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 לחברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ ©כל הזכויות שמורות 

 infospot.co.il השימוש במסמך כפוף לתקנון אתר

  2010-א"התשע(, אגרות) נקי אוויר תקנות

 תוכן עניינים:

 1 ......................................................................................... :זה מסמך על - הקדמה

 2 --------------------------------- החוק נוסח ---------------------------------

 2 ............................................................................................................ הגדרה.1

 2 ................................................................................................... אגרות שיעורי.2

 2 ........................................................................................... וםהתשל ומועד אופן.3

 3 ........................................................................................... ההיתר לתוקף תנאי.4

 3 ................................................................................................... למדד הצמדה.5

 4 ........................................................................................ וריבית הצמדה הפרשי.6

 4 ...................................................................................................... אגרה החזר.7

 4 .................................................................................................... מעבר הוראת.8

 5 ................................................................................................... ראשונה תוספת

 6 ..................................................................................................... שנייה תוספת

 :על מסמך זה -הקדמה 

 . פרסומים נוספים של החוק1

 , משרד המשפטים266' עמ(, 16.12.2010) א"התשע, 5169 ובץ תקנותק .א

 , הכנסת1338' עמ, 25.07.11 א"התשע, 607 תיתממשל עת חוקהצ .ב

 נוסח החוק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה .ג

 .infospotנוסח החוק באתר  .ד

 . תיקונים המשולבים במסמך זה2

 להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה. 

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

 1187' עמ(, 20.7.2011) א"התשע, 7017 ובץ תקנותק .א

 867' עמ(, 19.1.2012) ב"התשע, 7081 ובץ תקנותק .ב

 144' עמ(, 7.2.2013) ג"התשע, 7221 ובץ תקנותק .ג

 678(, עמ' 16.2.2014, התשע"ד )7342קובץ תקנות  .ד

 458' עמ(, 30.12.2015) ה"התשע, 7591 התקנות קובץ .ה

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4AAA6355-AE54-4B13-9138-3FAB2827E7B1/24099/6951.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/607/607.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/avir29.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/avir29.pdf
http://www.infospot.co.il/sviva/la/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%A0%D7%A7%D7%99_%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%90_2010
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/47045C17-D036-4E0C-9607-6CEB1AD0CC68/29163/7017.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EC02ADCE-C91F-4D06-A27C-AF4E49F0ACAA/33111/7081.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/65F0CE77-3AC6-4FDF-B288-40E23FB894B9/39782/7221.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AD645F6C-C034-4E41-B7F2-2569BCD613F6/42949/7342.pdf
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe656Q3p0p5L40x9CbGMbi1ek%3d
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 ---------------------------------וק נוסח הח ---------------------------------

 2010-א"התשע(, אגרות) נקי אוויר תקנות

 

 שר בהסכמת(, החוק - להלן) 2008-ח"התשס, נקי אוויר לחוק 30 סעיף לפי סמכותי בתוקף

 ועדת ובאישור, 1985-ה"התשמ, התקציב יסודות לחוק ב39 וסעיף לחוק 30 סעיף לפי, האוצר

 :אלה תקנות מתקין אני, כנסתה של הסביבה והגנת הפנים

 הגדרה.1

 ובקשה לחוק 18 סעיף לפי כמשמעותה פליטה להיתר בקשה - "להיתר בקשה", אלה בתקנות

 .לחוק 25 בסעיף כמשמעותה פליטה היתר לחידוש

 אגרות שיעורי.2

א"התשע: תיקונים)
1

ב"התשע, 
2

ג"התשע, 
3

, התשע"ד
4

, התשע"ה
5

) 

 יחידת לכל חדשים שקלים 202,370 תהיה הפליט להיתר בקשה הגשת בעד אגרה (א)

 הקבוע המספר, היתר טעון פליטה מקור לכל החיוב יחידות מספר יהיה זה לעניין; חיוב

 .לצדו' א בטור המצוין הפליטה מקור סוג לצד הראשונה בתוספת' ב בטור

, לחוק 27 בסעיף כהגדרתו, משמעותי הפעלה שינוי לערוך בקשה הגשת בעד אגרה (ב) 

 לכל החיוב יחידות מספר יהיה זה לעניין; חיוב יחידת לכל חדשים שקלים 28,990 תהיה

 מקור סוג לצד הראשונה בתוספת' ב בטור הקבוע המספר, היתר טעון פליטה מקור

 .לצדו' א בטור המצוין הפליטה

 פעילות, מיתקן כל של האגרות כסכום תחושב( ב)–ו( א) משנה בתקנות כאמור אגרה (ג)

