.31  סה''כ

 הכנסות החברה מפרויקט השיקום 12טבלה 

 



 נספחים .15

 עבודה תכניתגאנט לתרשים  .15.1
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דו''ח תקציב מפורט 31טבלה   
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 (24.09)נכון ל  ניצול תקציב מפורטדוח  .15.2
תאריך  שם ספק תאור מוצר/פרטים סכום ניצול ניצול מצטבר אסמכתא

 ניצול
דרך 
 ניצול

 

   תקציב: 1.1.10.21-62450011
 

 תאור: כללי )ניהול( - הכנת דו"ח חלופות, סכום התקציב: 150,000.00, יתרת התקציב: 0.00

GI1603020 30,000.00 30,000.00 מפרטים טכניים וכלכליים ודוח חלופות טכ 20%-אקולוג אקולוג הנדסה בע"מ  
 )ל(

13/10/201

6 

ניצול 
 בפועל

הגשת דו"ח סופי סקר ספרות % 35-אקולוג 52,500.00 82,500.00 17005984    01/01/201

7 

  

הגשת דו"ח סופי סקר ספרות45%-אקולוג 67,500.00 150,000.00 17005985    01/01/201

7 

  

 סה"כ 150,000.00 150,000.00

62450011-1.1.10.21סה"כ לתקציב:  150,000.00 150,000.00  

 

   תקציב: 1.1.10.21-62450012
 

 תאור: כללי )ניהול( - סקר חלופות לקרקע, סכום התקציב: 45,000.00, יתרת התקציב: 0.00

GI1701235 22,500.00 22,500.00 עם הגשת טיוטא 50%הכנת מסמך מדיניות לחברה -לודן    25/04/201

7 

ניצול 
 בפועל

GI1701382 45,000.00 22,500.00 העברת הגרסה סופית-סקר קרקע50%-לודן    31/05/201

7 

  

 סה"כ 45,000.00 45,000.00
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62450012-1.1.10.21סה"כ לתקציב:  45,000.00 45,000.00  

 

   תקציב: 1.1.10.21-62450013
 

 תאור: כללי )ניהול( - הקמת אתר אינטרנט, סכום התקציב: 70,000.00, יתרת התקציב: 3,326.64

PO17-0793 2,205.00 2,205.00  'מעבר לשעתיים -שעות תמיכה/אפיון/תיקון/עדכון וכו אוריאבישר    12/06/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

PO17-1416 2,572.50 367.5 )01/10/201 אבישר אורי תחזוקת אתר האינטרנט )טרם קיום בנק השעות

7 

  

 סה"כ 2,572.50 2,572.50

GI1602165 8,950.43 8,950.43  זרוע ביצוע שיקום -הקמת אתר אינטרנט  -אבישר אורי 09/08/201 אבישר אורי 

6 

ניצול 
 בפועל

GI1602644 12,450.43 3,500.00  ייעוץ תוכן לאתר פרויקט שיקום קרקעות -פורת שגית 31/08/201 פורת שגית 

6 

  

2חן -אתר אינטרנט פרויקט שיקום קרקעות-פורת שגית 8,500.00 20,950.43 16020095    30/11/201

6 

  

GI1603773 23,155.56 2,205.13 אפיון אתר אינטרנט-אורי אבישר 01/01/201 אבישר אורי 

7 

  

GI1701608 58,955.56 35,800.00 הקמת אתר אינטרנט-אורי אבישר    20/04/201

7 

  

שעות פיתוח ווב ותמיכה 35-אבישר אורי 5,145.30 64,100.86 17012020    01/07/201

7 

  

 סה"כ 64,100.86 64,100.86

62450013-1.1.10.21סה"כ לתקציב:  66,673.36 66,673.36  
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   תקציב: 1.1.10.21-62450014
 

 תאור: כללי )ניהול( - איפיון מערכת בקרה, סכום התקציב: 200,000.00, יתרת התקציב: 52,286.49

PO16-1316 26,400.00 26,400.00 04/07/201 התחלה חדשה בע"מ תכנון וליווי ביצוע הקמת מערך ניהול מידע כולל

6 

הזמנות 
 פתוחות

PO16-1316 32,665.80 6,265.80 04/07/201 התחלה חדשה בע"מ קילומטר לנסיעה

6 

  

