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 י"ב אב תשע"חתאריך: 
017//70/42 

 41/011אתר סביבתי: 
  421/1511 סימוכין סיור:

 

 לכבוד
 
  
    
    

  
 מנהל -יוסי עזריאל 

קומפוסט מפרץ והגליל 
 המערבי בע"מ

          
 0/14412 קריית ביאליק

 

 שלום רב,

תאריך ב שנערך צפון -לא ידוע , קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מפיקוח בדו"ח סיור הנדון:  
016//60/52           

 -לא ידוע  00/2      ב 15/115015,  קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב נערך סיור 60/52//016בתאריך 
 .להלן "העסק" צפון

 פיקוח על פי תוכניתמטרת הסיור: 

 בסיור השתתפו:
 :נוספים משתתפים האתר מנהל -  אליעזר

 :המשרד נציגי פסולת מרכזת - לויטסקי אירה
  תכנון רכזת - ליאב אליאור

 :המשרד נציגי פסולת מרכזת - לויטסקי אירה
  תכנון רכזת - ליאב אליאור

 
 

 רקע:

 סיור פתע. בעקבות ישיבה במטה אשר

 :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:
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור7מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש להתקין את  02/09/2018
 מאזני גשר

באתר לא קיימים 
מאזני גשר פעילים, 

בתהליך ההקמה. 
הדבר מהווה הפרה 

ברשיון  5.5של סעיף 
 העסק.

בכניסה לעסק מופעלים 
אמצעי שקילה מסוג 

 מאזני גשר

  

יש להסדיר את  02/09/2018
הגדר מסביב לכל 

 האתר.

יש להסדיר את 
הגדר מסביב לכל 

האתר הדבר מהווה 
 5.0.1הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

מסביב לשטח העסק 
מותקנת גדר היקפית 

אטומה בגובה שני 
 מטרים לפחות

  

אין באתר מערכת  אין דרישה 24/01/2019
לטיפת רכבים ואזור 

המוגדר לשטיפת 
 רכבים

בשטח העסק מופעלת 
פת הרכבים מערכת לשטי

להובלת הפסולת וכלי 
 הקיבול

  

יש להעביר נוהל  02/09/2018
המפרט את 

התחזוקה השוטפת 
 של הפילטר

פילטר הביולוגי 
הקיים באתר 

המשמש לטיפול 
בריח ממבנה של 
הקומפוסט. אינו 
מתוחזק כראוי, 

המצה ייבשה, 
קיימים סדקים 

רבים על גבי 
המצה,שמהם יוצא 

מטופל אוויר לא 
הגורם למטרדי ריח. 
הדבר מהווה הפרה 

 5.0.5של סעיף 
 ברשיון העסק.

המערכת לטיפול באוויר7 
 ריחות תקינה ועובדת

  

יש להגדיר באתר  02/09/2018
אזור ייעודי לגריסת 

 גזם

קיים מכשיר לקיצוץ 
גזם אין אזור ייעודי 
מוגדר. הדבר מהווה 

 1.1.4הפרה של סעיף 
 סק.ברשיון הע

טיפול בפסולת גזם  
מתבצע בעסק בשטח 

 ייעודי
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור7מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש להוריד את גובה  24/01/2019
הערימות לפחות 
 לגובה של הגדר.

גזם המאוחסן 
באתר, עובר את 

הגובה של גובה גדר 
ההיקפית. הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  1.2סעיף 
 העסק.

גובה ערימות הפסולת 
בעסק לא עולה על גובה 

 הגדר ההיקפית

  

יש  לדאוג ולאטום  02/09/2018
את כל הסדקים 

באתר על מנת למנוע 
 זיהום קרקע.

באתר ריצפה אינה 
אטומה, קיימים 

סדקים רבים הדבר 
מהווה הפרה של 

 1.1.2+  1.1.1סעיף 
 ברשיון העסק.

