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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעמ הממשלה:

חעעת חוק ת א ג י ד י מים וביוב ,התש״ם999-ד
פרק אי :פרשנות
)א(

.1

מטרותיו של חוק זה הן -
להבטיח רמת שירות ,איכות ואמינות נאותים ,במחירים סבירים וללא

)ז(
.
הפליה ,בתחום שירותי המים והביוב;

מטרות החוק
והדרכים
ן
ל
ה ש נ ת

דברי

ו

מבוא
הצעת חוק זו מתפרסמת בזה בשנית .התפרסמה
בפעם הראשונה בהצעות חוק  ,2767התשנ־ט ,עבד 31ו.

האחריות על מתן שירותי אספקת מים והטיפול
בביוב מופקדת היום ,על פי הדין הקיים ,בידי הרשויות
המקומיות.
הרשויות המקומיות אחראיות על הפקת המים או
על קנייתם מספק המים ,על הולכת המים בתחומן ,על
מכירתם לצרכנים ,וכן על סילוק השפכים והטיפול בהם.
לצורך ביצוע פעולות אלו משקיעות הרשויות בהקמתם
ובהפעלתם של מערכות התשתית השונות לאספקת
המים ולאיסוף הביוב והטיפול בו ,ובאחזקה השוטפת של
מערכות אלו.
כמות המים המסופקת על ידי הרשויות המקומיות
היא בהיקף של כ־ 650מלמ־׳ק לשנה .עיקר הכמות
משמשת לצריכה ביתית ,והיתר  -לצורכי תעשיה,
מלונאות ,חקלאות ,מסחר ,שירותים וגינון ציבורי .ההיקף
הכספי של פעילות אספקת שירותי המים והביוב
ברשויות המקומיות ,מוערך בסכום של כ־ 2מיליארד
ש׳׳ח לשנה .נוסף על כך ,קיימות השקעות שנתיות בהיקף
של למעלה ממילארד ש׳ח נוספים.
הפעילות בתחום משק המים והביוב ברשויות
המקומיות הושפעה במידה רבה מסדרי העדיפויות של
השלטון המקומי וממצבו הכספי .בתוצאה מכך ,במשך
הזמן נוצר מצב שבו השירות הניתן במספר רב של
רשויות מקומיות בארץ בתחום המים והביוב לוקה
בבעיות רבות ,וביניהן אלה:
 .1היקף תשתיות בלתי מספק ,בעיקר בבל הנוגע
למערבות הטיפול בשפכים:
 .2רמת תחזוקה שאינה עומדת בתקנים הנדרשים,
הגורמת לפחת מים גבוה בחלק מהרשויות ולזיהום
סביבתי:
 .5חוסר בכוח אדם מקצועי ומיומן היכול להביא
להתייעלות המערכות ולניצול טכנולוגיות חדישות:
.4

אי־עמידה בתקני איכות הסביבה:

.5

פגיעה ברמת השירות לאזרח.

הצעות חוק  ,2825ט־ו בחשון התש״ס0.1999 ,ו25.

החל בתחילת שנות התשעים ,בשל המשבר שחל
במשק המים עם ההידרדרות החמורה בעתודות המים
במאגרי המים ,הפיתוח המואץ בעקבות גל העליה
הגדול ממדינות חבר העמים והדגש שניתן בהתייחסות
לשיקולי איכות הסביבה ,מתבצעות השקעות נרחבות
בפיתוח מערכות המים והביוב ,תוך מתן פתרונות
כוללים בכל הנוגע להקמת מערכות לטיפול בשפכים.
הואיל ומצבו הכלכלי של השלטון המקומי מקשה
עליו לגייס את מקורות המימון להשקעות הנדרשות,
נאלצת הממשלה לספק את מרבית מקורות המימון
לפיתוח בתחום הביוב.
ההלוואות שנטלו הרשויות המקומיות בשנים
האחרונות ,בעיקר לצורך מימון הקמתן והפעלתן של
מערבות טיפול בביוב ,יוצרות נטל פיננסי כבד על חלק
גדול מהן ,באופן החוסם את יכולתן לגייס כספים
למטרות אתרות ומשתק את יכולתן להשקיע בפיתוח גס
בתחומים אחדים.
התפתחויות אלו חידדו את הבעייתיות במצב
הקיים והובילו להכרה בצורך לגרום לשינוי מהותי בכל
הקשור להפעלתן ,תחזוקתן ופיתוחן של מערכות אספקת
המים והביוב ברשויות המקומיות ,והפיכתן למערכות
בעלות יכולות טכנולוגיות מודרניות המקיימות את
עעמן על בסים כלכלי איתן ,הנותנות שירות מיטבי
ל«ןרח בהתאם לצרכים ולאמות מידה הראויות לשנות
האלפיים .השינוי נועד לייעל את השימוש במקורות
המים הקיימים ,לאפשר טיפול מקיף בבעיות האספקה
של מי שתיה לאובלוסיה וטיפול בשפכים ,ולהביא
לפיתוח מהיר של מערבות ההולכה.
השינוי המהותי הדרוש והמועע בהצעת חוק זו
הוא הקמת תאגידי מים וביוב עירוניים או רב־עירוניים,
באופן שיביא להפרדה מוחלטת של משק המים והביוב
העירוני מיתר השירותים העירוניים ,יאפשר טיפול
בבעיות המימון והנטל הפיננסי שנוצרו ,יאפשר
התייחסות ארובת טווח לתשתיות המים והביוב ויפתור
את מרבית הבעיות שפורטו לעיל.
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)(2

להבטיח ייעוד ש ל ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך

השקעות במערכות המים והביוב ,הפעלתן ומתן השירותים:
)ב(

לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב ,ושיתוף משקיעים פרטיים

בבעלות ובחלוקת הרווחים:
)(4

להביא לניהול עסקי ,מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות

המקומיות;
)(5

לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים ,ושמירה על מקורות המים,

בריאות הציבור ,איכות הסביבה ,וערכי טבע'ונוף:
)(6
)ב(

לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב.

לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים ,לפי חוק זה,

חברות לשירות ציבורי ,שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מיס וביוב בתחומיהן :על

החברות יוטלו חובות לענין מתן השירותים ,באיכות נאותה לכלל התושבים ללא אפליה,
תינתן להן הזכות לגבות את התשלומים בעד השירותים ,והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה
ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי הרשות ,אשר תקבע גס את תעריפי השירותים.

הגדרות

בחוק זה -

.2

״חברה־־  -חברה לשירותי מים וביוב שהוקמה לפי סעיפים  3או  ,4והתאגדה בישראל לפי
פקודת החברות:
״חוק החברות הממשלתיות־  -חוק החברות הממשלתיות ,התשל־ה;'1975-
״חוק החוזים )חלק כללי(״  -חוק החוזים )חלק כללי( ,התשל״ג975-ו ;
ג

״חוק העונשין״  -חוק העונשין ,התשל־ז977-ו :
ב

דברי
בחמש השנים האתרונות קיבלה הממשלה כמה
החלטות ובהן נקבע המבנה הרצוי להפעלת משקי המים
והביוב ברשויות המקומיות במסגרת של תאגידים
עסקיים מפוקחים .הסדרת הענף במבנה עסקי המבוסם
על תאגידים נפרדים מחייבה חקיקת חוק אשר יאפשר
העברת זכויות ,חובות וסמכויות לתאגידים שיוקמו
ויסדיר את הפיקוח על תאגידים אלו ואת מערכת
היחסים בין הגורמים השונים הקשורים לאספקת
השירותים.
סעיף ו

סעיף זה מגדיר ומפרט את מטרות החוק
ואה האמצעים להשגתן:

מטרות החוק הן הבטחת רמת שירות נאותה וניהול
עסקי ומקצועי בתחום שירותי המים והביוב ,ייעוד
ההכנסות ממתן שירותים אלה להשקעות בתשתיות
המים והביוב ולהפעלתן .מתן אפשרות לגיוס הון
לתחומים אלה ,עידוד חיסכון במים ושמירה על
הבריאות והסביבה ,ועידוד תחרות במתן השירותים.

1

הסבר
האמצעים המוצעים להשגת המטרות הם הקמת
חברות לשירותי מים וביוב ,קביעת חובותיהן והסדרת
פעולותיהן ,בין היתר על ידי רישוי ופיקוח עליהן ועל
עלויותיהן ותעריפיהן על ידי הממונה על ענייני החברות
לשירותי מים וביוב במשרד הפנים ,ועל ידי רשות פיקוח
ממשלתית מיוחדת שתוקם  -הרשות לשירותים
ציבוריים  -מים וביוב.
בסעיף זה מוצעות ההגדרות הנדרשות
סעיף 2
לחוק, .בין .היתר מוצע להבחין ,לגבי
הפעילויות שיהיו מותרות לחברה שתוקם ותפעל על פי
החוק ,בין ״פעילות חיונית־ לבין ״פעילות נוספת־ .כל
תברה בזו תעסוק בפעילות חיונית שהיא מתן שירותי
מים ושירותי ביוב לצרכנים ,ותוכל גם לעסוק בפעילות
נוספת בתחומים קרובים :הפקת מים ,התפלת מים,
השבת קולחים ,ניצול בוצה ,ניקוז ותיעול מי גשמים
ופעילויות אחרות הקשורות למשק המים והביוב או
התברואה ,שייקבעו בצו.

י ם־ח התשל־ה ,ענד .132
ס״ח התשל־ג ,עמי  8ו ו.
ס־ח התשל־ז ,עמי .226
ג
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הצעות חוק  ,2323ט־ו בחשון התשים25.10.1999 ,

״יום תחילת פעילות החברה״  -היום שנקבע ,באישור הממונה ,בהסכם בין רשות מקומית
לבין חברה ,להעברת תפעול משקי המים והביוב לחברה ,ובלבד שבאותו יום קיים בידי
החברה רשיון; לא היה קיים באותו יום רשיון בידי החברה  -יהיה ״יום תחילת פעילות
החברה־ יום קבלת הרשיון;
״הממונה״  -מי שהממשלה הסמיכה לפי סעיף 0וו להיות ממונה על עניני החברות לשירותי
מים וביוב:
״מערכת ביוב״  -ביוב ציבורי ,ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם ,תחנות שאיבה וקוי
סניקה על כל מיתקניהם ,מיתקנים לטיהור מי שופכין ,מיתקנים לטיפול בבוצה ,וכן
מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים:
״מערכת מים״  -צינורות ומיתקנים אחרים להולכה ולאספקה של מים ,לרבות מיתקני
אחסון ,מדידה וויסות לחץ ,ומיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם ,למעט מיתקנים כאמור
הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מ ד המיס:
״מחזיק מקרקעין־  -לרבות בעל מקרקעין;
״פעילות חיונית״ -
)ו(

לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף  - 3מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן

)(2

לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף  - 4פעילויות כאמור בפסקה ) (1שהן בגדר

שירותי ביוב לצרבנים:

תפקידיו וסמכויותיו של איגוד הערים שהקים אותה:
״פעילות נוספת״  -כל אחד מאלה:
גו(

הפקת מים־,

)(2

התפלת מים מלוחים ומי־ים;

)(3

הולכה ,השבה ומכירה ש ל קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים;

)(4

ניצול בוצה ומכירתה;

)(5

ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות באזורים שאינם בתחום רשות ניקח שהוקמה

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי״ח-ד: 195
4

)(6

פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה,

שקבעו השרים בצו:
״פקודת החברות״  -פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג־ 983-ו ;
15

״צרכן־  -כל צרכן של חברה הנמצא בתחומה ,בין אם הוא צרבן בפועל ובין אם הוא זכאי
להיות כזה ,לרבות רשות מקומית שבתחום החברה:
״קולחים״  -שפכים מטוהרים:
״רשות מקומית־  -עיריה או מועצה מקומית ,ואם החברה הוקמה לפי סעיף  - 4גם איגוד
ערים;
״הרשות־  -הרשות לשירותים ציבוריים  -מים וביוב ,שהוקמה לפי סעיף ו:8
־מועצת הרשות־ או ־המועצה־  -מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף :83
* ס־ח התשי־ח ,עמ׳ .4
5

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עבר .761
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״מנהל הרשות״  -מי שמונה מנהל מועצת הרשות לפי סעיף :92
־רשיון״  -רשיון שניתן לפי סעיף :15
״שירותי ביוב־  -איסוף שפכים ,טיהורם וסילוקם ,באמצעות מערבת ביוב ,טיפול בבוצה
וסילוקה ,וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשיה אל מערכת ביוב או באמצעותה:
״שירותי מים״  -מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים:
־שליטה־ ,״אמצעי שליטה״ ,־בן משפחה־ ,״החזקה־ ו״רכישה־  -כמשמעותם בחוק ניירות
ערך ,התשכ־ח968-ו* :לענין הגדרות אלו יראו רשויות מקומיות המחזיקות אמצעי
שליטה בחברה ,כמחזיקות ביחד:
״שפכים־  -מים לאחר שימוש ,המכילים פסולת ,ש י ש להרחיקם מנכסים:
״השרים־  -שר הפנים ,שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר:
־תואר אקדמי מוכר־  -תואר אקדמי שניתן על ידי מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה
בו כמוסד להשכלה גבוהה:
־תחום החברה ,-בכפוף להוראות סעיפים  29ו־- 30
)(1

לגבי פעילות חיונית  -בל השטח שבתחום הרשות המקומית או הרשויות

המקומיות שהקימו את החברה ,בפי שהיה ביום תתילת פעילותה:
)(2

לגבי פעילות נוספת  -כל השטח שבתחום כאמור בפסקה ) /1או חלקו ,כפי

שנקבע לגביה ברשיון;
־התקופה הראשונה־  -שלוש שנים מיום תחילת פעילות החברה;
׳תשלומים־

 -כל סוגי התשלומים המשולמים בעד שירותים שחברה מספקת ,בין

חד־פעמיים ובין שוטפים ,והתנאים לתשלומם ,לרבות החזר הוצאות לפי סעיף )53א(,
ולרבות תשלומים על איחור בתשלום.
פרק בי :הפעלת פושק המים והביוב באמצעות חברה
סימן אי :הקמת חברה
הקמת חברה
בידי עיריות
ומועצות מקומיות

.3

)א(

עיריה או מועצה מקומית)בסעיף זה  -רשות מקומית( רשאית להחליט בי משק

המים והביוב שבתחומה יופעל בידי חברה לשירותי מים וביוב שהיא תקים למטרה זו,
ומספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי משקי המים והביוב שבתחומיהן יופעלו בידי
חברה לשירותי מים וביוב שהן יקימו במשותף למטרה זו :החליטו רשות מקומית או רשויות
מקומיות באמור ,תוקם החברה לפי הוראות חוק זה ,והוראות חוק זה יחולו על החברה.

דברי

הסבר

ההגדרה -חחוס החברה־ מבהירה בי את הפעילות
החיונית יש לבצע בכל השטח שבתחום הרשות
המקומית או הרשויות המקומיות שהקימו את החברה,
ואילו את הפעילות הנוספת ניתן לצמצם לחלק משטח
זה.

והעברתו לחברה ,אלא לאפשר זאת על ידי החלטה
וולונטרית של בל רשות מקומית .בשל חשיבותה
ומשמעותה של החלטה בזו מוצע לקבוע בי היא תהיה
טעונה הסכמה של רוב חברי מועצת הרשות המקומית,
ובהם ראש הרשות המקומית.

החוק המוצע אינו בא לכפות על הרשויות
המקומיות את הפרדת משק המים והביוב

מוצע להבהיר כי אס רשוח מקומית החליטה כי
משק המים והביוב שלה יופעל על ידי חברה שהיא
תקים ,יחולו הוראות החוק על הקמת החברה ועל

סעיף ג

* טיח התשכ־ח ,עמ׳ 4ג•2
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)ב(

החלטה כאמור בסעיף זה טעונה הסכמה של רוב חברי מועצת הרשות המקומית

ובהם ראש הרשות המקומית.
-4

)א(

איבוד ערים רשאי להחליט כי פעילות חיונית שלו או פעילות חיונית ופעילות

נוטפת שלו יבוצעו בידי חברה שהוא יקים למטרה זו; החליט איגוד ערים באמור .תוקם
החברה לפי הוראות חוק זה ,והוראות חוק זה יחולו על החברה.
)ב(

הקמת חברה
בידי איגוד
ערים

החלטה לפי סעיף זה טעונה הסכמת רוב חברי מועצת האיגוד ,וכן הסכמת בל

אחת מן הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד בהחלטה-כאמור בסעיף ב)ב(.
)ג(

הוקמה חברה לפי סעיף זה ,והפעילות שהועברה לביצועה היתה עיקר תפקידיו

וסמכויותיו של האיגוד ,רשאית מועצת האיגוד להחליט על פירוק האיגוד; בצו המפרק יקבע
שר הפנים הוראות בדבר הקניית אמצעי השליטה בחברה ויתר רכוש האיגוד לרשויות
המקומיות ,והוראות סעיפים דוב ו־8ו)ו( לחוק איגודי ערים ,התשט״ו955-ו  ,יחולו,
ד

בשינויים המחויבים.
.5

)א(

הקמת חברה לפי סעיפים  3או  4טעונה אישור שר הפנים ושר האוצר לאחר

קבלת חוות דעת של הממונה.
)ב(

אישור להקמת
חברה

שר הפנים ושר האוצר רשאים ,לאחר קבלת חוות דעת של הממונה ,לשם השגת

יעילות כלכלית מנקודת ראות של המשק הלאומי או מטרותיו של חוק זה ,להתנות את
אישורם בכך שתחום החברה שתוקם יכלול תחום של רשות מקומית נוספת או של כמה
רשויות מקומיות נוספות ,אשר ישתתפו בהקמת החברה ,או שלחברה שתוקם תינתן סמכות
להפעיל את מערכות המים והביוביבשטחים מסוימים שבתחום רשות מקומית נוספת או
רשויות מקומיות נוספות ,הכל בהםבמתן של כל הרשויות המקומיות האמורות.
)ג(

שר הפנים ושר האוצר רשאים לקבוע כללים לעריכת חוות דעת של הממונה

לענין סעיף זה.
דברי
פעולתה .החלטת הרשות היא כאמור וולונטרית ,אך לא
ניתן להחליט על הקמת חברה עירונית להפעלת שירותי
מים וביוב ,בלא שיחולו עליה כל הוראות החוק המוצע
לענין כללי פעולתה ,סמכויותיה ,והפיקוח עליה ,על
השירותים שהיא נותנת ועל תעריפיה.
ביום קיימים במקומות שונים בארץ איגודי
סעיף 4
ערים לטיפול .במים או בביוב .מוצע
לאפשר גם לאיגוד ערים להעביר פעילות זו להברה,
ולקבוע כי החלטה בענין זה תהיה טעונה הסכמה של בל
אחת מן הרשויות המקומיות באיגוד ,ברוב חברי
המועצה.
אם הפעילות שהועברה לחברה היתה דוב פעילותו
של איגוד הערים .יש לאפשר את פירוקו .במקרה בזה
מוצע להחיל ,בשינויים המחויבים ,את סעיפים דוב
ו־)18ו( לחוק איגודי ערים ,התשט״ו .1955-סעיפים אלה
קובעים בי בפירוק של איגוד ערים רשאי שר הפנים
להורות על הקניית רכוש האיגוד לרשויות המקומיוח
שבתחומו ובדבר תיאום חשבונות ותלוקת חובות וזכויות
7

ביניהן וכדומה .וכי הוא רשאי להתקין תקנות בדבר דרכי
הפירוק של איגוד ערים.
בשל משמעותה של החלטה על הקמת
סעיף 5
חברה למתן שירותי מי• וביוב לגבי
הרשות המקומית .מצד אחד ,ולגבי תפעול משק המים
והביוב .מצד שני ,מוצע בי הקמת חברה כאמור תהיה
טעונה אישור שר הפנים ושר האוצר.
הואיל ומטרה מרכזית בחוק היא השגת ייעול,
רשאיות כמה רשויות מקומיות להחליט על הקמת חברה
משותפת להפעלת משק המים והביוב של כולן יחדיו,
•ומוצע כי אם לא עשו כך ,יהיו השרים רשאים להתנות
את אישורם בהכללת רשויות מקומיות נוספות באותה
חברה .באשר הדבר ישרת טוב יותר את השגת היעילות
הכלכלית ואת יתר מטרות התוק .עם זאת לא תהיה כפיה
של איחוד כזה ,והוא יהיה טעון הסכמה של בל הרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר .אם לא תינתן הסכמתן לתנאי
זה שהתנו השדים  -לא תוקם החברה וכל רשות מקומית
תמשיך לתת את השירותים בעצמה.

ס״ח התשט־ו ,עבד  :48התשב־ו ,עמי  ;36התשל־ז ,עבר .57
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אישור מסמכי

התאגדות

אי תחולת
פקודת העיריות

.6

מסמכי ההתאגדות של חברה טעונים אישור הממונה; הממונה לא יאשרם אלא אם

כן נוכח בי הם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק זה ומטרותיו.
.7

הוראות פקודת העיריות ]נוסח חדש[  ,ובכלל זה הוראות סעיפים 249א ו־סדוא ,בענין
8

תאגידים עירוניים וגופים עירוניים מבוקרים ,לא יחולו על חברה.
סימן בי :העברת עובדים ,נכסים ,זכויות והתחייבויות

הסכם להעברת
עובדים והסכם
עבודה

.8

)א(

הרשות המקומית והחברה רשאיות להסכים ביניהן ,וביניהן לבין הארגון

המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות המקומית ,על העברת עובדי הרשות
המקומית משירות הרשות המקומית לשירות החברה )להלן  -הסכם להעברת עובדים(;
נחתם הסכם להעברת עובדים יחולו הוראות אלה מיום תחילתו ,שלא יקדם ליום תחילת
פעילות החברה:
)(1

עובד הרשות המקומית שנקבע בהסכם להעברת עובדים יהיה עובד

החברה החל ביום שנקבע בו:
)(2

על אף האמור בכל דין ,עובד הרשות המקומית שהיה לעובד החברה

כאמור בפסקה )ו( ,לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל ההעברה ,והוא
לא יהיה רשאי לתבוע מן הרשות המקומית את זכויותיו מכוח יחסי עובד
ומעביד בשל תקופת היותו עובד שלה ,שהחברה קיבלה על עצמה בהסכם
להעברת עובדים לקיים אותן.
)ב(

לגבי תקופת היות החברה חברה עירונית כמשמעותה בסעיף ו 2לחוק יסודות

התקציב ,התשמ־ה985-ו' ,יהיו הסכמי העבודה בין החברה לבין הארגון המייצג את המספר
הגדול ביותר של עובדי החברה ,שענינם תנאי עבודה ,שינויי תקן ,שכר והטבות אתרות ,וכן
חוזים אישיים בין החברה לבין עובדיה שענינם באמור ,טעונים אישור שר הפנים ושר
האוצר :אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוק האמור לענין חברה עירונית.

דברי
על פי המוצע יוסמך עובר משרד הפנים
סעיף 6
להיות ממונה על עניני החברות לשירותי
מיס וביוב .הממונה יחווה אח דעהו בפני שר הפנים .שר
התשתיות הלאומיות ושר האוצר )להלן  -הערים(
לעורך אישור החלטה של רשויות מקומיות להקים חברה,
וכן יבדוק את מסמכי ההתאגדות שלה כדי לוודא שהם
עולים בקנה אחד עם מטרות החוק.
הואיל ועל החברה יחול חיק מיוחד זה.
סעיף ד
אשר בכמה עניינים אינו עולה בקנה אחד
עם הכללים הרגילים החלים על חברות עירוניות ,מוצע
לקבוע בי הוראות פקודת העיריות לא יחולו על החברה,
ובמיותר הוראות סעיפים 249א ו־170א לפקודה.
סעיף 249א קובע כי בתאגיד עירוני חיבת האמון
שנציגי העיריה בו חבים לעיריה לעולם עדיפה על
חובתם כלפי התאגיד .וכי נציגי העיריה שהם חברי
המועצה ייבחרו בך שיישמרו יחסי הכוחות של הסיעות
* דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
* ם־ח התשמ״ה .עמי .60
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במועצה .הוראות אלה אינן מתאימות לתאגיד אשר
אמור לפעול על בסיס עסקי.
סעיף 0דוא לפקודה קובע כי מבקר העיריה יבקר גם
כל תאגיד שהעיריה משתתפת בתקציבו או בהנהלתו.
הואיל ועל פי החוק המוצע )סעיף  (70יחולו על החברה
הוראות חוק הביקורת הפנימית .התשנ״ב992-ו ,ויהיו
לה מבקר פנימי וועדת ביקורת משלה ,אין צורך בפעולת
מבקר העיריה לגביה.
העברת תפעול משק המיס והביוב לחברה
סעיף 8
מחייבת העברה עובדים שעסקו בתחום זה
ברשות המקומית אל החברה .מוצע כי הדבר לא י־עשה
בכפיה אלא בהסכם בין הרשות המקומית לבין החברה
וביניהן לבין ארגון העובדים .ובמקרה כזה לא תהיה
לעובדים זכאות להטבות פרישה בשל ההעברה .זכויות
שהחברה קיבלה עליה לקיים ייתבעו על ידי העובד
מאת החברה ולא מאת הרשות המקומית.
הסכמי העבודה יהיו טעונים אישור שר הפנים ושר
האוצר ,ולאחר מכן יחולו על שינויים בהם הוראות חוק
הצעות חוק  ,2823ט־ו בחשון התש׳׳ס999 ,ו0,ו25.

