
עליונים), (מים הניקוז פקודת
מס' 15 לש' 1942.

פקודה הקובעת הוראות בענין הפיקוח על הניקוז של מים עליונים בפלשתינה (א"י) לבענינים
בכך. הכרוכים

: לאמור (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

.1942 עליונים), (מים הניקוז פקודת תקרא זו פקודה השם הקצר.1.

הכתוב עניו אם אלא שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

אחר: פירוש יחייב
זו; פקודה של 4 סעיף הוראות עפ"י שהוכרז ניקוז אזור פירושו הניקוז" "אזור
נפלטים בעדו אשר משקע או זרם פלג, נהר. כל פירושו הניקוז" ,,צנור

הטבע; בדרך הניקוז מי
בתפקידי לשמש העליון הנציב ע"י שיתמנה פקיד פירושו הניקוז" ,.פקיד

הזאת; הפקודה עפ''י ניקוז פקיד
שהממשלה המכשירים או המבנים המפעלים, כל פירושם ניקוז" ,,מפעלי
הצפה, בפני הקרקע להגנת עליהם מפקחת או אותם החזיקה הקימתם,
לשפיכת מפעלים כוללים הם אין אך כך, עם בקשר או סחף או שטפון

הערים. מן שופכין מי

פירוש.

מפעלי ולהחזיק להקים הסמכות לו שתהא מים מנהל ימנה העליון הנציב .3
אותם כל את לעשות כלל ובדרך עליהם ולפקח הארץ מחלקי חלק בכל מים

בכך. הכרוכים או עליהם לפקוח או להחזקתם להקמתם. הדרושים המעשים

מינוי מנהל מים

האדמה עבודת או ניקוז צנור כל חסימת כי העליון לנציב כשנראה .4

בצנור ניקוז כזה או על הקרקע הסמוכה לה גרמו נזק לכל קרקע או לבריאות
הצבור או לנוחות הצביר, רשאי הוא להכריז בצו על צנ.ר ניקוז כזה בתחומים

ניקוז. אזור כעל צו, באותו שיוגדרו

ניקוז. אזור הכרזת

עבודת את וכן מחסום כל יצירת את בצו לאסור רשאי המים מנהל (1)5
מקצתו. או כולו ניקוז באזור האדמה

של (1) סעיףקטן עפ"י המים מנהל ע"י שניתן צו כל של העתקים (2)
סעיף זה יודבקו במשרדי המושל של המחוז ובמשרד המחוזי של הנפה אשר
בכל וכן בצו, המוגדרים בתחומים הבלול הניקוז אזור של חלק אתו מצוי בהם

בהם. להדביקם יורה המים שמנהל לגישה והקלים הנוחים המקומות אותם
הכלול הניקוז אזור של חלק אותו רואין זה סעיף עפ"י צו פרסום עם (3)

בתחומים המוגדרים בצו כמפעלניקוז במובנה של פקודה זו.

לאפור הסמכות
יצירת מחסומים
האדמה. ועבודת

6(1) פקיד הניקוז רשאי, בצו בכתב הערוך לכל אדם הגורם למחסום באזור
ניקוז, או אשר אותו מחסום מסור לפיקוחו, לצוות לאותו אדם לסלק או לשנות

שיפרט. זמן במשך מחסום אותו
כדלקמן: להמסר יוכל זה סעיף עפ"י צו (2)

(א) ע"י שליחתו בדואר רשום למקים מגיריו או למקום עסקיו הרגיל של
או שם הנחתו ע"י או אליו, עריך שהצו האדם

לצוות הסמכות
לסלק מחסום.



קלו. פרק

בו מצוי שהמחסום האזור או הכפר של בולט מקום באיזה הדבקתו ע"י (ב)

במשך המחסום את אליו ערוכה שהמודעה האדם שנה או סילק לא אם (3)
המיס מנהל של באשורו לשנותו או לסלקו עצמו הניקוז פקיר רשאי המפורט, הזמן
סעיף של (3) סעיףקטן הוראות עפ"י הניקוז פקיד שהוציא הוצאה כל (4)
מסים לגביית בנידון לחוק הכפוף כמס שהוכרז מס כדין דינה לו, הוחזרה ולא זה,

באותה שעה וגובין אותה מאת הצד הסרבן כדרך שנקבע בפקודת המסים (גבייה)
תכנית תכנת
קרקעלמפעלי ניקוז. כל להשבחת ניקוז במפעלי צורך יש כי המים למנהל כשנראה (1).7

