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 שה כהןד מנ"ד רון דלומי ועו"עו: עורכים

 -1965ו"תשכ, )אספקת מים(חוק עזר לקרית טבעון  

 185' עמ ,)28.10.1965(ו "תשכ ,1789ת " ק  :פורס�
 28' עמ ,)24.9.1974(ה "תשל ,3229ת " ק  :תיקוני�

 863' עמ ,)28.7.1982(ב "תשמ ,�139 " חש 

טבעו& # קריתמתקינה המועצה המקומית,  לפקודת המועצות המקומיות23# ו22בתוק" סמכותה לפי סעיפי� 

 :חוק עזר זה

 ב" תשמ:תיקו&   הגדרות 

 -בחוק עזר זה  . 1

 ;סכרי� ותאי בקורת, תעלות, מסנני�, שסתומי�, מגופי�, צינורות, ברזי�- " אביזרי�"

 ;מכשיר שהותק& ברשת פרטית לש� מדידתה או קביעתה של כמות המי� המסופקי� לנכס- " מי��מד"

 ;טבעו&#יתהמועצה המקומית קר- " המועצה"

לרבות אד� אחר שנתמנה לעני& חוק עזר זה על ידי המועצה למלא את , מנהל מפעל המי� של המועצה- " המנהל"

 ;כול� או מקצת�, תפקידי המנהל

מיתק& או , משאבה וכ& כל מבנה, מנוע, צינור, מוביל, קידוח, סכר, תעלה, מנהרה, מעי&, בריכה, באר- " מפעל המי�"

למעט רשת , לאספקת� או להסדרת�, להעברת�, לאגירת�,  או המיועדי� לשמש לשאיבת מי�ציוד אחר המשמשי�

 ;פרטית

 ;1950#א"תשי, )א(כמשמעות� בצו המועצות המקומיות - " אדמה חקלאית"�ו" בני�", "נכס"

ו ברז ובי& בי& שהותק& ב, שטיפה וניקוי של בית מגורי� או משרד, כביסה במשק בית, תצרוכת בני אד�- " צרכי בית"

אספקת ( לפקודת המועצות המקומיות 16למעט הצרכי� שאינ� בגדר צרכי בית כמשמעותו בסעי" , שלא הותק&

  ;1936, )מי�

 ;בכולה או במקצתה, אד� המחזיק ברשת פרטית- " צרכ�"

 מכשיר אחר לחימו� או לפיזור וכ& כל מיתק& או, לוויסות, מיתק& להגברת לח,, דוד אגירה, אביזר- " רשת פרטית"

 .מי�#למעט מד, המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מי� לנכס

למעט השטח התפוס על ידי , חדרי השירותי� וחדרי הכניסה, המרפסות, שטח הרצפה של החדרי�- " שטח הבניה"

 .קירות חיצוניי�

 .צרכי ייצור או עיסוק בסחורה- " צרכי עסק"

 ב" תשמ:תיקו&   חיבור למפעל מי� 

 .אלא בידי המנהל, ניתוקו או חידושו, הצרתו, הרחבת חיבור,  לא ייעשה חיבור למפעל מי�)א( . 2

יגיש למנהל בקשה על , )א( בעל נכס הרוצה בחיבור למפעל מי� או בכל פעולה אחרת כאמור בסעי" קט& )ב(

 .לפי העני&, קיימת או מוצעת בותכנית של הנכס ושל רשת פרטית , לפי דרישת המנהל, גבי טופס שקבע המנהל ויצר"

ישולמו למועצה , לפי סעי" זה, פירוקו או חידושו, ניתוקו, הצרתו, הרחבת חיבור,  בעד חיבור למפעל מי�)ג(

 .אגרות מראש בשיעורי� שנקבעו בתוספת והוצאות בהתא� לחשבו& שיגיש המנהל

בזמ& הגשת בקשה להיתר בניה ,  בעל נכס שבו קיימת רשת פרטית מחוברת למפעל מי� ישל� למועצה)ד(

אגרה בשיעור שנקבע בתוספת בעד שטח תוספת הבניה או הבניה , 1965#ה"התשכ, בנכס בהתא� לחוק התכנו& והבניה

 .החדשה שלגביה הוגשה הבקשה

 . בעד הנחת קו צינורות מי� זמני ישל� המבקש למועצה הוצאות מראש לפי חשבו& שהגיש המנהל)ה(

 רשת פרטית
פרט , לא יסירנה ולא יטפל בה בדר- אחרת, לא ישנה רשת פרטית קיימת,  לא יתקי& אד� רשת פרטית)א( . 3

