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חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות )תיקון מס' 7(, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 3005, י"א בתמוז התשפ"ב, 10.7.2022

בחוקהניקוזוההגנהמפנישיטפונות,התשי"ח-7 119)להלן-החוקהעיקרי(,בכל1רהחלפתמונחים
מקום-

במקום"המועצה"יבוא"מועצתהניקוז"; )1(

למעטסעיף22,במקום"במועצה"יבוא"במועצתהניקוז"; )2(

במקום"שרהחקלאות"יבוא"השר"ובמקום"לשרהחקלאות"יבוא"לשר"; )ס(

במקום"תכניותניקוז"יבוא"תוכניותמפעליניקוז",במקום"תכניתניקוז"יבוא )4(
"תוכניתמפעלניקוז"ובמקום"בתכניתניקוז"יבוא"בתוכניתמפעלניקוז"ר

בסעיף1לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"ביתדיןלענינימים"יבוא: )1(

""חוקגניםלאומיים"-חוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתרי
הנצחה,התשנ"ח-21998;";

אחריההגדרה"חוקהמים"יבוא: )2(

""מועצתהניקוז"-המועצההארציתלענייניניקוזשהוקמהלפיסעיף2;

"הממונה"-מישמונהלפיסעיף1א;";

בהגדרה"מנהלהרשותהממשלתית",במקום""מנהלהרשותהממשלתית""יבוא )ס(
""מנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב"";

אחריההגדרה"מנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב"יבוא: )4(

""המשרד"-משרדהחקלאותופיתוחהכפר;

"הרשותהממשלתיתלמיםולביוב"-הרשותהממשלתיתלמיםולביובשהוקמה
לפיסעיף124יאלחוקהמים;

"רשותמקרקעיישראל"-רשותמקרקעיישראלשהוקמהלפיסעיף2לחוקרשות
מקרקעיישראל,התש"ך-1960ס;

"הרשותלשמירתהטבעוהגניםהלאומיים"-הרשותלשמירתהטבעוהגנים
הלאומייםשהוקמהלפיסעיףסלחוקגניםלאומיים;

"השר"-שרהחקלאותופיתוחהכפרר"

אחריסעיף1לחוקהעיקרייבוא:סרהוספתסעיף1א

השרימנה,מקרבעובדימשרדו,אדםבעלידעוכישורים1אר"הממונה )א(
מתאימיםבתחוםהניקוזוההגנהמפנישיטפונותלממונה
לענייןחוקזה;לממונהיהיונתוניםהתפקידיםוהסמכויות

לפיחוקזהר

הודעהעלמינויהממונהלפיסעיףקטן)א(תפורסם )ב(
ברשומותר"

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)0סביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-ס144,מיוםכ"גבאלולהתשפ"א)1סבאוגוסט

2021(,עמ'928ר
ס"חהתשי"ח,עמ'4;התשס"ט,עמ'221ר 1

ס"חהתשנ"ח,עמ'202ר 2

ס"חהתש"ך,עמ'7 ר ס
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בסעיף2לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)א(,לפני"לייעץ"יבוא"שתפקידה"; )1(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

במועצתהניקוזיהיו 1חברים,והם: ")ב(

הממונה,והואיהיההיושבראש; )1(

מנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב,אועובדבכירמקרבעובדי )2(
הרשותהממשלתיתלמיםולביוב,שימנהמנהלהרשותהממשלתית;

נציגהשרלהגנתהסביבה,שימנההשרלהגנתהסביבהמקרבעובדי )ס(
משרדו;

נציגשרהפנים,שימנהשרהפניםמקרבעובדימשרדו; )4(

נציגשרהאנרגיה,שימנהשרהאנרגיהמקרבעובדימשרדו; ) (

נציגשרהבריאות,שימנהשרהבריאותמקרבעובדימשרדו; )6(

נציגשרהאוצר,שימנהשרהאוצרמקרבעובדימשרדו; )7(

נציגרשותמקרקעיישראל,שימנהמנהלרשותמקרקעיישראלמקרב )8(
עובדירשותמקרקעיישראל;

מינהלהתכנון מנהל שימנה מינהלהתכנוןבמשרדהפנים, נציג )9(
במשרדהפניםמקרבעובדימינהלהתכנון;

נציגהרשותלשמירתהטבעוהגניםהלאומיים,שימנהמנהלהרשות )10(
מקרבעובדיהרשות;

