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 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955 *

 1. בחוק זה —
 ״הספקת מים״ — הספקת מים בתמורה לשם צריכה!

 ״הספקה במדידה״ — הספקת מים כשתמורתם מחושבת לפי יחידות כמות המים המסופקים ז
הלן:— השר) להיות מנהל לענין-חוק־זה. ' — מיי'שמי#־1 שד-¥)חק|'1אות-̂( • ^ ״  י

 2. (א) לא יספק אדם מים- אלא במדידה.
 (ב) השר רשאי, בתקנות, לפטור אדם, או סוג צריכה, מהוראות סעיף זה, בין

 בתנאים ובין ללא תנאי.

 3. (א) הספקה במדידה תהיה לכל צרכן לחוד.
 (ב) השר רשאי להתיר, בתנאים או בלא תנאי, הספקה משותפת במדידה למספר
 צרכנים ? התיר השר כאמור וחלק מהצרכנים דרש מן המספק הספקה נפרדת, יסופקו המים

 לפי הדרישה, אולם הוצאות ההפרדה יחולו על הדורש.

 4. השר רשאי לצוות על צרכן בעל מקור מים עצמי ועל מפיק ממקור מים למדור,
 דרך כלל או למטרה מסויימת׳ את המים הנצרכים או המופקים מאותם מקורות! הצו יכול

 להינתן דרך כלל או ליחידים או לסוגים.

 5. מי שהיה ערב תחילתו של 1זוק זה מספק מים שלא במדידה, רשאי להוסיף ולספקם
 . כך עד שיינתן לו צו מדידה לפי סעיף 6, ובלבד שלא יגדיל את רשת הספקתו שלא במדידה,

 ״ אלא לפי היתר,מאת השר או מאת מי שהשד הסמיכו לכך.

 6. (א) השד רשאי לצוות על מספק מים שלא במדידה לספקם במדידה! צו מדידה
 יכול להיות כללי או מםוייג, ורשאי השר להתנות בו תנאים ולהורות על אופן הביצוע,

 שלביו, מועדיו והפיקוח עליו.
 (ב) לא יינתן צו מדידה לרשות מקומית, אלא לאחר התיעצות עם שר הפנים.

 ך, (א) ניתן צו לפי סעיף 6, יסופקו המים במדידה, ומחיר יחידת כמות המים ייקבע
 בהסכמת הצדדים, או- באין הסכמה כזאת, לפי סעיף 8.

 (ב) אין במתן צו לפי סעיף 6 כדי לפגוע בזכותו של צרכן לקבל אותה כמות מים
 שהיה זכאי לקבלה ערב מתן הצו.

 יישוב ־•^^,ןיי»^ 8, (א) נתגלעו חילוקי דעות בדבר מחיר יחידת כמות המים, או בדבר כמות המים

 סממיפ>**^< ׳׳'שהצרכן זכאי ליןבלמ, רשאי בל צד לפנות למנהל ולבקש הכרעה בדבר.

 (ב) המנהל יכול למנות אחד במקומו להכריע בדבר.
 (ג) המנהל, או מי שנתמנה על ידיו, לא יחליט בבקשה, אלא לאחר שנתן הזדמנות
 לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו — ויפעל בדרך שנראית לו מועילה

 ביותר לבירור הענין.

 י* נתסב5 בכנסת ביום ט׳ בסמן תשט״ו (30 במאי 1055) ; הצעת החוק ודברי הםבר נתפרסמו בה״ח
 צ22, תשט״ו, עמ׳ 48.
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 (ד) המנהל, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו מוסמכים בכל
 הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה!.

