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 כ"ח אב תשע"חתאריך: 
/18/080/90 

 962011אתר סביבתי: 
  90102900 סימוכין סיור:

 

 לכבוד
 
  
    
    

  
 מנהל -יוסי עזריאל 

קומפוסט מפרץ והגליל 
 המערבי בע"מ

          
 0279970 קריית ביאליק

 

 שלום רב,

תאריך ב שנערך צפון -לא ידוע , קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מפיקוח בדו"ח סיור הנדון:  
/17//70/90           

 -לא ידוע  //00      ב 59/555019,  קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב נערך סיור 70/90//17/בתאריך 
 .להלן "העסק" צפון

 פיקוח על פי תוכניתמטרת הסיור: 

 בסיור השתתפו:
 :נוספים משתתפים בעלים - ציפורה עמיר

 :המשרד נציגי בכירה פסולת מרכזת - לויטסקי אירה

 
 

 רקע:

 העסק. באתר מבוצעות עבודות רבות של בניה. לאתר אין רישיון עסק בתוקף עם הפריטים התואמים לפעילות

 :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 
 עד לתאריך

 אזור8מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור8מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

לשלוח לח"מ יש  19/08/2018
תמונות המעידות על 

 החלפתן

קיימים מכולות 
באתר אשר אינן 

אטומות עם סדקים. 
יש להחליף את 

המכולות הפגומות 
במכולות תקינות 

הדבר מהווה הפרה 
 6.9.0של סעיף 

 ברשיון העסק.

כלי אצירה, ריקים או 
מלאים, מאוחסנים 

בעמדה ייעודית על גבי 
משטח התפעול ובאופן 

למפגעים  שלא גורם
 סביבתיים

  

יש לסגור את דלת  10/02/2019
החממה כשיש 

כניסה ויציאה של 
הכלי. על מנת 

להוריד את פיזור 
הריח מחוץ לגבולות 

 העסק.

אנגר הקומפוסט 
במהלך הביקור היה 
פתוח, הדבר מהווה 

 2.0.2הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

פעולות העסק מתבצעות 
 במבנה סגור כנדרש

 ברשיון העסק

  

יש להוסיף שלט  10/02/2019
לכניסה המציין 

שעות פעילות, מספר 
טלפון של בעלי 

 האתר וכד'

שער הכניסה היה 
פתוח ולא ניראה 

שלט הדבר מהווה 
 2.0הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

בשער הכניסה לעסק 
נמצא שלט ובו מפורט: 

שם בעל העסק, מענו, 
שבאמצעותו מספר טלפון 

ניתן להשיגו משך כל 
שעות היממה, שעות 

העבודה בעסק ואיסור על 
הכנסת חומרים 

 האסורים לכניסה לעסק

  

יש לשמור על  19/08/2018
הניקיון באתר בכל 

 זמן נתון

באתר במהלך היום 
יש ניקיון של 

הדרכים הפנימיות. 
הסיור בוצע בזמן 

 עומד העבודה.

המעבר ניקוי שטח תחנת 
מלכלוך ומשאריות 

פסולת , מתבצע אחת 
ליום לפחות, בסוף יום 

 העבודה.
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור8מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לשלוח לח"מ  19/08/2018
תדירות תחזוקה של 

מצעי הפילטר. 
 לביצוע עד תאריך

המערכת עובדת אך 
יש לתחזק את 

הפילטר בתדירות 
גבוהה יותר. כיוון 
שמצע של הפילטר 
יבשה וסדוקה מה 

טיפול לא שמעיד על 
טוב של האוויר. 

הדבר מהווה הפרה 
 2.0.2של סעיף 

 ברשיון העסק.

