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 תיאור סביבת הפרויקט  רקע ו  .1

הקלה, הקו הכחול, נקבעה הפקעה לשם הקמת תחנת ארנה של  רכבת  ל  101-0178129במסגרת תכנית  

 הקיימים. התכנית המוצעת   הטניס  גרשימהרק"ל. הפקעת השטח ממרכז הטניס מחייבת הריסת חלק  

בנית מגרשי טניס מקורים ושטחים נלווים להם, במקום    המאפשרת,  101-0606129נגזרת מתב"ע מאושרת 

התכנית הופרדה מתכנית הרכבת הקלה, בעקבות החלטת וועדת משנה להתנגדויות  המגרשים שייהרסו.

אשר קבעה כי תא השטח בו מוצעת תוספת זכויות למרכז הטניס יגרע מתכנית הרק"ל והמשך הדיון בו  

 יעשה במסגרת תכנית נפרדת.

מרכז  שטח    .ד', בחלק ממרכז הטניס הקיים בגוננים, בירושלים  7.6  -רעת על שטח של כהתכנית משת

כנית, נערכה פגישה  ו במסגרת קידום התסמוך לשכונת גוננים, דרך בגין, ואצטדיון טדי.  ב  ממוקם  הטניס

אותם יש לבחון  לתיאום הנושאים    22/12/2019- מקדימה עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים ב

 . להלן הנושאים עליהם סוכם:המסמך הסביבתי ולהציג במסגרת

 תכנית ראדון לקומת הקרקע )מצורף בנספח(  •

 ומתפעול המרכז  רעש מעבודות ההקמה  –אקוסטיקה  •

 מטרדי אבק במהלך העבודותמניעת  •

 שפכים וניקוז •

 מנדפים ומפרידי שומן  •

 . סילוק עודפי עפר וטיפול בפסולת בנין •

 

 :לפי חלוקה להיתריםבמערכת ויצורפו המחלקה לאיכות הסביבה להלן פירוט הטפסים שנשלחו ע"י 

 טופס  מס"ד 

 הצהרה כללית מחייבת   1

המצאות  2 על  מהנדס  ו  /הצהרת  אסבסט  הימצאות  חומרים  /אי  או 
 מסוכנים 

הצהרת המתכנן בעניין הטמעת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים  3
 ממבנים לבתי אוכל או רב תכליתיים הכוללים בית אוכל 

הצהרת עורך הבקשה לעניין אופן החימום ותכנון מקום להצבת מעבי   4
 מזגנים 

ה בעניין פינוי עודפי הצהרת מתכנן השלד/עורך הבקשה להיתר בניי 5
 עפר ופסולת בנייה 

הבקשה 6 עורך  או  אינסטלציה  מהנדס  מפרט    הצהרת  יישום  לעניין 
 למניעת חדירת גז ראדון להיתרי בנייה

 הצהרה לגבי בקשה להיתר הכוללת גם חדר שנאים  7

 1045הצהרה לגבי בקשה להיתר לעניין עמידה בדרישות תקן   8

בהוראות  9 שנדרשו  הסביבתיים  הסעיפים  בכל  עמידה  בדבר  הצהרה 
 התכנית  

 

 

 

 

 



4 
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 . מוצג תחום התוכנית על רקע מפה עירונית 1בתרשים 

 

 תחום התוכנית על רקע מפה עירונית    –  1תרשים  

 

 

 שימושי קרקע  1.1

ה  200של    בתחוםמופו  שימושי הקרקע   להלן טבלה המפרטת את שימושי הקרקע תכנוןמ' מגבולות   .

   שימושי קרקע. - 2תרשים  ה/יכנית ובסביבתה. ראוהעיקריים בתחום הת

 שימושי קרקע  –  1טבלה 

 כניתוביחס לת  מיקום ם מאפייני שימוש 

 מ' ממערב  150 עירוני כביש דרך בגין 

 מערב -מ' מצפון  20 מגרשי טניס  –מרכז ספורט   מגרשי טניס 

 מ' מצפון  90 נווה קהילות בלגיה מרכז קהילתי

 מ' ממזרח  30 קומות   2-4  –מגורים  מגורים

 מ' ממזרח  20 גן ציבורי  אלמליחגן 

 מזרח -מ' מדרום 70 כדורסל אולם  ם -פיס ארנה י

 מ' מדרום  40 חניון אצטדיון "טדי"  חניון

 מערב -מ' מדרום 30 אצטדיון כדורגל  אצטדיון טדי 
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שימושי קרקע על רקע תצ"א   –  2תרשים  

 

   ייעודי קרקע 1.2

ירושלים. תחום התכנית  כניות מפורטות מבוסס על אתר המפות  והמידע על ת ליעוד  ף  חופשל עיריית 

הקמת מגרשי ספורט מקורים ושטחים נלווים עבור מרכז  שמטרתה    ,101-0606129ספורט ונופש לפי תכנית  

 הטניס.  

  כוללים:כנית וסביבת התייעודי הקרקע העיקריים בבנוסף, 

 ממערב לתכנית.   –)דרך בגין(  דרך קיימת  -

 בצמוד לתחום התכנית ממזרח. –חדשה או הרחבה דרך  -

 מדרום לתכנית. –דרך מוצעת  -

 לתכנית. ומדרום ממערב  -פתוח   ציבורישטח  -

 ממזרח לתכנית.  –אזור מגורים ואזור מגורים מיוחד  -

 מדרום מזרח לתכנית.   –שטח לבנין ציבורי מיוחד  -

 .של עיריית ירושליםמתוך אתר המפות כניות מאושרות ותכנית המוצעת על רקע ותחום התלהלן 
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 ייעודי קרקע בסביבת התוכנית    –  3תרשים  
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 ועבודות ההקמה  כניתותיאור הת .2

 תיאור התוכנית  2.1

  מיועדים להריסההמגרשי טניס הקיימים    - במסגרת התב"ע המאושרת, שמונה מגרשי טניס מתוכננים להריסה  

   מגרשי אימונים "מול הקיר" אשר אחד מהם מקורה. , וכןבמסגרת תכנית הרק"ל

 . 4ם  מגרשי הטניס המיועדים להריסה מוצגים בתרשי

 

 101-0606129מגרשי טניס מיועדים להריסה לפי תכנית   –  4תרשים  

 

 

