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 ה' חשון תשע"טתאריך: 
4104/01/41 

 412111אתר סביבתי: 
 41118814 סימוכין סיור:

 
 לכבוד

 
  
    
    

  
 מנהל -יוסי עזריאל 

 קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ
     

 1274471 קריית ביאליק

 
 שלום רב,

תאריך ב שנערך צפון -לא ידוע , קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מפיקוח בדו"ח סיור הנדון: 
0/00/01/01 

 

 -לא ידוע -ב, 50/555110 ת.ז 0 ח.פ קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מב נערך סיור 0/00/01/01בתאריך 

 .להלן "העסק" צפון
 פיקוח על פי תוכניתמטרת הסיור: 

 בסיור השתתפו:
 נציגי העסק: אתר סביבתי -מנהל  -יוסי עזריאל 

  איש קשר -סמי פרץ 
 נציגי המשרד: מרכזת בכירה פסולת -אירה לויטסקי 

  איש קשר -סמי פרץ 
 נציגי המשרד: מרכזת בכירה פסולת -אירה לויטסקי 

 

 
 רקע:

  
 
  :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

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

את הגדר יש לתקן  1104/01/41
באזורים הלא 

תקינים ולשלוח 
לח"מ לו"ז לתיקון 

 הליקוי

הגדר באתר אינה 
תקינה לכל אורך 

הגדר הדבר מהווה 
 8.1.1הפרה של סעיף 
 ברשיון העסק.

. בעל העסק יתקין 1.1
בעסק מתקנים אלה: 

. גדר קשיחה בגובה 1.1.4
מטר לפחות סביב  1של 

שטח העסק באופן שימנע 
מהעסק פיזור של פסולת 

לסביבה, הכוללת שער 
כניסה ראשי לרכב ושער 
ליציאת חירום. הגידור 
יהיה מסביב לכל שטחו 

של העסק ומתקני העזר, 
ובהתאם לאמור בתכנית 
הסטטוטורית המאושרת 

 של העסק

  

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
לו"ז להתקנתם 
וחיבור למערכת 

 ממוחשבת

האתר רכש מאזני 
יין גשר, אך הם עד

לא חוברו. הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  8.8סעיף 
 העסק.

. אמצעי שקילה 1.4.8
בכניסה לעסק, שיופעלו 

לצורך שקילת כמות 
פסולת נכנסת ויוצאת; 
אמצעי השקילה יהיה 
מסוג מאזני גשר ויהיו 

מחוברים למערכת רישום 
ממוחשבת; אמצעי 

השקילה יתוחזקו לפי 
הוראות יצרן מאזני 

ו תקינים הגשר, ויהי
ומחוברים למערכת 

רישום ממוחשבת בכל 
עת;  בעל העסק ישמור 

את האישורים 
התקופתיים של כיול 
מאזני הגשר בהתאם 

להוראות היצרן, ויציגם 
או ימסרם לנותן האישור, 

 לפי דרישתו;
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
לו"ז המפרט לביצוע 

 ליקויי

שטח העסק אינו 
לא כל  אטום לחלול ,

התשטיפים ינוקזו 
לבורות איסוף 

התשטיפים הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  1.1.1סעיף 
 העסק.

. משטחי תפעול 1.1.7
אשר יעמדו בדרישות 

המפורטות להלן: 
אטומים    .1.1.7.4

ועמידים בפני חלחול 
הנוזלים הצפויים 
להתנקז אליהם;  

מופרדים משאר    .1.1.7.1
שטחי העסק באופן 

הגעתם של  שתימנע
תשטיפים לסביבה; 

. מנוקזים 1.1.7.8
למערכת האיסוף וטיפול 

בשפכים תעשייתיים;  
. מקורים באופן 1.1.7.1

המונע חדירת מי נגר עילי 
 נקי ;

  

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
לו"ז המפרט את 

ביצוע תיקונים 
 למשטחי תפעול

רוב משטחי התפעול 
אינם אטומים 
לחלחול. הדבר 

מהווה הפרה של 
. כלי 7.42סעיף 

אצירה, ריקים או 
מלאים, יאוחסנו 

במקום המיועד לכך 
בתכנית כמפורט 

, ובאופן 8.4בסעיף 
שלא יגרום למפגעים 

סביבתיים. ברשיון 
 העסק.

