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  1959-ט"תשי, חוק המים

 רבדים בחקיקה
  

  מים –תשתיות  – רשויות ומשפט מנהלי

  תוכן ענינים

  Go  8  מבוא: פרק ראשון  

  Go  8  מקורות המים ויעודם   1סעיף 

  Go  8  מקורות המים מה הם   2סעיף 

  Go  8  זכות הפרט למים   3סעיף 

  Go  8  הקשר בין הקרקע והמים   4סעיף 

  Go  8  אין לדלדל מקור מים   5סעיף 

  Go  8  צמידות הזכות למטרה   6סעיף 

  Go  9  תחולה   7סעיף 

  Go  9  הסדר השימוש במים: פרק שני  

  Go  9  הגדרות   8סעיף 

  Go  9  כללים לשמירת המים   9סעיף 

  Go  9  התקנת אבזרים לחיסכון במים בגופים ציבוריים  א 9סעיף 

  Go  9  מפקחים לעניין חובת התקנה של אבזרים לחיסכון במים  ב 9סעיף 

  Go  10  ללא כותרת   10סעיף 

  Go  10  סמכויות מנהל הרשות הממשלתית בשמירה על המים   11סעיף 

  Go  10  חיוב בהוצאות   12סעיף 

  Go  10  ערר   13סעיף 

  Go  10  שיעורן של רצועות מגן   14סעיף 

  Go  10  קביעת רצועות מגן   15סעיף 

  Go  10  ערר   16סעיף 

  Go  10  'בדיקה וכו, זכות כניסה   17סעיף 

  Go  11  פיצויים   18סעיף 

  Go  11  אירוע פגיעה במים  א 18סעיף 

  Go  11  מקור מים שנתדלדל   19סעיף 

  Go  11  מוביל מים בלתי מנוצל   20סעיף 

  Go  12  הגדרות  א 20סעיף 

  Go  12  איסור זיהום מים  ב 20סעיף 

  Go  12  מניעת זיהום מים במיתקני מים  ג 20סעיף 

  Go  12  תקנות למניעת זיהום מים  ד 20סעיף 

  Go  12  סילוק שפכים מגורם זיהום  ה 20סעיף 

  Go  13  התנאת תנאים למניעת זיהום מים  ו 20סעיף 

  Go  13  תיקון המעוות  ז 20סעיף 

  Go  13  צו הפסקה  ח 20סעיף 

  Go  13  צו הפסקה במקרים מיוחדים  ט 20סעיף 

  Go  13  סמכויות חירום  י 20סעיף 

  Go  13  צו הרשאה  יא 20סעיף 

  Go  14  נקת סמכויותהע  יב 20סעיף 
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  Go  14  הוראות בדבר איכות מים  יג 20סעיף 

  Go  15  שמירת חובות  יד 20סעיף 

  Go  15  צווים כלליים ומיוחדים  טו 20סעיף 

  Go  15  שטח תחולה  טז 20סעיף 

  Go  15  פעולות הנוגעות למי שתיה   יז20סעיף 

  Go  15  זכות ערר  יח 20סעיף 

  Go  15  תקופת מעבר  יט 20סעיף 

  Go  15  חובת דיווח  כ 20סעיף 

  Go  15  1עונשין לענין סימן  א  כא 20סעיף 
  Go  16  ת נושאי משרה בתאגידאחריו  כב 20סעיף 

  Go  16  סמכויות בית משפט  כג 20סעיף 

  Go  16  חיוב בהוצאות ובניקוי  כד 20סעיף 

  Go  16  קובלנה  כה 20סעיף 

  Go  17  דין המדינה  כו 20סעיף 

  Go  17  לליםקביעת כ   21סעיף 

  Go  17  מי שנפגעה זכותו על ידי הכללים   22סעיף 

  Go  17  רשיון הקמה  א 22סעיף 

  Go  17  רשיון הפקה   23סעיף 

  Go  17  פרטי הרשיון   24סעיף 

  Go  17  תנאים ברשיון   25סעיף 

  Go  17  אמות מידה להקצאת מים לחקלאות  א 25סעיף 

  Go  17  הספקת מים קיימת   26סעיף 

  Go  18  רישום רשיונות   27סעיף 

  Go  18  העברה של רשיון הפקה   28סעיף 

  Go  18  באזור קיצוברשיון הפקה    29סעיף 

  Go  18  ביטולו ושינויו של רשיון הפקה   30סעיף 

  Go  18  ערר   31סעיף 

  Go  18  השהיית ביטול רשיון   32סעיף 

  Go  18  המשך הספקה לאחר ביטול רשיון הפקה   33סעיף 

  Go  18  חייב לספק מים   34סעיף 

  Go  19  המשך הספקת מים במקרים מיוחדים   35סעיף 

  Go  19  חובת רכישת מים ומתן שירותי תשתית   א35סעיף 

  Go  20  הכרזה על אזור קיצוב   36סעיף 

  Go  20  שימוש במים באזור קיצוב סמכות להסדיר   37סעיף 

  Go  20  פרסום הצעת הסדר   38סעיף 

  Go  20  התנגדות להצעת הסדר   39סעיף 

  Go  20  החלטה על הסדר   40סעיף 

  Go  20  שינוי הסדר   41סעיף 

  Go  20  סמכויות מנהל הרשות הממשלתית באזור קיצוב   42עיף ס

  Go  21  ערר   43סעיף 

  Go  21  פיצויים עקב קיצוב   44סעיף 

  Go  21  הגדרה  א 44סעיף 

  Go  21  איסור על החדרת מים שלא ברשות  ב 44סעיף 

  Go  21  מטרות ההחדרה  ג 44סעיף 

  Go  21  הצעת תכנית החדרה  ד 44סעיף 

  Go  22  ן החדרהשמיעת טענות לפני מתן רשיו  ה 44סעיף 

  Go  22  שמירה על איכות המים  ו 44סעיף 

  Go  22  תכנו של רשיון החדרה  ז 44סעיף 

  Go  22  פרסום רשיון החדרה  ח 44סעיף 
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  Go  22  ערר  ט 44סעיף 

  Go  22  יקה תקופתיתבד  י 44סעיף 

  Go  22  דרישה להפסקת ההחדרה  יא 44סעיף 

  Go  23  שינויים בתכנית  יב 44סעיף 

  Go  23  החדרה למטרת אגירה  יג 44סעיף 

  Go  23  תיאומים ברשיון הפקה  יד 44סעיף 

  Go  23  הזכות למים מוחדרים  טו 44עיף ס

  Go  23  רכישת מים מוחדרים  טז 44סעיף 

  Go  23  ויתור על הזכות למים מוחדרים  יז 44סעיף 
  Go  23  תחילת הזכות לשימוש במים מוחדרים  יח 44סעיף 

  Go  23  חלוקת התשלומים  יט 44סעיף 

  Go  24  מדידת מים  כ 44סעיף 

  Go  24  אמצעי חילופין  כא 44סעיף 

  Go  24  פיצויים  ב כ44סעיף 

  Go  24  מסירת דין וחשבון  כג 44סעיף 

  oG  24  מפעלי מים: פרק שלישי  

  Go  24  מפעלי מים   45סעיף 

  Go  24  רשות המים הארצית   46סעיף 

  Go  25  זכות ההכרעה לשר התשתיות הלאומיות   47סעיף 

  Go  25  תפקידי רשות המים הארצית   48סעיף 

  Go  25  רשות מים אזורית   49סעיף 

  Go  25  תפקידי רשות מים אזורית   50סעיף 

  Go  25  הסכמת הרשות הארצית למפעל אזורי   51סעיף 

  Go  25  הרשאת ביצוע   52סעיף 

  Go  25  תנאי למתן הרשאת ביצוע   53סעיף 

  Go  25  ג למימוןסיי   54סעיף 

  Go  25  נוף מבוקר   55סעיף 

  Go  25  סמכויות מנהל הרשות הממשלתית   56סעיף 

  Go  25  פיקוח מועצת הרשות הממשלתית ומנהל הרשות הממשלתית   57סעיף 

  Go  25  ח לכנסת"דו   58סעיף 

  Go  25  רשות מים אזורית שאיננה פועלת כהלכה   59סעיף 

  Go  26  סייג לגבי רשות המים הארצית   60סעיף 

  Go  26  ערר   61סעיף 

  Go  26  תכנית מפעל   62סעיף 

  Go  26  בדיקת הצעת תכנית   63סעיף 

  Go  26  סמכויות לבדיקת תכנית   64סעיף 

  Go  26  פרסום הצעת תכנית   65סעיף 

  Go  27  ערר על תכנית   66סעיף 

  Go  27  אישור תכניות   67סעיף 

  Go  27  תיאום תכנית עם תכנית בנין עיר   68סעיף 

  Go  27  כוחה של תכנית מפעל   69סעיף 

  Go  27  מקומות קדושים   70סעיף 

  Go  27  מקומות היסטוריים   71סעיף 

  Go  27  פרסום ותחילת תקפה של תכנית מפעל   72סעיף 

  Go  27  שינויים בתכנית מפעל מים   73סעיף 

  Go  27  מפעלים קיימים   74סעיף 

  Go  28  ערר   75סעיף 

  Go  28  מפעלים שהוחל בהקמתם   76סעיף 

  Go  28  סמכויות לביצוע של מפעל מים ולניהולו   77סעיף 
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  Go  28  סמכות לתת היתרים   78סעיף 

  Go  28  פינוי מקרקעין נועדו לתפיסה צמיתה   79סעיף 

  Go  29  רכישת מקרקעין   80סעיף 

  Go  29  גישה חלופה סבירה   81סעיף 

  Go  29  מים חלופההספקת    82סעיף 

  Go  29  ביצוע עבודות זמניות   83סעיף 

  Go  29  הגבלות בניה ונטיעה בתחום קו המים ולצדדיו   84סעיף 

  Go  29  הגבלות זמניות   85סעיף 

  Go  29  סייג לסירוב מנהל הרשות הממשלתית   86סעיף 
  Go  29  פטור ממסים ותשלומים אחרים   87סעיף 

  Go  29  בניה ונטיעה שלא בהיתר   88סעיף 

  Go  29  ערר   89סעיף 

  Go  30  פיצויים מרשות מים   90סעיף 

  Go  30  פיצויים בעין   91סעיף 

  Go  30  חישוב המועד לפיצויים  א 91סעיף 

  Go  30  סייג לפיצויים   92סעיף 

  Go  30  כללים לחישוב הפיצויים   93סעיף 

  Go  30  הכרעה בדבר הפיצויים   94סעיף 

  Go  30  התיישנות   95 סעיף

  Go  30  הספקה בשטח המפעל   96סעיף 

  Go  30  הספקה זמנית מחוץ לשטח פעולתו של המפעל   97סעיף 

  Go  31  ערר   98סעיף 

  Go  31  הספקה ממושכת מחוץ לשטח המפעל   99סעיף 

  Go  31  הוראות כלליות להספקת מים   100סעיף 

  Go  31  התנגדות להוראות כלליות   101סעיף 

  Go  31  כללים בדבר הפסקת הספקת מים   102סעיף 

  Go  31  ללא כותרת   103סעיף 

  Go  31  רשותהעברת מפעלים מרשות ל   104סעיף 

  Go  31  העברת מפעל לידי המדינה   105סעיף 

  Go  31  אישור הסכמים על ידי בית משפט   106סעיף 

  Go  31  פרסום ותחילת תוקף   107סעיף 

  Go  31  כוחה של העברה   108סעיף 

  Go  32  דמי מים: פרק רביעי  

  Go  32  הגדרה   109סעיף 

  Go  32  מתן ידיעות   110סעיף 

  Go  32  כללים לחישוב עלות המים   111סעיף 

  Go  32  קביעת תעריפים לדמי מים ודירוגם   112סעיף 

סעיף 

   �א112

  Go  32  עדכון

  Go  33  שמיעת טענות לפני קביעת תעריפים   113סעיף 

  Go  33  כוחו של תעריף   114סעיף 

  Go  33  הפסקת שירות בשל חוב  א 114סעיף 

  Go  33  ללא כותרת   115סעיף 

  Go  33  היטל הפקה   116סעיף 

  Go  33  ערר   117סעיף 

  Go  33  גביית ההיטל   118סעיף 

  Go  34  גביית היטל הפקה מהצרכן   119סעיף 

  Go  34  דין המדינה   120סעיף 

  Go  34  ללא כותרת   121סעיף 
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  Go  34  הטלת תשלום מיוחד  א 124סעיף 

  Go  34  שיעורי התשלום  ב 124סעיף 

  Go  34  גביית התשלום  ג 124סעיף 

  Go  34  העברת התשלום על הצרכן  ד 124סעיף 

  Go  34  ערר  ה 124סעיף 

  Go  34  פטור מאישום פלילי וביטול רשיון  ו 124סעיף 

  Go  34  ינההעברת התשלום לאוצר המד  ז 124סעיף 

  Go  35  הגדרות  ח 124סעיף 

  Go  35  תשלומי פיגורים  ט 124סעיף 
  Go  35  החזר תשלומי יתר  י 124סעיף 

  Go  35  ארגון: פרק חמישי  

  Go  35  הרשות הממשלתית למים ולביוב  יא 124סעיף 

  Go  35  תקציב הרשות הממשלתית  יב 124סעיף 

  Go  35  עסקאות הרשות  יג 124סעיף 

  Go  35  עובדי הרשות הממשלתית  יד 124סעיף 

  Go  36  מועצת הרשות הממשלתית  טו 124סעיף 

  Go  36  נציגי הציבור במועצת הרשות הממשלתית  טז 124סעיף 

  Go  36  תפקידי מועצת הרשות הממשלתית  יז 124סעיף 

  Go  37  סדרי עבודתה של מועצת הרשות הממשלתית  יח 124סעיף 

  Go  37  מנהל הרשות הממשלתית  יט 124סעיף 

  Go  37  כשירות  כ 124סעיף 

סעיף 

  כא 124

  Go  37  הפסקת כהונה

  Go  37  הושעהממלא מקום למנהל הרשות ש  כב 124סעיף 

  Go  37  דוח מנהל הרשות הממשלתית  כג 124סעיף 

  Go  37  מועצת המים   125סעיף 

  Go  37  הרכב מועצת המים   126סעיף 

  Go  38  כהונת החברים   127סעיף 

  Go  38  כינוסי המועצה   128יף סע

  Go  38  סדרי עבודה   129סעיף 

  Go  38  ללא כותרת   130סעיף 

  Go  38  ועדות אזוריות   131סעיף 

  Go  38  ועדות אספקה   132סעיף 

  Go  38  ועדת תכנון   133סעיף 

  Go  38  נציגות צרכנים בפני רשות מים   134סעיף 

  Go  39  נציגות צרכנים בפני ועדה אזורית   135סעיף 

  Go  39  הרכב נציגות הצרכנים   136סעיף 

  Go  39  הרכבה וסדרי עבודתה של נציגות צרכנים   137סעיף 

  Go  39  ללא כותרת   138סעיף 

  Go  39  ללא כותרת   139סעיף 

  Go  39  תחום שיפוטו וסמכותו, ית דיןהקמת ב   140סעיף 

  Go  39  הרכב בית הדין   141סעיף 

  Go  39  סמכות אב בית הדין   142סעיף 

  Go  39  סמכות בית הדין   143סעיף 

  Go  39  ראיות   144סעיף 

  Go  39  החלטות בית הדין   145סעיף 

  Go  39  ערעור והוצאה לפועל   146סעיף 

  Go  39  תקנות בית הדין   147סעיף 

  Go  40  הנהלת פנקס המים   148סעיף 
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  Go  40  הפנקס ראיה לכאורה   149סעיף 

  Go  40  עיון בפנקס   150סעיף 

  Go  40  דיווח על הקצאת מים ולערכי טבע ונוף  א 150סעיף 

  Go  40  הוראות שונות :פרק ששי  

  Go  40  מים לשתיה וכדומה   151סעיף 

  Go  40  שמירת הוראות חוק הנפט   152סעיף 

  Go  40  השהיית פעולות   153סעיף 

  Go  40  מסירת הודעות   154סעיף 

  Go  40  פרסום  א 154סעיף 
  Go  40  קביעת אזורים   155סעיף 

  Go  40  עונשין   156סעיף 

  Go  41  ביטול   157סעיף 

  Go  41  תיקונים   158סעיף 

  Go  41  ביצוע ותקנות   159סעיף 

  Go  41  הוראות מעבר לענין ביטול קרן האיזון   160סעיף 

  Go  42  תוספת ראשונה  

  Go  42  'תוספת ראשונה א  

  Go  43  תוספת שניה  

  Go  43  הגדרות   1סעיף 

המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב פרסום הודעה בדבר    2סעיף 

  כנרת

Go  43  

היטל על הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשיה באזור מערכת המים    3סעיף 

  הארצית

Go  44  

היטל על הפקה למטרת חקלאות באזור מערכת המים הארצית והיטל    4סעיף 

  על הפקה לכל המטרות באזור מנותק או באזור סובב כנרת

Go  46  

  Go  48  היטל על הפקה באזור רמת הגולן   5סעיף 

  Go  48  היטל על הפקה באזור הגליל העליון הודעה   6סעיף 

  Go  48  היטל על הפקה במקרים מיוחדים   7סעיף 

  Go  49  2008ח "כללים תשס   8סעיף 
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  *1959-ט"תשי, יםהמק חו

                                                 
  ).58' עמ 326' ח מס"ח תשי"ה( 169' עמ 195913.8.מיום  288' ט מס"ח תשי"ססם רפו *

  .1' תיקון מס –) 28' עמ 411' ך מס"ח תש"ה( 10' עמ 17.2.1960מיום  301' ך מס"ח תש"ס ןקות

  .2' תיקון מס –) 260' עמ 470' א מס"כח תש"ה( 175' עמ 21.6.1961מיום  346' סא מ"תשכ ח"ס

  .3' תיקון מס –193' מע 3.6.19612מיום  348' סא מ"תשכ ח"ס

  .4' תיקון מס –) 278' עמ 622' ד מס"ח תשכ"ה( 191' עמ 6516.7.19 םמיו 594' סה מ"תשכ ח"ס

  .5' תיקון מס –) 199' עמ 937' א מס"ח תשל"ה( 8' עמ 9.12.1971מיום  640' סב מ"תשל ח"ס

  .6' תיקון מס –) 179' עמ 1229' ו מס"ח תשל"ה( 140' עמ 8.4.1976 םמיו 804 'סו מ"תשל ח"ס

תו ביום ילתח; 7' ן מסתיקו –) 120' עמ 2030' א מס"ח תשנ"ה( 180' מע 6.6.19912מיום  1361' א מס"נשת ח"ס
1.7.1991.  

לחוק הסדרים  21 יףבסע 8' תיקון מס –) 2' עמ 2143' ג מס"ח תשנ"ה( 16' עמ 7.1.1993מיום  1406' ג מס"נשת ח"ס
  .1992- ג"תשנ, )וני חקיקה להשגת יעדי התקציביקת( נהשק המדימב

ק לחו 26 יףבסע 9' תיקון מס –) 16' עמ 2212' סד מ"ח תשנ"ה( 51' עמ 9.1.1994מיום  1445' ד מס"נשת ח"ס
  .1994- ד"תשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(הסדרים במשק המדינה 

  .10' תיקון מס –) 411' עמ 2387' ה מס"ח תשנ"ה( 362' מע 19.7.1995מיום  1533' ה מס"נתשח "ס

, )שינוי שיעורי קנסות(העונשין  לצו 2יף בסע 1996- ז"צו תשנ – 94' עמ 7.11.1996 מיום 5792' ז מס"נשת ת"ק
  .ימים מיום פרסומו 30תו ילתח; 1996- ז"תשנ

חוק ל 12 יףבסע 11' תיקון מס –) 230' עמ 2785' ט מס"ח תשנ"ה( 95' מע 2.1999.15מיום  1704' ט מס"נשת ח"ס
-ט"תשנ, )1999ספים ת הכתקציב והמדיניות הכלכלית לשנה תיקוני חקיקה להשגת יעדי(ההסדרים במשק המדינה 

  .1.1.1999תחילתו ביום ; 1999

  .1.8.1999תחילתה ביום  ;1999- ט"הודעה תשנ – 1150' עמ 29.8.1999 מיום 5996' ט מס"נשת ת"ק

  .1.2.2000תחילתה ביום ; 2000-ס"הודעה תש – 464' עמ 12.4.2000 מיום 6029' ס מס"שת ת"ק

לחוק  14 יףבסע 12' תיקון מס –) 68' עמ 2824' ס מס"ח תש"ה( 74' עמ 10.1.2000מיום  1724' ס מס"שת ח"ס
, )2000תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב (במשק מדינת ישראל ם ריסדהה
  .1.1.2000תו ביום תחיל; 2000-ס"תש

א "סשת ח"סט "ת .13' תיקון מס –) 313' עמ 2855' ס מס"ח תש"ה( 172' עמ 9.4.2000מיום  1735' ס מס"שת ח"ס
  .9.4.2000תו ביום ילתח; 570' עמ 6.9.2001מיום  1808' סמ

לחוק  141 יףבסע 14' תיקון מס –) 20' עמ 2823' ס מס"ח תש"ה( 489' מע 31.7.2001מיום  1802' א מס"שסת ח"ס
  .2001- א"תשס, וביוב יםתאגידי מ

  .15' תיקון מס –) 220' עמ 3070' ב מס"ח תשס"ה( 417' עמ 6.6.2002מיום  1847' ב מס"ח תשס"ס

, )סותשינוי שיעורי קנ(לצו העונשין  13בסעיף  2002- ג"צו תשס – 124' עמ 31.10.2002מיום  6205' ג מס"ת תשס"ק
  .ימים מיום פרסומו 30תחילתו ; 2002- ג"תשס

] 15' במקור מס[ 16' מס וןקתי –) 874' עמ 3168ב "ח תשס"ה( 119' עמ 25.11.2002מיום  1879' ג מס"תשס ח"ס
תחילתו ; 2002- ג"תשס, )תיקוני חקיקה(לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה  6בסעיף 

  .שישים ימים מיום פרסומו

במקור [ 17' תיקון מס –) 18' עמ 4' ג מס"ח הממשלה תשס"ה( 197' עמ 29.12.2002מיום  1882' ג מס"ח תשס"ס
 תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת(לחוק ההסדרים במשק המדינה  54בסעיף ] 16' מס
  .1.1.2003תחילתו ביום ; 2002- ג"תשס, )2003 םיכספה

 98בסעיף  18' תיקון מס –) 52' עמ 64' ד מס"ח הממשלה תשס"ה( 141' עמ 18.1.2004מיום  1920' ד מס"ח תשס"ס
  .1.1.2004תחילתו ביום ; 2004- ד"תשס, )תיקוני חקיקה( 2004ות הכלכלית לשנת הכספים לחוק המדיני

  .19' תיקון מס –) 48' עמ 37' ד מס"ח הכנסת תשס"ה( 436' עמ 4.7.2004מיום  1948' ד מס"ח תשס"ס

 4בסעיף  20' תיקון מס –) 122' עמ 46' ד מס"ח הכנסת תשס"ה( 518' עמ 11.8.2004מיום  1956' ד מס"ח תשס"ס
  .2004-ד"תשס, )3' תיקון מס(לחוק תאגידי מים וביוב 

בסעיף  21' תיקון מס –) 354' עמ 143' ה מס"הממשלה תשסח "ה( 378' עמ 11.4.2005מיום  1997' ה מס"ח תשס"ס
  .1.1.2005תחילתו ביום ; 2005-ה"תשס, )תיקוני חקיקה( 2005לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  39

בסעיף  22' תיקון מס –) 298' עמ 236' ו מס"ח הממשלה תשס"ה( 331' עמ 15.6.2006מיום  2057' ו מס"ח תשס"ס
, )2006תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (לחוק הסדרים במשק המדינה  39

  .לענין הוראות מעבר וחובת התקנת תקנות וכללים 53-55, 40סעיפים  'ור 1.1.2007תחילתו ביום ; 2006- ו"תשס
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        מבואמבואמבואמבוא: : : : שוןשוןשוןשוןראראראראק ק ק ק פרפרפרפר

נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי , המים שבמדינה הם קנין הציבור ותורמק  .1
  .ח הארץתושביה ולפיתו

האגמים ושאר זרמים ומקווים , הנהרות, הנחלים, המים לענין חוק זה הם המעינות ותורמק  .2
ם או יעבבין שהמים נו, ים או מותקניםדרוסמ בין טבעיים ובין, בין עיליים ובין תחתיים, של מים

  .לרבות מי ניקוז ומי שופכין, זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים

  .אי לקבל מים ולהשתמש בהם בכפוף להוראות חוק זהזכ דםא כל  .3

של אדם בקרקע אינה מקנה לו זכות במקור מים הנמצא באותה קרקע או העובר בה ו ותזכ  .4
  .3 יףסעי אולם אין הוראת סעיף זה גורעת מזכות של אדם לפ, או בגבולה

י המלחת המקור של אדם לקבל מים ממקור מים עומדת לו כל עוד אין בקבלתם כדו ותזכ  .5
  .או דלדולו

הזכות  עהפק –בטלה המטרה ; ת להלןות למים צמודה לאחת ממטרות המים המנויכוז כל  .6
  –ואלה מטרות המים ; למים

  ;ביתי רכצ  )1(

  ;תאוקלח  )2(

  ;יהעשת  )3(

  ;מסחר ושירותים, כהלאמ  )4(

                                                 
 33בסעיף  23' תיקון מס –) 16' עמ 260' ז מס"ח הממשלה תשס"ה( 67' עמ 11.1.2007מיום  2077' ז מס"ח תשס"ס

, )2007תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (לחוק הסדרים במשק המדינה 
  .1.4.2007תחילתו ביום ; 2007- ז"תשס

 38בסעיף  24' תיקון מס –) 16' עמ 260' ז מס"ח הממשלה תשס"ה( 68' עמ 11.1.2007מיום  2077' ז מס"ח תשס"ס
, )2007תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (לחוק הסדרים במשק המדינה 

  .1.1.2007תחילתו ביום ; 2007-ז"תשס

 1120' עמ. 2007-ז"תשס) עדכון היטלי הפקה) (2' מס(הודעה  – 1119' עמ 22.8.2007מיום  6610' מס: ז"ת תשס"ק
  .1.7.2007תחילתה ביום ; 2007- ז"תשס) עדכון היטלי הפקה) (3' מס(הודעה  –

תחילתה ביום ; 2007- ח"תשס) עדכון היטלי הפקה(הודעה  – 98' עמ 8.11.2007מיום  6621' מס: ח"ת תשס"ק
 – 514' עמ 13.2.2008מיום  6647' מס. 2007- ח"תשס) עדכון היטלי הפקה) (2' מס(הודעה  – 97' עמ. 18.9.2007

' ר; 2008- ח"כללים תשס – 840' עמ 8.4.2008מיום  6665' מס. 2008-ח"תשס) עדכון היטלי הפקה) (3' מס(הודעה 
; 2008- ח"תשס) עדכון היטלי הפקה) (4' מס(הודעה  – 872' עמ 30.4.2008מיום  6669' מס. לענין תחילה 2סעיף 

מיום  6695' מס. 2008- ח"תשס) 2' מס(כללים  – 1120' עמ 200810.7.מיום  6689' מס. 18.3.2008תחילתה ביום 
 – 1400' עמ 10.9.2008מיום  6711' מס. 2008-ח"תשס) עדכון היטלי הפקה) (5' מס(הודעה  – 1146' עמ 24.7.2008

  .9.7.2008תחילתה ביום ; 2008-ח"תשס) עדכון היטלי הפקה) (6' מס(הודעה 

 5בסעיף  52' תיקון מס –) 216' עמ 159' ז מס"ח הכנסת תשס"ה( 860' עמ 11.8.2008מיום  2181' ח מס"ח תשס"ס
  .ימים מיום פרסומו 60תחילתו ; 2008-ח"תשס, )תיקוני חקיקה) (המזהם משלם(לחוק הגנת הסביבה 