בתחום ומומחיות ידע בעלי שהם השר, שימנה ציבור נציגי שני )11(
הניקוזוההגנהמפנישיטפונותואינםעובדירשותניקוזאובעליתפקיד
ברשותניקוז;לפחותאחדמנציגיהציבוריהיהנציגשלגוףציבורימקרב
הגופיםהציבורייםשעניינםבשמירתאיכותהסביבה,שימונהבהתייעצות
עםהשרלהגנתהסביבה;בפסקהזו,"הגופיםהציבורייםשעניינםבשמירת
איכותהסביבה"-הגופיםהמנוייםבתוספתלחוקייצוגגופיםציבוריים

שעניינםבשמירתאיכותהסביבה)תיקוניחקיקה(,התשס"ג-42002;

שנינציגיהשלטוןהמקומי,שימונוהאחדמטעםהגוףהמייצגאתרוב )12(
הרשויותהמקומיותבישראלוהאחרמטעםהגוףהמייצגאתרובהמועצות

האזוריותבישראל;

נציגהארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשלהחקלאיםבישראל, )ס1(
שימנההשרר

השרימנה,מקרבעובדימשרדו,ממלאמקוםליושבראשמועצתהניקוז)ג( )1(
שמתקיימיםבוהתנאיםלמינויחברמועצהלפיסעיףקטן)ד(וסעיף2דר

מישמוסמךלמנותחברמועצהלפיסעיףקטן)ב(רשאילמנותלו )2(
ממלאמקוםשמתקיימיםבוהתנאיםלמינויאותוחברמועצהר

לאימונהלחברמועצתהניקוזמישהורשעבעבירהפליליתאובעבירת )ד(
כחבר לכהן ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת משמעת
המועצהאושהוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסק

דיןסופיבעניינור

ס"חהתשס"ג,עמ'118ר 4
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תקופתכהונתושלחברמועצתהניקוזשמונהלפיסעיףקטן)ב()2(עד)ס1(, )ה(
למעטמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב,תהיהארבעשנים,וניתןלשוב

ולמנותולתקופותכהונהנוספות,בנותארבעשניםכלאחתר

השרימנהלמועצתהניקוזשנימשקיפיםמקרבנציגירשויותהניקוז)ו( )1(
)בסעיףקטןזה-משקיפים(;המשקיפיםיכהנותקופהאחתשלארבע
שניםובסיומהימנההשרמשקיפיםמקרברשויותניקוזשנציגיהןלאמונו

למשקיפיםבתקופתהכהונההקודמתר

המשקיפיםיוזמנולכלישיבותמועצתהניקוזוהםרשאיםלהשתתף )2(
בכלישיבותיה,אולםאיןבהיעדרותםמישיבהכדילפגועבתוקףפעולותיה

ובסמכויותיהשלהמועצהר

בשינויים ו־2ד, 2ג 2א, סעיפים הוראות יחולו המשקיפים על )ס(
להביא רשאים משקיפים 2ד, בסעיף האמור אף ואולם,על המחויבים;
בחשבוןגםאתעניינןשלרשויותהניקוזאםהםקשוריםלתפקידימועצת

הניקוז,ולאיראואותםכנמצאיםבמצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדר

הודעהעלמינויחברמועצתהניקוזתפורסםברשומות;הודעהעלההרכב )ז(
המכהןשלמועצתהניקוזתפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדר"

הוספתסעיפים
2אעד2ד

אחריסעיף2לחוקהעיקרייבוא: ר

"הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

הרשות2אר ומנהל הממונה למעט הניקוז, מועצת חבר )א(
תקופת תום לפני לכהן יחדל ולביוב, למים הממשלתית

כהונתו,בהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלמישמינה )1(
אותו;

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתיאוחבר )2(
הגוףשהואמייצג,ואםהואנציגציבור-הואנתמנה

לעובדהמדינהר

חבר לגבי להלן כמפורט מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
מכהונתו להעבירו אותו שמינה מי רשאי הניקוז, מועצת
לפניתוםתקופתהכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,

בהודעהבכתב,עםהעתקליושבראשמועצתהניקוז:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
לכהןכחברמועצתהניקוז,אוהוגשונגדוכתבאישום
אוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופי

בעניינו;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )ס(
למינויוכחברמועצתהניקוזר

סעיף הוראות לפי לכהן הניקוז מועצת חבר הפסיק )ג(
זה,יפעלמישמינהאותולמינויחבראחרבמקומובהקדם