 בבקשה או להיתר בבקשה כלולים אשר לחוק השלישית בתוספת המפורטים תהליך או

 .העניין לפי, משמעותי הפעלה שינוי לערוך

 פליטה מקורות של אחד מסוג ליותר המשתייך פליטה מקור בעבור אגרה (ד)

 הגבוה החיוב יחידות מספר לפי תחושב הראשונה שבתוספת' א בטור מהמפורטים

 .מביניהם

 תשלוםה ומועד אופן.3

 הגשת במועד או פליטה להיתר הבקשה הגשת במועד תשולם 2 בתקנה כאמור אגרה (א)

 להיתר בקשה מגיש רשאי ואולם, העניין לפי, משמעותי הפעלה שינוי לעריכת הבקשה

                                                             
 1187' עמ(, 20.7.2011) א"התשע, 7017 ובץ תקנותק 1
 678' עמ(, 19.1.2012) ב"התשע, 7081 ובץ תקנותק 2
 144' עמ(, 7.2.2013) ג"שעהת, 7221 ובץ תקנותק 3
4

 678(, עמ' 16.2.2014, התשע"ד )7342קובץ תקנות  
5

 459(, עמ' 30.12.2015) ה, התשע"7591קובץ תקנות 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/47045C17-D036-4E0C-9607-6CEB1AD0CC68/29163/7017.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EC02ADCE-C91F-4D06-A27C-AF4E49F0ACAA/33111/7081.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/65F0CE77-3AC6-4FDF-B288-40E23FB894B9/39782/7221.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AD645F6C-C034-4E41-B7F2-2569BCD613F6/42949/7342.pdf
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe656Q3p0p5L40x9CbGMbi1ek%3d
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 :האלה ובמועדים בשיעורים בתשלומים( א)2 תקנה לפי אגרה לשלם פליטה

 הסכום, כאמור בקשה של ןהראשו בשלב פליטה להיתר בקשה הגשת במועד (1)

 ;חיוב יחידת לכל השנייה בתוספת( א) בטור האמור

 שנה כל של בינואר 15  יום עד בינואר 1 מיום, הפליטה היתר קבלת לאחר (2)

 .חיוב יחידת לכל השנייה בתוספת( ב) בטור האמור הסכום, בתוקף ההיתר שבה

 לגרוע כדי משמעותי הפעלה שינוי לערוך בקשה הגשת בעד אגרה בתשלום אין (ב)

 (.2()א)3 תקנה לפי האגרות את לשלם היתר בעל של מחובתו

 בתקנת כאמור ובמועדים בשיעורים האגרה לשלם פליטה להיתר בקשה מגיש בחר (ג)

 בשל או החוק לפי הוראות הפרת של מטעמים הפליטה היתר ובוטל( 2)–ו( 1()א) משנה

 לפי האגרה סכום יתרת את הפליטה היתר בעל ישלם, 4 בתקנה כאמור אגרה תשלום–אי

 .הפליטה היתר ביטול ממועד ימים 45 בתוך, שולמה שלא 2 תקנה

 ואולם; הממשלתי התשלומים שרת באמצעות תשולם אלה בתקנות כאמור אגרה (ד)

 התשלום כי מצא אם אחרת בדרך תשלום על להורות הסביבה להגנת המשרד חשב רשאי

, נוספות הוראות לתת הוא רשאי וכן, אפשרי אינו תיהממשל התשלומים שרת באמצעות

 .התשלום על המעידים מסמכים להגשת הנוגעות הוראות לרבות

 ההיתר לתוקף תנאי.4

 לפי פליטה היתר יבוטל לא ואולם, הפליטה היתר יבוטל(, 2()א)3 בתקנה כאמור אגרה שולמה לא

 לו וניתנה, הפליטה היתר לבעל מראש הודעה כך על שניתנה לאחר אלא זו תקנה הוראות

 .6 בתקנה כאמור וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, האגרה את לשלם סבירה הזדמנות

 למדד הצמדה.5

  יהיו השנייה שבתוספת בטבלה' ב–ו' א ובטורים 2 בתקנה הנקובים האגרה סכומי (א)

 של ויהשינ שיעור לפי(, השינוי יום - להלן) שנה כל של בינואר 1–ב וישתנו למדד צמודים

 .היסודי המדד לעומת החדש המדד

 ליום שנקבעו הסכומים בסיס על ייעשה( א) משנה בתקנת כאמור הסכומים עדכון (ב)

 (.ג) משנה תקנת לפי שעוגל לפני, הקודם השינוי

 מכפלה שהוא הקרוב לסכום יעוגל(, א) משנה בתקנת כאמור שהשתנה אגרה סכום (ג)

 .חדשים שקלים עשרה של

 נוסח את ברשומות בהודעה יפרסם הסביבה להגנת המשרד של כלליה המנהל (ד)

