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 כ"ה אלול תשע"טתאריך: 
019/290/52 

 562011אתר סביבתי: 
 52129212 סימוכין סיור:

 
 לכבוד

 
  
    
    

 מנהל -יוסי עזריאל 
  קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ

 0215512 קריית ביאליק

 
 שלום רב,

 2/0/42//01תאריך ב שנערך, קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב דוח סיור/ דוח ליקוייםהנדון: 
 2.0/52/.52סימוכין: מירי עופר, דו"ח סיור מיום 

 
להלן , 54/551014 ת.ז / ח.פ קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב נערך סיור 2/0/42//01בתאריך 

 ."העסק"
 פיקוח על פי תוכניתסיור: מטרת ה

 
 בסיור השתתפו:

 משתתפים נוספים: אחראי על האתר בזמן הסיור -שאקר עוואשי 
 סטודנט -חזי גורן 

 ראש ענף פיקוח -צחי סיטבון 

 

 
 :ותיאור כללי רקע

הייתה לבדוק , מטרת הפיקוח //:51-פיקוח פתע בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי. שעת הפיקוח החל מ
 )סימוכין(. 2.0/52/.51עמידה בדרישות המשרד מסיור שנערך בתאריך 

 הלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:ל
 

מפגעים, התשכ"א  . בעל העסק לא יגרום ל"ריח חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק למניעת50.9התנאי הנבדק: 
 וכהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי ריח . 5215 -

המועד האחרון 
 לתיקון הליקוי

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

יש לוודא סגירת דלתות במבנים המכילים  25/09/2019
פסולת וכיסוי מכולות וערמות פסולת 

 באופן שוטף
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יהיו סגורות באמצעות מערכת פיקוח אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק -. דלתות הכניסה 50.1.5התנאי הנבדק: 
לצורך כניסה או יציאת כלי רכב ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל האפשר; במקרה של תקלה 

בעל העסק יכין נוהל  במערכת פיקוח אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל שיכין למקרים אלה; בנוסף,
לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה ויפעל על פיו; בעל העסק ישמור את הנהלים בשטח העסק ויציגם או 

 ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;

המועד האחרון 
 לתיקון הליקוי

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

יש לוודא כי דלתות המבנים המכילים  25/09/2019
סגורות באופן קבוע למעט במקרים  אשפה

בהם נדרשת כניסה או יציאה של כלי 
 צמ"ה

 

מטר לפחות סביב  0. גדר קשיחה בגובה של 0.0.5. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 0.0התנאי הנבדק: 
ופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת שטח העסק בא

חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית 
 המאושרת של העסק

המועד האחרון 
 לתיקון הליקוי

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

 יש להתקין גדר שלמה כנדרש לאלתר 25/09/2019
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שנכנסו או נתגלו בשטח העסק,  1.5.5. חומרים ופסולת שכניסתם אסורה כמפורט בסעיף 1.6התנאי הנבדק: 
בהתאם לאמור בסעיף ייאספו וירוכזו באזור נפרד בעסק על ידי בעל העסק, בתוך מתקני אצירה מתאימים 

שעות, יש  06הכול באופן מידי ולא יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק הפועל  –ויוחזרו ליעד ממנו הם הגיעו  6.5.1
שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן לאתר את מקור החומר9הפסולת,  06 -להחזירם ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל

ת סוג הפסולת שנמצאה באופן מיידי ולא יאוחר יסלק בעל העסק את החומר9פסולת לאתר מאושר לקליט
 שעות. 06 -לפחות אחת ל –שעות  06בסוף יום עבודה, ואם פועל 

המועד האחרון 
 לתיקון הליקוי

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

יש לוודא כי בסוף כל יום עבודה לא נותרת  25/09/2019
 פסולת בשטח התחנה

 

, אלא אם כן 2.5. בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 2.0התנאי הנבדק: 
 מוינה לרכיביה.

המועד האחרון 
 לתיקון הליקוי

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

להטמנה יש לוודא כי פסולת המיועדת  25/09/2019
מגיעה לאתרים מורשים בזמנים 

מתאימים לפעילות אתרי ההטמנה ובאופן 
שימנע שהייה משאיות עמוסות פסולת 

 בשטחים פתוחים

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/


 
   מחוז צפון       

         

 
 
 

 

  |  17105  עילית נצרת  575  ת.ד.    3  המלאכה
zahisi@sviva.gov.il    |www.sviva.gov.il      

 
 

 
 

 

פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במקור או פסולת חומר פריק ביולוגי מִמיּון, לא יאוחסנו  .2.1התנאי הנבדק: 
 שעות. 06ולא ישהו בעסק מעל 

המועד האחרון 
 הליקוילתיקון 

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

יש לוודא כי כלל הפסולת מפונה מהאתר  25/03/2020
 בסוף יום העבודה

 

יוודא שכלי רכב המובילים פסולת מחוץ לשטח העסק, לא יצאו ממנו כאשר . בעל העסק 2.0התנאי הנבדק: 
הם אינם סגורים או מכוסים היטב באופן שמונע נזילת תשטיפים, פיזור והתעופפות פסולת וגרימת מפגעים 

 סביבתיים אחרים.