 (ה) בהחלטה לפי סעיף זה רשאי המנהל, או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף
 קטן (ב), להטיל את ההוצאות הכרוכות ביישוב הסכסוך על אחד הצדדים או לחלקן בין

 כולם או בין אחדים מהם בחלקים שימצא לנכון.
 (0 כל צד רשאי, תוך ארבעה עשר יום מיוםי שנמסרה לו בכתב החלטת המנהל׳ ^•'4^1 י &

־ עליה בכתב־ערר לפני השר. \ ו  או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן(ב), לע
 (ז) החלטת •השר, והחלטת המנהל או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף קטן(ב)׳ •יי׳!?(• •׳י ח >י»•

 שלא הוגש עליה ערר, היא סופית, ורואים אותה כהסכם בין הצדדים. 1 ־* 3

 9. אין הוראות סעיפים 7 ו־8 גאות לגרוע מסמכותן, על פי כל דין, של רשויות מקומיות סמכות רשויות
 המספקות מים במדידה לקבוע מחיר ליחידת מים וכמות המים שהן מספקות לצרכן. , , מקומיות

•״^־  10. הג*3הל, או מי שהוסמך על ידיו לענין זה, רשאי להיכנס לכל מקום שהוא סבור פיקוח >*>•
3 « , ׳  שמצויים בו מתקנים לאספקת מים על מנת לבדוק קיום הוראות חוק זה או תקנות שהותקנו יי*• י* ז

 ל*יו.

 11. (א) לא יפגע אדם בזדון במד־מימ׳ ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזיוף המדידה. עבירות
 (ב) לא יפריע אדם למנהל, לממונה לפי סעיף 8 ולמי שהוסמך על ידי המנהל לפי

 מעיף 10, בביצוע תפקידם. ,

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו, דינו — מאסר ששה עונשיו
 חדשים או קנס אלף לירות, או שני העגשים כאחד.... . ..... -

 13. שר החקלאות ממונה על ביציע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות ביצוע ותקנות
 תקנות בדבר —

 (1) התקנת מדי־מים, החלפתם, החזקתם והטיפול בהם׳ החובות והזכויות
 ההדדיים שבין הספקים והצרכנים בקשר לפעולות האמורות, וחיובם לשאת

 בהוצאותיהן 1
 (2) דרכי יישוב סכסוכים הכרוכים בביצוע תקנות לפי פסקה (1) ! אולם אין
 בתקנות לענין פרט זה כדי לפגוע בזכותו של צד לפנות לבית משפט באותו ענין

 לפני התחלת הטיפול ביישוב הסכסוך לפיהן ו
 (3) מדידה נפרדת לסוגי צריכה שונים;

 (4) הטלת חובה על אדם למסור פרטים׳ ולהגיש תסקירים בנוגע למים שהוא
 מפיק, הספקתם או צריכתם ן

 אולם׳ לא יותקנו תקנות לפי סעיף זה החלות על רשויות מקומיות בלבד, אלא בהת־
 ם לא יותקנו תקנות לפי סעיף זה הח (&׳ •**׳»׳> •-׳•<>־);?< ״׳<־׳ ו5), אגרות.בעד בקשות לפי.סעיף 8

 יעצות עם שר הפנים. י•

י ל ת פ ץ נ ר ת פ ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר החקלאות

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 % הוקי א״י, כרד א׳, פרק כ״א, עמי 152.

 כפר החוקים 182, י״ח בםיוו תשט״ו, 8.6.1955 83



 חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט״ו—1955 י

 1. בחוק זה —
 ,,באר״ — לרבות כל חפירה, קדיחה או מבנה המיועדים להעלאת מים תת־ קרקעיים אל פני

 הקרקע, בין שהושלמו ובין שלא הושלמו!
נוי  ״התקנת באר״ — לרבות כל שינוי במתקן, במבנה או בציוד שהותקנו בבאר, אש השי

 מיועד להגדיל את תפוקת מימיה;
 ״מנהל״ — מי שמינהו שר החקלאות להיות מנהל לענין חוק זה.

 2. שר החקלאות ימנה מועצה לענין חוק זה (להלן — המועצה).

 3. הרבב המועצה יהיה כך:
 (1) המנהל, שיהיה גם יושב ראש המועצה!

 (2) נציג משרד החקלאות, נציג משרד הפיתוח, ושני נציגי המועצה המדעית
 שעל יד משרד ראש הממשלה!

 (3) שבעה נציגים של ארגונים יציגים של בעלי משקים חקלאיים, של ארגונים
 יציגים של חקלאים, ביניהם לפחות שנים מבין האזרחים הערביים.