המערכת לטיפול באוויר8 
 ריחות תקינה ועובדת

  

לשלוח לח"מ לו"ז  19/08/2018
מפורט מתי משקל 

 יותקן באתר

באתר לא קיים 
משקל הדבר מהווה 

 2.2הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

 בכניסה לעסק מופעלים
אמצעי שקילה מסוג 

 מאזני גשר

  

יש לשלוח לח"מ  19/08/2018
הסבר על הנושא 

שמסביר איפה 
מקום הייעודי של 

 המכונה

באתר קיים אחסון 
גזם לא קצוץ 

וקיימת מכונה 
לקיצוץ גזם. בכל 

סיור המכונה 
נמצאת במקום 

אחר. זה אומר שלא 
קיים אזור ייעודי 

לקיצוץ הגזם. הדבר 
הפרה של מהווה 

ברשיון  6.7.9סעיף 
 העסק.

טיפול בפסולת גזם  
מתבצע בעסק בשטח 

 ייעודי

  

יש להוריד את גובה  19/08/2018
של הגזם לגובה של 

 גדר ההיקפית

באתר יש אחסון גזם 
מעל גובה גדר 

ההיקפית הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  6.0סעיף 
 העסק.

גובה ערימות הפסולת 
עולה על גובה בעסק לא 

 הגדר ההיקפית
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור8מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לשלוח לח"מ  19/08/2018
לו"ז מסודר עם 

תאריכים לביצוע 
 ליקויי הנ"ל

כל המשטחי התפעול 
אינם אטומים 

קיימים סדקים 
הדבר מהווה הפרה 

 2.6.9של סעיף 
 ברשיון העסק.

שטח העסק אטום 
  לחלחול ובנוי בשיפועים.                            

התשטיפים זורמים 
באופן חופשי על פני 

משטח תפעול לתעלות 
ניקוז ומנוקזים למתקן 

 הטיפול בתשטיפים

  

יש לתקן את הגדר  26/08/2018
מסביב לאתר, 

ולהציבה במחקומות 
שחסרה. להעביר 

לח"מ לו"ז מפורט 
על ביצוע ליקויי 
הנ"ל לא יאוחר 

 מתאריך

הגדר באתר לא 
שלמה ובחלקה 

חסרה הדבר מהווה 
 2.0.6הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

מסביב לשטח העסק 
מותקנת גדר היקפית 

אטומה בגובה שני 
 מטרים לפחות

  

בכל כניסה ויציאה  05/08/2018
מהחממה יש לסגור 

 את הדלת.

ביום הסיור דלת של 
החממה היתה 

פתוחה לכל אורך 
הסיור, כלומר הכלי 

נכנס העביר 
לט לנפה וחזר קומפו

לקחת מנה נוספת 
ללא סגירת הדלת. 

הדבר מהווה הפרה 
 1.2.0של סעיף 

 ברשיון העסק.

דלתות הכניסה למבנה 
הסגור נמצאו סגורות 
למעט פתיחתן לצורך 

כניסת או יציאת כלי רכב 
 ואנשים

  

 
 נספח א'. –רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור 

 שצולמו על ידי במהלך הסיור:להלן התמונות העיקריות 
  

.לעסק אין 9110אבקש להבהיר כיהתחנה אינה עומדת בתקנות רישוי עסקים תחנות מעבר לפסולת תשנ"ח 
  רישיון עסק בתוקף ופריטים התואמים לפעילות העסק

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

 בברכה,
 אירה לויטסקי

 מרכז פסולת בכירה מחוז צפון
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 העתקים:
 צפון מנהל מחוז

 יח' סביבתית
     משתתפים
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 נספח א'

מבוצע8לא  ממצא8הערה
 מבוצע

 איזור8מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

קיימים מכולות באתר 
אשר אינן אטומות עם 

סדקים. יש להחליף את 
המכולות הפגומות 

 במכולות תקינות

כלי אצירה, ריקים או מלאים,  לא מבוצע
מאוחסנים בעמדה ייעודית על גבי 
משטח התפעול ובאופן שלא גורם 

 למפגעים סביבתיים

  פסולת

אנגר הקומפוסט במהלך 
 הביקור היה פתוח,

פעולות העסק מתבצעות במבנה  לא מבוצע
 סגור כנדרש ברשיון העסק

  איכות אוויר

שער הכניסה היה פתוח 
 ולא ניראה שלט

בשער הכניסה לעסק נמצא שלט  לא 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

באתר במהלך היום יש 
ניקיון של הדרכים 

הפנימיות. הסיור בוצע 
 בזמן עומד העבודה.