תומכי   1,200הקרקע מתוכננים  קומות על קרקעיות. בקומה    מספרכוללת הקמת  התכנית   מ"ר של שימושי 

, וכן משרדיםופעילויות שונות,    חדרי סקוואש, חדרי חוגיםמרפאות,  כושר, חדרי טיפולים,    יכגון חדרספורט,  

בתי קפה ומסעדות,  מ"ר של שטחי מסחר, כגון    1,350מתוכננים  . כמו כן,  שימוש מלונאי נלווה למרכז הטניס

 להלן.  5מוצגת בתרשים  קומת הקרקע אשר ישמשו את באי מרכז הטניס.
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. בקומה זו מתוכננים שישה מגרשי טניס. הקומה  מתוכנן קירוי של המבנהבנוסף, בקומה הראשונה של המבנה  

כן,    .6הראשונה מוצגת בתרשים   וכן קומת    מתוכננותכמו  בין קומת הקרקע לקומה הראשונה,  קומת ביניים 

 .  8, וקומת הגלרייה מוצגת בתרשים   7גלרייה הממוקמת מעל לקומה הראשונה. קומת הביניים מוצגת בתרשים 

 תרשימים אלו הינם סכמתיים בלבד, תרשימי התכנית הסופיים מצורפים כחלק ממסמכי ההיתר.

 מסחר ושימושים תומכי ספורט  –קומת קרקע  –  4תרשים  

 

 מגרשי טניס  –  ראשונהקומת   –  6תרשים  
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 קומת הביניים –  7תרשים  

 

 

 קומת הגלרייה  –  8תרשים  

 

 

מתוכננת  הקלה. כניסה זו    כניסה חדשה למרכז הטניס מדרום, בקרבת תחנת הרכבת  לפי התכנית, מתוכננת

 הקיימת למרכז הטניס. ביטולה של הכניסה ללא 
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 כניסות למרכז הטניס  –קרקע קומת   –  9תרשים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות עד לתחילת זמן משוער ל,  2021תחילת עבודות ההקמה מתוכננות לינואר    -לו"ז מוערך לביצוע התכנית  

 .כשנה וחצי – מרכז הטניסתפעול 
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 מאזן עבודות עפר תיאור עבודות ו 2.2

, ביסוס, הקמת כלונסאות, עבודות  חפירהעתידות לכלול  הינן עבודות סטנדרטיות למבנים ועבודות ההקמה  

מוצג  פירוט לגבי כלי העבודה אשר מתוכננים לקחת חלק בעבודות ההקמה,  בטון, ממ"דים. בניית קירותבטון, 

 רעש מעבודות ההקמה.   –  3בפרק 

   .בטבלה הבאהים חישובי המתכננים מוצגופסולת בניין על פי מאזן עבודות עפר 

 מאזן עבודות עפר  –  2טבלה 

 כמות )מ"ק(  פעולה  סוג עבודות

 1350 חפירה וסילוק העפר  חפירה   אדמת 

 2500 מילוי מובא להחלפת קרקע  מילוי   אדמת 

 1031.64 עבודות בנייה/הריסה   פסולת בניין 

 

תחילת העבודות יוצג למחלקה לאיכה"ס בעירייה הסכם חתום  טרם. 4טופס עודפי עפר מצורף כנספח מספר 

והוראות למניעת מפגעים סביבתיים הנובעים משינוע עם אתר מאושר ומוסדר לקליטת עודפי עפר ופסולת בניין,  

 העפר.  וערמות

 

 מעבודות ההקמה  רעש  .3

 קריטריון לרעש ורעידות מעבודות הקמה  3.1

 
 1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשנ"ג

לתקנות "לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי    5בסעיף  

, לצרכי חפירה, בניה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות  1979-התשל"ט סביר מציוד בניה(,

ל  17:00ובין השעות  למחרת    07:00- ל  19:00 ימי מנוחה  זולת אם הפעלת   7:00-בערבי  יום המנוחה,  למחרת 

טחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, יהמכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לב

 ר." ואו להסרת סכנה או הפרעה כאמ

רעש באזור מגורים, יחולו גם על גרימת   לתקנות "האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת  15בסעיף  

 . רעש מחוץ לאזור מגורים, אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים" 

 

 1979-התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה(,התשל"ט

ילת תקנות אלו קובעות את מפלס הרעש המותר במרחק ייחוס, מציוד בנייה הכולל ציוד בנייה המשמש לסל

קידוח    טכבישים, למע )כמכונת  בתוספת  Pile Driverלונסאות  הנדרשים מפורט  רשימה מלאה של הכלים   ,)

נדרש לבצע    6/7/2018-הראשונה לתקנות. בהתאם להנחית האגף למניעת רעש במשרד להגנת הסביבה מה

 בדיקה זו עם תחילת עבודת הכלי באתר וכי המדידה תתבצע בעת עבודה אופיינית.  
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 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 

קבע   דרך  באתר  שיפעלו  מכונות  )למעט  בנייה  מציוד  רעש  על  חלות  אינן  אלה  גנרטורים,  -תקנות  כדוגמת 

בניה,   מאתרי  סביר  בלתי  לרעש  קריטריון  לקביעת  בסיס  מהוות  הן  אך  וכיו"ב(  מדחסים  מפוחים, משאבות, 

 במפורט בהמשך.  

קו אלו  נבחנים  תקנות  הרעש  בקולטי  רעש,  ממקורות  המותרים,  המרביים  הרעש  מפלסי  ערכי  את  בעות 

שיימדד   כפי  זו קובעת את רף מפלס הרעש  לא סביר. תקנה  מוגדר  חדר המשמש   בתוךושמעליהם הרעש 

בבני )או  המדידה.  ילמגורים  ביצוע  ותנאי  אופן  ואת  אנשים(  בד"כ  שוהים  בו  בחדר  למגורים,  משמש  שאינו  ן 

 ה נקבע הרף המותר )המוצג בתוספת הראשונה( כתלות במשתנים הבאים:בתקנ

 ה' כמפורט בתקנה(. -)מבנה סוג א' 1סוג המבנה  •

ושעות הלילה בין   06:00-22:00פרק הזמן ביממה בו הרעש מתקיים. שעות היום מוגדרות בין השעות   •

 למחרת, ומשכו.   06:00-ל  22:00השעות 

המותר עפ"י תקנות אלו )המוצג בתוספת הראשונה(. במבנים סוג א' וב' מוצג רף מפלס הרעש    ,בטבלה להלן

 המתאימים, להבנתנו, לקולטי הרעש שעלולים להיות מושפעים מרעש העבודות.  

