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 2017-ח)תיקון(, התשע" כללי מדידת מים )מדי מים(

1955-( לחוק מדידת מים, התשט"ו1)13בתוקף סמכותה לפי סעיף  
1

, קובעת מועצת הרשות 

 הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1988-מים(, התשמ"חלכללי מדידת מים )מדי  1בסעיף   .1 1תיקון סעיף 
2

 הכללים העיקריים( –)להלן  

–  

 לפני ההגדרה "מד מים" יבוא:  (1)  

אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים וביוב,  –"אתר האינטרנט"    

 ;www.water.gov.ilיא לחוק המים, שכתובתו 124שהוקמה לפי סעיף 

 במקום ההגדרה "מד מים" יבוא:  (2)  

 או המופקות המים כמויות את וסוכם המונה מכשיר –"מד מים"    

 ;".המסופקות

 אחרי ההגדרה "בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה" יבוא:  (3)  

 EU/2014/32הדירקטיבה האירופאית  –"הדירקטיבה האירופאית"    

 בנוגע למדי מים, על עדכוניה;

1953 –חוק התקנים, התשי"ג  –"חוק התקנים"    
3

; 

לחוק  2מכון התקנים הישראלי שהוקם לפי סעיף  –"מכון התקנים"    

  התקנים;

 בסופו יבוא: (3)  

כון התקנים או שהוגש למכפי  של מד המים, תיעוד טכני -""תיק מוצר"   

 הכולל את פרטי ,לגורם המאשר, הקבוע בהוראות הדירקטיבה האירופית

המאפשרים  את שאר הפרטיםהמוצר על כל מרכיביו, אופן ייצורו ותפעולו ו

התקן הישראלי או הדירקטיבה האירופית, הערכת התאמתו לדרישות את 

 ".לפי העניין.

 בטל. –לכללים העיקריים  33סעיף   .2 33ביטול סעיף 

 א לכללים העיקריים יבוא: 33במקום סעיף   .3 א33החלפת סעיף 

דגם מד  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר  (א) א.33 אישור דגם מד מים"  

 והוא המפורטים להלןמים שמתקיימים בו כל 

 :בתנאים אישורו את להתנות רשאי

                                                           
 .350; התשס"ו, עמ' 82ס"ח התשט"ו, עמ'  1
 .51; התשע"ז, עמ' 1110, עמ' מ"חק"ת התש 2
3
 162; התשע"ז, עמ' 30ס"ח התשי"ג, עמ'  

 חלק א' 3חומר לסעיף 
 9.11.17 – 165ישיבת מועצה מס. 
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 63הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י   (1)     

 או הדירקטיבה האירופאית;

אישור מכון התקנים לפיו לגביו ניתן   (2)     

הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 

למוצרים הבאים במגע עם מי  5452

  ;שתייה

יש הוראות ברורות ומפורטות דיין,   (3)     

בעברית, להתקנה, שימוש, תחזוקה 

 ותיקון של דגם מד המים;

יש תיק מוצר ברור ומפורט דיו, של דגם   (4)     

 מד המים;

שעל פי הרישיון לפחות יש שתי מבדקות   (5)     

לבדוק  מוסמכות 4שניתן להן לפי סעיף 

אינה לפחות מדי מים מסוגו, ואחת מהן 

קשור ליצרן מד המים או לנציגו צד 

 בישראל;

מנהל הרשות הממשלתית שוכנע כי   (6)     

תקופת תפקודו התקין עולה על תקופת 

הבדיקה והכיול של מד מים מסוגו לפי 

 , ובלבד שלא תפחת משנתיים; 44סעיף 

במד מים שאושר לטמפרטורה של פחות   (7)     

התקבל אישור  –מעלות צלסיוס  50-מ

של מכון התקנים על התאמתו למים 

 . 63חמים לפי תקן ישראלי ת"י 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מנהל הרשות   (ב)    

הממשלתית לא יאשר דגם מד מים מטיפוס חד 

 סילוני או נפחי.

