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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מסעם ועדת החוקה חוק !משפע שלי הכנסת:

 הצעת חוק שריון שלילת זכות השיבה, התשם״א-2000*

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״מדינת ישראל״ - שטח הנמצא בתחום שליטתה הריבונית של המדינה:

 ״פליט״ - מי שיצא מגבולות המדינה בעטיה של מלחמה ואיננו אזרח מדינת ישראל, לרבות

 עקורי ל6י9ו ופליטי 1948-,

 ״השר״ - שר הביטחון,

 איסור כניסת 2. פליטים לא יוחזרו למדינת ישראל אלא באישור של רוב חברי הכנסת.
 פליטים

 סייג לאיסור 3. על אף האמור בסעיף 2, רשאי השר לקבוע, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת,

 כללים למתן אישורי כניסה למדינת ישראל ומגורים בה לפליטים מטעמים הומניטריים

 בלבד, ואולם בתנאי שמספר מקבלי האישורים לא יעלה על מאה בשנה.

 עליונות החוק 4. ׳ממשלת ישראל לא תתחייב ולא תתקשר בהםב& העומד בסתירה להוראותיו של חוק

 זה.

. י  סייג 5. חוק זה לא יחול על מי שחל עליו חוק השבות, התש״י־950ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

ם מטרת החוק למנוע אפשרות שהממשלה תוכל כ ס ת ל - ה ך ח י ש ת ב ח ת ן ל פ א ף ש ת י ל ש מ  מ

א ^ ^ להחליט בלא אישור הכנסת או ברוב רגיל על שיבת ע ן ה נ ל ע י ת י ן ח י ש ׳ ב ם י ע ת ש ל פ ם ה  ע

 ו־ל»1 פליטים לתחומי מדינת ישראל.

 חברי הכנסת: ישראל כץ, יולי־יואל אדלשטיין, דוד אזולאי, בנימין אלון, נעמי בלומנטל,

 רומן ברונפמן, יצחק גאגולה, אריה גמליאל, חיים דרוקמן, שמואל הלפרט, צבי הנדל,

 נסים זאב, אליעזר זנדברג, דוד טל, אליעזר בהן, חיים כץ, לימור לבנת, יעקב ליעמן, עוזי

 לנדאו, רוני מילוא, יהושע מצא, דני נוה, גדעון עזרא, יוסף יצחק פריצקי, אלכסנדר

 צינקר, אברהם דביץ, גבדי ריגר, מאיר שטרית, ויעמן שירי, אריאל שרון, קולט אביטל,

 זבולון אורלב, מיכאל איתן, משה ארנס, אלי בן־מנחם, ויקטור בריילובסקי, אלי

 גולדשמידט, משה גפני, אברהם הירשזון, צחי הנגבי, יצחק וקנין, רחבעם זאבי, עופר

 חוגי, אברהם יחזקאל, אמנון כהן, ציפי לבני, אביגדור ליברמן, נחום לנגנטל, סופה

 לנדבר, רחמים מלול, מיכאל גודלמן, יצחק סבן, מאיר פרוש, יאיר פרץ, מיכאל קליינר,

 איוב קרא, ראובן ריבלין, יובל שטיעיץ, יורי שטרן, םילבן שלום

 הצעת חוק מס׳ פ/62ב1; הועברה לועדה ביום י״ב באייר התש״ס (7ו במאי 2000).
 ס״ח התש״י, עמי 159: התש׳׳ל, עמ׳ 34.

 2 הצעות חוק 2918, א׳ בחשון התשס־א; 0.2000ו.50



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 מטרת החוק

 הקמת מפעלים
 להתפלת מי ים

 הקמת מפעל
 ראשוני

 הצעת חוק להרחבת מקורות המים בישראל באמצעות הקמת מפעלים
 להת&לת מי ים, התשס״א-000ג*

 1.. מטרתו של חוק זה, לתת עדיפות לאומית להקמתם המהירה ולהפעלתם של מפעלים

 להתפלת מי ים במדינת ישראל, אשר ירחיבו את מקורות המים של מדינת ישראל וישפרו

 את איכותם, ובכך יפתרו את הגירעון המתמשך והגובר במשק המים של המדינה ויתרמו

 ליכולתה של ישראל להשיג שלום ויציבות באזור.

 2. שר התשתיות הלאומיות (להלן - השר) יפעל להקמתם המהירה של מפעלים

 •להתפלת מי ים בישראל, בין השאר, באמצעות גורמים פרטיים בעלי ידע, ניסיון, מומחיות

 ויכולת מוכחת בהקמת מפעלים להתפלת מי ים.

 3. (א) בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה תבצע הממשלה'את כל הפעולות

 הנדרשות לצורך תחילת עבודות ההקמה של מפעל להתפלת מי ים אשר יפיק לפחות מאה

 מיליון מטר מעוקב מים בשנה (להלן - המפעל הראשונים פעולות כאמור, לרבות הקמת

 המפעל הראשוני, רשאית הממשלה לבצע באמצעות תאגיד שתסמיך לענין זה, באישור

 ועדת הכלכלה של הכנסת.

