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 כללי .1

כפופים  והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה )להלן: "האוניברסיטה"( אוניברסיטת אריאל בשומרון

חוקי עזר בתחום הרשות ותקנות וחוזרי מנכ"ל של המשרד להגנת הסביבה  ,המדינה  לחוקי

 המקומית הנוגעים לאיכות הסביבה.

ניהול ת ומערכ" ISO14001תקן ת"י ב עמידה על עצמה  האוניברסיטהלקחה בנוסף  

  .סביבתי"

כל המבנים המצויים בשטח  -ה ובכללםהאוניברסיטמתייחס למתקני  הניהול הסביבתי

הקמפוס )קמפוס עליון, קמפוס תחתון, מתחם המעונות וכל מבנה אחר המשמש לפעילות 

השוטפת של האוניברסיטה מכל סוג שהוא: אולמות, חדרי ישיבות, כיתות, משרדים, 

 שטחים פתוחים בתוך המתחם כולל חניות, מדרכות , כבישים וכו'.(מסדרונות, מעבדות, ו

תחומי המחזור באוניברסיטה יהיו בתחומי הנייר והקרטון, פסולת אלקטרונית וסוללות, 

בנוסף מתבצעת פעילות מחזור שפכים ממתחם המעונות ע"י  הפרדה במקור )במעונות( וגזם.

 המו"פ האזורי.

 .לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם הקובעיםזה  נוהלבמקרה של סתירה בין  

 מטרת הנוהל .2

    אוניברסיטההגדרת שיטה אחידה לפעילות בנושא המחזור ב

 הגדרות  .3

 .סביבתי"ת ניהול ומערכ" ISO14001ת"י  –התקן  3.1

 ממונה איכות הסביבה באוניברסיטה -הממונה 3.2

הסביבה בשיתוף גורמיך  עמדות מוסדרות שאושרו ע"י ממונה איכות –נקודות איסוף  3.3

 רלוונטיים באוניברסיטה לריכוז הפסולת המיועדת למיחזור

לשני זרמים )פסולת פריקה  הפרדה של הפסולת הביתית –הפרדת פסולת במקור  3.3

 ."יבשה"( או יותר, בכלי אצירה נפרדים -"רטובה"; כל יתר סוגי הפסולת  -ביולוגית

 סמכות ואחריות .3

 .ת ומיישמת התקןמאמצ -הנהלת האוניברסיטה   3.1

 .ביצוע הפעילות הסביבתית בהתאם לתקןאחראי -הממונה  3.2

 זה באוניברסיטה. נוהלבקרת יישום  -רכזת איכות הסביבה בקמפוס 3.3
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 השיטה .5

 וקרטון נייר 5.1

לוודא המצאות ותקינות פחי מחזור נייר במתחם ממונה הבאחריות  5.1.1

 תפונהפחים אלו . תכולת  1בנספח האוניברסיטה בהתאם למיפוי המופיע 

ע"י ממונה איכות  אושרלפחות אחת לשבוע ע"י גורם ש לנקודות האיסוף 

 .הסביבה

השימוש, מנהל יחידה ארגונית ידגיש לעובדיו את חשיבות צמצום צריכת הנייר ו 5.1.2

 חזור.במקרה הצורך, בפח המ

על  בקמפוס יבהבאיכות הסרכז לדווח ליש  במקרה בו ישנו צורך בפינוי דחוף 5.1.3

 מילוי הפח והצורך בריקונו.

אחת לחודש ע"י גורם חיצוני  לפחות ירוקנו ויפונו קרטון נייר ונקודות איסוף ל 5.1.3

 .ממונההשאושר ע"י 

 פסולת אלקטרונית 5.2

פסולת אלקטרונית תיאסף לפחים ייעודיים אשר ימוקמו על פי החלטתו של  5.2.1

 ובתאום עם מנהל האחזקה ומנהל יחידת המחשוב.ממונה ה

מנהל יחידת המחשבים ידגיש לעובדיו את חשיבות פעילות המחזור של הפסולת   5.2.2

 איסוף אלו. חה אותם לפנות פסולת אלקטרונית לנקודותהאלקטרונית וינ

ולפחות אחת ירוקנו ויפונו בהתאם לצורך  לפסולת האלקטרונית נקודות איסוף  5.2.3

 .ממונה ומנהל יחידת המחשובהחיצוני שאושר ע"י לשנה ע"י גורם 

 סוללות 5.3

או על פי  חזור סוללות בכל מקום שימצא לנכוןוודא קיומם של פחי מיממונה ה 5.3.1

 .דרישה

בתאום ממונה החיצוני שאושר ע"י ע"י בהתאם לצורך פחים אלו ירוקנו ויפונו  5.3.2

 .או בהתאם לצורך לפחות אחת לשנההאחזקה 

 )מעונות( ורבמק ת פסולתפרויקט הפרד 5.4

למיון פסולת במקור  םם ייעודייכי קיימים פחי יוודאוהאחזקה מנהל וממונה ה 5.3.1

 במתחם המעונות.
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 ירי המעונות בנושא לפחות אחת לשנה.יה לדסברממונה יוודא כי תתבצע הה 5.3.2

ממונה החיצוני שאושר ע"י פחים אלו ירוקנו ויפונו בהתאם לצורך ע"י גורם  5.3.3

 .האחזקהומנהל 

 גזם 5.5

נהל האחזקה לוודא כי גזם המצטבר במתחם האוניברסיטה מרוכז באחריות מ 5.5.1

 .שהוגדר לשם כךבמקום 

 ממונה בתאום עם מנהל האחזקה יפעל להפיכת הגזם לקומפוסט.ה 5.5.2

 חזור.זרוק פסולת שאינה מתאימה לפחי המחל איסור ל 5.5

 ,כולל שילוט מתאים פחי מחזור ם שלותקינות םמצאותיהממונה היוודא  אחת לרבעון 5.5

 פגומה תוחלף באחרת בהקדם האפשרי.עמדה 

 חזור.אחר כמויות המ צע מעקב ומדידהיביפקח על פעילות המחזור בקמפוס ו הממונה 5.5

חזור לשנה מ זור יוצגו אחת לשנה בסקר ההנהלה ובהתאם להם יקבעו יעדינתוני המח 5.5

 .העוקבת

רכה לעובדי האוניברסיטה בנושא ממונה יוודא כי לפחות אחת לשנה מתבצעת הדה 5.15

 .והשפעותיו על האוניברסיטה חזורמה

שירות מכיר את חשיבות הלוודא כי נותן  כל מזמין עבודה ע"י גורם חיצוניבאחריות  5.11

 .אוניברסיטה והפעילות תתבצע בהתאם לנהלי האוניברסיטההנושא ל

 מסמכים קשורים ונלווים .5

 סביבתינוהל  5.1

 ניהול מערכת איכות הסביבה  ISO14001תקן ת"י  5.2

  טפסים .5

 הפניות .5

 פעילות בעלת השפעות סביבתיות –נוהל "בטיחות בעבודה עם קבלנים"  5.1
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 חתימות .5

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

 עומר ארפי מאשר הנוהל
ממונה איכות 

 הסביבה
1.5.2515  
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 טבלת מהדורות ושינויים

 

 

מהדורה 

 מס'
 תאריך

עורך 

 השינוי
 מהות השינוי סעיף
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 עמדות מחזור בקמפוס –מפה ירוקה  – 1נספח 

 

 