 .אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל, לצור- תיקוני� דחופי� הדרושי� להזרמת מי� סדירה

,  תוגש בכתב בצירו" תכניות הרשת המוצעת או תכנית השינוי או התיקו&)א( בקשה להיתר לפי סעי" קט& )ב(

 .תשול� למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית, בעד ההיתר; הכל לפי העני&

 .שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל חשבונו,  התקנת הרשת הפרטית)ג(

 .להנחת דעתו של המנהל,  הרשת הפרטית תוחזק במצב תקי& על ידי הצרכ& ועל חשבונו)ד(

, כולה או מקצתה, כס או צרכ& רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיער- בדיקה של הרשת הפרטית בעל נ)ה(

 .בעד בדיקה כאמור תשול� למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. והמנהל ימלא בקשה זו, שהותקנה בנכס

יה� סוג, תיקונה או שינויה אלא באביזרי� שמידותיה�,  לא ישתמש אד� לצור- התקנת רשת פרטית)ו(

 .וטיב� נקבעו על ידי המנהל

,  באביזרי� אחרי�)ו( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרי� שנקבעו על ידיו כאמור בסעי" קט& )ז(

או , לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכ& אלא א� כ& האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקי&, הורה המנהל כאמור

 .לבזבוז� או לזיהומ�, ביזר או גר� להפרעות באספקת המי�מי� או א#מנע את פעולתו התקינה של מד
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 ב"תשמ, ה" תשל:תיקו&   אגרת הנחת צינורות 

ע� הגשת בקשה לחבור רשת ,  בעל נכס הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מי� ישל� למועצה)א( . 4

 .בעו בתוספתאגרת הנחת צינורות בשיעורי� שנק, )ב(3פרטית בנכס למפעל מי� לפי סעי" 

בזמ& הגשת בקשה להיתר בניה ,  בעל נכס שבו קיימת רשת פרטית מחוברת למפעל מי� ישל� למועצה)ב(

אגרה בשיעור שנקבע בתוספת בעד שטח תוספת הבניה או , 1965#ה"התשכ, בהתא� לחוק התכנו& והבניה, בנכס

 .הבניה החדשה שלגביה הוגשה הבקשה

 מי��התקנת מד
ובשעת הצור- רשאי הוא , מי� בכל נכס שלו מספקי� או עומדי� לספק מי�#י להתקי& מד המנהל רשא)א( . 5

 .להחליפו או להסירו, לתקנו, לבדקו

 .המי� הוא רכוש המועצה# מד)ב(

 .לא יוחל" ולא יוסר אלא על ידי המנהל, לא יתוק&, לא ייבדק, מי�# לא יותק& מד)ג(

 .מי� בשיעורי� שנקבעו בתוספת#קנת מדמי� ואגרת הת# צרכ& ישל� למועצה אגרת מד)ד(

 יו� מיו� פרסו� חוק עזר זה ברשומות 30רשאי צרכ& להביא למנהל תו- , מי�# במקו� תשלו� אגרת מד)ה(

 .מי� מהדג� שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו ברשתו הפרטית#מד

 .בלבדמי� # ישל� למועצה אגרת התקנת מד)ה(מי� לפי סעי" קט& # הביא צרכ& מד)ו(

# מותק& ברשתו הפרטית של הצרכ& יהא פטור ג� מאגרת התקנת מד)ה(המי� כאמור בסעי" קט& # היה מד)ז(

 .מי�

מלבד א� נגר� הנזק באשמתו של אחד מעובדי , מי� או לאבדנו# צרכ& יהיה אחראי לכל נזק שייגר� למד)ח(

 .המועצה בעת מילוי תפקידו

; המי� ייבדק על ידי המנהל#אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמדהמי� # צרכ& שיש לו יסוד לחשוש שמד)ט(

האגרה תוחזר א� . ישל� הצרכ& למועצה מראש אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת, מי� כאמור#בעד בדיקת מד

 .המי� היה פגו�#העלתה הבדיקה שמד

 

 אגרת מי�
רת מי� בשיעור שנקבע בתוספת לפי  בעד אספקת מי� לנכס המחובר למפעל מי� ישל� צרכ& למועצה אג)א( . 6

 .ובלבד שלא תפחת מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת, המי�#כמות המי� שנרשמה על ידי מד

המי� לא פעל כהלכה במש- תקופה מסויימת או שהוצא לרגל תיקוני� או מסיבה # מצא המנהל כי מד)ב(