האפשרי,בהתאםלהוראותסעיף2)ב(ר
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גמולוהחזר
הוצאותלחברי

מועצתהניקוז

חברמועצתהניקוזשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצב2בר
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםמאתהמשרדבעד
השתתפותבישיבותהמועצה,בהתאםלהוראותהחשבהכללי
במשרדהאוצרהחלותלענייןחבריועדותציבוריות;בסעיף
זה,"עובדמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-
כהגדרתםבסעיף2סלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה- 198 ר

חברימועצתהניקוזשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתם2גרהחלתדינים
כחבריהמועצהולענייןפעולותיהםבה,כדיןעובדיהמדינה

לענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-61979; )1(

הנוגעות ההוראות - התשל"ז-71977 העונשין, חוק )2(
לעובדיהציבור;

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )ס(
;81969

סעיףסבלחוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתית )4(
ומגביתכספים(,התשי"ט-9 919-ההוראותהנוגעותלכלל

עובדיהמדינה;

- התשל"א-101971 חדש[, ]נוסח הראיות פקודת ) (
ההוראותהנוגעותלעובדיהציבורר

בסעיףזה-2דרניגודעניינים )א(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-111968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעהאועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברמועצתהניקוז-ניגודענייניםבין
או אישי עניין ובין הניקוז במועצת תפקידו מילוי

תפקידאחר,שלואושלקרובו;

"קרוב",שלחברמועצתהניקוז-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברמועצתהניקוז; )1(

במצבו עניין יש הניקוז מועצת שלחבר אדם )2(
הכלכלי;

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר  

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 6

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 7

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 8

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 10

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ס2ר 11
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תאגידשחברמועצתהניקוז,בןמשפחתואואדם )ס(
כאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברמועצתהניקוז,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

שבשל מי הניקוז מועצת כחבר יכהן ולא ימונה לא )ב(
כהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםאשר

ימנעממנומלבצעאתעיקרתפקידוכחברמועצתהניקוזר

חברמועצתהניקוזלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודעניינים;ואולם,
חברמועצתהניקוזשהואנציגהשלטוןהמקומיכאמורבסעיף
2)ב()12(רשאילהביאבחשבוןגםאתענייניושלהגוףשהוא
מייצג,אםהםקשוריםלתפקידימועצתהניקוז,ולאיראו

אותוכנמצאבמצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדר

נודעלחברמועצתהניקוזכיהואעלוללהימצאבמצב )ד(
בהקדם כך על יודיע )ג(, או )ב( קטנים בסעיפים כאמור
ראשהמועצה;היהחברהמועצההיושב האפשריליושב

ראש-יודיעלשרר"

בסעיףסלחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיףס

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

המנייןהחוקיבישיבותמועצתהניקוזהוארובחבריה,ובהםיושבראש ")א1(
המועצהר

החלטותמועצתהניקוזיתקבלוברובדעותהחבריםהמשתתפיםבישיבה; )א2(
היוהדעותשקולות,תכריעדעתושליושבראשהמועצהר";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"שבהיהיוחבריםלפחותאלה:שניעובדיהמשרד, )2(
שניעובדיהרשותהממשלתיתלמיםולביוב,עובדהמשרדלהגנתהסביבה,נציגאחד

הגופיםהמנוייםבסעיף2)ב()12(ועובדהרשותלשמירתהטבעוהגניםהלאומיים";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ס(

קיוםמועצתהניקוז,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיהלאייפגעו ")ג(
בשלהפסקתכהונתושלחברמחבריהמועצהאומחמתליקויבמינויואובהמשך

כהונתו,ובלבדשמכהניםבהרובחבריהר";

בסעיףקטן)ד(,במקוםהסיפההחלבמילים"לרבותהמנין"יבוא"ככלשלאנקבעו )4(
לפיחוקזה;סדריהעבודהוהדיוניםכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרד"ר

בסעיף4לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)א(,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה"ובסופויבוא )1(
"היתרכאמורטעוןהסכמהשלמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב;לאנמסרה
עמדתמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביובבתוך 4ימיםמיוםשהממונהפנהאליו

בעניין,יראו,בתוםאותהתקופה,כאילוניתנההסכמתולמתןההיתרר";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(
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בסעיף לחוקהעיקרי,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה",ובסופויבוא8רתיקוןסעיף 
"היתרכאמורטעוןהסכמהשלמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב;לאנמסרה
עמדתמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביובבתוך 4ימיםמיוםשהממונהפנהאליו

