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 4נספח מס' 
 תוכנית לניהול פסולת הבניין

על הקבלן לפעול לצמצום כמויות פסולת הבנייה באתר. הקבלן יכין "תוכנית לניהול פסולת בניין" 

שתזהה את סוגי הפסולת השונים ואת הכמויות הצפויות בכל סוג, תקבע יעדים כמותיים לשימוש חוזר, 

 למחזור או לסילוק לאתר הטמנה ותקבע נהלי ניטור, מדידה ודיווח על פסולת הבניין. 

 כנית תכלול:התו

 מינוי אחראי  לטיפול בפסולת באתר )"נאמן הסביבה"(. .1

 פרוט האמצעים שינקטו להפחתת ייצור פסולת )בנייה טרומית, שימוש בסילו וכד'( .2

 רשימת חומרי הגלם והכמויות הצפויות מהם באתר לאורך תקופת הבנייה. .3

 הערכת כמות הפסולת הכוללת שתיוצר באתר מהחומרים השונים.  .4

 לוח זמנים משוער לתחילת העבודה עם כל סוג חומר. תכנון .5

 קביעת יעדים איכותיים וכמותיים לטיפול בכל זרם פסולת. .6

 הקצאת אזורים באתר למיון וטיפול בסוגי הפסולת השונים וסימונם בתכנית סביבה. .7

 פירוט תוכנית הפעולה לטיפול בכל זרם. .8

 וטיפול בפסולת.יצירת חוזים והתקשרויות עם קבלנים מאושרים למחזור  .9

 דרכי מעקב ורישום של כמויות הפסולת הנוצרות ודרכי הטיפול בכל זרם.  .11

על הקבלן לצרף מפרטים ו/או תחשיבים המראים את כמות הפסולת הצפויה להיווצר. לכמה מתוכה 

יהיה שימוש חוזר וכמה יסולק לאתרים מורשים. יש לבסס את התוכנית על כמות הפסולת המיועדת 

 וב או טון. התכנית תתואר בטבלה שלהלן:לפינוי בק

 טבלת יעדים  לניהול פסולת הבנייה:
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מתחמים לאחסון פסולת ברת  סביבה, שתהווה חלק מהתכנית לניהול פסולת הבניין, יסומנותוכנית ב

  כל פתרון אחסון.של קיבולת יש לציין את המחזור ופסולת לפינוי. 
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 היא בה הנקודה ןבי פסולתה העברתולבתוך האתר  בנייההשינוע פסולת תציג את הפתרונות להתכנית 

מחוץ אל  האיסוף המרכזית מנקודתואת דרכי ואמצעי שינוע הפסולת  המרכזית האיסוף נוצרת לנקודת

המשרד לאיכות המזמין וע"י  יםאתר למחזור פסולת בניין המאושרתחנת מעבר פסולת או ל, לאתר

 .הסביבה

התכנית תכלול נהלים, תהליכים, ופעולות שינקטו לניהול וצמצום הפסולת באתר כגון הדרכת הצוות 

באתר בנהלי הפסולת, בדיקות סדירות של יישום נהלי פסולת, הכנסת סעיף ניהול פסולת לחוזים עם 

 קבלני משנה, הקצאת שטח ייעודי למחזור, שילוט נאות וכו'.

דים לאחסון עודפי עפר ואגרגטים למחזור על מנת למנוע היווצרות של על הקבלן לכסות שטחים המיוע

 ידאג הקבלן לאיטום ואף למאצרות ואמצעים הצורך במידת מפגעי זיהום מאבק ומזהמים אחרים.

 . למניעת זיהום וסחיפה על ידי נגר עילי

סוגי וק של והסיל , המחזוראיסוףהעל  שיקלועל הקבלן לדאוג לדרכי גישה נוחות ונגישות טובה 

  הפסולות השונים.

 .וכן שילוט המכוון אליו בכל אזור פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת אשר יש לערום

לציין זאת אם ישנה כוונה למחזר את הפסולת באופן עצמאי באמצעות מגרסה באתר, על הקבלן 

 לקבל אישור מהרשות לשימוש במגרסה.בתכנית האתר ו

נים, ג: דבקים, אסבסט, פריאונים והלוובהםבנייה העלולים להימצא בפסולת אשר חומרים מסוכנים 

ממסים, תוספים לבטון ולבלוקים, עץ שעבר טיפול נגד מזיקים, חומרי איטום, צבעים, מדללים חומרי 

נפרד יש לפנות ב ,אטימה, וכיוצא בזה, וכן אריזות של חומרים כאמור, המכילות שאריות של החומרים

 וע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה. סודרתצורה מב

אריזות מוצרים וכו' ייערמו במרוכז בנפרד  ,מיכלים ריקים של חומרי בנייה כגון שקים, פחי פסולת

 . או יועברו למחזור ויוחזרו ליצרן

כל העבודות הנוגעות לפסולת הבניין לרבות הובלתה, גריסתה, מחזורה והטמנתה יבוצעו ע"י עסקים 

, עבודתם תותר רק לאחר קבלת 1996 –ב' בצו רישוי עסקים  5.1ן עסק מתאים על פי סעיף בעלי רשיו

 רשיון עסק כדין.
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 מעקב אחר הביצוע

 ישווה הממונה .המזמין ידי על נאמן הסביבה ילווה את מהלך הפרויקט ואת תהליך מסירת הפרויקט

 הפסולת אחוז את חשבוי ,למעשה הלכה יישומם ביןל התכנון במסמכישנקבעו  יעדי המחזור בין

 ת שיוצרה. הנתונים ירוכזו בטבלה כלהלן:הפסול סך מתוך שטופלה

 מעקב אחר ביצוע:
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 הקבלן יצטרך לחתום על הדו"ח המאשר את ביצוע ההנחיות.

ולהיות מגובים  הבצוע, תכנון בשלב שהוצגו לחישובים להיות תואמים צריכים הנתונים שיתקבלו

 ,ולהוכיח לאן הפסולת הממוחזרת הלכה לתעד על הקבלן .המחזור מאתרי פורמאליות באסמכתאות

שמירת , חישובי כמויות, צילומיםהתיעוד יעשה בצורה של שנשארה לשימוש חוזר באתר. כולל זו 

 לביקורת. . תיקי המחזור ינוהלו וישמרו קבלות או בכל דרך אחרת

כונה שכירה/קניית המעבור קבלות הלשמור את  יובמידה והקבלן יבצע את המחזור באתר עצמו על

  .שבוצעוולהוכיח את כמויות המחזור 

מכלל פסולת  35%לפחות ב או השתמש בשימוש חוזר באתר חזרימעל הקבלן להוכיח כי  - דרישת סף

 שיצר וכן כי השתמש בכל עודפי העפר שנוצרו לשימוש חוזר באתר. הבניין 

 לפסולת בנייה.כמו כן על הקבלן להוכיח כי העביר את כל פסולת הבניין לתחנת מעבר 

 


