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 רקע. 1
פניות ציבור בעניי2 שירותי " ישיבה בנושא 2003 בנובמבר 818הוועדה לפניות הציבור תקיי: ב

 .  בעקבות פניית רשות ההסתדרות לצרכנות," שמספקות מתקני מי! ביתיי!חברות
 תלונות הצרכני: 1,ל רשות ההסתדרות לצרכנות"מקו: מנכ8ממלא, ד ירו& לוינסו&"לדברי עו

 :בנושא מטהרי המי: הביתיי: מתמקדות בכמה ענייני:

,  כגו& עולי: של אוכלוסיות חלשותשיטות השיווק מלוות לעתי! בהטעיה ובניצול מצוקה •

ומשכנעי! את יש סוכני: שמגיעי: לבתי: ללא הזמנה מראש , לדוגמה, כ.. קשישי: ועוד

 יש סוכני: .הנוכחי! כי שתיית מי ברז שאינ! מטוהרי! עלולה לפגוע בבריאות!

 ומשתמשי: לש: כ. ,הדגמות להמחשת טענת! בדבר עכירות המי!שעורכי: ג: 

 .באמצעי: כימיי: ואחרי:

 א> במסגרת תחרטי! על העסקה נתקלי! בקשיי! כשה! מבקשי! לבטלהצרכני! שמ •

החברות . 81981א"התשמ,  הימי: המוקני: לה: לעשות כ& מכוח חוק הגנת הצרכ&14

מתעלמות מהודעות , ) מסכו: העסקה20%830%עד (דורשות תשלומי קנס גבוהי: 

 .יומבקשות הנמסרות בטלפו& ודוחות את פניות הצרכני: ללא מענה אמית

 
 3 ומכתבות שפורסמו בנושא זה2שאוט מהמועצה הישראלית לצרכנות8ד יעל כה&"משיחה ע: עו

סוכני החברות מספרי! ללקוחות פוטנציאליי! כי המי! בישראל ה! שלפיה , עולה תמונה דומה

תורמי! , וכי ה! מקצרי! את תוחלת החיי! של מכשירי החשמל הביתיי!, מ2 הקשי! בעול!

אחדי! מסוכני החברות , נוס; על כ:. מפחיתי! את יעילות! של חומרי ניקוילהזדקנות העור ו

וכ: נוצר בציבור הרוש! שגו; רשמי , המגיעי! לבתי! מספרי! שה! עורכי! בדיקת מי! באזור

כגו2 מי! , לאחר ההתקנה נתקלי! לקוחות רבי! בבעיות במערכת. עומד מאחורי הבדיקה

מערכות שאינ2 פועלות ונזק שנגר! , ! ניתני! לשתייהמי! שטעמ! מר ואינ, שנראי! מזוהמי!

 .במהל: ההתקנה

 
ובישיבה , )2000 בינואר 825ב (יצוי2 כי הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא זה לפני כארבע שני!

מרבית2 פועלות ללא , בשוק פועלות עשרות חברות המבטיחות אספקת מי! מטוהרי!עלה כי 

טוענות  שחלק2, אמת מוצריה2 לתקני! אמריקניי! או אחרי!פיקוח מכו2 תקני! ולא נבדקה הת

כי יפנה למשרד התעשייה והמסחר , כ אמנו& כה&"חה, ר הוועדה"בסיכו: הישיבה הודיע יו. לה2

. ולמשרד הבריאות בבקשה שיוציאו הנחיה מפורשת לציבור בנושא איכות מי השתייה בישראל 

ו: אספקת המי: המטוהרי: לנהוג לפי חובת ר הוועדה ג: קרא לכל החברות שעוסקות בתח"יו

8הגילוי הנאות ולהסביר לצרכני: את כל ההיבטי: שקשורי: להתקנת המכשירי: ולשימוש היו:

 .יומי בה:

 
, במסמ. זה יוצג רקע כללי על שוק מטהרי המי: בישראל ויובאו דברי: שנאמרו במכו& התקני:

 .בעניי&  זההמסחר והתעסוקה ובמשרד הבריאות , במשרד התעשייה

                                                 
 .2003 בנובמבר 12, מכתב, ל רשות ההסתדרות לצרכנות"מקו: מנכ8ממלא, ד ירו& לוינסו&" עו 1
 .2003ובמבר  בנ13, שיחת טלפו&, המועצה הישראלית לצרכנות, שאוט8ד יעל כה&" עו 2
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 שוק מטהרי המי! בישראל. 2
 בשוק מטהרי המי: מוצעי: כיו: עשרות מוצרי: שבאי: לתת מענה למודעות הציבורית ההולכת 

 .וגדלה בכל הקשור לאיכות מי השתייה
כמפורט , פי ייעוד2>במכו2 התקני! מבחיני! בי2 מערכות שונות לסינו2 מי! ולטיהור מי! על

 4:להל2

 ;  להרחקת חלקיקי: הפוגעי: בצלילות המי:מערכות המיועדות .1

 ;מערכות המיועדות לשיפור טעמ: של המי: וריח: .2

חומרי: , כגו& מתכות רעילות(מערכות המיועדות להרחקת מזהמי: כימיי: מהמי:  .3

 ;)חומרי: מסרטני: ועוד, אורגניי:

 .מערכות המונעות מעבר חיידקי: .4

 
 5:ייה ה: אלההאמצעי: הנפוצי: ביותר בישראל לטיפול במי שת

.  מתק& המאפשר מעבר מי: א. אינו מאפשר מעבר חלקיקי: מעל גודל מסוי:� סנ2 מכני .1

והשפעת: על המתכות והתרכובות , סנני: אלה אינ: מקטיני: את כמות האבנית שבמי:

יצוי& כי הסנני: המכניי: נוטי: לצבור לכלו. רב ודורשי: . האורגניות שבמי: זניחה

 .תחזוקה שוטפת

 תפקידו העיקרי של אמצעי לטיהור מי: המכיל פח: פעיל הוא לשפר את � עילפח! פ .2

הפח: . ידי הרחקת כלור חופשי ותרכובות אורגניות שונות8טעמ: ואת ריח: של המי: על

סנני: שעושי: שימוש . הפעיל אינו מפחית את קשיות המי: ואינו מרחיק מה: מתכות

לעתי: ה: עצמ: מהווי: בית גידול ו, בפח: פעיל אינ: מיועדי: להרחקת חיידקי:

 .במיוחד כאשר אי& זרימה של מי: דרכ:, לחיידקי:

 מערכות אלה מכילות בתוכ& � מערכות המבוססות על עקרו2 האוסמוזה ההפוכה .3

ה& יעילות בהרחקת מתכות ומתבססות על . המאפשרת מעבר מי: בלבד) קרו:(ממברנה 

 מערכות המבוססות על אוסמוזה הפוכה .העיקרו& של רגישות לחיידקי: או לכלור במי:

 מהמי: המוזני: למערכת מטופלי: 25%ובדר. כלל רק , צורכות כמויות גדולות של מי:

 .בה& ועשויי: לשמש לשתייה

 מערכות המונעות מעבר חיידקי: באמצעי: מכניי: או  � מערכות לטיהור מיקרוביאלי .4

סגולית שממיתה את 8כאלה שפועלות על בסיס מנורת כספית המפיקה קרינה על

יעילותה של מנורת הכספית פוחתת ע: השימוש בה וכאשר . החיידקי: הנחשפי: לקרינה

 .עכירות המי: גדלה

 
עירייה תפרס: מדי "קובע כי ] נוסח חדש[לפקודת העיריות ) 1) (ב (238בהקשר זה יצוי& כי סעי> 

מידע על ,  שיקבע השרכפי, בעיתונות המקומית או בדר. אחרת, רבעו& על לוחות המודעות

איכות: התברואתית של מי השתייה המסופקי: בתחומה בהשוואה לאיכות: התברואתית של 

                                                                                                                                            
מסנני מי: : זהירות", שושנה ח&; 2002 ביוני 28, "שיטות שיווק שעוברות כל גבול: מטהרי מי:",  שושנה ח& 3

