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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברל הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הבנסת:

ה צ ע ת חוק המים )תיקון מסי ) (12הוספת מטרות( ,ה ת ש נ ״ ט  9 9 9 -ו *
תיקון סעיף  16ו

בחוק המים ,התשי״ט959-וי )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 6וו)א( ,אחרי ״באזורי
.1
הארץ השונים״ יבוא ״וכן ,אם נקבע כך לפי הוראות סעיף 117א ,לפעול לביצוע המטרות
המנויות באותו סעיף״.

הוספת סעיף דווא .2

אתרי סעיף דוו לחוק העיקרי יבוא:

״מטרות קרן
האיזון

דווא .שר החקלאות ,בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ,רשאי
לקבוע ,כי קרן האיזון רשאית לייעד סכומים שהצטברו אצלה ,נוסף על
המטרה האמורה בסעיף 16ו)א> ,גם למטרות אלה:
) ו ( הקמה של מפעלים ומיתקנים ליצירה ולפיתוח של מקורות מים
נחותי איכות ,שישמשו להמרה ש ל מים שפירים־,
) (2השבחת מים שנפסלו או שעומדים להיפסל מלשמש כמקור למי
שתיה ,ע ל מנת לאפשר את המשך השימוש בהם במי שחיה.״

ביטול סעיף 123
הוראות מעבר

.3

סעיף  23ו לחוק העיקרי  -בטל.

ע ל אף הוראות סעיף ו2ו לחוק העיקרי ,רשאית קרן האיזון לשלם כספים ,בשנת
.4
כספים כלשהי ,להענקות כאמור באותו סעיף וכן ,אם נקבע כך לפי הוראות סעיף  7ו וא לחוק
דברי

סעיפים
ו 1־2

סעיף  116לחוק המים ,התשי״ט) 1959-להלן
 -החוק( ,שענינו קרן האיזון קובע לאמור:

״)א( תהיה קרךאיזון לדמי־מים שמטרתה
להקטין את ההפרשים בין דמי־המים באזורי הארץ
השונים ,ולא תשמש לכל מטרה אחרת )להלן  -קרן
איזון(.״
מוצע להוסיף למטרות קרן האיזון מטרות נוספות
לתועלת משק המים ,שהן הקמה של מפעלי מים להשבת
קולחין לשם המרת השימוש במים שפירים במי קולחין,
וכן פעולות לטיוב ולהשבחה של מים שנפסלו או
שעומדים להיפסל כמי שהיה ,כדי לאפשר את המשך
השימוש בהם כמי שתיה.
מוצע בי ייעוד כספים למטרות האמורות יהיה
בהתאם לקביעת שר החקלאות ,בהתייעצות עם שר
התשתיות הלאומיות.

הסבר**
מוצע לבטל את סעיף  123לחוק ,המאפשר
סעיף 3
ליצור עתודות לאיזון רב שנתי של דמי מים
בקרן האיזון .הניסיון מוכיח ,כי אין צורך בעתודות
באלה.
וזה נוסח סעיף  123לחוק ,שמוצע לבטלו:
״עתודות לאיזץ
 .123שר החקלאות רשאי ,לאחר התייעצות עם מועצת
המים ,ליצור מכספי קרן־האיזון עתודות לאיזון רב־שנתי
של דמי-מים ,ובלבד שלא יופרש למטרה זו סכום העולה
על עשרה אחוזים מהכנסות קרךהאיזון בבל שנת־
תקציב ,ולא יעלה סך כל סכומי העתודות האמורות על
חמישים אחוז מהכנסות קרךהאיזון בשנת התקציב
הקודמת.״
בהתאם להוראות סימן ב׳ לפרק הרביעי
סעיף 4
לחוק המים ,גובה קרן האיזון היטלים
ממפיקי מים זולים ,ומסבםדת אה מפיקי המים היקרים
על ידי מתן הענקות.

ה צ ע ת חוק מס׳ פ :2439/ה ו ע ב ר ה ל ו ו ע ד ה ביום ו׳ בבםלו התשנ״ט ) 25בנובמבר .(1998
ר׳ ג ם סעיף  15ל ה צ ע ת חוק הסדרים במשק ה מ ד י נ ה )תיקוני חקיקה ל ה ש ג ת יעדי ה ת ק צ י ב והמדיניות
ה כ ל כ ל י ת ל ש נ ת הכספים ) (1999מסי  ,(2ה ת ש נ ״ ט  9 9 8 -ו  ,המתקן את חוק המים ,התשי׳׳ט ,1959-ובי
הוראות לענין ביטול קרן האיזון.
ס״ח התשי׳׳ט ,עמ׳ .169
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העיקרי ,לביצוע המטרות האמורות בו ,מתוך הכספים שנצברו לזכותה ע ד למועד תחילתו
ש ל חוק זה )להלן  -סכומי היתרות( ,ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה ,בשנת כספים
אחת ,ע ל  30%מסכומי היתרות.

