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בתאריך 25.8.2013 פרסם משרד הבריאות תקנות מי שתייה חדשות הנותנות בסיס מחייב, מקצועי ומתקדם לאספקת
 מי שתיה בטוחים.

הסטנדרטים של מי השתייה הוחמרו, בין השאר הוחמר  התקן המיקרוביאלי, אסורה נוכחות חיידקים מסוג קוליפורם כללי  
וצואתי במי השתייה המסופקים במערכות הציבוריות (0 חיידקים ב- 100 מ"ל נפח דגימה).

   

בנוסף, חלה על ספק המים החובה לשקיפות ודיווח לציבור על איכות המים, כך שכל אדם יוכל לדעת פרטים על איכות 
  המים המסופקים לו עד שעון הצרכן.

בחודש נובמבר 2013 פעל התאגיד והגיש ללשכות הבריאות של משרד הבריאות תכנית דיגום מי שתייה ליישובים 
    שבאחריותו, לכל הפרמטרים המחוייבים בדיגום בכפוף לתקנות מי השתייה.

 
החל מחודש דצמבר, מבצע תאגיד המים "פלג הגליל", דיגום מיקרוביאלי וכימי על פי תכנית דיגום שהופקה על ידי 

משרד הבריאות.

לצורך כך, מוודא התאגיד כי הדיגום מתבצע באמצעות ציוד דיגום מתקדם הכולל ערכות למדידת כלור נותר ועכירות, 
תא קירור חשמלי להובלת הבדיקות למעבדה, דוגם שהוסמך על ידי משרד הבריאות לביצוע הבדיקות, מעבדות מוכרות

     על ידי משרד הבריאות והכל על פי הקריטריונים הקבועים בחוק ובנוהלי משרד הבריאות.

מבט קדימה
כפי שיוצג בדו"ח זה, תאגיד "פלג הגליל" מבצע שינוי ואף מהפיכה בתחום תשתיות המים (קווי הולכה ובריכות אגירה), 

תוך הגדרת סדרי עדיפויות ברורים. עם קבלת האחריות על התשתיות ביישובים, (במהלך השנים 2009-2011),
      הוצבו יעדים ברורים ונקבעו סדרי עדיפויות לנושא ההשקעות, השדרוגים, ההחלפות, תכניות אב וכל הנדרש על מנת 

לוודא הבטחת אספקת מים ראויים לשתייה בכל עת. אנו פועלים להמשך השגת היעדים במהלך השנים הקרובות.
        

לסיכום, דיגום המים הינו שלב קריטי בהליך הבקרה על איכויות המים המסופקים.  תאגיד המים "פלג הגליל" רואה 
   חשיבות עליונה בבקרת איכויות מי הברז וזאת בשל רגישות הנושא ולמען הבטחת בריאות הכלל.

    

הקדמה

אינג' האדי נעאמנה-סמנכ"ל אגף הנדסה ופיתוח
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צפת
בצפת מתגוררים כ- 32,000 תושבים. אספקת מי השתייה לעיר מתבצעת באמצעות 2 חיבורי צרכן מחברת "מקורות".  

 בשל המבנה הטופוגרפי של העיר, משולבות במערכת האספקה המקומית, 6 בריכות מי שתייה, לא כולן פעילות בשלב זה.
ח צ ו ר

בחצור מתגוררים כ- 10,000 תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת ממערכת האספקה האזורית של חברת "מקורות" 
    באמצעות 4 חיבורי צרכן כפי שיפורט להלן. במערכת משולבת בריכת מי שתייה אחת בנפח של 1,000 מ"ק.