 סה"כ 32,665.80 32,665.80

GI1601931 39,600.00 39,600.00  תכנון וליווי ביצוע הקמת מערך ניהול -התחלה חדשה    17/07/201

6 

ניצול 
 בפועל

GI1602633 105,600.00 66,000.00  הקמת מערך ניהול תכנון וליווי ביצוע -התחלה חדשה 30/09/201 התחלה חדשה בע"מ 

6 

  

GI1700631 107,184.00 1,584.00  קילומטר לנסיעה -התחלה חדשה 22/03/201 התחלה חדשה בע"מ 

7 

  

GI1701427 108,334.20 1,150.20 הוצאות נסיעה מחוץ לאזור הדרום-התחלה חדשה 23/06/201 התחלה חדשה בע"מ 

7 

  

לחקירת ערימות קרקע בנוף ים תכניתהכנת  701%-אתגר 6,790.00 115,124.20 17010213    28/06/201

7 

  

CV170081 115,047.71 -76.49 680זיכוי לחשבונית מס' -התחלה חדשה    09/08/201

7 

  

 סה"כ 115,047.71 115,047.71

62450014-1.1.10.21סה"כ לתקציב:  147,713.51 147,713.51  
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   תקציב: 1.1.10.21-62450015
 

 תאור: כללי )ניהול( - תיעוד הפרוייקט, סכום התקציב: 120,000.00, יתרת התקציב: 56,926.02

PO16-1857 3,823.20 3,823.20 כהן קדוש נטלי הפקות  יעוץ קריאטיב
 סטיילס ווידאו

14/09/201

6 

הזמנות 
 פתוחות

PO17-0110 13,423.20 9,600.00 וירטואלי לאתר זרוע ביצוע שרת איחסון 29/05/201 בזק בינלאומי בע"מ 

7 

  

 סה"כ 13,423.20 13,423.20

GR17301702 1,600.00 1,600.00 31/08/201 בזק בינלאומי בע"מ שרת איחסון וירטואלי לאתר זרוע ביצוע

7 

מלאי 
שלא 
 חויב

 סה"כ 1,600.00 1,600.00

GI1603031 36,640.95 36,640.95  הפקת חומרי תדמית עבור פרויקט שיקום -כהן קדוש כהן קדוש נטלי הפקות  
 סטיילס ווידאו

07/11/201

6 

ניצול 
 בפועל

GI1603327 38,590.95 1,950.00 יום צילום באתר אפולוניה-שי שמואלי 06/12/201 שי שמואלי 

6 

  

GI1603803 40,050.78 1,459.83  עיצוב לוגו לפרויקט השיקום -אימג' עיצוב שונים ספקים   01/01/201

7 

  

CV170011 38,590.95 -1,459.83 '51721ביטול חשבונית מס -אימג    12/02/201

7 

  

GI1700201 40,050.78 1,459.83 'עיצוב לוגו לפרויקט השיקום-אימג    12/02/201

7 

  

GI1701141 41,650.78 1,600.00  1/2017שרת וירטואלי חיצוני לאתר  -בזק בינלאומי בינלאומי בע"מבזק    01/04/201

7 
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GI1701152 43,250.78 1,600.00  4/2017שרת וירטואלי חיצוני לאתר  -בזק בינלאומי 30/04/201 בזק בינלאומי בע"מ 

7 

  

GI1701162 44,850.78 1,600.00  5/2017שרת וירטואלי חיצוני לאתר  -בינלאומי 31/05/201 בזק בינלאומי בע"מ 

7 

  

GI1701486 46,450.78 1,600.00  6/2017שרת איחסון וירטואלי לאתר זרוע ביצוע  -בזק 30/06/201 בזק בינלאומי בע"מ 

7 

  

GI1701713 48,050.78 1,600.00  7/2017שרת איחסון וירטואלי לאתר זרוע ביצוע  -בזק 31/07/201 בזק בינלאומי בע"מ 

7 

  

 סה"כ 48,050.78 48,050.78

62450015-1.1.10.21סה"כ לתקציב:  63,073.98 63,073.98  

 

   תקציב: 1.1.10.21-6245002
 

 תאור: שיקום קרקעות - כללי )אתרי שיקום(, סכום התקציב: 500,000.00, יתרת התקציב: 380,034.19

