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 על מסמך זה: -הקדמה 

 . פרסומים נוספים של החוק2

 672' עמ(, 19.3.1662) ב"התשנ, 5345 ובץ תקנותק .א

 וק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבהנוסח הח .ב

 .infospotנוסח החוק באתר  .ג

 

 

 . תיקונים המשולבים במסמך זה1

 להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה. 

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

 (.שם שינוי כולל) 677' עמ(, 41.5.2011) א"התשע, 7002 ובץ תקנותק .א

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/avir06.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%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A0_%D7%91_1992
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E3313EA7-26AE-42FC-8B68-247B25423B7E/28032/7002.pdf
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 ------------------------------------------------- נוסח החוק --------------------------------------------------

  2991-ב"התשנ(, אויר איכות) נקי אוויר תקנות

 אני(, החוק - להלן) 1691-א"התשכ, מפגעים למניעת לחוק 11-ו 5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף

 :אלה תקנות מתקין

 סביר בלתי או חזק אויר זיהום.2

 - להלן) בתוספת' א בטור המפורטים מן חומר הימצאות הוא סביר בלתי או חזק אויר זיהום

 הנמשכת במדידה, בתוספת' ב בטור לצידו שנקבע הריכוז על העולה ממוצע בריכוז, באויר( מזהם

 '.ג בטור לצידו הנקוב הזמן בפרק

 סייג.1

(א"התשע תיקון)
1

 

 (.בוטלה)

 מזהמים מדידת.3

(א"התשע תיקון)
2

 

 (.בוטלה)

 ודינים הוראות שמירת.4

 הוראות שניתנו מקום בתוספת הקבוע בריכוז מזהם לפליטת אישור משום אלה בתקנות אין

 או חזק אויר זיהום מניעת לענין דין כל לפי מסמכויות לגרוע כדי בהן ואין, וקהח לפי אחרות

 .סביר בלתי

 ביטול.5

 .בטלות - 1671-ב"התשל(, האויר איכות) מפגעים למניעת תקנות

 תחילה.6

 .פרסומן מיום ימים שלושים אלה תקנות של תחילתן

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 (.שם שינוי כולל) 677' עמ(, 41.5.2011) א"התשע, 7002 ובץ תקנותק 
 (.שם שינוי כולל) 677' עמ(, 41.5.2011) א"התשע, 7002 ובץ תקנותק 2

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E3313EA7-26AE-42FC-8B68-247B25423B7E/28032/7002.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E3313EA7-26AE-42FC-8B68-247B25423B7E/28032/7002.pdf
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 תוספת

 (2-ו 1)תקנות      

(א"התשע תיקון)
3

 

 -זו בתוספת 

 כמות מזהם המבוטאת במיליגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב; - "ריכוז במ"ג/מ"ק"

 כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע; -ר" "ריכוז בטון/קמ"

 

 מזהמים גזיים -חלק א 
 )בוטל(

 

 מזהמים חלקיקיים מרחפים -חלק ב 
 

 

 טור ג' טור ב'  טור א'  

    המזהם  

 פרק זמן מדידה ריכוז במ"ג/מ"ק נוסחה כימית   ימס' סדור

 שעות Suspended - 0.300 3 )בוטלו( .1-4

 חצי שעה Phosphate P2O5 0.250 פוספאט .5

 שעות in Suspended  0.100 24) )בחומר 

 שנה Particulate  0.040 1 חלקיקי 

    (Matter מרחף( 

 שעות Lead (in Pb 0.0050 24 )בוטלו( .6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.שם שינוי כולל) 677' עמ(, 41.5.2011) א"תשעה, 7002 ובץ תקנותק 3

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E3313EA7-26AE-42FC-8B68-247B25423B7E/28032/7002.pdf
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 מזהמים חלקיקיים שוקעים -חלק ג 
 

 

 טור ג' טור ב'  טור א'  

    המזהם  

 פרק זמן ריכוז נוסחה   מס'

 מדידה בטון/קמ"ר כימית   סדורי

     )בוטל( .1

 שעות Phosphate P2O5 0.25 24 פוספאט .2

 ימים 30 5.0    

 

 

 

קי       (1662 באפריל 6) ב"התשנ בניסן' ו ח ר צ י מ  ש

 הסביבה לאיכות והשר הממשלה ראש

 

 
 