לא תעלה על לדגם מד מים תקופת האישור   (ג)    

עשר שנים, ובדגם מד מים שקיבל אישור בשל 

 –עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופאית 

 התקופה לגביה ניתן לו אישור לפי הדירקטיבה

 . רופאיתיהא
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אישר מנהל הרשות הממשלתית דגם מד מים,   (ד)    

יפרט באישור את סימונו, ואם הוא אינו מסוג 

גם את מועדי הבדיקה  – 44שמנוי בסעיף 

 והכיול שלו".

ב 33הוספת סעיפים 

 ז33עד 

 א לכללים העיקריים יבוא:33אחרי סעיף   .4

"אישור מד מים   

 במקרים מסוימים

שוכנע מנהל הרשות הממשלתית שאין אפשרות  ב.33

מעשית להתקין במקרה מסוים מד מים מדגם שאושר 

אחר, לפי הכללים, רשאי הוא לאשר שימוש במד מים 

באישור הוראות להתקנה, שימוש,  כלולובלבד שי

וכן את  אחזקה, בדיקה, כיול וסימון של מד המים

 .הנימוקים לאישור שניתן

מנהל  הורה עליומד מים יסומן בסימון ש  (א) ג.33 סימון מד מים  

 הרשות באישור לדגם מד המים. 

לא  וגודלהסימון יעשה במקום נראה לעין,   (ב)    

יקטן מגודל סימוני התקינה שמצוינים על מד 

ניתן להסרה  שלא יהיה הוא יותקן כךהמים ו

 ללא פגיעה במד המים.

פרסום דגמי מד מים   

והחלטות  שאושרו

 אחרות

מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של  ד.33

הרשות הממשלתית למים ולביוב את דגמי מד המים 

סימונם ומועדי הבדיקה והכיול  א33שאושרו לפי סעיף 

וכן  ב33סעיף את האישורים שניתנו לפי  ,,שלהם

; נקבעו תנאים באישור החלטות שלא לאשר מד מים

החלטות יפורסמו ביחד  ;של מד מים, יפרסמו התנאים

  .  ןהנימוקים להעם 

בקשה לאישור דגם   

 מד מים

יצרן של מדי מים או נציגו בישראל המבקש   (א) ה.33

לקבל אישור לדגם מד מים יגיש למנהל הרשות 

נוסח הממשלתית בקשה בנוסח הערוך לפי 

בתוספת השלישית, בצירוף המסמכים  3טופס 

 הנדרשים בטופס לתמיכה בבקשה.

הבקשה תוגש באמצעי אלקטרוני, כפי שיפרסם   (ב)    

 האינטרנט.מנהל הרשות הממשלתית באתר 
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שלדעתו פרטים מגיש הבקשה יציין בבקשה   (ג)    

אם עשה כן ו ,מסחרי דעלול לחשוף סוגילויים 

לא יגלה מנהל הרשות הממשלתית פרטים  –

מהבקשה שלדעתו העיון בהם עלול לחשוף סוד 

לחוק  11-ו 10מסחרי כאמור, בכפוף לסעיפים 

1988-חופש המידע, התשנ"ח
4

 . 

רשאי להורות  הממשלתיתמנהל הרשות   (ד)    

למבקש להעביר לו מידע ומסמכים נוספים 

הדרושים לצורך בחינת הבקשה, בתוך תקופה 

 שיורה.

אדם שקיבל אישור לדגם מד מים יודיע למנהל   (א) ו.33 דיווח ואישור שנתי  

הרשות, ללא דיחוי, אם דגם מד המים חדל 

 א. 33לקיים איזה מהתנאים שבסעיף 

אישור לדגם מד מים בשל עמידה אדם שקיבל   (ב)    

בדרישות הדירקטיבה האירופאית, יגיש למנהל 

הרשות הממשלתית, אחת לשנה, אישור לפי 

הדירקטיבה האירופאית לכך שמד המים עומד 

 בדרישותיה. 

