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 אספקת מי שתייה ביישובי "פלג הגליל" .1

 

 נקודות אסטרטגיות מרכזיות  1.1

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

 נרחב.

נפתיות: לשכות  3קוח משרד הבריאות, מדובר בתחום שיפוט של ימבחינת פ

 צפת, כנרת ועכו.

התאגיד ממשיך ופועל ליישום התקנות החדשות באמצעות הכנת דו"חות 

שנתית  5תכנית ביצוע בפועל של שוטפים לציבור ולמשרד הבריאות, על ידי 

 . לביצוע סקרים מניעתיים במערכות האספקה והגשתם למשרד הבריאות

ור וקבלני מים, הפעלת המערך לתפעול, תחזוקה וניטור משלב רכזי אז

עברו קורס הכשרה רמה ג' "תברואת מים", מעודכנים בהנחיות  מרביתם

ובכללים ומתייעצים, לפי הצורך עם הנהלת התאגיד והיועצים המועסקים על 

 ידה.

 

 

 נקודות תפעול מרכזיות  1.2

היות ומדובר בשטח גאוגרפי נרחב, על מנת להשיג פקוח, מעקב, זמן תגובה 

בוצעה חלוקה גאוגרפית והוגדרו רכזי אזור לכל שטח מינימלי לצרכי השטח, 

 לפי החלוקה הבאה:

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

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

 מר איציק אמיררכז אזור  –אזור מג'אר ועילבון

 רכז אזור מר ינון כהן –אזור צפת 

רכז האזור מר עימאד סלאח  – וד המעלה, טובא זנגריה, חצור הגליליתיס

 אלדין

 

מר פרג' סלאלחה  –ורישוי עסקים  , ניטורברמת המטה, מנהל מדור מים

שתפקידו לסייע בקשר הישיר, איסוף הנתונים, מעקב ביצוע, טיפול בתלונות 

 תושבים בין השטח והמטה המקצועי של התאגיד.

 

ת העומס השוטף מרכזי האזור, בחלק מהיישובים פועלים טובת הקלה והורדל

קבלנים מטעם התאגיד המבצעים את הדיגומים בפקוח ובקרה של התאגיד, 

 בשוטף.

 גם נושא זה דווח בזמן אמת למשרד הבריאות.

 

דו"ח זה מציג נתוני  

איכות מים מצוינים,  

טיפול מקצועי בכל  

תחומי התכנון,  

הבקרה, הניטור,  

 זקה והדיווח.האח

 

תפקידנו לתת שרות  

לצרכן, שרות  

מקצועי ואדיב.   

לצורך כך פועלים  

משרדי התאגיד  

ביישובים, פועל חדר  

בקרה ומוקד במהלך  

 כל שעות היממה  

 

לטובת הצרכנים  

אתר אינטרנט זמין  

בו ניתן להתעדכן  

בפרסומי איכות מים,  

פרוייקטים, טפסים  

שונים, הגשת  

תלונות ודיווחים,  

ים שונים  תשלומ

 וכדומה.

 

היעד, המשך  

אספקת מי שתייה  

באיכות נאותה  

העומדת בכל  

התקנים והכללים  

 המחמירים.
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 מבט קדימה  1.3

כפי שיוצג בדו"ח זה, תאגיד "פלג הגליל" מבצע שינוי ואף מהפיכה בתחום תשתיות המים )קווי 

עם קבלת האחריות על התשתיות תוך הגדרת סדרי עדיפויות ברורים. לכה ובריכות אגירה(, הו

ורים ונקבעו סדרי עדיפויות לנושא (, הוצבו יעדים בר2009-2011ביישובים, )במהלך השנים 

תכניות אב וכל הנדרש על מנת לוודא הבטחת אספקת עדכון ההשקעות, השדרוגים, ההחלפות, 

 בכל עת.  מים ראויים לשתייה

 אנו צופים המשך השגת היעדים במהלך השנים הקרובות.

 

 

 .      אינג' האדי נעאמנה

 סמנכ"ל אגף הנדסה ופיתוח
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 חלוקה לפי פרקים  -התייחסות ליישום דרישות תקנות מי השתייה  .2
 

  הגליל פלג תאגיד ידי על ויישומן השתייה מי תקנות דרישות מיקוד - 1 טבלה

 

 הערות התנהלות התאגיד הדרישה פרק בתקנות

 פרק ב'
 

  איכות המים
 

הגדרת איכויות  .1
 המים המסופקים.

הפעולות הגדרת  .2
הנדרשות בזמן 

חריגה 
יקרוביאלית או מ

 .כימית

בדיקות  100%אחוזי ביצוע של  .1
מיקרוביאליות ואחוזי חריגה 

 נמוכים מאוד.
דווחו על חריגות  .2

שובי מיקרוביאליות בחלק מיי
. 2016התאגיד במהלך שנת 

התאגיד פעל ודיווח למשרד 
ביצע סקר  הבריאות ולציבור, 

חקירתי, פעולות מתקנות 
 ודיגום חוזר.

התאגיד עדכן באתר האינטרנט  .3
שלו את סכום פרטי הטיפול 

 באירוע החריג, כנדרש.

עובדי התאגיד משקיעים 
רבות בתחום אספקה, 

בקרה ואיכות מי שתייה 
 .לאורך השנים

 לא רלוונטי לתאגיד מקור המים פרק ג'

 –לא רלוונטי לתאגיד 
המים נרכשים 

מהמערכת הראשית של 
 חברת "מקורות"

 פרק ד'
 דיגום מי השתייה

במערכת האספקה 
 ובבית הצרכן

 שתייה מי דיגום עדכון לתכנית
הוגש לאישור משרד הבריאות 

, כנדרש.  הפקה 2015באוקטובר 
 ם.תכנית הדיגום בפועל בהתא

הדיגום מתבצע על ידי דוגמי 
התאגיד ו/או דוגמים חיצוניים 

 מוסמכים בלבד:
 רכזי - 'א הסמכת דוגם רמה .א

 את המובילים וקבלנים האזור
 למעבדה בשוטף המים דגימות

 בחיפה הציבור לבריאות
 למיגל בקרית חוזרים ודיגומים

ובהמשך למילודע בגליל  שמונה
  מערבי

מנהל  – 'רמה ב הסמכת דוגם .ב
 .הסמכה דור מים עברמ
על ידי בפועל דיגום מבוצע ה

 חברת "מקורות" דוגם
תקנה  -הצרכן לבקשת בדיקות .ג

.   8.2014 -ב לתוקף שנכנסה
התאגיד הכין נוהל לפעולה 
במקרה של פניות צרכנים, 

מתעדכן בתעריפי רשות המים 
 ועדכן את הצרכנים בזכותם זו.

הנהלת התאגיד רואה 
בחשיבות רבה את נושא 

 כת עובדים.הדר
 

מתבצע מעקב 
להשתתפות נציגי 

התאגיד בהדרכות 
 והשתלמויות תקופתיות.

 הטיפול במים פרק ה

  מטפל במים בתחומו. אינו התאגיד
התאגיד פועל ומבצע ניטור לכלור 

ולתוצרי הלוואי שלו בתדירות 
 הנדרשת.

  

הנושא מוטמע בתכנית 
 הדיגום השנתית

 הכשרת עובדים פרק ו'
 התאגיד של שטחה עובדי רוב

 בקורס השתתפו, הקבלנים ומרבית
 '.  ג רמה-שתייה מי תברואת

 בהצלחה עמדו העובדים
 של ההסמכה בבחינת

 למעט הבריאות משרד
  .אחד עובד

 וסמךה 2016במהלך 
 2017ובמהלך עובד 

משתתף באופן פעיל 
 עובד נוסף.
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 הערות התנהלות התאגיד הדרישה פרק בתקנות

 פרק ו'

 בצורך מיודעות השונות המחלקות יתקנים ישראל
 .בהתאם ופועלים 5452 י"בת עמידה

הנושא הוטמע במכרזים 
 השונים

 סקר תברואי
 במשך הסקר לביצוע נערך התאגיד

 לדרישת כפוף הנדרשות השנים 5
 התקנות

  2014בין השנים-
בוצעו חמישה  2016

 סקרים.
  2017במהלך 

סקרים  3מתוכננים 
 נוספים.

  ן מתוכנ 2018בשנת
להשלים את שאר 

הסקרים בכל 
 יישובי התאגיד

 דיווח תיעוד ופרסום פרק ז'

 – הבריאות למשרד חודשי ח"דו
 מופץ

 בשקיפות פועל התאגיד
 צרכניו ציבור מול מלאה

 .חובותיו ביצוע ומוודא

 מופץ -כימי שנתי חצי ח"דו
 פי על) לצרכנים רבעוני ח"דו

 מופץ -(הפקודה
 ב"מצ-הבריאות למשרד שנתי ח"דו
 יופץ -לציבור שנתי ח"דו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  לי בסביבה ציפורי בע"מ-זוהר | אור -הכנה ועריכה מקצועית: אורלי סרוסי 9עמוד | 
 

 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 

 דיגום ובקרה במערכות האספקה ביישובי תאגיד "פלג הגליל" - הערות כלליות  .3

 

קבעו כי חיבורי  2013למרות שתקנות מי השתייה  - נקודות כניסה למערכת .1

תאגיד  בחר, ת"הצרכן/הכניסות ידגמו על ידי הספק המעביר, במקרה זה חברת "מקורו

המים פלג הגליל להמשיך ולבצע דיגום גם בחיבורי הצרכן במסגרת הדיגום השגרתי.  