 4. לא יתקין אדם באר אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן —
 רשיון קדיחה).

 5. רשאי המנהל לעשות אחד הדברים המנויים להלן, אם היה סבור שהדבר דרוש כדי
 למנוע דלדול מקורות המים אי המלחתם או כדי להבטיח אספקת מים לצרכי בית:

 (1) לא ליתן רשיון ו
 (2) ליתן רשיון בתנאים בנוגע לקטרה של הבאר, עמקה׳ ציודה או לכמות

 המים שמותר להפיק ממנה ו
 (3) לבטל רשיון אוי להתנות המשך תקפו בתנאים או בתנאים נוטפים, והכל —
 לא יאוחר מאשר חודש ימים אחרי ביצוע שאיבת הנםיון שלאחר התקנת הבאר,

 כפי שתיקבע בתקנות.

, רשיון חיפוש, זכות כריה או הוזה חכירה לכריה,  6. מי שניתן לו לפי פקודת המכרות!
 והוא מבקש מאת המנהל רשיון קדיחה לצורך החיפוש, הבדיה והטיפול במחצבים שנכרו,
 או לצרכים אהרים הקשורים בכך, במישרין — לא יחליט המנהל בבקשתו אלא לאחר

 התיעצות עם המפקח על המכרות.

 7. (א) הוגשה בקשה לרשיון קדיחה, יפרסם המנהל הודעה בכתב׳ שתפרט את שם
 המבקש, מה־ת ההתקנה המבוקשת ומקומה.

 (ב) ההודעה תונח שבעה ימים במשרד הדשות המקומית, ואם אין כזאת — במשרד
 הממונה על המחוז, שבתחומם מבקשים להתקין את הבאר, וכל אדם יהא רשאי לעיין

 בהודעה.

 רשיון קדיחה
 לצודד חיפוש,

 כריה וכד׳

 פרסום
 והתנגדות

 * נתקב5 בכנסת ביום ט׳ בסיוו תשט״ו (30 במאי 1955) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 221, תשט״ו, עט׳ 40.

 1 חוקי א״י׳ כרד בי, פרק צייר, עמי 910.

 84 ספר החוקים 182, י״ח בסיוז תשט״ו, 8.6.1955



 (ג) בל המתנגד למתן רשיון הקדיחה כמבוקש, רשאי להגיש למנהל, תוך שבעה
 ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות בכתב, ויפרט בה את נימוקיו.

 החלטת המנהל

 ערר על
 החלטת המנהל

 פיקוח ובדיקה

 החזרת המצב
 לקדמותו

 עבירות ועוגישיז

 8. החליט המנהל ליתן רשיון — בין בתנאים ובין ללא תנאי — יודיע על החלטתו
 בכתב למבקש ולכל אדם שהגיש התנגדות. החליט המנהל שלא ליתן רשיון — יודיע על

 החלטתו בכתב למבקש.

 9. (א) מבקש הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל, וכל אדם אחר שנמסרה לו
 הודעה כאמור בסעיף 8, רשאי, תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה, לעורר עליה

 בכתב־עדר לפני שר החקלאות.
 (ב) הוגש לשר החקלאות כתב־ערר, ימנה ועדה שתחקור בערד ותביא לפניו את

 המלצותיה(להלן — ועדה).
 (ג) ועדה תהיה של שלושה אנשים לפחות,

 (ד) מגיש הערר והמנהל, או באי כוחם׳ רשאים להביא את טענותיהם לפני הועדה.
 (ה) שר החקלאות רשאי לאחד עיון בהמלצות הועדה׳ לאשר את החלטת המנהל
 !או ליתן אחרת במקומה, והרשיון יינתן או לא יינתן, הכל לפי החלטת השר ובהתאם

 לתנאים שבה.

 10. המנהל, או מי שהמנהל הסמיכו לכך, רשאי —
 (1) להיכנס לכל מקום שמצויה בו באד לשם פיקוח על קיום הוראות חוק

 זה או התקנות שהותקנו לפיו או התנאים שברשיון קדיחה
 (2) לבדוק כל באר, לערוך בה מדידות, לבצע בה ניסוי שאיבה, לקחת
 דוגמאות מן המים שבה וכן לעשות בה כל פעולת הקר אחרת שיורה עליה

 שר החקלאות בתקנות.

