
סקירת פעילות בתחום 

איכות הסביבה בכנסת

ט"ו בשבט, שהוא גם יום הולדתה של הכנסת, הוא חג 

המסמל את היציאה אל הטבע ואת הקשר בין האדם 

לסביבתו. לקראת מועד זה ועם סיום שנת 2018, מצאנו 

לנכון להביא לידיעתכם מידע על פעולות בתחום איכות 

הסביבה שנערכו בכנסת בחודשים האחרונים.

כלי רכב היברידיים במכרז הליסינג
במכרז הליסינג שפרסמה הכנסת דרשנו מחברות הליסינג שייכללו דגמים של כלי רכב היברידיים 

בכל אחת מהקטגוריות, ואכן הוצעו דגמים אטרקטיביים.

אנחנו קוראים לזכאים לקבל רכב בליסינג מהכנסת לבחור בכלי רכב היברידים, בשל יתרונם על כלי 
רכב רגילים מבחינת הפחתת זיהום האוויר והפחתת התלות בשימוש בדלק. נוסף על כך, יש לכלי 
הרכב ההיברידיים יתרון כלכלי ניכר בעבור העובד. מכתב מפורט בנושא נשלח לעובדים הזכאים 

לקבל רכב ליסינג.

מערכי הדרכה חדשים לסיור הירוק בכנסת
בשיתוף מרכז המבקרים, חודשו מערכי ההדרכה של "הסיור הירוק" בכנסת והותאמו לקהלי יעד 
שונים. לצד תיאור מגוון הפרויקטים בתחום זה בכנסת בשנים האחרונות, הושם דגש על הפעילות 
הפרלמנטרית בתחום הסביבתי ועל הפעולות שהכנסת נקטה כדי ליישם החלטות בתחומים אלה 
ולקדמן. עוד מודגש במערכים אלו חלקו של המשתתף בסיור בשמירה על הסביבה: פעולות שביכולתו 

לבצע בביתו, בבית הספר שבו הוא לומד וביישוב מגוריו כדי להקטין את הנזק הסביבתי. 

נוסף על כך, הוכנו פעילויות שבהן המשתתף בסיור מעורב באופן פעיל בסוגיות סביבתיות שנמצאות 
על סדר-היום הציבורי.

ט"ו בשבט התשע"ט

סיכום שנת

2018
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הסדרת מערך איסוף אחסנה ופינוי פסולת 
לִמחזּור )חצר המשק(

הוכן נוהל שמטרתו להסדיר את מערך האיסוף, האחסון והפינוי של 
פסולת המיועדת למחזור מהכנסת: קרטון, נייר, פסולת אלקטרונית, 

טונרים למדפסות, ֵמכלי משקה בני-פיקדון, שמן משומש ועוד.

בחצר המשק הוקצה אזור ייעודי לפסולת המחזור, שבו מאוחסנת 
הפסולת עד להעברתה לשימוש חוזר או למחזור.

פעילות הפורום הירוק של הכנסת
הפורום הירוק של הכנסת הוקם מחדש וחברים בו כ-30 עובדים מכלל המחלקות בצוותי עבודה 
בנושאים אחדים. מטרת הפורום היא העלאת רעיונות והצעות לקידום תחום הסביבה בכנסת, בחינת 
ההצעות על כל משמעויותיהן והצעת דרכי פעולה ליישומן. מטרה נוספת של קיומו היא הכנת חברי 
הפורום לשמש סוכנים להפצת ההחלטות שיתקבלו ויועברו לשלב היישום, ומתן משוב על יישומן. 

עמדות חניה חדשות לאופניים 
בשיתוף ראש תחום בכיר בטיחות ואגף בינוי ותחזוקה הוקמו עמדות 
חדשות לחניית אופניים סמוך לכניסה לחניון המקורה וסודרו המקומות 

לחניית האופנועים בקומה ח1. 

המטרה היא לעודד את עובדי כנסת להגיע למקום העבודה באופניים וכך 
להפחית את זיהום האוויר ולעודד פעילות גופנית.

פינוי מסודר של פסולת תרופות
במרפאת הכנסת מוצב מכל ייעודי לאיסוף פסולת תרופות ואנו 
וכן  קוראים לכם לאסוף את התרופות שפג תוקפן שברשותכם 
תרופות שאין בהן שימוש ולהשליכן אל המכל הייעודי. לאחרונה יצרנו 
התקשרות עם גורם מורשה לפינוי פסולת התרופות, והוא יאסוף את 

תכולת המכל ויעבירה לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

חשוב להדגיש כי השלכת פסולת תרופות ביתית לאשפה, לכיור או 
לאסלה עלולה לגרום לנזק סביבתי, שכן שאריות התרופות עלולות 
להגיע למי הקולחין, לחלחל למאגרי מים ולאקוויפרים ולזהמם, לפגום 

במי השתייה ולגרום נזק סביבתי ובריאותי לאדם.
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בחודשים האחרונים התמקדה הפעילות בתחום הסביבתי בצמצום סיכונים סביבתיים 

ובמניעתם, כדי לקדם סביבת עבודה בטוחה, להגן על בריאותם של עובדי הכנסת 

ואורחיה ועל איכות חייהם, למנוע מפגעים סביבתיים ולהגן על הסביבה.

