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חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 7(, התשע"ד-2014*

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 תיקון סעיף 2

במקום ההגדרה "המועד הקובע" יבוא:   )1(

""המועד הקובע" - אחד מאלה:

לגבי רשות מקומית בלא חברה - י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(;  )1(

לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה )3( - י"ד בסיוון התשע"ה   )2(
)1 ביוני 2015(;

לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד   )3(
)30 בינואר 2014( עד ליום ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014( - כ"ד 

באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(;";

בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר   )2(
2014(" יבוא "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014("; 

בהגדרה "השרים", במקום "שר האנרגיה והמים" יבוא "שר התשתיות הלאומיות,   )3(
האנרגיה והמים"  

בסעיף 6א לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 6א

בסעיף קטן )ב(, במקום "כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(" יבוא "ח' בטבת   )1(
התשע"ה )30 בדצמבר 2014(";

בסעיף קטן )ג(, במקום "ושר האנרגיה והמים" יבוא "ושר התשתיות הלאומיות,   )2(
האנרגיה והמים" 

בסעיף 6ז)ב( לחוק העיקרי, במקום "ל' בשבט התשע"ד )31 בינואר 2014(" יבוא "ט' בטבת 3 תיקון סעיף 6ז
התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" ובסופו יבוא "ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה )3( להגדרה 
"המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום כ"א 
בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(, אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או 

מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור " 

התשתיות 4 תיקון סעיף 30 "ושר  יבוא  והמים"  האנרגיה  "ושר  במקום  העיקרי,  לחוק  30)א(  בסעיף 
הלאומיות האנרגיה והמים" 

בסעיף 155 לחוק העיקרי, במקום "שר האנרגיה והמים" יבוא "שר התשתיות הלאומיות 5 תיקון סעיף 155
האנרגיה והמים" 

תיקון חוק לשינוי 
סדרי עדיפויות 

לאומיים )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי 

התקציב לשנים 2013 
ו–2014( - מס' 2

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 6 
ו–2014(, התשע"ג-2013 2, בסעיף 63)ג( -

בפסקה )1(, בסופה יבוא "הוראות פסקה זו יחולו לגבי חברה שהוקמה על ידי   )1(
רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014( עד ליום ח' בטבת התשע"ה 

)30 בדצמבר 2014(, בשינוי זה: במקום "לשנת 2014" יקראו "לשנת 2015";

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס   *
הממשלה - 849, מיום י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(, עמ' 408 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116; התשע"ד, עמ' 238   2
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בפסקה )2(, בסופה יבוא "חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט   )2(
התשע"ד )30 בינואר 2014( עד יום ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(, תגיש דוח 
כספי כאמור לשנת 2015, ותכנית עסקית חמש–שנתית כאמור עד יום כ"א באדר ב' 

התשע"ו )31 במרס 2016(" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(  7 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

בפסקה )2(, בסופה יבוא "חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט   )2(
התשע"ד )30 בינואר 2014( עד ליום ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(, תגיש דוח 
כספי כאמור לשנת 2015, ותכנית עסקית חמש–שנתית כאמור עד יום כ"א באדר ב' 

התשע"ו )31 במרס 2016(" 

תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(  7 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ם ו ל ש ן  לב י ס
 שר התשתיות הלאומיות 

האנרגיה והמים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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