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א ו ב  מ

 הבעיה של שמירה על מקורות המים מפני זיהום מחריפה והולכת עם פיתוחה הכלכלי
 והתעשייתי של המדינה. ערוצי הנחלים למיניהם ומובילי מים על־קרקעיים רבים הפכו

 למובילי ביוב, דבר המעמיד בסכנה גם את מי התהום.

 הטיפול בנושא של מניעת זיהום מים זקוק לשידוד מערכות, הן מבחינת הכלים התחו-
 קתיים והן מבחינת ההתארגנות הביצועית.

 בחקיקה הקיימת במדינה, לרבות בחוק המים, תשי״ט-1959, מצויות, אמנם, מספר
 הוראות הנוגעות לנושא זה, אך הנםיון הוכיח כי אין בהן כדי לספק את המסגרת החוקית

 הנאותה, בהיקף הנדרש, ואין הן מאפשרות טיפול מרוכז וכולל בבעיה חשובה זו.

 הצעת חוק זו נוסחה ברוח התפישה החוקית המודרנית, שהיא נחלת מרבית ארצות
 העולם, הדואגות לחקיקה מפורשת ונפרדת בנושא החשוב של מניעת זיהום מים.

 החוק המוצע, יחד עם החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס׳ 4), תש״ל-1970, אשר
 פורסם בספר החוקים 596, תש׳יל, עמ׳ 102, ומטפל בבעיה מן ההיבט של איכותם התברואית
 של מי שתיה, עתידים ליצור את המסגרת הכוללת של הטיפול בנושא, על כל היבטיו וצדדיו,

 תוך שיתוף פעולה ותיאום פעילויות בין נציבות המים ומשדד הבריאות.
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 הוספת סימן א1
 לפרק השני

 חוק המים(תיקון מס׳ 5), תשל״א-1971

 לאחר סעיף 20 לחוק המים, תשי״ט-11959 (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 ״סימן א1: מניעת זיהום מים
.1 

 20א. בסימן זה -
 ״זיהום מים״ - שינוי בתכונותיהם של מים שבמקור מים מבחינה פיסי
 קלית, כימית, אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית
 או אחרת, או שינוי הגורם שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור,
 או עלולים לפגוע בחי ובצומח, או פחות ראויים למטרה אשר לה הם

 משמשים או נועדו לשמש;
 ״מקור מים״ - לרבות מובילי מים פתוחים או סגורים, מאגרי מים ותע

 לות ניקוז;
 ״גורם זיהום״ - מפעל תעשיה, בית מלאכה, מבנה, מיתקן, מכונה או
 כלי תחבורה, אשר מקומם, הקמתם, הפעלתם, החזקתם או השימוש

 בהם גורמים או עלולים לגרום לזיהום מים.
 20ב. (א) חייב אדם להימנע מכל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום
 לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, מיד או לאחר זמן; ואין נפקא מינה

 אם היה מקור המים מזוהם לפני אותה פעולה ואם לאו*
 (ב) לא ישליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים או בקרבתו המרים

 נוזלים, מוצקים או גזיים, ולא יניח אותם בו או בקרבתו.
 (ג) מי שברשותו מיתקן להפקת מים, להספקתם, להובלתם,
 לאגירתם או להחדרתם לתת-קרקע (להלן - מיתקן מים), חייב לנקוט
 בכל הצעדים הדרושים כדי למנוע שהמיתקן או הפעלתו יגרמו זיהום מים.

 הגדרות

 איסור זיהום מי0

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפעולות שלאחר זיהום/ כוללת ההצעה מערכת מקיפה
 של הוראות לפעולות מנע. הלק ניכר מפעולות אלה
 מתייחסות לגורמים שהם הפוטנציאל העיקרי לזיהום מים
 ואשר לשם ריכוזם בקטגוריה אחת מוצעת הגדרת המושג

 ״גורם זיהום״.