)א(

.9

רשות מקומית שהקימה חברה ,לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות,

תעביר לחברה את כל זכויותיה בנכסים התפעוליים ששימשו ערב הקמת החברה את משק

העברת נכסים
ל ת ב י ה

המים והביוב של הרשות המקומית ,לרבות -

)ב(

)ו(

מערכת המים ומערכת הביוב,-

)(2

בריכות ותחנות שאיבה;

)(3

מיתקני טיהור וסילוק של שפכים:

)(4

ציוד מכני ואלקטרוני המשמש את מערכות המים והביוב;

)(5

תכניות ,מפות ,סקרים וכיוצא באלה.

הרשות המקומית רשאית להעביר לחברה נכסים נוספים ששימשו ,ערב הקמת

החברה ,את משק המיס והביוב שלה ,לרבות זכויות במקרקעין ,משרדים ,בתי מלאכה,
מעבדות ,מחסנים וציוד לשעת חירום.
)ג(

אושר הסכם ההעברה בידי הממונה לפי סעיף )11ב( ,תבוא החברה לענין

הזכויות בנכסים שהועברו בהסכם ,מיום תחילת פעילות החברה ,במקום הרשות המקומית
לכל דבר ,על אף האמור בכל דין ובכל חוזה ,לרבות חוזה בדבר שעבוד הנכסים ,וזכויות בעל
השעבוד יהיו כלפי החברה; אולם אם קבע בית המשפט ,לבקשת בעל השעבוד ,כי ההעברה
פוגעת פגיעה מהותית בזכויותיו ,תשפה ה,חברה את הרשות המקומית על כל הוצאה
שתיגרם לה בשל כך.
)ד(

רשיונות וקציבות שניתנו לפי חוק המים ,התשי״ט959-ו  ,לרשות מקומית
0י

שהקימה חברה ,לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות ,יועברו לחברה החל ביום תחילת
פעילות החברה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של נציב המים לפי החוק
האמור.
.10

)א(

רשות מקומית שהקימה חברה ,לברה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות,

תעביר לחברה את זכויותיה ואת סמכויותיה לפי הסכמים,
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להפעלת מערכות המים והביוב ולמתן שירותי המים והביוב ערב יום תחילת פעילות

ה׳גברת זכויות
וחובות

החברה; מיום תחילת פעילות החברה ,יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לחפרה,

והחובות וההתחייבויות המוטלות על הרשות המקומית בהסכמים יהיו מוטלות על החברה,
והיא תבוא במקום הרשות המקומית לכל דבר ,על אף האמור בכל חוזה.
)ב(

כל דרישת חשלום שהוציאה הרשות המקומית או שהיתה זכאית להוציא לפני

יום תחילת פעילות החברה לפי כל דין בשל מתן שירותי מיס וביוב ,שטרם נפרעה ביום
האמור ,תיפרע לחברה.
)ג(

אין בדיני המחאת חיובים כדי לגרוע מהוראות סעיף זה.

דברי
יסודות התקציב ,התשמ־־ה985-ו ,התלות על גופים כמו
חברות ממשלתיות והברות עירוניות.
כדי שהחברה תוכל לתפעל את משק המים
סעיף 9
והביוב ולשאת באחריות שתוטל עליה
למתן השירותים ולהשקעה בתשתיות ,עליה לקבל את
זכויות הרשות המקומית בנכסים התפעוליים המשמשים
סיח התשייט ,עמ׳ 49ו.
הצעות חוק  ,2823ט״ו בחשון התש״ם25.10.1999 ,

י

משק זה .כן עליה לקבל רשיונות וקציבות מים שניתנו
לרשות המקומית לפי חוק המים .התשי״ט~ .1959עם זאת
מוצע לדעניק הגנה מיוחדת לבעל שעבוד אשר נפגע
מהותית מן ההעברה ,כדי למנוע פגיעה במידה העולה
על הנדרש בזכויותיו.
נוסף על העברת עוברים ונכסים יש
סעיף 10
להעביר מן הרשות המקומית לחברה
זכויות .סמכויות ,חובות והתחייבויות לפי הסכמים
27

תנאי ההעברה

 1ו.

)א(

שר הפנים ושר האוצר יקבעו ,לאחר התייעצות עם הממונה. ,כללים ועקרונות

לענין התנאים שבהבז יועברו הנכסים והזכויות מן הרשות המקומית לחברה; לענין זה יהיו
השרים האמורים רשאים ,בין השאר ,לקבוע כללים ועקרונות -
)(1
)(2

לחישוב שווי.הנכסים המועברים:
לקביעת החלק

של הנכסים אשר יועבר כתמורה להקצאת מניות

בחברה;
)(3

לקביעת החלק ש ל הנכסים אשר יועבר לחברה בהלוואה ,ותנאי ההלוואה,

לרבות ש ע ב ו ד נכסים להבטחת פרעונה.
)ב(

הנכסים ,הזכויות והחובות אשר יועברו כאמור בסעיפים  9ו־0ו ותנאי העברתם

ייקבעו בהסכם בין הרשות המקומית לבין החברה ,בכפוף לכללים שייקבעו לפי סעיף
קטן)א( :הסכם באמור טעון אישור הממונה.
תביעות ועילות

.12

)א(

בל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם הרשות המקומית או נגדה לפני יום

תחילת פעילות החברה בקשר לתפעול משק המים והביוב ,לנכסי מערכות המיס והביוב או
בקשר לרשיונות ,להסכמים ,להתקשרויות או לעסקאות כאמור בסעיפים  6עד  ,11וכן כל
עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת אותו :מן ,למעט תביעה ועילה הנובעים מדרישת
תשלום כאמור בסעיף )10בג יוסיפו לעמוד בתוקפן באילו לא נעשתה ההעברה האמורה :על
אף האמור ,רשאי הממונה להורות או לאשר כי לענין תביעות או עילות מסוימות ,או1סוגי
תביעות ועילות ,תבוא החברה במקום הרשות המקומית.

פטור מבלסיס
ומאגרות

.13

נב{

אין בהוראות דיני המחאת חיובים כדי לגרוע מהוראות סעיף זה.

)א(

הסכמים בין הרשוח המקומית לבין החברה בכל הנוגע להקמת החברה

ולהעברת נכסים ,זכויות וחובות ביניהן ,יהיו פטורים ממס בולים לפי חוק מס הבולים על
מסמכים ,התשב־א. 1961-
יז

)ב(

רישום חברה פטור מאגרות לפי פקודת החברות.
סימן גי :רישוי

תובת רשיון

.14

חברה שהוקמה לפי סעיפים  3או  4לא תעסוק בפעילות חיונית אלא על פי רשיון

שניתן לה לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו ,ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם
רשיון לאותה פעילות נוספת ,ובהתאם לתנאיו.
דברי

הנוגעים להפעלת מערכות המים והביוב
השירותים ,כדי ליצור המשכיות ורציפות.

ולמתן

לתנאיהם של הסכמי העברת הנכסים
סעיף ו ו
והזכויות תהיה חשיבות רבה׳ הן לנכי
המצב הכספי של הרשות המקומית המעבירה והן לגבי
המצב הכספי ויכולת הפעולה של החברה שהוקמה.
הואיל ומדובר ברשות מקומית ובתברה בבעלותה,
דהיינו ,בשני צדדים קשורים ,מוצע לקבוע מראש כללים
ועקרונות להסכמים אלה ,ובהם כללים לענין חישוב
שווי הנכסים שיועברו ,והתמורה שתשולם  -אס במניות
ואם בהלוואות .כן מוצע בי בל הסכם כזה יהיה טעון

הסבר

אישור הממונה ,אשר יוודא כי הוא תואם את הכללים
והעקרונות האמורים ,ומשרת את מטרות החוק.
בד בבד עם העברת נכסים והסכמים ישי
סעיף 12
לאפשר במקרים המתאימים העברה
לטיפול החברה של תביעות תלויות ועומדות ,או
שעילתן נולדה לפני ההעברה.
סעיף 13
הקשורים
מאגרות.

הואיל ומגמת החוק המוצע לעודד הקמת
חברות ,שלפיו מוצע לפטור את ההסכמים
בכך ממס בולים ,ואת רישום החברה

ס־ח התשב־א ,עמי .64
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הצעות חוק  ,2823ט׳ו בחשון התשים25.10.1999 ,

.15

)א(

הממונה ,לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור השרים ,רשאי לתת לחברה

רשיונות לפעילות חיונית ולפעילות נוספת ולקבוע בהם תנאים להבטחת מטרותיו של חוק

מתן רשיונות

זה.
)ב(

הממונה לא ייתן רשיון לפעילות נוספת אלא לחברה שיש לה רשיון לפעילות

חיונית ,או לחברה־־בת שלה באמור בסעיף קטן)ג(.
)ג(

הממונה רשאי להורות בי פעילות נוספת תבוצע באמצעות חברה־בת של

החברה־ ,לחברה־הבת יינתן רשיון לפעילות הנוספת ,ויחולו עליה הוראות חוק זה ,בולן או
מקצתן ,כפי שייקבע ברשיון :לענין פרק ד׳ יראו את החברה־הבת בחברה בשליטת רשות
מקומית ואת הדירקטורים מטעם החברה בה בדירקטורים מטעם הרשות המקומית ,והכל כל
עוד החברה היא תברה בשליטת הרשות המקומית כהגדרתה שם.
.16
 7ו.

ברשיון תיקבע תקופת תוקפו ,אם הוגבלה התקופה.
)א(

הממונה רשאי ,בכל עת ,לשנות ,להוסיף או לגרוע תנאים ברשיון ,לרבות שינוי

תקופתו או קציבתה ,אם מצא בי הדבר דרוש לשם שמירה על רמת השירותים לציבור או

תקופת רשיון
שינוי תנאים
ברשיק

שיפורה ,לשם השגת מצילות כלכלית מנקודת ראות של המשק הלאומי או לשם הבטחת
מטרותיו של חוק זה.
)ב(

הממונה לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א( אלא אם כן -
)ל(

נתן לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה,

)(2

נתן לרשויות המקומיות שהן בעלות אמצעי שליטה בחברה הודעה ע ל

כוונתו לעשות כן ,לפחות  30ימים מראש ,ושקל את עמדותיהן ,אם אלה נמסרו
לו בכתב:
)(3

פרסם הודעה לציבור על כוונתו לעשות כן לפחות  30ימים מראש ,ושקל

עמדות שנמסרו לו בכתב.
)ג(

שימוש בסמכות לפי סעיף קטן)א( טעון התייעצות עם מועצת הרשות ואישור

השרים ,ואולם השרים רשאים לקבוע סוגי תנאים שהוספתם או שינוים אינו טעון את
אישורם.

דברי
מוצע כי פעילות החברות לשירותי מים
סעיפים
וביוב תוסדר ,בין היתר ,על פי רשיונות
 14.ו־15
שיינתנו להן .זאת משום שישנם נושאים
שאין מקום להסדירם בחוק ובתקנות .נוסף על כך מצבים
שונים ברשויות מקומיות שונות יכולים ליצור צורך
בקביעת תנאים שונים ,שלא ניתן לתזותם ולהסדירם
באופן כללי בחוק ובתקנות.
כדי להקל על הפיקוח ולמנוע סבסוד צולב בין
שירותים ,מוצע לאפשר התניית מתן רשיון ליפעילות
נוספת־)כהגדרתה בסעיף ו( בכך שהיא לא תתבצע בירי
החברה עצמה אלא בידי חברה־בת שלה ,שעליה יוחלו
הוראות החוק הרלוונטיות.

הצעות חוק  ,2823ט״ו בחשון התש־ס25.10.1999 ,

הסבר
מוצע לקבוע כי הרשיון יוכל להיות מוגבל
סעיף 16
בזמן ויוכל להיות ללא הגבלת זמן .גס אם
הרשיון לא יהיה מוגבל בזמן אין בכך במובן כדי לגרוע
מן הסמכויות לשנות את תנאי הרשיון ,וכן לבטלו או
להגבילו.
אפשר שיהיו עניניס אשר הצורך
סעיף  7ד
בהסדרתם ,או בשינוי תנאי הסדרתם,
יתברר לאחר מתן הרשיון ,לאור הניסיון שיירכש ולאור
שינויים שיחולו באוכלוםיה • ,בפעילות הכלכלית או
בסביבה שבתחום החברה ,בטכנולוגיות וכיוצא בזה.
לפיכך מוצע לאפשר שינוי תנאי הרשיון ,לרבות
תקופת תוקפו ,כאשר הדבר דרוש לצורך מתן שירותים

29

פרסום ועיון

 8ו.

)א(

הודעה על מתן רשיון ועל כל שינוי בו תפורסם ברשומות.

)ב(

ברשיון ובשינויים בו ניתן לעיין במשרדי החברה ובמשרדי הממונה בשעות

העבודה המקובלות.
הגבלות על
העברת רשיון,
שעבוד ועיקול

.19

)א(

רשיון או בל חלק ממנו אינו ניתן להעברה ,במישרין או בעקיפין ,לרבות בדרך

)ב(

הממונה רשאי לקבוע ברשיון כי נכסים מסוימים של החברה ,לרבות זכויות,

של שעבוד או עיקול.

הדרושים לדעת הממונה לביצוע הפעילות לפי הוראות הרשיון ,אינם ניתנים להעברה,
במישרין או בעקיפין ,לרבות בדרך של שעבוד או עיקול ,אלא באישור מראש ובכתב מאת
הממונה.
)ג(

פעולה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה בטלה ,ובית המשפט לא יורה על

הקניית זכות בנכס כאמור בסעיף קטן)ב( לאדם אחר; מי שקיבל לידיו נכס כאמור חייב
להשיבו לחברה ,והחברה תשיב לו את מה שקיבלה תמורתו ,או את שוויו.
)ד(

נקבעו ברשיון מגבלות כאמור בסעיף קטן )ב( ,תפעל החברה ככל הדרוש

לרישומן בפנקסים ומרשמים המתנהלים לפי כל דיך לגבי הנכסים שעליהם הן חלות,
ותמציא לממונה אישורים על הרישומים שבוצעו.
ביטול רשיון
או הגבלתו

.20

)א(

הממונה רשאי ,לאחר התייעצות עם מועצת הרשות ,לבטל בבל עת רשיון או

להגבילו ,אם מצא בי התקיים אחד מאלה:
)(1

החברה הפרה הוראה מהוראות חוק זה או התקנות והכללים לפיו ,או

תנאי ברשיון ,באופן הפוגע פגיעה של ממש במתן שירותים חיוניים או
באפשרות הפיקוח על פעולותיה ,ולא תקנה את ההפרה בתוך זמן סביר שקבע
הממונה בהודעה שנשלחה אליה;
)(2

החברה הפרה הוראה מהוראות חוק זה או התקנות והכללים לפיו ,או

תנאי ברשיון ,הפרות חוזרות ונשנות ,על אף התראות שקיבלה מאת הממונה.
)ב(

הממונה לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א( אלא אם בן ניתנה

לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

דברי
נאותים לציבור ,להשגת יעילות משקית או להבטחת
מטרות החוק השונות .מוצע בי דבר זה ייעשה לאחר מתן
הזדמנוח להשמיע עמדות ,הן לחברה ,הן לרשויות
המקומיות והן לציבור הרחב.
מוצע כי הורעה על מתן הרשיון ועל כל
סעיף  6ו
שינוי בו תפורסם ברשומות וכי הרשיון
יהיה פתוח לעיון הציבור ,כך שהציבור יובל לדעת מהן
התובות שהוטלו על החברה לענין מתן שירותיה
לצרכנים.
מוצע לקבוע כי הרשיון וכן נכסיה של
סעיף 19
החברה הדרושים למתן שירותים חיוניים
לא יהיו ניתנים להעברה ,לשעבוד או לעיקול ,אלא

30

הסבר
באישור הממונה .ובן לקבוע הוראות משלימות שנועדו
להגן על מי שיעשה עסקאות עם החברה.
סעיפים
 20ו־ו2

ביטול רשיון או הגבלתו ייעשו רק לאחר
מתן התראות ומתן הזדמנות לתקן את
ההפרות.

הואיל ומדובר במונופול אזורי הנותן שירותים
חיוניים ביוחר לאובלוסיה ,יש להבטיח את הרציפות
במתן שירותי המים והביוב ,בין על ידי החזרת האחריות
לנתינתם לרשות המקומית ובין על ידי העברתה לחברה
אחרת .אט הדבר יהיה כדון בהעברת נכסים ,תהיה
החברה שממנה נלקח הרשיון זכאית לתמורה בעדם.
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.21

)א(

בוטל רשיון או הוגבל ,יקבע הממונה הוראות לענין קיום רצף במתן שירותי

המים והביוב ,ורשאי הוא להורות ,באישור השרים ,על העברת האחריות לנתינתכז לרשות
מקומית בעלת אמצעי שליטה בחברה או לחברה אחרת ,ובן לקבוע תנאים לתשלום דמי
שימוש בנכסי החברה ושיעורם.
)ב(

העברת האחריות
למתן השירותים
ומערכות המים
והביוב

בוטל רשיון או הוגבל ,או מונה לחברה כונס נכסים ,מפרק או.מפרק זמני ,לא

יועברו נכסי מערכות המים והביוב שלתתברה ,ולא תוקנה בהם זכות שימוש ,אלא באישור
הממונה.

)ג(

בוטל רשיון וניתן לחברה אחרת רשיון במקומו ,רשאי הממונה להורות כי יועברו

לחברה האחרת זכויות החברה בנכסים אשר הממונה קבע ,לפי בקשת החברה האחרת או
בהסכמתה ,כי הם דרושים לחברה האחרת לביצוע חובותיה.
)ד(

הורה הממונה כאמור בסעיף קטן )ג( ,תשלם החברה האחרת תמורה בעד

הנכסים המועברים; באין הסכמה בדבר החמורה ,תהיה התמורה בסכומים ובמועדים
שיקבע הממונה ,לאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה.
)ה(

החברה רשאית ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה.לה קביעת הממונה לפי סעיף קטן

)ד( ,לערור על הקביעה לפני בית משפט השלום; ואולם אין בהגשת הערר כדי למנוע מתן
רשיון לחברה האחרת או לעכב את העברת הנכסים.
סימן די :תפקידי חברה והנחיות לפעולתה
.22

)א(

חברה לא תעסוק אלא בפעילות חיונית ובפעילויות נוספות בתחום החברה,

'הכל לפי הרשיונות שניתנו לה לפי חוק זה ,ובן בפעולות נלוות הקשורות במישרין

עיסוקים מותרים
לחברה

בפעילויות באמור.
)ב(

התעורר ספק או מחלוקת בענין עיסוק של• חברה ,יקבע הממונה אם העיסוק

מותר לה ,ורשאי הוא להתנות את העיסוק בתיקון הרשיון או בתנאים. .
.23

)א(

חברה תספק מים ברציפות ,ביעילות ובאיכות הנדרשת לפי כל דין ,תאסוף

שפכים מהנכסים שבתחומה ,תטהרם ותסלקם בהתאם לרמה ולכללים הנדרשים לפי כל דין,

תפקידי חברה
בפעילות חיונית

והכל לכלל הצרכנים שבתחומה ,ללא הפליה.
)ב(

לשם ביצוע הפעילות החיונית החברה תתכנן ,תקים ותפתח את מערכות המים

והביוב שבתחומה ,תתפעלן ,תנהלן ותחזיקן במצב תקין ובהתאם להוראות כל דין,

ובכלל זה -

)ו(

תכין תחזיות־ לביקוש לשירותי מים ולשירותי ביוב;

דברי
כדי לאפשר פיקוח על עלויות החברה ועל
סעיף 22
תעריפיה ולמנוע סבסוד פעילויות עסקיות
נוספות באמצעות הפעילות העיקרית של אספקת מים
וביוב .שבה החברה היא מונופול אזורי ,,מוצע לאסור על
חברה לעסוק בפעללויות שאינן מוגדרות כ״פעילות
חיונית״ או כ״פעילות נוספת״ או שאינן בגדר פעילויות
נלוות.
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מוצע להגדיר את תפקידי החברה באספקת
סעיף 23
המים ובטיפול בביוב ולהבהיר כי עליה
לעמוד בכלליהאיכות הקבועים לפי כל דין הנוגע•לענין
וכי עליה להבין תכניות רב־שנתיוח לשיקום ולפיתוח
המערכות כדי לענות על עורכי התושבים ,וזאת תוך
שמירה על הסביבה ועל בריאות התושבים .ההברה
אמורה לפעול על פי שיקולים מקצועיים ובעלות
סבירה.
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)(2

תכין תכניות רב־שנתיות ,ותכניות שנתיות הנגזרות מהן ,לשיקום ולפיתוח

מערכות המים והביוב ,התואמות את תחזיות הביקוש ואת צורכי התושבים
והרשויות המקומיות שבתחום פעולת החברה ,ועל בסים תכניות המיתאר
שבתחום החברה:
)(3

תטפל באישורן של תכניות כאמור על פי כל דין ,בהשגת זכויות במקרקעין

הדרושות לשם ביצוען ,ברכישת הציוד הנחוץ לביצוען ,ובביצוען של התכניות,
הכל במועדים הנדרשים:
)(4

תדאג לתפעול ואחזקה תקינים של מערכות המים והביוב ,תוך שמירה על

איכות .המים,

מניעת

זיהום מקורות

מים

ומניעת

מפגעים

בריאותיים

וסביבתיים;
)(5

תגבה את התשלומים המגיעים לה בהתאם לתעריפים שאושרו לה לפי

חוק זה ,ותגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה.
)ג(

בביצוע תפקידיה תפעל החברה על פי שיקולים מקצועיים ותבחר בדרכי

הפעולה המתאימות להשגת מטרותיו של חוק זה בעלות סבירה.
ביצוע פעילות
ב א מ  ,צ ע ו ת

א ח ר

.24

)א(

חברה רשאית להתקשר עם אחר לביצוע פעולות שעליה לבצע לפי חוק זה ולפי

הרשיונות ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותה לפי חוק זה ולפי הרשיונות.
)ב(

על אף האמור בסעיף קטן)א( ,חברה לא תתקשר עם אחר לביצוע כל תפקידיה

בפעילות החיונית או עיקרם ,בכל תחום החברה או בחלקו ,אלא אם כן אישר הממונה את
ההתקשרות והסכים לתת לאותו אדם רשיון משנה לפי סעיף זה.
)ג(

התקשרות כאמור בסעיף קטן)ב( לא תהיה אלא עם חברה שהתאגדה בישראל

לפי פקודת החברות ,שלה או למי מבעלי השליטה בה ניסיון של שבע שנים לפחות במתן
שירותי מים וביוב באזור ששטחו ומספר חושביו אינם קטנים משטחה וממספר תושביה של
הרשות המקומית שבתחומה פועלת החברה.
)ד(

אישר הממונה התקשרות באמור בסעיף קטן)ב( ,ייתן למי שהחברה התקשרה

עמו רשיון משנה ויקבע בו תנאים שיותאמו לתנאי הרשיון שניתן לחברה ,בשינויים
המחויבים ,וכן רשאי הוא לקבוע תנאים נוספים ככל הדרוש לדעתו להשגת מטרותיו של
חוק זה ,ולשנותם כאמור בסעיף דו.
)ה(

רשיון משנה יינתן לתקופה שיקבע בו הממונה ושלא תעלה תקופת ההתקשרות

בין החברה לבין בעל רשיון המשנה ,או על עשרים וחמש שנים ,לפי התקופה הקצרה
יותר.

