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בס"ד

הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן בנייה
מבוא:
בזמן עבודות בנייה עלולים להיווצר מפגעים סביבתיים ,הפוגעים באיכות החיים של התושבים
בקירבת אתר הבנייה ,ואף הופכים למטרד בלתי נסבל .בנוסף ,עלולות העבודות לזהם את
הסביבה של האתר תוך עבירה על חוקי איכות הסביבה כגון חוק שמירת הנקיון ,חוק המים,
והחוק למניעת מפגעים.
הנחיות לניהול אתרי בניה ולמניעת מפגעים סביבתיים בזמן הבניה.
 .1הנחיות כלליות
א .ייזם הפרויקט יפרסם מודעה במקומון ויודיע לציבור באמצעות אתר האינטרנט של
הרשות המקומית ,מודעות ו\או מכתבים אישיים על תחילת העבודות ויציין מספרי
טלפונים של :היועץ הסביבתי (אם קיים) ,מנהל העבודה/האתר ,מוקד הרשות המקומית
והמח' לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור .העתק/אישור המודעה
ישלח אלינו.
ב.

אתר הבנייה יוקף בגדר קשיחה בגובה  3מ' לפחות בכל היקפו .אין להניח חומרי בנייה
וציוד בניה מחוץ לגדר ,אין לבצע שום פעולות בנייה או הכנה לבנייה מחוץ לגדר האתר.

 .2אבק
א .על הקבלן לנקוט באמצעים לצמצום אבק מדרכים ומעבודות עפר ע"י הרטבה במים ו/או
בחומרים מייצבים ,אין להרטיב בתמלחות ,בדלקים או בחומרים מזהמים אחרים.
תדירות ההרטבה תהיה כזו שתשמור על יציבות הדרכים .שימוש במייצבים מסחריים
יבוא לאישור האיגוד בכתב טרם התחלת השימוש בהם.
ב.

דרכי הגישה לאתר יסללו .כמו כן דרכים שניתן לסלול בתוך האתר (אפילו סלילה זמנית).

ג.

בקידוחים בקרבת מגורים יעשה שימוש במכונות קידוח המצויידות במסנני אבק
הקולטים את האבק ו/או כל אמצעי אחר אשר ימנע את פליטת האבק במשך הקידוח
(כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר ו/או
הלבשת שרוול הנתלה מהמנוף ומכסה את המקדח בזמן העבדות) .אזור העבודה יורטב
ע"י ממטרות ו/או באמצעי התזה וערפול מים .לא תותר הפעלת מכונות קידוח ללא
אמצעים למניעת אבק .יש ליידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודות חפירה או עבודות
קידוח כלונסאות ולמסור להם מידע על היקף העבודה ,זמן התחלה וסיום יומי ,מועדי
התחלה וסיום העבודות וכתובת לפניות.

ד.

משאיות היוצאות או נכנסות לאתר יכוסו כל העת ביריעות על מנת למנוע פיזור אבק.
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ה .בימים בהם ישנן רוחות חזקות המסיעות אבק מאתר הבנייה לכיוון מבני מגורים יש
להפסיק את עבודות העפר.
ו.

יש למקם את ערמות העפר לפינוי בחלק של שטח הפרויקט הרחוק ככל הניתן מהמבנים
הסמוכים ,במקום מוגן מהרוח בצורה שתקטין את פיזור האבק לסביבה.

ז.

ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי /אבקתי וכאלו המיועדות להימצא באתר
זמן ממושך ימוקמו במקום מוגן מפני רוחות יכוסו ו/או יורטבו.

