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6.1.2017 

 2001 –סקירת השינויים בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  –חברות ביוב אזוריות 

, יום עיון בנושא:  19.1.2017יערכו ביום  ארגון עובדי המיםבשיתוף עם  עלמא יעוץ וניהול (י.א.) בע"מ

מסמך זה מהווה "טעימה" השלכות על תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות.  –הקמת חברות אזוריות לביוב 

 מהנושאים שיוצגו ביום העיון. 

רפורמת הקמתן של חברות ביוב אזוריות הנה הרפורמה המהותית ביותר בתחום משק הביוב בעשור האחרון. 

מסמך זה מהווה סקירה של השינויים וכן העלאת סוגיות שונות, יש לציין כי רפורמה זו מורכבת וכוללת 

 מספר סתירות פנימיות.

 :יקרי הרפורמהע

 .מהווים חסם לפיתוח ובנייהבתחום סילוק וטיהור השפכים העיכובים וקשיים בשיתוף פעולה אזורי נוכח 

מיזמי בניה רבים  כתנאי לקבלת היתרי בנייה. ,החובה בהצגת פתרון מאושר לסילוק וטיהור שפכיםוכן, 

 מתעכבים בגלל עיכובים בהקמת מערכות אזוריות לסילוק וטיהור שפכים. 

על רקע זה בחרו אגף התקציבים במשרד האוצר ורשות המים והביוב הממשלתית, להתמודד עם חסם זה  

. וזאת באמצעות שינוי חוק תאגידי מים וביוב, ויישום של חוק תאגידי מים וביוב לתחום של טיהור השפכים

 . 2018-2017במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2001 –באמצעות תיקונים של חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 

למרות, שלדעת כותב מסמך זה חלק ניכר מהקשיים נובעים מכך: שהממשלה מטילה סיכונים על רשויות 

על הכנסת סעיפים להסכמי ים אוסר מקומיות ותאגידי מים וביוב, שאינם יכולים לנהל (לדוגמא: משרד הפנ

הזרמת שפכים מרשות מקומית שכנה למכון טיהור בבעלות רשות מקומית אחרת/תאגיד מים וביוב 

 שמאפשרים "קיזוז" כספים המועברים מהממשלה לרשויות המקומיות לטובת טיהור שפכים). 

רשויות מקומיות שאינן  פועל יוצא מכך היה, בין היתר, סירוב של רשויות מקומיות "חזקות" כלכלית לקלוט

סירוב זה נבע בעיקרו בגלל "חורים" ברגולציה ממשלתית והותרת בעלי ומפעילי מכוני "חזקות כלכלית". 

 טיהור שפכים ללא כלים אפקטיביים לגבות כספים בגין השירותים אותם עם נותנים.

ורים השונים במידה שלא טופלה על ידי הרגולט ,כמו כן נושא טיהור השפכים נותר כ"קופסה שחורה"

עד כדי צורך לשקם מכוני טיהור כתוצאה ,הזנחה של תשתיות סילוק וטיהור שפכים  -התוצאה מספקת. 

  .לאחר שנות הפעלה ספורות מאי טיפול ראוי בשפכים

לא ניתן להחזיק מכוני טיהור באיכות  ,שפכים הקיימתהיש לציין כי גם מבחינת ההכרה בעלויות טיהור 

לטיהור שפכים לרמה שניונית כל יתר תאגידי המים  למ"ק ₪ 2.6 -המקבל הכרה של כ איגודן הנדרשת (זולת

 .)למ"ק ₪ 1.6 -מקבלים עלות מוכרת של כ

את מחזיקי מכוני הטיהור לרמת תחזוקה מאלצת שקלים למ"ק,  1.6-2ת טיהור שפכים הנה וההכרה בעלוי

 לא אופטימאלית. 

שיש למצוא מנגנונים שיאפשרו  ,ל "חברות הביוב", אין מחלוקתהגם שאנו חלוקים על ההכרח בהקמתן ש

יש שיתופי פעולה בתחום סילוק וטיהור השפכים, כאשר תחום טיהור השפכים מטבעו הנו על בסיס אזורי. 

לציין לחיוב את היוזמה של אגף התקציבים ורשות המים והביוב הממשלתית, להתמודד עם תחום טיהור 

ים שדווקא יגדילו מהותית את תקציבי הפיתוח של מכוני טיהור שפכים. גם אם השפכים, תוך נקיטת צעד

http://www.alma-consulting.co.il/


 

 consulting.co.il-www.alma –לרישום ליום העיון 
 058-3320826בטלפון : ליום העיון  פרטים והרשמה

 2 

אנו סבורים שהיה ניתן לפתור את הבעיה ללא שינוי חקיקה נרחבים או הקמת החברות, הרפורמה שנקבעה 

 הנה החשובה ביותר בענף הביוב בעשור האחרון.

 עיקרי הרפורמה:

" בהתאם להצעת מועצת רשות המים והביוב, בכל מרחב ביוב תהיה רשאית מרחבי ביובהמדינה תחולק ל"

לתחומי יישובים  מחוץתהיה אחראית על הולכת שפכים  . "חברת הביוב"אחת בלבד"חברת ביוב" לפעול 

לפי תיקון החוק הנה חברה הפועלת במתכונת של "חברת הביוב" טיהור השפכים במכוני טיהור שפכים. על ו

 . תאגיד מים וביוב לכל דבר וענייןהנה " חברת הביוב" –פי "חוק תאגידי מים וביוב", דהיינו חברה שהוקמה ל

 מפת מרחבי ביוב ארציים - 1איור 

 

בהתאם לתיקון החוק מועצת רשות המים והביוב הממשלתית תקבע "אזורי ביוב". יש לציין כי מועצת רשות 

בקשה לקבלת עמדות הציבור ("שימוע"), שכלל הצגת חלוקת "מרחבי ביוב" המים והביוב כבר פרסמה 

מרחבי הביוב שהוצעו בשימוע רשות המים והביוב, מצורפת  12רשימת  לעיל. 1מוצעת כפי שמוצג באיור 

 ומסומנת כ"נספח א'".
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תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות (במקרה של רשויות מקומיות  :" תוקם על ידיחברת ביוב אזורית"

מועצות אזוריות מוכנסות מחויבות בהעברת פעילות המים והביוב לתאגיד מים וביוב), ולראשונה גם 

 לתחולת חוק תאגידי מים וביוב.

 :מחלק את ספקי השירותים בתחום הביוב לשני מקטעיםתיקון החוק 

אזורי), רשות מקומית, כאשר תאגיד מים וביוב יד מים וביוב (חד רשותי או תאג– "ספק שירותי ביוב" )1(

אחראי על מערכות הביוב "ספק שירותי ביוב"  . 1לעניין זה נכללת גם מועצה אזורית כרשות מקומית

 .בלבדבתחום היישובים 

היישובים ו/או שתוקם ותהיה אחראית על סילוק וטיהור שפכים, מחוץ לתחומי חברה  –"חברת ביוב"  )2(

" חברת הביוברישיונו של תאגיד מים וביוב (שכאמור חופף לשטח השיפוט של בעלות המניות שלו). "

תפעל במתכונת של תאגיד מים וביוב ותקבל "חברת הביוב"  "ספקי שירותי ביוב".תיתן את שירותיה ל

 במתכונת דומה לתאגיד מים וביוב. רישיון הפעלה 

על מועצות   - גם אם באופן חלקי -חוק תאגידי מים וביובתורחב תחולת ש ,נהמרכזית ההמשמעות ה

וללא הצורך באישור של ועדת  ,לחוק 151ללא קביעת כללים לפי המתכונת הנקובה בסעיף  וזאת ,אזוריות

 .הכלכלה של הכנסת לאישור כללים אלו

יון של תאגיד מים (במקרה " הנה לסילוק ואיסוף שפכים בתוך תחום הרישספק שירותי ביובאחריותו של "

שהוא גבולות הרשות/רשויות מקומיות המחזיקות במניותיו)  ,של תאגיד מים וביוב חופף "לקו הכחול"

השירות ניתן חברת הביוב" מבחינת "" של יישובי המועצה. 2הקו הכחולולעניין מועצה אזורית תחום "

 . ק וטיהור שפכיםהמקבל שירותי סילובמעמד של "לקוח" –ביוב" ה"ספק שירותי ל

הרלוונטית עבורו, מועצת רשות המים והביוב אמורה חברת ביוב" ויכול להיות בעל אמצעי שליטה ב"כמו 

 ".חברות ביוב" ל"ספק שירותי ביובלפרסם כללים לעניין צרוף של "

 מי יכול לקבל רישיון לפעול כ "חברות ביוב" ?

"תאגיד" (הכולל  בתיקון החוק יש לציין כי מכיוון שלא נרשם –חברת בת של תאגיד מים וביוב  )1(

בתוכו גם שותפויות רשומות, לתאגידי מים וביוב שיש להם היום שותפות רשומה יהיו חייבים 

רלוונטי נכון להיום רק לחברת מבט"י השייכת . לפרק את השותפות או לשנותה לחברת בת)

 ;לתאגיד המים והביוב הגיחון

קיימים שישה איגודי ערים לביוב הרשאים לבקש לקבל רישיון, יש לציין כי  –יוב איגוד ערים לב )2(

רלוונטי לאיגוד ערים . לחוק כבר היום אפשר לאיגודי ערים לביוב להפוך לתאגידי מים וביוב 4סעיף 

לביוב: איגודן, איגוד ערים לביוב איילון, איגוד ערים חיפה, איגוד ערים כרמיאל ואיגוד ערים שרון 

 ;דרומי

י שני בעלי מניות לפחות דחברה שאמצעי שליטה בה מוחזקים על י –חברה שהתאגדה בישראל  )3(

אנו מניחים שהכוונה לחברה שתהווה "גרעין" בכל מרחב טיהור  שהם "ספקי שירותי ביוב".

