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 כ"ה אדר תשע"חתאריך: 
203//30/21 

 262011אתר סביבתי: 
  21/02/21 סימוכין סיור:

 

 לכבוד
 
  
    
    

  
 מנהל -יוסי עזריאל 

קומפוסט מפרץ והגליל 
 המערבי בע"מ

          
 0222221 קריית ביאליק

 

 שלום רב,

תאריך ב שנערך צפון -לא ידוע , קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מפיקוח בדו"ח סיור הנדון:  
412/020/41           

 -לא ידוע  00/2      ב 54/551014,  קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב נערך סיור 412/020/41בתאריך 
 .להלן "העסק" צפון

 פיקוח על פי תוכניתמטרת הסיור: 

 בסיור השתתפו:
 :העסק נציגי קשר איש - פרץ סמי

 :נוספים משתתפים ערים איגוד - עמר לורנס
  סטלכול עזרא
 :המשרד נציגי רעלים היתרי -מרכז - לויטסקי אירה

 
 רקע:

 סיור שוטף

 :שנמצאו בסיור הלן עיקרי הליקוייםל

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה 
 המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:

דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור3מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור3מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

אין דרישה, כיוון  03/06/2018
 אישוריםשיש בעיית 

אין תעלות ניקוז 
היקפית, הנושא 

נימצא בטיפול הדבר 
מהווה הפרה של 

 2.2.2 /.6./סעיף 
 ברשיון העסק.

תעלות הניקוז נמצאו 
נקיות ללא היקוות 

 תשטיפים.

  

הקומפוסטציה  אין דרישה 12/09/2018
מתבצעת במבנה 
סגור עם מערכת 

טיפול באוויר, הדלת 
נפתחת אך ורק 
למטרת הכנסת 

החומר או הוצאת 
החומר בסיום 

הקומפוסטציה 
הדבר מהווה הפרה 

 /.0./של סעיף 
 ברשיון העסק.

פעלות העסק מתבצעת 
במבנה סגור לרבות טיפול 

באוויר באם נדרש 
בתנאים ובהתאם לסוג 

הפסולת המטופלת, 
לאופן הטיפול בפסולת, 

המרחק משימושי קרקע 
רגישים וכמות הפסולת 

( 2ראה נספח היומית )
 קיימת מערכת תת לחץ.

  

בעל האתר יתן  12/09/2018
תשובה אם חומת 

 מטר. 0האדה הינה 

לא קיים גדר 
היקפית רציפה, 

בחלק מהאתר יש 
חומת אדמה אשר 
נותנת מענה לגדר. 

בכניסה לאתר 
היתחילו עבודות 

להקמת גדר, מטה 
אשר לא נתן אישורי 

בניה, הדבר מהווה 
 0.6./סעיף הפרה של 

 ברשיון העסק.

מסביב לשטח העסק 
מותקנת גדר היקפית 

אטומה בגובה שני 
 מטרים לפחות

  

בעל האתר יפנה את  01/05/2018
הצמיגים לא יאוחר 

 מתאריך

בעסק קיים אחסון 
מספר בודד של 

צמיגים הדבר מהווה 
 2.0הפרה של סעיף ב

 ברשיון העסק.

עסק בו מתבצע אחסון 
צמיגים: צמיגים שלמים 

מאוחסנים כשהם 
מקורים או מכוסים 

 ביריעה אטומה למי גשם.
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור3מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

בתהליך הקמה  אין דרישה 12/09/2018
וחיבור הדבר מהווה 

 0.0./הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

בכניסה לעסק מופעלים 
אמצעי שקילה מסוג 

 מאזני גשר

  

ביום הסיור לא היה  אין דרישה 12/09/2018
אחסון פסולת מעל 

גובה הגדר הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  6.2.22סעיף 
 העסק.

גובה ערימות הפסולת 
בעסק לא עולה על גובה 

 הגדר ההיקפית

  

יש לטפל במערכת  12/09/2018
באופן סדיר על מנת 

 למנוע מטרדי ריח.

קיימת מערכת 
לטיפול באוויר רק 

באזור 
הקומפוסטציה. 

ביום הסיור באזור 
הפילטר ביולוגי היה 

ריח נקודתי חזק, 
הדבר מהווה הפרה 

א,ב /./.1של סעיף 
 ברשיון העסק.

קיימת מערכת יניקה 
ומתקן טיפול בגז פליטה 
להפחתת פליטת מזהמי 

אוויר לרבות מזהמים 
הגורמים לריח, כולל 

 ארובה.

