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 מטרת הנוהל .1

את  הגדירללמערכת הניהול הסביבתית ו מועצה מקומית שהםמחויבות הנהגת הנוהל נועד להגדיר        

 . מועצהמדיניות איכות הסביבה של ה

 

 הגדרות .2

 

מערכת אשר נועדה לקדם את תהליך השגת מטרות ויעדי  – מערכת ניהול סביבתי )מנ"ס( 2.1

 ות הסביבתיות.בתחום איכות הסביבה וגיבוש התכני מועצהה

משמשת זרוע ביצועית של השלטון המרכזי בתהליך  מועצהה – ממלכתיים שירותים 2.2

אספקתם של שירותים ממלכתיים לאזרחים, כגון: חינוך ותרבות, רווחה, בריאות איכות 

הסביבה ודת. קיימת חלוקת תפקידים מוגדרת בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי, 

הכללי נתונים בד"כ בידי רשויות המדינה ואילו הביצוע המנהלי, בכך שהתכנון והפיקוח 

 המשקי והאדמיניסטרטיבי מוטל על הרשות המקומית.

אחראית להספקת שירותים כגון: שירותי הנדסה, אספקת  מועצהה – מקומיים רותיםיש 2.2

ות , שירותי חירום והתגוננעירונייםמים ותאורה, שירותי תברואה ואיכות סביבה, מפעלי עזר 

אזרחית. תפקידה המסורתי של הרשות המקומית כגוף מספק שירותים איננו מבוטל והוא 

בנוסף לעיסוקה בתחומים הכרוכים בראיית החזון, מחקר ופיתוח, יוזמה, יצירתיות, טיפוח 

 הקיים והחדש, שיקום וחיזוק, עידוד והדרכה.

פקיד ע"י הנהלת ה לתתאשר מונ מנהלת אגף לאיכות הסביבה – הסביבה איכות ממונה 2.2

 מקומית מועצהעל קידום הניהול הסביבתי ב תוועדת היגוי עליונה לאיכות. אחראי מועצהה

 .מאמתת איכות ראשיתבשיתוף עם  ת. פועלשהם

סקר מקדים לזיהוי ההיבטים הסביבתיים המשמעותיים. הסקר משמש בסיס  – סביבתי סקר 2.2

 מת המערכת.להקמת מערכת הניהול הסביבתי ומתאר את המצב בעת הק

 מועצה מקומית שהם. –מועצה  2.2
 

 תוכן הנוהל .2

 :שהםית מקומ מועצהעקרונות המדיניות הסביבתית המיושמת ב 2.1

רואים את עצמם כמחויבים לחתור לשיפור מתמיד  מועצהוהנהלת ה מועצהראש ה 2.1.1

 .שהםבאיכות החיים והסביבה למען תושבי 

ית של הדרג המינהלי ההנהלה תפעל לשיפור ולהרחבת היכולת הניהולית והמקצוע 2.1.2

ועובדיה, ותקיים מערכת ניהול סביבתי העונה לדרישות התקן הישראלי  מועצהב

 .ISO 14001:2015והבינלאומי של 

 ההנהלה בחתירתה לאיכות תפעל לשיפור איכות הסביבה. 2.1.2
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ארגוניים תוך הבטחת דיווח  הפניםתפעל לשיפור ערוצי התקשורת  מועצהת ההנהל 2.1.2

נייני. הגברת הפתיחות והנכונות של העובדים להירתם אמין, עדכני, מהיר וע

מערכתי של שימור ושיפור מתמיד של הסביבה הינה יעד משותף -לתהליך הכלל

 להנהלה ולעובדים.

בתהליך של שיפור איכות השירות ושמירה על איכות הסביבה, תקפיד ההנהלה על  2.1.2

לות והתהליכים כינון מנגנוני הדרכה ובקרה פנימיים נאותים לעובדים על הפעו

. במקביל יפותחו מדדים לבקרה )ניטור סביבתי( ומשוב וזאת מועצההמתרחשים ב

על מנת ליצור נכונות וגמישות בארגון לשינוי ושיפור מתמיד בתחום איכות 

 הסביבה.

