
 

 ארגון עובדי המים | ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה 
 7903440-09 |  פקס:   7903444-09|  טלפון:    45840קיבוץ אייל  ד.נ שרון תיכון מיקוד 

                                                 iwwa@iwwa.co.il|  Mail:   www.iwwa.co.il      |

 
 

11.10.2020 

 

 לכבוד

 מועצת רשות המים

 ירושלים

 

 ,שלום רב 

 

 לעניין הארכת תוקף שרות של מדי מים מסוימים   -הנדון: כללי מדידה )מדי מים( 
 הערות לשימוע הציבורי

 

הפועלת   בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  המים  עובדי  ארגון  מים   למעןבשם  מים  ,  מפיקי  צרכני 

"כללי מדידה  ל , להלן התייחסותנו  ולמען החקלאות והחקלאים   לחקלאות בכלל וצרכני מי קולחין בפרט

לתאריך  לעניין הארכת תוקף שרות של מדי מים מסוימים", לשימוע והערות הציבור עד    -)מדי מים(  

 .  11.10.2020 -ה

 

המים   רשות  את  לברך  ברצוננו  דברינו,  מדידת מחדש  ארגון  לרגל  בראשית  בתחום  מובילה  שהיא 

 : בשני העיקריים הבאים  . הדבר מתבטאהשימוש במים 

דווקא   .1 ולאו  רחבה  לתקינה  המים  מדי  שוק  )מ.ת.י.(  רק  פתיחת  הישראל  התקני  מכון  של 

 זמן ועלות.  שהיווה "צוואר בקבוק" בהיבטים של

 הארכת מועדי החובה והצורך בכיול מדי המים.  .2

 

עם זאת, ברצוננו לעלות מספר נקודות שאנו חושבים שעל מועצת רשות המים לתת עליהן 

 בהתאם:  מענהואת הדעת 

  עשות כיחידה אחת. המצב הנוכחיילה  כים אישור של מדי מים על פי תקן ואישור שימוש צרי  .1

למשתמשים ומקשה על המשתמש    מהווה בעיה קשה,  ולאורך זמן  של חלקיות האישורים 

לכייל. לדבר חשיבות רבה   צריך  באיזה מדי מים הוא יכול להתקין או   לדעת ולהיות מעודכן

 . וספקים   מדי מים בין  יותר למשתמש בבואו לכלכל את מהלכיו העסקיים כגון השוואת עלויות  

אישורים "מתגלגלים" של מדי מים תיקנים, מוצע למועצת רשות המים במצב הנוכחי של   .2

ים בשנה טבלה מרכזת של מדי המים המאושרים על יהמים תפרסם לפחות פעמ  שרשות 

 התקנה וכיול.   ידה לשימוש,

לנתון  .3 וידועים למשתמש מראש.  להיות מקסימליים  צריכים  מועדי ההחלפה/כיול  הארכת 

מד מים משמעות    ההחלפה/כיול  ד ארגונית/עסקית לכל משתמש. להארכת מועחשיבות  

מחויב להוראות כללי הו  כספית רבה ביותר בעיקר בהיות הצרכן בעל מספר רב של מדי מים 

 מדי המים והמניה. 
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זו מחייבת את  .4 רוב מדי המים הראשיים מחויבים להיכלל במערכת הקר"מ. מערכת  כיום 

ג לבנוסף    הצרכן, זו עלות כבדה מד המים,  ם תקשורת עם מערכת התקשורת הסלולרית. 

מוצע למועצת רשות המים לאפשר הכללת גורמים   מד המים.  להכוללת ש   של העלות נוספת  

 העשייה של רשות המים בנושא מדי המים.  מסחריים נוספים בתחום זה על פי דגם 

ן התקנתם, מועדי  לא בכדי מקיימת רשות המים רגולציה הדוקה על תקני מדי המים, אפיו .5

ועוד. הגדילה רשות המים ופרסמה מחירון של עלויות מדי המים + עלויות    תם והחלפ  ם כיול

 התקשורת וחיבורם לקר"מ.

 

"לקוח שבוי" של ספק מדי המים ובעיקר  בסיטואציה של    האפשרות שהצרכן יהיהמהאמור לעיל ועקב  

מוצע התקשורת,  לקבוע    של  המים  מעקב  ולרשות  מועדי לקיים  )כגון  ועוד  אלו  עלויות  של  ובקרה 

 הספקה וכו'(.

 

 עד כאן עיקרי הערותינו לכללים המוצעים. 

 במידת הצורך, נשמח להבהיר דברינו במידה ופרט כל שהוא אינו נהיר דיו.

 

 ,בברכה ובכבוד                                                                
 

 יונית פרטוק                                                                                                                         
                                                                                                                מנכ"לית ארגון עובדי המים            
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