דברי
החוק המוצע אינו מחייב חברה לבצע את
סעיף 24
כל פעולותיה בעעמה .על פי הסעיף
המוצע ,רשאית החברה להיעזר בקבלנים ,ואולם אין
בכך כרי לגרוע מאחריותה לפי החוק.
מוצע כי אם החברה תרעה לתת זיכיון לאחר
לביצוע כל הפעילות החיונית )אספקת שירותי מיס
וביוב( או עיקרה ,יהיה הדבר טעון הסבמה של הממונה
ומתן רשיון משנה לאותו גורם .הכוונה היא למקרים
שבהם הרשות המקומית תרעה להמשיך ולהיות בעלת
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הנכסים  -באמעעות החברה שתקום ,אך תרעה להעביר
לגורם מקעועי חיצוני את התפעול השוטף של מערכות
המים והביוב .על העברה בזו יש לקיים פיקוח הדוק
ולהתנות אותה בתנאים .מוצע בי הדבר יחאפשר רק
כאשר הגורם הנוסף הוא חברה בעלה ניסיון מוכח
בתחום זה ,ובתנאי שמצר אחד בעל רשיון המשנה יהיה
חייב בכל החובות הקבועות בחוק ובתקנות לפיו ,ומצד
־שני מחן רשיון המשנה לא יגרע מאחריוחה של
החברה.

2823הצעות חוק

 ,ט״ו בחשון התש״סa1999.25.1 ,

)ו(

בכפוף להוראות סעיף קטן)ה( ,דין רשיון משנה כדין רשיון ,והוראות חוק זה

והתקנות והכללים שנקבעו לפיו יחולו על בעל רשיון משנה כשם שהן חלות על החברה,
בשינויים ובתיאומים שייקבעו ברשיון המשנה.
)ז(

אין במתן רשיון משנה כדי לגרוע מאחריות החברה לפי חוק זה ,והחברה ובעל

רשיון המשנה יהיו חייבים יחד ולחוד בחובותיהם החופפות לפי הרשיון ורשיון המשנה ולפי
הוראות חוק זה :הפר בעל רשיון משנה הוראה חופפת שהוחלה עליו כאמור ,יראו בכך גם
הפרה של החברה ,לבל דבר וענין ,לרבות לענין סעיף  20ופרק ט׳.
)ח(

התקשרות של חברה לביצוע כל תפקידיה בפעילות החיונית בתחומה ,כולו או

חלקו ,או עיקרם ,שלא אושרה בידי הממונה  -בטלה ,ולבית המשפט לא תהיה סמבות לפי
סעיף ו 3לחוק החוזים )חלק כללי(.
)א(

.25

בסעיף זה ,״ספק המים״  -מי שמספק את רוב המים הנערכים בתחום החברה,

תאגיד השולט בו או תאגיד בשליטתו.
)ב(

ספק המיס אינו רשאי לבצע את תפקידי החברה בפעילות חיונית ,וחברה אינה

איסור עסקאות
אחרות עם
ספק המים

רשאית להתקשר עם ספק המים לשם ביצוע תפקידיה בפעילות חיונית; הוראות סעיף קטן
זה יחולו גם לענין פעילות נוספת ,זולת אם הממונה התיר את ההתקשרות ,ובתנאים
שקבע.
)ג(

התקשרות שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה בטלה ,ולבית המשפט לא תהיה

סמבות לפי סעיף  31לחוק החוזים )חלק כללי(.
.26

)א(

בתקופה הראשונה לא תרכוש חברה שירותים מאת הרשויות המקומיות

שבתחומן היא פועלת ,ולא תעשה עמן עסקאות ,לרבות שאילת עובדים ,אלא אם בן הם
מסוגים ובתנאים שנקבעו לענין זה ברשיון החברה.
)ב(

עסקאות עם
הרשויות
המקומיות

לאחר התקופה הראשונה לא תרכוש חברה שירותים מאת הרשויות המקומיות

שבתחומן היא פועלת ,ולא תעשה עמן עסקאות ,לרבות שאילת עובדים ,אלא באישור מיוחד
של הממונה ,שיינתן לתקופות שלא יעלו על שנתיים בכל פעם.
) .ג(

עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה בטלה ,ולבית המשפט לא תהיה

סמבות לפי סעיף ו 3לחוק החוזים )חלק בללי(.

דברי
בדי לעודד תחרות בתתום שירותי המים
סעיף 25
והביוב מוצע כי הגורם המספק את רוב
המים לחחום החברה לא יהיה גם הגורם שעמו תתקשר
החברה לצורך מתן שירותי אספקה המים ושירותי הביוב
או לצורך ביצוע עבודות קבלניות בפעילוח החיוניח.
לגבי פעילות נוספת תינתן אפשרות להתיר התקשרויות
בין החברה לספק המים ,ולקבוע להן תנאים.
כדי להבטיח את הניתוק בין הרשות
סעיף 26
המקומית לבין החברה ,ולמנוע סבסוד
צולב בין שירותי המים והביוב לבין שאר השירותים
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המוניציפליים ,יש למנוע עד כמה שאפשר רכישת
שירותים מאת הרשות המקומית על ידי החברה ועשיית
עסקאות ביניהן .עם זאת ,בתקופה הראשונה להקמת
החברה נראה בי יהיה צורך בהתקשרויות כאלה ,כגון
המשך שימוש בשירותי מחשוב וגבייה של הרשות
המקומית ,ושאילת עובדים .לכן מוצע כי במשך שלוש
שנים מתתילת פעילות החברה )ראה הגדרה ״התקופה
הראשונה״ שבסעיף ו( ייקבעו ברשיון סוגי העסקאות
המותרות ותנאיהן ,ולאחר מבן כל התקשרות בין החברה
לבין הרשות המקומית תהיה מוגבלת בזמן וטעונה
אישור מיוחד של הממונה.
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הפעילות -
בכפוף לבל דין
ורשיון אחר

.27

)א(

חברה תפעל בכפוף לכל דין ,ככל שאינו סותר הוראה מפורשת של חוק זה.

)ב(

אין במתן רשיון כדי לגרוע מן החובה לקבל בל רשיון ,היתר ,הרשאה או אישור

הנדרשים על פי כל דין אחר לביצוע תפקידי החברה והפעילות נושא הרשיון.
סימן הי :שינויימ בחברה ובתחומה
שינויים בחברה

.28

)א(

ההחלטות הבאות של חברה טעונות אישור מראש ובכתב של הממונה:
שינוי התזכיר או תקנות ההתאגדות:

)(1
)(2

הקמת תאגיד ,לבד או יחד עם אחרים ,וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד

)(3

ארגון.מחדש ,לרבות מיזוג או פיצול:

)(4

פשרה או הסדר בין החברה לבין חבריה או בינה לבין נושיה:

)(5

פירוק מרצון.

)(1

הממונה רשאי להתנות את אישורו להקמת תאגיד.או קבלת אמצעי

קיים:

)ב(

שליטה בתאגיד ,באמור בסעיף קטן )אץ ,(2שכתוצאה מהן החברה תשלוט
בתאגיד ,בתנאי ש ב ל עוד החברה שולטת בתאגיד יחולו על התאגיד הוראות
חוק זה ,בולן או מקצתן ,כפי שיקבע ,כשם שהן חלות על החברה;•
)(2

הפר התאגיד הוראות שהוחלו עליו באמור ,יראו בכך גם הפרה ש ל החברה

לכל דבר וענין ,לרבות לענין סעיף  20ופרק טי.
)ג(

הממונה לא יאשר החלטה של חברה על פירוקה מרצון ,על מיזוגה או על

פיצולה ,בל עוד היא בעלת רשיון ולא ניתן לחברה אחרת רשיון לגבי תחומה.
שינויים בהחומי
ח ב י י ת

.29

)א(

חברות שתחומיהן סמוכים ,וכן חברה ורשות מקומית שתחומיהן סמוכים,

רשאיות להסכים ביניהן בי האחת תבצע פעילות חיונית ופעילות נוספת בתחומה של
האחרת.

דברי
החברות לשירותי מים וביוב יקבלו רשיון
סעיף 27
לפי החוק המוצע ויהיו נתונות לפיקוח
לפיו .ואולם רשיון זה אינו בא במקום רשיונות והיתרים
אחרים הנדרשים לפי דינים שונים לפעילות בתחומי
המים והביוב ,כגון לפי חוק המים ,התשי״ט ,1959-חוק
הפיקוח על קידוחי מים ,התשט״ו955-ז ,חוק מדידה מים,
התשט״ו ,1995-חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו,
ועוד .מוצע להבהיר בי על החברה לפעול בכפוף לכל דין,
ועליה לקבל את כל הרשיונות או האישורים הדרושים
על פי כל דין לביצוע תפקידיה.
הואיל ומסמכי היסוד של החברה טעונים
סעיף 28
אישור של הממונה )סעיף  (6מוצע כי גס
שינויים בהם יהיו טעונים את אישורו ,וכן שינויים
מבניים בחברה .בדי למנוע התנערות מן התובות
המוטלות בחוק על ידי העברת פעילות לחברה־בת,

34

מוצע בי הקמתה תהיה טעונה אישור הממונה ,והוא
יוכל להתנות את אישורו בכך שהוראות החוק
הרלוונטיות יחולו גם על החברה הבת.
מוצע בי אישור לפירוק מרצון יינתן רק אם חברה
אחרת נטלה על עצמה אחריות למתן שירותי המים
והביוב בתחום החברה וקיבלה רשיון לכך.
התחום הגאוגרפי שבו תפעל חברה יהיה
סעיף 29
בדרך כלל תחום הרשות המקומית או
הרשויות המקומיות שהקימו אותה .ואולם תחומיהן של
רשויות מקומיות אינם חופפים בהכרח את התחומים
שבהם יעיל לקיים מערבות מים וביוב .לפיכך ,מוצע
לאפשר הסכמים בין חברות סמוכות או בין.חברות לבין
רשויות מקומיות סמוכות ,שלפיהם האתת תיתן
שירותים בתחומה של האחרת.
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)ב(

הסכם כאמור בסעיף קטן)א( טעון אישור של שר הפנים ושר האוצר ,אשר יתנו

את אישורם אם ראו ,לאחר התייעצות עם הממונה ועם מועצת הרשות ,כי יש לדבר הצדקה
מטעמים כלכליים ,גאוגרפיים ,הנדסיים או סביבתיים ,וכי תנאי ההסכם אינם פוגעים פגיעה
של ממש בצרכנים או בנושי החברות.
)ג(

שר הפנים ושר האוצר רשאים להתנות את אישורם בתנאים; התנאים ייחשבו

כתנאים ברשיונותיהן ש ל החברות הנוגעות בדבר ,לכל דבר וענק ,לרבות לענין סעיף 20
ופרק ט׳.
)ד(
.30

הוראות סעיף  26לא יחולו על הסכם כאמור בסעיף זה.

חל שינוי בתחומה ש ל רשות מקומית שבה הוקמה חברה ,יקבעו השרים ,לאחר

שיקבלו את חוות דעת הממונה ולאחר שישמעו את עמדות הרשות המקומית והחברה ,אם
תחום החברה ישתנה בהתאם לבך :קבעו השרים כי תחום החברה יורחב ,יחולו הוראות

שינויים בתחומי
הרשות
המקומית

סימן ב׳ ,בשינויים המחויבים ,והממונה יהיה ר ש א י ליתן הוראות משלימות והוראות מעבר
לעניינים המצויים בו.
פרק גי :חובות וסמכויות ש ל חברה
סימן אי :שירותי מים
ו.3

חברה תמכור ותספק מיס באופן סדיר בבמות ובאיכות הנדרשת לפי כל דין לכל צרכן

בתחומה ,ללא הפליה ,בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף  ,99ולתעריפים שנקבעו

חובת מתן
שירותי מים

לפי סעיף .102

.32

לשם מילוי חובותיה כאמור בסעיף  31ובכפוף לתנאי הרשיון ,רשאית חברה -
)ז(

להקים ,לרכוש ,לחבור או לשבור מפעלי מים ,להחזיקם ,לתפעלס ולתחזקס:

סמכויות במתן
שירותי מים

) (2לקנות מים ,ואם קיבלה רשיון להפקת מים  -גם להפיקם בעצמה ,לחפור ולצייד
בארות ,ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו:
)(3

לחבר נכסים למערכת המים שלה;

)(4

להקים מיתקנים ולבצע פעולות לניטור ולשיפור איכות המים:

)(5

להתקין ולחחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים.
סימן ב׳ :שירותי ביוב

.33

חברה תספק שירותי ביוב בתחומה ,ברמה הנדרשת לפי כל דין ותנאי הרשיון,

בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף  99ולתעריפים שנקבעו לפי סעיף .102

דברי
מצב אחר שעליו יש לתת את הדעת בקשר
סעיף 30
לתחום החברה הוא מעב שבו לאחד
הקמתה חל שינוי בתחומה של הרשות המקומית
שהקימה אותה .במקרה כזה מוצע להסמיך את השרים
לבחון אם יש לשנות בהתאם לכך את תחום החברה ,ואם
.בן  -מה ההסדרים הדרושים לשם בך.
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חובת מתן
שירותי ביוב

הסבר
סעיפים
ו 3ו־32
תפקיד זה.

סעיפים אלה מגדירים את חובותיה של
חברה במתן שירותי המים ,ואת הפעילות
שהיא מוסמכת לעשות לשם ביצוע

הוראות דומות מצויות כיום ,לגבי עיריות ,גס
בפקודת העיריות )אספקת מים(.1936 ,

35

סמכויות במתן
שירותי ביוב

.54

)א(

לשם ביצוע חובותיה כאמור בסעיף גג ובכפוף לתנאי הרשיון ,רשאית

חברה -

)ב(

)ו(

להקים תחנות שאיבה ולהניח ביבים מתחת לכל רחוב ודרך;

)(2

לחבר נכסים למערכת הביוב שלה;

)(3

להקים מיתקנים ולבצע פעילות לניטור ולטיפול בשפכים.

הוראות סעיפים  14 ,10ו־5ו לחוק הרשויות המקומיות)ביוב( ,התשב־ב־,' 1962
ג

יחולו על חברה ,והוראות סעיף 3ו והתקנות שהותקנו לפי סעיף )55ב( לחוק האמור יחולו על
תכניות של החברה.
תיבור נכס
שמתוץ לתחום

.35

חברה רשאית להרשות לבעל או למחזיק נכס שמחוץ לתחומה לחבר ביב שבנכסו עם

מערכת הביוב של החברה בתנאים שיוםבם עליהם עמה ועם אותה חברה או רשות מקומית
שבתחומה נמצא הנכס.
סימן גי :הודאות כלליות למים ולביוב

סמכויות כלליות

.36

נוסף על הוראות סעיפים  32ו־ ,34רשאית חברה ,לשם ביצוע תפקידיה ובכפוף לתנאי

הרשיון ,לבצע כל עבודה במבנה או במיתקן שמתחת לרחוב ולדרך ,לרבות הריסתם ,הבל
במידה הדרושה להסרת מכשולים להתקנת מערכת המים או הביוב ומיתקניהם ,ובלבד
שלאחר סיום העבודה יחזרו הרחוב או הדרך למצבם הקודם.

דברי
סעיפימ
35-33

סעיפים אלה מגדירים את חובוחיה של
חברה במתן שירותי הביוב ,ואת הפעילות
שהיא מוסמכת לעשות לשם בך.

מוצע להחיל על החברה כמה הוראות מחוק
הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ־ב962-ז)להלן  -חוק
הרשויות המקומיות )ביוב« ,שזו לשונן:
״החזקת ביוב
 .10רשות מקומית תחזיק את ביובה במצב תקין להנחת
דעתה של רשות הבריאות.־
־אישור של הוועדה המחתית של שר הבריאות ושל שר

החקלאות

3ו) .א( תכנית להתקנת ביוב טעונה אישורים של
הוועדה המחוזית לבנייה,ולתכנון עיר ושל שר הבריאות
או של מי שימנה לבך.
)ב( תבנית להתקנת מיתקני טיהור וסילוק שפכים
מן הביוב אל מחוץ לתחום הרשות המקומית  -טעונה גם
אישורו של שר החקלאות או של מי שימנה לבך.
עבודות ביוב באתד היסטורי או במקומות קדושים
 .14באתר היסטורי במשמעותו בפקודת העתיקות ,לא
יותקן ביוב אלא בהסכמתו של שר החינוך והתרבות או
של מי שימנה לכך :במקום קדוש כמשמעותו בדבר
ס־ח התשב׳ב ,עמ־ .96
36

המלך במועצה על א־י )המקומות הקדושים( ,1924 ,לא
יותקן ביוב אלא בהסכמתו של שר הדתות או של מי
שימנה לכך.
מכירת מי הביוב
 .15רשות מקומית רשאית ,בכפוף להוראות חוק המים,
התשי־ט959-ו ,וההוראות על פיו ,למכור את מי הביוב
שלה בתנאים הנראים לה ,ובלבד שיובטח להנחת דעתה
של רשות הבריאות כי מי הביוב לא יהיו למפגע
ציבורי.־
כן מוצע להחיל על תכניות החברה תקנות
שהותקנו לפי סעיף )55ב( לחוק האמור בדבר דרבי
הגשתן ואישורן של תכניות מיתקני טיהור.
ההוראה המוצעת בסעיף 5ג רומה להוראה
הקיימת ביום לגבי עיריות בסעיף  2ו לחוק האמור,
בשינויים המחויבים.
סעיפים
 36ו־ 37

בסעיף  36מנויות סמכויות ,לביצוע עבודות
מתחת לכבישים ,הנדרשות הן לענין
שירותי מים והן לענין שירותי ביוב.

לעתים יש צורך בביצוע עבודות גם מחוץ לתחום
החברה ,כדי לתת שירותים בתחום החברה .בסעיף 37
מוצע בי הדבר יהיה טעון אישור של הממונה ,והוא
ישמע את עמדת הרשות המקומית או החברה
הסמוכה.
הצעות חוק  ,2825ט־ו בחשון התש״ס25.10.1999 ,

.37

)א(

שימוש בסמכות לפי סימן זה או לפי סימן ד׳ בידי חברה מחוץ לתחומה ,לצורך

)ב(

חברה החפצה להשתמש בסמכות באמור בסעיף קטן)א( במקום שהוא מחוץ

ביצוע תפקידיה ,טעון אישור ש ל הממונה.

עבודות מחוץ
לתחום החברה

לתחומה ,תגיש בקשה מנומקת ומפורטת לממונה ,ותשלח העתק מן הבקשה לרשות
המקומית או לחברה אחרת שבתחומן נמצא אותו מקום.
)ג(

הממונה לא ייתן את אישורו אלא לאחר שנתן לרשות המקומית או לחברה

האחרת הזדמנות להשמיע את טענותיה.
.38

התקנת מיתקנים של מערכות מים וביוב בידי חברה וכל שינוי בהם ,לרבות סגירחם

או הריסתם ,ייעשו באופן ש ל א יהא בהם משום סכנה לבריאות הציבור ,וכבל האפשר באופן

מניעת מפגע

שלא יהא בהם משום מפגע לציבור או לסביבה.
.39

חברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור

השירותים שהיא מספקת וכן הוצאות שהוציאה לפי סעיף  ,53ואולם היא לא תהיה רשאית

גביה

להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב לצרכן שלא שילם את התשלומים
שנדרשו ממנו בדין ,אלא על פי תקנות שיותקנו לפי סעיף 43ו.
.40

)א(

חברה רשאית להרשות לחברה אחרת או לרשות מקומית להעביר דרך מערכת

המים שלה מים המיועדים לתחום אותה חברה או רשות ,ולהעביר דרך מערכת הביוב שלה
שפכים שמקורם בתחום אותה חברה או רשות ,בתנאים ובתמורה שיוםבמו ביניהן.
)ב(

העברת מים
ושפכים בעבור
אחרים

הממונה רשאי להורות לחברה להעביר דרך מערכות המים והביוב שלה מים

ושפכים בעבור חברה אחרת או רשות מקומית ,בתנאים ובתמורה שיוסכמו ביניהן ,ובאין
הסכמה  -כפי שתקבע מועצת הרשות; הממונה לא ייתן הוראה כאמור ומועצת הרשות לא
תקבע תנאים ותמורה כאמור ,אלא לאחר ששמעו את עמדת החברה.

דברי
הוראה דומה לענין ביצוע עבודות ת דרושות
להרחקת שפכים או לטיפול בהם מצויה כיום בסעיף 5
לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(.

המים ,ואולם הואיל ומדובר בשירות חיוני אשר הפסקתו
כרוכה בנזק ובסבל ,מוצע בי הדבר ייעשה רק בתנאים
ובמקרים שייקבעו בתקנות שיותקנו לענין זה.

מוצע לקבוע הוראה בענין מניעת מפגע
סעיף 38
בזמן התקנת מיתקנים של מערכות מים
וביוב .הוראה דומה ,המתייחסת למיתקני ביוב בלבד.
מצויה כיום בסעיף ו ו לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב(.

לעתים יהיה להברה צורך להעביר מים
סעיף 40
ושפכים דרך תחומיהן של רשויות
מקומיות או חברות אחרות ,והחיסכון במשאבים
ציבוריים יתייב כי הדבר ייעשה דרך המערכות הקיימות
באותם תחומים ,ולא על ידי הנחת צנרת מיוחדת .מוצע
כי יהיה אפשר.לעשות זאת בהסכמה ,וכן כי הממונה
יוכל להורות על כך .בהעדר הסכמה על התמורה  -היא
תיקבע על ירי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים -
מים וביוב.

מוצע להטיל על חברה חובה לנקוט
סעיפים
 39ו־ 143אמצעים לגביית החשלומים בעבור
השירותים שהיא מספקת .הדרך היעילה
ביותר לאכוף תשלומים אלה תהיה הפסקת מתן שירותי
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סימן ד׳ :סמכויות חברה הקשורות למקרקעין
הגדרה

ו.4

כניסה למקרקעין

.42

י

פ ע ו ל ו ת

ז  1ח י י ת

בסימן זה ,״הממונה״  -לרבות אדם שהוא הסמיך לענין סימן זה.
)א(

החברה וכל אדם שהיא הרשתה ,רשאים לצורך ביצוע תפקידי החברה ,להיכנס

למקרקעין ,בין מקרקעין ציבוריים ובין מקרקעין פרטיים ,ולבצע בהם פעולות אלה:
)(1

לערוך מדידות ובדיקות כנדרש:

) (2להתקין ,לבנות או להציב מיתקנים של מערבות מים וביוב המיוערים לתת
שירותי מים או ביוב לאותם מקרקעין:
)(3

באישור הממונה או לפי כללים שיקבע  -להתקין ,לבנות או להציב

מיתקנים של מערכות מים וביוב המיועדים לתת שירותי מיס או ביוב למקרקעין
אחרים:

)(4

לחפור ,להסיר אבן ,אדמה ועץ ,ולבצע פעולות נלוות אחרות הדרושות

להפעלת הסמכויות האמורות בפסקאות ) (2ו־):(3
)(5

להסיר או לגזום ,מסביב לכל מיתקן קיים או מתוכנן של מערכת מים או

)(6

לבצע בדיקה ,תיקון או הסרה של מיתקן של מערכת מים או ביוב הנמצא

ביוב ,בל צמח המפריע לבנייתו ,לקיומו או לפעולתו התקינה של המיתקן:

בהם ,וכן לבצע בו שינוי שאין בו משום פגיעה בהיקף השימוש באותם
מקרקעין:

)ד(

לחפור תעלות ,מינהרות ומעברים על־קרקעיים ותת־קרקעיים:

)(8

להעביר צינורות במקרקעין;

)(9

לפתוח כל דרך לשם ביצוע עבודות המנויות בסעיף זה ,ובלבד ש מ י ד עם

השלמת העבודה תחזיר החברה את הדרך למצבה הקודם :בפסקה זו ,״דרך״ ־

לרבות מסילה ,כביש ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,מעבר ,גשר או מקום פתוח ש י ש
לציבור זכות מעבר בהם:

)00

להסיר כל מיתקן המפריע שלא כדין לפעולה התקינה של מערכות המים

והביוב ולהסיר כל מכשול המפריע לפעילות כאמור:
)יו(

לעבור ברכב במקרקעין הנמצאים סמוך למקום שבו נדרש לבצע פעולה

כמפורט בפסקאות )ו( עד ).(10
)ב(

כניסה למיתקן בטחוני על פי סעיף זה טעונה אישור מראש של הגוף המוסמך

לכך לגבי אותו מיתקן.