להלן כמה מהפעולות שנערכו בתחום זה:

סקר קרינה מרשת החשמל
הכנסת יזמה מדידת קרינה של שדות אלקטרו-מגנטיים ממתקני חשמל בכל מבני הכנסת. את 

המדידות ערך מודד חיצוני בעל היתר מהמשרד להגנת הסביבה.

נסקרו כ-60,000 מטרים רבועים שבהם 1202 נקודות מדידה, ונמצא כי ברובן המכריע של עמדות 
העבודה המאוישות ברציפות בכנסת רמת הקרינה עומדת בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לזמני 

חשיפה בטוחים. בעמדות בודדות הותקן מיגון או נעשו התאמות אחרות בסידורי הישיבה. 

נוסף על כך, כל לוחות החשמל בכנסת סומנו ומומלץ שלא לשהות בקרבתם זמן ממושך.

נתוני הדוח הועברו בדואר האלקטרוני אל כל משתמשי המחשב בכנסת ופורסמו באתר הכנסת. 
פורסמה גם רשימת המלצות להקטנת החשיפה לקרינה בבית ובמשרד.

עבודות להסרת אסבסט
בחודשים האחרונים נעשו בכנסת עבודות להסרת חלקי מבנה 
העשויים מאסבסט: מגג-מבנה הכנסת הישן בבית פרומין 
)במאי 2018( וצנרת ביוב מאסבסט סמוך ללשכות במבנה נגבה 
)בספטמבר 2018(. את העבודה ביצע קבלן אסבסט המחזיק 
ברישיון מהמשרד להגנת הסביבה. תחום בכיר לאיכות הסביבה 
בכנסת פיקח על העבודה כדי לוודא שהיא עומדת בכללים 
המחמירים הקבועים בעניין זה שמטרתם למנוע יצירת אבק 
המכיל אסבסט, שהוא חומר מסרטן. בפגרה הקרובה יימשכו 
העבודות להסרת צנרת ביוב האסבסט סמוך לחלקו המערבי 
של אגף קדמה. הודעה מסודרת בדבר מניעת חשיפה לאסבסט 

תשלח לבאי הבית סמוך לביצועה.

החלפת חומרי הניקוי במטבח לחומרים ידידותיים לאדם ולסביבה
במטבחי הכנסת הוצאו משימוש תכשירי ניקוי המבוססים על נתרן הידרוקסיד )סודה קאוסטית( - 
חומר הגורם להמלחת הקרקע ועלול לפגוע בצמחייה ובגידולים חקלאיים לאחר טיהור. בנוסף על 

כך, שימוש לא נכון בתכשירים המכילים נתרן הידרוקסיד עלולים לפגוע בעובדי המטבח. 
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גישה חדשה להדברה תברואתית 
במבנה הכנסת

הכנסת אימצה גישה חדשה ועדכנית לטיפול במזיקים 
לאדם. 

גישה זו מתבססת על עבודה שוטפת לניטור הימצאות 
מדבקות  האכלה,  תיבות  הצבת  )באמצעות  מזיקים 
ומלכודות ובדיקתן הרציפה(. הדברה כימית תיעשה, כמוצא 
אחרון, רק אם יש חשש למפגע או מטרד שאי-אפשר לטפל 
בו באמצעות פעולות מניעה או באמצעי טיפול כגון סגירת 

פתחים, הצבת רשתות, סגירת מזון וכדומה.

בעת הצורך, ייעשה שימוש בתכשירי הדברה ובשיטות 
הדברה עם רמות רעילות וסיכון מופחתות למשתמשים 

ולסביבה )כדוגמת ג'ל, מלכודות ללא רעל(.

פעולות ההדברה ייערכו בשעות ובימים שבהם בניין 
הכנסת אינו מאויש, לאחר שתימסר הודעה לכל באי 

הבית, ובפיקוח תחום איכות הסביבה בכנסת.

תכשירי הדברה במחלקת הגינון 
)עיקרי הנוהל החדש(

בשיתוף מחלקת הגינון, נקבע נוהל לשימוש בתכשירי 
הדברה והוצאו משימוש תכשירים אחדים שרעילותם 
ברמה גבוהה יחסית. נקבע כי לא יהיה שימוש בתכשירי 

הדברה בשעות הפעילות בכנסת.

tamarbar@knesset.gov.il ŵ   050-6233419 ∂

אנו קוראים לעובדים להמשיך להקפיד על 

התנהלות מקיימת, ובכלל זה: הפחתת כמויות 

ההדפסה, הדפסה משני צידי הדף, הפרדת פסולת 

הנייר )אנא הודיעו לנו אם חסר פח ייעודי לנייר(, 

העברת בקבוקים בני-פיקדון לפחי הִמחזּור.

היו שותפים בשמירה 
על הסביבה שלנו!

נשמח לכל הערה, רעיון ויוזמה שיכולים להביא לשיפור איכות הסביבה בכנסת ולקידומה.


