
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 שנתי דו"ח

  רעננה בעיר שתייה מי איכות

 לציבור פרסום

 

                העם בריאות בתקנות 30 תקנה לדרישת כפוף

             2013(, שתיה מי ומתקני שתייה מי של התברואית איכותם)



 
 
 
 

 

 רעננה בעיר שתייה מי אספקת .1

 כללי  1.1
 

, מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי 2008תאגיד המים והביוב "מי רעננה בע"מ" הוקם בסוף שנת 

, לצורך מתן שירותי אספקת מים ומתן שירותי סילוק ביוב בתחום העיר 2001 -וביוב התשס"א םמי

 .2009בספטמבר  1רעננה.  התאגיד  החל בפעילות מלאה ביום 

 

מיום הקמתו, תאגיד "מי רעננה" שם לו למטרה לספק מים באיכות ראויה לכלל צרכניו וזאת 

באמצעות היערכות נכונה, תכנון, תפעול, תחזוקה, ניטור ובקרה שוטפת של מערכות המים 

  .והמתקנים

 

על ומבצע התאגיד פועל בכפוף לתקנות, הנחיות ותנאי הפעלה שוטפים של משרד הבריאות, פו

דיגום מים במקורות המים, מתקני הטיפול במים וברשת האספקה העירונית וזאת בכפוף לתכנית 

 דיגום שאושרה והופקה על ידי משרד הבריאות.

 

רואה בחשיבות עליונה את חובות הדיווח והפרסום למשרד הבריאות ולציבור  מי רעננה תאגיד

 ופועל בהתאם לקבוע בפרק שביעי לתקנות מי השתייה.

בתחום בקרת  2015בשנת מי רעננה בהתאם לכך מוגש דו"ח שנתי זה המסכם את פעילות תאגיד 

 איכות מי השתייה.

 

 נקודות אסטרטגיות מרכזיות 1.2

 

התואם את  תיופקים בתחום העיר רעננה מבוקרת באמצעות תכנון תברואאיכות המים המס

חדשות  מים הנחת מערכותותשתיות,  לטיב צנרת, שדרוג מערכות איכות, ביצוע בדיקות הדרישות

 בדיקות במכשירים רציפים ומנתיים )למעבדה(.  ובאמצעות  ביצוע 

 

על ידי מאושרת הדיגום מנתי במהלך השנה על פי תכנית דיגום שנתית תאגיד מי רעננה מבצע 

נפת פתח תקוה לפרמטרים מיקרוביאליים וכימיים הן במקורות המים, מתקני  -משרד הבריאות 

 הטיפול ומערכות האספקה ברחבי העיר.  

 

ת, מותקנות מערכות לניטור רציף של רמת העכירו, במקביל איכות המים מנוטרת באופן רציף

 ריכוזי הכלור הנותר ורמת החנקות במים המסופקים.

לטובת הבטחת  24/7מערכות אלה מאפשרות שליחת הודעות התראה לחדר בקרה המאויש 

 אספקת איכות המים המסופקים ולמען מניעת אספקת מים באיכות חריגה.

 

 



 
 
 
 

 

 

 נקודות תפעול מרכזיות 1.3

עצמית בתוספת רכישת מים מהמערכת  קידוחי מי שתייה בהפקה 8מקורות המים לאספקה הם 

 חיבורי צרכן הפזורים ברחבי העיר. 6הראשית של חברת "מקורות" באמצעות 

מ"ק בהפקה עצמית מקידוחים  4,171,684מ"ק מים מתוכם  6,806,785התאגיד סיפק  2015בשנת 

 מ"ק נרכשו מחברת מקורות. 2,635,101 –שבבעלות התאגיד ו 

 

אספקה טבעתית, המונעת מצב של מים "עומדים" ומאפשרת סחרור אספקת המים הינה במערכת 

 י של המים המסופקים במערכת הציבורית של התאגיד.תתברוא

 

מקצועיים המקדמים את הידע, ההבנה, ם תאגיד מי רעננה פועל ומכשיר את עובדיו בקורסי

ההולכה וושוטפים של מערכת ההפקה, הטיפול האחריות והחשיבות של תפעול ובקרה אמינים 

 ברחבי העיר.

