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 באתר ובדיקות התקנה דרישות – חוזרת זרימה מונעי - 4426 י"תהנדון: 

מונעי זרימה חוזרת : 4426תקן ישראלי אביזרים למניעת זרימה חוזרת על פי דרישות נדרש להתקין ולבדוק 

 .(2015)תקף לכל אביזר שהותקן מאפריל  דרישות התקנה ובדיקות באתר -

 :*הבאיםקן דן באבזרים הת

  1673קן הישראלי ת"י לפי הת (,מז"ח אל"מ) מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת .א

  4425, לפי התקן הישראלי ת"י )חכ"כ( כיווני כפול למניעת זרימה חוזרת-שסתום חד .ב

 1965, לפי התקן הישראלי ת"י )שוט"ק( שובר ריק )ואקום( טעון קפיצים למניעת זרימה חוזרת .ג

מגדירות כי "מז"ח"  (9921-התשנ"ב)תקנות בריאות העם בדבר התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת  *

רשימת הדגמים של מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתיה, מדגם שאישר המנהל",  הינו

 .האביזרים הנ"ל שהמנהל אישר מפורסמת באתר המשרד

.  אתר מכון התקניםהתיקון דרך  ן. ניתן לרכוש את התקן וגיליו4426ת"י תיקון ל ןגיליופורסם  2022בפברואר 

 :ייםלהלן מפורטים בקצרה השינויים העיקר

הפניות לתקנות והנחיות נוספות מלבד ההתקנה והבדיקה הוספו לגבי חובת  -(4סעיף ) דרישות כלליות .1

 תדירותכי והובהר  (9921-התשנ"ב)תקנות בריאות העם בדבר התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת 

 .לפחות בכל מקום שהאביזר מותקן לשנה אחת תהיה הבדיקה

במעבדה של ערכות הבדיקה )מד הלחץ הדיפרנציאלי( יבוצע  *הובהר כי הכיול -כיול ערכות הבדיקה .2

 .על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או על ידי מעבדה מאושרת, לחץ-המוסמכת לכיול מדי

 מעבדות באתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדותפוש עמוד חי .2.1

של חוק  (א) 12מכון התקנים הישראלי וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה, על פי סעיף  .2.2

לתקן ולתת תעודת בדיקה  לחץה-, על עדכוניו, לבדוק את התאמת מדי 1953 –התשי"ג  התקנים,

 המעבדות המאושרות באתר משרד הכלכלה והתעשייהפירוט  :על כך

  תדירות הכיול של מד הלחץ הדיפרנציאלי בערכת הבדיקה תהיה על פי שיקול דעת הבודק/ת

 בהתאם לשימוש בו, אך לא פחות מאחת לשלוש שנים.

בדיקת המז"ח  בסיום קיימה-תווית בת להצמיד נוספה דרישה: מדבקה על המז"ח שנבדק -תווית .3

 את הפרטים שלהלן: תכלול תהתוויולצלם את המז"ח עם התווית שהודבקה עליו. 

 תאריך הבדיקה .3.1

 שם הבודק .3.2

 שם החברה או שם העסק שבו עובד הבודק .3.3

 מה לתווית הנדרשת מובאת בסוף המסמך()דוג

העדפה ה) נספח אעל פי  טופס בדיקה ידניאו  טופס בדיקה מקווןעבור כל מז"ח ימולא  טופס הבדיקה .4

 .(ןהראשונית הינה בטופס הבדיקה המקוו

 .יצורף צילום המז"ח הכולל את התווית שעליו (המקוון או הידני)לטופס הבדיקה 

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://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://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/briut31/he/files_legislation_briut_Briut31.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/BlobFolder/guide/mazah/he/units_environmental_health_mazach-list.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://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://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/briut31/he/files_legislation_briut_Briut31.pdf
https://www.israc.gov.il/?pg=searchlab&categoryid=231
https://www.israc.gov.il/?pg=searchlab&categoryid=231
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/standards-approved-labs?skip=0
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/standards-approved-labs?skip=0
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.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/bsv_mazach_form.docx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/bsv_mazach_form.docx
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הוספו משפטי הבהרה בפרק הבדיקות , (מז"ח אל"מ)חוזרת בעל אזור לחץ מופחת  מונע זרימה .5

בנושא הדרישה והעמידה בדרישה,  5.2.2.3 -ו 5.2.2.1בסעיפים  באתר בבדיקת שסתום הפריקה

 בהתאמה.

 טופס בדיקה ידניתבנית לדוגמה נמצאת באתר המשרד:  -דוגמה לטופס בדיקה –נספח א  .6

 יהיה יותר מקום לכתוב הערותוסוג הבדיקה יותר שיהיה ברור  קצת שונה העיצוב כדי .6.1

 ביזרומקום להערות על הא )במידה וידועה( הוספה רמת הסיכון במיקום ההתקנה .6.2

 הוספו בפרטי הבודק/ערכת הבדיקה:  .6.3

 שם החברה או העסק .6.3.1

 שם מעבדת הכיול .6.3.2

בהעתקים יש לשלוח ל: מזמין העבודה )הוסר "הצרכן"(, ספק המים )הוסר "הרשות המקומית"(  .6.4

 וללשכת הבריאות האחראית )לא השתנה(

והנחיות משרד הבריאות  4426חובת המתקינים והבודקים לעבוד על פי התקנות, התקן הישראלי 

 לשם אבטחת מערכות המים מפני זרימה חוזרת ושמירה על בריאות הציבור. 

 מז"ח -מניעת זרימת מים חוזרת  :הבריאות משרדמידע נוסף בנושא מפורסם באתר 

 להלן דוגמה לתווית/מדבקה שיש להצמיד לאביזר בסיום הבדיקה:

 
 לא חובה אך מומלץ **

 ** שנה מתאריך הבדיקה

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/bsv_mazach_form.docx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/bsv_mazach_form.docx
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mazah?chapterIndex=1