ף 20ב: סעיף זה כולל חובות ואיסורים כלליים  סעי
 המופנים בחלקם העיקרי לכל אדם ובחלקם למי שברשותם

 מיתקני מים.
 בעוד שסעיף קטן (א) מתייחס לאיסורים, שמטרתם
 למנוע זיהום מים׳ נועד סעיף קטן(ב) למנוע כל התער
 בות שהיא במקור מים׳ גם אם אין הדבר גורם לזיהום.
 בהקשר זה יש לשים אל לב כי בהגדרת ״מקור מים״
 בחוק המים נכללים גם נחלי אכזב׳.שאין בהם מיס כלל או
 שהמים זורמים בהם רק לפרקים׳ אולם מאחר שהם מהווים

 מקור מים׳ יש להגן עליהם בתור שכאלה.
 בהקשר זה יצויין כי הסמכות המסורה לשר החקלאות׳
 להוצאת צווי פטור כאמור בסעיף 20י להצעה׳ ניתנת
 להפעלה גם לגבי סעיף זה׳ באותם מקרים שבהם יוברר
 כי אין בפעולה הנדונה משום פגיעה במקורות המים. >

 מוצע לרכז את כל ההוראות המתייחסות
 סעיו* י למניעת זיהום מים בסימן מיוחד אשר ישא
 את הכותרת ״סימן א1: מניעת זיהום מים״ ואשר יבוא
 לאחר סעיף 20 לחוק המים׳ תשי״ט—1959 (להלן — החוק

 העיקרי)׳ בפרק השני הדן בשמירה על המיס.

ף 20א: חשיבות מיוחדת נודעת בחקיקה למניעת  סעי
 זיהום מים להגדרת מושג היסוד ״זיהום מים״. בהעדר
 הגדרה מקיפה וממצה מתרוקנים מתכנם כלי הביצוע
 והסמכויות שהחוק מעניק. ההגדרה הקיימת כיום בחוק
 המים והכלולה בסעיף 8 (״כל מה שעושה את המים פחות
 מתאימים לשימוש שהם מיועדים לו׳ לרבות המלחתם
 והרעת תכונותיהם״) הוכחה׳ הלכה למעשה׳ כבלתי
 יעילה׳ ואף היוותה, בגלל היקפה המצומצם׳ אבן נגף
 בדרך ביצוען של מעט הסמכויות המוענקות בחוק לענין

 הנדון.
 בהמשך למגמה הבולטת בהגדרה האמורה נעשתה׳ לענין
 מניעת זיהום מים׳ הרחבה בהגדרה הקיימת של ״מקורות
 המים״ כך שגם מובילי מים׳ מאגדים ותעלות ניקוז

 יוגנו מפני זיהום.
 בעוד שסעיפי חוק המים׳ הדנים בזיהום מים׳ מתייחסים

 1 ם״ח תשי״ט׳ עמ׳ 166.
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 20ג. (א) למניעת זיהום מים ולהגנה על מקורות מים מפני זיהום רשאי
 שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים, להתקין תקנות הקובעות,

 בין השאר, סייגים, איסורים, תנאים והוראות אחרות בדבר —
 (1) מיקומם והקמתם של גורמי זיהום שיפורטו; תקנות אלה
 יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות מבחינת בריאות הציבור,

 והן טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסתן
 (2) השימוש בחמרים מםויימים או בשיטות מםויימות
 בתהליכי הייצור של גורם זיהום, הפעלתו והשימוש בו,
 לרבות תהליכי עיבוד חקלאי, דישון וריסוס; תקנות אלה
 יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות מבחינת בריאות הציבור;
 (3) ייצורם, יבואם, הפצתם ושיווקם של חמרים ומוצרים
 מסויימים; תקנות אלה יותקנו בהתייעצות עם שר המסחר

 והתעשיה;
 (4) הסדרת התנועה והשהיה של כלי תחבורה והשימוש בהם,
 על פני מקורות מים או בקרבתם; תקנות אלה יותקנו בהסכמת

 שר התחבורה.
 (ב) תקנות לפי סעיף זה אינן גורעות מן החובות האמורות בסעיף

 20ב.

 20ד. (א) אדם שברשותו גורם זיהום, שהפעלתו או השימוש בו מצריכים
 סילוק שפכים ממנו, חייב, על פי צו של נציב המים, להגיש לאישורו
 תכנית המפרטת את דרך סילוקם של השפכים, מהותם וכמותם, הרכבם
 הכימי, הפיסיקלי והביולוגי וכל פרט אחר אשר ידרוש נציב המים לענין
 זה; נציב המים רשאי שלא לאשר את התכנית או לשנותה או להתנותה

 בתנאים שייראו לו.
 (ב) נצטווה אדם להגיש תכנית כאמור בסעיף קטן(א), לא יסולקו
 השפכים כל עוד לא אושרה התכנית, אך רשאי נציב המים להורות על