. כלי אצירה, ריקים 7.42
או מלאים, יאוחסנו 
במקום המיועד לכך 

בתכנית כמפורט בסעיף 
, ובאופן שלא יגרום 8.4

 עים סביבתיים.למפג
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לשלוח תמונות  1104/01/41
המעידות על השלמת 

 ליקויי הנ"ל

לא קיימות תעלות 
היקפיות לנגר עילי, 

תעלות ניקוז יש 
לנקות לקראת 
החורף על מנת 

לאשפר זרימה ללא 
הפרעה. הדבר 

מהווה הפרה של 
תעלות  .1.1.1סעיף 

ניקוז אטומות 
ועמידות בפני חלחול 

ם הצפויים הנוזלי
להתנקז אליהם.   

משטחי  .1.1.2
התפעול ותעלות 

הניקוז יתוכננו 
וייבנו באופן שלא 

יקוו בהם תשטיפים. 
 ברשיון העסק.

תעלות ניקוז  .1.1.1
אטומות ועמידות בפני 

חלחול הנוזלים הצפויים 
להתנקז אליהם.   

משטחי התפעול  .1.1.2
ותעלות הניקוז יתוכננו 

וו וייבנו באופן שלא יק
 בהם תשטיפים.

  

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
 נתון של נפח בור

קיים בור איסוף 
תשטיפים, הדבר 
מהווה הפרה של 

. 2.1.4.1סעיף 
במקרה שלא קיימת 

מערכת ביוב 
ייאספו   –ציבורית 

למיכל איסוף סגור 
ואטום לחלחול 

שתכולתו תפונה על 
ידי  מוביל שפכים 

מורשה על פי כל דין 
למיתקן טיפול 

שפכים מאושר על פי 
כל דין; ברשיון 

 העסק.

. במקרה שלא 2.1.4.1
קיימת מערכת ביוב 

ייאספו למיכל   –ציבורית 
איסוף סגור ואטום 

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

למיתקן טיפול שפכים 
 מאושר על פי כל דין;
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

שלוח לח"מ יש ל 1104/01/41
לו"ז להתקנתם 
וחיבור למערכת 

 ממוחשבת

האתר רכש מאזני 
גשר, אך הם עדיין 

לא חוברו. הדבר 
מהווה הפרה של 

ברשיון  8.8סעיף 
 העסק.

. אמצעי שקילה 1.4.8
בכניסה לעסק, שיופעלו 

לצורך שקילת כמות 
פסולת נכנסת ויוצאת; 
אמצעי השקילה יהיה 
מסוג מאזני גשר ויהיו 

מחוברים למערכת רישום 
ממוחשבת; אמצעי 

השקילה יתוחזקו לפי 
הוראות יצרן מאזני 
הגשר, ויהיו תקינים 
ומחוברים למערכת 

רישום ממוחשבת בכל 
ישמור עת;  בעל העסק 

את האישורים 
התקופתיים של כיול 
מאזני הגשר בהתאם 

להוראות היצרן, ויציגם 
או ימסרם לנותן האישור, 

 לפי דרישתו;

  

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
לו"ז המפרט לביצוע 

 ליקויי

שטח העסק אינו 
אטום לחלול , לא כל 

התשטיפים ינוקזו 
לבורות איסוף 

התשטיפים הדבר 
פרה של מהווה ה

ברשיון  1.1.1סעיף 
 העסק.

. משטחי תפעול 1.1.7
אשר יעמדו בדרישות 

המפורטות להלן: 
אטומים    .1.1.7.4

ועמידים בפני חלחול 
הנוזלים הצפויים 
להתנקז אליהם;  

מופרדים משאר    .1.1.7.1
שטחי העסק באופן 
שתימנע הגעתם של 
תשטיפים לסביבה; 

. מנוקזים 1.1.7.8
וטיפול למערכת האיסוף 

בשפכים תעשייתיים;  
. מקורים באופן 1.1.7.1

המונע חדירת מי נגר עילי 
 נקי ;
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
לו"ז המפרט את 

ביצוע תיקונים 
 למשטחי תפעול

רוב משטחי התפעול 
אינם אטומים 
לחלחול. הדבר 

מהווה הפרה של 
. כלי 7.42סעיף 

אצירה, ריקים או 
נו מלאים, יאוחס

במקום המיועד לכך 
בתכנית כמפורט 

, ובאופן 8.4בסעיף 
שלא יגרום למפגעים 

סביבתיים. ברשיון 
 העסק.

