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קט הקמת בריכות תעשייתיות שלב נוסף בפרוי

 למפעלי רמת חובב:

נחתם חוזה לניהול הקמתן של בריכות האידוי 

 המפעליות עם חברת ח.פ.ת.

דונם  00222 -מדובר בפרויקט סביבתי ענק המשתרע על פני כ

 שקליםמיליון  022 -כשל בהיקף 
 

לק, ורום, מכתשים אגן, טבע, כימאגיס, וקופבכירי מפעלי רמת חובב ובהם תרכובות ב

, הבניין בניין הנהלת תרכובות הברום ב"בבית מקלף" 1.02..0התכנסו ביום ה', 

וחתמו על חוזה לניהול הקמתן של בריכות האידוי המפעליות עם  הירוק הראשון בנגב,

 חברת ח.פ.ת. 

צוע במסגרת ההסכם שנחתם עם חמשת המפעלים שמשתפים פעולה לטובת בי

 הפרויקט, תהיה אחראית ח.פ.ת להפעלת וניהול הקבלנים השונים.

מנהל מפעלי  דוד ניר, כיל מוצרים תעשייתייםמנכ"ל  ניסים אדרבטקס השתתפו 

חיים בן , כתשים אגןממ ראש אגף הנדסה ואיתן סגל מכתשים אגן הייצור בישראל

 ןאילן ליפשי ,מאגיסכיסמנכ"ל תפעול  רונן לפידות, מטבע מנהל פרויקטים ראשי דוד

מנהל מחוז דרום  בר שדה אריק ראש מועצת רמת חובב, אנדריי אוזן ,ח.פ.תמנכ"ל 

 מנהל משרד הפנים מחוז דרום. אבי הלרובמשרד להגנת הסביבה 

 

ניסים ים על הסכם הניהול עם חברת ח.פ.ת: נציגי המפעלים חותמ :1 בתמונה

 .אדר 0 דוד ניר ונציגי ח.פ.ת

 : משתתפי הטקס.0בתמונה 

 הרצל יוסף.: צילום

 

 



 

 

 

 קט הבריכות המפעליות:רקע לפרוי

הבריכות החדשות שייבנו בשטח המועצה רמת חובב, הינן חלק מהסדר הגישור 

 שנחתם בין מפעלי רמת חובב, המועצה התעשייתית והציבור.

, תוך הסכם הגישור נועד להסדיר את התנאים לטיפול בשפכי המפעלים ברמת חובב

המפגעים הסביבתיים. עד לחתימת הסכם הגישור טופלו שפכי המפעלים  מזעור

  רמת חובב, והועברו לאחר טיפול ביולוגי לבריכות אידוי. במרוכז, על ידי מועצת

קבע כי הפתרון המומלץ  הסכם הגישור, שקיבל גם את אישור בית המשפט לפרטיו,

 האידוי מפעליות.  מסתיים בבריכותלטיפול בשפכים הוא בשיטת הטיפול המפעלית ה

שיטת הטיפול המפעלית כוללת את הטיפול המקדים במקור, טיפול ביולוגי ומסתיימת 

ומציב   ההסכם כולל תנאי רישיון עסק חדשים, .בבריכות אידוי לכל מפעל בנפרד

תוך עמידה בערכי ייחוס לשפכים כנהוג בעולם המערבי.  למפעלים לוח זמנים מפורט

בניטור שוטף ויצירת מנגנוני מניעת זיהום וטיפול  מחייבים את המפעליםהתנאים 

 בשפכים.  בפליטות לאוויר ממערכות הטיפול

 