המועד האחרון 
 לתיקון הליקוי

 ממצא דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה

לכסות מכולות מלאות בפסולת למניעת יש  25/09/2019
פיזור והתעופפות וגרימת מפגעים 

 סביבתייים אחרים

 

  –בעל העסק 

 באמצעות יימסר הדיווחלגבי כל ליקוי;  מועד האחרון שנקבע בטבלהעד הליקויים העל תיקון  ידווח   .5
, דוא"לב לעורך הדו"ח לדווח יש הפורטל להפעלת עד. הסביבה להגנת המשרד של תעשיה פורטל

 zahisi@sviva.gov.il לכתובת

, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, הליקויים תיקון להוכחת מסמכיםיגיש  .0
כן , אלא אם ()א(9ד)ג()2לפי סעיף  5על כך חוק רישוי עסקים( בצירוף הצהרה –)להלן  5212-התשכ"ח

 .  צוין אחרת בטבלה

 חודשים 52 מאסר – דינו 5212 – ח"התשכ, עסקים רישוי לחוק( 9()ג)ד2 סעיף לפי בהצהרה או במסמך נכונים לא פרטים שמסר מי5
 (.האמור לחוק 0א56 סעיף) האמור הקנס כפל – דינו, תאגיד הוא ואם, העונשין לחוק( 6()א)15 בסעיף כאמור קנס או
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  במהלך הסיור:חזי גורן להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי 
 מתארות מבנית בהם קיימת פסולת והדלתות המבנים נצפו פתוחות במהלך הסיור 5-1תמונות  

 5מס' 

 
 0תמונה מס' 

 
 9תמונה מס' 
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 6תמונה מס' 
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 1תמונה מס' 

 
 

 צולמה ע"י חזי גורן בה רואים פסולת מתחת לנפה -1תמונה מס' 

 
 
 
 

http://www.sviva.gov.il/


 
   מחוז צפון       

         

 
 
 

 

  |  17105  עילית נצרת  575  ת.ד.    3  המלאכה
zahisi@sviva.gov.il    |www.sviva.gov.il      

 
 

 
 

 

ען על ידו כי טהועברה ע"י אמיר ציפורה ובה עדיין ניתן לראות פסולת מתחת לנפה על אף שנ -2תמונה מס' 
 כלל הפסולת נוקתה

 
 

 מציגות מכולות פסולת ללא כיסוי בשטח האתר /2-5תמונות מס' 
 2תמונה מס' 
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 2תמונה מס' 

 
 /5מס'  תמונה

 
 סיכום:

ניכר כי בהגיעי לאתר הייתה כמות גדולה של פסולת חשופה, בין אם במכולות פתוחות ובין אם במבני הטיפול 
בפסולת בהם הדלתות היו פתוחות. כמו כן, מחוץ לאתר הורגש ריח חזק של פסולת. במהלך הסיור הסברתי 

בנים, כיסוי ופינוי מכולות פסולת לאתרים מורשים למפעיל האתר, שאקר, כי עליו לוודא סגירת דלתות המ
וניקוי כלל הפסולת בשטח התחנה כך שבסוף יום העבודה לא תמצאנה שאריות פסולת, דלתות המבנים יהיו 

  סגורות ובאתר יהיו לא יותר משתי מכולות פסולת מכוסות.
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. רשימת בטבלה כמפורט, שנבדקו התנאים מתוך שנמצאו הליקויים רשימת את מפרט זה דוח .5
  .התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח

 הליקויים רשימת את מפרט, בין השאר, זה דוח -לשם מתן רישיון עסק או חידושו  ביקורת לעניין .0
הביקורת, או  מעריכת יום /9 תקופת במהלך, עסקים רישוי חוק לפי, ליבך לתשומת לתקנם. שיש

 דוח לך ולמסור נבדקו שטרם נוספים תנאים בדיקת להשלים יהיה ניתן, רמועד אחר כפי שיקבע הש
  . בגינם ליקויים