אחרים העוסקים
בחוקים
כמקובל
סעיפים
בתשתיות .בגון בזק וחשמל ,מוצע להסדיר
so-41
את זכות החברה להיכנס למקרקעין כדי
לבצע עבודות של בניית מיתקני מים וביוב ,ובדיקה
וחחזוקה שלהם .לאחר מתן הודעה מוקדמת .במקרים
שבהם .בעל המקרקעין מתנגד לכך ,ישמע הממונה את
עמדתו ואת עמדת החברה ,ויכול הוא לתת לה הרשאה

38

לכניסה ולביצוע העבודות .כאשר מדובר בקריאת מונה
או בתחזוקה שוטפת שגרתית ,וכן במקרים שבהם יש
צורך בפעולה דחופה למניעת נזקים לאדם ,לרכוש או
לסביבה ,רשאית החברה להיכנס למקרקעין ולבצע את
הנדרש גם ללא הודעה מראש ,הסכמה או הרשאה.
מוצע כי אם נגרמו נזקים אגב ביצוע העבודות -
על החברה לפצות על כך.
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.43

)א(

כניסה למקרקעין שהם פרטיים בכוונה לעשות שימוש בסמכויות לפי סעיף

) ,(4),(3) ,(2)42ד( (8),ו־) ,(9טעונים הסכמת המחזיק במקרקעין; נמסרה למהזיק הודעה על
כוונה כאמור ,והוא לא הודיע על התנגדותו בתוך 4ו ימים ,רואים אותו כאילו הסכים.
)ב(

קבלת הסכמת
המחזיק או
הודעה למחזיק

כניסה למקרקעין בכוונה לעשות שימוש בסמכויות לפי סעיף )42א()ו(6) ,(5) /

ו־)0ו( ,טעונה הודעה מראש של 4ו ימים למחזיק במקרקעין ,ואם המקרקעין הם מקרקעי
ציבור  -גם לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין.
)ג(

לא ניתן למצוא את המחזיק במקרקעין ,תפרסם החברה הודעה באופן שיקבע

הממונה בכללים; פורסמה הודעה כאמור ,חזקה שהמחזיק במקרקעין קיבל אותה.
י)ד(

כאשר המקרקעין הם בנין ,וכאשר יש במקרקעין בנין המשמש למגורים ,תיעשה

הכניסה בשעות היום.
.44

על אף האמור בסעיף׳ ,43כניסה למקרקעין לצורך קריאת מונה ,תחזוקתו או החלפתו,

ובן לצורך ביצוע בדיקה ,ביקורת ,או פעולת תחזוקה או החלפה של מיתקן של מערבת מים
או של מערכת ביוב ,מסוג שקבע שר הפנים בתקנות באישור ועדת הפנים של הכנסת ,אינה
טעונה הסכמה ש ל המחזיק או הודעה מראש למחזיק.
.45

)א(

לא נתן המחזיק במקרקעין את הסכמתו לביצוע פעולות כאמור בסעיף )43א(,

רשאית החברה לבקש מהממונה הרשאה לכך.
)ב(

התנגדות

מחזיק במקרקעין הריאה את עצמו נפגע מהכוונה לעשות שימוש בסמכויות

כאמור בסעיף )43ב( ,רשאי להגיש התנגדות לממונה בתוך  14ימים מיום מסירת ההודעה או
פרסומה ,וימסור לחברה העתק מכתב ההתנגדות.
.46

ביקשה החברה הרשאה לפי סעיף )45א( או הוגשה התנגדות לפי סעיף )45ב( ,רשאי

הממונה ,לאתר שנתן לנציג החברה ולמחזיק במקרקעין הזדמנות להגיש את טענותיהם

הרשאה

בכתב ,ליתן הרשאה לשימוש בסמכות־ לפי סעיף  ,42להתנותה בתנאים ,או לסרב ליתן

הרשאה :הממונה ייתן את החלסתו בתוך  30ימים מקבלת .סענות הצדדים ,או מהיום שבו
היה עליהם להגיש את טענותיהם ,לפי המוקדם.

.47

)א(

מחזיק במקרקעין הרואה את עצמו נפגע ממתן הרשאה לפי סימן זה ,רשאי

לערער על כך לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין ,בתוך  21ימים
מהיום שנמסרה לו ההודעה.
)ב(

הגשת ערעור לבית המשפט אין בה ,כשלעצמה ,כדי לעכב את השימוש

בסמכות לפי ההרשאה ,ואולם בית המשפט רשאי ,בהחלטה מנומקת מחמת טעם מיוחד
שראה ,להורות על עיכוב השימוש בסמכות.
.48

ראתה החברה בי יש צורך לנקוט פעולה לצורך מניעה של נזק לאדם או לרבוש ,בזבוז

מים ,זיהום מקורות מים ,או מפגע תברואי או סביבתי ,ודחיה בנקיטת הפעולה עלולה לגרום

עבודות דחופות

להגדלת הפגיעה ,רשאים היא ,וכל אדם שהיא הרשתה ,להשתמש בסמכויות המנויות
בסעיף )42א( אף ללא מתן הודעה מראש למחזיק ואף שלא בשעות היום :פעלה החברה ללא
מתן הודעה מראש ,תמסור על בך הודעה למחזיק במקרקעין ולממונה ,בתוך  48שעות
מביצוע הפעולה ,והוראות סעיף )43ג( יחולו.
.49

)א(

חברה וכל אדם שהיא הרשתה ,בהשתמשם בסמכות הנתונה להם לפי פרק זה,

יימנעו ,עד במה שהדבר ניתן ,מגרימת נזק ויחזירו את המקרקעין בכל האפשר ,למצבם
הקודם.
הצעות חוק  ,2823ט־ו בחשון התש״ס25.10.1999 ,

חשלום פיצויים

)ב(

נגרם נזק ישיר כתוצאה משימוש בסמכות האמורה בסעיף  ,42תשלם החברה

פיצויים על הנזק שנגרם; אין בהוראה זו ברי לגרוע מזכויותיו של הניזוק על פי כל דין.
)ג(

החליטה החברה לדחות דרישה לפיצויים לפי סעיף קטן)ב{ ,תמסור לתובע

הודעה מנומקת בכתב על כך  60ימים מיום קבלת הדרישה.
מיתקני החברה
המחוברים
למקרקעין

על אף האמור בסעיף  12לחוק המקרקעין ,התשכ״ט969-ו  ,מיתקן של מערבת מים

.50

גי

או ביוב שחובר למקרקעין של אחר יהיה בבעלותו של מי שהתקין את המיתקן בדין.
סימן הי :סמכויות בדבר ביצוע עבודות

סמבות חברה
לדרוש ביצוע
עבודות מבעלי
נכסים

ראתה חברה כי יש צורך לנקוט פעולה לצורך טיפול תקין בשפכים בנכס פלוני

.51

שבתחומה ,הבטחת הפעלתם התקינה של מערכות המים או הביוב ,מניעה של נזק ממים או
משפכים ,זיהום מקורוח מים או מפגע תברואי או סביבתי או הסרתו  -רשאית היא ,בכפוף
לתנאי הרשיון ולכללים שקבעה מועצת הרשות בענין זה ,לדרוש בכתב מבעל הנכס לבצע,
בתוך המועד ובתנאים שתקבע בדרישה ,פעולות אלה
) ו(

התקנת ביב לנכס ,שינויו או תיקונו;

)(2

חיבור ביב שבנכסמ

)(3

שינוי או תיקון של צינורות או מיתקנים ש ל מערכת מים או ביוב שבנכסו;

)(4

טיפול ראשוני בשפכים ,שאינם שפכים ביתיים ,הזורמים מן הנכם לביב

הציבורי ,לפני כניסתם לביב הציבורי ,כנדרש לפי כל דין או בהתאם להוראות
החברה ,דרך כלל ,לנכסים מסוגו או לאותו נכס.
ערר וערעור

.52

)א(

הרואה עצמו נפגע על ידי דרישת חברה לפי סעיף  ,(4)51רשאי בתוך המועד

שנקבע לו לביצוע העבודה ,לבקש ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין זה )להלן -
המוסמך( את ביטולה של הדרישה או את שינויה :בבירור הבקשה רשאי המוסמך להחליט
בל החלטה שהחברה היתה רשאית להחליטה לגבי הנכס לפי סעיף .51
)ב(

הרואה עצמו נפגע על ידי דרישת החברה לפי סעיף  (1)51עד ) (3או מהחלטת

המוסמך ,רשאי לערער עליה לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא הנכם; החלטת בית
משפט השלום לפי סעיף זה ,תהיה סופית.
סמכור ,חברה
ל׳גמצם שירותימ
ולבצע עבודות

.53

)א(

לא קיים בעל נכס דרישה של החברה לפי סעיף  ,51הוראה ש ל המוסמך או

החלטה של ביה משפט בערעור לפי סעיף )51ב( ,לפי הענין ,רשאית החברה -
)ו(

להפסיק או לצמצם את מתן שירותיה לנכס ,על פי תקנות שיותקנו לפי

סעיף :143
)(2

לבצע את העבודות הדרושות ולגבות את הוצאותיה מבעל הנבס.

דברי
מוצע להסמיך את החברה לדרוש מבעלי
סעיפים
נכסים •להתקין ביבים .לחברם למערכת
53-51
הביוב או לתקן מיתקני מים וביוב שבנכסו,
אס הדבר דרוש למניעת נזקים ומפגעים תברואיים או
סביבחיים .לא קוימה הוראה בזו  -תוסמך החברה לבצע

את העבודות בעצמה ולנבות את ההוצאות מבעל הנכס.
הוראות דומות מצויות ביום בסעיפים  40עד  42בחוק
הרשויות המקומיות )ביוב(.
מוצע להרהיב הוראות אלה ולכלול בהן גם טיפול
ראשוני בשפכים שאינם ביתיים .זאת משום שאס
שפכים תעשייתיים המכילים חומרים מסוימים יגיעו

ס־ה התשב״ט ,עמי .259
40
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)ב(

בקשה של בעל הנכם לפי סעיף )32א( או ערעור לפי סעיף )52ב( אינה מעכבת

את השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן)א( ,זולת אם המוסמך או בית המשפט הורו אחרת.
)ג(

ביצוע עבודות על ידי החברה לפי סעיף זה אינו פוטר את בעל הנכס מאחריות

פלילית או אזרחית לפי חוק זה ולפי כל חיקוק אחר.
סימן ר :דינים וחשבונות
.54

)א(

חברה תערוך ליום  31בדצמבר של כל שנה דין וחשבון כספי שנתי שלה מבוקר

דינים וחשבונות

בידי רואה חשבין ,ותגישו לרשות ולממונה עד  30באפריל שלאתר תאריך הדו׳׳ח.
)ב(

חברה תערוך ליום האחרון של החודשים מרס ,יוני וספטמבר ש ל בל שנה

)להלן  -יום הדו־ח( דו־חות כספיים ביניים ,מסוקרים בידי רואה חשבון ,ותגישם לרשות
ולממונה עד תום חודשיים מתאריך הדו׳׳ח.
)ג(

הדו־׳חות האמורים ייערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי

הדיווח המקובלים לענין דו׳׳ח שנתי ולענין דו־חות כספיים לתקופות ביניים ,לפי הענין,
והכללים שתקבע מועצת הרשות לפי סעיף .103
גד(

חברה תפרסם את הדין וחשבון הכספי השנתי שלה בפי שיקבע הממונה.

)ה(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,בחקופה הראשונה רשאית חברה

להגיש את הדוחר׳ת עד תום שלושה חודשים מן המועדים הקבועים להגשתם בסעיפים
הקטנים האמורים.
.55

)א(

מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים בדבר חובת חברה להגיש לממונה דו־חות

דו־ח מידי

מידיים על אירועים חריגים מסוימים.
)ב(

הממונה רשאי לקבוע כללים בדבר חובת חברה להגיש לממונה דו״חות מידיים

על אירועים חריגים מסוימים.
.56

)א(

יושב ראש מועצת הרשות ,או עובד שהמועצה הסמיכה ,וכן הממונה ,רשאים

מסירת מידע

לדרוש מחברה למסור להם בכתב הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים
בדו־ח שנתי ,בדו׳׳ח ביניים או בדו־ח מידי שהגישה חברה לפי סימן זה.
)ב(

למילוי תפקידיהם רשאים מועצת הרשות ,באמצעות עובד שהיא הסמיכה ,ובן

הממונה ,לדרוש מחברה ,ובן מדירקטור בחברה מטעם רשות מקומית ,מהמנהל הכללי של
חברה ובאמצעותו מכל מי שעובד בחברה או מועסק בשירותה ,מידע וחומר בעניני החברה,
ורשאים הם לעיין ברשומות ובמסמכים של חברה.
.57

)א(

מועצת הרשות רשאית לקבוע בכללים חובות דיווח לצרכנים ולציבור שיחולו

על חברה ,לרבות בדבר עמידתה באמות המידה שנקבעו לפי סעיף .99

דברי
בכמויות משמעותיות למערכת הביוב והטיהור ללא
טיפול ראשוני על ידי הגורם המייצר אותם ,עלול הדבר
להעמיס על המערכת הציבורית עומסים אשר יפגעו
בתפקוד שלה.
על הוראה מסוג זה אפשר לערער בפני מומחה
שימנה השר לאיכות הסביבה .על החלטתו ,ובן על
הצעות חוק  ,2823ט־ו בחשק התש־ס25.10.1999 ,

חובות דיווח
לצרכנים ולציבור

הסבר
הוראות אחרות של החברה לפי סימן זה ,אפשר לערער
לבית משפט שלום.
סעיפים
57-54.

מוצע לחייב חברה להכין דו־חות כספיים
שנתיים ורבעוניים ולהגישם לממונה
לשירותים
הפנים ולרשות
במשרד
41

)ב(

הכללים יכול שיכללו הוראות בדבר פירוט הדינים והחשבונות שתפרסם חברה

ומועדי פרסומם.
סימן ד :מילוות ואיגרות חוב
.58

פטור

הוראות סעיפים  46 ,45ו־46א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-לא יחולו על
4י

חברה.
פרק ד׳ :ניהול החברה
סימן אי :הגדרות
הגדרות לפרק ד׳

.59

)א(

בפרק זה ,״חברה בשליטת רשות מקומית״  -חברה שיותר מ*ס 5אחוזים

מאמצעי שליטה מסוג כלשהו שלה מוחזקים בידי רשות מקומית או רשויות מקומיות.
)ב(

״דירקטור מקרב הציבור״ ,לענין סעיפים  66ו־- 67
)ו( בחברה בשליטת רשות מקומית  -דירקטור שאינו חבר מועצת רשות
מקומית או עובד שלה;
) (2בחברה אחרת  -דירקטור מקרב הציבור כמשמעותו בסעיף 96ב לפקודת
החברות.
סימן ב׳ :הדירקטוריון

תנאי בשירות

.60

)א(

על דירקטור בחברה יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 6וא לחוק החברות

הממשלתיות ,בשינויים המחויבים.
)ב(

לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד

ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר מועצה או כעובד של רשות
מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בהברה ,לא תיחשב כיוצרת ניגוד ענינים באמור.
)ג(

מי שמונה דירקטור בחברה ,ימסור לחברה ,לא יאוחר מתום  14ימים מיום מינויו,

הצהרה בדבר העדר ניגוד ענינים כאמור בסעיף ק ) pב /והחברה תשלח העתק ממנה
לממונה.

)ד(

חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות באמור בסעיף זה ,יבנם הדירקטוריון

אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.

דברי

הסבר

ציבוריים  -מים׳ וביוב ,ולהסמיכם לקבוע כללים בדבר
חובת הגשת דו״חות מידיים על אירועים חריגים ,ובן
לדרוש בל הסבר וידיעה בקשר לעניני החברה ,כבל
שיידרש להם למילוי תפקידיהם על פי החוק.

רשויות מקומיות ותאגידים הנשלטים על ידן לא רשאים
לקבל אשראי אלא על פי היתר מאת מי ששר הפגים ושר
האוצר הסמיכו לכך ,ולא רשאים להנפיק איגרות חוב
אלא על פי היתר של שני השרים.

בן מוצע לחייב את החברה לפרסם ברבים את
הדו־חות השנתיים ובן פרטים אחרים שבהם יהיה ענין
לציבור ,בגון לענץ עמידת החברה באמות המידה
לאיכות השירות שייקבעו לפי סעיף  99לחוק.

מוצע בי הגבלות אלה לא יחולו לגבי חברה ,אשר
אמורה להיות חופשיה לפעול כגוף עסקי עצמאי.

סעיף 58

סעיפים  46 ,45ו־46א לחוק יסודות
התקציב ,התשכדה985-ו ,קובעים כי

הואיל והכוונה היא שהחברות יתנהלו
סעיף 60
בצורה מקצועי ח מוצע לקבוע כי
דירקטורים בהן יהיו חייבים להיות בעלי השכלה וניסיון
מתאימים ,כפי שנקבע לגבי דירקטורים בחברות
ממשלתיות ,וכן לאסור כהונה תוך נינוד ענינים.

ס״ח התשמ־ה ,עמי .60
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ו .6
60

׳

)א(
ה

ה

י

ר

בל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית יחולו ,נוסף על הוראות סעיף
א

י

ת

ה

)ו(

א

ל

ה

החלת הוראות
בשליט^רשית

:

מספר חברי הדירקטוריון של החברה יהיה לפחות חמישה

ןן

^

א

ו ן ת ך

מקומית

משבעה ,ואם החברה הוקמה בידי יותר מרשות מקומית אחת  -לא יותר
מתשעה;
)(2

לא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשויות מקומיות,

ולא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה או עובדים
ברשויות מקומיות;
)(3

בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ,ככל

שהדבר ניתן בנסיבות הענין;
)(4

נעדר דירקטור מישיבות הדירקטוריון משלוש ישיבות רצופות או מחמש

ישיבות בתקופה ש ל שנה אחת ,תמסור החברה הודעה על כך לממונה,
והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו ,אלא
אם כן אישר הדירקטוריון ,בתוך  45ימים ,ברוב קולות חבריו ,בי הסיבה
להיעדרותו היתה מוצדקת:
)(5

החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה טעונות אישור הממונה :חלק הממונה

על החלטת החברה ,תובא המחלוקת להכרעת שר הפניםיושר האוצר יחדיו.
)ב(

הממונה רשאי ,באישור שר הפנים ושר האוצר ,לפטור ,בבחב ,חברה מהצורך

לקבל את אישורו לפי הוראת סעיף קטן)אץ ,(5אם ראה שטעמים של מבירת מניותיה ,לרבות
הנפקתן לציבור או למשקיעים ,מחייבים זאת :בסעיף קטן זה ,־מניות־  -תעודות שחברה
מנפיקה בסדרות והמקנות זבות חברות או השתתפות בה ,או המקנות זכות לרכישת תעודות
כאמור.
דירקטורים מטעם רשות מקומית ימונו בידי מועצת הרשות המקומית ,לאתר

החלת הוראות

התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 8וב לחוק החברות הממשלתיות׳

מטעם רשות°

,62

)א(

ובלבד שהממונה יהיה חבר בועדה במקום נציג רשות החברות הממשלתיות :הוראות סעיף

מקומית

י

8וב)ב( ו־)ג^( (4) ,(3) ,ו־) (5לחוק החברות הממשלתיות ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,על
עבודת הועדה ותפקידיה.

דברי
סעיפים  -כל עוד חהיה החברה בשליטת רשות
מקומית .מוצע כי יחולו עליה הוראות
62-61
ומגבלות נוספות לענין מספר הדירקטורים.
היחס בין מספר דירקטורים שהם חברי מועצה ועובדים
של הרשות המקומית לבין מספר הדירקטורים האחרים,
ביטול מינוי בשל אי־־השתתפות בישיבות וייצוג הולם
לשני המינים.
כן מוצע כי החלטוח בדבר ייעוד רווחים יהיו
טעונות אישור ממשלתי .אולם׳ יהיה אפשר מהוראה זו
לפטור אם הדבר יידרש י לצורך מכירה או הנפקה של
מניות לציבור או למשקיעים .הוראות דומות מצויות
בוזוק החברות הממשלתיות ,התשל־ה5-ד9ו )להלן -
חוק החברות הממשלתיות(.
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הסבר
כן מוצע לקבוע תנאים ומגבלות לגבי הדירקטורים
בהברה שהם נציגי הרשות המקומית :המינוי שלהם
יהיה טעון התייעצות עם ועדה לבדיקת מינויים ויחולו
הוראות רלוונטיות שונות מחוק החברות הממשלתיות
בענינים אלה :תפקידי הועדה ודרך עבודתה )סעיף 18ב(:
פסלוה מטעמי זיקה .כלכלית בין הדירקטור לבין החברה
או קשר אישי בינו לבין הנהלתה )סעיף דוא( :נמול
והוצאות שישולמו לדירקטור )סעיף  :(19חובתו למסור
יריעוח על עניני החברה לממונה ולמועצה הרשות
המקומית )סעיף  .20בשינויים המוצעים(־ ,חקופת כהונה
בת שלוש שנים )סעיף  :(21העילות להפסקת הכהונה
וסעיף  (22וסמכות למועצת הרשות המקומית להשעות
אה הדירקטור אם יש חשד שעבר עבירה שיש עמה קלון
)סעיף .(23

43

)ב(

על דירקטורים מסעם רשות מקומית יחולו הוראות סעיפים ד1א,21 ,20 ,19 ,

)22אץ) ,(1ג( (5),ו־) (6ו־ 23לחוק החברות הממשלתיות ,בשינויים האלה:
)ו(
)(2

בכל מקום שנאמר ״הרשות״ יראו באילו נאמר ״הממונה״;
בכל

המקומית״.

י )ג(

מקום

שנאמר

״השרים״

יראו

כאילו

נאמר

״מועצת

הרשות

לא יתמנה דירקטור מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא

ראוי ,לדעת מועצת הרשות המקומית ,להיות דירקטור בחברה :דירקטור יחדל לכהן בחברה
לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה באמור.
)ד(

דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת רשות מקומית או עובד שלה ,וחדל להיות

חבר או עובד כאמור ,יחדל לכהן כדירקטור בחברה :ואולם ניתן למנותו מחדש ,לאחר
התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף קטן)א(.
החלת הוראות
על חברה
שאינה בשליטת
רשות מקומית

.63

חדלה חברה מלהיות חברה בשליטת רשות מקומית ,יחולו ,נוסף על הוראות סעיף ,60

הוראות סעיפים 96ב96 ,ג)א(96 ,ד96 ,ה96 ,ח)א(96 ,ט96 ,י96 ,יא96 ,1יג ו־96יד לפקודת
החברות ,אף אם אינה חברה כמשמעותה בסעיף 96א לפקודת החברות; ואולם מינוי דירקטור
מקרב הציבור יהיה טעון אישור הממונה במקום אישור הועדה כמשמעותה בסעיף 96א
לפקודת החברות ,והודעה לפי סעיף 96א)ב( לפקודת החברות תימסר לממונה במקום לרשות
ניירות ערך.

תפקידי
 .הדירקטוריון

.64

דירקטוריון של חברה יעסוק ,בין השאר ,בענינים אלה:
)ו(

יאשר מדי שנה את תכניות ההשקעות והפיתוח ש ל ההברה:

)(2

ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן;

)(3

ימנה מנהל כללי לחברה:

)(4

יאשר מדי שנה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של החברה:

)(5

יקבע את תקן כוח האדם בחברה ואת מדיניות השכר בחברה ,לרבות תנאי

פרישה והטבות כספיות אחרות ,וכל שינוי במדיניות זו:
)(6
ישיבות

הדירקטוריון

.65

יבחן את אופן ביצוע החלטותיו בידי המנהל הכללי של החברה.