מד מים מותר   

 לשימוש

ספק, מפיק או תאגיד צרכן לא ישתמש במד מים,  ז.33

המים הוא מדגם לצורך מדידת מים, אלא אם כן מד 

א או אושר לשימוש לפי 33שאושר לשימוש לפי סעיף 

 ג.33ב, ומסומן לפי סעיף 33סעיף 

מנהל הרשות הממשלתית רשאי, מנימוקים שיפורטו  ח.33 ביטול אישור  

בהחלטתו ולאחר שנתן למי שקיבל את האישור 

הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל אישור שנתן 

 אחד מאלה:התקיים בא, 33לפי סעיף לדגם מד מים 

 א33דגם מד המים אינו עומד בתנאים שבסעיף   (1)    

 ;או בתנאים שנקבעו באישור

לא התקבל אישור על עמידה בדרישות לפי   (2)    

 ו;33סעיף 

 נתגלו ליקויים בתפקודו של דגם מד המים".  (3)    

 )א( לכללים העיקריים, בסופו יבוא:44בסעיף   .5 44תיקון סעיף 

                                                           
 .226ס"ח התשנ"ח, עמ'  4
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מנהל הרשות הממשלתית באישור שנתן  יורהלפי הוראות ש –מד מים אחר  (5")  

 לדגם מד המים או למד מים לפי הכללים".

 בטל. –לכללים העיקריים  54סעיף   .6 54ביטול סעיף 

הוספת תוספת 

 שלישית

 אחרי התוספת השניה לכללים יבוא:  .7

 תוספת שלישית"  

 ה(33)סעיף 

 3טופס   

 דגם מד מים בקשה לאישור

 1988-לפי כללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח

 
אני הח"מ, ]שם המבקש[, מבקש אישור לדגם מד המים המפורט להלן לפי סעיף 

 . 1988-א לכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח33

 
 )נציג יצרן מד המים( פרטי המבקש .1

 שם המבקש: _______________

 מספר ת"ז/ח"פ: _______________

 מען: _______________

 מספר טלפון: _______________

 דואר אלקטרוני: _______________

 
 ני מצהיר כי אני נציג היצרן בישראל/יצרן מד המים )מחק את המיותר(.א

 
 )יש למלא אם שונים מפרטי המבקש( פרטי יצרן מד המים .2

 שם היצרן: _______________

 מספר מזהה: _______________

 _______________מען: 

 מספר טלפון: _______________

 דואר אלקטרוני: _______________

 
  פרטי מד המים .3

 שם מד המים )דגם(: _______________

 תיאור מד המים: _______________

 קטרים קיימים של מד המים: _______________

 הערות: _______________

 
  מסמכים המצורפים לבקשה .4

 את המסמכים הבאים:צירפתי לבקשה 
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אישור תקינה לפי  – 63לדגם מד מים העומד בדרישות תקן ישראלי ת"י  (1)

 כל אלה:  –; לדגם מד מים אחר 63תקן ישראלי ת"י 

כולל דוח פרטני של הבדיקות התומך , EC Type Examinationתעודת  (א)

 בתעודה שהוגשה; 

 ;EC DECLARATION OF CONFORMITYאישור  (ב)

תרגום נוטריוני  –)ב( אינם באנגלית -)א( ו שבפסקאות המסמכיםאם  (ג)

 ;הםמאושר לעברית או לאנגלית של

–מעלות צלסיוס  50-אם דגם מד המים אושר לטמפרטורה של פחות מ (ד)

אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי 

 ;63ת"י 

התאמה של דגם מד המים למי שתיה לפי תקן בדבר  מכון התקנים אישור (2)

 ;5452אלי ת"י ישר

 הוראות להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד המים; (3)

 תיק מוצר של דגם מד המים הכולל את כל אלה:  (4)

 ;כולל תמונות, תרשימים ותכונות מטרולוגיות ,מפרט טכני (א)