 עמידת על אישור בו לראות ואין, דין כל לפי העסק בעל על המוטלת חובה מכל גורע אינו זה דוח .9
 במפורש נאמר אם אלא, דין לפי אחרת בהוראה או בהיתר, ברישיון שנקבע תנאי או חובה בכל העסק
 . אחרת

 דרישה"כ זה דוח יראו, עסקים רישוי חוק לפי לו שניתן בתוקף היתר או רישיון בעל עסק לעניין .4
אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה . האמור לחוק( ז)ד2 בסעיף כמשמעותה" ליקויים לתיקון

לחוק ( 6)א()15חודשים או קנס כאמור בסעיף  52( לחוק שדינה מאסר 9)א()56עבירה לפי סעיף 
ד)ח( לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או 2לידיעתך, לפי סעיף . 5212-העונשין, התשל"ז

ימים מהמועד שבו נמסרה   56ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 
  הדרישה.

 

 
 בברכה,

 צחי סיטבון

 ראש ענף פיקוח
    

 העתקים:
 צפון מחוז דורית זיס, מנהלת

 סיגל בלומנפלד, סגנית מנהלת המחוז וראש תחום תשתיות, מחוז צפון
 סאמר סאלח, ראש תחום פיקוח, מחוז צפון

 שהניז מולא חרבג'י, יועמ"ש מחוז צפון
 מירי עופר, מרכזת פסולת, מחוז צפון
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 ליקויים בהם נמצאו ולא שנבדקו תנאים רשימת – נספח
 

נושא  תנאי נבדק ממצא9הערה
 סביבתי

האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות  ./1.5 
בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, 

אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, 
ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז 

 פליטה.

 איכות אוויר

יהיו סגורות -דלתות הכניסה  .50.1.5 
אוטומטית, בכל עת, באמצעות מערכת פיקוח 

ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב 
ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל 

האפשר; במקרה של תקלה במערכת פיקוח 
אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל 

שיכין למקרים אלה; בנוסף, בעל העסק יכין 
נוהל לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה 

העסק ישמור את הנהלים  ויפעל על פיו; בעל
בשטח העסק ויציגם או ימסרם לנותן 

 האישור, לפי דרישתו;

. הפסדים יאספו לתוך כלי אצירה 1.59.5 לא נצפתה מכולת פסדים במהלך הסיור
סגור, ויפונו מידית מהעסק לאתר סילוק 

 פסולת או לאתר טיפול פסולת .

מתקיימת פעילות  . האזורים בעסק בהם/1.5 
בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, 

אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, 
ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז 

 פליטה.

שעות, תסולק הפסולת  06בעסק הפועל   .5.0 
 שעות, אלא אם כן מוינה לרכיביה. 06 -אחת ל

 -כניסה לעסק של כל אלה  . לא תורשה1.5 
.  1.5.5.0. חומרים ופסולות אלה: 1.5.5

פסולת אסבסט; ואולם, בעל העסק רשאי 
להכניס אסבסט צמנט לעסק, ובלבד שיש 

בידו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי 
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, 

, והוא מקיים את הוראות 0/55-התשע"ו
.  1.5.5.9רישיון; החוק האמור ואת תנאי ה

.  פסולת 1.5.5.6פסולת רדיואקטיבית; 
 זיהומית;

. גובה ערימות הפסולת בעסק לא יעלה על 1.2   פסולת
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נושא  תנאי נבדק ממצא9הערה
 סביבתי

 גובה הגדר ההיקפית.

. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו 1.52 
במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 

 סביבתיים., ובאופן שלא יגרום למפגעים 9.5

. פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במקור 2.6 
שהגיעה לעסק, תמוין ותאוחסן בשטח ייעודי, 
באופן שלא תתערבב עם פסולת אחרת בעסק, 

לרבות עם פסולת חומר פריק ביולוגי מִמיּון 
 או פסולת מעורבת.

טיפול בפסולת גזם  מתבצע בעסק בשטח  
 ייעודי

משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות . 0.0.1 
אטומים ועמידים    .0.0.1.5המפורטות להלן: 

בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז 
מופרדים משאר שטחי    .0.0.1.0אליהם;  

העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים 
. מנוקזים למערכת האיסוף 0.0.1.9לסביבה; 

. 0.0.1.6וטיפול בשפכים תעשייתיים;  
ם באופן המונע חדירת מי נגר עילי נקי מקורי

; 

. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב 2.6.5.0 
ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום   –ציבורית 

לחלחול שתכולתו תפונה על ידי  מוביל 
שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול 

 שפכים מאושר על פי כל דין;
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