מג'אר
במג'אר מתגוררים כ- 20,711 תושבים. לישוב 2 חיבורי צרכן מהמערכת האזורית של חברת "מקורות", הפעילים במהלך 

      כל השנה, (ח"צ צפוני וח"צ מערבי). במערכת האספקה המקומית משולבות 3 בריכות מי שתייה.
בית ג'אן

בית ג'אן מתגוררים כ- 11,409 תושבים. לישוב חיבור צרכן אחד מחברת "מקורות" 100% . במערכת האספקה המקומית 
משולבות שתי בריכות מי שתייה

ר א מ ה
בישוב ראמה מתגוררים כ- 7,269 תושבים.  לישוב שני חיבורי צרכן מחברת "מקורות". בישוב משולבת בריכת מי שתייה 

אחת.
פקיעין

בפקיעין מתגוררים כ- 5,900 תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת באמצעות 3 חיבורי צרכן ממערכת ראשית של חברת 
"מקורות".

חורפיש
בחורפיש מתגוררים כ- 5,900 תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת באמצעות 3 חיבורי צרכן מהמערכת הראשית של 

חברת "מקורות" ובאמצעות 2 בריכות מי שתייה פעילות בתחומי הישוב.
סאג'ור

בסאג'ור מתגוררים כ- 4,000 תושבים.  לישוב חיבור צרכן יחיד מחברת "מקורות".  אספקת המים מבוססת על מי תהום 
מקדוחי האזור.  חיטוי המים היפוכלוריט הנתרן (באחריות חברת "מקורות"). בשל מבנה הישוב, קיימים בו 3 אזורי לחץ:
  אזור לחץ גבוה, אזור לחץ בינוני ואזור לחץ נמוך. צפיפות אוכלוסייה גבוהה ביותר באזור הלחץ הבינוני ועל כן הינו מיוצג 

יותר בתוכנית הדיגום. בסאג'ור אין בריכת מי שתייה פרטית.
גוש חלב

בגוש חלב מתגוררים כ- 3,000 תושבים.  בישוב לא פועלת בריכת מי שתייה פרטית. אספקת המים מתבצעת מחברת 
 "מקורות" באמצעות חיבור צרכן אחד. לחלק מאזורי האספקה בישוב מסופקים המים על ידי מערכת להגברת לחץ, בוסטר.

פסוטה
בפסוטה כ- 3,000 תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת מחיבור צרכן אחד של "מקורות". במערכת הפנימית משולבת 

בריכת מי שתייה אחת.
יסוד המעלה

ביסוד המעלה כ- 1,580 תושבים.  בישוב זה פועלים שני ספקי מי שתייה.  תאגיד פלג הגליל אחראי על אספקת המים 
לצרכניו בלבד. דו"ח זה אינו מתייחס למערכות אספקת המים שבאחריות "מי החולה". לישוב זה 2 חיבורי צרכן מחברת 

 "מקורות", אחד מהם הינו העיקרי לאספקת מי שתייה לצרכנים הביתיים.
טובא זנגריה

בטובא זנגריה כ- 6,000 תושבים.  לישוב חיבור צרכן אחד. בישוב פועלים 3 ספקי מי שתייה. מרבית אספקת המים 
ברחבי הישוב, הינה באחריות תאגיד "פלג הגליל", יחד עם זאת פועלות שתי אגודות מים פרטיות, המספקות מי שתייה

  לחלק מהצרכנים. נכון למועד כתיבת דו"ח מסכם זה ניתן לדווח כי אחת מאגודות המים איפשרה חיבור מי שתייה ממערכת 
האספקה של התאגיד אולם בחצרות הצרכנים פועלת עדיין מערכת כפולה והתאגיד פועל למיגון המערכות בהתאם להנחיות.

   אגודת המים הנוספת הפועלת בישוב, לצרכניה אין עדיין חיבור מהתאגיד.
עילבון

בעלבון כ- 5,182 תושבים.  בישוב פועלות 2 בריכות מי שתייה ואספקת המים לכלל הצרכנים ניזונה מחיבור צרכן "מקורות" 
אחד.

