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חוק המים )תיקון מס' 27(, התשע"ז-2017*

בחוקהמים,התשי"ט-11959)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף9,האמורבויסומן")א("1רתיקוןסעיף9
ואחריויבוא:

בלילגרועמהוראותחוקמדידתמים,התשט"ו-21955)בסעיףזה-חוקמדידת ")ב(
מים(,מנהלהרשותהממשלתיתרשאילהורות,בצו,למפיקמיםאולספקמיםלאפשר,
לעובדשלרשותהמיםהארציתשהוסמכהלפיסעיף46)להלן-רשותהמיםהארצית(,
שהואהסמיכולכך,לפיפרקחמישיב',סעיף10לחוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-

1955,אוסעיף10לחוקמדידתמים,להיכנסלשטחהמוחזקבידיוולבצעפעולותשל
מדידהאובדיקהשלהמיםהמופקיםעלידואוהמסופקיםלואועלידו,ובכללזה
ובכתב מראש ובהודעה אותה, לתחזק או המים כמויות למדידת מערכת להחליף
להתקין,בכפוףלכלדין,מד–מיםאומערכתלמדידתכמויותהמיםוהכולבהתאם

לכלליםשתקבעמועצתהרשותהממשלתיתר"

סעיף9בלחוקהעיקרי-בטלר2רביטולסעיף9ב

סעיף17לחוקהעיקרי-בטלר3רביטולסעיף17

בסעיף18לחוקהעיקרי,במקום"סעיף17"יבוא"סעיף150יט"ר4רתיקוןסעיף18

בסעיף23לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף23

בכותרתהשוליים,אחרי"רישיוןהפקה"יבוא"אוהספקה"; )1(

האמורבויסומן")א("ובו,אחרי"להספקהלאחרים"יבוא"אלאעלפירישיון )2(
הפקהמאתמנהלהרשותהממשלתיתובהתאםלתנאיהרישיון)להלן-רישיוןהפקה(,
אחרי"אלאעלפירישיון"יבוא"הספקה",במקום")להלן-רישיוןהפקה("יבוא")להלן
-רישיוןהספקה("ובמקוםהסיפההחלבמילים"מתןרישיון"יבוא"לענייןסעיףזה,

"הספקה"-לרבותצריכהעצמית";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

מועצתהרשותהממשלתיתתקבעכלליםלמתןרישיוןהפקהאורישיון ")ב(
הספקה)בסימןזה-רישיון(ולתנאיםשייקבעובו,ובכללזהלענייןחובותבעל

רישיוןכלפיצרכניו,כלפיבעלירישיונותאחריםוכלפירשותהמיםהארציתר"

בסעיף24לחוקהעיקרי,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר6רתיקוןסעיף24

בסעיף25לחוקהעיקרי,במקום"ברישיוןהפקה"יבוא"ברישיון"ר7רתיקוןסעיף25

בסעיף25אלחוקהעיקרי,במקום"ברישיונותהפקה"יבוא"ברישיונות"ר8רתיקוןסעיף25א

בסעיף27)א(לחוקהעיקרי,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר9רתיקוןסעיף27

במקוםסעיף28לחוקהעיקרייבוא:10רהחלפתסעיף28

"מגבלותעל
העברתרישיוןועל

העברתשליטה
אואמצעישליטה

בבעלרישיון

רישיונותלפיחוקזה,אינםניתניםלהעברה,במישריןאו28ר
הרשות מנהל מאת ובכתב מראש באישור אלא בעקיפין,
הממשלתיתובתנאיםשיקבע,והכולבהתאםלכלליםשקבעה
מועצתהרשותהממשלתית,ואםלאנקבעוכלליםכאמור-
באישורה;בכלליםכאמוררשאיתמועצתהרשותהממשלתית

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 בינואר 30( התשע"ז בשבט ג' ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1008,מיוםי"זבשבטהתשע"ו)27בינואר2016(,עמ'442ר

ס"חהתשי"ט,עמ'169;התש"ע,עמ'394ר 1

ס"חהתשט"ו,עמ'82ר 2
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לקבועמגבלותעלהעברתשליטהאואמצעישליטהבבעל
וכןלקבועכיהרישיוןאוכלחלקממנואונכסים רישיון
ניתנים אינם לפיו הפעילות לביצוע הדרושים מסוימים
לשעבודאולעיקולאלאבאישורמנהלהרשותהממשלתית;
בחוק כהגדרתם - ו"שליטה" שליטה" "אמצעי זה, לעניין

ניירותערך,התשכ"ח-1968ר"

תיקוןסעיפים
29ו–30

בסעיפים29ו–30לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר11ר

31)א(לחוקהעיקרי,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ובמקום"ברישיון12רתיקוןסעיף31 בסעיף
הפקה"יבוא"ברישיון"ר

בסעיף32לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר13רתיקוןסעיף32

בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר14רתיקוןסעיף33

אחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:15רהוספתסעיף33א

"חובתדיווח
ותשלוםשלבעל

רישיוןלרשות
המיםהארצית

בלילגרועמסמכותהפיקוחשלהרשותהממשלתית33אר )א(
וחובותהדיווחאליהלפיכלדין,בעלרישיוןידווחלרשות
המיםהארציתעלמיםשהפיקאוסיפק,לפיכלליםשתקבע

מועצתהרשותהממשלתיתולפיתנאיהרישיוןר

מיםשהפיקבעלרישיוןהפקהשהואגםבעלרישיון )ב(
המים רשות ידי על לו סופקו כאילו אותם יראו הספקה
הארציתלשםהספקתםלעצמואולצרכניווהואישלםלה
בעדםדמימיםכהגדרתםבסעיף109בשיעורההפרששבין
תעריףההפקהוההולכהשלמיםלתעריףההספקהשלהם
עלפיחיובשתוציאלורשותהמיםהארצית,והכולבהתאם
לכלליםולתעריפיםשקבעהמועצתהרשותהממשלתיתלפי

סעיפים111ו–112ובאופןשקבעהר"

בסעיף34)א(לחוקהעיקרי,במקום"הפקה"יבוא"הספקה"ר16רתיקוןסעיף34

בסעיף37)ג(לחוקהעיקרי,במקום"ברישיונותהפקה"יבוא"ברישיונותלפיסעיף23"ר17רתיקוןסעיף37

בסעיף44ידלחוקהעיקרי-18רתיקוןסעיף44יד

בסעיףקטן)א(,אחרי"ברישיוןההפקה"יבוא"אוההספקה"ואחרי"אולצרוך," )1(
יבוא"לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ברישיוןהפקה"יבוא"ברישיוןלפיסעיף23"ר )2(

בסעיף44יזלחוקהעיקרי,במקום"ורישיונותההפקהוההחדרה"יבוא"והרישיונותלפי19רתיקוןסעיף44יז
סעיף23ורישיונותההחדרה"ר

החלפתסעיף48
והוספתסעיפים

48או–48ב

במקוםסעיף48לחוקהעיקרייבוא:20ר

"רשותהמים
הארצית

את48ר להקים הם: הארצית המים רשות של תפקידיה )א(
המפעלהארצי,לנהלו,לספקמיםממנוולהחזיקובמצבתקין,
לשפרו,להרחיבוולעשותכלפעולהאחרתהדרושהלהספקת

מיםממנור

רשותהמיםהארצית,בהוראתמנהלהרשותהממשלתית )ב(
ובאישורמועצתהרשותהממשלתית-

לקבועמגבלותעלהעברתשליטהאואמצעישליטהבבעל
וכןלקבועכיהרישיוןאוכלחלקממנואונכסים רישיון
ניתנים אינם לפיו הפעילות לביצוע הדרושים מסוימים
לשעבודאולעיקולאלאבאישורמנהלהרשותהממשלתית;
בחוק כהגדרתם - ו"שליטה" שליטה" "אמצעי זה, לעניין

ניירותערך,התשכ"ח-1968ר"

תיקוןסעיפיםבסעיפים29ו–30לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר11ר
29ו–30

31)א(לחוקהעיקרי,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ובמקום"ברישיון12ר בסעיף
הפקה"יבוא"ברישיון"ר