מרכיבי הפסולת 
הממוינים מאוחסנים 

בשטחי אחסון ייעודיים 
ירה בתוך מכלי אצ

ייעודיים נפרדים לכל 
מרכיב ממוין.מרכיבי 

הפסולת הממוינים לא 
מאוחסנים בעסק מעל 
כמות הניתנת לאחסון 

במכלי האצירה 
 הייעודיים.

  

יש לנקות את כל  29/07/2018
התעלות הניקוז 

 באתר

תעלות הניקוז אינן 
תקינות באתר הדבר 

מהווה הפרה של 
 1.1.4 5.1.5סעיף 

 סק.ברשיון הע

תעלות הניקוז נמצאו 
נקיות ללא היקוות 

 תשטיפים.

  

יש לדאוג לנקות את  29/07/2018
 האתר באופן שוטף.

האתר לא היה נקי 
 במהלך הסיור

ניקוי שטח תחנת המעבר 
מלכלוך ומשאריות 

פסולת , מתבצע אחת 
ליום לפחות, בסוף יום 

 העבודה.

  

את יש להסדיר  02/09/2018
השיפועים באתר 

 ותעלות ניקוז.

באתר הריצפה אינה 
אטומה עם סדקים 
מה שמפריע ומונע 

מהתשטיפים להיות 
מנותבים לתעלות 

ניקוז הדבר מהווה 
 5.1.4הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

שטח העסק אטום 
לחלחול ובנוי בשיפועים.                              

התשטיפים זורמים 
על פני  באופן חופשי

משטח תפעול לתעלות 
ניקוז ומנוקזים למתקן 

 הטיפול בתשטיפים

  

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


 
   מחוז צפון       

         

 
 
 

 

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

 
 

 
 

 

דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור7מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לדאוג ככל הניתן  30/07/2018
לתחזוקה של האתר 

על מנת שריח 
מהאתר לא יעבור 

 את הגבולות.

על הכביש הורגש 
ריח חלש הדבר 

מהווה הפרה של 
ברשיון  5.0.5סעיף 

 העסק.

   אין ריח מחוץ לאתר

מבקשת להעביר  לביצוע עד 29/07/2018
אסמכתאום לפינוי 

פסולת להטמנה 
ליום הסיור הדבר 

מהווה הפרה של 
 1.1.1 1.1.5סעיף 

 ברשיון העסק.

בסוף כל יום עבודה 
תסולק כל הפסולת 
משטח העסק, ליעד 

,  4./.1כאמור בסעיף 
אלא אם כן מוינה 
למרכיבים שנועדו 

 למיחזור או לשימוש חוזר

  

יש להסדיר את  02/09/2018
הגדר מסביב לכל 

 האתר.

יש להסדיר את 
הגדר מסביב לכל 

האתר הדבר מהווה 
 5.0.1הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

מסביב לשטח העסק 
מותקנת גדר היקפית 

אטומה בגובה שני 
 מטרים לפחות

  

אין באתר מערכת  אין דרישה 24/01/2019
ואזור  לטיפת רכבים

המוגדר לשטיפת 
 רכבים

בשטח העסק מופעלת 
מערכת לשטיפת הרכבים 

להובלת הפסולת וכלי 
 הקיבול

  

יש להעביר נוהל  02/09/2018
המפרט את 

התחזוקה השוטפת 
 של הפילטר

פילטר הביולוגי 
הקיים באתר 

המשמש לטיפול 
בריח ממבנה של 
הקומפוסט. אינו 
מתוחזק כראוי, 

ייבשה, המצה 
קיימים סדקים 

רבים על גבי 
המצה,שמהם יוצא 

אוויר לא מטופל 
הגורם למטרדי ריח. 
הדבר מהווה הפרה 

 5.0.5של סעיף 
 ברשיון העסק.

