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   2022-בפ"חוק עזר למועצה האזורית עמק המעיינות )שמירת איכות הסביבה( )תיקון(, התש
 
 

לפי סעיף   המועצה  קנת  מת,  1הפקודה(   -)להלן    לפקודת המועצות המקומיות  22בתוקף סמכותה 
 המעיינות חוק עזר זה: האזורית עמק 

 
  
 10סעיף תיקון  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

" יבוא : ...לקבוע  ראש המועצה רשאי"  במקום,  לחוק העזר  'קטן אבסעיף  
   ..""המועצה רשאית לקבוע

",  מועצהראות ראש הובהתאם להו...במקום  ",  חוק העזרלד'    בסעיף קטן  
 יבוא: "ובהתאם להוראות המועצה". 

ה קטן  העזר  'בסעיף  במקום  לחוק  ראש  תאם  .ובה.".  ,  להוראות 
 ." .וראות המועצה.הלם התא .." יבוא : "וב.המועצה

" יבוא :  ...ובהתאם להוראות ראש המועצה"  במקום  לחוק העזר,    'בסעיף ו
 וראות המועצה.."הלם  התא"וב

." יבוא  ..ובהתאם להוראות ראש המועצה"   במקום  לחוק העזר,    'חבסעיף  
 וראות המועצה.."הל ם התא: "וב

את  "  במקום  ר,  העז  לחוק  2חבסעיף   המועצה  ראש  אסר  שבו  במקום 
 . "המועצה את השימוש בהםה מקום שבו אסר " יבוא : ".השימוש בהם

העזר,    'ט בסעיף   חניה  "    במקוםלחוק  כמקומות  סומנו  אשר  ובמקומות 
המועצה ראש  ידי  על  רכב  ".לכלי   : יבוא  סומנו    .."  אשר  ובמקומות 

 " צה ועהמ כמקומות חניה לכלי רכב על ידי 
 19תיקון סעיף  .2

" לפיבמקום:  המועצה  אלא  ראש  מאת  לפי  ":  יבוא  ,"היתר  היתר    אלא 
 " המועצהמאת 

 32תיקון סעיף  .3
ב,   קטן  "בסעיף  את  אדם  במקום:  יתקן  )א(  קטן  סעיף  הוראות  על  שעבר 

המועצה ראש  שיקבע  בתנאים  באופן  "  , "הנזק  על    )ב(יבוא:  שעבר  אדם 
 . "מפקחיקבע הנאים שבאופן בת ן את הנזקהוראות סעיף קטן )א( יתק

 33תיקון סעיף  .4

 
"ב,  'בבסעיף קטן   )א( אינו חל על ראש המועצה,  מקום  האמור בסעיף קטן 

  האמור בסעיף קטן )א( אינו חל על "):  יבוא  ,  "או מי שפועל על פי הוראותיו
 . ה"המועצה, או מי שפועל על פי הוראותי

 35תיקון סעיף  .5

 
מאת ראש המועצה בדבר סכום ההוצאות  דה  תעו  מקום "ב,  ב'בסעיף קטן  

לדבר. לכאורה  ראיה  מאת    "  :יבוא  ,"תשמש  סכום    חהמפקתעודה  בדבר 
 " יה לכאורה לדבר.ההוצאות תשמש רא

 55תיקון סעיף  .6
",  אבסעיף קטן   אלא    " :  יבוא"  אלא בהיתר מאת ראש המועצה  במקום: 

 " המועצההיתר מאת  לפי
 56יקון סעיף ת .7
 .." אואש המועצה המילים "ר  יושמטו  
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 57תיקון סעיף  .8
 
 
 60תיקון סעיף  .9

סעיף   "  :םלאחר המילי להוראת  ראש  ":  יושמטו  המילים  ..",56  בהתאם 
 המועצה או.." 

"להנחת   יבוא:  המועצה",  ראש  של  דעתו  "להנחת  במקום  ב',  קטן  בסעיף 
יבוא   המועצה",  ראש  של  ההודעה  "טופס  ובמקום:  המפקח".  של   דעתו 

 טופס ההועדה של המפקח". 

בסעיף קטן ג', במקום: "רשאי ראש המועצה..", יבוא: "רשאי המפקח..".  
יפרט   "המפקח  יבוא:  בהודעתו..",  יפרט  המועצה  "ראש  ובמקום" 

 בהודעתו.." 

 
 63תיקון סעיף  .10

המועצה, לפי דרישה בכתב, במועד הנקוב  במקום: "בעל מפעל ימסור לראש  
ידיעה, ממצא או מסמך הדרושים, לדעת ראש המועצה, לביצוע    בדרישה, כל

מיתקן   פעולות  המפרטות  הנדסיות  תכניות  לרבות  זה,  עזר  חוק  הוראות 
 הפולט מזהם.", 

יבוא: " בעל מפעל ימסור למפקח, לפי דרישה בכתב, במועד הנקוב בדרישה,  
ידיעה, ממצא     או מסמך הדרושים, לדעת המפקח, לביצוע הוראות חוק כל 

 עזר זה, לרבות תכניות הנדסיות המפרטות פעולות מיתקן הפולט מזהם." 
 65תיקון סעיף  .11

רשאי.." יושמטו המילים  ,  64בסעיף קטן א', לאחר המילים: "כאמור בסעיף  
 "ראש המועצה". 

 מפקח". בסעיף קטן ב', במקום "רשאי ראש המועצה", יבוא "רשאי ה
 67תיקון סעיף  .12

, יבוא " לכל  אש המועצה""לכל מקום שיקבע ר  במקום: ",  אבסעיף קטן  
 " שיקבע המפקחמקום 

 .." המפקח רשאי, יבוא: " מקום "ראש המועצה ראשי", בעיף קטן ב'סב
 68תיקון סעיף  .13

 " המפקח  דרישת" :יבוא ,"ראש המועצה דרישת מקום "ב
 69תיקון סעיף  .14

 
 

 " המפקח, יבוא "  ראש המועצה"" ום: "במק , אבסעיף קטן 

 .." המפקח רשאי, יבוא: " "אישם "ראש המועצה רמקו, בעיף קטן ב'סב

 70תיקון סעיף  .15
 " דעת המפקח "אחר הו :יבוא  ,"עת ראש המועצהד אחר הומקום "ב

 73תיקון סעיף  .16
 המפקח"  רשאי" :יבוא  ,"ראש המועצה רשאימקום "ב, בסעיף קטן ג'

 

 

 __________ 2022 בפ"תש  ______ב ____
 יורם קרין

 רית עמק המעיינות זואראש המועצה ה
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