התאגיד פועל ומצטייד במכשירי ניטור רציף ומכשירי שדה המותאמים לדרישות ולכללים 

 המאפשרים ניטור רציף בנוסף לניטור המנתי המתבצע בשוטף.

 

 מבט קדימה 1.4

תאגיד מי רעננה רואה חשיבות עליונה את הבטחת אספקת מי שתייה לכלל הצרכנים, באיכות 

 ובלחץ נאותים. תקינה, בספיקה

תאגיד המים פועל ומשדרג את מערכות המים בהתאם לתכנית אב עדכנית של העיר רעננה ונערך 

 תוח הצפוי של העיר.ילפיתוח התשתיות בהתאם לפ

 כפי שיפורט להלן, בוצעו בדיקות לאיכות המים המסופקים וכל הממצאים תקינים.

 

 תכנית דיגום למקורות המים 1.5

 2013בתקנות מי השתייה, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה,  26על פי תקנה 

ת אספקת המים וטיפול במים ומערכ נינדרש ספק המים להכין תכנית דיגום למקור המים, מתק

 ולהגישה למשרד הבריאות עד לחודש נובמבר של כל שנת פעילות.

 

המים ולמתקני הטיפול במים כבר תאגיד מי רעננה פעל, הכין והגיש תכנית דיגום למקורות 

.  הסדרת תכנית הדיגום ברשת האספקה אל מול נציגת משרד הבריאות 2015בחודש אפריל 

 .2015בוצעה במהלך נובמבר 

 

, מסתמכת על הקריטריונים 2016תכנית הדיגום שהופקה על ידי משרד הבריאות לשנת 

דרישות התקנות ודרישות  שהוגדרו בתכנית הדיגום שהוכנה והוגשה כאמור, בהתבסס על

בקרת הדיגום ואיכות במעקב ובממשיך התאגיד  2016במהלך  נוספות של משרד הבריאות.

 רשת האספקה.עד להמים בכל השלבים, החל מנקודת ההפקה, מתקני הטיפול ו



 
 
 
 

 

 2015 - מיקרוביאליות בדיקות סכום .2

 בדיקה מיקרוביאלית מלאה ובדיקה לעכירות –מקורות המים  .א
 

 

קידוחי מים פעילים המספקים מים לעיר רעננה. על  8באחריות תאגיד "מי רעננה",  -

, הוראות למקורות מים ומתקני הפקה, ספק המים מחויב 2013פי תקנות מי השתייה 

 .חודשים בשלושה פעם - עכירות ובדיקת, מלאה מיקרוביאלית בדיקהבביצוע 

 הלן פירוט הערכים:תקן מיקרוביאלי למי תהום נקבע אף הוא בתקנות ול -

 

 מקור המים -תקן מיקרוביאלי למי תהום  1 טבלה

 

 

 

 

 

 2015 בקידוחי רעננה,המיקרוביאליות להלן ריכוז הבדיקות 

 סיכום ממצאי הבדיקות המיקרוביאליות בקידוחי רעננה 2 טבלה

מס'  שם הבדיקה
בדיקות 
 שבוצעו

מס' 
בדיקות 
 תקינות

אחוז 
 תקינות

מס' בדיקות 
 חריגות

אחוז 
 חריגה

CMF 58 58 100 0 0 

 FMF 58 58 100 0 0קולי צואתי 

סטרפטוקוקוס צואתי 
EMF 

54 54 100 0 0 

ספירת חיידקים כללית 
TOTB 

54 52 96 2* 4 

 0 0 100 57 57 עכירות

 