מיום  6745' מס. 2009- ט"תשס) עדכון היטלי הפקה(הודעה  – 312' עמ 1.1.2009מיום  6738' מס :ט"ת תשס"ק
 – 1142' עמ 16.7.2009מיום  6795' מס. 2009-ט"תשס) עדכון היטלי הפקה) (2' מס(הודעה  – 400' עמ 25.1.2009

' עמ 18.8.2009מיום  6804' מס. 16.6.2009תחילתה ביום ; 2009- ט"תשס) עדכון היטלי הפקה) (3' מס(הודעה 
  .לענין תחילה 1סעיף ' ר; 2009- ט"תשס) עדכון היטלי הפקה) (4' מס(הודעה  – 1234

 6סעיף ' ר; 26 'תיקון מס –) 68' עמ 294' ע מס"ח הכנסת תש"ה( 394' עמ 25.2.2010מיום  2230' ע מס"ח תש"ס
  .לענין תחולה

, )שינוי שיעורי קנסות(לצו העונשין  11בסעיף  2010-ע"צו תש – 949' עמ 14.3.2010מיום  6877' מס :ע"ת תש"ק
עדכון היטלי הפקה (הודעה  – 960' עמ 24.3.2010מיום  6879' מס .ימים מיום פרסומו 30תחילתו ; 2010-ע"תש

) עדכון היטלי הפקה(הודעה  – 961' עמ. 16.12.2009תחילתה ביום ; 2010-ע"תש) באזור מערכת המים הארצית
תחילתה ; 2010- ע"תש) עדכון היטלי הפקה) (2' מס(הודעה  – 1427' עמ 26.7.2010מיום  6912' מס. 2010-ע"תש

  .16.2.2010ביום 

תחילתה ביום ; 2010-א"תשע) עדכון היטלי הפקה(הודעה  – 24' עמ 15.9.2010מיום  6928' מס :א"ת תשע"ק
תחולה , לענין תחילה 3, 2סעיפים ' ר; 2010- א"כללים תשע – 141' עמ 11.11.2010מיום  6939' מס. 16.8.2010

  .והוראת שעה

  פרט למיםה ותזכ

ע רקהקין ב שרהק
  והמים

  יםמ ורמקדל לדלן אי

הזכות  ותידצמ
  הטרלמ

  םודעיהמים ו ותורמק

  םה מההמים  ותורמק
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  ;ים ציבורייםותירש  )5(

נחלים ובתי גידול לחים , יינותלרבות מע, שמירה ושיקום של ערכי טבע ונוף  )6(
  ).ערכי טבע ונוף –בחוק זה (

        

ל פי ע או –ת חוק זה בולר –נוצרה על פי דין  למיםחוק זה אין נפקא מינה אם זכות ן נילע  .7
  .חרי כןא וואם נוצרה לפני תחילתו של חוק זה א, הסכם או נוהג או באופן אחר

        םםםםמימימימיבבבב    ושושושושהסדר השימהסדר השימהסדר השימהסדר השימ: : : : יייישנשנשנשנק ק ק ק פרפרפרפר

  םשמירה על המי: 'א מןסי

  –ה ז רקבפ  .8

האפשרות  רעתהו, בין עיליים ובין תחתיים, ת הנמכת פני המיםבולר –" מקור מים וללדד"  
  ;להעלאת מים על פני האדמה או להובלתם ממקום למקום

  ).נמחקה( –" זיהום מים"  
  

  –דם א יבחי  .9

  ;רשותו ביעילות ובחסכוןל יםבאבמים ה וגנהל  )1(

  ;ק את מיתקני המים שברשותו במצב תקין כדי מניעת בזבוז מיםזיהחל  )2(

  ;ע מסתימתו ומדלדולו של כל מקור מיםמנהיל  )3(

  .מנו הוא מפיק מיםמ םסתימתו ודלדולו של מקור המי ועמנל  )4(
  

גוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה יתקין אבזרים לחיסכון במים במבנה   )1(  )א(  .א9
או , חמש שניםבמבנה בהחזקתו לפי חוזה שכירות לתקופה העולה על , בבעלותו

מועצת הרשות הממשלתית ; )מבנה –בסעיף זה (לפי העניין , במבנה בבעלות המדינה
ובכלל זה לעניין סוגי , תקבע כללים לעניין התקנתם של אבזרים לחיסכון במים

  ;דרכי התקנתם והתאמתם למבנים, האבזרים

, ובצ, רשאית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מועצת הרשות הממשלתית  )2(
ובלבד שגוף ציבורי , לשנות את רשימת הגופים הציבוריים המנויים בתוספת הראשונה

לחוק  9שייווסף לתוספת האמורה לפי פסקה זו יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 
  ].נוסח משולב[ 1958-ח"התשי, מבקר המדינה

, )1)(א(הרשות הממשלתית רשאית לפטור גוף ציבורי מקיום הוראות לפי סעיף קטן   )ב(  
לרבות מצב התשתיות , אם נוכחה כי בשל מצב המבנה, כולו או חלקו, לגבי מבנה מסוים

החלטת הרשות הממשלתית ; לא ניתן להתקין בו אבזרים לחיסכון במים, המשמשות את המבנה
  .לפי סעיף קטן זה תהיה מנומקת ובכתב

  .אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין  )ג(  
  

מפקחים להפעלת , מבין עובדי הרשות הממשלתית, מנהל הרשות הממשלתית יסמיך  )א(  .ב9
  :ובלבד שלא יוסמך מפקח אלא אם כן התקיימו בו כל אלה, סמכויות לפי סעיף זה

לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של מנהל הרשות , משטרת ישראל הודיעה  )1(
, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, הממשלתית אליה

  ;בשל עברו הפלילילרבות 

כפי , הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה  )2(
  ;שהורה מנהל הרשות הממשלתית

  .ככל שהורה מנהל הרשות הממשלתית, הוא עומד בתנאי כשירות נוספים  )3(

  .תפורסם ברשומות) א(הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף קטן   )ב(  

לאחר , רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף זה, א9על ביצוע הוראות סעיף לשם פיקוח   )ג(  
להיכנס למבנה שהכניסה אליו דרושה לשם הבטחת ביצועו של סעיף , )ד(שהזדהה לפי סעיף קטן 

אלא אם כן יש בידו אישור , ובלבד שלא ייכנס מפקח למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון, זה
, הביטחון או השר לביטחון הפנים או מי שהם הסמיכו לכך שר, כניסה למקום מאת ראש הממשלה

וכל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת כניסת המפקח פעילות מבצעית או פעילות , לפי העניין

  הולתח

  ותדרהג

  המים רתמילש םיללכ

) 19' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"תשל

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"תשל

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"תשל

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"תשל

התקנת אבזרים 
לחיסכון במים בגופים 

  ציבוריים
  ) 26' תיקון מס(

  2010-ע"תש

מפקחים לעניין חובת 
התקנה של אבזרים 

  לחיסכון במים
  ) 26' תיקון מס(

  2010-ע"תש
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  :כל אחד מאלה –" מערכת הביטחון", קטן זהבסעיף ; עוינת

  ;משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו  )1(

שעיקר פעילותן בתחום ביטחון , משלהיחידות ויחידות סמך של משרד ראש המ  )2(
  ;המדינה

  ;צבא הגנה לישראל  )3(

המייצרים ציוד ביטחוני כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים , מפעלים וספקים  )4(
עד ) 1(בעבור גוף המנוי בפסקאות , 2005-ו"התשס, )הגנה על אינטרסים ביטחוניים(
  ;ששר הביטחון אישר לעניין סעיף זה, )3(

  ;ת ישראלמשטר  )5(

  ;שירות בתי הסוהר  )6(

לפי , כל גוף אחר הפועל למטרות ביטחוניות שראש הממשלה או שר הביטחון  )7(
  .אישר לעניין סעיף זה, העניין

  :אלא בהתקיים כל אלה, מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה  )ד(  

  ;הוא בעת מילוי תפקידו  )1(

  ;ג המזהה אותו ואת תפקידוהוא עונד באופן גלוי ת  )2(

המעידה על תפקידו , יש בידו תעודה החתומה בידי מנהל הרשות הממשלתית  )3(
  .ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה

  

  ).לוטב(  .10
  

מנהל הרשות  –להלן (יט 124י סעיף מנהל הרשות הממשלתית שהתמנה לפ כחנו  .11
  –רשאי הוא , 9סעיף  תראוושלא נתקיימה הוראה מה) הממשלתית

ואם לא ; על מי שחייב בקיום ההוראה שיתקן את המעוות בהתאם לצו ותצול  )1(
לצוות על הפסקת הפקה או ן וכ, ת את הדרוש לתיקונושולע – יתוקן תוך זמן סביר

ן עד לתיקו, ככל שיידרש לפי הנסיבות, צומןאו צמ, הספקה או צריכה של מים
  ;עוותהמ

  .למנעו בדרך אחרת ניעת נזק מיידי חמור למקור מים אם איןמם ליאמצע וטנקל  )2(
  

, בצו, רשאי הוא 11סעיף  פיל להשהוציא מנהל הרשות הממשלתית לצורך פעות צאוהו  .12
, ומשעשה כן ייגבו ההוצאות כאילו היו מס, 9להטיל על מי שהיה חייב בקיום הוראות סעיף 

  .לה עליוח, בהש 12פרט לסעיף , )ביהג(ים שפקודת המ
  

רשאי , 12או על ידי הטלת הוצאות לפי סעיף  11עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף ה ואהר  .13
הערר אינו מעכב את ביצוע ). הדיןת בי –להלן ( 140יף סעני בית הדין שהוקם לפי לפך כ לערור על

אלא לאחר שבית הדין  12אולם לא ייגבו הוצאות לפי סעיף , הצו אלא אם ציווה בית הדין לעכבו
  .פסק בערר

מועצת הרשות  –להלן (טו 124מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף   .14
לא יקבע , ואם עשתה כן, כללים בדבר רחבן ושטחן של רצועות מגן ית לקבוערשא) הממשלתית

גרת הכללים האלה ולא יותר מן ההכרחי לקיום במס מנהל הרשות הממשלתית רצועת מגן אלא
  .המטרה שלשמה נקבעה רצועת המגן

  

על מפעל , מקור מיםל ע, יםהרשות הממשלתית צורך בכך לשם שמירה על מה מנהל רא  .15
לקבוע מסביב לאותו , בצו, רשאי הוא, להחסנתם או להובלתם, ו על מיתקן להפקת מיםא מים

זולת בהיתר מאת , ליה והמעבר בה יהיו אסוריםאסה ימקור או מיתקן או לצדדיו רצועת מגן שהכנ
  .תנאי ההיתרמנהל הרשות הממשלתית ובהתאם ל

  

על ידי סירוב מנהל הרשות הממשלתית לתת , עצמו נפגע על ידי קביעת רצועת מגןה ואהר  .16
  .רשאי לערור על כך לפני בית הדין, או על ידי תנאי ההיתר 15היתר לפי סעיף 

  

רשאי , וכל מי שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב, מנהל הרשות הממשלתית  .17

  ) 5 'מסתיקון (
  1971-ב"שלת

ת מנהל יוכוסמ
הרשות הממשלתית 

  בשמירה על המים
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  אותצחיוב בהו
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רער

צועות רשל  רןעושי
  מגן

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  ןמגת עורצות יעקב
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רער
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

בדיקה , סהינת כוזכ
  'וכו

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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עולה פ ולעשות בו כל, ותו מקוםבאק זילהיכנס לכל מקום לאחר הודעה מראש בכתב למח
, ת מקורות מיםרשאי הוא לעשות לחשיפן וכ -; הדרושה להשגחה על מקור מים ולשמירה על מים

קביעת  םצמחיה ותנאים מקומיים אחרים לש, תפוקתם ותכונותיהם ולבדיקת קרקעידת למד
  .הצריכה במים

  

זכאי לפיצויים , 17על ידי פעולה לפי סעיף  און מגרם לו נזק על ידי קביעת רצועת נגש מי  .18
שיעורם , לענין הזכאות לפיצויים, הממשלתית תקבע מועצת הרשותלפי כללים שמאוצר המדינה 
הטוען כי לא קיבל פיצויים בהתאם לכללים כאמור רשאי לערור על כך לפני בית ; ותנאי תשלומם

  .הדין
  

  –בסעיף זה   )א(  .א18

ממשית באספקת מים  ורם או העלול לגרום לפגיעהאירוע הג –" אירוע פגיעה במים"  
או ביכולת של מקור מים ותשתית מים המיועדים לשתיה  באיכות מים כאמור, המיועדים לשתיה

  ;לשמש לייעודם האמור

  ).א(א35כהגדרתה בסעיף  –" תשתית מים"  

ומשהכריז כאמור , מנהל הרשות הממשלתית רשאי להכריז על אירוע פגיעה במים  )ב(  
, בדבר לעשות את כל הדרוש לשם טיפול באירוע כאמור אי הוא לצוות על כל אדם הנוגערש

אספקת מים לצרכנים  ולשם הסדרת, החזרת המצב לקדמותו ומניעת הישנותו, הפסקתו ,מניעתו
והכל על פי כללים כאמור בסעיף , לתקופה ובתנאים שיקבע בצו, שנפגעו כתוצאה מאותו אירוע

  ).ג(קטן 

דרכי , ת הרשות הממשלתית תקבע כללים לענין הכרזה על אירוע פגיעה במיםמועצ  )ג(  
, להחזרת המצב לקדמותו ולמניעת הישנותו, להפסקתו, למניעתו הדרכים, הטיפול באירוע כאמור

  .ולהסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאירוע כאמור

, בתוך התקופה שנקבעה בצו ,)ב(לא קיים אדם הוראות צו שניתן לו לפי סעיף קטן   )ד(  
ולא  יהיה מי שנצטווה, ומשעשה כן, לעשות את הנדרש על פי הצו רשאי מנהל הרשות הממשלתית

גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף  על; מילא אחר הוראות הצו חייב בהוצאות הכרוכות בכך
  .שבה 12למעט סעיף , )גביה(תחול פקודת המסים , קטן זה

ולפי  1סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות השר לאיכות הסביבה לפי סימן א אין בהוראות  )ה(  
  .1993-ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים

אין בהוראות סעיף זה כדי להקנות למועצת הרשות הממשלתית סמכויות בענינים   )ו(  
  .1940 ,שלגביהם מוקנות סמכויות לאחר לפי פקודת בריאות העם

        

ו בהפקה סדירה תקומידה שתפמנהל הרשות הממשלתית שמקור מים מתדלדל בח וכנ  )א(  .19
בהתאם , רשאי מנהל הרשות הממשלתית, מנומ הספקת כמות המים הרגילהם יולקאינה מספיקה 

לצוות על מפיק המים לצמצם את ההפקה מאותו , לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית
ככל יטת אמצעי חירום אחרים להבטחת הספקת מים קל נעעל ויסות ההפקה או  צוותאו ל, מקור

  .שייראה לו בנסיבות הענין

  .)בוטל(  )ב(  

לאחר , רשאי מנהל הרשות הממשלתית, יים הצו תוך זמן סביר שנקבע בוקוא ל  )ג(  
מי מ, את ההוצאות הכרוכות בכךלגבות  –ומשעשה כן , לעשות את הדרוש מצדו, התראה בכתב

, )גביה(חול פקודת המסים על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה ת. שהצו הופנה אליו
  .שבה 12למעט סעיף 

  

מנהל הרשות הממשלתית שמקור מים של ספק או של מפיק נתדלדל או שהשימוש  כחנו  .20
במקור או במיתקנים שברשותם נפגם במידה שתפוקתו אינה מספקת לקיום הספקת כמות המים 

מים שאינם ת לה או מיתקן אחר להובלתע, תרוינוצ-שאי הוא לחייב בעל קור, םהרגילה מה
להוביל מים בשביל הספק או המפיק שנפגעו כאמור או בשביל צרכניו של , מנוצלים על ידיו

ייקבעו , רוכים בכךכתנאי הובלתם והתשלומים ה, על כמות המים דיםדבאין הסכמה בין הצ; הספק
  .אלה על ידי מנהל הרשות הממשלתית

  

  םייצופי
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
  

  ים שנתדלדלמ ורמק
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 תיבלמים ל בימו
  נוצלמ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  במים אירוע פגיעה
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
  

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  מניעת זיהום מים: 1א מןסי
        

  –זה  מןסיב  .א20

, כימית, י בתכונותיהם של מים שבמקור מים מבחינה פיסיקליתנושי –" מים וםיהז"  
או שינוי הגורם שהמים יהיו , רדיואקטיבית או אחרת, תבקטריולוגי, ביולוגית, אורגנולפטית

או פחות ראויים למטרה אשר לה הם , ים לפגוע בחי או בצומחולעלו א, מסוכנים לבריאות הציבור
  ;משמשים או נועדו לשמש

מאגרי מים , ריםולי מים פתוחים או סגמובילרבות , 2עותו בסעיף שמכמ –" מיםר קומ"  
  ;ותעלות ניקוז

, התכנון והבניה קוחבנין כמשמעותו ב, תעשייתי או חקלאי עלמפ –" יהוםזם ורג"  
, הקמתם, אשר מיקומם, מכונה או כלי תחבורה, לרבות מיתקן ביוב, תקןימ, 1965-ה"תשכ

  ;ם מיםזיהוהחזקתם או השימוש בהם גורמים או עלולים לגרום ל, הפעלתם

  .כוחות התקנות שהותקנו והצוים שניתנו מבולר –" 1אן ימס"  
  

במישרין , לגרום לזיהום מים לההמת מים או עלוולה המזפעל מכאדם להימנע ב ייח  )א(  .ב20
ואין נפקא מינה אם היה מקור המים מזוהם לפני אותה פעולה ואם ; מיד או לאחר זמן, או בעקיפין

  .לאו

מוצקים או , ליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים או בקרבתו חמרים נוזליםישא ל  )ב(  
  .וולא יניח אותם בו או בקרבת, םיגזי

        

-לאגירתם או להחדרתם לתת, להובלתם, קתםלהספ, רשותו מיתקן להפקת מיםשבי מ  .ג20
  .למנוע שהמיתקן או הפעלתו יגרמו לזיהום מים יכד םחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירי, קרקע

        

  

, רשאי השר לאיכות הסביבה, מים ולהגנה על מקורות מים מפני זיהוםם הוזית יעמנל  )א(  .ד20
, סייגים, ארן השבי, להתקין תקנות הקובעות, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית

  –תנאים והוראות אחרות בדבר , איסורים

תקנות אלה טעונות אישור ועדת ; מתם של גורמי זיהום שיפורטוקם והומיקמ  )1(
  ;תהכלכלה של הכנס

או בשיטות מסויימות בתהליכי הייצור של גורם  יםש בחמרים מסוייממושיה  )2(
 נותקת; יסוסכן דישון ורו, אילרבות תהליכי עיבוד חקל, הפעלתו והשימוש בו, זיהום

  ;אלה יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות

תקנות אלה ; מסויימיםם ריוצהפצתם ושיווקם של חמרים ומ, םאייבו, םוריצי  )3(
יותקנו בהתייעצות עם שר המסחר והתעשיה ויובאו לידיעתה המוקדמת של ועדת 

  ;הכלכלה של הכנסת

על פני מקורות מים , ה והשימוש בהםרחבותהתנועה והשהייה של כלי  רתסדה  )4(
  .תקנות אלה יותקנו בהסכמת שר התחבורה; קרבתםבאו 

  .ג20-ב ו20מן החובות האמורות בסעיף  ותרעגולפי סעיף זה אינן  ותקנת  )ב(  
  

, מנומצריכים סילוק שפכים בו משהפעלתו או השימוש , ברשותו גורם זיהוםש דםא  )א(  .ה20
להגיש לאישורו תכנית המפרטת את דרך סילוקם , על פי צו של מנהל הרשות הממשלתית, בחיי

חר אשר ידרוש מנהל א קלי והביולוגי וכל פרטסיפיה ,הרכבם הכימי, הותם וכמותםמ, םשל השפכי
או לשנותה , מנהל הרשות הממשלתית רשאי שלא לאשר את התכנית; הרשות הממשלתית לענין זה

  .שייראו לו יםנאאו להתנותה בת

לא יסולקו השפכים כל עוד לא , )א(ה אדם להגיש תכנית כאמור בסעיף קטן ווצטנ  )ב(  
עד , ת לסילוק השפכיםניזמך שאי מנהל הרשות הממשלתית להורות על דרר ךא, אושרה התכנית

  .שורה של התכניתאיל

  .מאושרתלא יסולקו השפכים אלא על פי התכנית ה, תכנית לסילוק שפכים רהושא  )ג(  

ד שנקבע לכך עולא עשה זאת במו) א(כאמור בסעיף קטן  ניתכנצטווה להגיש תש דםא  )ד(  
או שלא מילא , נוממו רשאו שלא ביצע את השינויים בתכנית שנד, או שתכניתו לא אושרה, בצו

  ) 5' מסתיקון (
  ותדרהג  1971-ב"שלת

  ) 7' תיקון מס(
  1991-א"שנת

  םמי וםיהז רסואי
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת

יהום מים ז תעינמ
  םמיבמיתקני 

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת

 וםיהז למניעתת נותק
  מים

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

שפכים מגורם ק לוסי
  זיהום

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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רשאי מנהל הרשות הממשלתית להכין למענו תכנית לסילוק , ים שבהם הותנתה התכניתנאאחר ת
על גבייתן של הוצאות אלה ; תיתכנהיהיה האדם חייב בהוצאות הכנתה של , ומשעשה כן, השפכים
  .שבה 12חוץ מסעיף , )גביה(ת המסים דתחול פקו

אלא בתום ) ד(יף קטן סעב לוש מנהל הרשות הממשלתית בסמכות הנתונה משתיא ל  )ה(  
הכל לפי , התנאים לביצוע השינויים או מילוי, ש ימים מן המועד שנקבע להגשת התכניתודח

  .הענין

לא יסלק , )ד(כאמור בסעיף קטן  תכניתענו הכין מנהל הרשות הממשלתית משל ימ  )ו(  
  .שפכים מגורם הזיהום אלא על פי התכנית שהוכנה כאמור

יקיים מנהל הרשות הממשלתית , י סעיף זהלפו תינוגע להפעלת סמכויוה כלב  )ז(  
  .הסמיכו לכךהתייעצות מוקדמת עם מי ששר הבריאות 

  

רשאי להתנות תנאים , הכל לפי הענין, איכות הסביבה או מנהל הרשות הממשלתיתל שרה  .ו20
פי חוק זה או לפי חוק הניקוז נים ליתברשיונות ובהיתרים הנ, םרישובאי, בדבר מניעת זיהום מים
  .1957-ח"תשי, וההגנה מפני שטפונות

  

  

  

רשאי הוא לצוות על מי שגרם , מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום מיםח וכנ  )א(  .ז20
 רםנגדמותו לפני שהחזרת המצב לקל, םלעשות את כל הדרוש להפסקת זיהום המי, ו זיהוםתלאו
  .הכל כפי שיפורט בצו, ל זיהום המיםש זיהום ולמניעת הישנותוה

בצו רשאי מנהל קבע תוך זמן סביר שנ) א(מלאו הוראות צו לפי סעיף קטן נתא ל  )ב(  
שנצטווה ולא מילא אחר  ומשעשה כן יהיה מי, את כל שפורט בצו תעשולהרשות הממשלתית 
אלה תחול פקודת ת אווצעל גבייתן של ה; כרוכות בכךה תהוצאותשלום כפל ההוראות הצו חייב ב

  .שבה 12חוץ מסעיף ) גביה(המסים 
  

תם של צריכהספקתם או , שות הממשלתית רשאי לצוות על הפסקת הפקתםמנהל הר  )א(  .ח20
או לא , לאדם אשר גרם לזיהום מים, )פסקהה צו –להלן (הימנע מהקצבתם לאו , מים או צמצומן

מן זה או תקנה סיהוראה מהוראותיו של  פרה או, שעה להוראה שניתנה לו על פי הוראות סימן זה
  .ובלבד שלא יישללו ממנו על ידי כך מי שתיה, ךלאחר שהותרה על כ, או צו לפיו

כפי  ולא הוחזר המצב לקדמות, א נפסק הזיהוםלוד עסקה יעמוד בתקפו כל הפו צ  )ב(  
אולם רשאי ; םמיה וםעדים למניעת הישנותו של זיהצ ושהיה לפני שנגרם הזיהום וכל עוד לא ננקט
אם הוכח לו כי מי שאליו , לא תנאיםבין בתנאים ובין ב, מנהל הרשות הממשלתית לבטל את הצו

לקדמותו ולמניעת הישנותו  בהמצ להחזרת, זיהום המים פסקתכוון הצו מבצע את כל הדרוש לה
לביצוען של , להנחת דעתו הבואו אם ניתנה לו מאת מי שאליו כוון הצו ער, יםמשל זיהום ה

  .האמורות תוך זמן סביר תולועפה

לא יינתן הצו אלא , צרכניו של ספק שאליו כוון הצוצו הפסקה כדי לפגוע בב יהה  )ג(  
כל עוד הצו בתקפו , צרכנים םאותליר הספקת מים תקינה הסד לאחר שמנהל הרשות הממשלתית

  .בעקובתנאים ש
  

או , ין לאדם שליטה עליהןשאת בומנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום מים בנסי צאמ  .ט20
אלא , לא יינתן צו הפסקה, מתן צו הפסקה, בין השאר, והדבר מחייב, כי צפויה סכנת זיהום כאמור

הספקת מים , ככל שיש אפשרות לכך ובתנאים שקבע, לאחר שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר
  .הקסמו לו המים כתוצאה מצו ההפצמולכל מי שהופסקו או צ, כל עוד הצו בתקפו, תקינה

  

מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום חמור של מים או כי צפויה סכנת זיהום  נעוכש  .י20
תם או צריכתם של קהספ, להפסיק או לצמצם מיד הפקתם, שארהין ב, והדבר מחייב, חמור של מים

או ק כדי להפסי, ות העניןיבנסב לנקוט כל האמצעים שייראו לו אורשאי ה, ים ממקור מים פלונימ
ולשם כך רשאי הוא להשתמש בכוח במידה הדרושה , למנוע את זיהום המים או את תוצאותיו

  .לענין
  

בריאות הסמיכו לאחר התייעצות עם מי ששר ה, מנהל הרשות הממשלתית נעוכש  )א(  .יא20

תנאים ת נאהת
  למניעת זיהום מים

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת
  ) 7 'מסתיקון (

  1991-א"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  המעוותן קותי
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  קהפסה צו
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 קה במקריםפסה צו
  יםחדיומ
  ) 5' מסקון תי(

  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ת חירוםיוכוסמ
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  אהשרה צו
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 25' תיקון מס(
  2008- ח"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  :באחת מאלה, לכך

  

, למיהולם, לחיטוים, םותיכלשיפור א, ולה מסויימת נועדה לטיוב המיםפעי כ  )1(
או להולכת חמרים במים לצורך שאישר מראש , למניעת סכנה לציבור וכיוצא באלה

  ;מנהל הרשות הממשלתית

למקור מים לאפשר סילוק שפכים  אאל הן אינן משאירות ברירהענייבות נסי כ  )2(
  ;לתקופה קצובה שתפורש מסויים

אם התאם נעשו ב, בסימן זהו ותמעילוק השפכים כזיהום מים כמשס תו את הפעולה או אראי לא
  .לצו הרשאה שנתן לענין זה מנהל הרשות הממשלתית

בין בעת , סייגים ומגבלות, רשאה רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע תנאיםה צוב  )ב(  
ומשעשה כן יהיה מי שניתן לו צו ההרשאה חייב לפעול בהתאם , ד מאוחר יותרעמוב נתינתו ובין
  .וסייגיו ולמגבלותיו, לתנאי הצו

, יהיה צו אישי ומנומק ויעמוד בתקפו שנה אחת) 2)(א(ענין סעיף קטן ל אהשרהו צ  )ג(  
  .טומסיבות שיפור, אולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להאריכו מפעם לפעם

