חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס'  ,(3התשס"ד*2004
 .1בחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א) 1 2001להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  ,2בהגדרה
"רשות מקומית" ,אחרי "לפי סעיפים  3ו "6יבוא "ולענין הוראות סעיף 151א", .
אחרי סעיף

.2

"איסור הפעלה
עצמית של
שירותי

והביוב

המים

6

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף

6א) .א( רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב
שבתחומה החל בתום שש שנים מיום תחילתו של חוק זה ,אלא באמצעות
חברה.

)ב( לא הוקמה חברה ער תום שש השנים האמורות בסעיף
יחולו הוראות סעיף )6ב( עד )ז( ,בשינויים אלה:

קטן )א(.

)ו( בסעיף קטן )ב( ,במקום הרישה עד " 6חודשים" יבוא
"הרשות המקומית תגיש לממונה את הצעתה להקמת חברה
בתוך  6חודשים מתום שש השנים מיום תחילתו של חוק זה,

) (2בסעיף קטן )ו( ,במקום "רשאים השרים בצו ,באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,להורות" יבוא "יורו השרים";
)(3

בסעיף קטן

תיקון סעיף

2

)ז(,

המילים

"כאמור בסעיף קטן )א("



יימחקו.
* התקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד ) 4באוגוסט  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת   ,46מיום כ"ו בסיון התשס"ד ) 15ביוני  ,(2004עמ' .122
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .454

6א

)ג( שר הפנים ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,רשאי לפטור רשות מקומית מהוראות סעיפים קטנים )א( ו)ב( ,אם
נוכח כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן".
הוספת סעיף  152א

אחרי סעיף  152לחוק העיקרי יבוא:
.5
152א) .א( בסעיף זה" ,רשות מקומית מיוחדת"  רשות מקומית
"הוראות לענין
ניהול חשבון
שמתקיימים בה כל אלה:
בנק נפרד
ברשות מקומית
) (1סכום החוב המצטבר שלה ,בשל אספקת המים ,לספק
המים ,עולה על  120%מהחשבון החודשי הממוצע של שלושת
החודשים

האחרונים;

) (2שיעור הגירעון המצטבר שלה ,כפי שהופיע ברוח המבוקר
האחרון ,הוא  17.5%או יותר.
)ב( )ו( שר הפנים ,או מי שהוא הסמיך לכך ,יוודא קיום התנאים
המפורטים בסעיף קטן )א( בתוך שבועיים ממועד פניית ספק
המים אליו בבקשה להכריז כי רשות מקומית מסוימת היא
רשות מקומית מיוחדת,

) (2קבע שר הפנים כי מתקימים ברשות המקומית התנאים
האמורים בסעיף קטן )א( ,יכריז כי הרשות המקומית היא רשות
מקומית מיוחדת; לא הגיב השר בתוך שבועיים ממועד הפניה,
תיחשב הרשות המקומית כרשות שהוכרז עליה שהיא רשות
מקומית מיוחדת.
)ג( לרשות מקומית מיוחדת המפעילה בעצמה את שירותי המים
והביוב שבתחומיה ,יהיה חשבון בנק נפרד אשר ישמש רק להפקדת רמי
המיס ואגרות או תשלומים הקשורים במים ובביוב ,שהרשות המקומית
המיוחדת גובה מצרכניה ,למעט היטלי פיתוח )בסעיף זה  החשבון
הנפרד(; הכספים בחשבון הנפרד ייועדו לתשלום החשבונות השוטפים
לספק המים בשל אספקת המים בעבור התקופה שבה היתה הרשות
המקומית רשות מקומית מיוחדת.
)ד( נותרו בחשבון הנפרד בספים לאחר תשלום החשבונות
האמורים ,תועבר היתרה לחשבון הבנק שבו הופקדו ההכנסות ממים
ומביוב ערב היות הרשות רשות מקומית מיוחדת.
)ה( הכספים שבחשבון הנפרד לא יהיו ניתנים לעיקול ,לשעבוד או
להמחאה ,ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בשעבודים שנרשמו
כדין לפני תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב )תיקון( ,התשס"ד".2004
תיקון חוק המים
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)(1

בסעיף  ,112בסופו יבוא:

")ג( תשלום לפי סעיף זה שעל רשות מקומית לשלם לספק מים ,ובמועד שבו
היה עליה לשלמו )בסעיף זה  מועד החיוב( לא שולם ,ישולם בתוספת תשלומי
פיגורים; שר התשתיות הלאומיות ,בהסכמת שר האוצר ושר הפנים ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבעו הוראות לענין תשלומי הפיגורים שיחולו על
חוב כאמור ,לרבות לענין התקופה שבשלה תהיה הרשות חייבת בתשלומי
הפיגורים.

 2ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ד ,עמ' .141

)ד( לא נקבעו הוראות כאמור בסעיף קטן )ג( ,ישולם החוב בתוספת ריבית
פיגורים החשב הכללי ,כהגדרתה בסעיף 124ט ,בחישוב יומי ממועד החיוב ועד
תשלומו בפועל ,אלא אם כן יוסכם אחרת בין הספק לרשות המקומית ,ובלבד
שלא יסכימו על ריבית העולה על הריבית האמורה בסעיף קטן )ג(;".
) (2אחרי סעיף  114יבוא:
"הפסקת שירות
בשל חוב

114א) .א( ספק מים ,שהרשות המקומית שילמה לו לפחות 80%
מהתשלומים המגיעים לו בשל אספקת המים ,לפי חשבון שהגיש
לה ,לא יהיה רשאי להפסיק את אספקת המים לרשות המקומית
בגלל יתרת החוב המגיעה לו בשל אותו חשבון.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו אם הרשות המקומית לא
פרעה במלואם שלושה חשבונות שהגיש לה ספק המים ,וסך החוב

המצטבר הוא  60או יותר מהממוצע של שלושת החשבונות
האחרונים.

)ג( אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור רשות מקומית
מחובתה לשלם את כל חובותיה בעבור המים שסופקו לה ,בהתאם
להוראות שנקבעו לפי סעיף )112ג( ו)ד(".
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