 בוצעו יותר בדיקות במי הגלם של הבאר מסיבות הקשורות להפעלת מתקן טיפול במים.*

 כל עוד אין חריגה בפרמטרים נוספים. אינו מדווח כחריגהחריגה בפרמטר ספירה כללית 

 

 בוצעו כל הבדיקות המקרוביאלות הנדרשות במי הגלם. .1

 לא נמדדו חריגות מתקן למי תהום. .2

 לא נדרש חסם נוסף כטיפול במים בהתאם לאיכויות המוצגות. .3

 

 

 

 

 תקן מקסימלי הפרמטר

 cfu/100ml 50 קוליפורם

 cfu/100ml 10 קוליפורם צואתי

 cfu/100ml 10 סטפטוקוק צואתי

 cfu/ml  1000 ספירה כללית*

 NTU  1 עכירות



 
 
 
 

 

 

 בדיקה מיקרוביאלית כלור ועכירות –מערכת אספקת מי השתייה  .ב

 
המים בהתאם על פי תקנות מי השתייה נדרש ספק המים לבצע בדיקות במערכת אספקת 

 ם בשבוע.יבתקנות מי השתייה נקבעה תדירות של פעמ  לגודל האוכלוסייה.

נקודות  10-11 -משרד הבריאות, התדירות היא אחת לשבוע בעל ידי  בתכנית הדיגום שנקבעה

יגיש התאגיד תכנית דיגום מעודכנת למשרד  2016(.  לקראת נובמבר 2015דיגום )לשנת 

 שבועית.ריאות שתקבע תדירות דו בה

נקודות דיגום כל  6-5פעמיים בשבוע, יצוין, כי התאגיד פועל ומבצע את הדיגום בפועל 

 פעם, לסירוגין, כנדרש.

בהתאם לאותן תקנות, ספק המעביר את המים, מחויב בביצוע דיגום גם בנקודות הכניסה.   -

מקידוחי ת האספקה בכל נקודות הכניסה למערכבאופן עצמאי היות והתאגיד מפיק מים 

 מבצע דיגום בשוטף. ההפקה העצמאיים הוא

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לתפעול, תחזוקה וניטור נדרש ביצוע בדיקות במתקני  -

הטיפול במים, בנקודה לאחר חיטוי )מוגדר נקודת "מים מסופקים"(, במקרה דנן מדובר 

פעל  מי רעננה תאגידמתוך כך מובן כי ת הנדגמות בשוטף כאמור, בנקודת כניסה למערכ

 והכין תכנית דיגום בהתאם לכללים.

ס לדרישות כום תמונת המצב של ביצוע הדיגום, תכנון לעומת ביצוע ובהתייחילהלן, ס -

 תקנות מי השתייה כאמור:

 

בדיקות  494נדרש ממי רעננה לבצע דיגום של סה"כ  2015על פי תכנית הדיגום לשנת  .א

החלה  2015שים ינואר לנובמבר.  יצוין כי דצמבר בין החוד 2015מיקרוביאליות במהלך 

 דגימות נדרשות. 54ובה נקבעו עוד  2016תכנית דיגום חדש לשנת 

 בדיקות מיקרוביאליות. 548נדרש דיגום של  2015סה"כ לשנת  .ב

תכנית הדיגום כללה הוראות לדיגום של רשת המים, יציאה ממכוני המים וכניסות  .ג

 ות".מהמערכת הראשית של חברת "מקור

בשל הוראות למתקני טיפול במים, מבוצע דיגום בתדירות מוגברת ביציאה מהמכונים.   .ד

לעיתים מבוצעות בדיקות מוגברות אחרי הפקת חורף וביצוע ריענון לפחם הפעיל במתקני 

 בדיקות. 592הוא  2015הטיפול במים ועל כן סך הבדיקות שבוצעו במהלך 

, כאמור לא דווחו תוצאות בדיקות חריגותההביצוע ו יאחוז המציגה אתטבלה  להלן  .ה

 חריגות.