בעניין,יראו,בתוםאותהתקופה,כאילוניתנההסכמתולמתןההיתר"ר

בסעיף6לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,ברישה,אחרי"לקבען"יבוא"בצו"; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

בסעיף7לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,בכלמקום,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה" )1(
ובמקום"לצוותעלמי"יבוא"להורותלמי";

בסעיףקטן)ב(,במקום"הצו"יבוא"ההוראה"ובמקום"מנהלהרשותהממשלתית" )2(
יבוא"הממונהאומימטעמו"ר

בסעיף8לחוקהעיקרי,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה"ר11רתיקוןסעיף8

בסעיף11)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בהרכברשותהניקוז"יבוא"לרשותהניקוזתהיה12רתיקוןסעיף11
מליאהשבהרכבה"ר

אחריסעיף11לחוקהעיקרייבוא:ס1רהוספתסעיף11א

"מינוימנהלכללי
לרשותניקוז

מליאתרשותניקוזתמנהמנהלכללילניהולהשוטףשל11אר )א(
ענייניהר

השריקבעבצואתדרךמינויושלמנהלכללילרשות )ב(
ניקוז,תקופתכהונתווהתנאיםלסיוםכהונתור"

בסעיף12לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"במילויתפקידיה"יבוא"במילוי14רתיקוןסעיף12
תפקידיהלפיחוקזהתפעלרשותניקוזגםלמניעתמפגעיבריאותהעלוליםלהיווצר
בתחומה,במעשהאובמחדל,עקבמילויתפקידיהכאמור,ולטיפולבמפגעיםכאמור
אולסילוקם;בלילגרועמהוראותכלדין,במילויתפקידיהלפיחוקזהתפעלרשות
ניקוזגםבשיםלבלצורךלמנוע,ככלהאפשר,יצירהאוהחמרהשלמפגעיםסביבתיים

בתחומהר"ר

בסעיף17לחוקהעיקרי,אחרי"לפיתכנית"יבוא"מפעלניקוז"ר 1רתיקוןסעיף17

בסעיף18)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)6(יבוא:16רתיקוןסעיף18

השפעתהמפעלעלהסביבה,עלמקורותהמיםועלאיכותהמיםבהםר" )7("

בסעיף19לחוקהעיקרי,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה"ר17רתיקוןסעיף19

אחריסעיף22לחוקהעיקרייבוא:18רהוספתסעיף22א

"אישורמותנה
לתוכניתניקוז

הכוללתפעולות
המחייבותרישוי

לפיחוקהמים

רשותניקוזרשאיתלהגישהצעהלתוכניתמפעלניקוז22אר )א(
כדי וביוב, למים הממשלתית הרשות מנהל של לבחינתו
שיקבעאםהתוכניתכוללתפעולותהמחייבותרישוילפי

חוקהמים)בסעיףזה-תוכניתטעונהרישוי(ר

סברמנהלהרשותהממשלתיתלמיםוביובכיתוכנית )ב(
מפעלניקוזהיאתוכניתטעונהרישוי,רשאיהואלתתאישור
שלפיויינתנולרשותהניקוזשהגישההצעהלתוכניתכאמור
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רישיונותלפיחוקהמיםבכפוףלהשלמתהקמתושלמפעל
ובלבד מותנה(, אישור - זה )בסעיף התוכנית לפי הניקוז
זאת, מאפשרות הניקוז מפעל תוכנית הוראות כי שמצא
ולענייןרישיוןהחדרהכמשמעותובחוקהמים-אםקוימו
אישור ניתן המים; בחוק השני לפרק ה' סימן הוראות גם
מותנה,יקבעמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביובאת
תנאיהרישיונותורשאיהואלקבועתנאיםבאישורהמותנהר

הקימהרשותניקוזמפעלניקוזלפיתוכניתמפעלניקוז )ג(
נקבעו, אם בו שנקבעו ובתנאים מותנה אישור שקיבלה
ייתןמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביובלרשותהניקוז
לאותואישור,והםיהיו רישיונותלפיחוקהמיםבהתאם

בתוקףכלעודהוראותהתוכניתלאשונור

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותמנהלהרשות )ד(
הממשלתיתלמיםולביוב-

לבטלרישיוןשניתןלפיאישורמותנה,להתלותו )1(
אולשנותו,בהתאםלסמכותולפיחוקהמים,אםרשות
שנקבעו תנאים תנאיהרישיוןאו את הניקוזהפרה