. כלי אצירה, ריקים 7.42
או מלאים, יאוחסנו 
במקום המיועד לכך 

בתכנית כמפורט בסעיף 
, ובאופן שלא יגרום 8.4

 למפגעים סביבתיים.

  

יש לשלוח תמונות  1104/01/41
המעידות על השלמת 

 ליקויי הנ"ל

לא קיימות תעלות 
היקפיות לנגר עילי, 

תעלות ניקוז יש 
לנקות לקראת 
החורף על מנת 

לאשפר זרימה ללא 
הפרעה. הדבר 

מהווה הפרה של 
תעלות  .1.1.1סעיף 

ניקוז אטומות 
ועמידות בפני חלחול 

הנוזלים הצפויים 
להתנקז אליהם.   

משטחי  .1.1.2
 התפעול ותעלות
הניקוז יתוכננו 

וייבנו באופן שלא 
יקוו בהם תשטיפים. 

 ברשיון העסק.

תעלות ניקוז  .1.1.1
אטומות ועמידות בפני 

חלחול הנוזלים הצפויים 
להתנקז אליהם.   

משטחי התפעול  .1.1.2
ותעלות הניקוז יתוכננו 
וייבנו באופן שלא יקוו 

 בהם תשטיפים.
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דיווח על ביצוע 
 עד לתאריך

 אזור0מתקן נבדקהתנאי ה ממצא דרישה

יש לשלוח לח"מ  1104/01/41
 נתון של נפח בור

קיים בור איסוף 
תשטיפים, הדבר 
מהווה הפרה של 

. 2.1.4.1סעיף 
במקרה שלא קיימת 

מערכת ביוב 
ייאספו   –ציבורית 

למיכל איסוף סגור 
ואטום לחלחול 

שתכולתו תפונה על 
ידי  מוביל שפכים 

מורשה על פי כל דין 
למיתקן טיפול 

שפכים מאושר על פי 
כל דין; ברשיון 

 העסק.

. במקרה שלא 2.1.4.1
קיימת מערכת ביוב 

ייאספו למיכל   –ציבורית 
איסוף סגור ואטום 

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

למיתקן טיפול שפכים 
 מאושר על פי כל דין;

  

 
  נספח א'. –רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור 
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  העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:להלן התמונות 

 : שילוט בכניסה לאתר 4תמונה מס'  

 
 : מכולה מלאה מחכה לפינוי לאתר הטמנה 1תמונה מס' 
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 : מאזני גשר מחכים להתקנה8תמונה מס' 

 
 

 : ביופילטר 1תמונה מס' 
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 : חומר היוצא מהדאנו לקומפוסטציה7תמונה מס' 

 
 

 לאחר נפה : קומפוסט1תמונה מס' 
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 : מכולות מאוחסנות על משטח שאינו אטום2תמונה מס' 

 
 

 : גדר היקפית אינה שלמה1תמונה מס' 
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 פילטר ביולוגי באזור מפעל מיון החדשהתקנת ארובות ל:  9תמונה מס' 
 

 
 

 סיכום:
  . 4221-תשנ"חאבקש להבהיר כי התחנה אינה עומדת תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, 

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

 

 
 בברכה,

  
 אירה לויטסקי

פסולת בכירה  -מרכז
 מחוז צפון

    
 העתקים:

 צפון מנהל מחוז
 יח' סביבתית

  משתתפים
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 נספח א'
מבוצע0לא  ממצא0הערה

 מבוצע
 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

האזורים בעסק בהם  ./7.4 מבוצע 
מתקיימת פעילות בפסולת, כולל 
משטחי קליטה, פריקה, אחסון, 

מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, 
ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן 

 לטיפול בגז פליטה.