על מנת להבטיח המשך  מועצהההנהלה תפעל להגברת שיתוף הפעולה עם ספקי ה 2.1.2

 וגעים בסביבה.הספקת מוצרים ושירותים אשר אינם פ

ובאמצעים  מועצהועובדיה יפעלו לשיפור מתמיד בתשתיות ה מועצההנהלת ה 2.1.3

 יעילים יותר במגמה למזער מפגעים סביבתיים.

ההנהלה מחויבת לפעול למניעת מפגעים סביבתיים ולעמידה בדרישות כל דין,  2.1.3

, אשר יופצו לגורמים של מועצה מקומית שהםחוקים, תקנות וחוקי עזר 

 לה.ומחוצה  מועצההבתוך  המתאימים

ההנהלה תפעל בזיקה למערכת האיכות הקיימת תוך הוספת נדבך המתמקד   2.1.3

 באיכות הסביבה.

 תקדם את מדיניות איכות הסביבה תוך התחשבות ושיתוף פעולה אזורי. מועצהה  2.1.13

תפעל להביא לידיעת כל העובדים עבורה או מטעמה את המדיניות  מועצהה 2.1.11

 גישות הציבורית לצרכי הסביבה. הסביבתית, ולהעמיק את הר

 

 מנהיגות ומחויבות   

לרבות קידום ווידוא יישום המרכיבים  מועצהב סביבהמחויבת לניהול מערכת  מועצהההנהלת   .2.2

 הבאים:

מדיניות  – בארגון סביבתיתהמדיניות התגדיר ותאשר את  מועצההנהלת ה .2.2.1

דא הטמעת ההנהלה תוו .ותפיצו בקרב כלל עובדי הארגון (1 נספח)סביבתית משולבת 

  .מועצהבקרב עובדי ה סביבהמדיניות 

בתהליכים הארגוניים  סביבהההנהלה תוודא שילוב דרישות מערכת ניהול  .2.2.2

 .מועצהב

מערכת ההנהלה תספק משאבים מספקים לפיתוח, הטמעה, תפעול ובקרה של  .2.2.2

 ם. המשאבים כוללים הן משאבים אנושיים והן משאבים חומרייבארגון.  ניהול סביבה
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 מועצהבקרב עובדי ה סביבהההנהלה תפרסם את החשיבות של ניהול מערכת  .2.2.3

 .ISO 14001:2015  והעמידה בדרישות התקן

 בהתאמה לאסטרטגיה הארגוניתתכלול שיקולים סביבתיים  מועצההנהלת ה .2.2.3

. ההנהלה תוודא השגת מועצהותוך התאמה לאילוצים הכלכליים/ תקציביים של ה

מאמתת איכות ההנהלה באמצעות  .סביבהת ניהול התוצאות המצופות ממערכ

מוגדרות עבודה תוודא שמטרות, יעדים ותוכניות וממונה איכות סביבה, , ראשית

 (.1וממומשות )מסמך ישים 

       

 תפקידים, אחריויות וסמכויות בארגון

לרבות תפקידים העוסקים באיכות וסמכות בארגון  ההנהלה תגדיר תפקידים ותחומי אחריות .2.2

( ובהתאם למבנה הארגוני 2בהתאם לקובץ התפקידים של משרד הפנים )מסמך ישים ביבה, ס

 .(2ונספח  2שלה )נספח 

 .שהם מועצתב סביבההינו חלק ממערכת ניהול ה מועצהכל אחד מעובדי ה .2.3

 תפקיד האימות .2.3

העובדים הממלאים תפקיד אימות איכות נדרשים לעבור תהליך של הכשרה,  .2.3.1

 עסק עובד בתפקיד אימות בטרם הוכשר, הודרך והוסמך.והסמכה. לא יו הדרכה 

בנוסף למאמתי האיכות נשענת המערכת הארגונית על גורמי מעקב, פיקוח  .2.3.2

 ובקרה.