המערכת לטיפול באוויר7 
 ריחות תקינה ועובדת
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור7מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש להגדיר באתר  02/09/2018
אזור ייעודי לגריסת 

 גזם

קיים מכשיר לקיצוץ 
אזור ייעודי גזם אין 

מוגדר. הדבר מהווה 
 1.1.4הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

טיפול בפסולת גזם  
מתבצע בעסק בשטח 

 ייעודי

  

יש להוריד את גובה  24/01/2019
הערימות לפחות 
 לגובה של הגדר.

גזם המאוחסן 
באתר, עובר את 

הגובה של גובה גדר 
ההיקפית. הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  1.2סעיף 
 העסק.

גובה ערימות הפסולת 
בעסק לא עולה על גובה 

 הגדר ההיקפית

  

יש  לדאוג ולאטום  02/09/2018
את כל הסדקים 

באתר על מנת למנוע 
 זיהום קרקע.

באתר ריצפה אינה 
אטומה, קיימים 

סדקים רבים הדבר 
מהווה הפרה של 

 1.1.2+  1.1.1סעיף 
 ברשיון העסק.

הפסולת מרכיבי 
הממוינים 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.

  

יש לנקות את כל  29/07/2018
התעלות הניקוז 

 באתר

 תעלות הניקוז אינן
תקינות באתר הדבר 

מהווה הפרה של 
 1.1.4 5.1.5סעיף 

 ברשיון העסק.

תעלות הניקוז נמצאו 
נקיות ללא היקוות 

 תשטיפים.

  

יש לדאוג לנקות את  29/07/2018
 האתר באופן שוטף.

האתר לא היה נקי 
 במהלך הסיור

ניקוי שטח תחנת המעבר 
מלכלוך ומשאריות 

פסולת , מתבצע אחת 
ליום לפחות, בסוף יום 

 העבודה.
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור7מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש להסדיר את  02/09/2018
השיפועים באתר 

 ותעלות ניקוז.

באתר הריצפה אינה 
אטומה עם סדקים 
מה שמפריע ומונע 

מהתשטיפים להיות 
מנותבים לתעלות 

ניקוז הדבר מהווה 
 5.1.4הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

שטח העסק אטום 
עים.                              לחלחול ובנוי בשיפו
התשטיפים זורמים 
באופן חופשי על פני 

משטח תפעול לתעלות 
ניקוז ומנוקזים למתקן 

 הטיפול בתשטיפים

  

יש לדאוג ככל הניתן  30/07/2018
לתחזוקה של האתר 

על מנת שריח 
מהאתר לא יעבור 

 את הגבולות.

על הכביש הורגש 
ריח חלש הדבר 

הפרה של מהווה 
ברשיון  5.0.5סעיף 

 העסק.

   אין ריח מחוץ לאתר

מבקשת להעביר  לביצוע עד 29/07/2018
אסמכתאום לפינוי 

פסולת להטמנה 
ליום הסיור הדבר 

מהווה הפרה של 
 1.1.1 1.1.5סעיף 

 ברשיון העסק.

בסוף כל יום עבודה 
תסולק כל הפסולת 
משטח העסק, ליעד 

,  4./.1כאמור בסעיף 
אלא אם כן מוינה 
למרכיבים שנועדו 

 למיחזור או לשימוש חוזר

  

 
 נספח א'. –רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור 

 להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:
  

.לאתר אין 4992אבקש להבהיר כי התחנה אינה עומדת בתקנות רישוי עסקים תחנות מעבר לפסולת תשנ"ח 
רישיון עסק בתוקף ולא קיימים רישיונות בנייה.אדגיש שבאתר יש בניה נרחבת לרבות התקנת מאזני גשר, גדר 

נוספה ארובה אשר יוצאת בכניסה לאתר, בסככה למיון פסולת יש בנייה של פילטר ביולוגי )בסיור ניצפה ש
  מפילטר ביולוגי(

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

 בברכה,
 אירה לויטסקי

 פסולת מחוז צפון -מרכז
    

 העתקים:
 צפון מנהל מחוז

 יח' סביבתית
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     משתתפים
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 נספח א'

מבוצע7לא  ממצא7הערה
 מבוצע

 איזור7מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

באתר לא קיימים מאזני 
גשר פעילים, בתהליך 

 ההקמה.

