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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010( 
)תיקון מס' 2( )התליית ההיטל בשל צריכת מים עודפת(, התש"ע–2009 *

 
12009 תיקון סעיף 81 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות   בחוק 

 ו־2010(, התשס"ט–2009 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 81, בהגדרה "מספר נפשות מוכר", 
צרכן  ולגבי  אחת,  נפש  דיור  יחידת  באותה  מתגוררת  כאילו  "יראו  המילים   ,)1( בפסקה 
ביתי שלא דיווח כאמור לגבי התקופה הראשונה," – יימחקו, ואחרי "ייחשב" יבוא "לגבי 

התקופה הראשונה והתקופה השנייה" 
בסעיף 82 לחוק העיקרי –2 תיקון סעיף 82

בסעיף קטן )א()3(, במקום "מ־12" יבוא "מ־16";  )1(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א()2( ו־)3( ו־)ג()2(, בחישוב כמות צריכת המים  ")ד( 
החודשית לפי אותם סעיפים קטנים, תובא בחשבון, לעניין צריכה המיוחסת לצרכן 
ביתי מתוך צריכה של כמה צרכני מים, רק מחצית מהצריכה החודשית המיוחסת 

לו כאמור "
בסעיף 84 לחוק העיקרי – 3 תיקון סעיף 84

בסעיף קטן )א( –   )1(

בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא: )א( 

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצעים כמה תיקונים 
שמטרתם לפתור קשיים שהתעוררו לאחר יישומן והפעלתן 
ההתייעלות  לחוק  כ"א  בפרק  הקבועות  ההוראות  של 
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 
2009 ו־2010(, התשס"ט–2009 )להלן – החוק(, שעניינו היטל 

בשל צריכת מים עודפת )להלן – היטל( 

חישוב כמות צריכת המים החודשית נעשה, בין   סעיפים 
היתר, על פי מספר הנפשות המתגוררות ביחידת   1 ו־5  
דיור  לפי פסקה )1( להגדרה "מספר נפשות מוכר"   
לספק  העביר  שלא  ביתי  צרכן  רואים  לחוק,   81 שבסעיף 
המים דיווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, 
כאילו מתגוררת באותה יחידת דיור נפש אחת; לגבי צרכן 
ביתי שלא דיווח כאמור לגבי התקופה המסתיימת ביום 31 
באוקטובר 2009, ייחשב מספר הנפשות באותה יחידת הדיור 
לפי הנתונים שבידי ספק המים  לפי התוספת לחוק, על הצרכן 
הביתי לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור 

עד יום 31 באוקטובר 2009  

מוצע להאריך את המועד לדיווח על ידי הצרכן הביתי 
עד יום 31 בדצמבר 2009 )סעיף 5(  לפיכך, מוצע לקבוע כי 
מספר  ייחשב  זה,  למועד  עד  ידווח  שלא  ביתי  צרכן  לגבי 
הנפשות ביחידת הדיור לפי הנתונים שבידי ספק המים  בעת 
השלישית  ולקריאה  השנייה  לקריאה  החוק  הצעת  הכנת 

תדון ועדת הכספים של הכנסת באופן הדיווח של הצרכנים 
עמידה  לשם  לספק  עליהם  שיהיה  ובפרטים  המים  לספקי 

בחובת הדיווח  

כמות   ,2010 בשנת  כי  קובע  לחוק  82)א()3(  סעיף   סעיף 2 
הצריכה החודשית שמעבר לה יחויב צרכן ביתי   
בתשלום היטל היא 12 מטרים מעוקבים ליחידת דיור  מוצע 
לקבוע שהכמות כאמור תגדל ל־16 מטרים מעוקבים ליחידת 

דיור )פסקה )1((  

לפי החוק, צריכת המים של צרכן ביתי מורכבת מצריכתו 
הביתית ומהצריכה המיוחסת לו מהצריכה המשותפת של 
הבניין או הרחוב שבו הוא מתגורר  כדי שדיירים שצריכת 
המים האישית שלהם נמוכה לא יישאו בתשלום היטל או 
מוצע  גבוהה,  משותפת  צריכה  בשל  גבוה  היטל  בתשלום 
לקבוע כי בחישוב כמות צריכת המים החודשית של צרכן 
מהצריכה  לו  המיוחסת  הצריכה  מחצית  רק  תיכלל  ביתי 

המשותפת )פסקה )2((  

לפסקה )1()א( סעיף 3 

סעיף 84 לחוק קובע את תוספת המים שזכאים לה נכים 
המנויים בו  מוצע להרחיב את סוגי הנכים הזכאים לתוספת 
מים כאמור ולהחיל את הזכאות גם על נכים מעבודה )לפי 
פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 

הצעת חוק מס' פ/1758/18; הועברה לוועדה ביום א' בכסלו התש"ע )18 בנובמבר 2009(   *

ס"ח התשס"ט, עמ' 157; עמ' 331   1

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הביטוח  לחוק  י'  או  ט'  ה',  פרק  לפי  המשתלמת  לגמלה  זכאי  הוא  ")ד( 
הלאומי, או שהוא זכאי לגמלה המשתלמת לפי פרק י"א לחוק האמור, ובלבד 

שהיה זכאי קודם לכן לגמלה המשתלמת לפי פרק ט' האמור;";