  איכות אוויר

יהיו אמצעים ומתקנים  .41.7.1 מבוצע 
למניעת זיהום אוויר והפחתת 

. 41.7.1.4ריח, כמפורט להלן:  
מערכת יניקה שכיוון זרימת 
האוויר יהיה לתוך המבנה; 

. מיתקן לטיפול בגז 41.7.1.1
אשר יתוחזקו  .41.7.1.8פליטה; 

לפי הנחיות היצרן כך שיופעלו 
 באופן תקין בכל עת;

  איכות אוויר

הגדר באתר אינה תקינה 
 הגדר לכל אורך

. בעל העסק יתקין בעסק 1.1 לא מבוצע
. גדר קשיחה 1.1.4מתקנים אלה: 

מטר לפחות סביב  1בגובה של 
שטח העסק באופן שימנע פיזור 

של פסולת מהעסק לסביבה, 
הכוללת שער כניסה ראשי לרכב 

ושער ליציאת חירום. הגידור 
יהיה מסביב לכל שטחו של העסק 

ומתקני העזר, ובהתאם לאמור 
בתכנית הסטטוטורית המאושרת 

 של העסק

  כללי
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

האתר רכש מאזני גשר, 
 אך הם עדיין לא חוברו.

. אמצעי שקילה בכניסה 1.4.8 לא מבוצע
לעסק, שיופעלו לצורך שקילת 
כמות פסולת נכנסת ויוצאת; 

אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני 
גשר ויהיו מחוברים למערכת 

רישום ממוחשבת; אמצעי 
קילה יתוחזקו לפי הוראות הש

יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים 
ומחוברים למערכת רישום 

ממוחשבת בכל עת;  בעל העסק 
ישמור את האישורים 

התקופתיים של כיול מאזני הגשר 
בהתאם להוראות היצרן, ויציגם 

או ימסרם לנותן האישור, לפי 
 דרישתו;

  פסולת

שטח העסק אינו אטום 
כל לחלול , לא 

התשטיפים ינוקזו 
לבורות איסוף 

 התשטיפים

. משטחי תפעול אשר יעמדו 1.1.7 לא מבוצע
בדרישות המפורטות להלן: 

אטומים ועמידים בפני    .1.1.7.4
חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז 

מופרדים    .1.1.7.1אליהם;  
משאר שטחי העסק באופן 

שתימנע הגעתם של תשטיפים 
נוקזים . מ1.1.7.8לסביבה; 

למערכת האיסוף וטיפול בשפכים 
. מקורים 1.1.7.1תעשייתיים;  

באופן המונע חדירת מי נגר עילי 
 נקי ;

קרקעות 
 מזוהמות

 

רוב משטחי התפעול 
 אינם אטומים לחלחול.

. כלי אצירה, ריקים או 7.42 לא מבוצע
מלאים, יאוחסנו במקום המיועד 

, 8.4לכך בתכנית כמפורט בסעיף 
ובאופן שלא יגרום למפגעים 

 סביבתיים.

  פסולת
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

. שלט במקום בולט לעין 1.4.4 מבוצע 
בכניסה לעסק, שיהיה תקין 

וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל 
העסק, מענו, מספר טלפון 

שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל 
שעות היממה, שעות העבודה 

בעסק ואיסור על הכנסת חומרים 
רות, כאמור בסעיף  ופסולות אסו

האסורים לכניסה לעסק.   1.4.4
השלט יהיה עמיד לתנאי מזג 

האוויר השוררים בעסק ובגודל 
 ס"מ; /2/041של לפחות 

  כללי

. בעל העסק לא יגרום ל"ריח 41.8 מבוצע 
חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק 

 4214 -למניעת מפגעים, התשכ"א 
במפגעי וכהגדרתו במדריך לטיפול 

 ריח .

  איכות אוויר

. חומרים ופסולת שכניסתם 1.1 מבוצע 
 1.4.4אסורה כמפורט בסעיף 

שנכנסו או נתגלו בשטח העסק, 
ייאספו וירוכזו באזור נפרד בעסק 

על ידי בעל העסק, בתוך מתקני 
אצירה מתאימים בהתאם לאמור 

ויוחזרו ליעד ממנו  1.4.1בסעיף 
באופן מידי ולא הכול  –הם הגיעו 

יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק 
שעות, יש להחזירם  11הפועל 

 11 -ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל
שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן 

לאתר את מקור החומר0הפסולת, 
יסלק בעל העסק את 

החומר0פסולת לאתר מאושר 
לקליטת סוג הפסולת שנמצאה 

באופן מיידי ולא יאוחר בסוף יום 
 –שעות  11ואם פועל עבודה, 

 שעות. 11 -לפחות אחת ל

  פסולת
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

לא קיימות תעלות 
היקפיות לנגר עילי, 

תעלות ניקוז יש לנקות 
לקראת החורף על מנת 

לאשפר זרימה ללא 
 הפרעה.