  –  1990- קריטריון רעש בהתאם לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( –  3טבלה 

 " Aובשקלול " dB מפלס רעש שווה ערך ביח' 

 משך הרעש 
 מבנה סוג ב'  מבנה סוג א' 

 לילה  יום לילה  יום

  50  45 שעות 9עולה על 

  55  50 שעות   9שעות אך אינו עולה על    3עולה על  

  60  55 שעות 3עולה על שעה אך אינו עולה על 

 40  35  דקות  30עולה על 

  65  60 דקות אך אינו עולה על שעה 15עולה על 

על   על    10עולה  עולה  אינו  אך    30דקות 

 דקות
 50  55 

  70  65 דקות  15דקות אך אינו עולה על    5עולה על  

  75  70 דקות  5דקות אך אינו עולה על  2עולה על 

 50  45  דקות  10אינו עולה על 

  80  75 דקות  2אינו עולה על 

 

 

 

 הגדרות: 

 בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית הבראה, בית אבות או בית ספר;   -"מבנה א'" 

 בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה;   - "מבנה ב'" 

 

 
 בהתאם לתקנות אלה מבנה בית ספר מוגדר מבנה סוג א' ומבנה מגורים מוגדר כמבנה סוג ב'  1
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לשעות   עבודות  לרעש  בהתייחס  הסביבה  להגנת  המשרד  )דרישות  הרגילות  ועד   07:00העבודה 

19:00) 

רעש למניעת  האגף  להנחיות  מה   , בהתאם  הסביבה  להגנת  יהיה   , 6/7/2018-במשרד  המותר  המרבי  הרעש 

דציבל כשהרעש נמדד   20בתוספת    1990- התש"ן  בהתאם למפורט בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,

נתן כי, בשל הפסקות )טיפולים, ארוחות, הפסקות מנוחה וכיו"ב( כלי העבודה אינן פועלים  יבה  ,למבנה  מחוץ

שעות    9באופן רציף למשך כל שעות היממה וכי משך הפעילות המתוכננת לא צפויה להמשך באופן רציף מעל  

ות,  מרעש העבוד  המושפעביממה. בטבלה להלן מוצג רף מפלס הרעש המותר, בהתאם לסוג שימוש המבנה  

על   עולה  על    3מודגש הקריטריון לרעש שמשכו  עולה  אינו  יעשה שימוש    9שעות אך  בו  הקריטריון  שעות, 

 במסמך זה.

 

קריטריון בהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה )שעות עבודה רגילות(    –  4טבלה  

  " Aובשקלול " dBמפלס רעש שווה ערך ביח'  -

 מבנה סוג ב'  מבנה סוג א'  משך הרעש 

 70 65 שעות 9עולה על 

על   על    3עולה  עולה  אינו  אך    9שעות 

 75 70 שעות

 80 75 שעות 3עולה על שעה אך אינו עולה על 

 85 80 דקות אך אינו עולה על שעה 15עולה על 

 90 85 דקות  15דקות אך אינו עולה על    5עולה על  

 95 90 דקות  5דקות אך אינו עולה על  2עולה על 

 100 95 דקות  2אינו עולה על 

 

 

 , למחרת( 07:00ועד  19:00דרישות המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לרעש עבודות לילה )

ושלב   השעה  היות  אחרי  עבודות  יבוצעו  לא  המקדימות  השעה    19:00עבודות  אינן    07:00וטרם  ההנחיות 

 רלוונטיות. 

 ופן חישוב הרעש א 3.2

 .  ISO 9613-2בתקן  תשום מודל התפשטות רעש המבוסס על שיטת החישוב המוצגיחישובי הרעש נערכו תוך י

בחשבון אפקטים    ו, לא נלקח)הפחתת מרחק(  בלבדבחשבון הפחתות רעש בשל התפשטות גיאומטרית    ונלקח

 ., למעט הקיר בגבול המגרש וכיו"ב  הפחתת רעש בשל הסתרות אקוסטיות, טופוגרפיה,  של בליעת קול בקרקע 
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 נתוני ייחוס בהם נעשה שימוש: 

לרבות   ,על נתוני הייחוס המפורסמים במסדי נתונים ובספרות המקצועית  תהערכת עוצמת המקורות מתבסס

( בארה"ב  לדרכים  הפדראלית  הרשות  הסFHWA2מסמך  לאיכות  והמשרד  של  ב(  כפריים  ועניינים  מזון  יבה, 

מפלסי    ים( ומנתונים המוכרים למשרדנו מפרויקטים דומים. בטבלה להלן מוצגDEFRA3המאוחדת )  הממלכה

 רעש הייחוס בהם נעשה שימוש.

 

 מפלסי הייחוס של כלי העבודה  –  5טבלה 

 שם מקור הרעש 

מפלס רעש שווה ערך אופייני, במרחק  

בשקלול    dBביח'   LAeq(15m)מ'   15ייחוס של 

"A" 

 Caterpillar לדוגמה -מחפר 

336 

80 

 Caterpillar לדוגמה -מחפרון 

420F 
75 

 Caterpillar לדוגמה - משאיות 

Ct660 
77 

 Bobcat לדוגמה - בובקאט 

S450 

75 

פטישי מכונת קידוח 

 ( DX780ה לדוגמ)
90   

80 dB(A)   בשימוש בחופה אקוסטית מסביב

 לפתח הקידוח 

 79 משאבת בטון 

 79 מערבל בטון 

 
 

 מפלסי רעש ייחוס של צוותי העבודה: 

בחשבון מיקום צוותי העבודה שצפויים לעבודה, שלבי העבודה    ולצורך הערכת מפלסי הרעש הצפויים, נלקח

 התכנית, קיימת שכונת מגורים המהווה שימוש רגיש   מגבולמ'    30במרחק    .יעשה שימוש בכל שלבבהם  כלים  ו

הסמוך  לרעש,  , הינו השימוש הרגיש  בתרשים הבא  R1 - כהמסומן  הנמצא ברחוב אלמליח אברהם,    R1  לרעש.