בתוכניתמפעלהניקוז;

הניקוז רשות אם המים חוק לפי רישיון לבטל )2(
הפרהאתתנאיהאישורהמותנהר"

בסעיףס2לחוקהעיקרי-19רתיקוןסעיףס2

בכותרתהשוליים,במקום"תכניתבנייןעיר"יבוא"ועדהמחוזיתלתכנוןולבנייה"; )1(

)א(,במקום"לפנישהביאה"יבוא"אלאאםכןהביאאותהקודם בסעיףקטן )2(
לכן",במקום"כלועדהמחוזיתלבניהולתכנוןעירשבמחוזה"יבוא"הוועדההמחוזית
שבתחומה",במקום"לאשראתהתכניתאולאלאשרה"יבוא"לאשראתהתוכנית,
לאשרהבשינוייםאולדחותה,",במקום"בפקודתבניןערים,6ס19"יבוא"בפרקג'לחוק
התכנוןוהבנייה"ובמקום"תכניותבניןעיר"יבוא"תוכניתשבסמכותועדהמחוזית;

בסעיףזה-

"ועדהמחוזית"-ועדהמחוזיתלתכנוןולבנייה;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- 12196;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"תסרב"יבוא"תדחה",המילה"לאשר"-תימחק,במקום )ס(
"שמכוחם"יבוא"שבשלהם",במקום"לסרבלאשר"יבוא"לדחות",במקום"תכניתבנין
עירלפיפקודתבניןערים,6ס19"יבוא"תוכניתשבסמכותהלפיחוקהתכנוןוהבנייה";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הוועדה"יבוא"המחוזית",במקום"לאשרהבשינוייםאובלי )4(
שינוייםאולהסירה"יבוא"לאשרה,לאשרהבשינוייםאולדחותה"ר

בסעיף 2)ב(לחוקהעיקרי,הסיפההחלבמילים"אלאשמנהלהרשותהממשלתית"20רתיקוןסעיף 2
-תימחקר

בסעיף26)א(לחוקהעיקרי,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה"ר21רתיקוןסעיף26

ס"חהתשכ"ה,עמ'07סר 12
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בסעיףס4אלחוקהעיקרי-22רתיקוןסעיףס4א

בסעיףקטן)א(,במקום"ובהסכמתשרהפנים"יבוא"ושרהפנים",אחרי"רשאית )1(
"ההוצאות במקום 6ס", בסעיף כאמור ניקוז ארנונת תשלום "חלף יבוא להחליט"
המשוערותמראש"יבוא"הוצאותאחרותשלרשותהניקוז",במקום"מקצתן"יבוא
"חלקן",במקום"מכסות"יבוא"היטליניקוזאזוריים"ובמקוםהסיפההחלבמילים"על

ידיהרשויותהמקומיות"יבוא:

עלידיהרשויותהמקומיותהמיוצגותברשותהניקוז; )1("

עלידירשותמקרקעיישראל,בעדשטחיםשהםמקרקעיישראלכמשמעותם )2(
בחוק־יסוד:מקרקעיישראלס1,בתחומהשלאותהרשותניקוזר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

השר,לאחרהתייעצותעםשרהפניםועםמועצתהניקוז,רשאילהורותכי ")א1(
חלקשאינועולהעלחמישיתמהיטלהניקוזהאזורישלרשותניקוז,שבומחויבת
רשותמקרקעיישראללפיסעיףקטן)א(,ישמשלתכנוןולביצועשלמפעליניקוז
ויוקצהלמטרותאלהעלידיהמשרד,בהתאםלאמותמידהשוויוניותשיורה
עליהןהממונהויפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרד;החלטהלפיסעיףזהלא
תתקבלאלאלאחרשניתנהלרשותהניקוזהנוגעתבדברולרשויותהמקומיות

החברותבההזדמנותלהביאאתטענותיהןלפניהשרר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"והסכמתשרהפנים"יבוא"ושרהפניםלפיסעיףקטן)א(", )ס(
ואחרי"לרשויותהמקומיותהנוגעותבדבר"יבוא"ולרשותמקרקעיישראל,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(,במקום"מכסות"יבוא"היטליניקוזאזוריים"ובמקום"רשותמקומית )4(
ולבעליהשטחיםכאמור"יבוא"אחדמהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)א()1(או)2(,לפי