פעילותו במתכונת זו סייעה בניהול אירועים חריגים ו/או חשד לאירועים חריגים, לרבות 

מעקב איכויות ריכוזי הכלור במערכת האספקה. הדרך היחידה לסווג אירוע חריג או חשוד 

לה אם יתרחש, כאירוע מקומי או אזורי בזמן אמת, יהיה בין היתר על ידי ניטור כחריג , חלי

 ובקרה על איכות המים הנרכשים מהספק הראשי.

 , המשיך התאגיד וביצע דיגום מיקרוביאלי בחיבורי הצרכן. 2016גם בשנת 

 

  - תוצרי לוואי של חיטוי .2

 כלוריט הנתרן.  המחטא הראשי של המים המסופקים ליישובי התאגיד הוא היפו

 בלבד. T.H.Mהתאם לכך הוכנה תכנית דיגום עבור ב

נבחרו נקודות דיגום במערכת האספקה העונים על אחד או יותר הקריטריונים הבאים:  

זמן שהייה ארוך ביותר עד הצרכן, קצה קו, מים "עומדים", סחרור מים איטי, צנרת עילית.  

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

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

 .כפי שיוצג בדו"ח להלן, ממצאי כל הבדיקות תקינים

 

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

 נגיש לביצוע דיגום יומיומי 

 מוקם באזור שניתן לניקוי תקופתי, ועם מינימום הפרעות סביבתיות, מומלץ מ

 ס"מ מעל הקרקע. 50בגובה מעל 

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

 פלסטיק .

  בעל פייה עשויה פלדת אלחלד צרה וארוכה במיוחד, בעלת קשת המכופפת

 כלפי מטה .

 

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

שבאחריותו.  על כן קביעת נקודות דיגום למתכות התבססה על דיגום צנרת מגילאים 

 שונים.
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תאגיד המים פועל ומחבר קצוות קווים במערכת הראשית על מנת  - סחרור המים .5

 להבטיח סחרור של מי השתייה.  

 

מתוך הנחת עבודה על פי רוב, יציאה מבריכה נבחרה כנקודת דיגום  - בריכות מי שתייה .6

 .כי בריכת אגירה למי שתייה עשויה להוות נקודת תורפה במערכת אספקת המים

 מוקפד ביצוע חיטוי לבריכות בתדירות של אחת לשנתיים.

 

 

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

 

ועכירות במסגרת כל דיגום מתבצע ניטור כלור  -)ניטור אמצע( ניטור כלור  .8

למעבדה  אחת לשבועיים ביישובים הנדגמיםמיקרוביאלי.  מוקפד ביצוע ניטור לכלור 

 10,000, )יישובים שגודל אוכלוסייתם אינו עולה על שבועות. 4 -אחת לבתדירות של 

 נפש(.
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 צפת  .4
חיבורי צרכן שני ים. אספקת מי השתייה לעיר מתבצעת באמצעות תושב 33,358 בצפת מתגוררים

 5מחברת "מקורות". בשל המבנה הטופוגרפי של העיר, משולבות במערכת האספקה המקומית, 

 פעילות. בריכות מי שתייה

 

 תיאור מערכת אספקת המים הראשית לעיר  4.1

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

בריכות מי שתייה פרטיות של התאגיד ובנוסף קו  2מ"ק ממנה יוצא קו אספקה למילוי  13750של 

להלן תיאור חיבורי הצרכן ואזורי  אספקה נוסף המייצג חיבור צרכן נוסף לאספקה ישירה לעיר.

 .האספקה

 אספקה ח"צ

 13750ח.צ. בריכת מקורות 
ות התאגיד השולטות על מספק מי שתייה לשתי בריכ

 מהאוכלוסייה בקירוב 100%אספקת המים ל

 מספק מי שתייה ישירות לצרכני המים בעיר ח.צ. בריכת מקורות שני

 

 בריכות מי שתייה שבאחריות התאגיד  4.2
 

 מבוצע דיגום סטטוס אזורי אספקה נפח שם בריכה

 300 מגדל שרה
שכונות: כנען, אי ביקור 

 ופיקוד צפון
 כן פעילה

 3750 ליון גלוןמי

חב"ד , שכונות: 

  ז'בוטינסקי שיכון דרום

 וא.ת. ישן

 כן פעילה

 1000 בלום

שכונות : הדרומיות של 

העיר צפת ובי"ח רבקה 

 זיו

 כן פעילה

 כן פעילה שכונת נוף כנרת 1000 נוף כינרת

 1000 מינס

באמצעות שאיבה למגדל 
שרה או לחילופין 

בגרוויטציה לצרכנים 
 סביב הבריכה

 כן עילה פ

 1000 האר"י
אזור דרום מערבי של 

 העיר צפת

 לא פעילה

 שנה 20-כ
 לא
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 הגלילית חצור. 5
. אספקת המים לישוב מתבצעת ממערכת תושבים 8,834מתגוררים הגלילית בחצור לפי הלמ"ס 

חיבורי צרכן כפי שיפורט להלן. בבריכה  4האספקה האזורית של חברת "מקורות" באמצעות 

 מ"ק. 1000י שתייה אחת בנפח של משולבת בריכת מ

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית  5.1

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

 מהאוכלוסייה. 65% -לישוב, למעלה מ

 "4+4חיבור צרכן " .2

 " נוף המושבה4ח"צ  .3

 " )צומת חצור(6ח"צ  .4

 

 אספקה ח"צ

 מאספקת המים הכוללת 5%-יצג כמי ח.צ. מקורות צומת חצור

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

 הכוללת בעיר

 מצרכני העיר 65% -מייצג אספקת מים עיקרית לכ ח.צ. נווה הרים

 

 השתייה הפרטיותבריכות מי   5.2

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

 מתבצע דיגום סטטוס נפח שם

 כן פעילה מ"ק 1000 +420

 

 

 

 

 

 

 

 

מאוכלוסיית  35% -אספקת המים לכ

 חצור
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 'ארגמ. 6
 ושבים.ת 21,300 -'אר מתגוררים כגבמ

ילים במהלך כל השנה )ח"צ חיבורי צרכן מהמערכת האזורית של חברת "מקורות" הפע 3לישוב 

 (.וח"צ מזרחי ח"צ מערבי, צפוני

 

 ערכת הראשיתתיאור המ-חיבורי הצרכן  6.1

 .70% 1ח"צ צפוני מקבל מקידוחי חזון  א.

 .30% 1ח"צ מערבי מקבל מקידוח חזון  ב.

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

 ודיווח הועבר למשרד הבריאות. 2014בשנת  הועתק      

 

 טבלה הבאה:בריכות מי שתייה המפורטות ב 4שוב פועלות יבי

 

 

 עיקריים. אספקהאזורי  2ו מדובר בישוב גדול מאוד, מסועף )מבחינת אספקת מים( ופועלים ב

 

 סקר מניעתי לתשתיות המים  6.2

ישוב זה נסקר במסגרת סקר תשתיות למערכת אספקת המים והוגש למשרד הבריאות במהלך 

2016 . 

 

 

 

 

 

 

 )מ"ק( נפח שם בריכה
אספקת מים 

 לבריכה
 מבוצע דיגום סטטוס

 כן פעילה 1חזון  250 +380

 כן פעילה 1חזון  1000 +270

 כן פעילה 1חזון  -ח.צ. מערבי 1000 +400

 כן פעילה 1כלנית  -ח.צ. חדש 2*100 +170
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 בית ג'אן. 7
 תושבים. 11,426בבית ג'אן מתגוררים 

 .100%לישוב חיבור צרכן אחד מחברת "מקורות" 

 

 תיאור אספקת המים מהמערכת הראשית  7.1

 אספקה ח"צ

 מאספקת המים ביישוב 100% ח.צ. מקורות

 

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

 

 תיאור אספקת המים הפנימית  7.2

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

 ספקת המים באזור הבינוני שם מתגוררת מרבית האוכלוסייה.הבינוני.  עיקר א

 פועלות שתי בריכות מי שתייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתבצע דיגום סטטוס )מ"ק( נפח שם

 כן פעילה 300 +1044

 כן פעילה 1500 +975
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 ראמה. 8
 תושבים. ליישוב שני חיבורי צרכן מחברת ״מקורות״. 7,433 -ביישוב ראמה מתגוררים כ

 

 ספקת המים מהמערכת הראשית:תיאור א  8.1

 20%-+ מטר ושולט על אספקת מי שתיה לכ370חיבור ראשון ממוקם באזור לחץ תחתון 

מהאוכלוסייה  80% -מהאוכלוסייה. החיבור השני, הוא החיבור העיקרי, מספק מי שתיה לכ

 + מטר, יציאה מבריכת מקורות.475וממוקם ברום 

 מרחב האספקה ח.צ.

 20% +370ח.צ. 