תעלות ניקוז אטומות  .1.1.1 לא מבוצע
ועמידות בפני חלחול הנוזלים 

הצפויים להתנקז אליהם.   
התפעול ותעלות משטחי  .1.1.2

הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא 
 יקוו בהם תשטיפים.

  שפכים

קיים בור איסוף 
 תשטיפים,

. במקרה שלא קיימת 2.1.4.1 לא מבוצע
ייאספו   –מערכת ביוב ציבורית 

למיכל איסוף סגור ואטום 
לחלחול שתכולתו תפונה על ידי  

מוביל שפכים מורשה על פי כל דין 
למיתקן טיפול שפכים מאושר על 

 פי כל דין;

  שפכים

יהיו -. דלתות הכניסה 41.7.4 מבוצע 
סגורות באמצעות מערכת פיקוח 
אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק 
לצורך כניסה או יציאת כלי רכב 
ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך 

זמן קצר ככל האפשר; במקרה 
של תקלה במערכת פיקוח 

בעל העסק יפעל  אוטומטית
בהתאם לנוהל שיכין למקרים 

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

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

 לפי דרישתו;

  איכות אוויר

. האזורים בעסק בהם /7.4 מבוצע 
ילות בפסולת, כולל מתקיימת פע

משטחי קליטה, פריקה, אחסון, 
מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, 

ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן 
 לטיפול בגז פליטה.

  איכות אוויר

. בעל העסק יפעיל את העסק 48.4 מבוצע 
באופן שלא יגרום למפגע  או 

 למטרד מזיקים.

לחימה 
 במזיקים
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

יהיו אמצעים ומתקנים  .41.7.1 מבוצע 
למניעת זיהום אוויר והפחתת 

. 41.7.1.4ריח, כמפורט להלן:  
מערכת יניקה שכיוון זרימת 
האוויר יהיה לתוך המבנה; 

. מיתקן לטיפול בגז 41.7.1.1
אשר יתוחזקו  .41.7.1.8פליטה; 

לפי הנחיות היצרן כך שיופעלו 
 באופן תקין בכל עת;

  איכות אוויר

הגדר באתר אינה תקינה 
 לכל אורך הגדר

. בעל העסק יתקין בעסק 1.1 לא מבוצע
. גדר קשיחה 1.1.4מתקנים אלה: 

מטר לפחות סביב  1בגובה של 
שטח העסק באופן שימנע פיזור 

של פסולת מהעסק לסביבה, 
הכוללת שער כניסה ראשי לרכב 

ושער ליציאת חירום. הגידור 
סק יהיה מסביב לכל שטחו של הע

ומתקני העזר, ובהתאם לאמור 
בתכנית הסטטוטורית המאושרת 

 של העסק

  כללי

האתר רכש מאזני גשר, 
 אך הם עדיין לא חוברו.

. אמצעי שקילה בכניסה 1.4.8 לא מבוצע
לעסק, שיופעלו לצורך שקילת 
כמות פסולת נכנסת ויוצאת; 

אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני 
מערכת גשר ויהיו מחוברים ל

רישום ממוחשבת; אמצעי 
השקילה יתוחזקו לפי הוראות 

יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים 
ומחוברים למערכת רישום 

ממוחשבת בכל עת;  בעל העסק 
ישמור את האישורים 

התקופתיים של כיול מאזני הגשר 
בהתאם להוראות היצרן, ויציגם 

או ימסרם לנותן האישור, לפי 
 דרישתו;

  פסולת
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

שטח העסק אינו אטום 
לחלול , לא כל 

התשטיפים ינוקזו 
לבורות איסוף 

 התשטיפים

. משטחי תפעול אשר יעמדו 1.1.7 לא מבוצע
בדרישות המפורטות להלן: 

אטומים ועמידים בפני    .1.1.7.4
חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז 

מופרדים    .1.1.7.1אליהם;  
משאר שטחי העסק באופן 

של תשטיפים  שתימנע הגעתם
. מנוקזים 1.1.7.8לסביבה; 

למערכת האיסוף וטיפול בשפכים 
. מקורים 1.1.7.1תעשייתיים;  

באופן המונע חדירת מי נגר עילי 
 נקי ;

קרקעות 
 מזוהמות

 

רוב משטחי התפעול 
 אינם אטומים לחלחול.

