חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  -יהודה
)דין וחשבון( התשנ"ז1996 ,
מכוח סעיף ) 75יג( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( ובתוקף סמכותה לפי צו בדבר הקמת
איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  -יהודה )יהודה והשומרון( התשנ"ו  -1996מתקינה מועצת איגוד
רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  -יהודה חוק עזר זה:

 .1הגדרות

בחוק עזר זה -

"האיגוד" -

איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  -יהודה

"יושב ראש מועצת האיגוד" -

לרבות מי שיושב ראש האיגוד העביר אליו בכתב ובאישור מועצת
האיגוד את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.

"מפקח" -

אדם שיושב ראש מועצת האיגוד מינהו בכתב להיות מפקח לצרכי חוק
עזר זה.

"בעל מפעל"

אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהמפעל או שהיה מקבלה אילו
היה המפעל נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא כוחו ,מנהל או
נאמן ,בין שהוא בעל רשום של המפעל ובין שאיננו בעל רשום של
המפעל ,וכולל שוכר או שוכר משנה.

"שינוי"

לרבות שינוי בסוג התהליך ,שינוי בתפוקה ,שינוי בשעות העבודה,
רחבת הפעולה ,שינוי בסוג הדלק ,שינוי בחמרי גלם וכיוצא באלה.

"מזהם"

כל חומר הנפלט או המסולק ממפעל והעלול לשנות את איכות האויר
או המים לרבות מי תהום ,מחוץ לשטח המפעל ,או העשוי להיות
מטרד או מפגע לציבור או להפריע לפעולה תקינה של מיתקנים
לסילוק פסולת או לטיהור-שפכים ,או העלול לפגוע בנוף ,בחי ,בצומח
או לפגוע במערכת הביוב.

 .2דין וחשבון שנתי.
 .2.1בעל מפעל יגיש לאיגוד ,אחת לשנה ,דין וחשבון על גבי הטופס כמפורט בתוספת בדבר הפעלתו של
המפעל ,המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו ,לא יאוחר מיום  1בפברואר לגבי השנה הקודמת
שהסתיימה ב-31
 .2.2יושב ראש מועצת האיגוד רשאי לפטור בעל מפעל חובת הגשת דין וחשבון .פטור זה אינו חל על חובת
הגשת דין וחשבון במקרה של שינוי כמפורט בסעיף קטן.
 .2.3הגיש בעל מפעל דין וחשבון לגבי שנה מסוימת לשביעות רצונו של יושב ראש מועצת האיגוד ובשנה
שלאחריה קיבל הודע חוזרת מאת יושב ראש מועצת האיגוד אך לא חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל,
המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו ,יחזיר את הטופס חתום כדין בציון" :אין שינוי מהדין וחשבון
האחרון".
 2.4חל שינוי בהפעלתו של המפעל ,המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו ,יגיש דין וחשבון על כך לא יאוחר
מחודשיים מיום השינוי על גבי טופס ,כמפורט בתוספת.

.