העניין,"ר

בסעיףס4בלחוקהעיקרי-ס2רתיקוןסעיףס4ב

בכותרתהשוליים,במקום"המכסות"יבוא"היטליהניקוזהאזוריים"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לפי אזורי ניקוז היטל בתשלום שחויבה מקומית רשות של בתחומה ")א(
החלטתרשותהניקוזכאמורבסעיףס4אלאתיגבהארנונתניקוז;ואולםהרשות
המקומיתרשאיתלהטילעלבעליהמקרקעיןבשטחהכלולבתחומה,למעטעל
רשותמקרקעיישראל,היטללכיסויההוצאותשבשלהןהוטלהיטלניקוזאזורי

)להלן-היטלניקוזלתושב(ר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"הניקוז"יבוא"לתושב"והסיפההחלבמילים"חוקהעזר )ס(
טעון"-תימחק;

בסעיףקטן)ג(,אחרי"היטלהניקוז"יבוא"לתושב"; )4(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"היטלניקוז"יבוא"לתושב"ר ) (

בסעיףס4גלחוקהעיקרי-24רתיקוןסעיףס4ג

בכותרתהשוליים,במקום"המכסות"יבוא"היטליהניקוזהאזוריים"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"מכסות"יבוא"היטליניקוזאזוריים"ובמקום"המכסה )2(
שנקבעה"יבוא"היטלהניקוזהאזורישנקבע"ר

ס"חהתש"ך,עמ'6 ר ס1
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בסעיף47לחוקהעיקרי,במקום"למנהלהרשותהממשלתית"יבוא"לשר"ר 2רתיקוןסעיף47

בסעיף48לחוקהעיקרי,במקום"בסעיף7)ז(לחוקמבקרהמדינה,תש"ט-1949"יבוא26רתיקוןסעיף48
"בחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-8 19]נוסחמשולב[14"ר

החלפתסעיף49
והוספתסעיפים

49אעד49ה

במקוםסעיף49לחוקהעיקרייבוא:27ר

"הודעהלרשות
ניקוזעלפגמים

ומתןהוראות
לתיקון

תפקיד49ר ממלאת אינה ניקוז שרשות הממונה סבר )א(
מתפקידיהלפיחוקזה,אושהיאמנהלתאתענייניהבדרך
הפוגעתאועלולהלפגועביכולתהלמלאאתחובותיהלפי
חוקזה,רשאיהואלתתלרשותהניקוזהודעהבכתב,ובה
יפורטוהפגמיםשנפלולדעתובהתנהלותהולדרושממנה
להעביראתהתייחסותהאוהשגותיהלגביהפגמיםבתוך

פרקזמןסבירשיקבעבהודעהר

כאמור השגות או התייחסות הניקוז רשות הגישה )ב(
בסעיףקטן)א(,יחליטבהןהממונהבסמוךככלהאפשרלאחר
קבלתןויודיעלרשותהניקוזעלהחלטתו,ואםדרשאתתיקון
הפגמים-יקבעבהחלטתואתפרקהזמןשבועלרשותהניקוז

לעשותכןר

התראהלרשות
ניקוזעלפגמים

ועלהפעלת
סמכויותהממונה

הממונהרשאילתתלרשותניקוזשלאתיקנהפגמים49אר )א(
את הגישה שלא או 49 סעיף לפי להוראותיו בהתאם
התייחסותהאוהשגותיהכאמורבאותוסעיףהתראהבכתב
לפיהוראותסעיףזה,אםסברשישבכךכדילהצדיקאת
הפעלתסמכויותיולפיהוראותסעיףקטן)ה(או)ו(אולמנות

מנהלמיוחדלפיהוראותסעיף49בר

הפגמים מה הניקוז לרשות הממונה יודיע בהתראה )ב(
הפגמים יתוקנו לא אם וכי בהתנהלותה, לדעתו שנפלו
להנחתדעתובתוךפרקהזמןהסבירשקבעלכך,הואיהיה
רשאילהפעילאתסמכויותיולפיסעיףקטן)ה(או)ו(אולמנות

מנהלמיוחדלפיסעיף49בר

ניתנהלרשותהניקוזהתראהלפיסעיףקטן)א(,יכנס )ג(
מליאת את הניקוז רשות ראש יושב מכן לאחר בתכוף
בהשתתפותהממונה,שבהיציגהממונה הרשותלישיבה
אתהנסיבותשהביאולמתןההתראהובכללזהאתהפגמים
שפורטובה;בסמוךלאחרישיבתמליאתרשותהניקוזכאמור,
הצעת את או להתראה התייחסותה את המליאה תגבש
המתווהלתיקוןהפגמים,ויושבראשהרשותיעבירהלאישור

