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 כללי .1

אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה כפופים לחוקי המדינה , תקנות 

וחוזרי מנכ"ל של המשרד להגנת הסביבה וחוקי עזר בתחום הרשות המקומית הנוגעים 

לקחה על עצמה את קיום  האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיהלאיכות הסביבה. בנוסף 

 ניהול מערכת איכות הסביבה.   ISO14001תקן ת"י 

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

והמרכז לעיצוב  האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיהתחום הסביבה מתייחס למתקני 

ון, כל המבנים המצויים בשטח הקמפוס )קמפוס עליון, קמפוס תחת -ובכללם ולטכנולוגיה

מתחם המעונות וכל מבנה אחר המשמש לפעילות השוטפת מכל סוג שהוא: אולמות, חדרי 

ישיבות, כיתות, משרדים, מסדרונות, מעבדות, ושטחים פתוחים בתוך המתחם כולל חניות, 

 וכו'.( איזורי בניה ,מדרכות , כבישים

 מטרת הנוהל .2

ובמרכז  יאל בשומרוןבאוניברסיטת אר נושאי האחריות בתחום איכות הסביבהקביעת 

ולפעול הסביבתיות פעות לצמצם את ההשבכדי  והפעילות שבאחריותם לעיצוב ולטכנולוגיה

  .לשיפור סביבתי מתמיד

 
 הגדרות  .3

האוניברסיטה והמרכז לעיצוב מי שנמנה על הסגל המנהלי ועל סגל ההוראה של  -עובד 1.1
 .ולטכנולוגיה

 כנולוגיה כולל שטחי המעונותשטח האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולט –הקמפוס  1.2

באוניברסיטה ובמרכז לעיצוב מנהל מחלקת הביטחון  -קב"ט )קצין ביטחון( 1.4
 . ולטכנולוגיה

 

 

 סמכות ואחריות .4

אחראי לניהול ההשפעות הסביבתיות וקבלת החלטות -הממונה על איכות הסביבה 1.1
עלת סביבתית הפוהבאופן שיבטיח שפור מתמיד בהיבט הסביבתי , עמידה במדיניות 

מתן מענה הולם לבעיות ומניעת מפגעים סביבתיים  ,למנוע ולמזער נזקים סביבתיים
 .המועלות על ידי הסגל והסטודנטים סביבתיות

 

 השיטה .5

 ממונה איכות הסביבההגדר תפקיד  5.1
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בנושאי  האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיהשיתוף פעולה מול יחידות  1.1.1
 את ההשפעות הסביבתיות.באופן שבו יוכלו לצמצם  סביבה

הגברת המודעות הסביבתית של העובדים והסטודנטים לצמצום השפעות  1.1.2
 1.1.2בהתאם לנוהל  סביבתיות בקמפוס

תקן  תקנות,, םווידוא הכרות וביצוע של דרישות החוק, חוקי העזר העירוניי 1.1.4
ISO14001  ונהלים פנימיים הקשורים לנושאי הסביבה של כל הגורמים

 1.4.2בהתאם לנוהל  באוניברסיטה ובמרכז לעיצוב ולטכנולוגיההרלוונטיים 

ביצוע סקר סביבתי לפחות אחת לשנה לאיתור מפגעים, אתגרים ופעילות נדרשת  1.1.1
 .1.4.1בפן הסביבתי ברחבי הקמפוס בהתאם לנוהל 

 .1.6ביצוע סקר הנהלה שנתי בהתאם לנוהל סקר הנהלה מס'  1.1.1

ועמידה  רת לפעילות הסביבתיתבניית תוכנית שנתית במסגרת תקציב מאוש 1.1.6
 .1.4.4בהתאם לנוהל  ביעדים שנקבעו במסגרת סקר הנהלה שנתי

 .באוניברסיטה ובמרכז לעיצוב ולטכנולוגיהפעילות על פי נהלי התקן כפי שנקבעו  1.1.5

 אחראי איכות הסביבה בקמפוס 5.2

 .פעילות הסברה ותקשורת לסטודנטים ועובדיםיישום  1.2.1

 .כפי שנקבעה בסקר ההנהלה ביבתיתריכוז דוחות וממצאי פעילות ס 1.2.2

 הממצאים ישקפו את מצב עמידה ביעדים כפי שנקבעו והם יוצגו בסקר ההנהלה
 השנתי או בכל עת שידרשו.

האוניברסיטה ייזום פעילות סביבתית בתוך הקמפוס ושיתופי פעולה בין  1.2.4
 לגופים שונים. והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה

 מנהלי יחידות 5.3

 טות ההנהלה הקשורים לנושאים סביבתיים.החל והטמעתיישום  1.4.1

 העברת חשיבות הנושא לעובדים תוך מתן דוגמא אישית. 1.4.2

 פורום ירוק 5.4

 מורכב מנציגי יחידות מנהלתיות. 1.1.1

 מתכנס לפחות אחת לחודשיים. 1.1.2

 "מטרות הפורום הירוק"יפעל בהתאם למסמך  1.1.4

פעילות הפורום תוצג ע"י אחראי איכות הסביבה בקמפוס במהלך סקר ההנהלה  1.1.1
 השנתי או בכל עת שתידרש. 

 

 

  מסמכים קשורים ונלווים  .6

 ןקובץ דרישות על פי די 6.1
 נוהל מיחזור 6.2
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  טפסים .7

 הפניות .8

 .איכות הסביבה ניהול מערכת  ISO14001 קןת  1.1
 .ניהול איכות  ISO 9001קן ת 1.2

 

 חתימות .9

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

 עומר ארפי מאשר הנוהל
ממונה איכות 

 הסביבה 
1.1.2011  
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 טבלת מהדורות ושינויים

 

 

 

 
 

מהדורה 
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