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הודעה לצרכנים  :אמות מידה לקיומו של חשש לנזילה במד-מים
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התראה על חשש לנזילה
.1

בהתאם לכללים שלעיל , תאגיד המפעילמערכת קריאהמרחוק י פרסם באתר  האינטרנט שלו את התנאים

לקיומושלחשש לנזילה במד -מים. 
.2

כלמדיהמיםבנסציונה,מזכרתבתיהוקרייתעקרוןהינם מדיםעם מערכת קריאהמרחוק( קר"מ), המסוגלים 

לנטרברמהיומיתאתצריכתהמים הנמדדתבמד.מדוברבמערכתחכמה,אשריתרונההגדוללצרכניםהיא
אפשרותלקבלהתראותעלצריכתמיםחריגהוחשדלנזילה .

זיהוי מוקדם של נזילה חוסך כסף לצרכנים וחוסך מים למשק המים.
.3

מערכתקר"מ מאפשרת לכל צרכןלהי רשםלקבלת  התראות .יחדעם זאת, אנו מודעים כי הרבה צרכנים לא 

מנצליםאת יתרונותהמערכת,ועלכןהתאגיד לקח עלעצמו ל הודיעעל חשדלנזילהלכלהצרכנים!
עםקבלת התראה במערכתעלחשש לנזילה , התאגידשולח הודעת מסרון  לדייריםבתוך  2ימי עסקים ולעתים 
גםמתקשר .
אםההתראה נמשכת, או בהעדרמספר טלפון של צרכן, נשלח מכתב בדואר בתוך  המועדים הקבועים  בכללי 
אמותהמידה.
.4

נציין,כי ההתראה לא בהכרחמעידה על קיומה של נזילה ,ויתכנומצבים של צריכה חריגה ללאנזילה. כמו כן ,
יתכנוגם מצבים,בהם המערכתלא תזההנזילה(  למשל אםהנז ילה במדמים משויך נמשכת פחות מ - 24

שעותועוד). 
.5

עםקבלת  ההודעה,עלהצרכןלפעול ללא דיחוילבדיקהאםאכן קיימת נזילה בנכס (ע"י סגירתכל  הברזים
בנכס ובדיקהאםמד המיםממשיך להסתובב). היהוהתגלתהנזילה,על  הצרכן לאתר את המקור שלהולפעול 

לתיקונהבמהירותהאפשרית .
.6

כאשר הנזילה היא משמעותית והצריכהבתקופת  הנזילה עולה ב150%מעל  הצריכהבתקופהמקבילה בשנה 
שעברה ,ניתן להגיש בקשהלהכרהבנזילה על גבי טופס 5למד מים משויך(  דירתי) או טופס 6למד מים

ראשי.נזילה שהוכרהתחויב בתעריףנמוךמשמעותיתמהתעריףהרגיל.




אמות מידה לקיומו של חשש לנזילה במד-מים
חשש לנזילה במד מים משויך :
(דירתי)הינומד מים,אחד או  יותר ,המודד את כל צריכתהמיםשל צרכן מסוים בנכס מסוים 

 .7מד מים משויך
ושהתאגיד משייך לאותו צרכן .

לפי הוראותהכלליםחשש לנזילהבמד מים משויך מתקיים כאשר קיימת צריכת מים רציפה במשך פרק זמן
העולה על  24שעות .
ההתראה מתקבלת ,אם לא הייתההפסקה בצריכת המים של לפחות  3שעות  במהלך 24שעות 
רצופות.

חשש לנזילה במד מים ראשי :
ראשיהינומד מיםהמודד אתהצריכה הכוללת של מים בנכס , שיש  בו יותרממד מים משויך אחד .

 .8מד מים
לדוגמה:מד מיםראשי  בבנין משותף.
 .9בשונה ממדים  משויכים , במדמים ראשי יכולה להימדד צריכת מים בכל שעות היום והלילהעקב שימוש  הדיירים 
בבניין במים בשעות  שונות,ועל כן ,ובהתאם  להוראות הכללים, עלהתאגידלקבוע אמות מידה לקיומו שלחשש 
לנזילהבמד מיםראשי .
לצורךכך ,החליט התאגיד,כיבמד מים ראשי, חשש לנזילה יתקיים כאשר תתקבלהתראה במערכת מדידת
המים המוגדרתכצריכה מעללמקסימום .

צריכה מעל למקסימום – צריכה של  15%מעל לממוצע הצריכות של 18
הימים עם הצריכה הגבוהה ביותר במהלך השנה.

 .10התאגידנמצאבשלבי פיתוח שלהתראה אשר תתיחסלהפרשי מדידה ( צריכה משותפת) ,ובהתאם יכול 
שישתנו אמות המידה .הודעהעלכךתפורסם במועדהשינוי.

 .11להרשמהלקבלת  התראות מהמערכת עלחשש לנזילה או הורדת אפליקציה  כנסו לאתרמי ציונה: קריאת מד

מיםמרחוק.
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