  

 
 נספח א'. –שנבדקו בסיור רשימה מלאה של הנושאים 

 להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:
 צולמה  ב10:02 02/14/2018ערימת פסולת המכילה צמיגים 
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 צולמה ב10:00 02/14/2018כניסה של האתר 

 

 צולמה ב09:57 02/14/2018אזור ניקוז תשטיפים  

 

 צולמה ב09:49 02/14/2018אזור לניקוז תשטיפים מאזור תפעולי
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 צולמה ב09:47 02/14/2018רחבה תפעולית מסודרת ונקייה 

 

 צולמה ב09:48 02/14/2018מתקן ירוד זהו נפה לקומפוסט 

 

 

 צולמה ב09:46 02/14/2018דלת בכניסה לקומפוסט סגורה ותקינה 
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 צולמה ב09:47 02/14/2018

 

 

 צולמה ב09:52 02/14/2018אזורי גדר לא תקינים  

 

 צולמה ב10:11 02/14/2018פילטר ביולוגי 
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 צולמה ב09:43 02/14/2018אזור ניקוז נוסף  

 

  

  תודה לנציגי המפעל על הזמן והסבלנות בזמן הסיור, לנושא הטמעת מערכת ביקורים החדשה.

 ובהווה.יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר 

 בברכה,
 אירה לויטסקי

 פסולת מחוז צפון -מרכז
    

 העתקים:
 צפון מנהל מחוז

 יח' סביבתית
     משתתפים
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 נספח א'

מבוצע3לא  ממצא3הערה
 מבוצע

 איזור3מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

אין תעלות ניקוז 
היקפית, הנושא נימצא 

 בטיפול

נקיות ללא תעלות הניקוז נמצאו  לא מבוצע
 היקוות תשטיפים.

  שפכים

נקודות דיגום.  0קיימים 
אחת באזור הגשר, באזור 

הכביש יש שוכה גדולה 
וניתן לבצע דיגום שם. 
והשניה בקטע המזרחי 

ליד מפעל מיון. כל 
התשטיפים מועברים 
לבור ונישאבים פעם 

 בכמה זמן.
 

בנקודת החיבור למערכת הביוב  מבוצע
ופעל מיכל דיגום עם הציבורית מ

אמצעי ערבול, וביציאה ממנו 
 מותקן ברז דיגום.

  שפכים

הקומפוסטציה מתבצעת 
במבנה סגור עם מערכת 

טיפול באוויר, הדלת 
נפתחת אך ורק למטרת 

הכנסת החומר או 
הוצאת החומר בסיום 

 הקומפוסטציה

פעלות העסק מתבצעת במבנה  לא מבוצע
באוויר באם סגור לרבות טיפול 

נדרש בתנאים ובהתאם לסוג 
הפסולת המטופלת, לאופן הטיפול 
בפסולת, המרחק משימושי קרקע 

רגישים וכמות הפסולת היומית 
( קיימת מערכת תת 2)ראה נספח 

 לחץ.

  איכות אוויר

לא קיים גדר היקפית 
רציפה, בחלק מהאתר יש 
חומת אדמה אשר נותנת 

מענה לגדר. בכניסה 
תחילו עבודות לאתר הי
גדר, מטה אשר להקמת 

לא נתן אישורי בניה 
בהמשך יש גדר לא 

 תקינה.

מסביב לשטח העסק מותקנת גדר  לא מבוצע
היקפית אטומה בגובה שני 

 מטרים לפחות

  כללי

בשטח העסק מופעלת מערכת  מבוצע 
לשטיפת הרכבים להובלת 

 הפסולת וכלי הקיבול

  פסולת
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מבוצע3לא  ממצא3הערה
 מבוצע

 איזור3מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

קיים אחסון מספר בעסק 
 בודד של צמיגים

עסק בו מתבצע אחסון צמיגים:  לא מבוצע
צמיגים שלמים מאוחסנים כשהם 

מקורים או מכוסים ביריעה 
 אטומה למי גשם.

