
 

 מקדים סביבתי מיון שאלון
 כלליים פרטים

    העסק שם

  .צ.נ  מגרש מספר

  חלקה  גוש

  טלפון  העסק בעל

  ל"דוא  נייד טלפון

  טלפון  העסק מנהל

  ל"דוא  נייד טלפון

  תפקידו  השאלון ממלא

  ל"דוא  נייד טלפון

   )'וכד פ"מו ,פלסטיק ,אלקטרוניקה( עיסוק תחום

    התוצר סוג

    כללי תיאור

 אחר לעסק חללים השכרת / אחר לעסק מבנה השכרת / קיים מבנה הרחבת / חדשה בנייהל: בעיגו הקף העסק סטאטוס

    

 במסגרתו להתבצע המתוכננות והפעילויות העסק מהות של כללי תיאור

 

    

  המשמרות מספר  העבודה שעות

  בשנה  בשבוע עבודה ימי' מס

  פועל הוא חודשים באילו ,לא / כן :השנה חודשי בכל ועלפ המפעל האם

    אדם כוח

  ומנהלה תחזוקה עובדי  ייצור עובדי: עובדים כ"סה

    ואקדמאים מהנדסים

    תחבורה

  )רכבים וסוגי רכב סוג מכל זמן 'ליח רכבים מס( תחבורה עומס

    

    מקצועיים פרטים

    מתוכננת מים צריכת

   )ויש במידה MSDS לצרף נא( לםג חומרי

    

    

    (כללי( ייצור תהליכי

    

    

  )גובה ,צורה ,סופי מוצר ,ביניים מוצרי ,גלם חומר פרוט( חיצוני אחסון

    

   :פרט ,אין / יש אנרגיה מקורות

   אין / יש :נוספים ומקורות ייצור ממתקני לאוויר פליטות

   משוער וריכוז )'וכד אדים ,קיםחלקי ,גזים( המזהם סוג

   לא / כן?הפליטות צמצום או לנטרול אמצעים קיימים האם

   :פרט ,אין / יש ריח למטרדי מקור

   

   אין / יש :רעש למטרדי מקורות

    :צפויים פרט ומפלסים מקורות



 

  

 

 :שפכים

 לא / כן ?בעסק תעשייתיים שפכים קיימים האם

 לא / כן ?תעשייתיים לשפכים סניטריים שפכים בין הפרדה קיימת האם

 לא / כן ?המפעל מחצר או המפעל מתוך מזוהם עילי נגר / תשטיפים קיימים האם

 אין / יש :מורשה לאתר שפכים פינוי

 ______________________ המתקן סוג ,לא / כן ?בשפכים קדם לטיפול מתקן קיים האם

 לא / כן ?שומנים מפריד קיים האם

 __________________ מוערכת שנתית מלח כמות ,לא / כן ?מים לריכוך מתקן יםקי האם

 

 אין / יש :מסוכנים חומרים

 ____________ תוקף ___________  היתר 'מס    ,אין / יש :רעלים היתר

 לא / כן ?רדיואקטיביים בחומרים שימוש במפעל להתקיים מיועד האם

 :מוצקה פסולת

 _____________________ להטמנה עורבתמ פסולת של משוערת כמות

 _______________________ למחזור פסולת של משוערת כללית כמות

 אין / יש :לפינוי מסוכנת פסולת

 

 

 .מלאות תשובות למתן הצורך לפי הסבר דפי להוסיף יש :הערה

 

 

 אישור

 ומדויקים נכונים לעיל שנמסרו הפרטים כל כי בזאת מצהיר הנני

 

 

 :  ______________________ סקהע מנהל שם

 

      ____________   __________________ 

 תאריך      חתימה


