חוק שמירת הניקיון )תיקון מס'  ,(9התשס"ז2007-

*

הוספת כותרת
פרק א'

.1

תיקון סעיף 1

.2

הוספת כותרת
פרק ב'

.3

הוספת כותרת
פרק ג'

.4

הוספת כותרת
פרק ד'

.5

הוספת כותרת
פרק ה

.6

תיקון סעיף 10

.7

בסעיף )10ה( לחוק העיקרי ,אחרי "לפי סעיף  ",11יבוא "היטל על הטמנת פסולת לפי
סעיף 11ב.",

הוספת כותרת
פרק ו'

.8

אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 11א
והוספת סעיפים
11ב עד 11יג
וכותרת פרק ז'

.9

במקום סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא:

בחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד) 11984-להלן  -החוק העיקרי( ,לפני סעיף  1יבוא:
"פרק א' :פרשנות"
בסעיף  1לחוק העיקרי ,אחרי ההגדרה "רשות מקומית" יבוא:
""המשרד"  -המשרד להגנת הסביבה;
"השר"  -השר להגנת הסביבה".
אחרי סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ב' :השלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים"
אחרי סעיף  6לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ג' :סילוק פסולת וגרוטות רכב"
אחרי סעיף 8ד לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ד' :מכלים למשקה"
אחרי סעיף  9לחוק העיקרי יבוא
"פרק ה' :קרן לשמירת הניקיון"

"פרק ו' :היטלים"

"הגדרות פרק ו'

11א .בפרק זה -
"אתר לסילוק פסולת"  -מקום המשמש לפינוי ולסילוק של
פסולת המפורטת בתוספת;
"היטל הטמנה"  -היטל בשל הטמנת פסולת באתר לסילוק
פסולת בסכום המפורט בטור ג' לתוספת ,לפי סוג הפסולת
וסוג האתר כמפורט בטורים א' ו–ב' לתוספת בהתאמה;
"מפעיל"  -מחזיק או מנהל של אתר לסילוק פסולת;
"פסולת"  -לרבות פסולת בנין וגרוטות רכב.

__________
*

1
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התקבל בכנסת ביום כ"ו בטבת התשס"ז ) 16בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,236מיום י' באייר התשס"ו ) 8במאי  ,(2006עמ'  298ועמ' .317
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ד ,עמ' .545
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היטל על הטמנת 11ב) .א( מפעיל אתר לסילוק פסולת ישלם היטל הטמנה לפי
פסולת
הוראות פרק זה.
)ב( היו לאתר לסילוק פסולת שני מפעילים או יותר ,חייבים
הם בתשלום היטל הטמנה ,יחד ולחוד.
ייעוד כספי היטל 11ג) .א(
הטמנה

היטל הטמנה ישולם לקרן.

)ב( הכספים שיתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה יתנהלו בחשבון
נפרד וישמשו לפיתוח ,להקמה ולייעול אמצעים חלופיים להטמנת
פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה )בסעיף זה -
אמצעים חלופיים( ולעידוד השימוש בהם.
)ג( הנהלת הקרן רשאית להחליט על סיוע לפיתוח ,הקמה
וייעול של אמצעים חלופיים ולעידוד השימוש בהם ,לפי אמות
מידה שתקבע ,ובלבד שאמות מידה שלפיהן יינתן סיוע לרשויות
מקומיות ייקבעו ,בין השאר ,בהתחשב במצבן הכלכלי.
תשלום היטל
הטמנה וגבייתו

11ד) .א( היטל הטמנה ישולם לא יאוחר מיום ה– 15בכל חודש ,בעד
הפסולת שהוטמנה באתר לסילוק פסולת בחודש הקודם.
)ב( לא שולם היטל הטמנה במועד כאמור בסעיף קטן )א(,
ייווספו עליו ,לתקופת הפיגור ,הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק
פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א) 21961-בחוק זה  -הפרשי
הצמדה וריבית( ,עד למועד תשלומו.
)ג( על גביית היטל הטמנה יחולו הוראות פקודת המסים )גביה(.3

