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אספקת מי שתייה ביישובי 
 "פלג הגליל"

 ות מרכזיותנקודות אסטרטגי

 יישובים המפוזרים על שטח גאוגרפי נרחב. 13 -תאגיד פלג הגליל מספק מי שתייה ל

 לשכות נפתיות:  צפת, כנרת ועכו. 3מבחינת פקוח משרד הבריאות, מדובר בתחום שיפוט של 

התאגיד ממשיך ופועל ליישום התקנות החדשות באמצעות הכנת דו"חות שוטפים לציבור 

שנתית לביצוע סקרים מניעתיים במערכות האספקה  5ל ידי הכנת תכנית ולמשרד הבריאות, ע

יישובים שבאחריות התאגיד, כבר הוכנו הסקרים והוגשו לבדיקת  3.  והגשתם למשרד הבריאות

יישובים נוספים, הכל בהתאם  2 -יבוצע סקר ל 2015משרד הבריאות.  במהלך השנה הנוכחית, 

 לתכנית שהוגשה.

ל, תחזוקה וניטור משלב רכזי אזור וקבלני מים, כולם עברו קורס הפעלת המערך לתפעו

הכשרה רמה ג' "תברואת מים", מעודכנים בהנחיות ובכללים ומתייעצים, לפי הצורך עם הנהלת 

 התאגיד והיועצים המועסקים על ידה.

 

 נקודות תפעול מרכזיות

תגובה מינימלי לצרכי על מנת להשיג פקוח, מעקב, זמן , שטח גאוגרפי נרחבהיות ומדובר ב

 השטח, בוצעה חלוקה גאוגרפית והוגדרו רכזי אזור לכל שטח לפי החלוקה הבאה:

 רכז אזור מר איוב עלם –אזור בית ג'אן, ראמה, סג'ור 

 סלימאן ריקרדו מר רכז אזור –אזור פקיעין, גוש חלב, חורפיש, פסוטה 

 מיכה כהןמר רכז אזור  – לילית, יסוד המעלה, טובא זנגריה, חצור הגאזור מג'אר ועילבון

 רכז אזור מר ינון כהן –אזור צפת 

מר פרג' סלאלחה שתפקידו לסייע בקשר  –ברמת המטה, מנהל מדור מים ורישוי עסקים 

הישיר, איסוף הנתונים, מעקב ביצוע, טיפול בתלונות תושבים בין השטח והמטה המקצועי של 

 התאגיד.

כזי האזור, בחלק מהיישובים פועלים קבלנים מטעם לטובת הקלה והורדת העומס השוטף מר

 התאגיד המבצעים את הדיגומים בפקוח ובקרה של התאגיד, בשוטף.

 גם נושא זה דווח בזמן אמת למשרד הבריאות.

 

 

 

 

 

 

הננו ממשיכים לפעול  

בהתאם ל"אני  

 מאמין" שלנו:

ים מקצועיים  מתן כל

 לאנשי השטח.

מפגשים תקופתיים  

 ותיאום ציפיות.

מעקב איכות כולל  

בקרת פתע על דוגמי  

התאגיד מתוך כוונה  

 ללמוד ולהשתפר.

הננו ממשיכים  

ונערכים תוך המשך  

התמקצעות של כלל  

הצוות העוסק  

בתפעול, תחזוקה,  

ניטור ובקרת איכות  

 המים
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 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 

 (, הוצבו יעדים ברורים ונקבעו סדרי עדיפויות לנושא 2009-2011

 

ההשקעות, השדרוגים, ההחלפות, תכניות אב וכל הנדרש על מנת לוודא הבטחת אספקת מים ראויים לשתייה 

 ופים המשך השגת היעדים במהלך השנים הקרובות.בכל עת.  אנו צ

 

 סמנכ"ל אגף הנדסה ופיתוח-אינג' האדי נעאמנה
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 הדגשיםחלוקה לפי פרקים במקור:   –התייחסות ליישום דרישות תקנות מי השתייה 

 2014 -הדגשים ביישום תקנות מי השתייה  - 1טבלה 

 הערות אגידהתנהלות הת הדרישה בתקנות פרק

 איכות המים-פרק ב'
הפעולות הנדרשות בזמן חריגה 

 מיקוביאלית או כימית

חריגה מיקרוביאלית בעיר צפת.  בוצע סקר  5.14 .1

חקירתי במסגרתו ניטלו דגימות מים.  לא נמצאו 

ממצאים חריגים ותוצאות דיגום חוזר ומורחב נמצאו 

 תקינים.

אר.  בוצע מג'-חריגה בבדיקת מתכות רשת )נחושת( 6.14 .2

סקר חקירתי.  עלה חשד כי מיקום ברז הדיגום וברז 

הדיגום עצמו אינם תקינים.  הוחלף הברז ובוצע דיגום 

חוזר ונוסף במס' נקודות לאורך הקו.  הממצאים 

 תקינים.

התקבלה חריגה מיקרוביאלית בגוש חלב.  בוצע  7.14 .3

סקר חקירתי וניטלו דגימות חוזרות מורחבות לאזור 

 הממצאים נמצאו תקינים. האספקה. 

התקבלה חריגה מיקרוביאלית.  בוצע סקר  -ראמה  7.14 .4

חקירתי וניטלו דגימות חוזרות מורחבות לאזור 

 האספקה.  הממצאים נמצאו תקינים.

התקבל דיווח על חריגה מיקרוביאלית.   -מג'אר 8.14 .5

בוצע סקר חקירתי ודיגום חוזר ומורחב.  ממצאי כל 

 הבדיקות תקינים.

 8.2014אות דיגום לפלואוריד המתבצעים החל מחודש תוצ

מייצגים את ריכוז הפלואוריד הטבעי במים בלבד היות 

 והחל מתאריך זה אין חובה להפליר את המים.
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 לא רלוונטי לתאגיד לא רלוונטי לתאגיד מקור המים פרק ג'

 דיגום מי השתייה פרק ד'

במבר הוכנה תכנית דיגום מי שתייה שהוגשה לאישור בנו

. תכנית הדיגום מיושמת על ידי 2014ועודכנה בשנת  2013

 דוגמי התאגיד: 

רכזי האזור וקבלנים המובילים את דגימות המים  -דוגם א'

בשוטף למעבדה לבריאות הציבור בחיפה ודיגומים חוזרים 

 למיג"ל בקרית שמונה.

מר פרג' סלאלחה למעבדה לבריאות הציבור באבו  -דוגם ב'

  כביר

והתאגיד נערך  8.2014 -נכנס לתוקף ב -לבקשת הצרכן בדיקות

ליישום החל משלב היידוע ובהמשך נכתב נוהל ברור באשר לאופן 

 ההתנהלות בטיפול בפנייה מסוג זו.

, אולם ממשרד הבריאות לא התקבל אישור בכתב

התוכנית הוטמעה במערכות הממוחשבות של משרד 

 .הבריאות והופקה תכנית בהתאם לתכנון בפועל

 הטיפול במים פרק ה

התאגיד אינו מבצע כל פעולה של טיפול במי השתייה.  יחד 

עם זאת החלקים הרלוונטיים לגביו הוא הצורך הניטור 

תוצרי לוואי של חיטוי.  התאגיד הגיש במסגרת תכנית 

הדיגום התייחסות לנקודות מייצגות של פרמטר זה והנ"ל 

 נדגם בפועל.

ממוחשבת, משרד עם הטמעת התוכנית במערכת ה

הבריאות הקל בתדירות הדיגום של תוצרי הלוואי 

THM בתוספת  3-וקבע תדירות על פי טבלה ג

החמישית לתקנות מי השתייה.  התאגיד פועל 

 בהתאם.

 הכשרת עובדים פרק ו
השתתפו ומרבית הקבלנים, כל עובדי השטח של התאגיד 

 רמה ג'.  -בקורס תברואת מי שתייה

לחה בבחינת ההסמכה של משרד העובדים עמדו בהצ

 הבריאות למעט עובד אחד.
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 הערות התנהלות התאגיד הדרישה בתקנות פרק

 המשך פרק ו

 תקנים ישראליים
 5452המחלקות השונות מיודעות בצורך עמידה בת"י 

 ופועלים בהתאם.

קיים קושי בעמידה בתקן שכן אין רשימה של 

כן הספקים והמייצרים השונים העומדים בתקן כמו 

 לא הוצא תקן לכל האביזרים.

 סקר תברואי
השנים הנדרשות כפוף  5התאגיד נערך לביצוע הסקר במשך 

 לדרישת התקנות

סקר מניעתי ראשון בוצע והוגש למשרד הבריאות 

בחצור הגלילית, טובא זנגריה ויסוד המעלה.  במהלך 

 סקרים נוספים במג'אר ועילבון. 2יוגשו  2015

 ופרסוםדיווח תיעוד  פרק ז

 מופץ –דו"ח חודשי למשרד הבריאות 

התאגיד פועל בשקיפות מלאה מול ציבור צרכניו 

 ומוודא ביצוע חובותיו.

 מופץ -דו"ח חצי שנתי כימי

 מופץ -דו"ח רבעוני לצרכנים )על פי הפקודה(

 מצ"ב-דו"ח שנתי למשרד הבריאות

 יופץ -דו"ח שנתי לציבור
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גום ובקרה במערכות די –הערות כלליות 
 האספקה ביישובי תאגיד "פלג הגליל"

 

קבעו כי חיבורי הצרכן/הכניסות ידגמו על ידי  2013למרות שתקנות מי השתייה  -נקודות כניסה למערכת .1

 הספק המעביר, במקרה זה חברת "מקורות", 

תי.  פעילותו השגרבצע דיגום גם בחיבורי הצרכן במסגרת הדיגום המשיך ולתאגיד המים פלג הגליל ל בחר

במתכונת זו סייעה בניהול אירועים חריגים ו/או חשד לאירועים חריגים, לרבות מעקב איכויות ריכוזי 

אם יתרחש, כאירוע הדרך היחידה לסווג אירוע חריג או חשוד כחריג , חלילה הכלור במערכת האספקה.  

 על איכות המים הנרכשים מהספק הראשי. בין היתר על ידי ניטור ובקרהמקומי או אזורי בזמן אמת,  יהיה 

, המשיך התאגיד וביצע דיגום מיקרוביאלי בחיבורי הצרכן.  ידווח כי   בחלק מהחשד 2014גם בשנת 

, ניתן היה להסתייע בממצאי הדיגום בח"צ, בין היתר זיהוי 2015 -ו 2014לאירועים חריגים שאירעו במהלך 

 תקלה במערך ההכלרה במערכת הראשית.

  -י לוואי של חיטויתוצר .2

 .  המחטא הראשי של המים המסופקים ליישובי התאגיד הוא היפוכלוריט הנתרן

 בלבד. T.H.Mבהתאם לכך הוכנה תכנית דיגום עבור 

נבחרו נקודות דיגום במערכת האספקה העונים על אחד או יותר הקריטריונים  -תוצרי לוואי של חיטוי

כן, קצה קו, מים "עומדים", סחרור מים איטי, צנרת עילית.  הבאים:  זמן שהייה ארוך ביותר עד הצר

נבחרו מספר נקודות מייצגות על מנת שניתן יהיה לדגום בכל מועד דיגום נקודה אחרת כך שבמהלך השנה 

 יתקבל מיפוי של תמונת איכות מים רחבה ככל האפשר לפרמטר זה.

