Subject:

`Procedures

Doc
Type:

005

Rev:

10/10/2017

Date:

EMS-AI-1000

Doc.
No:

Rami
Bitensky

Manager:

Shahar
Kremer

Quality:

Elran Elmakis

Owner:

Environmental Policy

Page 1
of 2

Israel HQ

Quality

Hard copies are not under control. Please check for updated documents in the system

מדיניות סביבה
 .1מטרה :הגדרת המדיניות ,ומחויבות הנהלה לקיום מערכת ניהול סביבה ,ואופן הפצת המדיניות.
 .2אחריות :מנכ"ל
 .3טפסים :אין
 .4דרישות כלליות [:]4.1
הנהלת החברה החליטה לקיים מערכת ניהול סביבה ,ומחויבת למדיניות כפי שמפורטת למטה.
מערכת ניהול סביבה תקיף את כל דרישות התקן ,ISO 14001תוך הישענות על כלי הניהול
והמתודולוגיות של מערך ניהול האיכות.
 .5מדיניות ומטרות [:]4.2
הנהלת החברה ,והמנכ"ל בראשה ,הגדירה את מדיניות סביבה המפורטת להלן ,והתחייבה לקיומה:
 .5.1קיום מערכת ניהול סביבה ISO 14001
 .5.2עמידה בדרישות כל דין – חוק ,תקנות ותקנים בכל הנוגע לסביבה.
 .5.3עמידה בדרישות אחרות ודרישות גורמים בעלי עניין ,למשל :הרשות המקומית ,גורמי
קהילה ,בעלים ,לקוחות ,אתרי ארקל השונים וקבלי המשנה .
 .5.4קביעת מטרות ויעדים שנתיים בנושאי סביבה .המטרות והיעדים יהיו אופרטיביים וברי
מדידה ,ותוכן תוכנית פעולה למימושם.
 .5.5מניעת זיהום ,מזעור ושיפור מתמיד בהשפעות הסביבתיות ,שפכים  /פסולת  /אנרגיה,
וביצוע ניטורים להוכחת אפקטיביות.
 .5.6בתהליך פיתוח טכנולוגי שימת דגש על היבטי סביבה:
שימוש בחומר ממוחזר ,שימוש בחומרים ידידותיים ,הקטנת הפחת משקל החלק(למשל
שימוש בטכנולוגיית  ,)Hot Runnerחסכון באנרגיה כתוצאה מהחלפת חלקי מתכת
המורכבים ברכב ובעלי משקל כבד ,בחלקי פלסטיק קלים יותר והפחתה משמעותית
במשקל הכולל של הרכב  ,מניעת רעש...
 .5.7קיום תהליכי תקשורת פנימיים ושיתוף העובדים בנושאי סביבה.
 .5.8אתרי הייצור של ארקל יפעלו ליישום תקן ניהול סביבתי .ISO 14001
 .5.9קבלני המשנה יידרשו להצהיר על סטאטוס ניהול סביבה ,כאשר יינתן יתרון לקבלני משנה
המוסמכים ל .ISO 14001
קיום תקשורת עם גורמי חוץ ,רשויות ובעלי עניין ,בכל הנוגע לסביבה.
.5.10
השתתפות בתרומה לקהילה
.5.11
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 .6פרסום המדיניות:
 .6.1עובדי החברה:
כל עובדי החברה יודרכו על פי מדיניות סביבה ,כחלק מתוכנית הדרכה שנתית
בנוסף ,המדיניות תפורסם על לוח המודעות.
 .6.2אתרי יצור ומשרדים של ארקל בחו"ל ,וקבלני משנה:
המדיניות תפורסם באתר החברה ,בשפה האנגלית
 .6.3גורמי חוץ ובעלי עניין (לקוחות ,בעלים ,קהילה ,אורחים וקבלנים ,פרסום לציבור):
א .המדיניות תפורסם באתר החברה ,לעיון בעלי עניין.
ב .המדיניות תיתלה בלובי הכניסה למבנה המשרדים – לעיון הציבור.
המדיניות תיסקר ,בהתאם להחלטה תעודכן ,ותאושרר בתדירות שנתית ,במסגרת סקר הנהלה.
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