
 

 1 
 

 

 2020אוגוסט   24

 ד' אלול תש"ף 

 

 הודעה לתושבים: 

  !!!מדי המים החדשים שנשלחו לבדיקה במעבדה נמצאו תקינים

החלפת מדי  כתוצאה מאחרונים הבחודשים  עליה בצריכת המים  על תושבים   תלונותעקבות ב

בבדיקה   מוסמכת ועצמאית.   ת "מי מרום" שהינהמעבדל ם לבדיקה ימדי מ  33  המים, נשלחו

 מודדים במדויק את צריכת המים.   מדי המים   נמצא כי 

מדי מים לבדיקה במעבדה  33התאגיד שלח כפי שהובטח ע"י יו"ר התאגיד, עו"ד שאול רומנו, 

ממזכרת בתיה וקריית עקרון .   4מדי מים נלקחו מנס ציונה ועוד   29 "מי מרום" .    מוסמכת ועצמאית

ונמדדה בהם צריכה   האחרונה במהלך השנהחדשים שהותקנו  מים כל המדים שנבחרו הם מדי

מים  ה חלק ממדי .  . המדים נלקחו משכונות שונות 2019מעל לצריכה בשנת  30% -העולה לפחות ב

 במקום מדי מים שפורקו, הותקנו מדי מים חדשים. מי שהתלונן על עלייה בצריכה. ל שייכים 

בעיקר  היו מסוג " סונטה" של חברת "ארד" המותקנים  מחציתם  כ ו, חרמדי מים שנב  33מתוך 

מסוג  "כרמל" של חברת "ארד" המותקנים בדירות בבתים  מחציתם כ בבניה צמודת קרקע ו

 משותפים. 

 להלן ממצאי הבדיקה:  

 .  נמצאו תקינים  17מדי מים  18מתוך :  מדי סונטה 

 ! פירוקה, לאחר שנפגע בזמן   בכלל(  לא מדד )  עצור  הגיע למעבדה עם מנגנון מד מים אחד 

 נמצאו תקינים.   14מדי מים ,   15מתוך   מדי כרמל:

לעומת   8%. הסטייה לטובת הצרכן עמדה על   מהצריכה בפועל פחות מדד    כי מד מים אחד נמצא 

 .   4% עד   הסטייה המותרת של
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     מד מים כרמל       מד מים סונטה

  

 

 .   שנים  6לפחות כל לפי  החוק  מדי מים  מחויב להחליף   התאגיד

מדי המים החדשים מתוצרת חברת "ארד", הינם משוכללים ומדויקים ביותר עם קריאה מרחוק,  

אמינים, עומדים בתקן ומאושרים ע"י רשות המים. לפני ההתקנה, כל המדים עוברים כיול ובדיקה על  

 מוכיחות שאכן מדי המים מודדים במדויק. הבדיקות   ידי היצרן. 

 arad.co.il של חברת "ארד":  אתר בעל מדי המים ניתן לראות מידע נוסף 

 מדי המים החדשים רגישים יותר ובניגוד למדים הישנים מזהים צריכה ולו הקטנה ביותר. 

 המדים החדשים יצמצמו את הצריכה המשותפת ויקטינו פחת המים. 

אין כל בעיה  לאור תוצאות הבדיקה , אני שמח לעדכן ש" : מוסר שאול רומנו עו"ד יו"ר התאגיד ,  

חלק  לפני החלפת המד , עם מדי המים החדשים. הם מודדים במדויק את הצריכה בפועל .  

מהתושבים נהנו מהעובדה שמדי המים הישנים בגלל הבלאי שלהם מדדו פחות מהצריכה  

 " רווח נקי שלהם. בפועל,  

 .  כל צרכן שסבור שמד המים שלו לא תקין יכול להזמין בדיקה  

היה ומד המים ימצא כלא תקין, עלות הבדיקה תוחזר לצרכן. מד מים שנמצא לא תקין ומדד יותר  

 מהצריכה בפועל, הצרכן יזוכה עבור הצריכה מעל לצריכתו הרגילה. 

י רשות המים והביוב הממשלתית, והם אחידים בכל הארץ.  שתעריפי המים נקבעים ע" ישיםמדג אנו

 . לתאגידי מים אין כל שיקול דעת או השפעה על תעריפי המים

 

 

https://arad.co.il/he/
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 טיפים לחסכון במים:  

 להשתמש רק בחצי כמות להדחת אסלה.    

 להשקות גינה בטפטפות, רק בשעות שאין שמש ובתדירות קטנה יותר.    

 להפעיל מכונת כביסה ומדיח כלים רק כשמלאים.      

 לסגור ברז כשמסתבנים או מסבנים כלים במטבח.      

 שימוש נבון וחסכוני במים.      

 .אנו לשרותכם לכל שאלה