 80% +475. בריכת מקורות ח.צ

 

 תיאור אספקת המים הפנימית  8.2

 

 + מטר. 450+ מטר, 410+ מטר, 370ביישוב שלושה אזורי לחץ עיקריים: 

נותקה הבריכה  2016מ"ק.  במהלך  1,000 בישוב קיימת בריכת מי שתייה של התאגיד בנפח של 

 .שאיבה הוקמו וחוברו למערכת האספקה יחידותממערכת אספקת המים ובמקומה 

 בוסטר ראמה החליף את בריכת מי השתייה, "בריכת ראמה" שבבעלות התאגיד. .א

 יחידות.  יחידות השאיבה יונקות מבריכות "מקורות" הממוקמות בסמיכות. 2הוצבו  .ב

, )כל אזור המגורים הגבוה של שכונת אל בורג'אספקת המים מהבוסטר, היא לכיוון  .ג

 .דאל אסמים לכיוון עין ראמה(, כמו כן המערכת תזין את אספקת ה

 ".10לטובת מערכת השאיבה, הונח קו מי שתייה חדש בקוטר  .ד

 לטובת הבטחת איכות המים המסופקים, הותקן ברז דיגום על קו יציאה מהתחנה.   .ה

בחצר של חברת  –הוסדר גם מקור מים חלופי במקרה של תקלה בתחנת השאיבה  .ו

ג'אן.  ממערכת זו, ניתנה הזנה לכיוון "מקורות" הסמוך, עובר קו לחץ גבוה לכיוון בית 

.  המערכת תופעל רק בעת N.Cהיציאה מהבוסטר כאשר המגוף מצוי במצב סגור, 

 תקלה בבוסטר/ביחידות השאיבה כאמור.

 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח )מ״ק( שם

 1000 בריכת ראמה
נותקה ברבעון  -לא פעילה

 2016אחרון לשנת 
 לא
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 פקיעין .9
חיבורי צרכן  3תושבים. אספקת המים ליישוב מתבצעת באמצעות  5,658-ם כבפקיעין מתגוררי

 ממערכת ראשית של חברת ״מקורות״.

 

 תיאור המערכת הראשית ליישוב  9.1

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

לט מהתושבים.  חיבור זה שו 40% -אספקת מי שתיה לכ -חיבור כיסרא -בריכת מקורות -

 על איזור לחץ גבוה של היישוב ועל שכונת החיילים המשוחררים.

 זור לחץ נמוך.מהתושבים ושולט על א 30%-ספק לכחיבור זה מ -ח.צ. פקיעין החדשה -

מהתושבים.  מספק מי שתיה בעיקר  30%-מספק לכ -ח.צ. שכונה מערבית אלמארג׳ -

 לשכונה המערבית )לא מסומן במפה המצורפת(.

 

 פקהמרחב האס ח.צ.

 מאספקת המים 40% -משקף כ ח.צ. בריכת מקורות חיבור כיסרא

 מאספקת המים 30% -משקף כ ח.צ. פקיעין החדשה

 מאספקת המים 30% -משקף כ ח.צ. שכונה מערבית אלמארג׳

 

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית  9.2

ניתוק פיזי ביישוב קיימות שתי בריכות מי שתיה שאינן פועלות בשלב זה. בריכה אחת מנותקת ב

בשלב זה אינה  .לדרישות מבנה בריכות מי שתייהבשלבי שדרוג לצורך התאמתה ולגבי השנייה 

 משולבת במערכת האספקה האזורית.
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 חורפיש. 10
חיבורי צרכן  3אספקת המים לישוב מתבצעת באמצעות  תושבים. 6,077 -בחורפייש מתגוררים כ

 בריכות מי שתייה פעילות בתחומי הישוב. 2צעות מהמערכת הראשית של חברת "מקורות" ובאמ

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית:  10.1

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

 היישוב.  דווח כי חיבור זה אינו מספק מי שתיה כל השנה.

ה בשגרה יכולה אספקת המים מחיבור ז -מ׳ 760מ״ק+  2000ח.צ. בריכת חורפייש  .2

 מאוכלוסיית היישוב. 100% -להיות לכ

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

 

 אספקה ח.צ.

 מהצרכנים ביישוב 50% -מייצג אספקת מי שתיה לכ ח.צ. צפוני אלעקת

 מהצרכנים ביישוב 100% -מייצג אספקת מי שתיה לכ ח.צ. בריכת חורפייש

 מהצרכנים ביישוב 10% -אספקת מי שתיה לכמייצג  10ח.צ. כביש 

 

 בריכות מי שתיה 10.2

 :בריכות מי שתייה, שתיים מהן פועלות בכלים שלובים 3עלות וביישוב פ

מ״ק שבבעלות  2000)מילוי הבריכה מתבצע מבריכת חורפייש,  -מ׳ 1000יציאה מבריכת  -

 חברת ״מקורות״(.

אספקת מי שתיה לכיוון  -ובים(מ״ק )בריכות בכלים של 500מ״ק+  300יציאה מבריכת  -

 שכונת חיילים משוחררים.

 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח )מ״ק( שם

 כן פעילה 2000 מ׳ 1000

 כן פעילה מ״ק 500מ״ק+  300 בריכות כלים שלובים
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 סאג׳ור. 11
רת ״מקורות״.  אספקת המים בתושבים. ליישוב חיבור צרכן יחיד מח  4,014בסאג׳ור מתגוררים 

היפוכלוריט הנתרן )באחריות נעשה באמצעות ל מי תהום מקידוחי האזור. חיטוי המים מבוססת ע

 (."מקורות"חברת 

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

 הדיגום.צפיפות האוכלוסייה גבוהה ביותר באזור הלחץ הבינוני ועל כן הינו מיוצג יותר בתכנית 

 בסאג׳ור אין בריכת מי שתיה פרטית.

 

 תיאור מערכת האספקה האזורית 11.1

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

 

 אספקת המים הפנימית ביישוב 11.2

בישוב אין בריכות מי שתייה.  אספקת המים לרחבי הישוב מתבצע על ידי חלוקה לשלושה אזורי 

 כיווני אספקה כמתואר לעיל. 3 -צ לחץ
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 גוש חלב. 12
 תושבים. בישוב לא פועלת בריכת מי שתייה פרטית.  3,078בגוש חלב מתגוררים 

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

 ר.בישוב מסופקים המים על ידי מערכת להגברת לחץ, בוסט

 

 תיאור אספקת המים הראשית  12.1

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

 להגברת לחץ(.

 

 אספקה ח.צ.

 100% ח.צ. מקורות

 

 

 תיאור אספקת המים הפנימית  12.2

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

 אספקת המים מתבצעת על ידי מערכת להגברת לחץ.בישוב, 

 אין בריכה פרטית בישוב. -ברכות מי שתייה
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 פסוטה. 13
 תושבים. אספקת המים לישוב מתבצע מחיבור צרכן אחד של "מקורות". 3,026 -בפסוטה כ

 תיאור מערכת האספקה הראשית ליישוב  13.1

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

 

 אספקה ח.צ.

 100% ח.צ. מקורות

 

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית  13.2

 2015במהלך   מטר. 682מ"ק בא.ל.  500 ריכת מי שתייה של התאגיד בנפח של קיימת בבישוב זה 

ל חברת נותקה הבריכה ממערכת אספקת המים עד להסדרת חיבור מתאים בין חיבור צרכן ש

 "מקורות" לבריכת מי השתייה שיאפשר תחלופת מים מלאה של המים השוהים בבריכה.

 

 ע דיגוםמבוצ סטטוס נפח )מ״ק( שם

 לא לא פעילה 500 +682
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 יסוד המעלה. 14
ראי תאגיד פלג הגליל אח זה פועלים שני ספקי מי שתייה. תושבים. בישוב 1,644ביסוד המעלה 

דו"ח זה אינו מתייחס למערכות אספקת המים שבאחריות "מי  ם לצרכניו בלבד.על אספקת המי

 החולה".

חיבורי צרכן מחברת "מקורות", אחד מהם הינו העיקרי לאספקת מי שתייה לצרכנים  2שוב זה ילי

 הביתיים.

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית  14.1

 ליישוב זה שני חיבורי צרכן כמפורט מטה:

 מצרכני היישוב. 95% -ה לכח.צ. ראשי המספק מי שתי .1

מסך אספקת  5% -מספק מי שתייה למתחם תחנת דלק ועסקים סמוכים, כ -ח.צ. עסקים .2

 המים ליישוב זה.

 

 אספקה ח.צ.

 95% ח.צ. ראשי

 5% ח.צ. עסקים

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית  14.2

שית בישוב אין ברכות מי שתייה. אספקת המים לצרכנים הינו באמצעות מערכת אספקה רא

מחלקת. לרוב הצרכנים מערכת מים כפולה בחצר הבית.  מים המסופקים לשתייה על ידי התאגיד, 

ה שמקורה במי הירדן והמיועדת להשקילגביהם דו"ח זה מתייחס ומערכת מים נפרדת לחלוטין 

חקלאית בלבד בחצרות הבתים.  תאגיד המים "פלג הגליל" פועל ליישום הנחיות משרד הבריאות 

 ה.בנושא ז
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 יהיטובא זנגר. 15
.  ספקי מי שתייה 3תושבים. לישוב חיבור צרכן אחד. בישוב זה פועלים  6,270יה יבטובא זנגר

יחד עם זאת פועלות שתי אגודות מים פרטיות המספקות  ,הוא הספק העיקרי תאגיד "פלג הגליל"

 מי שתייה לחלק מהצרכנים.

