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לתשומת ליבך
הדגימה והבדיקות יתבצעו בברז אחד בלבד בבית הצרכן( ,לרוב בברז הנמצא בשימוש שגרתי) ,בברז המים
הקרים בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות .בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח ,ובבניינים ציבוריים
ייבחר ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
הדגימה תתבצע לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות (עדיף לאחר הלילה) .על מזמין הבדיקה להזרים
מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני ביצוע הדגימה.
במקרה שנמצאו חריגות באיכות המים בבדיקות בבית הצרכן ,ביצוע הבדיקה החוזרת אינו באחריות מי אביבים.
חתימת המבקש

תאריך

הסבר לבקשת צרכן לביצוע בדיקות איכות המים בבית הלקוח
רקע
צרכן מים רשאי לבקש מספק המים לבצע בדיקות לאיכות המים בביתו ,ועל חשבונו.
(בהתאם לתקנה  14לתקנות בריאות העם – "איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה").
תדירות
ניתן לבקש את ביצוע הבדיקות אחת ל  12חודשים.
מטרת הבדיקה
לוודא שאין זליגה של מתכות למי השתייה ממערכת המים הביתית.
סיבות אפשריות לחריגה
שימוש בצנרת ואביזרים שאינם עומדים בתקן.
התפתחות קורוזיה באביזרי המים.
מהות ואופן הבדיקה
בדיקות לגורמים מסוימים שיכולים להיגרם ממערכת המים הביתית והכוללים :ברזל ,נחושת ועופרת .גורמים
אשר מהווים אינדיקטור למצב הצנרת ואביזרי השרברבות ,וכן חיידקי קוליפורם-אינדיקטור לזיהום
מיקרוביאלי.
צרכן המעוניין בבדיקה כאמור ,יגיש למי אביבים בקשה בטופס "בקשה לבדיקת איכות המים" ובה יפרט את
הבדיקה הנדרשת לרבות הסכמתו והצהרתו לעריכת הבדיקות והתחייבותו לתשלום בעדן.
חב רת מי אביבים תבצע את הבדיקות הנדרשות תוך  60ימים ממועד קבלת הבקשה ותתאם עם הצרכן את
מועד ביצוע הבדיקות.
לחברת מי אביבים בע"מ אין אחריות על הצנרת והאביזרים המותקנים בתחום הנכס הפרטי שבבעלות או
בהחזקת הצרכן.
הדיגום עבור הבדיקות יערך בברז אחד בבית הצרכן ,לרוב בברז הנמצא בשימוש שגרתי ,בברז המים הקרים
בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות.
בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח ובבניינים ציבוריים ,על הדוגם לבחור ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר
למטרות שתייה והכנת מזון.
הדיגום ייערך בהתאם להנחיות של משרד הבריאות כפי שמפורסמים באתר משרד הבריאות
הדיגום ייערך לאחר שהמים לא זרמו בברז כ 6-שעות (עדיף לאחר הלילה).
על המזמין להזרים מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני הדיגום.
בדיקות הכלור והעכירות תבוצענה בבית הצרכן .עבור בדיקות של מתכות וקוליפורמים ,יילקחו דגימות לביצוע
בדיקות במעבדה.
ממצאי הבדיקות
חברת מי אביבים תשלח לצרכן את תוצאות הבדיקות  7ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות מהמעבדה.
במקרים בהם תוצאות הבדיקות מעידות על חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו בדגימות שניטלו מבית
הצרכן ,ביצוע הבדיקה החוזרת המומלצת אינו באחריות חברת מי אביבים.
במקרים בהם תוצאות הבדיקות מעידות על חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו ,חברת מי אביבים תצרף
גם תוצאות הבדיקה האחרונה שנערכה לאותם גורמים בנקודת הדיגום במערכת אספקת המים העירונית
הקרובה ביותר לנכסו של הצרכן.
במקרים של חריגה בממצאי הבדיקות ,ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות לגבי ההמלצות לפעולה שיש
לנקוט.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות

