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 מטרה. 1

להגדיר שיטות לזיהוי ההיבטים  אוניברסיטת חיפהבמסגרת מדיניותה הסביבתית מתחייבת הנהלת 
מטרת נוהל זה היא לקבוע שיטה לזיהוי וניהול ההיבטים הסביבתיים  הסביבתיים המשמעותיים בחברה.

 .באוניברסיטת חיפה
 

 מסמכים ישימים. 2

 .4.3.1, סעיף ISO 14001:2004תקן   2.1

 

 הגדרות. 3

 רכיב מתוך פעילויותיו, מוצריו או שירותיו של ארגון העשוי לפעול על הסביבה או   היבט סביבתי: 3.1
 להיות מושפע ממנה.

 
 כל שינוי של הסביבה, חיובי או שלילי, הנגרם כולו או חלקו ע"י פעילויותיו,  השפעה סביבתית:

 .מוצריו  או שירותיו של הארגון
 

  עובד שאחראי לרכז נושא זה באוניברסיטה. באם לא מונה עובד לתפקיד זה  :מנהל איכות הסביבה
 .האוניברסיטאיישמש בתפקיד מנהל האיכות                                      

 
 שיטה. 4

 בוצע סקר   14001ISO: 2004כצעד מקדים להקמת מערכת ניהול איכות סביבה ע"פ תקן   4.1

 (  בכדי לספק תמונת מצב סביבתית, לרבות סקירת ההיבטים הסביבתיים 2011סביבתי מכין )נובמבר 

 שנים.  ארבעסביבתי יעודכן לפחות פעם בהסקר ההמשמעותיים. 

 ייבחנו ויעודכנו במקרים הבאים:אוניברסיטה ההיבטים הסביבתיים הנובעים מפעילות ה. 4.2

 . במסגרת מבדקים פנימיים.4.2.1

 . ברכישת ציוד וחומרים חדשים.4.2.2

 של תהליכים חדשים. ןותכנ. במקרים של שינויים בפעילות כלשהי ובשלבי 4.2.3

 . בעקבות תלונות של צדדים מעוניינים.4.2.4

 . בעקבות שינויים בדרישות חוק ודרישות אחרות.4.2.5

 בעקבות אירוע סביבתי  4.2.6

 במסגרת סקר סביבתי מעודכן 4.2.7

 

ויפיק את ההיבטים הסביבתיים  ומנהל איכות הסביבה ירכז תיעוד רלוונטי למקרים הנ"ל , ינתח אות. 4.3
.  לאחר מכן,  ם בעדכון הדירוגהנדרשי קיימיםהיבטים , בין אם הם היבטים חדשים או ממנוהנגזרים 

  .הסביבתי הניהול ועדתיביא מנהל איכות הסביבה את ההיבטים הללו לדיון בהתכנסות 

החדשים ואת ההיבטים את ההיבטים הסביבתיים ינתחו וידרגו  הוועדה לניהול סביבתיחברי  4.4
באמצעות "שיטה לניתוח משמעויות של השפעות סביבתיות ומשקלם הקיימים הנדרשים בעדכון הדירוג 

 (.24-10/01/0112 טופס מס'שייך ל)נספח א' היחסי", ראה 

 א' , ראה נספח. תחזוקת ההיבטים הסביבתיים תבוצע באמצעות טבלת רישום היבטים סביבתיים4.5
 (24-10/01/0112 טופס מס'שייך ל) מצורף

ותיבחן אחת או דירוגו תוספת של היבט סביבתי \טבלת ההיבטים הסביבתיים תעודכן בכל שינוי .4.6
בשיתוף עם  ומנהל מח' הבטיחות, רלוונטיתה היחידהמנהל  מנהל איכות הסביבה,ע"י לפחות לשנה 

 .ממלאי תפקידים נוספים בקמפוס לפי הצורך

מטרות ויעדים הסביבה יזום מנהל איכות מתוך ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים אשר יזוהו,  .4.7
 ועדתויביא אותם לדיון  לשיפור ולהקטנת ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות הנובעות מהיבטים אלו

 מטרות ויעדים אלו יצטרפו למטרות והיעדים הנובעים ממדיניות הארגון. .הניהול הסביבתי
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הנובעים תאשר את המטרות והיעדים הסביבתיים ואת התכניות לניהול סביבתי  האוניברסיטההנהלת  .4.8
 לצורך השגתם. וממדיניות הארגון ומניתוח ההיבטים הסביבתיים של פעילויותי

 

 אחריות .5

 

 מנהל איכות הסביבה 5.1
 מנהל מחלקת הבטיחות 5.2
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 סביבתיים היבטים לטבלת דוגמאו"שיטה לניתוח משמעויות של השפעות סביבתיות ומשקלם היחסי"  -א' נספח

 קריטריונים לניתוח השפעה סביבתית  1.1
 

 קריטריונים: שישההניתוח של השפעה סביבתית מבוצע באמצעות 
 

 ערכים משקל יחסי הקריטריון מס'

ההשפעה גודל או היקף  א
 הסביבתית

 = היקף קטן1 10
 = היקף גדול5

השפעה סביבתית מתמשכת   ב
 או לעיתים

 = פוטנציאל בלבד1 8
 = השפעה מתמשכת בפועל5

 = סיכון קטן1 7 דרגת סיכון ההשפעה ג
 = סיכון גדול5

פוטנציאל בלבד, או השפעה  ד
 סביבתית בפועל

 = פוטנציאל בלבד1 9
 = השפעה סביבתית בפועל5

 = עמידה בחוק1 10 רמת העמידה בדרישות חוק ה
 = אי עמידה בחוק5

 = ללא עניין1 7 יחס ציבורי כללי ו
 = סיכון גבוה בעיני הציבור5

 
 שיטת החישוב    1.2

 .משקל היחסי של קריטריונים  נקבע ע"פ חשיבות כל קריטריון  בהשוואה לקריטריונים האחרים (א

 .(100%נקודות ) 255(. הציון המקסימאלי האפשרי להשפעה סביבתית :20%נקודות ) 51סביבתית: הציון המינימאלי האפשרי להשפעה  (ב

נקודות ומטה )ציון של  130לטיפול בטווח בינוני; השפעות סביבתיות בציון של  –ומעלה(  50%נקודות ומעלה )ציון של  130השפעות סביבתיות בציון  (ג
 לטיפול בטווח הארוך. -ומטה(   50%

 .הארגון סביבתיות לטיפול בטווח  הבינוני והארוך יקבלו ביטוי במטרות, ביעדים ובתכנית את השיפורים שלהשפעות  (ד
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 סביבתיים היבטים ניהול לטבלת דוגמא  1.3
 

      משקל יחסי:    

נושא  מס'
/ 

 תחום

היבט 
סביבתי / 

 נושא

השפעה 
סביבתית  

 בעיה /

 סה"כ מתוך ו ה ד ג ב א
 ציון )%(

לטיפול 
 בטווח:

פעולות 
 לשיפור

הנחיות 
לבקרה 
 255 7 10 9 7 8 10 סידורי תפעולית
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