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הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-12009, אני 
מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2020,   .1
מיום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021( -

)1( נוסח תקנה 3)ה( לתקנות יהיה:

")ה( בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה 
בסכום של 6,066 שקלים חדשים.";

)2( נוסח התוספת הראשונה לתקנות יהיה:

"תוספת ראשונה
)תקנות 1, 2, 3 ו–4(

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)UV( 607שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה על–סגולה

607שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל 

 שאינו עולה על 
3x10-6W/cm2

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

607שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינת לייזר

607שנההיתר הפעלה

 היתר סוג למקור קרינה 
Class 3 מסוג

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)IR( 607שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה תת–אדומה

607שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

100mW/cm2 עולה על

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר הנמוך מ–10 מגה הרץ

606,594חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנים

303,297

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ט, עמ' 381; התש"ף, עמ' 2072.  1
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מ–10 מגה הרץ עד 

400 מגה הרץ

1,533 בעד הספק חמש שניםהיתר הקמה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 1,533 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 250 
וואט נוספים

767 בעד הספק חמש שניםהיתר הפעלה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 767 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 
250 וואט נוספים

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מעל 400 מגה הרץ

1,213שנההיתר הקמה

3,640חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 5 וואט

1,213 וכן - 607 חמש שנים
בעד כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
ממיתקן של חובבי רדיו

121שנההיתר הקמה

121חמש שניםהיתר הפעלה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
- )ELF(

 )1( ממיתקן 
לייצור חשמל, 
למעט ממיתקן 

המייצר חשמל 
בזרם ישר כמפורט 

בפסקה )2(

303 בעד כל מגה חמש שניםהיתר הקמה
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנים

151 בעד כל מגה 
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

604 וכן - 242 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)2( ממיתקן 
המייצר חשמל 

בזרם ישר

6,050חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנים

18,146

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

3,022 וכן - 1,210 חמש שנים
בעד כל מקור 

קרינה
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן להולכת 
חשמל; לעניין זה ייחשב 

כל אחד מאלה מיתקן אחד: 
קו מתח–על מתחנת כוח 

לתחנת מיתוג, או קו מתח 
עליון מתחנת משנה או 

תחנת מיתוג לתחנת משנה

606,594חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנים

303,297

היתר סוג למיתקן להולכת 
חשמל בעל תצורה קבועה 

בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנים

3,033 וכן - 1,213 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לחלוקה 

ולהספקה של חשמל; לעניין 
זה ייחשב כל אחד מאלה 

מיתקן אחד: קו מתח גבוה 
מתחנת משנה לשנאי חלוקה 

או קו מתח נמוך משנאי 
חלוקה לכניסה למונה לקוח

6,066חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנים

18,198

היתר סוג למיתקן לחלוקה 
ולהספקה של חשמל בעל 

תצורה קבועה בלתי ניתנת 
לשינוי

עשרים וחמש 
שנים

3,033 וכן - 1,213 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן השנאה, 

לרבות תחנת מיתוג

6,066חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנים

18,198

היתר סוג למיתקן השנאה 
בעל תצורה קבועה בלתי 

ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנים

3,033 וכן - 1,213 
בעד כל מקור 

קרינה"

י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(
)חמ 3-1078(

ן ה כ ת  י ל ג
המנהלת הכללית של המשרד להגנת הסביבה

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( )מס' 2(, התשפ"א-2021
התשמ"ד-11984  פסולת(,  )הטלת  הים  זיהום  מניעת  לתקנות  5)ב(  לתקנה   בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2021 לעומת המדד שפורסם ביום י"ב באדר א'   .1
התשמ"ד )15 בפברואר 1984(, מיום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021( ישתנה סכום 
האגרה להגשת בקשה להיתר או לחידושו שבתקנה 5)א( לתקנות, והוא יהיה 1,251 

שקלים חדשים.

י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(
)חמ 3-1715(

ג ר דב נ ז ר  מ ת  
השרה להגנת הסביבה  

עדכון אגרות

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשפ"א, עמ' 514.  1
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