 ;כולל פירוט חלקים ,שרטוט חתך מד מים (ב)

 המים; הסבר מילולי המאפשר הבנת תפקודו של מד (ג)

 ;עיקריים ושמות יצרניםרשימת חלקים  (ד)

  ;פירוט מרכיבים אלקטרוניים (ה)

 ;היצרן על ידיאורך חיים מובטח  (ו)

 ;קטלוג של מד המים (ז)

 ;מד המים את קולבדשמוסמכות כדין רשימת מבדקות  (5)

 מד המים.לוגו של יצרן תמונת  (6)

 
 )סמן במקום המתאים( סוד מסחרי שהם  פרטים בבקשה .5

 .הבקשה אינה כוללת סודות מסחריים 

  רשימה של פרטים המופעים בצרופות לבקשה שלדעתי גילויים מצורפת

 עלול לחשוף סוד מסחרי, בצירוף נימוקים.

 
 ולראיה באתי על החתום.

 
 תאריך: __________                                                   __________

 ]שם המבקש[ 

   

(, יראו כאילו אחרי סעיף 2024במרס  31) התשפ"דב' בתקופה שעד יום כ"א באדר   .8 הוראת שעה

 :אמרז לכללים העיקריים נ33

 –בסעיף זה   (א) ט.33 "הוראת שעה  



7 
 

 31) טהתשע" אדרב "הכ –"היום הקובע"        

 (;2019 במרץ

י"ז בטבת  –"המועד האחרון ליישום"        

 (;2021 בינואר 1) התשפ"א

המועד  –"המועד האחרון לכיול ולבדיקה"        

חייב או תאגיד צרכן מפיק  ,בו ספקשהאחרון 

 44למסור מד מים לבדיקה ולכיול לפי סעיפים 

 ;45-ו

מד מים מדגם שאושר  –"מד מים מאושר"        

 לפנישקיבל  מד מים וכןהכללים, לשימוש לפי 

 התאמה בדבר בדיקההיום הקובע תעודת 

 , ;התקנים לחוק)א( 12 סעיף לפי לתקן

מד מים מאושר שסומן כפי  –"מד מים מסומן"        

לפי מנהל הרשות הממשלתית  באישור הורהש

 .ב33א או 33סעיפים 

 – ז33על אף האמור בסעיף   (ב)      

 ביוני 29) ט"ז בתמוז התשע"חעד יום   (1)       

 או תאגיד צרכן מפיק ,( רשאי ספק2018

מים, גם אם להשתמש במד להתקין ו

 ;מד מים מאושר הוא אינו

או מפיק  ,לא יתקין ספקמהיום הקובע   (2)       

מד מים, אלא אם כן הוא  תאגיד צרכן

 ;מסומןמד מים 

 – 45-ו 44מבלי לגרוע מהוראות סעיפים   (3)       

בתקופה שמהיום הקובע עד   (א)        

המועד האחרון ליישום, רשאי 

ספק, מפיק או תאגיד צרכן 

להמשיך ולהשתמש במד מים 

שהותקן לפני היום הקובע, גם 

 אם הוא אינו מד מים מאושר;

עד המועד האחרון ליישום יסיר   (ב)        

כל  או תאגיד צרכן מפיק ,ספק

מד מים המשמש אותו שאינו מד 

 מים מאושר;
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מהמועד האחרון ליישום, רשאי   (ג)        

ספק, מפיק או תאגיד צרכן 

במד מים להמשיך ולהשתמש 

מאושר שהותקן לפני היום 

הקובע, גם אם הוא אינו מד מים 

מסומן, עד המועד האחרון לכיול 

 ולבדיקה;

ידווח או תאגיד צרכן מפיק  ,ספק  (4)       