PO16-2466 16,000.00 16,000.00 שפר איכות -לשם סקר היסטורי מערב רמת השרון
 הסביבה בע"מ

08/01/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

PO16-2508 27,500.00 11,500.00 שפר איכות -לשם סקר היסטורי מזרח כפר שמריהו ושדה תעופה הרצליה
 הסביבה בע"מ

08/01/201

7 

  

PO17-0728 37,000.00 9,500.00  תש"ן -סקר היסטורי  -זרוע ביצוע שפר איכות -לשם 
 הסביבה בע"מ

16/05/201

7 

  

PO17-1164 46,800.00 9,800.00 סקר היסטורי 130 נס 07/08/201 גיאו פרוספקט בע"מ 

7 

  

PO17-1413 51,300.00 4,500.00  סקר היסטורי -זרוע ביצוע שפר איכות -לשם 
 הסביבה בע"מ

16/08/201

7 
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PO17-1513 67,300.00 16,000.00  סקר היסטורי -זרוע ביצוע יוזמות למען הסביבה  
 בע"מ

03/09/201

7 

  

PO17-1637 82,300.00 15,000.00  סקר היסטורי -זרוע ביצוע שפר איכות -לשם 
 הסביבה בע"מ

19/09/201

7 

  

 סה"כ 82,300.00 82,300.00

GI1602734 12,000.00 12,000.00 סקר היסטורי הבלוט אשקלון-אל.די.די אל.די.די. טכנולוגיות  
( 2005מתקדמות )

 בע"מ

28/09/201

6 

ניצול 
 בפועל

GI1603247 12,065.81 65.81  מנעול שיריון קשת ארוך -טול סנטר  2001טול סנטר דרום  
 בע"מ

10/11/201

6 

  

ביצוע סקר הסטורי כפר יונה45%-יוזמות 6,750.00 18,815.81 17005975    01/01/201

7 

  

ביצוע סקר הסטורי כפר יונה 55%-יוזמות 8,250.00 27,065.81 17005976    21/02/201

7 

  

GI1701135 37,665.81 10,600.00 סקר הסטורי רצועת הנופש-אדמה אדמה אפיון ושיקום  
 אתרים בע"מ

30/04/201

7 

  

 סה"כ 37,665.81 37,665.81

6245002-1.1.10.21סה"כ לתקציב:  119,965.81 119,965.81  

 

   תקציב: 1.1.10.22-6245011
 

 תאור: אתר אפולוניה - השלמת חקירת קרקע, סכום התקציב: 250,000.00, יתרת התקציב: 5,933.28

GI1602331 39,925.64 39,925.64 סקר קרקע נוף ים 20%-אל.די.די אל.די.די. טכנולוגיות  
( 2005מתקדמות )

 בע"מ

08/08/201

6 

ניצול 
 בפועל
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GI1602324 139,741.88 99,816.24 סקר קרקע נוף ים 50%-אל.די.די אל.די.די. טכנולוגיות  
( 2005מתקדמות )

 בע"מ

29/08/201

6 

  

GI1602641 146,206.88 6,465.00  יום פיקוח לפי דרישת רשות העתתיקות -רשות העתיקות 29/08/201 רשות העתיקות 

6 

  

GI1602323 206,096.63 59,889.75 סקר קרקע נוף ים 30%-אל.די.די אל.די.די. טכנולוגיות  
( 2005מתקדמות )

 בע"מ

30/08/201

6 

  

GI1602391 244,066.72 37,970.09  בדיקות קרקע במתחם אפולוניה -אל.די.די.טכנולוגיות אל.די.די. טכנולוגיות  
( 2005מתקדמות )

 בע"מ

31/08/201

6 

  

 סה"כ 244,066.72 244,066.72

6245011-1.1.10.22סה"כ לתקציב:  244,066.72 244,066.72  

 

   תקציב: 1.1.10.22-6245012
 

 תאור: אתר אפולוניה - ביצוע סקר גז, סכום התקציב: 500,000.00, יתרת התקציב: 153,710.00

PO16-0900 11,990.00 11,990.00 פלוס )מדידות -הלפרין מדידות ומיפוי אתר אפולוניה
 1991ופוטוגרמטריה( 

 בע"מ

16/05/201

6 

הזמנות 
 פתוחות

 סה"כ 11,990.00 11,990.00

GI1603131 295,000.00 295,000.00 סקר קרקע וגזי קרקע באתר אפולוניה ע ביצוע -וינדקס בע"מ 2013טק -וינדקס   31/10/201