תיקוןסעיף31

תיקוןסעיף32בסעיף32לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר13ר

תיקוןסעיף33בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"רישיוןהפקה"יבוא"רישיון"ר14ר

הוספתסעיף33אאחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:15ר

"חובתדיווח
ותשלוםשלבעל

רישיוןלרשות
המיםהארצית

בלילגרועמסמכותהפיקוחשלהרשותהממשלתית33אר )א(
וחובותהדיווחאליהלפיכלדין,בעלרישיוןידווחלרשות
המיםהארציתעלמיםשהפיקאוסיפק,לפיכלליםשתקבע

מועצתהרשותהממשלתיתולפיתנאיהרישיוןר

מיםשהפיקבעלרישיוןהפקהשהואגםבעלרישיון )ב(
המים רשות ידי על לו סופקו כאילו אותם יראו הספקה
הארציתלשםהספקתםלעצמואולצרכניווהואישלםלה
בעדםדמימיםכהגדרתםבסעיף109בשיעורההפרששבין
תעריףההפקהוההולכהשלמיםלתעריףההספקהשלהם
עלפיחיובשתוציאלורשותהמיםהארצית,והכולבהתאם
לכלליםולתעריפיםשקבעהמועצתהרשותהממשלתיתלפי

סעיפים111ו–112ובאופןשקבעהר"

תיקוןסעיף34בסעיף34)א(לחוקהעיקרי,במקום"הפקה"יבוא"הספקה"ר16ר

תיקוןסעיף37בסעיף37)ג(לחוקהעיקרי,במקום"ברישיונותהפקה"יבוא"ברישיונותלפיסעיף23"ר17ר

תיקוןסעיף44ידבסעיף44ידלחוקהעיקרי-18ר

בסעיףקטן)א(,אחרי"ברישיוןההפקה"יבוא"אוההספקה"ואחרי"אולצרוך," )1(
יבוא"לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ברישיוןהפקה"יבוא"ברישיוןלפיסעיף23"ר )2(

בסעיף44יזלחוקהעיקרי,במקום"ורישיונותההפקהוההחדרה"יבוא"והרישיונותלפי19ר
סעיף23ורישיונותההחדרה"ר

תיקוןסעיף44יז

החלפתסעיף48במקוםסעיף48לחוקהעיקרייבוא:20ר
והוספתסעיפים

48או–48ב "רשותהמים
הארצית

את48ר להקים הם: הארצית המים רשות של תפקידיה )א(
המפעלהארצי,לנהלו,לספקמיםממנוולהחזיקובמצבתקין,
לשפרו,להרחיבוולעשותכלפעולהאחרתהדרושהלהספקת

מיםממנור

רשותהמיםהארצית,בהוראתמנהלהרשותהממשלתית )ב(
ובאישורמועצתהרשותהממשלתית-
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תשלםלבעלרישיוןהפקהבעדהמיםשהופקו )1(
עלידווסופקולרשותהמיםהארציתבהתאםלתעריף
ההפקהשנקבעלפיסעיף112;ואולםאםבעלרישיון
ההפקההואגםבעלרישיוןהספקהתחייבאותורשות
המיםהארציתבתשלוםדמימיםכהגדרתםבסעיף109
של ההפקהוההולכה תעריף שבין ההפרש בשיעור
33א)ב( כאמורבסעיף שלהם ההספקה לתעריף מים
ותגבהממנואתהחיובהאמור,והכולבהתאםלכללים
ולתעריפיםשנקבעובסעיפים111ו–112ובאופןשקבעה;

בידי שהופקו המים כמויות של רישום תנהל )2(
בעלרישיוןהפקהאושסופקובידיבעלרישיוןהספקה

כאמורבפסקה)1(,לפיהעניין;

במועדים הממשלתית הרשות למנהל תדווח )3(
הסכומים ועל שחייבה החיובים על שיקבע, ובאופן
שגבתהכאמורבפסקה)1(,וכןעלכמויותהמיםשהופקו

ושסופקוכפישנרשמועלידהכאמורבפסקה)2(ר

תחול שבה, 12 סעיף למעט )גבייה(, המסים פקודת )ג(
עלגבייהשלכלהתעריפיםלפיחוקזהבידירשותהמים
הארצית,מבעלירישיונותהפקהשהםגםבעלירישיונות
הספקה,למעטגבייהמחברהכהגדרתהבחוקתאגידימים

וביוב,התשס"א-2001,ומרשותמקומית,בשינוייםאלה:

בסעיף4,במקוםפסקה)1(יקראו: )1(

הוטלעלאדםכחוקסכוםכסףבקשרלאיזה )1("
הסכום את אדם אותו שילם ולא שהוא מס
שהומצאה מיום ימים וחמישה עשרים בתוך
לודרישה,במסירהאישיתאובדואררשוםעם
חייב שהוא הסכום את לשלם מסירה, אישור
לפרעוושלאפרעו,ייתןפקידגבייהכתבהרשאה
החייב מאת לדרוש יצטווה ובו מסים לגובה
לשלםמידאתהסכוםהמגיעממנוולגבותו,אם
לאישלמנו,עלידיתפיסתםומכירתםשלנכסי

המיטלטליןשלהחייבבאופןהמותנהלהלןר";

בסעיף5)1(ברישה,אחרי"אחרהדרישה"יקראו )2(
"בתוךחמישהימים";

בסעיף7,אחריפסקה)1(יקראו: )3(

,)1( קטן בסעיף כאמור עיקול, צו ניתן ")1א(
לסרבן כך על הודעה הגבייה פקיד ימציא
אישור עם רשום בדואר או אישית במסירה
מסירה;בהודעהיצוין,כיאםלאישלםהסרבן
אתהסכוםבתוךמועדשייקבעבהודעה,ניתן

יהיהלמכוראתהנכסיםר"
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)ג(,הגישאדםתובענהאו עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
הליךמשפטיאחרלענייןהחיובשהוטלעליולפיחוקזה,
דרישה במחלוקת, השנוי הסכום לגבי לאדם, תומצא לא
לפיסעיף4לפקודתהמסים)גבייה(ולאיינקטופעולותלפי
הפקודההאמורה,כלעודלאניתןפסקדיןסופיאוהחלטה

סופיתשאינהניתנתלערעורבהליךהאמורר

מנהלהרשותהממשלתיתרשאילהכריעבכלמחלוקת )ה(
שתתעוררביןבעלרישיוןוביןרשותהמיםהארציתבעניין
תעריפים,אופןהחיובומדידהלפיחוקזה,ויראואתהכרעתו,

כלפירשותהמיםהארצית,כהוראהלפיסעיף48אר

תיקוןליקויים
וחובתדיווח

נוכחמנהלהרשותהממשלתיתכירשותהמיםהארצית48אר )א(
פועלתבאופןלקויהעלוללפגועבביצועתפקידיהלפיחוק
זה,רשאיהואלהורותבכתבלרשותהמיםהארציתלתקןאת
הליקוי,בתוךתקופהשקבע;מנהלהרשותהממשלתיתידווח
למועצתהרשותהממשלתיתעלהוראותשנתןכאמורמדי
שישהחודשים,החלביוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(ר

ניתנהלרשותהמיםהארציתהוראהלפיסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיתהיאלהגישלמנהלהרשותהממשלתיתבקשהלעיון
חוזרבהוראה,בתוך15ימיםמיוםקבלתה;הגישהרשותהמים
הארציתבקשהכאמור,יחליטבהמנהלהרשותהממשלתית,
סמוךככלהאפשרלאחרקבלתה,ויודיעעלהחלטתולרשות
המיםהארצית;מנהלהרשותהממשלתיתרשאילהחליטעל
הארכתהתקופהלתיקוןהליקוילפיסעיףקטן)א(,עודבטרם

דןבבקשהלגופהר

פעולותבעל
רישיוןכרשותמים

ארצית

ניתנהלרשותהמיםהארציתהוראהלפיסעיף48)ב(,יוסיפו48בר
לחולעליהכלהוראותהחוקהחלותעלרשותמיםארצית
ביןבתפקידהכמפיקאוספקמיםוביןבתפקידהכרשותמים
ארצית,ובכללזהההוראותלענייןסמכויותמנהלהרשות
מים ספק כלפי הממשלתית הרשות ומועצת הממשלתית
ורשותהמיםהארצית,ולמעטהוראותלענייןתשלוםלפי

