חטיבת אסדרה

ה' אדר א תשע"ט
 10פברואר 2019

לכבוד:
איגוד לשכות המסחר,

שלום,

הנדון :חובת התקנת אביזרים חוסכי מים

לאחר רצף נדיר של  5שנים שחונות ,המחסור המצטבר במקורות המים נאמד בכ 2.5 -מיליארד
קוב מים ,והחורף הנוכחי ,בהנחה שיסתיים קצת מעל לממוצע לא צפוי לצמצם מהותית את
המחסור שנוצר.
לאור המצב הקשה של מקורות המים ,ובמסגרת היערכות ארוכת טווח לייעול השימוש במים
במשק הישראלי ,רשות המים חוזרת ומדגישה את חובת סימון אביזרים חסכנים במים ("תו
כחול") ,וזאת מתוך מטרה להמשיך ולהטמיע את ייעול השימוש ומניעת הבזבוז במגורים ובמבני
ציבור באמצעות התקנת אביזרים חסכנים במים.
סימון האביזרים נעשה מתוקף כללי המים (אביזרים חוסכי מים) ,התשע"א ( 2011-מצ"ב) .בכוונת
רשות המים לקבוע ,כי אביזרים אשר יעמדו בבדיקת מכון התקנים על פי מפרטי הבדיקה לאבזרים
חסכנים שהוכנו בעבר ,הם אביזרים חוסכים מים שיסומנו ב"תו כחול".
מבנים ציבוריים :על פי הוראות הכללים ,קיימת חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים של
הגופים הציבוריים ,המפורטים בכללים .הגופים הציבוריים הללו מחויבים להתקין אביזרים
שאושרו כאביזרים חוסכי מים ואינם רשאים להתקין אביזרים אחרים.
הגשת בקשות של יצרנים ,יבואנים ומשווקים :יצרנים ,יבואנים ומשווקים ,המעוניינים לשווק
אביזרים להתקנה במבני ציבור רשאים להגיש אביזרים לבדיקת מכון התקנים .ככל שאביזר
יאושר ,תועבר המלצת המכון לרשות המים אשר תשקול להעניק לאביזר האמור אישור כאביזר
מים.
חוסך
רשימת האביזרי ם שאושרו על ידי רשות המים תתפרסם באתר רשות המים ותתעדכן מעת לעת.
פרסום :בכוונת רשות המים לנקוט בצעדים אשר יביאו לידיעת הציבור על קיומם של אביזרים
המוגדרים כאביזרים חוסכי מים ובכך לקדם את הרחבת השימוש באביזרים חוסכי מים במשק
המים ,הן במבני ציבור והן במגורים .הכוונה ,שהפרסום יורחב בהתאם להרחבת רשימת
האביזרים שיקבלו אישור כאמור..
תיאום עם מכון התקנים  :בוצע תיאום עם נציגי מכון התקנים והתגבשה רשימת אביזרים שהמכון
יכול לבחון בשנת  2019על פי המפרטים .נבהיר כי מפרטי תו כחול לאביזרים חסכנים במים
מתמקדים בסעיף הספיקה של האביזר .נדגיש כי על האביזר לעמוד בכל תקן מחייב אחר ונושא
זה אינו נבחן במסגרת אישור האביזר כאביזר חוסך מים.
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רשימת סוגי האביזרים ,להם ניתן להעניק תו כחול לאביזרים חוסכי-מים לשנת  2019לאחר
בחינה והמלצה של מכון התקנים :
כללי
המים
(סעיף )4

סוגי אבזרים חוסכי מים
(כללים )27.1.11

מס' תקן של מכון
התקנים הישראלי
(ת"י)

הערות

מס'

()1

מכל הדחה דו-כמותי

851

כמות מי השטיפה  3/6ליטר

2

()2

משתנה בלא מים

5091

3

()11

ראש מקלח חסכוני

1482

4

()12

מקלח יד חסכוני

1482

5

()13

6

()14

ברז בית בעל סגירה
אוטומטית
ברז בית בעל פתיחה
וסגירה אוטומטית

5124
5120

7

()15

שסתום הדחה (מזרם)

5123

()3-6

וסתי ספיקה

1483

()7-10

מגבילי ספיקה

מפרט 003

1

8
9

מזרמים לשטיפת אסלות
ו/או משתנות
"חסכמים" ,וסתי ספיקה
הכלולים אינטגרלית בברזים
1317,1347
"חסכמים" ,מגבילי ספיקה
הכלולים אינטגרלית בברזים
1317,1347

לברזים (ברזים המסומנים בת"י  )1317,1347בהם מותקן וסת או מגביל ספיקה (חסכם) באופן
אינטגרלי ,תהיה התייחסות זהה לחסכמים המופיעים בסעיף מס'  8,9ברשימה זו.
נודה על התייחסותך ועל העברת המידע לחברות העוסקות ביבוא ,ייצור ושיווק אביזרי
האינסטלציה הרלוונטיים.

בכבוד רב,
משה גראזי

סמנכ"ל בכיר לאסדרה (בפועל)

העתק:

מר רון באר  -מרכז בכיר  -השקיה בגן בנוי ,רשות המים.
מר אמיר שישה  -מהנדס ראשי ,רשות המים.
מר אורי שור  -דובר רשות המים.
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