תיאור כללי של מערכת המים בישובים

אחוז ביצוע דיגום
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בעמוד הבא מפורטות תוצאות הבדיקות ואחוזי ביצוע הדיגום ברחבי התאגיד לשנת 2014. הממצאים מצביעים על אחוזי 
ביצוע גבוהים ביותר , מעל ל 95% ברוב המקרים. לעניין אחוזי ביצוע הדיגום, במקרים בהם לא בוצע 100% דיגום. אחוז  

 זה נובע ממספר סיבות אפשריות שיפורטו להלן:
א. בוצע דיגום בפועל, אולם לא בוצעה בדיקת מעבדה (מסיבות הקשורות עם המעבדה הבודקת).

ב. תקלה בהנפקת מדבקות דיגום שיצרה פערים בביצוע הדיגום.
ג. הנפקת מדבקות ידניות, עובדה שגררה אף היא בלבול בביצוע תכנית הדיגום כלשונה.

ד. העברת דגימות למעבדה מוסמכת שאינה מוכרת (בטעות), עובדה שהשפיעה על אחוזי הביצוע למרות שבפועל בוצע 
דיגום.

אחוז חריגים-תוצאות בדיקה חריגות
א. בעיר צפת, במסגרת דיגום שגרתי התקבלו שתי תוצאות בדיקות חריגות. סקר חקירתי שבוצע בשטח, לא העלה ממצאים 

חריגים. ממצאי הדיגום החוזר נמצאו תקינים. אחוז חריגה בישוב זה  2.6%.
ב. אחוז החריגה הממוצע בכל יישובי ”פלג הגליל“, בחצי השנה הראשונה של  2014 הינו 0.38%.

ממצאים אלה מצביעים על ההשקעה המרובה של עובדי התאגיד בתחום אספקה, בקרה ואיכות מי שתייה לאורך השנים.

תיאור כללי של מערכת המים בישובים

אחוז ביצוע דיגום

הסברתקן מי השתיהסוג הבדיקה

בדיקות 
מיקרוביאליות

 0 חיידקים ב-
100 מ“ל דגימה

זיהוי וגילוי נוכחות חיידקים אינדיקטורים - קולי כללי.
 תדירות נקבעת בהתאם לגודל האוכלוסיה.

ממצאי ניטור הכלור עמדו ברמת התקן 0.1-0.5 מג“ל
רמת העכירות לא עלתה על 1 י.ע.ן, רמת התקן

100%100%

טובא זנגריה

100%

יסוד המעלה

100%

חצור הגלילית

טובא זנגריה

100%

יסוד המעלה

100%

חצור הגלילית

לא בוצע התפלגות ביצוע דיגום בקטראילי התפלגות אחוז בדיקות תקינות 
בוצע

 תקינות 

1.76%

פסוטה

פקיעין

ראמה

צפת

100%

100%

100%

97.40%

פסוטה

פקיעין

ראמה

צפת

98.3%

100%

97.50%

100%

2.60%2.50%

100%

100%

מג‘אר

עילבון

בית ג‘אן

100%

100%

100%

מג‘אר

עילבון

בית ג‘אן

98.3%

1.7%

98.1%

2%

חורפיש

סג‘ור

100%

100%

גוש חלב

100%

חורפיש

סג‘ור

100%

100%

גוש חלב

100%

100%

לא בוצע התפלגות ביצוע דיגום בקטראילי התפלגות אחוז בדיקות תקינות 
בוצע

 תקינות 
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 סוג הבדיקה
 

תקן מי 
 השתייה

 השפעה בריאותית הסבר

תוצרי לוואי של 

 חיטוי

 טריהלומתאנים

THM 

 מג"ל 0.1

 

 4טריהלומתנים הינם קבוצה של 

כימיקלים הנוצרים, יחד עם תוצרי לוואי 

אחרים של חיטוי, כאשר כלור המשמש 

לחיטוי מי השתייה מגיב עם חומרים 

 אורגניים ואנאורגניים טבעיים במים.

