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2017
טבלת שינויים שנערכו בחוק

סעיף

השינוי שבוצע

הקדמה לחוק העזר

מאחר שחוק העזר מסדיר טיפול במפגעים וכולל
הוראות דומות לאלו המופיעות בחוק למניעת
מפגעים ,נדרשת הוספת הסמכה מכח סעיף 6
לחוק למניעת מפגעים התשכ"א ובאישור השר
להגנת הסביבה.
 מחקנו את הגדרת ה"בוצה" בשל שינויהגדרת מי שפכים.

סעיף 1

-

ההגדרה ל"בור שפכים" שונתה.

-

ההגדרה ל"מערכת ביוב ציבורית"
שונתה מאחר וזוהי ההגדרה המקובלת
על ידי המשרד לעניין חוקי עזר.

-

בהגדרה "ביובית" הוספנו את המילים
"והמורשה על פי כל דין".

-

בהגדרה בעל חיים הורדנו את המילים
למעט ארנבת.

-

הוספנו הגדרה לחיות בר.

-

ההגדרה למדביר שונתה בהתאם לחוק
הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית.

-

ההגדרה למזיקים שונתה כך שהורדנו
את פירוט שמות המזיקים ורשמנו
כהגדרתם בחוק המדבירים.

-

ההגדרה למיתקן טיפול בפסולת שונתה
כך שהוספנו פירוט לפעולות שהוא
מבצע ושהוא משמש לאיסוף.

-

ההגדרה מיתקן טיפול בשפכים הוחלפה
בהגדרה למיתקן לטיהור שפכים.

-

ההגדרה למפגע שונתה מאחר והיא
הייתה רחבה מידי .הוספנו פירוט
ספציפי למפגעים (סעיף קטן )1-38

-

בהגדרה לפסולת הורדנו את המילים
אשפה מכל סוג ובסיפא של ההגדרה
הוספנו את המילים פסולת אסבסט.

-

הוספנו הגדרה לפסולת אסבסט.

-

בהגדרה לפסולת ביתית הוספנו בסיפא
של ההגדרה את המילים או פסולת
אסבסט.
בהגדרה פסולת בניין -החלפנו את
המילה פסולת במילה חומרים.

-

בהגדרה פסולת חומרים מסוכנים
החלפנו את המילה מנכס במילה
ממפעל והוספנו את המשפט " לפי חוק
החומרים המסוכנים ,תקנות החומרים
המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית),
התשס"ב –  2002ותקנות רישוי
עסקים (סילוק פסולת חומרים
מסוכנים) ,התשנ"א( 1990-להלן –
תקנות סילוק חומרים מסוכנים) ולמעט
אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי
אסבסט; לעניין זה" ,חומר מסוכן",
"מפעל" ו"סילוק"  -כהגדרתם בתקנות
סילוק חומרים מסוכנים.

-

בהגדרה פסולת תעשייתית הורדנו את
המילה או והוספנו את המילים מבית
חולים ופסולת אסבסט.

-

בהגדרה תחנת מעבר החלפנו את
המילה נייד במילה נייח.

-

סעיף ( 6ב)

 הוספנו הגדרה לתכשיר.מחקנו את המשפט "ולדרוש מבעל נכס לשם
מניעת הימצאות של מזיקים ,לבצע" והוספנו "
לפעול לסילוק המזיקים ,לרבות באמצעות
הזמנת פעולת"..
בנוסף הוספנו בסיפא של המשפט את המילים
בכפוף לכל דין והורדנו את המשפט "חוק
המדבירים ...להלן".

סעיף ( 6ג)

הורדנו את המשפט " המסוכנים (רישום
תכשירים להדברת מזיקים לאדם) ,התשנ"ד
 1994והוספנו במקום את המילה התכשירים.

סעיף ( 13ב)

הוספנו בסיפא של המשפט "ולא יעשה כן...כל
דין".

סעיף ( 13ג)

הורדנו את השפט "או לרשות היחיד אלא לביב
פרטי" והוספנו את המשפט "אלא למערכת...
ביוב ציבורית".

סעיף ( 13ד)

הורדנו את המשפט " שלא לתוך בור שפכים או "
שהיה כתוב אחרי ברשות היחיד.

סעיף ( 13ה)

סעיף 15

-

הוספנו את המילים מערכת הביוב
הציבורית או..

-

הורדנו את המילה מטפלת ורשמנו
במקומה המיועדת לשימוש.

 הורדנו את המילה טיפול ורשמנובמקומה לטיהור.
הוספנו בסיפא של המשפט "אשר יופיעו על גבי
כלי האצירה או בסמוך להם".

סעיף ( 16ד)

הוספנו פסולת אסבסט

סעיף ( 18ד)

הוספנו פסולת ביתית ופסולת אסבסט

סעיף ( 18ה)

הוספנו בסיפא של המשפט "אין בהוראות...להלן
חוק האריזות".
מחקנו את הסעיף על ביצוע עבודות פינוי פסולת
למחזור על ידי המועצה
מחקנו את הסעיף על פינוי פסולת אסבסט

מחקנו את הסעיף על פינוי פסולת למחזור

מחקנו את הסעיף על פסולת מחומרים מסוכנים

סעיף ( 22ד)

הוספנו את כל הסעיף

סעיף ( 23ב)()1

הוספנו את המשפט "בכפוף לתקנות ..מניעת
רעש".

סעיף 26

הוספנו הגדרה לפנוי פסולת חומרים מסוכנים

סעיף 28

הוספנו את המשפט "אין בהוראות ...ובסוללות".

סעיף 29

הוספנו את הסעיף על סייג לתחולה

סעיף ( 33ב)

הוספנו את המשפט "וככל שמדובר ..גם בכפוף
לחוק זה".

סעיף ( 34א)

הוספנו את המילים עץ בוגר או אילן מוגן והורדנו
"הנמצא בשטח או ברשות הרבים ,והכל בכפוף"
בנוסף הוספנו" ,כשמשמעותם בפקודת ...גם
בכפוף לחוק זה"

סעיף ( 34ב)

הורדנו את סעיף זה

סעיף 36

הוספנו סעיף "הוראות חוק עזר ..הניתנים
מכוחו".

סעיף 39

הוספנו את המילים כל דין ,לרבות ואת המשפט
" ולרישיונות הניתנים ..היערות"

סעיף 49

אחרי המילים בעל עסק הורדנו את המילים
החייב בניקוי רעלים.

