רשימת מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים עם פוטנציאל לזיהום אוויר באיזור תעשייה סגולה

האגף לאיכות הסביבה
רשימת מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים עם פוטנציאל לזיהום אוויר באיזור תעשייה סגולה.
תאריך
סיווג
ביקורת

שם המפעל

כתובת

מהות העסק

אלטק בע''מ

דרזנר 4

ייצור מעגלים
מודפסים

B

אתגר אשפרת עורות
בע"מ

רבניצקי 3

עיבוד עורות

C

פרקש עיבוד עורות
בע"מ

אלכסנדר ינאי
14

עיבוד עורות

C

אמזה בע"מ -סגולה

נחשון 37

ייצור כימיכלים
לתעשיית
אלקטרוניקה

A

גוף ושם המבקר

 2.01.17גלעד שלו משרד להגנס לחידוש
היתר רעלים
נטליה שחל אגף איכות הסביבה-
1.2.17
ביקורת שגרתית
 12.2.17אינה פישר מדידת ארובות
אינה פישר  -המשך מדידת
17.2.17
ארובה
אינה פישר  -סיור עם אחראי
5.7.17
איכות הסביבה
 5.2.18אינה פישר ,נטליה שחל
 18.2.18אינה פישר ואהוד שטיין
גלעד שלו משרד להגנס לחידוש
07.11.16
היתר רעלים
 1.2.17פישר אינה
 5.7.17פישר אינה
 29.12.17נטליה שחל
20.2.17

אינה פישר  -ביקורת

18.5.17

אינה פישר  -ביקורת
אינה פישר  -ביקורת
אינה פישר

14.8.17
16.5.18
27.7.17
5.2.17
13.2.18

גלעד שלו משרד להגנס לחידוש
היתר רעלים
נטליה שחל  -ביקורת שגרתית
נטליה שחל  -ביקורת שגרתית

תוצאות ומסקנות
עומד בדרישות רשיון העסק והיתר פליטה,
ביצע את דיגומי הארובות בהתאם ללוח
הזמנים

עומד בדרישות

אלטק  -ביקורת שנתית ,תקין
אלטק  -פגישה עם המנכ"ל
תביעה על ניהול עסק ללא רשיון
תלונות על ריח ,נמצא מקור ,לא במפעל זה
ביקורת שיגרתית ,עבר
ביקורת היתר רעלים ,תקין
עומד בדרישות
הוגש דו"ח למשפט בעקבות אי עמידה
בתנאים
ביקורת שיגרתית ,עובד ללא רשיון

עומד בדרישות
תקין

תאריך
סיווג
ביקורת

שם המפעל

כתובת

מהות העסק

א.ש .תעשיות אקולוגיה
ישראל  2000בע"מ

מודיעין 11

תחנת מעבר
לפסולת רפואית
ומסוכנת

B

קוליביר בע"מ

מודיעין 5

מפעל לייצור צבעים

C

גוף ושם המבקר

16.5.18
אינה פישר

תוצאות ומסקנות
בדיקת איכות האוויר בסביבת המפעל ע"י
המשרד להגנת הסביבה ,הוגשה תוכנית
לבדיקת ארובות

23.1.17
7.2.17

אינה פישר  -סיור עבודה
אינה פישר  -סיור

23.5.17
אינה פישר  -הוספת דרישות
לשידרוג מערכת לטיפול בריחות
אינה פישר  -סיור עם אחראי על
20.6.17
תפעול
אינה פישר  -אישור ביצוע
17.7.17
למערכת טיפול באוויר
גלעד שלו משרד להגנס לחידוש
31.7.17
היתר רעלים
 14.1.18אינה פישר  -סיור
 31.1.18אינה  -סיור
נטליה שחל  -ביקורת היתר
6.2.18
רעלים
אינה פישר ,אהוד שטיין ,מרינה
26.4.18
יגוטובוב
 29.4.18אינה פישר ביקור בעקבות תלונה
 6.5.18מרינה יגוטובוב
 7.5.18אינה פישר ,ביקורת
מרינה יגוטובוב ,סיור בעקבות
8.5.18
התלונה
מרינה יגוטובוב ,סיור בעקבות
29.5.18
התלונה
מרינה יגוטובוב ,סיור בעקבות
6.6.18
התלונה
 15.11.16נטליה שחל  -ביקורת שגרתית

