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 לכבוד

 בעלי מטש"ים 

 צרכני מי קולחין להשקיה

 ,שלום רב 

 

הנחיות משרד הבריאות של תנאים להפעלת סינון עומק גרנולרי כטיפול בקולחים המיועדים    -הנדון 

 להשקיה בלא מגבלות 

 

ה כטיפול    11.3.2021  -בתאריך  גרנולרי  עומק  סינון  להפעלת  "תנאים  הבריאות  משרד  הנחיות  התפרסמו 

  3.2.2021  -בעל ידי משרד הבריאות  בקולחים המיועדים להשקיה בלא מגבלות", באתר נבו. תנאים אלו נחתמו  

 )על פי התאריך שבמסמך משרד הבריאות(.

בלב טכניים  הנם  שפורסמו  התנאים  בלבדוומיד  לכאורה,  המטש"ים  לבעלי  כך.   למעשה,,עדים  הדבר  אין 

לתהליך הטיפול באיכות הקולחים, הוספת כלור לטיפול בפוטוגניים ובקרת איכות מי הקולחים במוצא המט"ש,  

 חשיבות רבה בעמידת המט"ש בכללים המגדירים מים אלו באיכות ללא מגבלה.

המט"ש   במוצא  קולחים  מי  הציבור,  לידיעת  שפרסמנו  וכפי  וממנו    נאגריםכזכור,  המים במאגר  מסופקים 

על פי החלטות קודמות, צרכן המים משתתף  לצרכנים )או באופן פרטי, או על ידי אגודת מים או על ידי מקורות(.  

שונה מאיכותם   יהיההמאגר איכות המים במוצא  בעלות הטיפול לאיכות ללא הגבלה, באמצעות מחיר המים.

ו לידיעתנו שאיכות מי הקולחים המספקים מהמאגר, אינה טובה   יתכןבמוצא המט"ש. פעמים רבות מובא 

 איכותם אינה לשימוש ללא הגבלה.  בו שייווצר מצב 

 בדיקות של איכות המים המסופקים מדי פעם  שעל הצרכן לבצע טמון בכך הפתרון של רשות המים לסוגיה זו

אחד הכלים העומדים לרשותו של    רך להתריע על כך בפני הספק )אגודה, מקורות, תאגיד וכו'(.ובמידת הצו

פניה שלו כספק, לבעל המט"ש לבדיקה באם הוא עומד בכללים של איכות מים    הוא לבצע   מים לצרכן הספק  

ק  לשימוש ללא הגבלה, כולל בחינה באם מפעיל המט"ש עומד בהוראות משרד הבריאות להפעלת סינון עומ

מכל האמור לעיל, ניתן להבחין שקיים קשר תהליכי    גרנולרי )לנוחיותכם, הנחיות משרד הבריאות מצורפות(.

 באיכות שהובטחה לו.ו  בין מתקן הטיפול והפעלתו, האיגום וזכויות הצרכן הסופי לקבל את המים שהובטחו לו

 

כים גולמיים, עבור במטש"ים, איכות  ארגון עובדי המים עוסק ומתמחה בנושא איכות המים על כל היבטיו )משפ

 מים במאגרים ואיכות המים אצל הצרכנים הסופיים(, באמצעות מדור ייעודי "מדור לאיכות מים".  

 פלדלייט מוטי ( או ישירות למנהל המדור  09-7903444נשמח לסייע בידכם באמצעות פניה למשרד א.ע.ה. )

 

 בברכה,                                                                       

 
 איתן ישראלי                                                                                                                                        

 ם ארגון עובדי המי
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