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  מטרת הנוהל .1

  

מטרת הנוהל הינה לתאר את קביעת השיטה לזיהוי היבטים סביבתיים והשפעות סביבתיות שהובאו 

  .בחשבון בתהליך התכנון ובקביעת המטרות והיעדים בתחום איכות הסביבה

  

  

  הגדרות .2

  

 אשר יש לו או עלולה להיות לו  המועצה המקומית רכיב מתוך הפעילויות של–היבט סביבתי  2.1

  .לילית על הסביבההשפעה ש

 היבט סביבתי אשר יש לו או עלולה להיות לו השפעה שלילית –היבט סביבתי משמעותי  2.2

  .משמעותית על הסביבה

  

  תוכן הנוהל .3

  

 ולפעילות גופים שונים הפועלים המועצה המקומיתזיהוי כל ההיבטים הסביבתיים לפעילות  3.1

מקד בהיבטים שהינם  השפעה או פיקוח מתלמועצה המקומית ואשר עליהם יש ישובב

  .ישובמשמעותיים לשמירת איכות הסביבה ב

  :תחומי תכנון 3.2

נעשה באמצעות סקר ,  זיהוי ראשוני של ההיבטים הסביבתיים–סקר סביבתי מכין  3.2.1

ומתאר את ) ס"מנ(הסקר משמש בסיס להקמת מערכת הניהול הסביבתי . סביבתי מכין

  .המצב בעת הקמת המערכת

  –ן תחומי הבדיקה של הסקר המכי 3.2.2

  .דרישות על פי דין 3.2.2.1

המועצה מקורות זיהום והיבטים סביבתיים בפעילות כל גופי , זיהוי בעיות 3.2.2.2

  .ישוב וגופים אחרים הפועלים בהמקומית

  .באגפים השוניםנהלי ושיטות פיקוח הנהוגות כיום , בחינת הגדרות תפקיד 3.2.2.3

הסקת מסקנות והיזון חוזר המתקבלים מחקר מקרי אי , הערכת שיטות בדיקה 3.2.2.4

  .תאמה בעברה

  :היו,  ההיבטים הסביבתיים אשר נבחנו בסקר המכין–היבטים סביבתיים נבחנים  3.2.3

  איכות אוויר 3.2.3.1

  איכות מים 3.2.3.2

  גושית ופסולת רעילה, פסולת מוצקה 3.2.3.3

   מחזור 3.2.3.4

  חומרים מסוכנים  3.2.3.5

  תברואה 3.2.3.6

  מטרדי רעש 3.2.3.7
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  ביוב/שפכים 3.2.3.8