עד כמות המי� שנקבעה לפי התצרוכת סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכ& בתשלו� ב

או לפי התצרוכת של התקופה , הממוצעת במש- שני החדשי� שקדמו לאותה תקופה ובמש- שני החדשי� שלאחריה

 .כפי שימצא לנכו&, המקבילה בשנה הקודמת

רשאי הוא לפי מיטב הערכתו לחייב את , המי� אינו מדייק ברישו� כמות המי�# מצא המנהל כי מד)ג(

 .המי� רש� אותה כתוספת או כהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו#שמד,  בתשלו� בעד כמות המי�הצרכ&

וחייב הוא לפי , רשאי המנהל מיזמתו הוא, מי� אחד נכס המוחזק על ידי צרכני� אחדי�# משמש מד)ד(

, הצרכני�בקשת אחד הצרכני� להורות על חלוקת האגרות או כל תשלו� אחר המגיע לפי חוק עזר זה בי& אות� 

באופ& שכל צרכ& ישל� אותו חלק מהאגרות והתשלומי� האמורי� בהתא� ליחס שבי& החדרי� המוחזקי� על ידו 

ובלבד שלא יפחתו מהשיעורי� המינימליי� שנקבעו , המי� משמש אות�#ובי& המספר הכולל של החדרי� שמד

 .כני� על פי הסכ� בכתב של כל הצרכני�כ& רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומי� בי& הצר. בתוספת

המשתמשי� בו מקצת� למגורי� ומקצת� , מי� אחד נכס המוחזק על ידי צרכני� אחדי�# משמש מד)ה(

, המי�#שנרשמה על ידי מד, רשאי המנהל להערי- את חלקו של כל אחד מהצרכני� בכמות המי�, לצרכי� אחרי�

 .ובלבד שלא יפחתו מהשיעורי� המינימליי� שנקבעו בתוספת,  לכ-ואגרת המי� תשול� על ידי כל צרכ& כזה בהתא�

ונתגלתה נזילה ברשת הפרטית בחלק המוחזק , מי� אחד נכס המוחזק על ידי צרכני� אחדי�# משמש מד)ו(

רשאי המנהל להערי- את כמות המי� שנזלו ואגרה בעד כמות מי� זו תשול� על , על ידי אחד או אחדי� מהצרכני�

 .רכ& או אות� צרכני�ידי אותו צ

יחולק , והיה הפרש ברישו� ביניה�, מי� כללי לכל הנכס#מי� דירתיי� לכל הצרכני� וכ& מד# הורכבו מדי)ז(

 .אלא א� כ& הגיעו כל הצרכני� להסכ� בכתב ע� המנהל על אופ& חלוקה אחר, ההפרש באופ& שווה בי& כל הצרכני�

 אספקת מי� לפי חוזה
 .להתקשר ע� צרכ& בחוזה מיוחד לאספקת מי� ולקבוע בו תנאי�, באישור שר הפני�,  המועצה רשאית)א( . 7

 .יחולו תנאי החוזה,  היתה סתירה בי& תנאי החוזה ובי& הוראות חוק עזר זה)ב(

 פקדונות
באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכ& להפקיד בקופת המועצה פקדו& כפי שיקבע להבטחת  . 8

 בלי לפגוע בדרכי גביה -המי� או קלקולו ולגבות מתוכו #תשלו� אגרות מי� לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבד& מד

 . כל סכו� המגיע מאת הצרכ& כאגרה או כדמי נזק כאמור-אחרות 
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 מועד התשלו�
 . יו� מתארי- מסירת הדרישה לכ- מאת המועצה14אגרת מי� ותשלומי� אחרי� ישולמו תו-  . 9

 אישור סכו� ההוצאות
אישור המנהל על . יכריע המנהל באישור בכתב, נתעוררה שאלה בדבר סכו� הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה . 10

 .גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכ-

 ניתוק החיבור
השתמש , או שבזבז מי�,  צרכ& שלא סילק במועד הקבוע את הסכומי� שהוא חייב בה� לפי חוק עזר זה)א( . 11

 .רשאי המנהל להתרות בו בכתב, מי�#או שפגע במד, זיהמ� או פגע בה� בצורה אחרת, בה� לרעה

לנתק את החיבור בי& אותו ,  ימי� מיו� מסירת ההתראה5רשאי המנהל כתו� ,  לא שעה הצרכ& להתראה)ב(