  – "מבנה ב'"      - מגורים אלה מוגדרים כ    .כקולט מייצג עבור המגורים הסמוכיםונבדק    לתכנית המוצעתביותר  

 . בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה

 

 

 

 

 

2 U.S. Department of Transportation ,August 2006 -Construction Noise Handbook  
 
3 DEFRA -Construction And Open Sites OnUpdate of Noise Database for Predication Of Noise  
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 שימושי קרקע רגישים והמרחק מגבול התכנית   –  6טבלה 

 כניתומיקום ביחס לת  מאפיינים  שימוש  סימון 

R1 מ' ממזרח  30 קומות  4מגורים  מגורים 

 

 מפלסי רעש ייחוס של צוותי העבודה  –  10תרשים  

 

 
 

 

 (: א חתך - 11תרשים עקב הקיר בגבול התכנית )ראה  בחישוב,  רעש שבוצעו  הפחתות 

 מ' מעל פני הקרקע: 1.5נלקח גובה מקור רעש של   עבורם הכלים

 Caterpillar 420Fלדוגמה   –מחפרון  •

 Caterpillar 336לדוגמה   –מחפר  •

 Bobcat S450לדוגמה  –בובקאט   •

 מ' מעל פני הקרקע: 3נלקח גובה מקור רעש של   םהכלים עבור

 Caterpillar Ct660לדוגמה  -משאיות  •

 מערבל בטון  •

 משאבת בטון  •

 מ' מעל פני הקרקע: 0עבורם נלקח גובה מקור רעש של   הכלים

 DX780לדוגמה  -מכונת קידוח פטישי  •

 

 א-חתך א
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 חתך א  –  11תרשים  

 

ומפלסי  , הכלים בהם יעשה שימוש  דה המתוכננים כפי שהתקבלו מהמתכנניםהעבו  שלבימוצגים    להלןבטבלה  

מכלי    מ'  15אופייני, במרחק ייחוס של  מפלס רעש שווה ערך    – לעיל    5ה  עפ"י טבל  ם )מצרפי(אופייניירעש  

 העבודה. 
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שווי ערך  ומפלסי רעש  בכל שלב עבודה  תיאור כלי העבודה בהם יעשה שימוש     -   7טבלה  

   במרחק משתנה

 
 )מ'(   מהקולט מרחק 

מ'    30
– R1 

' מ 41 ' מ 36 ' מ 45  ' מ 50   

 75dB קריטריון 

 לדיפון  חפירה  עבודות 

 Caterpillar 420F 60.0 60.4 61.3 65.5 64.5לדוגמה  -  מחפרון 

 Caterpillar 336 65.0 65.4 66.3 70.5 69.5לדוגמה  -  מחפר

 Caterpillar Ct660 64.0 64.4 68.3 67.5 66.5לדוגמה   -  משאיות

 Bobcat S450 60.0 60.4 61.3 65.5 64.5לדוגמה   -  בובקט

 72.8 73.7 71.3 69.2 68.8 מצרפי  רעש  מפלס

 - - - - - חריגה   שיעור

 קידוח  עבודות 

לדוגמה   -קידוח פטישי מפלס רעש בשימוש מכונת  
DX780 74.0 73.4 74.3 75.5 79.5 

 69.5 65.5 64.3 63.4 64.0  מפלס רעש לאחר שימוש בחופה אקוסטית 

 - - - - - חריגה   שיעור

ובטונים ביסוס עבודות   

 68.5 69.5 70.3 66.4 66.0 בטון  מערבל

 68.5 69.5 70.3 66.4 66.0 בטון  משאבת 

 Bobcat S450 60.0 60.4 61.3 65.5 64.5לדוגמה   -  בובקט

 72.3 73.3 73.5 69.9 69.5 מצרפי  רעש  מפלס

 - - - - - חריגה   שיעור

 בניין  עבודות 

 68.5 69.5 70.3 66.4 66.0 בטון  משאבת 

 68.5 69.5 70.3 66.4 66.0 בטון  מערבל

 Bobcat S450 64.0 64.4 65.3 69.5 68.5לדוגמה   -  בובקט

 73.3 74.2 73.9 70.6 70.2 מצרפי  רעש  מפלס

 - - - - - חריגה   שיעור

 

 
 אקוסטיקה  -  מסקנות והמלצות

 :בהתאם לתוצאות החישובים עולה •

 לא צפויות חריגות מהעבודות המתוכננות  -היתר חפירה ודיפון •

 לא צפויות חריגות בשלבים: -היתר בניין •

o   עבודות ביסוס ובטונים 

o  עבודות בניין 
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צעות באמצעות מכונת קידוח פטישי, יש להציב חופה אקוסטית מסביב  ובשלב עבודות הקידוח, המב •

 . מזרחי- צפוןמ' ומעלה מהקיר בגבול התכנית ה 15ים המתבצעים במרחק של  לפתח קידוח

ניתן לבחון הסרת מגבלה זו בכפוף למדידת רעש שתערך במקום לצורך ווידוא המפלסים המחושבים.  •

 .  6/7/2018-במשרד להגנת הסביבה מה ,בהתאם להנחיות האגף למניעת רעשמדידות הרעש יערכו 

 פרטי המדידה יתואמו עם המשרד להגנת הסביבה או היח' הסביבתית טרם ביצועם.  •

 עבודות לילה

לא מתוכננות עבודות לילה. במידה והקבלן יבקש לבצע עבודות בשעות הלילה, יש להגיש חוות דעת  •

 אקוסטית מעודכנת הכוללת  התייחסות לנושא לאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

)בין   • הלילה  בשעות  רקע  רעש  במדידות  צורך  יהיה  לילה,  עבודות  ותתקיימנה  (  19:00-23:00במידה 

 קביעת הקריטריון.  לצורך

 התפעול  בשלב  רעש 

 :הצפויים  הרעש מפלסי הערכתו כניתומקורות רעש צפויים מהת

 קומת קרקע: 

 תוצב בתוך חדר סגור   –מ"ק   14דחסנית אשפה 

להלן מציגים את מיקום נק' חישוב הרעש באזור ה"מסחר", אזור "פונקציות תומכות ספורט"    13,  12תרשימים  

 במגורים ברחוב אלמליח אברהם. R2 וקולטן 
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 מיקום דחסנית האשפה בחדר סגור בקומת הקרקע של מרכז הטניס   –  12תרשים  

 