סעיף33א)ב(ר"

בסעיף109לחוקהעיקרי,במקום"להספקת"יבוא"להפקהאולהספקהשל"ר21רתיקוןסעיף109

בסעיף110לחוקהעיקרי,במקום"מישמספקמים-ביןלצרכןוביןלספקאחר"יבוא22רתיקוןסעיף110
"מישמפיקאומספקמיםלעצמו,לצרכןאולספקאחר"ובמקום"שהואמספק"יבוא

"שהואמפיקאומספק"ר

בסעיף111לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"כלליםאלה"יבוא"כלליםאלה23רתיקוןסעיף111
יתבססועלעקרונותאחידיםועלהעלויותהנדרשותבקשרלהפקתהמים,הולכתם
והספקתם,לרבותריבית,עלותההון,שיקוםתשתיותוהוצאותאחרות,ורשאיתמועצת
הרשותהממשלתיתלקבועכלליםכאמורבהתחשבבאזוריםובנתוניםגאוגרפייםאו

טופוגרפייםהמשפיעיםעלעלויותההפקה,ההולכהאוההספקהשלהמים"ר

בסעיף112לחוקהעיקרי-24רתיקוןסעיף112

)ג(,הגישאדםתובענהאו עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
הליךמשפטיאחרלענייןהחיובשהוטלעליולפיחוקזה,
דרישה במחלוקת, השנוי הסכום לגבי לאדם, תומצא לא
לפיסעיף4לפקודתהמסים)גבייה(ולאיינקטופעולותלפי
הפקודההאמורה,כלעודלאניתןפסקדיןסופיאוהחלטה

סופיתשאינהניתנתלערעורבהליךהאמורר

מנהלהרשותהממשלתיתרשאילהכריעבכלמחלוקת )ה(
שתתעוררביןבעלרישיוןוביןרשותהמיםהארציתבעניין
תעריפים,אופןהחיובומדידהלפיחוקזה,ויראואתהכרעתו,

כלפירשותהמיםהארצית,כהוראהלפיסעיף48אר

תיקוןליקויים
וחובתדיווח

נוכחמנהלהרשותהממשלתיתכירשותהמיםהארצית48אר )א(
פועלתבאופןלקויהעלוללפגועבביצועתפקידיהלפיחוק
זה,רשאיהואלהורותבכתבלרשותהמיםהארציתלתקןאת
הליקוי,בתוךתקופהשקבע;מנהלהרשותהממשלתיתידווח
למועצתהרשותהממשלתיתעלהוראותשנתןכאמורמדי
שישהחודשים,החלביוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(ר

ניתנהלרשותהמיםהארציתהוראהלפיסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיתהיאלהגישלמנהלהרשותהממשלתיתבקשהלעיון
חוזרבהוראה,בתוך15ימיםמיוםקבלתה;הגישהרשותהמים
הארציתבקשהכאמור,יחליטבהמנהלהרשותהממשלתית,
סמוךככלהאפשרלאחרקבלתה,ויודיעעלהחלטתולרשות
המיםהארצית;מנהלהרשותהממשלתיתרשאילהחליטעל
הארכתהתקופהלתיקוןהליקוילפיסעיףקטן)א(,עודבטרם

דןבבקשהלגופהר

פעולותבעל
רישיוןכרשותמים

ארצית

ניתנהלרשותהמיםהארציתהוראהלפיסעיף48)ב(,יוסיפו48בר
לחולעליהכלהוראותהחוקהחלותעלרשותמיםארצית
ביןבתפקידהכמפיקאוספקמיםוביןבתפקידהכרשותמים
ארצית,ובכללזהההוראותלענייןסמכויותמנהלהרשות
מים ספק כלפי הממשלתית הרשות ומועצת הממשלתית
ורשותהמיםהארצית,ולמעטהוראותלענייןתשלוםלפי

סעיף33א)ב(ר"

תיקוןסעיף109בסעיף109לחוקהעיקרי,במקום"להספקת"יבוא"להפקהאולהספקהשל"ר21ר

בסעיף110לחוקהעיקרי,במקום"מישמספקמים-ביןלצרכןוביןלספקאחר"יבוא22ר
"מישמפיקאומספקמיםלעצמו,לצרכןאולספקאחר"ובמקום"שהואמספק"יבוא

"שהואמפיקאומספק"ר

תיקוןסעיף110

בסעיף111לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"כלליםאלה"יבוא"כלליםאלה23ר
יתבססועלעקרונותאחידיםועלהעלויותהנדרשותבקשרלהפקתהמים,הולכתם
והספקתם,לרבותריבית,עלותההון,שיקוםתשתיותוהוצאותאחרות,ורשאיתמועצת
הרשותהממשלתיתלקבועכלליםכאמורבהתחשבבאזוריםובנתוניםגאוגרפייםאו

טופוגרפייםהמשפיעיםעלעלויותההפקה,ההולכהאוההספקהשלהמים"ר

תיקוןסעיף111

תיקוןסעיף112בסעיף112לחוקהעיקרי-24ר
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בסעיףקטן)א(,במקום"לגביאזורפלוני"יבוא"לגבימצאיסוגיהמיםבאזורפלוני" )1(
ובמקום"לפינתוניםגיאוגרפיים,טופוגרפייםאולפינתוניםאחרים-הכלבשיםלב

למשקיותםשלמפעליהמיםשעליהםיחולוהתעריפיםובשיםלב"יבוא"בשיםלב";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תעריפיםלדמימיםכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעובהתבססעלהכללים ")א1(
שנקבעולפיסעיף111,עקרונותאחידיםארצייםונוסחאותלקביעתהתעריפים

ודרכיעדכונןשתקבעמועצתהרשותהממשלתיתר";

בסעיףקטן)ד(,המילים"כהגדרתהבסעיף124ט,"-יימחקו,ובסופויבוא"בסעיףקטן )3(
זה,"ריביתפיגוריםהחשבהכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעורריביתהחשב

הכלליכפישהיאמתפרסמתברשומותר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )4(

של הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור הממשלתית, הרשות מועצת ")ה(
הכנסת,רשאיתלקבועבכלליםאתאופןגבייתםשלתשלומיםבעבורשירותי
הספקתמיםשמספקבעלרישיוןהפקהשהואבעלרישיוןהספקהלפיחוקזה
לצרכניו,באחתאולשיעוריןעלפניתקופה,ואתסדריהגבייהובירורמחלוקות
רישיון בעל שהוא הפקה רישיון "בעל זה, לעניין כאמור; תשלומים בעניין
הספקה"-למעטבעלרישיוןשהואחברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,

התשס"א-2001,רשותמקומיתורשותהמיםהארציתר"

ביטולסימןב'
לפרקהרביעי

סימןב'לפרקהרביעילחוקהעיקרי-בטלר25ר

ביטולסימןג'
לפרקהרביעי

סימןג'לפרקהרביעילחוקהעיקרי-בטלר26ר

בסעיף124טלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ג(-בטלר27רתיקוןסעיף124ט

הוספתפרקחמישי
א'ופרקחמישיב'

אחריסעיף150אלחוקהעיקרייבוא:28ר

"פרק חמישי א': עיצום כספי

הפראדםהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,150ברעיצוםכספי )א(
רשאימנהלהרשותהממשלתיתלהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותפרקזה,בסכוםשל100,000שקליםחדשים,ואםהוא
200,000 תאגיד,למעטרשותהמיםהארצית-בסכוםשל

שקליםחדשים:

הפיקמיםבלארישיוןאובניגודלתנאיו,בניגוד )1(
להוראותסעיף23)א(;

סיפקמיםבלארישיוןאובניגודלתנאיו,בניגוד )2(
להוראותסעיף23)א(ר

הפרבעלרישיוןהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט )ב(
להלן,רשאימנהלהרשותהממשלתיתלהטילעליועיצום
כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל150,000שקליםחדשים:

מפיקמיםאוספקמיםשהפרצושנתןלומנהל )1(
הרשותהממשלתיתלפיסעיף9)ב(,בניגודלהוראות

הסעיףהאמור;
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המים לרשות דיווח שלא הפקה רישיון בעל )2(
הארציתעלמיםשהפיק,בניגודלהוראותסעיף33א)א(;

