
  ISO 14001 –נהלי איכות הסביבה 

  ודרישות אחרות דרישות על פי דין  :שם הנוהל

  בניהול סביבתי                               

  0:  'עדכון מס  4.3.2:   הנוהל' מס

  6: מתוך  1:  דף  5/1/06  :תאריך עדכון  :תאריך הנוהל הקודם  

 

  DOC. דרישות על פי דין4.3.2

 

  מטרת הנוהל .1

הפצת ושמירה על עדכניות של דרישות על פי דין הקשורות לניהול , איסוף, הנוהל מתמקד בניהול

  :הנוהל נועד. במועצה המקומיתהסביבתי 

מועצה לתאר את אופן איתור וזיהוי דרישות על פי דין הרלוונטיות לניהול הסביבתי ב 1.1

  .המקומית

  .ונטיות על פי דיןלתאר את אופן שמירת עדכניות הדרישות הרלו 1.2

לתאר את אופן הדיווח וההפצה של מידע לגבי דרישות על פי דין לפעילות המועצה בתחום  1.3

  .הניהול הסביבתי

  .לתאר הפעילות המבוצעת מול קבלנים בביצוע הבדיקה מול דרישות כל דין 1.4

  

  הגדרות .2

נות וצווים אמ, תקנות,  דרישה בתחום הניהול הסביבתי המעוגנת בחוקים-דרישות על פי דין 

  .  רלוונטיים

  

  :תוכן הנוהל .3

התקנות וחוקי העזר יהוו את הבסיס לפעילות העיריה במסגרת אגפי , החוקים, הפקודות 3.1

מהווה את התשתית ) נוסח חדש ( המועצות המקומיותפקודת). 1נספח (במועצה מקומית 

  .התחיקתית לפעילות המועצה מקומית כתאגיד שלטוני

 אחראית להתאמת פעילות המועצה ואו מי מטעמ/מקומית ו המשפטי של המועצה ץהיוע 3.2

מקומית בהתאם לשינויים בדרישות על פי כל דין הרלוונטיות לפעולתה ובייחוד בתחום הניהול 

  .הסביבתי ואיכות הסביבה

 עדכון בקובץ החוקים והתקנות  או שנדרש, או חוק עזר חדשים /או תקנה ו/עם פרסום חוק ו 3.3

 המשפטי את הרלבנטיות לגבי פעילות המועצה ץשקול היועי, ת הסביבהעל פי דין בנושא איכו

  .את מנהלת אגף איכות הסביבהעדכן ימקומית ו

  :מקורות הפרסום של דרישות על פי דין בתחום הניהול הסביבתי הם 3.3.1

  .חוקי ופקודות המדינה 3.3.1.1

  .תקנים רלוונטיים 3.3.1.2

  .ל ואזוריות רלוונטיות"אמנות בינ 3.3.1.3

  .אמנות מקומיות 3.3.1.4

  .ד איכות הסביבההנחיות משר 3.3.1.5

  .תקנות וצווים 3.3.1.6

  .חוקי עזר של המועצה מקומית 3.3.1.7

  .חוקי עזר של אגוד הערים בנושאי איכות הסביבה 3.3.1.8

 מנהלת אגף פעלתאו עדכון בקובץ החוקים והתקנות /עם קבלת ההודעה על הוספה ו 3.3.2

  : הממונה על איכות הסביבה כדלקמן איכות סביבה שהינה

  .יבחן את ההשלכות הנדרשות 3.3.2.1

  .עת המנהלים הרלוונטים את ההשלכות והמשמעויותיביא לידי 3.3.2.2
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  .סכם עם מנהלי היחידות את תוכנית הפעולה הנדרשתת 3.3.2.3

המעקב אחר הפעילות המונעת בעקבות דיון השלכות שינוי הדרישות יתבצע בהתאם  3.3.3

  ".סקר ההנהלה"ונוהל " פעולה מתקנת ומונעת"לנוהל 

 והתקשרות עם םם סביבתיים בחוזיפעל להציג ולשלב דרישות בעלות היבטיי המשפטי היועץ 3.4

