
כיצד משפרים 

את יכולת המדידה של 

?מדי המים

מציג: אלעד אורגד



מהי האלטרנטיבה לשיפור 

מערכות המדידה

נבחן מהי אלטרנטיבה הטובה ביותר בבחירת   

: מדי מים

.מוסבים* משופצים * חדשים  

 3\4"בגוף  1\2"מדי מים מסוג מודד 

  CLASS C  מדי מים  מדגם

)קריאה מרחוק(מ "קר



כל חלקי מד המים המקוריים עוברים ניקוי: שיפוץ 

חלקים שבורים מוחלפים , בלבד           

במשומשים           

תא מדידה וחלקים מקוריים: חדש 

לאורך זמן התושבת נשחקת, מנגנון חדש: מוסב 

ונוצר אי דיוק במדידה שילך וחריף לאורך           

. זמן          



2011 2010 2009 2008 2007 תאור

20 20 20 20 מדי מים חדש

24 20 20 18 22 מד מים משופץ

12 12 12 12 מד מים מוסב

56 52 52 50 22 כ"סה

 י שנים"כמות מדי המים שנבדקו עפ



בדיקת מדי מים–נתוני ספיקה 

הערה התקן מותר - % - כמות הספיקה 'מס

2  - + 25        l\h 1

בוררות 10  - + 50        l\h 2

בוררות 4    - + 200      l\h 3

2  - + 500      l\h 4

2  - + 900      l\h 5

2  - + 1250       l\h 6

בוררות 4    - + 2500    l\h 7

4000    l\h 8



תוצאות בדיקת בוררות

2010 2009 2008 2007 2006 תאור

20 20 20 20 מד מים חדש

1 2 2 3 לא תקין

24 20 20 18 22 מד מים משופץ

7 11 13 14 18 לא תקין

12 12 12 12 מד מים מוסב

1 2 5 6 לא תקין



Q - starat רגישות מדי המים
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נתוני צריכה ביתית 

מדי מים מסובים
מדי מים  

משופצים

מדי מים  

חדשים
ספיקות שנמדדו

100% 37% 100% 200      l\h

100% 37% 100% 500      l\h

12% 35% 100% 900      l\h

10% 40% 100% 1250        l\h



מנגנון " ½  בגוף "3/4

יתרונות : 

מדי מים רגישים עם תחילת מדידה של 

פועל יוצא שהצריכות של . שעה/ ליטר   15-17 

.הדיירים גדלו

.מפחיתים בצורה נכרת את הצריכה המשותפת
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קר"מ ?

חידוש טכנולוגי לקריאה מרחוק של מדי המים  –מ "קר
באמצעות העברת שידור נתוני הקריאה ישירות ממד  

המים באמצעות רכזות המפוזרות ברחבי העיר אל 
. מערכת בקרה מרכזית שנמצאת בתאגיד

הקר"מ נועד להחליף את המערכת הידנית של קריאת מוני  
.המים

   



תועלת לתאגיד מקר"מ

.קריאה מדויקת של מדי המים אין טעות אנוש. 1 

התראות מיידיות ובזמן אמת של נזילות ברשת. 2 

.הוגנות מול הצרכן המים, המים 

מעקב רציף אחר נתוני צריכה. 3 

.צמצום למינימום את הערכות צריכה ותיקוני חשבון. 4 

.הפחתת זמן בדיקת הלוגיות. 5

התמודדות בזמן אמת מול הונאה ושיבושים במדי . 6

.המים



היבט כלכלי 

בחינה מזווית ראיה כלכלית שמצד אחד מעלים לאין ערוך  
את רמת השירות לאזרח ומצד שני כאשר מכמתים 

באופן כספי את סך ההוצאות הנדרשות לצורך הקמת 
אין זה עולה בקנה אחת עם האינטרסים  , פרויקט זה

ומכאן ניתן לומר שכדאיותה  . הכלכליים של התאגיד
. הכלכלית  של המערכת שכזו מוטלת בספק

₪ X 300 ש"מל 15,000,000)  = מדי מים( 50,000

 