רשאי  ,לאחר התייעצות עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך, הרשות הממשלתית מנהל  )ד(  
או אם , עניןה ותיבאם השתנו נס, גיו ומגבלותיוייס, או לשנות את תנאיו, לבטל את צו ההרשאה

  .סייגיו או מגבלותיו, או נוכח כי הופר הצו או הופרו תנאיו, בת הציבור מחייבת זאתטומצא כי 

וחשבון על צווי -דין נסתכר לועדת הכלכלה של הימסוממשלתית מנהל הרשות ה  )ה(  
  .ולפחות פעם אחת בשנה, ים שתקבע ועדת הכלכלהדבמוע, הרשאה שנתן

ציבור ה צווי ההרשאה שנתן מנהל הרשות הממשלתית תהיה פתוחה לעיון מתשיר  )ו(  
  .ללא תשלום

  

רשאים להעניק , הכל לפי הענין, ממשלתיתאיכות הסביבה או מנהל הרשות הל שרה  )א(  .יב20
תקנות בנות פועל תחיקתי ן קיהתלמעט הסמכות ל, סמכויות לפי סימן זה או כל חלק ממנו

לאיגוד , לרשות מקומית, לרשות ניקוז, לרשות מים, והסמכות לתת צווי הפסקה או צווי הרשאה
, )ותרש – בסעיף זה לןלה( 2001-א"תשס, ה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביובלחברערים או 

  .ןבכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיה

, עת זיהום מים בתחומיהןנילות ענין משותף למבע) א(ן ת כאמור בסעיף קטיושור  )ב(  
של יהן רשאיות להתאגד בתאגיד על מנת שיוענקו לו הסמכויות למניעת זיהום מים בתחומ

  .הרשויות כאמור

תיעשה בהסכמת הרשות אשר לה ) ב(או ) א(עיפים קטנים סמכויות כאמור בס קתענה  )ג(  
לחברה , לאיגוד ערים, ויות לרשות מקומיתמכובמקרה של הענקת ס, ותוימכמוענקות הס

) ב( ןתאגיד של רשויות כאמור בסעיף קטל או, 2001-א"תשס, כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב
  .ת שר הפניםהסכמב גם –ים רכולל בתוכו רשות מקומית או איגוד עה

יקבעו השר לאיכות הסביבה , )ב(או ) א(ור בסעיפים קטנים אמכ ותענקת סמכויה עתב  )ד(  
  .את הסמכויות המוענקות כאמור, בצו, הכל לפי הענין, או מנהל הרשות הממשלתית

ת כאמור בסעיף ואו לתאגיד של רשוי, )א(ור בסעיף קטן מכא תה סמכות לרשונקועה  )ה(  
על אף כל , מכותס תהאוסמכים לפעול לשם ביצועה של ומ רשות או התאגידיהיו ה, )ב(קטן 
  .הקיימת על פי דין או באופן אחרה הגבל

  

לקבוע , לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית, כות הסביבה רשאיאיר לשה  )א(  .יג20
 עטאך למ, לרבות מי שטפונות ומי שפכין, בתקנות הוראות בדבר איכותם של מים למטרות שונות

  .1940, לפקודת בריאות העם 1-כמשמעותם בחלק ה, ותם התברואית של מי שתיהיכא

חר או לניותק, בריאות הציבורות לדה שהן נוגעבמי, )א(כאמור בסעיף קטן  ותקנת  )ב(  
  .התייעצות עם שר הבריאות

, לא יתיר מנהל הרשות הממשלתית הפקתם, )א(ו תקנות כאמור בסעיף קטן קנותה  )ג(  
ורשאי , אלא לפי התקנות האמורות, יםונמטרות ולשימושים השל, יםמ הספקתם וצריכתם של

נות התק הספקה או הצריכה של מים שאינם לפיה, מנהל הרשות הממשלתית לאסור את ההפקה
  .ובלבד שיהיו ראויים לאותה מטרה, מטרתם של המים תת אואו לשנ, האמורות

  סמכויותת נקהע
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"נשת
) 14' מסתיקון (

  2001- א"תשס
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 14' מסתיקון (
  2001- א"תשס

  ) 7' מסתיקון (
  1991-א"נשת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 תוכיבדבר א ותראהו
  מים

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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ולא לגרוע , אחר הנוגעות לזיהום מיםק קוחית סימן זה באות להוסיף על הוראות כל אוורה  .יד20
  .מהן

        

זיהום  רםגוי לגב, ל בני אדםלסוג ש, י סימן זה יכול להיות כללי או לאדם מסוייםלפו צ  .טו20
  .והוא אם לא נאמר אחרת בסימן זה, וג של גורמי זיהום או לגבי חלק מגורם זיהוםס לגבי, מסויים

        

או לגבי , ממנה וצווים לפי סימן זה יכול שיחולו בכל שטחה של המדינה או בחלק ותקנת  .טז20
סר חלק מן המדינה תימ עלל וחעל צו שה; בתקנות או בצווים טרהכל לפי המפו, מקור מים מסויים

  .הודעה מוקדמת לועדת הכלכלה של הכנסת
        

, 1940, פקודת בריאות העםל 1-ה קהוראותיו של סימן זה כדי לגרוע מן האמור בחלב יןא  .יז20
  .בכל הנוגע למי שתיה

        

  

סמכויותיהם של השר לאיכות הסביבה או של מנהל ת עלהפעצמו נפגע מ אהרוה  )א(  .יח20
 או מהפעלת, הרשות הממשלתית על פי הוראות סימן זה או מסירובם להפעיל סמכויותיהם כאמור

מסירוב להפעיל  יב או20יד של רשויות כמשמעותם בסעיף גלתא ת שהוענקה לרשות אווסמכ
 יום שנודעה לו הפעלתמ םוי דני בית הדין תוך עשרים ואחפל רשאי לערור על כך, סמכות כאמור

  .סמכות או הסירוב לעשות כןה

רה ואם הערר לפי סימן זה לא תעכב את ביצוע הפעולה שעליה עוררים אלא ת גשה  )ב(  
אלא , במקום שהותרה גבייתן לפי הוראות סימן זה, אולם לא ייגבו הוצאות, בית הדין לעכבה

  .הערר ולפי תוצאותיו של פסק זב קלאחר שבית הדין פס

  .153כדי לפגוע באמור בסעיף ) ב( טןאמור בסעיף קב יןא  )ג(  
  

רשאים השר לאיכות הסביבה או מנהל הרשות , ת סמכויותיהם על פי סימן זהעלהפב  )א(  .יט20
, בהתאם לנסיבות המקרה, להתחשב בתקופת הזמן הדרושה לדעתם, הכל לפי הענין, הממשלתית

להתאים את פעולותיו או את גורם הזיהום , בות מי שברשותו גורם זיהוםלר, םאדלאפשר לכל 
  .שותו לנסיבות שנוצרו עם פרסום סימן זהשבר

ן זה מלא תעלה על ששה חדשים מיום כניסת סי) א(ן טזמן האמורה בסעיף קה קופתת  )ב(  
  .לתקפו

  

וחשבון על מצב -יןד נהש מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת מדי  .כ20
  .ועל הפעולות שננקטו למניעתו, ם המיםהוזי

  

  

שקלים  392,000שנה או קנס  סרמא –דינו , 1על הוראה מהוראות סימן א ברעוה  )א(  .כא20
שקלים חדשים  25,900שבעה ימים או קנס נוסף של  סרמא –ואם היתה העבירה נמשכת , חדשים

לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו 
  .ועד שנקבע בהתראהמם לאובהת, לענין זה

  .עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה  )ב(  

באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם , )א(העובר עבירה כאמור בסעיף קטן   )ג(  
מאסר שלוש שנים או כפל הקנס  –דינו , נגרם או עלול להיגרם נזק או פגיעה מהותית בסביבה

ואם , בשל העבירה שבה הורשע, טיל עליו לפי הוראות סעיף זהשבית המשפט היה רשאי לה
ארבע פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו  –דינו , נעברה העבירה על ידי תאגיד

  .לפי הוראות סעיף זה

שכתוצאה ממנה השיג , )ג(או ) א(בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים   )1(  )ד(  
רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור , או לאחר לעצמו, טובת הנאה או רווח

  ;נוסף על כל עונש אחר, טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור

  ;לרבות הוצאה שנחסכה –" טובת הנאה", לעניין סעיף קטן זה  )2(

, לחוק העונשין 63אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף   )3(
  .1977-ז"התשל

כלליים ם ויצו
  ומיוחדים

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת

  ולהתחח שט
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת

הנוגעות למי  ותולפע
  שתיה

  ) 5' מסתיקון (
  1971-ב"שלת

  ררע ותזכ
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  מעברת ופתק
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"תשנ
) 22' יקון מסת(

  2006-ו"תשס

  חוויד בתחו
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  לענין סימן  יןנשעו
  1א
) 7' תיקון מס(

  1991-א"תשנ
) 25' תיקון מס(

  2008- ח"תשס
  2010-ע"צו תש

  תבוחות ירשמ
  ) 5' מסתיקון (

  1971-ב"שלת

) 25' תיקון מס(
  2008- ח"תשס

) 25' תיקון מס(
  2008- ח"תשס

) 25' תיקון מס(
  2008- ח"תשס
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עת ביצוע העבירה שב שרא שם גם כל אדםיאי, ידכא בידי תאג20עבירה לפי סעיף  רהעבנ  .כב20
לא אם , האחראי לענין הנדון, או עובד בכיר באותו תאגיד, מוגבללמעט שותף , שותף, היה מנהל

רים כדי למנוע או להפסיק ישלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסב העברנהוכיח שהעבירה 
  .את העבירה

        

ליתן צו , לבקשת תובע, רשאי בית משפט, כא20עברה עבירה לפי סעיף שנחשד ם ייק  )א(  .כג20
ככל שיראה , נאשם בגרימת זיהום מיםי שחשוד או שגד מנ, אף לפני שהוגש כתב אישום, זמני

 עד) א(לענין סעיפים קטנים ; םילהפסיק או לצמצם את זיהום המ, לנכון בנסיבות הענין כדי למנוע
  .ט המוסמך לדון בעבירהשפהמת בי –" משפט יתב", )ד(

לפי , אלא לאחר שנתן לחשוד או לנאשם, )א(ווה בית משפט כאמור בסעיף קטן יצא ל  )ב(  
לדיון בבקשה על אף  םלא התייצבו החשוד או הנאש; ע טענותיהםיהשמלדמנות הז, הענין

  .רשאי בית המשפט להחליט בבקשה בהעדרם, שהוזמנו כדין

יהיה לתקופה שיורה בית המשפט ויכול ) א(של צו שניתן כאמור בסעיף קטן ו קפת  )ג(  
מים י שלושיםבתום  יפקע תקפו, ניתן הצו בטרם הוגש כתב אישום; שיהיה עד לגמר ההליכים

  .שום בתוך התקופה האמורהיאלא אם כן הוגש כתב א, מיום שניתן

 ון חוזר בהחלטה שנתןעיל שהרשאים לפנות לבית המשפט בבק עבנאשם ותו, דשוח  )ד(  
אם נתגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות והדבר עשוי , )א(ענין בקשה כאמור בסעיף קטן ב

  .טבית המשפ הקודמת שלטתו לשנות את החל

או ) א(נאשם ותובע רשאים לערור על החלטה בענין בקשה כאמור בסעיף קטן , דשוח  )ה(  
  .ערר בשופט אחדב המשפט שלערעור ידוןת בי; רבית המשפט בבקשה לעיון חוז תטלעל הח

 תכיל תמצית נימוקיה ויצורפו לה העתקים של, לעיון חוזר או ערר תוגש בכתבה קשב  )ו(  
  .ןעניבת שניתנו טות קודמוהחל

החלטה שעליה , לשנות או לבטל, ט לקייםפחוזר ובערר רשאי בית המש וןעיב  )ז(  
  .לתת החלטה אחרת במקומה וא ,עוררים

  –סעיף זה  יןענל  )ח(  

  ;שה או צו לא תעשהע צו –" וצ"

  –" עבות"

- ב"מתש, ]נוסח משולב[י פליללחוק סדר הדין ה 12תו בסעיף דרהגכ  )1(
1982;  

  .שהגיש קובלנה חרלא –כה 20כאמור בסעיף  לובק  )2(
  

בנוסף לכל עונש , בגזר הדיןכא רשאי 20ט שהרשיע אדם בעבירה על פי סעיף שפמה תיב  .כד20
  :לחייבו, שיטיל

אם , ם ההוצאות הדרושות שהוצאו לניקוי המים וכל אשר זוהם עקב העבירהלותשב  )1(
רשאי , הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד; ת מי שהוציאןאהוגשה לבית המשפט בקשה מ

יחד , כולם או חלקםל ל את תשלום ההוצאות עטילה, רבהחלטה כאמו, בית המשפט
  ;הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין, או לחלק סכום זה ביניהם, ולחוד

  –מצעים הדרושים כדי ת האא וטנקל  )2(

  ;לצמצם או למנוע את המשך זיהום המים, קסיהפל  )א(

  ;ע העבירהוציאת המים וכל אשר זוהם עקב ב ותנקל  )ב(

  .קדמותול צבהמר את זיהחל  )ג(
        

 על, 1982-ב"תשמ, ]ח משולבנוס[לחוק סדר הדין הפלילי  68ה כאמור בסעיף לנובק  )א(  .כה20
  :י להגיש אחד מאלהארש, 1אבירה לפי סימן ע

  ;עבירה שכתוצאה ממנה נפגע במישרין בילג –ם אדל כ  )1(

  ;מהחובתעבירה שנעברה  בילג –מקומית ת שור  )2(

 בילג – 'א ת הראשונהספתוב ד מהגופים הציבוריים והמקצועיים המנוייםאחל כ  )3(

נושאי משרה  ותריאח
  בתאגיד

  ) 7' סמתיקון (
  1991-א"תשנ

  פטמש-תבית יוכוסמ
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"תשנ

ות צאוב בהוחי
  ובניקוי

  ) 7' מסתיקון (
  1991-א"תשנ

  נהבלקו
  ) 7' סמתיקון (

  1991-א"תשנ

  )10' מסתיקון (
  1995-ה"נתש

) 24' תיקון מס(
  2007-ז"תשס

  ) 26' תיקון מס(
  2010-ע"תש

) 25' מסתיקון (
  2008- ח"תשס
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בהתייעצות עם שר המשפטים , היבסבה השר לאיכות; כל עבירה לפי סימן זה
  .'א רשאי לשנות את התוספת הראשונה, ה של הכנסתכלכלה ובאישור ועדת

איכות ל ן מסר הקובל הודעה לשרכ אםא אל) א(גש קובלנה לפי סעיף קטן תוא ל  )ב(  
יועץ כתב אישום מטעם ה, תוך ששים ימים לאחר מכן, הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש

  .ממשלהטי להמשפ
  

  .כדין כל אדם, 1מדינה לענין סימן אה יןד  .כו20
        

  

  לשימוש במים יםללכ: 'ב מןסי
  

, לאיכותם, נורמות לכמויות המים, בכללים, מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע  )א(  .21
מסגרת מטרת לתנאי הספקתם ולשימוש בהם ב, לחלוקתם בין מטרות המים השונות, למחירם

  .וכן הוראות לניצולם היעיל והחסכוני, המים שלה יועדו

לא יספק אדם מים ולא ישתמש במים אלא , )א(נקבעו כללים לפי הוראות סעיף קטן   )ב(  
  .בהתאם לכללים האמורים

  

שהשקיע  רכןצאולם , תביעת פיצוייםלכל לא תשמש עילה  21כללים כאמור בסעיף ת יעקב  .22
המספק לו מים בתמורה ועקב קביעה כאמור אין הוא רשאי עוד השקעה במפעלו של ספק 

אי לקבל חזרה מהספק את רש, לה לפי השקעתו במפעלי כאז להשתמש באותה כמות מים שהיה
  .עוד החלק מהשקעותיו האמורות המתייחס לאותה כמות מים שאין הוא רשאי להשתמש בה

  

להטייתם ממקור אחר או , מיםן או מבנה המיועדים להפקת ומכ, ים אדם מיתקןיקא ל  )א(  .א22
חלוקת מים הנמצאות ברשותו של אדם  ותרכמעלמעט הפקה או הטיה מ, ים-להתפלת מי

אלא על פי רשיון הקמה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי , המשתמש במים כדין
או מבנה כאמור במקור מים המשמש גם  ןמכו, להקמת מיתקן; )ן הקמהיורש –להלן (הרשיון 
  .הז ןינאו מי שהוסמך על ידיו לע הריהיה מתן הרשיון טעון הסכמתו של שר התחבו, לשיט

מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת  )1א(  
  .הרשות הממשלתית

-ו"תשט, ה באות לגרוע מהוראות חוק הפיקוח על קידוחי מיםז וראות סעיףה יןא  )ב(  
  .1957-ח"תשי ,הניקוז וההגנה מפני שטפונות וקוח, 1955

או מתנאי , העצמו נפגע מסירוב מנהל הרשות הממשלתית לתת רשיון הקמ אהרוה  )ג(  
  .בפני בית הדין םוי 21רשאי לערור על כך תוך , הרשיון

  

  םעל הפקה והספקה של מי וחיקפ :'ג מןסי

בין לצריכה עצמית ובין להספקה , ים-ר מים ולא יתפיל מיק אדם מים ממקופיי לא  .23
בין אם קיבלם מספק אחר וים -ים או התפילם ממימבין אם הפיקם ממקור , מיםולא יספק , לאחרים

; )ן הפקהיורש –להלן (על פי רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון א אל –
  .שו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתיתמתן רישיון הפקה וקביעת התנאים בו ייע

  

, ביממה, ות המים שבעל הרשיון רשאי להפיק ולספק בשעהכמהפקה יציין את ן יורש  .24
  .לליםשקבעה מועצת הרשות הממשלתית בכים ופרטים אחר, בשנה או בכל תקופה אחרת, בעונה

  

מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע ברשיון הפקה כל תנאי הנראה לו דרוש להבטיח   .25
והוא ; מים ולמנוע דלדולם של מקורות מים בהובלה ובחלוקה של, בהחסנה, הפקבהת יעילו

  .כשאין הוראה אחרת בענין זה בכללים שקבעה הרשות הממשלתית
  

בידי מנהל הרשות הממשלתית  שר החקלאות יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים  .א25
  .לצריכה למטרת חקלאות, ברישיונות הפקה

  

  

יתן , יפק מים ביום תחילתו של חוק זה או תוך שנה שקדמה לאותו יוםסאו  פיקשהי מ  )א(  .26

  הינדהמן די
  ) 7' מסתיקון (

  1991-א"תשנ

  כלליםת יעקב
) 22' יקון מסת(

  2006-ו"תשס

געה זכותו על נפש מי
  ידי הכללים

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  הקמהן יורש
) 4' תיקון מס(

  1965- ה"כתש
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  הפקהן יורש
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רשיוןה טיפר
) 22' מסתיקון (

  2006-ו"תשס

  ברשיוןם איתנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  מים קיימתת פקהס
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

אמות מידה להקצאת 
  מים לחקלאות

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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לפני כן ובשביל ק יפס ק אולו מנהל הרשות הממשלתית רשיון הפקה לאותה כמות מים שהפי
  .כנים שסיפק להם מיםצראותם ה

יום מיום  90לרשיון הפקה לפי סעיף זה תוגש למנהל הרשות הממשלתית תוך ה קשב  )ב(  
לא יסרב ; רשיוןהוהוראות סימן זה לא יחולו על המבקש כל עוד לא ניתן לו , חוק זה ו שלתחילת

ו סיבות הים א, יום 90גם אם הוגשה לאחר  הז מנהל הרשות הממשלתית לקבל בקשה לפי סעיף
  .מיוחדות לאיחור

  

נאים והת קה על כל תנאיו יירשם בפנקס המים וכן יירשמו צרכניו של ספקהפ וןשיר  )א(  .27
  .מים םלה םשלפיהם מסופקי

העתק מהרישומים בפנקס המים הנוגעים לו בקשר , לפי דרישתו, כן רשאי לקבלצרל כ  )ב(  
  .להספקת המים על כל תנאיה

פרט , מקומית לא יחולו על צרכנים של רשות) ב(-ו) א(ת הסעיפים הקטנים אוורה  )ג(  
לצרכנים המקבלים מים למטרות תעשיה או חקלאות או לשימושים אחרים שתקבע מועצת הרשות 

  .הממשלתית בצו
  

  .ע על כך למנהל הרשות הממשלתיתידועל רשיון הפקה להעבירו לזולתו ובלבד שיב אירש  .28
  

  

רשאי מנהל הרשות , 36הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על קציבת מים לפי סעיף   .29
, הפיק או לספק על פיו או לשנותור לתלהגביל את הכמות שמו, הממשלתית לבטל רשיון הפקה
  .37הכל בהתאם לקביעות לפי סעיף 

  

ון שיאם בעל הר, או לשנותוו ותתללה, ות הממשלתית רשאי לבטל רשיון הפקהמנהל הרש  .30
הפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בניגוד לאמור לפי חוק זה והמשיך לעשות כך לאחר 

  .שמנהל הרשות הממשלתית התרה בו בכתב ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות
  

על , ממשלתית לתת רשיון הפקהעצמו נפגע על ידי סירובו של מנהל הרשות ה אהרוה  )א(  .31
רשאי לערור על כך לפני , שינויו או ביטולו, עו ברשיון הפקה או על ידי התלייתוקבשנם ידי תנאי

  .ת מנהל הרשות הממשלתיתהחלטיום מיום מסירת הודעה על  21בית הדין תוך 

  .או שינויו והתליית, ערר כדין מעכבת את ביטול הרשיוןת גשה  )ב(  
  

, יטולו של רשיון הפקהן המאשר החלטת מנהל הרשות הממשלתית בדבר בבית הדי  )א(  .32
, תוך תקופה שבית דין קבע, רשאי לקבוע שהביטול לא ייכנס לתקפו אלא אם חזר בעל הרשיון

לפי בקשת , ובית הדין, סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בניגוד לאמור לפי חוק זה או קוהפי
  .פסק כך, מנהל הרשות הממשלתית

והרשיון , יים מיום החלטת בית הדיןנתש ה יעמוד בתקפו במשךפקה וןרשי וליטב  )ב(  
מנהל הרשות קשת לפי ב, זולת אם בית הדין האריך, יתחדש מאליו כתום המועד האמור

  .טול לשנה נוספתיהב תאת תקופ, הממשלתית
  

נמנע מבעליו של ך מכה וכתוצא 30הותלה או שונה רשיון הפקה לפי סעיף , לוטב  )א(  .33
רשאי מנהל הרשות , מפעל להספקת מים לספק לצרכניו מלוא כמות המים שהיו מקבלים ממנו

ובהעדר , לנהל את המפעל האמור על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית הממשלתית
המפעל לגבי  לעד שניתן רשיון הפקה חדש לבע וזאת, באישור אותה המועצה –כללים כאמור 
יים הספקת מים קמה רחאבעליו לבעל רשיון הפקה  ידיאו שהמפעל הועבר על , אותו המפעל

  .או שהובטחה לצרכנים הספקת מים בדרך אחרת ובתנאים סבירים, רכנים הנוגעים בדברצלתקינה 

רשאי , )א(ם בהתאם לסעיף קטן יל מעהחליט מנהל הרשות הממשלתית לנהל מפ  )ב(  
באישור אותה  –ובהעדר כללים כאמור , על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, הוא

  .בעל המפעל ותרבל לאדם אחר, כולן או מקצתן, הזין את סמכויותיו לענ להעביר, מועצה

יראוהו כאילו נתמנה על ידי בית , נהל מפעל מים בהתאם להוראות סעיף זהשמי מ  )ג(  
  .כונס נכסים ומנהל, משפט

  

, ימנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על בעל רשיון הפקה שיספק מים לאדם פלונ  )א(  .34

  רשיונותם שורי

של רשיון ה ברהע
  הפקה

) 22' סתיקון מ(
  2006-ו"תשס

באזור  הקפה יוןרש
  קיצוב

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

 שלויו ינוש ולטובי
  ון הפקהשיר
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רער
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ביטול רשיון תייהשה
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ספקה לאחר ה שךהמ
  קההפ ביטול רשיון

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  יםמ פקסל יבחי
) 21' תיקון מס(

  2005- ה"תשס
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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 ובלבד, ון ושל צרכניושיהרל ממש בסיפוק הצרכים של בע לש במידה שהספקה זו לא תפגע פגיעה
באין הסכמה בין הצדדים על ; הוצאות השקעת היסוד לסידור ההספקה לא יחולו על בעל הרשיוןש

שקבעה מועצת הרשות  על פי כללים, יורה על כך –רם ותנאי הספקתם מחי ,כמות המים
צו או הוראה שניתנו לפי סעיף על ידי  עהרואה עצמו נפג; ל הרשות הממשלתיתמנה ,הממשלתית

  .רשאי לערור עליה לפני בית הדין, קטן זה

ובמועד שבו היה עליו לשלמו , תשלום לפי סעיף זה שעל הצרכן לשלם לספק המים  )ב(  
בעבור מועצת הרשות הממשלתית תקבע תעריפים ; ישולם בתוספת תשלומי פיגורים, לא שולם

לרבות לענין , וכן תשלומי הפיגורים שיחולו על הסכומים כאמור, השקעת היסוד לסידור ההספקה
  .התקופה שבשלה הצרכן חייב בתשלומים כאמור

  

קיימת ביום תחילתו של חוק זה חובה על פי הסכם העומד להסתיים תוך שנה ה יתה  )א(  .35
ך שיימ, 1957-ז"תשי, )ספקתםאם ויהשימוש במ(חירום -יום או על פי הוראות צו שעת לאחר אותו

פקה ולאותה מטרה כפי סה באותם תנאי, מים לאותה קרקע פקלס –ישת הצרכן רדי לפ –הספק 
הכל לפי , ה מיום תחילתו או מיום שהסתיים ההסכםשנבמשך , רב תחילת החוקע אתז שעשה

מיום  םתיינש שךבמ –שנים  5על ולה ותו חוזה היה לתקופה העואם א, התאריך המאוחר יותר
  .תחילת חוק זה

על כך  יעודי ,בכוונתו להפסיק את הספקת המים לצרכן לאחר המועד האמורש פקס  )ב(  
  .בהודעה בכתב לצרכן ולמנהל הרשות הממשלתית, ים מראשדשלפחות שלושה ח

ספקת מים לאחר תום המועד מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על המשך ה  )ג(  
  .ולקבוע תנאיה

או הסירוב לתיתו או התנאים  עצמו נפגע על ידי צו מנהל הרשות הממשלתית אהרוה  )ד(  
ל עוד לא כ הספק הספקת מים לצרכןק סייפולא , רשאי לערור על כך לפני בית הדין, הכלולים בו

  .החליט בית הדין בערר

לה מסופקים  קרקעל, התנאים הנוגעים לכמות המיםההספקה לענין סעיף זה הם י נאת  )ה(  
לאיכות המים בשים לב , ושיעוריה לזמני ההספקה, למידת הלחץ, ת ההספקהדנקול, המים

  .ם ואופן תשלומומיה ירם וכן התנאים הנוגעים למחידעלשימוש שלו הם מיו
  

  –זה  יףסעב  )א(  .א35

  ;להספקה ולאיגום של מים, נים ומערכות להולכהתקמי –" מים יתשתת"  

הולכה ואיגום , אפשרות להשתמש בתשתית מים לצורכי הספקהן מת –" י תשתיתותירש"  
  .של מים מכל סוג ולכל מטרה

או ניצול , הוזלתם, הספקה או צריכה סדירות ויעילות של מים, יום הפקהק שםל  )ב(  
  –רשאי מנהל הרשות הממשלתית , מיטבי של תשתיות מים

לספק , )תשתיתל בע –להלן (שתית מים תק בילמפעיל או למחז, יםלבעלת רוהול  )1(
  ;תיתשירותי תשתית למפיק או לספק מים שעליו הורה מנהל הרשות הממשל