בעת ההתקשרות עם קבלנים יודגשו בפני הקבלנים ההיבטים הסביבתיים בהתאם . ספקים

  . לאופי הפעילות של הקבלן

  

   ישימיםמסמכים .4

  תקנות וחוקי עזר עירוניים, חוקים 4.1

   סקר הנהלה- 4.6.1נוהל  4.2

  

  אחריות וסמכות .5

  . המשפטיץהיוע 5.1

  . איכות הסביבהמנהלת אגף 5.2

 .י יחידות ארגוניותמנהל 5.3
  

  נספחים .6

  .תקנות ותנאים מיוחדים, צווים,  רשימת חוקים– 1נספח  6.1

  

  תפוצה .7

 המועצה המקומיתראש  7.1
  ס"מ וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכוה"מ 7.2

  המועצהסגני ראש  7.3

  ל המועצה מקומית"מנכ 7.4

  מנהלי אגפים 7.5

  קובץ נהלי איכות 7.6

  

   משפטיץיוע: תפקיד  : כותב הנוהל

  ראש המועצה: תפקיד   ליבנהגילה: מאשר הנוהל
  : תאריך
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  תקנות ותנאים מיוחדים, צווים, רשימת חוקים – 1נספח 

  

  כללי.1

  .1995 -ה "תשנ, )נוסח חדש(פקודת העיריות .1.1

  .1987 -ח "התשמ, )מכרזים(תקנת העיריות .1.2

  .1979 -מ "תש, )מכרזים לקבלת עובדים(תקנות העיריות .1.3

  .1978 -ח "תשל, )משמעת(חוק הרשויות המקומיות .1.4

  .1951 -א "התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה.1.5

  .1951 -א "התשי, חוק חופשה שנתית.1.6

  .חוקת העבודה ברשויות מקומיות.1.7

  .1975 -ה "תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(חוק הרשויות המקומיות .1.8

  .1965 -ה "התשכ, )בחירות(חוק הרשויות המקומיות .1.9

 .כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד.1.10
  .חופש העיסוק: סודחוק י.1.11

  

  כספים.2

  . והתקנות שהותקנו מכוחו1985 -ה "התשמ, חוק יסודות התקציב.2.1

 1993 -ג "התשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(חוק ההסדרים במשק המדינה .2.2

  .והתקנות שהותקנו מכוחו

 -ז "התשנ, )1997ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנת (תקנות הסדרים במשק המדינה .2.3

1997.  

, )1997ערר על קביעת ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנת (חוק הרשויות המקומיות .2.4

  .1997 -ז "התשנ

 והתקנות שהותקנו 1976 -ו "תשל, )ערר על קביעת ארנונה כללית(חוק הרשויות המקומיות .2.5

  .מכוחו

 1953 -ג "תשי) נפגעי מלחמה ופטורים מארנונה, פטור חיילים(חוק הרשויות המקומיות .2.6

  .והתקנות

  .1980 -מ "תש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(חוק הרשויות המקומיות .2.7

  .1938) פיטורין(פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה .2.8

  .1971 -א "התשל, )הכנת תקציבים(, תקנות הרשויות המקומיות.2.9

  .1988 -ח "התשמ, )הנהלת חשבונות(, תקנות הרשויות המקומיות.2.10

  ).אכיפת ניהול חשבונות( ציבוריים חוק עיסקאות גופים.2.11

  .1993 -ג "תקנות חובת המכרזים התשנ.2.12

  .1996 -ו "התשנ) תיקון) (תעריפי מים ברשויות מקומיות(תקנות המים .2.13

 .1984 -ד "ל של משרד הפנים התשנ" חוזר המנכ-נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות .2.14
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   הנדסה.3

  )נוסח חדש(פקודת העיריות .3.1

  .1987 -ח "התשמ, )מכרזים(תקנות העיריות .3.2

  .1965 -ה "חוק התכנון והבניה התשכ.3.3

, תנאיו ואגרות ויתר התקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, תקנות בדבר בקשה להיתר.3.4