' הלמנהל הרשות הממשלתית עד ליום 

( על מספר 2020 סבמר 1"פ )התשבאדר 

נכון ליום ד' מדי המים המשמשים אותו 

( או 2020בינואר  1) "פטבת התשב

מד מים שאינם למועד מאוחר יותר, 

; הדיווח יכלול פירוט של מספר מסומן

 מדי המים מכל דגם שלא אושר לשימוש

הבחנה בין מדי  תוך, לפי סעיף קטן )א(

 54 סעיף לפימים מדגם שאושר לשימוש 

העיקריים בנוסחם לפני יום  לכללים

 בדבר בדיקה תעודת שקיבל או התחילה

 לחוק)א( 12 סעיף לפי לתקן התאמה

התקנים לפני היום הקובע ובין מדי מים 

וכן של מספר מדי המים מכל אחרים, 

 לפי סעיף קטן )א(, דגם שאושר לשימוש

 .מד מים מסומן"שאינם 

 

 

_____________________________ 

 גיורא שחם

 יושב ראש מועצת

  הרשות הממשלתית למים ולביוב

 ח_________ התשע"

 __________(2017) 

 (1ת-3-195)
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 דברי הסבר

בהתאם להוראות חוק  ,על כןו ,הינו תקן רשמי( 63 י"ת) תקן הישראלי למדי מיםה

הוא תואם את  כילעשות שימוש במד מים שאין לגביו אישור  לא ניתן, 1953-תשי"גהתקנים, 

של מכון התקנים הישראלי. כיום ניתן לבצע בדיקת התאמה לתקן רק במעבדות  התקן הישראלי.

שירות למגוון גדול של מדי מים ולכן נוצר כשל, המקשה, ולעתים אף  תנותנו מעבדות אלו לא

 לציית להוראות הדין. מונע, מן הספקים

 ותיקנה מועצת הרשות הממשלתית את כללי מדידת מים וקבעה את סמכות 2011בשנת 

מנהל . נם ככאלהעשות בהם שימוש ולסממנהל הרשות לאשר דגמים של מדי מים שניתן ל של

 אולם נוכח ההוראה המחייבת שמד המים יהיה בעל, מדי מים נוהל לאישור דגמי הרשות קבע

המים והמפיקים  אישור מטעם מכון התקנים והעדר האפשרות המעשית לקבל הכרה שכזו, ספקי

 להיענות לפרסום ולא הגישו דגמים של מדי מים לאישור. ולא יכל

 קיבלה רשות המים פניה ממשרד הכלכלה לבחון את האפשרות להסרת 2014שנת במהלך 

בחינה שנערכה על ידי הצוות המקצועי לאחר בהמשך לפניה ו הרשמיות מתקן ישראלי למדי מים.

דגמי מדי מים  א לכללים, המאפשר אישור של33עדכני לפי סעיף  הסדרבש וגברשות המים, 

הגיש בקשה לאישור ל ניתן, הסדר המוצעלמכון התקנים. בהתאם מאת אישור בעלי  םשאינ

תקינה  דגמים של מדי מים אם יש לגביהם אישור של מכון התקנים הישראלי או של מוסדות

 .כמפורט בכללים, בכפוף לעמידה בבדיקות נוספות אירופאים

במהלך תקופת הביניים שמיום הוראות המעבר, הכללים המוצעים מסדירים את 

  מאושרים ומסומנים כנדרש. מדי מים שיהיו בשוק דגמיועד  תםתחיל

מוצע להרחיב את ההגדרה של מד מים ולהחילה על כל מכשיר המשמש למדידה  1סעיף 

כמו כן מוצע להגדיר את המונחים המשמשים בכללים לרבות  ולסכימה של כמות מים.

 הדירקטיבה האירובית, תיק מוצר, מכון התקנים ועוד. 

כי התקן הישראלי למדי מים יהיה חלק בלתי נפרד  ,לכללים קובע 33סעיף  2סעיף 

לאשר דגמים של מדי מים שלא ניתן לגביהם אישור בכללים מהכללים. לאור האפשרות שנקבעה 

 , ולהפסיק את הכללת הוראות התקן בכללים.33מכון התקנים, מוצע לבטל את סעיף 

קריים, ולקבוע כי מנהל הרשות רשאי העי לכלליםא 33 סעיף את לתקן מוצע 3סעיף 

ועומדים או את הדירקטיבה האירופית.  תואמים את התקן הישראליהלאשר דגמים של מדי מים 

במקרה של מד מים שאושר לטמפרטורה של –תנאים אלה כוללים  בתנאים המפורטים בכללים.