 

 תכנון מול ביצוע -בדיקות מיקרוביאליות  3 טבלה

סה"כ בדיקות 

 מתוכננות

סה"כ בדיקות 

 שבוצעו בפועל
 אחוז ביצוע

סה"כ בדיקות 

 תקינות
 אחוז חריגה

548 
548 

(54 )+ 
 +100% 592 0% 

 



 
 
 
 

 

 

 2015שנת  -טור שדה יממצאי נ .ג
 

בעת ביצוע בדיקה מיקרוביאלית מבוצעת גם בדיקת שדה לכלור ועכירות. בגרפים להלן, 

ברשת המים של רעננה, חיבורי  2015מוצגים ערכי העכירות והכלור, כפי שנמדדו במהלך שנת 

 הצרכן והיציאה ממכוני המיהול.

 העכירות שנמדדו.לא נמדדו חריגות בריכוזי כלור ולא בערכי  2015בשנת 

 

 עכירות ברשת המים של רעננה 1 גרף

ברעננה נמוכים ויציבים לאורך כל  2015ניתן לראות כי ערכי העכירות שנמדדו בשנת 

 השנה.

 

 

 כלור ברשת המים של רעננה 2 גרף
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נמצא שריכוז הכלור במי הרשת של העיר רעננה יציב ולרוב הינו  2015בבדיקות שנערכו בשנת 

 מג"ל.  0.2סביב ריכוז של 

 

 בעת ביצוע בדיקה מיקרוביאלית מלאה במקור המים נדרש ביצוע בדיקה לעכירות בשדה.

 להלן הממצאים המעידים על רמת עכירות נמוכה ויציבה במי הגלם המופקים בבארות.

 

 

 

 עכירות במתקני ההפקה רעננה 3 גרף
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.  שמונה מתקני ההפקה 2014-2015בקידוחי העיר רעננה בוצעה בדיקה כימית מלאה  במהלך 

מטר.  על פי ההגדרות, נדרש  150 -של העיר הינם קדוחים השואבים את המים מעומק הנמוך מ

 התאגיד פעל בהתאם.  ביצוע בדיקה רבעונית לפרמטרים המוגדרים כ"קבוצת תדירות ניטור א'". 

כנית דיגום כימית , תוגש למשרד הבריאות תמהמעבדה הבודקת י כל הבדיקותצאמעם קבלת מ

 שנים, כפוף לתוספת השלישית של תקנות מי השתייה. 5למקור המים לתקופה של 

בהינתן תוצאת מינימום ומקסימום  הבדיקות הכימיות בקידוחי רעננהתוצאות להלן פירוט 

 ובהסתמך על התקן העדכני.  

 סיכום הבדיקות הכימיות בקידוחי רעננה 4 טבלה

 בארות מי רעננה התקן היסודות/תרכובות

 מקסימום מינימום תקן חומרים אי אורגנים

 136700 70000 70000 *חנקה

 תושלם הבדיקה 6 אנטימון

מקורות המים על  25% -ב
פי דרישת תקנות מי 

 השתייה

 2 תאליום

 0.88 0 15 אורניום

 2 > 0 10 ארסן

 60 40 1000 בורון

 0.4> 0 4 בריליום

 108 78 1000 בריום

 1> 0 100 כסף

 0.1> 0 1 כספית

 3 3 > 50 כרום

 3 3 > 70 מוליבדן

 3 3 > 20 ניקל

 3 2 > 10 סלניום

 מקסימום מינימום תקן חומרים אי אורגנים

 0 0 10 עופרת

 1000 0.1 > 1700 פלואוריד

 3 > 0 50 ציאניד

 0.2 > 0 5 קדמיום

 מקסימום מינימום תקן חומרי הדברה

 0.1 > 0 4 אלאכלור

 0.2 > 0 10* אלדיקרב

 0.2 > 0 10* אלדיקרב סולפון

 0.2 > 0 10* אלדיקרב סולפוקסיד

 0.1 0 2 אטרזין

D-4,2 1.0> 0 30 כולל אסתרים ומלחים 

1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 0.3 0 <0.2 

 0.200> 0.04> 6 דימטואט

 0.04> 0 0.4 הפטאכלור

 0.1> 0 0.2 הפטאכלור אפוקסיד



 
 