  .1965 -ה "תשכ

  . והתקנות שהותקנו מכוחו1990 -ן "תש, )הוראת שעה(חוק הליכי תכנון ובניה .3.5

  .1990 -ן "תש) הוראת שעה(חוק רישוי בניה .3.6

  .תקנות התכנון והבניה.3.7

  .צווי התכנון והבניה.3.8

  .1991 -ב "התשנ, )מהנדס רשות מקומית(חוק הרשויות המקומיות .3.9

  . ותקנותיו1962 -ב "תשכ, )ביוב(חוק הרשויות המקומיות .3.10

  .1969 -ט "התשכ, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות.3.11

  .1990 -ן " תש)מפרטים לבנית מקלטים(תקנות ההתגוננות האזרחית .3.12

  .1943) רכישה לצרכי ציבור(פקודת הקרקעות .3.13

  .1964 -ד "חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור התשכ.3.14

  .1959 -ט "חוק המים תשי.3.15

  .1964 -ד "חוק עזר ביוב תשכ.3.16

  .1976 -ו "חוק עזר סלילת רחובות תשל.3.17

  .1978 -ח "חוק עזר תיעול תשל.3.18

  

  חינוך.4

  .פקודת העיריות.4.1

  .1987 -ח "התשמ, )רזיםמכ(תקנות העיריות .4.2

  . ותקנות שהותקנו מכוחה1987 -ח "תשל, )נוסח חדש(פקודת החינוך .4.3

  . והתקנות שהותקנו מכוחו1949 -ט "התש, חוק לימוד חובה.4.4

  .1988 -ח "התשמ, חוק חינוך מיוחד.4.5

 . והתקנות שהותקנו מכוחו1953 -ג "תשי, חוק חינוך ממלכתי.4.6
 

 חקיקה סביבתית.5
 1961 –א "התשכ, חוק למניעת מפגעים.5.1
 )א"תשנ: תיקון(הוראות בדבר מפגעים .5.2
 1984 –ד "התשמ, חוק שמירת הנקיון.5.3
 1997 –ז "התשנ, )תיקוני חקיקה) (דרכי ענישה(חוק איכות הסביבה .5.4
 1992 –ב "התשנ) תביעות אזרחיות(חוק למניעת מפגעים סביבתיים .5.5
 1990 –ן "תש) רעש בלתי סביר(תקנות למניעת מפגעים .5.6
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 1962 –ב "התשכ) זיהום אויר מחצרים(תקנות למניעת מפגעים .5.7
 )מניעת זיהום אויר ורעש ממחצבה(תקנות למניעת מפגעים .5.8
 1998 –ח "התשנ.5.9
 1994 –ד "התשנ) רישוי ופיקוח(חוק מכוני כושר .5.10
 1994 –ד "התשנ) רישוי ופיקוח(תקנות הקייטנות .5.11
 1992, ב"תשנ)ה ובורות רקבבורות ספיג) (מניעת זיהום מים(תקנות המים .5.12
 1993ג "תשנ) שמן משומש(תקנות מניעת מפגעים .5.13
 1989 –ט "התשמ) בטיחות ורישוי(חוק הגז .5.14
מ ובמחסן "בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ) (בטיחות ורישוי(צו הגז .5.15