אדם שעליו הורה מנהל מ לרכוש מים, ם ספק מיםג ואשהת לבעל תשתית רוהול  )2(
בהעדר ; הרשות הממשלתית או להורות לאדם האמור למכור את המים לבעל התשתית

רשאי מנהל , על מכירתם הורה או םחיר המים שעל רכישתעל מהסכמה בין הצדדים 
ר יחמלהורות על ה, א הסמיכו לכךשור שר האוצר או מי שהויבא, הרשות הממשלתית

ם כדי למנוע או לעכב את מיהעדר הסכמה על מחיר הב יןא; שבו יימכרו המים כאמור
  ;ביצוע הוראות מנהל הרשות הממשלתית

גוע הוראת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן זה לא יהיה בה כדי לפ  )3(
פי כה בתנאים ולתקופה ו הורה או בצרכניו ויכול שתהיישעל פגיעה משמעותית במי

הרואה עצמו נפגע מהחלטת מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערור עליה ; שקבע
  .לפני בית הדין

  ).בוטל(  )ג(  

מנהל הרשות הממשלתית יקבע בהוראה את התנאים למתן שירותי התשתית ולרכישת   )ד(  
וזאת בהתאם למחיר , איכותם ומועדי מתן השירותים, כמותם, לרבות סוג המים, זה ףסעי מים לפי

ועל פי כללים ) ו( שנקבעו לפי סעיף קטן יםיפעראו בהתאם לת) 2)(ב(ף קטן יעסשנקבע לפי 

ספקת מים ה שךהמ
  םידחויבמקרים מ

ם מיכישת ר בתחו
  תשתית תירושיתן ומ

  ) 12' תיקון מס(
  2000-ס"תש

) 18' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 18' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 21' תיקון מס(
  2005- ה"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .שקבעה מועצת הרשות הממשלתית

, וסירב או עיכב מי שניתנה לו ההוראה את ביצועה) א(הוראה לפי סעיף קטן  נהיתנ  )ה(  
ין לשם אכיפת דלפנות לבית ה, סעד אחר לי לגרוע מכלב, איכיהיה מי שלטובתו ניתנה ההוראה ז
  .הוראות מנהל הרשות הממשלתית

חסו לעלות יתייכאמור יכול ש תעריפים, בכללים, מועצת הרשות הממשלתית תקבע  )ו(  
  .ותים או לכל שירות בנפרדרלסוגי שי, הניתנים על ידי בעל תשתית םותירכלל השי

  

  אזורי קיצוב: 'ד מןיס

נוכחה מועצת הרשות הממשלתית כי מקורות המים באזור פלוני אינם מספיקים לקיום   .36
כעל אזור שצריכת המים בו תהיה , ברשומות, רשאית היא להכריז על האזור, צריכת המים הקיימת

  ).ר קיצובזואי –להלן (קצובה 
  

קיצוב ונראה לה שאין אפשרות סבירה  הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על אזור  )א(  .37
רשאית היא , לקיום הצריכה שהיתה קיימת בו ערב ההכרזה בטיח לאזור הספקת מים שתספיקלה

  –להסדיר את ההספקה והצריכה באזור הקיצוב בכללים הקובעים 

ידות לאיכות המים ותנאי הספקתם ורשאית מועצת מ, ת צריכה מכסימליותיומוכ  )1(
ות ותנאי ההספקה לפי מידות האיכ, הרשות הממשלתית לדרג את הכמויות הקצובות

לפי , ות היממהעלפי ש, לפי עונות השנה, ת מים פלוניתרמט תהשימוש במים במסגר
  ;בריאותיים או אחרים, ייםפרגגיאו, טיב הקרקע וסוגה ולפי נתונים

והוא , עדיפות על מטרות אחרות, מחסור במים שלבמקרה , מים שהן ותטרמ  )2(
  .פלונית הדין לגבי שימושים שונים במסגרת מטרה

 –שהמצב ההידרולוגי יאפשר זאת ל ככ –תהיה ) 1)(א(בכללים לפי סעיף קטן  מהמגה  )ב(  
האזור הנוגעים בדבר ובשים לב לזכויות  נירכצ המים תחול במידה יחסית על תותת כמויפחשה

  .בין שנוצלו זכויות אלה ובין שטרם נוצלו, המים שהוכרו להם על ידי המוסדות המוסמכים לכך

הצריכה המרבית  וקצבה מועצת הרשות הממשלתית את היקף, הוכרז אזור קיצוב  )ג(  
, אמות מידה להקצאת המים, בתקנות ,יקבע שר החקלאות, הכוללת המותרת בו למטרת חקלאות

  .בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות הפקה, במסגרת היקף הצריכה שקצבה המועצה
  

תכין , שות הממשלתית להסדיר את הספקת המים וצריכתם באזור קיצובראתה מועצת הר  .38
כולו או , ות שתחומן נמצאמיבמשרדי הרשויות המקו הצעת הסדר מפורטת ותניח העתק ממנה

וכל אדם יהא , כניםבמשרדי ארגונים חקלאיים יציגים ובמשרדי ארגוני צר, באזור הקיצוב, מקצתו
; תשלום שיקבע מנהל הרשות הממשלתית ממנה תמורת רשאי לעיין בהצעה חינם ולקבל העתק

ה ליכל דרך אחרת שהורה עבו, םיימבעתונים יו, רסם ברשומותופתהודעה על הנחת הצעת הסדר 
  .מנהל הרשות הממשלתית

  

ונין בקרקע או בנכסים אחרים העשויים להיפגע על ידי הצעת הסדר שהונחה מעה כל  .39
המסופקים לו עתיד להתייקר כתוצאה מן  כל צרכן מים באזור קיצוב שמחיר המיםו, ורמכא

להגיש למועצת הרשות , הנחת ההצעהל ע עהיום מיום פרסום ההוד 60תוך , רשאי, ההסדר
  .הממשלתית התנגדות מנומקת בכתב

  

שניתנה לכל מתנגד אחר אלא ל 37מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים לפי סעיף   .40
  .ות להביא טענותיו לפניהנזדמה

  

ל דר שגם על שינוי בהס, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ווליח 37-40הסעיפים  ותראהו  .41
  .הספקה וצריכה

על פי סימן  תואאם ראה צורך לעשות כן לביצוען של הור, ית רשאימנהל הרשות הממשלת  .42
  –זה 

להפעיל בארות , את זרימת המים בהםר להסדי, לסגרם, לי מיםבימו חופתל  )1(
  ;ומיתקני מים הנמצאים בתחום אזור הקיצוב ולסגרם

ת שצרכן פלוני לא יקבל מים מהמקור שהיה מקבלם ממנו לפני כן אלא רוהול  )2(

  יצובק וראזעל ה רזהכ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 רילהסדת כוסמ
שימוש במים באזור 

  קיצוב
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רסדה עתהצ םסופר
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ת צעלהת דונגהת
  הסדר

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  סדרה לטה עלהח
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  הסדרי נושי

ת מנהל יוכוסמ
הרשות הממשלתית 

  באזור קיצוב
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22 'תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .ם מיועדיםה וובלבד שאיכות המים תהיה ראויה לשימוש ל, ם אחרמי ממקור
  

רשאי , 42עצמו נפגע מפעולת מנהל הרשות הממשלתית או מהוראותיו לפי סעיף ה ואהר  .43
  .אין הערר מעכב את ביצוע הפעולות אלא אם בית הדין הורה כך. הדיןלערור לפני בית 

  

י לפם מית הו צרכן שערך הבארות או מיתקני המים שברשותו ירד עקב קציבא פקס  )א(  .44
זכאי לפיצויים , )2(42ומי שנגרם לו נזק עקב הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף , סימן זה

ים באזור שנגרמה מת הוהתדלדלות של מקור מחמתזולת אם הוטלה הקציבה , מאוצר המדינה
  .מניצולם הקיים

  ).בוטל(  )ב(  

  .הפיצויים לפי סעיף זהמועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע כללים לחישוב   )ג(  

על החלטת מנהל הרשות הממשלתית בענין פיצויים לפי סעיף זה ניתן לערער לבית   )ד(  
  .הדין

  

  החדרת מים: 'ה מןסי
        

י לרבות מ, קרקע מכל מקור שהוא-ה מתוכננת של הכנסת מים לתתולפע –" ת מיםדרהח"  .א44
בורות , ל ידי החדרה ישירה לתוך בארותבין ע, ובכל צורה שהיא, מי ניקוז ומי שופכין, נותפושט

  .הקרקע-או קידוח ובין על ידי גרימת חלחול המים מפני הקרקע לתת
        

ג ועל פי רשיון מאת מנהל הרשות 44 ףיהחדיר מים אלא לאחת המטרות המנויות בסעל יןא  .ב44
מתן רישיון החדרה וקביעת התנאים  ;)רישיון החדרה –להלן (ובהתאם לתנאי הרשיון  הממשלתית

  .שקבעה מועצת הרשות הממשלתית בו ייעשו על פי כללים
  

  

  :מטרות ההחדרהה אלו  .ג44

מים תקינה  תהפק לשם, מלאכותי בתוספת למילוי החוזר הטבעיחוזר  ויילמ  )1(
  ;ממקור מים פלוני

  ;שנתית של מים-עונתית ורב רהגיא  )2(

רה אחרת שתקבע מועצת הרשות הממשלתית באישור ועדת הכלכלה של מטל כ  )3(
  .הכנסת

  

בין , בקש רשיון החדרה יגיש למנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה שתפרטשמי מ  )א(  .ד44
  –את , השאר

  ;ההחדרהת טרמ  )1(

  ;ההחדרהם קומ  )2(

ת האזור המשוערים בהם תורגש השפעת ההחדרה על המצב ההידרולוגי לובוג  )3(
ורשימת הספקים , )ההחדרה וראז –להלן (הקיים הן באופן ישיר והן באופן עקיף 

  ;ם הנמצאים באזור זהוהמפיקי

 יקהפהמים ואיכותם המשוערת שבכוונתו להחדיר והכמות שניתן יהיה לת מוכ  )4(
  ;מים באזור ההחדרהה עקבות ההחדרה ממקורותב

  ;ההוצאות הקשורות בפעולות ההחדרה דןומא  )5(

יכויות אם מיהשפעת ההחדרה על מקורות המים כתוצאה ממהילת מ יתחזת  )6(
  ;שונות

  ;ות ההחדרהלכני של פעוט וריאת  )7(

ם שפעת ההחדרה על מקורות המיה להמעקב לשם בדיקה תקופתית ש עימצא  )8(
  .רזובא

לדרוש מהמחדיר פרטים נוספים על אלה שבסעיף  אימנהל הרשות הממשלתית רש  )ב(  
ית נתכ לבדיקתה ואישורה ש לשם כאשר נראה לו כי הפרטים האמורים הם הכרחיים, )א(קטן 

  רער
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  צובקיב עקם ייצופי
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת

  הדרהג
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת

על החדרת מים ר סואי
  שלא ברשות

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ההחדרהת רומט
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת

  כנית החדרהת עתהצ
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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 םאם מצא כי הדבר נדרש לש, לופות לתוספת מים לאזורחות הצעות בדבר תכניות לרב, ההחדרה
  .יפור מצב הספקת המים באזורש

  

ואם אין כזה , יום במשרד הרשות המקומית 30תכנית החדרה יוצג לתקופה של ק עתה  )א(  .ה44
וכן במקומות שייקבעו על ידי , ממונה על המחוז שבתחומם רוצים לבצע את ההחדרהה משרדב

  .גההצהרשות המקומית תודיע לישובים המואגדים בתוכה על ה. מנהל הרשות הממשלתית

אלא לאחר , שר מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה ולא יתן רשיון החדרהיאא ל  )ב(  
זון ההחדרה הזדמנות להשמיע את ם באספק או צרכן מי ,לכל מפיק, תוך התקופה האמורה, שנתן

, טענותיו או התנגדותו לתכנית ההחדרה בדרך שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, הצעותיו
  .בכללים

  

פגוע באיכות המים באזור ל שר מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה העשויהיאא ל  .ו44
, כיח המחדיראלא אם כן הו, ההחדרה עד כדי כך שהמים לא יהיו ראויים לשימוש לו נועדו באזור

שאיכות המים שלו , או הצרכן, שיעמיד לרשות הספק, של מנהל הרשות הממשלתית ודעת להנחת
  .המים באזור ודעונ ובאיכות הראויה לשמוש ל, מים ממקור חלוף, ירדה כאמור

  

  :הפרטים הבאים, בין השאר, ן ההחדרה ייקבעויורשב  )א(  .ז44

  ;ההחדרהת טרמ  )1(

  ;מים המיועדים להחדרהת היומוכ  )2(

  ;ת המים שמהן יילקחו המיםכוערמ  )3(

  ;ם הטכניים לצורת ההחדרהאיתנה  )4(

  ;עדיהמוו רהת ההחדמוקומ  )5(

  ;המים המוחדרים ותיכא  )6(

 אמצעי ניטור שעל בעל הרישיון להתקין כדי לפקח על כמותם ואיכותם של  )7(
שעליו להעביר למנהל ותוצאות הניטור , המים המוחדרים והשפעתם על הקרקע

  .לפי דרישתו, הרשות הממשלתית

ההחדרה יציין את הספקים והמפיקים המיועדים ליהנות מפעולה זו או עלולים  וןשיר  )ב(  
של כל אחד מהם  וכמויות המים העשויות לעלות בחלקו, ףיעק ובאופן ישיר א, להיפגע ממנה

  .מהכמות המוחדרת
  

ל ד הממונה עשרבמ –משרד הרשות המקומית ואם אין כזה ב צגיורשיון ההחדרה ק עתה  .ח44
. שבתחומם מבוצעת ההחדרה וכן במקומות שייקבעו על ידי מנהל הרשות הממשלתית, המחוז
רשאי לעיין בהעתק רשיון  כל אדם. בים המואגדים בתוכה על ההצגהוליש ות המקומית תודיעהרש

כל ל נקראים במקום בנוסף עה םיימוהרשיון תפורסם בעתונים י תגצהודעה על ה; ההחדרה חינם
  .רה עליה מנהל הרשות הממשלתיתדרך אחרת שיו

  

יון החדרה או ן רשואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל הרשות הממשלתית בדבר מתשרי מ  .ט44
 יום 30רשאי לערור על כך לבית הדין תוך , יתו או מפרט שנקבע או צויין ברשיון כאמורתב לוהסיר

  .רוב לתיתוסיבדבר מתן הרשיון או ה מיום שניתנה הודעה על החלטת מנהל הרשות הממשלתית
  

 שיוןבר, חדיר לנקוט כל הפעולות שייקבעו על ידי מנהל הרשות הממשלתיתהמל ע  )א(  .י44
לשם בדיקה תקופתית של השפעת פעולות ההחדרה על מקורות המים , ההחדרה או בדרך אחרת

  .באזור ועל איכות המים שבהם

ר במקומות שיקבע מנהל בולעיון הציהיו פתוחות ויב כתת הבדיקה ייערכו באווצת  )ב(  
  .הרשות הממשלתית

  

גרמה לכך  מיםהי שהחדרת 44מהבדיקות התקופתיות הנערכות לפי סעיף  ברסתמ  )א(  .יא44
או כאשר קיים חשש סביר כי המים לא יהיו ראויים , שאין המים ראויים עוד לשימוש שנועדו לו

אה עצמו בין על דעתו ובין על פי בקשת מי שרו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, לשימוש זה
מקומות  מספרלהורות שהחדרת המים תופסק או שכמות המים המוחדרים תופחת או ש, נפגע מכך

ת מנהל הרשות טעל החל; כל בהתאם להוראות מנהל הרשות הממשלתיתה, טןקההחדרה יו

לפני  ותענט תיעשמ
  החדרהן יורשמתן 

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ת כואיעל ה ירשמ
  המים

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ן יורשל ש נותכ
  החדרה

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת

  החדרהן יורש םוסרפ
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רער
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  תקופתיתה יקבד
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 קתפסלה הישדר
  ההחדרה

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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בפני  רורעל ניתן, ל הסירוב להורות כןע והממשלתית להורות על הפסקת ההחדרה או הקטנתה א
  .בית הדין

  .ערר מפסיק את ההחדרה אלא אם החליט על כך בית הדיןה יןא  )ב(  
  

אולם אם אין בשינוי , ה יחולו גם על שינויים בתכנית ההחדרה44-ד ו44ת הסעיפים אורוה  .יב44
  .ה44עיף ס פיל רשאי מנהל הרשות הממשלתית לפטור מהצגה, משום פגיעה בזכויות

  

  

מפיקים או צרכנים זכות לתוספת מים לכמות , למטרת אגירה לא תקנה לספקים רהחדה  .גי44
אין בכך כדי לפגוע  אולם, ביטול הסדרי קיצוב באזור פלוניללה ישנקבעה להם כחוק ולא תשמש ע

י שייקבע בהסדרי כפ, םחימפיק או צרכן לדרוש תוספת מים לשם שטיפת מל, בזכותו של ספק
  .קיצובהקיצוב ובתקנות ה

        

ע ביק יספק או מפיק פלונ ו שלרשיון ההחדרה כמות מים שתעמוד לרשותב מהרשנ  )א(  .יד44
מנהל הרשות הממשלתית ברשיון ההפקה של אותו ספק או מפיק את כמות המים שמותר להם 

וכן , יה קיים לולא נעשו פעולות ההחדרהשהי וגבשים לב למצב ההידרול, רוךצל לספק או, להפיק
 ספק או לצרוך בשים לב לכמויות שהוחדרו למקורותאת כמות המים שמותר להם להפיק או ל

  .ם הם מפיקים מיםשמה

המים העומדות לרשותם של צרכניו מהמים  תן הפקה הניתן לספק ייקבעו כמויויורשב  )ב(  
  .שנרכשו מהמחדיר

נחת דעתו של מנהל הרשות להאם ניתן הדבר , חולקוי ותדרת המים המוחיומוכ  )ג(  
 באופן יחסי בין כל מפיקי המים וצרכני המים הנכללים, החדרהבהתאם לתכנית ה, הממשלתית

  .ןכדי נית ההחדרה שאושרהבתכ

רשאי , עצמו נפגע על ידי החלטת מנהל הרשות הממשלתית על פי סעיף זה אהרוה  )ד(  
  .ם בפני בית הדיןוי 21לערור על כך תוך 

  

זכאים הספקים , מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה וניתן רשיון החדרה בהתאם רישא  .טו44
  .בחלקם בהתאם לרישויוהמפיקים לקבל מהמחדיר תמורת תשלום את כמויות המים העולות 

  

עוד ל כ; )ב(113-ו 112טו ייקבע בתעריף על פי סעיף 44התשלום כאמור בסעיף ה ובג  )א(  .טז44
ייקבע גובה התשלום בהסכם בין , לא מצאה מועצת הרשות הממשלתית מקום לקבוע תעריף

על החלטתו של ; ובאין הסכם יכריע מנהל הרשות הממשלתית, המחדיר לבין הספקים והמפיקים
עכב את התשלום כפי שנקבע על מהערר אינו ; מנהל הרשות הממשלתית ניתן לערור לבית הדין

  .על כך בית הדין הרואלא אם ה, ידי מנהל הרשות הממשלתית

הן בדרך של הסכם בין הספק למחדיר והן בדרך של , בע תשלום לענין זהשייק ינפל  )ב(  
, ליהם הוא יחולעש, םיתן לספקים ולצרכנתינ, תעריף או הכרעת מנהל הרשות הממשלתית

  .בכללים, בדרך שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, הזדמנות להשמיע טענות והצעות
  

תוך , ם במים שנוספו על ידי פעולות ההחדרהלקרכן רשאים לוותר על חצ אוק פימ, פקס  .יז44
להעביר את הזכות  רשאי מנהל הרשות הממשלתית, ויתרו כאמור; יום מאישור תכנית ההחדרה 30
ורשיונות ההפקה , חדרהתחום תכנית ההבהנמצאים , מפיק או צרכן אחר, לה לספקאים מל

את המועד האמור אם  ךיראהל מנהל הרשות הממשלתית רשאי; וההחדרה ישונו בהתאם לכך
  .תו נסיבות הענין מצדיקות זאתדעל

  

בר ו מפיק רשאי להשתמש במים המוחדרים רק לאחר שהגיע להסדר עם המחדיר בדא פקס  .יח44
, תשלום עבור חלקו במים המוחדרים ונתן התחייבות להסדרת התשלומים עבור המים המוחדרים

עו קביי –לא הגיעו הצדדים להסכם בענין זה . ידי מנהל הרשות הממשלתית-רו עלוששאם בתנאי
לפנות , ם זאתבמקו, אולם רשאי כל אחד מן הצדדים, ידי מנהל הרשות הממשלתית-התנאים על

  .מנת שיקבע את התנאים המתאימים-לע ןהדי לבית
  

שעליו לשלם בקשר ם מילורשאי להטיל על צרכניו את התש, רכש מים ממחדירש פקס  )א(  .יט44
פי -לבאופן פרופורציונלי לכמות המים שנקבעה לאותם צרכנים ברשיונות שניתנו ע, שרכשם למי

  תם בתכנייינושי
) 4' מס וןתיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  גירהא למטרתה דרהח
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת

 וןשיברם מיאותי
  הפקה

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  וחדריםלמים מכות הז
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
  מים מוחדריםת ישרכ

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 םיהזכות למ ויתור על
  מוחדרים

) 4' מסון תיק(
  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

הזכות ת ילתח
לשימוש במים 

  מוחדרים
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"כשת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  םמיהתשלות וקחל
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .כדיןוסופקה , חוק זה

כל עוד לא ; פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית-שה עלעתי םהתשלות טלה  )ב(  
כריע מנהל הרשות י ,ובאין הסכם, צרכניול פקהסתיעשה הטלת התשלום בין , ורמאכנקבעו כללים 
  .אשר על החלטתו ניתן לערור לבית הדין, הממשלתית

  ).בוטל(  )ג(  
  

והוא יהיה , ש ממנו מיםכרשר יהיה רשאי לקרוא את מד המים של כל ספק דימחה  )א(  .כ44
באישור מנהל הרשות הממשלתית ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות , כך להיכנסם לשך מוסמ

החזקת מד המים במצב תקין , ואולם. למכוני המים ולבארות של הספקים והמפיקים, הממשלתית
  .על הספק או המפיק מוטלת

דיר למכוני המים ולבארות של הספקים והמפיקים כאמור בסעיף קטן חכנס המייא ל  )ב(  
  .ב הספק או המפיק להילוות למחדיר בכניסתוירזולת אם ס, או המפיקק ספה אלא בנוכחות) א(

  

תכנית חלופה שתקבע -ד הצעת44שאי להגיש במקום תכנית החדרה לפי סעיף ר דםא  )א(  .כא44
פקים והמפיקים הסת שויועמדו מים נוספים לר, לוניפ רידו באזו-ום שיוחדרו כמויות מים עלשבמק
  :בשיטות הבאות, באזור יםהנכלל

  ;באמצעותו או באמצעות ספק אחר, מים ישירה קתספה  )1(

ו על ידו לרשות הספקים קיופ העמדת המים אשר לאתו ובארות שברשו קתשתה  )2(
  .רות שברשותםוהמפיקים שבאזור להפקה מהבא

דו לרשות עמי ותידי הפעלת השיטות האמור-מנהל הרשות הממשלתית כי על נעוכש  )ב(  
קים באזור אותן כמויות מים שהיו עומדות לרשותם לולא נעשתה פעולת ההחדרה פיהספקים והמ

, ולהכליל בה את השיטות האמורות המוראלאשר את התכנית ה אי הוארש –כמשמעותה בסימן זה 
 וליאכ, באזור ועל תנאי הספקתם םיקכן יחולו הוראות סימן זה על המים המוספים לספ השומשע

  .א44חדרו המים כאמור בסעיף וה
  

עבר הפיק או צרך מים ממקורות אשר לא נדלדלו עד כדי הצורך להחדיר מים שבי מ  )א(  .כב44
ו נזקים למטעיו או לגידוליו מונגר, וספת מים מאיכות ירודהיתן תלאו ) 1(ג44למטרה שבסעיף 

ה באופן משקי את הגידולים שעליהם ב דללגאו שנפגם טיב הקרקע עד כדי כך שלא ניתן , הקיימים
או שנגרמו נזקים למיתקני תעשיה ומלאכה כתוצאה מפעולות , מושתת המשק החקלאי באזור

  .ויים מאוצר המדינהכאי לפיצזיה הי, שו לפי סימן זהשנע החדרה

מהילת מים מאיכויות  ידגרם לו נזק כאמור כתוצאה מירידת טיב המים על ישני מ  )ב(  
ובלבד שהצורך במהילת מים מאיכויות שונות לא , דינההמכאי לפיצויים מאוצר ז יהיה, שונות

  .םך מינגרם כתוצאה מדלדול מקורות המים מהם הפיק או צר

, צוייםילבין מנהל הרשות הממשלתית בדבר שיעור הפהדורש  ןבי ההסכמן איב  )ג(  
  .יכריע בית הדין, צורתם ותנאי תשלומם

תקבע כללים לחישוב , באישור ועדת הכספים של הכנסת, מועצת הרשות הממשלתית  )ד(  
  .הפיצויים לפי סימן זה

  

ן על תכניות לועדת הכלכלה של הכנסת דין וחשבוסור מנהל הרשות הממשלתית ימ  .כג44
ולפחות , דת הכלכלהעו במועדים שתקבע, ההחדרה שאושרו על ידיו ועל פעולות ההחדרה שנעשו

  .סום סימן זהפרמשך חמש שנים מיום ב, נהבשפעם אחת 
  

        מפעלי מיםמפעלי מיםמפעלי מיםמפעלי מים: : : : ישיישיישיישישלשלשלשלק ק ק ק פרפרפרפר

  מפעלים ורשויות: 'א מןסי

להוביל ולספק מים ושהוקם , לאגור,ק זה הוא מפעל שמטרתו להפיקרן פיים לענמ עלמפ  .45
ל פעהמ –להלן (דה ארצי מיה קנבין שהוא פועל ב, בהתאם לתכנית מפעל שאושרה לפי פרק זה

  ).אזורי עלמפ –להלן (ום מסויים של הארץ ובין בתח) הארצי

להסמיך תאגיד להיות רשות המים , ישור הממשלהבא, מועצת הרשות הממשלתית רשאית  .46
רוב המניות המקנות כוח שליטה בו מוחזק בידי המדינה וההסתדרות הציונית שובלבד , הארצית

  מיםת ידמד
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  חילופיןי צעאמ
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת

  םייצופי
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת

  דין וחשבוןת ירמס
) 4' מסון תיק(

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  מיםי עלמפ

  מים הארציתה ותרש
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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הודעה על ההסמכה . סתההסמכה טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנ; סדותיהמוו א העולמית
  .תפורסם ברשומות

  

קנותיה ובתקנונה תובטח לשר תוב תר ההתאגדות של רשות המים הארציכיתזב  )א(  .47
הולה של רשות ינלזכות הכרעה בכל הנוגע להנהלה ו, למי שימנה לכך והתשתיות הלאומיות א

זכות זו רשאית חברה לשנות את תזכיר ההתאגדות שלה על אף האמור  חתבטלה; המים הארצית
  .אחרבכל דין 

התזכיר  יינושנת לפגיעה על ידי נית אינה) א(ההכרעה כאמור בסעיף קטן ת כוז  )ב(  
  .התקנות או התקנון של רשות המים הארצית

ת וכל מושוברים הארצית ותקנונה יפורסמו מה התקנות של רשות, ההתאגדות ירזכת  )ג(  
  .אישור הממשלה ופרסום ברשומותן שינוי בהם טעו

  

לספק מים ממנו , לנהלו, את המפעל הארצי הקיםל: ל רשות המים הארצית הםה שדיקיתפ  .48
  .להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להספקת מים ממנו, לשפרו, ולהחזיקו במצב תקין

מועצת הרשות הממשלתית רשאית להסמיך תאגיד להיות רשות מים וכן ורשאית היא   .49
  .הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות; עריםמקומית או איגוד  תרשו להסמיך לכך גם

  