בפסקה )2(, במקום "ו־5 7" יבוא "ו־10", ובסופה יבוא "או אם נקבע כי הוא  )ב( 
זכאי לגמלה לילד נכה לפי פרק ט' לחוק האמור ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

)א(,  קטן  בסעיף  כאמור  ביתי  לצרכן  המים  צריכת  בכמות  לתוספת  זכאות  ")ב( 
מותנית במסירת אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לצרכן הביתי 
כאמור בסעיף קטן )א(, לפי החוק שחל לגביו לעניין דרגת נכותו הרפואית או לעניין 

זכאותו לגמלה או להטבות אחרות, לפי העניין, לספק המים " 
בסעיף 121 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 4 תיקון סעיף 121 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, הוראות פרק זה לא יחולו לעניין חיוב בתשלום היטל  ")ג( 
בעד צריכת מים מיום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( ועד יום א' באייר התש"ע )15 

באפריל 2010( "
בתוספת לפרק כ"א לחוק העיקרי, בפרט 1, במקום "י"ג בחשוון התש"ע )31 באוקטובר 2009(" 5 תיקון התוספת

יבוא "י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(" 

)להלן – חוק הביטוח הלאומי((, על נכים סיעודיים )לפי פרק 
י' לחוק הביטוח הלאומי( ועל ילדים נכים )לפי פרק ט' לחוק 
הביטוח הלאומי(, וכן על מי שזכאי לקצבת זקנה )לפי פרק 
היה  האמורה  לזכאותו  שקודם  הלאומי(  הביטוח  לחוק  י"א 
זכאי לקצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי  בעת 
הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון 
ועדת הכספים של הכנסת בשיעורי הנכות שיזכו אדם המנוי 

בתיקון המוצע בתוספת מים 

לפסקה )1()ב(

בהתאמה לתיקון המוצע בסעיף 2)1(, מוצע לקבוע כי 
תוספת המים שנכה כמפורט בסעיף 84)א()2( לחוק, יהיה זכאי 
תגדל   2010 בדצמבר   31 יום  ועד   2009 בנובמבר   1 מיום  לה 
מ־5 7 מטרים מעוקבים ל־10 מטרים מעוקבים  כמו כן, מוצע 

לקבוע כי תוספת המים כאמור תחול גם על ילדים נכים 

לפסקה )2(

באישור  כיום  מותנית  לנכה  המים  לתוספת  הזכאות 
מאת הגורם המשלם את הגמלה המגיעה לנכה וכן באישור 
מאת רופא לפיו הוא זקוק לצריכת מים בשל הטיפול הרפואי 
בשל  רופא  לאישור  הדרישה  את  לבטל  מוצע  בו   השוטף 

הסרבול הכרוך בקבלת אישור כאמור  

הוראות החוק לעניין החיוב בתשלום היטל בשל   סעיף 4  
צריכת מים עודפת חלות מיום 15 ביולי 2009 ועד יום   
31 בדצמבר 2010  מוצע לקבוע כי לא יחול חיוב בתשלום היטל 

בתקופה שמיום 1 בינואר 2010 ועד יום 15 באפריל 2010 

הצעת  של  התקציבית  העלות  האוצר,  שר  להערכת 
מכיוון  ואולם,  חדשים   שקלים  מיליון  כ־250  היא  החוק 
מדובר  לא  החוק  להצעת  הסכמתה  את  נתנה  שהממשלה 
בהצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 3ג לחוק־יסוד: משק 

המדינה 

חברי הכנסת: אמנון כהן, משה גפני, אורי מקלב, מירי רגב, ציון פיניאן, כרמל שאמה, שי חרמש, רונית תירוש, 
יצחק וקנין, מגלי והבה, מוחמד ברכה, אברהים צרצור, מרינה סולודקין, זאב בילסקי, איתן כבל, שלי יחימוביץ' 

הביטוח  לחוק  י'  או  ט'  ה',  פרק  לפי  המשתלמת  לגמלה  זכאי  הוא  ")ד( 
הלאומי, או שהוא זכאי לגמלה המשתלמת לפי פרק י"א לחוק האמור, ובלבד 

שהיה זכאי קודם לכן לגמלה המשתלמת לפי פרק ט' האמור;";

בפסקה )2(, במקום "ו־5 7" יבוא "ו־10", ובסופה יבוא "או אם נקבע כי הוא  )ב( 
זכאי לגמלה לילד נכה לפי פרק ט' לחוק האמור ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

)א(,  קטן  בסעיף  כאמור  ביתי  לצרכן  המים  צריכת  בכמות  לתוספת  זכאות  ")ב( 
מותנית במסירת אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לצרכן הביתי 
כאמור בסעיף קטן )א(, לפי החוק שחל לגביו לעניין דרגת נכותו הרפואית או לעניין 

זכאותו לגמלה או להטבות אחרות, לפי העניין, לספק המים " 

תיקון סעיף 121 בסעיף 121 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 4 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, הוראות פרק זה לא יחולו לעניין חיוב בתשלום היטל  ")ג( 
בעד צריכת מים מיום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( ועד יום א' באייר התש"ע )15 

באפריל 2010( "

בתוספת לפרק כ"א לחוק העיקרי, בפרט 1, במקום "י"ג בחשוון התש"ע )31 באוקטובר 2009(" 5 
יבוא "י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(" 

תיקון התוספת
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