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חוק מדידת מים ,תשט"ו* 1955
הגדרות

.1

בחוק זה 

"הספקת מים"  הספקת מים בתמורה לשם צריכה ;
"הספקה במדידה"  הספקת מים כשתמורתם מחושבת לפי יחידות כמות המים המסופקים ;
"מנהל"  מי שמינהו שר החקלאות )להלן  השר( להיות מנהל לענין חוק זה.
הספקה
במדידה

.2

)א(

לא יספק אדם מים ,אלא במדידה.

)ב( השר רשאי ,בתקנות ,לפטור אדם ,או סוג צריכה ,מהוראות סעיף זה ,בין
בתנאים ובין ללא תנאי.
הספקה
נפרדת
ומשותפת

.3

)א(

הספקה במדידה תהיה לכל צרכן לחוד.

)ב( השר רשאי להתיר ,בתנאים או בלא תנאי ,הספקה משותפת במדידה למספר
צרכנים; התיר השר כאמור וחלק מהצרכנים דרש מן המספק הספקה נפרדת ,יסופקו המים
לפי הדרישה ,אולם הוצאות ההפרדה יחולו על הדורש.

מרירת טיפ
נצרכים או
מופקים
ממקורות טיב

 .השר רשאי לצוות על צרכן בעל מקור מים עצמי ועל מפיק ממקור מים למדוד,
4
דרך כלל או למטרה מסויימת ,את המים הנצרכים או המופקים מאותם מקורות ; הצו יכול
להינתן דרך כלל או ליחידים או לסוגים.

המשך הספקה
שלא במדידה

מי שהיה ערב תחילתו של חוק זה מספק מים שלא במדידה ,רשאי להוסיף ולספקם
.5
כך עד שיינתן לו צו מדידה לפי סעיף  ,6ובלבד שלא יגדיל את רשת הספקתי שלא במדידה,
אלא לפי היתר מאת השר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך.

צו מדידה

)א( השר רשאי לצוות על מספק מים שלא במדידה לספקם במדידה ; צו מדידה
.6
יכול להיות כללי או מסוייג ,ורשאי השר להתנות בו תנאים ולהורות על אופן הביצוע,
שלביו ,מועדיו והפיקוח עליו.
)ב( לא יינתן צו מדידה לרשות מקומית ,אלא לאחר התיעצות עם שר הפנים.

מחיר המים
וכמותם בביצוע
מדידה

)א( ניתן צו לפי סעיף  ,6יסופקו המים במדידה ,ומחיר יחידת כמות המים ייקבע
.7
בהסכמת הצדדים ,או ,באין הסכמה כזאת ,לפי סעיף8.
)ב( אין במתן צו לפי סעיף  6כדי לפגוע בזכותו של צרכן לקבל אותה כמות מים
יהי'? זכאי לקבלה ערב מתן הצו.

יישוב
סכסוכים

) .א( נתגלעו חילוקי דעות בדבר מחיר יחידת כמות המים ,או בדבר כמות המים
8
שהצרכן זכאי לקבלה ,רשאי כל צד לפנות למנהל ולבקש הכרעה בדבר.
)ב(

המנהל יכול למנות אחר במקומו להכריע בדבר.

)ג( המנהל ,או מי שנתמנה על ידיו ,לא יחליט בבקשה ,אלא לאחר שנתן הזדמנות
לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו  ויפעל בדרך שנראית לו מועילה
ביותר לבירור הענין.
* נתקבל בכנסת ביום ט'
 ,223תשט"ו ,עמ' .48

בסיון

תשט"ו ) 30במאי ; (1953

הצעת החוק

ודברי הסבר

נתפרסמו בה''ת

)ד( המנהל ,או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן )ב( ,יהיו מוסמכים בכל
הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף  5לפקודת ועדות חקירה .1
)ה( בהחלטה לפי סעיף זה רשאי המנהל ,או מי שנתמנה על ידיו ,כאמור בסעיף
קטן )ב( ,להטיל את ההוצאות הכרוכות ביישוב הסכסוך על אחד הצדדים או לחלקן בין
כולם או בין אחדים מהם בחלקים שימצא לנכון.
) 0כל צד רשאי ,תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לו בכתב החלטת המנהל,
או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן )ב(' לעורר עליה בכתבערר לפני השר.
)ז( החלטת השר ,והחלטת המנהל או מי שנתמנה על ידיו ,כאמור בסעיף קטן )ב(,
שלא הוגש עליה ערר ,היא סופית ,ורואים אותה כהסכם בין הצדדים.
.אין הוראות סעיפים  7ו 8באות לגרוע מסמכותן ,על פי כל דין ,של רשויות מקומיות
9
המספקות מים במדידה לקבוע מחיר ליחידת מים וכמות המים שהן מספקות לצרכן.

סמכות רשויות
מקומיות

המנהל ,או מי שהוסמך על ידיו לענין זה ,רשאי להיכנס לכל מקום שהוא סבור
. 10
שמצויים בו מתקנים לאספקת מים על מנת לבדוק קיום הוראות חוק זה או תקנות שהותקנו
לפיו.

פיקוח

. 11

)א(

לא יפגע אדם בזדון במדמים ,ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזיוף המדידה.

עבירות

)ב( לא יפריע אדם למנהל ,לממונה לפי סעיף  8ולמי שהוסמך על ידי המנהל לפי
סעיף ,10בביצוע תפקידם.
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו ,דינו  מאסר ששה
. 12
חדשים או קנס אלף לירות ,או שני העבשים כאחד.

עונשין

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

ביצוע ותקנות

) (1התקנת מדימים ,החלפתם ,החזקתם והטיפול בהם ,החובות והזכויות
ההדדיים שבין הספקים והצרכנים בקשר לפעולות האמורות ,וחיובם לשאת
בהוצאותיהן ;
) (2דרכי יישוב סכסוכים הכרוכים בביצוע תקנות לפי פסקה ); (1אולם אין
בתקנות לענין פרט זה כדי לפגוע בזכותו של צד לפנות לבית משפט באותו ענין
לפני התחלת הטיפול ביישוב הסכסוך לפיהן ;
) (3מדידה נפרדת לסוגי צריכה שונים ;
) (4הטלת חובה על אדם למסור פרטים ,ולהגיש תסקירים בנוגע למים שהוא
מפיק ,הספקתם או צריכתם ;
אגרות בעד בקשות לפי סעיף .8
)(5
אולם לא יותקנו תקנות לפי סעיף זה החלות על רשויות מקומיות בלבד ,אלא הת
יעצות עם שר הפנים.
שרת
משה
ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
 1חוקי

א"י ,כרך
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נפתלי
פרץ
שר החקלאות