)א(

ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אתת לחודשיים.

)ב(

הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת אם דרש זאת הממונה ,ביוזמתו או ביוזמת

מועצת הרשות :הישיבה תתקיים בתוך שבעה ימים מיום הדרישה ,זולת אם נדרש לקיימה

דברו
מוצע כ־ אם החברה תופרט והחדל להיות
סעיף 63
בשליטה חרישות המקומית לא יחולו
ההוראות המנויות בסעיף  61לעיל .תחתן מוצע להחיל
את ההוראות מפקודת החברות ]נוסח חרש[ ,התשמ״ג-
) .1983להלן  -פקודת החברות( ,בדבר חובת מינוי שני
דירקטורים מקרב הציבור שאין להם זיקה כלכלית
להברה או קשר מהותי להנהלה העסקית שלה ,וזאת אף
אם ניירות ערך של ההברה לא ייסחרו בבורסה.

44

מוצע להדגיש את מרכזיותו של הדירקטו־
סעיפים
דיון בחברה לשירותי מים וביוב• ,להגדיר
67-64
את תפקידיו ,חובתו להחכנס בתדירות,
חובתו למנות ועדת השקעות ופיתוח ,ובן חובתו לקיים
ישיבה מיוחדת אם דרשו זאח הממונה או מועצת
הרשות לשירותים ציבוריים  -מים וביוב .כן מוצע
לקבוע חובת השתתפותו של דירקטור מקרב הציבור בכל
ישיבת דירקטוריון ובכל הרכב של ועדת דירקטוריון.
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בתוך זמן קצר יותר; בישיבה ידונו בענינים המפורטים בדרישה ,והחלטותיה יובאו מיד
לידיעת הממונה ,ואם הישיבה זומנה ביוזמת מועצת הרשות  -גם לידיעת מועצת
הרשות.
.66

)א(

)(1

המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון ,שבהם

לפחות דירקטור אחד מקרב הציבור :אולם בדירקטוריון שמספר חבריו שבעה או
יותר ,בישיבה שנתכנסה בשל העדר מנין חוקי בישיבה קודמת ,יהיה מנין חוקי

מנין חוקי
בישיבות
ולהחלטות

שלושה חברי הדירקטוריון שבהם לפחות דירקטור אתד מקרב הציבור:
)(2

.67

המנין החוקי לענין פסקה ) (1נדרש בפתיחת הישיבה.

)ב(

המנץ החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריון יהיה שלושה דירקטורים.

)ג(

החלטות הדירקטוריון יירשמו בפרוטוקול בתום כל ישיבה.

)א(

הדירקטוריון

רשאי

לאצול

מסמכויותיו,

למעט

מהסמכויות

המפורטות

בסעיף  ,64לועדה של שלושה לפחות מבין חבריו ,ואשר בה לפחות דירקטור אחד מקרב

ועדות
הדירקטוריון

הציבור.
)ב(

הדירקטוריון ימנה ועדת השקעות ופיתוח שתפקידיה יהיו ,בין השאר ,לפקח על

ביצוע תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה ,ולבדוק את מידת ההתאמה להוראות
הממונה.
סימן גי :המנהל הכללי ועובדי התבדה
.68

)א(

הדירקטוריון ימנה לחברה מנהל כללי :המנהל הכללי לא יכהן כדירקטור

בחברה ,ועיקר עיסוקו יהיה בניהולה,
)ב(

מינוי וכשירות
מנהל כללי

הדירקטוריון לא ימנה מנהל כללי מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות

מקומית כלשהי ,או מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות
מנהל כללי בחברה.
)ג(

על המנהל הכללי יחולו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 6וא לחוק החברות

הממשלתיות.
)ד(

כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית ,יחולו על המנהל הכללי גם

הוראות סעיף  37לחוק התברות הממשלתיות ,בשינויים המחויבים ,והוא יתמנה לאחר
התייעצות עם הועדה האמורה בסעיף )62א(.
.69

לא תעסיק חברה כעובד מי שהוא עובד של רשות מקומית שהיא בעלת ענין בחברה,

או של תאגיד שבשליטת רשות מקומית באמור ,או מועסק על ידן ,במישרין או בעקיפין ,זולת

עובדים

עובדים שהושאלו לחברה לפי הוראות סעיף .26

דברי
כרי להבטיח ניהול מקצועי ועצמאי של
סעיפים
החברה מוצע כי המנהל הכללי שלה לא
 68ו־69
יהיה הבר מועצה או עובד של רשות
מקומית ,ולא דירקטור של החברה ,אלא אדם בעל
השכלה וניסיון מתאימים שעיקר עיסוקו יהיה בניהול

הצעות חוק  ,2823ט׳־ו בחשון התש־ס ,יי9ו0.ז25.

:סבר
החברה .בל עוד החברה בשליטת הרשות המקומית,
יהיה מינויו טעון אישור הועדה לבדיקה מינויים.
החברה לא תעסיק עובדים של הרשות המקומית
אלא אם הם הושאלו לה בתקופה ובתנאים שייקבעו
לענין זה ברשיון.
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סימן די :ביקורת פנימית
ו ע ד ת ביקורת

.70

)א(

כל עוד ההברה היא חברה בשליטת רשות מקומית ,יחולו עליה הוראות חוק

הביקורת הפנימית ,התשנ״ב , 1992-והדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו ,שמספר
,5

חבריה לא יפחת משלושה.
)ב(

חדלה החברה מלהיות חברה בשליטת רשות מקומית ,יחולו עליה הוראות

סעיפים 96טו עד 96יט ,ו־96כגו לפקודת החברות ,בשינויים המחויבים ,אף אם אינה חברה
במשמעותה בסעיף 96א לפקודת החברות.

מסירת דו״חות
ביקורת

.71

שלו.

)א(

מבקר הפנים של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מדו״חות הביקורת

)ב(

יושב ראש ועדת הביקורת של חברה יעביר לממונה ולרשות העתקים מהחלטות

הועדה.
פרק הי :החזקת אמצעי שליטה בחברה
הגדרה

.72

בפרק זה ,״השרים״  -שר הפנים ושר האוצר.

הבעלות במועד
הקמת החברה

.73

במועד הקמתה תהיה חברה בשליטה ובבעלות מלאה של הרשות המקומית

שבתחומה היא פועלת :הוקמה החברה בידי יותר מרשות מקומית אחת ,תהיה •החברה
בשליטה ובבעלות מלאה שלהן ,בחלוקה ביניהן לפי כללים שיקבעו השרים בהתייעצות עם
הממונה ,או בחלוקה אחרת שתוםכם ביניהן באישור הממונה.

העברת אמצעי
שליטה בתקופה
הראשונה

.74

בתקופה הראשונה לא יעבירו הרשויות המקדמיות האמורות בסעיף  73אמצעי

שליטה בחברה ,בולם או מקצתם ,והחברה לא תעניק אמצעי שליטה ולא תקצה אמצעי
שליטה בה למי שאינן הרשויות המקומיות האמורות ,אלא לאחר שהשרים קיבלו חוות רעת
מאת הממונה ונתנו את אישורם לכך :ניתן אישור כאמור ,יחולו הוראות פרק זה^

החלטה על
העברה או על
הקצאה של
אמצעי שליטה

.75

)א(

החלטה ש ל רשות מקומית להעביר לאחר שליטה או אמצעי שליטה בחברה,

בולם או מקצתם ,טעונה הסכמה של רוב חברי מועצת הרשות המקומית ובהם ראש הרשות
המקומית.
דברי

מרצע כי כל עוד ההברה תהיה בשליטה
סעיפים
הרשות המקומית ,יחולו עליה הודאות חוק
 70ו־־ 71
הביקורת הפנימית ,התשנ״ב992-ו .אם
תופרט .מוצע לההיל עליה הוראות פקודת החברות
המחייבות הקמה ועדה ביקורת שבה יהיו הברים
הדירקטורים מקרב הציבור ,ומינוי מבקר פנימי ,וזאת אף
אם ניירות ערך שלה לא ייסתרו בבורסה.
החברות יוקמו על ידי הרשויוח המקומיות
סעיפים
ויהיו בשלב הראשון בבעלותן .אם חברה
74-72
הוקמה על ידי מספר רשויות מקומיות,
תהיה חלוקת הבעלות ביניהן לפי כללים שייקבעו ,או
על פי הסכמה ביניהן באישור הממונה.

מוצע בי בכלל בעלוה זו תישאר למשך שלוש שנים
לפחות ,עד שהחברה התנתק מהסתמכות על עובדים
ומערכות של הרשות המקומית ועד שתתייצב פעילותה.
העברת אמצעי שליטה בתקופה זו תהיה בנסיבות
יוצאות דופן ובאישור שר הפנים ושר האוצר.
לאחר "התקופה הראשונה יהיה אפשר
סעופים
לשקול הכנסת שותפים לחברה .מוצע כי
 75וי6ד
החלטה כזו תהיה טעונה הסכמת רוב חברי
מועצת הרשות המקומית ,וכי בפעם הראשונה שבה
ייעשה הדבר .יהיה צורך גם באישור שר הפנים ושר
האוצר ,לאחר קבלת חוות דעת הממונה .אשר יבחן אם
החברה בשלה לכך.

ס״ח ההשנ״ב ,עמי .198
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הצעותהוק  ,2823ט׳׳ו בחשון התש־׳ס.25.10.1999 ,

)ב(

החלטה של חברה להעניק אמצעי שליטה או להקצות ניירות ערך המקנים

אמצעי שליטה בחברה למי שאינו רשות מקומית ,או להנפיק ניירות ערך הניתנים להמרה
בניירות ערך באמור ,טעונה הסכמה של רוב חברי מועצת הרשות המקומית ובהם ראש
הרשות המקומית.
)ג(

ההחלטה הראשונה של רשות מקומית לפי סעיפים קטניס )א( או)ב( ,והחלטה

שכתוצאה ממנה הועבר השליטה בחברה מן הרשות המקומית לאחר ,טעונות אישור של
השרים לאחר שקיבלו חוות דעת מאת הממונה.
.76

)א(

השרים יתקינו תקנות בדבר ההליכים להעברת אמצעי שליטה בחברה מאת

רשות מקומית ,כרי להבטיח שוויוניות בין מעונינים ברכישה ולהפיק את מרב היתרונות
לרשות המקומית ולצרבני החברה בהתאם למטרותיו של חוק זה.
)ב(

תקנוה לענין
העברת אמצעי
שליטה

השרים רשאים להתקין תקנות בדבר החובות שיחולו על חברה שרשות מקומית

החליטה לגביה באמור בסעיף  ,75ועל נושאי משרה בה ,כבל שייראה דרוש להבטחה
ביצועה הנאות של החלטה ׳באמור..
.77

)א(

לא ירכוש אדם ולא יחזיק שליטה בחברה אלא באישור מהממונה.

)ב(

לאחר התקופה הראשונה לא ירכוש ולא יחזיק אדם אמצעי שליטה בחברה

בשיעור של עשרה אחוזים או יותר ,אלא אם ניתן לבך אישור הממונה ,זולת אם קיבלם

רכישה והחזקה
של שליטה
ואמצעי שליטה
בחברה

באישור לפי סעיף 4ד :הממונה רשאי ליתן אישור כללי או לסוגים או לרכישה מסוימת.
)ג(

לא יעביר אדם אמצעי שליטה בחברה לאחר ,ביודעו שעל המקבל לקבל אישור

לפי פרק זה וטרם קיבלו.
)ד(

הממונה יקבע בכללים א ה הדרכים להגשת בקשה לקבלת אישור לפי פרק זה,

את הפרטים שייכללו בבקשה ואת המסמכים שיצורפו אליה.
)ה(

הדלה חברה מלהיות חברה בשליטת רשות מקומית כהגדרתה בסעיף ,59

רשאים השרים לפטור אותה מהוראות סעיפים  76 ,75וסעיף זה ,כולן או מקצתן ,ולקבוע

תנאים לפטור כאמור.
.78

)א(

חברה ,תאגיד בשליטת חברה או בעל ענין בחברה ,לא ירכשו ולא יחזיקו אמצעי

שליטה בשיעור כלשהו בחברה אחרת ,או בבעל רשיון משנה הפועל בתחום הברה אחרת,

איסורים מיוחדים

אלא באישור הממונה :אישור הממונה יבול שיהיה כללי או לסוגים או לרכישה מסוימת.

לאחר התקיפה הראשונה יהיה אפשר להעביר נם
את השליטה בחברה לאחרים .מוצע כי גס החלטה כזו
תהיה טעונה אישור של שר הפנים וישר האוצר.
ראוי כי הכנסת ׳שותפים לחברות אלה ,שהן
מונופולים אזוריים .או העברת השליטה בהן ,תיעשה
בהליך תקין אשר ייתן שוויון הזדמנויות לגורמים
המתאימים ויבטיח את מרב היתרונות לרשות המקומית
ולתושביה .לפיכך מוצע כי שר הפנים ושר האוצר יתקינו
תקנות בדבר הליכים אלה ,וכן יוסמכו להתקין תקנות
בדבר החובות שיחולו על החברה ועל נושאי משרה בה
בבל הדרו׳ש להבטחת המכר התקין .הכוונה היא

הצעות חוק  ,2823ט״ו בהשס התש״ס25.10.1999 ,

להוראות־ מסוג ההוראות הקיימוח בפרק ח :1הפרטה.
•שבחוק התברות הממשלתיות.
מוצע כי העברת שליטה בחברה ,וכן
סעיף 77
העברה עשרה אחוזים או •יותר מאמצעי
השליטה בה ,יהיו טעונים אישור הממונה.
כן מוצע כי לאחר שהשליטה בהברה לא תהיה
בידי הרשות המקומית ,ניתן יהיה לפטור אותה מהוראות
הסעיפים המחייבים הסכמה של הרשות המקומית
ואישורי שר האוצר ושר הפנים או הממונה להעברת
אמצעי שליטה בה .ולקבוע תנאים לפטור זה.
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)ב(

ספק מים בהגדרתו בסעיף )25א( ,לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בחברה

שהוא מספק את רוב המימ הנצרכים בתחומה.
מכירת אמצעי
שליטה
המוחזקים
שלא כדין

)א(

.79

החזיק אדם ,ללא אישור כנדרש לפי פרק זה ,בשליטה או באמצעי שליטה ,חובה

עליו למכור את אמצעי השליטה המקנים לו שליטה או את אמצעי השליטה העודפים ,לפי
הענין עד למכירה לא יהיה המחזיק או מי מטעמו רשאי להפעיל את הזכויות מכוח אמצעי
;

השליטה האמורים ולא יהיה תוקף להפעלת זכות באמור.
)ב(

לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה לאחר שהממונה נתן לו התראה בכתב,

רשאי בית המשפט המחוזי ,לבקשת הממונה ,למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה
ולהפעלת הזכויות מכוחם.עד למכירתם.
שיקולים

.80

בהחלטות השרים והממונה ובמתן חוות דעת הממונה לפי פרק זה תישקל השפעת

ההעברה של השליטה או ש ל אמצעי השליטה ,או.ההענקה או ההקצאה של אמצעי
השליטה ,לפי הענין ,על השגת מטרותיו ש ל חוק זה ,והם לא ייתנו אישור כאמור אם ראו כי
הדבר יפגע בהשגת מטרותיו של חוק זה.
פרק וי :הרשות לשירותים ציבוריים  -מים וביוב
סימן אי :הקמת הרשות ,מטרותיה ותפקידיה

הקמת הרשות
ומטרותיה

תפקידי הרשות
וביצועם

.81

מוקמת בזה הרשות לשירותים ציבוריים  -מים וביוב ,כרשות פיקוח ממשלתית

שמטרתה להבטיח 'כי מתן שירותי המים והביוב על ידי חברות שיוקמו לפי חוק זה ,יהיה
ברמות שירות ,איכות ואמינות נאותות ,ובמחירים סבירים על פי עקרון העלות המוכרת.

.82

)א(

תפקידי הרשות הם:
)ו(

לקבוע ,לפי סעיף ? ,9אמות מידה לשירותים שעל חברה לתה ,ולפקח על

מילוי חובותיה של חברה על פי אמות המידה ועל טיפולה בתלונות צרכנים;
)(2

לקבוע ,לפי סעיף וסו ,כללים לחישוב עלות השירותים שעל חברה לתת,

וכללים בדבר תשלום התעריפים ועדכונם;

דברי
מוצע כי רכישת אמצעי שליטה בחברה או
סעיף 8ל
בחברה־בת שלה על ידי חברה אתרת או
חברה־בת שלה או על ידי מי שמחזיק באמעעי השליטה
בהן .תהיה טעונה אישור הממונה .הממונה ייתן אישור
בזה אם יראה בי הדבר יתרום ליעילות משקי המים
והביוב ולשיפור השירות ,ובל עוד לא תיווצר ריכוזיות
יתר בתחום שירותי המים והביוב במדינה.
כן מוצע למנוע ממי שמספק את רוב המיס לתחום
החברה ,וממי ששולט בו או נשלט על ידו ,לרכוש אמצעי
שליטה בחברה .זאת כדיי למנוע ריכוזיות יתר וניגודי
ענינים.
מוצע לקבוע אמצעי אכיפה לענין
סעיף 79
האיסורים בדבר החזקת שליטה ואמצעי
שליטה בחברה .המחזיק בניגוד לחוק לא יוכל להפעיל
את הזכויות מכוח אמצעי השליטה ,ואם לא ימכור אותם
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לאחר שקיבל הוראה ,יוכל הממונה לפנות לבית המשפט
בבקשה למנות כונס נכסים למכירתם.
מוצע להבהיר כי בשקילת מתן אישורים
סעיף 80
להפרטה של חברה ייבחנו השפעות
הכנסת השותפים או העברה השליטה על השגת מטרות
ההוק המפורטות בסעיף ו שבו ,ולקבוע כי לא יינתן
אישור אם הדבר יפגע במטרות אלה.
שירותי המים והביוב הם שירותים חיוניים
סעיפים
ביותר לאוכלוסיה ,וישנה תשיבות רבה
ו 8ו*ג8
לפיקות על רמת השירות ועל בך שהם
יינחנו במחירים סבירים .מוצע להקים את הרשות
לשירותים ציבוריים  -מים וביוב .רשות זו תהווה רשות
פיקוח ממשלתית שתופקד על נושא זה ,תקבע אמות
מידה לשירות ,כללים לחישוב העלויות והתעריפים
וחובות פרסום דו־חות וריווח לצרכנים.
הצעות חוק  ,2823ט׳׳ו בחשון התש״ם999 ,ו0.ו25.

(

)ג(

לבצע פעולות של בקרת העלויות של החברות ,ולקבוע ,לפי סעיף ,102

תעריפים לכל חברה:
)(4

לקבוע ,לפי סעיפים  57 ,55ד־ ,103כללים בדבר חובות פרסום ודיווח

לצרכנים ,לציבור ולרשות ,שיחולו על חברה ,באופן שיבטיח פומביות ושקיפות
של פעולות החברות ,ולפקח על מילוין;
)(5
)ב(

לייעץ לממונה ולשרים בהפעלת סמכויותיהם לפי חוק זה.

תפקידי הרשות ,למעט אלה שיוחדו למועצת הרשות ,יבוצעו בידי מנהל

הרשות ,בהתאם להחלטות המועצה ,ובאמצעות עובדי הרשות.
סימן בי :מועצת •הרשות
.83

)א(

לרשות תהיה מועצה ש ל שבעה חברים שתמנה הממשלה :חברי מועצת הרשות

יהיו אזרתי ישראל ותושביה.
)ב(

מינוי מועצת
הרשות והרכבה

חברי מועצת הרשות הס -
)י(

מנהל הרשות ,והוא יהיה יושב ראש המועצה:

)(2

נציג אחד ש ל בל אחד מן השרים ,מקרב עובדי משרדו )להלן  -נציגי

הממשלה( :כל .שר רשאי למנות ממלא מקום קבוע לנציגו •,מקרב עובדי
)ב(

שלושה חברים מקרב הציבור ,לפי הצעת השרים ,שהם בעלי תואר אקדמי

מוכר באחד המקצועות האלה :בלבלה ,ראיית חשבון ,מינהל עסקים ,הנדסה,
משפטים ,או מקצוע אחר בתחום משק המים והביוב ,ולהם גם ניסיון מצטבר של
חמש שנים לפחות בתחומים האמורים.
)ג(

הממשלה תמנה את אחד מנציגי הממשלה להיות ממלא מקום יושב ראש

המועצה ולמלא את תפקידיו בהעדרו.

.84

)ד(

הודעה על מינוי חברי המועצה תפורסם ברשומות.

)א(

לא יתמנה כחבר המועצה מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה

אין הוא ראוי ,לדעת הממשלה ,להיות חבר המועצה.
)ב(

פסול בשל
עבירה או
ניגוד ענינים

לא יתמנה ולא יכהן בחבר המועצה מי שעלול להימצא ,במישרין או בעקיפין,

במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אחר שלו או ש ל בן משפחתו או
של תאגיד שהוא או בן משפחתו בעלי ענין בהם..85

)א(

חבר המועצה לפי סעיף  ) 8 3ב ^ ו־) (3ימונה לתקופה של שלוש שנים ואפשר

לחזור ולמנותו לתקופה כאמור ,ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
)ב(

תקופת כהונה
ופקיעת בהונה

חבר המועצה ,לרבות המנהל ,יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו ,באחת

מאלה:

דברי
סעיפים
91-83

מוצע כי במועצת הרשות יכהנו נציגי שר
התשתיות הלאומיות ,שר הפנים ושר
הארצר ואנשי מקצוע מקרב הציבור ,שאין

הצעות חוק  ,2823ט־ו בחשון התש׳׳ם25.10.1999 ,

הסבר
להם ניגוד ענינים .ההוראות המוצעות בסעיפים אלה הן
הוראות מקובלות בהסדרת פעולתן של מועצות
סטטוטוריות.
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)ו(

התפטר במסירת כתב התפטרות לממשלה:

)(2

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ,והממשלה ,על פי הצעת השרים

או א ח ד מהם ,העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב:
)(5

הורשע בעבירה ש ב ש ל חומרתה א ו נ ס י ב ו ת י ה א י ן ה ו א ר א ו י ל ה י ו ת חבר

המועצה:

)(4

א ם נ ת מ נ ה כ ח ב ר מקרב ה צ י ב ו ר  -נתמנה עובד המדינה ,ו א ם נ ת מ נ ה

כעובד המדינה  -חדל להיות עובד המשרד הממשלתי ש ב ו עבד בעת
מינויו:
)(5

אם הממשלה קבעה ,לפי הצעת השרים או אחד מהם בהתייעצות עם

המועצה ,כי אינו ממלא את תפקידו כראוי.
)ג(

נעדר חבר המועצה ,ללא סיבה מוצדקת ,משלוש ישיבות רצופות ש ל המועצה

או מחמש ישיבות בשנה אחת ,רשאית הממשלה ,על פי הצעת השרים או אחד מהם ,לבטל
את מינויו.
)ד(

הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה ,לרבות המנהל ,בעבירה כאמור בסעיף קטן

)בץ ,(3רשאית הממשלה ,לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,להשעותו מכהונתו
עד למתן פסק־דין סופי בענינו ,ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה :היועץ המשפטי

לממשלה ייתן ,לפני מתן חוות דעתו ,הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו.
החלת דינים
ע ל חברי
המועצה

.86

חבר המועצה ,שאינו עובד המדינה ,דינו כדין עובד המדינה לענין חיקוקים אלה:
)ו(

חוק הבחירות לבנסח ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט*1969-י:

) (2חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים( ,התשי׳־ט-

 959ו :
 7י

)(3

חוק שירות הציבור )מתנות( ,התש״ם9-ד; 19
8י

)(4

פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל״א-וד9ו":

)(5

פקודה הנזיקין ]נוסח ח ד ש [ " :

) (6חוק שירות הציבור )הגבלות לאתר פרישה( ,התשב״ט969-ו' .
2

ישיבות

.87

)א(

המועצה תקיים ישיבה אחח לחודש ,לפחות.

