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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010( 
)תיקון מס' 3( )הארכת התליית ההיטל בעד צריכת מים עודפת(, התש"ע–2010 *

 
בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010(, 1 תיקון סעיף 121

התשס"ט–2009 1, בסעיף 121, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 

חיוב  לעניין  יחולו  לא  זה  פרק  הוראות  ו־)ג(,  )א(  קטנים  בסעיפים  האמור  אף  על  ")ד( 
כ"ד  יום  ועד   )2010 באפריל   16( התש"ע  באייר  ב'  מיום  מים  צריכת  בעד  היטל  בתשלום 
 בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010( )בסעיף זה – תקופת אי־התחולה(; ואולם במהלך תקופת

מועצת  המלצת  לפי  הלאומיות,  התשתיות  שר  בהסכמת  האוצר,  שר  רשאי  אי־התחולה 
רשות המים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו כי הוראות פרק זה יחולו לעניין 

חיוב בתשלום היטל בעד צריכת מים בתקופת אי־התחולה, כולה או חלקה " 

)תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  חקיקת  בעקבות 
ו־2010(   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה 
)תיקון מס' 2(, התש"ע–2009 )להלן – תיקון מס' 2(, הותלה 
כ"א  בפרק  שנקבע  כפי  עודפת  מים  צריכת  בשל  ההיטל 
ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
התשס"ט–2009,  ו־2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית 
בתקופה  יחולו  לא  האמור  הפרק  של  שהוראותיו  ונקבע 

שבין 1 בינואר 2010 ועד 15 באפריל 2010  

בהתאם להסכמות שגובשו בדיונים בוועדת הכספים 

של הכנסת בעת חקיקת תיקון מס' 2, מוצע בהצעת חוק זו 
להאריך את תקופת ההתליה של תחולת ההוראות כאמור 

לתקופה שבין 16 באפריל 2010 ועד 31 בדצמבר 2010  

ההתליה  תקופת  שבמהלך  לקבוע  מוצע  זאת,  עם 
התשתיות  שר  בהסכמת  האוצר,  שר  רשאי  יהיה  כאמור 
ובאישור  המים  רשות  מועצת  המלצת  לפי  הלאומיות, 
של  קיצורה  את  בצו  לקבוע  הכנסת,  של  הכספים  ועדת 

תקופת אי־התחולה, כולה או חלקה  

הצעת חוק מס' פ/1935/18; הועברה לוועדה ביום כ"ז בטבת התש"ע )13 בינואר 2010(   *

ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התש"ע, עמ' 292   1
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