לחימה 
 במזיקים

 

בכניסה לעסק מופעלים אמצעי  לא מבוצע בתהליך הקמה וחיבור
 שקילה מסוג מאזני גשר

  פסולת

הסיור לא היה  ביום
אחסון פסולת מעל גובה 

 הגדר

גובה ערימות הפסולת בעסק לא  לא מבוצע
 עולה על גובה הגדר ההיקפית

  פסולת

פסולת אורגנית מופרדת במקור  מבוצע 
המגיעה לעסק, מטופלת בשטח 

 ייעודי

  פסולת

פריקה והעמסה של פסולת  מבוצע 
סגור                   מתבצעת בתוך מבנה 

מיון וטיפול בפסולת מתבצע בתוך 
 מבנה סגור

  איכות אוויר

הסיור בוצע בחורף ולא 
ניראו מחרסמים או 

 זבובים, בקיץ יש הדברה

בעל העסק ינקוט באמצעים  מבוצע
הנדרשים למניעת המצאות ו3או 

גידול בעלי חיים ומזיקים 
תברואתיים לרבות יתושים 

 מכרסמים וחרקים בשטח העסק

לחימה 
 במזיקים

 

קיימת מערכת לטיפול 
באוויר רק באזור 

הקומפוסטציה. ביום 
הסיור באזור הפילטר 

ביולוגי היה ריח נקודתי 
 חזק,

קיימת מערכת יניקה ומתקן  לא מבוצע
טיפול בגז פליטה להפחתת פליטת 

מזהמי אוויר לרבות מזהמים 
 ארובה. הגורמים לריח, כולל

  איכות אוויר

מרכיבי הפסולת הממוינים  מבוצע 
מאוחסנים בשטחי אחסון 

ייעודיים בתוך מכלי אצירה 
ייעודיים נפרדים לכל מרכיב 

ממוין.מרכיבי הפסולת הממוינים 
לא מאוחסנים בעסק מעל כמות 
הניתנת לאחסון במכלי האצירה 

 הייעודיים.

  פסולת

גריסה קיימת פעיולות 
נוספת ,קיים גזם קצוץ 

 באתר.

טיפול בפסולת גזם  מתבצע בעסק  מבוצע
 בשטח ייעודי

  פסולת

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


 
   מחוז צפון       

         

 
 
 

 

  |     |17105  עילית נצרת  575  ת.ד.    3  המלאכה
liivogLrLi.s@L.rI    |www.sviva.gov.il      

 
 

 
 

 

מבוצע3לא  ממצא3הערה
 מבוצע

 איזור3מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

אזור התפעולי כל 
הזוויות מופנות לכיוון 

 מפריד שומנים,

שטח העסק אטום לחלחול ובנוי  מבוצע
בשיפועים.                              

התשטיפים זורמים באופן חופשי 
פני משטח תפעול לתעלות  על

ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול 
 בתשטיפים

קרקעות 
 מזוהמות

 

בשער הכניסה לעסק נמצא שלט  מבוצע 
ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, 

מספר טלפון שבאמצעותו ניתן 
להשיגו משך כל שעות היממה, 

שעות העבודה בעסק ואיסור על 
הכנסת חומרים האסורים 

 לעסק לכניסה

  כללי

קיים בור איסוף 
לתשטיפים , נציגי אתר 

 יעבירו נתונים

במידה ולא קיימת מערכת ביוב  מבוצע
ציבורית  שפכים ותשטיפים 

נאספים למיכל איסוף שפכים 
סגור ואטום לחלחול המוצב ע"ג 

 מאצרה

  שפכים

כלי אצירה, ריקים או מלאים,  מבוצע 
ייעודית על גבי מאוחסנים בעמדה 

משטח התפעול ובאופן שלא גורם 
 למפגעים סביבתיים

  פסולת

דלתות הכניסה למבנה הסגור  מבוצע לגבי קומפוסט מדובר רק
נמצאו סגורות למעט פתיחתן 

לצורך כניסת או יציאת כלי רכב 
 ואנשים

  איכות אוויר

פסולת אורגנית אשר מופרדת  מבוצע 
מועברת בכלי רכב ייעודי במקור 

ובנפרד מפסולת אורגנית שעברה 
מיון לאתר טיפול בפסולת 

 המורשה לפי כל דין.

  פסולת

בסוף כל יום עבודה תסולק כל  מבוצע 
הפסולת משטח העסק, ליעד 

, אלא אם כן  6.2.2כאמור בסעיף 
מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור 

 או לשימוש חוזר

  פסולת
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מבוצע3לא  ממצא3הערה
 מבוצע

 איזור3מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

חומר אורגני רקבובי, הנוצר  מבוצע 
ממיון פסולת מעורבת או 

מהפרדה במקור, לא מאוחסן ולא 
 שעות. 06 -שוהה בעסק ליותר מ

  פסולת

קיים עובד ייעודי לניקוי 
השטח במהלך כל שעות 

 העבודה

ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך  מבוצע
ומשאריות פסולת , מתבצע אחת 

 בסוף יום העבודה. ליום לפחות,

  פסולת
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