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 י"ג סיון תשע"חתאריך: 
015//50/72 

 761011אתר סביבתי: 
  72216070 סימוכין סיור:

 

 לכבוד
 
  
    
    

  
 מנהל -יוסי עזריאל 

קומפוסט מפרץ והגליל 
 המערבי בע"מ

          
 01/77/2 קריית ביאליק

 

 שלום רב,

תאריך ב שנערך צפון -לא ידוע , קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מפיקוח בדו"ח סיור הנדון:  
715//50/71           

 -לא ידוע  00/1      ב 5017///7/,  קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב נערך סיור 50/71//715בתאריך 
 .להלן "העסק" צפון

 פיקוח על פי תוכניתמטרת הסיור: 

 בסיור השתתפו:
 

 רקע:

 ביום הסיור באתר היה ריח חזק בנוסף האתר היה נקי פחות מהרגיל.

 ישנם שלוליות באתר, לא ידוע מה המקור, יש לשלוח לח"מ הסבר מה המקור למים. 

עליו. יש לשלוח לח"מ תאריך אחרון שנעשה טיפול למצע ביופילטר, ניראה שהמצע שלו יבש לגמרי ויש צמחיה 
 של ביופילטר.

   

  

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


 
   מחוז צפון       

         

 
 
 

 

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

 
 

 
 

 

 :הלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיורל

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 
 ד לתאריךע

 אזור5מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש להתקדם עם  03/06/2018
 הנושא הנ"ל.

אין באתר שקילת 
פסולת בכניסה. 

נמצא בתהליך של 
התקנה. הדבר 

מהווה הפרה של 
ברשיון  2.0.0סעיף 

 העסק.

בכניסה לעסק מופעלים 
אמצעי שקילה מסוג 

 מאזני גשר

  

את כל  יש לנקות 10/06/2018
תעלות הניקוז מדי 

שבוע על מנת 
לאפשר זרימת 

תשטיפים לנקודה 
הרצויה במקרה 

 הצורך.

תעלות ניקוז ניראות 
מלוכלכות. הדבר 
מהווה הפרה של 

 7././ 2.6.2סעיף 
 ברשיון העסק.

תעלות הניקוז נמצאו 
נקיות ללא היקוות 

 תשטיפים.

  

לשלוח לח"מ לוח  10/06/2018
 לסיום תיקוןזמנים 

באתר אין גדר 
רציפה לכל אורך 
העסק.  בכניסה 

לעסק יש תיקון של 
הגדר וחסר חלק 

גדול ממנה. הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  2.0.6סעיף 
 העסק.

מסביב לשטח העסק 
מותקנת גדר היקפית 

אטומה בגובה שני 
 מטרים לפחות

  

יש לסדר את  08/07/2018
הריצפת האתר, 

לח"מ תוכנית  לשלוח
ולוח זמנים לתיקון 

 הדרישה.

ריצפה באתר 
סקודה. הדבר 

מהווה הפרה של 
ברשיון  2.6.7סעיף 

 העסק.

שטח העסק אטום 
לחלחול ובנוי בשיפועים.                              

התשטיפים זורמים 
באופן חופשי על פני 

משטח תפעול לתעלות 
ניקוז ומנוקזים למתקן 

 פיםהטיפול בתשטי
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דיווח על ביצוע 
 ד לתאריךע

 אזור5מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

בעסק יש טיפול  אין דרישה 27/11/2018
בגזם אך אין שטח 

ייעודי לפעולה הנ"ל 
הדבר מהווה הפרה 

 7./.6של סעיף 
 ברשיון העסק.

טיפול בפסולת גזם  
מתבצע בעסק בשטח 

 ייעודי

  

יש לנקות את האתר  03/06/2018
באופן רציף על מנת 
להפחית את מפגעי 

 הריח באתר

ביום הסיור האתר 
ניראה לא נקי ולא 
מסודר. יש פסולת 
מפוזרת בכל רחבי 

המפעל. הדבר 
מהווה הפרה של 

 6.7.7, 6.7.0סעיף 
 ברשיון העסק.