 .3סמכויות המפקח.
 .3.1לדרוש מבעל מפעל דין וחשבון שלא במועד שנקבע לכך בסעיף  .2.1אם ראה טעם סביר
לכך; בעל המפעל חייב להגיש את הדין וחשבון לא יאוחר מתום  30ימים מיום הדרישה של
המפקח;.
 .3.2להאריך מועד מן המועדים שבחוק עזר זה ,אם נסיבות העניין מצדיקות זאת;
 3.3להודיע לבעל המפעל כי תבוצע על חשבון המפעל בדיקה במפעלו לצורך חוק עזר זה,
בתאריך הנקוב בהודעתו;
 3.4להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד ולבדוק מיהם בעלי המפעל ומהו אופי הפעולה המתנהלת
בו;
 .3.5להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד כדי לאמת את הפרטים המפורטים בדו"ח או לחייב את
בעל המפעל להמציא נתונים נוספים או תוצאות בדיקות להשלמת הדו"ח או להבהרתו;
 .3.6לערוך כל בדיקה ,וכן לתפוס ולהחזיק בכל ממצא היכול לשמש ראיה לעבירה על הוראות
חוק עזר זה;
 .3.7להורות להפסיק או להפעיל מיתקן הדרוש לבדיקת מזהם או לשם אימות ממצאי דו"ח
המפעל.
 .4הודעה על בדיקה.
 4.1הודעה לפי סעיף  .3.3תפרט את האמצעים שעל בעל המפעל לנקוט כדי לאפשר ביצוע בדיקה
או הבדיקות הנדרשות; בסעיף זה ,לרבות הפעלת מיתקנים והפסקת פעולת מיתקנים
לצורך בדיקה.
 .4.2נמסרה הודעה כאמור ,ינקוט בעל המפעל בכל האמצעים הנדרשים ממנו ויכינם למועד הבדיקה או
הבדיקות ,לפי העניין ,יפעיל או הפסיק כל מיתקן לצורך הבדיקה ,ויעמיד לרשות המפקח דרכי גישה ,כוח
חשמלי ועזרה ככל שיידרש ,הכול לפי הוראות המפקח ובהתאם להוראות חוק עזר זה.
 .5איסור הפרעה..
לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
 .6מסירת ידיעות.
בעל מפעל ימסור ליושב ראש האיגוד לפי דרישתו בכתב ,תוך המועד הנקוב בדרישה ,כל ידיעה,
ממצא ,או מסמך הדרושים לדעת יושב ראש מועצת האיגוד לביצוע הוראות חוק עזר זה ,לרבות
תכניות הנדסיות המתארות פעולות מיתקן הפולט מזהם.
 .7מסירת הודעות.
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסר
במקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל
אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או
עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם
הוצגה ההודעה במקום בולט בנכס שבו היא דנה ,או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום האיגוד,
שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

.

 .8מסירת ידיעות כוזבות ועונשים.
המוסר הודעה ,ידיעה ,ממצא או מסמך אחר לפי הסעיפים  2או  6כשהוא יודע או יש לו יסוד להאמין כי
ההודעה ,הידיעה או המסמך הם כוזבים בפרט חשוב או עובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס 900
שקלים חדשים ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוסף  36שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת האיגוד.
 .9תחילה.
תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו.

.

תוספת
)סעיף ) 2א((
דין וחשבון על נתונים סביבתיים בתקופה____________

.1

פרטים כלליים:

 1.1שם העסק ______________________________________________
בעל העסק ____________ כתובת ________________ טל' __________
מנהל העסק ___________ כתובת ___________ טל' _______________
שם האחראי לנושא איכות הסביבה ותפקידו __________________________
כתובת העסק ________________________ ישוב ________________
גוש _______________ חלקה ______________________________
כתובת למשלוחי דואר ______________________________________
טלפון ___________________ פקס _________________________

1.2

פרטים על אישורים לפי חוק התכנון והבניה

תכנית העסק מאושרת על פי תכנית מתאר/מפורטת מס ______ .במרחב
תכנון/ועדה מקומית ____________________________ היתר בניה
מס ____________ .ניתן כחוק בתאריך ________ האם היתר הבניה ניתן
כהיתר רגיל או היתר חריג? אם חריג עד איזה תאריך________________ :
1.3

אחראי על הבטיחות

שם ___________________ כתובת ______________________
טלפון בבית _______________ טלפון בעבודה ____________

 1.4העסק ממוקם באזור  -מגרוים/תעשיה  -מלאכה/מסחר  -לפי תכנית מיתאר/מפורטת
מאושרת )סמן בעיגול(/שימוש חורג

.