 
 

 

 0.1> 0 20 טריפלוראלין

 0.1> 0 1 כלורדן

 0.1> 0 30 כלורפיריפוס

 0.1> 0 1 לינדן

MCPA 2 0 <0.2 

 עקבות 0.005> 2 סימזין

 0.512 0 0.05 *אתילן דיברומיד

 1> 0 10 סילבקס

5,4,2-T 9 0 <1 

 0.2> 0 3 פנטאכלורופנול

DDT  - כולל חומרי פירוק DDE וDDD- *1 0 <0.1 

 0.2> 0 2 אוקסמיל

 0.005> 0 0.05* אלדרין

 0.005> 0 0.05* דיאלדרין

 1> 0 7 דינוסב

 NA NA 20 דיקוואט

 0.1> 0 10 מטולאכלור

 0.2> 0 20 קרבופוראן

 מקסימום מינימום תקן חומרים אורגניים ממקור תעשייתי

 0.20> 0.20> 300 אתילבנזן

 0.20> 0.20> 5 בנזן

 0.10> 0.10> 0.5 פירן-א-בנזו

 0.30> 0.30> 8 אתיל הקסיל פתלאט-2-די

 0.40> 0.40> 10 דיכלורואתילן-1,1

 מקסימום מינימום תקן חומרים אורגניים ממקור תעשייתי

 0.40> 0.40> 50 דיכלורואתילן -2,1ציס 

 0.40> 0.40> 50 דיכלורואתילן -2,1טרנס 

 0.30> 0.30> 4 דיכלורואתאן-2,1

 0.30> 0.30> 600 דיכלורובנזן-2,1

 0.30> 0.30> 75 דיכלורובנזן-4,1

 0.300> 0.300> 5 דיכלורומתאן

 0.200> 0.200> 5 דיכלורופרופאן-2,1

 0.100> 0.100> 0.5 ויניל כלוריד

 0.30> 0.30> 700 טולואן

 0.20> 0.20> 10 טטראכלורואתילן

 0.40> 0.40> 200 טריכלורואתאן-1,1,1

 עקבות 0.200> 5 טריכלורואתאן-2,1,1

 0.30> 0.30> 20 טריכלורואתילן

 0.400> 0.400> 70 טריכלורובנזן-4,2,1

 1.0> 1.0> 80 כלורופורם

 0.30> 0.30> 100 מונוכלורובנזן

 0.40> 0.40> 50 סטירן

 0.20> 0.20> 4 פחמן טטראכלוריד

 0.40> 0.40> 500 קסילן

 0.5 <0.050 <0.050 (PCBsביפנילים רב כלורים )



 
 
 
 

 

 NA NA 900 פורמאלדהיד

 תקן חומרים רדיואקטיביים
בקרל 

 ליטר

 מקסימום מינימום

טרם  -ובוצעהבדיקות  0.2 קרינת אלפא 
 קרינת ביטא התקבלו התוצאות

התקן יקבע לאחר הפחתה מהתקן של 

 40-הריכוז האפקטיבי של אשלגן

1 

פריטה לרדיונוקלידים תתבצע רק במידה של 

 חריגה ובהתאם לדרישות משרד הבריאות

 מקסימום מינימום תקן גורמים נוספים

 מבוקש פטור מהמנהל  (CLO4פרכלורט )

Benzo-a-fluoranthene  

Benzo-k-fluoranthene  

Benzo-ghi-perylene  

Indeno (1,2,3-cd) pyrene 
 

 

 