6 

ניצול 
 בפועל

GI1700315 310,506.05 15,506.05 מיפוי אתר אפולוניה סקר גזי קרקע-הלפרין פלוס )מדידות -הלפרין 
 1991ופוטוגרמטריה( 

 בע"מ

21/02/201

7 
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GI1700315 334,300.00 23,793.95 אפולוניה סקר גזי קרקעמיפוי אתר -הלפרין פלוס )מדידות -הלפרין 
 1991ופוטוגרמטריה( 

 בע"מ

21/02/201

7 

  

 סה"כ 334,300.00 334,300.00

6245012-1.1.10.22סה"כ לתקציב:  346,290.00 346,290.00  

 

   תקציב: 1.1.10.23-6245021
 

 תאור: אתר מ.ק. 148 - השלמת סקר הסטורי, סכום התקציב: 50,000.00, יתרת התקציב: 40,000.00

GI1603326 10,000.00 10,000.00 סקר היסטורי לזיהומי קרקע-גיאופרוספקט 30/12/201 גיאו פרוספקט בע"מ 

6 

ניצול 
 בפועל

 סה"כ 10,000.00 10,000.00

6245021-1.1.10.23סה"כ לתקציב:  10,000.00 10,000.00  

 

   תקציב: 1.1.10.23-6245022
 

 תאור: אתר מ.ק. 148 - ביצוע סקר קרקע, סכום התקציב: 1,400,000.00, יתרת התקציב: 1,277,463.00

PO17-1328 122,537.00 122,537.00  סקר קרקע -זרוע ביצוע בע"מ 2013טק -וינדקס   03/08/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

 סה"כ 122,537.00 122,537.00

6245022-1.1.10.23סה"כ לתקציב:  122,537.00 122,537.00  

 

   תקציב: 1.1.10.23-6245023
 

 תאור: אתר מ.ק. 148 - ביצוע סקר גז, סכום התקציב: 1,000,000.00, יתרת התקציב: 1,000,000.00
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  0 0         

 סה"כ 0 0

6245023-1.1.10.23סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.23-6245024
 

 תאור: אתר מ.ק. 148 - ביצוע סקר מי תהום, סכום התקציב: 500,000.00, יתרת התקציב: 500,000.00

  0 0         

 סה"כ 0 0

6245024-1.1.10.23סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.23-6245025
 

 תאור: אתר מ.ק. 148 - ביצוע סקר סיכונים, סכום התקציב: 500,000.00, יתרת התקציב: 500,000.00

  0 0         

 סה"כ 0 0

6245025-1.1.10.23סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.23-6245026
 

0.00 , יתרת התקציב:0.00 בלתי צפוי, סכום התקציב: - 148אתר מ.ק.  תאור:  

הפרשה -אמינולאב בע"מ  9,690.00 9,690.00 16020234    30/09/201

6 

ניצול 
 בפועל

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

71 

 

רכס-ביצוע אנליזות לדוגמאות בטון -אמינולאב בע"מ  9,690.00- 0 16020339    30/09/201

6 

  

 סה"כ 0 0

6245026-1.1.10.23סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.24-6245031
 

 תאור: מש"א בית דגן - סקר הסטורי, סכום התקציב: 50,000.00, יתרת התקציב: 40,000.00

GI1603326 10,000.00 10,000.00 סקר היסטורי לזיהומי קרקע-גיאופרוספקט 30/12/201 גיאו פרוספקט בע"מ 

6 

ניצול 
 בפועל

 סה"כ 10,000.00 10,000.00

6245031-1.1.10.24סה"כ לתקציב:  10,000.00 10,000.00  

 

   תקציב: 1.1.10.24-6245032
 

700,000.00 התקציב:, יתרת 700,000.00 ביצוע סקר קרקע, סכום התקציב: -מש"א בית דגן  תאור:  

  0 0         

 סה"כ 0 0

6245032-1.1.10.24סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.24-6245033
 

500,000.00 , יתרת התקציב:500,000.00 ביצוע סקר מי תהום, סכום התקציב: -מש"א בית דגן  תאור:  

  0 0         
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 סה"כ 0 0

6245033-1.1.10.24סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.24-6245034
 

