תקנות שפיכת של שמני לתו מי הי )הקמת קר למניעת זיהו
1
הי ( ,התש" 1979

בתוק סמכותי לפי סעי 7ד לפקודה שפיכת של שמני לתו מי הי ) 1936 ,להל
ובאישור ועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת ,אני מתקי תקנות אלה:

הפקודה (

הקמת הקר
מוקמת בזה קר למניעת ז יהו הי )להל
.1
בסעי 7ד לפקודה .

הקר ( לש השגת המטרות שנקבעו לעני זה

הנהלת הקר
)תיקו התש" (
)א( הקר תנוהל בידי הנהלה אשר ימנה השר לאיכות הסביבה )להל
.2
בה שבעה חברי  ,כמפורט להל :
) (1

המנהל הכללי של המשרד לאיכות ה סביבה;

) (2

האחראי על נושא איכות הי במשרד לאיכות הסביבה;

) (3

חשב המשרד לאיכות הסביבה;

) (4

מנהל אג הספנות והנמלי במשרד התחבורה או נציגו;

) (5

נציג מרכז השלטו המקומי;

) (6

הממונה על אג התקציבי במשרד האוצר או נציגו;

) (7

מנהל רשות שמורות הטבע או נציגו .

ההנהלה ( ויהיו

)ב(

יושב ראש ההנהלה יהי ה המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה .

) ג(

מרכז פעולות ההנהלה יהיה האחראי על נושא איכות הי במשרד לאיכות הסביבה .

סדרי עבודת ההנהלה
)תיקו התש" (
)א( ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות אלה ,ובלבד
.3
שעיקרי לסדרי הדיוני והעבודה ייקבעו בידי ההנהלה לא יאוחר מאשר בישיבתה השלישית.
)ב( החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה; היו הקולות שקולי
קולו של היושב ראש .
) ג(
דבר .

יכריע

ההנהלה תתכנס לפחות אחת ל 60יו ונוכחות רוב החברי תהווה מני חוקי לכל

)ד(

יירשמו פרוטוקולי של כל דיוני ההנהלה .

)ה( יושב ראש ההנהלה ביחד ע חבר אחר של ההנהלה שהיא תבחר לכ  ,יהיו מורשי
לחתו בש ההנהלה על כל מסמ שעשייתו בתחו סמכותה  ,ובלבד שבכל מקרה של דרישת
תשלו לקופת הקר או הוראות תשלו מקופת הקר תידרש חתימת חשב המשרד לאיכות
הסביבה .

תקבולי והוצאות
)תיקו התש" (
.4

) א(

תקבולי הקר יהיו
) (1

קנסות שהוטלו מכוח הפקודה ואשר יועברו לקר מקופת בתי המשפט;

) (2

אגרות אשר ייגבו על פי הוראות סעי 7ה לפקודה ואשר יועברו לקופת הקר ;

) (3

כספי אשר יוקצבו מתקציב המדינה;

) (4

כספי והקצבות מכל אד לקידו מטרותיה ופעולותיה;

) (5כספי אשר ייפסקו לקופת הקר על ידי בתי המשפט בהתא להוראת סעי
 7לפקודה במקרה של הוצאות שהוצאו מתו כספי הקר לניקוי זיהו י והדברתו;
) (6

החזר הוצאות ניקוי שלא מכוח החלטת בית משפט.

)ב( תקבולי הקר ינוהלו במערכת הכספי של משרד הפני במסגרת סעי תקציבי
מיוחד ונפרד; חשב המשרד לאיכות הסביבה יעביר להנהלה או למי שתקבע לעני זה ,דיווחי
שוטפי ורצופי לגבי הוצאות הקר ותקבוליה .
)ג( כל תקבולי הקר מיועדי א ורק למימו פעולות הקר המאושרות במסגרת תקציב
הקר ומטרותיה .
)ד( לצור ביצוע פעולות הקר תמונה ע"י המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה
ועדת אד הוק ,בהתא להוראת תקנות כספי ומשק )התכ" ( החלות בשירות המדינה ,שכל
חבריה יהיו עובדי מדינה ובלבד שרוב חבריה יהיו מבי חברי הנהלת הקר .
)ה( כל יתרת תקבולי שתתקבל כאמור בתקנת משנה )א( ואשר לא תנוצל במש שנת
תקציב פלונית ,תועבר לתקציב הקר של שנת התקציב שלאחריה .

סמכויות ההנהלה
)תיקו התש" (
ההנהלה תהיה מוסמכת לפעול לש מניעת זיהו הי והחופי  ,לניקוי ולפיקוח עליה
.5
ובכלל זה
) (1להכי ולהציע לשר לאיכות הסביבה תכנית פעולה שנתית ורב שנתית של הקר
לרבות תקציב פי תוח;
) (2לאשר את ביצוע הפעולות הדרושות למימוש מטרות הקר ותפעולה ,לרבות השקעות
ורכישות ,במסגרת תקציביה המאושרי ;
) (3

ליזו קבלת ייעו  ,סקרי ודו"חות ממומחי  ,בכל הדרוש לקידו מטרות הקר ;

) (4לאשר קבלת כספי והקצבות לקר ולהקציב כספי מתו קופת הקר לש ביצוע
סמכויותיה .

חובת דיווח
ההנהלה תדווח לועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת בסו כל שנת תקציב על פעולות
.6
הקר  ,הכנסותיה והוצאותיה .
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