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מתקינה מועצת איגוד ערים כוללני , 1955 -ו" לחוק איגוד ערים התשט14בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  :חוק עזר זה) איזור חיפה(
  

  בחוק עזר זה.  1                          הגדרות 
  )איזור חיפה(    איגוד ערים כוללני -"    גוד ערים או האיגודאי                                           "
  ר האיגוד הסמיכו"    לרבות מי שיו-"        ר מועצת האיגוד"יו                                           "

  כתב ובאישור מועצת האיגוד                                                                                            ב
  .כולו או מקצתו,                                                                                             לעניין חוק עזר זה

  ד מינהו בכתב   ר מועצת האיגו"    אדם שיו-"                              מפקח                                           "
  .                                                                                            להיות מפקח לצרכי חוק עזר זה

  מאחסנים או ,     כל מקום שבו מייצרים-"                               מפעל                                           "
  עושים מלאכה או מספקים ,                                                                                            מעבדים טובין 

  .                                                                                            שירות
      אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה -"                        בעל מפעל              "                             

                                                                                              מהמפעל או שהיה מקבלה אילו היה המפעל 
  , בין בזכותו הוא ובין כבא כוח,                                                  נותן הכנסה                                           

                                                                                              מנהל או נאמן בין שהוא בעל רשום של 
                                                        המפעל ובין שאיננו בעל רשום וכלל שוכר או                                                

  .                                                                                            שוכר משנה
  , שינוי בתפוקה,     לרבות שינוי בסוג התהליך-"                               שינוי                                           "

  , הרחבת הפעולה,                                                                                             שינוי בשעות העבודה
  שינוי בחומרי גלם ,                                         שינוי בסוג הדלק                                                    

  .ב"                                                                                            וכיוצ
      כל חומר הנפלט או המסולק מהמפעל -"                              מזהם                                           "

  ,                                                                                             והעלול לשנות איכות האוויר או המים
  או , מחוץ לשטח המפעל, לרבות מי תהום                                                                                            

                                                                                              העשוי להיות מטרד או מפגע לציבור או 
  להפריע לפעולה תקינה של מתקנים לסילוק                                                                                             

  .                                                                                            פסולת או לטיהור שפכים
  

  ר מועצת האיגוד אחת "בעל מפעל יגיש לאיגוד על פי הודעה מאת יו)       א.    (2     ח"חובת הגשת הדו
  המזהמים שבו ופליטת ,                                               לשנה דין וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל      

   31הדין וחשבון יתייחס לשנה המסתיימת ביום ;                                                     מזהמים ממנו
         בדצמבר של השנה בה נשלחת ההודעה ויוגש על גבי הטופס כמפורט                                              

  .                                                    בתוספת
                                           

  
  בעל המפעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין וחשבון כאמור בסעיף   )ב(

  ואם , ימלא אחר הדרישה הכלולה בה תוך הזמן הנקוב בה) א(                            קטן                          
  . תוך חודשיים מיום שנמסרה לו–                                                     לא צויין זמן 

  
  

  ר "הגיש בעל המפעל דין וחשבון לשנה מסויימת לשביעות רצונו של יו  )ג(
                                                      מועצת האיגוד ובשנה לאחרית קיבל הודעה חוזרת מאת יושב ראש 

  המזהמים , אך לא חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל,                                                     מועצת האיגוד
  : יחזיר את הטופס חתום כדין בציון,                  שבו ופליטת מזהמים ממנו                                   

  ".   אין שינוי מהדין וחשבון האחרון                                                    "
  
  

  המזהמים שבו ופליטת מזהמים , חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל  )ד(
  יגיש דין וחשבון על כך לא יאוחר מחודשיים מיום השינוי על ,                         ממנו                            

  .                                                     גבי הטופס כמפורט בתוספת
  

  : סמכויות יושב ראש מועצת האיגוד
  
  

  :יושב ראש מועצת האיגוד רשאי .3
  ;2י סעיף "גיש לאיגוד דין וחשבון עפלדרוש מבעל המפעל לה )1(



אם נסיבות העניין , להאירך מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה )2(
  ;מצדיקות זאת לדעתו

להודיע לבעל המפעל כי תבוצע בדיקה או בדיקות במפעלו לצורך חוק  )3(
  .בתאריך הנקוב בהודעה, עזר זה

  
  

  :מפקח רשאי.     4          :סמכויות מפקח
להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד ולבדוק מי הם בעלי  )1(

  ;המפעל ומהו אופי הפעולה המתנהלת בו
להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד כדי לבדוק את  )2(

  ;הפרטים המפורטים בדין וחשבון
לערוך כל בדיקה וכן לתפוס ולהחזיק בכל מימצא היכול לשמש ראיה  )3(

  .לעבירה על הוראות חוק עזר זה
  
  

  :נקיטת האמצעים על פי דרישה
  

  תפרט את האמצעים שעל בעל המפעל לנקוט כדי , )3 (3הודעה על פי סעיף .      5                               
   –" אמצעים"בסעיף קטן זה ;                                         לאפשר ביצוע הבדיקה או הבדיקות הנדרשות

  .                                        לרבות התקנת מתקנים
  
  

  :אי הפרעה לשימוש בסמכות
  

  .4לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  .6
  
  

  :חובת מסירת הודעות נוספות
  

ועד הנקוב תוך המ, ר מועצת האיגוד לפי דרישתו בכתב"בעל מפעל ימסור ליו .7
ר מועצת האיגוד "מימצא או מסמך הדרושים לדעת יו, כל ידיעה, בהודעה

  .לביצוע הוראות חוק עזר זה
  
  

  אם נמסרה לידי האדם , מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדי.   8         :מסירת הודעה
  במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או                                       שאליו היא מכוונת או נמסרה 

  לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובר ,                                       הידועים לאחרונה
  או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי ,                                       או המועסק שם

  אם אי אפשר לקיים את ;                               מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה        
                                        המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט בנכס 

  , סמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום האיגודאו פור,                                       שבו היא דנה
  .הוא בשפה העברית,                                       שלפחות אחד מהם

  
   כשהוא יודע 7 או 2ממצא או מסמך אחר על פי סעיפים , ידיעה, המוסר הודעה.      9                  :עונשין

  המימצא או המסמך הם כוזבים , הידיעה,    או יש לו יסוד להאמין כי ההודעה                                   
   3,000 – קנס –דינו ,                                       בפרט חשוב או עובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

  ח לכל יום שבו נמשכת " ש120 –קנס נוסף , ח ובמקרה של עבירה נמשכת"                                      ש
  ר מועצת "                                      העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה בכתב מאת יו

  .                                      האיגוד
  
  

   הגשת דין –) יפהאיזור ח(חוק עזר לאיגוד ערים כוללני "לחוק עזר זה ייקרא .    10                    :השם
  ".1992 –ב "התשנ,                                        וחשבון לעניין הגנת איכות הסביבה

  
  
  
  
  
  

  


