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 שלום רב, 

 "ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ"  תחנת מעבר  -( 1914.11.) תצפיתסיכום -תיקון הנדון: 
 מרילנד ראשון לציון

 )ח.פ."ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ  בראשון לציוןלפסולת מעורבת  תחנת מעברב תצפיתבוצע  14.11.19 -ה חמישיביום 

להלן ], אשר בבעלותכם, החזקתכם ובהנהלתכםתחנת מעבר לפסולת מעורבת" -/ עיריית ראשון לציון( 512928482

 רה מיחזור ופסולת מוצקה.מ, מרכזת בכי"י הח"תצפית בוצעה עה . [, "תחנת המעבר""העסק"

 ובה.בהמשך לתלונות על מפגעי ריח שהתקבלו בתקופה אחרונה משכונת המגורים הקרפיקוח  :התצפיתמטרת 

 :רקע

  בוצע סיור  ה,יצא כוננן סביבה לסיור בערב קבלת התלונ :בשעות הערבבהמשך לתלונות תושבים על מפגע ריח חזק

 (רונן זהבי)סיורים באזור ע"י מרכז מים ונחלים בוצעו ו ,תחום תשתיותמנהלת  – בתחנת המעבר ע"י נטע עשהאל

תצפית על תפעול גם מקור למפגע ריח. בהמשך בוצע הכל זאת בניסיון לאתר את .  (אירה אלימלך) ומרכזת איכות אויר

לגרימת מפגעי ריח, אולם הקליטה לפסולת מעורבת, ומכולה לקליטת  לתחנת המעבר בדגש על אזורים בעלי פוטנציא

 פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במיון מכאני בתחנת המעבר.

  1בקרבת הגדר של תחנת המעבר ראו תמונה בית הספר לכיבוי אש  במתחם תמהגדר הדרום מערביהתצפית בוצעה .

גרימת מפגעי ל לפוטנציאבעל בתפעול שוטף שהינו התמקדה  . התצפית09:30-12:30שעות בין השעות  3משך התצפית 

 במהלך התצפית לא הורגש ריח של פסולת מעורבת.. ריח

  ( תלכניסת משאיות: דלת מצד ימין )צפוני)דלתות( שני פתחים ישנם קליטה לפסולת מעורבת האולם של  מזרחיבקיר

 מסה של פסולת להטמנה.( להעתלכניסה לפריקת פסולת באולם קליטה, דלת שמאלית )דרומי

  נראה משטחי קליטה לפסולת גזם וגושית, נראה אולם קליטה לפסולת מעורבת, נראה אולם קליטה לפסולת אריזות

 .תחנת מעבר לפסולת תנראו פעולות המאפיינו

  נראה שימוש אינטנסיבי בשטח של עיריית ראשון לציון הנמצא מחוץ לשטח העסק מצפון לגדר הצפונית אשר מחובר

שטח העירייה אין את התשתיות ב. [העירייה" שטחלעסק ע"י שער בגדר הצפונית ואינו חלק מתחנת המעבר, ] להלהן "

 : הנראבמהלך התצפית  וכו'. איסוף תשטיפים, גדר אטומה מע' ל, לחלחול טוםמשטח א :הנדרשות

פעילות של תחנת מהעבר לפסולת הכנסה נראתה שטח העירייה ב, פתוח בגדר הצפונית של תחנת המעברשער כי ה

על חלק מהשטח,  /אדמהוהוצאת של מכולות/פסולת, נראו מכולות ריקות ומלאות בפסולות שונות, ערמת אספלט

בפתח השער ביצוע המשאיות הורדת כיסוי לפני עליה לאולם  קרקע חשופה,נראתה הרבה פסולת וגרוטאות על 

 הקליטה.

  1רשימה מלאה של הפעילויות שנראו בעסק ובשטח העירייה ראו נספח.  

mailto:ruti@kmm.org.il
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  :(1914.11.)  התצפיתשנראו במהלך עיקרי הליקויים להלן 
 על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:

 
 " 2000 –בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א  38סעיף התנאי הנבדק: 

"ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים 
וקף לרישיון או המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה ת

  להיתר הזמני".

 ותת סעיפיו מתנאי רישיון העסק 3.7: סעיף התנאי הנבדק
 "הקמת תשתיות חדשות"

המועד אחרון  דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה ממצא
 לתיקון הליקוי

מעברו , )שטח העירייה( מחוץ לתחנת המעבר
נראתה שער החרום בגדר הצפונית, השני של  

  .תחנת מעבר לפסולתפעילות של 
כניסה ויציאה של משאיות, הכנסת והוצאת 

 פסולת, אחסון מכולות מלאות בפסולת.
 