 שפכים. 

                                                           
יש לציין כי בפרק ההגדרות של חוק תאגידי מים וביוב, רשות מקומית מוגדרת רק מי שחייבת בתאגוד מים וביוב,  1

 קרי: עירייה או מועצה מקומית. בעת תיקון החוק נשמט הנושא מיוזמי התיקון.
הנו "הקו הכחול" , נוכח קושי לקבוע "גבולות" יישובים במועצות אזוריות, מסמך זה קובע כי "קו תחום היישוב"  2

 יש לציין כי התיקון בחוק לא התעמק בנושא של קביעת תחומי יישובים במועצות אזוריות.
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 העברת  פעילות ורכוש תפעולי ל"חברת ביוב" מ"ספק שירותי ביוב"

" (שכאמור אחראי על איסוף שפכים ועל מתקנים אך ורק בתחום ירותי ביובספק שתיקון החוק מאפשר ל"

היישובים) להעביר את הרכוש התפעולי שלו (הכולל, בין היתר: מאספי ביוב מחוץ לתחומי היישובים, תחנות 

שאיבה לשפכים מחוץ לתחומי היישוב, מכוני טיהור שפכים וכל מתקן אחר שמצוי מחוץ לתחום היישוב). 

הרכוש התפעולי ייעשו במתכונת דומה של העברת הרכוש התפעולי ("נכסים") מהרשויות המקומיות העברת 

 לתאגיד מים וביוב.

תיקון החוק כולל פרק המסמיך את מועצת רשות המים והביוב לקבוע כללים לעניין העברת רכוש תפעולי 

אגידי מים וביוב ומועצות אזוריות, הלוואות להקמת מערכות ביוב) מת –("נכסים") וכן התחייבויות (בעיקרן 

כמו כן, כולל תיקון החוק הסדרי מיסוי מיוחדים שעיקרם הקלה בחבות מס הנובעת  "חברות לביוב".ל

גם תיקונים אלו נקבעו במתכונת דומה להקמת "חברות הביוב". מאירוע של העברת הרכוש התפעולי ל

 תאגידי מים וביוב "רגילים".

 לתת שירות ל"ספק שירותי ביוב"חובתה של "חברת ביוב" 

" יכול להגיש בקשה ספק שירות ביובט. לחוק תאגידי מים וביוב על תיקוניו החדשים "13בהתאם לסעיף 

לא  " לקבלת שירותי הולכת שפכים וטיפול בשפכים באמצעותה, בכל מקרה בו שני הגופיםחברת ביובל"

ות המים, יש לציין כי הכרעת רשות המים בכל ימים, תובא ההכרעה למועצת רש 90הגיעו להסכמות בתוך 

 "חברת ביוב".מקרה לא תחייב "ספק שירותי ביוב" להצטרף ל

 הגנה על נושים קיימים שחובם יועבר ב"המחאת זכות" ל"חברות ביוב" 

תיקון החוק כולל פרק שבו נושים קיימים שמימנו הקמה ופעילות של מערכות לסילוק שפכים ומכוני טיהור 

לקבל סיוע מאוצר המדינה (יש לציין כי הסיוע יינתן בשיעור שיקבע שר האוצר ם, הנושים זכאים המועברי

 בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת). 

ימים  60חייבים לפנות בתוך נושים בתחום הביוב (בעיקר בנקים והמדינה באמצעות אשראי ממשלתי) 

לאחר מתן סיוע ממשלתי לנושים הם לת סיוע מאוצר המדינה. רעון ההתחייבות לקבימהיום שנקבע לפ

 גם אם מסמכי האשראי אינם מאפשרים זאת."חברות הביוב", מחויבים לבצע המחאת החיובים ל

במסגרת תיקוני חוק תאגידי מים וביוב לצמצום מספר תאגידי  2013יש לציין כי תיקון דומה נעשה בקיץ 

המים וביוב, נכון למועד כתיבת מסמך זה לא קבעה המדינה הסדרים כאמור של העברת התחייבויות ומתן 

 "רשת בטחון" לתאגידי מים וביוב. 

 הפעלה והעברה ) –(בנייה  BOTיון בשיטת חוסר ודאות לעניין מכוני טיהור המופעלים בזכ

לא מתמודדת עם מקרים בהם מופעל מכון טיהור בשיטה של זיכיון לזמן קצוב, בשיטת התקשרות הרפורמה 

והעבר את מכון הטיהור לאחר תקופה קצובה ארוכת טווח. קיימים מספר תאגידי מים וביוב -הפעל-של בנה

 פעלים בשיטה זו, לא ברור כיצד תיושם הרפורמה במקרים אלו. ורשויות מקומיות שמכוני הטיהור שלהם מו

  וייקור הריביות של גיוסי האשראי עצירה בטווח הקצר של אשראי בנקאי לתחום הביוב

מעריכה כי בחודשים הקרובים יתייבשו מקורות המימון, שאינם ממשלתיים וזאת עד לוודאות לעניין עלמא 

מקורות המימון יהיו הלוואות ממשלתיות יקרות (ריבית  2017-2018יש להניח שבשנים יישום הרפורמה. 

צמוד למדד) או מענקים בלבד. מכיוון שהחלטת הממשלה קובעת שסיוע  5%ההלוואות הממשלתיות הנה 
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יעדיפו אסטרטגיה  –בצדק מבחינתם -ממשלתי יינתן לחברות, תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות רבות

 של "לשבת על הגדר".
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  consulting.co.il-www.alma 

עלמא יעוץ עמדות של לקוחותיה של  מייצג בהכרח ואינו של כותבוהאישית  ומסמך זה מבטא את עמדת

  .בע"מ וניהול (י.א.)
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פרק ז': מים וביוב
תיקוןחוקתאגידי

מיםוביוב-מס'
10

בחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-242001)בפרקזה-חוקתאגידימיםוביוב(-19ר

בסעיף2- )1(

ס"חהתשס"א,עמ'454;התשע"ו,עמ'51ר 24
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ביוב חברת לעניין "וכן, יבוא בסופה לחברה", "הצטרפות בהגדרה )א(
אועקב הקמתה בעת משותפת בחברתביוב מניות של משותפת-הקצאה

הצטרפותשלספקשרותיביובלחברתהביובהמשותפתלפיסעיף13ג";

אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ב(

""חברתביוב"-מישקיבלרישיוןחברתביוב;

"חברתביובמשותפת"-חברתביובכאמורבסעיף15)ג1()1()ג(;";

אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )ג(

ספק בין בהסכם שנקבע היום - ביוב חברת לעניין - המעבר" ""יום
שירותיביובלביןחברתהביוב,באישורהממונה,לפיהוראותסעיף
13ט)ב(ו–)ג(,להעברתשירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביוב

לחברתהביוב;";

בהגדרה"מערכתביוב",בסופהיבוא"ולענייןספקשירותיביוב-תשתית )ד(
הולכהוטיפול";

אחריההגדרה"מקרקעיןציבוריים"יבוא: )ה(

""מרחבביוב"-כמשמעותובסעיף13ב;

"ספקשירותיביוב"-חברה,חברהאזורית,חברתביובורשותמקומית,
לרבותמועצהאזוריתואיגודערים,שמספקיםשירותיביוב;";

בהגדרה"פעילותחיונית",אחריפסקה)2(יבוא: )ו(

לגביחברתביוב-מתןשירותיהולכהוטיפוללצרכנים;"; )3("

בהגדרה"צרכן",לפני"לרבותרשותמקומית"יבוא"לענייןחברהאוחברה )ז(
אזורית-"ובסופהיבוא"ולענייןחברתביוב-מישמקבלשירותיהולכהוטיפול
לקבל לבקש שזכאי מי וכן 13ג, סעיף לפי משותפת ביוב לחברת הצטרף או

שירותיםאולהצטרףכאמור";

אחריההגדרה"רישיון"יבוא: )ח(

""רישיוןהולכהוטיפול"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפי
סעיף15)א(;

"רישיוןחברתביוב"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפיסעיף
15)ג1()1(;";

בהגדרה"שירותיביוב",אחרי"איסוףשפכים"יבוא"והולכתם"ובסופה )ט(
יבוא"ולענייןחברתביוב-שירותיהולכהוטיפול;";

אחריההגדרה"שירותיביוב"יבוא: )י(

תשתית באמצעות שניתנים ביוב שירותי - וטיפול" הולכה ""שירותי
הולכהוטיפול,ובכללזהאלה:הולכתשפכים,טיהורם,סילוקם
שיקום הרחבה, שדרוג, הקמה, לרבות וסילוקה, בבוצה וטיפול

ותחזוקהשלתשתיותההולכהוהטיפול;";

בהגדרה"תחוםהחברה",אחריפסקה)2(יבוא: )יא(

לגביחברתביוב-השטחבמרחבהביובשבוניתןלהרישיוןחברת )3("
ביובושבומצויהתשתיתהולכהוטיפולשלהאושלספקישירותיביוב
שביקשולקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאוהצטרפואליה,לפיהעניין,

בהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפיסעיף13ד;";

ביוב חברת לעניין "וכן, יבוא בסופה לחברה", "הצטרפות בהגדרה )א(
אועקב הקמתה בעת משותפת בחברתביוב מניות של משותפת-הקצאה

הצטרפותשלספקשרותיביובלחברתהביובהמשותפתלפיסעיף13ג";

אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ב(

""חברתביוב"-מישקיבלרישיוןחברתביוב;

"חברתביובמשותפת"-חברתביובכאמורבסעיף15)ג1()1()ג(;";

אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )ג(

ספק בין בהסכם שנקבע היום - ביוב חברת לעניין - המעבר" ""יום
שירותיביובלביןחברתהביוב,באישורהממונה,לפיהוראותסעיף
13ט)ב(ו–)ג(,להעברתשירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביוב

לחברתהביוב;";