נדרש בהחלפת מערכת טיפול בריחות.
בעיקבות טיפול של האגף בוצעה הזמנה
למערכת חדשה ,זמן הספקה משוער  -עוד
חודש

תקין
ביצוע הרחה של צוות מריחים ,אין ממצאים.
לא היה ריח
אין ריחות חריגים
אין ריח ,המתקן החדש יעיל ביותר
לא התגלו בעיות
לא התגלו בעיות
לא התגלו בעיות

תאריך
סיווג
ביקורת

שם המפעל

כתובת

מהות העסק

רבגון

גרינברג 7

מפעל לייצור צבעים

B

כימיכל הובלה ואספקת
כימיקלים בע"מ

הרכבת 5

ייצור ומכירת
כימיקלים

A

שר זקוק מתכות עדינות
( )1988בע"מ

בה"ט 6

זיקוק מתכות עדינות

B

טביב/אקוכם

גוף ושם המבקר

 16.11.17נטליה שחל  -ביקורת שגרתית
נטליה שחל אגף איכות הסביבה-
24.04.17
ביקורת שגרתית
 16.3.18נטליה שחל  -ביקורת שיגרתית

תוצאות ומסקנות

עומד בדרישות היתר הרעלים

 5.6.17נטליה שחל  -ביקורת שגרתית
יחד עם גלעד שלו
עומד בדרישות היתר הרעלים
 16.5.18פישר אינה  -ביקורת שיגרתית
מקום מסודר
נטליה שחל  -ביקורת היתר
21.5.18
רעלים
תקין
גלעד שלו משרד להגנס לחידוש
8.5.17
התקין את המערכות שנדרש
היתר רעלים
נטליה שחל אגף איכות הסביבה-
 29.11.16ביקורת שגרתית יחד עם גלעד
שלו
 9.7.17אינה פישר  -סיור
נסגר
קיבל היתר פליטה מהמשרד להגנת
הסביבה .בנה שתי מערכות לטיפול באוויר,
 11.1.17אינה פישר  -סיור עם מנהל
אשר נבדקו ונמצאו תקינות
התפעול
 25.1.17אינה פישר  -דיגום ארובה
אינה פישר ,נטליה שחל ,מרינה
 15.2.17יגוטובוב ואהוד שטיין  -ישיבת
עבודה
נטליה שחל אגף איכות הסביבה-
 26.03.17ביקורת שגרתית יחד עם גלעד
שלו
נטליה שחל אגף איכות הסביבה-
 7.8.17ביקורת שגרתית יחד עם גלעד
שלו
 8.8.17אינה פישר  -סקר ריח
 14.8.17אינה פישר  -המשך סקר ריח
 11.9.17אינה פישר  -ביקורת

שם המפעל

כתובת

מהות העסק

תאריך
סיווג
ביקורת

גוף ושם המבקר

 30.10.17אינה פישר
 8.11.17אינה פישר
 19.11.17אינה פישר
 21.11.17אינה פישר
 3.12.17אינה פישר
 5.12.17אינה פישר ונציגי התושבים
 10.1.18אינה פישר
 6.2.18אינה פישר
אינה פישר ,נציגי המשרד להגנת
5.3.18
הסביבה
 13.3.18אינה פישר
אינה פישר ,אהוד שטיין ,אליאנא
11.4.18
סובול
 9.5.18נטליה שחל
 10.5.18אינה פישר
 30.5.18אינה פישר
 31.5.18מרינה יגוטובוב
 6.6.18גלעד שליו

תוצאות ומסקנות
פגישה עם נציגי החברה
סיור עם נציגי התושבים
סיור עם נציגי התושבים
ביצוע סקר ריח
סיור לילה בעקבות התלונות
פגישה וסיור
דרישות לדיווח
הוספת תנאים ברשיון עסק
סיור משותף
הוצאת תנאים מיוחדים להיתר זמני
שימוע
סיור ביקורת
פגישה במשרדי החברה
סיור פתע ,עמד בדרישות
סיור לילה ,לא היה ריח
בדיקת עמידה בדרישות המשרד ,עבר