כמו כן  ישראלי. קבלת אישור על התאמתו למים חמים לפי התקן ה –מעלות צלזיוס  50-פחות מ

כן מוצע על המתאים לעמוד בדרישות התקן הישראלי לעניין מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה. 

  ".צרכן"תאגיד ל גם להבהיר כי הסעיף מתייחס

ישנם מקרים בהם לא ניתן מבחינה מעשית להתקין מד מים מדגם שאושר לפי  4סעיף 

מכשור בתוך הצינורות. במקרים אלה, הפתרון הכללים. למשל, במקרים בהם לא ניתן להתקין 

עשוי להצריך שימוש במדי מים מסוגים שככלל אינם מותרים לשימוש לצורך מדידת מים. סעיף 

ב מסדיר את מנגנון האישור הפרטני של השימוש במדי מים אלה. במקרה כזה נדרש מנהל 33

 ה וסימון של אותם מדי מים.הרשות לקבוע הוראות פרטניות באשר לשימוש, אחזקה, כיול, בדיק
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קובע חובת סימון של דגם מד המים. הסימון ייעשה במקום נראה לעין, בגודל ג 33סעיף 

סביר, שלא יפחת מגודל סימוני התקינה שעל מד המים ובאופן שלא ניתן להסירו ללא פגיעה במד 

 המים.

מוצע לקבוע כי רשימת דגמי מד המים המאושרים, סימונם ותקופת הבדיקה  ד33סעיף 

והכיול שלהם יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. הפרסום יאפשר לצרכנים ומשתמשים במים 

כמו כן לוודא כי מד המים שהותקן אצלם הוא מד מים מאושר ולוודא כי לא חלפה תקופת כיולו. 

 כלל ההחלטות שניתנו לפי הכללים והנימוקים להן. מוצע לקבוע את החובה לפרסם את

מסדיר את אופן הגשת בקשה לאישור דגם מד מים והמסמכים שיש לצרף  ה33סעיף 

לבקשה. מוצע לקבוע כי אם מגיש הבקשה הצהיר על פרטים המהווים סוד מסחרי שנכללו 

אותם לציבור אלה בבקשה ומנהל הרשות השתכנע כי גילויים עלול לחשוף סוג מסחרי, לא יגלה 

 במקרים המפורטים בחוק חופש המידע.

העמידה הדירקטיבה האירופאית קובעת חובה על יצרן מד מים לתקף את ו 33סעיף 

בדרישות התקינה אחת לשנה. מוצע לדרוש ממי שקיבל את האישור לדגם מד המים להגיש את 

 האישור התקופתי לפי הדירקטיבה  על עמידה בדרישות התקינה.

קובע איסור על שימוש במד מים שאינו מאושר ומסומן כדין, בדומה לקבוע  ז33 סעיף

 א)ב( לכללים.33כיום בסעיף 

מוצע לקבוע את המקרים בהם רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל אישור  ח33סעיף 

שנתן לדגם מד מים. ניתן לבטל אישור במקרים בהם מד המים חדל לעמוד בתנאים לקבלת 

עמידה בדרישות התקינה, במקרים בהם מקבל האישור לא הציג את האישור -אישור, כגון אי

הם נתגלו ליקויים בתפקודו של דגם מד המים. השנתי על עמידה בדרישות התקינה, ובמקרים ב

 ביטול האישור יעשה בהחלטה מנומקת ולאחר מתן זכות שימוע למקבל האישור.