אחת מאגודות המים אפשרה חיבור מי שתייה ממערכת ניתן לדווח כי  'נכון למועד כתיבת דו"ח זה

האספקה של התאגיד אולם בחצרות הצרכנים פועלת עדיין מערכת כפולה והתאגיד פועל למיגון 

המערכות בהתאם להנחיות.  מעקב אחר נתוני הצריכה מעידים על מצב בעייתי של היעדר צריכה 

 .ממערכת האספקה של תאגיד "פלג הגליל"

 

 .מי שתייה מפלג הגליללצרכניה אין חיבור ביישוב, ש גודת מים נוספתת אבנוסף, פועל

 

 תיאור מערכת האספקה הראשית  15.1

 מאספקת המים ליישוב. 100%חיבור צרכן אחד המשקף 

 

 תיאור מערכת האספקה הפנימית  15.2

 כות מי שתייה.ית ברובישוב לא פועל

 

 בריכת מי שתייה  15.3

 

 מבוצע דיגום סטטוס נפח )מ״ק( שם

 500 יהיגרטובא זנ
 לא פעילה

 מנותקת בניתוק פיסי
 לא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  לי בסביבה ציפורי בע"מ-זוהר | אור -הכנה ועריכה מקצועית: אורלי סרוסי 23עמוד | 
 

 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 

 עילבון. 16
בריכות מי שתייה ואספקת המים לכלל הצרכנים  2תושבים. בישוב פועלות  5,588 -לבון כיבע

 ניזונה מחיבור צרכן "מקורות" אחד.

 

 אספקת המים המערכת הראשית  16.1

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

 

 המים הפנימית ביישוב אספקת  16.2

 בישוב פועלות שתי בריכות מי שתייה פעילות כמפורט מטה.

 

 מבוצע דיגום סטטוס אזור האספקה נפח )מ״ק( שם

 1000 בריכה גדולה
 70%-60% -משקף כ

 מהאספקה ביישוב
 כן פעילה

 240 בריכה קטנה
 40%-30% -משקף כ

 מהאספקה ביישוב
 כן פעילה

 

 ת המיםסקר הנדסי תברואי לתשתיו  16.3

ישוב זה נסקר במסגרת סקר תשתיות למערכת אספקת המים והוגש למשרד הבריאות במהלך 

2016 . 
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 האיכות הכימית של המים במערכת הראשית . 17
 

 חומרים אנאורגניים

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

מי התהום בשל התערבות/פעילות אנושית וחלחול המזהם אל מי התהום.  או לחילופין להגיע ל

גם אם נתייחס ש. ניתן לראות כי ריכוז הפרמטרים במים המסופקים הרבה מאוד מתחת לתקן הנדר

שנמדד בחודש מסוים במהלך השנה  ימלילריכוז המקסימלי המשוקלל החודשי, קרי הריכוז המקס

ת לסף התקן המותר. איכות המים המסופקים של פרמטר (, גם הוא הרבה מתח2016הנבדקת )

 זה טובה מאוד.

 מזהמים אורגנים נדיפים -מיקרו

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

 0 -קרוב ל הסביבה וחלחלו למי התהום(.  ניתן לראות כי ריכוז הפרמטרים במים המסופקים הינו

איכות המים המסופקים של ם אלה במים המסופקים. רוגרם לליטר, כלומר לא נמצאו מרכיבימיק

 פרמטר זה טובה מאוד.

 מזהמים-מיקרו

טוי/הדברה של קרקעות או גידולים מדובר בחומרי הדברה בהם נעשה שימוש בחקלאות, לחי

חקלאיים שונים. 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.

 חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

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 

ציבור ימנע במים מעל התקן המותר יתנו למים מראה/מרקם/צבע/ריח/טעם לא נעימים כך שה

מלשתות אותם.  בהתאם לכך נקבעו כללים 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'(, הרבה מתחת לערך 

 מותר.  גם פה ניתן לדווח על איכות טובה מאוד.סף ה

 

 לדורשים יתר פרטים, ניתן לפנות למשרדי התאגיד.*הערה: 
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 סיכום הממצאים: כימיים ומיקרוביאליים. 18
 

 .2016להלן מפורטים תוצאות הבדיקות ואחוזי ביצוע הדיגום ברחבי התאגיד לשנת 

 .נמוכיםחריגה  ואחוזי 100%ל שהממצאים מצביעים על אחוזי ביצוע 

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

 מי שתייה לאורך השנים.
 

 2016סיכום בדיקות מיקרוביאליות לשנת   18.1
 

 (2016) שנתיים ביצוע ואחוז חריגה אחוז  מיקרוביאליות: בדיקות תוצאות ריכוז - 2 טבלה

שם 
 היישוב

סוג 
 הבדיקה

סוג 
 הנקודה

כמות 
דגימות 
 נדרשת

כמות 
דגימות 
שבוצעה 

 בפועל

אחוז 
ביצוע 
 דיגום

מספר 
דגימות 
 תקינות

אחוז 
 חריגה

 בקטריאלית מג'אר

 0.87% 228 100% 230 230 רשת

 0% 4 100% 4 4 חוזרת

 0.85% 232 100% 234 234 סה"כ

 0% 117 100% 117 117 רשת בקטריאלית עילבון

 0% 162 100% 162 162 רשת בקטריאלית בית ג'אן

 0% 60 100% 60 60 רשת בקטריאלית סאג'ור

 0% 120 100% 120 120 רשת בקטריאלית ראמה

 0% 70 100% 70 70 רשת בקטריאלית פסוטה

 0% 130 100% 130 130 רשת בקטריאלית פקיעין

 0% 158 100% 158 158 רשת בקטריאלית חורפיש

 0% 234 100% 234 234 רשת בקטריאלית צפת

חצור 
 הגלילית

 0% 192 100% 192 192 רשת בקטריאלית

יסוד 
 המעלה

 0% 65 100% 65 65 רשת בקטריאלית

טובא 
 זנגרייה

 בקטריאלית

 1.38% 71 100% 72 72 רשת

 0% 6 100% 6 6 חוזרת

 1.28% 77 100% 78 78 סה"כ

 בקטריאלית גוש חלב

 1.22% 81 100% 82 82 רשת

 14.29% 6 100% 7 7 חוזרת

 0% 7 100% 7 7 נוספת

 2.08% 94 100% 96 96 סה"כ
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 2016 בדיקות כימיותסיכום   18.2

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

רך ליישום מיידי של התקנות, .  התאגיד נעTHMרשת ופלואוריד גם בדיקות לתוצרי לוואי של חיטוי, 

 .ביצוע דיגום של תוצרי לוואי של חיטוי ךמעובדיו לקורס דוגם רמה ב' המסמיהכשיר אחד 

בדיקות לתוצרי לוואי של חיטוי על ידי מעבדת "נסין" של חברת בוצעו  20.06.2016תאריך ב

 "מקורות".

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

דרש דיגום בנקודת דיגום  מקור המים שהינו מי תהום בלבד, נהיות ומדובר ב משרד הבריאות.

 אחת ובתדירות של אחת לשנה.

 

 THMתוצאות בדיקות   18.2.1
 

 ביצוע מול תכנון – טריהלומתנים בדיקות - 3 טבלה

שם 
 היישוב

סוג 
 הבדיקה

סוג 
 הנקודה

כמות 
ימות דג

 נדרשת

כמות 
דגימות 
שבוצעה 

 בפועל

אחוז 
ביצוע 
 דיגום

מספר 
דגימות 
 תקינות

אחוז 
 חריגה

 THM 1 1 100% 1 0% כימית מג'אר

 THM 1 1 100% 1 0% כימית עילבון

 THM 1 1 100% 1 0% כימית בית ג'אן

 THM 1 1 100% 1 0% כימית סאג'ור

 THM 1 1 100% 1 0% כימית ראמה

 THM 1 1 100% 1 0% כימית פסוטה

 THM 1 1 100% 1 0% כימית פקיעין

 THM 1 1 100% 1 0% כימית חורפיש

 THM 1 1 100% 1 0% כימית צפת

חצור 
 THM 1 1 100% 1 0% כימית הגלילית

יסוד 
 THM 1 1 100% 1 0% כימית המעלה

טובא 
 THM 1 1 100% 1 0% כימית זנגרייה

 THM 1 1 100% 1 0% כימית גוש חלב
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 2016 לשנת חיטוי של לוואי לתוצרי יקותבד תוצאות כ"הס - 4 טבלה

שם 
 היישוב

סוג 
 הבדיקה

סוג 
 הנקודה

שם נקודת 
 הדיגום

תוצאה 
 )מקג"ל(

התקן 
 )מקג"ל(

אחוז 
 מהתקן

 THM כימית מג'אר
בית גרייס 

 5 100 5 קרואני

 THM כימית עילבון
עמותת 

 1.6 100 1.6 הדרך

 THM כימית בית ג'אן
קצה קו 

THM 0.5 100 0.5 

 THM כימית סאג'ור
שכ' 

 0 100 0 מוסטפא

 THM כימית ראמה
בית עימאד 

 0.4 100 0.4 נח'לה

 THM כימית פסוטה
ליד וויליון 

 1.9 100 1.9 ח'ורי

 THM כימית פקיעין
מוחמד 

 1.1 100 1.1 נאסר

 THM כימית חורפיש
קצה קו 

THM 2.8 100 2.8 

 THM כימית צפת
בני ביתך 

 2.2 100 2.2 דרום

חצור 
 הגלילית

 THM כימית
קצה קו בני 

 THM 0 100 0ביתך 

יסוד 
 המעלה

 THM כימית
איזור 

תעשייה 
THM 

2.2 100 2.2 

טובא 
 זנגרייה

 THM כימית
זנגרייה סוף 

 THM 1.8 100 1.8קו 

 THM כימית גוש חלב
ליד 

הכנסייה 
 הישנה

0.5 100 0.5 

 

