טבלה מס'  1פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיון של המפעלים
איגוד = איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
המשרד = המשרד להגנת הסביבה
 .1גלידות שטראוס בע"מ עכו
תדירות בדיקות
תקנים
נדרשת
אחת לשנתיים
אוויר

שפכים

כל חודש

הגורם שהמפעל
חייב לדווח לו
המשרד

פעמיים
בשנה

שפכים במוצא קו גילוון
שפכים במוצא שפכי
המפעל למע' הביוב

משרד ,איגוד

לעיון
משרד
משרד
משרד

 :2010ניטור סביבתי
 8 :2007בדיקות )מורכב( 1 +
 9 :2008בדיקות )מורכב( 1 +
 2 :2009בדיקות )מורכב(
 2 :2010בדיקות
 +ממוצע רב-שנתי )( 2007-9

אחת לשנה
אחת לשנתיים
לפי דרישת המשרד
בשנה הראשונה ) (2009כל  4חודשים
--- 3פעמים בשנה

 .5ש .לרנר ייצור מוצרי אריזה בע"מ
פעמיים בשנה
שפכים

 .6י.מ.א .ייצור מוצרי אריזה בע"מ
אחת לשנתיים
אוויר
שפכים
תנאים  2004עד 9/2008
) 3 – 2008בדיקות(
אחרי 9/2008

 1 :2006בדיקה ) ארובת יניקה מתנורי ייבוש אלקט'(
 1 :2008בדיקה )ארובת יניקה מתנורי ייבוש אלק'
ארובה  ,2ארובת יניקה מקו יצור אלקט' ,מס' (1
 2 :2007בדיקות
 2 :2008בדיקות
 3 :2009בדיקות.

משרד ,איגוד

 .3טמבור תשלובת צבעים וכימיקלים
אוויר
לא כתוב
ניטור סביבתי
לא כתוב
מיכלי אבקות
לא כתוב
ריאקטורים
אחת לחודש חטף
שפכים
אחת לחצי שנה מורכב

 .4צינורות גילוון בע"מ
אוויר )תנאים מ(2009-
ארובות גילוון ונישוף
ארובת תנור ייבוש
ארובת דוד קיטור
דיגום סביבתי

 :2006בדיקת פתע ארובת דוד קיטור .1
 :2008בדיקה אחת.
 :2010בדיקה אחת.
 5 :2007בדיקות
 9 :2008בדיקות
 3 :2009בדיקות

משרד ,איגוד

 .2זיקה אלקטרודות 2004
אוויר
אחת לשנתיים
שפכים

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו" ח

 1 :2007בדיקה
---------

משרד
משרד
משרד
משרד

משרד ,איגוד
ערים

על פי דרישה

 2 :2007בדיקות
 3 :2008בדיקות
 1 :2009בדיקה

 2: 2007בדיקות
 5 :2008בדיקות )מהמפעל(
 5 :2009בדיקות )  2מהמפעל(

משרד

 2 :2009בדיקות.
 1 :2010בדיקה.

 2בשנה

איגוד

 2 :2008בדיקות

 6בשנה

איגוד

 3 :2009בדיקות

 .7דוקרט תעשיה אריזות בע"מ
תדירות בדיקות
תקנים

1

הגורם שהמפעל

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח

1הגשנו בקשות לקבלת בדיקות מהשנים  .2008-9בפועל קיבלנו בחלק מהמפעלים גם ל.2010-

שפכים
תנאים מ21.7.08 -

נדרשת

חייב לדווח לו

 4בשנה

על פי דרישה

 .8דפוס ידיעות תקשורת ) (2000בע"מ
שפכים
 4בשנה

 .9שטראוס מחלבות בע"מ בר לב
אחת
אוויר
לשנתיים
שפכים

משרד

:2007
:2008
:2009
:2010

משרד

 1 :2007בדיקה
 1 :2008בדיקה
 1 :2009בדיקה.
 12 : 2007בדיקה
 10 :2008בדיקה
 11 :2009בדיקה
 3 :2010בדיקות

איגוד ,משרד

אחת לחודש

 .10קוטלב חניתה ציפויים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
אוויר
משרד
אחת לשנה
ארובת RTO
משרד
אחת לשנתיים
ארובת דוד קיטור
ניטור סביבתי
משרד
אחת לשנתיים
שפכים

אחת לשנה

איגוד ,משרד

 .11כבירן ) (1991בע"מ
אוויר

פעם בשנתיים

איגוד ,משרד

 2בשנה

איגוד ,משרד

שפכים

 .12פרסקו תעשיות מזון בע"מ
אחת לשנתיים
אוויר דודי קיטור ומטגנות

איגוד ,משרד

 4פעמים בשנה

איגוד ,משרד

שפכים
 .13ברמד
אוויר
שפכים

אחת לשנתיים

משרד

 6פעמים בשנה
בשתי נק' דיגום

2

 14אמיד דוד  2006בע"מ
לא יאוחר מיום
אוויר
30.11.09
 .15טבע פוסט בע"מ
לא יאוחר מיום 31.12.09
אוויר
 .16בית החולים לגליל המערבי נהריה
תדירות בדיקות
תקנים
נדרשת