400,000.00 , יתרת התקציב:400,000.00 ביצוע סקר גז, סכום התקציב: -מש"א בית דגן  תאור:  

  0 0         

 סה"כ 0 0

6245034-1.1.10.24סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.24-6245035
 

500,000.00 , יתרת התקציב:500,000.00 סקרסיכונים, סכום התקציב:ביצוע  -מש"א בית דגן  תאור:  

  0 0         

 סה"כ 0 0

6245035-1.1.10.24סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.24-6245036
 

1,000,000.00 , יתרת התקציב:1,000,000.00 פינוי פסולת מהאתר, סכום התקציב: -מש"א בית דגן  תאור:  

  0 0         

 סה"כ 0 0

6245036-1.1.10.24סה"כ לתקציב:  0 0  
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   תקציב: 1.1.10.25-6245041
 

 תאור: בית הכרם - סקר סיכונים, סכום התקציב: 500,000.00, יתרת התקציב: 335,000.00

PO17-0736 165,000.00 165,000.00  סקר סיכונים בית הכרם -זרוע ביצוע בע"מ 2013טק -וינדקס   09/07/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

 סה"כ 165,000.00 165,000.00

6245041-1.1.10.25סה"כ לתקציב:  165,000.00 165,000.00  

 

   תקציב: 1.1.10.25-6245042
 

 תאור: בית הכרם - חקירת אזור מזוהם, סכום התקציב: 300,000.00, יתרת התקציב: 45,170.00

PO17-0740 244,830.00 244,830.00  סקר קרקע מוודא בית הכרם -זרוע ביצוע אל.די.די. טכנולוגיות  
( 2005מתקדמות )

 בע"מ

27/04/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

 סה"כ 244,830.00 244,830.00

GI1603310 10,000.00 10,000.00 תכנית דיגום קרקע תע"ש בית-הגשת דו"ח סופי-אקולוג אקולוג הנדסה בע"מ  
 )ל(

19/12/201

6 

ניצול 
 בפועל

 סה"כ 10,000.00 10,000.00

6245042-1.1.10.25סה"כ לתקציב:  254,830.00 254,830.00  

 

   תקציב: 1.1.10.26-6245051
 

20,000,000.00 , יתרת התקציב:20,000,000.00 הטמנה, סכום התקציב: -טיפול בקרקע  -עתלית  תאור:  

  0 0         

 סה"כ 0 0
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6245051-1.1.10.26סה"כ לתקציב:  0 0  

 

   תקציב: 1.1.10.26-6245052
 

12,388,912.64 , יתרת התקציב:24,000,000.00 מפעל פורמט, סכום התקציב: -טיפול בקרקע  -עתלית  תאור:  

PO16-2558 3,000.00 3,000.00  דיגום שפכים -זרוע ביצוע 08/01/201 בקטוכם בע"מ )ל( 

7 

הזמנות 
 פתוחות

PO16-2560 22,680.00 19,680.00  עבודות מדידה -זרוע ביצוע פלוס )מדידות -הלפרין 
 1991ופוטוגרמטריה( 

 בע"מ

08/01/201

7 

  

PO16-2589 32,377.50 9,697.50  פיקוח רשות העתיקות -זרוע ביצוע 08/01/201 רשות העתיקות 

7 

  

PO17-0624 1,554,489.9

1 

61700812-טיפול בקרקע לפי חשבונית  1,522,112.41 החברה לשרותי איכות  
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

29/03/201

7 

  

PO17-0734 1,769,054.8

6 

61700559 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  214,564.95 החברה לשרותי איכות  
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

27/04/201

7 

  

PO17-0734 4,020,862.5

5 

61701279 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  2,251,807.69 החברה לשרותי איכות  
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

27/04/201

7 

  

PO17-0734 4,122,361.6

9 

61700545 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  101,499.14 החברה לשרותי איכות  
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

27/04/201

7 

  

PO17-0734 4,200,084.5

7 

איכות  החברה לשרותי טיפול בקרקע לפי חשבונית 77,722.88
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

27/04/201

7 

  

javascript:void(0)
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PO17-1220 4,642,626.5

3 

61701788 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  442,541.96 החברה לשרותי איכות  
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

16/07/201

7 

  

PO17-1220 4,748,417.1

3 

61701789 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  105,790.60 איכות  החברה לשרותי 
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

