דו"ח שקט תעשייתי  - 2אזרחים למען הסביבה

טבע פוסט בע"מ
מיקום :מושב חוסן
מהות העסק :ייצור קומפוסט
מונבט
סיווגA :
מנכ"ל :יעקב יערי
רשות מקומית :מוא"ז מעלה יוסף
בעלים :רחמים בן שושן

טבע פוסט בע"מ הוא אחד המפעלים של קבוצת מרינה פטריות הגליל החזקות ( )2003בע"מ ,והוא עוסק
בייצור מצעי
קומפוסט להנבטת פטריות.
בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:
תנאי רישיון עסק מתאריך .19.5.09
ניתוח הממצאים
המפעל הוקם ] [1בשנת  2000במעלות .בעקבות תלונות של התושבים על מפגעי ריח חזקים במיוחד ,נאלץ
המפעל
בשנת  2005לעבור לאזור מסחר ותעסוקה "חוסן" שממוקם בין כפר פקיעין למושב חוסן ,באזור חקלאי.
המפעל ,כמו מפעלים
נוספים מקבוצת "מרינה" ,הוקם והורחב בעזרת תקציבים ממרכז ההשקעות במשרד התמ"ת ,אשר הוענקו
לבעלים בניגוד לחוק
ו/או להנחיות ולנוהלי משרד התמ"ת ומשרד החקלאות ,הכול כעולה מדו"ח מבקר המדינה 58א שפורסם בסוף
.2007
המפעל שנבנה בחוסן ,נבנה שלא על פי תנאי היתר הבנייה ,וזאת כדי לחסוך בעלויות .כך ,למשל ,המפעל
היה אמור להיבנות
במבנה סגור ואטום ,ובפועל רוב פעילות המפעל מתבצעת בחוץ.
לפיכך המפעל גם לא קיבל רישיון עסק ,בעקבות סירוב המשרד להגנת הסביבה לתת את אישורו לכך ,בשל
הפוטנציאל החזק
למפגעי ריח וזיהום אוויר.
עובדה זו לא מנעה מהמפעל לעבוד ,ורק בעקבות תלונות תושבי האזור ,בשל מפגעי הריח החזקים שנוצרו,
שלח המשרד להגנת
הסביבה ב 2-בספטמבר  2007התראות למפעל בגין גרימת מטרדי ריח וזיהום אוויר וניהול עסק ללא רישיון
וללא תנאים סביבתיים.
רק ב 19-במאי  2009קיבל המפעל היתר זמני לעסק עד ל 31-בדצמבר  ,2009בצירוף רשימה של תנאים.
היתר זה ניתן על סמך
מכתב של המפעל מ 22-ביולי  2008-ולפיו המפעל עומד בכל התנאים לרישיון עסק .למכתב לא צורף כל גיבוי
של בדיקות תשטיפים,
בדיקות ריח וניטור פליטות אמוניה לאוויר וגם לא אישור המשרד להגנת הסביבה שהשינויים הנדרשים אכן
בוצעו.
פנייה למשרד להגנת הסביבה לפני כתיבת דו"ח זה ,העלתה שהמפעל לא ביצע את שנדרש ממנו על פי תנאי
רישיון העסק ][2
עד היום.

שיתוף פעולה מצד הנהלת המפעל
הנהלת המפעל לא שיתפה פעולה.

תגובת הנהלת המפעל
 .1המפעל האמור הוקם והופעל בתחילת שנת  2007באדמות מושב חוסן .דו"ח מבקר המדינה ( 58א') לא
הצביע על ממצאים
כלשהם שיש בהם משום עבירה על החוק ,ולראייה ,כמובן שלא ננקטו כל הליכים כנגד המפעל או בעליו או כל
גורם אחר  -ולא
נמצא מקום לנקיטת הליכים כלשהם.
 . 2המפעל הוקם מתוך גישה של מתן דגש לנושא איכות הסביבה,הן בתכנונו ,הן בשכירתם של מומחים
מהארץ ומחו"ל
המומחים בתחום והן בהשקעות הכספיות האדירות במתן פתרונות שימנעו מפגעי איכות סביבה.
 .3המפעל הוקם והופעל בשת"פ ובתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה.
 . 4ברשותנו מאות חתימות של תושבי פקיעין והסביבה על עצומה התומכת במפעל ובפעילותו.
_________________
טבלה מס'  1פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיון של המפעלים
המשרד = המשרד להגנת הסביבה
תקנים

תדירות בדיקות נדרשת

אוויר

לא יאוחר מיום 31.12.09

איגוד = איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
הגורם שהמפעל חייב לדווח
לו
משרד

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו
בדו"ח][3
סוף  :2010עדיין לא נעשתה.

] [1המידע המובא כאן מסתמך על דו"ח מבקר המדינה 58א שפורסם בסוף ( 2007עמ'  175עד עמ' ,)185
מסמכים והתכתבויות עם המשרד להגנת הסביבה ,עדויות תושבים והתקשורת.
] [2למשל ,על המפעל היה להגיש תכנית הנדסית ופרשה טכנית עד ל 30-ביולי  ,2009וכן לבצע דיגום של
פליטת האמוניה מארובת המפעל עד סוף שנת  .2009שתי הדרישות לא בוצעו על ידי המפעל.
] [3הגשנו בקשות לקבלת בדיקות מהשנים  .2008-9בפועל קיבלנו בחלק מהמפעלים גם ל.2010-

