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  מטרת הנוהל .1

  

   .ISO 14001 בנושא איכות הסביבה על פי דרישות התקן מועצה מקומית שהםבנוהל זה מוצגת מדיניות 

  

  הגדרות .2

  

המשאבים , הקרקע, המים, לרבות האוויר,  הסביבות שהארגון פועל בהן–"  הסביבה" 2.1

  .בני האדם ויחסי הגומלין ביניהם, החי והצומח, הטבעיים

  

  תוכן הנוהל .3

  

תשאף לשמור על איכות הסביבה בהתאם לחוקים ולתקנות במדינת ישראל  מקומית המועצה ה 3.1

 עובדיה ותושבי, מען לקוחותיהובהתאם לדרישת הרשויות הממונות על שמירת הסביבה ל

  . שהם

 רואה כמטרתה הכללית בתחום הסביבתי את הפחתת ההשפעה השלילית המועצה המקומית 3.2

לספק שירותים תוך חסכון , מים ואויר, וע זיהום קרקע הינה למנהמועצהמדיניות . על הסביבה

  .שהםבאנרגיה ומניעת סיכון בריאותי של העובדים ושל תושבי 

השמירה על . המועצה המקומיתהשמירה על איכות הסביבה היא מענינו של כל אחד מעובדי  3.3

  .תהמועצה המקומיאיכות הסביבה תקוים בכל פעילות מתוכננת ומבוצעת בתחום שיפוטה של 

  . תשאף להגברת המודעות בציבור לשמירה על איכות הסביבההמועצה המקומית 3.4

  פעולות לשמירת הסביבה 3.5

 ISO תקיים מערכת ניהול סביבתי לפי דרישות התקן הבינלאומי המועצה המקומית 3.5.1

14001.  

 תקיים את החוקים והתקנות של איכות הסביבה במדינת ישראל המועצה המקומית 3.5.2

  . הנוגעים לפעולתה

לצורך הפעלה , בהתאם לתקציבה,  העירייה תקצה משאבים ואמצעים נדרשיםההלנהה 3.5.3

  .תקינה של המערך הסביבתי

, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה,  תקבע יעדים  סביבתיים ותפעל להשגתםהנהלהה 3.5.4

מועצה הנהלות יחידות ארגוניות יגדירו את היעדים הסביבתיים שלהן בהתאמה ליעדי ה

  .המקומית

בקרה על השגת היעדים בתחום איכות הסביבה יבוצעו ניטור תקופתי כדי להבטיח  3.5.5

  .ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה, וסיקורי סביבה

הספקת , בתהליכי הפיתוח והבניה,  תכלול שיקולים סביבתייםהמועצה המקומית 3.5.6

  . ותהשירותים וההתקשרויות עם ספקים בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שלילי

עם לקוחותיה וספקיה ,  תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונותמועצה המקומיתה 3.5.7

  . בכל ההיבטים הנוגעים לאיכות הסביבה

  .השמירה על איכות הסביבה היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מאיתנו 3.5.8
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  מדיניות ההנהלה 3.6

ביבה על ומנהליה את מדיניותה בתחום איכות הסהמועצה ההנהלה תפרסם בקרב עובדי  3.6.1

  .גבי מנשר ובחתימתה

  .המנשר יהיה זמין לכלל הציבור על גבי לוח המודעות ועותק יימסר לכל דורש 3.6.2

  

  נהלים ישימים .4

  

   ISO 9001:2000נהלי האיכות בהתאם לדרישות  4.1

   ISO 14001נהלי איכות הסביבה בהתאם לדרישות  4.2

  .המועצה המקומיתשל הנהלים והוראות העבודה  4.3

  

  

  אחריות ביצוע .5

  

 .מנהלת אגף איכות הסביבה 5.1
  .מאמתת איכות ראשית 5.2

  

  נספחים .6

  

    ISO 14001 בנושאי איכות הסביבה מועצה מקומית שהםמנשר מדיניות  6.1

  

  תפוצה .7

  

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

  המועצהסגני ראש  7.3

  המועצהל "מנכ 7.4

  מנהלי אגפים 7.5

  קובץ נהלי איכות 7.6

  

  

  ת אגף איכות הסביבהמנהל: תפקיד   וייסחיננית: כותב הנוהל

  מאמתת איכות ראשית: תפקיד  דליה בסן: כותב הנוהל

  ראש המועצה: תפקיד    גיל ליבנה: מאשר הנוהל
  : תאריך

  



  ISO 14001 –נהלי איכות הסביבה 

  0:  'עדכון מס  4.1:   הנוהל' מס   הצהרת המדיניות–  דרישות כלליות :שם הנוהל

  
  1: מתוך  1:  דף  5/12/05  :תאריך עדכון  :הקודםתאריך הנוהל 

 

  DOC. הצהרת המדיניות4.1

 

  
  

  מועצה מקומית שהםמדיניות 
  בנושאי איכות הסביבה

14001ISO   
  
  

נלאומי  תקיים מערכת ניהול סביבתי לפי דרישות התקן הבימועצה מקומית שהם 

ISO 14001.  

 תקיים את החוקים והתקנות של איכות הסביבה במדינת ישראל המועצה 

  . הנוגעים לפעולתה

בהתאם ,  תקצה משאבים ואמצעים נדרשיםמועצה מקומית שהםהנהלת  

  .לצורך הפעלה תקינה של המערך הסביבתי, לתקציבה

מדי לשיפורם ולעדכונם ,  תקבע יעדים סביבתיים ותפעל להשגתםההנהלה 

הנהלות יחידות ארגוניות יגדירו את היעדים הסביבתיים שלהן בהתאמה , תקופה

  .המועצה המקומיתליעדי 

כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום איכות הסביבה יבוצעו ניטור  

  .ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה, תקופתי וסיקורי סביבה

הספקת , הבניה, בתהליכי הפיתוח, ים סביבתיים תכלול שיקולהמועצה המקומית 

  . השירותים בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות

עם לקוחותיה ,  תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונותהמועצה המקומית 

  . וספקיה בכל ההיבטים הנוגעים לאיכות הסביבה

ום  תפעל להידוק הקשר עם הרשויות הסמוכות לה לקידהמועצה המקומית 

  .איכות הסביבה ברמה איזורית

  .השמירה על איכות הסביבה היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מאיתנו 

  

  