הפונקציה של מאמת איכות פנימי ניתנת לעובד שהוכשר והוסמך בהתאם  .2.3.2

קבע את הקריטריונים לבחירת מאמתי איכות ת תאיכות ראשי תלמוגדר בתפקידו. מאמת

 .מועצההיים מקרב עובדי פנימ

 על: תמופקד תאיכות ראשי תמאמת .2.3.3

 בקרה שוטפת ויזומה של פיתוח ויישום מערכת נהלי האיכות. .2.3.3.1

ניהול תהליך אימות איכות פנימי הכולל: בחירת מאמתי איכות  .2.3.3.2

 פנימיים על בסיס קריטריונים מוגדרים, הכשרתם, הדרכתם והנחייתם.

 הסמכת מאמתי איכות פנימיים. .2.3.3.2

 .וקידום פעולות מתקנות מבדקי איכות פנימייםשל  צאיםריכוז ממ .2.3.3.3

 .(2מסמך ישים  פעילות סקר הנהלה )ראה .2.3.3.3

 .איש הקשר מול החברה המייעצת ומול הגורם המסמיך לתקן .2.3.3.3
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 ניהול סביבתימערכת  .2.3

 ISOתפעל בממשק עם מערכת האיכות הכוללת עפ"י דרישת תקן  ניהול סביבתימערכת  .2.3.1

מנהלת אגף איכות הסביבה הינה  .מאמתת איכות ראשית המנוהלת באחריות 9001:2015

 . ISO 13001:2013האחראית על מערכת הניהול הסביבתית עפ"י דרישת תקן 

 ISOבנושא איכות הסביבה יבוצע בהתאמה לדרישות תקן  הפנימיים האיכות מבדקימערך  .2.3.2

9001:2015  ,ISO 14001:2015 אשיתמאמתת איכות רשתיקבע ע"י  המבדקיםלתוכנית ו 

 על איכות הסביבה. אחראיתוה

והוראות בכל יחידה ארגונית רלוונטית מאמתי האיכות האגפיים יעסקו גם ביישום נהלי  .2.3.2

 איכות הסביבה ביחידה.

ידווחו לועדת היגוי לאיכות כמקובל בסקר הנהלה  של המנ"ס ממצאי המבדקים הפנימיים .2.3.3

 .(2)מסמך ישים  עפ"י הנוהל

 מועצהה לתפקיד ע"י הנהלת התאשר מונ איכות סביבהת אגף מנהל – ממונה איכות סביבה .2.3

 וועדת היגוי עליונה לאיכות. 

 . שהםת מקומי מועצהעל קידום הניהול הסביבתי ב תאחראי .2.3.1

 .מאמתת איכות ראשיתבשיתוף עם  תפועל .2.3.2

 .שהם מועצהב הסביבה להגנת הפעילות ועידוד קידום .2.3.2

 .לקימות םהתושבי מודעות העמקת תוך הסביבתי החינוך קידום .2.3.3

 . המועצב האגפים לכול סביבתית מקצועית הכוונה מתן .2.3.3

  ISO 14001:2015)ס"מנ( הסביבתי הניהול מערכת את לתחזק .2.3.3

 .מועצהה של חירום לשעת והכוננות האכיפה ממערך כחלק להשתתף .2.3.3

 ,הבריאות משרד ,הסביבה להגנת המשרד זה ובכלל חוץ גורמי עם סביבתית פעילות לתאם .2.3.3

 .שכנות מקומיות ורשויות זורבא ערים איגודי

 .הרשות של המוניציפאלי השטח בתחומי דין פי על סביבתיות דרישות אחר מעקב לקיים .2.3.3

 .מועצהב והאקולוגיה הביולוגי המגוון וטיפוח בשמירה המקומית הרשות ליווי .2.3.10

 

 :לאיכות הסביבה האגף .2.3

קד על טיפול מופ האגף, שהםלאיכות הסביבה פועל לקידום נושאי איכות הסביבה ב האגף .2.3.1