בעקבות ההרחבה של הגדרה של מד מים והחלתה על כלל המכשירים למדידת  5סעיף 

ד מדי מים, יש להסדיר בכללים את מועדי הבדיקה והכיול של מדי מים מטכנולוגיות אחרות, מלב

וולטמן. ההתקנה והבדיקה של מדים אלה הוסדרה, עד היום, -מים מטיפוס רב סילוני או מהירותי

 לכללים שעסק במדי מים שהכללים אינם חלים עליהם. 54בסעיף 

בעקבות ההרחבה של הגדרה של מד מים והחלתה על כלל המכשירים למדידת  6סעיף 

למנהל הרשות סמכות לקבוע הוראות לענין לכללים, המקנה  54מים, מתייתר הצורך בסעיף 

 התקנה ובדיקה של מדי מים שהכללים אינם חלים עליהם. בהתאם לכך, מוצע לבטל את הסעיף.

מוצע להוסיף בתוספת את נוסח טופס הבקשה לאישור דגם מד מים. הטופס  7סעיף 

     כולל את פירוט המסמכים שעל המבקש לצרף לבקשתו. 

לאחר תקופת היערכות מספקת, המשקפת , מהיום הקובעהחל כי מוצע לקבוע   8סעיף 

את ההליכים הרבים הנדרשים על מנת להביא את שוק מדי המים להסדרת אישורים רשמיים, 

לא יהיה רשאי ספק או מפיק או תאגיד צרכן להתקין מד מים חדש,  –אשר אינם קיימים כיום 

 . הכלליםאלא אם כן הוא מד מים שאושר בידי מנהל הרשות וסומן לפי 

עמדות שנשמעו בענין פרק הזמן הדרוש להיערכות נעשתה בעקבות מועד היצוין כי קביעת 

 ואין בכך בכדי להוות עמדה בדבר הנעשה בשוק מדי המים כיום. 

, יהיה רשאי ספק או מפיק או תאגיד צרכן להשתמש 1.1.2021מהלך תקופה נוספת, עד ב

. עד תום תקופה זו לכלליםולא אושרו בהתאם  היום הקובעבדגמים של מדי מים שהותקנו לפני 
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נדרשים הספקים, המפיקים והתאגידים הצרכנים להסיר כל מד מים שמשמש אותם ושאינו מד 

 .ו לפי הכלליםמים שאושר

, ניתן יהיה להשתמש במד מים מדגם שאושר 1.1.2021לאחר תקופה נוספת, מיום 

, גם אם לא סומן. זאת, עד המועד האחרון לכיול ולבדיקה של מד המים היום הקובעוהותקן לפני 

לכללים העיקריים. בנוסף, בעקבות השינוי שצפוי לחול בתקן הישראלי למדי  45-ו 44לפי סעיפים 

, ניתן יהיה להמשיך את השימוש גם במדי מים שאושרו לפי התקן הקיים 2017מים מתחילת שנת 

או לפי סמכות  1953 -)א( לחוק התקנים, תשי"ג12כיום וקיבלו אישור התאמה לתקן לפי סעיף 

, לפי הכלליםלכללים בנוסחם הקודם, גם אם לא אושרו  54מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 

 קה שלהם כאמור.    עד המועד האחרון לכיול ולבדי

למנוע את הבעיות העלולות להיווצר אם לא קביעת תקופות ההיערכות והמעבר נועדו 

או שלא הובאו לאישור מנהל  שאינם מסומניםשימוש במדים  תתאפשר תקופה סבירה נוספת של

 הממשלתית. הרשות

של הכללים המוצעים מסדירים מצב קיים, שבו מותקנים מדי מים שלא קיבלו הכרה 

מכון התקנים בשל העדר אפשרות מעשית לקבלה כאמור. מאחר והכללים נועדו לאפשר לספקים, 

למפיקים ולתאגידים הצרכנים להגיש בקשות לאישור דגמים ללא דיחוי ולאור העובדה כי 

 .  הרי שתחולתם עם הפרסום הכללים עצמם קובעים תקופת היערכות,

  

 

 