מערך סף עליון  10% -מאוד מהתקן, מתחת ל להלן, ממצאי כל הבדיקות תקינים ורחוקים כפי שיוצג בדו"ח

 לבדיקה זו.

 הקריטריונים הבאים:נרכשו ברזי דיגום מתאימים העונים על  -ברז דיגום תקני .3

o נגיש לביצוע דיגום יומיומי 

o  ס"מ  50ממוקם באזור שניתן לניקוי תקופתי, ועם מינימום הפרעות סביבתיות, מומלץ בגובה מעל

 מעל הקרקע.

o  פרפר, בעל מנגנון סגירה פנימי ללא אטמים, גומיות וחלקי פלסטיק .מסוג כדורי או 

o . בעל פייה עשויה פלדת אלחלד צרה וארוכה במיוחד, בעלת קשת המכופפת כלפי מטה 

במהלך השנים האחרונות פועל התאגיד ומחליף את הצנרת הישנה שבאחריותו.  על כן  -גיל צנרת .4

 גום צנרת מגילאים שונים.קביעת נקודות דיגום למתכות התבססה על די

 

 



   2014 –דו"ח איכות מי שתייה 
 "  פארק תעשיות צח"ר, ראש פינהתאגיד "פלג הגליל 

 זוהר    משרד ייעוץ:  "אורלי בסביבה"  -הכנה ועריכה:  אורלי סרוסי 
 

www.orbasviva.co.il 

תאגיד המים פועל ומחבר קצוות קווים במערכת  -סחרור המים .5

הראשית על מנת להבטיח סחרור של מי השתייה.  בחירת נקודות דיגום מייצגות לתוצרי לוואי של 

חיטוי התבססו בעיקר על זמני שהייה הארוכים ביותר האפשריים במערכות האספקה של היישובים 

 וים במקומות שעדיין קיימים.וקצוות קו

מתוך הנחת עבודה כי בריכת אגירה למי שתייה עשויה להוות נקודת תורפה  -בריכות מי שתייה .6

 במערכת אספקת המים, יציאה מבריכת מי שתייה הינה נקודת דיגום חובה ותדגם בכל סבב דיגום.

 אין צנרת אסבסט בכל תשתיות המים שבאחריות תאגיד פלג הגליל. -אסבסט .7

 שבועות. 4 -ניטור כלור אחת לשבועיים ביישובים הנדגמים אחת למתבצע  – ניטור כלור )ניטור אמצע( .8
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 צפת
 

חיבורי צרכן מחברת  2תושבים.  אספקת מי השתייה לעיר מתבצעת באמצעות  32000 -בצפת מתגוררים כ

בריכות מי שתייה, לא  6כת האספקה המקומית, "מקורות".  בשל המבנה הטופוגרפי של העיר, משולבות במער

 כולן פעילות בשלב זה.

 

 תיאור מערכת אספקת המים הראשית לעיר

 13750אספקת מי השתייה לעיר צפת, מקורה בשני חיבורי צרכן עיקריים.  האחד מבריכת "מקורות" בנפח של  

ד ובנוסף קו אספקה נוסף המייצג בריכות מי שתייה פרטיות של התאגי 2מ"ק ממנה יוצא קו אספקה למילוי 

 חיבור צרכן נוסף לאספקה ישירה לעיר.

 להלן תיאור חיבורי הצרכן ואזורי האספקה

 אספקה ח"צ

 מ"ק 13750ח"צ בריכת מקורות 
מספק מי שתייה לשתי בריכות של התאגיד השולטות על 

 מהאוכלוסייה בקירוב 100% -אספקת המים ל

 שתייה ישירות לצרכני המים בעירמספק מי  שניח"צ בריכת מקורות 

 

 ברכות מי שתייה שבאחריות התאגיד

 

 מבוצע דיגום סטטוס אספקהאזורי ה נפח שם בריכה

 מ"ק 300 מגדל שרה
שכונות: כנען, אי ביקור 

 ופיקוד צפון
 כן פעילה

 ק"מ 3750 מיליון גלון
חב"ד , ז'בוטינסקי שכונות: 

 וא.ת. ישן  שיכון דרום
 כן פעילה

 מ"ק 1000 בלום
שכונות : הדרומיות של העיר 

 צפת ובי"ח רבקה זיו
 כן פעילה

 כן פעילה שכונת נוף כנרת מ"ק 1000 נוף כנרת

 לא (2014) לא פעילה - מ"ק 1000 בית מינס

 לא (2014) לא פעילה - מ"ק 1000 רחוב האר"י
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 ח צ ו ר
 

מערכת האספקה האזורית של חברת תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת מ 10,000 -בחצור מתגוררים כ

 1000חיבורי צרכן כפי שיפורט להלן.  בבריכה משולבת בריכת מי שתייה אחת בנפח של  4"מקורות" באמצעות 

 מ"ק.

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית  

מדובר בחיבור המהווה מקור אספקה עיקרי לישוב,  - שנקרא גם "נווה הרים" "8חיבור צרכן חדש   .1

 מהאוכלוסייה. 65% -למעלה מ

 "4+4"חיבור צרכן  .2

 " נוף המושבה4ח"צ  .3

 )צומת חצור( "6ח"צ  .4

 

 אספקה שם חיבור הצרכן

 מאספקת המים הכוללת 5%-מייצג כ ח"צ מקורות צומת חצור

 וח"צ נוף המושבה 4*4ח"צ בריכת מקורות 
מאספקת  35% -חיבורי צרכן המייצגים יחד כ 2

 המים הכוללת בעיר

 מצרכני העיר 65% -ייצג אספקת מים עיקרית לכמ ח"צ נווה הרים

 

 הפרטיות ברכות מי שתייה

 מ"ק. 1000מטר לא.ל. נמוך, בריכה בנפח  420+ בעיר חצור פועלת בריכה ברום 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח שם

 כן פעילה מ"ק 1000 420+

 

 נושא הבטחת אספקת מי השתייה

קת המים.  נמצאו נקודות תורפה המטופלים על ידי ישוב זה נסקר במסגרת סקר תשתיות למערכת אספ

 התאגיד.

 

 מאוכלוסיית חצור 35% -אספקת המים לכ
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 מע'אר  
 

 תושבים. 20711 -במע'אר מתגוררים כ

חיבורי צרכן מהמערכת האזורית של חברת "מקורות" הפעילים במהלך כל השנה, )ח"צ צפוני וח"צ  2לישוב 

 מערבי(. 

 

 תיאור המערכת הראשית-חיבורי הצרכן

 70% 1חזון  ח"צ צפוני מקבל מקידוחי א.

 30%  1ח"צ מערבי מקבל מקידוח חזון  ב.

 מהאוכלוסייה.  מיקום החיבור הועתק. 20% -חדש המספק לכ 1ח"צ מזרחי מקבל מקידוח כלנית  ג.

 

 בריכות מי שתייה המפורטות בטבלה הבאה: 4בישוב פועלות 

 מבוצע דיגום   סטטוס אספקת מים לבריכה נפח )מ"ק( שם בריכה

 כן   פעיל   1ון חז  250  380+

 כן   פעיל   1חזון   1000  270+

 כן   פעיל 1חזון  -ח"צ מערבי  1000  400+

 כן   פעיל 1כלנית  -חדש ח"צ   2*100  170+

 

 אזורי לחץ עיקריים. 3מדובר בישוב גדול מאוד, מסועף )מבחינת אספקת מים( ופועלים בו 
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 בית ג'אן
 

 .100%.  לישוב חיבור צרכן אחד מחברת "מקורות" תושבים 11409 -בית ג'אן מתגוררים כב

 

 תיאור אספקת המים מהמערכת הראשית

 אספקה ח"צ

 מאספקת המים בישוב 100% ח"צ מקורות 

 

 מקורות המים הינם קדוחים בלבד )מי תהום(, חיטוי המים באמצעות היפוכלוריט הנתרן .

 

 תיאור אספקת המים הפנימית

 

שתי בריכות מים פרטיות, האחת באזור לחץ גבוה והשני באזור הלחץ הבינוני.   אזורי לחץ ופועלות 3בישוב 

 עיקר אספקת המים באזור הבינוני שם מתגוררת מרבית האוכלוסייה.

 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח שם

 כן פעילה מ"ק 300 1044+

 כן פעילה מ"ק 1500 975+
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 הר א מ 
 

 .  לישוב שני חיבורי צרכן מחברת "מקורות".תושבים 7269 -בישוב ראמה מתגוררים כ

 

 תיאור אספקת המים מהמערכת הראשית

 

 מהאוכלוסייה. 20% -מטר ושולט על אספקת מי שתייה לכ 370חיבור  ראשון ממוקם באזור לחץ תחתון +

ה מטר, יציא 475מהאוכלוסייה וממוקם ברום + 80% -החיבור השני, הוא החיבור העיקרי המספק מי שתייה לכ

 מבריכת "מקורות".

 אספקהמרחב ה ח"צ

  20% +370ח"צ  

 80% +475ח"צ בריכת מקורות 

 

 תיאור אספקת המים הפנימית

 

 בישוב פועלת בריכת מי שתייה אחת.מטר.   450מטר, + 410מטר, + 370בישוב שלושה אזורי לחץ עיקריים:  +

 

 
 מבוצע דיגום סטטוס נפח שם

 כן פעילה מ"ק 1000 בריכת ראמה
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 פקיעין
 

חיבורי צרכן ממערכת ראשית  3תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת באמצעות  5900 -בפקיעין מתגוררים כ

 של חברת "מקורות".

 

 תיאור המערכת הראשית לישוב 2.6.1

 

 חיבורי צרכן בהתאם לפירוט הבא: 3אספקת המים לעיר הינה באמצעות 

מהתושבים.  חיבור זה שולט על אזור לחץ  40% -יה לכאספקת מי שתי -חיבור כיסרא -בריכת מקורות

 גבוה של היישוב ועל שכונת החיילים המשוחררים.

 מהתושבים ושולט על אזור לחץ נמוך. 30%  -חיבור זה מספק לכ –ח"צ פקיעין החדשה 

מהתושבים.  מספק מי שתייה בעיקר לשכונה המערבית  30% -מספק לכ -ח"צ שכונה מערבית אלמארג'

 מסומן במפה המצורפת(.)לא 

 

 אספקהמרחב ה ח"צ

 מאספקת המים 40% -משקף כ בריכת מקורות חיבור כיסראח"צ  

 מאספקת המים 30% -משקף כ פקיעין החדשהח"צ 

 מאספקת המים 30% -משקף כ שכונה מערבית אלמארג'ח"צ 

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית

לות בשלב זה.  בריכה אחת מנותקת בניתוק פיסי ולגבי השנייה בישוב קיימות שתי בריכות מי שתייה שאינן פעי

 קיים תכנון לשדרוג.  בשלב זה אינה משולבת במערכת האספקה האזורית
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 חורפיש
 

 

מהמערכת חיבורי צרכן  3תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצעת באמצעות  5900 -בחורפיש מתגוררים כ

 ריכות מי שתייה פעילות בתחומי הישוב.ב 2הראשית של חברת "מקורות" ובאמצעות 

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית

מאוכלוסיית הישוב.   50% -אספקת המים מחיבור זה הינה לכ -אלעקת -ח"צ צפוני מכיוון סאסא .1

 דווח כי חיבור זה אינו מספק מי שתייה כל השנה.  