 דרך זמנית לסילוק השפכים עד לאישורה של התכנית.
 00 אושרה תכנית לסילוק שפכים, לא יסולקו אלא על פי התכנית

 המאושרת.
 נד) בכל הנוגע להפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה יקיים נציב המים

 התייעצות מוקדמת עם שר הבריאות.
 (ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על גורם זיהום שתכנית סילוק
 השפכים ממנו אושרה על פי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-

.21962 

 תקנות למניעת
 זיהום מים

 סילוק שפכים
 מגורם זיהום

 ד ב ר י, ה ס ב ר

ף 20ד: בסעיף זה מוצעות הוראות המיועדות  סעי
 בעיקר למפעלי תעשיה/ שהינם גורמי זיהום במובנו של
 החוק. מפעלי תעשיה מהווים את אחד ממוקדי הזיהום
 העיקריים/ בעיקר מחמת השפכים המוזרמים מהם. הסעיף
 מסמיך את נציב המים לחייב כל אדם שנדרש לכך/ להגיש
 לאישורו את תכנית סילוק השפכים מגורם הזיהום/ לרבות
 פירוט הרכבם/ דרך סילוקם וכיוצא באלה. לנציב המים

ף 20ג: סעיף זה נועד לספק את כלי הביצוע  סעי
 והפיקוח על פעילויות שונות המהוות פוטנציאל לזיהום
 מים. הנסיון מלמדנו כי ניתן למנוע נזקים חמורים/
 ולחסוך בהוצאות מרובות/אם אמנם יינקטו פעולות מנע
 בעוד מועד. הפעולות למניעת זיהום מים הן רבות ומגוו
 נות, ולשם יעילות וגמישות ביצוען מן הראוי לקבוע

 אותן בתקנות.

 2 ם״ח תשכ״ב/ עמ׳ 96.
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 התנאת תנאים 20ה. שר החקלאות או נציב המים, הכל ל&י הענין, דשאים להתנות
 למניעת זיהום תנאים בדבר מניעת זיהום מים, באישורים, רשיונות, ה/יתרים וכיוצא
ם באלה הניתנים על פי חוק זה או לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, י  מ

 תשי״ח-־1957«.

 תיקון מעוות 20ו. (א) : נוכח נציב המים כי נגרם זיהום מים, רשאי הוא לצוות על מי
 שגרם לאותו זיהום, לעשות את כל הדרוש לתיקון המעוות, להחזרת

 המצב לקדמותו ולמניעת הישנות המקרה.
 (ב) לא נתמלאו הוראות צו לפי םעיף קטן(א) תוך זמן םביד
 שנקבע בו, רשאי נציב המים לעשות את כל הנדרש בצו ולחייב את מי
 שנצטווה בהוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של הוצאות אלה תחול

, חוץ מסעיף 12 שבה.  פקודת המסים (גביה) 4
 (ג) הגשת ערר על צו לפי סעיף זה לא תעכב את ביצועו אלא אם
 הורה בית הדין לעכבו, אולם לא ייגבו הוצאות אלא לאחר שבית הדין

 פסק בערר ובהתחשב בתוצאותיו של פסק זה,

 אכיפה 20ז. (א) רשאי נציב המים לצוות על הפסקת הפקתם, הספקתם או
 צריכתם של מים או צמצומן, או להימנע מהקצבתם, לאדם אשר הפר

 הוראה מהוראות סימן זה או תקנה או צו לפיו.
 (ב) לא יפעיל נציב המים את סמכויותיו על פי סעיף זה אלא

 לאחר מתן התראה.
 (ג) צו כאמור בסעיף זה יעמוד בתקפו כל עוד לא תוקן המעוות

 להנחת דעתו של נציב המים.
 (ד) היה בצו כאמור כדי לפגוע בצרכניו של ספק שאליו מכוון
 הצו לא יינתן הצו אלא לאחר שהבטיח נציב המים הספקת מים תקינה
 לאותם צרכנים, באמצעות ספק אחר, לתקופה שבה יעמוד הצו בתקפו

 ובתנאי הספקה שקבע נציב המים.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעי ף 20ו: סעיף זה דן בסמכויות נציב המים לנקיטת
 אמצעים לאחר שנגרם זיהום: צו על המזהם לעשות את
 כל הדרוש לתיקון המעוות׳ להחזרת המצב לקדמותו
 ולמניעת הישנות המקרה׳ ועשיית הפעולות האמורות
 במקומו של מזהם שלא ציית לצו׳ תוך חיוב המזהם בכל

 ההוצאות הכרוכות בכך.