בהגדרה"מערכתביוב",בסופהיבוא"ולענייןספקשירותיביוב-תשתית )ד(
הולכהוטיפול";

אחריההגדרה"מקרקעיןציבוריים"יבוא: )ה(

""מרחבביוב"-כמשמעותובסעיף13ב;

"ספקשירותיביוב"-חברה,חברהאזורית,חברתביובורשותמקומית,
לרבותמועצהאזוריתואיגודערים,שמספקיםשירותיביוב;";

בהגדרה"פעילותחיונית",אחריפסקה)2(יבוא: )ו(

לגביחברתביוב-מתןשירותיהולכהוטיפוללצרכנים;"; )3("

בהגדרה"צרכן",לפני"לרבותרשותמקומית"יבוא"לענייןחברהאוחברה )ז(
אזורית-"ובסופהיבוא"ולענייןחברתביוב-מישמקבלשירותיהולכהוטיפול
לקבל לבקש שזכאי מי וכן 13ג, סעיף לפי משותפת ביוב לחברת הצטרף או

שירותיםאולהצטרףכאמור";

אחריההגדרה"רישיון"יבוא: )ח(

""רישיוןהולכהוטיפול"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפי
סעיף15)א(;

"רישיוןחברתביוב"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפיסעיף
15)ג1()1(;";

בהגדרה"שירותיביוב",אחרי"איסוףשפכים"יבוא"והולכתם"ובסופה )ט(
יבוא"ולענייןחברתביוב-שירותיהולכהוטיפול;";

אחריההגדרה"שירותיביוב"יבוא: )י(

תשתית באמצעות שניתנים ביוב שירותי - וטיפול" הולכה ""שירותי
הולכהוטיפול,ובכללזהאלה:הולכתשפכים,טיהורם,סילוקם
שיקום הרחבה, שדרוג, הקמה, לרבות וסילוקה, בבוצה וטיפול

ותחזוקהשלתשתיותההולכהוהטיפול;";

בהגדרה"תחוםהחברה",אחריפסקה)2(יבוא: )יא(

לגביחברתביוב-השטחבמרחבהביובשבוניתןלהרישיוןחברת )3("
ביובושבומצויהתשתיתהולכהוטיפולשלהאושלספקישירותיביוב
שביקשולקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאוהצטרפואליה,לפיהעניין,

בהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפיסעיף13ד;";
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אחריההגדרה"תשלומיםאחרים"יבוא: )יב(

""תשתיתהולכהוטיפול"-מערכתביוב,שהיאאחדאויותרמאלה:

מיתקניםלטיהורשפכיםולסילוקםומיתקניםלטיפולבבוצה; )1(

מערכתביובשמצויהמחוץלתחוםחברהכהגדרתובפסקה)1( )2(
להגדרה"תחוםהחברה"אומחוץלתחוםרשותמקומית,ולעניין
מועצהאזורית-מחוץלתחוםיישובהמצויבתחוםמועצהאזורית;

ביבמאסףראשיוביובראשיעלכלמיתקניהם,קוויסניקה )3(
ותחנותשאיבהראשייםעלכלמיתקניהם;

שירותי ספק של לצרכן ישירות המחוברת ביוב מערכת למעט והכול
ביובשאינוחברתביוב,וכןבהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפי

סעיף13ד;";

בסעיף13א,במקום"עד2015"יבוא"עד2018"; )2(

אחריסעיף13איבוא: )3(

 "סימן ב'1: הפעלת שירותי הולכה וטיפול באמצעות
חברת ביוב

בהודעה13בר"מרחביביוב תקבע הממונה, בהמלצת הרשות, מועצת )א(
שבכלאחד למרחבים המדינה שלשטח חלוקה ברשומות
אחת ביוב לחברת ביוב חברת רישיון לתת יתאפשר מהם

בלבד;חלוקהכאמורתיקבעבהתחשבבמטרותחוקזהר

מועצתהרשותתיתןלציבורולכלגורםהנוגעבדבר )ב(
הזדמנותנאותהלהביאלפניהאתעמדתםבנוגעלחלוקה

כאמורבסעיףקטן)א(,בדרךשתורהמועצתהרשותר

העברתשירותי
הולכהוטיפול

לחברתביוב

ספקשירותיביובשאינוחברתביוברשאילבקשמחברת13גר )א(
הביובשבמרחבהביובשבוהואנמצאלקבלממנהשירותי
הולכהוטיפולאולהצטרףלחברתביובמשותפת,אםבחר
שלאלהמשיךלספקבעצמושירותיהולכהוטיפוללצרכניו

בכפוףלהוראותכלדין;בקשהכאמורטעונה-

לענייןספקשירותיביובשהוארשותמקומית- )1(
אישורמועצתהרשותהמקומית;

לענייןספקשירותיביובשהואחברה-אישור )2(
דירקטוריוןהחברה,ולענייןחברהשמוחזקתבידירשות

מקומיתאחת-גםאישורמועצתהרשותהמקומיתר

ביקשספקשירותיביובשאינוחברתביובלקבלשירותי )ב(
הולכהוטיפולמחברתהביובכאמורבסעיףקטן)א(,תהיה
חברתהביובחייבתלספקלואתהשירותיםהאמוריםלפי
רישיון קבלת שערב ביוב חברת ואולם זה; חוק הוראות
חברתביובסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביוב
במרחבהביובשלהלפיהסכםשנעשהכדיןביניהם,תהיה
רשאיתשלאלספקשירותיהולכהוטיפוללפיהוראותחוק
זה,ותמשיךלספקשירותיהולכהוטיפוללאותוספקלפי

הוראותההסכם,והכולכלעודההסכםבתוקףר
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להצטרף ביוב חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ג(
אותו תצרף )א(, קטן בסעיף כאמור ביובמשותפת לחברת

חברתהביובהמשותפת,לפיהוראותחוקזהר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלענייןאספקתשירותי )ד(
הולכהוטיפולכאמורבסעיףקטן)ב(ולענייןהצטרפותספק
שירותיביובשאינוחברתביובלחברתביובמשותפתכאמור
בסעיףקטן)ג(,ועדלקביעתכלליםכאמוריפעלוחברתהביוב
וספקשירותיהביובבהתאםלהוראותשתיתןהמועצהלשם

יישוםסעיףזהר

לענייןחברתביובשהיאאיגודערים,יראוספקשירותי )ה(
ביובשהוארשותמקומיתשבתחוםאותואיגודהערים,וכן
ספקשירותיביובשהואחברהשאמצעיהשליטהבהמוחזקים
בידירשותמקומיתכאמור,כמישביקשולקבלשירותיהולכה
וטיפולמחברתהביובכאמור,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ר

הוראותלעניין
תשתיתהולכה

וטיפול

מחברת13דר ביוב, חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )א(
ביוב,לקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברת
הספק - זה קטן )בסעיף 13ג בסעיף כאמור משותפת ביוב
המבקש(,רשאיהממונהלהורותכיתשתיתההולכהוהטיפול
שבאמצעותהתיתןחברתהביובאתשירותיההולכהוהטיפול

לספקהמבקש-

הספק של הביוב ממערכת מרכיבים תכלול )1(
המבקש,שנמצאיםבתחומוומשמשיםלהולכתביובאו
מרכיביםשלמערכתביובשיותקנובידיחברתהביוב

בתחומושלהספקהמבקש;

לאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול )2(
שלהספקהמבקשר

הורההממונהכאמורבסעיףקטן)א()1(,יראואתהשטח )ב(
שבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותהפסקהכתחומהשל
חברתהביובלענייןחוקזה;הורהכאמורבסעיףקטן)א()2(-
לאיראואתהשטחשבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותה

פסקהכתחומהשלחברתהביובלענייןחוקזהר

התקנוןשלחברתביוב,למעטאיגודערים,טעוןאישורשל13הרתקנוןחברתביוב
הממונה;הממונהיאשרואםנוכחכיהואתואםאתהוראות

חוקזהומטרותיור

העברתעובדים
לחברתביוב

ספקשירותיביובוחברתהביוב,אוספקישירותיביוב13ור )א(
ביניהם, להסכים רשאים משותפת, ביוב חברת שהקימו
וביניהםלביןהארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשל
עובדיספקשירותיביוב,ואםלאהיהארגוןמייצגלעובדי
ספקשירותיביוב-ביניהםלביןעובדספקשירותיהביוב,על
העברתעובדיספקשירותיביובמשירותספקשירותיביוב
לשירותחברתהביוב)להלן-הסכםלהעברתעובדים(;נחתם
הסכםלהעברתעובדים,יחולוהוראותאלהמיוםתחילתו,

שלאיקדםליוםהמעבר:

להצטרף ביוב חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ג(
אותו תצרף )א(, קטן בסעיף כאמור ביובמשותפת לחברת

חברתהביובהמשותפת,לפיהוראותחוקזהר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלענייןאספקתשירותי )ד(
הולכהוטיפולכאמורבסעיףקטן)ב(ולענייןהצטרפותספק
שירותיביובשאינוחברתביובלחברתביובמשותפתכאמור
בסעיףקטן)ג(,ועדלקביעתכלליםכאמוריפעלוחברתהביוב
וספקשירותיהביובבהתאםלהוראותשתיתןהמועצהלשם

יישוםסעיףזהר

לענייןחברתביובשהיאאיגודערים,יראוספקשירותי )ה(
ביובשהוארשותמקומיתשבתחוםאותואיגודהערים,וכן
ספקשירותיביובשהואחברהשאמצעיהשליטהבהמוחזקים
בידירשותמקומיתכאמור,כמישביקשולקבלשירותיהולכה
וטיפולמחברתהביובכאמור,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ר

הוראותלעניין
תשתיתהולכה

וטיפול

מחברת13דר ביוב, חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )א(
ביוב,לקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברת
הספק - זה קטן )בסעיף 13ג בסעיף כאמור משותפת ביוב
המבקש(,רשאיהממונהלהורותכיתשתיתההולכהוהטיפול
שבאמצעותהתיתןחברתהביובאתשירותיההולכהוהטיפול