 מקסימום מינימום תקן השפעה אורגנולפטית

 0.5 0.15 1 עכירות

 UV --- 6 9בליעת קרינת 

 155 139 400 כלוריד

 0.4 0.2> --- כלל פחמן אורגני

-6.5 הגבה
9.5 

7.22 7.64 

 2.5> 2.5> 15 צבע

 23.5 21.6 --- טמפרטורה

MTBE 0.04 0 0 

 0.019 0.006 5 אבץ

 0.01 0.005> 0.2 אלומיניום

 4 1.2 --- אשלגן

 0.011 0 1 ברזל

 78 0.047 250 גופרה

 801 643 --- כלל מוצקים מומסים

 19.2 15.4 --- מגנזיום

 0.003> 0 0.2 מנגן

 0.1> 0.1> 0.5 מרכיבים פעילי שטח

 0.003 0 1.4 נחושת

 69 61 --- נתרן

 141 109 --- סידן

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 שנתית )קבוצת תדירות ניטור ח'(בדיקה כימית  –מקורות המים 

 

על פי תקנות מי השתייה, נידרש ביצוע דיגום לפרמטרים הקבועים בקבוצת תדירות ניטור ח', 

 אחת לשנה.  תאגיד מי רעננה פעל וביצע את הנדרש.

 סיכום בדיקה כימית שנתית 5 טבלה

 

 

 .(מג"ל 450ריכוזים יציבים הנמוכים משמעותית מתקן כלוריד ) –כלורידים  .1

2. UV –   .הערכים שנמדדו יציבים.  פרמטר זה עשוי להעיד על נוכחות חומר אורגני במי הגלם

 מדובר בפרמטר שאין לו תקן בתקנות מי שתייה, נדרש בדיגום לצורך מעקב בלבד.

3. TOC – משמעות הפרמטר מתייחס לסה"כ חומר אורגני במים.  על פי תוצאות הבדיקות

 ים.  לפרמטר זה אין תקן בתקנות מי השתייה.ניתן לדווח על היעדר חומר אורגני במ

4. pH – ( 6.5-9.5תוצאות תקינות בכל הבדיקות ועומדות בתקן). 

 בדיקת חנקה
 קידוחי רעננה עשירים בריכוז החנקה במי הגלם. .1

מתבצע בשוטף החל  –על פי התקנות נידרש דיגום במי הגלם בתדירות רבעונית  .2

 .6.2015מחודש 

 ש ניטור רציף ודיגום מנתי למעבדה בתדירות חודשית:לאחר טיפול במי הגלם, נדר .3

 מג"ל ברוב הזמן. 50-60ממצאי ניטור רציף יציבים ותקינים וריכוז מדווח  -

 50-70על פי דיווח המעבדה, ריכוז החנקה בצומת המיהול משתנה ועומד בתחום התקן  -

 מג"ל.

 מג"ל. 70תקן מקס' מותר לחנקה במי שתייה הוא  -

 מעבדה על ממצאים חריגים מערך זה.לא דווח בבדיקות  -

דוחים ועל כן ניתן לראות בגרפים להלן ריכוזי חנקות יקבחודשי החורף לא הופעלו  .4

נמוכים מאוד בחלק מהחודשים בין דצמבר למרץ וזאת בשל הפקת החורף:  בתקופת 

החורף הקדוחים אינם פעילים ועל כן בצומת המיהול זורמים מי מקורות בלבד בהם 

 יטראט )חנקה( נמוך.ריכוז הנ

צומת 
 מיהול

תיאור 
 מקום

תאריך 
 הדגימה

COLR/unit TEMP/° C Cl/mg/l pH UV TOC/mg/l 

 23מכון 

 0.2 9 7.22 155 21.6 0 7.1.15 23באר 

 0 7 7.5 149 22.2 0 7.1.15 13באר 

 0 10 7.1 152 22 0 14.6.15 23באר 

 0 7 6.8 119 24 0 14.6.15 13באר 

 24מכון 
 0 6 6.7 136 23.4 0 14.6.15 10באר 

 0 7 6.8 142 23 0 14.6.15 15באר 

 26מכון 
 0 6 7.6 127 23.2 0 7.6.15 19באר 

 0 7 7.64 152 22.4 0 7.6.15 2באר 

 א' 7מכון 
 0 7 7.47 139 22.8 0 7.6.15 22באר 

 0 8 7.43 144 22.8 0 7.6.15 16באר 



 
 
