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העבודות בתיק בנייה הנ"ל לא יתחיל בבצוע כל עבודה    לביצוע  מטעמה  שיבחר  הקבלן  כי בזאת  מתחייבת  מוריה חברת 

לאחר   ורק  יוצגו המסמכים הנדרשים  ו/או  לאחר שיושלמו  לשטחי ההתארגנות, אלא  לרבות  אליו  יכנס  ולא  בשטח 

  שהתקבל אישור בכתב מאת המחלקה לאיכות הסביבה לנושאים הבאים: 

 

היה אישור המחלקה לאיכות הסביבה להצגת  ) י2ירשם בהיתר בניה כי תנאי לביצוע העבודות (מתן טופס   . 1

 בשלב היתר הבנייה.  השלמות שנדרשו 

תנאי לתחילת העבודות יהיה הצגת תכנית לניהול סביבתי של העבודה על ידי היועץ הסביבתי של הקבלן   . 2

הצגת האמצעים הסביבתיים    בפני המחלקה והבקר. התכנית תוכן על פי הנחיות חברת מוריה ותכלול גם את 

  . לעמידה בדרישות הסביבתיות.ם  השוני

טרם תחילת העבודות יוצג למחלקה לאיכה"ס בעירייה הסכם חתום עם אתר מאושר ומוסדר לקליטת עודפי   . 3

עפר ופסולת בניין. טרם תחילת העבודות תוגש לאישור מהמחלקה לאיכות הסביבה תכנית לאחסון זמני של  

  עודפי עפר ופסולת בניה באתר. 

תחילת   . 4 אתר  טרם  גידור  ההתארגנות.  אתר  תכנית  בעירייה  לאיכה"ס  המחלקה  לאישור  תוגש  העבודות 

  ההתארגנות יוגש לאישור המחלקה לאיכה"ס. 

זמניות   . 5 אקוסטיות  לגדרות  פרט  העבודות,  תחילת  לפני  הסביבה  בתשריטי  המופיעות  הגדרות  כל  הקמת 

  לשלבי העבודה 

ולות בתשריטי הגידור לשלבי הביצוע. הגידור יוסר רק  טרם תחילת העבודות יוקמו כל הגדרות הזמניות הכל . 6

  עם השלמת העבודות (כולל הפיתוח), או באישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 

טרם תחילת העבודות, על הקבלן לקבל אישור מהמחלקה לאיכות הסביבה על מיקום נקודות שטיפת הבטון   . 7

  וריכוזו באתר. 

ני של עודפי עפר ופסולת בנייה, או לחילופין תכנית הטיפול לסילוק מידי של  הגשת תכנית אתר לאחסון זמ . 8

  עודפי העפר ופסולת הבניה, לאישור המחלקה לאיכה"ס. 

  טרם תחילת העבודות תוגש תכנית לניטור רעש להערות המח' לאיכות הסביבה בעירייה.   . 9

  הגשת תכנית למניעת מטרדי אבק, לאישור המחלקה לאיכה"ס.  . 10

תחילת   . 11 לאישור המח'  טרם  ושל שטחי עבודה,  גישה  דרכי  או הרטבה של  לריבוד  העבודות תוגש תכנית 

  לאיכות הסביבה בעירייה. 

הקבלן יתקשר עם יועץ אקוסטי, אגרונום ויועץ סביבתי בעלי ניסיון בליווי ביצוע של פרויקטי תשתיות, אשר   . 12

  ילוו את העבודות. 



  הבנייה, כמפורט בהמשך. הגשת דוח המציג את תוצאות מדידות הרעש מציוד  . 13

  הגשת דוח אקוסטי כתנאי לביצוע עבודות לילה, לאישור המחלקה לאיכה"ס.  - לפי צורך . 14

טרם תחילת העבודות, על הקבלן להגיש תכנית ניקוז זמנית לאתר, כך שלא תתאפשר שפיכה של מי נגר   . 15

  מזוהמים מאתר העבודות. תכנית הניקוז תאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.  

  הגשת תכנית הפיתוח הנופי והטיפול האקולוגי בחורשת האורנים ובמצוק גולדה.  . 16

  הקידוחים והטיפול בקרקע מזוהמת לאישור המח' לאיכה"ס. הגשת תכנית  . 17

  . בסמוך אליהם  תיאום עם מוסדות הציבור הסמוכים לאזורי העבודות טרם תחילת העבודות . 18

מ' מגבול העבודות .    10עבודות במרחק של  הסרה והדברה של מינים פולשים המתפרצים טרם תחילת ה . 19

 איסור הבאת חומר משטח בו גדלים צמחים פולשים ואיסור שימוש בקרקע זו לצורך חיפוי. 

  