 הטריהלומתנים הינם: כלורופורם,

ברומודיכלורומתאן, דיברומוכלורומתאן 

 וברומופורם

י סוג מקור נקבעת על פ תדירות

תדירות -המים וגודל האוכלוסייה

 אחת לשנה ביישובי התאגיד

 בעיות בכבד, בכליות או

 במערכת העצבים; עלייה

  בסיכון לחלות בסרטן

 

בדיקות כימיות
החל מנובמבר 2013, עם כניסת תכנית הדיגום החדשה לתוקפה, נוספו על הדרישות לדיגום פלואוריד ומתכות רשת גם 

.THM ,דרישות לדיגום תוצרי לוואי של חיטוי
   התאגיד נערך ליישום מיידי של התקנות, הכשיר אחד מעובדיו לקורס דוגם רמה ב', המסמיך ביצוע דיגום של תוצרי לוואי 

של חיטוי ואף חתם על חוזה התקשרות עם מעבדה בודקת, המעבדה לבריאות הציבור באבו כביר.
    הדיגום מתבצע בשוטף, בהתאם לתדירות הנדרשת על ידי משרד הבריאות.

THM .1 הוא פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין חומר החיטוי וחומר אורגני, במידה וקיים במי השתייה.
   מדובר בחומרים מסרטנים ורמת התקן שנקבעה על ידי משרד הבריאות, היא 100 מיקרוגרם לליטר או 0.1 מג"ל במי 

השתייה.

2. ריכוז חומר זה במערכות אספקת המים עשוי להתגבר, כיוון שריכוזו עשוי להיות מושפע מסחרור המים, זמני שהייה 
ארוכים במערכת ותחזוקה לקויה.

3. בחודשים מאי ויוני בוצע דיגום לפרמטר הנ"ל בכל יישובי התאגיד. נקודות הדיגום שנבחרו הינם נקודות המהוות 
קצה קו במערכת אספקת  המים או נקודות המייצגות זמני שהייה ארוכים מתוך כוונה לייצג נקודה בה קיים הפוטנציאל

 הגבוה ביותר להיווצרותם, בכפוף לדרישות משרד הבריאות. 

4. תוצאות בדיקות מעבדה לבריאות הציבור באבו כביר קבעו כי ריכוזי תוצרי הלוואי, THM, נמוכים מאוד ושואפים לאפס, 
מדובר בריכוז של עד 2% מהתקן.

THM ,בדיקה לתוצר לוואי של חיטוי

תוצאה  שם הנקודה בפועל תאריך ישובשם ה שם הנפה
במיקרוגרם 

 לליטר

אחוז 
 מהתקן

 עכו
 1.80% 1.8 שכונת מוסטפה 11/06/2014 סג'ור

 0.80% 0.8 עימאד נח'לה 11/06/2014 ראמה

 עכו

 1.70% 1.7 בית אבו פואד 16/06/2014 בית ג'אן
 1.70% 1.7 ח'וריליד בית וויליאם  16/06/2014 פסוטה
 1.80% 1.8 ג'בלט אל עאמר 16/06/2014 חורפיש
 1.60% 1.6 מוחמד נאסר 16/06/2014 פקיעין

 כנרת
 1.50% 1.5 ואקים בשארה  בית 11/06/2014 מג'אר

 1.50% 1.5  בטר פלייס תחנת דלק 11/06/2014 עילבון
 

 
 צפת
 

 1.30% 1.3 קצה קו-בית ספר יסודי 11/06/2014 טובא זנגריה

 0.70% 0.7 קצה קו-חטיבת יפתח 11/06/2014 צפת

 1% 1 סוף קו -תש"ח בית ספר טכני 11/06/2014 חצור הגלילית

 1.30% 1.3 סוף רחוב המז"ח 11/06/2014 יסוד המעלה

 0.50% 0.5 בית ספר תיכון קצה 16/06/2014 גוש חלב
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ביישובי התאגיד מתבצע דיגום לבדיקת נוכחות ריכוזי הפלואוריד במי השתייה. ממצאי הבדיקות מצביעים לעיתים
על ריכוזי פלואוריד הנמוכים מרמת התקן.

מובהר בזאת, כי אחריות הספק המעביר את המים, קרי חברת "מקורות" להוסיף פלואוריד למים המסופקים ליישובים 
מעל 5,000 נפש. בפועל מסופקים מי שתייה עם ריכוזי פלואוריד נמוכים מ- 0.7 מג"ל באחוז גבוה של הבדיקות.