ככול שהמתחם מחוץ לגדר הצפונית נדרש 
לשרת את צרכי תחנת המעבר, יש להסדיר 
תכנונית וחוקית את הפעילות המתקיימת 

במידה ולא יוסדר שטח העיירה,  במתחם.
משך ובה יחשב הדבר כהגדלת שטח העסק

מתקנות רישוי עסקים המפורט  38סעיף ל
  העסק ןרישיו יבוטללעיל 

 .להעביר התייחסות לח"מ

 במידי

להעברת , 18.7.19 -בשהתקיים בדוח סיור זאת בהמשך לדרישתנו התייחסותכם לנושא קיבלנו את טרם  – הערה חוזרת
 .2019ספטמבר ההתייחסות עד 

 
 רישיון העסקמתנאי  4.1.9: סעיף התנאי הנבדק

 "כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים."

 מתנאי רישיון העסק 6.3.1: סעיף התנאי הנבדק
" הפעולות הבאות יבוצעו בתוך מבנה סגור מכל צדדיו: ... ד. אחסון פסולת מעורבת לרבות על גבי משטחי אחסון 

 אצירה." ובכלי
 מניעת זיהום מים 1, סימן א1956-תשי"ט-ב. חוק המים20: סעיף התנאי הנבדק

")א( חייב אדם להימנע מכל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, מיד או לאחר 
 זמן,.... "

וצקים או גזיים, ולא יניח אותם בו או ")ב( לא ישליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים או בקרבתו חמרים נוזלים, מ
 בקרבתו."

המועד אחרון  דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה ממצא
 לתיקון הליקוי

נראתה פסולת לסוגיה על גבי הקרקע 
החשופה בשטח העירייה , ערמת 

פסולת גרוטאות  ,צמיגים /אדמהטאספל
 ועוד.
חלקן מלאות וחלקן ריקות  מכולותנראו 

על מכולה של פסולת פריקה ביולוגית  לרבות ,
פסולת פריקה ביולוגית  .קרקע חשופהגבי 

הינה פסולת בעלת אחוז רטיבות גבוה מאוד 
קיים סיכון כי במידה והמכולה אינה אטומה 
 תשטיפים יזרמו אל הקרקע ומשם למי תהום.

מכולה ו/או מכולות של פסולת פריקה 
ביולוגית אשר מאוחסנים שלא במבנה סגור 

וות מקור להפצה עם טיפול באויר יכולות לה
 של ריח ומפגע ריח.

יש לאחסן מכולות ריקות או מלאות בהתאם 
 לתוכנית ובהתאם לתנאי רישיון העסק. 

 אין לאחסן מכולות על קרקע חשופה.
י מיון לרבות יש לפנות את כל הפסולת לפנ

הפסולת הפריקה ביולוגית משטח העסק 
 בסיום יום העבודה.

 
 תותמונכן התייחסות לממצא ויש לשלוח 

החזרת ולמ לניקיון שטח העירייה לח"
 .בהתאם לתוכנית קומןיהמכולות במ

 מידי

  



 נת ישראלמדי
 הסביבה הגנתהמשרד ל

 מחוז מרכז  
 08-9229135,  פקס 08-9788800טל'  72100, רמלה 562, ת.ד 91הרצל 

 

3 
 

 מתנאי רישיון העסק 3.3: סעיף התנאי הנבדק
 "בעל העסק יתחזק ויפעיל בעסק קירוי ומערכת תת לחץ,..."

 מתנאי רישיון העסק 6.3.2: סעיף התנאי הנבדק
דלתות הכניסה למבנה הסגור יהיו סגורות בכל עת ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב...ולמשך זמן קצר  "

 "ככל האפשר. ...

המועד אחרון  דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה ממצא
 לתיקון הליקוי

דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת, הן 
דלת הכניסה והן דלת העמסה היו פתוחות 

לאורך כל התצפית ולא נסגרו פעם לרווחה 
 אחת.

השארת הדלתות פתוחות פוגע ביכולת 
לפעול באופן תקין  רבאווימערכת הטיפול 

הופעלה בכלל. מערכת המערכת בהינתן ש
באזור  רהאווייונקת את  רבאוויהטיפול 

הדלתות אל תוך אולם הקליטה זאת על מנת 
להפחית את פיזור ריח הפסולת לסביבה. 

