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 הריינו מבקשים לפנות אליכם הצרכנים ולתת הסבר קצר על תמונת המצב העדכנית:
 

כחלק מבקרת איכות המים המסופקים, תאגיד פלג הגליל פועל ומבצע דיגום מיקרוביאלי, דיגום  .1
המסופקים לבתיכם, אחת  מחלות( במי השתייהשתפקידו לוודא היעדר חיידקים פתוגנים )מחוללי 

 )ולא במעבדה של התאגיד(.מוכרת הבדיקה מבוצעת במעבדה  יום וזאת כשיגרה! 28 -ל

בנוסף, אחת לשבועיים, מבצע התאגיד ניטור שדה לכלור ולעכירות, פרמטרים הנותנים מידע  .2
 מסוים לגבי תנאי אחזקת המערכת ואיכות המים המסופקים.

מתוארות מבוצעות תחת ביקורת משרד הבריאות, כפוף לחובתנו כספק המים כל הפעולות ה .3
 .2013תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה(, וכקבוע ב

 לעיל ברחבי הישוב בגוש חלב. 1, בוצע דיגום שגרתי, כאמור בסעיף 5.12.2016בתאריך  .4
 שעות. 24רק כעבור  תוצאת בדיקת מעבדה מתקבלת, על פי נוהל,

הממצא החריג בנקודת דיגום אחת על מהמעבדה התקבל הדיווח  6.12.2016על כן, רק באריך  .5
 שבוצעו ברחבי גוש חלב.דיגום שגרתיות נקודות דיגום  7מתוך  בלבד

או ממצאים המחשידים זיהום  לא נמצאו חיידקים במים, שנדגמו כאמור דיגוםהביתר נקודות 
 מים.

בוצע דיווח למשרד הבריאות ובוצע סקר חקירתי שתפקידו מהמעבדה הדיווח מיד עם קבלת  .6
 א החריג:מצלנסות ולזהות את הסיבה לקבלת המ

התאגיד פעל ובדק את עצמו, לוודא שלא בוצעו עבודות שיכלו לגרור הרעה באיכות המים,  .א
 הפרטים דווחו למשרד הבריאות בשוטף.  כל ממצא חריג.נמצא אולם לא 

ת מונעת, למען הבטחת בריאות הציבור, הודיע משרד הבריאות על הצורך מתוך זהירו .ב
 בכל הישוב.המשמשים לשתייה ולבישול בהרתחת מים 

המשיך ופעל בביצוע פעולות תאגיד פלג הגליל פעל והודיע לצרכנים על הוראה זו ובמקביל  .ג
 :על מנת לשפר את איכות המים מתקנות במערכת האספקה

 הידראנטים.הזרמת מים בצעות מבוצעה שטיפה למערכת, בא .א

 .6.12.2016בוצע דיגום בתאריך  .ב

ללא עדות , התקבל ממצא חריג אחד המצביע על נוכחות חיידקים קוליפורמים 7.12.2016 –היום  .7
אולם עדיין נידרש בדיקות שבוצעו  7תוצאה אחת מתוך אומנם מדובר ב.  לחיידקים ממוצא צואתי

 100 -חיידקים ב 0תיח את המים לפני שתייה ובישול היות והתקן המיקרוביאלי קובע הציבור להר
 מ"ל.

ניטור שדה, שטיפה של המערכת ודיגום  ים שלבפעל התאגיד וביצע שני סב , 7.12.2016, גם היום .8
 חוזר.

 דה צפויות להתקבל רק מחר.בתוצאות המע

ת המים המסופקים, למען חזרה לשגרה תאגיד פלג הגליל פועל בכל המישורים למען הבטחת איכו .9
מהר ככל הניתן תוך הקפדה על נהלים עמידה בתקנות ומתוך אחריות מלאה לשמירה על בריאות 

 הציבור.

המשמשים  בשלב הזה הננו חוזרים על הודעת משרד הבריאות להמשיך ולהרתיח את המים .10
 .לשתייה ולבישול

 .נשוב ונעדכן מחר עם קבלת תוצאות בדיקות המעבדה .11