 ( R2תרשים סביבה המציג את מרחק הדחסנית ממגורים )קולטן   –  13תרשים  

 

 

 מ'.  1" במרחק של Aבשקלול " dB70בחדר תוצב דחסנית, שעפ"י ניסיוננו גורמת לרמת רעש של כ 

 חדר דחסנית

 מקרא

נק' 
חישוב 
 הרעש

 פונקציות תומכות ספורט

 מסחר
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 . dB35בכניסה לחדר תותקן דלת פח אקוסטית, בעלת כושר בידוד אקוסטי של לפחות  •

 . dB40כ  –כושר הפחתת קיר בלוקים ממנו בנוי החדר   •

 דציבל תוספת הדהוד בחדר.  6 •

 , ועל כן קריטריון הרעש:שעות 3על שעה אך אינו עולה על  לעלותמשך עבודת הדחסנית ביממה צפוי 

 12תרשים  -)מבנה סוג ג'(. dB65לאזור המסחר הינו  •

 . 12תרשים  – )מבנה סוג ג'(  dB65פונקציות תומכות ספורט הינו  •

 . 13תרשים   – '(ב)מבנה סוג  dB60הינו מגורים בשעות היום  •

 :עפ"י החישוב

o  מפלס הרעש הצפוי באזור "מגורים" קולטןR2 –   .נמוך מהקריטריון 

o  ובאזור "מסחר"  באזור "פונקציות תומכות ספורט"מפלס הרעש הצפוי  –dB(A)41 . 

 נמוכה מהמותר על פי התקנות.  הדחסניתהרעש הצפויה כתוצאה מעבודת   רמת

 בחדר גנרטור )גובה כפול(  –גנרטור חירום  

 "פונקציות תומכות ספורט" וקולטן  באזור  להלן מציגים את מיקום נק' חישוב הרעש    15,  14תרשימים  

R2  .במגורים ברחוב אלמליח אבהרם 
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 מיקום גנרטור בחדר סגור בקומת הקרקע של מרכז הטניס   –  14תרשים  

 

 ( R1תרשים סביבה המציג את מרחק הגנרטור ממגורים )קולטן   –  15תרשים  

 

 "Auto Start Open Diesel Generator Set Low Noise Levelעפ"י יועץ החשמל של התכנית יוצב גנרטור כדוגמת 

Canopy 50KW 63KVA או שוו"ע שגורם לרמת רעש של "dB(A)92   מ'.  7במרחק של 

 :( 14)תרשים  "ספורט תומכות פונקציות"  באזור  הרעש מפלס בחינת .1

 מקרא

נק' 
חישוב 
 הרעש

 פונקציות תומכות ספורט

 פונקציות תומכות ספורט
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 . dB35של לפחות  אקוסטי בידוד, בעלת כושר  אקוסטית פח  דלת תותקן לחדר בכניסה •

 . dB40כ  –הפחתת קיר בלוקים ממנו בנוי החדר   כושר •

 דציבל תוספת הדהוד בחדר.  6 •

 , ועל כן קריטריון הרעש:על שעה לעלותמשך עבודת הגנרטור )חירום( ביממה לא צפוי 

 . )מבנה סוג ג'(.dB70פונקציות תומכות ספורט הינו  •

 . 63dB(A)58- –מפלס הרעש הצפוי באזור "פונקציות תומכות ספורט" 

 

 

 :(15)תרשים  1R קולטן: אלמליחהרעש הצפוי באזור מבני המגורים באברהם  מפלס בחינת .2

 מ'. 75המרחק של פתח חדר הגנרטור ממבני המגורים הינו כ 

 מ'.  7במרחק של  dB(A)92כפי שצוין לעיל, יוצב גנרטור הגורם לרמת רעש של 

 .  dB(A)71.4ם עומד על מ', מפלס הרעש הצפוי במבני המגורים הסמוכי 75לאחר הפחתת רעש למרחק של 

 דציבל.  15הפחתה עצמית של המבנה כ  •

 דציבל תוספת הדהוד בחדר.  6 •

 . R1 – 62.4dB(A)קולטן   "מגוריםמפלס הרעש הצפוי באזור "עפ"י החישוב, 

משך עבודת  בהנחה כי מדובר על גנרטור לשימוש המתחם אשר צפוי לפעול במשך שעות היום בלבד, 

" הינו מגוריםלאזור "בשעות היום , ועל כן קריטריון הרעש על שעה הגנרטור )חירום( ביממה לא צפוי לעלות

dB65  (.ב. )מבנה סוג' 

  

  פי על   מהמותר נמוכה ' שנבחנו  בנקהרעש הצפויה כתוצאה מעבודת הגנרטור  רמת כי נמצא 

 . התקנות 
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 חדר יחידת מיזוג אויר  –קומת ביניים  

 +(4.30בקומת גלריה )מפלס  תרשים המציג את חדר מ.א  –  16תרשים  

 

התכנית,   המיזוג של  מיועץ  מידע שהתקבל  האוויר  עפ"י  מיזוג  תוצרת    מעבים  16-כבאמצעות    תתבצעשיטת 

 להלן פירוט היחידות שימוקמו בחדר: ,PUHY-P#YSKB-A1 תדרס -מיצובישי 

1.PUHY-P500YSKB-A1    -  3  'כל יח( .'יחdB(A)62 מ 1 במרחק .)' 

2 .PUHY-P450YSKB-A1  -  2  כל יח' יח( .'dB(A)61.5 מ 1 במרחק .)' 

3 .PUHY-P350YKB-A1 – 5  'כל יח( .'יחdB(A)61  מ 1 במרחק.)' 

4 .PUHY-P300YKB-A1   - 3  'כל יח( .'יחdB(A)61  מ 1 במרחק.)' 

5 .PUHY-P250YKB-A1   - 3  'כל יח( .'יחdB(A)59  מ 1 במרחק.)' 