16/07/201

7 

  

PO17-1363 4,778,817.1

3 

עבודות פיקוח אסבסט -זרוע ביצוע  30,400.00 איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

13/08/201

7 

  

PO17-1419 4,843,791.8

1 

61702525 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  64,974.68 איכות  החברה לשרותי 
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

17/08/201

7 

  

PO17-1419 4,854,020.5

7 

61702526 -טיפול בקרקע לפי חשבונית  10,228.76 החברה לשרותי איכות  
הזמנה  -הסביבה

 עצמית

17/08/201

7 

  

PO17-1353 4,882,035.9

5 

עבודות פיקוח -זרוע ביצוע  28,015.38 איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

24/08/201

7 

  

PO17-1557 4,919,622.7

1 

עבודות פיקוח -זרוע ביצוע  37,586.76 איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

06/09/201

7 

  

PO17-1608 4,922,822.7

1 

עבודות פיקוח אסבסט -זרוע ביצוע רכס עתלית  3,200.00 איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

14/09/201

7 

  

PO17-1610 4,932,822.7

1 

עבודות מדידה -זרוע ביצוע  10,000.00 פלוס )מדידות -הלפרין 
 1991ופוטוגרמטריה( 

 בע"מ

14/09/201

7 

  

PO17-1616 5,009,484.7

1 

דיגום ערימות רכס עתלית -זרוע ביצוע  76,662.00 לודן טכנולוגיות  
 סביבה בע"מ

14/09/201

7 

  

PO17-1617 5,275,054.9

1 

ביצוע רכס עתלית טיפול בקרקע חלופה נבחרת נשרזרוע  265,570.20 נשר מפעלי מלט  
 ישראליים בע"מ

14/09/201

7 
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PO17-1618 5,490,471.4

9 

ת.מ שיקום מחזור  זרוע ביצוע רכס עתלית טיפול בקרקע לפי חלופה נבחרת 215,416.58
 וקליטת פסולת בע"מ

14/09/201

7 

  

PO17-1618 5,522,185.6

0 

היטל הטמנה רכס עתלית -ביצוע זרוע  31,714.11 ת.מ שיקום מחזור  
 וקליטת פסולת בע"מ

14/09/201

7 

  

PO17-1622 6,667,989.4

3 

עבודות קבלן ראשי רכס עתלית -זרוע ביצוע  1,145,803.83 אולניק חברה להובלה  
עבודות עפר וכבישים 

 בע"מ

14/09/201

7 

  

PO17-1625 6,735,938.3

9 

טיפול בקרקע לפי חלופה נבחרת -זרוע ביצוע  67,948.96 17/09/201 מטמנת עברון ת.מ.מ 

7 

  

PO17-1365 6,795,938.3

9 

דיגום ערימות -זרוע ביצוע  60,000.00 לודן טכנולוגיות  
 סביבה בע"מ

01/10/201

7 

  

 סה"כ 6,795,938.39 6,795,938.39

רכס-ביצוע אנליזות לדוגמאות בטון -בע"מ  אמינולאב 9,690.00 9,690.00 16020339    30/09/201

6 

ניצול 
 בפועל

GI1603856 16,266.07 6,576.07 רכס עתלית-דיגום שפכים -בקטוכם 31/12/201 בקטוכם בע"מ )ל( 

6 

  

GI1700695 27,160.03 10,893.96 1/2017אמולסיה חודש  -אויל -אקו    31/01/201

7 

  

GI1700239 41,354.05 14,194.02 עבודות פיקוח רכס עתלית-איי.אי.די איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

20/02/201

7 

  

02/2017פיקוח במתחם רכס עתלית -איי.אי.די 23,296.58 64,650.63 17005641    28/02/201

7 

  

GI1700571 179,446.36 114,795.73 הטמנת אדמה מזהמת לכיסוי מפרויקט עתלית-טורעאן קליטה ומחזור  טורעאן 
 בע"מ

28/02/201

7 
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GI1700573 354,018.16 174,571.80 קרקע מזוהמת-עברון 28/02/201 מטמנת עברון ת.מ.מ 

7 

  

GI1700574 362,070.30 8,052.14 דיגום עריסות-בקטוכם 28/02/201 בקטוכם בע"מ )ל( 

7 

  