ניקוי שטח תחנת המעבר 
מלכלוך ומשאריות 

פסולת , מתבצע אחת 
ליום לפחות, בסוף יום 

 העבודה.

  

 
 נספח א'. – רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור

 להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:
 נפה של קומפוסט
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 אזור תפעולי 

 

 אזור אחסון גזם  

  

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

 בברכה,
 אירה לויטסקי

 פסולת -מרכז
    

 העתקים:
 צפון מנהל מחוז

 יח' סביבתית
     משתתפים
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 נספח א'

מבוצע5לא  ממצא5הערה
 מבוצע

 איזור5מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

אין באתר שקילת פסולת 
בכניסה. נמצא בתהליך 

 של התקנה.

בכניסה לעסק מופעלים אמצעי  לא מבוצע
 שקילה מסוג מאזני גשר

  פסולת

ניקוז ניראות תעלות 
 מלוכלכות.

תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא  לא מבוצע
 היקוות תשטיפים.

  שפכים

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 
האסורים הכנסת חומרים 

 לכניסה לעסק

  פסולת

לא נמצאו5 נראו בתחנת המעבר  מבוצע 
חומרים מסוכנים או פסולת 

חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט 
פריך, פסולת רדיואקטיבית 

 ופסולת רפואית מסוכנת.

חומרים 
 מסוכנים

 

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

משטח התפעול ובאופן שלא גורם 
 למפגעים סביבתיים

  פסולת

באתר אין גדר רציפה 
לכל אורך העסק.  

בכניסה לעסק יש תיקון 
של הגדר וחסר חלק גדול 

 ממנה.

מסביב לשטח העסק מותקנת גדר  לא מבוצע
היקפית אטומה בגובה שני 

 מטרים לפחות

  פסולת

ערימות הפסולת בעסק לא גובה  מבוצע 
 עולה על גובה הגדר ההיקפית

  פסולת

כלי רכב המובילים פסולת לשטח  מבוצע 
העסק וממנו, נמצאו סגורים או 

מכוסים היטב )באופן שמונע 
נזילת תשטיפים, פיזור 

והתעופפות פסולת וגרימת 
 מפגעים סביבתיים אחרים(.

  כללי
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מבוצע5לא  ממצא5הערה
 מבוצע

 איזור5מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

שטח העסק אטום לחלחול ובנוי  לא מבוצע ריצפה באתר סקודה.
בשיפועים.                              

התשטיפים זורמים באופן חופשי 
על פני משטח תפעול לתעלות 

ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול 
 בתשטיפים

קרקעות 
 מזוהמות

 

בעסק יש טיפול בגזם אך 
אין שטח ייעודי לפעולה 

 הנ"ל

טיפול בפסולת גזם  מתבצע בעסק  לא מבוצע
 בשטח ייעודי

  פסולת

פסולת אורגנית אשר מופרדת  מבוצע 
במקור מועברת בכלי רכב ייעודי 
ובנפרד מפסולת אורגנית שעברה 

מיון לאתר טיפול בפסולת 
 המורשה לפי כל דין.

  פסולת

עסק בו מתבצע אחסון צמיגים:  מבוצע 
מאוחסנים כשהם צמיגים שלמים 

מקורים או מכוסים ביריעה 
 אטומה למי גשם.

לחימה 
 במזיקים

 

בעל העסק ינקוט באמצעים  מבוצע 
הנדרשים למניעת המצאות ו5או 

גידול בעלי חיים ומזיקים 
תברואתיים לרבות יתושים 

 מכרסמים וחרקים בשטח העסק

לחימה 
 במזיקים

 

ביום הסיור האתר ניראה 
קי ולא מסודר. יש לא נ

פסולת מפוזרת בכל רחבי 
 המפעל.

ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך  לא מבוצע
ומשאריות פסולת , מתבצע אחת 

 ליום לפחות, בסוף יום העבודה.

  פסולת

הסיור בוצע באמצעי יום 
עבודה ולא ניתן לבדוק 

אם נשארה פסולת לאחר 
 סוף יום עבודה.

אורגני רקבובי, הנוצר חומר  לא נבדק
ממיון פסולת מעורבת או 

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

  פסולת
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