לבריאות נזק למנוע כדי או יותר משוכללת בצורה להשקותה או לעבדה כדי או
הצבור או כי דרושה לאיזז קרקע הגנה מפני שטפנות או מקוימים אחרים או מפני

סחף מצד נהר או זרם, רשאי הוא לצוות לערוך תכנית למפעלי ניקוז כאלה.
בתכנית לכללם בדעתו שיש הקרקעות של רשימה תכיל כזאת תכנית (2)
ובאיזה התכנית של מחירה והערכת בעליהם של ורשימה הימנה שייהנו מנת על
(4)י סעיףקטן להוראות בהתאם אחר אדם ישא או הממשלה תישא המחיר מן חלק

זה. סעיף של

הניקוז. מפעלי ע"י שנפגע כפר בכל הקבוע באופן תפורסם כזאת תכנית (3)

עפ"י תכנית כל של מחירה לחשבון תרומה לתרום רשאית הממשלה (4)

סעיף זה וכל אימת שלדעת מנהל המים נובע הצורך בכל תכנית, כולה או מקצתה,
שהוקם אחר ממפעל או כביש מסלילת או אמתמים מיצירת מים, מפעלי מהקמת
שהענין כפי אחר, אדם ישא או הממשלה תשא אחר, אדם ע"י או הממשלה ע"י

התכנית. מחיר של יחסי בחלק יחייב,

בו ישאו האחר האדם או שהממשלה התכנית מחיר של היחסי החלק (5)
תהא שהחלטתו המים מנהל ע"י ייקבע זה סעיף של (4) סעיףקטן הוראות עפ"י

זו. פקודה של 9 וסעיף 8 סעיף הוראות עם בהתחשב סופית,
העליון לנציב ערעור

נגד תכניות
למפעלי ניקוז.

מחירה להקצבת או לתכנית והמתנגד המוצעת התכנית ע"י שנפגע אדם כל .8

מקופח עצמו המוצא או זו פק,ידה של 7 מסעיף (5) סעיףקטן הוראות עפ"י
ע"י הכללת כל קרקע ברשימת הקרקע או השמטת כל קרקע מן הרשימה, רשאי
ישנוה או הימנה יסתלקו כי ולבקש התכנית על העליון הנציב בפני לערער
ערעור כל שברשימה. הפרטים את או כאמור המחיר הקצבת את יתקנו כי או
למנהל ויישלח התכנית של פרסומה מיום ימים חודש תוך בכתב בבקשה יוגש כזה

העליון. לנציב יגישנו והוא המים,
החלטת

הנציב העליון
תהא סופית

הנציב יקבל אם סופית. תהא כזה ערעור בכל העליון הנציב החלטת .9
כל את מזה כתוצאה המים מנהל יעשה מקצתו, או כולו הערעור את העליון
ברשימת או המחיר בהקצבת או בתכנית בהם צורך שיהא השנויים אותם

הקרקעות.
תבניות ביצוע
10. כתום התקופה הקבועה בסעיף 8 של פקודה זו ולאחר שנתקבלו החלטותלמפעלי ניקוז.

של לביצועה לגשת המים מנהל רשאי ערעורים, לבשהוגשו הערעורים, כל על
התכנית.

נביית חלק של
מחיר התכנית
זולת מאדם,

הממשלה.

המים מנהל מחליט הזאת הפקודה של 7 סעיף הוראות שעפ"י אימת כל .11

סכום כל הרי התכנית, מחיר של יחסי בחלק ישא הממשלה, זולת אדם, איזה כי
בענין לחוק הכפוף כמס שהוכרז מס כדין דיני יהא חלק אותו חשבון על המגיע



גובין המחיר את אדם אותו שיים לא ואם שעה באותה הנוהג מסים גביית
(גבייה). המסים בפקודת שנקבע כדרך ממנו פרק קלז.אותו

הוראות עפ"י המבוצעת התכנית של החלק אותו של המחיר כיסוי לצורך .12

אחר אדם אי:ה ע"י או הממשלה ע"י יכוסה לא אשר זו פקודה של 10 סעיף
רשאי זו פקודה של 7 סעיף של ו(5) (4) הקטנים הסעיפים להראלת בהתאם
מנהל המים להטיל מס בסכום שייקבע ואשר יחול על בעלי כל אותן הקרקעות
המוזכרות ברשימה המצורפת לתבנית, ובל מס כזה דינו כדין מס שהוכרז כ הלא
כפוף לחוק בענין גביית מסים הנלהג באותה שעה וגיבין אותו מכל אדם סרבן

(גבייה). המסים בפקודת שנקבע באופן

מס על קרקעית
הנהנות ממפעלי

ניקוז.