להחזיקו , לספק מים ממנו, לנהלו, הקים מפעל אזוריל: הםת ה של רשות מים אזורידייקתפ  .50
  .להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להספקת מים ממנו, במצב תקין

להסמיך את , במקום להסמיך לכך רשות מים אזורית, מועצת הרשות הממשלתית רשאית  .51
  .ם אזורית לגבי מפעל מים אזורי פלוניימלא תפקידיה של רשות למת צירשות המים האר

  

  

חר שמועצת הרשות אאלא ל, פעל מים פלוניבי מים לא תתחיל בביצוע תפקידיה לגמ ותרש  .52
  .הרשתה אותה לכך בהודעה ברשומות הממשלתית

  

לא תינתן אלא אם נוכחה מועצת הרשות הממשלתית  52ביצוע לפי סעיף ת שאהר  .53
נמצאים , שיש לשלם לפי פרק זה לרבות סכומי הפיצויים, שהכספים הדרושים לביצוע מפעל המים

ורשאית , שיהיו בידי רשות המים בזמן הדרוש, לדעתה, סיכויים סביריםשיש בידי רשות המים או 
ת את ההרשאה במתן ערובה להבטחת תשלום הפיצויים ומועצת הרשות הממשלתית להתנ

  .בצורה ובסכום שתורה, ריםומאה
  

, לא תוציא סדרת איגרות חוב ולא תקבל הלוואה לתקופה של יותר משלוש שניםם ימ ותרש  .54
  .אין הוראה זו גורעת מהוראות כל חיקוק אחר; אלא באישור מועצת הרשות הממשלתית

  

  ].משולב סחנו[ 1958-ח"ישת, ים היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינהמ ותרש  .55

רשאי להיות נוכח בכל אסיפה , או מי שהרשהו לכך בכתב, מנהל הרשות הממשלתית  .56
  .ל ישיבה של הנהלתה ושל מוסדותיהכללית של רשות מים ובכ

  

  

דין וחשבון על פעולותיה ותתן , אחת לשנה, ש למועצת הרשות הממשלתיתיים תגמ ותרש  .57
  .דיעה שידרשו בקשר לפעולותיהי כל, למועצה האמורה או למנהל הרשות הממשלתיתבכל עת 

  

  

דין וחשבון על , אחת לשנה, מועצת הרשות הממשלתית תגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת  .58
  .המיםיות פעולותיהן של רשו

  

  

ם בניגוד מיל פעמ, שאיננה בבעלות המדינה, מה רשות מים אזוריתאו הקי מהקימ  )א(  .59
א או בניגוד לכללים החלים על הקמת מפעל מים 22לתנאי רשיון ההקמה שניתן לה לפי סעיף 

ולאחר שהתרה , באישור מועצת הרשות הממשלתית, הממשלתית רשאי מנהל הרשות, כאמור

הכרעה לשר ה ותזכ
  התשתיות הלאומיות

) 22' מסתיקון (
  2006-ו"תשס

רשות המים  דיקיתפ
  הארצית

  ריתזוים אמ ותרש
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ת מים שוקידי רתפ
  אזורית

הרשות ת כמהס
ל פעלמהארצית 

  אזורי
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ביצועת שאהר
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

הרשאת ן אי למתתנ
  ביצוע

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  וןמימל יגיס
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  וקרמבף נו

מנהל  תיוסמכו
  הרשות הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

מועצת הרשות  חוקפי
הממשלתית ומנהל 
  הרשות הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  כנסתל ח"דו
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ית ורים אזמ ותרש
נה פועלת נאיש

  כהלכה
) 4' תיקון מס(

  1965- ה"כתש
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
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  :כולם או מקצתם, איםת הצעדים הבאוט קלנ, בכתב ,ברשות המים האזורית

את כל ההוצאות  םיומשעשה כן לגבות מרשות המ, כל הדרוש תיקון ותעשל  )1(
  ;הכרוכות בכך

להשלים את הקמת את ההסמכה להיות רשות מים ומשעשה כן רשאי הוא ל בטל  )2(
 –ובהעדר כללים כאמור , שקבעה מועצת הרשות הממשלתית המפעל בהתאם לכללים

עד שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת , וזאת, עצה האמורהמאת המו על פי אישור
  .או לידי המדינה

ל מים בניגוד להוראות לפי פעמ, נהשאיננה בבעלות המדי, אזורית םירשות מ להיהנ  )ב(  
, באישור מועצת הרשות הממשלתית, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, חוק זה ותכנית המפעל

  :כולם או מקצתם, לנקוט בצעדים הבאים, כתבב ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית

ת מרשות המים את ההוצאות וומשעשה כן לגב, כל הדרוש תיקון ותעשל  )1(
  ;הכרוכות בכך

או , רשות מקומית דילי, חרתא יםמ העברת מפעל המים לידי רשות לעות צול  )2(
  ;לידי המדינה

לנהל את מפעל א י הוומשעשה כן רשא, את ההסמכה להיות רשות מיםל בטל  )3(
 –ובהעדר כללים כאמור , מועצת הרשות הממשלתית המים בהתאם לכללים שקבעה
לידי , שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת דע, וזאת, באישור מאת המועצה האמורה

בר לידי ועכנית המפעל והמפעל ית טלבואו עד שת, ת או לידי המדינהימורשות מק
  .ים שקיבלו אספקתם מרשות המים האמורהספק מים שיספק ממנו מים לכל הצרכנ

  

ש בסמכויותיה לפי סעיף להשתמ, באישור הממשלה, מועצת הרשות הממשלתית רשאית  .60
  .גם לגבי רשות המים הארצית 59

  

  

רשאי  59ביטול הסמכה לפי סעיף  דירת מפעל מים או על יעבה דיעצמו נפגע על יה ואהר  .61
  .לערור על כך לפני בית הדין

  תכנון מפעלי מים: 'ב מןסי

  :תפרט בין השאר) ת מפעלניתכ –בחוק זה (למפעל מים ת ניתכ  .62

  ;המפעל ידפקת  )1(

  ;עולתו של המפעלפ טחש  )2(

  ;לוהוניות הדרושות להקמת המפעל ובדעוה  )3(

  ;ההשקעות ודרך מימונן דןומא  )4(

  ;עין המיועדים לתפיסה צמיתהרקמקה  )5(

בלי שתידרש תפיסתם , ותפעולנורות או ייעשו עין שבהם יונחו צירקמקה  )6(
  ;לצמיתות

  ;85-ו 84אמור בסעיפים ה ית הקרקע שבהן יהיו בניה ונטיעה מוגבלות לפעוצור  )7(

  .קי כלכלי על המפעלשמ רקס  )8(

  .יצורפו תשריטים של שטח פעולתו של מפעל ושל שטח תכנית המפעל יתכנלת

לשם בדיקה  133התכנון שהוקמה לפי סעיף  תועדלכנית מפעל תוגש תחילה ת עתהצ  .63
  .ירצהאכלכלית ומשקית ולשם התאמה של תכנית מפעל אזורי לתכנית המפעל , מבחינה טכנית

קדיחות ופעולות סבירות אחרות , חפירות, תכנון רשאית לדרוש עריכת מדידותה דתוע  .64
ת הממשלתית או למי הרשאה למנהל הרשו דרישה כזאת תשמש; ור בבדיקת התכניתלעז העשויות

הדרוש בקשר ר דבל להיכנס לכל מקום ולעשות כ, שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב
  .לפעולות המפורטות בדרישה

  

תפורסם ההצעה בצורה ובמקומות שיורה מנהל , ועדת התכנון על הצעת התכנית צהליהמ  .65

גבי רשות המים ל יגסי
  תציארה
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  רער

  פעלמת ניתכ

  הצעת תכניתת יקדב

 קתדילבת יוכוסמ
  יתתכנ

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  הצעת תכניתם סופר
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 4' תיקון מס(
  1965- ה"כתש

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .ם יומייםירסם ברשומות ובעתונהודעה על כך תפוו, הרשות הממשלתית
  

יים שואו בנכסים אחרים הע יןבנב ,בקרקע, הן בתור בעל והן בדרך אחרת, וניןמעה כל  .66
יום מיום  60שאי להגיש התנגדות לועדת התכנון תוך ר, להיפגע על ידי תכנית שהצעתה פורסמה

או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע מנהל הרשות הממשלתית באותה  65ההודעה לפי סעיף סום פר
  .הודעה

  

ם מסקנות ועדת התכנון ע, יתכנתובא הצעת הת 66מורה בסעיף אה התקופה ורעבכ  )א(  .67
לאישור , להתנגדויות שהוגשו ועם הערותיהם של יוזמי התכנית ושל מנהל הרשות הממשלתית

  .מועצת הרשות הממשלתית

, את התכנית לאשר, בהתאם לכללים שתקבע, מועצת הרשות הממשלתית רשאית  )ב(  
  .או להדחותה, יים או בלי שינוייםובשינ

  .מועצת הרשות הממשלתית לא תדחה התנגדות אלא לאחר שדנו בה לפניה  )ג(  
  

דה י שהביאה אותה לפני הוענלפ ללא תאשר מועצת הרשות הממשלתית תכנית מפע  )א(  .68
והועדה רשאית לאשר , המחוזית לבניה ולתכנון עיר במחוז שבו נמצא שטח פעולתו של המפעל

בדבר דרכי אישור תכנית בנין , 1965-ה"התשכ, אף האמור בחוק התכנון והבניה על, תניאת התכ
  .עיר

רב הועדה האמורה לאשר את התכנית אלא מאותם טעמים שמכוחם היא תסא ל  )ב(  
  .1965-ה"התשכ, תכנית בנין עיר לפי חוק התכנון והבניהשר ארשאית לסרב ל

רשאית מועצת הרשות הממשלתית להביא את התכנית , שרה הועדה את התכניתאיא ל  )ג(  
  .או להדחותה, בשינויים או בלי שינויים, לפני הממשלה והיא רשאית לאשרה

  

  .אושרה לפי חוק זה יפה מכוחה של כל תכנית לבנין עירשעל פל תכנית מש החכו  .69

י "מעותו בדבר המלך במועצה על אמשכ ושצועה של תכנית מפעל פוגע במקום קדביה הי  .70
לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית , או במקום פולחן דתי, 1924, )המקומות הקדושים(

  .1ותהדת אלא בהסכמת שר

  .בית קברות ותרבל –" ן דתיחפולום מק" – זהף עיבס  
  

-ח"התשל, עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות באתרצועה של תכנית מפעל פוגע ביה יה  .71
  .לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית אלא בהסכמת שר החינוך והתרבות, 1978

  

ותחילת , על אישורה של תכנית מפעל או על הדחיה תפורסם ברשומות עהודה  )א(  .72
פרסומה של ; התכנית ביום פרסום ההודעה על אישורה או ביום מאוחר יותר שנקבע באותה הודעה

  .65עיף בסרה יהיה בדרך שנקבעה וששאת תכני

במשרדי הועדה , ביחד עם תכנית לבנין עיר, של תכנית מפעל שאושרה יונחק עתה  )ב(  
  .עולתו של המפעלפטח שנין עיר שבתחומה נמצא ת לבהמקומי

בשינוי  יןא אםאולם , ינויים בתכנית מפעלש ליחולו גם ע 72עד  62הסעיפים  ותראהו  .73
  .65ם לפי סעיף רשאי מנהל הרשות הממשלתית לפטור מפרסו, ויותזכמשום פגיעה ב

  

  

רשאי לבקש אישור , וק זהחשל  מים שהוקם לפני תחילתופקת נהל מפעל להסשמי מ  )א(  .74
  .מים לענין פרק זה המפעל כמפעל

כלכלית ומשקית , תניטכתובא תחילה לפני ועדת התכנון לשם בדיקה מבחינה  השבקה  )ב(  
  .ומבחינת התאמתה לתכנית המפעל הארצי

לאחר , רשאית מועצת הרשות הממשלתית, ה ועדת התכנון על אישור מפעליצמלה  )ג(  
  .ו לסרב לאשרוא םלאשר את המפעל כמפעל מי, שמיעת דעתם של נציגי צרכני המפעל

                                                 
  .1642' עמ 21.1.2004מיום  5266' ד מס"פ תשס"יסמכויותיו הועברו לשר התיירות ב 1

  תכנית עלר ער
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  תכניותר שואי
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ם תכנית עם אותי
  נין עירב יתכנת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ת ניתכל ש חהכו
  עלמפ

  םשידוק ותוממק
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  היסטוריים ותוממק
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

תקפה  לתחיות םסופר
  ית מפעלכנת של

ם בתכנית יינושי
  מיםמפעל 

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  קיימים יםעלמפ

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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אחר שניתנה למבקש ל תסרב מועצת הרשות הממשלתית לאשר מפעל אלא לא  )ד(  
  .הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה

חד היה לדעת מועצת הרשות אכל שמה מפעלים להספקת מים ור כאזב יוה  )ה(  
לא תאשר המועצה אחד מהם אלא לאחר שנתנה להם זמן , לפי חוק זה הממשלתית ראוי לאישור
  .הםניבוא לידי הסכם אחר ביל או דסביר להתאחד למפעל אח

  .על אישור מפעל לפי סעיף זה תפורסם ברשומות עהודה  )ו(  
  

רשאי לערור על כך לפני בית  74ואה עצמו נפגע על ידי אישור מפעל לפי סעיף הרק ספ  .75
  .הדין

להספקת מים שהוחל  פעלמ עלם ג, בשינויים המחוייבים, לווחי 75-ו 74הסעיפים  ותראהו  .76
  .בהקמתו לפני יום תחילת חוק זה אך לא הושלם לפני אותו יום

  הקמת מפעלי מים: 'ג מןסי

כדין רשאית רשות המים או מי שהורשה לכך  יצוע תכנית מפעל שאושרהב שםל  )א(  .77
  :בכתב על ידיה בין השאר

, סלק מבניםאו ל יםהקל ,צינורותח לחפור ולהני, לקדוח, וםמקל ס לככנהיל  )1(
ובמידה פעל הכל בהתאם לתכנית המ, ולסלק נטיעות וגידולים, סכרים ומיתקנים
  ;ועהצשהדבר דרוש לבי

לתפיסה צמיתה , עלמפה בהתאם לתכנית, את המקרקעין המיועדים וסתפל  )2(
  ;ולמנוע את הגישה אליהם

את מקורות המים המיועדים , באישור מועצת הרשות הממשלתית, וסתפל  )3(
בתנאי , על או לדרוש מאלה המפיקים מהם מים לספק לרשות המים או לצרכניהלמפ

הכל בהתאם , או חלק ממנה קיםימלוא כמות המים שהם מפאת  הספקה סבירים
ובלבד שכתוצאה מפעולות רשות המים לפי פסקה זו לא ; שאושרה לתכנית מפעל

ון הפקה שניתן בהתאם לרשיה ם וצרכניו זכאים לקבלימה קיפתוקטן כמות המים שמ
  .26לפי סעיף 

או מי שהורשה לכך , יםמת הורשאית רש, מפעל מים לפי תכנית מפעל שאושרהם וקה  )ב(  
  .עיל של המפעליה להיכנס לכל מקום ולעשות כל עבודה הדרושה לניהולו ,בכתב על ידיה

  

, רישיון או פטור על פי כל חיקוק, טעונה היתר 77פעולה מהפעולות המנויות בסעיף היתה   .78
 הרישיון, ייתן השר הממונה על ביצועו של אותו חיקוק את ההיתר לא, לרבות חוק עזר שניתן לפיו

הוראה זו אינה גורעת מכל ; אלא לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית, או הפטור
  .הוראה אחרת בחיקוק

  

רשאית רשות , רים המיועדים לפי תכנית המפעל לתפיסה צמיתהומקרקעין אח יםבנמ  )א(  .79
  .יום לפחות למחזיקים בהם 90לאחר מתן הודעה מראש של , המים לדרוש את פינויים

 פסק דין פינוי של בית משפט חוסעיף זה כוחה של תכנית מפעל שאושרה ככ יןענל  )ב(  
ההוצאה לפועל של בית המשפט ומותר להוציאו לפועל על ידי משרד , עליו ערעור עודן איש

  ;רקעיןהמק המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאים המבנים או

  –ם ולוא  

זיק בה מחוה, 1955-ו"תשט, המבנה דירה כמשמעותה בחוק הגנת הדייר היה אם  )1(
לא יפונה אלא , נהמבה שלהחוק ההוא או שהיה בעליו  חכמהיה מוגן מפני פינוי 

הכל , שולמו לו פיצויים כדי השגת דיור חלוף שהועמד לרשותו דיור חלוף אור לאח
  ;להנחת דעתו של יושב ראש משרד ההוצאה לפועל

לא יפונה , רנסתו של המחזיקפה המבנה משמש מקום לעסק שעליו עיקר הים א  )2(
ה בין המחזיק לבין כמהסן באי; אלא לאחר שרשות המים הציעה לו פיצויים נאותים

יכריע בית הדין ולא יפונה , רתם ותנאי נתינתםצו, המים על גובה הפיצויים ותרש
; אלתר ואם תוך מתן ארכהלאם  ,ן קבע את מועד הפינויהדי המחזיק אלא לאחר שבית

  .יביא זאת בחשבון בקביעת הפיצויים, פינוי לאלתר ןקבע בית הדי

  רער

שהוחל  יםעלמפ
  םמתהקב

ת לביצוע של יוכוסמ
  ים ולניהולומ עלמפ

  םריתיהת לת תכוסמ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

נועדו  יןעקרקנוי מפי
  לתפיסה צמיתה

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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מבלי לפגוע , רשאית רשות המים, תפיסה צמיתהל עדים לפי תכנית המפעליוהמעין רקמק  .80
יקול ע, ודביד כשהם חפשיים מכל שערם מלרכשם או לחכ, לפרק זה' זכות לפיצויין לפי סימן דב

ך מאת כל ו זכות החכירה יירשמו על שם המדינה על סמך אישוראוהמקרקעין , או זכות אחרת בהם
  .מועצת הרשות הממשלתית

  

חייבת רשות , כנית המפעל או ביצועה מונע מבעל מקרקעין את הגישה אליהםת תההי  .81
ולשם כך , להתקין לו במועד סביר על חשבונה היא דרך גישה חפשית לאותם מקרקעיןמים ה

ש לה שית יורשאית היא להכניס הוראות מתאימות לתכנית המפעל ולהשתמש בכל הסמכו
  .לביצועה

עקב , דרישת ישוב שבשטח פעולתו של מפעל המים אשר תושביו אינם יכולים עודי פ על  .82
לקבלם לפני הקמת  םהשקאת בעלי חיים במקומות שהיו נוהגילה וילשתלקבל מים , הקמת המפעל

, מות ולפי תכניתקובמו קבל מים למטרות אלה בתנאיםל םתאפשר רשות המים לתושבי, המפעל
  .מנהל הרשות הממשלתית שקבע

  

בודת חפירה או כל ע, תהרשות המים במקרקעין שאינם מיועדים לתפיסה צמיה שתע  )א(  .83
ר את המקרקעין בהקדם ולא יאוחר מששה חדשים לאחר תחזי, פעולה אחרת בתחום סמכויותיה

  .י כןפנל יושבו ה, ככל האפשר, ותו מצבאל ,גמר הפעולה

רשאי בעל המקרקעין או , )א(ות המים את המוטל עליה לפי סימן קטן רשימה קיא ל  )ב(  
בות הוצאותיו מרשות גול תלעשות זא, ת המים בכתבברשולאחר שהתרה , המחזיק בהם כדין

  .המים

יהיו הקמתם והגדלתם של , כנית מפעלבתע קבבמרחק שיי, צדדיו של קו המיםי שנמ  )א(  .84
  .ונטיעתם של מטעים טעונות היתר ממנהל הרשות הממשלתית, בנינים ומיתקנים

, לויסותם, מיתקן אחר להובלת מים וה אלתע, ינורותצ קו –לענין סימן זה , "יםמ קו"  )ב(  
 ,בהתאם לתכנית מפעל שאושרה םיו או שעומדים להיות מותקנלאגירתם או למדידתם שהותקנ

  .הרצועה הזאת ואמל –המיועדת לפי התכנית לתפיסה צמיתה  קעובר המיתקן ברצועת קרע אםו
  

יהיו הקמתם והגדלתם של מבנים , 65סמה הודעה על הצעת תכנית כאמור בסעיף פרנתמש  .85
 לתפיסה צמיתה והמפורטים בה תיים ונטיעתם של מטעים במקרקעין המיועדים לפי התכננומיתק

טעונות היתר ממנהל הרשות , 84קו המים כאמור בסעיף ם וכן בתחו, ש לענין זהורמפב
ך א, בה מן התכנית עקב שינוייםעין תכנית או לא הוצאו המקרקכל עוד לא הודחתה ה, הממשלתית

ולגבי מקרקעין שנתווספו על ידי שינוי תכנית ; ה האמורהעלא יותר משנתיים מיום פרסום ההוד
  .יום פרסום ההודעהמ הנשמ ותרי לא – 73לפי סעיף 

  

אלא אם עלולים  85 או 84ם ב מנהל הרשות הממשלתית לתת היתר לפי הסעיפיסרי לא  .86
  .המיתקנים או המטעים לסכן את קו המים או להפריע לשימוש בו או לגישה אליו, יםנבניה

  

  

יפטור אותו שר האוצר מתשלום , 85או  84כויות של פלוני בקרקע מכוח הסעיפים הוגבלו ז  .87
לום כל שמת רקומית תפטור אותו כאמוות מורש, יע מאותה קרקע לאוצר המדינהכל מס המג

והכל במידה שהדבר נוגע לשטח הקרקע ולתקופת , מס או תשלום חובה אחר המגיע לה, ארנונה
סעיף זה אינו גורע ; אמורותה ה בקרקע מכוח ההגבלותאנהה חוההגבלות ובשים לב לקיפ

  .מהוראות כל חיקוק אחר

בלי , ומיתקנים שהוקמו או שהוחל בהקמתם ומטעים שניטעו או שהוחל בנטיעתם םיינבנ  .88
בעליהם או במחזיקים ב בלאחר שהתרה בכת, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, היתר או שלא לפיו

על גבייתן של . אות הכרוכות בכך ממי שהקימם או נטעםוצו להרסם ולגבות את ההא קםסלל, בהם
  .שבה 12למעט סעיף , )גביה(זה תחול פקודת המסים  ההוצאות שהוצאו לפי סעיף

  

או  84לפי סעיף , עצמו נפגע על ידי סירובו של מנהל הרשות הממשלתית לתת היתרה ואהר  .89
, 88מיתקנים או מטעים לפי סעיף , יסתם של בניניםרומי שעשוי להיפגע על ידי סילוקם או ה 85
הערר מעכב את ביצוע הסילוק או ההריסה אלא אם הורה  יןא; יןר על כך לפני בית הדי לערואשר

  מקרקעיןת ישרכ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  לופה סבירהח שהגי

  מים חלופהת פקהס
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  עבודות זמניותע צובי

ה ונטיעה יבנ ותבלהג
קו המים ם חובת

  ולצדדיו
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  זמניות ותבלהג
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

סירוב מנהל ל יגסי
  הרשות הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

מסים מ ורפט
  ותשלומים אחרים

א שלנטיעה ו יהבנ
  יתרבה

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  רער
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
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  .בית הדין לעכבם
  

  פיצויים: 'ד מןסי

  :מבלי לגרוע מזכויות על פי כל דין אחר. זכאים לפיצויים מרשות המיםה אלו  )א(  .90

י מ וכן, ל ידי רשות המיםע ותיתם והחוכרים של מקרקעין שנתפסו לצמליבעה  )1(
  ;עיקול או זכות אחרת, אלה ערב התפיסה שעבודשהיה לו במקרקעין 

  –גרם לו נזק על ידי שני מ  )2(

או , קעין או של השימוש הסביר בהםרבמק זמנית של ההנאה להליש  )א(
תוצאה מפעולות להקמת מפעל כ אם –תת ערכם של יבולים או השמדתם חהפ

  ;וצאה מליקויים או קלקולים במיתקני המפעלכתם ואמים או לניהולו 

או ניתוקו ממקור מים שממנו , שפרנסתו היתה עליו, ו של מקור מיםלתליש  )ב(
  ;או החלפת מקור המים, קבל מיםמיה ה

  .85מנהל הרשות הממשלתית לתת היתר לפי סעיף  ובירס  )ג(

לצרף , התובע פיצויים על פיו בבית הדין שלו ותאינו גורע מזכ) א(בסעיף קטן  וראמה  )ב(  
, ניהולואו ליעה הנובעת מנזק שנגרם לו על ידי פעולה להקמת מפעל המים לתובענתו כל עילת תב

  .או על ידי ליקויים או קלקולים במיתקני המפעל
  

ידי הקמת  עלו א כאיקרקעין חלופים לרשות הזמ תים יינתנו בכסף או על ידי העמדוייצהפ  .91
הכל במידה שהדבר עשוי , קנים או על ידי סילוק פגיעות או בדרך סבירה אחרתיתמבנים או מ

  .לשמש פיצוי מתאים לניזק

ת הזכות לקבלת פיצויים לפי סימן זה מרשות המים היא מיום התפיסה או מיום גרימ לתחית  .א91
אין ; הכל לפי המועד המוקדם יותר, 72יף ם אישור התכנית לפי סעיואו תוך ששה חדשים מ, זקהנ

  .79סעיף זה בא לגרוע מהזכויות המוענקות לפי סעיף 
        

פו סוומיתקנים או מטעים שנת, ה לא יובאו בחשבון בניניםזהפיצויים לפי סימן  ובישבח  .92
  .85או  84או נטיעה לפי סעיפים  יהבנר למקרקעין עקב הפרת איסו

לחישוב  תקבע כללים, כנסתבאישור ועדת הכספים של ה, מועצת הרשות הממשלתית  )א(  .93
  .קעיןקרמ סתלרבות הפיצויים בעין בשל תפי, פיצויים לפי סימן זה

יחולו על הפקעת מקרקעין ותפיסתם הכללים , ד לא נקבעו כללים כאמורעול כ  )ב(  
 12ן סעיף ילענ; 1943, )רכישה לצרכי ציבור(ת רקעולחישוב הפיצויים הקבועים בפקודת הק

כמועד פרסום הודעה בדבר  65מועד פרסום תכנית המפעל לפי סעיף ת אלאותה פקודה יראו 
  .קרקעיןבמה זקהכוונה לרכוש ח

  

צורתם , שיעורם, סכמה בין רשות המים ובין התובע פיצויים בדבר מתן פיצוייםה יןבא  .94
ולם אין לפנות לבית הדין אלא לאחר שהענין הובא תחילה לפני א. יןדיכריע בית ה, י נתינתםותנא

להביא , לפניוא ובה ך שלושה חדשים מהיום שהעניןות ,בידו מנהל הרשות הממשלתית ולא עלה
  .80הוראות סעיף זה יחולו גם על תנאי החכירה בהתאם לסעיף . לידי הסכמה יםאת הצדד

  

פרט לפיצויים הנובעים , ים רשאית לא להיענות לתביעת פיצויים לפי סימן זהמ ותרש  .95
חמש שנים לאחר שנולדה עילת ך תוה אם לא הוגשה התביע, ה צמיתה של מקרקעיןמתפיס

והתובע לא הראה , הכל לפי התאריך המאוחר יותר, התביעה או לאחר שאושרה תכנית המפעל
  .טעם סביר לאיחור

  ל ידי רשות מיםעים מהספקת : 'ה מןסי

 לכל הצרכנים שבשטח ,ם אחריםיקפים חייבת לספק מים בעצמה או על ידי סמ ותרש  .96
  .ו של מפעל המיםלתעופ

מה או על בעצ ,לספק מים, בהיתר מאת מנהל הרשות הממשלתית, מים רשאיתת שור  )א(  .97
ים שמחוץ לשטח פעולתו של מפעל נלצרכ, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, ידי ספקים אחרים