 .il.co.ynet.wwwבאתר האינטרנט  , 2002 ביוני 11, "מזויפי:
15: י. כניסהתאר, il.org.sii.www, באתר המכו&, כיצד לבחור מטהר מי:: מידע לצרכ&,   מכו& התקני: הישראלי4 

 .2003בנובמבר 
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כ2 תשלח העירייה ; 1940, מי: שאינ: ראויי: לשמש מי שתייה לפי פקודת בריאות הע:

 ".שנתי ובו מידע כאמור>אחת לשישה חודשי! דוח חצי, לתושביה

 
 ושאדברי הגורמי! האמוני! על הנ. 3

  מכו2 התקני!3.1
 ,ראש המעבדה לכימיה ולטקסטיל במכו& התקני:, לדברי מר צבי קר&

חל , "סינו2 וטיהור �מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי ", 1 חלק 1505י "תק2 ת •

מתקני: לברז , ובה& קנקני:, על מערכות מסוגי: שוני: לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי

: או יותר, המערכות מיועדות לאחד מאלה. מערכות דירתיותיחיד או לסוללת ברזי: ו

התק& חל רק על . טיהור כימי וטיהור בקטריאלי, הרחקת ריחות וטעמי לוואי, סינו&

ומבטיח כי , מערכות המיועדות לטיפול במי שתייה המסופקי: מרשת ההספקה המקומית

 .המערכות הקיימות בשוק יעמדו בדרישות מסוימות

 כמצב שתואר בישיבתה הקודמת של הוועדה לפניות ושלא, טובר האחרו&בסו> חודש אוק •

וכיו! הוא חל על כל המערכות לטיהור , הוכרז התק2 האמור כרשמי, הציבור בעניי& זה

כיו! חייבי! כל , לפיכ.. כולל המערכות המבוססות על עקרו& האוסמוזה ההפוכה, מי!

 . מטהרי המי! בשוק לעמוד בדרישות התק2

,  לבי2 תו תק2, המחייב שכל מטהרי המי! יעמדו בדרישותיו, י2 בי2 תק2יש להבח •

 תו התק& למטהרי מי: 6.המבטיח פיקוח ובקרה מתמידי! של מכו2 התקני! על המערכת

כיו: יש באר= רק ארבעה יצרני: של מטהרי מי: שיש למוצריה: תו תק& ו, הוא וולונטרי

 7.של מכו& התקני:

כאלה שאינ:  (ות רבות בעניי2 מטהרי מי! שאינ! תקיני!למכו2 התקני! מגיעות תלונ •

כגו& אלה המשווקות על בסיס , ובעניי& מערכות המבוססות על הטעיית הציבור) מטהרי:

החלת . כאשר בפועל הפילטר יעיל למש. חודש ימי: בלבד, החלפת פילטר פע: בחצי שנה

אמורה לתת , רו2שנעשתה החל באוקטובר האח, התק2 על כלל המערכות לטיהור מי!

היות שכל מערכת שמיובאת לאר= או שמיוצרת באר= אמורה , מענה ג! לבעיות אלה

 .להיבדק במכו2 התקני!
 

 המסחר והתעסוקה,  משרד התעשייה3.2
הממונה על התקינה במשרד , גרישה דייטשלדברי מר : יחידת הממונה על התקינה

הפיקוח  � מטע: מכו& התקני:  מטהרי מי: חייבי: בתק&8,המסחר והתעסוקה, התעשייה

לדברי . המסחר והתעסוקה,  ובמסגרת פעילות משרד התעשייה,על המכשירי! הוא בסמכות!

