
 

 

 יהודה, לאיכות הסביבה רשויות מקומיותחוק עזר לאיגוד 

 7022 - ח"התשס( תיקון) (מדידת גז רדון)

 

 1921 –א "התשמ, (298' מס( )יהודה והשומרון)ג לתקנון המועצות המקומיות "י 57בתוקף סמכותו לפי סעיף 

( יהודה והשומרון)יהודה ולשם ביצוע תפקידו לפי צו בדבר הקמת איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה 

 .מתקין איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה יהודה חוק עזר זה, 1998 –ב "התשנ
 

( מדידת גז רדון)בחוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה יהודה  א.1 1תיקון סעיף 

" "בדיקת גז רדון"במקום הגדרת  ,1בסעיף ( להלן חוק העזר העיקרי) 8222 -ס"התש

 :יבוא" דיקהב"או 

בדיקה לגילוי הימצאות גז רדון  –" בדיקה קצרה"או " בדיקת גז רדון קצרת טווח"

הבדיקה תבוצע . בבניין ומדידת ריכוזו לאורך זמן של שלושה עד שבעה ימים

שיטות פסיביות למדידת ריכוז " – 1חלק  5157י "ת, בהתאם לדרישות תקן ישראלי

ועל פי הנחיות "(. התקן"להלן )שראלי ונספחיו של מכון התקנים הי" מבנים: גז רדון

 .המשרד להגנת הסביבה בישראל

 :תתווסף הגדרהבחוק העזר העיקרי , הגדרות – 1בסעיף  ב.1

 בדיקה לגילוי המצאות גז רדון   -" בדיקה ארוכה"או " בדיקת גז רדון ארוכת טווח"             

 בתנאי מחייה , במבנה ומדידת ריכוזו לאורך תקופת זמן של שלשה עד שישה חודשים             

 .ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה בישראל, בהתאם לדרישות התקן, רגילים             

בדיקת "לאחר המילים " קצרת טווח"חוק העזר העיקרי יתווספו המילים ל 3בסעיף  א.8 3תיקון סעיף 

 ". גז רדון

ישלם , בדיקת גז רדון ארוכת טווחעבור "א 1יבוא סעיף קטן ( 1)ר סעיף קטן לאח ב.8 

לכיסוי הוצאות , לכל בדיקה בחדר. ₪ 177.52אגרה בשיעור  מזמין המדידה לאיגוד

 ."י האיגוד"הקמה ואחזקת מפעל למדידת גז רדון ע

  :לחוק העזר העיקרי יבוא 3 לאחר סעיף .3 5הוספת סעיף 

 .בלת גביהמג:  5              

 מועצת טעונה אישור ( 8212בינואר  1)ע "ו בטבת התש"החל ביום טהטלת אגרה               

 .הממונה האיגוד ואישור 

יעודכנו שיעורי האגרות שנקבעו  לחוק העזר העיקרי (8)3על אף האמור בסעיף  .5 הוראת שעה

י שיעור שינוי לחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה לפ 1 -בלחוק עזר זה  8בסעיף 

לעומת המדד של חודש יוני , המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתו של חוק עזר זה

8225. 

 

 82.18.8225 :תאריך

 גבריאלה בר זכאי 

 
 

 ר מועצת האיגוד"יו 