ף 20ז: כדוגמת סעיף 11 לחוק המים׳ חשי״ט-  סעי
 1959׳ מוענקת גם לענין זיהום המים סמכות לנציב
 המים להפסיק זיהום או לתקן מעוות על ידי הפסקת

 הפקתם של מים׳ הספקתם או צריכתם׳ או צמצומן.
 לתשומת לב מיוחדת ראוי סעיף קטן(ד)׳ המיועד להגן
 על צרכנים העלולים להיפגע מצו לפי סעיף זה׳ ע״י
 חיובו של נציב המים לדאוג לאינטרסים שלהם׳ אס הוציא

 צו כאמור.

 ניתנה בסעיף זה סמכות לצוות על שינוי כל תכנית קיימת
 לסילוק שפכים מגורם זיהום׳ באופן הדרוש למניעת
 זיהום מיס או צמצומו׳ ומוטלת החובה לסלק שפכים
 מגורם זיהום שניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף זה׳

 אך ורק על פי תבנית מאושרת.
 הוראה חשובה הכלולה בסעיף זה היא אי תחולתו לגבי
 גורם זיהום שתכנית סילוק השפכים ממנו אושרה על פי
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב)׳ תשב״ב-1962, וזאת
 כדי למנוע כפילות סמכויות והתרוצצות כפולה של האזרח

 לקבלת אישורים לתכנית השפכים ממפעלו.

ף 20ה: הסמכויות הנתונות בסעיף זה נועדו  סעי
 לאפשר את השימוש בכלים חוקיים קיימים, לשם הבטחת
 מניעתו של זיהום, על צורותיו השונות, הכל לשם שירות

 האינטרס החשוב של מניעת זיהום מים.

 3 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 4,
 * חוקי א״י, כרך בי, פרק קל״ז, עמ׳ 1374.
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 סמכויות חירום 20ח. (א) שוכנע נציב המים, כי מרם זיהום חמור של מים או כי צפויה
 סכנת זיהום חמור של מים, והדבר מחייב להפסיק או לצמצם מיד הפקתם,
 הספקתם או צריכתם של מים ממקור פלוני, רשאי הוא לנקוט בכל אמצעי

 שייראה לו בנסיבות הענין, כדי לבצע את הדרוש.
 (ב) לאכיפת הוראותיו על פי סעיף זה רשאי נציב המים להשתמש

 בכוח במידה הדרושה לענין.

 סמכויות בית הדין 20ט. בית הדין רשאי, על פי פניית נציב המים, לצוות על הפסקתה של
 בענין מניעת הפעולה הגורמת לזיהום מים, או על הפסקת פעילותו של גורם זיהום,

 זיהום מים ורשאי הוא לתת כל צו אחר שייראה לו בנסיבות הענין.

 צו פטור 20י. (א) שר החקלאות, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי
 לקבוע בצו כי הוראות סימן זה או כל חלק מהן לא יחולו -

 (1) על גורמי זיהום מסויימים או על מקורות מים מסויימים
 שפורטו;

 (2) על פעולות מםויימות האסורות לפי סימן זה, אלא שהן
 מיועדות לטיוב מים, לשיפור איכותם, לחיטוים וכיוצא באלה.
 (ב) בצו כאמור רשאי שד החקלאות לקבוע תנאים וסייגים לפטור.
 (ג) לפני מתן צו פטור ישקול שר החקלאות, בין השאר, את מידת
 הפגיעה של צו הפטור בשמורות טבע ובמקורות מים המשמשים לדיג,

 כדי להימנע ככל האפשר מפגיעה כזו.
 (ד) שר החקלאות, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי
 לבטל את צו הפטור או תנאיו, או לשנותם, אם מצא כי טובת הציבור

 מחייבת זאת או נוכח כי תנאי הצו הופרו.

 אצילת סמכויות 20יא. (א) שר החקלאות או נציב המים, הכל לפי הענין, רשאי לאצול
 סמכויות לפי סימן זה או כל חלק ממנו, למעט הסמכות להתקין תקנות
 בנות פועל תחיקתי או צווי פטור, לרשות מים, לרשות ניקוז או לרשות
 מקומית, בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיהן, ולקבוע את הסמכויות
 המוענקות להן; אצילת סמכויות לרשויות מקומיות כאמור תיעשה בהס־

 כמת שר הפנים.

