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 7 .................................................................................................... :זה מסמך על - הקדמה
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 3 ........................................................................................................ רעלים היתר אגרת.2
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 4 ............................................................................................................... למדד הצמדה. 4
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 על מסמך זה: -הקדמה 

 . פרסומים נוספים של החוק7

 423' עמ, 10.5.1991  -התשנ"ז , 4225קובץ תקנות  .א

 נוסח החוק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה .ב

 .infospotנוסח החוק באתר  .ג

 

 תיקונים המשולבים במסמך זה .2

 להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה. 

 בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

 1111, עמ' 29.2.1991-, התשנ"ז 4252קובץ תקנות  .א

 ;329עמ' , 14.1.1992 -, התשנ"ח 4215קובץ תקנות  .ב

 ([;2]התשנ"ח )מס'  1029, עמ' 3.2.1992 -התשנ"ח , 4914קובץ תקנות  .ג

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D/Homarim06.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D/Homarim06.pdf
http://www.infospot.co.il/sviva/la/%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%A8%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A0_%D7%96_1997
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 ;431, עמ' 12.3.1999 -, התשנ"ט 4990קובץ תקנות  .ד

 ;5, עמ' 2.10.2000 -, התשס"א 9090קובץ תקנות  .ה

 )כולל שינוי שם הצו(; 532, עמ' 1.2.2000 -, התשס"ב 9142קובץ תקנות  .ו

 ;4, עמ' 11.9.2002 -, התשס"ג 9191קובץ תקנות  .ז

 ([;2]תיקון התשס"ג )מס'  102, עמ' 14.4.2003 -, התשס"ג 9239קובץ תקנות  .ח

 ;1500, עמ' 22.1.2010 -, התש"ע 9911קובץ תקנות  .ט

 ;1115, עמ' 15.1.2011 -, התשע"א 1019קובץ תקנות  .י

 ;1409, עמ' 23.1.2012  -, התשע"ב 1155קובץ תקנות  .יא

  . 1409, עמ' 29.1.13 -, התשע"ג1212קובץ תקנות  .יב

 

 .1441, עמ' 29.1.15 -, התשע"ד 1501קובץ תקנות  .יג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/634A311E-93CA-4599-88F0-A6F74EC07FCD/21480/6911.pdf
http://civilcode.justice.gov.il/NR/rdonlyres/500A7859-1277-48D6-A8E0-AC20EC02C121/29092/7016.pdf
http://civilcode.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C4184D8B-D89A-4C6A-9EDB-659BB69867C0/36968/7144.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/55630EC8-B7D8-476E-9B09-94F9462EF0E6/41719/7272.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/78F99AFC-26F1-446B-9E03-42999FF52455/43229/7401.pdf
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 ----------------------------------------נוסח החוק  ----------------------------------

  7991-צו החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשנ"ז

 

החוק(, באישור  -)להלן  1993-לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 15עיף בתוקף סמכותי לפי ס

, ובאישור ועדת הפנים ואיכות 1924-ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה39שר האוצר לפי סעיף 

 הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדרות.7

)תיקון התשס"ב(
1

 

 -בצו זה 

 לחוק; 3כמשמעותו בסעיף  - "היתר רעלים"

 מגיש בקשה להיתר רעלים או לחידושו; - ""מבקש

 כמשמעותו בחוק. - "ממונה"

 אגרת היתר רעלים .2

)תיקונים: התשס"ב, התש"ע
2

, התשע"א
3

, התשע"ב
4

, התשע"ג
5

, התשע"ד
6

) 

 מבקש ישלם אגרה בסכום כמפורט להלן בעד היתר רעלים:

 ש"ח; 942 -שתוקפו פחות משנה  (1)

 ש"ח; 4,222 -שתוקפו לשנה  (2)

 ש"ח; 5,301 -שתוקפו לשנתיים  (3)

 ש"ח. 2,144 -שתוקפו לשלוש שנים  (5)

 

 

                                                             
1

 )כולל שינוי שם הצו( 532 , עמ'1.2.2000 -, התשס"ב 9142קובץ תקנות  
2

 1500, עמ' 22.1.2010 -, התש"ע 9911קובץ תקנות  
 ;1115, עמ' 15.1.2011 -, התשע"א 1019קובץ תקנות  3
4

 ;1409, עמ' 23.1.2012  -, התשע"ב 1155קובץ תקנות  
5

 .1490, עמ' 1.201329. -, התשע"ג1212קובץ תקנות  
 .1441, עמ' 29.1.15 -, התשע"ד 1501קובץ תקנות  6

 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/634A311E-93CA-4599-88F0-A6F74EC07FCD/21480/6911.pdf
http://civilcode.justice.gov.il/NR/rdonlyres/500A7859-1277-48D6-A8E0-AC20EC02C121/29092/7016.pdf
http://civilcode.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C4184D8B-D89A-4C6A-9EDB-659BB69867C0/36968/7144.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/55630EC8-B7D8-476E-9B09-94F9462EF0E6/41719/7272.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/78F99AFC-26F1-446B-9E03-42999FF52455/43229/7401.pdf
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 אגרת בדיקה. 3

)תיקון התשס"ב(
7

 

 )בוטל(.

 הצמדה למדד. 4

)תיקון התשס"ב(
8

 

ביולי של כל שנה  1-יהיו צמודים למדד וישתנו ב 2סכומי האגרה הנקובים בסעיף  )א(

 לעומת המדד היסודי. יום השינוי( לפי שיעור עליית המדד החדש -)להלן 

 סכום אגרה שהשתנה כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. )ב(

 -בסעיף זה  )ג(

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "המדד"

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; - "המדד החדש"

יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי  המדד שפורסם לאחרונה לפני - "המדד היסודי"

 .2001המדד שפורסם בחודש ינואר  -הראשון שלאחר תחילתו של צו זה 

 תחילה. 5

 ימים מיום פרסומו ברשומות. 30תחילתו של צו זה 

 

 

 (1991במרס  19י' באדר ב' התשנ"ז )

ן ת י א ל  א פ  ר

 השר לאיכות הסביבה

                                                             
7

 )כולל שינוי שם הצו( 532, עמ' 1.2.2000 -, התשס"ב 9142קובץ תקנות  
8

 )כולל שינוי שם הצו( 532, עמ' 1.2.2000 -, התשס"ב 9142קובץ תקנות  


