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-

*
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.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

92

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

ספר החוקים  ,2079ד' בשבט התשס"ז23.1.2007 ,

.2

בסעיף )296ג( לחוק העיקרי ,פסקה ) - (1תימחק.

.3

סעיפים  74ו–)296ג( לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  1ו– 2לחוק זה ,יחולו לגבי מענק תחולה
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לימודים המשתלם בעד שנת הלימודים התשס"ח ואילך.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

אהוד אולמרט
שר הרווחה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( )היוועדות חזותית
*
 הוראת שעה( ,התשס"ז2007-.1

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שנה מהיום האמור ,יקראו את חוק סדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו ,11996-כך שאחרי סעיף  65יבוא:
"סימן ז' :היוועדות חזותית

הוספת סימן ז'
לפרק ב' -
הוראת שעה

הארכת מעצר
65א) .א( בסעיף זה" ,היוועדות חזותית"  -תקשורת בין שני מוקדים
ושחרור בערובה
המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

בדרך של היוועדות
חזותית

)ב( ניתן לערוך דיון בבקשה להארכת מעצרו של חשוד או
לשחרורו בערובה ,באמצעות היוועדות חזותית ,אם מתקיימים
לגביו כל אלה:
)(1

הוא בגיר;

)(2

טרם הוגש נגדו כתב אישום;

)(3

הוא מיוצג בידי סניגור;

) (4הוא הסכים לעריכת הדיון כאמור ,לאחר שניתנה
לו הזדמנות סבירה להיפגש עם סניגורו פנים אל פנים
ולהיוועץ בו.
)ג( לצורך קיום דיון לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,יובא החשוד
למקום שקבע מנהל בתי המשפט ,בהתייעצות עם המפקח הכללי
של המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר ,לפי הענין ,והחשוד
ישהה בו לקראת הדיון ובמהלכו.
)ד(
אלה:

דיון לפי סעיף קטן )ב( ייערך בדרך שתבטיח כי יתקיימו כל
) (1החשוד יראה וישמע את הנעשה במהלך הדיון בבית
המשפט;

__________
*

1

התקבל בכנסת ביום כ"ה בטבת התשס"ז ) 15בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,194מיום י"ב בתמוז התשס"ה ) 19ביולי  ,(2005עמ' .1088
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשס"ה ,עמ' .89
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