 בנוסף, קורה לא אחת כי דוגמי התאגיד מבצעים בפועל את הדיגום לפלואוריד ועם זאת דווח במחשבי משרד הבריאות
  על דיגום חסר.

 מבדיקה אקראית במעבדה לבריאות הציבור עולה, כי היו מקרים בהם הבדיקות לא נבדקו בהיעדר חומר כימי לביצוע 
הבדיקה בפועל. 

 השפעה בריאותית הסבר תקן מי השתייה סוג הבדיקה

חובת ספק המים הראשי  מג"ל 0.7-1 פלואוריד

להפליר את מי השתייה שהוא 

 מעלמספק לישוב המונה 

חובת דיגום נפש:  5,000

תדירות   לכלל הספקים

 חודשית

בהתאם לדיווח משרד הבריאות, 
היא השיטה  הפלרת מי השתיה

היעילה ביותר והבטוחה ביותר 
 עששת מחלת למניעה של

ברמה  השיניים השיניים
שאנשי  מאחר  הקהילתית, זאת
מה  בדיוק המקצוע יודעים

מוסיפים למים ומפקחים על כך 
 .בקפידה

הפלואוריד הוא החומר המוכר 
היחיד שגורם לשן להיות יותר 

עמידה בפני תקיפת מחלת 
 .העששת

ארגוני בריאות עולמיים ובכלל 
ארגון הבריאות העולמי ומכוני  זה

בעולם המחקר החשובים 
בארה"ב, אוסטרליה ואנגליה 
תומכים בהפלרת מי השתייה 

 .בהתמדה
 

 

בדיקות לריכוזי פלואוריד במי השתייה

כמות דגימות  נקודת הדיגום שם ישוב
 נדרשת

כמות דגימות 
 שבוצעה בפועל

אחוז ביצוע 
 דיגום

מס' דגימות 
 תקינות

אחוז 
 חריגה

 100% 0 67.00% 8 12 פלאוריד -רשת מג'אר
 75% 1 67.00% 4 6 פלאוריד-כניסה  

 100% 0 50% 1 2 פלאוריד-כניסה עילבון
 60% 2 100% 5 5 פלאוריד -רשת ג'אןבית 

 100% 0 100% 2 2 פלאוריד-כניסה  
 50% 1 100% 2 2 פלאוריד-יציאה  

 100% 0 83% 5 6 פלאוריד -רשת חורפש
 80% 1 83% 5 6 פלאוריד-כניסה  

 100% 0 100% 5 5 פלאוריד -רשת סאג'ור
 100% 0 100% 5 5 פלאוריד-כניסה  

 50% 2 80% 4 5 פלאוריד -רשת פסוטה
 50% 2 80% 4 5 פלאוריד-כניסה  

 83% 1 100% 6 6 פלאוריד -רשת פקיעין
 67% 2 100% 6 6 פלאוריד-כניסה  

 83% 1 100% 6 6 פלאוריד -רשת ראמה
 75% 1 100% 4 4 פלאוריד-בריכה  
 100% 0 100% 2 2 פלאוריד-כניסה  

 100% 0 17% 2 12 פלאוריד -רשת צפת
 100% 0 17% 1 6 פלאוריד -כניסה  

 57% 3 100% 7 7 פלאוריד -רשת טובא זנגריה
 57% 3 100.00% 7 7 פלאוריד-כניסה  

 100% 0 100% 5 5 פלאוריד -רשת גוש חלב
 100% 0 100% 5 5 פלאוריד-כניסה  

 100% 0 100% 5 5 פלאוריד -רשת יסוד המעלה
 100% 0 100% 4 4 פלאוריד-כניסה  

 71% 2 88.00% 7 8 פלאוריד -רשת הגליליתחצור 
 57% 3 117% 7 6 פלאוריד-כניסה  

 

על פי תכנית דיגום 2014 תוכנן ובוצע דיגום למתכות רשת במג'אר ובעילבון בלבד. 
  התקבל דיווח ראשוני על תוצאת בדיקה חריגה של נחושת בנקודת דיגום "לשכת רווחה" במג'אר.  