 .המי�חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכ& ובי& יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל 

רשאי המנהל בכל , 16 או שחיבורה חודש בניגוד לסעי" 2 רשת פרטית שחוברה למפעל מי� בניגוד לסעי" )ג(

 .עת לנתק את החיבור

לא יחודש אלא לאחר תשלו� כל הסכומי� המגיעי� מהצרכ& , )ג( או )ב( חיבור שנותק לפי סעי" קט& )ד(

בעד . הכל לפי העני&, מי� כאמור# למנוע פגיעה במי� או במדכדי, או לאחר תיקו& הדברי� הטעוני� תיקו&, כאמור

 .תשול� אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת, )ב(חידוש חיבור שנותק לפי סעי" קט& 

 הפסקת אספקת מי�
רשאי המנהל במידת ,  בשעת חירו� או במקרה של צור- דחו" בתיקוני� במפעל המי� או ברשת הפרטית)א( . 12

 .כב או להפסיק את אספקת המי� כולה או מקצתהלע, לנתק, הצור-

 אינו פוטר צרכ& מתשלו� האגרות והתשלומי� האחרי� שהוא חייב )א( השימוש בסמכויות לפי סעי" קט& )ב(

 .לפי חוק עזר זה

חייב המנהל לבצע מיד , )א(לעיכוב או להפסקת אספקת המי� כאמור בסעי" קט& ,  חלפה הסיבה לניתוק)ג(

 .ללא תשלו�,  הפרטית שנותקאת חיבור הרשת

 רשות כניסה
 ובשעת חירו� בכל 17.00# ל08.00רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי& ,  המנהל או כל מי שהורשה על ידיו)א(  . 13

  -על מנת , זמ& סביר

צינור או אביזרי� או כיוצא , מי�#למסור או למדוד מד, להחלי", לשנות, לתק&, לבדוק,  להתקי&)1(

 ;לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחו, לעשותובה� או 

שימוש לרעה או זיהו� של מי� או פגיעה אחרת במי� או לברר את כמות ,  לבדוק א� היה בזבוז)2(

 ;המי� שסופקה לצרכ&

 ; למסור כל חשבו& או לגבות כל אגרה או תשלו� אחר לפי חוק עזר זה)3(

 ;12 או �11 לפי סעי" לעכב ולהפסיק אספקת המי,  לנתק חיבור או לנתק)4(

 ; לבדוק א� קויימו הוראות חוק עזר זה)5(

 . לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה)6(

  .)א( לא יעכב אד� ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעי" קט& )ב(

 שימוש במי�
 .ה שאחר יבזבז מי� שברשותו לא יבזבז אד� ולא יגרו� או ירש)א( . 14

 לא ישתמש אד� במי� ולא יגרו� או ירשה שאחר ישתמש במי� שברשותו אלא לצרכי בית או למטרה )ב(

 .אחרת שקבע המנהל

 . לא ישתמש אד� במי� לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתא� לתנאי ההיתר)ג(

כניס לתוכו ולא יגרו� להכניס לתוכו בעל חיי� או חפ, ולא לא י,  לא ירח, אד� במפעל מי� ולא יכבס בו)ד(

 .יעשה בו כל מעשה העלול לגרו� לזוהמה או להפרעה באספקת המי�

 .מי תעשיה כימית או כיוצא בזה, מי שופכי&,  לא יחבר אד� מערכת מי שתיה למערכות של מי� דלוחי�)ה(

 .אלא ברשות המנהל,  כיוצא בזהאו, ערבול,  לא ינצל אד� את לח, המי� לפעולות הרמה)ו(

 לא ישתמש אד� במי� לצרכי השקאה ולא יגרו� ולא ירשה שאחר ישתמש במי� שברשותו לצרכי )ז(

 .השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורס� בתחו� המועצה

 . לא ישתמש אד� במי� המיועדי� להשקאה לצרכי� אחרי�)ח(

 .כל אביזר השיי- למפעל המי�, שלא כדי& לא יפתח אד� ולא יסגור )ט(

 . לא יפתח אד� ברז שריפה אלא לצור- כיבוי שריפה)י(

 . ברז המיועד להשקאת נטיעות ציבוריות- פרט לעובד המועצה במילוי תפקידו - לא יפתח אד� )יא(

 מכירת מי� והעברת�
עוכבה או הופסקה לו אספקת , תקהפרט לאד� שנו, לא ימכור אד� מי� ולא יעביר אות� לרשות אד� אחר . 15

