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'חיוב בהוצאות

ניקוז
 הפנים,  שר  ובהסכמת  החקלאות  שר  באישור  ניקוז,  רשות  (א) 43א.
 להחזקתו  או  לשינויו  ניקוז,  מפעל  להקמת  שההוצאות  להחליט רשאית
 לפעולות  מראש  המשוערות  ההוצאות  או  ניקוז)  פעולות    זה  בסעיף (להלן
 ידי  בהחלטתהעל  שתקבע  מכסות  לפי  מקצתן,  או  יכוסוכולן ניקוז
 שהם  השטחים  בעלי  ידי  ועל  הניקוז  ברשות  המיוצגות  המקומיות הרשויות

 מקומית.  רשות  בתחום  נכללים  ואינם  הניקוז  רשות בתחום

 אלא  יינתנו  לא  הפנים  שר  והסכמת  החקלאות  שר  אישור (ב)
 את  להביא  הזדמנות  בדבר  הנוגעות  המקומיות  לרשויות  שניתנה לאחר

 השרים.  לפני טענותיהן

 האפשר,  ככל  תיעשה,  כאמור  מכסות  לפי  ההוצאות  נטל  חלוקת (ג)
 ולבעלי  מקומית  רשות  לכל  שישנן  והתועלת  ההנאה  למידת  לב בשים
 הניקוז  בפעולת  הצורך  נגרם  שבה  ולמידה  הניקוז  בפעולת  כאמור השטחים

 בתחומם.  הנמצאים  ומבנים  מיתקנים  מפעלים,  ידי על

 נטל  חלוקת  ידי  על  נפגעת  עצמה  את  הרואה  מקומית  רשות (ד)
 בית  לפני  הניקוז  רשות  החלטת  על  לערור  רשאית  זה,  סעיף  לפי ההוצאות
 החלטת  על  הודעה  לה  שניתנה  לאחר  יום  שלושים  תוך  מים  לעניני הדין
 של  התאריכים  את  השאר,  בין  תפרט,  ההחלטה  על  ההודעה  הניקוז: רשות

 הפנים.  שר  והסכמת  החקלאות  שר אישור

גביית המכסות
על ידי הרשות

המקומית

 לפי  מכסה  בתשלום  שחוייבה  מקומית  רשות  של  בתחומה  (א) 43ב.
 מיוחדת  ניקוז  ארנונת  תיגבה  לא  בסעיף 43א,  כאמור  הניקוז  רשות החלטת
 פעולה  של  המשוערות  ההוצאות  או  הניקוז  פעולת  של  ההוצאות לכיסוי
 לכיסוי  להטיל/  המקומית  הרשות  רשאית  אולם  הענין;  לפי  הכל , זו
 המקומית  הרשות  שבתחום  המקרקעין  בעלי  על  היטל  האמורות, ההוצאות

 ניקוז).  היטל   (להלן

 של  עזר  בחוק  שייקבעו  המבחנים  לפי  יוטל  הניקוז  היטל (ב)
 במועד  בו  לחייבים  תינתן  ההיטל  סכום  על  והודעה  המקומית הרשות
 שר  של  אישורו  גם  טעון  העזר  חוק  עזר;  חוק  באותו  שייקבעו ובדרך

החקלאות.

 מפעולת  נהנה  שאינו  מקרקעין  שבעל  במגמה  ייקבעו  המבחנים (ג)
 גורמים  אינם  המקרקעין  שעל  מבניו  או  מיתקניו  שמפעלו,  או הניקוז

 הניקוז.  היטל  בתשלום  חייב  יהא  לא    הניקוז לפעולת

,  (ב)  קטן  סעיף  לפי  הודעה  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה (ד)
 מיום  יום  שלושים  תוך  מים  לעניני  הדין  בית  לפני  עליה  לערור רשאי

המצאתה.
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 המוטלת  הרכוש  ארנונת  את  שגובים  בדרך  ייגבה  ניקוז  היטל (ה)
 הגביה.  את  מעכב  אינו  זה  סעיף  לפי  והערר  מקומית,  רשות באותה

 (ד).  בסעיף 36  כמשמעותו  זה,  סעיף  לענין    מקרקעין"  "בעל 0)
גביית המכסות
בשטחים שאינם
כלולים בתחום
רשות מקומית

 כאמור  מכסות  לפי  ההוצאות  חלוקת  על  ניקוז  רשות  החליטה  (א) 43ג.
 בשטח  (א) (1)  סעיף 36  לפי  ניקוז  ארנונת  להטיל  היא  רשאית  43א' בסעיף
 שנקבעה  המכסה  גביית  לשם  מקומית,  רשות  של  בתחום  כלול שאינו

 הניקוז.  רשות  בהחלטת  שטח לאותו
 כולה  למדינה  בתקנות'  לקבוע  רשאים  הפנים  ושר  החקלאות  שר (ב)

 (א)  קטן  סעיף  לפי  הארנונות  במקום  כי  פלונית'  ניקוז  רשות  של  לתחום או
 כלול  שאינו  בשטח  (ד) 36   בסעיף  כמשמעותם  המקרקעין  בעלי ישלמו
 קביעת  על  השרים:  שיקבעו  מבחנים  לפי  היטלים  מקומית'  רשות  של בתחום

 סעיף 43ב.  הוראות  יחולו המבחנים
 דרכי  בדבר  הוראות  ייקבעו  (ב)  קטן  סעיף  לפי  בתקנות (ג)
 ההיטל  על  הערר  ותנאי  מועדה  ההיטל'  הטלת  על  הניקוז  שלרשות ההודעה

".  מים  לעניני  הדין  בית לפני

 שזר  זלמן שניאור
 המדינה נשיא

 אשכול לוי
 הממשלה ראש

 דיין משה