GI1700575 370,298.51 8,228.21 דיגום עריסות-בקטוכם בע"מ )ל( בקטוכם   28/02/201

7 

  

GI1700241 787,755.71 417,457.20  1/17רכס עתלית ביצוע  1ח"ח -אולניק אולניק חברה להובלה  
עבודות עפר וכבישים 

 בע"מ

05/03/201

7 

  

רכס עתלית-תכנית דיגום-לשם שפר 4,900.00 792,655.71 17006022    08/03/201

7 

  

GI1700745 802,999.71 10,344.00 י"ע פקוח ארכ'עתלית מתחם הרכס  8-רשות העתיקות
2017 

09/03/201 רשות העתיקות

7 

  

GI1700493 819,799.71 16,800.00 מדידות בעתליתמתחם הרכס-הלפרין פלוס )מדידות -הלפרין 
 1991ופוטוגרמטריה( 

 בע"מ

16/03/201

7 

  

GI1700572 1,505,006.6

1 

02/17רכס עתלית ביצוע  2 ח"ח-אולניק 685,206.90 אולניק חברה להובלה  
עבודות עפר וכבישים 

 בע"מ

23/03/201

7 

  

GI1700700 1,512,764.6

1 

02/2017פיקוח רכס עתלית -רשות העתיקות 7,758.00 23/03/201 רשות העתיקות 

7 

  

GI1700755 1,515,264.6

1 

עתלית-דיגום קרקע -בקטוכם 2,500.00 27/03/201 בקטוכם בע"מ )ל( 

7 

  

17005961 2,293,357.6

7 

03/2017רכס עתלית ביצוע  3ח"ח -אולניק 778,093.06    31/03/201

7 
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17006042 2,294,308.0

9 

עתלית-דיגום ערימות -בקטוכם 950.42    31/03/201

7 

  

17007121 2,303,359.0

9 

פיקוח ארכיולוגי עתלית מתחם הרכס -רשות העתיקות 9,051.00
017 

  31/03/201

7 

  

GI1700744 2,311,583.8

8 

טיפול בקרקע מזוהמת-עברון 8,224.79    31/03/201

7 

  

GI1700743 2,338,038.5

8 

03/2017פיקוח במיתחם רכס עתלית -איי.אי.די 26,454.70 איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

31/03/201

7 

  

GI1700748 2,365,370.2

0 

מזוהמת לכיסוי מפרויקט עתלית הטמנה אדמה-טורעאן 27,331.62 טורעאן קליטה ומחזור  
 בע"מ

31/03/201

7 

  

17008703 3,088,204.8

4 

04/2017ח"ח רכס עתלית ביצוע -אולניק 722,834.64    30/04/201

7 

  

GI1701170 3,112,900.5

7 

4/2017פיקוח לפי חוזה במיתחם רכס עתלית -איי.אי.די 24,695.73    30/04/201

7 

  

CV170046 3,112,781.7

7 

7034זיכוי לחן -איי.אי.די 118.8-    16/05/201

7 

  

GI1701171 3,115,081.7

7 

17270/17טסבסט קבלנים דו"ח -ניטור -המבדקה הכימית 2,300.00 המבדקה הכימית  
 בע"מ )ל(

21/05/201

7 

  

GI1701218 3,125,975.7

9 

שירות מחברות חוץ זרוע ביצוע שיקום קרק - אויל-אקו 10,894.02 אויל חץ וירומטל -אקו 
 בע"מ )ל(

22/05/201

7 

  

GI1701231 3,137,475.7

9 

דיגום ערימות-זרוע ביצוע-בקטוכם 11,500.00    24/05/201

7 

  

GI1701134 3,138,122.7

9 

04/04/17יום פיקוח ב 0.5-רשות העתיקות 647 25/05/201 רשות העתיקות 

7 
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17008705 3,537,920.5

5 

05/2017רכס עתלית ביצוע  5ח"ח -אולניק 399,797.76    30/05/201

7 

  

GI1701236 3,541,601.7

4 

פסולת בניין-טורעאן 3,681.19    31/05/201

7 

  

GI1701169 3,555,194.9

0 

05/2017-פיקוח לפי חוזה במתחם רכס עתלית-איי.אי.די 13,593.16 הנדסה  איי.אי.די 
 ואקולוגיה בע"מ