)ב(

המועצה תקיים ישיבה מיוחדת אס דרשו זאת לפחות שניים מחבריה :הישיבה

תתקיים בתוך שבעה ימים מיום הדרישה ,זולת אס בנסיבוח הענין נדרש לקיימה בתוך זמן
קצר יותר :בישיבה תדון המועצה בנושאים המפורטים בדרישה.
.88

סדרי עבודה

)א(

המנין החוקי בישיבת המועצה הוא רוב חבריה ,ובהם לפחות נציג ממשלה

אחד ,וחבר מקרב הציבור אחד.

סייח
י י סייח
י ס״ה
דיני
״
דיני
" י ס־ ה
3

2 0
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התשכ־ט ,עמי  ;103התשנ־־ו ,עמי .30
התשי־ט ,עמי סלו; ההש־ן ,עכר .146
ה ת ש י ם  ,עמי .2
מדינה ישראל ,נוסח ח ד ש 8ו .עמי 421־ ,ס־ה התשנ־ה ,עמי .367
מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש סו ,עכר  ;266ס־ח ה ה ש מ י א  .עמי 4גו.
התשכ־ט ,עמי  ;144התשים ,עמי ס0ו.

2823הצעות חוק

 ,ט״ו בחשון התש־םs10.1999.2 ,

)ב(

החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים המצביעים באותה

ישיבה :היו •הדעות שקולות ,תכריע דעת יושב ראש המועצה ,ובהעדרו  -דעת ממלא
מקומו.
)ג(

הזמנה לישיבות המועצה תישלח גם לממונה ,והוא או נציגו רשאי להשתתף

בישיבה ,אלא שלא ייחשב במנין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.
)ד(

הבר מועצה שעשוי להיות לו ענין ,במישרין או בעקיפין ,בנושא העומד לדיון

במועצה ,יודיע על כך בכתב ליושב ראש המועצה ,מיד לאחר שנודע לו כי הנושא האמור
עומד לדיון ,לא יהיה נובח בדיוני המועצה ולא יצביע באותו נושא.
)ה(

המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ופעולתה ,ככל שלא נקבעו לפי

חוק זה.
.89

)א(

המועצה רשאית לאצול מסמכויותיה ,למעט מהסמכויות האמורות בסעיפים 99

אעילת סמכויות

עד  ,103לועדה של שלושה לפחות מבין חבריה :החלטה בדבר אצילת סמכויות טעונה
הסכמת רוב חברי המועצה ,ובהם לפחות נציג ממשלה אחד וחבר מקרב הציבור אחד.
)ב(

המנין החוקי בישיבת ועדה הוא רוב חבריה :הוראות סעיף )88ב( ו־)ד( יחולו על

עבודת ועדה ,בשינויים המחויבים.
.90

קיום המועצה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה ,לא ייפגעו מהמת שנתפנה מקומו של

תוקף

חבר מועצת הרשות.
.91

חבר המועצה לא יהיה זכאי׳ לתמורה בעד שירותיו לפי חוק זה ,אך חבר המועצה

גמול

מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול בפי שיקבע שר האוצר.
סימן גי :מנהל הרשות
.92

)א(

הממשלה המנה את מנהל הרשות ,לפי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר

מינוי

התשתיות הלאומיות ושר האוצר.
)ב(

מנהל הרשות.יהיה עובד המדינה ,תקופת כהונתו תהיה חמש שנים ואפשר

לחזור ולמנותו לתקופה נוספת אחת של ארבע שנים.
.93
מאלה:

בשיר להתמנות למנהל הרשות ,אזרח ישראלי ותושב בה שנתקיימו בו שניים
)ו(

כשירות לכהונה

הוא בעל תואר אקדמי מוכר באחד המקצועות האלה :כלכלה ,מינהל עסקים או

ראיית חשבון:
)(2

הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתפקיד בביר בתחום הניהול של

תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי או בתפקיד בכיר בשירות הציבור בנושאים
כלכליים.
דברי
מוצע כי מנהל הרשות יהיה עובד המדינה
סעיפימ
בעל השכלה וניסיון מתאימים .כדי להב
93-92
טיח את עצמאות שיקול דעתו מוצע כי
ימונה לחקופה של תמש שנים וכי יובל לערער לוועדת
השירות לפי חוק שירות המדינה )מינויים(,

הצעות חוק  ,2823ט״ו בחשון התש״ס999 ,ז0.ו25.

הסבר
התשי״ט959-ו ,א מ ה מ מ ש ל ה ת ה ל י ט ע ל ה פ ס ק ה כ ה ו נ ת ו
ב ש ל כ ך ש א י נ ו מ מ ל א א ת ת פ ק י ד י כ ר א ו י  .ע ם זאת ,י ו ת ר
מינויו

לתקופה נוספת אחת

בלבד .ש ל א ר ב ע ש נ י ם ,

ולאחר מ כ ן ימונה א ד ם אחר לתפקיד.
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הפסקת כהונה

.94

הממשלה לא תפסיק את כהונתו של מנהל הרשות לפי סעיף )85אץ ,(5אלא לאחר

שנתנה לו הזדמנות לערור על החלטתה לפני ועדת השירות לפי סעיף ד לחוק שירות
המדינה)מינויים( ,התשי״ט 195?-ועדת השירות תדון בערר לאחר קבלת חוות דעת מנציב
נ־

;

שירות המדינה.
ממלא מקום
ליושב ראש
שהושעה

.95

השעתה הממשלה את מנהל הרשות לפי סעיף  (1)85תמנה כאמור בסעיף )92א(,

ממלא מקום שיתקיימו בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה למנהל הרשות ,-לממלא
המקום יהיו כל הסמכויות של מנהל הרשות לפי חדק זה.
סימן די :עובדי הדשות

עובדי הרשות -
ע ו ב ד י מדינה

.96

)א(

עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ,והם יכללו סגל מקצועי של בעלי השכלה

וניסיון בתחומי הכלכלה ,ראיית חשבון ,הנדסה ומקצועות אחרים בתחום משק המים
והביוב.
)ב(

על עובדי הרשות ועל מינוים יחולו הוראות חוק שירות המרינה )מינויים(.,

התשי״ט~959ו; ואולם מנהל הרשות מורשה ,יחד עם חשב הרשות ,לייצג את המדינה
בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים מבין עובדי הסגל המקצועי ובלבד שכל חוזה מיוחד
כאמור טעון אישור שר האוצר.
)ג(

לא יופסק שירותו של עובד הסגל המקצועי של הרשות שלא בהסכמתו אלא

באישור מועצת הרשות או על פי הוראת בית המשפט או בית דין מוסמך.
סימן הי :תקציב הרשות ועסקאותיה
תקציב ה ר ש ו ת

.97

)ו(

תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי של המדינה ,בסעיף תקציב נפרד או

בתחום פעולה נפרד במסגרת סעיף תקציב שייוחד לרשויות פיקוח:
)(2

הממונה על סעיף התקציב ,או על תחום הפעולה ,שיקבעו לפי פסקה )ו( ,לענין

חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ,יהיה מנהל הרשות.
עסקאות ה ר ש ו ת

.98

לצורך ביצוע הוראות חוק זה מורשה מנהל הרשות ,יחד עם חשב הרשות ,לייצג את

הממשלה'בעסקאות כאמור בסעיפים  4ו־ 5לחוק נכסי המדינה ,התשי״א-ו95ו" ,למעט
עסקאות במקרקעין ,ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
סימן ו׳ :קביעת אמות מידה לשירות

אמות מ י ד ה
לשירות

.99

)א(

^

מועצת הרשית תקבע אמות מידה והוראות בענין הרמה ,הטיב והאיכות של

השירותים שעל חברה לתת לצרכניה ולהבטחתם ברציפות ולאורך זמן ,ובלבד שלא יסתרו
כל דין אחר.
דברי

עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ובהם
סעיף 96
סגל מקצועי המתאים לתפקידי הרשות,
אשר יובטח מפגי פיטורים שרירותיים גם אם יועסק
בחוזים מיוחדים.
״
״
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סיח ההשי־ט ,עמי  :86התשניה ,עמ׳ .500
ס־ח ד.תשי־« ,עמי  :52התשנ־דז ,עמי .448

מוצע כי תקציב הרשות ייקבע בחוק
סעיפים
התקציב השנתי של המדינה ,וכי מנהל
 97ו־98
הרשות יהיה הממונה על התקציב ומורשה
לייצג את הממשלה בעסקאות מטעם הרשות .לפי
הוראות אלה הרשות לא תהיה תאניד נפרד מן המדינה,
אך חהיה לה מידה רבה של עצמאות מקצועית,
תקציבית וניהולית.
הצעוחחוק  ,2823כדו בחשון התש״ם999 ,ו0.ו25.

)ב(

מבלי לכרוע מהוראות סעיף קטן)א( תקבע מועצת הרשות אמות מידה והוראות

בענינים אלה:
)(1

פרקי הזמן המרביים לחיבורו של נכס למערכת המים ולמערכת הביוב,

ולתיקון תקלות במערכות המים והביוב:
)(2

פרקי הזמן המרביים שבהם רשאית חברה להפסיק אספקת שירותים לצורך

תיקון תקלות במערכות המים והביוב ,וחובת חברה ליתן הודעה מראש על
הפסקות מתוכננות:
)(3

דרבי טיפול של חברה בתלונות של צרכנים.

 .100מועצת הרשות תקבע הוראות בענין סכומי כסף שתשלם חברה לצרכנים בשל הפרת
,
הוראות שנקבעו לפי סעיף .99

פיעוי בשל
הפרה

סימן זי :קביעת כללים לחישוב עלות ותעריפים
.101

)א(

מועצח הרשות תקבע כללים לחישוב העלות הריאלית של שירותי מים ושל

שירותי ביוב שנותנת חברה ,לרבות שיעור תשואה נאות על ההון :כללים כאמור יכול
שייקבעו לפי שטח הקרקע והמבנים שאליהם או שבהם מסופקים המים או שמהם זורמים

כללים לחישוב
עלות השירותים
וכללי עדכון
ותשלום

השפכים ,העומס על המערבת ,איכות המים ,סוג השפכים ואיכותם ,או בל ענין אחר שיש בו _
לשנות את העלות של שירותי המים או שירותי הביוב ,ויכול שיתייחסו לעלות כלל
השירותים שמספקת חברה או לסוגי שירותים או לבל שירות בנפרד.
)ב(

מועצת הרשות רשאית לקבוע בכללים את אופן מתן ההודעה על התשלומים

בעבור השירותים שמספקת חברה לצרכניה ,ואת אופן גבייתם באחת או לשיעורין על פני
תקופה ,ואת סדרי הגביה ובירור מחלוקות בענין תשלומים.
)ג(  .מועצה הרשות רשאית לקבוע בכללים -
)ו(
)(2

נוסחאות לעדכון תעריפים ותקופות שבהן יחולו הנוסחאות;
דרכי ניבוי מן התעריפים

של שיעור הפחתה

שייקבע לפי

סעיף

)102דץ:(2
)(3

שיעורי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית שישולמו לחברה על איחור

בתשלומים לחברה ,ושישולמו בידי חברה בעת החזר תשלומי יתר שגבתה.
.102

)א(

מועצת הרשות תקבע את התעריפים לתשלומים שתגבה חברה מצרכניה בעד

שירותי מים ובעד שירותי ביוב ,ורשאית היא לקבוע תעריפים לשירותים אחרים של
חברה.

דברי
מועצת הרשות תוסמך לקבוע אמות מידה
סעיפים
 99ו־ 100לשירותים שעל חברה לתת לצרכניה,
ובכלל זה ברבר קצב חיבור נכס למערכות
המים והביוב ולתיקון תקלות ,ומשכי הזמן שבהם אפשר
לנתק נכס ממערכות אלה לצורכי תיקונים .כן תקבע
המועצה כללים לטיפול בתלונות צרכנים על ידי
חברה.
כדי ליצור תמריץ לשמירה על אמוח מידה אלה
תהא רשאית המועצה לקבוע סכומים שעל החברה
לשלם לצרכן אם לא עמדה בהן.
הצעות חוק  ,2823ט׳־ו בחשון התש״ס25.10.1999 ,

קביעת תעריפים
לפי עקרון
העלות המוכרת

הסבר
לפי חוק המים ,התשי״ט ,1959-שר
סעיפים
ד 10ו־ 102החקלאות .לאהר התייעצות עם מועצת
המים ובהסכמת שר האוצר והתייעצות
ע• שר הפנים ,מוסמך לקבוע כללים לחישוב עלוח
המים ,בהתבסס על העלויות הממשיות של ספק המים
בקשר להפקת מים ואספקתם ,לרבות ריבית ,בלאי
והוצאות אחרות .התעריפים למים המסופקים על ידי
רשויות מקומיות נקבעים בידי שר הפנים בהסכמת שר
האוצר ובאישור ועדת הכסבים של הכנסת .תעריפים
אלה נקבעים כיוס באופן אחיר לבל הארץ ,בלי קשר
לעלות הספקתם בכל אזור.
53

)ב(

התעריפים ייקבעו בהתאם לעלות אספקת השירותים ,בהתבסס על הכללים

שנקבעו לפי סעיף 01ו)א(; כל מחיר ישקף ,ככל האפשר ,את עלות השירות שלו הוא נקבע.
)ג(

ניחנה מתקציב המדינה תמיכה לשם הפחתת מחיר שירות ,יופחת סבים

התמיכה מכלל העלות המוכרת של אוהו שירות לעורך קביעת התעריף.
)ד(

בקביעת התעריפים רשאית מועצת הרשות -
)(1

שלא להביא בחשבון הוצאות ,כולן או.חלקן ,אשר לדעתה חורגות מן

)(2

לקבוע שיעור הפחתה מעדכון תעריפים לשם התייעלות.

הסביר והנחוץ;

בקביעת התעריפים לא תביא מועצת הרשות בחשבון הוצאות בשל תשלום

)ה(

קנסות או עיצומים כספיים שהוטלו לפי חיק זה או לפי כל דין אחר ,וכן דיבידנד או רווחים
שחולקו או הטבות שניתנו בניגוד לצו לפי סעיף  5ו ו ) א ^ .
)ו(

מועצת הרשות לא תשתמש בסמכויותיה לפי סעיף זה אלא לאחר שנתנה

)ז(

קבעה מועצת הרשות לחברה תעריפים לתשלום בעד שירות ,לא תגבה החברה

לחברה הזדמנות להשמיע את עמדותיה.

תשלומים בעד אותו שירות אלא בהתאם לתעריפים שאושרו לה.
)ח(

נקבעו

לחברה

תעריפים

לא

לפי חוק זה,

הוראות חוק המים,

יחולו

התשי״ט ,1959-בדבר קביעת מחירים ותעריפים למים ולהספקת מים ,על התשלומים
שמגיעים לחברה בעד מים שהיא מספקת ובעד הספקתם.
סימן חי :הוראות שובות
 .103ראתה מועצת הרשות בי הדבר דרוש לה למילוי תפקידיה לפי סעיפים  101ו־02ו,

כללי דיווח

רשאית היא לקבוע לחברות כללים בדבר הכללת פרטים בדו׳־חות שיוגשו לפי סעיף  54או
בדו־׳חות נפרדים ,אם הם לא נקבעו בעקרונות החשבונאיים המקובלים ובכללי הדיווח
המקובלים ,או אם הם מהיוים פירוט נוסף של הנדרש לפי העקרונות והכללים האמורים.

דברי
ע ל פ י חוק ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) ב י ו ב ( א פ ש ר ל ה ט י ל
ה י ט ל ה ת ק נ ת ב י ו ב ב ש י ע ו ר ש י י ק ב ע בחוק עזר ל פ י ב ל
מטר מ ר ו ב ע

ש ל קרקע

ו ש ל בניה ,ובמפעלים

אפשר

להוסיף תוספת לפי ה ו צ א ו ת הנגרמות ב ש ל העומס א ו
ל פ י סוג השפכים ,כ פ י ש ת ק ב ע ו ע ד ת היטל ש ת מ נ ה
ה ר ש ו ת ה מ ק ו מ י ת  .כ ן ר ש א י ת ר ש ו ת מ ק ו מ י ת ל ה ט י ל בחוק
עזר ,ע ל מ ח ז י ק י ג כ ס י ם ה מ ח ו ב ר י ם ל ב י ו ב  ,א ג ר ה ל כ י ס ו י
ה ו צ א ו ת החזקה הביוב .האגרה יכולה להיות מודרגת,
ו כ א ש ר ה נ כ ס מ ש מ ש ל ח ע ש י ה י ה י ו קני ה מ י ד ה ל פ י ט י ב
ה ש פ כ י ם  ,ב מ ו ת ם  ,ה ש פ ע ת ם ע ל ה ב י ו ב ו ב י ו צ א בזה.
מ ו צ ע כי מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת תקבע כללים לחישוב
העלוה ה ר י א ל י ת ש ל שירותי המים ו ש ל שירותי הביוב,
ה נ י ת נ י ם ב ת ח ו ם חברה ,ל פ י מ כ ל ו ל ה נ ת ו נ י ם ה מ ש פ י ע י ם
ע ל י ה  .כ ן ת ק ב ע ה ר ש ו ת  ,ל כ ל חברה ,א ת
לתשלומים

54

שתגבה

מהצרכנים.

התעריפים

התעריפים

ייקבעו

לעקרון ה ע ל ו ת המוכרת ,כלומר

בהתאם

הראלית

לעלות
הכללים,

לאספקת

ובאופן

השירותים,
ככל

שישקפו

-

בהתאם

שנקבעה

האפשר

את

לפי
עלות

ה ש י ר ו ת י ם השונים.
מ ו ע צ ת הרשות תובל שלא להביא בחשבון בקביעת
ה ת ע ר י פ י ם ע ל ו י ו ת החורגות מן הסביר והנחוץ ,וכן ל א
תביא

ב ח ש ב ו ן ה ו צ א ו ת ב ש ל קנסות א ו ב ש ל ר ו ו ח י ם

ש ח ו ל ק ו ב נ י ג ו ד לחוק.
ייתכן כי לצורך קביעת עלויות השירותים

ס ע י ף 105

והתעריפים

תזדקק

מועצת

הרשות

לנתונים ש א י נ ם מפורטים בדר׳חות הכספיים הנערכים
ל פ י ה כ ל ל י ם ה ח ש ב ו נ א י י פ הרגילים .מ ו צ ע ל ב ן ל ה ס מ י כ ה
לקבוע

חובת

הכללתם

של

פרסים

כאלה

בדו״חות

ה כ ס פ י י ם א ו ב ד ו ״ ח ו ת נפרדים.

ה צ ע ו ת ח ו ק  ,2823ט׳׳ו ב ח ש ו ן ה ת ש ״ ס 25.10.1999 ,

מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת ר ש א י ת להורות לחברה ,לאחר שניתנה לה

.104

הזדמנות להשמיע את

דו־ח מתקן

טענותיה ,להגיש ,ב ת ו ך תקופה ש ת ו ר ה -

א

)ו(

ד ו ״ ח ה מ ת ק ן ד ו ״ ח ש ה ו ג ש ל פ י חדק ז ה א ו ד ו ״ ח ש י כ ל ו ל ח ו ו ת ד ע ת נ ו ס ף ע ל ח ו ו ת

דעת

ש נ כ ל ל ה ב ו  ,א ם נ ו כ ח ה כ י ד ו ״ ח ש ה ו ג ש ל ה א י נ ו כ נ ד ר ש ל פ י ס ע י פ י ם  54ו~,103

או

כי

שנמסרו

פרטים

מכוח

הוראות

ס ע י פ י ם 55

56

או

מחייבים מתן

ו

הוראה

כאמור;
דו״חות כספיים ,ח ו ו ת ד ע ת א ו סקירה ש ל ר ו א ה ה ח ש ב ו ן ש ב י ק ר א ו סקר א ו ת ם א ו

)(2

ש ל ר ו א ה חשבון א ח ר במקום א ל ה ש נ כ ל ל ו בדו״ח ש ה ו ג ש לרשות ,א ם ל ד ע ת ה ה ם ל א
נערכו

לפי

הכללים

העקרונות

המקובלים וכללי

החשבונאייס

הדיווח

המקובלים ,א ו לפי

ש נ ק ב ע ו כ א מ ו ר ב ס ע י ף בסו ,ו א י נ ם מ ש ק פ י ם ב צ ו ר ה נ א ו ת ה א ת מ צ ב עסקי

החברה.
א מ ו ת מ י ד ה ו כ ל ל י ם ש ת ק ב ע מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת ל פ י חוק זה יבול ש י ה י ו לבל החברות,

.105

לסוגי חברות א ו לחברה מסוימת.
לצורך מילוי

.106

ד ר ך קביעת
כ

תפקידיה לפי חוק זה

תאפשר

ה ר ש ו ת לממונה,

למשרדי

הממשלה,

ל

ל

י

ם

שמיעת עמדות י

ל ר ש ו י ו ת ציבוריות ,ל נ צ י ג י ארגוני .צרכנים א ר צ י י ם ומקומיים ,ל ר ב ו ת ארגוני צ ר כ נ י ם שהוקמו
לטיפול

ב נ ו ש א י חוק זה ,ו ל כ ל ג ו ר ס מעוניין אחר ,ל ה ב י א בפניה ,ב ד ר ך ו ב מ ו ע ד י ם ש ת ק ב ע

מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת  ,ה צ ע ו ת ו ע מ ד ו ת ל ע נ י ן ק ב י ע ת א מ ו ת ה מ י ד ה ל פ י ס ע י ף  ,99ת ע ר י פ י ם ל פ י ס ע י ף
02ו

ו כ ל ל י ם ל פ י ס ע י פ י ם  57ו ־ ו ס ו .
ה ר ש ו ת תברר תלונות ש ל צרכנים ,ו ב ל ב ד ש פ נ ו תחילה ל ח ב ר ה הנוגעת בדבר.

.107

)א(

.108

)ב(
ותעריפים
)ג(
ובמשרדי

104

סעיף

ה ר ש ו ת תפרסם ברבים א ת אלה:

פרסום פ ו מ ב י
ש ל כללים,
החלטות ו ת ע ר י פ י ם

)ו(

אמות מידה וכללים שקבעה מועצת הרשות:

)(2

ת ע ר י פ י ם ש ק ב ע ה מ ו ע צ ת הרשות־,

)(3

ביאורים בדבר אופן קביעת התעריפים:

)(4

החלטות אחרות ש ל מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת ש י ש בהן ענין לציבור:

)(5

מ מ צ א י ם ש ל בקרת ע ל ו י ו ת ש ת ע ר ו ך ה ר ש ו ת ונתונים סטטיסטיים.

פרסומי ה ר ש ו ת יהיו בדרך ש ת ק ב ע מ ו ע צ ת הרשות ,ו ב ל ב ד ש א מ ו ת מידה ,כללים
כ א מ ו ר ב ס ע י ף קטן )OXK

 unיפורסמו גם ברשומות.

פרסומי הרשות באמור בסעיף קטן)א( יועמדו לעיון הציבור במשרדי ה ר ש ו ת
החברות הנוגעות בדבר.

בביצוע
התעריפים,

תפקידיה,
תסתמך

ובעיקר
מועצת

בקביעת
הרשות

על

הדו״חות הכספיים ש י ג י ש ו ל ה החברות .ב ש ל ח ש י ב ו ת ם
ה ר ב ה מ ו צ ע ל ה ס מ י ך א ת ה ר ש ו ת ל ד ר ו ש תיקון דו״ח א ו
לדרוש

בירור ת ל ו נ ו ת

ש י ו ג ש ו ל ה דו״ח ,ח ו ו ת ד ע ת א ו סקירה נוספים,

אם לדעתה ה ם אינם ערוכים כנדרש.

סעיפים

מוצע

109-106

ע מ ד ו ת ש ל מגוון ג ו ר מ י ם מ ע ו נ י י נ י ם  ,ו ב כ ל ל
זה

מקומיות,

כי

הרשות תהיה פתוחה

הממונה,

משרדי" ממשלה,

לשמוע
רשויות

ו א ר ג ו נ י צרכנים ,ב כ ל ה נ ו ג ע ל ק ב י ע ת א מ ו ת

מ י ד ה לשירות ,ח י ש ו ב עלויות ,תעריפים ,ו ת ו ב ו ת דיווח
לצרכנים.

סמכות דומה נתונה כיום ל ר ש ו ת ניירות ערך.