 סיכום,ל

.  THMמבוצעות במערכות האספקה היא בדיקה לתוצר לוואי של חיטוי, הת הבדיקות אח .1

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

ורמת תקן שנקבעה בעלי פוטנציאל לגרום למחלות סרטניות השתייה.  מדובר בחומרים 

 מג"ל במי השתייה. 0.1רוגרם לליטר או מיק 100על ידי משרד הבריאות היא 

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

 , זמני שהייה ארוכים במערכת ותחזוקה לקויה.מטמפרטורת המים

יוני בוצע דיגום לפרמטר הנ"ל בכל יישובי התאגיד.  נקודות הדיגום שנבחרו הינם בחודש  .3

מהוות קצה קו במערכת אספקת המים או נקודות המייצגות זמני שהייה ארוכים נקודות ה

, תוצרי הלוואי מתוך כוונה לייצג נקודה בה קיים הפוטנציאל הגבוה ביותר להיווצרות

 בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

, THMריכוזי תוצרי הלוואי, ברוב היישובים קבעו כי ת נסין תוצאות בדיקות מעבד .4

 ד ושואפים לאפס.נמוכים מאו
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 בדיקות לריכוזי פלואוריד במי השתייה  18.2.2
 

בוטלה חובת ההפלרה בתקנות מי השתייה של משרד הבריאות. עם זאת,  2014בחודש אוגוסט 

חייב משרד הבריאות המשך דיגום מי השתייה לפרמטר זה על מנת לבצע מעקב אחר ריכוזי 

 הפלואוריד הטבעיים במים המסופקים.

 ל נדרש במסגרת זו לבצע דיגום בתדירות רבעונית בנקודת דיגום אחת.תאגיד פלג הגלי

 .הדיגום בוצע במלואו כמפורט בטבלה להלן

 מג"ל. 0.2-0.3על פי ממצאי הבדיקות, ריכוזי הפלואוריד הטבעי במים נמוכים מאוד, 

פרק זה מדווח את הריכוזים הטבעיים של הפלואוריד היות ולא בוצעה הפלרה אקטיבית כפוף 

 לתקנת משרד הבריאות כאמור לעיל.

 

 2016 לשנת לפלואוריד בדיקות תוצאות כ"הס - 5 טבלה

סוג  שם היישוב
 הבדיקה

סוג 
 הנקודה

כמות 
דגימות 
 נדרשת

כמות דגימות 
שבוצעה 

 בפועל

אחוז ביצוע 
 הדיגום

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  טובא זנגרייה

 125% 5 4 לואוריד פ כימית  יסוד המעלה

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  חצור הגלילית

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  גוש חלב

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  צפת

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  מג'אר

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  עילבון

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  פסוטה

 100% 4 4 פלואוריד  כימית  פקיעין

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  חורפיש

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  סאג'ור

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  ראמה

 125% 5 4 פלואוריד  כימית  בית ג'אן
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 בדיקות למתכות רשת  18.2.3

 

 בתקופה המדווחת בוצעה בדיקה למתכות רשת על פי התכנון. .1

 -ן בתדירות של אחת לשנתיים או אחת למועדי ביצוע בדיקות אלה נקבעים בתקנות והינ .2

 שנים, כתלות בגודל האוכלוסייה.   3

 תוצאות כל הבדיקות תקינות והן מדווחות להלן. .3

 

  2016 לשנת למתכות כימיות ותבדיק - 6 טבלה

סוג  שם הנקודה תאריך ישוב
 בדיקה

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 הערות )מקג"ל(

 מג'אר

 שכת הרווחהל 22.2.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 בית עאטף עותמאן 22.2.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 כנסייה 22.2.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 א.ת. סופר המוביל 22.2.16

 10 <2 תעופר

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

22.2.16 
שכונה צפונית 

מזרחית ליד בית 
 אסעד עראידה

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

22.2.16 
שכונה דרומית 

מזרחית מול תחנת 
 דלק דור אלון

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> שתנחו

 

 א.ל גבוה 3כביש  21.3.16

 10 <2 עופרת

 תקין

 סאג'ור

 1000 100> ברזל

 1400 10> נחושת

א.ל  –ליד המעיין  21.3.16
 בינוני

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

מתחם מוסדות  21.3.16
 חינוך

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת
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סוג  שם הנקודה תאריך ישוב
 בדיקה

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 הערות )מקג"ל(

 ראמה

 בי"ס תיכון 21.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 בי"ס יסודי 21.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

מועצה מקומית  21.3.16
 ראמה

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 פסוטה

 ליד בית יוסף חורי 15.2.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 ליד בית ראדי עאסי 15.2.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 4כביש  15.2.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 פקיעין

 גנ"י שכונת חיילים 30.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 ליד בי"ס אלחכמה 30.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 9ימטה ס 30.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 חורפיש

 דרך אלוואדי 14.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

 ליד הגנים 14.3.16

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת

ליד חוסאם חיר  14.3.16
 אלדין

 10 <2 עופרת

 1000 100> ברזל תקין

 1400 10> נחושת
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סוג  שם הנקודה תאריך ישוב
 בדיקה

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 הערות )מקג"ל(

יסוד 
 המעלה

 8מערכת ראשית " 22.2.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

 רחוב האגם 22.2.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

 רחוב המזח 22.2.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

טובא 
 *זנגרייה

 6ליד גן זנגרייה " 10.08.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

 ליד קופת חולים 10.08.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 41 נחושת

 גוש חלב

 ליד הכנסייה הישנה 22.2.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

 שכונת אל עקבה 22.2.16

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

 –שכונה חדשה  22.2.16
 כביש הטבעת

 10 2 עופרת

 1000 100 ברזל תקין

 1400 0 נחושת

 

 

 

נקודות דיגום. עם זאת, ניראה כי אחד מבקבוקי  3-* ביישוב טובא זנגרייה תוכנן ובוצע דיגום ל

הדיגום אבד/נשבר.  חסר תיעוד.  בהתאם לכך, לאחר דיווח למשרד הבריאות בגין החוסר, סוכם 

תאשר קבלת , לאחר שהמעבדה לבריה"צ בחיפה 2017כי הבדיקה תושלם במחצית השנייה של 

 דגימות.
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 

 

 ניטור כלור ועכירות  18.3

 , במסגרת 2013ובכפוף להוראות תקנות מי השתייה  2010בהתאם לדרישות נוהל הדיגום, 

 דיגום מיקרוביאלי במי שתייה, מתבצע ניטור לכלור ולעכירות.

 

לציין מג"ל כנדרש, כמו כן ניתן  0.1-0.5טווח ריכוזי הכלור נע בין , לרוב, ניתן לראות כי

י.ע.ן  1כי לא נמדדת דרישת כלור גבוהה ברשת האספקה. רמת העכירות אינה עולה על 

 כנדרש בתקנות.
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 ארק תעשיות צח"ר, ראש פינהתאגיד "פלג הגליל" פ

 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 

 היזנגרי טובא  18.3.1
 

 זנגרייה בטובא העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 1 גרף

 

 

 

 

  משרד הבריאות קבע כי יש להרתיח את המים לפני שתייה ובישול.  התאגיד פעל מידית וביצע  וב טובא זנגרייהלייש דווח על נוכחות חיידקי קוליפורם במים המסופקים 8.12.2016בתאריך  .

 דווח על סוף אירוע. 9.12.2016סקר חקירתי, פעולות מתקנות ודיגום חוזר על מנת לאפשר חזרה לשגרה. ביום 
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 יסוד המעלה  18.3.2
 

 המעלה ביסוד העכירות רמתו הכלור ריכוזי - 2 גרף

 

 

 

 

 

  בוצעו פעולות מיידיות לניקוז המים . " 24חב' מקורות עקב פיצוץ בצינור שבוצעה על ידי הפסקת מים יזומה גבוהות יחסית, הדבר נבע מ כירויתנמדדו ע 09.03.2016במהלך ניטור בתאריך

 בקווים עד קבלת ערכי עכירות תקינים.
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 חצור הגלילית  18.3.3
 

  הגלילית בחצור העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 3 גרף

 (:2017תכנית חדשה ) לפידצמבר  חודשלו קודמתתכנית  ל פיע 2016נובמבר -חודשים ינוארהלן מוצגים גרפים לל

 

 

 מג"ל. נשלח  0.41ור עם הדוגם עלה כי זו טעות הקלדה וערכי הכלור שנמדדו הנם רחוב נרקיס". מביר-בנק' "נוף המושבה 0.6מייל ממשרד הבריאות על ערכי כלור של  התקבל 06.01.2016-ב

 תיקון הדיווח על ידי המעבדה.
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 גוש חלב  18.3.4
 

 חלב בגוש העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 4 גרף

 

 

 

 

 שכונת אלעאבהחדשה " נקודההתווספה על ידי משרד הבריאות  23.03.2016-ב." 