המים לרשות דיווח שלא הספקה רישיון בעל )3(
הארציתעלמיםשסיפק,בניגודלהוראותסעיף33א)א(ר

הפרהרשותהמיםהארציתהוראהמההוראותלפיחוק )ג(
זה,כמפורטלהלן,רשאימנהלהרשותהממשלתיתלהטיל
עליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל250,000

שקליםחדשים:

הפיקהמיםבלארישיוןאובניגודלתנאיו,בניגוד )1(
להוראותסעיף23)א(;

סיפקהמיםבלארישיוןאובניגודלתנאיו,בניגוד )2(
להוראותסעיף23)א(;

לאשילמהלבעלרישיוןהפקהבעדהפקתמים, )3(
רישיון בעל גם שהוא הפקה רישיון בעל חייבה לא
הספקהלשלםבעדהספקתמיםאולאגבתהממנו
אתהחיובהאמור,בניגודלהוראותלפיסעיף48)ב()1(;
לענייןזה,יראואתרשותהמיםהארציתכמישגבתה
הגבייה הליכי את מיצתה אם כאמור החיוב את
בהתאםלכלליםשקבעהמועצתהרשותהממשלתית

לפיהסעיףהאמור;

לאניהלהרישוםשלכמויותהמיםשהופקובידי )4(
בעלרישיוןהפקהאושסופקובידיבעלרישיוןהספקה,

בניגודלהוראותסעיף48)ב()2(;

לאדיווחהלמנהלהרשותהממשלתיתעלחיובים )5(
המים כמויות על או שגבתה סכומים על שחייבה,

שהופקוושסופקו,בניגודלהוראותסעיף48)ב()3(;

הממשלתית הרשות מנהל של הוראה הפרה )6(
לתיקוןליקוי,בניגודלהוראותסעיף48א)א(;

לאמסרהידיעהאומסמךשנדרשהלמסרולפי )7(
סעיף150יט)2(ר

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהלהרשותהממשלתיתיסודסבירלהניחכי150גר )א(
בסעיף כאמור זה, חוק לפי מההוראות הוראה הפר אדם
150ב)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיאותוסעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןמנהלהרשותהממשלתית, )ב(
ביןהשאר,אתאלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

המים לרשות דיווח שלא הפקה רישיון בעל )2(
הארציתעלמיםשהפיק,בניגודלהוראותסעיף33א)א(;

המים לרשות דיווח שלא הספקה רישיון בעל )3(
הארציתעלמיםשסיפק,בניגודלהוראותסעיף33א)א(ר

הפרהרשותהמיםהארציתהוראהמההוראותלפיחוק )ג(
זה,כמפורטלהלן,רשאימנהלהרשותהממשלתיתלהטיל
עליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל250,000

שקליםחדשים:

הפיקהמיםבלארישיוןאובניגודלתנאיו,בניגוד )1(
להוראותסעיף23)א(;

סיפקהמיםבלארישיוןאובניגודלתנאיו,בניגוד )2(
להוראותסעיף23)א(;

לאשילמהלבעלרישיוןהפקהבעדהפקתמים, )3(
רישיון בעל גם שהוא הפקה רישיון בעל חייבה לא
הספקהלשלםבעדהספקתמיםאולאגבתהממנו
אתהחיובהאמור,בניגודלהוראותלפיסעיף48)ב()1(;
לענייןזה,יראואתרשותהמיםהארציתכמישגבתה
הגבייה הליכי את מיצתה אם כאמור החיוב את
בהתאםלכלליםשקבעהמועצתהרשותהממשלתית

לפיהסעיףהאמור;

לאניהלהרישוםשלכמויותהמיםשהופקובידי )4(
בעלרישיוןהפקהאושסופקובידיבעלרישיוןהספקה,

בניגודלהוראותסעיף48)ב()2(;

לאדיווחהלמנהלהרשותהממשלתיתעלחיובים )5(
המים כמויות על או שגבתה סכומים על שחייבה,

שהופקוושסופקו,בניגודלהוראותסעיף48)ב()3(;

הממשלתית הרשות מנהל של הוראה הפרה )6(
לתיקוןליקוי,בניגודלהוראותסעיף48א)א(;

לאמסרהידיעהאומסמךשנדרשהלמסרולפי )7(
סעיף150יט)2(ר

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהלהרשותהממשלתיתיסודסבירלהניחכי150גר )א(
בסעיף כאמור זה, חוק לפי מההוראות הוראה הפר אדם
150ב)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיאותוסעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןמנהלהרשותהממשלתית, )ב(
ביןהשאר,אתאלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(
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זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפנימנהל )3(
הרשותהממשלתיתלפיהוראותסעיף150ד;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף150ו,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורר

הוראות150דרזכותטיעון לפי חיוב כוונת על הודעה לו שנמסרה מפר
הרשות מנהל לפני טענותיו את לטעון רשאי 150ג סעיף
הממשלתית,בכתבאובעלפה,כפישיורהמנהלהרשות
הממשלתית,לענייןהכוונהלהטילעיצוםכספיולענייןסכומו,
בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאימנהלהרשות
הממשלתיתלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל30ימיםר

החלטת
מנהלהרשות

הממשלתית
ודרישתתשלום

את150הר ששקל לאחר יחליט, הממשלתית הרשות מנהל )א(
הטענותשנטענולפיסעיף150ד,אםלהטילעלהמפרעיצום
לפי הכספי העיצום סכום את להפחית הוא ורשאי כספי,

הוראותסעיף150זר

החליטמנהלהרשותהממשלתיתלפיהוראותסעיף )ב(
קטן)א(-

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
מנהלהרשותהממשלתיתאתנימוקיהחלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף150ד,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה150ור )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכהההפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף
150ב,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער

עיצום150זרסכומיםמופחתים להטיל רשאי אינו הממשלתית הרשות מנהל )א(
כספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפי

הוראותסעיףקטן)ב(ר
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מועצתהרשותהממשלתית,בהסכמתשרהמשפטים )ב(
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאית
לקבועבכלליםמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתן
להטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכוםהקבועבפרקזה,

ובשיעוריםשתקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת150חר )א(
דרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןאתטענותיוכאמור
חיוב; כוונת על ההודעה מסירת ביום - 150ה)ד( בסעיף
150יג,ועוכבתשלומו הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף
שלהעיצוםהכספיבידימנהלהרשותהממשלתיתאובית
המשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביום

ההחלטהבערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף150ביתעדכנו )ב(
ב–1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
האמורים הסכומים ידועב–1בינוארשלהשנההקודמת;
יעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהר

מנהלהרשותהממשלתיתיפרסםברשומותהודעהעל )ג(
סכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי
ופריסתתשלומו

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיום150טר )א(
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף150הר

של בקשתו פי על רשאי, הממשלתית הרשות מנהל )ב(
המפר,להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספי,ובלבד
שמספרהתשלומיםלאיעלהעלעשרהתשלומיםחודשייםר

התשלוםהחודשיכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהמעודכן )ג(
למועדתשלומו,בתוספתהפרשיהצמדה;לאשילםהמפר
הרשות מנהל החלטת את יראו במועדו, חודשי תשלום
הממשלתיתעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)ב(כבטלה,
ועליתרתהתשלוםשלהעיצוםהכספייחולוהוראותסעיף

150יר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום150יר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-31961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת150יארגבייה
המסים)גבייה(ר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי150יבר
חוקזההמנויותבסעיף150בושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

מועצתהרשותהממשלתית,בהסכמתשרהמשפטים )ב(
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאית
לקבועבכלליםמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתן
להטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכוםהקבועבפרקזה,

ובשיעוריםשתקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת150חר )א(
דרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןאתטענותיוכאמור
חיוב; כוונת על ההודעה מסירת ביום - 150ה)ד( בסעיף
150יג,ועוכבתשלומו הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף
שלהעיצוםהכספיבידימנהלהרשותהממשלתיתאובית
המשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביום

ההחלטהבערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף150ביתעדכנו )ב(
ב–1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
שלהשנההקודמת;הסכומיםהאמורים ידועב–1בינואר
יעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהר

מנהלהרשותהממשלתיתיפרסםברשומותהודעהעל )ג(
סכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי
ופריסתתשלומו

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיום150טר )א(
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף150הר

של בקשתו פי על רשאי, הממשלתית הרשות מנהל )ב(
המפר,להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספי,ובלבד
שמספרהתשלומיםלאיעלהעלעשרהתשלומיםחודשייםר

התשלוםהחודשיכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהמעודכן )ג(
למועדתשלומו,בתוספתהפרשיהצמדה;לאשילםהמפר
הרשות מנהל החלטת את יראו במועדו, חודשי תשלום
הממשלתיתעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)ב(כבטלה,
ועליתרתהתשלוםשלהעיצוםהכספייחולוהוראותסעיף

150יר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום150יר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-31961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת150יארגבייה
המסים)גבייה(ר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי150יבר
חוקזההמנויותבסעיף150בושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 3
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עלהחלטהסופיתשלמנהלהרשותהממשלתיתלפי150יגרערעור )א(
שבויושבנשיא השלום משפט זהניתןלערערלבית פרק
ביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיום

שנמסרהלמפרהודעהעלההחלטהר

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךמנהלהרשות

הממשלתיתאושביתהמשפטהורהעלכךר

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,
והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתת
העיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשר
הופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועד

ליוםהחזרתור

הטילמנהלהרשותהממשלתיתעיצוםכספילפיפרק150ידרפרסום )א(
את הממשלתית הרשות של האינטרנט באתר יפרסם זה,
הפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקול

דעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםהכספיושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידר )6(

הרשות מנהל יפרסם 150יג, סעיף לפי ערעור הוגש )ב(
הממשלתיתאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,רשאימנהלהרשות )ג(
הממשלתיתלפרסםאתשמושלמפרשהואיחיד,אםסבר

שהדברנחוץלצורךאזהרתהציבורר

הרשות מנהל יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ד(
הממשלתיתפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-41998,וכן
רשאיהואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידע
שרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגיד )ה(
יהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספישהוטל
עליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישםמנהל
הרשותהממשלתיתאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמים
כדילמנוע,ככלהאפשר,אתאפשרותהעיוןבפרטיםשפורסמו
לפיסעיףזהלאחרשחלפההתקופההאמורהבסעיףקטןזהר

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 4
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בכללים לקבוע רשאית הממשלתית הרשות מועצת )ו(
דרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזה,לאיגרעמאחריותו150טור )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זה,המנויותבסעיף150ב,המהווהעבירהר

שלחמנהלהרשותהממשלתיתלמפרהודעהעלכוונת )ב(
חיוב,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשותהמצדיקותזאתר

המהווה הפרה בשל אישום כתב אדם נגד הוגש )ג(
עבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדומנהלהרשות
הממשלתיתהליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגש
כתבהאישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפר
שילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

מועצתהרשותהממשלתית,בהסכמתשרהמשפטים,רשאית150טזרכללים
לקבועכלליםלביצועהוראותפרקזהר

פרק חמישי ב': סמכויות פיקוח

מינוימפקחים
שלהרשות
הממשלתית

רשאילמנות,מביןעובדי150יזר הממשלתית הרשות מנהל )א(
הרשותהממשלתית,מפקחים,שיהיונתונותלהםהסמכויות
לפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראות
לפיחוקזה)בפרקזה-מפקחים(;הודעהעלהסמכתמפקח

לפיפרקזהתפורסםברשומותר

לשםמילויתפקידו,יהיולמנהלהרשותהממשלתיתכל )ב(
הסמכויותהנתונותלמפקחלפיפרקזהר

לאימונהמפקחלפיסעיף150יז,אלאאםכןמתקיימיםבו150יחרתנאיםלמינוי
כלאלה:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןהואראוי,לדעתמנהלהרשותהממשלתית,

להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיפרקזה,כפישהורהמנהלהרשותהממשלתית;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורהמנהל )3(
הרשותהממשלתית,בהתייעצותעםשרהתשתיותהלאומיות

האנרגיהוהמיםוהשרלביטחוןהפניםר

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-150יטרסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
בחוק כהגדרתו פלט, לרבות - "מסמך" זו, בפסקה מסמך;

המחשבים,התשנ"ה-51995;

בכללים לקבוע רשאית הממשלתית הרשות מועצת )ו(
דרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזה,לאיגרעמאחריותו150טור )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זה,המנויותבסעיף150ב,המהווהעבירהר

שלחמנהלהרשותהממשלתיתלמפרהודעהעלכוונת )ב(
חיוב,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשותהמצדיקותזאתר

המהווה הפרה בשל אישום כתב אדם נגד הוגש )ג(
עבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדומנהלהרשות
הממשלתיתהליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגש
כתבהאישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפר
שילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

מועצתהרשותהממשלתית,בהסכמתשרהמשפטים,רשאית150טזרכללים
לקבועכלליםלביצועהוראותפרקזהר

פרק חמישי ב': סמכויות פיקוח

מינוימפקחים
שלהרשות
הממשלתית

רשאילמנות,מביןעובדי150יזר הממשלתית הרשות מנהל )א(
הרשותהממשלתית,מפקחים,שיהיונתונותלהםהסמכויות
לפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראות
לפיחוקזה)בפרקזה-מפקחים(;הודעהעלהסמכתמפקח

לפיפרקזהתפורסםברשומותר

לשםמילויתפקידו,יהיולמנהלהרשותהממשלתיתכל )ב(
הסמכויותהנתונותלמפקחלפיפרקזהר

לאימונהמפקחלפיסעיף150יז,אלאאםכןמתקיימיםבו150יחרתנאיםלמינוי
כלאלה:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןהואראוי,לדעתמנהלהרשותהממשלתית,

להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיפרקזה,כפישהורהמנהלהרשותהממשלתית;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורהמנהל )3(
הרשותהממשלתית,בהתייעצותעםשרהתשתיותהלאומיות

האנרגיהוהמיםוהשרלביטחוןהפניםר

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-150יטרסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
בחוק כהגדרתו פלט, לרבות - "מסמך" זו, בפסקה מסמך;

המחשבים,התשנ"ה-51995;

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 5
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לערוךמדידות,לרבותמדידתכמותהמיםאוליטול )3(
והדגימות המדידות את למסור וכן חומרים, של דגימות

למעבדה,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרךאחרת;

לפעוללשםחשיפתמקורותמיםעלידיאיתורמקור )4(
המיםאוהמערכותלהספקתהמיםאלוממקורהמים;

לבצעמדידתתפוקתםותכונותיהםשלמקורותמים, )5(
וכןלבצעבדיקהשלמיתקנימדידה,בדיקתקרקע,צמחייה

ותנאיםמקומייםאחריםלשםקביעתהצריכהבמים;

המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד למקום, להיכנס )6(
למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;

לבצעפעולהלשמירהעלהמים,לרבותסגירהשלמקור )7(
מים,ניתוקאוסילוקשלכלמיתקןהפוגעבשמירהעלהמים

אוניתוקמקורכוחלמיתקןכאמורר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,150כרזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידימנהלהרשותהממשלתית, )2(
פי על יציג שאותה סמכויותיו, ועל תפקידו על המעידה

דרישהר

הרשאהלביצוע
פעולות

פעולותכאמורבסעיף150יט)7(,למעטסגירהשלמקורמים150כאר
פעולה וכן ברישיון שנקבעו המים מכמויות חריגה בשל
אלא ייעשו, לא 150יט)4(, סעיף לפי מים מקור לחשיפת

בהתקייםכלאלה:

עושההפעולהסברשישחששממשיכיאםלאתינקט )1(
פעולהתיגרםפגיעהבהספקתהמים,באיכותםאוביכולת
שלמקוראותשתיתהמיםלשמשלייעודםאושישחשד

לביצועהשלעבירהעלהוראהמהוראותחוקזה;