לספקהמבקש-

הספק של הביוב ממערכת מרכיבים תכלול )1(
המבקש,שנמצאיםבתחומוומשמשיםלהולכתביובאו
מרכיביםשלמערכתביובשיותקנובידיחברתהביוב

בתחומושלהספקהמבקש;

לאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול )2(
שלהספקהמבקשר

הורההממונהכאמורבסעיףקטן)א()1(,יראואתהשטח )ב(
שבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותהפסקהכתחומהשל
חברתהביובלענייןחוקזה;הורהכאמורבסעיףקטן)א()2(-
לאיראואתהשטחשבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותה

פסקהכתחומהשלחברתהביובלענייןחוקזהר

התקנוןשלחברתביוב,למעטאיגודערים,טעוןאישורשל13הרתקנוןחברתביוב
הממונה;הממונהיאשרואםנוכחכיהואתואםאתהוראות

חוקזהומטרותיור

העברתעובדים
לחברתביוב

ספקשירותיביובוחברתהביוב,אוספקישירותיביוב13ור )א(
ביניהם, להסכים רשאים משותפת, ביוב חברת שהקימו
וביניהםלביןהארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשל
עובדיספקשירותיביוב,ואםלאהיהארגוןמייצגלעובדי
ספקשירותיביוב-ביניהםלביןעובדספקשירותיהביוב,על
העברתעובדיספקשירותיביובמשירותספקשירותיביוב
לשירותחברתהביוב)להלן-הסכםלהעברתעובדים(;נחתם
הסכםלהעברתעובדים,יחולוהוראותאלהמיוםתחילתו,

שלאיקדםליוםהמעבר:
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הסכם פי שהועברעל ביוב ספקשירותי עובד )1(
להעברתעובדים,יהיהעובדחברתהביובהחלביום

שנקבעבו;

עלאףהאמורבכלדין,עובדספקשירותיהביוב )2(
שהיהלעובדחברתהביובכאמורבפסקה)1(,לאיהיה
זכאילהטבותפרישהכלשהןבשלההעברה,והואלא
יהיהרשאילתבועמספקשירותיהביובאתזכויותיו
עובד היותו תקופת בשל ומעביד עובד יחסי מכוח
שלו,שחברתהביובקיבלהעלעצמהבהסכםלהעברת

עובדיםלקייםאותןר

לגביתקופתהיותהחברהחברהעירונית,כמשמעותה )ב(
בסעיף21לחוקיסודותהתקציב,תשמ"ה-1985,יהיוהסכמי
העבודהביןחברתהביובלביןהארגוןהמייצגאתהמספר
הגדולביותרשלעובדיספקשירותיהביוב,שעניינםתנאי
עבודה,שינוייתקן,שכרוהטבותאחרות,וכןחוזיםאישיים
ביןהחברהלביןעובדיהשעניינםכאמור,טעוניםאישורשל
מועצתהרשות;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראות

החוקהאמורלענייןחברהעירוניתר

העברתנכסים
לחברתביוב

ספקשירותיביובשאינוחברתביובהמצטרףלחברת13זר )א(
ביובמשותפתיעבירלחברתהביובהמשותפתאתכלזכויותיו

בתשתיתההולכהוהטיפולשלור

שירותי לקבל ביוב במרחב ביוב שירותי ספק ביקש )ב(
הולכהוטיפולמחברתהביובשבאותומרחבביוב-

בתשתית זכויות הביוב לחברת הספק יעביר )1(
הולכה שירותי למתן ששימשה והטיפול ההולכה
השקעה כל כנגד המעבר יום ערב ידו, על וטיפול
חדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכהוהטיפול
שמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספקהאמור,
בהתאםלכלליםשקבעההמועצהלפיסעיף13ט)א()4(,
בהסכם שייקבע כפי - כאמור כללים לקביעת ועד
ההעברהלפיסעיף13ט)ב(ביןספקשירותיהביובלבין

חברתהביוב,באישורהמועצה;

רשאיהספקלהעבירלחברתהביובהתחייבויות )2(
זכויות כנגד ידו, על שנלקחו להלוואות בהתאם
בתשתיתההולכהוהטיפולשלו,כפישייקבעבהסכם
ההעברהלפיסעיף13ט)ב(ביןספקשירותיהביובלבין

חברתהביוב,באישורהממונהר

אישרהממונהאתהסכםההעברהלפיסעיף13ט)ב(, )ג(
תבואחברתהביובלענייןהזכויותבנכסיםשהועברובהסכם,
מיוםהמעבר,במקוםספקשירותיהביובלכלדבר,עלאף
האמורבכלדיןובכלחוזה,לרבותחוזהבדברשעבודהנכסים;
זכויותבעלהשעבודיהיוכלפיחברתהביוב,ואולםאםקבע
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ביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כיההעברהפוגעתפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיהואלצוותכיספקשירותיהביוב
ימשיךלהיותחייבכלפיבעלהשעבודיחדעםחברתהביובר

רישיונותשניתנולפיחוקהמים,לספקשירותיביוב, )ד(
יועברו חוק, אותו לפי בהוראות עליו שהוטלו חובות וכן
לחברתהביובהחלמיוםהמעבר;איןבהוראהזוכדילגרוע
מסמכויותיהםשלמנהלהרשותומועצתהרשותלפיהחוק

האמורר

העברתזכויות
והתחייבויות
לחברתביוב

וטיפול13חר הולכה שירותי לקבל שהחליט ביוב שירותי ספק
מחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יעבירלחברת
התקשרויות הסכמים, לפי וסמכויותיו זכויותיו את הביוב
להפעלת הנוגע בכל הסכמים( - זה )בסעיף ועסקאות
תשתיותהולכהוטיפולערביוםהמעבר;מיוםהמעבריהיו
הזכויותוהסמכויותכאמורנתונותלחברתהביוב,והחובות
וההתחייבויותהמוטלותעלספקשירותיהביובלפיההסכמים
יהיומוטלותעלחברתהביוב,והיאתבואבמקוםספקשירותי
המחאת ובדיני חוזה בכל האמור אף על דבר, לכל הביוב

חיוביםר

תנאיההעברה
לענייןחברתביוב

מועצתהרשותתקבע,לאחרהתייעצותעםהממונה,13טר )א(
והזכויות הנכסים יועברו שבהם התנאים לעניין כללים
מספקשירותיהביובלחברתהביוב;לענייןזהתהיההמועצה

רשאית,ביןהשאר,לקבועכלליםועקרונותבענייניםאלה:

חישובשוויהנכסיםהמועברים; )1(

כנגד יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )2(
להקצאתמניותבחברתהביובהמשותפת;

לחברת יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )3(
הביובכהלוואה,ותנאיההלוואה,לרבותשעבודנכסים

להבטחתפירעונה;

והטיפול ההולכה בתשתית הזכויות קביעת )4(
שיועברומספקשירותיהביובלחברתהביובכנגדכל
השקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכה
והטיפולשמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספק
האמורכאמורבסעיף13ז)ב()1(,וכןהתנאיםוהמועדים

לביצועההעברהכאמורר

הנכסים,הזכויותוהחובותאשריועברוכאמורבסעיפים )ב(
13זעד13חו–13יותנאיהעברתםייקבעובהסכםביןספק
שירותיהביובלביןחברתהביוב,בכפוףלכלליםשייקבעולפי
סעיףקטן)א(;הסכםכאמורטעוןאישורשלהממונהוהוא
יאשרואםנוכחכיההסכםתואםאתהכלליםואתהוראות

חוקזהומטרותיור

)ב(,ייקבעגםיוםהעברת בהסכםכאמורבסעיףקטן )ג(
שירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביובלחברתהביובר

ביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כיההעברהפוגעתפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיהואלצוותכיספקשירותיהביוב
ימשיךלהיותחייבכלפיבעלהשעבודיחדעםחברתהביובר

רישיונותשניתנולפיחוקהמים,לספקשירותיביוב, )ד(
יועברו חוק, אותו לפי בהוראות עליו שהוטלו חובות וכן
לחברתהביובהחלמיוםהמעבר;איןבהוראהזוכדילגרוע
מסמכויותיהםשלמנהלהרשותומועצתהרשותלפיהחוק

האמורר

העברתזכויות
והתחייבויות
לחברתביוב

וטיפול13חר הולכה שירותי לקבל שהחליט ביוב שירותי ספק
מחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יעבירלחברת
התקשרויות הסכמים, לפי וסמכויותיו זכויותיו את הביוב
להפעלת הנוגע בכל הסכמים( - זה )בסעיף ועסקאות
תשתיותהולכהוטיפולערביוםהמעבר;מיוםהמעבריהיו
הזכויותוהסמכויותכאמורנתונותלחברתהביוב,והחובות
וההתחייבויותהמוטלותעלספקשירותיהביובלפיההסכמים
יהיומוטלותעלחברתהביוב,והיאתבואבמקוםספקשירותי
המחאת ובדיני חוזה בכל האמור אף על דבר, לכל הביוב

חיוביםר

תנאיההעברה
לענייןחברתביוב

מועצתהרשותתקבע,לאחרהתייעצותעםהממונה,13טר )א(
והזכויות הנכסים יועברו שבהם התנאים לעניין כללים
מספקשירותיהביובלחברתהביוב;לענייןזהתהיההמועצה

רשאית,ביןהשאר,לקבועכלליםועקרונותבענייניםאלה:

חישובשוויהנכסיםהמועברים; )1(

כנגד יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )2(
להקצאתמניותבחברתהביובהמשותפת;

לחברת יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )3(
הביובכהלוואה,ותנאיההלוואה,לרבותשעבודנכסים

להבטחתפירעונה;