  ד פעל מידית וביצע  סקר דווח על נוכחות חיידקי קוליפורם במים המסופקים ביישוב גוש חלב.  משרד הבריאות קבע כי יש להרתיח את המים לפני שתייה ובישול.  התאגי 6.12.2016בתאריך

 דווח על סוף אירוע. 8.12.2016על מנת לאפשר חזרה לשגרה.  ביום  ונוסף חקירתי, פעולות מתקנות ודיגום חוזר
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 צפת  18.3.5
 

 בצפת העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 5 גרף

 

 

 

 

 

  בוצע ניטור נוסף בשטח על מנת לוודא ריכוזי כלור תקינים.  הערכים שנמדדו  (.מג"ל, )במסגרת דיגום מיקרוביאלי 0.6דווח על ידי הדוגם ריכוז כלור גבוה מהנדרש,  14.09.2016בתאריך
 י.ע.ן. 0.42מג"ל ורמת העכירות  0.35כוז הכלור  בתחום התקן:  רי
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 מג'אר  18.3.6
 

 במג'אר העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 6 גרף

 

 

 

 בוצע דיווח למשרד הבריאות יםם חוזרמידיגוארבעה שכלל ביצוע  מורחב בוצע סקר חקירתי.  יגאמש ס"ובי+ 170 מבריכה יציאה הדיגום' בנק תוצאת בדיקה חריגה התקבלה 23.02.2016-ב  .

 ולציבור כנדרש בחוק. פירוט אירוע זה מפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 עילבון  18.3.7

 

 בעילבון העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 7 גרף

 

 

 

 

 

 

 ה אינו תקין. בוצע דיגום חוזר, ממצאיו תקינים. מועצה". נמצא כי מכשיר המדיד –בנק' "טיפת חלב  1.4נמדדה עכירות  - 06.01.2016-ב 
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 פסוטה  18.3.8
 

 בפסוטה העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 8 גרף
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 פקיעין  18.3.9
 

 בפקיעין העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 9 גרף
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 חורפיש  18.3.10
 

 בחורפיש העכירות ורמת הכלור יריכוז - 10 גרף
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 סאג'ור  18.3.11
 

 בסאג'ור העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 11 גרף
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 ראמה  18.3.12
 

 בראמה העכירות ורמת הכלור ריכוזי - 12 גרף
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 בית ג'אן  18.3.13
 

 ג'אן בבית העכירות ורמת רהכלו ריכוזי - 13 גרף
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 דיווח על עבודות תשתית.  19
 

2016 לשנת תשתית עבודות/פעולות ריכוז - 7 טבלה 

 פירוט תאריך שם היישוב

 .שטיפה וחיטוי ובוצע -מ'  100באורך  2"-מ' ו 200באורך  4הונחו שני קווים חדשים: " 34בכביש  08.03.16 פסוטה

 וחיטוי. שטיפה בוצעו -ליד אכסניית הנוער  מ' 130חדש באורך " 4 הונח קו 21.04.16 פקיעין

 וחיטוי. שטיפה בוצעו -בכניסה לבית ג'אן  מ' 170חדש באורך " 4 הונח קו 05.06.16 בית ג'אן

 וחיטוי. שטיפה בוצעו - 2"-ו 3, "4" " המתחלק לקווים בקטרים8קו בקוטר  -שכונה חדשה במג'ארבמערכת מים חדשה הונחה  07.06.16 מג'אר

 17.08.16 עילבון
 -וחיטוי התקבלו ערכים חריגים. בוצעו שטיפה וחיטוי בשנית  לאחר ביצוע שטיפה -בעילבון  16בכביש  מ' 400באורך חדש " 4 הונח קו

 ממצאים תקינים. 

 בוצעו שטיפה וחיטוי. -מ'  30-באורך של כ 2"-מ' ו 300-באורך של כ 4בשכונת חיילים משוחררים הונחו שני קווים חדשים: " 27.09.16 פקיעין

 בוצעו שטיפה וחיטוי. -ליד אסעד חיסאוי  חדש הונח קו 18.10.16 פקיעין

 .בוצעו שטיפה וחיטוי לקווים המובילים לבוסטר ראמה 20.11.16 ראמה 
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 ארק תעשיות צח"ר, ראש פינהתאגיד "פלג הגליל" פ

 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 

 

נים להלן דיווח על תכניות לשינויים במערכת אספקת המים ביישובים השו  19.1

 שבאחריות תאגיד "פלג הגליל":

 

 התנעת פרויקט הקמת בריכות מי שתייה חדשות.– מג'אר 

  לחיבור בריכת פסוטה לחיבור צרכן חדש באופן שיאפשר שילובה התאגיד פועל  –פסוטה

 התקין במערכת האספקה המקומית.

 פי  על  - שילוב מים מותפלים במערכת האספקה של היישובים סג'ור, ראמה ובית ג'אן

, שולבו במערכת האספקה 2016דיווח של חברת "מקורות", החל מחודש נובמבר 

 המקומית של שלושת היישובים מים מותפלים בנוסף למי קדוחים.

 מדובר בשינוי משמעותי שחייב דיווח לצרכני המים וכך בוצע.  

יד, תאגיד פלג הגליל פעל ועדכן את ראשי הרשויות, החקלאים, אתר האינטרנט של התאג

 משרדי התאגיד ביישובים, רכזי האזור, חדר הבקרה .

התאגיד נערך לכל תרחיש אפשרי בהקשר עם שינוי מקור המים אולם ניתן לדווח כי 

 בתקופה הנסקרת, לא דווח על תופעות חריגות הקשורות עם שינוי מקור המים.

  קה המקומית ביצוע עבודות שדרוג בבריכת פקיעין למען שילובה במערכת האספ –פקיעין

של הישוב.  במקביל תוכננו שינויים בתחום מערכת האספקה של פקיעין בכדי לשלב 

המקומית.  לכשיושלמו השינויים, תוגש  הבאופן יעיל את הבריכה במערכת האספק

 ת דיגום עדכנית.תכני
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 |  2016דוח איכות מי שתייה 

 תאגיד "פלג הגליל" פארק תעשיות צח"ר, ראש פינה

 

 מי שתייהבריכות .  20
אינן פעילות נכון למועד הגשת  4מתוכן,   בריכות מי שתייה. 22ברחבי תאגיד פלג הגליל פועלות 

עד חודש אוקטובר.  החל מחודש נובמבר דווח על ידי  כות אוגמות מי תהום בלבדהבריהדו"ח. 

חברת "מקורות" כי במערכת האספקה של סג'ור, ראמה ובית ג'אן, צפויים להיות משולבים גם 

 ישולבו גם מים עיליים. 2017מים מותפלים.  במהלך 

תשתנה תדירות הנדרשת לחיטוי הבריכות, הכל בהתאם להנחיות משרד  2017בשנת  צפוי כי

 הבריאות.  הועברה שאילתא אולם טרם נתקבל מענה.

 

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

יא אחת לשנתיים וזו , התדירות הנדרשת ה2016בשנת  שטיפה וחיטוי הינה אחת לשנתיים.

 הוקפדה.

 

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.

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

בהתאם לנוהל פנימי של תאגיד פלג הגליל וכצעד של פקוח "על", מוקפד כי נטילת דגימת מים 

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

 :להלן טבלה מסכמת

 

 הגליל פלג תאגיד לבריכות וחיטוי שטיפה תאריכי - 8 טבלה

מספר 

 מתקן 

שם  יישוב

 המתקן

סוג  נפח

 בריכה

תאריך  סוג המים

 חיטוי
 אחרון

חצור  1

 הגלילית

חצור 

 הגלילית

חיבור  עילית 1,000

 מקורות

29.03.16 

טובא  2
 זנגריה

טובא 
 זנגריה

מנותקת  עילית 500
בניתוק 

 פיסי

- 

3 

 צפת

חיבור  עילית 300 מגדל שרה
 מקורות

01.11.16 

בריכת  4

 בלום

חיבור  עילית 1,000

 מקורות

05.07.15 

 17.06.15 רשת עילית 1,200 נוף כנרת 5

חיבור  עילית 1,000 מינס 6

 מקורות

20.10.15 

מיליון  7
 גאלון

חיבור  עילית 3,850
 מקורות

13.10.15 

עילית  1,000 האר"י 8

 למחצה

מנותקת 

בניתוק 

 פיסי

- 
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מספר 

 מתקן 

שם  יישוב

 המתקן

סוג  נפח

 בריכה

תאריך  סוג המים

 חיטוי

9 

 חורפיש

בריכה 
 ראשית

חיבור  עילית 1,000
 מקורות

01.06.16 

בריכת נבי  10

 1סבאלן 

חיבור  עילית 1500

 מקורות

08.06.16 

בריכת נבי  11
 2סבאלן 

חיבור  עילית 300
 מקורות

08.06.16 

בריכה  פסוטה 12

 ראשית

חיבור  עילית 1,000

 מקורות

22.05.15 
הבריכה 

 אינה פעילה
13 

 בית ג'אן

בריכה 

 ראשית

חיבור  עילית 1,500

 מקורות

26.12.16 

בריכת  14
חיילים 

 משוחררים

חיבור  עילית 300
 מקורות

22.12.16 

בריכה  ראמה 15
 ראשית

חיבור  עילית 350
 מקורות

19.05.15 
הבריכה 

 אינה פעילה

16 

 מג'אר

בריכה 

מערבית 

400 

בור חי עילית 1,000

 מקורות

15.05.16 

בריכה  17

צפונית 
עליונה 

380+ 

250 

 קוב

חיבור  עילית

 מקורות

03.05.16 

בריכת  18
 מנסורה

חיבור  עילית 1,000
 מקורות

07.04.16 

חיבור  עילית 240 170בריכה+ 19

 מקורות

04.11.15 

20 

 עילבון

בריכה 

 ראשית 

חיבור  עילית 1,000

 מקורות

19.04.16 

בריכה  21
נית/ מש

בריכה 

 חדשה

חיבור  עילית 340
 מקורות

09.05.16 

בריכת  פקיעין 22

חיילים 
 משוחררים

 חיבור עילית 500

 מקורות

29.03.17 
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 אירוע חריגחשד ל . 21
 