קל1. פרק

13. כל אימת שנאסרה עבודת האדמה או שסולק או שונה איזה מחסום יהתאם
לצו שניתן עפ"י הוראות סעיף 5 או סעיף 6 של פקודה זו או שבוצע איזה מפעל
התביעות כל את המים למנהל להגיש מותר זו, פקודה של 10 סעיף הוראות עפ"י ניקוז
לפיצויים מחמת הפסד שנגרם כתוצאה מהאיסור שהוטל על עבודת האדמה או
משנויו של המחסום, או כתוצאה מביצועו של אותו מפעל, ומנהל המים רשאי לפסו

למבקש פיצויים הוגנים בעד אותו הפסד.

הענקת פיצויים
לאדם שנפגע.

14. אם אין המבקש מרוצה מן ההחלטה של מנהל המים שניתנה עפ"י
העלית הנציב בפני עליה לערער הלא רשאי זו, פקודה של 13 סעיף היראות

סופית. תהא העליון הנציב והחלטת

ערעור לנציב העליון
ההחלטה על

פיצויים. הפוסקת

כעבור זו פקודה של 13 סעיף עפ"י שהוגשה תביעה בשום ידונו לא .15

כי המים מנהל נוכח אם אלא עליו, שקובלין ההפסד בו שנגרם היום מן אחת שנה
התקופה. אותה במשך התביעה את להגיש לבלי מספקת סבה לתובע היתה

הגבלת מועד
לתביעות.

בתים. או קרקע כל לרכוש המים מנהל רשאי הזאת הפקודה לצורך (1).16

שעה באותה הנוהג לחלק בהתאם תיעשה בתים או קרקע כל רכישת (2)
בענין הפקעה ובהתחשב עם הוראלתיו, בתנאי כי לצורך הפקעה עפ"י פקודה ז
(הפקעה). הקרקעלת פקודת של 2 סעיף הוראות עפ"י תעודה בשום צורך יהא לא

הסמכות
לרכוש קרקע.

עז. פרק

על לעלות רשאי לכך, ידו על שהרשה אדם כל או הניקוז פקיד (1).17
קדיחות לקדוח או חפירות בה ולחפור בה יישורים או מדידות ולערוך קרקע כל
ולהציב בה סימני תחום, סימני יישור ומודדימים מתאימים ולעשות את כל אותם
לשמושם או למדידתם בנוגע חקירה כל של תקינה עריכה לשם הדרושים המעשים
או הניקוז פקיד רשאי חקירה, אותה להשלמת אחרת דרך אין ואם המים, של

גדר. של חלק כל לסתור או לקרקע מחובר ירק או שתיל כל לגדוע אחד אדם

(2) פקיד הניקוז או כל אדם שהרשה על ידו לכך, רשאי לעלות על כל קרקע
כל את לעשות או להסדירה או המים זרימת את לבדוק כדי בנין לכל ולהכנס
מפעלי כל של התקינה להנהלתם או להסדרתם להחזקתם, הדרושים הדברים
מים אל לעשות כל מעשה או לשמש בכל סמכות או תתפקיד עפ"י הוראות הפקודה

פיה. על שהלתקנל תקנות כל עפ"י או הזאת
שיהא נזק כל הניקלז פקיד יעריך זה סעיף עפ"י כניסה של מקרה בכל (3)

נגרם ע"י כל פעולה עפ"י סעיף זה, ומותר להגיש לפקיד הניקוז תביעות לפיציים
בעד הגנים פיצויים למבקש לפסוק רשאי הניקוז ופקיד כך. שנגרם היזק בעד

כזה. נזק

הסככות
קרקע על לעלות



פיצויים לו הפוסקת הניקוז פקיד של מהחלטתו מרוצה המבקש אין אם (4)

המחוז מושל בפני עליה לערער הוא רשאי זה, סעיף של (3) סעיףקטן עפ"י
סופית. תהא המחוז מושל של והחלטתו

אומפעלי עזר. מעבר זכות לכל הפרעה גורמת עזר מפעלי שהקמת אימת כל (1).18
אימת כל לסדר, הזכות, את לרכוש תחת המים מנהל רשאי מים, למעבר זכות לכל
שאר או גשרים, הצטלבויות, של והחזקתם בנייתם את לאפשר, זה מוצא שהוא
ליהנות הזכות לבעלי ולאפשר ההכרעה את לתקן כדי דרושים שיהיו מעברים
מזכותם כמו לפני הקמת מפעלי הניקוז, או ככל האפשר כמי לפני הקמתם, ובמקרה