 (.ג) עד( א) משנה בתקנות האמור עקב שהשתנה כפי הראשונה התוספת

 - זו בתקנה (ה)

 ;לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד -" המדד"
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 ;השינוי יום לפני לאחרונה שפורסם המדד -" החדש המדד"

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

 .2010 ינואר בחודש שפורסם המדד - אלה תקנות של תחילתן שלאחר הראשון

 וריבית הצמדה הפרשי.6

 וריבית הצמדה הפרשי ייווספו, 3 תקנה לפי במועדה שולמה שלא 2 בתקנה כאמור אגרה על

 .בפועל התשלום מועד עד, 1961-א"התשכ, צמדהוה ריבית פסיקת בחוק כהגדרתם

 אגרה החזר.7

 .יוחזרו לא שולמו אשר ממנה חלק או אגרה

 מעבר הוראת.8

 האגרה את הבקשה מגיש ישלם, אלה תקנות של תחילתן לפני פליטה להיתר בקשה הוגשה

 .פרסומן מיום חודשים שלושה בתוך, אלה בתקנות כאמור
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 ראשונה תוספת

 (2 תקנה)

 פליטה להיתר בקשה מגיש בעבור חיוב יחידות מספר

 .פעולות של קבועה סדרה ידי על אחר למוצר גלם חומר של הפיכה - "תהליך", זו בתוספת

 טור א'

 סוג מקור הפליטה

 טור ב'

מספר 

יחידות 

 החיוב

תעשיות 

 אנרגיה

כאמור 

 1בפרט 

לתוספת 

השלישי

 ת לחוק

פרט 

1.1 

דלק מיתקן שריפה המוסק ב

 מוצק

4 

מיתקן שריפה המוסק בדלק 

 נוזלי

2 

מיתקן שריפה המוסק בדלק 

 גזי

1 

 1.2פרט 

 1.3פרט 

 1.4פרט 

2 

 ייצור ועיבוד מתכות

 לתוספת השלישית לחוק 2כאמור בפרט 

1 

תעשייה 

מינרלי

 ת

כאמור 

 3בפרט 

לתוספת 

השלישי

 ת לחוק

פרט 

3.1 

 2 בלא שריפת פסולת

 4 עם שריפת פסולת

 3.2פרט 

 3.3פרט 

 3.4פרט 

2 

תעשייה 

 כימית

כאמור 

 4בפרט 

לתוספת 

השלישי

 ת לחוק

 5מקור פליטה שמתקיימים בו 

 תהליכים ומעלה

4 

 2מקור פליטה שמתקיימים בו בין 

 תהליכים 5–ל

2 

מקור פליטה שמתקיים בו תהליך 

 אחד

1 

 ניהול פסולת

 לתוספת השלישית לחוק 5כאמור בפרט 

4 

 1 אחרותפעילויות 



 

6 

 לחברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ ©כל הזכויות שמורות 

 infospot.co.il השימוש במסמך כפוף לתקנון אתר

 לתוספת השלישית לחוק 6כאמור בפרט 

 

 

 שנייה תוספת

א"התשע: תיקונים)
6

ב"התשע, 
7

ג"התשע, 
8

, התשע"ד
9

, התשע"ה
10

) 

 (6–ו 3 תקנות)

 פליטה היתר למתן בקשה הגשת בעד חדשים בשקלים אגרה

 בתשלומים המשולמת

 

 'א טור

 הגשת בעת לתשלום סכום

 הבקשה

 'ב טור

 שנה מדי לתשלום סכום

67,110 19,330 

 

 (2010 בדצמבר 7) א"התשע בכסלו' ל

ד לע דן ג  אר

 הסביבה להגנת השר

 

                                                             
6

 1187' עמ(, 20.7.2011) א"התשע, 7017 ובץ תקנותק 
7

 678' עמ(, 19.1.2012) ב"התשע, 7081 ובץ תקנותק 
8

 144' עמ(, 7.2.2013) ג"התשע, 7221 תקנות ובץק 
9

 678(, עמ' 16.2.2014, התשע"ד )7342קובץ תקנות  
10

 459(, עמ' 30.12.2015) ה, התשע"7591קובץ תקנות  

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/47045C17-D036-4E0C-9607-6CEB1AD0CC68/29163/7017.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EC02ADCE-C91F-4D06-A27C-AF4E49F0ACAA/33111/7081.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/65F0CE77-3AC6-4FDF-B288-40E23FB894B9/39782/7221.pdf
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AD645F6C-C034-4E41-B7F2-2569BCD613F6/42949/7342.pdf
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe656Q3p0p5L40x9CbGMbi1ek%3d

