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 דיווח על בדיקת מז"ח והנחיות למילוי הטופס המקווןהנדון: 

בנושא דיווח:  7, תקנה 1992-תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"בעל פי 
לאחר כל התקנה או  ולספק המים על המז"חים שהתקין ובדק; הדיווח ייעשה *"מתקין מוסמך ידווח למנהל

  ."שקדמו ליום הגשת הדיווח ששת החודשים לענייןבדיקה, או באחד בינואר ובאחד ביולי של כל שנה, 
 המתקין והבודק מחויב לדווח גם לבעל העסק. 4על פי תקנה 

ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה ובסעיף זה הכוונה למנהלות המחלקות לבריאות הסביבה בלשכות  -*"המנהל"
 המחוזיות

, 2022מפברואר , דרישות התקנה ובדיקות באתר -מונעי זרימה חוזרת : 4426תקן ישראלי  גיליון התיקון שלב
 הבדיקה, שם תאריך את הכוללת, )מדבקה( קיימה-בת תווית לאביזר תוצמד ח"מזה בדיקת בתוםנדרש כי 

לטופס עליו והתמונה תצורף  התווית עם יצולם ח". המזת/הבודק ת/שם החברה או העסק בה עובדו ת/הבודק
 הבדיקה.

טופס הבדיקה ווח על התקנת/בדיקת מז"ח הוא מילוי ילד הבריאות משרדברירת המחדל והאופן המועדף על 
  .באופן אוטומטיהטופס נשלח ללשכה הרלוונטית  באמצעותו המקוון

 :הטופס מורכב ממספר חלקים

ובכך נפתחת האפשרות למילוי  תעודת ההכשרה להתקנה ובדיקת מז"ח: יש להקליד את מספר הזדהות .1
  הטופס.

 טלפונים ודואר אלקטרוני(.מספר תעודת בדיקה, יש למלא את השדות שנותרו ריקים )ת.ז.,  רטי הבודק:פ .2

  פרטי הדיווח: .3

רשימת דגמי האביזרים . בבחירה של אביזר לאחר התקנה, נפתחת יש לציין את סוג האביזר .3.1
 , יש לבחור הדגם המתאים. המאושרים

  של מיקום ההתקנה ופרטי ספק המים. בהמשך יש למלא פרטים מזהים .3.2

 מילוי שם היישוב מקשר ישירות ללשכת הבריאות המטפלת ביישוב זה. .3.3

 לבחירת ספק המים לרשותכם רשימת בחירה. .3.4

המצב בשטח, כולל הערותיכם לתקינות האביזר ולסביבת התקנת  ל פייש למלא ע תוצאות הבדיקה: .4
 האביזר )ניקוז, גובה מהקרקע, נגישות וכד'(.

 .יועם המדבקה עלשל האביזר הנבדק התמונה לצרף את ש י  :תמונהוצרוף  הצהרת ממלא הטופס .5

הטופס אינו פוטר מהצורך לדווח הטופס המקוון מיועד ומובנה לדיווח עבור משרד הבריאות.  העתקים: .6
בטופס המקוון ניתן לשלוח לגורמים אלה באמצעות  ולנוחיותכם בעל העסק ולספק המים/למזמין העבודה

 . יש למלא את השדות המתאימים בטופס -הדואר האלקטרוני )אם נמצא ברשותכם(

 * שדות המסומנים בטופס בכוכבית אדומה הינם שדות חובה.

 כיצד לייצא ולייבא נתונים עבור בטופס המקוון.יש הסברים  ה חוזרתבאתר המשרד בנושא מניעת זרימ

ולשלוח באופן עצמאי  2202 פברואריש להשתמש בגרסתו המעודכנת מ הדיווח הידניטופס  מולאאם בכל זאת 
 להחסיר פרטיםאין אך לוגו, לכל הגורמים הנדרשים לדיווח על פי התקנות. אין מניעה להוסיף על הטופס 

 התווית המוזכרת לעיל. את הכולל ח"המז צילום יצורף הידני( והן המקוון )הן הבדיקה לטופס מהנדרש בטופס.

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/briut31/he/files_legislation_briut_Briut31.pdf
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=bf7c7bb8-79f2-4fd4-9b51-d75483b354f5
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mazachreport@health.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mazachreport@health.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mazachreport@health.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mazah/he/units_environmental_health_mazach-list.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mazah/he/units_environmental_health_mazach-list.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mazah/he/units_environmental_health_mazach-list.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mazah
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mazah/he/files_publications_MISC_Mezach_Import_Export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mazah/he/files_publications_MISC_Mezach_Import_Export.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/mazah/he/units_environmental_health_bsv_mazach_form.docx
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 ח"המז נמצא שבו המחוז אלקטרוני לפי בדואר ורק אך יישלח הרלוונטית הטופס המחוזית הבריאות ללשכת
 הלשכה הרלוונטית:כו ניתן לאתר את לנוחותכם להלן קישור דרשנבדק. 

 איתור לשכת בריאות לפי ישוב

 לשכת הבריאות על פי מחוזות: של האלקטרוני הדואר כתובת
 כתובת דואר אלקטרוני מחוז

 mazachim@barzi.health.gov.il אשקלון

 lbsh.mazahim@bsh.health.gov.il דרום

 haifa@moh.health.gov.il-Mazach חיפה

 lbjmezah@moh.gov.il ירושלים

 mazahim@lbm.health.gov.il מרכז

 mazahim@zafon.health.gov.il צפון

 bdikot.sviva@telaviv.health.gov.il אביב תל

 

https://www.gov.il/he/departments/bureaus?limit=10&OfficeId=104cb0f4-d65a-4692-b590-94af928c19c0&keywords=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/bureaus?limit=10&OfficeId=104cb0f4-d65a-4692-b590-94af928c19c0&keywords=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
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