בנושאים שונים בתחום איכות הסביבה כגון: תעשיות, שפכים ורישוי עסקים, 

 ועוד.חינוך והסברה  ,אגרואקולוגיה, פסולת, רעש, זיהום אויר, תכנון סביבתי

 לאגף לאיכות הסביבה ממשק צמוד ומחייב עם המשרד להגנת הסביבה.  .2.3.2
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לין עם הגורמים המופקדים על: מערך הדוק של יחסי גומ םלאיכות הסביבה מקיי האגף .2.3.2

, ועדה מקומית מועצהפניות ציבור, הנדסה, ביוב ומים, תברואה ואיכות הסביבה, חזות ה

 קיון.ילי, פיקוח ונאובלתי פורמ יפורמאללתכנון ובניה, יעוץ משפטי, חינוך 

 מתמקד בנושאים הבאים:לאיכות הסביבה  האגףצוות  .2.3.3

 ורים לעסקים עפ"י חוק רישוי עסקים.ומתן איש ורישוי עסקים תעשיות, שפכים .2.3.3.1

 .חומרים מסוכנים וקרינהואיכות אויר,  רעשמניעת  .2.3.3.2

  המנהל האגף משמש נציג השר להגנת הסביבה בוועד –וניהול סביבה תכנון  .2.3.3.2

 המקומית לתכנון ובניה. 

 מחזור, שטחים פתוחים וקיימות.  .2.3.3.3

 .יזום ושילוב תוכניות סביבתיות במערכת החינוך -חינוך והסברה  .2.3.3.3

 פיקוח סביבתי . .2.3.3.3

 

 
 אחריות ביצוע .2

  מאמתת איכות ראשית  .3.1

 אגף איכות הסביבה תממונה על איכות הסביבה, מנהל .3.2

 מנהלי האגפים.  .3.2

 

 

 ישימים מסמכים .2

 והזדמנויותסביבתיים תכנון והתייחסות לסיכונים  – 2.1נוהל מס'  - 1מסמך ישים   .3.1

 .1332משרד הפנים,  –קובץ תפקידים  – 2מסמך ישים   .3.2

 ניהול הערכת ביצועים מערכת ניהול סביבה - 3.1נוהל מס'  - 2ישים  מסמך .3.2

 

 

 נספחים .2

 משולבת מדיניות סביבתית – 1נספח         .3.1

 מבנה הניהול הסביבתי  – 2נספח         .3.2

 מבנה ארגוני - 2נספח     .3.2
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 תפוצה .3

 מועצהראש ה .3.1

 מועצהמנכ"ל ה .3.2

 מנהלי אגפים .3.2

 ממונה על אכה"ס .3.3

 מאמתת איכות ראשית .3.3

 לי איכותקובץ נה .3.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יעוץ ארגוני, הנדסת תעשיה וניהולתפקיד:  מכון אופק לניהול בע"מכותב הנוהל: 

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד :  : גב' חיננית וייסמנחה תהליך

  המועצה  מנכ"לתפקיד:  דודי זביבמר : מאשר הנוהל

 תאריך: 
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 מועצה מקומית שהם                                  1נספח 

 מדיניות משולבת עפ"י דרישות התקנים                                       

                        ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ,13331:2333 OHSAS  

 2013ר נובמב

, ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015מועצה מקומית שהם מצהירה בזאת על מחויבותה לעקרונות תקן 

OHSAS 18001 . 

מועצה מקומית שהם מחויבת לשמירת שלום עובדיה ושלום הבאים בשעריה ולשמירת הסביבה ולקידום 

 הקיימות בתחומה ובכלל.

מועצה מקומית שהם פועלת מתוך גישה המציבה את התושב במרכז העשייה ותוך חתירה לשיפור מתמיד 

 הם וללקוחות בכלל.באיכות השירותים המסופקים לתושבי ש

עובדי המועצה, מרכיב מרכזי בהשגת היעדים וביישום המחויבות  –ההנהלה רואה במשאב האנושי 

 ללקוחות.

