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 לחברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ ©כל הזכויות שמורות 

 infospot.co.il השימוש במסמך כפוף לתקנון אתר

(, הציבור לעיון הסביבה איכות על מידע העמדת) המידע חופש תקנות

  9002-ט"התשס

 -- תוספות בלבד --
 

 ראשונה תוספת

 (2 תקנה)

 

 

 ;אוויר איכות של סביבתיות מדידות תוצאות (1)

 ;מארובות לרבות, לאוויר מזהמים פליטת של מדידות תוצאות (2)

 פסולת או, 1993-ג"התשנ, המסוכנים החומרים בחוק כהגדרתו מסוכנים חומרים אירוע בדבר, מידע באיסוף שמקורו מידע או דיווח (3)
 ;בסביבה שהושלכה מסוכנים חומרים

 ;ימית סביבה של מדידות תוצאות (4)

 ;תעשייתיים שפכים לרבות, בקולחים או בשפכים מדידות תוצאות (5)

 ;לים המוטלת פסולת של מדידות תוצאות (6)

 ;המים בחוק כמשמעותו מים במקור המבוצעות מדידות תוצאות (7)

 ;לסביבה וקולחים שפכים זרימות על נתונים (8)

 ;בבוצות טיפול וממפעלי בשפכים טיפול ממיתקני המסולקת ואיכותה הבוצה כמות על נתונים (9)

 ;ולטיוב לדישון בקרקע המפוזרת בבוצה המבוצעות מדידות תוצאות (11)

 ;בסביבה הדברה חומרי יישום (11)

 ;פסולת סילוק באתרי גז–ביו של פליטות נתוני (12)

 ;פסולת סילוק אתר לתחומי מחוץ פסולת תשטיפי של פליטה נתוני (13)

 ;1984-ד"התשמ, הניקיון שמירת בחוק כהגדרתה -" השלכה, "זה לעניין; הרבים ברשות המושלכת פסולת (14)

 ;מייננת ובלתי מייננת קרינה מדידות תוצאות (15)

 ;ראדון גז ריכוזי מדידות תוצאות (16)

 ;בנייה וחומרי מקרקע ראדון גז של אמנציה מדידות של תוצאות (17)

 ;רעש מדידות של תוצאות (18)

 ;ריח מדידות של תוצאות (19)

 ;רקעבק המבוצעות מדידות תוצאות (21)

 ;ציבוריות ביוב מערכות ולרבות, לסביבה, ומוצריהם שמנים, דלקים לרבות, תעשייתיים שפכים של דליפות או זרימות (21)

 .פינוי ויעדי ואיכותה כמותה, התמלחת מקור לרבות תמלחת פינוי (22)
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 שניה תוספת

 (7 תקנה)

 

 אשדוד עיריית (1)

 אשקלון עיריית (2)

 הרצליה עיריית (3)

 חולון עיריית (4)

 חיפה עיריית (5)

 הכרמל טירת עיריית (6)

 יבנה עיריית (7)

 ירושלים עיריית (8)

 סבא כפר עיריית (9)

 כרמיאל עיריית (11)

 ציונה נס עיריית (11)

 עילית נצרת עיריית (12)

 נשר עיריית (13)

 נתניה עיריית (14)

 מוצקין קריית עיריית (15)

 העין ראש עיריית (16)

 גן רמת עיריית (17)

 השרון רמת עיריית (18)

 רעננה עיריית (19)

 יפו-אביב–תל עיריית (21)

 יהודה אבן המקומית המועצה (21)

 אזור המקומית המועצה (22)

 יבנה גן המקומית המועצה (23)

 עילית יקנעם המקומית המועצה (24)

 יאיר כוכב המקומית המועצה (25)

 יונה כפר המקומית המועצה (26)

 תבור כפר המקומית המועצה (27)

 להבים המקומית המועצה (28)

 סביון המקומית המועצה (29)

 עומר המקומית המועצה (31)

 פרדסיה המקומית המועצה (31)

 קצרין המקומית המועצה (32)

 פינה ראש המקומית המועצה (33)

 חובב רמת התעשייתית המועצה (34)

 שוהם המקומית המועצה (35)

 טוביה באר האזורית מועצהה (36)

 שמעון בני האזורית המועצה (37)

 ברנר האזורית המועצה (38)

 גולן האזורית המועצה (39)

 גזר האזורית המועצה (41)

 רווה גן האזורית המועצה (41)

 השרון דרום האזורית המועצה (42)

 העליון הגליל האזורית המועצה (43)

 התיכונה הערבה האזורית המועצה (44)

 זבולון האזורית המועצה (45)

 יבנה חבל האזורית המועצה (46)

 מודיעין חבל האזורית המועצה (47)

 אשקלון חוף האזורית המועצה (48)

 הכרמל חוף האזורית המועצה (49)

 מגידו האזורית המועצה (51)

 מנשה האזורית המועצה (51)

 משגב האזורית המועצה (52)

 שורק נחל האזורית המועצה (53)

 חפר עמק האזורית המועצה (54)

 יזרעאל עמק האזורית המועצה (55)

 לוד עמק האזורית המועצה (56)

 נגב רמת האזורית המועצה (57)

 תמר האזורית המועצה (58)

 

 