תנאי , מחירם, המיםת מוכ; שות כן על פי צו ממנהל הרשות הממשלתיתעל והיא חייבת, המים

  מיםת שומרם ייצופי
) 4' תיקון מס(

  1965- ה"כתש

  עיןב םייוצפי

ד ועשוב המחי
  לפיצויים

) 4' תיקון מס(
  1965- ה"כתש

  םייצויסייג לפ

לחישוב ם ליכל
  הפיצויים

) 4' תיקון מס(
  1965- ה"כתש

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

בדבר ה רעהכ
  צוייםפיה
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  התיישנות

  בשטח המפעלה פקהס

זמנית מחוץ ה פקהס
לשטח פעולתו של 

  עלהמפ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .הספקתם ומשך תקופת ההספקה ייקבעו בהיתר או בצו

תר ומים לצרכנים בודדים מחוץ לשטח פעולתו של מפעל המים לתקופה של י קתספה  )ב(  
אישור מועצת הרשות טעונה , מהספק המפעל 10%-שלוש שנים כשהכמות המסופקת קטנה ממ

ניתן אישור כאמור חייבת רשות ; עות בדברוגמים הנשמיעת רשויות ה שיינתן לאחר, הממשלתית
  .תנאיואם להמים או ספק מספקיה לספק מים לצרכנים הכלולים באישור ובהת

מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים למתן היתרים וצווים בידי מנהל הרשות   )ג(  
  .הממשלתית לפי סעיף זה

  

ת רשאי לערור על כך לפני בי, 97לפי סעיף  צו או אישור, מו נפגע על ידי היתרצעאה והר  .98
  .הדין

מים מחוץ לשטח פעולתו של המפעל לתקופה של יותר משלוש שנים לצרכנים ת פקהס  .99
נוי ין שידינה כד, פק המפעלמהס 10% כשהכמות המסופקת עולה על, הנמצאים בשטח רצוף

  .73במפעל כמשמעותו בסעיף 

, וק אחריקח כלת ובכפוף להוראו, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ים רשאיתמ ותרש  .100
  :כלליות בדברים אלה ותלקבוע הורא

  ;כמות המים שרשות המים תספק לצרכניה דתדימ  )1(

  ;טכניים הקשורים בהספקת המים יםנאת  )2(

ם שהצרכנים יהיו חייבים לנקוט בהם כדי להבטיח שימוש יעיל וחסכוני עימצא  )3(
  ;בזבוז מים או זיהומם עונבמים שיסופקו להם וכדי למ

  .יה של דמי המיםהגבי דרס  )4(
  

לפני שנתנה  100לא תאשר מועצת הרשות הממשלתית את ההוראות הכלליות לפי סעיף   .101
  .צעות בדרך שקבעה בכלליםהלנוגעים בדבר הזדמנות להשמיע טענות ו

  

  

את  באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע בכללים  .102
ת הספקצמצם זמנית את המקרים והתנאים שבהם רשות מים תהיה רשאית להפסיק זמנית או ל

  .המים לצרכניה
  

  ).בוטל(  .103
  

  העברת מפעלי מים: 'ו מןסי

מקומית בדבר העברת ים רשאית לבוא לידי הסכם עם רשות מים אחרת או רשות מ ותרש  .104
מועצת  ורההסכם טעון איש. ם או יותרילעוכן בדבר איחודם של שני מפ, מפעל מים מזו לזו
גם אישור שר הפנים ככל שאישור , ואם היתה רשות מקומית צד להסכם, הרשות הממשלתית

  .כאמור נדרש לפי חוק אחר
  

לבוא בשם המדינה לידי הסכם עם , באישור הממשלה, מועצת הרשות הממשלתית רשאית  .105
  .ים אזורית או רשות מקומית בדבר העברת מפעל מים אזורי לידי המדינהרשות מ

  

טעונים אישור בית המשפט המחוזי שבתחום  105-ו 104שנערכו לפי סעיפים  יםכמהס  .106
 להמשפט יבדוק תחילה אם העברת המפע בית. ח פעולתו של מפעל המיםא שטשיפוטו נמצ

לו ו ראייויהיה רשאי לקבוע תנאים ש, םיצרכנים או נוש, עלולה לפגוע בזכויותיהם של חברים
  .להלהגנתן של זכויות א

י מנהל ל ידתפורסם ברשומות ע 105-ו 104בסעיפים  על הסכם מאושר כאמורה דעהו  .107
יום מיום הפרסום או מיום מאוחר  30ל ההעברה תהיה בתום שפה קותחילת ת, הרשות הממשלתית

  .יותר שנקבע בהודעה
  

, הזכויות, י סימן זה מעבירה לידי הנעבר את כל הנכסיםלפם מישל מפעל  תוברהע  .108
נושים , הם של חבריםיותיאולם במידה וזכו, וחיובים שהיו למעביר בקשר למפעל הנדון, החובות

  רער

ת ממושכה פקהס
  לשטח המפעל וץמח

 כלליות אותרהו
  ת מיםפקהסל
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ת להוראות דונגהת
  כלליות

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

בדבר הפסקת  כללים
  םימ הספקת

) 22' סתיקון מ(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

מפעלים ת ברהע
  מרשות לרשות

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

 דילימפעל ת ברהע
  מדינהה
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ים על כמסה ורשיא
  ידי בית משפט

  ףקוילת תתחו םוספר
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ל העברהש חהכו

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .אחרת בהסכםר להתנות שאפ, ים של המפעל הובטחו בדרך שונהנצרכ או

        דמי מיםדמי מיםדמי מיםדמי מים: : : : יעייעייעייעירברברברבק ק ק ק פרפרפרפר

  על דמי מים וחיקפ: 'א מןסי

  .מחיר המים וכל תמורה אחרת בקשר להספקת מים: לענין פרק זה הם, "יםמ מיד"  .109

, למסור למנהל הרשות הממשלתית יבחי –לצרכן ובין לספק אחר ן בי –פק מים מסש מי  .110
  .ודרך חישובם, ים שהוא מספקפרטים מלאים על דמי המים עבור המ, לפי דרישתו

  

כללים אלה יתבססו על ; מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות המים  .111
בלאי והוצאות , לרבות ריבית, להפקת המים ואספקתם ם בקשרמיה פקהעלויות הממשיות של ס

  .אחרות
  

הרשות הממשלתית רשאית לקבוע בכללים תעריפים לדמי מים בדרך כלל או מועצת   2)א(  .112
לפי , ורשאית היא לדרג את דמי המים לפי מטרות המים, לגבי אזור פלוני או לגבי סוג ספקים פלוני

או לפי ם טופוגרפיי, ם גיאוגרפייםינותנ ילפ, לפי עונות השנה או שעות היממה, השמושים במים
 בשים לב למשקיותם של מפעלי המים שעליהם יחולו התעריפים ובשים לבל הכ –נתונים אחרים 

  .הררה פלונית ולתצרוכת המים לאותה מטטבמ םולת התשלום של צרכני המיליכ

התעריפים למים המסופקים לשירותים ציבוריים שהם , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(  
ו לפי הוראות נכדעתי והם, ק"ם חדשים למליקש 1.61מקוואות ובתי חולים לא יעלו על , בתי מרחץ

  .א112סעיף 

  

ובמועד שבו , תשלום לפי סעיף זה שעל רשות מקומית או צרכן אחר לשלם לספק מים  )ג(  
מועצת ; ישולם בתוספת תשלומי פיגורים, לא שולם) מועד החיוב –בסעיף זה (היה עליהם לשלמו 

לרבות לענין , ים שיחולו על חוב כאמורהרשות הממשלתית תקבע כללים לענין תשלומי הפיגור
  .התקופה שבשלה יהיו הרשות או הצרכן האחר חייבים בתשלומי הפיגורים

ישולם החוב בתוספת ריבית פיגורים החשב , )ג(לא נקבעו כללים כאמור בסעיף קטן   )ד(  
 אלא אם כן, בחישוב יומי ממועד החיוב ועד תשלומו בפועל, ט124כהגדרתה בסעיף , הכללי

ובלבד שלא יסכימו על ריבית העולה על , יוסכם אחרת בין הספק לרשות המקומית או לצרכן האחר
  ).ג(הריבית האמורה בסעיף קטן 

  

, או יותר 3.5%-וי של הסל הקובע מגיע לינהשר במועד כלשהו כי שיעו ררתבה) א( .3א112
חלפו ששה חדשים ; לפי שיעור השינוי) א(112יעודכנו התעריפים לדמי מים הנקבעים לפי סעיף 

, או מיום העדכון האחרון לפי סעיף קטן זה) א(112מיום שנקבעו תעריפים לדמי מים לפי סעיף 
  –בסעיף זה ; 3.5%-לא הגיע ל םא ףא, עעור השינוי של הסל הקוביש יעודכנו התעריפים לפי

  ;המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהד מד –" הכללי דמדה"  

ע לשלושה חודשים רצופים של השכר הממוצע במשק שמפרסמת צמומה –" שכרה דדמ"  
  ;זית לסטטיסטיקהכהלשכה המר

  :להא שהר השינוי המצטבר של שלועושי –" השינוי של הסל הקובע וריעש"  

פי החשמל לעומת ממוצע תעריפי החשמל בממוצע תעריי ור השינויעמש 35%  )1(
  ;שהיו בתוקף במועד ההעלאה הקודם

מדד השכר שהיה ידוע במועד  ומתעור השינוי במדד השכר הידוע ליעמש 15%  )2(
  ;ההעלאה הקודם

ת המדד הכללי שהיה ידוע מועל, ור השינוי במדד הכללי הידועיעמש 50%  )3(

                                                 
הסעיף האמור הקובעים  כללים לפי, 30.6.2011עד יום  1.1.2007 תקופה שמיוםב, 22' לתיקון מס 40י סעיף "עפ 2

  .שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר, ייקבעו באישור שר החקלאות ופיתוח הכפר, תעריפי מים לשימוש בחקלאות
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל  13י סעיף "עפ 3

עדכון תעריפי המים ייעשה לפי התעריפים  1.6.2003החל ביום  2003- ג"תשס, )2004- ו 2003לשנות הכספים 
  ).א(112עוד התעריפים האמורים לא שונו לפי סעיף  כל, לאותו חוק 8-12הנקובים בסעיפים 

  ןכועד
  ) 8' תיקון מס(

  1992- ג"נתש

  הדרהג

  יעותידן מת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

 ותעלוב ישלים לחכל
  מיםה
  ) 8' תיקון מס(

  1992- ג"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ם לדמי פיריתע תיעקב
  ירוגםודם מי

  )6' מסתיקון (
  1976-ו"לתש

  ) 8' תיקון מס(
  1992- ג"נתש

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  ) 8' תיקון מס(
  1992- ג"נתש

  ) 13' מסתיקון (
  2000-ס"שת
  2001-א"ט תשס"ת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 20' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 21' תיקון מס(
  2005- ה"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 20' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 21' תיקון מס(
  2005- ה"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  ;ההעלאה הקודםד ועבמ

בהתחשב בשינויים ביחסים בין מרכיבי העלות , רשאית מועצת הרשות הממשלתית
  ;)3(ד ע) 1(ות אן המרכיבים האמורים בפסקשבי לשנות בצו את היחס, של הפקת מים

   ףיד האחרון שבו נקבעו תעריפים לדמי מים לפי סעועהמ –" ההעלאה הקודםד ועמ"  
  .י המאוחרלפ, חרון לפי סעיף קטן זההאן כואו שבו חושב העד, )א(112

הודעה על תעריפי דמי המים שעודכנו , מנהל הרשות הממשלתית יפרסם ברשומות  )ב(  
  ).א(לפי סעיף קטן 

  

תיתן לספקים ולצרכנים , עצת הרשות הממשלתית תקבע תעריף לדמי מיםשמוי פנל  )א(  .113
  .שקבעה בכללים צעות בדרךוהת נוהזדמנות להשמיע טע, שעליהם הוא יחול

  ).טלבו(  )ב(  
  

לא יספק מים אלא בהתאם , מיםדמי קבעה מועצת הרשות הממשלתית תעריף ל  )א(  .114
  .לתעריף שנקבע

, וםשלהתם תוך שנה מיו, ילם לספק דמי מים למעלה מן הקבוע בתעריף רשאיששי מ  )ב(  
  .על אף האמור בכל הסכם, לדרוש החזרת העודף או לנכותו מן המגיע ממנו לספק

הסכם בין ספק לצרכן לפני קביעת תעריף על תשלום דמי מים למטה מן הקבוע ה עשנ  )ג(  
  .בהתאם לתעריף רשאי הספק לשנות את ההסכם, בתעריף

  

מהתשלומים המגיעים לו בשל  80%שהרשות המקומית שילמה לו לפחות , ספק מים  )א( .א114
לא יהיה רשאי להפסיק את אספקת המים לרשות המקומית , לפי חשבון שהגיש לה, אספקת המים

  .ו בשל אותו חשבוןבגלל יתרת החוב המגיעה ל

לא יחולו אם הרשות המקומית לא פרעה במלואם שלושה ) א(הוראות סעיף קטן   )ב(  
או יותר מהממוצע של שלושת  60%וסך החוב המצטבר הוא , חשבונות שהגיש לה ספק המים

  .החשבונות האחרונים

ה אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור רשות מקומית מחובתה לשלם את כל חובותי  )ג(  
  ).ד(-ו) ג(112בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף , בעבור המים שסופקו לה

        

  ).בוטל(  .115
  

  היטל הפקה ממקורות מים: 'ב מןסי
  

בחוק זה (בהתאם להוראות התוספת השניה , מפיקי מים ישלמו היטל לאוצר המדינה  )א(  .116
  ).היטל הפקה –

  

  

ם ויחושב לפי יחידות של מסויההפקה יוטל על כל מפיקי המים ממקור מים ל יטה  )ב(  
ויכול שיהיה , מחסור האזורי והכלל ארצי במיםהגובה ההיטל ישקף את ; המים המופקת מותכ

והכול כפי שנקבע בתוספת , המים והשימושים בהם ותטרמממקור מים ולגבי כל אחת  לכלשונה 
  .השניה

  היטלי הפקה ייעשה בדרך שבה מעודכנים התעריפים לדמי מים לפי סעיף  וןדכע) ג(  
  .ם לפי העניןויביבשינויים המח, א112

, רשאית לשנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הממשלתית מועצת הרשות  )ד(  
כנים ממקור המים שלגביו יחול רלמפיקי מים ולצ לאחר שנתנה, התוספת השניה את, בכללים
  .טענות עיהזדמנות להשמ, אמורהשינוי כ

  

בתוך שלושים ימים , רשאי לערור על החיוב לפני בית הדין, לשלם היטל הפקהש רנדש מי  .117
ואולם אין בהגשת הערר כדי לעכב את התשלום בהתאם , ה לתשלום ההיטלמיום שנמסרה לו הודע

  .לדרישה
        

לא שולם היטל ; לה עליוח) גביה(מס שפקודת המסים  יהה לוההפקה ייגבה כאיל יטה  )א(  .118

טענות לפני ת יעשמ
  םריפיעקביעת ת

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  ) 8' תיקון מס(
  1992- ג"תשנ

  ףריל תעש חוכו
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  ) 11' מסתיקון (
  1999-ט"תשנ

  פקהה טלהי
  ) 11' מסתיקון (

  1999-ט"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
) 24' תיקון מס(

  2007-ז"תשס

  רער
   )11' מסתיקון (

  1999-ט"שנת

  ההיטלת ייגב
  ) 11' מסתיקון (

  1999-ט"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

הפסקת שירות בשל 
  חוב

) 20' תיקון מס(
   2004-ד"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 24' תיקון מס(
  2007-ז"תשס

) 24' תיקון מס(
  2007-ז"תשס
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ת לשנולהתלות או , רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל, הפקה על ידי מפיק המים שעליו הוטל
  .ק מאותו מקורימפ ואת רשיון ההפקה של אות

ראות סעיפים וה יחולו, ייתו או שינויו של רשיון הפקה לפי סעיף זהלהת, טולוביל ע  )ב(  
  .ם המחויבים לפי העניןיינושיב, 33עד  30

  

יחד עם התמורה לכל יחידת מים , ים שעליו הוטל היטל הפקה רשאי לגבות מצרכןמ יקמפ  .119
 ,נקבעה התמורה בתעריף, אלא אם כן, סכום השווה להיטל הפקה בשל אותה יחידה, המסופקת לו

  .את היטל ההפקה ללכוה
        

  .דינה לענין היטל הפקה כדין כל מפיק או צרכןהמן די  .120
        

  

  ).'רבדים לסימן ב' ר – בוטלו. (124עד . 121

  תשלום מיוחד: 'ג מןסי
        

להטיל , על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, אירשמנהל הרשות הממשלתית  .א124
  :חד על מפיק או ספק אשר עשה אחד מאלהיומ וםתשל

  

או סיפק מים בכמות העולה על הכמות המותרת להפקה או להספקה ק פיה  )1(
  ;בהתאם לתנאי הרשיון שקיבל או הכללים שנקבעו לפי חוק זה

 םהמותרת לספק לאותו צרכן בהתא לצרכן מים בכמות העולה על הכמותק יפס  )2(
  ;תנאי הרשיון שקיבל או הכללים שנקבעו לפי חוק זהל

אם היתה רשימה , מים לאדם ששמו לא נכלל ברשימת הצרכנים שברשיוןק יפס  )3(
זקה בקרקע או חהה ון כתוצאה מהעברת הבעלות אהצרכמלבד אם הוחלף שם , כזאת

  .פקהסבנכסים להם מיועדת הה
  

תקבע בכללים את , באישור ועדת הכספים של הכנסת, הרשות הממשלתיתמועצת   )א( .ב124
  .שיעורי התשלום המיוחד

, למותר י התשלום המיוחד יודרגו לפי כמות המים שהופקה או סופקה מעלוריעש  )ב(  
הכללים ו א וןלהספקה בהתאם לתנאי הרשי וא ולפי יחסה של כמות זו לכמות המותרת להפקה

  .כן בהתחשב עם השימוש שהמים מיועדים לוו, הז שנקבעו לפי חוק
  

חלה , שבה 12פרט לסעיף , )גביה(ם המיוחד ייגבה כאילו היה מס שפקודת המסים לותשה  .ג124
  .עליו

        

רשאי באישור מנהל הרשות הממשלתית לגבות את , דהוטל עליו תשלום מיוחש פקס  )א(  .ד124
  .לוםשהת למהצרכן שצרך את כמות המים אשר בגללה הוט, כולו או מקצתו, סכום התשלום

  

אלא לאחר שנתן לצרכן , שר מנהל הרשות הממשלתית גביית התשלום כאמוריאא ל  )ב(  
  .הזדמנות להביא לפניו טענותיו

  

רשאי , עצמו נפגע על ידי החלטתו של מנהל הרשות הממשלתית לפי סימן זה אהרוה  )א( .ה124
  .לערור עליה לפני בית הדין ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה

אלא אם הורה בית , בהתאם להחלטה אינו מעכב את גביית התשלום המיוחדר ערה  )ב(  
  .הדין לעכבה

  

ולא יבוטל רשיון  156לא יואשם לפי סעיף , וטל עליו תשלום מיוחד לפי סימן זהשהי מ  .ו124
  .ל כך התשלוםל בשבשל המעשה שבגללו הוט, ההפקה שניתן לו

        

  

  .ם שנתקבלו מהטלת תשלום מיוחד יועברו לאוצר המדינהמיכוס  .ז124
  

 קההפהיטל ת ייגב
  הצרכןמ
  ) 11' מסתיקון (

  1999-ט"תשנ

  נההמדין די
  ) 11' מסתיקון (

  1999-ט"תשנ

  ) 11' מסתיקון (
  1999-ט"תשנ

  ) 2' מסתיקון (
  1961- א"תשכ

  ום מיוחדהטלת תשל
) 2' תיקון מס(

  1961- א"תשכ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  התשלום ריעושי
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  התשלוםת ייגב
) 2' תיקון מס(

  1961- א"תשכ

ל ע וםהתשלת ברהע
  ןרכהצ

) 2' תיקון מס(
  1961- א"תשכ

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  רער
) 2' תיקון מס(

  1961- א"תשכ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

אישום פלילי מ ורפט
  וביטול רשיון

) 2' תיקון מס(
  1961- א"תשכ

 םהתשלות ברהע
  ינהמדה וצרלא

) 2' תיקון מס(
  1961- א"תשכ

) 11' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"סתש

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  י הצמדה וריביתרשהפ: 'ד מןסי
        

  –זה  מןסיב .ח124

או יתר תשלום ששילם , זה ששילם אדם בלא שחב בום לפי חוק לותש –" יתר וםשלת"  
  ;אדם על סכום שהוא חב בו לפי חוק זה

  –י הענין לפ, תשבכשהיא מחו, ת לפי שיעור עליית המדדספתו –" הצמדה שיפרה"  

מדד שפורסם לאחרונה לפני מועד החיוב עד המדד ה מן –ם לפי חוק זה לותשב  )1(
  ;לבפועם תשלוה שפורסם לאחרונה לפני יום

דד שפורסם לאחרונה לפני מועד החיוב עד המדד המ ןמ –ם יתר לותשב  )2(
  ;שפורסם לאחרונה לפני יום החזרתו בפועל

  ;קהטית הלשכה המרכזית לסטטיססמפרשמהמחירים לצרכן ד מד –" דדמ"  

  ;ה לגביודעהוב ד לביצוע תשלום לפי חוק זה שנקבעועהמ –" החיובד ועמ"  

  –לשנה  4%מדד בשיעור של ת צמודה לבירי –" יתיבר"  

  ;לום בפועלתשה עדד החיוב עד מוועממ –לום לפי חוק זה תשל ע  )1(

  .תשלומו עד יום החזרתו בפועל וםמי –לום יתר תשל ע  )2(
        

  .הצמדה וריבית ישולם בתוספת הפרשי, לפי חוק זה שלא שולם במועד החיוב וםשלת  )א( .ט124

  .יםגבנ כדין התשלום שבשלו הם, לענין גבייתם, פרשי הצמדה וריביתה יןד  )ב(  

א וכן היטל הפקה לפי 124תשלום מיוחד לפי סעיף , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ג(  
ישולמו בצירוף ריבית בשיעור ריבית פיגורים החשב , שלא שולמו במועד החיוב, 116סעיף 
ריבית פיגורים החשב ", בסעיף קטן זה; בחישוב יומי ממועד החיוב ועד תשלומו בפועל, הכללי
  .כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות –" הכללי

        

מנהל  ויחזיר, ימים מיום תשלומו ושיםאדם תשלום יתר ולא הוחזר לו תוך שלם ילש  .י124
  .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, הרשות הממשלתית

  

  

  

        ארגוןארגוןארגוןארגון: : : : ישיישיישיישיחמחמחמחמק ק ק ק פרפרפרפר

  הרשות הממשלתית למים ולביוב: 'א מןסי
  

שתהיה , )הרשות הממשלתית –זה  בחוק(מוקמת בזה הרשות הממשלתית למים ולביוב . אי124
 ואשר תפעל בהתאם למדיניות, )משק המים –בפרק זה (ביוב וה מופקדת על ניהול משק המים

  .הממשלה ובהתאם לסמכויותיה בתחום משק המים לפי הוראות חוק זה וכל דין אחר
  

, בסעיף תקציב נפרד ,תקציב הרשות הממשלתית ייקבע בחוק התקציב השנתי. בי124
לענין החוק , הממונה על סעיף תקציב זה; 1985-ה"התשמ, כמשמעותם בחוק יסודות התקציב

  .יהיה מנהל הרשות הממשלתית, האמור
  

לייצג את הממשלה , הממשלתית יחד עם חשב הרשות, מנהל הרשות הממשלתית מורשה. גי124
, למעט עסקאות במקרקעין, 1951-א"התשי, לחוק נכסי המדינה 5-ו 4 בעסקאות כאמור בסעיפים

  .ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור
  

הוראות מנהל הרשות והם יפעלו לפי , עובדי הרשות הממשלתית יהיו עובדי המדינה .די124
  .הממשלתית ובפיקוחו

        

  מועצת הרשות הממשלתית: 1'א מןסי
  

  ) 8' תיקון מס(
  1992- ג"שנת

  ותדרהג
  ) 8' תיקון מס(

  1992- ג"תשנ

  פיגורים מילותש
  ) 8' תיקון מס(

  1992- ג"תשנ

ומי יתר החזר תשל
  ) 8' תיקון מס(

  1992- ג"תשנ
) 11' מסתיקון (

  1999-ט"תשנ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 16' תיקון מס(
  2002-ג"תשס

הרשות הממשלתית 
  למים ולביוב

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

תקציב הרשות 
  הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  ת הרשותעסקאו
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

עובדי הרשות 
  הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  :המורכבת משמונה חברים כמפורט להלן, לרשות הממשלתית תהיה מועצה )א. (טו124

והוא יהיה יושב ראש , יט124מנהל הרשות הממשלתית שמונה לפי סעיף   )1(
  ;המועצה

  ;המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר  )2(

  ;המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה  )3(

  ;המנהל הכללי של משרד הפנים  )4(

  ;המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות  )5(

  ;הממונה על התקציבים במשרד האוצר  )6(

  .טז124שני נציגי ציבור שמונו לפי הוראות סעיף   )7(

רשאי למנות נציג מטעמו  )א(בסעיף קטן ) 6(עד ) 2(כל אחד מהמנויים בפסקאות   )ב(  
ובלבד שהוא עובד משרדו בדרגת סגן מנהל כללי , במקומו שיהיה חבר הרשות הממשלתית

  .ומעלה
  

אחד לפי המלצת , הרשות הממשלתית הממשלה תמנה את שני נציגי הציבור במועצת) א. (טז124
ואחד לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הפנים לאחר שנועצו  ,שר התשתיות הלאומיות

  ).נציג הציבור –בסימן זה (בשר התשתיות הלאומיות 

התמנות כנציג הציבור מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות לכהן כיושב ראש כשיר ל  )ב(  
  .1975-ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) ג(24דירקטוריון בחברה ממשלתית כאמור בסעיף 

ובלבד שלא , לחזור ולמנותו ואפשר, ציג הציבור יתמנה לתקופה של שלוש שניםנ  )ג(  
  .יכהן יותר משתי תקופות כהונה

  :בהתקיים אחד מאלה, הציבור יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו נציג  )ד(  

שהמליצו על מינויו כאמור  התפטר במסירת כתב התפטרות לשר או לשרים  )1(
  ;)השר הממליץ –בסעיף זה ) (א(בסעיף קטן 

הממליץ החליט להעביר אותו  והשר, נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו  )2(
  ;מכהונתו בהודעה בכתב

חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי  בשל, הורשע בעבירה שלדעת השר הממליץ  )3(
  ;לכהן כחבר במועצת הרשות הממשלתית

  ;השר הממליץ קבע כי חדל להתקיים לגביו תנאי מתנאי הכשירות למינויו  )4(

  ;נתמנה כעובד המדינה  )5(

ינו כי הוא א, בהתייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית, השר הממליץ קבע  )6(
  .ממלא את תפקידו כראוי

, במישרין או בעקיפין, נציג הציבור שידוע לו כי הוא קשור או עשוי להיות קשור  )ה(  
בענין , ידי תאגיד שהוא או בן משפחתו הם בעלי ענין בו בעצמו או על ידי בן משפחתו או על

מיד לאחר המועצה  יודיע על כך בכתב ליושב ראש, לדיון במועצת הרשות הממשלתית העומד
ולא ישתתף בהחלטה , בדיוני המועצה באותו ענין ולא יהיה נוכח, שנודע לו שהענין עומד לדיון

כהגדרתם  –" בעל ענין"ו" בן משפחה", בסעיף קטן זה; האמור או הקשורה עמו המתייחסת לענין
  .1968-ח"התשכ, בחוק ניירות ערך

  

  :ובין השאר ,תפקידי מועצת הרשות הממשלתית הם כמפורט בחוק זה ובכל דין אחר )א( .זי124

  ;פיתוחו ופיקוח עליו, הסדרת משק המים  )1(

  ;ביצוע מדיניות הממשלה שיש לה השלכות על משק המים  )2(

  ;קביעת כללים למתן רישיונות לפי חוק זה  )3(

  ;קביעת תעריפים והיטלים לשימושי המים השונים  )4(

ימוש הש, מחירם, איכותם, כמותם ,הספקתם, קביעת כללים בדבר הפקת מים  )5(
  ;ואירוע פגיעה במים, בהם במסגרת מטרות המים

  ;קביעת תקנים לטיפול במי שפכים  )6(

מועצת הרשות 
  הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

נציגי הציבור 
במועצת הרשות 

  הממשלתית
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

תפקידי מועצת 
  הרשות הממשלתית

) 22' סתיקון מ(
  2006-ו"תשס
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  ;פיקוח על רשות המים הארצית ורשויות המים האזוריות  )7(

-סיוע לשר התשתיות הלאומיות במילוי תפקידו כשר היוזם לענין אמנות בין  )8(
  .לאומיות בנושא מים

בסעיף קטן ) 6(-ו) 5(לתית המפורטים בפסקאות אין בתפקידי מועצת הרשות הממש  )ב(  
, שלגביהם מוקנות סמכויות לאחר לפי פקודת בריאות העם כדי להקנות לה סמכויות בענינים, )א(

1940.  
  