רת את שהשארת הדלתות פתוחות מאפ
מקור למפגע להיות ועלולה בריחת הריחות 

 .ריח

יש לוודא תפעול נאות של תחנת המעבר, 
במבנה סגור לרבות הפעלת טיפול בפסולת 

 הפתיחה וסגירו)תת לחץ(  רמע' לטיפול באווי
 דלתות אולם הקליטה על פי הצורך. של 

 
 .לממצאיש להעביר התייחסות בכתב 

 מידי

 
 מתנאי רישיון העסק 9.3: סעיף התנאי הנבדק

וכפי שיפורסם באתר "דיווח חודשי:...הדיווח יוגש במתכונת שיורה עליה חשב המשרד על עדכוניה מעת לעת 
 האינטרנט של המשרד..."

המועד אחרון  דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה ממצא
 לתיקון הליקוי

חצי שנה מעל ללמרות שעברה למיטב ידעתי ו
והעברת  (3/2019מהפגישה עם נציגי העירייה )

, ודרישות לתיקון הבהרותמיילים רבים עם 
תחנת המעבר עדין אינה מדווחת כנדרש 

 . דיווח מקוון בממ"פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

יש לפעול באופן מידי לתיקון הליקויים 
 הבאים:

  מקור הפסולת )רשות יש לפרט את
מקומית( של כל משאית הנכנסת לעסק 

אין לרשום  – לרבות פסולת אריזות
 ריבוי מקורות או תחנת מעבר.

  הנכנסות יש לפרט את כל סוגי הפסולות
. אם נכנסת משאית עם פסולת לעסק

 –אריזות יש לרשום בעמודת סוג פסולת 
אריזות וכמובן את מקור הפסולת )רשות 

 מקומית(.

  בדיווח פסולת יוצאת יש לדווח על כל
 הפסולות היוצאות מתחנת המעבר

לרבות פסולת פריקה ביולוגית ממיון 
ואת חומרי הגלם למיחזור המתקבלים 

בקו מיון מעורבת, בקו מיון אריזות, גזם 
 וכו'.גושית 

 מידי 
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 מתנאי רישיון העסק 4.6.3: סעיף התנאי הנבדק
 ."1"אחסון צמיגים יעשה על פי המפורט בנספח 

המועד אחרון  דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה ממצא
 לתיקון הליקוי

מחוץ לתחנת המעבר, בשטח העירייה נראתה 
צמיגים על קרקע חשופה ללא כיסוי ערמת 

 כנדרש בחוק הצמיגים.

יש להכניס את ערמת הצמיגים אל תוך העסק 
 . 2007ולפעול בתאם לדרישות בחוק הצמיגים 

 
 יש לשלוח תמונה לח"מ.

28.12.19 

 
  –בעל העסק 

 תעשיה פורטל באמצעות יימסר על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח ידווח  .1

 לכתובת, בדוא"ל לעורך הדו"ח לדווח יש להפעלת הפורטל עד. הסביבה להגנת המשרד של

leemore@sviva.gov.il. 

)להלן  1968-הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח תיקון להוכחת יגיש מסמכים .2

 ()א(, אלא אם כן צוין אחרת בטבלה. 3ד)ג()8לפי סעיף  1חוק רישוי עסקים( בצירוף הצהרה על כך –

 כאמור קנס או חודשים 18 מאסר – דינו 1968 – ח"התשכ, עסקים רישוי לחוק( 3()ג)ד8 סעיף לפי בהצהרה או במסמך נכונים לא פרטים שמסר מי1

 (.האמור לחוק 2א14 סעיף) האמור הקנס כפל – דינו, תאגיד הוא ואם, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף

 

 (:14.11.19) התצפיתבמהלך  אלון-לימור רביבלהלן התמונות שצולמו על ידי 
 בתצפית. הליקויים שנצפושל  היותר טובלאפשר הצגה חלק מהתמונות נחתכו בכדי 

 
נקודה  - גדר דרום מערבית של בית הספר לכבאות ,התצפית המיקום ממנו בוצע(. 14.11.19) התצפית– 1תמונה 
 (govmap -)הופק מ אדומה.

   

mailto:nettaa@sviva.gov.il
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 דלתות אולם הקליטה פתוחות לרווחה.(. 14.11.19) התצפיתצולם במעמד  – 2תמונה 

 
 

גם אריזות נמצאת הפסולת שלרווחה  הדלת אולם הקליטה לאריזות פתוח(. 14.11.19) התצפיתצולם במעמד  – 3תמונה 
 .לאולם קליטהמחוץ 
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נראה פעילות של תחנת בה העירייה, מחוץ לשטח תחנת המעבר  שטח(. 14.11.19) התצפיתצולם במעמד  – 4תמונה 
 .לרבות פסולת פריקה ביולוגיתמונחות מכולות ריקות ומלאות בפסולת מעבר לפסולת ו

 
 

ממיון מכאני  בפסולת פריקה ביולוגית המלא מכולה, (. שטח העירייה14.11.19) התצפיתצולם במעמד  – 5תמונה 
 .ציפורים מעל הפסולת והמכולהההתקבצות את בתחנה. ניתן לראות 
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 בפסולת פריקה ביולוגית המלא משאית מורידה מכולההעירייה,  (. שטח14.11.19) התצפיתצולם במעמד  – 6תמונה 
 ממיון מכאני בתחנה. 

