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 .1מטרת הנוהל
מטרת הנוהל הינה לזהות את צרכי ההדרכה של מועצה מקומית שהם ,לשם הגברת המודעות בקרב
העובדים והתושבים כאחד לנושא איכות הסביבה.
 .2הגדרות
א.מ.ל.
 .3תוכן הנוהל
הדרכת העובדים:
 3.1מועצה מקומית שהם רואה בהדרכה כלי להשבחת המשאב האנושי המועסק על ידה .ההדרכה
תהווה אמצעי להגברת המחויבות וההזדהות של העובד עם מטרות המועצה ותשמש כלי
להעשרת העובדים והתמקצעותם בתחומי עיסוקם למערכת הניהול הסביבתי.
תהליך ההדרכה יתבצע על פי השלבים הבאים:
 3.2מאמתת איכות במועצה מקומית שהם המשמשת כמנהלת משאבי אנוש תפעל בשיתוף פעולה
עם מנהלת אגף איכות הסביבה לשלב בתוכנית ההדרכה הכוללת נושאים הקשורים לאיכות
הסביבה.
 3.3מועצה מקומית שהם תפעל לקבלת רשימת קורסים והשתלמויות מהמשרד לאיכות הסביבה
ומגורמים חיצוניים נוספים ,ותפעל לשיבוץ עובדים על פי צרכי המועצה המקומית.
 3.4פיתוח מודעות
המועצה המקומית תפעל בו זמנית במספר מישורים לשם הגברת המודעות לנושא איכות
הסביבה הן בקרב תושבי שהם והן בקרב עובדי המועצה המקומית ,בסיוע ובשיתוף סניף
המועצה לא"י יפה והחברה העירונית.
 3.5ועדת איכות הסביבה ,שהינה ועדה ציבורית הפועלת מטעם המועצה וחבריה הינם נציגים של
תושבי שהם ,תקיים ישיבות סדירות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה .מ"מ וסגן ראש
המועצה ומחזיק תיק איכה"ס ישמש כראש הועדה.
 3.5.1הועדה תדון בנושאים "בוערים" המעניינים את תושבי שהם ותשמש ערוץ מקשר בין
דרישות התושבים לבין קובעי המדיניות במועצה המקומית .הועדה תזמן לישיבותיה
מומחים ואנשי מקצוע בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה לצורך ליבון וקבלת
תשובות מהימנות.
 3.5.2הפרוטוקולים של הישיבות ירוכזו באגף איכות הסביבה ויהוו כלי למעקב אחר החלטות
שנידונו בועדה.
 3.5.3אגף איכות הסביבה יהווה בין היתר גוף מטה מקצועי לועדה ,אשר יסייע בלימוד ,הסבר,
ובליבון סוגיות סביבתיות.
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 3.5.4ועדת מבננים ,ועדת בטיחות ,ועדת טרינריה – ועדות ציבוריות אשר מתמקדות בנושאים
שונים בתחום איכות הסביבה .מ"מ וסגן ראש המועצה ירכז את עבודת הועדות.
 3.6המועצה המקומית תפיץ אגרות לתושבים ובקרב בעלי העסקים בשהם בנושאים הקשורים
לאיכות הסביבה .המועצה המקומית תפיץ בין היתר אגרות הקשורות בחסכון במים ובאיכות
המים ,במחזור נייר ,באיסוף סוללות משומשות וכו'.
 3.7המועצה המקומית תפעל בבתי הספר ,בקרב התלמידים ,להגברת המודעות לאיכות הסביבה
בנושאים ממוקדים כגון :מחזור ניר ,מחזור טונרים ,איסוף סוללות ומחזור בכלל וכו'.
 3.8המועצה המקומית תעודד בתי ספר להסמכתם ב"תו ירוק" ובפיתוח תכניות לימוד בנושאי
איכות הסביבה בהתאמה לשכבות גיל שונות.
 3.9המועצה המקומית תעודד פעילות של מועצת הנוער העירונית לחיזוק המודעות לאיכות
הסביבה בקרב בני הנוער בשהם.
 3.10המועצה המקומית תפעל בשיתוף פעולה עם המועצה לא"י יפה לגיבוש קבוצה של נאמני ניקיון.
 3.11המועצה המקומית תפעל לקידום פרויקטים בנושא איכות הסביבה תוך מתן ביטוי ותהודה
ציבורית לכך.
הפרויקטים הסביבתיים נועדו להביא לשיפור איכות החיים ולהעמקת המודעות בקרב תושבי
שהם לשמירה על איכות הסביבה .השמירה על הריאות הירוקות לדוגמה משמעותה שילוב של
בניה עם הסביבה.
 3.12המועצה המקומית תעודד את השמירה על איכות הסביבה באמצעות הענקת תעודות הוקרה
לתושבים הפועלים למען איכות הסביבה .
 .4אחריות ביצוע
4.1
4.2

מנהלת משאבי אנוש ומאמתת איכות ראשית.
ממונה על איכות הסביבה.

 .5מסמכים ישימים
5.1

א.מ.ל.

 .6נספחים
א.מ.ל.
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 .7תפוצה
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

ראש המועצה
מ"מ וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכה"ס
סגני ראש המועצה
מנכ"ל המועצה
מנהלי אגפים
קובץ נהלי איכות

כותב הנוהל :דליה בסן

תפקיד :מאמתת איכות ראשית

כותב הנוהל :חננית וייס

תפקיד :ממונה על איכות הסביבה מנהלת אגף איכות הסביבה

מאשר הנוהל :גיל ליבנה

תפקיד :ראש המועצה המקומית
תאריך:
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