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שמירה על איכות הסביבה
.1

.1

כללי
1.1

בעת ביצוע העבודה באתר עלולים להיגרם מפגעים ונזקים סביבתיים.

1.1

מניעת מפגעים סביבתיים והשפעותיהם הינה חלק משגרת הבטיחות באתר.

מטרה
1.1

.3

תחולה
3.1

.4

כל אתרי העבודה של חל"י.

סימוכין
4.1

.5

מטרת הנוהל  -להנחות את הקבלנים על הפעולות בהן יש לנקוט על מנת להבטיח
שמירה על איכות הסביבה.

דיני הגנת הסביבה

שיטה
5.1

חל"י ,או חברת הניהול מטעמה ,בהתאמה ,יקבעו באתר הנחיות כלליות ,באשר
למניעת זיהום ומפגעים סביבתיים כפועל יוצא מהעבודות המתבצעות בו ,סוגי הציוד
והחומרים הנמצאים בו ותהליכי העבודה.

5.1

קבלני ביצוע לסוגיהם ,יונחו ויודרכו על-ידי מנהל העבודה באתר בנושא זה ויחויבו
לקיים הדרכה לעובדיהם ,בדבר הצורך בשמירה על איכות הסביבה ,הסיכונים
הסביבתיים הקיימים והדרישות לביצוע למניעת נזקים.

5.3

קבלנים המבצעים עבודות באתר יונחו על-ידי מנהל העבודה באתר וידרשו לפעול
למניעת זיהום סביבתי בהתייחס לנושאים הבאים:
5.3.1

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים מזהמים ,כגון שמנים
ודלקים ומניעת נזקים כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע .יש
להשתמש במאצרות במקומות הנדרשים.

5.3.1

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים לאשפרת בטון לצורך
שיפורי חוזק ,לחות ,השפעה על זמן הגעה לחוזק מקסימאלי וכו'.

5.3.3

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי איטום למיניהם.

5.3.4

הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין מהאתר  -על-ידי גורם מוסמך,
לאתרים מאושרים ובכלי רכב המיועדים לכך.

5.3.5

הנחיות לטיפול סביבתי הולם בתאי שירותים ,סילוק פסולת מזון ופסולת
אורגנית אחרת.

5.3..

מניעת נזקים סביבתיים כתוצאה מרעש ,שפך חומ"ס ,פליטות עשן וכו'.
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5.3.5

מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן ,ציוד ו/או תהליך אחר.

5.3.5

הפעילות תבוצע על בסיס טופס בדיקה לנושאים אלו ,אשר יתווסף לתיק
תכנית בטיחות פרויקטאלית (ראה נוהל מספר .)5
טופס הבדיקה מוצג בנספח א' לנוהל זה.

 .6אחריות
..1

אחריות לביצוע נוהל זה חלה על חל"י ,או חברת הניהול מטעמה ,בהתאמה.

..1

כל קבלן המבצע עבודה באתר אחראי ליישום הנחיות נוהל זה בתחומו.

..3

בקרה על ביצוע הנוהל ע"י כל הגורמים לעיל ,תבוצע ע"י ממונה הבטיחות חל"י.
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נספח א' – טופס בדיקה לשמירה על נושאי אכות סביבה
שם האתר________________________________________ :
שם הקבלן המבצע__________________________________ :
נבדק ע"י_________________________________________ :
תאריך הבדיקה_____________________________________ :
מס'

נושא הבדיקה

1

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים
מזהמים ,כגון שמנים ודלקים ומניעת נזקים
כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע ( יש
להשתמש במאצרות במקומות הנדרשים).

1

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים
לאשפרת בטון .

3

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי
איטום למיניהם.

4

קיום הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין
מהאתר  -על-ידי גורם מוסמך ,לאתרים
מאושרים ובכלי רכב המיועדים לכך.

5

קיום הנחיות לטיפול סביבתי הולם בתאי
שירותים ,סילוק פסולת מזון ופסולת אורגנית
אחרת.

.

מניעת נזקים סביבתיים כתוצאה מרעש ,שפך
חומ"ס ,פליטות עשן וכו'.

5

מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן ,ציוד
ו/או תהליך אחר.

ממצאי הבדיקה
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