הממונהר

לאפעליושבראשרשותהניקוזלפיסעיףקטן)ג(,אין )ד(
בכךכדילמנועאתהפעלתסמכויותהממונהלפיסעיףקטן

)ה(או)ו(אואתמינויושלמנהלמיוחדלפיסעיף49בר

לרבות ניקוז, מפעל אי־הקמת הפגם של עניינו היה )ה(
הממונה שלדעת ואישורה, ניקוז מפעל תוכנית אי־הכנת
הקמתוהיאחיוניתובעלתחשיבותציבוריתולאתיקנהרשות

ס"חהתשי"ח,עמ'92ר 14
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הניקוזאתהפגםבתוךפרקהזמןשנקבעלכךבהתראה,רשאי
הממונה,בהתייעצותעםמועצתהניקוזובהחלטהמנומקת
בכתב,להטילאתביצועהתפקידעלרשותניקוזאחרתעל

אףהאמורבסעיף12,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

ניתנהלפניכןלרשותהניקוזהאחרתהזדמנות )1(
להשמיעאתטענותיהלפנימועצתהניקוז;

הניקוז רשות של שביכולתה שוכנע הממונה )2(
האחרתלבצעאתהתפקיד,שלאיהיהבהטלתהתפקיד
תפקידיה במילוי לפגוע כדי ניקוז רשות אותה על

האחריםושהוקצולההמשאביםהנדרשיםלשםכךר

מצאהממונהשלאניתןלהטילאתהקמתמפעלהניקוז )ו(
עלרשותניקוזאחרתלפיסעיףקטן)ה(,רשאיהואבהתייעצות
את להטיל בכתב, מנומקת ובהחלטה הניקוז מועצת עם
הביצועעלגוףציבוריאחר,עלאףהאמורבסעיף12,בהסכמת
אותוגוףובכפוףלכלדין;בהחלטתויפרטהממונהביןהיתר
אתהנימוקיםבדברבחירתהגוףהציבורישעליויוטלהביצוע
כאמור;בסעיףקטןזה,"גוףציבורי"-המדינהומוסדותיה,
גוף כל וכן המדינה של בשליטה או בבעלות שנמצא גוף

המתוקצב,במישריןאובעקיפין,מתקציבהמדינהר

לאתוקנופגמיםכנדרשבהתראהלפיסעיף49אבתוך49ברמינוימנהלמיוחד )א(
פרקהזמןשנקבעלכך,וסברהממונהכיהפגמיםפוגעיםבאופן
מהותיומתמשךביכולתרשותהניקוזלמלאאתחובותיהעל
פיחוקזה,רשאיהממונה,בהתייעצותעםמועצתהניקוז,
הניקוז לרשות שניתנה ולאחר בכתב מנומקת בהחלטה
הזדמנותלהשמיעאתטענותיהלפניהמועצה,להשעותאת
המנהלהכללישלהרשותמתפקידוולמנותלרשותמנהל

מיוחדשימלאתפקידיםכאמורבסעיף49גר

החליטהממונהעלמינוימנהלמיוחדלרשותניקוז, )ב(
הוועדה המיוחד; למנהל שתייעץ מייעצת ועדה ימנה
המייעצתתכלולחמישהחבריםשלפחותשלושהמהםהם

מקרבחברימליאתרשותהניקוזר

כל יהיו )א( קטן סעיף לפי שהתמנה מיוחד למנהל )ג(
הסמכויותוהתפקידיםשישלמנהלהכללישלרשותהניקוז,
למליאתהרשותולהנהלתהלפיחוקזה;כלעודהמנהלהמיוחד
ממלאאתתפקידו,לאימלאוהמנהלהכללישלרשותהניקוז,
המליאהוההנהלהאתתפקידיהםולאישתמשובסמכויותיהם,
למעטחבריהמליאהשמונוכחבריםבוועדההמייעצתלפי