  .לפחות, מועצת הרשות הממשלתית תקיים ישיבה אחת לחודשיים )א. (חי124

וביניהם , המנין החוקי בישיבת מועצת הרשות הממשלתית הוא שלושה חברים לפחות  )ב(  
  .ל הרשות הממשלתיתמנה

החלטות הרשות הממשלתית יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים המצביעים   )ג(  
  .באותה ישיבה

מועצת הרשות הממשלתית תיתן לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר הזדמנות נאותה   )ד(  
בדרך שתורה מועצת הרשות , להביא לפניה את עמדתם בנוגע לכללים שבדעתה לקבוע

  .הממשלתית

ככל שלא , מועצת הרשות הממשלתית תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ונוהלי דיוניה  )ה(  
  .נקבעו לפי חוק זה

        

  מנהל הרשות הממשלתית: 2'א מןסי
        

תמנה את מנהל הרשות  ,על פי הצעת שר התשתיות הלאומיות, הממשלה )א. (טי124
, ובכפוף להנחיות, בהתאם למדיניות הממשלה, המים שיהיה אחראי לניהול משק, הממשלתית

  .רשות הממשלתיתלהוראות ולכללים שקבעה מועצת ה

תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש ; מנהל הרשות הממשלתית יהיה עובד המדינה  )ב(  
  .של שלוש שנים, שנים ואפשר לחזור ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת

  

כשיר להתמנות כמנהל הרשות הממשלתית אזרח ישראלי ותושב ישראל שמתקיימים בו  .כ124
  :שניים אלה

, מאת מוסד מוכר, ל הרשות הממשלתיתהוא בעל תואר אקדמי בתחום עיסוקה ש  )1(
  ;1958-ח"התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה 9כמשמעותו בסעיף 

בתחום הניהול של תאגיד בעל  הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בתפקיד בכיר  )2(
  .היקף עסקים משמעותי או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי

  

שנתנה לו  הממשלתית אלא לאחר הממשלה לא תפסיק את כהונתו של מנהל הרשות. כא124
, )מינויים(לחוק שירות המדינה  7הזדמנות לערור על החלטתה לפני ועדת השירות לפי סעיף 

  .ועדת השירות תדון בערר לאחר קבלת חוות דעת מנציב שירות המדינה; 1959-ט"התשי
  

, יט124בדרך האמורה בסעיף , לו תמנה, השעתה הממשלה את מנהל הרשות הממשלתית. כב124
 לתקופה שלא תעלה על, כ124ת הנדרשים לפי סעיף תנאי הכשירו ממלא מקום שמתקיימים בו

לממלא המקום יהיו כל הסמכויות של מנהל הרשות הממשלתית לפי חוק זה ולפי כל ; שנה אחת
  .דין אחר

  

בסעיף זה (וחשבון על פעולותיו  דין, מנהל הרשות הממשלתית יגיש אחת לשנה לפחות. כג124
ן לוועדת הכלכלה וכ, ולמועצת הרשות הממשלתית, לממשלה הדוח השנתי יוגש; )דוח שנתי –

  .שתדון בו, של הכנסת
  

  מועצת המים: 3'א מןסי
        

נה מועצה ארצית שתייעץ לשר התשתיות הלאומיות בשאלות של מדיניות תמ הלשמהמ  .125
על הרכבה ועל כל שינוי בה תפורסם , הודעה על מינוי המועצה; )יםעצת הממו –בחוק זה (מים 

  .ברשומות
  

ובהם שר התשתיות , בריםח 39-ולא יותר מ 27-פחות מא ל שלהמים תהיה  צתועמ  )א(  .126

  המיםת עצמו
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  ועצת המיםמ כבהר
) 4' מסתיקון (

  1965- ה"תשכ
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

סדרי עבודתה של 
מועצת הרשות 

  הממשלתית
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

מנהל הרשות 
  הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  כשירות
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  הפסקת כהונה
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ממלא מקום למנהל 
  ההרשות שהושע

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

דוח מנהל הרשות 
  הממשלתית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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, עצהמנהל הרשות הממשלתית שיהיה סגן יושב ראש המו, הלאומיות שיהיה יושב ראש המועצה
  .הינציגי ממשלה ונציג ההסתדרות הציונית העולמית ומוסדות, נציגי ציבור

של נציגי הציבור במועצת המים יהיה לא פחות משני שלישים מחברי  רםספמ  )ב(  
ג ההסתדרות הציונית העולמית לא יעלה על שליש צים של נציגי הממשלה עם נפרמסו המועצה

  .מחברי המועצה

צריכה למטרות המים הקף יצרכנים שיתמנו בשים לב להיגי ר יהיו נצציגי הציבונ יןב  )ג(  
ציגי הצרכנים לא יהיה פחות ממחצית כל חברי המועצה נ רונציגי ספקים ובלבד שמספ, השונות

שימונה לפי הצעת , ובהם יהיה נציג אחד של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה
הציבוריים פים הגו", לענין זה; ועמדים שיגישו גופים אלהמתוך רשימת מ, השר לאיכות הסביבה

רטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים ופמהגופים ה –" שענינם בשמירת איכות הסביבה
  .2002-ג"התשס, )תיקוני חקיקה(ת הסביבה כושענינם בשמירת אי

  

, ות הלאומיות ולמנהל הרשות הממשלתיתפרט לשר התשתי, ועצת המיםמ ברח  )א(  .127
  .שנים ויכהן עד שימונה חבר תחתיו ואפשר לחזור ולמנותו לוששיתמנה לתקופה של 

ת בלבד שבשעת זאת חמשל מועצת המים או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מ להעופ  )ב(  
  .הפעולה היה מקומו של חבר מחבריה פנוי מכל סיבה שהיא

  

ש ילשהמים לפי הצורך או לפי דרישתם של  ועצתר התשתיות הלאומיות יכנס את מש  )א(  .128
  .ובשנה הראשונה לשתים עשרה ישיבות לפחות, מחבריה אך לפחות אחת לחדשיים

פרט לישיבות , ישיבות המועצהל ש וםר התשתיות הלאומיות יקבע את סדר היש  )ב(  
  .שיכנס לפי דרישת חבריה

  

י קלרבות הענין החו, ועדותיהושל המים תקבע בעצמה את סדרי העבודה שלה ת עצמו  .129
  ;במידה שהדבר לא נקבע בתקנות, שיבותיהןיב

  .לאחר התייעצות עם מועצת המים נולפי סעיף זה יותקת נותק  

  ).בוטל(  .130
  

לבחור ועדות אזוריות שחבריהן , בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, המים רשאיתת עצמו  .131
דול משל מועצה ושאינם חברי המועצה ובלבד שמספרם של הראשונים יהיה גהרי ביהיו ח

יותיה אלא בענינים הנוגעים לאותו כוסממ מועצת המים אינה רשאית לאצול לועדה. האחרונים
  .אזור

  

תחשב עם הגורמים השונים הוב, בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, המים תמנהת עצמו  .132
, ועדה לאספקת מים לחקלאות שתדון בענינים הקשורים להספקת מים לחקלאות, בחקלאות

בהספקת מים והשימוש  וןתדש, ותוכן ועדת אספקה למטרות מים אחר. ם למטרה זומיולשימוש ב
  .חבר ועדת אספקה יכול להיות מי שאינו חבר המועצה. בהם למטרות האחרות

  

דה של לא עו ימנה, פי הצעת מועצת הרשות הממשלתית על, שר התשתיות הלאומיות  )א(  .133
חוק זה או תכניות חברים להיות ועדת תכנון לבדיקתן של תכניות מפעל לפי הוראות  11-יותר מ
ולי היקף אחרות שייקבעו לכך על ידי שר התשתיות הלאומיות או מנהל הרשות גדם מימפעלי 

  .ותרשומעל הרכבה ועל כל שינוי בה תפורסם ב, הודעה על מינוי הועדה; הממשלתית

לרבות המנין החוקי בישיבותיה במידה , דרי עבודתהס תמה אצבע עהתכנון תקבת עדו  )ב(  
  .קבע בתקנותנ שהדבר לא

מת זאת בלבד שבשעת הפעולה היה מקומו של מחל פסשל ועדת התכנון לא תי להעופ  )ג(  
  .חבר מחבריה פנוי מכל סיבה שהיא

  

ליד רשות מים אזורית מועצה  םהקיל, בצו ברשומות, התשתיות הלאומיות רשאי רש  )א(  .134
ות יגנצ –להלן (לפניה ולפני מועצת המים ים המשמתפקידה לייצג את הצרכנים של רשות 

  ).יםכנצר

ת צרכנים תהיה רשאית להביא טענות והצעות לפני רשות המים בכל הנוגע גוצינ  )ב(  
ת תל ורשות המים חייבת. להספקת מים ממנווגע לפיתוחו והרחבתו של מפעל המים ובכל הנ

  החבריםת ונכה
) 22' קון מסתי(

  2006-ו"תשס

  המועצה סינוכי
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  בודהע ריסד

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  אזוריותת דווע
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  אספקהת דווע
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  וןכנת דתוע
) 4' מסתיקון (

  1965- ה"שכת
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

י פנב יםצרכנ ותיגנצ
  רשות מים

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 16' ון מסתיק(
  2002-ג"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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החלטה על פיתוח המפעל ועל  כל נילנציגות הצרכנים הזדמנות להשמיע בפניה טענות והצעות לפ
  .ם ממנומיה קתשינוי תנאי הספ

  

רשאי שר , 131סעיף ללאזור פלוני ועדה אזורית של מועצת המים בהתאם ה קמהו  .135
נציגות צרכנים באותו אזור שמתפקידה לייצג את  קיםהל, בצו ברשומות, התשתיות הלאומיות

  .צרכני האזור לפני הועדה האמורה ולפני מועצת המים
  

פרט לאלה שהוסמכו כרשויות , צרכנים תהא מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותיגנצ  .136
ורה והמקבלים מצדם מים מרשות המים ומנציגי ארגונים מבת םציגי תאגידים המספקים מימנ, םמי

 –צרכני מים  שלג ציומיות רשאי לצרף לנציגות צרכנים נשר התשתיות הלא. חקלאיים ותעשייתיים
  .תו מטרת המים שלהם אינה מיוצגת על ידי שאר חברי הנציגותדעשל

  

והיא , עבודתה ייקבעו בצו שהקים את נציגות הצרכנים יסדרושל נציגות צרכנים ה כבהר  .137
  .שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב או מי, מנהל הרשות הממשלתית תכונס על ידי

  

  

  )בוטל: ('מן בסי
  

  ).בוטל(  .138
  

  ).בוטל(  .139
  

  בית דין לעניני מים: 'מן גסי

בית דין או בתי דין לעניני מים ויקבע מקום מושבם ואזור , בצו, שפטים יקיםהמר ש  )א(  .140
  .וטםשיפ

ענינים ה לבכ, הק זובנוסף לענינים המסורים לו לפי ח, וסמך לדוןמדין יהיה ה יתב  )ב(  
- ח"תשי, קוז וההגנה מפני שטפונותניהמסורים לשיפוטה והכרעתה של ועדת שפיטה לפי חוק ה

1957.  

שופט שנתמנה על ידי שר ; ידון בשלושה) דיןת בי –בחוק זה (ין לעניני מים ד יתב  )א(  .141
לאחר , משפטים ושני נציגי ציבור מתוך רשימה שנערכה על ידי שר התשתיות הלאומיותה

  .התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית ועם ארגונים של רשויות מקומיות

על ידי נשיא בית המשפט המחוזי ו בעיקהציבור אשר ידונו בענין פלוני י גיצינ  )ב(  
  .שבתחום שיפוטו נמצא מקום מושבו של בית הדין

  .ןהוא אב בית הדי פטשוה  )ג(  
  

לשמוע אותם ולתת תוקף של פסק , כדן יחידי, ת בעלי הדין רשאי אב בית הדיןכמהסב  )א(  .142
  .דין להסכם פשרה ביניהם

  .לתת צווי ביניים וצווי עיכוב, ידייחן כד, ת הדין רשאיביב א  )ב(  

  .סמכותו יהא כוחו של בית הדין ככוחו של בית משפט מחוזי במשפט אזרחים חובת  .143

לקבל ראיה אף אם לא היתה מתקבלת בבית , מטעמים שיפרט בהחלטתו, רשאיין הדת בי  .144
  .משפט

בשינויים או , רשאי לאשר את ההחלטה או הפעולה שעליהן עוררים, ן הדן בעררדית בי  .145
  .וכן לתת צווי ביניים, או לבטלה, בלי שינויים

פועל כפסק דין והחלטה ן והחלטה אחרת של בית הדין ניתנים לערעור ולהוצאה לדיק פס  .146
  .חוזי במשפט אזרחימ פטמשאחרת של בית 

, ריםהער לרבות מועדי, ןפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין לפני בית הדימשה שר  .147
 הערעורים על החלטותיו, קיום ישיבות בית הדין מחוץ למקום מושבו, זה קבמידה שלא נקבעו בחו

שכר שישתלם לנציגי הציבור בבית ה אתע כן רשאי הוא לקבוו, האגרות שמשתלמות בבית הדיןו

בפני ם נירכצ ותיגנצ
  ועדה אזורית

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

ת ציגונ כבהר
  ניםרכהצ

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

י דרוסה כבהר
ות גודתה של נציבע

  צרכנים
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

ם חות, ית דיןב מתהק
  פוטו וסמכותושי

  דיןה בית כבהר
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  יןהד תיב אב תכוסמ

  בית הדיןת כוסמ

  תיורא

  ןדיה החלטות בית

ה צאוהור עוער
  ועלפל

  בית הדיןת נותק

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .הדין

  פנקס המים: 'ד מןסי

מנהל הרשות הממשלתית ינהל פנקס מים שבו יירשמו הקביעות והקציבות לפי חוק   )א(  .148
  ).המים קספנ –להלן (ויות לשימוש במים שהוכרו על פיו כזהו, זה

ם שיכללו טיפרה, בר הנהלת פנקס המיםמועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים בד  )ב(  
  .בו והגשת ההתנגדויות לרישומים שנעשו בו

  

  .ורה לאמיתותםלכא ם ישמשו הוכחהישנרשמו בפנקס המ יםרטהפ  .149

  .מים יהיה פתוח לעיון לכל דורש ללא תשלוםה קספנ  .150

 ,במאי של כל שנה 1-עד ה, מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת .א150
לפי , הודעה בדבר כמות המים שהוחלט להקצות במהלך אותה שנה למטרה של ערכי טבע ונוף

ימסור מנהל הרשות  –חל במהלך השנה שינוי בכמות המים המוקצית למטרה האמורה ; )6(6סעיף 
  .הממשלתית הודעה גם על השינוי

  

        אות שונותאות שונותאות שונותאות שונותורורורורהההה: : : : ייייששששששששק ק ק ק פרפרפרפר

י חיים להשקאת בעל, ינן פוגעות בנוהג לקחת באקראי מים בכלי לשתיהא זהק חו ותראהו  .151
  .ובלבד שלא תוסג רשות היחיד, ולהפעלת כלי רכב

  .1952-ב"תשי, לחוק הנפט 45ראות חוק זה גורעות מכל זכות לפי סעיף הון אי  .152

דין סמכות לצוות על עיכוב של פעולה לא תבוצע ה יתלבם שבחוק זה ניתנת קומ כל  .153
  .עומדים לבצעה הפעולה במשך חמישה ימים אלא מאז שהודיעו לנוגע בדבר כי

מנהל הרשות הממשלתית , הודעה או מסמך אחר על ידי מועצת הרשות הממשלתיתת ירמס  .154
אם נשלחו בדואר רשום , היא מסירה כדין, או רשות מים או כל רשות אחרת שהוקמה לפי חוק זה

לא ; ןגיל או האחרוו הראו מקום עסקי לאדם שלו נועדו לפי מען מקום מגוריו הרגיל או האחרון
  .תפורסם ההודעה בעתונים יומיים, דםא ונודע מענו של אות

  

את התקנות והכללים לפי חוק  מועצת הרשות הממשלתית תפרסם באתר האינטרנט שלה. א154
  .כג124וכן את הדוח השנתי האמור בסעיף , המתפרסמים ברשומות, זה

  

ל ידי מועצת הרשות ע שהיעת, וק זהתחומי האזורים הדרושים לביצוע חת יעקב  .155
  .אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין זה, בכללים, הממשלתית

  

  :עשה אחד מאלהש דםא  )א(  .156

לאחר שנמסרה לו התראה  21-ו 15 ,א9 ,9הסעיפים  תראווראה מהל הוע ברע  )1(
  ;ממנהל הרשות הממשלתית

לו התראה  רהמסשנלאחר  100ל הוראה כללית של רשות מים לפי סעיף ע ברע  )2(
  ;מרשות המים

  ;122-ו) א(114, 110, 96, 85, 84ל הוראה מהוראות הסעיפים ע ברע  )3(

ה ארשות הממשלתית שניתנו לו לפי הורו או הוראה של מנהל הצל ע ברע  )4(
  ;וראות חוק זההמ

ם בביצוע שמלרשות המים או מי שפועל ב, למנהל הרשות הממשלתית יעפרה  )5(
  ;פעולותיהם לפי חוק זה

  ;)החקנמ(  )6(

לירות לכל יום שבו  100נוסף של ס קנ –לירות ואם העבירה היתה עבירה נמשכת  3000ס קנ – נודי
  .בירהת הענמשכ

דינו קנס , ועבר אותה עבירה פעם נוספת) א(אדם בשל עבירה לפי סעיף קטן  שעורה  )ב(  
ת לכל יום שבו נמשכת רולי 200ל נוסף שס קנ –ואם העבירה היתה עבירה נמשכת , ותירל 6000

  .העבירה

  פנקס המיםת הלהנ
) 22' קון מסתי(

  2006-ו"תשס

  ראיה לכאורהס נקהפ

  פנקסב וןעי

  תיה וכדומהלשם מי

הוראות חוק ת ירשמ
  הנפט

  פעולות יתהיהש

  ותדעת הוירמס
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"סתש

  יםוראזת יעקב
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

  יןנשעו

  ) 7' סתיקון מ(
  1991-א"נשת

דיווח על הקצאת מים 
  ולערכי טבע ונוף

) 19' תיקון מס(
  2004-ד"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 26' תיקון מס(
  2010-ע"תש

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

  פרסום
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס
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 –דינו , 37 ועל תקנות לפי סעיף, 35, 23עבר על הוראה מהוראות הסעיפים ש דםא  )ג(  
לירות לכל יום  200נוסף של ס קנ –בירה נמשכת עה היתה ואם לירות 6000או קנס חדשים  3 סראמ

  .שבו נמשכת העבירה

בשל עבירה לפי חוק , קנס שהוטל עקב הפעלת סמכות בידי עובד של רשות מקומית  )ד(  
והיא לא תשתמש בו אלא לשם שיפור , ישולם לקופת אותה רשות מקומית, זה שנעברה בתחומה

  .המים בתחומה ולפיתוח משק
  

  –ם ליבט  .157

  , 1264, 1263, 1262, 1251, 1239 עד 1235 –לה 'מגה שלם ים הבאייפסעה  )1(
  .1327עד  1321, 1291, 1290, 1288ד ע 1280, 1269, 1268

  .הקרקעות העותומני קלחו 124, 123ים יפסעה  )2(

  .1938, חקירת המים דתקופ  )3(

  .1948-ח"שת ,לפקודת המועצה החקלאית הכללית) 1)(ד(3ף עיס  )4(

  .1957-ח"שית ,הניקוז וההגנה מפני שטפונות וקלח 54-57ם פיעיס  )5(
  

  .לה'של המג 1234-ו 1015ולו לענין מים הסעיפים יחא ל  )א(  .158

תימחק ) ב(ה סקבפ, 1948-ח"תש, לפקודת המועצה החקלאית הכללית 3 יףסעב  )ב(  
  ".שקאהוה"המלה 

והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין  שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה  )א(  .159
לקבוע , לפי חוק זה, שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית למעט בענינים, הנוגע לביצועו

  .כללים

, רשאית, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, מועצת הרשות הממשלתית  )ב(  
על גביית אגרות לפי  .אגרות בעד הגשת בקשות לרישיונות ולהיתרים לפי חוק זה, בכללים, עלקבו

  .)גביה(סעיף זה תחול פקודת המסים 
  

  ט "ב בטבת תשנ"נוסחו ביום יכלפרק רביעי ' כמשמעותה בסימן ב, איזוןה רןק  )1(  )א(  .160
ג "ימים מיום י 60תחדל לפעול בתוך , )הקודם יןהד –להלן ) (1998בדצמבר  31(

א יינתנו הענקות ולן זוואולם לא ייגבו היטלי אי, )הקובע וםהי –להלן (ט "בטבת תשנ
  ;בשל התקופה שמהיום הקובע ואילך, מקרן האיזון

וכן כל הנכסים והזכויות , ם שנותרו לזכות הקרן ביום הקובע וטרם הוצאומיכוס  )2(
  ;ימים מהיום הקובע 60יועברו לאוצר המדינה בתוך , רןקה ים לזכותדעומה

, לגבי נכסים, ובעהקם יובשל התקופה שעד ה, האמור בכל דין או הסכם אףל ע  )3(
, התקשרויות, האיזון לפי הסכמים חובות והתחייבויות של קרן, סמכויות, זכויות

ימשיכו לחול  םדוהדין הק תראוווה, המדינה במקום הקרןבוא ת, פי כל דיןלעסקאות ו
ואולם אין ; תקופה שעד היום הקובעה לענין חיוב בהיטלים והזכות להענקות בשל

לרבות העברת תביעות , בויות של קרן האיזון למדינהייחתההובהעברת החובות 
, ומיםהסכ מעבר לסך כל םכדי להטיל על המדינה חובת תשלו, דות נגדהתלויות ועומ

  ;קרןהמ ברו אליהעשהו הנכסים והזכויות

 לשם רשאים להורות בכל ענין שיידרש, שתיות הלאומיות ושר האוצרהתר ש  )4(
  .זוןיהא ןהסדרת סיום פעילות קר

סכומים מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים למענקים שישולמו מתוך ה  )ב(  
בכפוף לסכומים שיתוקצבו לענין , וסכומים נוספים) א(עיף קטן בסר מושהועברו מקרן האיזון כא

  :מטרות האלהלוזאת , בחוק תקציב שנתי, זה בתקציב המדינה

, של מקורות מים נחותי איכות חותצירה ופיים לישל מפעלים ומיתקנה קמה  )1(
  ;יםירשישמשו להמרה של מים שפ

על מנת , ר מי שתיהקוכמש שנפסלו או שעומדים להיפסל מלשממים  חתשבה  )2(
  ;לאפשר המשך השימוש בהם כמי שתיה

וטל ה אם –לרבות היטל ההפקה , במפיקי מים שעלות המים שלהם כהמית  )3(

  לטובי

  ) 1' תיקון מס(
  1960- ך"שת

  םניקותי

  קנותביצוע ות
) 22' תיקון מס(

  2006-ו"תשס

ן ניר לעעבראות מהו
  יזוןהאן קרטול בי
) 11' מסתיקון (

  1999-ט"תשנ

) 15' תיקון מס(
  2002-ב"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס

) 22' תיקון מס(
  2006-ו"תשס
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  .שנקבע בכללים האמורים עולה על שיעור, עליהם

ס "תש בטבשה "ום כהחל בי, לפרק רביעי' יעת היטל הפקה לפי הוראות סימן בקבד ע  )ג(  
לפי מטרות , ישלמו מפיקי מים ממקורות המים השפירים באקויפר החוף, )2000בפברואר  1(

  :האלההיטלי הפקה בסכומים , המים

  ;ק"ות למוראג 15.0 –צריכה חקלאית ל יםמ  )1(

  ;ק"ות למוראג 26.3 –צריכה תעשייתית ל יםמ  )2(

  ;ק"ות למוראג 61.2 –צריכה ביתית ל יםמ  )3(

ייעשה בדרך שבה מעודכנים התעריפים ) 3(עד ) 1(כאמור בפסקאות  יםטלהיה ןוכדע
  .ים לפי העניןבבשינויים המחוי, א112לדמי מים לפי סעיף 

  

  

        ראשונהראשונהראשונהראשונה    תתתתספספספספתותותותו

  )א9סעיף (

        גוף ציבוריגוף ציבוריגוף ציבוריגוף ציבורי

  .לרבות יחידות הסמך שלו, משרד ממשלתי  .1

  .הכנסת  .2

  .צבא הגנה לישראל  .3

עצר או למעט מבנה או חלק ממבנה המשמש למ, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר  .4
  .לכליאה בלבד

  .רשות מקומית  .5

וכן תאגיד שבו יש למועצה , א לפקודת העיריות249תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף   .6
  .מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה

  .2001-א"התשס, חברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב  .7

  .תאגיד שהוקם בחוק  .8

למעט חברה , 1975-ה"התשל, חוק החברות הממשלתיותחברה ממשלתית כהגדרתה ב  .9
  .בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור, ממשלתית שקבע שר התשתיות הלאומיות

  .1994-ד"התשנ, קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .10

או מוסד שקיבל , 1958-ח"התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה 9מוסד שהוכר לפי סעיף   .11
  .א לחוק האמור21ודת היתר או אישור לפי סעיף תע

  .1949-ט"התש, מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה  .12

  .ההסתדרות הציונית העולמית  .13

  .הסוכנות היהודית לארץ ישראל  .14
  

  

        ''''אאאא    ראשונהראשונהראשונהראשונה    תתתתספספספספתותותותו

  ))3)(א(כה20ף עיס(

  ;שמורות טבע ואתרים לאומיים, לגנים לאומיים צהועהמ  

  ;גנים הלאומייםה ותרש

  ;רות הטבעמוש תושר

  ;בעלהגנת הט הרבחה

  ;לארץ ישראל יפה הצעומה

  ;)ז"מלר(הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל  הצעומה

  .ה ישראלית להגנת הסביבהודאג –ע ודין בט םדא
  

  

  1999-ט"הודעה תשנ
  2000-ס"תשה דעהו

  )10' סיקון מת(
  1995-ה"נתש

) 24' תיקון מס(
  2007-ז"תשס

  ) 26' תיקון מס(
  2010-ע"תש

  ) 26' תיקון מס(
  2010-ע"תש
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        שניהשניהשניהשניה    תתתתספספספספתותותותו

  )116ף עיס(
  

  –בתוספת זו   .1

  :כל אחד מאלה –" אזור מנותק"  

  ;אזור עמק חרוד  )1(

  ;אזור עמק בית שאן  )2(

  ;אזור בקעת הירדן  )3(

  ;אזור ים המלח והערבה  )4(

באמצעות הפקה באותו אזור  כל אזור אחר שהספקת מים שפירים אליו מתבצעת  )5(
משפיעה על מקור מים באזורים אחרים ואשר מנהל הרשות  ושההפקה כאמור אינה

  ;הממשלתית הכריז עליו בהודעה ברשומות

  ;כל אזור שאינו אזור מנותק או אזור סובב כנרת –" אזור מערכת המים הארצית"  