 ד ב ר י ה ם ב ר

ף 20י: במציאות היום יומית שבה יהיה צורך  סעי
 להפעיל את הסימן המוצע, עשויים להיתקל במקרים שבהם
 פעולות שהן חיוביות עשויות להיחשב ״זיהום״ במובנו
 החוקי. לפיכך יש לאפשר םטיה מהוראות הסימן המוצע
 או כל חלק ממנו, כדי שלא יהיה מן הנמנע לבצע פעולות
 כאלה בשעת הצורך. מוצע אימוא לאפשר לשר החקלאות,
 לאחר התייעצות עם שר הבריאות, להעניק צווי פטור
 מהוראות סימן זה או כל חלק מהן, לגבי גורמי זיהום
 מסויימים, מקורות מים מסויימים או פעולות מסויימות
 המיועדות לטיוב מים — כל זאת כאשר מידת הפטור
 מפורטת בצו וכן מפורטים בו תנאיו וסייגיו של הפטור.

ף 20יא: כדי לאפשר טיפול יעיל וישיר במקום  סעי
 שבו קיימים מוקדי זיהום, מאפשר סעיף זה לשר החק
 לאות ולנציב המים לאצול סמכויות על פי הוראות הסימן
 המוצע או כל חלק ממנו, לרשויות מים, לרשויות מקומיות

ף 20ח: דרכו של זיהום מים שמהלכו איטי  סעי
 והדרגתי ועל כן גם הטיפול במניעתו ובתוצאותיו אינו
 מצריך, בדרך כלל, פעולות דרסטיות תכופות. יחד עם
 זאת, יש והשפעתו המזיקה של הזיהום היא מהירה,
 וחיסולה מחייב פעולה י מהירה וחד־משמעית. למקרים
 מעין אלה מיועדות הסמכויות המסורות בסעיף זה
 לנציב המים, המאפשרות לו לנקוט בכל אמצעי שייראה
 לו דרוש לשם כך, וכן נותנות בידיו את האפשרות של
 שימוש במידה סבירה של כוח לאכיפת הוראותיו לפי

 סעיף זה.

ף 20ט: סעיף זה נועד לאפשר שימוש בסמכויו  סעי
ו של בית הדין לעניני מים, לרבות בסנקציות של י  ת
 בזיון בית הדין, כאשר אמצעים חוקיים ישירים אחרים
 אין בהם כדי לפתור את הבעיות המתעוררות עקב מעשי

 זיהום.
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 (ב) נאצלה סמכות לתאגיד כאמור, לא יהיה תוקף לכל הגבלה
 שהוטלה על אותו תאגיד, בין על פי דין ובין באופן אחד, במידה העלולה

 למנוע אותו מלבצע את הסמכות שנאצלה לו.

 20יב. (א) י שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים,
 לקבוע בתקנות סייגים, איסורים, תנאים ושאר הוראות בדבר איכותם
 של מים למטרות שונות, לרבות מי שטפונות ומי שופכין, אך למעט
 איכותם התברואית של מי שתיה, כמשמעותם בחלק ה 1 לפקודת בריאות

 העם, 51940.
 (ב) תקנות כאמור בסעיף קטן(א), במידה שהן נוגעות לבריאות

 הגיבור, יותקנו לאחד התייעצות עם שר הבריאות.
 (ג) הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן(א), לא יתיר נציב המים
 הפקתם, הספקתם וצריכתם של מים, למטרות ולשימושים השונים, אלא
 לפי התקנות האמורות, ורשאי נציב המים לאסור את ההפקה, ההספקה
ם לפי התקנות האמורות, או לשנות את מטרתם  או הצריכה של מים שא̂י

 של המים, ובלבד שיהיו ראויים לאותה מטרה,
 20יג. אין במילוי הוראות חיקוקים אחרים הנוגעות לזיהום מים כדי

 לפטור ממילוי הוראות סימן זה אלא אם נאמר אחרת בחוק זה.
 20יד. מתן צו לפי סעיף אחד של סימן זה לא יגרע מן הסמכות לתת צו

 לפי סעיף אחר של סימן זה.
 20טו. צו לפי סימן זה יכול להיות כללי או לאדם מםויים או לסוג של בני
 אדם או לגבי גורם זיהום מםויים או לגבי סוג של גורמי זיהום או לגבי

 חלק מגורם זיהום.
 20טז. תקנות וצווים לפי סימן זה יכול שיחולו בכל שטחה של המדינה
 או בחלק ממנה, או לגבי מקור מים מםויים, הכל לפי המפורט בתקנות

 או בצווים.
 20יז. בכל הנוגע למי שתיה, כמשמעותם בחלק ה 1 לפקודת בריאות העם,
 1940, יפעלו שר החקלאות ונציב המים על פי סימן זה בהתחשב בהוראותיו

 של החלק האמור.