 תהיינה פתוחות וייעשה שימוש במקביל בכל יח' המיזוג. תבהנחה שכל החנויו

 . dB(A)72.1מ'  מחדר מ.א  1הרעש המצרפי במרחק  

 

בנוסף החדר ממוקם בקומת   , dB(A)40 -כרעש של הפחתת  כושרהחדר יהיה עשוי מקירות בעלי  •

 מעל קומת הקרקע(.  4.30גלריה )מפלס 

 פונקציות

 תומכות ספורט 

 מקרא

נק' 
חישוב 
 הרעש
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, ועל כן קריטריון הרעש לאזור "פונקציות  שעות 9על  ביממה לא צפוי לעלות יח' המיזוגמשך עבודת  •

   .16תרשים  – )מבנה סוג ג'( dB60תומכות ספורט" הינו 

מקרה, עפ"י הנחיית יועץ  בכל. התקנות   פי על מהמותר   נמוכה  המיזוג'  מיח  הצפויה  הרעש  רמת  כן  על

 החדר. יותקנו בתיבה אקוסטית בתוך  מ.א של התכנית המעבים

 

 

 :שנבחנו' הנקלכל   ההפעלה  בזמן  רעש סיכום  טבלת 

  
פונקציות תומכות  

 ספורט 
 מגורים  מסחר 

 דחסנית 

 נמוך מהקריטריון  41 41 מפלס רעש מחושב 

קריטריון )מעל שעה, אך  
 שעות(   3לא מעל 

65 65 60 

 - - - חריגה 

 גנרטור חירום 

 62.4 - 58-63 מפלס רעש מחושב 

 65 - 70 קריטריון )עד שעה ביום( 

 - - - חריגה 

יחידת   חדר 
 מיזוג אויר 

 - - 32.1 מפלס רעש מחושב 

שעות   9קריטריון )עד 
 ביום( 

60 - - 

 - - - חריגה 

 

 

  



 

 

 

 

מגרשי הטניס -מסמך ביצוע סביבתי                   25   

 

 

 שפכים וניקוז .4

מפרידי שומן אלה נמצאים בקומת  ,  ליטר כל אחד  600בנפח    מפרידי שומן מתוכננים ארבעה במסגרת היתר זה  

אשר ישמש ,  מנדפיםת הקרקע מתוכנן פיר  קוממרכז  . כמו כן, בשל המבנה  , באזור המזרחיהקרקע של המבנה

 מיקום מפרידי השומן ופיר המנדפים מצוין בתרשים להלן. את המסעדות המתוכננות לפעול במקום. 

 ף בנספחי התכנית הנלווים.תיאור מפורט מצור

 

 מפרידי שומן ומנדפים  –קומת קרקע  –  12תרשים  

 הנחיות סביבתיות  .5

 תנאים לתחילת העבודות

 

תחילת העבודה בפועל תותר רק לאחר אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה, כי מולאו כל התנאים   .1

 המפורטים במכתב ההתחייבות של הקבלן.  

ומוסדר   .2 יוצג למחלקה לאיכה"ס בעירייה הסכם חתום עם אתר מאושר  לקליטת  טרם תחילת העבודות 

 תיים הנובעים משינוע וערימות העפר.  והוראות למניעת מפגעים סביב,  עודפי עפר ופסולת בניין
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אלו. הקבלן יהיה רשאי להגיש בקשה    תנאי לתחילת עבודות ההקמה יהיה התחייבות הקבלן למילוי תנאים .3

בלוחות    בתנאים שנקבעו בהיתר. הגשת הבקשה לשינוי לא תגרום לעיכוב  מנומקת לאישור העיריה, לשינוי

 הזמנים. 

 

 הקבלן המבצעפיקוח על העבודות מטעם  

 הקבלן יהיה אחראי על הנושאים הבאים:   .1

 מעקב אחר מילוי הוראות והנחיות מסמך זה.  .א

 איכות הסביבה ולגורמים רלוונטיים במקרה של אירועים חריגים.  שיועבר למחלקה ל עידמדיווח  . ב

 באתרי העבודה.   העובדיםפיקוח, מתן מענה והדרכת   .ג

, אשר יהיה אחראי לביצוע מעקב ובקרה על העבודות. מנהל מנהל איכות סביבההקבלן ימנה מטעמו   .2

ירכז את עבודת היועצים ויסייע בטיפול איכות הסביבה ינחה את הקבלן לגבי השינויים הנדרשים בביצוע,  

 בתלונות הציבור. 

אשר יהיה אחראי להכנת חוות הדעת האקוסטיות הנדרשות, מדידות    יועץ אקוסטיהקבלן יעסיק מטעמו   .3

 .  במידת הצורך תשובות לתלונות ועוד רעש, מתן

 

 עבודות לילה שעות העבודה ו 

 

בשלב זה לא מתוכננות עבודות לילה. במידה והקבלן יבקש לבצע עבודות בשעות הלילה, יש צורך בעריכת   .1

במידה  הסביבה.  לאיכות  המחלקה  לאישור  לנושא  התייחסות  הכוללת  מעודכנת  אקוסטית  דעת  חוות 

( לצורך קביעת  19:00-23:00עבודות לילה, יהיה צורך במדידות רעש רקע בשעות הלילה )בין  ותתקיימנה  

 הקריטריון. 

 

 מפגעי רעש    מניעת 

 על מנת להבטיח עמידה בדרישות האקוסטיות יתקשר הקבלן לפני תחילת העבודות עם יועץ אקוסטי. .1

מדידות  יש לבצע  חיזוי עוצמות הרעש מבוסס על כלים לדוגמא ומצביע על עוצמות קרובות לקריטריון, לכן   .2

 .בעת תחילת העבודותאקוסטיות 

צעות באמצעות מכונת קידוח פטישי, יש להציב חופה אקוסטית מסביב לפתח ובשלב עבודות הקידוח, המב .3

של  קידוח במרחק  הצפון  15ים המתבצעים  התכנית  בגבול  מהקיר  ומעלה  לבחון הסרת    ניתן   .מזרחי-מ' 

מגבלה זו בכפוף למדידת רעש שתערך במקום לצורך ווידוא המפלסים המחושבים. מדידות הרעש יערכו 

 עם   יתואמו  המדידה  פרטי.  6/7/2018-בהתאם להנחיות האגף למניעת רעש, במשרד להגנת הסביבה מה

לאחר    .ביצועם  טרם  הסביבתית  'היח  או  הסביבה   להגנת   המשרד ורק  אך  תבוצע  הגדר    אישור הסרת 

דו"ח מדידות שיוכיח שאין ולא צפוי להתקיים מטרד הרעש    שלבמחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים,  

 בקולטים הרגישים. 
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עבודות  להלן הוראות משולבות בהיבטים אקוסטיים ומניעת מפגעי רעש לצורך עמידה בקריטריונים בעת   .4