 .אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל, 11המי� לפי סעי" 
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 חידוש חיבור שנותק
 . חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל)א( . 16

רואי� אותו כמחודש על , )א( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעי" קט& )ב(

 .ידי הצרכ& כל עוד לא הוכח ההיפ-

 שמירה מפני זיהו�
 .בור זבל או מקו� מזוה� אחר אלא במרחק סביר ממפעל המי�, לא יפתח אד� ולא יקיי� בור שופכי& . 17

 דרישת תיקוני�
ישה בכתב כל צרכ& או בעל  רשאי לחייב בדר) ראש המועצה-להל& ( ראש המועצה או מי שהוסמ- על ידיו )א( . 18

לתק& או לסלק כל מפגע , תו- זמ& שנקבע בדרישה, או כל בעל או מחזיק של נכס, רשת פרטית או בעל חלק ממנה

 .שעלול לפגוע באספקת מי� סדירה

 . מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה)ב(

רשאית המועצה לבצע את , )א( לא מילא מי שנדרש לכ- אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעי" קט& )ג(

 .העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע

 מסירת הודעות
א� נמסרה לידי האד� שאליו היא , חשבו& או מסמ- אחר לפי חוק עזר זה תהא כדי&, דרישה, מסירת הודעה . 19

, י אחד מבני משפחתו הבוגרי�ליד, או נמסרה במקו� מגוריו או במקו� עסקו הרגילי� או הידועי� לאחרונה, מכוונת

או נשלחה בדואר במכתב רשו� הערו- אל אותו אד� לפי מענו במקו� , או לידי כל אד� בוגר העובד או המועסק ש�

א� אי אפשר לקיי� את המסירה כאמור תהא המסירה כדי& א� ; מגוריו או עסקו הרגילי� או הידועי� לאחרונה

או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוני� הנפוצי� , י�הוצגה במקו� בולט באחד המקומות האמור

 .שאחד מה� לפחות הוא בשפה העברית, בתחו� המועצה

 ענשי�
 -דינו , ובמקרה של עבירה נמשכת, * שקלי� חדשי�900 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה . 20

כת העבירה אחרי הרשעתו בדי& או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בעד כל יו� שבו נמש*  שקלי� חדשי�36קנס נוס" 

 .בכתב מאת ראש המועצה
   

 .�417 "חש; 25.1.1990 תחילה ביו�  *

 ביטול
 . בטל- 1961#א"תשכ, )אספקת מי�(טבעו& #חוק עזר לקרית . 21

 הש�
 ".1965#ו"תשכ, )אספקת מי�(טבעו& #חוק עזר לקרית"לחוק עזר זה ייקרא  . 22

 פתתוס
 �227 "חש; 27.5.1984תחילה ביו� 

       

 האגרה בשקלי�                                      

 - ))ד(# ו)ג(2סעי" (אגרת חיבור רשת פרטית  . 1

  31,000     עסק או יחידה אחרת , לכל יחידת דיור)  1 (

 לפי דרישת , פירוק החיבור או התקנתו מחדש, הרחבת החיבור)  2( 

  -  הצרכ&      

  2000         2" עד  

  3000         2" מעל  

  1500     ))ב(3סעי" (אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית  . 2

  2000      ))ה(3סעי" ( אגרת בדיקה של רשת פרטית  . 3

 - )4סעי" (אגרת הנחת צינורות  . 4

  205    )קרקע שעליו עומד הבני&כולל ה(ר " מ100ר שטח הקרקע עד "לכל מ) 1 (

  321      ר " מ100ר שטח הקרקע מעל "      לכל מ

 -ובנוס" לזה 

  1055    ר של שטח הבניה בכל קומה " לכל מ-בבני& מגורי� )  2( 

  1200   ר של שטח הבניה בכל קומה " לכל מ-  בבני& שאינו למגורי� )3( 

 לפי המחיר שנקבע ליצר&  - ))ד(5סעי" (מי� #אגרת התקנת מד . 5

  .15%בתוספת , 1957#ח"התשי, לפי חוק הפיקוח על מצרכי� ושירותי� 
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  2500       ))ט(5סעי" (מי� # אגרת בדיקת מד . 6

  1500       ))ד(11סעי" ( אגרת חידוש חיבור  . 7

 .נתאשר

 )1965 באוגוסט 29(ו "באלול תשכ' א

 קלברג. י

 ראש המועצה המקומית 

 טבעו��תקרי

 חיי� משה שפירא     

      שר הפני�     

 


