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 מטרת ההוראה .1

 

המועצות שהם מטרת ההוראה לתאר את תפקידי היחידה האזורית מול גורמי  .1.1

 הנוגעים לאיכות הסביבה. וחבל מודיעין.

  

 הגדרות .2

 

 .ראש מדור מחזור אגרו אקולוגיה וקיימות –מנהל יחידה סביבתית  .2.1

  

 תוכן ההוראה .3

 

 היחידה תייעץ לועדת בנין ערים. .3.1

על התנאים הסביבתיים  מועצותם בתמליץ למחלקת רישוי עסקיהיחידה  .3.2

פי חוק רישוי -טעוני רישוי, בתחום הסביבתי, על B+Cהנדרשים  לעסקים מסוג 

 .עסקים

להגנת היחידה תתאם פעילות סביבתית עם גורמי חוץ ובכלל זה המשרד  .3.3

 .ת מקומית ואיגודי ערים שכניםיומשרד הבריאות, רשו ,הסביבה

 התעשייה. היחידה תנטר תעשיות ותבקר את אזורי .3.3

 היחידה תייעץ על טיפול בשפכים. .3.3

 היחידה תייעץ בנושאי מחזור פסולות למינן. .3.3

 היחידה תייעץ בכל הנוגע למפגעי רעש וזיהום אוויר. .3.3

 היחידה תייעץ בנושא פעילות חקלאית מזהמת. .3.3

 חומרים מסוכנים.היחידה תיתן סיוע לגורמים המופקדים על טיפול באירועי  .3.3

 ואת ההסברה הסביבתית. היחידה תקדם את החינוך .3.10

 היחידה תקים מסד נתונים סביבתיים באזור. .3.11

 ., בהתאם לצורךבעירהיחידה תגיש דו"ח שנתי על מצב איכות הסביבה  .3.12

 -פי מדיניות ה-על מועצה מקומית שהםהיחידה תקדם את הניהול הסביבתי ב .3.13

ISO 14001 .ותהיה ממונה על יישומו 

סביבתיות בתחומי שטחה היחידה תקיים מעקב אחר עמידה בדרישות  .3.13

 של הרשות. המוניציפאלי

 מליאת היחידה הסביבתית: .3.13

הרכב המליאה: מנהלת היחידה הסביבתית, מנהלת אגף איכות הסביבה,  3.15.1

 מועצה מקומית שהם, מנהל אגף איכות הסביבה, חבל מודיעין. 

 מליאת היחידה הסביבתית תתכנס אחת לרבעון. 

דיווח ועדכון, נושאים חדשים היזומים ע"י מנהלת תכנים לדיון במליאה:  3.15.2

היחידה או כל חבר אחר במליאה, הפקת לקחים אודות אירועים שאירעו 
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במועצה המקומית ובמועצה האיזורית או בכל רשות מקומית אחרת, דרישות 

 ותקנות של המשרד להגנת הסביבה או כל משרד ממשלתי אחר ועוד.

 בין חברי המליאה.סיכומי הישיבות יתועדו ויופצו 

 :ישיבות עבודה           3.13       

מנהלת היחידה הסביבתית תקיים פגישות עבודה שוטפות עם מנהלת אגף    3.16.1                          

 איכות הסביבה במועצה מקומית שהם ואחת לשבוע עם מנהל אגף איכות הסביבה בחבל מודיעין.

ועברו בדואר אלקטרוני. הסיכומים יתויקו בקלסר במשרדי היחידה כל סיכומי הישיבה יתועדו וי

 הסביבתית. 

סביבתי המתקיימת שתתף בכל ישיבה בנושא ימנהל היחידה הסביבתית  3.16.2                       

 אצל ראש המועצה. וישיבות ועדת איכות הסביבה של המועצה.

 

 

 אחריות ביצוע .3

 

 .תיתסביבהמנהל היחידה  .3.1

 

 

 ם ישימיםמסמכי .3

 א.מ.ל.

 

 נספחים .3

 א.מ.ל.

 

 תפוצה .3

 מנהל היחידה הסביבתית .7.1

 איכות הסביבהמנהלת אגף  .7.2

 צוות אגף איכות הסביבה .7.3

 

 

 היח' הסביבתית למנהתפקיד: אמיר תאר: ההוראה כותב

 תאריך:                   מנהלת היח' הסביבתית תפקיד:  סמדר הכהן: ההוראהמאשר 

 

 