 ההקמה )כרייה, חפירה, דיפון וכו'(:

)תיקון(,   .א רעש(  )מניעת  מפגעים  למניעת  התקנות  לדרישות  בהתאם  תתבצע  ההקמה  פעילות 

 והנחיות המשרד להגנת הסביבה לנושא רעש בלתי סביר מאתרי בנייה. 2011 -התשע"א

ב . ב כמפורט  למבנה(,  )מחוץ  ההקמה  מעבודות  היום  בשעות  המותרים,  הרעש  תוספת  מפלסי 

 דציבל.   20הראשונה לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,התש"ן בתוספת  

ובוצעו עבודות לילה הן  7:00-19:00ככלל הפעילות באתר העבודה תבוצע בין השעות   .ג . במידת 

לסעיף בהתאם  התשנ"ג  5  תיערכנה  רעש(,  )מניעת  מפגעים  למניעת  ולמסמך   1992  - בתקנות 

 . 2015זמן ביצוע עבודות בניה" שערך המשרד להגנת הסביבה ביולי "הוראות בדבר מניעת רעש ב

על הקבלן המבצע לוודא כי כלי העבודה בהם יעשה שימוש עומדים בהוראות התקנות למניעת   .ד

 . 1979-מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט 

 מושתק.  קומפרסור, וכן גנרטור לאספקת חשמל יהיה מושתק - בציוד שקט יש להעדיף שימוש .5

 . בלבד הגנרטורים יופעלו בשעת חירום , באופן בו יחובר ישירות לרשת החשמלציוד חשמלי  .6

לגרום למפלסי .7 ובמרחב העלולות  בזמן  נקודתיות  ביצוע פעולות  קידוח, הריסת   לפני  )כגון  גבוהים  רעש 

 רים.המתגוררים במבנים סמוכים על פי נוהל יידוע דיי מבנים( תועבר הודעה לדיירים

 .בתיאום עם המח' לאיכות הסביבה לתלונות התושבים מידיהקבלן יערך למתן מענה  .8

. ניתן  דציבל  35תהיה בעלת כושר בידוד אקוסטי של לפחות    )הדחסנית(  דלת חדר האשפה  -שלב הקבע   .9

לקבל הקלה מסעיף זה לאחר בדיקה אקוסטית המוכיחה מניעת מפגעי רעש באישור המחלקה לאיכות 

 . הסביבה של העירייה

 

 במהלך העבודות  מטרדי אבקמניעת  

 בימים גשומים. למעטכגון הרטבת ערימות ודרכי עפר,  בכל עת ינקטו צעדים למניעת יצירה או פיזור אבק  .1

 ההרטבה תבוצע על מקור פיזור החלקיקים.   בעת ביצוע החפירה יורטב האזור בו מתבצעת החפירה.  .2

 פעילויות יוצרות אבק לא יבוצעו בימים בהם מתקיימים התנאים הבאים: .3

 ימים עבורם מתפרסמת בכלי התקשורת תחזית של רמות גבוהות של זיהום אוויר חלקיקי.   .א

 מ'/שנייה בקירוב(.  6בזמנים בהם נושבות רוחות חזקות )מהירות הרוח עולה על  . ב

יכוסו מערומי עפר )אם קיימים( ביריעות, או   מ'/שניה ויותר(,  6נשיבת רוחות חזקות )מהירות רוח של  בעת   .4

 הרטבה.  פליטת חלקיקים ע"י יישום חומר מנחית אבק כנ"ל, או שתמנע מהן

ביריעות, או שתמנע מהן פליטת חלקיקים ע"י יישום   שעות יכוסו  48  -ערימות חומר שאינן פעילות למעלה מ .5

 הפנים של הערמות. מנחית אבק כנ"ל, או ע"י הרטבה ושמירה על לחות בשטח חומר
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באחריות הקבלן לוודא כי מנהלי אתרי העבודה, יתדרכו נהגי כלים המעמיסים משאיות    -פריקה וטעינת עפר   .6

 לשפיכת העפר אל המשאית, מגובה מינימאלי האפשרי. 

ואבק .7 חלקיקים  פליטות  למניעת  הדרושים  הצעדים  העובדים    כל  כלל  לידיעת  יובאו  העבודות  ממתחם 

 באתר העבודות. ומפעילי הציוד

נקי )ערכי איכות אויר( התשע"א    מתקנות אויר   לא יווצרו חריגות מעבר לאתרהפעילות באתר תעשה כך ש .8

2011  . 

 

 דרישות לטיפול בדרכים  - מניעת מטרדי אבק 

ירובדו בחומרים המונעים את ריחוף האבק .1 וכלי עבודה  בכפוף  ,  דרכי עפר, המשמשות למעבר כלי רכב 

 . לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים

, זאת על  קמ"ש   15-המשאיות יונחו ויתודרכו מעת לעת להגבלת מהירות נסיעתם בשטח העבודות לנהגי   .2

   מנת למנוע זיהום אויר של חלקיקים מדרכי העפר.

 קמ"ש.   15 -מהירות הנסיעה ל יוצב שילוט בתחומי האתר במקומות בולטים המגבילים את .3

משאיות    תמנע פליטת אבק מהן בעת נסיעה.ש  כל המשאיות העוזבות את האתר עם חומר, יהיו מכוסות כך .4

 מעפר וחלקיקים.  ריקות יהיו נקיות

, כגון שטיפת הדרכים וניקוי  ופיזור חלקיקים מהן  כולל שוליהן, יטופלו כך שתמנע יצירההדרכים באתר,   .5

 בוץ.

העבודות,  .6 לשטח  לכניסה  בנקודות הסמוכות  הגישה  דרכי  של  ליומיים  אחת  בתדירות  לבצע טאטוא  יש 

 לצורך מניעת הרחפת אבק בדרכים.  