 100% -יכולה להיות לכאספקת המים מחיבור זה בשגרה  –מ'  760מ"ק + 2000ח"צ בריכת חורפיש  .2

 מהישוב. 

 מהאוכלוסייה. 10% -אספקת מי שתייה לכ -10ח"צ לכביש  .3

 אספקה ח"צ

 מהצרכנים בישוב 50% -מייצג אספקת מי שתייה לכ ח"צ  צפוני אלעקת

 מהצרכנים 100% -מייצג אספקת מי שתייה לכ ח"צ בריכת חורפיש

 ניםמהצרכ 10% -מייצג אספקת מי שתייה לכ 10ח"צ כביש 

 

 ברכות מי שתייה

 בישוב פעילות שלוש בריכות מי שתייה, שתיים מהן פועלות בכלים שלובים:

o מ"ק שבבעלות חברת  2000)מילוי הבריכה מתבצע מבריכת חורפיש, ' מ 1000 מבריכת יציאה

 "מקורות"(

o אספקת מי שתייה לכיוון שכונת  -מ"ק )בריכות בכלים שלובים( 500מ"ק + 300 מבריכת יציאה

 חיילים משוחררים.

 

 

 

 

 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח שם

 כן פעילה מ"ק 2000 מ' 1000

בריכות כלים 

 שלובים

 מ"ק  300

 מ"ק 500+ 
 כן פעילה
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 סאג'ור
 

תושבים.  לישוב חיבור צרכן יחיד מחברת "מקורות".  אספקת המים מבוססת על  4000 -בסאג'ור מתגוררים כ

 ים היפוכלוריט הנתרן )באחריות חברת "מקורות"(.  מי תהום מקדוחי האזור.  חיטוי המ

 אזורי לחץ:  אזור לחץ גבוה, אזור לחץ בינוני ואזור לחץ נמוך. 3בשל מבנה הישוב, קיימים בו 

 צפיפות אוכלוסייה גבוהה ביותר באזור הלחץ הבינוני ועל כן הינו מיוצג יותר בתוכנית הדיגום.

 בסאג'ור אין בריכת מי שתייה פרטית.

 

 תיאור מערכת האספקה האזורית

 

 מאספקת המים לישוב. 100%אספקת מי השתייה הינו באמצעות חיבור צרכן אחד המשקף 

 אספקת המים הפנימית בישוב

כיווני  3 -בישוב אין בריכות מי שתייה.  אספקת המים לרחבי הישוב מתבצע על ידי חלוקה לשלושה אזורי לחץ צ

 אספקה כמתואר לעיל.
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 גוש חלב
 

 תושבים.  בישוב לא פועלת בריכת מי שתייה פרטית.  3000 -בגוש חלב מתגוררים כ

אספקת המים מתבצעת מחברת "מקורות" באמצעות חיבור צרכן אחד.  לחלק מאזורי האספקה בישוב 

 מסופקים המים על ידי מערכת להגברת לחץ, בוסטר.

 

   תיאור אספקת המים הראשית

 

 מאספקת המים מתבצעת מחיבור זה, בחלקו באמצעות בוסטר )תחנה להגברת לחץ(. 100%ח"צ מקורות 

 אספקה ח"צ

 100% מקורותח"צ  

 

 תיאור אספקת המים הפנימית

 

אספקת המים בישוב מתבצעת באמצעות חיבור צרכן אחד כמתואר לעיל.  לאזור הגבוה יותר בישוב, אספקת 

 המים מתבצעת על ידי מערכת להגברת לחץ.

 אין בריכה פרטית בישוב. -רכות מי שתייהב
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 פסוטה
 

 תושבים.  אספקת המים לישוב מתבצע מחיבור צרכן אחד של "מקורות". 3000 -בפסוטה כ

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית לישוב

 

 מחיבור זה.  מקור המים בריכות אלקוש )תחנת עין זיו(. 100%  -אספקת מי שתייה ל -מקורות ח"צ

 קהאספ ח"צ

 100% מקורותח"צ  

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית

 

 מטר. 682מ"ק בא.ל.  500 מי שתייה של התאגיד בנפח של  בריכתבישוב זה פועלת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח שם

 כן פעילה מ"ק 500 682+
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 יסוד המעלה
 

תאגיד פלג הגליל אחראי על אספקת   תושבים.  בישוב זה פועלים שני ספקי מי שתייה. 1580 -ביסוד המעלה כ

 המים לצרכניו בלבד.  דו"ח זה אינו מתייחס למערכות אספקת המים שבאחריות "מי החולה".

 חיבורי צרכן מחברת "מקורות", אחד מהם הינו העיקרי לאספקת מי שתייה לצרכנים הביתיים. 2לישוב זה 

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית

   מפורט מטה:חיבורי צרכן כ 2לישוב זה 

 מצרכני הישוב. 95%  -ח"צ ראשי המספק מי שתייה לכ -

מסך אספקת המים לישוב  5%  -מספק מי שתייה למתחם תחנת דלק ועסקים סמוכים, כ -ח"צ עסקים  -

 זה.  

 אספקה ח"צ

 95% ראשיח"צ  

 5% עסקיםח"צ  

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית

 

ם לצרכנים הינו באמצעות מערכת אספקה ראשית מחלקת.  לרוב שתייה.  אספקת המי ברכות מיבישוב אין 

הצרכנים מערכת מים כפולה בחצר הבית.  מים המסופקים לשתייה על ידי התאגיד, לגביהם דו"ח זה מתייחס 

ומערכת מים נפרדת לחלוטין שמקורה במי הירדן והמיועדת להשקייה חקלאית בלבד בחצרות הבתים.  תאגיד 

 פועל ליישום הנחיות משרד הבריאות בנושא זה.המים "פלג הגליל" 

 

 נושא הבטחת אספקת מי השתייה

 

ישוב זה נסקר במסגרת סקר תשתיות למערכת אספקת המים.  יחסי הגומלין בין שני ספקי המים הוצגו כנקודת 

ת תורפה והופנה מכתב לרשויות הרגולציה בעניין זה )רשות המים ומשרד הבריאות(, בבקשה לסיוע ולהסדר

 ספק מים אחד בישוב.
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 טובא זנגריה
 

ספקי מי שתייה.  מרבית אספקת  3תושבים.  לישוב חיבור צרכן אחד.  בישוב זה פועלים  6000 -בטובא זנגריה כ

המים ברחבי הישוב, הינה באחריות תאגיד "פלג הגליל" יחד עם זאת פועליות 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 

רכת האספקה של מעקב אחר נתוני הצריכה מעידים על מצב בעייתי של היעדר צריכה ממעבהתאם להנחיות.  

 תאגיד "פלג הגליל"

 

 אגודת מים נוספת הפועלת בישוב, לצרכניה עדיין אין חיבור מהתאגיד.

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית

 

 מאספקת המים לישוב 100%חיבורי צרכן אחד המשקף 

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית 

 

 רכות מי שתייה.בבישוב לא פועלת 

 

 

 יהנושא הבטחת אספקת מי השתי

 

ישוב זה נסקר במסגרת סקר תשתיות למערכת אספקת המים.  יחסי הגומלין בין שני ספקי המים הוצגו כנקודת 

תורפה והופנה מכתב לרשויות הרגולציה בעניין זה )רשות המים ומשרד הבריאות(, בבקשה לסיוע ולהסדרת 

 ספק מים אחד בישוב.
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 לבוןעי
 

בריכות מי שתייה ואספקת המים לכלל הצרכנים ניזונה מחיבור צרכן  2לות תושבים.  בישוב פוע 5182 -לבון כבע

 "מקורות" אחד.

 

 אספקת המים במערכת הראשית

 

 מהאוכלוסייה 100%-אספקת המים הינה מח"צ מקורות ל

 

 אספקת המים הפנימית בישוב 

 

 בישוב פועלות שתי בריכות מי שתייה פעילות כמפורט מטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבוצע דיגום טוססט אזור האספקה נפח שם

 מ"ק 1000 בריכה גדולה
 60-70% -משקף כ

 מהאספקה בישוב
 כן פעילה

 מ"ק 240 בריכה קטנה
 30-40% -משקף כ

 מהאספקה בישוב
 כן פעילה
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האיכות הכימית של המים במערכת 
 הראשית המספקת מי שתייה ליישובים

 חומרים אנאורגניים

 

עשוי להגיע למי התהום הודות לנוכחותו הטבעית במסלע/באקוויפר או לחילופין מדובר במרכיבים שבחלקם 

להגיע למי התהום בשל התערבות/פעילות  אנושית וחלחול המזהם אל מי התהום.  ניתן לראות כי ריכוז 

הפרמטרים במים המסופקים הרבה מאוד מתחת לתקן הנדרש.  גם אם נתייחס לריכוז המקסימלי המשוקלל 

(, גם הוא הרבה מתחת לסף 2014קרי הריכוז המקס' שנמדד בחודש מסוים במהלך השנה הנבדקת )החודשי, 

 התקן המותר.  איכות המים המסופקים של פרמטר זה טובה מאוד.

 מזהמים אורגנים נדיפים -מיקרו

 

חלו מדובר במרכיבים שהינם חומרים אורגניים שמקורם משפכים תעשייתיים בעיקר )שהגיעו אל הסביבה וחל

מיקרוגרם לליטר, כלומר לא  0 -קרוב ל למי התהום(.  ניתן לראות כי ריכוז הפרמטרים במים המסופקים הינו

 נמצאו מרכיבים אלה במים המסופקים.   איכות המים המסופקים של פרמטר זה טובה מאוד.

 מזהמים-מיקרו

 

ולים חקלאיים שונים.  מדובר בחומרי הדברה בהם נעשה שימוש בחקלאות, לחיטוי/הדברה של קרקעות או גיד

תוצרי החומרים עשוי לחלחל עם השנים ולהגיע למי תהום ועל כן התקנות מחייבות מעקב אחר הריכוזים 

במקורות המים המשמשים לשתייה.  תוצאות הבדיקות המדווחות מציגות נתונים אפסיים ועל כן ניתן לדווח על 

 איכות מי מקור טובים מאוד.