  פיקוח בנייה 3.2.3.9

  רישוי עסקים 3.2.3.10

  תכנון סביבתי 3.2.3.11

  תלונות ציבור 3.2.3.12

  חינוך והסברה 3.2.3.13

  .נקבעו ההיבטים המשמעותיים, הסקרבעקבות 

   נושאים ראשיים–היבטים משמעותיים  3.3

כל ההיבטים הסביבתיים סווגו בהתאם לנושאים ראשיים אשר הוחלט כי הם בעלי  3.3.1

  :הנושאים הינם.  בנושאי סביבההמועצה המקומיתהמשמעות הרבה ביותר לפעילות 

  איכות אויר 3.3.1.1

  איכות מים 3.3.1.2

   שטחים פתוחים 3.3.1.3

  פסולת לסוגיה 3.3.1.4

  אה וביובתברו 3.3.1.5

  אבק ומטרדים אסתטיים, עשן וריחות,  רעש–מטרדים שונים  3.3.1.6

  רישוי ופיקוח 3.3.1.7

  מעקב ועדכון 3.4

  :כל ההיבטים הסביבתיים המזוהים כמשמעותיים נבחנים ונדונים בפורומים הבאים 3.4.1

  .חינוךאגף , אגף הנדסה, איכות הסביבהישיבות שוטפות של אגף * 

  .דיוני סקר הנהלה* 

  .בנושאים עקרונייםהמקומית המועצה דיוני הנהלת * 

ת אגף מנהל, אחראי לשמירת המסמכים. הדיונים יתועדו וישמרו כמסמכי איכות 3.4.1.1

  .איכות הסביבה

כולל אחראים , סיכומים הכוללים דרישות והמלצות לפעילות בנושאי סביבה 3.4.1.2

  .ישמרו כרשומות איכות, לביצוע ולוח זמנים נדרש

  :מקורות למידע המובא לדיונים אלה הינם 3.4.2

  בדקי איכות פנימייםמ 3.4.2.1

  מבדקי מעקב של הגוף המסמיך 3.4.2.2

  דוחות פיקוח 3.4.2.3

  ניתוח מקרי אי התאמה 3.4.2.4

  משוב מתושבים 3.4.2.5

  מעקב אחר ספקים ונותני שירותים 3.4.2.6

  קביעת משמעות להיבט סביבתי 3.5

ת האגף לאיכות מנהל, המועצה המקומיתבדיווח לדיוני סקר הנהלה ודיוני הנהלת  3.5.1

המשמעות . שייך אותו לנושא ראשיתזהה את המשמעות של כל היבט נבחן ותהסביבה 
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תהיה רלוונטית לזמן ביצוע הבדיקה או קבלת מידע על אירוע סביבתי ולמצב השורר 

  .בפועל

  :הינם, הקריטריונים הנוכחיים לקביעת משמעות ההיבטים 3.5.2

  .תקנה או חוקי עזר עירוניים, כל היבט בעל השלכות על קיום חוק 3.5.2.1

או ההנהלה החליטו כי הינו משמעותי להשגת / והמועצהיבט אשר ראש כל ה 3.5.2.2

  .מועצה המקומיתמטרות ה

  .כל היבט אשר היווה נושא לתלונות תושבים 3.5.2.3

  .המועצה המקומיתהיבטים המשפיעים על תקציב  3.5.2.4

איכות הסביבה לעדכן את רשימת ההיבטים המשמעותים ל ת האגףבאחריות מנהל 3.5.3

ונים ואשר מתריע על קיום בעיה סביבתית בנושא בהתאם למידע המתקבל ממקורות ש

  .כלשהו

. רשימת הקריטריונים של ההיבטים המשמעותיים תיבחן לפחות פעם בשנה בצוות איכות 3.5.4

  .מסקנות דיון הפורום ימסרו לסקר ההנהלה

  ניטור ועדכון 3.6

על פי ממצאים ומסקנות . יבדקו ויעודכנו בצורה קבועה, הנתונים אשר נאספו בסקר המכין

  .רך עדכון לבסיס הנתוניםיע

  

  אחריות ביצוע .4

  

 אחראים להבטחת זיהוי כל ההיבטים ומאמתת איכות ראשית איכות הסביבה ת אגףמנהל 4.1

  .המשמעותיים ותיעודם

  .מנהלי האגפים אחראים להבטחת ניהול ושליטה על כל ההיבטים המשמעותיים 4.2

  

  

  נהלים ישימים .5

 
   מדיניות סביבתית– 4.2' נוהל מס 5.1

  אחריות וסמכות, תפקידים, משאבים – 4.4.1' נוהל מס 5.2

  

  

  נספחים .6

  

    .ל.מ.       א
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  תפוצה .7

  

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

  המועצהסגני ראש  7.3

  מועצהל ה"מנכ 7.4

  מנהלי אגפים 7.5

  קובץ נהלי איכות 7.6

  

  

  הסביבהאיכות אגף  תמנהל: תפקיד  חיננית וייס: כותב הנוהל

  מאמתת איכות ראשית: תפקיד  דליה בסן: כותב הנוהל

  ראש המועצה : תפקיד   גיל ליבנה : מאשר הנוהל
  : תאריך

  

  

  