 בוצע סקר חקירתי שממצאיו הועברו ללשכת בריאות נפת כנרת ובוצע דיגום חוזר ב- 3 נקודות דיגום לאורך קו האספקה
  בו נמדדה החריגה, כולל הנקודה שחרגה, טרם התקבלו ממצאי הבדיקה החוזרת. הנושא תואם עם נציגי משרד הבריאות

  בלשכה הנפתית, שאר הממצאים תקינים.

סוג  שם ישוב
 הבדיקה

נקודת 
 הדיגום

כמות 
דגימות 
 נדרשת

כמות 
דגימות 

שבוצעה 
 בפועל

אחוז ביצוע 
 דיגום

מס' 
דגימות 
 תקינות

אחוז 
 חריגה

בדיקה  מג'אר
 למתכות

 16.70% 5 100% 6 6 רשת

בדיקה  עילבון
 למתכות

 0% 3 100% 3 3 רשת

 

בדיקה למתכות רשת
 

 סוג הבדיקה

 

תקן מי 

 השתייה

 השפעה בריאותית הסבר

 בדיקת טיב הצנרת מג"ל 1 ברזל

נקבעת בהתאם לגודל 

 האוכלוסייה

כחומר בעל השפעה אורגנולפטית ברזל מסווג בתקנות הישראליות והאמריקאיות 

 על צבע המים, טעם עשוי להשפיע הברזל (השפעה על טעם וריח) ולא בריאותית. 

וריח) ולא נחושת מסווגת בתקנות כחומר בעל השפעה אורגנולפטית (השפעה על טעם  מג"ל 1.4 נחושת

 בריאותית.

בחשיפה   הקיבה והמעיים (בחילות, הקאות, כאב)השפעות על  ייתכנו בחשיפה קצרת טווח

   פגיעה בכליה וכבדממושכת אפשרית 

 חשיפה לעופרת עלולה לגרום למגוון רחב של השפעות בריאותיות, כולל השפעות נוירו  מג"ל 10 עופרת

  התפתחותיות, מוות בעיקר כתוצאה ממחלות לב וכלי דם, פגיעה בתפקוד הכליות, עלייה בלחץ 
 דם, פגיעה בפוריות ופגיעה בעובר המתפתח
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ברחבי ישובי תאגיד ”פלג הגליל“ פועלות 19 בריכות מי שתייה (מתוכם 3 של חברת מקורות). הבריכות אוגמות מי תהום
  בלבד. בהתאם להנחיות משרד הבריאות לשטיפה וחיטוי של מערכות מים מנובמבר 2013, תדירות ביצוע שטיפה

 וחיטוי הינה אחת לשנתיים. נציגי התאגיד מקפידים על ביצוע החיטוי בתדירות הנדרשת.  החיטוי מתבצע על ידי קבלן 
מוסמך על ידי משרד הבריאות ומתבצע פקוח של נציגי התאגיד בשטח על הקבלנים לכל תהליך החיטוי.

   בסיום כל תהליך חיטוי נבדקים רמות הכלור והעכירות טרם שילוב הבריכות במערכות הציבוריות.
בהתאם לנוהל פנימי של תאגיד פלג הגליל וכצעד של פקוח "על", מוקפד כי נטילת דגימת מים למעבדה מוכרת מתבצעת 

על ידי דוגמי התאגיד בלבד וזאת תוך 24 שעות ממועד ביצוע החיטוי.

עריכת סקרים מניעתיים במערכות אספקת המים
בהתאם לקבוע בתקנה 28 (א) לתקנות מי השתייה שבסימוכין בעניין ביצוע סקר תברואי מניעתי לתשתיות המים, בכפוף 

לתקנה 38 (ד)(2) שבהן לעניין הוראות המעבר, תאגיד המים והביוב "פלג הגליל",  נערך לביצוע סקר תברואי מניעתי 
לתשתיות המים שבאחריותו, בחלוקה חמש שנתית כנדרש ולפי הפירוט.