 
 

והמשאית  הניתן לראות שעמדת הקליטה לפסולת פריקה ביולוגית ריק(. 14.11.19) התצפיתצולם במעמד  – 7תמונה 
 לעמדה לקליטת הפסולת הפריקה הביולוגית ממיון מכאני.ריקה מחזירה מכולה 
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 הממצאים המתוארים לעיל מהווים עבירות לכאורה על החוקים הבאים:

 1968 -חוק רישוי עסקים התשכ"ח; 

  ,1998תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, התשנ"ח; 

 מניעת זיהום מים 1, סימן א1956-תשי"ט-חוק המים; 
 

 :ודרישות סיכום
בטבלה. יש לתקן הליקויים  כמפורט, שנבדקווחוקים  התנאים מתוך שנמצאו הליקויים רשימת את מפרט זה דוח .1

 המפורטים בטבלה בהתאם ללוחות הזמנים.

 שטח העירייה כמפורט בדו"ח לאלתר. את יש להסדיר .2

 .בכל עת תפעול תחנת המעבר יעשה תוך עמידה בתנאי רישיון העסק והחוק .3

כגון דלתות הכניסה  התחנה יתלרבות תקלות בתשת על כל אירוע חריג בעסקלהזכירכם יש להודיע למוקד סביבה  .4
 לאולם קליטה.

 לתקנם. שיש הליקויים רשימת את מפרט, בין השאר, זה דוח -לשם מתן רישיון עסק או חידושו  ביקורת לעניין .5
, הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר מעריכת יום 30 תקופת במהלך, עסקים רישוי חוק לפי, ליבך לתשומת

  .בגינם ליקויים דוח לך ולמסור נבדקו שטרם נוספים תנאים בדיקת להשלים יהיה ניתן

 או חובה בכל העסק עמידת על אישור בו לראות ואין, דין כל לפי העסק בעל על המוטלת חובה מכל גורע אינו זה דוח .6
 . אחרת במפורש נאמר אם אלא, דין לפי אחרת בהוראה או בהיתר, ברישיון שנקבע תנאי

" ליקויים לתיקון דרישה"כ זה דוח יראו, עסקים רישוי חוק לפי לו שניתן בתוקף היתר או רישיון בעל עסק לעניין .7
( לחוק 3)א()14אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף . האמור לחוק( ז)ד8 בסעיף כמשמעותה

ד)ח( 8. לידיעתך, לפי סעיף 1967-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61חודשים או קנס כאמור בסעיף  18שדינה מאסר 
קון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתי

 ימים מהמועד שבו נמסרה  הדרישה. 14בתוך 

 
 

 בברכה,  
 

  אלון -לימור רביב                  
 מוצקה מרכזת בכירה מיחזור ופסולת  

 
 

 : יםהעתק
 מנהל המחוז, בדוא"ל –גדעון מזור 

 מפקד המשטרה הירוקה, בדוא"ל -יוסי בר
 רא"ג אחריות יבואן יצרן, בדוא"ל –נועה שפיצר מזרחי 

 מנהלת תחום תשתיות, בדוא"ל –נטע עשהאל 
 מנהלת תחום פיקוח ואכיפה, בדוא"ל –בוקי ליכטמן 

 לפסולת מוצקה, בדוא"לר"ת מיחזור באגף  – ירדן שני רוקחמן
 רו"ח אגף אחריות יבואן יצרן, בדוא"ל –רונית אברהמי 
 מרכזת בכירה איכות אויר, בדוא"ל –אירה אלימלך 

 מרכזת אכיפה, בדוא"ל  –רחל מקונן עו"ד 
 ראשון לציון, בדוא"ל ,תברואהראש אגף  – אהרוני חג'בי
 יחידה סביבתית ראשון לציון, בדוא"למנהלת  –מרב בלחסן 

 המשטרה הירוקה, בדוא"ל–יניב גרין 
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 במהלך התצפית לפי שעות:רשימת הפעילויות שנראו בתחנת המעבר  -  1נספח 

 במהלך התצפית כל המשאיות הנדרשות בכיסוי הורידו את הכיסוי טרם כניסתם לאולם הקליטה.