  מג'אר

 1חשד לאירוע מס' 

מג"ל בנקודה נוף  0.6 כלורדד ונמבחצור הגלילית בוצע דיגום  06.01.2016 בתאריך .1

  רח' נרקיס. –המושבה 

 מבירור עם הדוגם עלה כי הדבר נבע מטעות הקלדה. .2

 נמצאו תקינים. במעבדה ערכי הכלור והעכירות שנדגמו  .3

 

 2חשד לאירוע מס' 

 ובי"ס גמאשה+ 170יציאה ממיכלי בוצע דיגום מיקרוביאלי שגרתי ב 23.02.2016בתאריך  .1

 שבמסגרתו זוהה ריכוז כלור נמוך במיכלים. 

כי המערכת לא עבדה החל משעות הבוקר המוקדמות  מבירור עם חברת מקורות עלה .2

 בשל שטיפה וחיטוי לבריכת כלנית ולכן, תחלופת המים במערכת הייתה נמוכה.

בשיחה בין נציג משרד הבריאות ונציג חברת מקורות סוכם על הגברת רמת הכלור לריכוז  .3

 מג"ל ביציאה מבריכת כלנית. 0.4של כ 

כלור היה + ריכוז 170במיכלי המים נוסף ונמצא כי  בוצע ניטור כלור 17:00בסמוך לשעה  .4

 מג"ל(. 0.1תקין אך נמוך יחסית )

 זוהת תקלה במד המפלס. .5

עד לקבלת תוצאות הדיגום החוזר  הוחלט על ניתוק המיכלים ממערכת האספקה .6

 מהמעבדה.

 התקבלו תוצאות בדיקות מעבדה תקינות. 24.02.2016בתאריך  .7

 מערכת האספקה.במחדש ל שילוב המיכלים בשיחה עם משרד הבריאות הוחלט ע .8

לאחר  לאחר קבלת אישור משרד הבריאות. המיכלים חוברו חזרה למערכת האספקה .9

 תיקון מד המפלס ובכפוף לניטור כלור חוזר במהלך היום ולמחר.

 פרסום האירוע לציבור באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד. .10

 

  גוש חלב

 1חשד לאירוע מס' 

 נקודות דיגום בגוש חלב. 7-בבוצע דיגום מיקרוביאלי שגרתי  05.12.2016בתאריך  .1

נקודה "ליד ב דיווח משרד הבריאות על תוצאת בדיקה חריגה 06.12.2016בתאריך  .2

 100 -ב e.coliחיידקי  0תקן מי שתייה קובע חיידקי קולי צואתי ) 10: "הכנסייה הישנה

 (.מ"ל

היכולים להסביר את התוצאה ממצאי סקר חקירתי לא הצביעו על ממצאים חריגים  .3

 .החריגה
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ענון המים במערכת ובתיאום עם נציגי משרד הבריאות יבוצעו פעולות לניקוז הקווים ור .4

 . בכל הנקודותבוצע דיגום חוזר 

 .משרד הבריאות הודיע על הרתחת מים, מתוך זהירות מונעת .5

נקודה "ליד באחת  וצאת בדיקה חריגהתדיווח משרד הבריאות על  07.12.2016בתאריך  .6

 קוליפורמים(.  0קוליפורמים ללא נוכחות קולי צואתי )תקן מי שתייה:  2: "הכנסייה הישנה

 יגום חוזר.וד בוצעה שטיפה חוזרת למערכת .7

 ממצאי כלור ועכירות תקינים ללא עדות לדרישת כלור. .8

 .הוראת משרד הבריאות בדבר הרתחת מיםנמשכה  .9

התקבלו תוצאות ו 06.12.2016קולי מדיגום ביום  דווח על נוכחות אי 08.12.2016בתאריך  .10

 .07.12.16בדיקות תקינות, ללא נוכחות חיידקים מדיגום ביום 

 משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בישוב. .11

 פרסום האירוע לציבור באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד. .12

 

  טובא זנגרייה

 חשד לאירוע חריג

נקודות "טבעת מזרחית" ו"ליד קופת ע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בבוצ 07.12.2016בתאריך  .1

 חולים".

דקי יחי 10: מעל ותחריג ותת בדיקותוצא 2משרד הבריאות דיווח על  08.012.2016תאריך ב .2

 .מ"ל 100 -חיידקי קוליפורם ב 0תקן מי שתייה קובע . מ"ל 100 -קוליפורם ב

ם היכולים להסביר את התוצאה ממצאי סקר חקירתי לא הצביעו על ממצאים חריגי .3

 .החריגה

ענון המים במערכת ובתיאום עם נציגי משרד הבריאות יבוצעו פעולות לניקוז הקווים ור .4

 בוצע דיגום חוזר מורחב. 

ממצאי הכלור והעכירות בדגימות תקינים. בוצע ניטור בשתי נקודות נוספות וגם שם  .5

 הממצאים תקינים.

 .ם, מתוך זהירות מונעתמשרד הבריאות הודיע על הרתחת מי .6

 תאגיד פלג הגליל פעל ודיווח מיידית הודעה זו לצרכניו, כנדרש. .7

התקבלו ממצאים תקינים של הבדיקות החוזרות, ללא נוכחות  09.12.2016בתאריך  .8

 חיידקים במים.

 משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בישוב טובא זנגריה. .9

 אתר האינטרנט של התאגיד. פרסום האירוע לציבור באמצעות .10
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 תלונות צרכנים . 22
 

 מגאר

 1תלונת צרכן 

 במי השתייה.  טעם לוואיהתקבלה תלונה מתושב על  11.02.2016בתאריך  .1

 לא התבצעו עבודות תשתית ברשת המים בזמן זה.  .2

 קיים מיכל מים על גג הבית. נציג התאגיד פנה לבית המתלונן ונמצא כי  .3

-ות התאגיד, נעשתה בדיקה בתחום המגרש הפרטי של הצרכן ובלמרות שאין זה באחרי .4

 מדים נוספים, הממצאים תקינים. 2

היות ומהות התלונה התמקדה בטעם, פעל נציג התאגיד וביצע טעימה למים, דווח כי אין  .5

 טעם חריג.

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .6

 

 2תלונת צרכן 

 מים עכורים.ב על התקבלה תלונה מתוש 16.04.2016בתאריך  .1

 .וערך בדיקות ביום ראשון נציג התאגיד יצא לשטחהתלונה התקבלה ביום שבת ועל כן   .2

 שנמדדה נמצאה תקינה. מיםהאיכות המים נראו צלולים ו .3

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .4

 

 3תלונת צרכן 

 לכלוך במים. תושב עלת התקבלה תלונ 18.05.2016בתאריך  .1

 במד המים בבית, הממצאים תקינים.ערך בדיקות ו צא לשטחנציג התאגיד י .2

 . 1.5עם זאת, באותו יום התבצעו עבודות ברשת המים עקב פיצוץ בקו " .3

 .לדגום מתכות בביתו של המתלונן ובנקודה נוספת בקרבת מקוםעל כן הוחלט  .4

 . הממצאים שהתקבלו תקינים .5

 בוצעה שטיפה במד המים של המתלונן. .6

 ה בדיקה מיקרוביאלית נוספת במד המים, הממצאים תקינים.נעשת 31.05.2016-ב .7

 .בדיקה בתוך הביתהמתלונן דיווח כי אין צורך ב .8

 

 4תלונת צרכן 

 לכלוך במים. תושב עלת התקבלה תלונ 30.05.2016בתאריך  .1

 ה ויזואלית וניטור שדה, הממצאים תקינים.ערך בדיקו נציג התאגיד יצא לשטח .2

 מן זה. לא היו עבודות ברשת המים בז .3

בתחום הנכס היות והדייר בדיקה  נערכהאולם לא  מיכל מים על גג הביתנראה כי קיים  .4

 לא נכח.

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .5
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 5תלונת צרכן 

 בוץ במים. תושב עלת התקבלה תלונ 03.06.2016בתאריך  .1

 צאים תקינים.ה ויזואלית וניטור שדה במד המים, הממערך בדיקו נציג התאגיד יצא לשטח .2

 לא היו עבודות ברשת המים בזמן זה.  .3

אולם לא נעשתה בדיקה בתוך המבנה מכיוון שהמתלונן לא  מיכל מים על גג הביתקיים  .4

 רצה בכך.

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .5

 

 6תלונת צרכן 

 מים חומים. תושב עלת התקבלה תלונ 16.11.2016בתאריך  .1

ה ויזואלית וניטור שדה במד המים ובבית הצרכן, בדיק ערךו נציג התאגיד יצא לשטח .2

 הממצאים תקינים.

