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מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר , 1.41, לפקודת המועצות המקומיות .בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 :זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 0

, אגירתם והעברתם, המשמשים לשאיבת מים, מבנה ומיתקן, תעלה וסכר, מנהרה, בריכה, באר- " מפעל מים"
 ;למעט רשת פרטית, והמהווים יחידה משקית אחת

 ;המצויים בנכס והמשמשים לאספקת מים לאותו נכס, מים-למעט מד, אביזר או מכשיר אחר- " רשת פרטית"

 ;מסננים ותאי ביקורת, ומיםשסת, צינורות, ברזים- " אביזרים"

 ;מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסופקת לנכס- " מים-מד"

 ;או קרקע תפוסה או פנויה, בנין או חלק ממנו- " נכס"

שנתמנה לענין חוק עזר זה על ידי המועצה למלא את , לרבות פקיד אחר, מנהל מפעל מים של המועצה- " מנהל"
בעל רשיון  - 6ואם ניתן רשיון להקים מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף , כולם או מקצתם, די המנהלתפקי

 ;לגבי מפעלו

 ;אדם המחזיק ברשת פרטית- " צרכן"

 ;המועצה האזורית מנשה- " המועצה"

 .רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות ברשת פרטית- " רשיון שרברב"

 ון להקמת מפעל מים ולהפעלתורשי

אלא לפי רשיון מאת ראש , לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים( א) . 2
 .המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון

 .תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו( ב)

תוך , יב להגיש למועצהחי, המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו( ג)
 .בקשה לרשיון, ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור

 .בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת( ד)

 -לא תחול על ( ד)הוראת סעיף קטן ( ה)

 ;המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד( 1)

 .המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי משקיהם החקלאייםתאגיד ( 6)

 חיבור למפעל מים

 .חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל( א) . 3

 .בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף מפה של אותה רשת( ב)

 -בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה ( ג)

 וכן, אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת( 1)

 .הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל( 6)

 רשת פרטית

פרט , לא יסירנה ולא יטפל בה בדרך אחרת, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יתקין אדם רשת פרטית( א) . 4
 .אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל, הדרושים להזרמת מים סדירהלצורך התיקונים התכופים 



אלא באביזרים , לתיקונה או לשינויה או להחלפתה, לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית( ב)
 .שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל

על הצרכן  לא יחולו הוצאות ההחלפה, הורה המנהל כאמור; המנהל רשאי להורות על החלפת אביזרים( ג)
 .מים-אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע את פעולתו התקינה של מד

 אגרת הנחת צינור מים

הגובל קטע רחוב שבו הניחה  -פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים  -בעל נכס  . 5
 .שנקבע בתוספת ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור, המועצה צינור מים

 מים-רכישת מד

 .לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל, מים-לא יתקין אדם מד (א) . 9

מים עם אביזרים לשם -המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד( ב)
לא מילא הצרכן אחר הדרישה . הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה תוך עשרים יום. התקנתם על ידי המנהל

מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של -רשאית המועצה לרכוש מד, תוך התקופה האמורה
 .המים והאביזרים בהתאם לחשבון-מד

 .מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת-בעד התקנת מד( ג)

המים -רשאי המנהל להתקין את מד, (ב)ף קטן מים כאמור בסעי-לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד( ד)
 .ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת

מים ישלם הצרכן אגרה -בעד תיקון מד. מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת-בעד בדיקת מד( ה)
אות התיקון אם מד המים לא המים תוקן על ידי עובד המועצה או את הוצ-חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד

 .תוקן על ידי עובד המועצה

רשאי הוא לדרוש מהמנהל שיבדוק את , המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה-היה לצרכן יסוד לחשוש שמד( ו)
 (.ה)ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן , המים פעל כהלכה-נתגלה שמד. המים ללא תשלום נוסף-מד

 ניתוק החיבור

 -המנהל יתרה בצרכן ( א) . 7

 ;שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל( 1)

שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו מתבזבזים או עלולים ( 6)
 ;להתבזבז גם בלי שימוש