 (ב) החליטה הממשלה להסמיך תאגיד כאמור בסעיף קטן(א), תקצה לו, בתוך 60

 ימים מיום הסמכתו כאמור, את הקרקע הנדרשת לצורך הקמת המפעל הראשוני.

 (ג) המים אשר יופקו על ידי המפעל הראשוני יירכשו על ידי המדינה, במחיר

 שישקף את עלות הפקת המים בתוספת רווח סביר בנסיבות הענין.

 (ד) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע
 הוראות סעיף זה, לרבות בדבר אופן קביעת עלות המים שיופקו במפעל הראשוני והרווח

 הסביר המרבי שייכלל במחיר המים, ובדבר אופן המכירה של המים.

- (ה) השר, בהתייעצות עם מועצת המים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת, רשאי להעלות את תעריפי המים לצרכנים כדי לאפשר את מימון

 רכישת המים המיוצרים במפעל הראשוני.

ר ב ס  ה

 לפי חוק המים, התשי־ט-959 ו, מוסמך שר
 התשתיות הלאומיות להסמיך תאגיד לשמש כרשות מים
 אזורןת. בדומה, מוצע 'לאפשר לשר להסמיך תאגיד
 כרשות להתפלת, מי ים, באשר רשות זאת תוכפף לבל

 החובות והזכויות החלות על דשות מים אזורית.

 הממשלה תקצה לרשות להתפלת מי ים קרקע
 מתאימה להקמת מפעל להתפלת מי ים בהתאם
 להמלצת השר לתשתיות'לאומיות. השר יקבע בתקנות

 הוראות לביצוע חוק זה.

 הערכת האוצר בדבר עלותו של החוק היא בין 246
 ל־266 מיליון ש״ח לשנה. הועדה מציעה כי המימון יבוא

 מהקטנת הרזרבה של תקציב המדינה.

י ר ב  ד

 מדינת ישראל מנצלת ביום את כל מקורות המים
 העומדים לרשותה. חלק ממקורות אלה אף נוצלו יתר על
 המידה. כתוצאה מכך מצוי משק המים של המדינה
 בגירעון מתמשך, ואיכות מי השתיה המסופקים לאזרחי

 המדינה ירודה.

 על בן מוצע כי המדינה תקדים תרופה למכה
 ותיערך להגדלת מקורות המים העומדים לרשותה
 באמצעות הקמת מפעלים להתפלת מי ים בהיקף נרחב.
 מפעלים כאלה ימנעו את משבר המים העלול לפקוד את
 המרינה בעתיד, ויסייעו לשפר את איבות מי השתיה
 במדינה. נוסך על כך, מפעלים אלה .יתרמו לתהליך

 השלום, שכן בעיית המים היא נושא מרכזי בו.

 * הצעת חוק מם• פ/16ד: הועברה לועדה ביום כ״ט בכסלו התש״ס (8 בדצמבר 0999
 י ס־ח התשי״ט, עמי 169; ס״ח התש״ס, עמי 74.

 י ם״ח התשב־ח, עמי 307.
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, אחרי סעיף 50 יבוא: ט־־?95זו  תיקון חיק 4. בחוק המים, התשי״
 המים

 ״רשות להתפלת 50א. (א) שר התשתיות הלאומיוח (להלן - השר), בהתייעצות עם

ם מועצת המים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להסמיך תאגיד י י  ס

 שמטרתו הקמה והפעלה של מפעלים להתפלת מי ים, להיות רשות

 להתפלת מי ים; הסמכה כאמור תהא לתקופה שיקבע.

 (ב) (ו) הממשלה תקצה לתאגיד שהוסמך ברשות להתפלת מי ים

 בהתאם להוראות סעיף קטן(א), מקרקעין מתאימים לפי חוק

, למשך תקופת ההסמכה.  התכנון והבניה, התשב־ה-21965

 (2) רשות להתפלת מי ים, שהוקצו לה מקרקעין באמור, תקים

 עליהם מפעל להתפלת מי ים.

 (ג) ההוראות לפי חוק זה החלות על רשות מים אזורית ועל מפעל

 מים יחולו על רשות להתפלת מי ים ועל מפעל להתפלת מי ים, בהתאמה,

 בשינויים המחויבים.

 (ד) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות

 בכל הנוגע לביצוע הוראות סעיף זה, בשים לב לצורך לעורר משקיעים

 להקים תאגידים אשר יוסמכו כרשויות להתפלת מי ים, לרבות

 בדבר -

 (1) ההליכים להסמכת תאגיד כרשות להתפלת מי ים;

 (2) הסדרת פעילותן של רשויות להתפלת מי ים;

 (3) אופן מכירת המים אשר יופקו על ידי הרשויות להתפלת

 מי ים לרבות אופן קביעת המחיר למכירת מים אלה;

 (ה) השר, באישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה

 רשאי להתקשר עם רשות להתפלת מי ים בהסכמים ארוכי טווח לרכישת

 המיס אשר יופקו על ידי רשות כאמור, או להורות לתאגיד אשר הוסמך

 לצורך זה על ידי הממשלה לעשות כן.׳

 חבר הכנסת מאיר שסרית

so.10.2000 ,4 הצעות חוק 2918, א׳ בחשון התשס־א 
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