חוק המים (תיקון מס'  ,)26התש"ע*2010-
הוספת סעיפים
9א ו–9ב

.1

בחוק המים ,התשי"ט1959-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף  9יבוא:
"התקנת אבזרים
לחיסכון במים
בגופים ציבוריים

9א.

מפקחים לעניין
חובת התקנה של
אבזרים לחיסכון
במים

9ב.

(א)

( )1גוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה יתקין
אבזרים לחיסכון במים במבנה בבעלותו ,במבנה
בהחזקתו לפי חוזה שכירות לתקופה העולה על חמש
שנים ,או במבנה בבעלות המדינה ,לפי העניין (בסעיף
זה  -מבנה); מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים
לעניין התקנתם של אבזרים לחיסכון במים ,ובכלל
זה לעניין סוגי האבזרים ,דרכי התקנתם והתאמתם
למבנים.
( )2מועצת הרשות הממשלתית ,באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,רשאית ,בצו ,לשנות את רשימת
הגופים הציבוריים המנויים בתוספת הראשונה ,ובלבד
שגוף ציבורי שייווסף לתוספת האמורה לפי פסקה זו יהיה
גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  9לחוק מבקר המדינה,
התשי"ח[ 1958-נוסח משולב].2

(ב) הרשות הממשלתית רשאית לפטור גוף ציבורי מקיום
הוראות לפי סעיף קטן (א)( ,)1לגבי מבנה מסוים ,כולו או
חלקו ,אם נוכחה כי בשל מצב המבנה ,לרבות מצב התשתיות
המשמשות את המבנה ,לא ניתן להתקין בו אבזרים לחיסכון
במים; החלטת הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן זה תהיה
מנומקת ובכתב.
(ג)

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

(א) מנהל הרשות הממשלתית יסמיך ,מבין עובדי הרשות
הממשלתית ,מפקחים להפעלת סמכויות לפי סעיף זה ,ובלבד
שלא יוסמך מפקח אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
( )1משטרת ישראל הודיעה ,לא יאוחר משלושה
חודשים מפנייתו של מנהל הרשות הממשלתית אליה,
כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון
הציבור ,לרבות בשל עברו הפלילי;
( )2הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות
שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה ,כפי שהורה מנהל
הרשות הממשלתית;
( )3הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ,ככל שהורה
מנהל הרשות הממשלתית.
(ב) הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף קטן (א) תפורסם
ברשומות.
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הכנסת  ,294 -מיום כ"ח בכסלו התש"ע ( 15בדצמבר  ,)2009עמ' .68
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ח ,עמ' .860
ס"ח התשי"ח ,עמ' .92
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(סעיף 9א)

(סעיף 9א)

גוף ציבורי

גוף ציבורי

ראשונה

שלו.יחידות הסמך שלו.
לרבות
הסמך
ממשלתי,
משרדיחידות
ממשלתי ,לרבות
	.1
משרד

ס"ח התשס"ו ,עמ' .174
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	.2

הכנסת.

	.3

צבא הגנה לישראל.

	.4

משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר ,למעט מבנה או חלק ממבנה המשמש למעצר
או לכליאה בלבד.

	.5

רשות מקומית.

	.6

תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות ,4וכן תאגיד שבו יש
למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה.

.7

חברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-.5

	.8

תאגיד שהוקם בחוק.

	.9

למעט
חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות,
חברה ממשלתית שקבע שר התשתיות הלאומיות ,בהסכמת השרים כהגדרתם
בחוק האמור.

התשל"ה1975-,6

 	.10קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994-.7
	.11

מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958- ,8או
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור.

	.12

מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה ,התש"ט1949-.9

 	.13ההסתדרות הציונית העולמית.
	.14

הסוכנות היהודית לארץ ישראל".

כללים ראשונים
והשלמת ההתקנה
של אבזרים לחיסכון
במים

.5

כללים ראשונים לפי סעיף 9א(א)( )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ייקבעו לא
יאוחר מיום ט"ז באייר התש"ע ( 30באפריל  ;)2010בתוך ארבעה חודשים ממועד קביעת
הכללים כאמור ,ישלים גוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה לחוק העיקרי ,כנוסחה
בסעיף  4לחוק זה (להלן  -גוף ציבורי) ,את התקנתם של אבזרים לחיסכון במים לפי
סעיף 9א האמור.

תחולה

.6

הוראות חוק זה יחולו לעניין מבנה שגוף ציבורי מחזיק בו בהתאם לחוזה שכירות
כאמור בסעיף 9א(א)( )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,אם חוזה השכירות
נכרת לראשונה או חודש במועד קביעת הכללים כאמור בסעיף  5ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

4
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עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ס"ח התשס"א ,עמ' .454
ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
ס"ח התש"ט ,עמ' .287
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