תיקון מיתקני המים -אישזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי ( 1)
 .שברשותו

בתום שבעה ימים מיום מסירת ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף , רשאי המנהל, לא שעה הצרכן להתראה( ב)
לנתק את החיבור בין אותו חלק של , (1)-ו( 6()א)ובתום שלושה ימים מיום מסירת ההתראה לפי סעיף קטן ( 1()א)קטן 

 .צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המיםהרשת הפרטית אשר בהחזקתו של אותו 

כדי למנוע פגיעה , לא יחודש אלא לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון( ב)חיבור שנותק לפי סעיף קטן ( ג)
 .ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע בתוספת, במים כאמור

 חידוש חיבור שנותק

 .לא יחודש אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל( ב)9שנותק לפי סעיף חיבור של רשת פרטית ( א) . 8

רואים אותו כמחודש על , (א)חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן ( ב)
 .ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך

 הפסקת מים

, רשאי המנהל, רשת הפרטיתאו במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ב, בשעת חירום( א) . 6
 .כולה או מקצתה, לעכב או להפסיק את אספקת המים, לנתק, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה

אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתשלומים האחרים שהוא חייב ( א)השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן ( ב)
 .בהם לפי חוק עזר זה



חייב המנהל לבצע מיד , (א)אספקת מים כאמור בסעיף קטן  לעיכוב או להפסקת, חלפה הסיבה לניתוק( ג)
 .את חיבור הרשת הפרטית שנותק

 רשות כניסה

 -על מנת  -בכל זמן סביר  -ובשעת חירום , 19.00-ל 6.00בשעות שבין , המנהל רשאי להיכנס לכל נכס(  א) . 01

או , למדוד, לסלק, לשנות, תקןל, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לבדקו, לתקנו, מד מים, להתקין( 1)
 ;ברז או שסתום וכיוצא באלה, להניח מחדש צינור

 .או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן, שימוש לרעה או זיהום של מים, לבדוק אם יש בזבוז( 6)

 (.א)לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן ( ב)

 השימוש במים

אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי בית או לצורך שקבע לא ישתמש ( א) . 00
 .המנהל

 .לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור( ב)

ולא , לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ, לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו( ג)
 .מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת מיםיעשה בו כל 

לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו לצרכי השקאה אלא ( ד)
 .בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה

 .םהמי-מים ובמיתקנים המובילים את המים למד-במד, למעט המנהל, לא יטפל אדם( ה)

 שמירה מפני זיהום המים

 .או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל המים, בור זבל, לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין . 02

 דרישת תיקונים

כל צרכן או , בדרישה בכתב, רשאי לחייב( ראש המועצה -להלן )ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו ( א) . 03
 .לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה, תוך זמן שנקבע בדרישה, בעל רשת פרטית או חלק ממנה

 .חייב למלא אחריה, שנמסרה לו דרישה כאמור, צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה( ב)

, (א)ת הפרטית או חלק ממנה אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן לא מילא הצרכן או בעל הרש( ג)
רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק 

 .הכל לפי הענין, ממנה

 רשיון שרברב

 .אם ניתן לו רשיון שרברב לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא( א) . 04

לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות שרברבות או למחזיק בנכס , בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל( ב)
 .בכל עת שיידרש לכך, כזה

ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא מסמך המוכיח את ( ג)
 .הכשרתו כשרברב

 .במרס של השנה שלאחר נתינתו 11-ון שרברב הוא עד לתקפו של רשי( ד)

 .בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו בתוספת( ה)

 .שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום תקפו של הרשיון( ו)

 מסירת הודעות

או נמסרה , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, תהא כדיןמסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה  . 05
או לידי כל אדם , במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים

או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום , בוגר העובד או המועסק שם
 .סקו הרגילים או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעהע



 ענשים

 (ד"תיקון התשע)

 .(בוטל) . 09
 

 השם

 ".1.10-ך"תש, (אספקת מים)חוק עזר למנשה "לחוק עזר זה ייקרא   . 07

 תוספת
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