והטיפול ההולכה בתשתית הזכויות קביעת )4(
שיועברומספקשירותיהביובלחברתהביובכנגדכל
השקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכה
והטיפולשמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספק
האמורכאמורבסעיף13ז)ב()1(,וכןהתנאיםוהמועדים

לביצועההעברהכאמורר

הנכסים,הזכויותוהחובותאשריועברוכאמורבסעיפים )ב(
13חו–13יותנאיהעברתםייקבעובהסכםביןספק 13זעד
שירותיהביובלביןחברתהביוב,בכפוףלכלליםשייקבעולפי
סעיףקטן)א(;הסכםכאמורטעוןאישורשלהממונהוהוא
יאשרואםנוכחכיההסכםתואםאתהכלליםואתהוראות

חוקזהומטרותיור

)ב(,ייקבעגםיוםהעברת בהסכםכאמורבסעיףקטן )ג(
שירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביובלחברתהביובר
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לקבלת בקשה ביוב, לחברת ביוב שירותי ספק הגיש )ד(
לחברת להצטרף בקשה או ממנה, וטיפול הולכה שירותי
90ימים ביובמשותפת,ולאהגיעוהצדדיםלהסכםבתוך
להוראות בהתאם הצדדים יפעלו הבקשה, הגשת ממועד
שייתןהממונהלענייןזה,החלמהמועדשיורהעליו,ויראו
אתהמועדשיורהעליוכאמורכיוםהמעברלענייןחוקזה;
חלקוחברתהביובאוספקשירותיהביובעלהוראותהממונה
כאמור,תובאהמחלוקתלהכרעתהמועצה;הכריעההמועצה
כאמורבניגודלעמדתספקשירותיהביוב,יהיהספקשירותי
הביוברשאילבטלאתבקשתולקבלשירותיהולכהוטיפול
מחברתהביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,לפיהענייןר

מועצתהרשותתקבע,בהתייעצותעםהממונה,)ה( )1(
כלליםלשםהבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברות
ביובועמידתןבהתחייבויותשהועברואליהןמספקי

שירותיביובר

לעמוד ביוב חברת של ביכולתה היה לא )2(
בהתחייבויותשהועברואליהמספקשירותיביובאו
בהתחייבויותשהיולהערבצירופושלספקשירותי
ביובאליה,זכאיםנושיספקשירותיהביובאו,לפי
העניין,נושיספקשירותיהביובשהואחברתהביוב
שיקבע בשיעור המדינה מאוצר לסיוע המשותפת,
ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת האוצר, שר

הכלכלהשלהכנסתר

לגבי סיוע המבקש ביוב שירותי ספק נושה )3(
התחייבותכלפיויגישאתבקשתולמיששרהאוצר
הסמיךלכךמביןעובדימשרדו)בסעיףזה-הגורם
המוסמך(,לאחרשחלפו60ימיםמהיוםשנקבעלפירעון
ההתחייבותו–30ימיםמהיוםשבופנהלחברתהביוב,
לפיהעניין,בדרישהלקיוםההתחייבות;שרהאוצר

רשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשהכאמורר

עלאףהאמורבפסקה)2(,לאיינתןסיועאםהגורם )4(
כי הממונה, עם התייעצות לאחר החליט, המוסמך

אי–יכולתהשלחברתהביובלקייםאתהתחייבויותיה
אינונובעמצירוףספקשירותיהביובר

ניתןסיועלפיפסקה)2(,יראואתהחובלנושה )5(
ספקשירותיביוב,בסכוםהסיועשניתן,כאילוהומחה
למדינה,אףאםבהסכםשבינולביןחברתהביובנקבעה

הוראההמונעתהמחאהכאמורר

בסעיףקטןזה,"נושהספקשירותיביוב"-נושה )6(
שהתקשרעםספקשירותיביובטרםהצטרפותושל
לעניין משותפת, ביוב לחברת הביוב שירותי ספק
תשתיתהולכהוטיפול,ולענייןחברתביובמשותפת
- שהוקמה לאחר ביוב שירותי אליהספק שצירפה
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גםנושהשהתקשרעםחברתהביובהמשותפתטרם
הצטרפותושלספקשירותיהביובכאמורלחברתהביוב

המשותפת,לענייןתשתיתהולכהוטיפולר

תביעותועילות
לענייןחברתביוב

כלתביעהשהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותי13יר )א(
הביובאונגדולפנייוםהמעבר,בקשרלשירותיהולכהוטיפול
אותשתיותהולכהוטיפול,אובקשרלרישיונות,להסכמים,
להתקשרויותאועסקאותכאמורבסעיפים13ועד13ט,בנוגע
לשירותיםאותשתיותכאמור,וכןכלעילהשלתביעהכזו
שהיתהקיימתאותוזמן,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולא
החלהחברתהביובלתתשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
הביוב לחברת הצטרף לא הביוב שירותי שספק או הביוב

המשותפת,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובדיניהמחאתחיובים, )ב(
ספקשירותיביובוחברתביוברשאיםלהסכיםכיכלתביעה
שהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותיהביובאונגדו
לפנייוםהמעבר,בקשרלתשתיתההולכהוהטיפול,אובקשר
כאמור עסקאות או להתקשרויות להסכמים, לרישיונות,
בסעיפים13ועד13ט,וכןכלעילהשלתביעהכזושהיתה
קיימתאותוזמן,תועברמספקשירותיהביובלחברתהביוב
ובלבדשהממונהאישראתההעברהכאמור;ואולםאםקבע
ביתהמשפט,לבקשתתובעאומבקש,כיהדברפוגעפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיביתהמשפטלצוותכיספקשירותי

הביובימשיךלהיותצדלתביעהיחדעםחברתהביובר

פטורממסים
לענייןחברתביוב

על13יאר המחויבים, בשינויים יחולו, ו–13א 13)א( סעיפים )א(
חברתביובועלהסכמיםלפיסימןזהר

שירותיביוב העברתנכסמספק על 13)ב(יחול סעיף )ב(
לחברתביוב,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"סעיף11" )1(
יקראו"סעיף13ט";

ההעברה" "יום ההגדרה במקום ,)4( בפסקה )2(
יקראו:

""יוםההעברה"-יוםהחתימהעלההסכםבין
הביוב, חברת לבין הביוב שירותי ספק

כמשמעותוסעיף13ט)ב(ר"

תחולתהוראות
לענייןחברתביוב

למעט13יבר חברה, לעניין החוק הוראות יחולו ביוב חברת על
הוראותסימניםא'ו–ב'שלפרקזה,וסעיפים29)א(,30עד32
ו–124ולענייןחברתביובשהיאאיגודערים-גםלמעטלעניין

סעיפים112,28ו–הוראותפרקיםד'ו–ה'וסימןב'לפרקח'ר";

בסעיף14,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאיעסוקספקשירותיביובבשירותי ")ב(
הולכהוטיפול,אלאאםכןניתןלורישיוןהולכהוטיפוללפיחוקזהובהתאם

לתנאיו;הוראהזולאתחולעלספקשירותיביובשהתקייםבואחדמאלה:

גםנושהשהתקשרעםחברתהביובהמשותפתטרם
הצטרפותושלספקשירותיהביובכאמורלחברתהביוב

המשותפת,לענייןתשתיתהולכהוטיפולר

תביעותועילות
לענייןחברתביוב

כלתביעהשהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותי13יר )א(
הביובאונגדולפנייוםהמעבר,בקשרלשירותיהולכהוטיפול
אותשתיותהולכהוטיפול,אובקשרלרישיונות,להסכמים,
להתקשרויותאועסקאותכאמורבסעיפים13ועד13ט,בנוגע
לשירותיםאותשתיותכאמור,וכןכלעילהשלתביעהכזו
שהיתהקיימתאותוזמן,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולא
החלהחברתהביובלתתשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
הביוב לחברת הצטרף לא הביוב שירותי שספק או הביוב

המשותפת,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובדיניהמחאתחיובים, )ב(
ספקשירותיביובוחברתביוברשאיםלהסכיםכיכלתביעה
שהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותיהביובאונגדו
לפנייוםהמעבר,בקשרלתשתיתההולכהוהטיפול,אובקשר
כאמור עסקאות או להתקשרויות להסכמים, לרישיונות,
בסעיפים13ועד13ט,וכןכלעילהשלתביעהכזושהיתה
קיימתאותוזמן,תועברמספקשירותיהביובלחברתהביוב
ובלבדשהממונהאישראתההעברהכאמור;ואולםאםקבע
ביתהמשפט,לבקשתתובעאומבקש,כיהדברפוגעפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיביתהמשפטלצוותכיספקשירותי

הביובימשיךלהיותצדלתביעהיחדעםחברתהביובר

פטורממסים
לענייןחברתביוב

על13יאר המחויבים, בשינויים יחולו, ו–13א 13)א( סעיפים )א(
חברתביובועלהסכמיםלפיסימןזהר

שירותיביוב העברתנכסמספק על 13)ב(יחול סעיף )ב(
לחברתביוב,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"סעיף11" )1(
יקראו"סעיף13ט";

ההעברה" "יום ההגדרה במקום ,)4( בפסקה )2(
יקראו:

""יוםההעברה"-יוםהחתימהעלההסכםבין
הביוב, חברת לבין הביוב שירותי ספק

כמשמעותוסעיף13ט)ב(ר"

תחולתהוראות
לענייןחברתביוב

למעט13יבר חברה, לעניין החוק הוראות יחולו ביוב חברת על
הוראותסימניםא'ו–ב'שלפרקזה,וסעיפים29)א(,30עד32
ו–124ולענייןחברתביובשהיאאיגודערים-גםלמעטלעניין

סעיפים112,28ו–הוראותפרקיםד'ו–ה'וסימןב'לפרקח'ר";

בסעיף14,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאיעסוקספקשירותיביובבשירותי ")ב(
הולכהוטיפול,אלאאםכןניתןלורישיוןהולכהוטיפוללפיחוקזהובהתאם

