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הודעה לתושבים בנושא – הגנה למערכת המים הציבורית בתמרת מפני זרימת מים חוזרת
סימוכין :תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) ,1992 ,תקנות בריאות העם (מתקן דישון במערכת המים)
1987הנחיות משרד הבריאות למניעת זרימת מים חוזרת ,הל"ת – הוראות למתקני תברואה ,פרק המים .ת"י 4426

כידוע לכם ,היישוב הוא ספק המים לצרכנים השונים בשטחו ,בכפוף לתקנות והנחיות (ראו הסימוכין) חלה עלינו החובה
לוודא כי מערכת אספקת המים הפרטית והציבורית מוגנות מפני זרימת מים חוזרת ,כלומר באחריותנו למנוע זרימת מים
שאינם באיכות מי שתייה אל המערכת הביתית והציבורית מגבולות הנכס הפרטי.
בהתאם לתקנות נדרש היישוב לוודא כי המערכת הציבורית מוגנת מפני זרימה חוזרת ,ולצד זאת קיימת גם אחריות מצד
בעלי הנכסים הפרטיים (בתים ופעילות במגרש הפרטי) במניעת זרימת מים חוזרת מגבולות הנכס (אחרי חיבור הצרכן)
אל רשת המים הציבורית .מניעת זרימת מים חוזרים מבוצעת ע"י התקנת אביזר/שסתום פשוט בשם מז"ח :

מונע זרימה חוזרת.
יודגש כי אחריות זו להתקנת האביזר ,ובדיקתו מדי שנה ,חלה אך ורק על בעלי נכסים ביישוב שבגבולות השטח/המגרש
שלהם מתבצעת פעילות כלשהי שאינה סניטארית ,כלומר פעילות במסגרתה מתבצע שימוש במי שתייה לצרכים אחרים
שאינם שתייה ורחצה ,לדוגמה פעילויות המפורטות בטבלה מטה.
נציין כי על פי התקנות:
 במידה ובעל הנכס לא יתקין את האביזר ,חלה חובה על ספק המים להתקין במקומו ולחייבו בעלויות.
 אי התקנת מז"ח ,במידה ונדרש ,הינה עבירה על החוק
בשלב הראשון מחויב היישוב ,כספק המים ,לבצע מיפוי בין כל צרכני המים לקבלת תמונת מצב מעודכנת.

על מנת לסייע במיפוי מתבקש כל תושב למלא את הטבלה שלהלן ,המפרטת את סוגי הפעילויות
העשויות לדרוש התקנת שסתום מז"ח .את הטבלה ניתן לשלוח למייל , mazkirut@timrat.org.il
פקס ,04-6546971 :או לשים ב"תיבה הירוקה".
שם התושב:
שם בעל הנכס/מגרש:
סוג הפעילות

כתובת:
פעילות בתחומי המגרש שלי
לא קיימת
קיימת

התקנת מז"ח
לא מותקן
מותקן

בריכת שחייה*
מערכות כיבוי אש
מזרקות נוי*
בריכות דגים*
מערכות מים סגורות ,לדוגמא לצורך חימום
דישון באמצעות מערכת המים
תוספת מי שתייה מהרשת למערכות גינון המבוססות
על מי דלוחין ,מי מרזבים ,אחרים*
אחר – כל שימוש אחר במי השתייה שאינו
לשתייה/רחצה
* בפעילות המסומנת בכוכבית יש להוכיח ,בנוסף להתקנת מז"ח ,קיומו של מרווח אוויר בין צינור המילוי ממערכת מי
השתייה למיכל המים האחרים באמצעות צירוף צילום המקום).
הערה לעניין השקיה במי דלוחין ("מים אפורים") – מסמך זה ,והמיפוי המדובר ,אינם בבחינת מתן אישור או התייחסות
לנושא מים דלוחין .חובתנו להפנות תשומת ליבכם להוראות המהנדס הראשי בעניין זה  -פרטים נוספים ניתן לקבל
במזכירות.
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