 ולפטיתחומרים בעלי השפעה אורגנ

 

מדובר במרכיבים העשויים להגיע למי השתייה הודות לטיפול במים או בשל הרכב הטבעי של הקרקע.  מדובר 

ברכיבים שאין להם השפעה בריאותית כי אם השפעה אורגנולפטית.  נוכחותם במים מעל התקן המותר יתנו 

.  בהתאם לכך נקבעו כללים למים מראה/מרקם/צבע/ריח/טעם לא נעימים כך שהציבור ימנע מלשתות אותם

מגבילים על נוכחות חומרים אלה, על מנת לוודא כי מי הברז טובים וטעימים לשתייה.  לחלק מהפרמטרים יש 

תקן מקס' ולחלק אחר אין מהסיבה המפורטת.  ניתוח הממצאים מצביע על ריכוז הפרמטרים )בעלי תקן מקס'(, 

 ח על איכות טובה מאוד.הרבה מתחת לערך סף המותר.  גם פה ניתן לדוו

 

 *הערה:  לדורשים יתר פרטים, ניתן לפנות למשרדי התאגיד.
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 סכום הממצאים : כימיים ומיקרוביאליים
 

 .2014  רחבי התאגיד לשנתלהלן מפורטים תוצאות הבדיקות ואחוזי ביצוע הדיגום ב

 .י חריגה אפסייםרוב המקרים ואחוזב 90%הממצאים מצביעים על אחוזי ביצוע גבוהים ביותר, מעל ל

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

 לאורך השנים.
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 2014 לשנת סכום בדיקות מיקרוביאליות 

 

 תאגיד "פלג הגליל" -ת ברשת המיםריכו זאחוזי ביצוע ואחוזי תקינות של בדיקות מיקרוביאליו - 2טבלה 

 

 נקודת הדיגום
כמות 

דגימות 
 נדרשת

כמות 
דגימות 
שבוצעה 

 בפועל

אחוז 
ביצוע 
 דיגום

מס' 
דגימות 
 תקינות

אחוז 
 חריגה

 מג'אר

 0% 129 100% 129 129 רשת

 0% 75 100% 75 75 ח.צרכן/כניסה

 0% 72 99% 72 73 מאגר/בריכה יציאה

 עילבון

 0% 79 99% 79 80 רשת

 0% 13 100% 13 13 ח.צרכן/כניסה

 0% 24 100% 24 24 מאגר/בריכה יציאה

 בית ג'אן
 0% 168 100% 168 168 רשת

 0% 25 100% 25 25 ח.צרכן/כניסה

 חורפיש
 0% 117 100% 117 117 רשת

 0% 39 100% 39 39 ח.צרכן/כניסה

 סג'ור
 0% 56 100% 56 56 רשת

 0% 14 100% 14 14 ח.צרכן/כניסה

 פסוטה
 0% 66 100% 66 66 רשת

 0% 12 100% 12 12 ח.צרכן/כניסה

 פקיעין
 0% 97 99% 97 98 רשת

 0% 39 100% 39 39 ח.צרכן/כניסה

 ראמה
 0% 112 100% 112 112 רשת

 0% 30 100% 30 30 ח.צרכן/כניסה

 צפת
 1% 203 99% 205 207 רשת

 0% 37 100% 37 37 ח.צרכן/כניסה

 חצור
 0% 135 100% 135 135 תרש

 0% 62 100% 62 62 ח.צרכן/כניסה

 טובא
 0% 83 100% 83 83 רשת

 0% 14 100% 14 14 ח.צרכן/כניסה

 גוש חלב
 0% 55 100% 55 55 רשת

 0% 13 100% 13 13 ח.צרכן/כניסה

יסוד 
 המעלה

 0% 51 100% 51 52 רשת

 0% 13 100% 13 13 ח.צרכן/כניסה
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 יקות כימיותבד
 

הבדיקות למתכות רשת ופלואוריד גם עם כניסת תכנית הדיגום החדשה לתוקפה, נוספו על  2013החל מנובמבר 

של התקנות, הכשיר אחד מעובדיו לקורס  .  התאגיד נערך ליישום מיידיTHMתוצרי לוואי של חיטוי, בדיקות ל

חוזה התקשרות עם מעבדה בודקת,  דוגם רמה ב' המסמיכה ביצוע דיגום של תוצרי לוואי של חיטוי ואף חתם על

 המעבדה לבריאות הציבור באבו כביר.

שבתוספת החמישית, בתאום מלא עם נציגי משרד  3-והדיגום מתבצע בשוטף בהתאם לתדירות טבלה ג

 הבריאות.

 THMבדיקות תוצאות 

 ()יישובים בתחום נפת עכו 2014לשנת  THMתוצאות בדיקות  - 3טבלה 

שם 
 הנפה

שם 
 הישוב

שם  תאריך
הנקודה 

 בפועל

תוצאה 
במיקרוגרם 

 לליטר

אחוז 
   מהתקן

 עכו

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

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

בית אבו  16/06/2014 בית ג'אן
 1.70% 1.7 פואד

 16/06/2014 פסוטה
ליד בית 
וויליאם 

 ח'ורי
1.7 1.70% 

ג'בלט אל  16/06/2014 חורפיש
 1.80% 1.8 עאמר

מוחמד  16/06/2014 פקיעין
 1.60% 1.6 נאסר
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 ביישובים בתחום נפת כנרת THMתוצאות  - 4טבלה 

שם 
 הנפה

שם 
 הישוב

שם  תאריך
הנקודה 

 בפועל

תוצאה 
במיקרוגרם 

 לליטר

אחוז 
 מהתקן

  

 כנרת

 11/06/2014 ג'ארמ
 בית

ואקים 
 בשארה

1.5 1.50% 

 11/06/2014 עילבון
תחנת 

 1.50% 1.5 דלק

 

 

 ביישובים בתחום נפת צפת THMתוצאות  - 5טבלה 

שם 
 הנפה

שם 
 הישוב

 תאריך
  

שם 
הנקודה 

 בפועל

תוצאה 
במיקרוגרם 

 לליטר

אחוז 
 מהתקן

 צפת
 

טובא 
 11/06/2014 זנגריה

ספר  בית
-יסודי

 קצה קו
1.3 1.30% 

 11/06/2014 צפת
חטיבת 

-יפתח
 קצה קו

0.7 0.70% 

חצור 
 11/06/2014 הגלילית

תש"ח 
בית ספר 

 -טכני
 סוף קו

1 1.00% 

יסוד 
סוף רחוב  11/06/2014 המעלה

 1.30% 1.3 המז"ח

 16/06/2014 גוש חלב
בית ספר 

תיכון 
 קצה

0.5 0.50% 
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 לסיכום,

 

.  THMמהבדיקות החדשות המבוצעות במערכות האספקה היא בדיקה לתוצר לוואי של חיטוי, אחת  .1

מדובר בפרמטר המייצג תגובה אפשרית בין חומר החיטוי וחומר אורגני, במידה וקיים במי השתייה.  

מיקרוגרם לליטר או  100מדובר בחומרים מסרטנים ורמת תקן שנקבעה על ידי משרד הבריאות היא 

 "ל במי השתייה.מג 0.1

ריכוז חומר זה במערכות אספקת המים עשוי להתגבר כיוון שריכוזו עשוי להיות מושפע מסחרור המים,  .2

 זמני שהייה ארוכים במערכת ותחזוקה לקויה.

בחודשים מאי ויוני בוצע דיגום לפרמטר הנ"ל בכל יישובי התאגיד.  נקודות הדיגום שנבחרו הינם  .3

כת אספקת המים או נקודות המייצגות זמני שהייה ארוכים מתוך כוונה נקודות המהוות קצה קו במער

 לייצג נקודה בה קיים הפוטנציאל הגבוה ביותר להיווצרותם, בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

, נמוכים THMתוצאות בדיקות מעבדה לבריאות הציבור באבו כביר קבעו כי ריכוזי תוצרי הלוואי,  .4

 מהתקן. %2ריכוז של עד מדובר ב מאוד ושואפים לאפס,
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 בדיקות לריכוזי פלואוריד במי השתייה
 

 

 ביישובי התאגיד מתבצע דיגום לבדיקת נוכחות ריכוזי הפלואוריד במי השתייה.

כוזי פלואוריד הנמוכים מרמת התקן גם בעת בה היתה חובה להפליר את ממצאי הבדיקות מצביעים על רי

 המים.

, נהוג היה כי הספק הראשי מבצע את 5,000פליר את המים לישובים מעל , עוד הייתה החובה לה2014עד שנת 

מג"ל.  לא נהוג היה כי ספק המשנה יוסיף פלואוריד למים בהתאם  1תוספת הפלואוריד לריכוז אופטימלי של 

 לכך ריכוזי הפלואוריד המדווחים הם ריכוזיו במים שנרכשו מהמערכת הראשית.

מג"ל עשויה היתה למנוע/לצמצם את עששת  1ייה לריכוז אופטימלי של תפקיד תוספת הפלואוריד למי השת

 השיניים בילדים.

 באשר לביצוע הדיגום:

ערכות משרד הבריאות קרה לא אחת כי דגמי התאגיד מבצעים בפועל את הדיגום לפלואוריד ומדווח במ .1

 על דיגום חסר.

ו לידי הדוגמים היו במספר במקרים אחרים הייתה תקלה בהנפקת מדבקות ועל כן המדבקות שהגיע .2

  חסר שגררו אחוזי דיגום נמוכים.

 דת מיג"ל שאינה מוכרת לבדיקה זו.בחלק מהמקרים הועברו הדגימות למעב .3

מבדיקה אקראית במעבדה לבריאות הציבור עולה כי היו מקרים בהם הבדיקות לא נבדקו בהיעדר  .4

 חומר כימי לביצוע הבדיקה בפועל.

ם אינם עומדים תמיד על בהתאם לכך אחוזי הדיגו .5

100%  . 
 

 

 

לתוקפה הוראת המעבר  נכנסה 8.2014החל מחודש 

המחייבת הפסקת ההפלרה.  בהתאם לכך המשך ביצוע 

הדיגום הציג את נתוני הפלואוריד במי הגלם שבדרך כלל 

 מג"ל. 0.2-0.3באזורנו עומד על 
 

לא ניתן לדווח על חריגות כי אם על ריכוזו הטבעי אם כן, 

 םבמי

 

 

 

ישוב

כמות 

דגימות 

נדרשת

כמות 

דגימות 

שבוצעה 

בפועל

אחוז 

ביצוע 

דיגום

2525100%מג'אר

4250%עילבון

2020100%בית ג'אן

2222100%חורפיש

1818100%סג'ור

1717100%פסוטה

1919100%פקיעין

2020100%ראמה

231878%צפת

2832114%חצור

2022110%טובא זנגריה

1919100%גוש חלב

181477%יסוד המעלה

 ריכוז ביצוע דיגום לפלואוריד - 6טבלה 
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 דיקה למתכות רשתב
 

 

 תוכנן ובוצע דיגום למתכות רשת במג'אר ובעילבון בלבד. 2014על פי תכנית דיגום 

 

 על תוצאת בדיקה חריגה של נחושת בנקודת דיגום "לשכת רווחה" במג'אר.  ראשוני התקבל דיווח 

 

נקודות דיגום לאורך קו  3 -בוצע סקר חקירתי שמצאין הועברו ללשכת בריאות נפת כנרת ובוצע דיגום חוזר ב

 האספקה בו נמדדה החריגה, כולל הנקודה שחרגה.

 ממצאי הבדיקה החוזרת נמצאו תקינים.

 הנושא תואם עם נציגי משרד הבריאות בלשכה הנפתית.

 

 שאר הממצאים תקינים.

 

 2014 -ריכוז בדיקות למתכות רשת  - 7טבלה 

 

 

 

 

כמות דגימות 

נדרשת

כמות 

דגימות 

שבוצעה 

בפועל

אחוז 

ביצוע 

דיגום

מס' 

דגימות 

תקינות

אחוז 

חריגה

66100%517%

30%

33100%30%עילבון

דיגום חוזר ב- 3 נקודות
מג'אר
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 תניטור כלור ועכירו
 

 

  , במסגרת2013ובכפוף להוראות תקנות מי השתייה  2010בהתאם לדרישות נוהל הדיגום, 

 דיגום מיקרוביאלי במי שתייה, מתבצע ניטור לכלור ולעכירות.

, ככל שהנתונים היו זמינים לנו.  )בהיעדר טור הכלור והעכירות ברחבי התאגידלהלן תיאור גרפי של תוצאות ני

 (.מסגרת ניטור האמצע ושהיו זמינים לנודווח בגרפים רק הערכים שנמדדו ב םלעיתינתונים מספקים, 

 

מג"ל כנדרש, כמו כן ניתן לציין כי לא נמדדת דרישת כלור  0.1-0.5תן לראות כי טווח ריכוזי הכלור נע בין ני

 י.ע.ן כנדרש בתקנות. 1גבוהה ברשת האספקה.  רמת העכירות אינה עולה על 
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 הערות:

החלו  2014מכשיר העכירות הינו מכשיר ניטור רגיש מאוד.  החל ממחצית השניה לשנת  –שינויים בעכירות  .1

הנתונים יציבים יותר.   להצביע על שיפור בנתוני העכירות. בהתקנת פורקי אוויר בסמוך לנקודות הדיגום.  ניתן

 בכל מקרה הממצאים תקינים.

 ה במכשיר ניטור הכלור ועל כן לא בוצע הניטור.  דווח בזמן אמת., תקל2014אוקטובר  .2
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 הערות:

 הממצאים תקינים.  ללא כל מגמה מחשידה של נתוני כלור ועכירות.
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 הערות:

הממצאים תקינים.  ללא כל מגמה מחשידה של נתוני 

 כלור ועכירות.
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מחשידה של  הממצאים תקינים.  ללא כל מגמה  הערות:

 נתוני כלור ועכירות.
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 הערות:

בנקודה זו, בהתאם להמלצת הדו"ח החצי שנתי וניתן להצביע  העכירותבוצע מעקב אחר איכויות  –ונה מערבית ליד גנ"י שכ .1

אוויר יותקנו מחדש היות וניתן לראות באופן קל.  ידווח כי הותקן פורק אוויר אולם נגנב לעיתים קרובות.  פורקי על שיפור 

 לתשומת לב ומעקב

 ירידות רגעיות לא אופייניות 2
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מובהק כי עם התקנתם רמת העכירות משתפרת ונהיית יציבה, אם כן מקור 

 העכירות ככל הנראה "אוויר".  בכל מקרה השינוי ברמת העכירות אינו מלווה בשינוי משמעותי של ריכוזי הכלור הנותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 , עם התקנת פורקי האוויר.2014לראות שינוי קל בהתנהגות העכירות בחצי השני של שנת ניתן  .1
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יחד עם זאת, קיימת בעיה של גניבת הפורקים ועל כן לעיתים ניתן  .2

 לראות תנודתיות ברמות העכירות בין הנקודות השונות.  בכל מקרה הערכים תמיד בתקן.

 לא נמדדת דרישת כלור. .3

 

 

 

 

 

 הערות:

ברבע ראות שינוי בהתנהגות העכירות ניתן ל .1

, עם התקנת פורקי 2014של שנת  האחרון

 האוויר.

יחד עם זאת, קיימת בעיה של גניבת  .2

הפורקים ועל כן לעיתים ניתן לראות 

תנודתיות ברמות העכירות בין הנקודות 

 השונות.  בכל מקרה הערכים תמיד בתקן.

 לא נמדדת דרישת כלור. .3
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 הערות:

שינוי בהתנהגות העכירות ניתן לראות  .1

, עם התקנת 2014ברבע האחרון של שנת 

 פורקי האוויר.

יחד עם זאת, קיימת בעיה של גניבת  .2

הפורקים ועל כן לעיתים ניתן לראות 

תנודתיות ברמות העכירות בין הנקודות 

 השונות.  בכל מקרה הערכים תמיד בתקן.

 לא נמדדת דרישת כלור .3
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 הערות:

מצאים 

 תקינים
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 הערות:

 הממצאים תקינים.

, ללא עדות לדרישת כלור.  נושא מיקום ותקינות לעיתים ניתן לראות עלייה בעכירות בחלק מנקודות הדיגום .1
 פורקי האוויר ייבדק.

 ממצאי הכלור תקינים ללא עדות לדרישת כלור מדאיגה. .2

 

ירידה רגעית לא 

 ברורה 

 ולא אופיינית
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 הערות:

 תקינים.ממצאים  .1

 .2014ובוצעו שינויים בתכנית הדיגום יחסית לשנת  2015ר מוצג בנפרד היות והחלה תכנית דיגום חדשה לשנת חודש דצמב .2



   2014 –דו"ח איכות מי שתייה 
 "  פארק תעשיות צח"ר, ראש פינהתאגיד "פלג הגליל 

 זוהר    משרד ייעוץ:  "אורלי בסביבה"  -הכנה ועריכה:  אורלי סרוסי 
 

www.orbasviva.co.il 

 הערות:

 ממצאים תקינים.
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 עבודות תשתיתוח על דיו
 

 2014סיכום עבודות תשתית ברחבי התאגיד לשנת 

 סיכום טיפול מהות תאור הפעולה שדרוג/תיקון שם הישוב

 צפת

ים ראשיים לאספקת מים שדרוג קוו
צול מכיכר בית אבות ועד בית  10בקוטר 

 ספר יגאל אלון בצפת.

הפרויקט ישפר באופן משמעותי את אספקת 
 המים לתושבי דרום העיר.

 כלור ועכירות תקינים

שדרוג בוסטר מים הקיים באזור "מינס" 
 הסמוך  לשכונת טליה 

העבודות יאפשרו הכפלת יכולת השאיבה של 
 מענה לאספקת מים לפיתוח העיר. המתקן,

 טרם הופעלו.
יבוצעו עבודות של 

 שטיפה/חיטוי/דיגום/יידוע
שדרוג בריכת מי שתייה "מינס" ושדרוג 

 בריכת מי שתייה "בלום"
 תחזוקה

מטר ובקוטר  1לצורך התיקון הוחלף קטע באורך  פיצוץ מים בשכונת מנסורה
2 ." 

 כלור ועכירות תקינים

צול.  6הפסקת מים בעיר העתיקה בשל תיקון קו  יר העתיקהתיקון קו בע
 לא תועדה בדיקה לניטור כלור ועכירות 

ניקוז, כלור ועכירות תקינים, 
 לדברי רכז האזור

 מג'אר

, שינוי תוואי צינור  1הסדרת כביש מס' 
 מטר 300", אורכו 8קוטר הקו 

 שטיפה, חיטוי ודיגום החלפת קטע קו

" ויורד 18תחיל ב קוטר הקו מ 11כביש 
 ק"מ. 3" ואורכו כ 16ל

 שטיפה, חיטוי ודיגום חיבור קו חדש

 1כלנית חדש מקדוח הותקן חיבור צרכן  
(, ישן חיבור המטר מה 100במרחק )

 מחובר לבוסטר מקורות 

מ"ק כל אחד  100שני מיכלי מים בנפח קו זה מזין 
 +170וברום 

כלים, עברו ה והמיקו מי השתי
 ודיגוםחיטוי שטיפה 

 יסוד המעלה

 ניקוז ושטיפה, כלור ועכירות "4מטר וקוטר  194מדובר בקטע קו באורך של  החלפת קו 

 ניקוז ושטיפה, כלור ועכירות "2מטר וקוטר  197מדובר בקטע קו באורך של  החלפת קו 

 עילבון

עבודות פתוח להנחת צנרת ניקוז גרמו 

 2כבי שמס'  –" 4לפגיעה בקו מי שתייה 

לן באישור התאגיד. להערכת הקב

 קוב מים. 50תאופיק אבדו כ 

" באורך כשני 4לצורך התיקון הוחלף קטע צנור 
 מטרים. 

 שטיפה, ניטור כלור ועכירות

 2" כביש מס' 4העתקת קו מים ראשי 

 בעילבון
 העתקת קו 

נעשה לקו שטיפה וחיטוי לכל 

 אורך הקו

הפסקת מים של  שגררה" 2תיקון פיצוץ מים קו  תיקון קו ראמה

 כשעה אחת.

בוצע ניקוז, שטיפה ניטור כלור 

 ועכירות בהתאם להנחיות.  

חסר תיעוד של ממצאי בדיקות 

 השדה
שגררה הפסקת מים ם של קו תיקון שני פיצוצי פיצוצי צנרת 2תיקון 

 מים של שעה אחת.  
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 סיכום טיפול מהות תאור הפעולה שדרוג/תיקון שם הישוב

רך בסמטה בישוב גררה צורך הסדרת ד פקיעין

 בהעתקת שני קווי מים

העתקת שני קווי מים בפקיעין, לאורך סימטה 

 שעברה הסדרה

חסר תיעוד לגבי הפעולות 
 בחזרה לשגרה

במסגרת הסדרת אזורי לחץ והגדרתם, הותקנו  התקנת מקטיני לחץ  בית ג'אן

מקטיני לחץ במספר מחזורי עבודה שגררו 

  ת בכל פעם.שעו 4הפסקות מים למשך 

 בוצעה שטיפה וחיטוי למערכת

 בסיום העבודות.