פיצויים. ישולמו לא זה

לרכוש הסמכות המים למנהל תהא אלה עזר מפעלי של התקנתם לצורך (2)
כפופה תהא זו ורכישה המקוריים הניקוז למפעלי דרושה היתה כאילו קרקע

זו. פקודה של 16 סעיף להוראות
סמכותו של

הניקוז פקיר
מעבר לאסור

ומרכבות. בהמות

ע"י אם להסדיר שייקבע באופן שתפורסם במודעה רשאי הניקוז פקיד .19
המפעלים, דרך מרכבות או בהמות של מעברן את אחרת בצורה ואם איסור

ניקוז. מפעלי כל של הצנורות או הגדות
הפרעה או חיזק

אובמזיד. הימנו חלק או ניקוז מפעל כל הורס או במזיד המזיק כל (1).20
העובד או מחסום היוצר או מהם או הניקוז למפעלי המים לזרימת במזיד המפריע
צפוי יהא זו פקודה של (1)5 סעיף עפ"י שניתן צו הכרת מתוך האדמה את
ממאה יותר לא לקנס או חודש משניםעשר יותר לא למאסר בדינו חייב בצאתו

כאחד. האלה הענשין לשני או פונט

לצוות המשפט בית רשאי דלעיל בסעיףקטן הנקבע העונש על נוסף (2)
הכרוכה ההוצאה מן בחלק או ההוצאה בכל ישא בדינו שנתחייב האדם כי

בתקון כל היזק או הרס שנגרם לכל מפעל ניקוז או לחלק הימנו.
אחרות. דלקמן:עברות המעשים אחד העושה כל .21

או מרשלנותו כתוצאה הימנו חלק או ניקוז מפעל כל הורס או מחבל (א)
מאיעשייתו של מעשה שהיה עליו לעשותו, או מפריע או גורם להפרעת

זרימתם של כל מים במפעלי ניקוז כאלה:
(ב) מחריב, מזיק, מטשטש או מסיר כל ציוןתחום, סימן ישר, מדמים, או

הניקוז! פקיד של ברשותו שנקבע אחר מכשיר
תעלות או גדות מפעלים כל פני על לעבור למרכבות או לבהמות גורם (ג)

מעברן את אסר הניקוז שפקיד לאחר ניקוז מפעלי כל של
(ד) אינו ממלא אחרי החלטה שהחליט פקיד הניקוז עפ"י פקודה זו:

(ה) מפר כל הוראה מהוראות הפקודה הזאת אשר לא נקבע לה עונש מסויים:
ימים מחודש יותר לא מאסר לעונש צפוי יהא בדינו חייב ובצאתו בעברה יאשם
היא וכשהעברה כאחד, האלה העונשין לשני או פונטים מעשרה יותר לא לקנס או
היום לאחר יום לכל אחד מפונט יותר לא נוסף לקנס צפוי יהא נמשכת, עברה

העברה. בעשיית המשיך בו אשר הראשון
הגדרות של
בעניןמפעלי ניקוז. אין אם ניקוז", "מפעלי המלים את רואין ו21 20 הסעיפים לצורך .22

התפושות הקרקעות כל את גם הכוללות כמלים זאת, את הסותר מה דבר ה:תוב
השערים הגדרות, המכונות, הבנינים, וכל ניקוז מפעלי לצורך הממשלה ע"י



השייכים קרקע אותה על אשר התוצרת שאר או המטעים העצים, המבנים, ושאר
ידה. על תפושים או לממשלה

דלקמן, הענינים את המסדירות תקנות להתקין רשאי העליון הנציב .23
מקצתם: או כולם

עפ''י פעולה בכל לנקוט הנדרש או המוסמך פקיד כל של הפעולות (א)
הוראות הפקודה הזאת:

זו, בפקודה לעשותו הוראה נקבעה אשר דבר כל שיעשה האדם מיהו (ב)
ובאיזה זמן, מקום ואופן ייעשה דבר זה:

הזאת: הפקודה עפ"י שיוטל תשלום כל סכום (ג)
הזאת. הפקודה הוראות של לביצוען כלל בדרך (ד)

הסמכות
להתקין תקנות.

24 ביוני, 1942.
מקמיכאל הרולד