לתנאיו;הוראהזולאתחולעלספקשירותיביובשהתקייםבואחדמאלה:
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בהתאםלכלליםשקבעה בקבלתרישיון מהצורך פטור לגביו חל )1(
מועצתהרשותלפיסעיף21א;

הואאיגודעריםהמספקשירותיהולכהוטיפול,הכולליםהולכת )2(
שפכיםוהטיפולבהםגםיחדר

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,מישקיבלרישיוןחברתביוב, )ג(
לאיעסוקבמתןשירותיהולכהוטיפולאלאלפיהרישיוןהאמורובהתאםלתנאיו;
עלאףהאמור,ובלילגרועמהוראותסעיף13ג,מישקיבלרישיוןחברתביובועסק
כדיןאושהואחברה–בתשלחברהשעסקהכדין,ערבמתןהרישיון,במתןשירותי
הולכהוטיפוללספקשירותיביוב,רשאילהמשיךלתתשירותיהולכהוטיפול
לאותוספק,בהתאםלדיןהאמור,למעטחברתביובשהיאאיגודעריםשנתנה

שירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביובכאמורשהואחברבאיגודהעריםר";

בסעיף15- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולפעילותנוספת"יבוא"וכןלתתלספקשירותיביוב )א(
רישיוןלשירותיהולכהוטיפול,"ובסופויבוא"ולענייןרישיוןשירותיהולכה
וטיפול-להגשמתמטרותהוראותהדיןלענייןשירותיהולכהוטיפולשחלות

עלבעלרישיוןשירותיהולכהוטיפול";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הממונהרשאי,באישורהמועצהועלפיכלליםשקבעהלפי")ג1( )1(
סעיף21א,לתתרישיוןחברתביובלאחדמאלה,שביקשלקבלרישיון

כאמור:

חברה–בתשלחברה; )א(

איגודערים; )ב(

בישראל שהתאגדה החברות בחוק כהגדרתה חברה )ג(
לפיחוקהחברותוכלאמצעיהשליטהבההםבידישניספקי

שירותיביובאויותרר

לאיינתןרישיוןחברתביובלמישהממוצעהשנתישלכמות )2(
השפכיםהמיוצריםאוהמטופליםעלידיוקטןמ–10מיליוןמטרים
מעוקבים,אלאאםכןניתןאישורהשלהמועצהלכך,אםנוכחה
כיקיימיםטעמיםמיוחדיםלעשותכן;לענייןזה,"ממוצעשנתי"-
ממוצעשנתיכפישחושבלענייןהתקופהשלשלושהשניםשקדמו

לשנהשבההוגשההבקשהלרישיוןר

המועצהתפרסם,באתרהאינטרנטשלהרשות,לפחות30ימים )3(
מראש,הודעהבדברכוונתהלתתאישורלרישיוןלפיפסקאות)1(
או)2(וכןתמציאהודעהבדברכוונתהכאמורלכלספקישירותי
אישור מתן החלטהבדבר במרחבהביוב;המועצהתקבל הביוב
רישיוןחברת לאחרשנתנהלמישביקש )2( או )1( לפיפסקאות
ביובולספקישירותיהביוב,במרחבהביוב,הזדמנותלהשמיעאת
טענותיהםושקלהאתעמדותהציבורשנמסרולהבכתבלענייןזהר
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ביוב לחברת ביוב חברת רישיון מתן תאשר לא המועצה )4(
משותפת,אלאאםכןהשתכנעהכימתקיימיםתנאיםמיוחדים
המחייביםהקמתחברתביובמשותפתבמרחבהביוב,ביןהשאר,
ההולכה שירותי את לספק המסוגל קיים גוף העדר אלה: בשל
והטיפולבכלשטחימרחבהביוב,לרבותבשלאי–יכולתפיננסית
אוהנדסיתלתתאתהשירותיםכאמור,קיומןשלתשתיותהולכה
וטיפולמשותפותמהותיותבמרחבהביוב,אויכולתמוכחתלשיתוף
פעולהשלכללהגופיםהפועליםבמרחבהביובבתחוםמתןשירותי

הולכהוטיפולר

הממונהייתןרישיוןלפעילותנוספתכאמורבפסקאות)3(ו–)4( )5(
להגדרה"פעילותנוספת"לחברתביובשביקשהזאתר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

")ה(רישיונותלשירותיהולכהוטיפוללספקישירותיביוביינתנו
לפיעקרונותאחידיםר";

בסעיף16)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )6(

ייתןלחברהאולספקשירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהם;"; )1("

במקוםסעיף17יבוא: )7(

רישיוןוכלשינויבויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,וכן17ר"פרסום
באתרהאינטרנטשלבעלהרישיוןאםישכזהר";

בסעיף19)ב(,בסופויבוא"והכוללפיכלליםשקבעההמועצהלפיסעיף21א,ועד )8(
לקביעתכלליםכאמור-בהתאםלהוראותשתיתןהמועצהר";

בסעיף21- )9(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביתמשפטשלום"יבוא"ביתהדיןלמיםכמשמעותו )א(
בחוקהמים)בחוקזה-ביתהדיןלמים(";

בסעיףקטן)ו(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"ביתהדיןלמים"; )ב(

בסעיף21א- )10(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"והבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברה" )א(
יבוא"הבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברהוהתנהלותההנאותה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בלילגרועמסמכותמועצתהרשותלפיסעיףקטן)א(,תקבעהמועצה ")ב(
בכלליםאתהתנאיםוהמועדיםלהגשתבקשהלקבלתרישיוןחברתביוב
ולמתןרישיוןחברתביוב,ובכללזהתקבעכלליםלבחירתגוףשיקבל
רישיוןחברתביוב,לרבותאםהיהיותרמגוףאחדשביקשזאתלעניין
כאמור-רשאיתהמועצה מועדים קביעת ולעניין מסוים, ביוב מרחב
לקבועמועדיםשוניםלמרחביביובשונים;בקביעתכלליםכאמור,יובאו

בחשבון,ביןהשאר,השיקוליםהאלה,בכפוףלמטרותהחוק:

יציבותוהכלכליתשלמבקשהרישיון; )1(

ניסיוןמבקשהרישיוןבתחוםהביובוהיקףתשתיותההולכה )2(
והטיפולהקיימות;

ביוב לחברת ביוב חברת רישיון מתן תאשר לא המועצה )4(
משותפת,אלאאםכןהשתכנעהכימתקיימיםתנאיםמיוחדים
המחייביםהקמתחברתביובמשותפתבמרחבהביוב,ביןהשאר,
ההולכה שירותי את לספק המסוגל קיים גוף העדר אלה: בשל
והטיפולבכלשטחימרחבהביוב,לרבותבשלאי–יכולתפיננסית
אוהנדסיתלתתאתהשירותיםכאמור,קיומןשלתשתיותהולכה
וטיפולמשותפותמהותיותבמרחבהביוב,אויכולתמוכחתלשיתוף
פעולהשלכללהגופיםהפועליםבמרחבהביובבתחוםמתןשירותי

הולכהוטיפולר

הממונהייתןרישיוןלפעילותנוספתכאמורבפסקאות)3(ו–)4( )5(
להגדרה"פעילותנוספת"לחברתביובשביקשהזאתר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

")ה(רישיונותלשירותיהולכהוטיפוללספקישירותיביוביינתנו
לפיעקרונותאחידיםר";

בסעיף16)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )6(

ייתןלחברהאולספקשירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהם;"; )1("

במקוםסעיף17יבוא: )7(

רישיוןוכלשינויבויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,וכן17ר"פרסום
באתרהאינטרנטשלבעלהרישיוןאםישכזהר";

בסעיף19)ב(,בסופויבוא"והכוללפיכלליםשקבעההמועצהלפיסעיף21א,ועד )8(
לקביעתכלליםכאמור-בהתאםלהוראותשתיתןהמועצהר";

בסעיף21- )9(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביתמשפטשלום"יבוא"ביתהדיןלמיםכמשמעותו )א(
בחוקהמים)בחוקזה-ביתהדיןלמים(";

בסעיףקטן)ו(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"ביתהדיןלמים"; )ב(

בסעיף21א- )10(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"והבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברה" )א(
יבוא"הבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברהוהתנהלותההנאותה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בלילגרועמסמכותמועצתהרשותלפיסעיףקטן)א(,תקבעהמועצה ")ב(
בכלליםאתהתנאיםוהמועדיםלהגשתבקשהלקבלתרישיוןחברתביוב
ולמתןרישיוןחברתביוב,ובכללזהתקבעכלליםלבחירתגוףשיקבל
רישיוןחברתביוב,לרבותאםהיהיותרמגוףאחדשביקשזאתלעניין
כאמור-רשאיתהמועצה מועדים קביעת ולעניין מסוים, ביוב מרחב
לקבועמועדיםשוניםלמרחביביובשונים;בקביעתכלליםכאמור,יובאו

בחשבון,ביןהשאר,השיקוליםהאלה,בכפוףלמטרותהחוק:

יציבותוהכלכליתשלמבקשהרישיון; )1(

ניסיוןמבקשהרישיוןבתחוםהביובוהיקףתשתיותההולכה )2(
והטיפולהקיימות;
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שיקוליםתפעוליים,הנדסיים,כלכליים,סביבתיים,בריאותיים )3(
ותכנוניים;

ייעולמשקהביובוהפיקוחעליור )4(

מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלמתןפטורמהצורךבקבלת )ג(
רישיוןשירותיהולכהוטיפול,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

וזאת,ביןהשאר,בשלהיקףהשפכיםהמיוצריםאוהמטופליםעלידור";