המועצה תקיים את החוקים והתקנות של מדינת ישראל הקשורים לאיכות הסביבה ולבטיחות ובריאות 

 בתעסוקה הנוגעים לפעולתה.

אמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה הנהלת מועצה מקומית שהם תקצה משאבים ו

 של ניהול האיכות, ניהול המערך הסביבתי וניהול מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה.

ההנהלה תקבע מטרות ויעדים סביבתיים ויעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה ותפעל להשגתם, 

 לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.

ת היעדים בתחום איכות הסביבה ובתחום בטיחות ובריאות בתעסוקה יבוצעו כדי להבטיח בקרה על השג

 .ניטור תקופתי, סקרי סביבה, וסקרי סיכונים, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה

המועצה תתייחס בתהליכי קבלת החלטות, לרבות רכש, פיתוח, בנייה וכדומה, לנושאי איכות הסביבה 

 וק, ידידותי לסביבה ובטיחותי.וקידום רכש יר

המועצה תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם הלקוחות והספקים בכל ההיבטים הנוגעים 

 לאיכות הסביבה ולבטיחות ובריאות בתעסוקה. 

השמירה על איכות הסביבה והשמירה על הבטיחות והבריאות התעסוקתית הן מעניינו ובאחריותו של כל 

 עובדי המועצה.אחד מהמנהלים ו

הנהלת המועצה תביא לידיעת כלל העובדים והקבלנים את מדיניות המועצה המשולבת בתחום ניהול 

האיכות, הסביבה והבטיחות והבריאות התעסוקתית במטרה להבטיח את מודעותם להתחייבויות 

 האישיות שלהם בתחום איכות השירות ללקוח, איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה. 
 

 מר דודי זביב
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 מנכ"ל המועצה



 
 ISO 14001:2015 –נהלי איכות הסביבה 

 0 :עדכון מס' 2.1 :נוהלהמס'  מנהיגות/ ניהול המדיניות הסביבתית : נוהלהשם 

 9:  מתוך 3: דף מס' 2.11.16  :תאריך עדכון  :קודם נוהלתאריך 

 

262123  

הירנירטו תדעו

תוחיטב תדעו

םיננבמ תדעו

הצעומה שאר
הצעומה שאר ןגסו מ”מ

ס”הכיא קית קיזחמו

ס”הוכיאל תירוביצ הדעו

ל”כנמ

תוכיאל יוגיה תדעו

ינוריע דקומ

הליהקו ךוניח ףגא הסדנה ףגא

ש.מ.ח תינוריע הרבח שונא יבאשמ ףגא תורבזג ףגא

םייכוניח םיטקיורפ

)רפס יתב ,י”נג(

תרבגהל תוינכת

תרימשל תועדומ

ס”הוכיא

תיתליהק תוליעפ

הרקבו םואת

תויתשתו חותיפ

הרובעתו העונת

לע חוקיפו יושיר

הינבה

םירע יוניבו ןונכת

תוברת תויוליעפ

ס”הכיא אשונב

הכרדה

תויומלתשהו

תוכיא לוהינ

םדא חכ

שכר

םיביצקת

שאר ינגס

הצעומה

הביבסה תוכיא ףגא

הקוזחת

)הקזחאו תויתשת(

ןויקינ ,האורבת

םיקסע יושיר

ינוריע חוקיפ

ןוניג

הפי י”א

ןוחטב

VisioDocumentVisioDoהירנירטו

cument

יתביבסה לוהינה הנבמ - םהש תימוקמ הצעומ - 2 חפסנ

 



 
 ISO 14001:2015 –נהלי איכות הסביבה 

 0 :עדכון מס' 2.1 :נוהלהמס'  מנהיגות/ ניהול המדיניות הסביבתית : נוהלהשם 

 9:  מתוך 10: דף מס' 2.11.16  :תאריך עדכון  :קודם נוהלתאריך 

 

262123  

 

 

 מועצה מקומית שהם –מבנה ארגוני  – 2נספח 


