דו"ח שקט תעשייתי  - 2אזרחים למען הסביבה

אמיד דוד  2006בע"מ
מיקום :פקיעין החדשה
מהות העסק :הדפסה
סיווגC :
מנכ"ל :מרדכי תורג'מן
רשות מקומית :מוא"ז מעלה יוסף
בעלים :דוד תורג'מן

אמיד דוד בע"מ הוא מפעל לייצור ,הדפסה וייצוא של למינטים (יריעות לייצור שקיות ואריזות) למוצרי מזון
ושתייה העשויים מ.PE-AL ,PET , BOPP, CP-
בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:
 .1תנאי רישיון עסק.
 .2תוצאות בדיקות מתאריכים שונים ,כמפורט בטבלת פירוט הבדיקות
ניתוח הממצאים
אמיד דוד בע"מ הוא מפעל דפוס שהוקם על אדמה חקלאית בפקיעין החדשה .האזור אינו מיועד לתעשייה
והמפעל קיבל רק היתר זמני לשימוש חורג ,שתוקפו פג בנובמבר  .2007המפעל עבד בשנים הראשונות בלא
תנאים ברישיון העסק מהמשרד להגנת הסביבה.
בעקבות בקשת המפעל לחידוש ההיתר לשימוש חורג הנ"ל ,וקבלת תלונות של תושבים באזור על מפגעי ריח
וזיהום קרקע ,ערך המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון סיור במפעל ב 6-בפברואר  .2008בסיכום הסיור הנ"ל
נרשם בין השאר" :בזמן הסיור עצמו הורגש ריח חזק של ממיסים אורגניים ,המפעל ממוקם בסמיכות יתרה
לבתי המושב ופעילותו מהווה סיכון לתושבים הן בשגרה והן באירועי חרום .באזור המפעל אף אין מערכת
ביוב סניטרית והמפעל מצויד בבור אגירה שדורש ריקון אחת לשבועיים .ההמלצה :להעביר המפעל לאזור
תעשייה מאושר .בכוונת המשרד להתנגד לשינוי יעוד הקרקע אולם ימליץ להאריך את השימוש החורג
לשנתיים נוספות .על המפעל להתקין ארובות לשאיבת אדי החומר האורגני ולערוך דיגומי ארובות עד יום
 [1]."14.5.08בפועל ,הבדיקה הראשונה בוצעה על ידי המפעל ב 13-בדצמבר  2009ורק בסוף  2008הוצבו
למפעל תנאים ברישיון העסק.
ב 18-בפברואר  2009החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הצפון לדחות את בקשת המפעל לשינוי
ייעוד הקרקע  ,והעניקה למפעל היתר נוסף לשימוש חורג למשך שלוש שנים .ההיתר הנ"ל הותנה על ידי איגוד
ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי בתנאי רישיון עסק מתאריך .29.10.09
התאמת התנאים ברישיון העסק לתקנים ישראליים
אוויר :חומרים אורגניים  TOCכ 50 -מ"ג/מ"ק או  0.5ק"ג/שעה  -מתאים לתנאים.
שפכים :אין.
התאמה לתקנים בינלאומיים
אוויר :מתאים ל  :2002TALUFTחומרים אורגנים ( )TOCכ 50 -מ"ג/מ"ק או  0.5ק"ג/שעה.
שפכים :אין.
עמידה בתקנים
אוויר

TOC :2009חריגה של ( 600%ריכוז  299 -מ"ג/מ"ק לעומת התקן  50מ"ג/מ"ק) .חריגה של 400%
בספיקה (ספיקה של  1.91ק"ג לשעה לעומת התקן 0.5 :ק"ג לשעה) .אין עמידה בתקנים.
בעקבות זאת נדרש המפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה להכין תכנית לטיפול (לא ביצוע) בחריגות עד
הראשון באוגוסט .2010
תדירות הבדיקות
אוויר  :לא נקבעה .הבדיקה האחת שנדרשה בוצעה .באיחור של שנה וחצי.
שפכים :לא נקבעה.
שיתוף פעולה מטעם הנהלת המפעל
הנהלת המפעל שיתפה פעולה ,נציגי העמותה הוזמנו לסיור במפעל .בסיור לא הורגשו ריחות חזקים מחוץ
למפעל .לטענת מנהלי המפעל ,תלונות התושבים לגבי ריחות מהמפעל הן קנטרניות ,אבל עם זאת ,הם
שיפרו את הפעילות ורכשו ציוד חדש ,ומכל מקום המפעל יעבור לאזור תעשייה קורן במעלות לאחר שיתקבלו
כל האישורים לכך [נכון ליום כתיבת הדו"ח  -אין מועד צפוי למעבר].
תגובת הנהלת המפעל
 .1למפעל יש היתר עד לסוף שנת .2013
 .2המפעל אינו מחובר לביוב על מנת למנוע אפילו סיכון קטן של זיהום ועל כך משלם הרבה כסף על
ריקון הבור.
 .3בסיור שנערך בתאריך  10.8.10נוכחתם לראות כי המפעל נקי מסודר ואין ריח בתוך המפעל ולא
מחוץ למפעל.
 .4בנוסף עודכנתם לגבי השקעה של החברה במערכת פילטרים מיוחדת למכונות ונערכה בדיקת
התאמה לתקן.
 .5פליטות והבדיקות יצאו תקינות ומתאימות לתקן.
 .6אמיד נמצאת בשיתוף פעולה מלא עם המ שרד לאיכות הסביבה ופועלת לפי כל הדרישות.
_________________________
טבלה מס'  1פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיון של המפעלים
המשרד = המשרד להגנת הסביבה
תקנים

תדירות בדיקות
נדרשת
לא יאוחר מיום
30.11.09

אוויר

טבלה מס' 2

הגורם שהמפעל
חייב לדווח לו
איגוד  ,משרד

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו
בדו"ח ][2
 1 :2009בדיקה (בתאריך )13.12.09

אחוזי החריגות מהתקן המותר בכל הבדיקות

סוג הבדיקה
(א)-אוויר
(ש)-שפכים
א

איגוד = איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

TOC
קצב
פליטה

פרטי הבדיקה
מיקום הבדיקה
(נ)-נקודת בדיקה (מ)-
מס .בדיקה (ס) -סוג
ארובה
א 8 .צבעים
(ס)
א 8 .צבעים
(ס)

תאריך
הבדיקה

13.12.09

תוצאות בדיקה
תקן
תוצאות
מ"ג/מק"ת

299
1.91

50
0.5

אחוז
החריגה

598
382

] [1בהתאם למכתב מיום  14.2.08שנשלח על ידי דורית זיס ,מנהלת תחום תעשיות (אז) במחוז צפון במשרד
המפעל.
להגנת הסביבה ,למנהל
] [2הגשנו בקשות לקבלת בדיקות מהשנים  .2008-9בפועל קיבלנו בחלק מהמפעלים גם