בסעיף22,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )11(

התעוררספקאומחלוקתכאמורבסעיףקטן)ב(,בענייןחלוקתהאחריות ")ג(
ביחסלמתןשירותיביוב,לרבותבענייןהאחריותלגביתשתיתהולכהוטיפול
אוהשימושבה,ביןחברתביובלביןצרכןשלחברתהביובאוביןספקישירותי
ביוב,יכריעבכךהממונהלאחרשנתןלצדדיםהזדמנותלהשמיעאתטענותיהם,

לפיכלליםשתקבעהמועצהלפיסעיף21אר

סברספקשירותיביוב)בסעיףזה-המבקש(,כיעלספקשירותיביוב )ד(
אחר,לעשותמעשהאולהימנעמלעשותמעשהכדילהבטיחקיומןשלהוראות
החוקאוהוראותלפיולענייןשירותיהולכהוטיפול,רשאיהמבקשלפנותאל
ספקשירותיהביובהאחר,ולבקשולעשותכן;לאנענתההבקשה,רשאיהמבקש
לפנותלממונהולבקשולהפעילאתסמכויותיולפיחוקזהלשםהבטחתקיומן
שלהוראותהחוקכאמור;הממונהיכריעבבקשהלאחרששמעאתהצדדיםעל

פיכלליםשקבעהמועצתהרשותלפיסעיף21אר";

בסעיף23)א()2(,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותי )12(
הולכהוטיפול,לפיהעניין";

בסעיף29,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )13(

חברהשאינהחברתביוב)בסעיףקטןזה-החברה(אורשותמקומית, ")א1(
שבמרחבהביובשלחברתביוב,רשאיותלהסכיםעםחברתהביוב,כיחברת
הרשות של בתחומה או החברה של בתחומה חיונית פעילות תבצע הביוב
מועצתרשות המקומית,לפיהעניין;הסכמהכאמורטעונהאישורהשלכל

מקומית,שלרשותמקומיתהמחזיקהבחברהר";

בסעיף30)ב(,בסופויבוא"לאיהיהבקביעתשרהפניםכאמורכדילשנותאת )14(
החלוקהשלשטחהמדינהלמרחביביובלפיסעיף13בר";

בסעיף33,במקום"תאסוףשפכים,תטהרםאותספקם"יבוא"תספקשירותיביוב"; )15(

בסעיף36,במקום"החליטדירקטוריוןהחברה"יבוא"החליטודירקטוריוןהחברה )16(
אומועצתאיגודהערים";

בסעיף51,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )17(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,בתחומושלספקשירותיביובשבחר ")ד(
לקבלשירותיהולכהוטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יהיו
הסמכותלקבועהוראותכאמורבסעיףקטן)א(והסמכותלדרושביצועפעולות
כאמורבסעיףקטן)ג(,נתונותלחברתהביובבלבד,לאחרשהתייעצהעםספק
שירותיהביובכאמור;חברתהביובתמסורלספקשירותיהביובכאמורהודעה

עלקביעתהוראהאודרישתביצועפעולה,לפיסעיףקטןזהר";

בסעיף52)א(,אחרי"סעיף51)א("יבוא"או)ד("ואחרי"לפיסעיף51)ג("יבוא"או)ד("; )18(
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בסעיף53)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )19(

שהיאחברתביוב,בתחומושלספקשירותיביובשבחרלקבלשירותיהולכה )3("
וטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת-להורותלספקשירותי
ביובלהפעילאתסמכותוכאמורבפסקאות)1(ו–)2(וכןלהפסיקאולצמצםאת

מתןשירותיההולכהוהטיפולר";

בסעיף61)ה(,בסופויבוא"אובחברתביוב"; )20(

בסעיף68)א(,בסופויבוא"ולענייןחברתביוב-באמצעותחברהשמחזיקהבה"; )21(

בסעיף73,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )22(

")א1(הבעלותבחברתביובמשותפתתחולקביןספקישירותיהביובשמחזיקים
בהלפיכלליםשתקבעמועצתהרשות,בהתייעצותעםהממונה,ואולםספקי
שירותיהביוברשאיםלהסכיםביניהם,באישורהממונה,עלחלוקהאחרתמזו

שנקבעהבכלליםכאמורר";

בסעיף73א- )23(

בכותרתהשוליים,אחרי"חברהאזורית"יבוא"ושלחברתביובמשותפת"; )א(

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,אחרי"חברהאזורית"יבוא"אושל )ב(
חברתביובמשותפת";

78)א(,אחרי"בחברהאחרת"יבוא"למעטחברתביובשהיאחברה–בת בסעיף )24(
כאמורבסעיף15)ג1()1()א(";

בסעיף80,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"ועלידיספקישירותיביוב"; )25(

בסעיף101)א(,אחרי"תקבעכללים"יבוא"לפיעקרונותאחידים"; )26(

בסעיף109)ג(,במקום"וברשתתקשורתאלקטרונית,סמוך"יבוא"ובאתרהאינטרנט )27(
שלהרשות,וביאורים,החלטותוממצאיםכאמורבסעיףקטן)ב()3(עד)5(יפורסמובאתר

האינטרנטשלהרשות,והכולסמוך";

בסעיף111,בפסקה)2(,במקום"בסעיפים9ו–10"יבוא"בסעיפים13,10,9זו–13ח" )28(
ובסופהיבוא"אוביןספקישירותיביובלביןחברותביוב,לפיהעניין";

בסעיף112,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותיהולכה )29(
וטיפול,לפיהעניין"ובסופויבוא"מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלענייןתכניות
אבותכניותפיתוחכאמור,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתןוהפרטיםשישלכלול

בהןר";

בסעיף113- )30(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוראותבענייןחומריםואבזרים"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"לקבועכללים"יבוא"לקבועהוראות"ובסופויבוא )ב(
"הוראותכאמוריכולשיינתנולענייןכללמערכותהמיםוהביובאולענייןסוג

מסויםמהןר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותשקבעהממונהלפיסעיףקטן)א(יפורסמוברשומותובאתר ")ב(
האינטרנטשלהרשותויהיופתוחותלעיוןהציבורבמשרדיוובמשרדי

החברותר";

בסעיף53)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )19(

שהיאחברתביוב,בתחומושלספקשירותיביובשבחרלקבלשירותיהולכה )3("
וטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת-להורותלספקשירותי
ביובלהפעילאתסמכותוכאמורבפסקאות)1(ו–)2(וכןלהפסיקאולצמצםאת

מתןשירותיההולכהוהטיפולר";

בסעיף61)ה(,בסופויבוא"אובחברתביוב"; )20(

בסעיף68)א(,בסופויבוא"ולענייןחברתביוב-באמצעותחברהשמחזיקהבה"; )21(

בסעיף73,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )22(

")א1(הבעלותבחברתביובמשותפתתחולקביןספקישירותיהביובשמחזיקים
בהלפיכלליםשתקבעמועצתהרשות,בהתייעצותעםהממונה,ואולםספקי
שירותיהביוברשאיםלהסכיםביניהם,באישורהממונה,עלחלוקהאחרתמזו

שנקבעהבכלליםכאמורר";

בסעיף73א- )23(

בכותרתהשוליים,אחרי"חברהאזורית"יבוא"ושלחברתביובמשותפת"; )א(

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,אחרי"חברהאזורית"יבוא"אושל )ב(
חברתביובמשותפת";

78)א(,אחרי"בחברהאחרת"יבוא"למעטחברתביובשהיאחברה–בת בסעיף )24(
כאמורבסעיף15)ג1()1()א(";

בסעיף80,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"ועלידיספקישירותיביוב"; )25(

בסעיף101)א(,אחרי"תקבעכללים"יבוא"לפיעקרונותאחידים"; )26(

בסעיף109)ג(,במקום"וברשתתקשורתאלקטרונית,סמוך"יבוא"ובאתרהאינטרנט )27(
שלהרשות,וביאורים,החלטותוממצאיםכאמורבסעיףקטן)ב()3(עד)5(יפורסמובאתר

האינטרנטשלהרשות,והכולסמוך";

בסעיף111,בפסקה)2(,במקום"בסעיפים9ו–10"יבוא"בסעיפים13,10,9זו–13ח" )28(
ובסופהיבוא"אוביןספקישירותיביובלביןחברותביוב,לפיהעניין";

בסעיף112,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותיהולכה )29(
וטיפול,לפיהעניין"ובסופויבוא"מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלענייןתכניות
אבותכניותפיתוחכאמור,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתןוהפרטיםשישלכלול

בהןר";

בסעיף113- )30(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוראותבענייןחומריםואבזרים"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"לקבועכללים"יבוא"לקבועהוראות"ובסופויבוא )ב(
"הוראותכאמוריכולשיינתנולענייןכללמערכותהמיםוהביובאולענייןסוג

מסויםמהןר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותשקבעהממונהלפיסעיףקטן)א(יפורסמוברשומותובאתר ")ב(
האינטרנטשלהרשותויהיופתוחותלעיוןהציבורבמשרדיוובמשרדי

החברותר";
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בסעיף114,במקום"כידרישהאוכללים"יבוא"כידרישה,כלליםאוהוראות" )31(
ובמקום"לביצועהדרישהאוהכללים"יבוא"לביצועהדרישה,הכלליםאוההוראות,

לפיהעניין";

בסעיף116)ג(,במקום"לביתמשפטהשלום"יבוא"לביתהדיןלמים"; )32(

בסעיף124)ב()1(,אחרי"סעיף51)א()2(או)3("יבוא"אולפיסעיף51)ד(,"; )33(

בסעיף130)ב()3(,במקום"כללים"יבוא"הוראות"; )34(

138,בסופויבוא"למעטחברתביובשהיאאיגודעריםככלשהוראות בסעיף )35(
הפקודההאמורהחלותעליו";

בסעיף139- )36(

בסעיףקטן)א(,אחרי"ביוםתחילתפעילותהחברה"יבוא"למעטחברת )א(
ביוב,";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