בכניסה לעסק מופעלים אמצעי  לא מבוצע
 שקילה מסוג מאזני גשר

  פסולת

יש להסדיר את הגדר 
 מסביב לכל האתר

מסביב לשטח העסק מותקנת גדר  לא מבוצע
שני היקפית אטומה בגובה 

 מטרים לפחות

  כללי

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 

 לכניסה לעסק

  כללי

אין באתר מערכת לטיפת 
המוגדר רכבים ואזור 

 לשטיפת רכבים

בשטח העסק מופעלת מערכת  לא מבוצע
לשטיפת הרכבים להובלת 

 הפסולת וכלי הקיבול

  פסולת

לא נמצאו7 נראו בתחנת המעבר  מבוצע 
חומרים מסוכנים או פסולת 

חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט 
פריך, פסולת רדיואקטיבית 

 ופסולת רפואית מסוכנת.

חומרים 
 מסוכנים

 

פילטר הביולוגי הקיים 
באתר המשמש לטיפול 

בריח ממבנה של 
הקומפוסט. אינו 

מתוחזק כראוי, המצה 
ייבשה, קיימים סדקים 

רבים על גבי 
המצה,שמהם יוצא אוויר 

לא מטופל הגורם 
 למטרדי ריח.

המערכת לטיפול באוויר7 ריחות  לא מבוצע
 תקינה ועובדת

  איכות אוויר

קיים מכשיר לקיצוץ גזם 
 אין אזור ייעודי מוגדר.

טיפול בפסולת גזם  מתבצע בעסק  לא מבוצע
 בשטח ייעודי

  פסולת

גזם המאוחסן באתר, 
עובר את הגובה של גובה 

 גדר ההיקפית.

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

  פסולת
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מבוצע7לא  ממצא7הערה
 מבוצע

 איזור7מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

בעל העסק ינקוט באמצעים  מבוצע 
הנדרשים למניעת המצאות ו7או 

גידול בעלי חיים ומזיקים 
תברואתיים לרבות יתושים 

 מכרסמים וחרקים בשטח העסק

לחימה 
 במזיקים

 

באתר ריצפה אינה 
אטומה, קיימים סדקים 

 רבים

מרכיבי הפסולת הממוינים  לא מבוצע
מאוחסנים בשטחי אחסון 

מכלי אצירה  ייעודיים בתוך
ייעודיים נפרדים לכל מרכיב 

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

 הייעודיים.

  פסולת

תעלות הניקוז אינן 
 תקינות באתר

תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא  לא מבוצע
 היקוות תשטיפים.

  שפכים

היה נקי האתר לא 
 במהלך הסיור

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

 ליום לפחות, בסוף יום העבודה.

  פסולת

פסולת אורגנית מופרדת במקור  מבוצע 
המגיעה לעסק, מטופלת בשטח 

 ייעודי

  פסולת

באתר הריצפה אינה 
אטומה עם סדקים מה 

ומונע  שמפריע
מהתשטיפים להיות 

 מנותבים לתעלות ניקוז

שטח העסק אטום לחלחול ובנוי  לא מבוצע
בשיפועים.                              

התשטיפים זורמים באופן חופשי 
על פני משטח תפעול לתעלות 

ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול 
 בתשטיפים

קרקעות 
 מזוהמות

 

על הכביש הורגש ריח 
 לשח

  איכות אוויר אין ריח מחוץ לאתר לא מבוצע

מבקשת להעביר 
אסמכתאום לפינוי 

פסולת להטמנה ליום 
 הסיור

בסוף כל יום עבודה תסולק כל  לא נבדק
הפסולת משטח העסק, ליעד 

, אלא אם כן  4./.1כאמור בסעיף 
מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור 