לכך, הרשותהממשלתיתאומישהואהסמיך מנהל )2(
מנהל סגן בדרגת הממשלתית הרשות עובד שהוא ובלבד
כללילכלהפחותאוהממונההבכירעלהאכיפהברשות
הממשלתית, הרשות למנהל ישירות הכפוף הממשלתית,

הורהעלביצועהפעולהר

הסדרתהפיקוח
והאכיפה

כלפיהמדינה
ומוסדותיה

מפקחרשאילהפעילאתסמכויותיולפיפרקזהכלפי150כבר )א(
המדינהומוסדותיהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיעשהמפקחשימוש )ב(
בסמכויותיולפיפרקזהכלפימערכתהביטחון,אלאלאחר
שעברהתאמהביטחוניתכפישנקבעהבכלליםלפיסעיף15

לחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-62002ר

בסעיףזה- )ג(

"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

ס"חהתשס"ב,עמ'179ר 6
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משרדהביטחוןויחידותהסמךשלו; )1(

צבאהגנהלישראל; )2(

ראש משרד של סמך ויחידות יחידות )3(
הממשלה,שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )4(
ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק 20
התשנ"ח-71998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)3(,

ואשרשרהביטחוןהודיעעליהםלשרהתשתיות
הלאומיותהאנרגיהוהמים;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשות )5(
להגנתעלעדיםר

סמכויותלשמירה
עלהמים

כלאחדמהמפורטים150כגר הממשלתית,וכן מנהלהרשות )א(
בכתב, לכך הסמיכו הממשלתית הרשות מנהל אם להלן
רשאים,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,לעשות

פעולהכאמורבסעיף150יט)4(עד)7(:

במשרד עובד או הממשלתית ברשות עובד )1(
עובדי שהם והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות

המדינה;

עובדהמדינהבמשרדממשלתיאחר-בהסכמת )2(
השרהממונהעלאותומשרד;

עובדשלרשותכמשמעותהבסעיף20יבועובד )3(
שלרשותהמיםהארציתלפיסעיף46-בהסכמתראש

הגוףשהעובדשייךאליור

והוראות למינוי תנאים לעניין 150יח, סעיף הוראות )ב(
לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, ו–150כב 150כ סעיפים

הסמכהוהפעלתסמכויותלפיסעיףזהר

עלעובדשלרשותכמשמעותהבסעיף20יבועלעובד )ג(
רשותהמיםהארציתשהוסמךלפיסעיףזה,אשרלאחלעליו
חיקוקהקובעשיפוטמשמעתילעובדים,יחולוהוראותהדין
המשמעתיהחלעלעובדהמדינהלפיחוקשירותהמדינה
המשמעת(, חוק - זה )בסעיף התשכ"ג-81963 )משמעת(,

בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

17לחוקהמשמעת, לגרועמהוראותסעיף בלי )1(
לרעה שימוש משמעת: עבירות אלה עבירות יהיו
זיהוי, תג אי–ענידת תפקיד, מכוח שניתנה בסמכות
אי–מילויחובתהזדהותאומסירתפרטיזהותכוזבים,

והתחזותלבעלסמכותאחר;

בידי יתקיים זה קטן סעיף לפי משמעתי הליך )2(
להסמיך רשאי הממשלתית הרשות מנהל יחיד; דן
כדןיחידאתעובדהרשותהממשלתית,ובלבדשהוא

בדרגתסגןמנהלכללילכלהפחות;

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלו; )1(

צבאהגנהלישראל; )2(

ראש משרד של סמך ויחידות יחידות )3(
הממשלה,שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )4(
ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק 20
התשנ"ח-71998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)3(,

ואשרשרהביטחוןהודיעעליהםלשרהתשתיות
הלאומיותהאנרגיהוהמים;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשות )5(
להגנתעלעדיםר

סמכויותלשמירה
עלהמים

כלאחדמהמפורטים150כגר הממשלתית,וכן מנהלהרשות )א(
בכתב, לכך הסמיכו הממשלתית הרשות מנהל אם להלן
רשאים,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,לעשות

פעולהכאמורבסעיף150יט)4(עד)7(:

במשרד עובד או הממשלתית ברשות עובד )1(
עובדי שהם והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות

המדינה;

עובדהמדינהבמשרדממשלתיאחר-בהסכמת )2(
השרהממונהעלאותומשרד;

עובדשלרשותכמשמעותהבסעיף20יבועובד )3(
שלרשותהמיםהארציתלפיסעיף46-בהסכמתראש

הגוףשהעובדשייךאליור

והוראות למינוי תנאים לעניין 150יח, סעיף הוראות )ב(
לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, ו–150כב 150כ סעיפים

הסמכהוהפעלתסמכויותלפיסעיףזהר

עלעובדשלרשותכמשמעותהבסעיף20יבועלעובד )ג(
רשותהמיםהארציתשהוסמךלפיסעיףזה,אשרלאחלעליו
חיקוקהקובעשיפוטמשמעתילעובדים,יחולוהוראותהדין
המשמעתיהחלעלעובדהמדינהלפיחוקשירותהמדינה
המשמעת(, חוק - זה )בסעיף התשכ"ג-81963 )משמעת(,

בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

17לחוקהמשמעת, בלילגרועמהוראותסעיף )1(
לרעה שימוש משמעת: עבירות אלה עבירות יהיו
זיהוי, תג אי–ענידת תפקיד, מכוח שניתנה בסמכות
אי–מילויחובתהזדהותאומסירתפרטיזהותכוזבים,

והתחזותלבעלסמכותאחר;

בידי יתקיים זה קטן סעיף לפי משמעתי הליך )2(
להסמיך רשאי הממשלתית הרשות מנהל יחיד; דן
כדןיחידאתעובדהרשותהממשלתית,ובלבדשהוא

בדרגתסגןמנהלכללילכלהפחות;

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 7

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ר 8
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הליךמשמעתילפיסעיףקטןזהייעשהבהתאם )3(
להוראותהקבועותבפרקהשישישלחוקהמשמעת,
ככלשהןנוגעותלעניין;מועצתהרשותהממשלתית
לעקרונות בהתאם נוספות הוראות בכללים תקבע
לרבות המחויבים, בשינויים החוק באותו הקבועים

בענייניםאלה:

סדרידיןוראיותבהליךלפנידןיחיד,ובכלל )א(
זההמוסמכיםלפתוחבהליךלפנידןיחיד,אופן

הזימוןלהליךומימושזכותהטיעון;

להטיל רשאי יחיד שדן משמעת אמצעי )ב(
מביןאלה:התראה,נזיפה,נזיפהחמורהוקנס,
עשר השנים החלק על יעלה שלא ובלבד
העובד של הרגילה החודשית ממשכורתו

לתקופהשלשישהחודשים;

הליךעררעלהחלטותיושלדןיחידלפי )ג(
סעיףקטןזה;

דןיחידיודיעלתובעכמשמעותובסעיף14לחוק )4(
המשמעתשהסמיךנציבשירותהמדינהלענייןזה,על

החלטותיולפיסעיףקטןזה;

בנקיטתאמצעי או זה קטן סעיף בהוראות אין )5(
משמעתלפיוכדילמנועהעמדהלדיןמשמעתישל
עובדשסעיףקטןזהחלעליולפיחוקהמשמעת,ובלבד
המשמעת כאמור,יבוטלואמצעי הועמדלדין שאם
שהוטלועליולפיסעיףקטןזה;הוראותחוקהמשמעת
זה: ובשינוי המחויבים בשינויים זה לעניין יחולו
מנהל ושל העובד על הממונה השר של הסמכויות
כללילפיהחוקהאמוריהיונתונות,לגביעובדשסעיף
קטןזהחלעליו,לראשהגוףשבומועסקהעובד,למנהל

הכללישלאותוגוףולמנהלהרשותהממשלתית;

כלליםלפיפסקה)3(יותקנועלידימועצתהרשות )6(
הממשלתית,לאחרהתייעצותעםשרהמשפטיםר"

