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 מועצת הרשות

 
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה 

כללי מדידת קבוע הוראת שעה בלבדבר הכוונה להשמיע עמדתו 
 לעניין הארכת תוקף שירות של מדי מים מסוימים מים )מדי מים(

 
כללי מדידת מים ת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוט דנה 7.9.2020 מיוםבישיבתה 

 :לשמיעת עמדות הציבור האישרה את פרסומו 2020 –)מדי מים(, )הוראת שעה(, התש"ף 
 

ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת 
 לים לשמיעת עמדות הציבור"(.)לשונית "כל www.water.gov.ilהרשות בכתובת 

 
בכתב בלבד באמצעות הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים 

 . council@water.gov.ilאו בדוא"ל לכתובת  7608000-03פקס שמספרו 
 

 12:00בשעה  11.10.2020-' האיום יאוחר מעל העמדות להגיע למזכירות המועצה לא 
 

 .074-7677600/5ו: מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספר
 

המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, 
ברשות המים או בפני מליאת להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי 

 המועצה. 
 

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, 
לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת 

 מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.

 

 מזכירות המועצה

 2020 ספטמבר 10-נט של רשות המים בפורסם באתר האינטר
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 כלליםטיוטת 
 

 יםהמוצע כלליםשם ה

 2020 -, התש"ף (הוראת שעה)כללי מדידת מים )מדי מים(, 

 

 הכללים המוצעים והצורך בהםמטרת 

מטרתם של הכללים המוצעים, לקבוע תקופות לבדיקה ולכיול של מדי מים מסוימים, לאחר שהתברר, כי 

 יכולים למלא את תפקידם תקופות ארוכות יותר, בטרם יוסרו מרשת האספקה.  כלליםהנקובים ב המדים

 

 : יםהמוצע כלליםלהלן נוסח טיוטת ה

  

 7608000-03או פקס  council@water.gov.ilלהגשת עמדות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל 

 12:00בשעה  11.10.2020-מלא יאוחר 
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 : מועצת הרשות הממשלתית למים ולביובמטעם  כלליםטיוטת 

 2020 -, התש"ף (הוראת שעה)כללי מדידת מים )מדי מים(, טיוטת 

, קובעת 19551 –( לחוק מדידת מים, התשט"ו 1)13סמכותה לפי סעיף בתוקף   

 מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: 

   

הארכת מועד 

 לבדיקה וכיול

( עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב 2020באוקטובר  1י"ג בתשרי התש"ף )בתקופה שמיום   .1

  -(, יראו כאילו 2021בדצמבר  31)

 19882 –( לכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח 1)א()44בסעיף  (א)   

"אולם מד מים מהירותי  33הכללים העיקריים( בסופו יבוא  –)להלן 

–מהירותי ומד מים  ELSTERמתוצרת חברת   H-4000וולטמן מדגם 

, תוצרת חברת סנסוס )מיינקה( יימסר MEISTREAMוולטמן מדגם 

 לפחות.". לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים

"אחת לשש  לחמש שנים" יבוא( במקום "אחת 3)א()44בסעיף  (ב)   

 שנים".

 

 

 (20___ ב________ התש_______ )___ ב________ ____

 (1ת-3-195)חמ 

 

__________________ 

 גיורא שחם

 יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

 למים ולביוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .350; התשס"ו, עמ' 82ס"ח התשט"ו, עמ'  1
 .499; התשע"ט, עמ' 1110ק"ת התשמ"ח, עמ'  2
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ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

תחום מדי המים נמצא מזה זמן בבחינה מקצועית מעמיקה, לאחר שנעשו בו כבר רפורמות שהביאו לפתיחת 

שוק מדי המים למדים נוספים לרבות מדים המיובאים מחו"ל ועומדים בתקינה אירופית. במקביל הוסרה 

 מדי מים. ישראלי לתקן ההרישמיות מ

 

אחת השאלות הנבחנות במסגרת הבדיקה המקצועית נוגעת לתקופה שבה יכול מד מים לשמש בתפקידו, תוך 

תקופת שירות(. ההחלטות בעניין זה יתקבלו בהמשך  –שמירה על רמת הדיוק שהוגדרה לו בכללים )להלן 

תהליך הבחינה המקצועית. לצד תהליך זה, אושרו לאורך השנים כמה הארכות לתקופות השירות הקבועות 

בכללים העיקריים. בהוראת השעה המוצעת כאן, מוצע לקבוע לפרק זמן נוסף תקופות שירות ארוכות יותרת 

בר שהארכת תקופת השירות אינה מביאה לחריגה שלהם מרמת הדיוק למדים מסוימים, שלגביהם הוכח כ

 האמורה. 

 

מוצע לקבוע לגבי שני מדי המים הנזכרים בסעיף תקופת שירות של ארבע שנים במקום  -)א( לכללים 1לסעיף 

שנתיים. החלטה זו מבוססת על תוצאות חיוביות בניסוי שנעשה לגבי מידת הדיוק של המדים האמורים לאחר 

 ופות שירות ארוכות.תק

 1.5סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל -מוצע להאריך את תקופת השירות של מד מים רב –)ב( לכללים 1לסעיף 

  לשש שנים.  חמש שניםממ"ק  2.5מ"ק עד 

 

הכללים מציעים לקבוע את הארכות השירות האמורות כהוראת שעה, שכן נושא תקופות השירות צפוי לקבל 

 שינויים עם השלמת הבחינה המקצועית הנזכרת לעיל.  התייחסות ולעבור

 