 או לשימוש חוזר

  פסולת

יש להסדיר את הגדר 
 מסביב לכל האתר

מסביב לשטח העסק מותקנת גדר  לא מבוצע
היקפית אטומה בגובה שני 

 מטרים לפחות

  כללי
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מבוצע7לא  ממצא7הערה
 מבוצע

 איזור7מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

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

מספר טלפון שבאמצעותו ניתן 
להשיגו משך כל שעות היממה, 

בעסק ואיסור על שעות העבודה 
הכנסת חומרים האסורים 

 לכניסה לעסק

  כללי

אין באתר מערכת לטיפת 
רכבים ואזור המוגדר 

 לשטיפת רכבים

בשטח העסק מופעלת מערכת  לא מבוצע
לשטיפת הרכבים להובלת 

 הפסולת וכלי הקיבול

  פסולת

לא נמצאו7 נראו בתחנת המעבר  מבוצע 
או פסולת  חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט 
פריך, פסולת רדיואקטיבית 

 ופסולת רפואית מסוכנת.

חומרים 
 מסוכנים

 

פילטר הביולוגי הקיים 
באתר המשמש לטיפול 

בריח ממבנה של 
הקומפוסט. אינו 

מתוחזק כראוי, המצה 
ייבשה, קיימים סדקים 

רבים על גבי 
המצה,שמהם יוצא אוויר 

הגורם לא מטופל 
 למטרדי ריח.

המערכת לטיפול באוויר7 ריחות  לא מבוצע
 תקינה ועובדת

  איכות אוויר

קיים מכשיר לקיצוץ גזם 
 אין אזור ייעודי מוגדר.

טיפול בפסולת גזם  מתבצע בעסק  לא מבוצע
 בשטח ייעודי

  פסולת

גזם המאוחסן באתר, 
עובר את הגובה של גובה 

 ההיקפית.גדר 

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

  פסולת

בעל העסק ינקוט באמצעים  מבוצע 
הנדרשים למניעת המצאות ו7או 

גידול בעלי חיים ומזיקים 
תברואתיים לרבות יתושים 

 מכרסמים וחרקים בשטח העסק

לחימה 
 במזיקים
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מבוצע7לא  ממצא7הערה
 מבוצע

 איזור7מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

אינה באתר ריצפה 
אטומה, קיימים סדקים 

 רבים

מרכיבי הפסולת הממוינים  לא 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

ז אינן תעלות הניקו
 תקינות באתר

תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא  לא מבוצע
 היקוות תשטיפים.

  שפכים

האתר לא היה נקי 
 במהלך הסיור

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

 ליום לפחות, בסוף יום העבודה.

  פסולת

מופרדת במקור פסולת אורגנית  מבוצע 
המגיעה לעסק, מטופלת בשטח 

 ייעודי

  פסולת

באתר הריצפה אינה 
אטומה עם סדקים מה 

שמפריע ומונע 
מהתשטיפים להיות 

 מנותבים לתעלות ניקוז

שטח העסק אטום לחלחול ובנוי  לא מבוצע
בשיפועים.                              

התשטיפים זורמים באופן חופשי 
פני משטח תפעול לתעלות על 

ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול 
 בתשטיפים

קרקעות 
 מזוהמות

 

על הכביש הורגש ריח 
 חלש

  איכות אוויר אין ריח מחוץ לאתר לא מבוצע

מבקשת להעביר 
אסמכתאום לפינוי 

פסולת להטמנה ליום 
 הסיור

בסוף כל יום עבודה תסולק כל  לא נבדק
משטח העסק, ליעד הפסולת 

, אלא אם כן  4./.1כאמור בסעיף 
מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור 

 או לשימוש חוזר

  פסולת

 
 תמונות אשר צולמו על ידי הח"מ ביום סיור:

 : מראה בניית גדר בכניסה לאתר.4תמונה מס' 
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 : מראה עוד חלק של הגדר בכניסה לאתר אשר נבנה0תמונה מס' 
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 מראה את הארובות היוצאות מפילטר ביולוגי 5מס' תמונה 

 

 : ערימת גזם 1תמונה מס' 
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