ה צ ע ו ת חוק  ,2823ט״ו ב ח ש ו ן התש״ם25.10.1999 ,

55

ע ל א ף האמור בסעיף זה

)ד(

ר ש א י ת מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת לפטור החלטה או נתונים

מסוימים מפרסום .א ם לדעתה ש מ י ר ה ע ל ס ו ד מסחרי ש ל חברה או ש ל א ד ם אתר או טעמים
אחרים ש ב ט ו ב ת הציבור מצדיקים זאת :ה ו ד ע ה ע ל מ ת ן פטור כ א מ ו ר תפורסם בדרך ש ב ה ה י ו
מתפרסמים
דו־ח שנתי
ש ל הרשות

.109

ההחלטה או הנתונים אילולא ניתן הפטור.

)א(

ה ר ש ו ת תפרסם א ח ת לשנה דין וחשבון ע ל פעולותיה ועל פעילות החברות.

)ב(

ה ד י ן ו ח ש ב ו ן י ו ג ש ל ש ר י ם ו ל ו ע ד ת ה כ ל כ ל ה ש ל ה כ נ ס ת ו י ו ע מ ד לעידן הציבור.

פרק זי :הממונה
ו.

הממשלה ,ע ל פי ה צ ע ת ש ר הפנים ובהסכמת ש ר האוצר ,תסמיך עובד ב מ ש ר ד

הסמכת

0ו

הממונה

הפנים ל ה י ו ת ממונה ע ל עניני החברות לשירותי מים וביוב.

)א(

הודעה ע ל הסמכת הממונה תפורסם ברשומות.

)ב(

הממונה -

תפקידי הממונה

ו ו ו.

אישור תכניות

 12ו .

פיתוח

ש נ ת י ת א ו ר ב ־ ש נ ת י ת  ,ש ל מ ה א ו בחלקים ,ל צ ו ר ך פ ע י ל ו י ו ת י ה ל פ י ה ר ש י ו נ ו ת שניתנו לה.

)(1

ייתן לחברות רשיונות כאמור בסעיף 5ו:

)(2

יחליט בבקשות ל א י ש ו ר הסכמים כ א מ ו ר בסעיפים  9ו־סו בין רשויות מקומיות

לבין חברות:
יחליט בבקשות ש ל חברות בענינים הטעונים א ת אישורו ,הסכמתו או הרשאתו,

)(3

 .ל פ י חוק זה:
)(4

י י ע ץ ו י י ת ן ח ו ו ת ד ע ת ל ר ש ו ת ו ל ש ר י ם  ,ב ע נ י נ י ם ה מ נ ו י י ם לענין זה בחוק זה;

)(5

יעקוב א ח ר פ ע י ל ו ת ן ש ל חברות ואחר מ י ל ו י ה ת נ א י ם ש נ ק ב ע ו ל ה ן ל פ י חוק זה

והרשיונות
)(6

ש נ י ת נ ו להן:

י מ ל א כ ל ת פ ק י ד א ח ר ו י פ ע י ל כ ל ס מ כ ו ת א ח ר ת ש נ ק ב ע ו ב ח ו ק זה ,ל ש ם ה ש ג ת

מטרותיו.

כללים לתומריםולאבזרים

13

ו.

הממונה ר ש א י לדרוש מחברה ל ה ג י ש לאישורו ,באופן ובמועד שידרוש ,תכנית פיתוח

ר א ה הממונה צ ו ר ך ב כ ך ל ש ם הבטחת האספקה הסדירה והתקינה ש ל שירותי

)א(

ה מ י ם ו ה ב י ו ב ל א ו ר ך זמן ,ר ש א י ה ו א  ,ב ה ת י י ע צ ו ת ע ם מ ו ע צ ת ה ר ש ו ת ו ב כ פ ו ף ל כ ל דין ,ל ק ב ו ע
כללים לענין החומרים והאבזרים ש ל מערכות המים והביוב.
)ב(
ובמשרדי

כללים

שקבע

הממונה לפי

סעיף זה יהיו

פתוחים לעיון הציבור

במשרדיו,

החברות.

דברי
דרך חשובה אחרת ללמוד ע ל הנעשה בשטה ו ל ת ת

פ ר ט י ם מסוימים .כ ן ת כ י ן ה ר ש ו ת ו ת ג י ש ל ש ר י ם ולכנסת,

של

ו ת ע מ י ד לעיון הציבור ,דין וחשבון שנתי על פעולותיה

שירוח

טוב יותר

לציבור היא

בירור

חלונוחיהם

צ ר כ נ י ם  .מ ו צ ע ש ה ר ש ו ת תטפל ב א ו ת ן ת ל ו נ ו ת א ש ר ל א

ו פ ע י ל ו ת החברות.

ב א ו ע ל תיקונן ע ל י ד י פניה ל ח ב ר ה ע צ מ ה .
פ ע ו ל ו ת ה ר ש ו ת יהיו גלויות וחשופות לעין הציבור
ו ל ב י ק ו ר ת ו  .ל ש ם כך ,כ ל ל י ם ש ק ב ע ה ה ר ש ו ת ו ה ח ל ט ו ת
ש י ש בהן ענין לציבור יפורסמו ברבים וכן י ע מ ר ו ל ע י ו ן
ה צ י ב ו ר  ,ז ו ל ת א ם ט ע מ י ם מ י ו ח ד י ם מ צ ד י ק י ם חיסיון ש ל
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בעור ה ר ש ו ת מוסמכת לקבוע אמות מידה

סעיפים
0וד3-ו1

לשירות

ותעריפים.

מוצע

להסמיך

את

ה מ מ ו נ ה  ,ש י ה י ה ע ו ב ד מ ש ר ד הפנים ,ב כ ל
הקישור ל ר י ש ו י ה ח ב ר ו ת  ,ו ל מ ע ק ב א ח ר י פ ע י ל ו ת ן ו מ י ל ו י
חובותיהן ע ל פ י ההוק והרשיונות.
ה צ ע ו ת חוק  ,2823ט״ו ב ח ש ו ן התש״ם25.10.1999 ,

פרק ח׳ :פיקוח על ניהולה התקין של חברה ומילוי חובותיה
סימן א׳ :תיקון פגמי•
.114

)א(

היה הממונה או מנהל הרשות סבור בי חברה פלונית אינה מנהלת את עסקיה
,

,

הודעה לחברה
ע ל פגמים

באופן תקין או שאינה ממלאת,אחר הוראות שנקבעו ברשיון או בחוק זה או לפיו ,לרבות
אמות מידה וכללים שקבעה מועצת הרשות ,ישלה הודעה בכתב לחברה ובה יפרט את
הפגמים ואת התקופה שבה נדרשת החברה לתקנם ,וייתן לחברה הזדמנות להגיש את
הערותיה או את השגותיה לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם ,וזאת בתוך התקופה
האמורה או תקופה קצרה ממנה כפי שיפורש בהודעה.
)ב(

הגישה חברה הערות והשגות באמור בסעיף קטן)א( ,יחליט בהן נותן ההודעה

סמוך ככל האפשר לאחר שקיבל אותן ,ויודיע על החלטתו לחברה ,ואם דרש את תיקונם של
הפגמים  -יקבע מחדש את התקופה שבה על החברה לעשות כאמור.
.115

)א(

לא תיקנה חברה פגמים כנדרש בהודעת הממונה או מנהל הרשות לפי סעיף
,

,

זנו לתיקון
פגמים

 4ו ו ,בתוך התקופה שנקבעה לכך ,רשאי הממונה באישור שר הפנים ,או מנהל הרשות
באישור מועצת הרשות ,לפי הענין ,ליתן לחברה צו -
)ו(

המורה לה לעשות מעשה שהיא חייבת לעשותו על פי חוק זה או הרשיון,

או להימנע מלעשות מעשה שאסור לה לעשותו על פי חוק זה או הרשיון:
)(2

האוסר עליה לחלק דיבידנד או רווחים לבעלי המניות של החברה ועל מתן

הטבות לנושאי משרה בה או לעובדיה מעבר לשכרם הרגיל לפני מתן ההודעה
)ב(

לפי סעיף 4וו.
הודעה על מתן צו לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

)ג(

על מתן צו לפי סעיף זה רשאים החברה ,בעל מניות בה ונושא משרה בה ,לפי

הענין ,לערער לבית משפט השלום.
סימן ב׳ :מינוי מנהל מיוחד וועדת הנהלה
.116

)א(

היה הממונה סבור כי חברה פלונית אינה ממלאת אחר חובותיה לפי חוק דה ,אן

שהיא מנהלת את עסקיה באופן שאינו מאפשר לה למלא את חובותיה לפי חוק זה או שלא

מינוי מנהל
מ

ו ח י

יאפשר לה לעשות כן ,רשאי הממונה ,לאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע אה טענותיה,
להשעות את המנהל הכללי של החברה מתפקידו ,למנות לה מנהל מיוחד שינהל את עסקיה

ולמנות ועדת הנהלה שתייעץ למנהל המיוחד :החלטת הממונה טעונה התייעצות עם
מועצת הרשות ואישור השרים.

דברי

ה ס בד

כדי לוודא שהתברות יפעלו ,מצד אחד  -מתוך
ראיה ארובת טווח ובאופן שיבטית שירות אמין לאורך
זמן ,ומצד שני  -ללא השקעות בזבזניות ולא נחוצות,
מוצע להסמיך את הממונה לדרוש שיוגשו לאישורו
תבניות הפיתוח של החברות ,ובן לקבוע כללים לענין
החומרים והאבזרים שבהם ישתמשו־ החברות.

הערות והשגות ע ל דרישות אלה .אס ל א תיקנה את
הטעון תיקון .יהיה אפשר להוציא צו המחייבת לעשות
זאת ,ובן צו האוסר חלוקת דיבידנד או מתן הטבות
לבעלי מניות ,לנושאי משרה ולעובדים מעבר לשבר
הרגיל .על צו כזה אפשר לערער לבית משפט .הסרת הצו
תהיה עבירה,

מוצע להסמיך את הממונה ואת מנהל
סעיפים
 114ו־15ו הרשות לדרוש מחברה לתקן פגמים
ובביצוע
עסקיה
בניהול
שהתגלו
פעולותיה לפי החוק והרשיון .החברה תובל להגיש

במקרים קיצוניים של תפקוד לקוי של
סעיפים
 6י ו  2 2 -ו חברה כאשר לא יהיה די במתן התראות,
דרישות וצווים לתיקון ליקויים ,ייתכן מצב
שבו יהיה צורך בנטילת סמכויות •הניהול של חברה כדי
להבטיח את מתן השירותים החיוניים',

הצעות חוק  ,2823ט״ו בחשון התש־ס25.10.1999 ,
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)ב(

למנהל מיוחד שנתמנה לפי סעיף קטן)א( יהיו כל הסמכויות והתפקידים שיש

למנהל הכללי של החברה ,לדירקטוריון שלה ,לועדות הדירקטוריון שלה ולדירקטורים שלה,
על פי הוראות חוק זה ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה וההחלטות שנתקבלו בה בדין:
כל עוד ממלא המנהל המיוחד את תפקידו לא ימלאו הדירקטוריון ,ועדותיו וחבריו את
תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם.
)ג(

הממונה רשאי להורוח לחברה לשלם למנהל המיוחד שכר והוצאות כפי שיקבע,

ואם היה המנהל המיוחד עובד המדינה או עובד הרשות ,רשאי הממונה להורות כי השבר
ישולם לאוצר המדינה.
תפקידי המנהל
המיוחד

 17ו) .א(

תפקידיו של המנהל המיוחד הם:
)ו(

לנהל את החברה:

)(2

לבדוק את הגורמים לפגמים שנתגלו בניהולה של החברה:

)(3

להגיש את המלצותיו לממונה לענין הפעולות הנדרשות לתיקון הפגמים,

ובין השאר רשאי הוא להמליץ על העברת ניהול ההברה לידי אחר ,על פירוקה
ש ל החברה לשתי חברות או יותר ,או על העברת שירותי המים והביוב שבידי
החברה ,כולם או חלקם ,לחברה אחרת.
)ב(

הממונה רשאי לקבל את המלצותיו של המנהל המיוחד לפי סעיף קטן)אץ ,>3או

לדחותן; קיבל הממונה את ההמלצות ,רשאי הוא להורות למנהל המיוהד ל פ ע ו ל ליישומן;
לא קיבל הממונה את ההמלצות ,רשאי הוא לפעול בכל דרך שתיראה לו לתיקון
הפגמים.
ו ע ד ח הנהלה

 8ו ו) .א(

ועדת הנהלה שנתמנתה לפי סעיף 16ו)א( תייעץ למנהל המיוחד במילוי

תפקידיו לפי סעיף דוו.
)ב(

המנהל המיוחד יהיה יושב ראש ועדת ההנהלה.

)ג(

הממונה רשאי להורות לחברה לשלם לחברי ועדת ההנהלה גמול כפי שיקבע,

ואם היי החברים עובדי המדינה או עובדי הרשות ,רשאי הממונה להורות כי הגמול ישולם
לאוצר המדינה.
)ד(

מונתה ועדת הנהלה  -תאשר היא את מאזן החברה ותמנה לה רואה חשבון,

באילו היחה האסיפה הכללית ש ל החברה.
מתן ידיעות

 19ו .נתמנה מנהל מיוחד לפי סעיף 6וו)א( ,יהיו המנהל הכללי וכל דירקטור של החברה,
ובן כל ארם אחר המועסק אצל החברה ,חייבים ,לפי דרישת המנהל המיוחד או מי שהוא
הסמיך לבך ,למסור לו או לשלוחיו את הידיעות ,הפנקסים ,המסמכים או כל מידע אחר
שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע תפקידי־ו של המנהל המיוחד.

דברי
מ ו צ ע להסמיך א ת הממונה ,לאחר ה ת י י ע צ ו ת ע ם
מועצת

ה ר ש ו ת ו ב א י ש ו ר השרים ,למנות מנהל מיוחד

ל ח ב ר ה ו ל מ נ ו ת ו ע ד ת ה נ ה ל ה ש ת י י ע ץ לו.
מ י נ ו י י ם א ל ה י ה י ו זמניים .ו א ח ד מ ת פ ק י ד י ה מ נ ה ל

נ י ה ו ל ה לאחר ,פ י ר ו ק ה א ו ה ע ב ר ת ה ש י ר ו ת י ם ל ח ב ר ה
אחרת.
מוצע

להטיל

על

המנהל

המיוחד

ועל

ועדת

ה ה נ ה ל ה ת ו ב ת נ א מ נ ו ת וזהירות ,ו מ נ ג ד ל ה ב ט י ח ל ה ם

המיוחד והוועדה יהיה להמליץ ע ל הפעולות הנדרשות

ש י פ ו י א ם י י ת ב ע ו ב ש ל ב י צ ו ע תפקידיהם ,ו ב ל ב ד ש פ ע ל ו

ל ת י ק ו ן ה פ ג מ י ם ש ה ת ג ל ו ב נ י ה ו ל החברה ,ל ר ב ו ת ה ע ב ר ת

'בתום ל ב .
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ט־׳י ב ח ש ו ןהתש״ס2823,הצעותח ו ק

9m.10.

.120

מנהל מיוחד וועדת ההנהלה יתמנו לתקוםה שלא תעלה על שישה חודשים; ואולם

סיום תפקיד

הממונה רשאי ,אם ראה בי הדבר דרוש לשם השלמת תפקידם ,להאריך את תקופת מינון־ם
לתקופה נוספת של ארבעה חודשים.
.121

)א(

המנהל המיוחד רשאי ,באישור הממונה ,להורות כי בתוך תקופה שלא תעלה

על ארבעה עשר ימים מיום מינויו לא תקיים החברה התחייבויות כספיות שמועד קיומן חל
באותה תקופה או קודם לבן; הממונה רשאי ,באישור בית המשפט ,להאריך את התקופה

סייג לפירוק
ולמינוי כונס
נכסים

האמורה בארבעה עשר ימים נוספים ,אם המנהל המיוחד המליץ על העברת ניהול החברה
לידי אחר או על פירוקה או על העברת שירותי המים והביוב שבידי החברה לחברה אחרת,
וההליכים הדרושים לשם כך טרם הסתיימו.
)ב(

היה ביצוע ה מ ג נ ו ת המנהל המיוחד כרוך בהליך הטעון אישור של ביח

המשפט ,רשאי בית המשפט להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן)א( בשישים ימים

נוספים ,אם הדבר דרוש לצורך סיום ההליך ,ובלבד שבית המשפט לא נתן צו לפירוק החברה
או לכינוס נכסיה.
)ג(

נתמנה מנהל מיוחד לחברה ,לא ייתן בית המשפט ,בל עוד מינוי המנהל המיוחד

בתקפו ,צו לפירוק או לכינוס נכסים ש ל החברה.
)ד>

נציג היועץ המשפטי לממשלה יוזמן לכל הליך שנפתח בבית המשפט בענין

מינוי מפרק או בונם נכסים לחברה כלשהי.
)ה(

החברה ,המנהל המיוחד או הממונה לא יישאו בכל אחריות בשל מתן הוראה

לפי סעיף זה או בשל אי מילוי התחייבות לפיה.
.122

)א(

מנהל מיוחד וחברי ועדת הנהלה חייבים לפעול בנאמנות כלפי החברה וברמת

מיומנות שבה היה פועל אדם סביר הממלא תפקידים אלה ובאותן נסיבות.
)ב(

אחריות ושיפוי

המדעה תשפה מנהל מיוחד וחבר ועדת הנהלה על תשלום שנתחייבו לו לצד

שלישי ,לרבות הוצאות משפט סבירות ,בשל ביעוע תפקידיהם לפי סימן זה ,ובלבד -
)ז(

שהחיוב הוא על פי פסק דין סופי או פסק בורר שהמדינה הסכימה למינויו,

ולמדינה ניתנה אפשרות להצטרף להליך או לנהל את ההגנה בו מטעם
הנתבעים:
)(2

שהתובע שיפוי פעל בתום לב.
פרק טי :עונשין ועיעומימ כספיים

|

סימן א׳ :עונשין
) .123א(

הפועל במסגרת חברה או מטעמה בפעילות חיונית או בפעילות נוספת

עבירות ועונשין

כשלחברה אין רשיון לכך לפי חוק זה ,דינו  -מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף (4x1061
לחוק העונשין וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה ,פי שניים מן הקנס הקבוע בסעיף
)61ג( לחוק העונשין.
)ב(

העושה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף )61אץ (3לחוק

העונשין ,וקנס נוסף באמור בסעיף !*)ג( לחוק העונשין לבל יום שבו נמשכת העבירה:
)ו(

מעביר רשיון בניגוד להוראות סעיף )19א(:

)(2

מפר הוראות סעיף  54או כללים שנקבעו לפי סעיף ;55

)ב(

אינו ממלא אחר דרישה לפי סעיפים  54או  19ז;

הצעות חוק  ,2823ט״ו בחשון התש״ס25.10.1999 ,

59

) (4גובה תשלומים בניגוד להוראות סעיף 02ו)ז(:
)(5
 24ו) .א(

אחריות נושא

מפר צו שניתן לפי סעיף 5ו ו.

נושא משרה בחברה חייב לפקח ולעשות כל שאפשר כדי למנוע שהחברה או מי

מטעמה יעברו עבירה לפי סעיף 23ו :המפר הוראה זו ,דינו  -קנס כאמור בסעיף ו)6אץב(

משרה

לחוק העונשין :לענין סעיף זה ,״נושא משרה״  -דירקטור ,המנהל הכללי וכל ממלא תפקיד
באמור גם אם תואר משרתו שונה ,או בעל תפקיד אחר בחברה האחראי מטעמה על התחום
שבו נעברה העבירה.
)ב( נעברה עבירה לפי סעיף  123על ידי חברה או על ידי מי מטעמה ,חזקה היא כי
נושא המשרה בחברה הפר את חובתו לפי סעיף קטן)א( ,אלא אם בן הוכיח כי עשה כל
שאפשר בדי למלא את תובתו.

השחתת מיתקן
מים א ו ב י ו ב

הפרעה לבעל
רשיון

 .125המשחית בל מיתקן או חלק של מערבת מים או מערבת ביוב ,למעט מיתקן לשימוש
פרטי ,הגורם לו נזק או המסלק אותו ממקומו ,דיני  -מאסר חמש שנים.
העושה שלא כדין ,בעצמו או על ידי מי מטעמו ,אהת מאלה ,דינו  -מאסר

) .126א(
שלוש שנים:

)ו(

מפריע ,מונע או מעכב מתן שירותי מים או שירותי ביוב:

)(2

מפריע לחברה או למי מטעמה ,בהקמתה ,בהפעלתה ,בקיומה ,בשינויה,

בבדיקתה או בתיקונה של מערכת מים או מערכת ביוב ,או חלק ממנה:
)(3

מתחבר למערכת מים או למערכת ביוב ללא הסכמת החברה ,או מאפשר

לאדם אחר להתחבר למערכות אלה שלא בהסכמת החברה.

)ב( נעברה עבירה לפי סעיף זה על י ד י תאגיד ,דינו  -כפל הקנס שנקבע
לעבירה.
התעורר חשד לעבירה על הוראה מהוראות חוק זה ,רשאי הממונה ,עובד משרד

סמכויות לדרוש ) .127א(
ידיעות ומסמכים הפנים או עובד הרשות שהממונה הסמיכו לבך בכתב ,לדרוש מחברה כל מסמך הנוגע לענין,
לרבות דינים וחשבונות ,פנקסים ותעודות או מסמכים אחרים )להלן  -מסמכים(.
)ב(

המסמכים יוחזרי למי שממני נלקהי ,לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום

שנלקחו ,אלא אם בן הם דרושים לשם ניהול הליך פלילי :שופט של בית משפט שלום רשאי,
לבקשת הממונה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקחו המסמכים הזדמנוח נאותה להשמיע את
טענותיו ,להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

דברי
סעיפים
 123ו־124

מ ו צ ע ל ק ב ו ע כ י ב י צ ו ע  ,ב מ ס ג ר ת חברה ,ש ל
פעולה

שהוגדרה

כפעולה

חיונית

או

כ פ ע ו ל ה גוספת ל ל א רשיון ,ו כ ן ה ע ב ר ה
ר ש י ו ן  ,א י ה ג ש ת ד ו י ח ו ת ו א י מ ס י ר ת מ י ד ע כ נ ד ר ש בחוק,
גביית

תשלומים ש ל א

בהתאם לתעריפים

1

הסבר
מ ו צ ע לקבוע

סעיפים

בעבירות

השחתת מיתקני

 125ו־26ו מ י ם וביוב ,ה פ ר ע ה ל מ ת ן ש י ר ו ת י ה מ י ם
והביוב ,והתחברות למערכות א ל ה ללא

רשות.

שאושרו,

ו ה פ ר ת צ ו לתיקון פגמים  -י ה ו ו עבירה.
ע ו ד מ ו צ ע כ י נ ו ש א י ה מ ש ר ה בחברה יהיו חייבים
לפקח ו ל ו ו ד א ש ה ה ו ר א ו ת ה א מ ו ר ו ת ל א יופרו ,ו א ם ל א

סעיף 127

מ ו צ ע להסמיך א ת הממונה א ו ע ו ב ד שהוא
הסמיך לכך,

לדרוש

מידע

ומסמכים

מ ח ב ר ו ת  ,ל צ ו ר ך ח ק י ר ת ח ש ד ל ע ב י ר ה ע ל החוק.

י ע ש ו כ ן  -ת ה א ז ו עבירה.

60

ה צ ע ו ת חוק  ,2823ט י ו ב ח ש ו ן ה ת ש ״ ס 25.10.1999 ,

)ג(

הממונה ימסור לחברה העתק צילומי מהמסמכים שנלקחו ממנו בתוך שבעה

ימים מהיום שבו נלקחו ,אלא אם בן ויתרה החברה על כך.
 .128נעשה מעשה בדרך ובנסיבות ש י ש בהן משום עבירה לכאורה לפי סימן זה ,בין
שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט

ו ב י

ן

ש

ט

ר

ס

ה

מ

ש

>

ר

ש

א

ו ב

י

ת

ה

מ

ש

פ

ט

ק

ו

צ ו ן ת

צו איסור
וצו עשה

על הנאשם או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה ,ועל שלוחיו או קבלניו,
להפסיק את המעשה המהווה עבירה או לעשות מעשה שימנע את המשך קיומה של
העבירה ,ותוקפו ש ל הצו יהיה ע ד שבית המשפט יבטל .או ישנה אותו.
סימן בי :עיעום כספי
) .129א(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה ,רשאי הוא להטיל

עיצום כספי

עליו עיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף ו)6א* (2לחוק העונשין:
)ו(

הפר הוראות סעיף )25ב(;

)(2

הפר הוראות לפי סעיף )26א( או)ב(:

)(3

פעל באמור בסעיף )29א( ללא אישור לפי סעיף )29ב( או בניגוד לתנאיו;

)(4

הפר הוראות סעיף  54או כללים שנקבעו לפי סעיף  55או ;57

)(5

הפר הוראות סעיף ;69

)(6

הפר כללים שנקבעו לפי סעיף 03ו.

