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 1990לית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ( לחוק ההתייעלות הכלכ1) 73.    בסעיף 3

 חוק הרשויות המקומיות( בוטל הפרק השלישי לחוק ההתייעלות)להלן:  1990 –(, התשס"ט 1939 -ו

 פיו הוקמה ופועלת ועדת הערר. (, שעלחוק הביוב)להלן:  3091 –)ביוב(, התשכ"ב 

 

)ג( לחוק ההתייעלות נקבע אמנם כי הוראות הפרק השלישי לחוק הביוב ימשיכו לחול  79.   בסעיף 1

עד  –על רשות מקומית, למעט ההוראות בעניין קביעת אגרות והיטלים בחוקי עזר, אך זאת 

 שיתקיימו לגבי הרשות המקומית התנאים שפורטו בהמשך הסעיף.

בדרך של הוראה  –( לחוק ההתייעלות 1)ג( ) 79רת פירוט התנאים הללו נקבע, בסעיף במסג

כי לגבי רשות מקומית שיש בה תאגיד  -)ג(  79( של סעיף 1) -( ו3רזידוארית, בהתייחס לפיסקאות )

)ב( לחוק  310(, יחול סעיף חוק התאגידים; להלן: 1993 –, התשס"א חוק תאגידי מים וביוב)על פי 

 התאגידים.

.  על פי הוראות הדין הללו, מעת כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות, אין ניתן עוד להגיש לועדת 1

 הערר שלפי חוק הביוב ערר על חיוב בהיטל ביוב שנעשה על ידי תאגיד.

 ל חוק ההתייעלות.הערר דנן הוגש לאחר כניסתו לתוקף ש

.  הפועל היוצא הוא כי אין לועדת הערר סמכות לדון בערר דנן, ועל כן אני מקבלת את בקשת 4

 המשיבות לסלק את הערר על הסף ומורה למחוק אותו.

.   איני עושה צו להוצאות בגין הבקשה והתגובה, הן כיוון שמדובר בחוק חדש )חוק ההתייעלות( 3

והן בשל אי הבהירות שקיימת בעניין "קו התפר" לגבי הגשת עררי ביוב, שבהם המשיבות הן גם 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/235_079.htm
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ם העירייה וגם התאגיד שהוקם בה )כידוע, עניין זה תלוי ועומד להכרעת ביהמ"ש לעניינים מינהליי

 (.119697עמ"נ  -אביב, ב-בתל

 .    המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.6
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