 .3פסולת
א .עודפי עפר ינוצלו למילוי בתוך האתר .עודפים יפונו לאתר שפיכת עפר אזורי מאושר
בתב"ע כדין ,תוך הקפדה על הוראות התב"ע ,או לאתר מאושר ע"י איגוד ערים לאיכות
הסביבה שומרון ,ובהעדרו לאתר אחר על פי אישור בכתב מהאיגוד.
ב .פסולת בניין הכוללת ברזלים ,עץ ,שאריות דבקים וצבעים ,קרטונים ,שקי נייר ,מכלי
פלסטיק ,יריעות פלסטיק ,וכדו' -תאסף במכולה המיועדת לכך ותפונה למיחזור או
לאתר סילוק פסולת אזורי מאושר ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון ,או לאתר
אחר על פי אישור בכתב מהאיגוד או לחלופין יפונו ע"י הרשות המקומית ע"י מערכת
פינוי הפסולת העירונית שלה .חל איסור להבעיר פסולת בניין מסוג זה.
ג .פסולת בניין אינרטית ,כגון שאריות בטון ,מרצפות ,קרמיקה ,שאריות הריסה וכדו'
יאספו באתר וייגרסו למיחזור באתר .שינוע פסולת בניין גרוסה מחוץ לאתר ו\או שיווקה
יאושרו מראש ובכתב ע"י האיגוד עם הצגת יעדי השיווק ו\או הסילוק.
ד .פסולת ואבק שייווצרו בתקופת הבנייה ינוקו לפחות אחת לשבוע סביב האתר עד מרחק
של  25מ' מגבול האתר .מידי חודש ו\או עפ"י הנחיית המפקח ,יבוצע מבצע נקיון לאיסוף
פסולת שהתעופפה ו\או התגלגלה עד מרחק  500מ' מהאתר.
ה .השלכת פסולת מקומות עליונות תיעשה באמצעות שרוולים בלבד.
ו .פינוי פסולת יתבצע במשאיות בעלות כיסוי.
ז .באתר יוקצה שטח לאצירת פסולת ,מיון ומחזור .השטח יסומן בתוכנית התארגנות
האתר.
ח .עבודות אסבסט יטופלו על ידי קבלן ומפקח שהוסמכו על ידי המשרד הגנת הסביבה.
פינווי אסבסט יהיה לאתר מאושר בלבד ,על הקבלן להמציא אישורים וקבלות
מתאימים.
 .4רעש
א .הרעש מהאתר לא יחרוג מהתקנות למניעת מפגעים ( רעש בלתי סביר) ,התשנ"ב.1992 -
ב.

הציוד המכני יעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש מציוד בנייה) ,התשל"ט.1979 -

ג.

העבודות באתר יוגבלו לשעות  7:00עד  7:00( .19:00עד  19:00בימי חול ו 7:00-עד 16:00
בימי שישי ובערבי חג).
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ד.

דרך הגישה אל האתר תעקוף אזורי מגורים ככל הניתן .יש להציב שלטי הכוונה ברורים
כדי למנוע כניסת משאיות לשכונות מגורים.

ה .במידת הצורך יש לבצע מיגון אקוסטי (להקטנת הרעש מציוד הבנייה הכבד) ע"י אמצעים
פיסיים.
ו.

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום .התקשרות תתבצע באמצעות
מכשירי קשר ניידים.

 .5מניעת זיהום קרקע ומים
א .בזמן תחזוקה של ציוד מכני באתר יש להימנע מכל שפיכת שמן או דלק על קרקע האתר.
שמנים ודלקים עודפים יאספו ויפונו למיחזור.
ב .מתקני תדלוק לכלים המכניים באתר יצוידו במאצרות בנפח  110%מנפח מיכל התדלוק.
התדלוק יבוצע מעל משטח ניקוז אל המאצרות לבל ידלפו דלקים אל הקרקע .ריקון
המאצרות אל מיכלי סילוק במקרה של מילוין במי גשם או דלק יבוצע אך ורק בנוכחות
המפקח במקום .עודפי דלק ו/או מי גשם מעורבים בדלקים יפונו למיחזור.
ג.

קרקע מזוהמת בדלק או שמן תיארז מידית בכלי אצירה ותפונה לאתר סילוק על פי
הנחיית המפקח.

ד .במידה וישנם מבנים יבילים באתר יש לחבר את יציאת השפכים שלהם למערכת האיסוף
העירונית .לחילופין יש לאגור את השפכים במכל אטום ולפנות לנקודת חיבור בתאום עם
הרשות המקומית.
ה .יש להציב שרותים ניידים לשימוש הפועלים .לא תתאפשר הזרמת שפכים משירותים אלה
אל הסביבה.

כל סטייה מהוראות אלו מחייבת אישור בכתב מאיגוד ערים לאיכות הסביבה
שומרון.
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