 החלפת קו פסוטה

 

בוצעו פעולות שטיפה וניטור  מטר 100החלפת קטע קו לאורך 
 כלור ועכירות

מטר בקוטר  300החלפת קטע קו לאורך  גוש חלב

6" 

 

 בוצע שטיפה, חיטוי  החלפת קו בשכונת אל בידאר

 

 

 

 הערות:

עוד של ניקוז הקווים וניטור שדה לכלור ולעכירות בהתאם להנחיות משרד יש לשפר את נושא התי .1

 ".3.1.5-3.1.6הבריאות לשטיפה וחיטוי "נסיבה 

 הוכן טופס והועבר לשימוש נציגי התאגיד בשטח. .2
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 יכות מי שתייהא
 

 .של חברת מקורות( 3)מתוכם  בריכות מי שתייה 19פועלות  פלג הגלילברחבי תאגיד 

 בלבד. מי תהוםת אוגמות הבריכו

, תדירות ביצוע שטיפה 2013בהתאם להנחיות משרד הבריאות לשטיפה וחיטוי של מערכות מים מנובמבר 

 .תייםוחיטוי הינה אחת לשנ

קבלן מוסמך על ידי משרד נציגי התאגיד מקפידים על ביצוע החיטוי בתדירות הנדרשת.  החיטוי מתבצע על ידי 

 נציגי התאגיד בשטח על הקבלנים לכל תהליך החיטוי.הבריאות ומתבצע פקוח של 

 .בסיום כל תהליך חיטוי נבדקים רמות הכלור והעכירות טרם שילוב הבריכות במערכות הציבוריות

נטילת דגימת מים למעבדה מוכרת  כימוקפד בהתאם לנוהל פנימי של תאגיד פלג הגליל וכצעד של פקוח "על", 

 שעות ממועד ביצוע החיטוי. 24תוך ד וזאת תתבצע על ידי דוגמי התאגיד בלב

 להלן טבלה מסכמת :
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 חיטוי אחת לשנתיים -בריכות מים ביישובי התאגיד 

מספר 
סוג  נפח שם המתקן יישוב מתקן

 תאריך חיטוי הבא תאריך חיטוי סוג המים בריכה

חצור  1
 הגלילית

 23.02.16 23.2.2014 יבור מקורותח עילית 1,000 חצור הגלילית

 באחריות "מקורות" -מ"ק  2000 -בריכת מקורות  2

3 

 צפת

 21.10.16 21.10.14 חיבור מקורות עילית 300 מגדל שרה

11-יונ חיבור מקורות עילית 1,000 בריכת בלום 4 2014 -ב לא פעילה   

 17.06.16 17.06.15 רשת עילית 1,200 נוף כנרת 

 09.2015 9.2013 בור מקורותחי עילית 3,850 מיליון גאלון 5

מ 13,850 -בריכת מקורות  6 " באחריות -ק   "מקורות" 

7 

 חורפיש

 28.05.16 28.05.14 חיבור מקורות עילית 1,000 בריכה ראשית

 08.06.16 08.06.14 חיבור מקורות עילית 1500 1סבלן  אבריכת נבי 8

 08.06.16 08.06.14 חיבור מקורות עילית 300 2בריכת נבי סבלן  9

 22.05.17 22.05.15 חיבור מקורות עילית 500 בריכה ראשית פסוטה 10

11 

 בית ג'אן

 18.12.16 18.12.14 חיבור מקורות עילית 1,500 בריכה ראשית

בריכת חיילים  12
 22.012.16 22.12.14 חיבור מקורות עילית 300 משוחררים

 20.05.17 20.05.15 חיבור מקורות עילית 350 בריכה ראשית ראמה 13

14 

 מג'אר

 4.16 14-אפר חיבור מקורות עילית 1,000 בריכה מערבית

בריכה צפונית  15
 10.04.16 10.04.14 חיבור מקורות עילית 250 עליונה

 10.04.16 10.04.14 חיבור מקורות עילית 1,000 בריכת מנסורה 16

 21.07.16 21.07.14 חיבור מקורות עילית 240 170בריכה+ 17

18 
 עילבון

 07.04.16 07.04.14 חיבור מקורות עילית 1,000 בריכה ראשית

 03.05.16 03.05.14 חיבור מקורות עילית 340 בריכה משנית 19

בריכת חיילים  פקיעין 20
 לא פעילה מקורות חיבור עילית 500 משוחררים

 2014 -מעקב מועד ביצוע שטיפה וחיטוי - 8טבלה 
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 אירועים חריגים / תלונות הציבור
 טיפול באירועים חריגים/חשד לאירועים חריגים /תלונות צרכנים - 9טבלה 

 

 אירועים חריגים/תלונות הציבור

 סיכום טיפול ממצאי הבדיקה אירוע תאריך שם הישוב

 מע'אר

 

09.03.14 

טעם ומראה חריגים במי 

בבתי  השתייה המסופקים

 הספר במג'אר

מבדיקת התלונה לעומקה מדובר בברזיות המים 

מבירור עם מנהל מח' התברואה   שבמתחם ביה"ס.

 של המועצה הסתבר כי מהות התלונה שגויה.

התלונה התמקדה בסביבת הברזיות ובניקוז המים 

 מהן.

מדובר בכשל של פעולות אחזקה המצויות 

 באחריות מלאה של המועצה ואינן באחריות

 תאגיד המים "פלג הגליל".

למרות זאת הוחלט להשלים את ביצוע הבדיקות 

 המלאות כנדרש באירוע מסוג זה. 

מצאים חריגים של טעם לא נמצאו מ

ו/או מראה מי שתייה, ממצאי ניטור 

השדה ) כלור ועכירות( תקינים, 

דגימות המעבדה יצאו גם כן 

 תקינות. 

 דיווח הועבר למשרד הבריאות. 

16.6.14 

חריגה בפרמטר נחושת 

בנקודת דיגום בשכונת 

 החיילים המשוחררים

 

בוצע סקר חקירתי לפיו עלה חשד כי מיקום הברז 

בצינור כמו גם הברז עצמו )ניראה כי התקלף לתוך 

מי הדגימה(, גרמו לסטייה בתוצאה.  ברז הדיגום 

 3 -הועתק לנקודה חדשה, בוצע דיגום חוזר ב

ל מכל וכל בעיה נקודות דיגום על מנת לשלו

התקבלו  3.8.14במערכת האספקה.  בתאריך 

 תוצאות תקינו מהמעבדה.

בוצע דיווח למשרד הבריאות 

ממצאים תקינים.   3.8.14ולצרכנים.  

 סוף אירוע.

28.8.14 
חריגה מיקרוביאלית בנק' 

 אחת

כחלק מדרישות החוק, בוצע סקר חקירתי בסיסי 
תוצאה בניסיון לבחון את הסיבות האפשריות ל

 החריגה.
ממצאי הסקר החקירתי הבסיסי  לא העלות 

ממצאים חריגים באיכות המים אולם עלה חשד 
באשר למיקום לא תקין של ברז הדיגום שהותקן 

 על זקיף.  נקודה זו הוסדרה ובוצע דיגום חוזר

תקין.  בוצע  –ממצאי הדיגום החוזר 

דיווח למשרד הבריאות ולציבור 

 רוע.סוף אי 29.8.14כנדרש.  
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 סיכום טיפול ממצאי הבדיקה אירוע תאריך שם הישוב

 צפת

08.05.14 

שתי  בדברדיווח טלפוני 

תוצאות בדיקות 

מיקרוביאליות חריגות 

 בשתי נק' דיגום בצפת.        

דווח למשרד הבריאות ובמקביל בסיכום עם משרד 

 הבריאות התבצע דיגום חוזר במספר נק' דיגום.
 קינות.תוצאות הבדיקות יצאו ת

24.4.14 
מתלוננת בבניין מגורים 

 בצפת על טעם רע למים

בדיקת התלונה בו ביום:  כלור ועכירות תקינים.  

ערך הגבה בבית המתלוננת נמוך מהמערכת 

הציבורית.  ניתנו הנחיות לניקוז המים )לאחר 

 חופשת הפסח לא שהו בבית(

בדיקה חוזרת למחרת במערכת 

הציבורית, מבנה סמוך ובית 

טיפול -ערכים תקינים-מתלוננת

 מתואם עם משרד הבריאות

חצור 

 הגלילית

22.05.14 

תלונה על מים עכורים 

בנגריית האחים כהן א.ת. 

 חצור הגלילית

ריכוזי כלור ועכירות אינם תקינים, העסק פועל 

 מכשיר המונע זרימת מים חוזרת -ללא מז"ח

הועבר דיווח למשרד הבריאות 

נית לבעל ומכתב שנמסר במסירה יד

 העסק לתיקון הליקויים במיידית

22.05.14 

תלונה על איכות מים 

בביהס אורט בחצור 

 הגלילית

 תוצאות הדיגום תקינות
נמסר מכתב במסירה ידנית למנהל 

 ביה"ס על תיקון הליקויים.

 בית ג'אן

24.03.14 
מים לא ראויים לשתייה 

 במתחם בית הספר

קה לאחר יה, תפעול מערכת האספיאיכות מי השת

באחריות תאגיד המים אלא  ההשעונים אינ

ס. "באחריות הרשות המקומית או/ו הנהלת בי

בוצע דיגום אבל מתוך אחריות מקצועית 

נציג תכות ע"י דוגם התאגיד בליווי מיקרוביאלי ומ

 ביה"ס

 דווח על ממצאים תקינים.

 האירוע דווח למשרד הבריאות.

13.05.14 
תולעים במי השתייה בגן 

 בה בבית ג'אןחבי
 ביקור משטח מאמת, אכן היו תולעים 

דווח למשרד הבריאות ובמקביל 

נלקחו דגימות חוזרות. בוצע שטיפה 

וחיטוי, בוצע דיגום. תוצאות  

 הדיגום יצאו תקינות

 טעם מר -טעם רע למים   טובא זנגריה

ממצאים בשטח כלור ועכירות תקינים בחיבור 

קשת משרד לבית המתלונן ובחיבור צרכן.  לב

הבריאות נלקחו דגימות מחצר הבית והמערכת 

 .הראשית.  ממצאים תקינים

 תלונה לא מוצדקת

 24.07.14 ראמה
חריגה מיקרוביאלית בנק' 

 אחת בראמה
 בוצע סקר חקירתי.  לא נמצאו ממצאים חריגים

התקבל דיווח על  25.07.14ביום 

תוצאות בדיקות תקינות מהמעבדה.  

ריאות למשרד הב בוצע דיווח

 ולציבור כנדרש.  סוף אירוע

  24.7.2014 גוש חלב
חריגה מיקרוביאלית בנק' 

 אחת

כחלק מדרישות החוק, בוצע סקר חקירתי .  לא 
נמצאו ממצאים חריגים.  בוצע דיגום חוזר בשתי 

 נקודות לאורך הקו.
 

תקין.  בוצע  –ממצאי הדיגום החוזר 

דיווח למשרד הבריאות ולציבור 

 סוף אירוע. 25.7.14כנדרש.  
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היערכות למיגון מערכות אספקת מי 
 השתייה מפני זרימת מים חוזרת

 

תאגיד המים "פלג הגליל" שם לו למטרה לוודא מיגון מערכות אספקת המים שבאחריותו מפני זרימת מים 

 חוזרת.

 

יקה צורך כך, נרכשה תוכנת מחשב המאפשרת ביצוע מעקב אחר התקנות מז"חים בנקודות הנדרשות ובדל

 שוטפת שלהן בתדירות של אחת לשנה.

 כל העסקים הנדרשים הוקלדו במערכת הממוחשבת והופצו מכתבים למרביתם.

יישובים )יסוד המעלה, חצור הגלילית, טובא זנגריה(, מיפוי זה קיבל משנה  3 -במסגרת ביצוע סקר מניעתי ב

הותקנו במיקום ו/או באופן שאינו  תוקף שכלל גם בדיקה בשטח והוצאת מכתבים גם במקרים בהם המז"חים

 תקין.