 והיו פתוחות לאורך כל התצפית.כלל לא נסגרו של אולם הקליטה לפסולת מעורבת דלתות הכניסה והעמסה 

 פעילות שעה

 תחילת תצפית.  9:30

העמסה להטמנה כשהיא חוסמת את הכניסה. שתי הדלתות היו נראתה משאית של בן ארי בדלת 

 פתוחות לרווחה

 בשטח העירייה נראו: 

 שער פתוח, פעילות של תחנת מהעבר לפסולת הכנסה והוצאת של מכולות/פסולת, 

על חלק מהשטח, נראתה  /אדמהנראו מכולות ריקות ומלאות בפסולות שונות, ערמת אספלט

ביצוע המשאיות הורדת כיסוי לפני עליה הפתוח ע חשופה, בשער הרבה פסולת וגרוטאות על קרק

 לאולם הקליטה.

 נראה גם שדלת לאולם לקליטת אריזות היה פתוח לרווחה

 נכנסה לאולם קלטה משאית קרטון  9:54

 9:30 -ב דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית 10:00

 לאולם קליטה  נכנסה קסטה של דחסנית 10:11

 נכנסה משאית רמסע עם מטען שנראה כפסולת גושית  10:12

ועלה בחזרה לאולם  /אדמהבובקאט יצא מאולם הקליטה אל שטח העירייה אסף כף של אספלט 10:14

 קליטה

 נכנסה משאית עם קסטה של דחסנית לאולם קליטה 10:16

 נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה 10:18

לשטח העירייה נכנסה משאית רמסע עם מכולה, המשאית פרקה את המכולה בשטח העירייה על  10:23

קרקע חשופה. סוג הפסולת במכולה נראתה כפסולת פריקה ביולוגית ממיון מכאני בתחנת 

המעבר. מעל למכולה התקבצו ציפורים בשונה משאר המכולות בשטח. המשאית אספה מכולה 

מתחת לפתח דרכו נופלת הפסולת בתוך תחנת המעבר תה ריקה משטח העיירה והניחה או

 הפריקה ביולוגית ממיון מכאני.

 9:30 -ב דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית 10:30

 נכנסה משאית דחס לאולם קליטה 10:32

 נכנסה משאית מנוף לאולם קליטה 10:33

 נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה 10:41

 נכנסה משאית דחס לאולם קליטה 10:45

 נכנסה קסטה של דחנסית לאולם קליטה 10:47

 נכנסה משאית דחס לאולם קליטה 10:48

 נכנסה משאית מנוף לאולם קליטה 10:49

 נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה 10:53

 9:30 -ב דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית 11:00
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 טיאוט לאולם קליטה רכבנכנס  11:00

 קאסטה של דחסנית לאולם קליטהעם נכנסה משאית  11:05

 נכנס רכב טיאוט לאולם קליטה 11:14

לשטח העירייה נכנס פול טריילר של חברת בן ארי, המשנעים פסולת להטמנה ע"ג הרכבת,  11:15

יעה עוד פול טריילר של חב' המשאית המתינה עד שעמדת העמסה תתפנה. כמה דקות אחרי זה הג

 העמסה.ללתורה בשטח העירייה עמית הובלות והמתינה 

 נכנסה משאית רמסע לאולם הקליטה 11:16

 9:30 -ב מתחילת התצפיתהקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו  דלתות אולם 11:30

 נכנסה קסטה של דחסנית לאולם הקליטה 11:34

 משטח העירייה לעמדת העמסההמשאית של עמית הובלות יצאה  11:38

 נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה 11:50

נכנס לשטח העירייה בובקאט עם כף גזם לבדיקת תיקון שבוצע למקצצת גזם בשטח העירייה.  11:50

 הגזם נקצץ על גבי קרקע חשופה.

 נכנסה קסטה של דחסנית לאולם קליטה 11:52

 נכנסה משאית דחס לאולם קליטה 11:55

 9:30 -ב מתחילת התצפית ודלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגר 12:00

 בשטח העירייה החל העמסה של באלות קרטון למשאית של אמניר שנכנסה לשטח העירייה  12:15

 נכנסה משאית רמסע עם מכולה )צפרדע( לאולם קליטה 12:17

 נכנסה משאית דחס לאולם קליטה 12:18

 רמסע עם מכולה פתוחה לאולם קליטהנכנסה משאית  12:19

 נכנסו שתי משאיות לאולם קליטה 11:25

  9:30 -ב מתחילת התצפית ודלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגר 12:30

 סוף תצפית

 