רישום כניסת
פסולת לאתר
לסילוק פסולת

11ה) .א( מפעיל אתר לסילוק פסולת ינהל ,לגבי כל רכב מוביל
פסולת הנכנס לאתר ,רישום הכולל את הפרטים האלה:
)(1

מספר רישוי של הרכב;

)(2

שם הנהג;

)(3

מועד כניסת הרכב לאתר;

) (4סוג הפסולת המובלת ברכב ,כמות הפסולת לפי
משקלה ,ומקור הפסולת על פי הרשום בתעודת המשלוח.
)ב( הרישום כאמור בסעיף קטן )א( ישמש בסיס לחישוב סכום
היטל ההטמנה שהמפעיל חייב בתשלומו לפי התוספת.
דיווח לענין
תשלום היטל
הטמנה

11ו .במועד תשלום היטל הטמנה ,ימסור כל מפעיל לחשב המשרד דיווח
בדבר פירוט החישוב לקביעת הסכום ששולם ,במתכונת שיורה
עליה חשב המשרד; כן ימציא כל מפעיל לחשב המשרד ,בתום
כל שנת כספים ולא יאוחר משישה חודשים מתום שנת הכספים,
דיווח שנתי הכולל פירוט של סכומי היטל ההטמנה ששילם בשנה
הקודמת והחישוב לקביעת הסכומים כאמור; הדיווח השנתי יוגש
כשהוא מאומת בתצהיר ומאושר בידי רואה חשבון.

__________
1
2

ס"ח התשכ"א ,עמ' .192
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1374
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דרישת מידע
11ז .חשב המשרד או נציג מטעמו רשאים לדרוש ממפעיל אתר
ששימש לעריכת
לסילוק פסולת להמציא להם כל מידע ששימש בסיס לעריכת
דיווח
הדיווח לפי סעיף 11ו; נדרש מפעיל אתר לסילוק פסולת להמציא
מידע כאמור ,ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

קביעת סכום היטל 11ח .לא מסר מפעיל אתר לסילוק פסולת דיווח כאמור בסעיף 11ו ,או
הטמנה על ידי
שמסר דיווח כאמור אך לחשב המשרד יש טעמים סבירים להניח
חשב המשרד
שהדיווח אינו נכון ,רשאי חשב המשרד ,לאחר שנתן למפעיל
האתר הזדמנות להשמיע את טענותיו ,לקבוע בהחלטה מנומקת
את סכום היטל ההטמנה שעל מפעיל האתר לשלם.
ערעור על קביעת 11ט) .א( על החלטת חשב המשרד לפי סעיף 11ח ניתן לערער לפני
סכום היטל הטמנה
בית משפט שלום ,בתוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה
ההחלטה.
)ב( אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן )א( כדי לעכב תשלום
היטל הטמנה ,אלא אם כן הסכים לכך חשב המשרד או שהורה
בית המשפט אחרת.
)ג( התקבל ערעור כאמור בסעיף קטן )א( ,יוחזר היטל ההטמנה
בהתאם לקביעת בית המשפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
מיום תשלומו עד יום החזרתו.
)ד( על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות ,ובית
המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
הצמדה למדד

11י) .א( סכומי היטל ההטמנה הנקובים בטור ג' לתוספת ,יהיו
צמודים למדד ויעודכנו ב– 1בינואר בכל שנה )בסעיף זה  -יום
העדכון( ,לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
)ב(

בסעיף זה -

"המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
הקודם ,ולענין יום העדכון הראשון  -המדד שפורסם
בחודש ינואר ;2007
"יום העדכון הראשון"  -כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר .(2008
תשלום קנס אינו 11יא .אין בתשלום קנס שהוטל לפי סעיף )13א() (6עד ) (9כדי לפטור
פוטר מהיטל
מתשלום היטל הטמנה.
הטמנה

שינוי התוספת
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11יב .השר רשאי ,בצו ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים
והגנת הסביבה של הכנסת ,לשנות את התוספת.
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דיווח לוועדת
הפנים והגנת
הסביבה של
הכנסת

.10

11יג .הנהלת הקרן תדווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
על יישום מטרות הקרן לפי חוק זה אחת לשישה חודשים.
פרק ז' :אכיפה ועונשין"