סעיףקטן)ב(לענייןמילויתפקידםבוועדההמייעצתר

המנהלהמיוחדוהוועדההמייעצתיתמנולתקופהשלא )ד(
תעלהעלשישהחודשים,אולםהממונהרשאי,באישורהשר,
להאריךאתהתקופההאמורהבשתיתקופותנוספותשלשישה
חודשיםכלאחת,אםראהכיהדברדרושלשםתיקוןהפגמיםר
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הודעהעלמינוימנהלמיוחדוועדהמייעצתלפיסעיף )ה(
זהועלתקופתהמינויתפורסםברשומותובאתרהאינטרנט

שלרשותהניקוזר

השריקבעבצוהוראותבדברתנאיהכשירותוהכהונה )ו(
שלמנהלמיוחדר

הוראות בצו לקבוע רשאי האוצר, שר באישור השר, )ז(
בדברתשלוםשכראוגמולוהחזרהוצאותלמנהלהמיוחד

ולחבריהוועדההמייעצת,לפיהענייןר

תפקידיהמנהל
המיוחד

ולבדיקת49גר הניקוז רשות לניהול יפעל המיוחד המנהל
הגורמיםלפגמיםשהתגלובניהולה;במילויתפקידיויפעל
המנהלהמיוחדבזהירות,במיומנות,במקצועיותובשקידה

המתחייבותמהסמכויותשניתנולולפיחוקזהר

מסירתמידע
למנהלהמיוחד

התמנהמנהלמיוחדלפיסעיף49ב,יהיוהמנהלהכלליוכל49דר
עובדשלרשותהניקוזוכןכלאדםאחרשהרשותמעסיקה,
חייבים,לפידרישתהמנהלהמיוחדאומישהואהסמיךלכך
מחבריהוועדההמייעצת,למסורלואתהידיעות,המסמכים
אוכלמידעאחרשלדעתודרושיםלולשםמילויתפקידיו

לפיחוקזהר

ניגודעניינים
לענייןהמנהל

המיוחד

בסעיףזה-49הר )א(

"בןמשפחה"-כהגדרתובסעיף2ד)א(;

"בעלעניין"-כהגדרתובסעיף2ד)א(;

"טיפול"-הפעלתהסמכויותוהתפקידיםשישלמנהלהכללי
שלרשותהניקוזשבמקומומונההמנהלהמיוחד;

"ניגודעניינים",שלמנהלמיוחד-ניגודענייניםביןמילוי
תפקידוכמנהלמיוחדוביןענייןאישיאותפקידאחר,

שלואושלקרובו;

"קרוב",שלמנהלמיוחד-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלהמנהלהמיוחד; )1(

אדםשלמנהלהמיוחדישענייןבמצבוהכלכלי; )2(

תאגידשהמנהלהמיוחד,בןמשפחתואואדם )ס(
כאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשהמנהלהמיוחד,בןמשפחתואואדםכאמור )4(
בפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

לאימונהולאיכהןכמנהלמיוחדמישבשלכהונתו )ב(
יימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםאשרימנעממנו

לבצעאתעיקרתפקידוכמנהלמיוחדר

מנהלמיוחדלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאשהטיפול )ג(
בויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםר
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נודעלמנהלמיוחדכיהואעלוללהימצאבמצבכאמור )ד(
האפשרי בהקדם כך על יודיע )ג(, או )ב( קטנים בסעיפים

לממונהר"

סעיף0 לחוקהעיקרי-בטלר28רביטולסעיף0 

בסעיף2 )א(לחוקהעיקרי,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה"ר29רתיקוןסעיף2 

בסעיףס לחוקהעיקרי-0סרתיקוןסעיףס 

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"הנגועבשטפוןשהואאזור"יבוא"כאזור"; )א(

בפסקה)2(,במקום"להורותלמנהלהרשותהממשלתיתעלביצוע"יבוא )ב(
"להסמיךכלרשותניקוז,בהסכמתה,אוכלגוףציבוריכהגדרתובסעיף49א)ו(,
בהסכמתאותוגוף,לבצע",המילים"עלידיואועלידישליחיו"-יימחקו,ואחרי

"השטפון"יבוא"אוסחףהקרקע";

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

בסעיף8 לחוקהעיקרי,במקום"למנהלהרשותהממשלתית"יבוא"לממונה"ר1סרתיקוןסעיף8 

בסעיף9 לחוקהעיקרי,במקום"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא"הממונה"ר2סרתיקוןסעיף9 

תחילתםשלסעיפים2)ב(עד)ז(,2אעד2דו־סלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,שישהססרתחילה
חודשיםמיוםפרסומושלחוקזהר

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ר ר ו פ  ד ד ו ע
שרהחקלאותופיתוחהכפר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת
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