
* תשי"ט1959 (תיקון), מים מדידת חוק
1 סעיף במקוםתיקון העיקרי), החוק  (להלן 1 מים,תשט"ו1955 מדידת לחוק 1 בסעיף (א) ,1

יבוא: "מנהל" הביטוי הגדרת

תשי"ט21959." המים, חוק פי על שנתמנה המים נציב  ""הנציב"
"הנציב". קרי "המנהל" בו שנאמר העיקרי בחוק מקום כל (ב)

5 מעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 5 סעיף במקום .2

הספקה "המשך
במדידה שלא

להמשיך רשאי במדידה שלא מים סיפק זה חוק של תחילתו שערב מי .5

יספק שלא ובלבד ,6 סעיף לפי מדידה צו לו ניתן לא עוד כל כך לספקם
שלא זה חוק של תחילתו ערב להם שסיפק אלה על נוספים לצרכנים
מטעמי זאת התיר לכך, הסמיכו שהשר מי או השר, אם אלא במדידה,

המדינה." בטחון

5א סעיף יווסף:הוספת העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי .3

העברת "איסור
חזקה

את או החזקה את אחר אדם לידי יעביר ולא חזקה אדם יתפוס לא 5א.
של תחילתו אחרי בהקמתו שהוחל ממנו, בחלק או מבנה בכל השליטה
אם אלא המים, הספקת לרשת מחובר להיות העשוי או המחובר זה, חוק
סוגי או מיוחדים מבנים לפטור בתקנות, רשאי, השר מדמים; בו הותקן

זה." סעיף מהוראות מיוחדים מבנים
8 סעיף תיקון העיקרי לחוק 8 בסעיף . 4

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)
מתיר בדבר דעות חילוקי במדידה המים הספקת עקב נתגלעו "(א)
על שלא ובין מדידה צו פי על בין במדידה, המסופקת המים כמות יחידת

בדבר." הכרעה ולבקש לנציב לפנות צד כל רשאי כזה, צו פי

יבוא: (ו) קטן סעיף במקום (2)
בכתב לו שנמסרה מיום יום עשר ארבעה תוך רשאי, צד כל 0)"
(ב), קטן בסעיף כאמור ידיו על שנתמנה מי או הנציב, החלטת
לחוק סעיף140 פי על שהוקם מים לעניני דין בית בפני עליה לערור
יחולו, האמור לחוק וסעיפים142145 תשי"ט1959, המים,

כאמור." ערר על המחוייבים, בשינויים

הדין". בית "החלטת יבוא השר" "החלטת במקום (ז), קטן בסעיף (3)

סעיף10 יבוא:החלפת העיקרי לחוק סעיף10 במקום .5

עת"פיקוח בכל להיכנס רשאי זה, לענין ידיו על שהוסמך מי או הנציב, .10
הובלתם, החסנתם, להספקתם, מיתקנים בו שמצויים מקום לכל סבירה,
והתקנות זה חוק הוראות קיום לבדוק מנת על מים, של מדידתם או חלוקתם

פיו." על שניתנו והצווים שהותקנו
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יווסף: העיקרי לחוק סעיף11 אחרי סעיף11א6. הוספת

הנציב לאחר"סמכויות הנציב, רשאי זה. חוק להוראות בהתאם מדמים הותקן לא 11א.
מדהמים את להתקין לפחות, מראש חדשים שלושה של בכתב התראה
של הסבירות ההוצאות ואת מחירו את בהתקנתו, חייב שהיה ממי ולגבות,
(גביה)3, המסים פקודת פי על ייגבו כאמור וההוצאות המחיר התקנתו;

יחול." לא פקודה לאותה שסעיף12 אלא

יווסף; (5) פסקה אחרי העיקרי, לחוק בסעיף13 . 7

(1) פסקה לענין הדרושים טכניים וכללים מפרטים (6)"
שיצויינו ובלבד ברשומות, בפרסום מהצורך פיטורם ובדבר
אדם כל של וזכותו וכללים מפרטים אותם של הפקדתם מקום

תשלום." כל ללא בהם לעיין

13 סעיף תיקון

יווסף: סעיף13 אחרי סעיף814. הוספת

המדינה אדם.""דין כל כדין המדינה דין זה חוק לענין .14

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

לוז קדיש
החקלאות שר
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