בסעיף )13א( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (6יבוא:
")(6

תיקון סעיף 13

אינו מקיים חובת תשלום היטל הטמנה ,בניגוד להוראות סעיפים 11ב או 11ד;

) (7אינו מנהל רישום לענין כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת ,בניגוד להוראות
סעיף 11ה;
) (8אינו מוסר לחשב המשרד דיווח לענין תשלום היטל הטמנה ,בניגוד להוראות
סעיף 11ו;
) (9אינו ממציא לחשב המשרד או לנציג מטעמו מידע שנדרש ממנו ,בניגוד להוראות
סעיף 11ז".

.11

הוספת כותרת
פרק ח'

אחרי סעיף  15לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ח' :הוראות שונות"

.12

הוספת תוספת

אחרי סעיף  23לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
סעיף 11ב
)היטל הטמנה(
בתוספת זו -
"פסולת מעורבת"  -פסולת מוצקה ,מכל מקור שהוא ,לרבות ממשק בית ,מבית עסק,
מתעשיה או מחקלאות ,המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים ,כגון
שאריות מזון ,אריזות פלסטיק או גזם ,ואשר אינה מכילה חומר מסוכן;
"פסולת יבשה"  -פסולת מוצקה ,מכל מקור שהוא ,שאינה מכילה מרכיבים אורגניים
רקבוביים ,כגון גרוטות ,צמיגים או עץ מעובד ,ואשר אינה מכילה פסולת בנין או
חומר מסוכן;
"שאריות מיון פסולת"  -פסולת הנוצרת בתהליך מיון והפרדה של פסולת מעורבת
ואשר חומר אורגני רקבובי מהווה עד חמישה אחוזים ממשקלה;
"בוצה"  -חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך טיפול בשפכים במפעל טיפול בשפכים,
למעט חומר כאמור המתקבל בתהליך המקדמי של טיפול בשפכים שמבוצעים בו
סינון גס והפרדת חול ושמנים ,ואשר אינו מכיל חומר מסוכן;
"בוצה תעשייתית"  -בוצה הנוצרת בתהליך טיפול בשפכי תעשיה ,ואשר מכילה חומר
מסוכן;
"חומר מסוכן"  -כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים.
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סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת
טור ג'
סכום היטל ההטמנה )בשקלים חדשים לטון(

בשנת
2007

בשנת
2008

בשנת
2009

בשנת
2010

בשנת
2011
ואילך

 .1פסולת מעורבת או
פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת
מעורבת

10

20

30

40

50

 .2פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת
יבשה

0.80

1.60

2.40

3.20

4

 .3שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת

0.80

1.60

2.40

3.20

4

 .4בוצה

אתר לסילוק פסולת
מעורבת

24

48

72

96

120

 .5בוצה תעשייתית

אתר לסילוק פסולת

8

16

24

32

40

 .6פסולת בנין

אתר לסילוק פסולת

0.80

1.60

2.40

3.20

"4

טור ב'
סוג האתר לסילוק פסולת

טור א'
סוג הפסולת

תחילה

.13

תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז ) 1ביולי .(2007
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(91התשס"ז2007-

*

תיקון סעיף 74

.1

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 11995-להלן  -החוק העיקרי(,
בסעיף - 74
) (1בסעיף קטן )ב() ,(1במקום "בתחילת כל שנת לימודים" יבוא "לפני תחילת כל שנת
לימודים או בתחילתה";
) (2בסעיף קטן )ב ,(1במקום הקטע החל במילים "בתחילת שנת לימודים פלונית"
עד המילים "שבתחילת אותה שנת לימודים" יבוא "לפני שנת לימודים פלונית ,אם
התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש יולי שבתכוף לפני אותה שנת לימודים,
או בתחילת שנת הלימודים  -אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט
שבתכוף לפני אותה שנה".

__________
*

1
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התקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התשס"ז ) 15בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,226מיום י"א בכסלו התשס"ו ) 12בדצמבר  ,(2005עמ' .213
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ז ,עמ' .54
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