אחריסעיף155לחוקהעיקרייבוא:29רהוספתסעיף155א

"ערבויותשל
בעלרישיון

מנהלהרשותהממשלתיתרשאי,לפיכלליםשקבעה155אר )א(
מועצתהרשותהממשלתית,ואםלאנקבעוכלליםכאמור
-באישורמועצתהרשותהממשלתית,לדרושממישמבקש
בתנאים ערבות לחדשו, מהמבקש או זה חוק לפי רישיון
שעליהםיורה,כתנאילמתןהרישיוןאולחידושו,אםראה
כיהדברנדרשלשםהבטחתתשלומיםשנקבעולפיחוקזה
ובלבד המים, הפקת או הספקת רציפות הבטחת לשם או
שסכוםהערבותהנדרשתמבעלרישיוןהפקהאובעלרישיון
הספקהלאיעלהעלמכפלתכמותהמיםהקבועהברישיונו
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ב–5אגורות;לענייןזה,"תנאים"-לרבותסכוםהערבות,נוסח
ההתחייבותשנכללתבכתבהערבות,התנאיםלמימושהשל

הערבותודרכימימושהבידימנהלהרשותהממשלתיתר

כללים לקבוע רשאית הממשלתית הרשות מועצת )ב(
לפיסעיףקטן)א(לכלבעליהרישיוןלפיחוקזהאולסוגים
מסוימיםשלהם,ורשאיתהיאלקבועהוראותשונותלסוגים

שוניםשלבעלירישיוןכאמורר

והכספים )א(, קטן סעיף לפי שהומצאו ערבויות )ג(
שהתקבלובמימושן,אינםניתניםלעיקולאולשעבודר"

אחריסעיף160לחוקהעיקרייבוא:30רהוספתסעיף161

מנהלהרשותהממשלתיתידווחלוועדתהכספיםשלהכנסת,161ר"דיווחלכנסת
לאיאוחרמ–31במרסמדישנה-

בתקופהשלחמששניםמיוםתחילתושלחוקהמים )1(
)תיקוןמס'27(,התשע"ז-92017)בסעיףזה-יוםהתחילה(-
עלהתקדמותיישוםהמהלךשלהעברתהפקתהמיםלמשטר
תעריפימבוססעלותלפיעקרונותאחידיםבהתאםלסעיפים
111ו–112,וכןעלאודותהשלכותהיישוםעלתעריפיהמים

לחקלאותולצרכןהביתי;

לאחרשחלפוחמששניםמיוםהתחילה-עלמצבמשק )2(
המים,לרבותמצבמשקהמיםלחקלאותר"

ביטולהתוספת
השנייה

התוספתהשנייהלחוקהעיקרי-בטלהר31ר

תיקוןחוקמדידת
מים-מס'4

בחוקמדידתמים,התשט"ו-32-101955ר

בסעיף1- )1(

בהגדרה"הספקתמים",לפני"הספקתמיםבתמורה"יבוא"הפקתמיםאו"; )א(

בהגדרה"הספקהבמדידה",בסופהיבוא"אוהמופקים,לפיהעניין"; )ב(

אחריההגדרה"חוקהמים"יבוא: )ג(

""מדידתמים"-מדידהשלכמויותמיםבאמצעותמכשירהמונהוסוכם
אתכמויותהמיםהמופקותאוהמסופקות;";

בסעיף6)א(,אחרי"לספקםבמדידה"יבוא"אולאפשרלרשותהמיםהארצית )2(
כמשמעותהבסעיף46לחוקהמים,למדודאתהמיםהמסופקיםלואועלידו";

סעיף9-בטלר )3(

תיקוןחוקהפיקוח
עלקידוחימים-

מס'3

בחוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-111955,בסעיף5)א(,במקום"רישיוןהפקהלפי33ר
חוקהמים"יבוא"רישיוןלפיסעיף23לחוקהמים"ר

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

מס'30

בפקודתבריאותהעם,121940,בסעיף52ט)א(,במקום"ברישיוןהפקה"יבוא"ברישיון34ר
הפקהאוהספקה"ר

ב–5אגורות;לענייןזה,"תנאים"-לרבותסכוםהערבות,נוסח
ההתחייבותשנכללתבכתבהערבות,התנאיםלמימושהשל

הערבותודרכימימושהבידימנהלהרשותהממשלתיתר

כללים לקבוע רשאית הממשלתית הרשות מועצת )ב(
לפיסעיףקטן)א(לכלבעליהרישיוןלפיחוקזהאולסוגים
מסוימיםשלהם,ורשאיתהיאלקבועהוראותשונותלסוגים

שוניםשלבעלירישיוןכאמורר

והכספים )א(, קטן סעיף לפי שהומצאו ערבויות )ג(
שהתקבלובמימושן,אינםניתניםלעיקולאולשעבודר"

הוספתסעיף161אחריסעיף160לחוקהעיקרייבוא:30ר

מנהלהרשותהממשלתיתידווחלוועדתהכספיםשלהכנסת,161ר"דיווחלכנסת
לאיאוחרמ–31במרסמדישנה-

בתקופהשלחמששניםמיוםתחילתושלחוקהמים )1(
)תיקוןמס'27(,התשע"ז-92017)בסעיףזה-יוםהתחילה(-
עלהתקדמותיישוםהמהלךשלהעברתהפקתהמיםלמשטר
תעריפימבוססעלותלפיעקרונותאחידיםבהתאםלסעיפים
111ו–112,וכןעלאודותהשלכותהיישוםעלתעריפיהמים

לחקלאותולצרכןהביתי;

לאחרשחלפוחמששניםמיוםהתחילה-עלמצבמשק )2(
המים,לרבותמצבמשקהמיםלחקלאותר"

ביטולהתוספתהתוספתהשנייהלחוקהעיקרי-בטלהר31ר
השנייה

תיקוןחוקמדידתבחוקמדידתמים,התשט"ו-32-101955ר
מים-מס'4

בסעיף1- )1(

בהגדרה"הספקתמים",לפני"הספקתמיםבתמורה"יבוא"הפקתמיםאו"; )א(

בהגדרה"הספקהבמדידה",בסופהיבוא"אוהמופקים,לפיהעניין"; )ב(

אחריההגדרה"חוקהמים"יבוא: )ג(

""מדידתמים"-מדידהשלכמויותמיםבאמצעותמכשירהמונהוסוכם
אתכמויותהמיםהמופקותאוהמסופקות;";

בסעיף6)א(,אחרי"לספקםבמדידה"יבוא"אולאפשרלרשותהמיםהארצית )2(
כמשמעותהבסעיף46לחוקהמים,למדודאתהמיםהמסופקיםלואועלידו";

סעיף9-בטלר )3(

בחוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-111955,בסעיף5)א(,במקום"רישיוןהפקהלפי33ר
חוקהמים"יבוא"רישיוןלפיסעיף23לחוקהמים"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלקידוחימים-

מס'3

בפקודתבריאותהעם,121940,בסעיף52ט)א(,במקום"ברישיוןהפקה"יבוא"ברישיון34ר
הפקהאוהספקה"ר

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

מס'30

ס"חהתשע"ז,עמ'394ר 9

ס"חהתשט"ו,עמ'82;התשס"ו,עמ'350ר 10

ס"חהתשט"ו,עמ'84;התשס"ו,עמ'349ר 11

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191)א(239;ס"חהתשע"ו,עמ'303ר 12
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תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה-מס'4

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-132012,בסעיף46)ד(,המילה"הפקה"35ר
-תימחקר

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

התכניתהכלכלית
לשנים2009

ו–2010(-מס'15

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים362009ר
ו–2010(,התשס"ט-142009,בסעיף81,בהגדרה""ספק","ספקמים"",במקום"לפירישיון

הפקה"יבוא"לפירישיוןהספקה"ר

תיקוןחוק
תכניתהחירום

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
והמדיניות

הכלכליתלשנות
הכספים2002

ו–2003(-מס'6

והמדיניות37ר התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית החירום תכנית בחוק
הכלכליתלשנותהכספים2002ו–2003(,התשס"ב-152002,סעיפים23ו–24-בטליםר

תחילתושלחוקזהביוםד'באיירהתשע"ז)30באפריל2017()בחוקזה-יוםהתחילה(ר38רתחילה

כלליםראשוניםכאמורבסעיפים33א)א(,111ו–112)א(ו–)א1(לחוקהעיקרי,כנוסחם39רכלליםראשונים )א(
בסעיפים,23,15ו–24)1(ו–)2(לחוקזה,ייקבעובידימועצתהרשותהממשלתיתעדיום

