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 השרון   במתחם תעש הנדון: פיילוט פירוק והנדסת מבנים

שאריות  מבנים המכילים של שני לבצע פיילוט ראשוני לפינוי    "נצר השרון"בימים אלו נערכת חברת 

 .  והריסת מבנה רגיל אחד חומרים מסוכנים במתחם תעש השרון 

 חברת נצר השרון מוסרת: 

סקר נתונים, בדיקה ויזואלית, סקר אזבסט, בדיקת   החקר והתכנון בפיילוט כבר בוצעו: כלל שלבי  

הוראות עבודה, תוכנית בטיחות וסקר  ות ומיכלים סגורים, דגימות נוזלים ומוצקים, הכנת תוכני

התכנון והחקר לוו על ידי הרגולטורים הרלוונטים, ובראשם המשרד להגנת הסביבה, וקיבלו  סיכונים. 

 שורם. את אי

  וכן  ,יםמבנבהכנות  תמבצעאתר ההתארגנות ושטחי האחסון,    אתמקימה   השרון  נצראלו  בימים 

, מיון הפסולת,  המבניםפירוק  במבנים,בציוד שהטיפול בצע את תובהמשך גידור ושילוט האזור, 

 לאתרי קצה )מחזור, טיפול או הטמנה(.   דיגום ופינוי 

  של פיקוח   ותחת סביבתיותהשפעות   מניעת על   דגש  שימת  תוך תבוצע  השרון  נצר של הפעילות  כל

  שום תהה  ולא  השרון תעש  שטח בתוך  מתבצעות העבודות  כל כי נציין  ככלל. הסביבה להגנת  המשרד

 ובשטח העירוני.    לגדרות מחוץ  עבודה

 היבטים נוספים מפורטים להלן: 

תונח על גבי משטחי אחסון אטומים   מעבודות פירוק המבנים והריסתם  פסולת  –  פסולת .1

על ידי המשרד    הפסולת תמוין ותפונה לאתרי קצה מאושרים . לחילחול, מגודרים ומשולטים 

 . בזמן קצר ככל הניתן  להגנת הסביבה 

 

נגר עילי באופן שבו יופנה לתעלה מקומית ולא יכנס לשטח  מי הסדרת זרימת  –ניקוז  .2

 .אל מחוץ לאתר  מזוהם שטיפת גלגלי משאיות למניעת הסעת בוץן. האחסו

 

,  ובהתאם לכל התקנות למניעת מפגעים 07:00-17:00ת העבודות יבוצעו בין השעו – רעש  .3

 . לרבות מפגעי רעש 

 

  . הרטבת מערומי פסולת בניין ו  הגבלת מהירות נסיעה, הרטבת דרכים לפי הצורך – אבק  .4

שפיכת פסולת  ו אמצעי ערפול, שטיפת גלגלי משאיות הריסה יבוצעו תוך הפעלת  העבודות 

 מטרים.   3-מגובה נמוך מ 

 

פירוק אסבסט יבוצע ע"י קבלן אסבסט צמנט מורשה, בכפוף להיתר אסבסט   – אסבסט  .5

 מהמשרד להגנת הסביבה.  

 

שני  עוד יבוצעו  )ו במהלך עבודות ההריסה  דיגום אוויר יבוצע בשלוש נקודות  –  ניטור אוויר .6

ולמתכות בנקודה המזרחית הסמוכה  למרכיבי חלקיקי אבק  נקודות רקע(דיגומים לפני כן כ

דיגום יבוצע במשך כל אחד מהימים בהם מבוצעות  . המבנה הקרוב ביותר לגדר המפעלל

 .עבודות הריסה ועד לסיום פינוי כלל שברי הבטון לשטח האחסון

 

אנו    .יבטיח לנו ולילדנו עתיד בטוח, נקי ובריא יותר החומרים המסוכנים ממתחם תעש שאריות פינוי  

לכל   106נעימות העלולה להתרחש, וזמינים באתר העירייה ובמוקד העירוני  -מתנצלים על כל אי

 פנייה ושאלה. 