 לא היו עבודות ברשת המים בזמן זה.  .3

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .4

 

 7תלונת צרכן 

 מים מלוכלכים. תושב עלת התקבלה תלונ 27.11.2016בתאריך  .1

 יקה.אך המתלונן סירב לאפשר לו לערוך בד לשטח נציג התאגיד יצא .2

 עוד טען המתלונן כי הבעיה נפתרה עקב ניקוי מיכל המים הממוקם על גג ביתו. .3

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .4

 

 8תלונת צרכן 

 מים מלוכלכים. תושב עלת התקבלה תלונ 29.11.2016בתאריך  .1

ה ויזואלית וניטור שדה במד המים ובנקודה נוספת על ערך בדיקו נציג התאגיד יצא לשטח .2

 המערכת הראשית, הממצאים תקינים.

 אין מיכל על גג הבית ולא התבצעו עבודות תשתית ברשת המים בזמן זה.  .3

למרות שאין זה באחריות התאגיד, נעשתה בדיקה בתחום המגרש הפרטי של הצרכן  .4

 י.ע.ן(.  1.27ונמצאה עכירות מעל התקן )

 הומלץ לבעל הנכס לשטוף את המערכת הפנימית. .5
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 בגוש חל

 תלונת צרכן 

 . אבנים וחול במי השתייה עלגוש חלב התקבלה תלונה מתושב  01.03.2016בתאריך  .1

בשני מדי המים בבית, הממצאים נציג התאגיד יצא לשטח וערך בדיקות איכות מים  .2

 תקינים.

 המסננים נבדקו ונמצאה אבנית. .3

  הוסבר לדייר שיש בידו אפשרות לבקש דיגום בקטריאלי+כימי על חשבונו. .4

 לא היו תלונות מהשכנים שמתגוררים באותו אזור ומקבלים מים מאותו קו. .5

 מבחינת התאגיד תלונה זו אינה מוצדקת. .6

 

  צפת

 תלונת צרכן

 . אי אספקת מיםהתקבלה תלונה מתושב על  11.01.2016בתאריך  .1

 . הסיבה לכך הייתה קרה )אשר גרמה לקפיאת מים ולפיצוצים בצנרת( .2

 בשטח עד להחזרת ספקת המים לסדרה.נציגי פלג הגליל פעלו  .3

 

 עילבון

 תלונת צרכן

 קוב. 300דווח על ידי תושב עילבון על פיצוץ מים ליד בריכת  04.05.2016בתאריך  .1

  לשטח ו יחדיצא וכונן נציג התאגיד .2

 פתוח אר גרם למים לגלוש מהבריכה. 4במקום נמצא מגוף " .3

 המגוף נסגר. .4

 מבחינת התאגיד התלונה מוצדקת. .5

 

  ראמה

 תלונת צרכן

 אבנית. תושב עלת התקבלה תלונ 13.06.2016בתאריך  .1

 ה במד המים, הממצאים תקינים.ערך בדיקו נציג התאגיד יצא לשטח .2

 נשלח מכתב הסבר ממחלקת פניות הציבור של התאגיד. .3

 אין מדובר באירוע חריג. .4
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 בדיקות לבקשת הצרכן.  23
 

זמין בדיקות בתחום הנכס בתקנות מי השתייה, מאפשרות לצרכנים לה 14תקנה 

לפרמטרים קוליפורם )שאריתיות של חומר חיטוי ועכירות( ומתכות רשת )ברז, נחושת, 

 עופרת(.

 התאגיד עדכן את הצרכנים בזכותם זו.

התאגיד הכין נוהל לקבלת הזמנות לביצוע הדיגום, קיים הדרכות לרכזי האזור ולאופן 

 הדיגום ומסירת ממצאי הבדיקות.

א התקבלה הזמנה לביצוע בדיקה לבקשת הצרכן אולם, כפי שפורט ל 2016בשנת 

לעיל בוצעו בדיקות בתחום הנכס, לפנים משורת הדין, על מנת לוודא איכות מים 

 תקינה.

 

 

 צור קשר –פניות ציבור  . 24
 

התאגיד מפעיל מספר מוקדים למתן שרות ללקוח.  מופעלים מוקדי שרות, אתר 

 אינטרנט, טלפונים, כתובות מייל.

 להלן הפרים השונים.

 

 hagalil.org.i-peleg.www  :האינטרנט הוא תר א

 1-800-55-00-50  :טלפונים

 04-6935440  :התאגידמשרד 

 04-6935450  :התאגיד פקס'

 crm@plg.org.il  :המיילכתובת 

 

 

 

 

http://www.peleg-hagalil.org.i/
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 היערכות למיגון מערכות אספקת מי השתייה מפני זרימת מים חוזרת . 25
 

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

 מפני זרימת מים חוזרת.

 

ת מז"חים בנקודות לצורך כך, נרכשה תוכנת מחשב המאפשרת ביצוע מעקב אחר התקנו

 הנדרשות ובדיקה שוטפת שלהן בתדירות של אחת לשנה.

 

 כל העסקים הנדרשים הוקלדו במערכת הממוחשבת והופצו מכתבים למרביתם.

בוצע מיפוי ברמה של בדיקה בשטח והוצאת מכתבים גם במקרים בהם המז"חים  כמו כן,

 הותקנו במיקום ו/או באופן שאינו תקין.
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 עריכת סקרים מניעתיים במערכות אספקת המים . 26
 

)א( לתקנות מי השתייה שבסימוכין בעניין ביצוע סקר תברואי מניעתי  28בהתאם לקבוע בתקנה 

( שבהן לעניין הוראות המעבר, תאגיד המים והביוב "פלג 2)ד() 38לתשתיות המים, בכפוף לתקנה 

ואיים מניעתיים לתשתיות המים שבאחריותו, סקרים תבר חמישהכו בוצעו והוגשו הגליל",  נער

 בהתאם לחלוקה חמש שנתית כנדרש ולפי הפירוט להלן:

 מניעתיים סקרים ביצוע תכנית - 9 טבלה

 תכנון וביצוע הסקרים בשנים האזור המוצע לסקירה

 יסוד המעלה

 חצור הגלילית 2014בוצע והוגש למשרד הבריאות בשנת 

 א זנגריהטוב

 מג'אר
וגש למשרד הבריאות בשנת הו 2015בוצע  בשנת 

2016 
 עילבון

 צפת

 גוש חלב 2017מבוצע בשנת 

 פסוטה

 פקיעין

 2018מתוכנן להתבצע בשנת 

 בית ג'אן

 חורפיש

 סאג'ור

 ראמה
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 פרסום לציבור  .27
ועל כן במהלך השנים  וכניליונה בשקיפות מידע לציבור צרתאגיד פלג הגליל רואה חשיבות ע

האחרונות פועל ומפרסם באתר האינטרנט את ממצאי תוצאות הבדיקות במערכות אספקת המים 

כמו כן מפרסם לצרכניו דו"ח שנתי מקיף הכולל את  חודשים 3 -חת לביישובים בתדירות של א

 כל הפעילויות בתחום בקרת איכות מים מסופקים.

 

, נערך התאגיד לפרסם בציבור דו"ח 2013יאות העם, עדכון כפוף לדרישת תקנות ברכמו כן, ב

שנתי המקיף והכולל את הפעולות שבוצעו על ידו במערכות אספקת המים שאחריותו לטובת 

 הבטחת אספקת מי השתייה לצרכנים.
 

 .2016, מוגש בזאת דוח לשנת 2017ובשנת  2015פורסם דו"ח מפורט לשנת  2016בשנת 

 

 לסיכום.  28
 

 הבטחת אספקת המים לשתייה לצרכנייה.בליל רואה חשיבות עליונה פלג הגהנהלת 

בכל המישורים על מנת להבטיח את איכות מי השתייה בכל עת, בין התאגיד ועובדיו פועלים 

 היתר:  

מתקין/בודק עברו הכשרה להוכשרו כתברואנים, עובדי התאגיד חלק מ – הדרכת עובדים .א

ו הכשרה לביצוע דיגום מים משתי הרמות :  תברואת מים וחלק מהעובדים עברמז"חים, 

   רמה א' ורמה ב'.

 מתבצע ניטור אמצע ומעקב אחר  רמת העכירות בשוטף. -בקרת איכות  .ב

ניתנת תשומת לב מיוחדת לביצוע שטיפה וחיטוי של מערכות מי  -תפעול ואחזקה  .ג

 השתייה, קווי ההולכה, רכישת אביזרים בעלי תקן ישראלי.

 ועדכונה בשוטף בהתאם לנתונים בשטח.הכנת תכנית דיגום  .ד

דיווח למשרד הבריאות בגין אירועים חריגים, ביצוע סקר חקירתי במצבים חריגים, דיווח  .ה

 שוטף על הפעלת מערכות מים חדשות.

 בתשתיות המים. יםמניעתי יםסקרוביצוע בפועל של היערכות  .ו

יערכות להתקנה ה - בהתאם לסדר עדיפות ברחבי התאגיד מיגון מערכות אספקת המים .ז

 וחיוב הצרכנים בהתאם לדרישות.

 פרסום לציבור מתוך אחריות ושקיפות מלאה. .ח

 

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

 


