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  ט"ז סיון תשס"ט, 08/06/2009, עפולה

  1001/51: תיקנו  7040-1: 'מס

  לכבוד

  מר דן תנחומא

  ל המועצה"מנכ

  עמק יזרעאל. א.מ

  ,.נ.א

  2008 - ח"התשס, )סמכויות פקחים - אכיפה סביבתית(חוק הרשויות המקומיות : הנדון

  ").קהחו: "להלן(אמור להיכנס לתוקפו החוק שבנדון , 11/6/09ביום , כידוע לכם .1

 20,000כל רשות מקומית המונה מעל , החל ממועד כניסתו לתוקף של החוק החדש .2

מחויבת לאכוף את החוקים  תהיה ") רשות מקומית גדולה:"להלן (תושבים 

המפורטים ") חיקוקי הסביבה: "להלן(שעוסקים בשמירה על איכות הסביבה 

חוק , למניעת מפגעיםחוק , חלק מהוראות חוק שמירת הניקיון: כגון( בתוספת לחוק

  ).חומרים מסוכנים ועוד

החוק מעביר הלכה למעשה את כל מערך האכיפה בעניין איכות הסביבה שהיה בידי  .3

היו אמורים להיקבע , בהתאם לחוק, כמו כן. המדינה לידי הרשויות המקומיות

וכן היה , הוראות והנחיות שונות לגבי אופן הפעלת החוק על ידי הרשויות המקומיות

מערך שעד למועד מכתב זה , ור להיות מוקם מערך הסמכת פקחים בהתאם לחוקאמ

  .טרם הוקם

על פי מידע שהופץ בימים אלו על ידי היועצים המשפטיים של המרכז לשלטון  .4

כך שזה יחול החל , משרד הפנים פועל בימים אלו לדחיית תוקפו של החוק, מקומי

וייתכן כי , טרם אושרה בכנסת הוראת הדחייה, יחד עם זאת. 2010מחודש ינואר 

  . הדבר לא יסתייע עד למועד כניסתו לתוקף של החוק

הקובע יודגש כי החוק אוסר על רשות מקומית גדולה להמשיך ולהפעיל חוק עזר  .5

אלא אם כן , עבירה שיסודותיה דומים ליסודות עבירה על אחד מחיקוקי הסביבה

אכוף את הוראות חוק העזר מליאת המועצה תקבל החלטה לפיה ניתן להמשיך ול

חוק (אחד מחיקוקי הסביבה הקבועים בחוק , כך למשל. להלן 6כמפורט בסעיף 

אוסר חוק , באופן דומה. אוסר על השלכת פסולת ברשות הרבים) שמירת הניקיון

  .  על השלכת פסולת במקום ציבורי, )שמירת איכות הסביבה(העזר לעמק יזרעאל 

לפי הצעת ראש , וק מאפשר למליאת המועצה להחליטלח) ב( 11סעיף , כאמור לעיל .6

כי המועצה תחיל את הוראות חוק עזר , המועצה ובהסכמת היועץ המשפטי שלה

  . שהוראותיו הינן דומות להוראות חיקוק הסביבה

לא ברור כיצד הרשויות , מאחר שלא ניתן למנות פקחים מבלי שקיים מערך הסמכה .7

החל ממועד כניסתו לתוקף , כתוצאה מכך. המקומיות אמורות לפעול בהתאם לחוק
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בכפוף לסייג , של החוק יחול איסור על הפעלת חוקי העזר של הרשויות המקומיות

, ויווצר העדר יכולת פעולה בהתאם לחוק החדש, מחד גיסא, לעיל 6כאמור בסעיף 

  . מאידך גיסא

כל , מה שמסתמן כרגע כאפשרות ריאלית, במידה וכניסת החוק לתוקף לא תדחה .8

רישום דוחות קנס בגין הפרת , למשל(פעולת אכיפה שתתבצע על ידי המועצה 

עלולה  - ) הוראות חוקי העזר של המועצה שהינן דומות להוראות חיקוקי סביבה

 אלא אם כן תתקבל החלטה מתאימה במליאת, להיחשב כפעולה בלתי תקפה

   .המועצה

הפעיל את הוראות מאחר ובכל מקרה החוק מאפשר לרשות המקומית להחליט ל .9

את " רפא"הרי שאין מניעה ל, חוקי העזר שהינן דומות להוראות חיקוקי הסביבה

מבלי שהוקם מערך , 11/6/09הפגם שנוצר כתוצאה מכניסתו לתוקף של החוק ביום 

אנו ממליצים שמליאת , אי לכך. להכשרת פקחים שיוכלו לאכוף את הוראותיו

עד , וראות חוקי העזר של המועצההמועצה תחליט לאשרר את המשך הפעלת ה

ולאחר , וזאת לאחר הכשרת הפקחים כנדרש בחוק, להחלטה אחרת של המועצה

  . שייקבעו הוראות והנחיות ברורות שיאפשרו למועצה לפעול בהתאם לחוק

אנו ממליצים לכם כי מליאת המועצה תתכנס ותחליט בהקדם האפשרי , לפיכך .10

  :כדלקמן

המועצה תהיה , לחוק האכיפה הסביבתית )א( 11על אף האמור בסעיף "
רשאית להמשיך ולאכוף את הוראות חוקי העזר שלה במידה ומדובר בעבירה 
שיסודותיה דומים ליסודות עבירה על חיקוק סביבה המפורט בתוספת 

, עד להחלטה אחרת ככל שתתקבל במליאת המועצה, הראשונה של החוק
  .קוזאת לאחר הכשרת הפקחים בהתאם להוראות החו

אנו ממליצים כי העניין יעלה לדיון כבר בישיבת מליאת , לנוכח דחיפות העניין .11

אלא אם כן נודיעכם כי התקבלה בינתיים החלטה המאשרת את , המועצה הקרובה

  . דחיית מועד כניסתו לתוקף של החוק

יודגש כי גם לאחר שניתן יהיה לאכוף את הוראות חיקוקי הסביבה בהתאם  .12

כי הוראת חוק עזר , בהחלטת מליאה, עצה תהיה רשאית לקבועהמו, להוראות החוק

ככל , יחד עם זאת. תמשיך לחול, שהינה דומה  לחיקוק סביבה מסוים, של המועצה

שמדובר בחיקוקי הסביבה שלגביהם אין הוראות חופפות או דומות בחוקי העזר של 

  .וקהרי שהמועצה תדרש לאכוף את אותם חיקוקי הסביבה בהתאם לח, המועצה

  .או הבהרה נוספת/אנו לרשותכם בכל שאלה ו .13

  ,בברכה               

  

  ד"עו, עידן טנהאוזר

  ד"עו, קנט את רכס  
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