)ב( היה לממונה יסוד סביר להניח בי אדם עשה אחד מאלה ,רשאי הוא להסיל
עליו עיצום בספי בשיעור פי שניים מן הקנס הקבוע בסעיף )61אץ (3לחוק העונשין:
)ו(

הפר הוראות סעיף ;28

)(2

הפר הוראות סעיפים  78 ,77 ,75 , 74או ;79

) . (3הפר הוראות סעיפים  31או  33בשל אי מילוי הוראות שנקבעו לפי סעיף 99

לענין אמות מידה לשירות ,או הפר כללים שנקבעו לפי סעיף  3ו ו לענין
החומרים והאבזרים של מערכות המיס והביוב:

) (4לא מילא אחר דרישה או צו שניתנו לפי סעיפים 5 ,112 ,104 ,56ו 1או
;119
) (5גבה תשלומים בניגוד למה שנקבע בכללים לפי סעיף  101או בניגוד
להוראות סעיף  02ו)א(.

דברי
סעיף 128

ה ו א י ל ו ב י צ ו ע ע ב י ר ו ת ל פ י ס י מ ן זה ע ל ו ל '
ל פ ג ו ע ב מ ת ן ש י ר י ת חיוני ל צ י ב ו ר א ו ל ג ר ו ם

נזקים ל צ י ב ו ר  ,מ ו צ ע ל ה ס מ י ך א ת ב י ת ה מ ש פ ט ל צ ו ו ת ע ל
הפסקת מ ע ש ה המהווה עבירה א ו לצוות ע ל ע ש י י ת
מ ע ש ה ש י מ נ ע א ת ה מ ש ך ק י ו מ ה ישל ה ע ב י ר ה .
סעיפים
 36-129ו

לעחים אין
במקרה

של

הצדקה' לנהל
הפרת

פלילי

שנקבעה

כ ע ב י ר ה  .כ מ ו כן .י ש בחוק• ה מ ו צ ע ה ו ר א ו ת

הצעות חוק  ,2823ט׳׳ו בחשון התש״ם25.10.1999 ,

עבירת

פלילית ,א ך י ש

צורך

בסנקציה

אתרת

כדי

להבטיח א ת ש מ י ר ת ן ואכיפתן.
לפיכך מ ו צ ע להסמיך א ת הממונה ל ה ט י ל עיצומים
כספיים ב ש ל הפרת ההוראות המנויות בסעיפים שונים

הליך

הוראה

רבות א ש ר אין העדקה לקבען כהוראות שהפרתן תהווה

בחוק ,א ו ב ש ל ה פ ר ת צ ו ל ת י ק ו ן פ ג מ י ם ש נ י ת ן ל פ י ס ע י ף
 115ל א ח ר

שניתנה

לחברה

הודעה

לקיים

הוראה

מ ה ו ר א ו ח החוק א ו מהוראות התקנוח לפיו א ו מהוראות
ה ר ש י ו ן  ,ו ה י א ל א קוימה.

61

הפרה נ מ ש כ ת
והפרה ת ח ר ת

)א(

.130
בשיעור

בהפרה נ מ ש כ ת ייתוסף ע ל העיצוס הכספי הקבוע לאותה הפרה עיצום כספי

החלק ה ח מ י ש י ם ש ל ו ל כ ל יום ש ב ו נ מ ש כ ה ההפרה.
בהפרה חוזרת ייתוסף ע ל העיצום הכספי שניתן היה להטיל ב ש ל ה אילו היתה

)ב(
הפרה

ר א ש ו נ ה  ,ס כ ו ם ה ש ו ו ה ל מ ח צ י ת ה ע י צ ו ם ה כ ס פ י כ א מ ו ר ; ל ע נ י ן זה ,׳׳הפרה ח ו ז ר ת ־ -

הפרת

על

הוראה

ההפרה

שנקבע

עיצוםבספי ,בתוך שנתיים מיום שהוטל

לגביה

עיצום כספי

המקורית.

שיעורים

.131

עיצוס בםפי יהיה ל פ י סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו ,ו א ם הוגש ערעור

מעודכניס

ובית

המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו  -לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה

בערעור.
דרישת העיעוס
הכספי ו ת ש ל ו מ ו

 32ו .

ע י צ ו ם כ ס פ י ע ל ה פ ר ה ל פ י ס ע י ף 29ו י ש ו ל ם ל פ י ד ר י ש ת ה מ מ ו נ ה ב ת ו ך ש ל ו ש י ם

)א(

ימים מיום קבלתה :ה ד ר י ש ה ת ו צ א לאחר ש ה מ מ ו נ ה הודיע ל מ י ש א ל י ו נ ו ע ד ה ע ל הכוונה
ל ה ו צ י א ה  ,וניתנה ל ו ה ז ד מ נ ו ת נ א ו ת ה ל ה ש מ י ע א ת דברו.
הממונה

)ב(

רשאי

ששילם

להורות למי

עיצומ כספי לפרסם א ת דבר

התשלום

בעיתון ,בנוסח שיורה :הורה כ ן הממונה .יפורסם הדבר בנוסח ה א מ ו ר ב ת ו ך ש ל ו ש ה ימים
מיום מתן ההוראה.
)א(

.133
מקבלת

ע ל ד ר י ש ה ב א מ ו ר ב ס ע י ף  32ו נ י ת ן ל ע ר ע ר ל ב י ת מ ש פ ט ה ש ל ו ם  ,ב ת ו ך  30י מ י ם

הדרישה.
ה ג ש ת ערעור ל א ת ע כ ב א ת ביצוע ההחלטה שעליה מערערים ,זולת א ם הסכים

)ב(

ל כ ך הממונה א ו א ם הורה ביה ה מ ש פ ט ע ל עיכוב ביצוע ההחלטה.
)ג(
פסיקת

התקבל ערעור ,יוחזר העיצום הכספי בתוספת ה פ ר ש י ה צ מ ד ה וריבית ל פ י חוק

ר י ב י ת ו ה צ מ ד ה  ,ה ת ש כ ״ א  -ו  ) " 1 9 6ל ה ל ן  -ה פ ר ש י ה צ מ ד ה וריבית( ,מ י ו ם ת ש ל ו מ ו
2

ו ע ד יום החזרתו.
)ד(
הפרשי העמדה

.134

לא

ע ל החלטת ב י ת המשפט בערעור ניתן לערער ברשות.
שולם

עיצום

כספי

במועד,

ייתוספו

עליו

לתקופת

הפיגור

הפרשי

הצמדה

וריבית.
גביה

.135

שמירה אחריות

.136

פלילית

ע י צ ו ס כספי י י ג ב ה ל א ו צ ר ה מ ד י נ ה ו ע ל גבייתו ת ח ו ל פ ק ו ד ת ה מ ס י ם )גביה( .
1 5

)א(

ת ש ל ו ם ע י צ ו ם כספי ל א יגרע מאחריותו הפלילית ש ל א ד ם ב ש ל ההפרה.

)ב(

ה ו ג ש נ ג ד א ד ם כ ח ב א י ש ו ם ע ל ע ב י ר ה ל פ י ח ו ק זה ,ל א י ח ו י ב ב ש ל ה ב ת ש ל ו ם

ן

ע י צ ו ם כספי ,ו א ם ש י ל ם  -יוחזר .ל ו ה ע י צ ו ם ה כ ס פ י ב ת ו ס פ ת ה פ ר ש י ה צ מ ד ה ו ר י ב י ת מ י ו ם
תשלומו

עד י ו ם החזרתו.

ד ב ר י
ההוראות

העיצום

א ח ר י ם כ מ ו ל מ ש ל היהוראוה ה ק ב ו ע ו ת בפרק יי :קנם

ה כ ס פ י ו ה ע ר ע ו ר ע ל י ו ד ו מ ו ת ל א ל ה ש נ ק ב ע ו ב ב מ ה הוקים

מ ש ו ת פ ו ת ב נ א מ נ ו ת  .התשנ׳־ד-

״
Z S

62

המוצעות

בענין

דרכי

הטלת

ה ס ב ר

א ז ר ח י בחוק
.1994

השקעות

סייח התשב״א ,עמי .192
חוקי א׳־י ,כ ר ך ב׳ ע מ ׳ ) ע ( ) :574א(  :1399סייח התש״ן ,ע נ ד .127

ה צ ע ו ח חוק  ,2823ט״ו ב ח ש ו ן ה ת ש ״ ס 25.10.1999 ,

טרק יי :תחולת חוקים והוראות שונות
) .157א( החל ביום תחילת פעילות החברה תהיה כל אחת מן הרשויות המקומיות
ך״^^
ק
שבתחום החברה גלךזלן _
ה

ר

ש

ן

ת

ן מ י ת (

ה מ

מ

ש

ן

ח

ך

ך

ת

מ ך ז ך ב ן ת ו ה

מ

מ

נ

ה

ס מ כ ך ו ן ת י ה

ביטול סמכויות
הרשות המקומית

על פי כל דין בכל הנוגע לאספקת שירותי מים ושירותי ביוב־ ,אולם אין בכך בדי לגרוע
מחובות הרשות המקומית כבעלת מניות בחברה.
)ב(

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן)א( הרשות המקומית לא תפעל כאמור

בהוראות החוקים הבאים ובתקנות וחוקי עזר שהותקנו מכוחם ,לפי הענין:
CD

סעיפים  237ו־ 238לפקודת העיריות ]נוסח חרש[;

)(2

סעיף 47ו לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א-ס95ו" ,ולצו המועצות

המקומיות)ב /התשי״ג953-ו" ,וסעיף )63א( לצו המועצות המקומיות )מועצות

אזוריות( ,התשייח; 1958-
28

.138

)(3

פקודת העיריות )אספקת מים("־,

)(4

חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ״ב962-ו.

בחוק המים ,התשי׳׳ט ,1959-בסעיף ס2יב ,בסעיף קטן)א( ,במקום ״או לאיגוד ערים״

יבוא ״לאיגוד ערים או לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב ,התשנ״ט1998-״,

תיקון חוק
ה מ י ם

ובסעיף קטן)ג( ,אחרי ״לאיגוד ערים״ יבוא ׳׳לחברה במשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב,
התשנ־׳ט1998-״.
 .139בחוק מדידת מים ,התשט״ו955-ו  ,בסעיף  ,13כסיפה ,אחרי"רשויות מקומיות״ יבוא
״או חברות כמשמעותן בחוק תאגידי מים וביוב ,התשנ־׳ט998-ו־.
0ג

תיקון חוק
מדידת מים

דברי
סעיף 37ו עם הקמתה של חברה והעברת משק המים
והביוב של רשות מקומית לאחריוחה של
החברה ,משוחררת הרשות המקומית מחובותיה,
לאספקת שירותי מים וביוב ,וניטלות ממנה סמכויותיה
בעניינים אלה .מוצע להבהיר עקרון זה בחוק ,ולציין
במיוחד כמה הוראות חיקוקים שלא יחולו עוד במקום
שבו הוקמה והחלה לפעול חברה :סעיפים  237ו־238
לפקודת העיריות ,אשר מטילים על עיריה אח החובוח
לתכנן ולבנות ביבים ולהסדיר הספקת מים .הסעיפים
בצווי המועצות המקומיות המסמיכים את המועצות
המקומיות להסדיר הספקת מים בתחומיהן ,פקורח
העיריות )אספקת מים( הקובעת את סמכויותיה של
עיריה בענין בניה ואחזקה של 'מפעלי מים והנחת
צינורות ומחייבת את העיריה לדאוג כי לכל ביח יסופקו
מיס ,וחוק הרשויות המקומיות )ביוב( הקובע סמכויות
של רשויות מקומיות בנושא התקנת ביוב ,הטלת היטל
ביוב ואגרות ביוב ,וסמכויות נלוות שונות.
ק־ת התשי״א ,ענד 8לז :התשכ־ז ,עמי 8ו.
״ ק־ת התשי־ג ,עמי 4ל1ו; התשכ־ו ,עמי .904
״ קית התשי־ח ,עמי  ;1259התשנ־ו ,עמי .1505-1756
״ ע־ר  ,1956תום׳ ו עמי  ;1ס־ח התשנ״ב ,עמי .102
ס״ת התשט־ו ,עמי .82

סעיף 38ו בסעיף 20יב)א( לחוק המים ,התשי״ט959-ז,
נקבע כי השר לאיכות הסביבה או נציב
המים רשאים להעניק .סמכויות לפי הסימן באותו חוק
הח במניעת זיהום מים .את הסמכויות אפשר להעניק
לרשות מים ,לרשות ניקוז ,לרשות מקומית או לאיגוד
ערים ,בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיהם .מוצע
לאפשר הענקת םמכויוח אלה גם לחברה ,כגון הסמכות
לאשר תבנית לסילוק שפכים שיכין מי שברשותו גורם
זיהום ,או הסמכות לדרוש עשיית פעולות להפסקת
זיהום מים.
סעיף 39ו סעיף  13להוק מדידת מים ,התשט״ו955-ן,
מסמיך את שר התקלאות להתקין תקנות
בדבר התקנת מדי מים ,החזקתם והחובות והזכויות
ההדדיות שבין הלקוח לצרכנים בקשר לכך .בםיפה
לסעיף זה נקבע כי לא יותקנו תקנות לפי סעיף זה החלות
על רשויות מקומיות בלבד ,אלא בהתייעצות עם שר
הפנים .מוצע לחייב התייעצות זו נם כשמדובר בתקנות
הנוגעות לחברות שיוקמו לפי חוק זה.

M
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תיקון חוק
החברות
הממשלתיות

 .140בחוק החברות הממשלתיות -
)ו(

בסעיף 60א)ב( ,אחרי פסקה )4א( יבוא:
׳)4ב(

לענין כשירות לכהונה לרשות לשירותים ציבוריים ־ מים וביוב ,לפי

חוק תאגידי מים וביוב ,התשנ״ט998-ו ,במקום הוראות סעיף6וא יחולו הוראות

סעיפים ו)8בץ (3ו־ו 9לחוק האמור:״
)(2

בתוספת ,בסופה יבוא:
״ .8הרשות לשירותים ציבוריים  -מים וביוב ,לפי חוק תאגידי מים וביוב,
ה תשנ ״ט 998-ו.־

בסעיף ד5וא לחוק התכנון והבניה ,התשב־ה־965ו ,בסעיף קטן ׳)ה( בסופו יבוא:

תיקון חוק
התכנון והבניה

.141

דין המדינה

 .142דין המדינה לענין חוק זה כדין כל בעל נכס או צרכן אתר.

״)(3

על אף האמור בפסקה)ו( ,הרשות המאשרת לא תיתן אישור לפי סעיפים קטנים

)בץ) ,(2ג( ו ~ ) ד ^ לבנין חדש שנבנה בתחומה של חברה כמשמעותה בחוק תאגידי

מים וביוב ,התשנ-ט998-ו ,אלא לאחר שהחברה האמורה אישרה כי הבנץ מחובר
למערכת המים ולמערכת הביוב ,או כי קיים פתרון אחר לשפכים ,בהתאם לשימוש
בבנין ולמטרותיו ,ועל פי כל דין.־

תקנות ל ע נ י ן
הפסקת ש י ר ו ת י ם

43ו.

שר הפנים ושר האוצר יקבעו בתקנות את המקרים והתנאים שבהם רשאית חברה

להפסיק או לצמצם מתן שירותי מים וביוב לצרכן או לנכס ,לרבות בשל אי תשלום חשלומים
שדרשה ממנו ובשל אי קיום דרישה לפי סעיף .51

ב י צ ו ע ותקנות

.144

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,בהתייעצות עם שר התשתיות

הלאומיות ושר האוצר ,להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דברי
סעיף  140סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות
החיל הוראות מסוימות מהחוק האמור
בענין מינוי דירקטורים גם על תאגידים שהוקמו בחוק
וגם על גופים אחרים ,שהוקמו בחיקוקיס המנויים
בתוספת לחוק האמור ,בשינויים ובהתאמות הקבועים
שם .מוצע להוסיף את הרשות לשירותים ציבוריים -
מים וביוב ,שתוקם לפי החוק המוצע ,לרשימת הגופים
שבתוספת.
הוספה זו תביא לכך שעל מינוי חברי המועצה
יחולו הסייגים והתנאים הקבועים לגבי מינוי דירקטורים
בחוק החברות הממשלתיות ,כגון לענין פסילה לכהונה
מטעמי ניגוד ענינים או זיקה כלכלית ,ייצוג הולם לשני
המינים ,וחובת התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.
עם זאת מוצע לקבוע כי לענין תנאי הכשירות לכהונה

64

במועצת הרשזת יחולו ההוראות המוצעות בחוק המוצע
במקום תנא? הכשירות הקבועים בחוק החברות
הממשלתיות.
סעיף ו 14סעיף ד5וא לחוק התכנון והבניה ,התש-
כ־ה ,1965-קובע כי לא יסופק חשמל לבנק,
לא יותקן טלפון בבנין חדש ולא יסופקו מים לבנין ,אלא
לאחר המצאת אישור מאת ־הרשות המאשרת־ )יו־ר
ועדה מקומית יחד עם מהנדס הוועדה( .הרשות
המאשרת תיתן את האישור אם שוכנעה כי המבנה נבנה
בהתאם להיתר הבניה .מוצע לקבוע כי אס הבנין נבנה
בתתומי חברה ,יידרש ,כתנאי מוקרם למתן אישור
לחיבור חשמל ,למערכת מים או ביוב ,ולטלפץ לבנין,
אישור של החברה כי הבנין מחובר למערכת המים
והביוב או כי קיים פתרון אחר לשפכים.

הצעות חוק  ,2823ט־ו בחשון התשים25.10.1999 ,

פרק י״א :תחילה והוראות מעבר
.145

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

) .146א(
)ב(

תחילה

בסעיף זה ,״הברה׳•  -כמשמעותה בפקודת החברות.
רשות מקומית שהקימה לפני תחילתו של חוק זה חברה שמטרתה הפעלת משק

המים והביוב בתחומי הרשות המקומית ,והעניקה לה בעלות ,חכירה או זכות שימוש בנכסי

החלת החוק
על תאגידים
קיימים

מערכת המים ומערבת הביוב שלה ,כולם או מרביתם ,רשאית להחליט בהחלטה כאמור
בסעיף )3ב( בי חוק זה יחול על אותה חברה.
)ג(

החלטה לפי סעיף קטן)ב( טעונה אישור כאמור בסעיף )5א( ,והוראת סעיף )5ב(

יחולו ,בשינויים המחויבים; בקשה לאישור תוגש בידי הרשות המקומית לממונה ,בצירוף כל
אלה:
)(1

מסמכי ההתאגדות של החברה:

)(2

כל ההסכמים שבין הרשות המקומית לבין החברה;

)ג(

דו״חות כספיים מבוקרים לשנה שהסתיימה לפני הגשת הבקשה:

)(4

כל מסמך ומידע נוסף שידרוש הממונה הקשור למשק המים והביוב

שבתחום הרשות המקומית ולפעולותיה ,נכסיה והתחייבויותיה של החברה.
)ד(

שר הפנים ו ש ר האוצר רשאים ,בהתייעצות עם הממונה ,להתנות את אישורם

בשינוי המסמכים וההסכמים האמורים בסעיף קטן נגץו( ו־) (2ובבל תנאי אחר שייראה להם
דרוש להשגת מטרותיו ש ל חוק זה.
)ה>

אישרו שר הפנים ושר האוצר את החלטות הרשות המקומית ומולאו התנאים

שקבעו לפי סעיף קטן).ד( ,וניתן לחברה רשיון לפי סעיף 5ו ,יחולו הוראות חוק זה החל ביום
מתן הרשיון ,והוא ייחשב ביום תחילת פעילות החברה ,ואולם השרים רשאים לקבוע כי
התקופה הראשונה לענין החברה חהיה פחות משלוש שנים מאותו יום ,דרך בלל או לענין
הוראה מהוראות חוק זה.
.147

כל עוד לא נקבעו לחברה תעריפים לפי חוק זה ,ימשיכו לחול בתחומה התעריפים

שנקבעו לפי כל דין ושהיו בתוקף ערב יום תחילת פעילוח החברה ,והיא תהיה זכאית לגבות

הוראות מעבר
לענין תעריפים

מן הצרכנים תשלומים לפי התעריפים האמורים; מועצת הרשות רשאית ,כל עוד לא קבעה
לחברה תעריפים לפי חוק זה ,לקבוע עדכונים לחעריפים אלה ,לפי שיעור השינוי של הסל
^ ^ ז ק ו ב ע כהגדרתו בסעיף 2ווא לחוק המים ,התשי״ט959-ו ,או לפי מדד אחר שייראה לה.

דברי
סעיף  146מוצע לקבוע הוראת מעבר לענין הברות
לשירותי מים וביוב שהוקמו על ידי
רשויות מקומיוח לפני תחילת החוק ,ואישר אליהן
הועברו זכויות בנכסי מערכות המים והביוב של הרשות
המקומית .כדי שהחוק יחול על חברות אלה ,יידרשו
החלטה של הרשית המקומית בהסכמת רוב חבריה,
ואישור של שר הפנים ושר האוצר לאחר קבלח חוות
דעת הממונה .האישור יובל להיוח מוחנה בשינוי מסמכי
היסוד של החברה וההסכמים שבינה לבין הרשות
המקומית ,כדי להתאימם להוראות החוק ,ובבל חנאי
הצעות חוק  ,2823ט״ו בחשון התש״ס999 ,ו0.ו25.

הסבר
אחר שייראה דרוש להשגת מטרות החוק.
סעיף  147עם הקמת חברה ותחילת פעולתה אפשר
שעדיין לא יהיה לרשות בסיס נתונים
מספיק לקביעת תעריפים לשירותי החברה .מוצע כי כל
עוד לא ייקבעו לה תעריפים לפי החוק המוצע ,ימשיכו
לחול התעריפים שחלו באוחה רישות מקומית לפני
הקמת החברה ,ומועצת הרשות אף תוכל לעדכנם לפי
התייקרויות שיחולו.
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הוראות מעבר
לענין מינויים

 .148המינויים וההסמכה הראשונים לפי חוק זה ייעשו במועדים כמפורט להלן:
)ו(

מינוי חברי מועצת הרשות כאמור בסעיף )3 (1X2)85ו־(  -בתוך  60ימים מן היום

)(2

מינוי מנהל הרשות כאמור בסעיף  - 92בכל עת החל ביום פרסומו של חוק זה

שבו אושרה לראשונה הקמת חברה לפי סעיף ;5

ועד ליום מינוי שאר חברי המועצה כאמור בפסקה )ו(:
)(3

מינוי הממונה כאמור בסעיף 0וו  -בתוך  30ימים מיום פרסומו של חוק זה.

הסבר
סעיף  148לפי התוק המוצע ,על הממונה ללוות את
תליבי הקמת החברות והעברת עוברים
וכספים מן הרשויות המקומיות אל התברות .לפיכך יש
למנותו סמוך לתקיקת החוק.
על מועצת הרשות לפי תחוק המוצע .לקבוע אמות
מידה ותעריפים להברות ,לפיכך אין צורך במינוי חבריה
אלא לאחר שאושרה הקמתה של חברה אתת לפחות.
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המחיר  15.60שקלים חדשים

עס זאת ״תבן שיימצא עורך להבין את התשתית
לעבודת מועצת הרשות על ירי מינוי צוות מקצועי
שיהווה את גרעין הרשות לקראת תחילת פעולת מועצת
הרשות ,ולפיכך מוצע בי את מנהל הרשות יהיה אפשר
למנות בבל עת מתחילת החוק ועד למינוי שאר תברי
המועצה.
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