31/05/201

7 

  

17009806 3,558,694.9

0 

06/2017רכס עתלית ביצוע  6ח"ח -אולניק 3,500.00    30/06/201

7 

  

CV170051 3,558,162.4

2 

זיכוי לחן -בקטום 532.48- IN17400247   30/06/201

7 

  

CV170053 3,556,053.8

7 

זיכוי לחן -בקטוכם 2,108.55- IN 174002472   30/06/201

7 

  

CV170054 3,555,846.1

8 

זיכוי לחן -בקטוכם 207.69- IN 164025011   30/06/201

7 

  

GI1701689 3,574,477.8

0 

דיגום ערימות-בקטוכם 18,631.62 01/07/201 בקטוכם בע"מ )ל( 

7 

  

GI1701694 3,575,770.8

0 

15,18/05/2017יום עבודה פיקוח  1-רשות העתיקות 1,293.00 העתיקותרשות    01/07/201

7 

  

GI1701696 3,577,270.8

0 

דגימות קרקע-בקטוכם 1,500.00 01/07/201 בקטוכם בע"מ )ל( 

7 

  

GI1701739 3,577,389.6

0 

06/2017פיקוח במתחם רכס עתלית -איי.אי.די 118.8 איי.אי.די הנדסה  
 ואקולוגיה בע"מ

01/07/201

7 

  

GI1701754 4,401,366.0

6 

07/2017רכס עתלית ביצוע  67ח"ח -אולניק 823,976.46 אולניק חברה להובלה  
עבודות עפר וכבישים 

 בע"מ

31/07/201

7 
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GI1701913 4,666,628.4

6 

אדמה מזוהמת-נשר 265,262.40 נשר מפעלי מלט  
 ישראליים בע"מ

31/07/201

7 

  

GI1701915 4,815,148.9

7 

פסולת בניין היטל הטמנה-טורעאן 148,520.51 טורעאן קליטה ומחזור  
 בע"מ

31/07/201

7 

  

 סה"כ 4,815,148.97 4,815,148.97

11,611,087.36 11,611,087.3

6 

6245052-1.1.10.26סה"כ לתקציב:   

 

   תקציב: 1.1.10.27-6245061
 

31,984.52 , יתרת התקציב:160,000.00 כללי, סכום התקציב: -אתר כפר יונה  תאור:  

PO17-0738 5,841.12 5,841.12  סקר קרקע באתר כפר יונה -זרוע ביצוע בע"מ 2013טק -וינדקס   16/05/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

PO17-1433 60,841.12 55,000.00  כפר יונה-סקר סיכונים -זרוע ביצוע בע"מ 2013טק -וינדקס   20/08/201

7 

  

 סה"כ 60,841.12 60,841.12

GI1701440 67,174.36 67,174.36 06/2017סקר קרקע -וינדקס בע"מ 2013טק -וינדקס   30/06/201

7 

ניצול 
 בפועל

 סה"כ 67,174.36 67,174.36

6245061-1.1.10.27סה"כ לתקציב:  128,015.48 128,015.48  

 

   תקציב: 1.1.10.28-6245071
 

329,805.13 , יתרת התקציב:500,000.00 כללי, סכום התקציב: - 1005תמ"ל  תאור:  

javascript:void(0)
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PO17-1514 55,000.00 55,000.00  פרדס בחיסכון 1005סקר סיכונים תמ"ל  -זרוע ביצוע בע"מ 2013טק -וינדקס   03/09/201

7 

הזמנות 
 פתוחות

 סה"כ 55,000.00 55,000.00

GI1701237 23,039.32 23,039.32 ביצוע סקר קרקע 20%-לודן לודן טכנולוגיות  
 סביבה בע"מ

30/04/201

7 

ניצול 
 בפועל

GI1701238 80,636.75 57,597.43 סקר קרקע 50%-לודן לודן טכנולוגיות  
 סביבה בע"מ

15/06/201

7 

  

GI1701692 115,194.87 34,558.12 גמ"ח סקר גז-לודן לודן טכנולוגיות  
 סביבה בע"מ

01/07/201

7 

  

 סה"כ 115,194.87 115,194.87

6245071-1.1.10.28סה"כ לתקציב:  170,194.87 170,194.87  

 סה"כ כללי 13,654,448.09

דוח ניצול תקציב 41טבלה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