1.5

מרחק העסק בקו אוירי מ:
א .בתי מגורים קימים ____________ נמצאים בתכנית מתאר
___________________________________________
ב .מבנים ציבוריים קיימים ______________נמצאים בתכנית מתאר
____________________________________________
ג .מפעלים ו/או עסקים קיימים _________________ נמצאים
בתכנית מתאר ___________________________________
סוג העסק ומוצריו__________________________________ :

1.6

שעות העבודה ________________ מס' המשמרות__________ :
מס' ימי העבודה  -בשבוע ______________________________
בחודש ___________בשנה ____________רציפות הייצור -
האם העסק פועל בכל חודשי השנה .אם לא  -ציין באיזה חודשים הוא
פועל ______________________________________
1.7

כח אדם  -סה"כ עובדים _______________________________
עובדי ייצור _______________________________________
עובדי תחזוקה ומנהלה ________________ מהנדסים
ואקדמאים _______________________________________

 1.8תאריך תחילת הייצור במקום הנוכחי ___________________
.2
מס'
סידורי

נתוני יצור )פרטים על המוצרים אותם מייצר העסק(*
מהות המוצר

כמות היצור )יח' (....
יממה /חודש /שנה

.

עונת היצור

נא לצרף תרשים זרימה סכמטי של תהיכי היצור ומתקני
הטיפול במניעת מפגעים סביבתיים )לפי הדוגמא הרצ"ב(.

2.1

* על דף יש לפרט עבור כל מוצר :שם מסחרי ,שם כימי ,נוסחה כימית ,מס,
או"ם ,מס.CAS .
חומרי גלם )חומרים המשמשים בתהליך היצור(**

.3
מס' סידורי

.4
מס'
סידורי

.5

מהות המוצר

צריכה )יח'(.....
יממה/חודש/שנה

פרטי ספק החומר

עונת הצריכה

חומרי עזר )חומרים המשמשים לתהליכי עזר ביצור(**
מהות המוצר

צריכה )צריכה יח'(....
יממה/חודש/שנה

פרטי ספק החומר

חומרים רדיואקטיביים

 5.1האם מיועד להתקיים במפעל שימוש בחומרים רדיואקטיביים.
נא פרט מטרת השימוש ,סוגי החומרים והאקטיביות שלהם.

.

עונת הצריכה

______________________________________________
______________________________________________
** על דף נפרד יש לפרט עבור כל חומר :שם מסחרי ,שם כימי ,נוסחה כימית ,מס .או"ם מס.
.CAS
זיהום אויר

.6

 6.1נא לפרט בטבלה שלהלן:
א.

מקורות פוטנציאליים לפליטת מזהמי אויר )מתקני יצור ,מיכלים ,סילוסים וכו'(.

ב.

מיקום מצדויק של יצאת המזהמים )ררובות ,ונטות וכו'(.

ג.

סוגי המזהמים הניפלטים מכל מקור )גזים ,חלקיקים ,אדים ,עשן וכו'(

ד.

אמצעים לניטרול או צימצום הפליטות )במידה וקימים(.
 6.2נתונים על צריכת דלק ושימושו )יצור אנרגיה ,תהליכי יצור ,שריפת פסולת(

מס'
סידורי

מקור הפליטה

מיקום מדויק של
יציאת המזהם

סוג
המזהם

מתקני מניעה )במידה
וקיימים( יעילותם ב %

על

נתוניםידועים
הפליטה
במ"ג/מ"ק/גר'/שניה

ריכוזי

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12

ארובה מס' 1
מהות מתקן השריפה.
שעות פעולה של המתקן.
החודשים בהם פועל המתקן.
סוג דלק.
צריכה מירבית )ק"ג/שעה(
גובה הארובה מעל פני.
קוטר פתח הארובה )מ'(
טמפרטורות הגזים בפתח.
גובה בנין מגורים הגבוה ביותר הנמצא
במרחק מכפלת גובה ב  5 -מ'.
כאמור בסעיף  9דלעיל במכפלת ) 10מ'(
גובה של כל המבנים הנמצאים בסמוך ו/או
בקירבה מידית לארובה עד לרדיוס של 100
מ' .
מתקן למניעת זיהום אוויר פירוט.