 

 תכנון ביצוע הסקרים האזור המוצע לסקירה
 בשנים

 2014 , חצור, טובא זנגריהיסוד המעלה
 2015 , עילבוןמע'אר

 2016 , גוש חלב, פסוטהצפת
 2017 , בית ג'אן, חורפישפקיעין
 2018 , ראמהסג'ור

 

בריכות מי שתייה

דוח פרסום לציבור 2013

כמות דגימות נדרשתנקודת הדיגוםסוג הבדיקהשם ישוב

כמות 
דגימות 
שבוצעה 
בפועל

אחוז חריגהדגימות תקינות' מסאחוז ביצוע דיגום

בדיקות בקטריאליותאר'מג
176176100%1760%רשת

בדיקות כימיות
44100%40עכירות-רשת

12867%712%רשת פלואוריד
44100%4מתכות-רשת

בדיקות בקטריאליותעילבון
9393100%930%רשת

בדיקות כימיות
121083%280%רשת פלואוריד

3100%233%*2עכירות/רשת
400%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותאן'בית ג
120120100%1200%רשת

כימיות
88100%80%מתכות

בדיקות בקטריאליותחורפיש
104104100%1040%רשת

בדיקות כימיות
44100%40%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותור'סאג
605998%590%רשת

בדיקות כימיות
44100%40%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותפסוטה
7878100%780%רשת

בדיקות כימיות
88100%80%מתכות- רשת

יוזכר כי במהלך שנת ,2013 התקן המיקרוביאלי עמד על 3 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל.
להלן פירוט תמונת מצב אחוז ביצוע הדיגום המיקרוביאלי והכימי כולל דיווח על אחוזי חריגה במסגרת דיגום ובקרת 

מי השתייה שסופקו בשנת 2013.
יובהר כי אחוזי החריגה המפורטים לפרמטר "פלואוריד" תלוי בריכוז החומר המסופק במערכת הראשית של חברת 

"מקורות". דיווח מפורט קיים באתר האינטרנט בלשונית המתאימה.

סיכום:
 * דיגום החוזר לעכירות, התקבלה תוצאה תקינה

0
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שם ישוב

סוג הבדיקה

כמות דגימות נדרשתנקודת הדיגום

כמות 
דגימות 
שבוצעה 
בפועל

אחוז חריגהדגימות תקינות' מסאחוז ביצוע דיגום

בדיקות בקטריאליותפקיעין
10810798.60%1070%רשת

בדיקות כימיות
88100%80%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותראמה
969497.60%940%רשת

בדיקות כימיות
44100%40%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותצפת
288287100%2870%רשת

בדיקות כימיות
55100%50%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותטובא זנגריה
4343100%430%רשת

בדיקות כימיות
33100%30%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותגוש חלב
666192%610%רשת

בדיקות כימיות
44100%40%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותיסוד המעלה
4141100%410%רשת

בדיקות כימיות
33100%30%מתכות- רשת

בדיקות בקטריאליותחצור הגלילית
115115100%1150%רשת

בדיקות כימיות
44100%40%מתכות- רשת

דוח פרסום לציבור 2013 - המשך

בדיקות לריכוזי פלואוריד במי השתייה
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סוג הבדיקה

יוזכר כי במהלך שנת ,2013 התקן המיקרוביאלי עמד על 3 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל.
להלן פירוט תמונת מצב אחוז ביצוע הדיגום המיקרוביאלי והכימי כולל דיווח על אחוזי חריגה במסגרת דיגום ובקרת 

מי השתייה שסופקו בשנת 2013.
יובהר כי אחוזי החריגה המפורטים לפרמטר "פלואוריד" תלוי בריכוז החומר המסופק במערכת הראשית של חברת 

"מקורות". דיווח מפורט קיים באתר האינטרנט בלשונית המתאימה.