 

 לכלי רכב הפועלים באתר דרישות –  םמניעת מטרדי

 .בפעילות כלי רכב הפועלים באתר, לרבות ציוד הנדסי, שאינםיש לדומם את המנועים של  .1

או אבק. במידת הצורך יותקנו  \נקיים מבוץ ו  העוזבים את מתחם העבודות יהיו בעלי צמיגיםכל כלי הרכב   .2

 . לשטיפת צמיגי כלי רכב יוצאים, כגון צינור להרטבת גלגלים באתר אמצעים

 

 סילוק עודפי עפר וטיפול בפסולת בנין 

תמוין לצורך  והעבודה ולאחריה, תטופל  כל פסולת בנין שתיווצר עקב פעילות בניה/ הריסה/ חפירה, בזמן  .1

האתרים שאושרו   לסילוק פסולת בנין או כל אתר מאושר אחר בהתאם לרשימת  או תועבר לאתר,  מחזורה

כל העבודות הנוגעות לפסולת הבניין לרבות הובלתה מחזורה והטמנתה יבוצעו על   "ס.נה ע"י המשרד להג

 ידי עסקים בעלי רישיון עסק מתאים.

 נת פסולת כלשהי בתחום התכנית ובשטח העבודה. לא תותר הטמ .2
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  המערבל. ליד העמדה יוצב שילוט מתאים.  עודפי בטון: תוקם עמדה לקליטת עודפי בטון ושטיפת שוקת .3

 יפונו מהאתר בתדירות מתאימה לאתר מאושר.  שאריות הבטון ומי בטון

מחוץ לשטח המיועד לפיתוח, אלא בכל זמן העבודות אין להעתיק סלעים, ערמות עודפי עפר וקרקע אל  .4

 .רק אל אתר מוסדר ומאושר לקליטת עודפי עפר, בהתאם לנוהל העירוני ובהתאם לחוק

 ניקוז 

ל במי נגר בעת העבודות , תכנית ניקוז לטיפולעירייה ולמחלקה לאיכות הסביבהטרם תחילת העבודה תוצג   .1

 . עבודה ה אתרב

 יש למנוע זרימת נגר מזוהם, מים עכורים ומי שטיפת בטון וכו' מתחום האתר אל סביבתו.  .2

אם יתגלו מים מזוהמים או מים החורגים מהתקנות הנדרשות, יש לקבל את אישור הגופים המוסמכים לטיפול   .3

 .המוצע. לא ניתן להזרימם ישירות למערכת המים, הניקוז והביוב

בהתאם    –שיתקבלו, יוזרמו המים המטופלים למערכות הניקוז הקיימות    במידת האפשר ובהתאם לערכים .4

 .לאיכותם ולאישורים המתאימים

אל הסביבה אלא רק אל קו ביוב קיים, או לאספם במכל מיוחד   העבודותאין להזרים ביוב ותשטיפים מאתר   .5

 שיפונה לאתר מאושר. 

 מתחום האתר אל סביבתו.  'יש למנוע זרימת נגר מזוהם, מים עכורים ומי שטיפת בטון וכו .6

 

 ומים  קרקע   זיהום  מניעת 

 מנפח המיכל שבתוכן.  110%גנראטורים, מכלי דלק ושמנים יוצבו בתוך מאצרות תקניות בעלות נפח של  .1

ע"י המשרד   מורשה  סילוק  להובילם לאתר  נוזלים שהצטברו במאצרה, אלא  ולהזרים לסביבה  לנקז  אין 

 להג"ס. 

ויפונו לאתר מורשה בתאום עם המשרד להגנת  שמן או דלק שייאצרו   .2 יישאבו  במאצרה מסיבה כלשהי, 

 הסביבה. 

באמצעות מכלית תדלוק כולל    העבודות  במקומות שיאושרו לצורך כך באתרתדלוק הציוד המכאני יבוצע   .3

 וזהירות מגלישת דלקים כאשר המיכל מלא. ערנותמאצרה ידנית הסמוכה לפיית התדלוק, תוך 

פינוי המיכל יהיה על ידי קבלן   שמנים משומשים.צב בתוך מאצרה מיכל מרכזי לאחסון  יו  עבודהבאתר ה .4

 מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

יהיה מבוטן ומנוקז בצמוד לבור מפריד שמנים ודלקים.  יוד מכאני הנדסי  משטח שטיפת צבמידת הצורך   .5

 השמנים. מסביב למשטח יוסדרו תעלות לאיסוף המים והזרמתם למפריד 

 אחסון מצברים משומשים 

 חל איסור מוחלט על השלכת מצברים משומשים בשטח. .1

עשויה   .2 מאצרה  בתוך  יאוחסנו  המצברים  מהאתר.  לפינויים  עד  משומשים  למצברים  אחסנה  פינת  תוקם 

 פוליאתילן ויוחזרו לספק המצברים.  

 הספק הוא המפנה את המצברים המשומשים למחזור העופרת שבהם.   .3
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 תאורה 

באתרמת .1 התאורה  יגרם  קני  שלא  כך  יתוכננו  רגישים.   העבודה  ולשטחים  הסמוכים  לבתים  אור"    "זיהום 

העבודה תכוון בזווית חדה, ככל האפשר, כלפי הקרקע למניעת פיזור אור ומניעת זיהום אור    תאורת אתר 

 בשטחים הגובלים. 

 

 עבודה ה  ואתר   התארגנות  אתר  לתפעוללהמשך ו  נוספות  הוראות 

יוצבו   .1 ומחזורה. כל פחי   איסוף אשפה  מכליבשטח ההתארגנות  כנדרש לאיסוף פסולת מפעילות הבניה 

 נבירה.מ םמוגנייהיו  הפסולת

או  .2 בקרבתה  שנאספה  פסולת  מכל  העבודות,  במהלך  ינוקו  וההתארגנות  העבודות  אתר  סביב  הגדרות 

 נעצרה עליה, כגון: שקיות ניילון, קרטונים, בקבוקים, כלי אוכל חד פעמיים ועוד.

כימיים/ביולוגיים. לא תבוצע התקנת  שירותים  לחילופין יותקנו בו, האתר יחובר למערכת הביוב העירונית .3

 .בורות רקב או ספיגה באתרים אלה

באחריות הקבלן לוודא כי מבוצעת תחזוקה וריקון שבועי של השירותים הכימיים וניקיונם השוטף אחת ליום  .4

 לפחות.

סיכונים  .5 לסקר  בכפוף  העבודות  לצורך  למעט  מוחלט  באופן  אסורה  העבודה  אתר  בתחום  אש  הדלקת 

 עץ בטיחות מטעם הקבלן. ואישור יו

 אסורה כל שריפת  צמחייה ושריפת פסולות כלשהן אחרות בתחום אתר העבודה וההתארגנות.   .6

 