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

 ליום לפחות, בסוף יום העבודה.

  פסולת

המערכת עובדת אך יש 
לתחזק את הפילטר 

בתדירות גבוהה יותר. 
כיוון שמצע של הפילטר 

מה שמעיד יבשה וסדוקה 
על טיפול לא טוב של 

 האוויר.

המערכת לטיפול באוויר8 ריחות  לא מבוצע
 תקינה ועובדת

  איכות אוויר

בכניסה לעסק מופעלים אמצעי  לא מבוצע באתר לא קיים משקל
 שקילה מסוג מאזני גשר

  פסולת

באתר קיים אחסון גזם 
לא קצוץ וקיימת מכונה 

בכל סיור לקיצוץ גזם. 
המכונה נמצאת במקום 

אחר. זה אומר שלא 
קיים אזור ייעודי לקיצוץ 

 הגזם.

טיפול בפסולת גזם  מתבצע בעסק  לא מבוצע
 בשטח ייעודי

  פסולת

באתר יש אחסון גזם מעל 
 גובה גדר ההיקפית

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

  פסולת
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מבוצע8לא  ממצא8הערה
 מבוצע

 איזור8מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

לא נמצאו8 נראו בתחנת המעבר  מבוצע 
חומרים מסוכנים או פסולת 

חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט 
פריך, פסולת רדיואקטיבית 

 ופסולת רפואית מסוכנת.

חומרים 
 מסוכנים

 

כל המשטחי התפעול 
אינם אטומים קיימים 

 סדקים

שטח העסק אטום לחלחול ובנוי  לא מבוצע
                              בשיפועים.

התשטיפים זורמים באופן חופשי 
על פני משטח תפעול לתעלות 

ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול 
 בתשטיפים

קרקעות 
 מזוהמות

 

  איכות אוויר אין ריח מחוץ לאתר מבוצע 
אין שברים  -המבנה תקין  מבוצע 

 ופתחים במבנה
  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

בעל העסק ינקוט באמצעים  מבוצע 
הנדרשים למניעת המצאות ו8או 

גידול בעלי חיים ומזיקים 
תברואתיים לרבות יתושים 

 מכרסמים וחרקים בשטח העסק

לחימה 
 במזיקים

 

הגדר באתר לא שלמה 
 ובחלקה חסרה

מסביב לשטח העסק מותקנת גדר  לא מבוצע
היקפית אטומה בגובה שני 

 מטרים לפחות

  כללי

 ביום הסיור דלת של
החממה היתה פתוחה 

לכל אורך הסיור, כלומר 
הכלי נכנס העביר 

קומפולט לנפה וחזר 
לקחת מנה נוספת ללא 

 סגירת הדלת.

דלתות הכניסה למבנה הסגור  לא מבוצע
נמצאו סגורות למעט פתיחתן 

לצורך כניסת או יציאת כלי רכב 
 ואנשים

  איכות אוויר
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 ביום הסיור: תמונות המ"ב צולמו על ידי הח"מ

 : גדר היקפית של האתר 9תמונה מס' 

 

 : ניפוי חומר הקומפוסט0תמונה מס' 

 

 

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


 
   מחוז צפון       

         

 
 
 

 

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

 
 

 
 

 

 

 

 : חומר אורגני עובר נפה לפני קומפוסטציה2תמונה מס' 

 

 : קו נוסף של ניפוי חומר אורגני לפני קומפוסטציה6תמונה מס' 
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 : קומפוסט אחרי נפה 7תמונה מס' 

 

 פתוחה: דלת החממה 1תמונה מס' 
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 : פילטר ביולוגי2תמונה מס' 

 

 : סדקים בפילטר ביולוגי0תמונה מס' 

 

 

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