 1992 –ב "התשנ) עזר
 1959ט "התשנ, מניעת זיהום מים: חוק המים סימן א.5.16
 1940, יאות העםפקודת בר.5.17
 1992ב "התשנ) קביעת תקנים למי שפכים(תקנות בריאות העם .5.18
 2000 –ס "התש) תיקון)  (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(תקנות בריאות העם .5.19
 1992 –ב "התשנ) התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(תקנות בריאות העם .5.20
 1987 –ז "התשמ) מתקן דישון במערכת מים(תקנות בריאות העם .5.21
 .1992ג "תשנ, כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשות(תקנות בריאות העם .5.22
 1993 –ג "התשנ, חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור.5.23
 1999 –ט "התשנ, חוק פיקדון על מכלי משקה.5.24
 1993 –ג "התשנ, חוק החומרים המסוכנים.5.25
 1978 –ט "התשל) גרוריםשרותי הובלה ושרותי (צו הפיקוח על מצרכים ושרותים .5.26
 1966 –ו "תשכ) שילוט(חוק הדרכים .5.27
 1999 –ט "התשנ) מתן חסות) (שילוט(תקנות הדרכים .5.28
 .1983 –ג "התשמ, חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים.5.29

 רישוי עסקים.6
 )2000ס "התש, 17' כולל תיקון מס (1968 –ח "התשכ, חוק רישוי עסקים.6.1
 .1995 –ה "התשנ, )ויעסקים טעוני ריש(צו רישוי עסקים .6.2
 1974 –ד "התשל) עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר(צו רישוי עסקים .6.3
 1998 –ח "התשנ) פטור מחובת רישוי לקייטנות(צו רישוי עסקים .6.4
 .1962 –ג "תשכ, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.6.5
 2000 –א "התשס) הוראות כלליות(תקנות רישוי עסקים .6.6
 תרשים ולוח זמנים: המקומיתתהליך רישוי עסקים ברשות .6.7
 1969 –ל "תש, )תנאים תברואיים בתחנות דלק(תקנות רישוי עסקים .6.8
 1998 –ח "התשנ) תיקון) (תנאים תברואיים בתחנות דלק(תקנות רישוי עסקים .6.9
 1976 –ז "התשל) אחסנת נפט(תקנות רישוי עסקים .6.10
 1971 –ב "תשל) צריהםתנאים תברואיים להובלת בשר דגים עופות ומו(תקנות רישוי עסקים .6.11
 1972 –ב "תשל) תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון(תקנות רישוי עסקים .6.12
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 1995 –ה "התשנ) תיקון(תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון (תקנות רישוי עסקים .6.13
 1983 –ג "תשמ) תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(תקנות רישוי עסקים .6.14
 1995 –ה "התשנ) תיקון) (ותים לבתי אוכלתנאי תברואה נא(תקנות רישוי עסקים .6.15
 1973ד "התשל) תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(תקנות רישוי עסקים .6.16
 1981 – ט"תשמ, )תנאים לרישוי משקי עופות ולולים(תקנות רישוי עסקים .6.17
 1994 –ה "התשנ) תחנות מיון לביצי מאכל(תקנות רישוי עסקים .6.18
 1975ו "תשל)  לקייטנות ומחנות נופשתנאים תברואיים(תקנות רישוי עסקים .6.19
 1994ד "התשנ) תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(תקנות רישוי  עסקים .6.20
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 תנאים מיוחדים.7
 וחנויות למכירת בשר ומוצרי בשרזים יתנאים מיוחדים לאטל.7.1
 תנאים מיוחדים לחנויות לממכר עופות חיים או בתי שחיטה לעופות.7.2
 תנאים מיוחדים לחנויות לבתי מסחר סיטונאים למכירת דגים.7.3
 תנאים מיוחדים לחנויות מכולת ולבתי מסחר סיטונאים לצורכי מכלת.7.4
 תנאים מיוחדים לחנויות ירקות ופירות ולבתי מסחר סיטונאים לפירות וירקות.7.5
 לקיוסקים) סניטריים(תנאים מיוחדים .7.6
 י מאפהעוגות ושאר מינ, תנאים מיוחדים להובלת לחם.7.7
 שוקולד ושאר מיני מתיקה, סוכריות, תנאים מיוחדים לחנויות לממכר עוגות.7.8
 תנאים מיוחדים למלאכות התעשיות המרחיקות מי פסולת לביוב או תיעול.7.9
 הסמכת רופאים ווטרינריים.7.10
  תנאים מיוחדים לייצור אבק שריפה שחור.7.11