במסגרת פעילות האכיפה שנעשתה מטע! המשרד לא נתגלו בעיות חמורות , מר דייטש

ומרבית הבעיות בתחו! נובעות מהאופ2 , המעידות על שיווק מכשירי! שאינ! עומדי! בתק2

 .המוצרי! משווקי!שבו 
                                                                                                                                            

 . ש: 5
 . כ. שאפשר שמוצר יתאי: לתק& א> שאי& לו תו תק& 6
מי צורי: תעשיות ", "מ"בע) 1991(תנה תעשיות "חברת , "מ" ניהול ושיווק בע�שפיר . א.א: " החברות ה& אלה 7
 ".מ"בע) 1990(תעשיות מי רווה "ו" מ"בע
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אחראית כימיה ואיכות הסביבה ביחידת הממונה על התקינה , אלכסנדרה ארוני&' לדברי הגב

 במסגרת פעולות האכיפה יוצאי: אנשי האג> לשטח 9,המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה

נוטלי: דוגמאות מנקודות מכירה או ממחסני היבוא& , )פי רוב לפי מידע ראשוני שיש לה:8על(

א: מתגלה שהמוצר אינו מתאי: לדרישות . ו היצר& ומעבירי: אות& לבדיקת מכו& התקני:א

 .הנושא מועבר לטיפול הלשכה המשפטית במשרד, התק&
הבעיה העיקרית בתחו: זה היא שמערכות לטיהור מי: ה& מערכות , ארוני&' לדברי הגב

העדר תחזוקה ).  ועודהחלפת סנ&, ניקוי(ונדרשת תחזוקה שוטפת שלה& , שנתי8לשימוש רב

נכונה של המערכת פוגע ביעילותה וא> עשוי לגרו: להתרבות חיידקי: ולפגיעה באיכות 

היות שבמסגרת תו התק& יש מחויבות , על הצרכני: להעדי> חברות בעלות תו תק&. המי:

 .לתת למערכת שירותי אחזקה

 
ל הגנת הצרכ& במשרד הממונה ע, ד יצחק קמחי"לדברי עו: יחידת הממונה על הגנת הצרכ&

, וה& נמצאות בטיפול שוט>, הגיעו למשרד תלונות בנושא זה, המסחר והתעסוקה, התעשייה

 .כולל הגשת תביעות כשהדבר נדרש
מאז הישיבה הקודמת של הוועדה לפניות הציבור בנושא זה חל שינוי , ד קמחי"לטענת עו

ות למכירת מטהרי מי! בבתי כיו! נכללות העסקא; 1981>א"התשמ, ניכר בחוק הגנת הצרכ2

 11. יו!14 והצרכ2 יכול לבטל2 בתו: 10,"רוכלות"הצרכני!  בהגדרת 
 

  משרד הבריאות3.3
 12,מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, שלו: גולדברגר' לדברי אינג

 היא גבוהה, ה2 מבחינה כימית ה2 מבחינה בקטריאלית, איכות מי השתייה בישראל •

 כל קידוח שמתגלה בו חריגה בהרכב 13.טנדרטי! הגבוהי! ביותר בעול!מאוד ועומדת בס

מדי שנה . נסגר או מנותק ממערכת האספקה לשתייה, הכימי של המי: נפסל מייד

.  בדיקות בקטריאליות ברשתות האספקה בכל היישובי: באר=884,400נערכות יותר מ

די: שמתגלה בה: במקרי: בוד.  מתוצאות הבדיקות תקינות99.3% היו 2002בשנת 

לדברי . נמסרת לתושבי: התרעה כי עליה: להימנע משתייה עד לתיקו& המצב, חריגה

ואי2 שו! צור: אמיתי בהתקנת , איכות מי השתייה באר= היא מצוינת", גולדברגר' אינג

 ".מטהרי מי! ביתיי!