י"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(ר

כלליםראשוניםכאמורבסעיפים112)ה(ו–150ז)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיפים )ב(
24)4(ו–28לחוקזה,יובאולאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתעדיום

התחילהר

כלליםראשוניםכאמורבסעיף150כג)ג()3(ייקבעובידימועצתהרשותהממשלתית )ג(
בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקזהר

40)ב()1(לחוקזה,ייקבעובידימועצתהרשות כלליםראשוניםכאמורבסעיף )ד(
הממשלתיתעדיוםז'בתמוזהתשע"ז)1ביולי2017(ר

בלילגרועמסמכויותהרישוישלמנהלהרשותהממשלתיתלפיסימןג'לפרקהשני40רהוראותמעבר )א(
לחוקהעיקרי,מישבידו,ערביוםהתחילה,רישיוןהפקהלפיסעיף23לחוקהעיקרי,
כנוסחוערביוםהתחילה,יראואותוכבעלרישיוןהפקה,בעלרישיוןהספקהאובעל
רישיוןהפקהורישיוןהספקה,לפיהעניין,לפיסעיף23לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף5
לחוקזה,עדתוםתקופתהרישיון,והכולבהתאםלפעולותשהותרוברישיוןההפקה

שבידור

עלאףהוראותהחוקהעיקרי,כנוסחוביוםהתחילהואילך,מישהיהבידו)ב( )1(
רישיוןהפקהלפיסעיף23לחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,למעטרשות
המיםהארצית,יהיהרשאיבתקופהשלשנתייםמיוםהתחילהלהודיעלרשות
הממשלתיתכיברצונולהעבירולאחר;הודיעכאמור,תיעשהההעברהלפי
כלליםשתקבעמועצתהרשותהממשלתיתלענייןזה,בהתחשבבהמשךהבטחת

הספקתהמיםלצרכניבעלהרישיון,ובכללזהכלליםלעניין-

זהותבעלהרישיוןהאחראשריהיהעליולקבלאתהרישיון,ובהעדר )א(
הסכמתו-כלליםלענייןהעברתהרישיוןלרשותהמיםהארצית;

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ו,עמ'1158ר 13

ס"חהתשס"ט,עמ'157;התשע"ו,עמ'30ר 14

ס"חהתשס"ב,עמ'428;התשס"ז,עמ'54ר 15
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המועדיםוההסדריםהכספייםלהעברתתשתיתההפקהאוההספקה )ב(
לבעלהרישיוןהאחראולרשותהמיםהארצית,לפיהעניין;

קביעתהתמורהבעדהעברתהתשתיותכאמורבפסקתמשנה)ב(, )ג(
לפיעקרונותהעלותהמגלמיםאתהתמורהכאמורר

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמחובתחברהכהגדרתהבחוקתאגידימים )2(
וביוב,התשס"א-162001,ורשותמקומית,לספקמיםלפיהוראותכלדיןר

היטליםבעדמיםשהופקוערביוםהתחילהוטרםנגבוערביוםהתחילה,יראו )ג(
אותםכתעריפיםלענייןחוקזה,ואולםעלאףהאמורבסעיפים25ו–31לחוקזה,יחולו
לגביהםההוראותלפיסעיפים116)ב(ו–)ג(,120,119,117והתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,

כנוסחםערביוםהתחילהר

ערריםשהוגשוערביוםהתחילהלפיסעיף117לחוקהעיקרי,כנוסחוערבביטולו )ד(
25לחוקזה,ושביוםהתחילהתלוייםועומדיםלפניביתהדיןלעניינימים, בסעיף
ימשיכולהידוןלפניביתהדיןהאמורבהתאםלהוראותלפיהחוקהעיקרי,כנוסחןערב

יוםהתחילהר

עלאףהוראותהחוקהעיקריכנוסחוביוםהתחילהואילך,לענייןגובההתעריפים )ה(
שקובעתמועצתהרשותהממשלתית,גובההתעריפיםבעדמיםשיופקומיוםהתחילה
עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(אועדתחילתםשלכלליםכאמורבסעיף
39)א(לחוקזה,החליםלגביאותההפקה,לפיהמוקדם,יהיהבשיעוריםהמפורטים

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,כנוסחהערבביטולהבסעיף31לחוקזהר

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"ו'באיירהתשע"ח)30באפריל2018(,רשאית )ו(
רשותהמיםהארציתלהתבססעלהנתוניםהמצוייםבידיהרשותהממשלתיתלצורך

חיובבעלרישיוןלפיסעיף33א)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף15לחוקזהר

עלאףהוראותהחוקהעיקרי,כנוסחוביוםהתחילהואילך,לאנקבעוכללים )ז(
28לחוקזה,עדיוםט"ובאייר 150ז)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף כאמורבסעיף
התשע"ח)30באפריל2018(,יקראואתסעיף150בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף28לחוק

זה,עדשייקבעוכלליםכאמור,כך:

בסעיףקטן)א(,במקום"100,000"יקראו"50,000"ובמקום"200,000"יקראו )1(
;"100,000"

בסעיףקטן)ב(,במקום"150,000"יקראו"75,000"; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"250,000"יקראו"125,000"ר )3(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל ב ו י
שרהתשתיותהלאומיות

האנרגיהוהמים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

המועדיםוההסדריםהכספייםלהעברתתשתיתההפקהאוההספקה )ב(
לבעלהרישיוןהאחראולרשותהמיםהארצית,לפיהעניין;

קביעתהתמורהבעדהעברתהתשתיותכאמורבפסקתמשנה)ב(, )ג(
לפיעקרונותהעלותהמגלמיםאתהתמורהכאמורר

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמחובתחברהכהגדרתהבחוקתאגידימים )2(
וביוב,התשס"א-162001,ורשותמקומית,לספקמיםלפיהוראותכלדיןר

היטליםבעדמיםשהופקוערביוםהתחילהוטרםנגבוערביוםהתחילה,יראו )ג(
אותםכתעריפיםלענייןחוקזה,ואולםעלאףהאמורבסעיפים25ו–31לחוקזה,יחולו
לגביהםההוראותלפיסעיפים116)ב(ו–)ג(,120,119,117והתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,

כנוסחםערביוםהתחילהר

ערריםשהוגשוערביוםהתחילהלפיסעיף117לחוקהעיקרי,כנוסחוערבביטולו )ד(
25לחוקזה,ושביוםהתחילהתלוייםועומדיםלפניביתהדיןלעניינימים, בסעיף
ימשיכולהידוןלפניביתהדיןהאמורבהתאםלהוראותלפיהחוקהעיקרי,כנוסחןערב

יוםהתחילהר

עלאףהוראותהחוקהעיקריכנוסחוביוםהתחילהואילך,לענייןגובההתעריפים )ה(
שקובעתמועצתהרשותהממשלתית,גובההתעריפיםבעדמיםשיופקומיוםהתחילה
עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(אועדתחילתםשלכלליםכאמורבסעיף
39)א(לחוקזה,החליםלגביאותההפקה,לפיהמוקדם,יהיהבשיעוריםהמפורטים

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,כנוסחהערבביטולהבסעיף31לחוקזהר

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"ו'באיירהתשע"ח)30באפריל2018(,רשאית )ו(
רשותהמיםהארציתלהתבססעלהנתוניםהמצוייםבידיהרשותהממשלתיתלצורך

חיובבעלרישיוןלפיסעיף33א)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף15לחוקזהר

עלאףהוראותהחוקהעיקרי,כנוסחוביוםהתחילהואילך,לאנקבעוכללים )ז(
28לחוקזה,עדיוםט"ובאייר 150ז)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף כאמורבסעיף
התשע"ח)30באפריל2018(,יקראואתסעיף150בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף28לחוק

זה,עדשייקבעוכלליםכאמור,כך:

בסעיףקטן)א(,במקום"100,000"יקראו"50,000"ובמקום"200,000"יקראו )1(
;"100,000"

בסעיףקטן)ב(,במקום"150,000"יקראו"75,000"; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"250,000"יקראו"125,000"ר )3(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל ב ו י
שרהתשתיותהלאומיות

האנרגיהוהמים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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