 הוראות בדבר
 איכות מיס

 שמירת חובות

 סמכויות ליתן
 צווים שונים

 צווים כלליים
 ומיוחדים

 שטח תחולה

 פעולות הנוגעות
 למי שתיה
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 לאות, בתוקף סמכויות המסורות לו בחוק הניקוז וההגנה
 מפני שטפונות, תשי״ח-ד195, ותפקידן הוא לדאוג
 לניקוזו של התחום שנקבע להן ולהקים ולפתח מפעלי

 ניקוז בתחומן.
 לגבי רשויות מקומיות נקבע בסעיף כי אצילת סמכויות

 כאמור לגביהן כפופה להסכמתו של שר הפנים.
ף 20יב: קביעת קריטריונים ומגבלות לאיכות  סעי
 מים מחווה מעין סגירת המעגל הכולל, שקטעיו האחרים
 מתייחסים לזיהום מים ולמניעתו. בצד הסמכות המסורה
 לשר להתקין תקנות כאמור בסעיף קטן(א), כולל סעיף
 קטן (ג) הוראות בדבר נפקותן של קביעות התקנות, על

 סמכויות של נציב המים בענין רישוי.
ף 20יז: סעיף זה בא לקבוע כי בכל הנוגע למי  סעי
 שתיה, כמשמעותם בחלק ה 1 לפקודת בריאות העם, 1940

 ולרשויות ניקוז, בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומי
 שיפוטן, באופן שיש בו רק כדי להוסיף על הסמכויות
 המסורות לרשויות אלה, בענין זיהום מים, בחוקים אחרים
 או בחוקי עזר, ולא לגרוע מהן. משנאצלו לתאגידים
 האמורים סמכויות כאלה, יהיו הם רשאים לבצען על אף

 האמור בכל דין.

 רשויות מים הינן תאגידים שהוסמכו על ידי שר החק
 לאות להיות כאלה, על פי הוראות הקיימות בחוק העיקרי,
 ותפקידן להקים מפעלי מים, לנהלם, לספק מים מהם,
 להחזיקם במצב תקין, להרחיבם וכיוצא באלה. החוק
 העיקרי מכיר ברשוח המים הארצית, המופקדת על מפעל
 המים הארצי, וברשויות מים אזוריות, המופקדות על

 מפעלי מים אזוריים,
 רשויות ניקוז הינן תאגידים שהוקמו על ידי שר החק־

 5 ע״ד 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 191; יסיח תש״ל, עמ׳ 102.
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 זכות ערר 20יח. הרואה עצמו נפגע מפעולה של שרי החקלאות או של נציב המיט
 על פי הוראות סימן זה, מצו שנתנו או מסירובם לצוות או מפעולה
 שהסמכות לעשותה נאצלה לתאגיד כאמור בסעיף 20יא, דשאי לערוד
 על כך לפני בית הדין, תוך 21 יום מיום שנועדו הפעולה, הצו, או הסירוב.״

 2. (א) בסעיף 8 לחוק העיקרי, הגדרת ״זיהום מים״ - תימחק.
 (ב) בסעיף 9 לחוק העיקרי -

 (1) בפסקה (2), המלה ״וזיהומם״ — תימחק;
 (2) בפסקה (3), במקום ״מדלדולו ומזיהומו״ יבוא ״ומדלדולו״;

 (3) בפסקה (4), במקום ״דלדולו וזיהומו״ יבוא ״ודלדולו״.
 (ג) בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום ״הוראות סעיף 9״ יבוא ״הוראות סימן א1״.