דברי
בסעיף ו2ו לחוק העיקרי נקבעה הגבלה ,ולפיה סך
בל ההענקות שתשלם קרן האיזון בשנת כספים אחת לא
יעלה על סך הכנסותיה מהיטלי איזון ,מתשלום מיותר
ומסכומים שיועברו לה מתקציב המדינה.
כתוצאה מהגבלה זו הצטברו בקרן האיזון עד
למועד תחילתו של חוק זה ,יתרות .מאחר שמוצע לאפשר
ייעוד כספים מתוך קרן האיזון למטרות נוספות ,מוצע גם

הסבר
לקבוע ,כי הקרן
המטרות שאושרו,
ההגבלה האמורה,
כספים אחת לא
האמורות.

תהיה רשאית לשלם בספים לכל
מתוך אותן יתרות ,בלא שתחול
ובלבד שסך כל התשלומים כשנת
יעלה על  30%מסכומי היתרות

חברי הכנסת :שלומ שמחין ,אלי גולדשמידט,
עבי הנדל

מתפרסמת ב ז ה ׳ ה ע ע ת חזק ש ל ח ב ר הכנסת מטעם ו ע ד ת החינוך והתרבזת ש ל הכנסת:

ה צ ע ת חוק הלוואות לשכר לימוד ,התשנ״ט*1999-
.1

הגדרות

בחוק זה -

״חוק המועצה להשכלה גבוהה״  -חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ח958-ו ;
י

״מועצה להשכלה גבוהה״  -המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה
גבוהה;
״סטודנט״  -תושב ישראל או אזרח ישראלי הלומד באחד המוסדות המפורטים בסעיף ;2
•׳שכר לימוד״
בתקציביהם;

 -שכר

הלימוד

במוסדות

להשכלה

גבוהה

שהמדינה

משתתפת

״השרים״  -שר האוצר בהסכמת שר החינוך התרבות והספורט.
סטודנט הלומד כאחד מהמוסדות המפורטים בפסקאות ) ו ( ע ד ) (4זכאי ,בכל אחת
.2
משנות הלימודים שבתקופת הלימודים )להלן  -תקופת הזכאות( להלוואה בגובה שכר
הלימוד או בגובה התשלום הנדרש בעבור לימודים באותו מוסד ,הנמוך מביניהם:

זכאות להלוואה

נו( מוסד להשכלה גבוהה שניתנה לו הכרה או שניתן לו היתר ע ל ידי המועצה
להשכלה גבוהה:
)(2

מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה:

דברי
הצעת חוק זו מיועדת לסייע לכל סטודנט לממן את
שבר לימודיו ,אשר נע כיום בין  9,000ל־,000ד 1ש״ח
לשנה .כדי לעודד לימודים אקדמיים ולמנוע מצב שבו
גובה שכר הלימוד יהווה מחסום בפני רכישת השכלה
גבוהה ,בעיקר בעבור האוכלוסיות החלשות.

הסבר
הערכת המציע בדבר עלותו של החוק המוצע היא
 800מיליון ש״ח לשנה.
מימון הצעת החוק יבוא מתקציב הרזרבה של אוצר
המדינה.

ה צ ע ת חוק מסי פ ;1956/ה ו ע ב ר ה ל ו ו ע ד ה ביום ט״ו בחשון ההשנ״ט ) 4בנובמבר .0998
סייח התשי״ח ,ע מ ׳  ;191התשנ־׳ה .עמי .134
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תקופת ה ז כ א ו ת

)(3

מוסד שהתואר שלו הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)(4

מוסד בעל רשיון או רשיון זמני ,שניתן לו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

)א( תקופת הזכאות לפי חוק זה תהיה למשך תקופת הלימודים לתואר אקדמי מוכר
.3
ראשון ,כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה וכפי שנקבע ע ל ידי המועצה להשכלה
גבוהה.
)ב( על אף הוראות סעיף קטץ)א( רשאים השרים ,בהתייעצות עם המועצה להשכלה
גבוהה ,לקבוע תקופת זכאות ארוכה יותר בשים לב ,בין היתר ,לסוג התואר או סוג המוסד
שבו מתקיימים הלימודים.

זכאות ל ה ל ו ו א ה
לתואר א ח ד
בלבד

סטודנט זכאי להלוואה כאמור בסעיפים  2ו־ ,3פעם אחת בלבד למשך תקופת
.4
הלימודים המתקיימים בישראל בלבד ,אשר תינתן בשיעורין בעבור כל ש נ ת לימודים
שאותה הסטודנט לומד בפועל.

זכאות ל ה ל ו ו א ה
לתלמידים

תלמיד במוסד ,שבהחאמ להחלטת המועצה להשכלה גבוהה הלימודים בו מוכרים
.5
כחלק מהלימודים לקראת תואר במוסדות המפורטים בסעיף  (1)2ע ד ) ,(3זכאי להלוואה
בעבור שבר לימוד באותו מוסד ,הכל בשינויים המחויבים ,כפי שקבעו השרים בתקנות.

תעברת הלוואה

.6
לומד.

ההלוואה שהסטודנט זכאי לה תועבר ישירות ע ל ידי המדינה למוסד שבו הסטודנט

תנאי ה ה ל ו ו א ה

תנאי ההלוואה ,גובה הריבית ,תנאי החזר ההלוואה וכל תנאי אחר הקשור בהם,
.7
ייקבעו ע ל ידי השרים.

ב י צ ו ע ותקנות

.8

השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
חבר הכנסת מיכאל נודלמן
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