.

ארובה מס'
2

ארובה
מס' 3

ארובה
מס' 4

ארובה מס' 5

 6.3בעיות ריח
נא פרט בעיות ריח ,וכיצד טופלו
_______________________________________________
_______________________________________________
 6.4האם העסק משתמש במיקרואורגניזמים בתהליכי היצור
)חידקים ,וירוסים ,שמרים ,פטריות ,עבשים( .עם כן  -פרט
סוג ומין ואמצעים הננקטים להגנה על הסביבה משפכים או אויר מזוהמים.
________________________________________________

.7

חומרים מסוכנים )רעילים ,דליקים ,קורוזיבים ,מחמצנים וכו'(
החומרים הנ"ל קיימים בעסק כחומרי גלם ,מוצרי לואי ,חומרי
ביניים וכו'.
 7.1אחראי על חומרים מסוכנים
שם _________________ כתובת_________________________
טלפון ___________________
 7.2היתר רעלים
נא ציין עם ברשות העסק היתר רעלים בר תוקף ____________
שם בעל ההיתר בעסק ___________________________________
תוקף ההיתר עד לתאריך _______________________________
 7.3פרטים על החומרים )במידת הצורך יש לצרף דפים ניפרדים
נוספים( **

מספר
סידורי

שם החומר עברית
אנגלית

ספק

שם
החומר
וכתובתו

מצב צבירה
נוזל,
גז,
מוצק,
אבקה

כמות החומר בנצרכת /
נוצרת )בק"ג(
שבוע/חודש/שנה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.

אריזה
סוג
מיכלים/בלונים
/אחר

סוג
האחסון
חצר
סככה
מחסן
סגור
מחסן
לא סגור
וכו'

כמות
מקסימלית
מאוחסנת/נוצר
ת בשטח העסק
)ק"ג(

משקל
ליח'
אריזה
ק"ג

.9
.10
** על דף ניפרד יש לפרט עבור כל חומר :שם משסחרי ,שם כימי ,נוסחה
כימית ,מס.CAS .
7.4

אינטראקציות כימיות

תן פרטים )בדף נפרד( על אינטראקציות כימיות אפשריות בין
החומרים למיניהם במקרה של תקה ,דליפה ,שפיכה ,שריפה ,פיצוץ
וכו'.
7.5
מס'
סידורי

הערכת סיכון של החומרים המופעים בסעיף 7.3

שם החומר

או
חומרים
אמצעים לניטרול
למקרה
החומר
שריפה/פיצוץ/שפיכ
ה וכו'.

מהות הסיכון

האמצעים
והחומרים
הקיימים במפעל
החומר
לניטור
במקרה אסון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
.11
.12
.13
.14
.15
.8

מים
צריכת מים )במ"ק( :יומית _______ חודשית______ שנתית ______
מתוכם לצריכה ביתית )משרדית ,שרותים ,חדר אוכל וכו'(:
יומית _______ חודשית ________ שנתית __________.

.9

שפכים
 9.1ספיקת השפכים :יומית _________ חודשית _______שנתית
 9.2האם קיימת הפרדה בין שפכים ביתיים ושפכים תעשיתיים?
כן/לא.
 9.3האם בשפכים תעשיתיים יש הפרדה לזרמים שונים )נא לפרט(.
_____________________________________________________
 9.4האם העסק מחובר למערכת ביוב ציבורית או קיים פיתרון
מקומי פרטי )במקרה של פתרון מקומי יש לפרט את סוג

.