. כלי אצירה, ריקים או 7.42 לא מבוצע
מלאים, יאוחסנו במקום המיועד 

, 8.4לכך בתכנית כמפורט בסעיף 
ובאופן שלא יגרום למפגעים 

 סביבתיים.

  פסולת

. שלט במקום בולט לעין 1.4.4 מבוצע 
בכניסה לעסק, שיהיה תקין 

וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל 
העסק, מענו, מספר טלפון 

שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל 
שעות היממה, שעות העבודה 

ואיסור על הכנסת חומרים בעסק 
ופסולות אסורות, כאמור בסעיף  

האסורים לכניסה לעסק.   1.4.4
השלט יהיה עמיד לתנאי מזג 

האוויר השוררים בעסק ובגודל 
 ס"מ; /2/041של לפחות 

  כללי

. בעל העסק לא יגרום ל"ריח 41.8 מבוצע 
חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק 

 4214 -התשכ"א למניעת מפגעים, 
וכהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי 

 ריח .

  איכות אוויר
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

. חומרים ופסולת שכניסתם 1.1 מבוצע 
 1.4.4אסורה כמפורט בסעיף 

שנכנסו או נתגלו בשטח העסק, 
ייאספו וירוכזו באזור נפרד בעסק 

על ידי בעל העסק, בתוך מתקני 
אצירה מתאימים בהתאם לאמור 

ויוחזרו ליעד ממנו  1.4.1בסעיף 
הכול באופן מידי ולא  –הם הגיעו 

יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק 
שעות, יש להחזירם  11הפועל 

 11 -ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל
שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן 

לאתר את מקור החומר0הפסולת, 
יסלק בעל העסק את 

החומר0פסולת לאתר מאושר 
לקליטת סוג הפסולת שנמצאה 

פן מיידי ולא יאוחר בסוף יום באו
 –שעות  11עבודה, ואם פועל 

 שעות. 11 -לפחות אחת ל

  פסולת

לא קיימות תעלות 
היקפיות לנגר עילי, 

תעלות ניקוז יש לנקות 
לקראת החורף על מנת 

לאשפר זרימה ללא 
 הפרעה.

תעלות ניקוז אטומות  .1.1.1 לא מבוצע
ועמידות בפני חלחול הנוזלים 

פויים להתנקז אליהם.   הצ
משטחי התפעול ותעלות  .1.1.2

הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא 
 יקוו בהם תשטיפים.

  שפכים

קיים בור איסוף 
 תשטיפים,

. במקרה שלא קיימת 2.1.4.1 לא מבוצע
ייאספו   –מערכת ביוב ציבורית 

למיכל איסוף סגור ואטום 
לחלחול שתכולתו תפונה על ידי  

מוביל שפכים מורשה על פי כל דין 
למיתקן טיפול שפכים מאושר על 

 פי כל דין;

  שפכים
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מבוצע0לא  ממצא0הערה
 מבוצע

 איזור0מתקן נושא סביבתי התנאי הנבדק

יהיו -. דלתות הכניסה 41.7.4 מבוצע 
סגורות באמצעות מערכת פיקוח 
אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק 
לצורך כניסה או יציאת כלי רכב 
ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך 

ה זמן קצר ככל האפשר; במקר
של תקלה במערכת פיקוח 

אוטומטית בעל העסק יפעל 
בהתאם לנוהל שיכין למקרים 

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

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

 לפי דרישתו;

  איכות אוויר

. האזורים בעסק בהם /7.4 מבוצע 
מתקיימת פעילות בפסולת, כולל 
משטחי קליטה, פריקה, אחסון, 

מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, 
ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן 

 לטיפול בגז פליטה.

  איכות אוויר

. בעל העסק יפעיל את העסק 48.4 מבוצע 
באופן שלא יגרום למפגע  או 

 למטרד מזיקים.

לחימה 
 במזיקים
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