 (ד) בסעיף 156 (א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:
 ״(6) עבר על הוראה מהוראות סימן א1 לפרק השני הדן

 במניעת זיהום מים.״

 3. סעיף 198 לפקודת החוק הפלילי, 1936»- בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (3) להימנע מסתימתו׳ מדלדול!־ ומזיהומו של כל
 מקור מים;

 (4) למנוע סתימתו׳ דלדו־לו וזיהומו של מקור המים
 ממנו הוא מפיק מים.״

 עקב ייחוד סימן מיוחד לנושא של זיהום מים מוצע
 למחוק מסעיף זה את כל ההוראות המתייחסות למניעת

 זיהום מים.
 (ג) סעיף 10 לחוק העיקרי קובע:

לת מים תר למהי י ה  ״
 10. הוראות סעיף 9 אינן באות לגרוע מן הרשות למהול
 מים מאיכויות שונות על פי היתר לכך מאת נציב המים.״
 השינוי המוצע בא להתאים את קביעת סעיף 10 להוראות
 שבאו במקום הוראות סעיף 9 המתייחסות למניעת זיהום

 מים׳ היינו להוראות סימן א1 המוצע.
 (ד) ההוראה בסעיף קטן זה באה להוסיף לסעיף
 העונשין של החוק העיקרי (סעיף 156) את העבירה של
 אי ציות להוראות הסימן החדש המוצע. יש צורך בהוראה
 זו׳ היות וסעיף העונשין בחוק העיקרי אינו כללי׳ אלא
 מונה רשימה של עבירות והדין לגביהן. מכאן נובע הצורך
 לייחד סעיף עונשין נפרד לסימן זה׳ הדן במניעת זיהום

 מים.

 סעיף 198 לפקודת החוק הפלילי׳ 1936׳
 י 1 י• קובע:

ם מים הו י ז  ״
 198. כל המשחית או מדליח מימיו של כל מעין׳ זרם
 מים׳ בור׳ גיגית׳ אוצר מים או מקום כדי עשיית המים
 פחות ראויים למטרה שלשמה הס משמשים בדרך כלל׳

 דינו — מאסר שלוש שנים.״
 זהו סעיף מיושן׳ שאינו בר שימוש׳ אשר הצורך בקיומו
 יבוטל מאליו עם כניסתו לתקפו של הסימן המוצע. מוצע

 איפוא למחקו מספר החוקים.

 (שהוסף בתיקון הפקודה בשנת תש״ל)׳ יפעלו שר החק
 לאות ונציב המים על פי סימן זה בהתחשב בהוראותיו
 של החלק האמור׳ וזאת כדי למנוע כפילות וחפיפה עם
 הוראות חוק אחרות׳ באשר הסמכות לקבוע את איכותם
 התבדואית של מי שתיה יוחדה לשר הבריאות׳ ויש לשים
 לב לסמכויות חוקיות אלה בעת פעילות על פי הסימן

 המוצע.

ף 20יח: סעיף זה מעניק זכות ערר לבית הדין  סעי
 לעניני מים׳ לכל הרואה עצמו נפגע מפעולות שר החק
 לאות או נציב המים על פי סימן זה. יש צורך בהוראה זו׳
 היות והחוק העיקרי לא העניק זכות ערר כללית׳ אלא
 סייג את זכות הערר רק לאותם מקרים שהוא קבע זאת

 במפורש.

 בסעיף זה רוכזו השינויים והתוספות לחוק
 סע«ף 2 העיקרי המשתמעות מתוספת סימן א1

 לעיל.
 (א) בסעיף 8 לחוק העיקרי, מופיעה הגדרת המושג
 ״זיהום מים״ בנוסח הבא: ״כל מה שעושה את המים
 פחות.מתאימים לשימוש שהם מיועדים לו׳ לדבות המל־

 חתם והרעת תכונותיהם״.
 עקב ייחוד סימן מיוחד לנושא של זיהום מים ועקב מתן
 הגדרה רחבה ומפורטת למושג ״זיהום מים״ בהצעה זו׳
 מוצע למחוק את ההגדרה הקיימת בסעיף 8 לחוק העיקרי.
 (ב) בסעיף 9 לחוק העיקרי קיימות הוראות המת

 ייחסות למניעת זיהום מים. וזו לשונו של סעיף 9:

רה המים ם לשמי י ל ל כ  ״
 9. חייב אדם —

 (1) לנהוג במים הבאים לרשותו ביעילות ובחסכון;
 (2) להחזיק אח, מיתקני המים שברשותו במצב תקין

 כדי מניעת בזבוז מים וזיהומם;

 תיקון סעיפים
 8׳ 9׳ 10 ד־156

 ביטול סעיף 198
 לפקודת החוק

 הפלילי׳ 1936

 6 ע״ד 1936׳ תום׳ 1׳ עמ׳ 263.
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