
* תשכ"א1961 (תיקון), שטפונות מפני וההגנה הניקוז חוק

1 סעיף ,תיקון העיקרי) 1(להלןהחוק תשי"ח1957 שטפונות, מפני וההגנה הניקוז לחוק 1 בסעיף .1
אלה? הגדרות יבואו "המנהל" ושל שפיטה" "ועדת של ההגדרות במקום

:2 תשי"ט1959 המים, חוק פי על שהוקם מים לעניני דין בית  מים" לעניני דין ""בית
תשי"ט1959." המים, חוק לענין המים נציב  "הנציב"

מונחים מים"החלפת לעניני דין "בית יבוא שפיטה" "ועדת במקום פיו, על ובתקנות העיקרי בחוק . 2

"הנציב". יבוא "המנהל" ובמקום

30 סעיף (א).תיקון קטן סעיף שלפני (א) הסימן ויימחק (ב) קטן סעיף בטל העיקרי לחוק 30 בסעיף , 3

30א סעיפים הוספת
עד30ד

יבוא: העיקרי לחוק סעיף30 אחרי , 4

זבות 'רכישת

במקרקעין חכירה

ו

ו

ו

18 בסעיף כאמור צמיתה לתפיסה תכנית לפי המיועדים מקרקעין 30א.
לפי הניקוז, רשות רשאית מקרקעין, בפנקס רשומה מחלקה חלק והם
תעלה שלא לתקופה לחברם ,30 בסעיף כאמור לרכשם במקום בחירתה,
או עיקול שעבוד, מכל חפשים כשהם שנתיים, על המחכיר הסכמת ללא
רשות שם על מקרקעין בפנקס תירשם החכירה וזכות אחרת, חפצית זכות
כאמור החכירה תנאי החקלאות: שר מאת לכך אישור סמך על הניקוז
באותו ייקבעו וצורתם, פיצויים מתן בדבר תנאים להוציא תקופתה,
בשל המחכיר, על שחל חובה תשלום וכל החקלאות, שר של אישור

ניקוז. רשות על יחול  התפיסה אחרי מקרקעין, אותם

,429 בה''ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1961 במרס 28) תשכ"א בניסן י"א ביום בכנסת *נתקבל
.140 עמ' תש"ך,

.4 עמ' תשי"ח, ,236; ס"ח; 1
169. עמ' תשי"ט, ,286 ס"ח 2



לתפיסהפיצול מיועדים שהיו מקרקעין תכנית מכוח ניקוז רשות תפסה 30ב.
מקרקעין, בפנקס רשומה מחלקה חלק והם תכנית' אותה לפי צמיתה
בפנקסי החלקה פיצול רישום ידי על החלק את להפריד היא רשאית
דין, בכל האמור אף על הפיצול, את ירשום המקרקעין רשם המקרקעין;
ולאחר המדידות ומחלקת החקלאות שר ידי על מאושר תשריט פי על

כן. לעשות כוונתו על אלה במקרקעין זכות לבעלי שהודיע

בעד פיצויים

מקרקעין רכישת
לתפיסה מיועדים שהיו מקרקעין תכנית מכוח ניקוז רשות תפסה 30ג.
להם זכאי שהיה למי פיצויים עליהם תשלם תכנית, אותה פי על צמיתה
בסעיף90(1) כאמור מים רשות ידי על לצמיתות המקרקעין נתפסו אילו
הפיצויים תשלום לענין המקרקעין את ורואים תשי"ט1959, המים, לחוק
למעשה כך שנרכשו בין בבעלות, הניקוז רשות ידי על נרכשו כאילו
נוצרת הפיצויים תשלום חובת 30א: בסעיף כאמור בלבד שנחכרו ובין

כאמור. המקרקעין שנתפסו ביום
זכות הפיכת

לבעלות חכירה
שנחכרו במקרקעין 30ב בסעיף כאמור פיצול ניקוז רשות רשמה 30ד.
המחכיר הן רשאים סעיף30ג, לפי המגיעים הפיצויים את ושילמה ידיה, על
כבעלים המקרקעין בפנקס תירשם הניקוז שרשות לדרוש הניקוז רשות והן
לרישום להסכים מהם אחד סירב תבוטל; ושהחכירה הנפרד החלק של
השני, של בקשתו פי על מים, לעניני הדין בית רשאי כאמור, ולביטול
הניקוז רשות את ולרשום החכירה את לבטל המקרקעין לרשם להורות

כאמור." הנפרד החלק של כבעלים

זה: סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף34 אחרי . 34א5 סעיף הוספת

. הפיצויים שיעור
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השלישי בפרק ד' סימן לפי פיצויים לחישוב שנקבעו כללים (א) 34א.
גרימת על זה חוק לפי פיצויים בתביעות יחולו תשי"ט1959, המים, לחוק

אלה. בכללים שנקבעו הנזקים מסוג נזק

בעד הפיצויים שיעור יהיו כאמור, כללים נקבעו לא עוד כל (ב)
הקרקעות בפקודת כאמור  וחישובם תכנית פי על מקרקעין תפיסת
המחריבים ובשינויים שבו, סעיף20 למעט ציבור),31943, לצרכי (רכישה
בדבר ברשומות הפרסום מועד זה לענין יבוא השאר בין הענין; לפי
5 סעיף לפי ההודעה פרסום מועד במקום 19 סעיף לפי התכנית הנחת

פקודה." לאותה

 העיקרי לחוק 43 בסעיף , 6

יווסף: בסופו, (א), קטן בסעיף (1)

או הניקוז רשות ידי על נגבית הארנונה אם מינה, נפקא אין זה "לענין
מקומית": רשות ידי על

43 סעיף תיקון

.32 ,עמ' 1305 מס' 1 תוס' ע''ר1943, 3



אלה: קטנים סעיפים יבואו (ב) קטן סעיף אחרי (2)

מקומית רשות לחייב רשאי הפנים/ שר בהסכמת החקלאות' שר "(ג)
לרשות לשלם הניקוז' רשות בתחום מקצתו, או כולו כלול, שתחומה
שבתחומה' המקרקעין על הניקוז ארנונות של הכולל הסכום את הניקוז
מקומית ורשות אלה' מקרקעין לבעלי שנערכו סופיות שומות פי על
החייבים המקרקעין מבעלי לגבותן רשאית כאמור לשלמן שנתחייבה

הניקוז. לרשות במישרין אותן שילמו שלא במידה בתשלומן

הניקוז' לרשות ניקוז ארנונות לשלם מקומית רשות נתחייבה (ד)
התקציב לתקופת המגיע הארנונות של הכולל הסכום את בתקציבה תכלול
ורשאית הניקוז' לרשות כתשלום והן הניקוז ארנונות מגבית כתקבול הן
הכרעות עקב באומדן שינויים חלו אם בתקציבה' אלה פריטים לשנות היא

שומות." על ובערעורים בעררים

סעיף63 "שסעיףתיקון המלים יבואו (ב)"' סעיף30 "למעט המלים במקום העיקרי' לחוק בסעיף63 ,7
עליהם". חל אינו 34א

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

דיין משה
החקלאות שר


