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 ההתנהלות באתר

ושלמותו של השטח הגובל באתר על ניקיונו , ולשמור על אתר מסודר, מאורגן ונקי בכל זמן נתוןיש 

על הקבלן להעמיד צוות ניקיון אשר תפקידו לנקות את אתר הבנייה במהלך היום ולמנוע  הבנייה.

  מפגעים סביבתיים.

הסביבה" אשר כ"נאמן  ,בעל הסמכה מתאימה ,פנים ארגוני או חוץ ארגוני מקצוע אישימנה הקבלן 

 להתנהלות תכנית"ה את בוריה על יכיר, הבנייה רבאת הסביבתית ההתנהלות הבטחת על האמוןיהיה 

  .בפועל ליישומה הנחיות מתן על אמון ויהיה  "הבנייה באתר סביבתית

. על הגדר להגיע עד לפני הקרקע על מנת לפחות מטר 2בגובה וחה ואטומה יקשתהיה גדר סביב האתר ה

באישור מחלקת פיקוח רק למנוע סחף ,פיזור הקרקע וסחופת במהלך הבנייה. הסרת הגדר תבוצע 

 הבנייה של הרשות המקומית.

עצים לשימור  אין לעקור עצים מוגנים ללא היתר מתאים מהרשות המקומית ו/או משרד החקלאות.

פגיעה ישירה, מניעת חניקת בית השורשים וניתוק מקרקע. המרחק פני יוגנו על ידי מחסומים מ

 סת הענפים או מחצית גובה העץ, הגדול מבין השניים. המינימלי בין גזע העץ והמחסום יהיה ברוחב פרי

על הקבלן להימנע מפגיעה בערכי טבע ונוף ובערכים היסטוריים וארכיאולוגים. עם גילויו של כמו כן 

ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי תופסק עבודת החפירה באופן מיידי ומנהל העבודה ידווח על כך 

  ת.לרשות המקומית ולרשות העתיקו

 וינקטו גבי תוכניתסביבתית ימופו על  אזורים הדורשים הגנהוערכים אקולוגיים מבנים לשימור, 

 כולל כיסוי, גידור והצבת שלטי התרעה., צעדים לשמירתם

באחריות מנהל הפרויקט לוודא כי מפעילי מערבלי הבטון מנקים את המערבלים רק במקום הייעודי 

  .ייעודישילוט יש לציין דרישות אלה ב ושופכים את העודפים במקומות המיועדים לכך בלבד. לכך

 תתבצע בכפוף לתקנות למניעת מפגעים, במגבלות היאבכל מקרה בו תותר עבודה בשעות הלילה, 

 המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם להוראות היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

ה הסברים אודות אופיו הייחודי של האתר מבחינה סביבתית וקבלני הקבלן יעביר לכל קבלני המשנ

  המשנה יידרשו לעמוד בכלל ההנחיות המופיעות במסמך זה.

 

 יפול בפסולת בנייןט

 מים 

למנוע ולחסל היקוות של מים או שפכים בשטח ו על הקבלן להימנע מחסימת אפיקי ניקוז טבעיים

  האתר לכל אורך שלב הבנייה.

  בזבוז המים.מ להימנעיש להוסיף שילוט מעל ברזי מים ובשירותי האורחים המורה 
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 מניעת מטרדי רעש

ציוד הבניין ימוקם רחוק ככל האפשר משימושי  .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת מטרדי רעש

קרקע רגישים בסביבה. במידת הצורך יש לתכנן ולהשתמש באמצעים אקוסטיים להנחתת מפלסי 

 הרעש המוקרנים לסביבה.

כל הציוד המכאני שיופעל באתר הבנייה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר 

  ציג את טופס הדיווח כפי שמופיע בתקנה.ילן הקב .1979מציוד בנייה( תשל"ט 

בכל מקרה מפלס הרעש מאתר הבנייה לא יעלה על המוגדר בתקינה למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( 

  מחוץ לחדר החשוף לרעש. תתבצע, המדידה I 1991התש"

חג תפסק בלבד. בימי שישי ו/או  21:11-17:11הפעלת הציוד המכאני באתר הבנייה תתבצע בין השעות 

  .(בשבתות וחגים אין לבצע עבודות באתר הבנייה)העבודה עם כניסת השבת ו/או החג. 

עשויים להיווצר בתקופת חריגים העל הפרעות או מטרדים  ות הסמוכותדיירי השכונ יש ליידע עת

 הבנייה.

 אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום.

 שמירה על הקרקע

 מניעת פיזור קרקע וסחף בעת הבנייה. הדרושות לעולות כל הפ נהינקטת

אדמה המצויה במקום והיא בעלת ערך גנני תערם עודפי עפר ואדמה גננית יוחזרו לתחום הפרויקט. 

 או יכוסוערימות באזור שיוקצה לכך בתוכנית ההתארגנות באתר. בעונת הקיץ יורטבו הערימות ב

 ולא מים שפירים.בלבד ולא ע"י ה ע"י מים מושבים עשתילמניעת מטרדי אבק. הרטבת הערימות 

 אדמה זו תשמש לכיסוי שטחים מגוננים בפרויקט.

 

 

 מניעת זיהום קרקע

במידה ותתקיים אצירת דלק באתר להפעלת גנרטורים או מכל סיבה אחרת יש למנוע שפיכה חופשית 

הנחיות המשרד להגנת בכל מיכל דלק/שמן באזור העבודה יצויד במאצרה ויעמוד  .של דלק על האדמה

 כדלקמן: ,הסביבה

  מנפח המיכל הגדול שעומד בתוכו. 111%נפח המאצרה יהיה לפחות  

 .המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק  

 .בנקודת היציאה של המאצרה יותקן מגוף  

  לניקוז מי גשמים בלבד.המגוף יישאר במצב נורמאלי סגור ויפתח  
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  שעות מרגע גיליו. בעל  24במקרה של שפך במאצרה הוא יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על

ההיתר יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהיה דליפה אל 

 מחוצה לה. 

ר מורשה לקליטת החפירות יימצא זיהום קרקע, הקרקע המזוהמת תפונה בנפרד לאת ובמהלךבמידה 

 הפסולת )בהתאם למרכיבי ורמת הזיהום( על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

  מניעת מטרדי אבק

הרטבת מסעות בשטח האתר בחומר מייצב מתאים )כולל דרכי הגישה(: ההרטבה תהיה יש להקפיד על 

 תקופתית עפ"י הצורך ותקבע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע. 

וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת ערימות עפר 

  הצורך למניעת היווצרות של אבק.

על הקבלן לדאוג לכיסוי כל משאית היוצאת מהאתר, בין אם היא טעונה פסולת ו/או חומרי בניין 

 . עת יציאה מהאתר ב תותתבצע שטיפה של גלגלי משאי אחרים הגורמים לפיזור חלקיקים ו/או אבק.

עשה ע"י שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק או כל תיצמצום פליטת האבק מפעולות קידוח 

הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור   -לדוגמא  –אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח 

  הקידוח וכיסוי מלא של פתח לפליטת החומר עם חומר קשיח.

  ם באוויר.על הקבלן להציג שיטה למניעת פיזור מייצרות חלקיקיםבעת ביצוע עבודות ה

 