                                                                                                                                            
 .2003 בנובמבר 13, שיחת טלפו&, המסחר והתעסוקה, רד התעשייהמש, הממונה על התקינה,  מר גרישה דייטש 8
המסחר , משרד התעשייה, יחידת הממונה על התקינה, אחראית כימיה ואיכות הסביבה, אלכסנדרה ארוני&'  הגב 9

 .2003 בנובמבר 16, שיחת טלפו&, והתעסוקה
,  שבא שלא לפי הזמנה למקו: מגוריו,או מי מטעמו, הצעת עסקה לצרכ& מאת עוסק:  " רוכלות מוגדרת בחוק 10

 8להל& (וכ& לכל מקו: שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו , לימודיו או לקרבת:, עבודתו, שירותו הצבאי
למקו: , או מי מטעמו, שבעקבותיה הגיע העוסק, או פנייה יזומה של עוסק לצרכ& בכל דר. שהיא, )מקו: הצרכ&

 ".הצרכ& כדי לקשור עסקה
ולא , לא נפלה העסקה בגדר רוכלות, א: התקשרה החברה קוד: לכ& ע: הצרכ& כדי לקבוע איתו פגישה, בעבר  11

 . יו: לש: ביטולה14ניתנה ארכת זמ& של 
 13, הועבר בדואר אלקטרוני, מכתב, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, שלו: גולדברגר'  אינג 12

 .2003בנובמבר 
 . אורגנולפטיי: ורדיולוגיי:,  פרמטרי: כימיי:875מקורות מי: נבדקי: מבחינה כימית ב 81,020 יותר מ 13
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יכות פעילותו אינה אמורה לפגוע בא, א: מתק& ביתי לטיהור מי: קיבל תו תק&, בעיקרו& •

א: אי& מחליפי: את , לדוגמה.  שהמכשיר מתוחזק בהתא: להנחיות היצר&בתנאי, המי:

 .אי& שו: ביטחו& שאיכות המי: לא תיפגע, הפילטר במכשיר בזמ& המתאי:

 כמעט שלא מגיעות למשרד הבריאות תלונות מצרכני! בנושא איכות המי! מהמטהרי! •

 א: מדובר במכשיר שכבר קיבל תו � תלונה שמגיעה מופנית למכו& התקני: .הביתיי!

בכל פנייה  .  א: אי& לו תו תק&�המסחר והתעסוקה ,  או למשרד התעשייה�תק& 

ובכל מקרה מזהירי: , מסבירי: לפונה שמשרד הבריאות אינו ממלי= על שו: מתק&

 . מהשימוש במכשיר שאי& לו תו תק&
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 מקורות. 4

 חקיקה
 ].נוסח חדש[ פקודת העיריות 8
 .81981א"התשמ, הגנת הצרכ& חוק 8

 
 שיחות טלפו2 ומכתבי!

משרד , יחידת הממונה על התקינה, אחראית כימיה ואיכות הסביבה,  ארוני& אלכסנדרה8

 .2003 בנובמבר 16, שיחת טלפו&, המסחר והתעסוקה, התעשייה
דואר הועבר ב, מכתב, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות', אינג,  גולדברגר שלו: 8 

 .2003 בנובמבר 13, אלקטרוני
 13, שיחת טלפו&, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, הממונה על התקינה,  דייטש גרישה8

 .2003בנובמבר 
 .2003 בנובמבר 13, שיחת טלפו&, המועצה הישראלית לצרכנות, ד"עו, שאוט יעל8 כה&8
 .2003 בנובמבר 12, מכתב, נותל רשות ההסתדרות לצרכ"מקו: מנכ8ממלא, ד"עו, לוינסו& ירו& 8

 
 כתבות בעיתונות

 .il.co.ynet.wwwבאתר האינטרנט , 2002 ביוני 11, "מסנני מי: מזויפי:: זהירות",  ח& שושנה8
באתר האינטרנט, 2002 ביוני 28, "שיטות שיווק שעוברות כל גבול: מטהרי מי:",  ח& שושנה8

il.co.ynet.www . 
, באתר האינטרנט של המכו&, "כיצד לבחור מטהר מי:: ע לצרכ&מיד",  מכו& התקני: הישראלי8

il.org.sii.www ,2003 בנובמבר 15:  תארי. כניסה. 
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