החלביוםהמעבר,יהיהספקשירותיהביובמשוחררמחובותיולמתן ")א1(
שירותיהולכהוטיפולויינטלוממנוסמכויותיועלפיכלדיןבכלהנוגע
למתןשירותיםאלה;ואולםאיןבכךכדילגרועמחובותספקשירותיהביוב

כבעלמניותבחברתביובר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(", )ג(
במקום"לאתפעל"יבוא"אוספקשירותיהביובלאיפעלו"ובמקום"שהיא

העבירהלחברה"יבוא"שהעבירולחברהאולחברתביוב,לפיהעניין";

אחריסעיף149איבוא: )37(

"תחולתהוראות
מסוימותעלבעל

רישיוןהולכה
וטיפול

הוראותסעיפים21,21,20,16א)א(,57,56,33,23)א(ו–)ב(,149בר )א(
99)ב(,106עד113,111,108עד116וכן55לענייןמתןשירותי
הולכהוטיפול,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלאיגודערים

שאינוחברתביובשהואבעלרישיוןהולכהוטיפולר

הוראותסעיפים19,16עד21,21א)א(,57,56,33,23)א( )ב(
ו–)ב(,99)ב(,106עד114,111,108עד116וכן55לענייןמתן
שירותיהולכהוטיפול,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלרשות
הולכה רישיון בעלת שהיא ערים, איגוד למעט מקומית,

וטיפולר

עלהפרתההוראותהמפורטותבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב( )ג(
בידיאיגודעריםאורשותמקומיתשהםבעלירישיוןהולכה
וטיפול,יחולוהוראותסימןב'לפרקט',אםנקבעעיצוםכספי

עלהפרהשלהוראהמההוראותהאמורותר

של הוראה לו שניתנה וטיפול הולכה רישיון בעל )ד(
ג'לפרקב',רשאילערורעליה, הממונהלפיהוראותסימן

בתוך30ימיםמיוםשניתנה,לפניביתהדיןלמיםר";

בסעיף151,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטהוראותלענייןספקשירותיביובלעניין )38(
שירותיהולכהוטיפול"ר
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תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

תחילה,תקנות
ראשונותוכללים

ראשונים

תחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,21א)ג(ו–149בלחוקתאגידמיםוביובכנוסחם20ר )א(
בסעיף19)4(,)5()א(,)10()ב(ו–)37(לחוקזה,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019()להלן-יוםהתחילההמאוחר(ר

תקנותראשונותלפיסעיף13ט)ה()2(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)3( )ב(
לחוקזה,יובאולאישורועדתהכלכלהשלהכנסתעדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

מועצתהרשותכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביובתקבעכלליםראשונים- )ג(

לפיסעיף21א)ב(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)10()ב(לחוק )1(
זה-עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(;

13ט)א(ו–)ה()1(,ו–21א)ג(לחוקתאגידימיםוביוב 13ז)ב()1(, לפיסעיפים )2(
כנוסחםבסעיפים19)3(,ו–)10()ב(לחוקזה-עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

הוראתמעבר

הנחיות,הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימיםוביובושהיובתוקףערב21ר )א(
תחילתושלחוקזה,לאיחולועלספקשירותיביוב,לענייןמתןשירותיהולכהוטיפול,

אלאאםכןשונולאחריוםתחילתושלחוקזהונקבעבהםאחרתר

הממונהייתןרישיוןהולכהוטיפוללמישסיפקשירותיהולכהוטיפולערביום )ב(
התחילההמאוחרוהואחייבברישיוןכאמורלפיסעיף14)ב(לחוקתאגידימיםוביוב

כנוסחובסעיף14)4(לחוקזה;רישיוןכאמוריינתןלאיאוחרמיוםהתחילההמאוחרר

בסעיףזה,"ספקשירותיביוב","רישיוןהולכהוטיפול"ו"שירותיהולכהוטיפול" )ג(
-כהגדרתםבחוקתאגידימיםוביובכנוסחובחוקזהר

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו–2014(-מס'7

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים222013ר
ו–2014(,התשע"ג-252013-

בסעיף59)26(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ב(- ")ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןחברתביוב-לאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספק )1("
שירותיביובבניגודלהוראותסעיף13ג)ב(אולאצירפהספקשירותי

ביובלחברתביובמשותפתבניגודלהוראותסעיף13ג)ג(;

עסקהבפעילותחיוניתאובפעילותנוספתבלארישיוןשניתן )1א(
להבניגודלהוראותסעיף14;

קיבלהחלטותבלאאישורמראששלהממונהבניגודלהוראות )1ב(
סעיף28;

לאמילאאחרהוראהשלהממונהשלאניתןעודלערורעליה )1ג(
לפיסעיף40)ו(,בניגודלהוראותלפיסעיף40)ב(;

הפרצולתיקוןפגמיםשניתןלפיסעיף116ר"; )1ד(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לאמילאאחרהוראהשניתנהלפיסעיף6א)ב(;"; ")3א(

תחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,21א)ג(ו–149בלחוקתאגידמיםוביובכנוסחם20ר )א(
בסעיף19)4(,)5()א(,)10()ב(ו–)37(לחוקזה,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019()להלן-יוםהתחילההמאוחר(ר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

תחילה,תקנות
ראשונותוכללים

ראשונים
תקנותראשונותלפיסעיף13ט)ה()2(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)3( )ב(
לחוקזה,יובאולאישורועדתהכלכלהשלהכנסתעדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

מועצתהרשותכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביובתקבעכלליםראשונים- )ג(

לפיסעיף21א)ב(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)10()ב(לחוק )1(
זה-עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(;

13ט)א(ו–)ה()1(,ו–21א)ג(לחוקתאגידימיםוביוב 13ז)ב()1(, לפיסעיפים )2(
כנוסחםבסעיפים19)3(,ו–)10()ב(לחוקזה-עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

הנחיות,הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימיםוביובושהיובתוקףערב21ר )א(
תחילתושלחוקזה,לאיחולועלספקשירותיביוב,לענייןמתןשירותיהולכהוטיפול,

אלאאםכןשונולאחריוםתחילתושלחוקזהונקבעבהםאחרתר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

הוראתמעבר

הממונהייתןרישיוןהולכהוטיפוללמישסיפקשירותיהולכהוטיפולערביום )ב(
התחילההמאוחרוהואחייבברישיוןכאמורלפיסעיף14)ב(לחוקתאגידימיםוביוב

כנוסחובסעיף14)4(לחוקזה;רישיוןכאמוריינתןלאיאוחרמיוםהתחילההמאוחרר

בסעיףזה,"ספקשירותיביוב","רישיוןהולכהוטיפול"ו"שירותיהולכהוטיפול" )ג(
-כהגדרתםבחוקתאגידימיםוביובכנוסחובחוקזהר

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים222013ר
ו–2014(,התשע"ג-252013-

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו–2014(-מס'7

בסעיף59)26(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ב(- ")ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןחברתביוב-לאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספק )1("
שירותיביובבניגודלהוראותסעיף13ג)ב(אולאצירפהספקשירותי

ביובלחברתביובמשותפתבניגודלהוראותסעיף13ג)ג(;

עסקהבפעילותחיוניתאובפעילותנוספתבלארישיוןשניתן )1א(
להבניגודלהוראותסעיף14;

קיבלהחלטותבלאאישורמראששלהממונהבניגודלהוראות )1ב(
סעיף28;

לאמילאאחרהוראהשלהממונהשלאניתןעודלערורעליה )1ג(
לפיסעיף40)ו(,בניגודלהוראותלפיסעיף40)ב(;

הפרצולתיקוןפגמיםשניתןלפיסעיף116ר"; )1ד(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לאמילאאחרהוראהשניתנהלפיסעיף6א)ב(;"; ")3א(

ס"חהתשע"ג,עמ'116;התשע"ו,עמ'243ר 25
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בסעיף63)א(,במקום"כ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(ובלבדשעדאותומועד )2(
הותקנותקנות"יבוא"ג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ואולםתחילתםשלסעיפים
130)ב()3א(ו–)ג(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחםבסעיף59)26()ב(ו–)ג(,ביוםשבוהותקנו

כללים"ר

פרק ח': תקשורת
תיקוןחוק

הפצתשידורים
באמצעותתחנות

שידורספרתיות-
מס'3

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-262012)בפרקזה23ר
-חוקהפצתשידורים(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הגורםהמפעיל"יבוא: )א(

""גורםמפעילפרטי"-הגורםהמפעילשאינוגורםממשלתיאותאגיד
שהוקםבחוק;";

אחריההגדרה"החזקה"יבוא: )ב(

""הפקהמקומית"ו"הפקהמקומיתקנויה"-כהגדרתןבסעיף6אלחוק
התקשורת;";

אחריההגדרות"זיכיוןלשידוריטלוויזיה","זיכיוןלשידורירדיו","ערוץ2" )ג(
ו"הערוץהשלישי","ערוץהכנסת"ו"רישיוןלשידוריטלוויזיה"יבוא:

""חוקזכותיוצרים"-חוקזכותיוצרים,התשס"ח-272007;

ומשדרים, מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
התשמ"ד-281984;";

אחריההגדרה"משדרערוץנושאי"יבוא: )ד(

""נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהתקשורת;";

אחריההגדרה"עלותההקמה"יבוא: )ה(

""רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12א;

"רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיוןכללי
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאורישיוןמיוחד

לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות;

"רישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12ב;";

במקוםכותרתפרקב'יבוא: )2(

"פרק ב': הגורם המפעיל - מינוי, היתר הפעלה ותפקידים";

בסעיף2- )3(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מינויהגורםהמפעיל"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"הגורםהמפעיל;"יבוא"מינויגורםמפעילפרטיייעשה )ב(
בדרךשלמכרז";

ס"חהתשע"ב,עמ'286;התשע"ד,עמ'817ר 26

ס"חהתשס"ח,עמ'38ר 27

ס"חהתשמ"ד,עמ'157ר 28
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