 11. (א) הותקנה באר ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט שלום, על פי
 בקשת המנהל לצוות על מי שהתקינה או על בעל הקרקע שבה היא נמצאת, או על כל אדם
 אחר ששופט השלום יראה לצוות עליו כך, לסתום את הבאר או להחזיר לקדמותו כל שינוי

 שנעשה בה, הכל לפי הענין.
 (ב) היו מתקינים באר שלא על פי רשיון קדיחה או שלא בהתאם לתנאיו׳ רשאי

 שופט שלום, על פי בקשת המנהל, לצוות על הפסקת ההתקנה תוך זמן שנקבע בצו.

 (ג) שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בבקשות על פי סעיף זה.
 (ד) שופט שלום הנותן צו לפי סעיף זה, רשאי למלא בו ידיו של המנהל או של
 בא כוחו לבצע את הצו, ואם עשו כך׳ גובים את הוצאות הביצוע ממי שניתן נגדו הצו,

 כאילו היו מם שפקודת המסים' (גביה) 21—> פרט לסעיף 12 שבה — חלה עליו.
 (ה) מי שניתן לו צו לפי סעיף זה, או מי שמילאו ידיו לבצע צו כאמור, רשאי

 להיכנס לכל מקום שבו מצויה הבאר ולעשות בה את הפעולות הדרושות לביצוע הצו.

 12. העובד על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו או על תנאי שברשיון
 קדיחה, וכן המפריע למנהל, או למי שהמנהל הסמיכו לכך. בהפעלת סמכויותיו לפי סעיף

 10, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות.

 הוקי א״י, כרך בי, פרק קל״ו, עמי1374.

 ספר החוקים 182, י״ח בהיוז תשם״ו, 8.0.1955 85



 אי-תתולה 13. בעל זכות נפט לפי חוק הנפט׳ תשי״ב—31952, רואים אותו בבעל רשיון קדיחה

 לפי חוק זה לגבי השטח הדשוי או שטח החזקה של זכותו, ולצורך פעולות שהן מטרות
 נפט כמשמעותן בסעיף 44 לחוק האמור, למעט פרט(6) שבו.

יי?"יי"., 14. בעל רשיון קדיחה כפוף בפעולותיו להוראות פקודת בנין ערים, 1936 +, אלא 5 ׳ ' 1"" 
1 ששר החקלאות׳ בהתיעצות עם שר הפנים, רשאי להרשות סטיות מאותה פקודה. 9 • • 6 ׳ 0 י , יע י נ -

 ב-&יל 15. בטלים —

 (1) פקודת ההגנה על הספקת המים הציבורית, 1937 3,•
 (2) פסקה(ד) בסעיף 83 לפקודת המכרות».

ה 16. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע ו  0•¿••׳! ותקנ
 לביצועו, לרבות תקנות בדבר —

 (1) רישום בארות והתקנות שנעשו בהן, ומסירת פרטים הנוגעים להן!
 (2) ביצוען של שאיבות נסיון והפיקוח עליהן!

 (3) ניהול רישום של עבודות התקנה בבאר ומסירת תסקירים על כך!
 (4) ביצוע מדידות ומסירת דוגמאות בקשר עם עבודות התקנה בבאר!

 (5) התקנתם והחזקתם של מתקנים למדידת המים המופקים מבארות ורמת
 מפלס המים בהם!

 (6) סתימתן של בארות 1
 (7) אגרות בעד רשיונות.

י ל ת פ ץ נ ר ת פ ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר החקלאות

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 יי טייח 109, תשי׳׳ב, עט׳ 322.
 4 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153.

 s ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 711׳ עמ׳ 159.

 * חוקי א״י, כרד בי, פרס צ״ד, ע«׳ 910.

! תשט״ו, 8.6.1955 ו  86 ספר החויףם182, י״ח נסי
 המחיר 80 פרוטה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