האכיפה הינה בעייתית.  היענות הצרכנים, בעלי העסקים מינורית, למרות זאת ניתן להצביע על התייחסות 

 לעיתים בצדק ולעיתים שאינה מוצדקת.  כל פניות הציבור נבדקו ונענו.

המז"חים על ידי התאגיד וחיוב  השלב הבא כלל איסוף מספר הצעות מחיר לצורך ביצוע מיגון/התקנה של

 הלקוחות.  נושא זה מצוי בשלבי אישור תקציבי.

 בכוונת התאגיד לפעול ככל שביכולתו ולוודא כי יותקנו האביזרים הנדרשים, באתרים הנדרשים.
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עריכת סקרים מניעתיים במערכות 
 אספקת המים

 

יין ביצוע סקר תברואי מניעתי לתשתיות )א( לתקנות מי השתייה שבסימוכין בענ 28בהתאם לקבוע בתקנה 

וביצע כבר ( שבהן לעניין הוראות המעבר, תאגיד המים והביוב "פלג הגליל",  נערך 2)ד() 38המים, בכפוף לתקנה 

חלוקה חמש שנתית כנדרש ולפי הפירוט התאם ללתשתיות המים שבאחריותו, ב יםמניעתי ייםתברוא יםסקר 3

 להלן:

 תייחסים גם למידע שנצבר במסגרת הכנת תכנית הדיגום.  לוחות הזמנים המוצעים מ

 תכנון ביצוע הסקרים האזור המוצע לסקירה

 בשנים

 2014 יסוד המעלה

 חצור בוצע והוגש למשרד הבריאות

 טובא זנגריה

 2015 מע'אר

 עילבון מתוכנן להתבצע שנה זו

 2016 צפת

 גוש חלב

 פסוטה

 2017 פקיעין

 בית ג'אן

 פישחור

 2018 סג'ור

 ראמה
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 2014שבוצעו בשנת תקציר ממצאי הסקרים 

 יסוד המעלה

 תושבים בקירוב. 1600 -יסוד המעלה הינו ישוב בעל אופי חקלאי ובו מתגוררים כ

 בישוב פועלים שני ספקי מי שתייה:

 צרכני המים.מ 90% -אספקת מי שתייה באמצעות תאגיד המים והביוב "פלג הגליל"  לכ -"פלג הגליל"  .1

מכלל צרכני המים בישוב על  10% -אספקת מי שתייה לשכונת הוותיקים המהווה כ -"אגודת המים "מי החולה"  .2

 ידי אגודת המים "מי החולה". אספקת המים לשכונה זו מתבצעת ישירות מחיבור צרכן "מקורות".

באמצעות אגודת המים "מי  שמקורם מי הירדן לצרכים חקלאייםאגודת המים "מי החולה" מספקת גם מים  .3

החולה".  בכניסה לכל בית במתחם המושבה )להוציא בתים חדשים בשכונת ההרחבה(, מונחים שני מפרטי 

 אספקת מים מסוגים שונים:  מי שתייה ומים להשקיה חקלאית לנוי ולחקלאות.  

אולם בשנים  1989ת .  גיל הצנרת החל משנ PVC -במתחם הישוב מונחת צנרת, ברובה עשויה פלדה ומעט מ .4

האחרונה פעל התאגיד והחליף צנרת מים ראשית, )בשלב הראשון( והנחת צנרת חדשה במסגרת הרחבות 

מקומיות.  האזורים בהם נרשמים פיצוצי צנרת בתדירות גבוהה, זוכים להתייחסות ראשונית של התאגיד לצורך 

 החלפת קווים ו/או שירוולם כמענה נקודתי. 

ערכת אספקת המים מפני זרימת מים חוזרת, ידווח להלן כי התאגיד נערך להטמעת נהלי בהיבט של מיגון מ .5

עבודה ברורים בנוגע להסדרת מיגון תשתיות המים שבאחריותו.  סקר זה זיהה נקודות תורפה במערכת האספקה 

 הדורשות מיגון וכפי שיתואר להלן, התאגיד החל ביישומן. 

וקווי שפכים עולה כי קו מי השתייה עובר לצד המדרכות בישוב ואילו קווי מבדיקת יחסי גומלין בין מי שתייה  .6

מטר.  בנוגע לחציות בין הקווים  1הביוב עוברים במרכז הכבישים ועל פי רוב נשמר המרחק האופקי הנדרש של 

 ת.נמסר כי קווי מי השתייה חוצים את קו הביוב מלמעלה.  אין רישומים מדויקים באשר למרחקים בין תשתיו

 תפעול תחזוקה וניטור של מערכות אספקת המים  .7

 רכז האזור, מר מיכה כהן עבר הכשרה בקורס הסמכה של משרד הבריאות לתברואת מים רמה ג'. .א

ביצוע.  איכות  100%דיגום מי השתייה מתבצע בהתאם לתכנית דיגום המונפקת על ידי משרד הבריאות עם  .ב

 ד( תקינים.המים המיקרוביאלית והכימית )למעט פלואורי

, מתקני ההפלרה הוקמו על ידי חברת "מקורות" במתקני 2014בהתאם למדיניות משרד הבריאות עד 

נפש.  בהתאם לכך  5,000ההפקה שלהם וסופקו במערכות האספקה הראשיות ליישובים המונים מעל 

"מקורות" בדבר חריגות בערך זה לא טופל ישירות על ידי תאגיד "פלג הגליל", אלא על ידי יידוע חברת 

 ריכוזי פלואוריד נמוכים ברשת ההולכה הפנימית בישוב זה.

מוקפד ביצוע שטיפה, חיטוי ניטור בקרה ודיגום בהתאם  –שטיפה וחיטוי של צנרת חדשה או שעברה תיקון  .ג

 .11/2013להנחיות משרד הבריאות מחודש 

שעות  24צעות מרכז בקרה מאויש לתאגיד מנגנון לאיסוף תלונות תושבים באמ – טיפול בתלונות תושבים .8

ביממה.  במקרים בהם מתקבלות תלונות על איכות מים קיים נוהל מוגדר מיהם אנשי הקשר המחויבים להיות 

מדווחים בזמן אמת להמשך טיפול.  לעיתים התלונות מתקבלות אצל רכזי האזור בשטח, אז המנגנון מתהפך 

 גיד.והאחרונים מדווחים למנהל מדור ניטור מים בתא
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עם כניסתה לתוקף של תקנה זו,  -(14בדיקות לבקשת הצרכן )תקנה  .9

התאגיד נערך ליישומה על ידי פרסום בציבור )חשבון המים ואתר האינטרנט(, כתיבת נוהל מפורט ליישום )בכפוף 

 להנחיות משרד הבריאות( ובניית מחירון בהתאם לכללים שניקבעו על ידי רשות המים.

נושא זה מתבצע במלואו:  מוגשים דיווחים חודשיים מיקרוביאליים למשרד הבריאות,  – דיווח תיעוד ופרסום .10

.  בכל 2014ולמחצית שנת  2013מועברים דיווחים חצי שנתיים )לגבי פרמטרים כימיים(, הוגש דו"ח שנתי לשנת 

 הנוגע לפרסום לציבור, מתבצע דיווח רבעוני ושנתי . 

לים נציגי תאגיד "פלג הגליל" ומכינים נהלי עבודה ברורים בנוגע בשנתיים האחרונות פוע – נהלי עבודה .11

לפעילויות הקשורות בהבטחת אספקת מי שתייה כמו גם באמינות אספקת המים.  כנספח לסקר זה, מפורטים 

 הנהלים הקיימים וניתנת התייחסות באשר להתאמתם להנחיות משרד הבריאות.

 

 טובא זנגריה

 

 ייה: ספקי מי שת 3בטובא פועלים 

 .%95 -המספק מי שתייה למרבית הצרכנים בישוב, למעלה מ - תאגיד המים והביוב "פלג הגליל" .1

מי שתייה ומים חקלאיים למספר  2014אגודת מים זו סיפקה עד תחילת שנת  – אגודת המים "עלי ברכה" .2

הביתיים בוצעה הפרדת מערכות.   אספקת מי שתייה לצרכנים  2014בתים בתחום הישוב.  החל משנת 

מתבצעת על ידי תאגיד "פלג הגליל" ואילו  לשימושים חקלאיים, אספקת המים מתבצעת על ידי אגודת 

 בתים,  קיימת מערכת מים כפולה. 13המים "עלי ברכה".  קרי:  בחצרות 

צרכנים.   )ללא חיבור למערכת מי  6 -מספקת מי שתיה ל - אגודת המים "אחמד עלי אגודה עצמאית" .3

 "פלג הגליל".  השתייה של

באשר לצרכני מי השתייה בישוב, ניתן להגדיר את הישוב כיישוב חקלאי.  בחצרות מרבית הבתים קיימים  .4

 משקי בעלי חיים וגידולים חקלאיים בהם אורוות, רפתות ודירים.

נושא מיגון מערכת אספקת המים מפני זרימת מים חוזרת, מצוי בשלבי ביצוע אולם בעת כתיבת הסקר לא  .5

 תן עדיין לדווח כי הפעולות הושלמו.ני

 תפעול ואחזקה: .6

המאוחרות בטובא ומצבה  90 -מצב תשתית המים ברחבי הישוב טובה מאוד.  הצנרת הוחלפה בשנת ה .א

תקין.  בזנגריה הוחלפה הצנרת בשנים האחרונות כולל הוצאת המפרטים מהשוחות אל מעל פני 

 הקרקע. 

ים, קוטר הצנרת והלחצים עומדים בנדרש בהתאם לתוכנית לא מדווח על תקלות ו/או פיצוצים חוזר .ב

 האב ותוכנית הפתוח של הישוב.  

 אין בנמצא מספיק מידע ותיעוד באשר ליחסי גומלין בין התשתיות . .ג

 בשנה הקרובה לא מתוכננים פרויקטים להחלפת צנרת. .ד

 ים רמה ג'.  רכז האזור, מר מיכה כהן עבר הכשרה בקורס הסמכה של משרד הבריאות לתברואת מ .ה

ביצוע.   100%דיגום מי השתייה מתבצע בהתאם לתכנית דיגום המונפקת על ידי משרד הבריאות עם  .ו

 איכות המים המיקרוביאלית והכימית )למעט פלואוריד( תקינים.

, מתקני ההפלרה הוקמו על ידי חברת "מקורות" במתקני 2014בהתאם למדיניות משרד הבריאות עד 

 נפש.   5,000במערכות האספקה הראשיות ליישובים המונים מעל ההפקה שלהם וסופקו 
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בהתאם לכך חריגות בערך זה לא טופל ישירות על ידי תאגיד "פלג הגליל", אלא על ידי יידוע חברת 

 "מקורות" בדבר ריכוזי פלואוריד נמוכים ברשת ההולכה הפנימית בישוב זה.