  :כל אחד מאלה –" נרתאזור סובב כ"  

  ;תחום המועצה המקומית מגדל  )1(

  ;תחום עיריית טבריה  )2(

  ;תחום המועצה האזורית עמק הירדן  )3(

  ;אזור בקעת יבנאל  )4(

  ;אזור רמת הגולן  )5(

  ;אזור הגליל העליון  )6(

  ;כל אזור אחר שמנהל הרשות הממשלתית הכריז עליו ברשומות  )7(

  :להכל אחת מא –" הפקה בסיסית"  

לגבי מפיק שאינו מפיק עירוני או לגבי מפיק באזור מנותק או באזור סובב כנרת   )1(
בכמות שאינה עולה על הכמות , הפקת מים שפירים למטרת צריכה ביתית –

  ;שהוקצתה ברישיון ההפקה ככמות בסיסית להפקה

  ;הפקה כאמור שלא בעונת צריכת החורף –לגבי מפיק עירוני   )2(
  

שהקצה מנהל הרשות  כמות המים השפירים –" כמות מים לחישוב היטלים לחקלאות"  
 לרבות כל, 1989בשנת הרישוי , למטרת חקלאות, יםמפיק מ הממשלתית ברישיון ההפקה של

ולענין מפיק מים שהוקצתה לו לראשונה כמות כאמור לאחר שנת , השינויים שנעשו בה כדין מאז
המים כאמור  יראו לגביו את כמות המים לחישוב היטלים לחקלאות ככמות – 1989הרישוי 

  ;שינויים שנעשו בה כדין מאזלרבות כל ה, 1989שהוקצתה לו לראשונה לאחר שנת הרישוי 

שהוקצתה לו למטרות צריכה  מפיק מים שפירים שכמות המים השפירים –" מפיק עירוני"  
: עולה על הגבוה מבין אלה, ובהתאם לקבוע בו, רישיון ההפקה במועד מתן, ביתית ותעשיה

ושהוגדר  ,אם ישנה, מטרים מעוקבים בשנה או כמות מים לחישוב היטלים לחקלאות שלו 100,000
שהוקצתה לו להפקה  למעט מפיק מים שכמות המים הכוללת, ברישיון ההפקה "מפיק עירוני"

  ;מיליון מטרים מעוקבים בשנה 100עולה על , ובהתאם לקבוע בו, במועד מתן רישיון ההפקה

, בשנה מסוימת, סובב כנרת מצב מקורות המים באזור מנותק או באזור –" מצב הידרולוגי"  
  ;לתוספת זו 2דעה שפורסמה לפי סעיף בהתאם להו

במרס  31-בדצמבר של כל שנה וסיומה ב 1-התקופה שתחילתה ב –" עונת צריכת החורף"  
בהודעה  ,לגבי שנה מסוימת, ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע; של השנה שאחריה
, קצרה יותר תקופה כאמור תהיה למשך תקופה כי עונת צריכת החורף לגבי, שתפורסם ברשומות

  .4אם שוכנע כי תנאים הנוגעים למשק המים מחייבים זאת

, יפרסם מנהל הרשות הממשלתית ברשומות, באפריל בכל שנה 15-לא יאוחר מ  )א(  .2

                                                 
א לא תחול לגבי התקופה "תשעעונת צריכת החורף לשנת : 856' עמ 1.11.2010מיום  6154' מס א"עפ תש"י' ר 4

 .31.3.2011עד יום  1.12.2010מיום 

) 24' תיקון מס(
  2007-ז"תשס

  הגדרות

פרסום הודעה 
בדבר המצב 

ההידרולוגי באזור 
מנותק ובאזור סובב 

  כנרת

  2010-א"כללים תשע
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בינואר  1-לגבי השנה שתחילתה ב, ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת הודעה על המצב
 הודעה כאמור תפורסם גם באתר; "גרוע"או " ממוצע", "טוב"לפי הסיווג , שקדם לפרסום

  .האינטרנט של הרשות הממשלתית ויכול שתקדים את הפרסום ברשומות

יהיה בהתאם , אזור סובב כנרת לענין, )א(סיווג המצב ההידרולוגי כאמור בסעיף קטן   )ב(  
ון של הנתונים בדבר מפלס הכנרת ושפיעת מעיינות הדן בשבוע האחר בהתבסס על, למפורט להלן

  :חודש מרס בכל שנה

מטרים מתחת לפני הים ושפיעת מעיינות  210.20- כאשר מפלס הכנרת גבוה מ  )1(
  ;מצב הידרולוגי טוב –מטרים מעוקבים לשניה  9-הדן גבוהה מ

מטרים מתחת לפני הים או ששפיעת  211.60-כאשר מפלס הכנרת נמוך מ  )2(
  ;מצב הידרולוגי גרוע –מטרים מעוקבים לשניה  8-מעיינות הדן נמוכה מ

  .מצב הידרולוגי ממוצע –בכל מקרה אחר   )3(

  –בסעיף זה   )א(  3.5

למטרות צריכה , מפיק עירוני הפקת מים שפירים בידי מפיק שאינו –" הפקה אחידה"  
  ;שאינה הפקה חורגת, ביתית או תעשיה

, תעשיהלמטרות צריכה ביתית או  ,הפקת מים שפירים בידי כל מפיק –" הפקה חורגת"  
  ;על כמות המים שהוקצתה לאותה מטרה ברישיון ההפקה של המפיק בכמות העולה

, למטרות צריכה ביתית או תעשיה ,הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני –" הפקת חורף"  
  ;בעונת צריכת החורף

, למטרות צריכה ביתית או תעשיה ,הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני –" הפקת עידוד"  
בידי אותו מפיק בהפקת  בכמות העולה על כמות המים שהיתה מופקת, החורף עונת צריכתשלא ב
  ;ובלבד שאינה הפקה חורגת, שימור

, למטרות צריכה ביתית או תעשיה ,הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני –" הפקת שימור"  
ושר ההפקה המתקבלת ממכפלת כ ובכמות שאינה עולה על כמות המים, צריכת החורף שלא בעונת

  ;שעות ובלבד שאינה הפקה חורגת 1,000-הפעיל של המפיק ב

כפי שהובא , של מפיק עירוני סך כל הספיקות המוכרות לקידוח –" כושר הפקה פעיל"  
  ;מנהל הרשות הממשלתית לידיעתו בהודעה מאת

  ;1987-ז"התשמ, )תעריפים למים המסופקים מאת מקורות(ככלי המים  –" כללי מקורות"  

המשמש להפקת מים שפירים  הספיקה לשעה של קידוח פעיל –" ספיקה מוכרת לקידוח"  
בתעודת רישום של  המחושבת לפי הספיקה כפי שמופיעה, או תעשיה למטרות צריכה ביתית

של , "רישום תעודת", לענין זה; לפי הספיקה הנמוכה מביניהן ,קידוח או לפי הספיקה בפועל
  ;1955-ו"התשט, יקוח על קידוחי מיםכמשמעותה לפי חוק הפ –קידוח 

  :כל אחד מאלה –" תעריף ייחוס"  

התעריף שהיה נקבע לפי כללי  –לכמות מים שהופקה לשימוש עצמי של המפיק   )1(
לאותו , למים שפירים בעד כמות שמעבר לכמות המוכרת, מקורות לכל צריכה אחרת

או לפי סעיף ) 3.1.1.2)(ב)(3(7מפיק לשלם למקורות לו היה צרכן שלה לפי סעיף 
בכללי מקורות או התעריף בעד כל כמות בעבור מי שאינו ספק לפי , )3.1.2.2)(ב)(3(7

  ;והכל לפי העניין, לאותם כללים, )3.1.3)(ב)(3(7סעיף 

התעריף שהיה נקבע לפי כללי  –לכמות מים שהופקה לשם אספקה לאחר   )2(
שמעבר לכמות המוכרת למי למים שפירים בעד כמות , לכל צריכה אחרת, מקורות

שסופקו לו המים מאותו מפיק לשלם למקורות לו היה צרכן שלה לפי סעיף 
  .והכל לפי העניין, לאותם כללים, )3.1.3)(ב)(3(7

מפיק מים בעד הפקת מים  ישלם) 2010בינואר  1( ע"בטבת התש ו"טהחל ביום   )ב(  
 בחישובו לפי סוגהיטל הפקה , ארציתמערכת ההיה באזור יאו תעש שפירים למטרות צריכה ביתית

יראו מפיק שאינו ספק כמשמעותו  2013ובלבד שעד סוף שנת , ןילפי העני, כמפורט להלן ,ההפקה

                                                 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( חוק הסדרים במשק המדינהל 39סעיף ' ר 5

  .2008-ו 2007לענין הוראות שעה לשנים  2007- ז"תשס, )2007

היטל על הפקה 
למטרות צריכה 

ביתית או תעשיה 
באזור מערכת 
  המים הארצית

  2010-א"כללים תשע

  2010-א"כללים תשע

  2010-א"כללים תשע
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  :בכללי מקורות כספק שאינו חברה כמשמעותו באותם כללים
  )בשקלים חדשים למטר מעוקב(היטל ההפקה   סוג ההפקה  

  ;2.52תעריף הייחוס בהפחתה של   הפקת שימור  )1(

התעריף שהיה  –בעד כמות מים שהופקה לשימוש המפיק   בסיסיתהפקת   )2(
למים שפירים בעד , לכל צריכה אחרת, נקבע לפי כללי מקורות

לאותו מפיק לשלם למקורות , כמות מים שעד לכמות המוכרת
או סעיף ) 3.1.1.1)(ב)(3(7לו היה צרכן שלה לפי סעיף 

בהפחתה של , פי הענייןל, לפי אותם כללים) 3.1.2.1)(ב)(3(7
0.52;  

התעריף שהיה נקבע  –בעד כמות מים שהופקה למכירה לאחר 
למים שפירים בעד כמות , לכל צריכה אחרת, לפי כללי מקורות

לרוכש המים מאותו מפיק לשלם , מים שעד לכמות המוכרת
או ) 3.1.1.1)(ב)(3(7למקורות לו היה צרכן שלה לפי סעיף 

בהפחתה , לפי העניין, לאותם כללים) 3.1.2.1)(ב)(3(7סעיף 
  ;0.52של 

  ;0.52תעריף הייחוס בהפחתה של   הפקת עידוד  )3(

  ;0.6תעריף הייחוס בתוספת   הפקה חורגת  )4(

  ;0.6תעריף הייחוס בתוספת   הפקת חורף  )5(

  .2.25תעריף הייחוס בהפחתה של   הפקה אחידה  )6(

מפיק מים בעד מים שפירים  שלםי ,)2010בינואר  1( ע"בטבת התש ו"טהחל ביום   )ב(  
בחישובו לפי היטל הפקה , מנותק או באזור סובב כנרת באזור ,יהיאו תעש למטרות צריכה ביתית

יראו מפיק שאינו ספק  2013ובלבד שעד סוף שנת , ןילפי העני, כמפורט להלן ,ההפקה סוג
  :כמשמעותו בכללי מקורות כספק שאינו חברה כמשמעותו באותם כללים

  )בשקלים חדשים למטר מעוקב(היטל ההפקה   ההפקהסוג   

התעריף שהיה  –בעד כמות מים שהופקה לשימוש המפיק   בסיסיתהפקת   )1(
 –למים שפירים , לכל צריכה אחרת, נקבע לפי כללי מקורות

לאותו מפיק לשלם , בעד כמות מים שעד לכמות המוכרת
ו א) 3.1.1.1)(ב)(3(7למקורות לו היה צרכן שלה לפי סעיף 

בהפחתה , לפי העניין, לאותם כללים) 3.1.2.1)(ב)(3(7סעיף 
  ;0.52של 

התעריף שהיה נקבע  –בעד כמות מים שהופקה למכירה לאחר 
לכל צריכה אחרת למים שפירים בעד כמות , לפי כללי מקורות

למי שסופקו המים מאותו מפיק , מים שעד לכמות המוכרת
) 3.1.1.1)(ב)(3(7לשלם למקורות לו היה צרכן שלה לפי סעיף 

, לפי העניין, לאותם כללים, )3.1.2.1)(ב)(3(7או סעיף 
  ;0.52בהפחתה של 

הפקת בכמות   )2(
שמעבר לכמות 
  ;3.15תעריף הייחוס בהפחתה של   להפקה בסיסית

  .0.6בתוספת , תעריף הייחוס  הפקה חורגת  )3(

  

פרים הנקובים יעודכנו המס, א112עודכן תעריף הייחוס בהתאם להוראות סעיף   )ג(  
א ולא יחולו לעניין היטלי ההפקה 112לפי הוראות סעיף , )1ב(-ו) ב(בחישובים שבפרטי משנה 

  .)ג(116הוראות סעיף ) 1ב(-ו) ב(שבפרטי משנה 

שבה יעודכן תעריף  2010בפעם הראשונה בשנת , )ג(על אף האמור בפרט משנה   )1ג(  
) 1ב(-ו) ב(ם הנקובים בחישובים שבפרטי משנה יעודכנו המספרי, א112הייחוס לפי הוראות סעיף 

  .0%בשיעור 

  2010-א"כללים תשע

  2010-א"כללים תשע

  2010-א"כללים תשע
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מנהל הרשות הממשלתית יפרסם ברשומות הודעה על היטלי ההפקה שעודכנו לפי   )ד(  
  ).ג(סעיף קטן 

  

מים בעד הפקת מים שפירים  ישלם מפיק, )2007בינואר  1(ז "א בטבת התשס"החל ביום י  .4
לפי , 1בלוח  למטרת חקלאות היטל הפקה בסכום המתקבל ממכפלה של היטל הבסיס המפורט

) 1(בפסקאות  במקדמים כמפורט, באותו לוח האזור שממנו הוא מפיק את המים השפירים כאמור
  :לפי הענין, שלהלן) 3(עד 

  

בהתאם לסוג ההפקה המפורט , לגבי כל אחד מהאזורים – 2במקדם הקבוע בלוח   )1(
  ;לצדו

בהתאם למצב , לגבי אזור מנותק או אזור סובב כנרת – 3במקדם הקבוע בלוח   )2(
התאם למקור לתוספת זו וב 2ההידרולוגי באזור זה באותה שנה כפי שפורסם לפי סעיף 

  ;המים המפורט לצדו

בהתאם , בכל אחד מהאזורים, לגבי מים שפירים עיליים – 4במקדם הקבוע בלוח   )3(
  :למקום ההפקה של אותם מים

        1111לוח לוח לוח לוח 

  היטל בסיס

  )בכל אחד מהאזורים(

  היטל בסיס    
  דשיםחבשקלים (    

  )למטר מעוקב  האזור  

  0.053  אזור מנותק

  0.268  אזור סובב כנרת

  0.537  כת המים הארציתאזור מער

  
        2222לוח לוח לוח לוח 

  מקדם בהתאם לסוג ההפקה

  )בכל אחד מהאזורים(

  המקדם  
  

  אזור מערכת המים הארצית  אזור סובב כנרת  אזור מנותק  סוג ההפקה  

  0.1  0.4  0.4  הפקה ראשונה

  1.9  1.0  1.0  הפקה נוספת

  2.8  1.6  1.6  הפקה משלימה

  –בלוח זה 

בכמות העולה על , למטרת חקלאות ,כל מפיקהפקת מים שפירים בידי  –" הפקה משלימה"
  ;כמות המים שהיתה מופקת בידי אותו מפיק בהפקה נוספת

בכמות העולה על , חקלאות למטרת, הפקת מים שפירים בידי כל מפיק –" הפקה נוספת"
  :ובלבד שאינה עולה על הנמוך מבין אלה, בהפקה ראשונה כמות המים המופקת

  ;יון ההפקה של המפיק למטרה זוכמות המים המוקצית בריש  )1(

בעבור מפיק אחוזים מכמות מים לחישוב היטלים לחקלאות של המפיק  80  )2(
  ;שאינו באזור מערכת המים הארצית

בכמות שאינה , למטרת חקלאות ,הפקת מים שפירים בידי כל מפיק –" הפקה ראשונה"
  :עולה על הכמות הגבוהה מבין אלה

בעבור מפיק  ישוב היטלים לחקלאות של המפיקאחוזים מכמות מים לח 50  )1(
  ;שאינו באזור מערכת המים הארצית

אחוזים מכמות מים לחישוב היטלים לחקלאות של מפיק במערכת המים  25%  )2(
  ;הארצית

היטל על הפקה 
למטרת חקלאות באזור 
מערכת המים הארצית 
והיטל על הפקה לכל 
המטרות באזור מנותק 

  או באזור סובב כנרת
  2010-א"כללים תשע

  2010-א"הודעה תשע

  2010-א"תשעכללים 

  2008-ח"כללים תשס

  2008-ח"כללים תשס
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ובלבד שאינה עולה על כמות המים המוקצית , בסיסית כמות מים שפירים  )3(
  ;ברישיון ההפקה של המפיק למטרת חקלאות

במשרדי הרשות הממשלתית והכוללת  יישוב הכלול ברשימה המופקדת –" מתוכנןיישוב "
  ;ששר החקלאות ופיתוח הכפר הכיר בהם כיישובים מתוכננים יישובים

המוקצית ברישיון ההפקה של מפיק  כמות מים שפירים –" כמות מים שפירים בסיסית"
  :ואשר אינה עולה, מים למטרת חקלאות

  ;מטרים מעוקבים בשנה 300,000על  –א יישוב מתוכנן לענין מפיק מים שהו  )1(

אחוזים מכמות מים לחישוב היטלים לחקלאות  15על  –לענין מפיק מים אחר   )2(
  ;שלו

  

  
        3333לוח לוח לוח לוח 

  מקדם בהתאם למצב ההידרולוגי ובהתאם למקור המים

  )לגבי אזור מנותק ואזור סובב כנרת(

  
 המקדם מקור המים המצב ההידרולוגי

 אזור סובב כנרת ותקאזור מנ
 0.2 0.2 עיליים טוב

 2.0 0.2 אקוויפר
 0.5 0.5 עיליים ממוצע

 0.5 0.5 אקוויפר
 2.0 2.0 עיליים גרוע

 0.2 2.0 אקוויפר

  
        4444לוח לוח לוח לוח 

  מקדם בהתאם למקום ההפקה

  )בכל אחד מהאזורים, לגבי מים שפירים עיליים(

  
 המקדם מקום ההפקה

אזור מערכת המים  אזור סובב כנרת אזור מנותק
 הארצית

 1.2 1.8 8.0 הפקה באזור מעלה
 1.0 0.8 0.4 הפקה באזור ביניים
 0 0 0 הפקה באזור מורד

  –בלוח זה 

אזור שלא הוכרז בידי מנהל הרשות הממשלתית כאזור מורד או כאזור  –" אזור ביניים"
  ;מעלה

שהוא , ה ברשומותבהודע ,אזור שעליו הכריז מנהל הרשות הממשלתית –" אזור מורד"
בזרימה הטבעית של המים ובמניעת אבדן המים , בין השאר ,בהתחשב, "אזור מורד"

  ;באותו אזור

שהוא , בהודעה ברשומות, הממשלתית אזור שעליו הכריז מנהל הרשות –" אזור מעלה"
בערכי , של המים במידת הקרבה למקור נביעתם, בין השאר, בהתחשב ,"אזור מעלה"

  ;זור ובאפשרות לצמצום ההפקה באזורהטבע והנוף בא

הפקה למים עיליים הממוקמים  ממיתקני, הפקת מים שפירים –" הפקה באזור ביניים"
  ;הוגדרו ברישיון ההפקה כמיתקנים המפיקים מים באזור ביניים באזור ביניים ואשר

למים עיליים הממוקמים  ממיתקני הפקה, הפקת מים שפירים –" הפקה באזור מורד"
  ;ברישיון ההפקה כמיתקנים המפיקים מים באזור מורד מורד ואשר הוגדרו באזור

הפקה למים עיליים הממוקמים  ממיתקני, הפקת מים שפירים –" הפקה באזור מעלה"
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  .הוגדרו ברישיון ההפקה כמיתקנים המפיקים מים באזור מעלה באזור מעלה ואשר

יחולו ) 2007בינואר  1(ז "בת התשסא בט"החל ביום י, לתוספת זו 4על אף הוראות סעיף   .5
מי  באזור רמת הגולן והמשמשים לאיגום מים שפירים עיליים או לענין מאגרי מים המצויים

  :לפי הענין, ההוראות כמפורט להלן, )מאגרי רמת הגולן –בסעיף זה (אקוויפר 

 ישלם מפיק מים היטל הפקה בסכום –בעד מים שפירים שהופקו ממאגרי רמת הגולן   )1(
בסכום ההיטל שיש לשלמו בשל הפקת מים שפירים עיליים  0.4המתקבל ממכפלה של 

  ;לתוספת זו 4באזור סובב כנרת לפי סעיף 

 15-בתקופה שתחילתה ב, בעד מים שפירים שהופקו לשם מילוי מאגרי רמת הגולן  )2(
מפיק המים יהיה פטור  –באפריל בשנה שאחריה  30-בנובמבר בכל שנה וסיומה ב

  .ם היטל הפקהמתשלו

ישלם ) 2007בינואר  1(ז "א בטבת התשס"החל ביום י, לתוספת זו 4על אף הוראות סעיף   .6
היטל הפקה בהתאם למטרות , שפירים עיליים באזור הגליל העליון מפיק מים בעד הפקת מים

  :כמפורט להלן, המים

  ;אגורות למטר מעוקב 27.81 –למטרת חקלאות   )1(

  .אגורות למטר מעוקב 92.50 –ית או תעשיה למטרות צריכה בית  )2(
  

ישלם ) 2007בינואר  1( ז"א בטבת התשס"החל ביום י, 6עד  3על אף הוראות סעיפים   .7
את ההיטלים הקבועים באותן , )5(עד ) 1(מפיק מים בעד הפקת מים שפירים כמפורט בפסקאות 

  :פסקאות

 –בעד הפקת מים שפירים שלפי תנאי רישיון ההפקה נועדו להשקיית אדמות הכבול   )1(
כאמור בסעיף  או היטל הפקה, למפיק שעמד בתנאי הרישיון –גורות למטר מעוקב א 1.90

  ;למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון –לתוספת זו ) 1(6

כפי שפרסם מנהל , הקובע היטל בשיעור מתוך סכום ההיטל –בעד הפקת טיוב   )2(
עד ב למעט, ובלבד שסכום ההיטל בעד הפקת טיוב, ברשומות הרשות הממשלתית בהודעה

מנהל הרשות ; מחצית ההיטל הקובע לא יעלה על, הפקה כאמור בעונת צריכת החורף
; לפרסם ברשומות שיעורים שונים לסוגים שונים של הפקות טיוב הממשלתית רשאי

  –בפסקה זו 

הפקת מים שפירים שמביאה לטיוב מקור המים או שמליחותם עולה על  –" הפקת טיוב"
  ;וגדרה ברישיון ההפקה כהפקת טיובמיליגרם כלוריד לליטר ושה 400

  ;ההיטל שהיה מוטל בעד הפקה אילולא הוגדרה כהפקת טיוב –" היטל קובע"

שלגביהם קבע מנהל הרשות  בעד הפקת מים שפירים עיליים ממיתקני הפקה  )3(
 כי אם לא יופקו באמצעותם מים כאמור יביא, ברשומות בהודעה שפרסם, הממשלתית

, שלא יהיה ניתן להשתמש בהם באופן, פגיעה דומה באיכותםהדבר להמלחת המים או ל
מתשלום היטל  יהיה מפיק המים פטור –שהוגדרו ברישיון ההפקה  למטרות, בעלות סבירה

ובאיכות כפי שהורה מנהל הרשות הממשלתית  בכמות, ובלבד שיזרים מים חלופיים, הפקה
  ;ההנמצא בתחום שבו ממוקמים מיתקני ההפק, למקום כפי שהורה

היטל בסכום השווה  –מאקוויפר  בעד הפקת מים שפירים המיועדת לסילוק מים  )4(
ולענין הפקה כאמור , לתוספת זו 3לסכום ההיטל בעד הפקה חורגת כאמור בסעיף 

  : היטל מופחת כמפורט באותן פסקאות –) ב(-ו) א(המסופקת למטרות כמפורט בפסקאות 

בסכום השווה לסכום ההיטל בעד  להיט –למטרות צריכה ביתית או תעשיה   )א(
  ;הפקה אחידה כאמור באותו סעיף

היטל בסכום השווה לסכום ההיטל בעד הפקה נוספת כאמור  –למטרת חקלאות   )ב(
  ;לתוספת זו 4בסעיף 

בידי , תעשיה או חקלאות, ביתית בעד הפקת מים שפירים מאקוויפר למטרות צריכה  )5(
 היטל בסכום כפי –רישיון החדרה שניתן לו  לאקוויפר לפי מי שהחדיר מי שיטפונות

שיחול לענין כמות מים שאינה  ,בהודעה ברשומות, שפרסם מנהל הרשות הממשלתית
רשאי  מנהל הרשות הממשלתית; החדיר המפיק לאקוויפר כאמור עולה על הכמות שאותה

תוך פסקה זו יהיה בשיעור כפי שיורה מ כי סכום ההיטל לפי, בהודעה ברשומות, להורות

היטל על הפקה 
  באזור רמת הגולן

היטל על הפקה 
  באזור הגליל העליון

  2010-א"הודעה תשע
  2010-א"כללים תשע

היטל על הפקה 
  מקרים מיוחדיםב

  2010-א"הודעה תשע



  1959-ט"תשי, חוק המים
  נוסח מלא ומעודכן

  

49  

  המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.il  מ"נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\liatk.CONSUMERS\Desktop\חוק המים.doc  

  ;ה הפקה אילולא בוצעה החדרה כאמורשהיה מוטל בעד אות סכום ההיטל

שלפי תנאי רישיון ההפקה הוגדרו כהפקת בצורת ישלם , בעד הפקת מים שפירים  )6(
  :המפיק היטל בסכומים הנקובים להלן

שקלים  1.451היטל בשיעור של  –צריכה ביתית או תעשיה הפקה למטרות   )א(
  ;חדשים למטר מעוקב

  .שקלים חדשים למטר מעוקב 0.193היטל בשיעור של  –הפקה למטרת חקלאות   )ב(

  –בפסקה זו 

  :שמתקיימים לגביה תנאים אלה, הפקה של מים שפירים –" הפקת בצורת"

ברשומות , בהודעה של מנהל הרשות, ההפקה היא מקור מים שפורסמה לגביו  )1(
יביא הדבר , )ספת ההפקהתו –להלן (כי אם לא תוגבר ההפקה ממנו , ובאינטרנט

  ;תוקף הודעה כאמור מיום הפרסום הקודם מבין השניים; לדלדול מקור מים אחר

מנהל הרשות הוסיף תוספת הפקה לרישיון ההפקה של מפיק והגדיר את תוספת   )2(
מנהל הרשות רשאי לפרסם ברשומות ובאינטרנט מזמן לזמן ; ההפקה כהפקת בצורת

  .ן הפקת בצורת לרישיון ההפקהאת התנאים להוספת תוספת בגי
  

ים שפירים עיליים ישלם מפיק מים בעד הפקת מ, לתוספת השניה 4על אף האמור בסעיף   .8
  –באזור מערכת המים הארצית 

בדצמבר  31(ח "ב בטבת התשס"עד יום כ) 2007בינואר  1(ז "א בטבת התשס"מיום י  )1(
  ;מההיטל הקבוע באותה פסקה) 30%(שלושים אחוזים , )2007

, )2008בדצמבר  31(ט "בטבת התשס' עד יום ד) 2008בינואר  1(ח "ג בטבת התשס"מיום כ  )2(
  .מההיטל הקבוע באותה פסקה) 70%(אחוזים  שבעים

        

  

  
  לוזש דיק  גוריון-ןב ודד  צבי-בןק צחי  
  קלאותהחר ש  ממשלהה אשר  המדינהא שינ  

  

  
 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה

 

  2008-ח"כללים תשס

) 2' מס(כללים 
  2008- ח"תשס

  2010-א"הודעה תשע


