דו"ח שקט תעשייתי  - 2אזרחים למען הסביבה

דוקרט תעשיית אריזות בע"מ
מיקום :קיבוץ כפר מסריק
מהות העסק :ייצור אריזות והדפסה
סיווגC :
מנכ"ל :ירון רייז
רשות מקומית :מוא"ז מטה אשר
בעלים :קיבוץ כפר מסריק

דוקרט תעשיית אריזות בע"מ הוא אחד מהמפעלים של קבוצת דוקרט ,והוא עוסק בתכנון ,פיתוח וייצור
אריזות מדף מקרטון וחומרים נוספים .לקבוצת דוקרט שני מפעלים נוספים העוסקים בייצור כוסות ,קרטוניות
חלב ומשקאות ומוצרים מקרטון.
בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:
 .1תנאי רישיון עסק מתאריך .21.7.08
 .2תוצאות בדיקות מתאריכים שונים ,כמפורט בטבלת פירוט הבדיקות
ניתוח הממצאים
התאמת התנאים ברישיון העסק לתקנים ישראליים
אוויר :לא נדרש בתנאים תקן פליטות ,אף שתנאי המסגרת של המשרד להגנת הסביבה לבתי דפוס דורשים
ניטור פליטות לאוויר (במפעל יש פעולות דפוס) .לדעתנו ,אם אין מקורות פליטה נקודתיים ,צריך לפחות לדגום
את חלל הייצור ,או את איכות האוויר בסביבת המפעל.
שפכים :תנא י הרישיון דורשים לבדוק אחת לשלושה חודשים את הפרמטרים האלה :סריקת מתכות ,הגבה,
שמן מינרלי ושמן כללי ,צח"כ ,ממיסים אורגניים ,רעילות וכלורידים.
התאמה לתקנים בינלאומיים
אוויר :לא רלוונטי
שפכים :אי אפשר להתייחס כי לא נקבעו ערכי סף.
עמידה בתקנים
שפכים
תוצאות הבדיקות שנמסרו הראו עמידה בתקנים קיימים (חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי
תעשיה למערכת ביוב) ,התשמ"ב.)1981-
על פי מכתב ממוא"ז מטה אשר מיום  , 14.6.10בשנתיים האחרונות נמצאו חריגות בדיגומי השפכים .בעקבות
זאת הוזמן מנהל המפעל לשימוע ,ומאז יש שיפור בתוצאות .
התגלו ערכים גבוהים של ( VOCאצטון ,דיכלורמתן ,טרימטל בנזן ואיזופרופנול) אבל אין תקנים מחייבים
המגבילים ערכים אלה.
תדירות הבדיקות
אוויר  :לא דרוש
שפכים
 :2008מצאנו בדיקה אחת מתוך לפחות  2שנדרשו.
 :2009מצאנו  2בדיקות מתוך  4שנדרשו.

שיתוף פעולה מטעם הנהלת המפעל
הנהלת המפעל לא שיתפה פעולה.
תגובת המפעל :
שיתוף הפעולה מטעם המפעל :מלא .תדירות הבדיקות גבוהה מהמצוין בדו"ח ובמהלך  2010דיגומי השפכים
בוצעו כל חודש .במהלך השנה ביצעה החברה הערכות לתקן איכות הסביבה והגיעה לדיגומים ללא חריגות
בשפכי המפעל.
ירון רייז מנכ"ל דוקרט תעשיית אריזות בע"מ
__________________________
טבלה מס'  1פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיון של המפעלים
המשרד = המשרד להגנת הסביבה
תקנים
שפכים
תנאים מ21.7.08 -

איגוד = איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

תדירות בדיקות
נדרשת

הגורם שהמפעל
חייב לדווח לו

 4בשנה

על פי דרישה

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו
בדו"ח
 1 :2007בדיקה
 1 :2008בדיקה
 2 :2009בדיקות

