דו"ח שקט תעשייתי  - 3אזרחים למען הסביבה

גליל כימיקלים בע"מ
מיקום :א"ת צפוני קריית שמונה
מהות העסק :ייצור אבקות כביסה
סיווגB :
מנכ"ל :אבי בן שימול
רשות מקומית :קריית שמונה
בעלים :קבוצת טרופיקל גליל

מפעל גליל כימיקלים בע"מ לייצור אבקות כביסה ומוצרי ניקוי.

בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:
 .1תנאי רישיון עסק מ 3-בספטמבר .2007
 .2תוצאות בדיקות מכמה מועדים ,כמפורט בנספח טבלת פירוט הבדיקות.

ניתוח הממצאים
התאמת התנאים ברישיון העסק לתקנים ישראליים
תקן פליטות לאוויר :תנאי רישיון העסק מציינים רק חלקיקים בערך של  50מ"ג/מ"ק .ערך זה תואם את התקן
הישראלי לפי .TALUFT 2002
שפכים :המפעל אינו אמור לשחרר שפכים תעשייתיים ,אלא סניטריים בלבד .למרות זאת נדרש המפעל לדגום
את השפכים הסניטריים לבדיקת פרמטרים כמ צוין בטבלה המצורפת .בתנאי הרישיון אין ערכים מגבילים
לפרמטרים הנמדדים.

התאמה לתקנים בינלאומיים
אוויר :ראו לעיל.
שפכים :ראו לעיל.

עמידה בתנאים
אוויר
 :2009לא מצאנו בדיקות.
 :2010ריכוז החלקיקים שנמדד עומד בתנאים.
שפכים
 :2009אין חריגות.
 :2010חריגה אחת מהתקן הישראלי של  64%בנתרן.

תדירות הבדיקות
אוויר :תדירות לפי דרישה .ב 2010-מצאנו בדיקה אחת .יש עמידה בדרישת התדירות.
שפכים :נדרשת תדירות של בדיקה אחת לשנה.
 :2009מצאנו בדיקה אחת .יש עמידה בדרישת התדירות.
 :2010לא מצאנו בדיקות .אין עמידה בדרישת התדירות.

שיתוף פעולה מטעם הנהלת המפעל
הנהלת המפעל לא שיתפה פעולה.

תגובת הנהלת המפעל על ממצאי הדו"ח:
פנינו להנהלת המפעל פעמיים ,פעם אחת בתחילת תהליך איסוף המידע ופעם שנייה לקראת פרסום הדו"ח.
בשתי הפעמים הנהלת המפעל בחרה שלא להגיב.
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גליל כימיקלים – תקן איכות שפכים מ"ג/ליטר
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* BAT, Food drink and milk industries p. 600

] [1תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים) ,התשס"א.2000-
תקנות רישוי עסקים (ריכוז מלחים בשפכים תעשייתיים) ,התשס"ג.2003-
חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) ,התשמ"ב .1981-הושוו אליו רק
ערכים שלא הוסדרו בחקיקה מאוחרת יותר.