מוקפד ביצוע שטיפה, חיטוי ניטור בקרה ודיגום  –שטיפה וחיטוי של צנרת חדשה או שעברה תיקון  .ז

 .11/2013בהתאם להנחיות משרד הבריאות מחודש 

שעות  24לתאגיד מנגנון לאיסוף תלונות תושבים באמצעות מרכז בקרה מאויש  – טיפול בתלונות תושבים .7

מחויבים ביממה.  במקרים בהם מתקבלות תלונות על איכות מים קיים נוהל מוגדר מיהם אנשי הקשר ה

 להיות מדווחים בזמן אמת להמשך טיפול.

לעיתים התלונות מתקבלות אצל רכזי האזור בשטח, אז המנגנון מתהפך והאחרונים מדווחים למנהל מדור 

 ניטור מים בתאגיד.

עם כניסתה לתוקף של תקנה זו, התאגיד נערך ליישומה על ידי פרסום  -(14בדיקות לבקשת הצרכן )תקנה  .8

אינטרנט(, כתיבת נוהל מפורט ליישום )בכפוף להנחיות משרד הבריאות( ובניית מחירון בציבור )אתר ה

 בהתאם לכללים שיקבעו על ידי רשות המים.

נושא זה מתבצע במלואו:  מוגשים דיווחים חודשיים מיקרוביאליים למשרד  – דיווח תיעוד ופרסום .9

ומחצית  2013ם(, הוגש דו"ח שנתי לשנת הבריאות, מועברים דיווחים חצי שנתיים )לגבי פרמטרים כימיי

 .  בכל הנוגע לפרסום לציבור, מתבצע דיווח רבעוני ושנתי בהתאם לקבוע בתקנות.2014שנת 

בשנתיים האחרונות פועלים נציגי תאגיד "פלג הגליל" ומכינים נהלי עבודה ברורים בנוגע  – נהלי עבודה .10

באמינות אספקת המים.  כנספח לסקר זה,  לפעילויות הקשורות בהבטחת אספקת מי שתייה כמו גם

 מפורטים הנהלים הקיימים וניתנת התייחסות באשר להתאמתם להנחיות משרד הבריאות.

 

 צור הגליליתח

 

 חצור הינו ישוב בעל אופי עירוני עם אזור תעשייה מפותח, מרכז מסחרי ואזור מגורים מתפתח. .1

   תושבים. 10,000 -בישוב מתגוררים למעלה מ

חיבורי צרכן ממערכת ראשית של חברת "מקורות" המיועדים לשתייה   4המים לישוב מתבצעת על ידי אספקת

 ועוד שני חיבורי צרכן המיועדים לשימושים אחרים )חברת חשמל ותחנת שאיבה לביוב(.

יורים בוצע מיפוי לזיהוי צרכני מי השתייה ביישוב זה על ידי מערכת הממוחשבת ועל ידי ס – מיגון מערכת המים .2

בשטח.  זוהו נקודות תורפה הדורשים מיגון בראש המערכת למניעת זרימת מים חוזרת.  תאגיד המים החל לטפל 

 בנושא זה.

בהתאם למידע הקיים בידי תאגיד "פלג הגליל", מידע שנאסף בעת  – יחסי גומלין בין תשתיות המים והביוב .3

 קפדו כללי המרחקים בעת חצייה והקבלה.  ביצוע עבודות להנחת צנרת מים חדשה או החלפת צנרת, הו

מבדיקת יחסי גומלין בין מי שתייה וקווי שפכים עולה כי קו מי השתייה עובר לצד המדרכות בישוב ואילו  -

 קווי הביוב עוברים במרכז הכבישים ועל פי רוב נשמר המרחק האופקי.  

קווי הולכת מי שתייה יחצו מעל את  בנוגע לחציות בין הקווים נמסר כי בכל הפרויקטים שנעשו מוקפד כי -

 קווי המש"ל.
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בפרויקט שדרוג באזור של "ככר הטנק" נמצא כי קווי ניקוז חצו מתחת את קווי מי שתייה, והם ממוגנים  -

 כנדרש.

 אין מידע נוסף באשר ליחסי הגומלין בין התשתיות באשר לצנרת המונחת מתחת לקרקע שטרם שודרגה. -

 ל מערכות אספקת המיםתפעול תחזוקה וניטור ש   .4

השנים האחרונות בהתאם  10 -במתחם הישוב מונחת צנרת עשויה פלדה.  רוב הצנרת בישוב זה הוחלפה ב .א

 -שנה בהיקף של כ 30 -לתוכנית אב למים של הישוב.  בהערכה גסה נותרה צנרת ישנה בגיל של למעלה מ

 מהצנרת בישוב.   20%

 לונות תושבים על צבע במים היכול להעיד על בעיות צנרת.דווח כי אין שיעור פיצוצים גבוה ו/או ת .ב

 בשנה הקרובה לא מתוכננים פרויקטים להחלפת צנרת. .ג

 רכז האזור, מר מיכה כהן עבר הכשרה בקורס הסמכה של משרד הבריאות לתברואת מים רמה ג'. .ד

 ביצוע.  100%דיגום מי השתייה מתבצע בהתאם לתכנית דיגום המונפקת על ידי משרד הבריאות עם  .ה

בהתאם למדיניות משרד הבריאות עד   איכות המים המיקרוביאלית והכימית )למעט פלואוריד( תקינים. .ו

, מתקני ההפלרה הוקמו על ידי חברת "מקורות" במתקני ההפקה שלהם וסופקו במערכות האספקה 2014

שירות על ידי תאגיד נפש.  בהתאם לכך חריגות בערך זה לא טופל י 5,000הראשיות ליישובים המונים מעל 

"פלג הגליל", אלא על ידי יידוע חברת "מקורות" בדבר ריכוזי פלואוריד נמוכים ברשת ההולכה הפנימית 

 בישוב זה.

מתבצעת בהתאם לתדירות הנדרשת, אחת לשנתיים שכן  –מ"ק  1000שטיפה וחיטוי של בריכת מי השתייה  .ז

 מסופקים לחצור הגלילית מי תהום בלבד.

מוקפד ביצוע שטיפה, חיטוי ניטור בקרה ודיגום בהתאם  –י של צנרת חדשה או שעברה תיקון שטיפה וחיטו .ח

 .11/2013להנחיות משרד הבריאות מחודש 

שעות  24לתאגיד מנגנון לאיסוף תלונות תושבים באמצעות מרכז בקרה מאויש  – טיפול בתלונות תושבים .5

ים נוהל מוגדר מיהם אנשי הקשר המחויבים להיות ביממה.  במקרים בהם מתקבלות תלונות על איכות מים קי

   מדווחים בזמן אמת להמשך טיפול.

לעיתים התלונות מתקבלות אצל רכזי האזור בשטח, אז המנגנון מתהפך והאחרונים מדווחים למנהל מדור ניטור 

 מים בתאגיד.

ישומה על ידי פרסום בציבור עם כניסתה לתוקף של תקנה זו, התאגיד נערך לי -(14בדיקות לבקשת הצרכן )תקנה  .6

)אתר האינטרנט(, כתיבת נוהל מפורט ליישום )בכפוף להנחיות משרד הבריאות( ובניית מחירון בהתאם לכללים 

 שיקבעו על ידי רשות המים.

נושא זה מתבצע במלואו:  מוגשים דיווחים חודשיים מיקרוביאליים למשרד הבריאות,  – דיווח תיעוד ופרסום .7

.  בכל 2014ומחצית שנת  2013ם חצי שנתיים )לגבי פרמטרים כימיים(, הוגש דו"ח שנתי לשנת מועברים דיווחי

 הנוגע לפרסום לציבור, מתבצע דיווח רבעוני ושנתי בהתאם לקבוע בתקנות.

בשנתיים האחרונות פועלים נציגי תאגיד "פלג הגליל" ומכינים נהלי עבודה ברורים בנוגע  – נהלי עבודה .8

רות בהבטחת אספקת מי שתייה כמו גם באמינות אספקת המים.  כנספח לסקר זה, מפורטים לפעילויות הקשו

 הנהלים הקיימים וניתנת התייחסות באשר להתאמתם להנחיות משרד הבריאות.
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 רסום לציבורפ
 

רואה חשיבות עליונה בשקיפות מידע לציבור צרכניו ועל כן במהלך השנים האחרונות פועל  פלג הגלילתאגיד 

רסם באתר האינטרנט ובעיתונות הכתובה את ממצאי תוצאות הבדיקות במערכות אספקת המים ביישובים ומפ

 חודשים. 3 -בתדירות של אחת ל

 

/פרסום חצי שנה, נערך התאגיד לפרסם ממצאי בדיקות ולצרפן לחשבונות המים של צרכניובנוסף, אחת ל

 .פת /חצור/יסוד /גוש חלב /טובא זנגריה צמצורפת דוגמא שפורסמה במקומונים   בעיתונות המקומית.

 

, נערך התאגיד לפרסם בציבור דו"ח שנתי המקיף והכולל את 2013בכפוף לדרישת תקנות בריאות העם, עדכון 

 הפעולות שבוצעו על ידו במערכות אספקת המים שאחריותו לטובת הבטחת אספקת מי השתייה לצרכנים.

 .2014מוגש בזאת דו"ח מפורט לשנת  2015ת ובשנ 2013, פורסם דו"ח לשנת 2014בשנת 
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 לסיכום
 

 

 הנהלת תאגיד פלג הגליל רואה חשיבות עליונה את הבטחת אספקת המים לשתייה לצרכניה. 

   , בין היתר:בכל המישורים על מנת להבטיח את איכות מי השתייה בכל עתהנהלת התאגיד ועובדיו פועלים 

 קב אחר  רמת העכירות בשוטף.מתבצע ניטור אמצע ומע –בקרת איכות  .א

ניתנת תשומת לב מיוחדת לביצוע שטיפה וחיטוי של מערכות מי השתייה, קווי  –תפעול ואחזקה  .ב

 ההולכה, רכישת אביזרים בעלי תקן ישראלי.

 הכנת תכנית דיגום ועדכונה בשוטף בהתאם לנתונים בשטח. .ג

י במצבים חריגים, דיווח שוטף על דיווח למשרד הבריאות בגין אירועים חריגים, ביצוע סקר חקירת .ד

 הפעלת מערכות מים חדשות.

 היערכות לביצוע סקר מניעתי בתשתיות המים. .ה

 מיגון מערכות אספקת המים בהתאם לסדר עדיפות ברחבי התאגיד. .ו

  פרסום לציבור מתוך אחריות ושקיפות מלאה. .ז

ברו הכשרה לביצוע עובדי התאגיד עברו הכשרה לתברואת מים וחלק מהעובדים ע -הדרכת עובדים .ח

 דיגום מים משתי הרמות :  רמה א' ורמה ב'.

 

 

הנהלת התאגיד ועובדיה ימשיכו לפעול ולשפר ככל הניתן את מערך האספקה לטובת איכות מי שתייה ראויים 

 ולמען בריאות הציבור.

 

 

 אינג' האדי נעאמנה

 סמנכ"ל אגף הנדסה ופיתוח