סוג העזרה הראשונה
הקיימת
|
הדרושה
במפעל

הפתרון כגון :ברכות אידוי ,בורות סופגים ,אחר  -נא
לפרט________________________________________________
.10

שפכים תעשיתיים )נא לפרט בהתאם לסעיף (2.1
 10.1המתקנים הפולטים שפכים ____________________________________
____________________________________________________
אומדן ספיקה ותכולת המזהמים השונים בכל זרם שפכים מכל
מתקן או תהליך __________________________________________
 10.2תאור מתקני הטיפול בשפכים הקיימים או המתוכננים כולל
תוכניות _______________________________________________
 10.3אומדן הרכב השפכים וריכו מזהמים לאחר הטיפול  -פירוט
לכל מתקן או שלב בתהליך הטיהור _______________________________
____________________________________________________
נא להוסיף דו"ח מעבדה על תכולת השפכים.
 10.4נקודות החיבור לביוב )מספור לפי מספר המוצאים(

מס'
סידורי

השפכים
מוצא
עירונית ,ואדי ,וכו'(.

)רשת

מקורות יצירת השפכים

כמויות במ"ק ליום

אומדן תכולת מזהמים

 .11פסולת מוצקה )שאינה בעיתית(
 11.1כמויות הפסולת היומית הממוצעת בק"ג/במ"ק/משקל נפחי.
 11.2הרכב הפסולת וסוגיה.
הערך מתוך כלל הפסולת את ההרכב )באחוזים מכלל הפסולת(
והסוגים.
 11.2.1פסולת הניתנת למיחזור __________________________
 11.2.2פסולת אורגנית _______________________________
 11.2.3פסולת בעייתית )המחייבת טיפול כל שהוא(____________________
 11.2.4פסולת שאינה ניתנת למיחזור ____________________________
.

 11.2.5פסולת לשריפה ____________________________________
 11.3חומרים הניתנים למיחזור
סוג הפסולת

כמות

הגורם
הממוחזר

בעיות
מיוחדות

שיטת
הפינוי

סוג מיכלי
אצירה

נפח
האצירה

תדירות
הפינוי

אתר סופי

מתכות
זכוכית
נייר
פלסטיק
טקסטיל
אחר

 11.4פסולת אורגנית
סוג הפסולת

כמויות

הרכב

שיטת הפינוי

הגורם המפנה

סוג מיכלי
אצירה

נפח
האצירה

מטבח
שאריות
ייצור
אחר

/דחוסה/תפזורת/ת.מעבר.
 11.5האם קימים מתקנים להצבת מיכלי אצירה _________________
אם כן נא לפרט היכן ממוקמים _________________________
 .12פסולת בעיתית )נוזלית ,מוצקה וגזית(
 12.1האם קיימת הפרדה בין סוגי הפסולת בחצרו של העסק?
____________________________________________________
 12.2יש לפרט מהם סוגי הפסולת הבעיתית הקימים בעסק עבור כל סוג
)רעילה ,דליקה ,קורוזיבית ,מחמצנת וכו'(.

.

תדירות
הפינוי

אתר
סופי

מס'
סידורי

סוג הפסולת והרכבה

כמות ליח' זמן

הגורם המפנה

שיטת
)תדירות(

הפינוי

אתר סופי

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
 12.3האם קיים טיפול עצמי בפסולת בעיתית )נא לפרט(.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 .13בעיות רעש
 13.1פירוט מקורות הרעש השונים במפעל _____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 13.2מפלסי הרעש שנמדדו במרחק שיצויין ממקורות הרעש או מפלסי
הרעש החזויים בסביבה ממקורות הרעש השונים במפעל ,על פי
נתוני היצרן.
____________________________________________________
____________________________________________________

 13.3שעות הפעולה של כל אחד מהמקורות במשך היממה ובמשך השבוע___________________:

.

 13.4פירוט האמצעים המיועדים להפחית רעש ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 .14הערות
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 .15א י ש ו ר
הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדוייקים.
שם מנהל העסק __________________

____________
תאריך

____________
חתימה

)חוק-עזר(חוק עזר-דו"ח

.

