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 סביבתיתמדיניות 

ההגנה על . מדיניות ההגנה על הסביבהחברת טלמניע שמה לעצמה מטרה מרכזית לקדם את  
 נפרד מאסטרטגיית החברה וכוללת את העקרונות הבאים:-מהווה חלק בלתי הסביבה

 
ללא  תמושג הכמו האיכות, התפוקות והיעילות ודווקא משום שאינ החשוב ההגנה על הסביבה  .1

 ההנהלה במקום גבוה בסדר החשיבות. ההשקעת מאמצים, מציבה אות

שמירה על רמה גבוהה של סטנדרטיים סביבתיים תבטיח כי פרוייקטי החברה יבוצעו תוך מינמום  .2
 פגיעה בסביבה מתוך תפיסת קיימות. 

לאתרים  ומבוסס על ראיה מערכתית כוללת, תוך התאמת בטלמניע ההגנה על הסביבהניהול  .3
ההגנה על ניהול  מטרת תחום זה.בבטיפול ארגונית ליצור אחידות  במטרהכל זאת השונים, 
במסגרתם  הגנה על הסביבהלסייע ולתת למנהלים בכל אתר את הכלים לנהל את ההסביבה 

 ביעילות תוך התאמה לתנאים המיוחדים בכל אתר.  

 טלמניע רואה את עצמה מחויבת לפעול לשמירה ולמילוי קפדניים של דרישות החוקים, חברת  .4
 ולשינועם, לטיפול בחומרים מסוכניםו סביבהאיכות הל הצווים וכללי המקצוע המתייחסים התקנות,
ותנקוט  ותקפים במדינה כמו גם לדרישות חוקים בינלאומיים הנוגעים לפעילות האתר הקיימים

 באמצעים הניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלו על ידי כל מנהלי 
 החברה ועובדיה בכל הדרגים.

תקבע יעדים מדידים וסדרי והטכנולוגיים העומדים לרשותה,  יהולייםתנקוט באמצעים הנהחברה  .5
 מניעת להבטיחלסייע  למנהלים באתרים כדי עדיפויות ותקדיש את הזמן והמשאבים הנדרשים 

 .במשאבי הטבעפגיעות 

לניהול הסיכונים בצורה , איכות סביבה בנושאי  יהתיופעילובלשיפור מתמיד  תפעלהחברה  .6
  .הסיכונים הקיימיםשיטתית ולהקטנת 

שיתוף ועידוד באחריותם . מחויבים לשמירה על הסביבהומנהלי העבודה באתרים מנהלי התחומים  .7
 איכות הסביבה.העובדים בביצוע הפעילות בנושא 

  .ם שנתנו לואמצעיוך שימוש ב, תלשמור על הסביבהעל כל עובד מוטלת האחריות  .8

 עובדו כל מנהל נשענת על מחויבות ושיתוף פעולה מלא של הצלחת המדיניות הגנת הסביבה .9
  העובד באתריה. ןקבלכל ובחברה 
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