 1 :2007בדיקה
 1 :2008בדיקה
 2 :2009בדיקות

משרד

 4בדיקה
 5בדיקות
 0בדיקות
 3בדיקות

 2 :2008בדיקות
 1 :2009בדיקה
 1 :2008בדיקה
 1 :2008בדיקה
 1 :2010בדיקה
 1 :2007בדיקה
 1 :2008בדיקה
 1 :2009בדיקה

:2006
:2008
:2010
:2007
:2008
:2009

 1בדיקה
 1בדיקה
 1בדיקה
 1בדיקה
 3בדיקות
 0בדיקות

 1 : 2008בדיקה
 1 :2009בדיקה
 2 : 2008בדיקות

 1 :2008בדיקה
 1 :2010בדיקה
 4 :2007בדיקות )כולן בין  28לאוקטובר ל2-
בנובמבר(.

איגוד  ,משרד
 1 :2009בדיקה )בתאריך (13.12.09

משרד

הגורם שהמפעל חייב
לדווח לו

סוף  :2010עדיין לא נעשתה.

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח

 2דרישה זו נקבעה בהיתר הזרמת שפכים ממועצה אזורית מטה אשר ) תוקף ההיתר .(1.6.09-31.5.10

אוויר
שפכים

אחת לשנה
אחת לשנה

 .17אגמים ציפויים בע"מ
שפכים

המשרד
המשרד

 4פעמים
בשנה

 .18גוונים איבוק איפוקסי בע"מ
אחת לשנתיים
אוויר
 4פעמים בשנה
שפכים

 .19מפעל מתכת חניתה בע"מ
אחת לשנתיים
אוויר
שפכים
 4בשנה
2007
3
 3בשנה
2008
 2בשנה
2009
 2בשנה
2010
 .20מטמנת עברון
אוויר )ביו גז(

מרציף עד
אחת לחודש
עפ"י טבלה

 4 :2010סדרות
 9 :2007בדיקות
 :2008בדיקה אחת
 9 :2009בדיקות חלקיות )כלורידים ונתרן בלבד(
 4 :2010בדיקות חלקיות

 1 :2006בדיקה
 1 :2007בדיקה
 1 :2008בדיקה
 1 :2009בדיקה
 1 :2010בדיקה

איגוד ,משרד

 1 :2008בדיקה
 6 :2008בדיקות
 5 :2009בדיקות

משרד
יעמדו לעיון

----

איגוד  ,משרד
משרד

 4 :2007בדיקות
 5 :2008בדיקות
 1 :2009בדיקה
 1 :2010בדיקה

 :2008דוח
 :2009דוח

יעמדו לעיון

 :2008דוח
 :2009דוח

שפכים

ניטור תשטיפים

 4בשנה

יעמדו לעיון

מי תהום

 3בשנה

יעמדו לעיון

*  .21מט"ש עכו
שפכים
בדיקות אימות של איכות
הקולחים )דוגם מוסמך(
דו"חות חודשיים
דיווח שנתי )כולל :תכנית
פעולה לתיקון החריגות,
ריכוזי נתונים ועוד(
 .22מט"ש נהריה
שפכים
בדיקות אימות של איכות
הקולחים )דוגם מוסמך(

 4פעמים
בשנה

מדי אפריל

 4פעמים
בשנה

דו"חות חודשיים
דיווח שנתי )כולל :תכנית
פעולה לתיקון החריגות,
ריכוזי נתונים ועוד(

לפי דרישה

 2 :2008תשטיפים
 1 :2009תשטיף
 :2008דוח
 :2009דוח

4

----

משרד

 12 :2008דיווחים
 12 :2009דיווחים
 9 :2010דיווחים )ינו' -אוג' מהמט"ש,יוני  -ספט .אתר המשרד(

משרד

------

לפי דרישה
משרד

------ :2008
 3 :2009דיווחים )יוני ,יולי וספט-.מהאיגוד(
 10 :2010דיווחים )ריכוז קולחי יציאה מהמט"ש חודשים פב' -
אוקט'  -מהאיגוד ,מאי -נוב'  -מהמשרד(

מדי אפריל

משרד

----

3ביוני  2008ניתן אישור להפחית מספר הבדיקות ל 2-בשנה.
4תוצאות התשטיפים שמצאנו .תמונה מלאה על התשטיפים ניתן למצוא בדו"ח.