 
 

 

 

 את תוצאות הבדיקות: יםהמציג להלן גרפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריכוזי החנקה ביציאה ממכוני המיהול ברעננה 4 גרף



 
 
 
 

 

 אתילן די ברומיד
 

. נמדדים לעיתים ערכים חריגים של אתילן די ברומיד 10-ו 15, 23, 13במי הגלם של קידוחים 

ועוברים טיפול במתקן פחם פעיל הממוקם בשני מכונים ברחבי  מטיוביםבהתאם לכך קדוחים אלו 

 העיר:

 23מכון  -

 24מכון  -

לא המים המסופקים .  דוחים מטופלים לספיחת אתילן די ברומיד במתקני הפחםיקמה 2

 .  של אתילן די ברומיד ריכוז שאריתי מכילים

 מתחת לערך סף הבדיקה. הן תוצאות הבדיקות המדווחות

 בוצע כנדרש.זה נדרש ביצוע דיגום לאתילן די ברומיד בתדירות רבעונית, ו ,על פי התקנות

מיקרוגרם לליטר.  על פי הנחיות משרד הבריאות ערכו של הפרמטר במי המוצר  0.05 –תקן ה

 מיקרוגרם לליטר. 0.005מהתקן,  10%אחרי טיפול צריך לעמוד על 

 מצאים תקינים.  לעיתים כשערכו עולה במעט, מתבצע ריענון לפחם הפעיל .ניתן לדווח על מ

 

 23ריכוז אתילן דיבורמיד ביציאה ממכון טיפול  5 גרף

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 2015 המים אספקת במערכת כימיות בדיקות .4

 רשתבמתכות 
 רשת ברחבי העיר רעננה. בבתקופה המדווחת בוצעו בדיקות למתכות  -

 .100%אחוז הביצוע עומד על  

מטרת הדיגום לוודא כי הצנרת תקינה ואינה משחררת למים חלקי מתכת מעל התקן  -

 המותר.

ברזל, עופרת  :ניתן לראות כי לא נמצאה עדות לנוכחות חלקיקי מתכת במים בהם -

ונחושת, מעל התקן.  הערכים שנמדדו נמוכים מאוד וברובם נמצאו נמוכים מערך סף 

 תוצאות אלו מעידות על רמת תחזוקה גבוהה של רשת המים.הבדיקה.  

 להלן תוצאת המקס' שדווחה, הרבה מתחת לתקן. -

 

 בדיקת מתכות ברשת המים 6 טבלה

מספר 

 הבדיקות

ריכוז 

ברזל 
 )מג"ל(

תקן 

ברזל 
 )מג"ל(

ריכוז 

נחושת 
 )מג"ל(

תקן 

נחושת 
 )מג"ל(

ריכוז 

עופרת 
 )מג"ל(

תקן 

 עופרת
 )מג"ל(

10 0 1 0.03 1.4 0 10 

 

 

 טריהלומתאנים – THM –תוצרי לוואי של חיטוי 

 

, הם תוצרי לוואי העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר אורגני THMטריהלומתאנים,  -

הנתרן.  פוטנציאל זה עולה ככל  העשוי להיות במים לבין חומר חיטוי מסוג היפוכלוריט

 שזמני השהיה של המים במערכת עולים וככל שהטמפרטורה של המים עולה.

חיטוי אלה חשודים כגורמים העשויים להגביר הסיכון לחלות במחלות חומרי תוצרי  -

 מקג"ל. 100סרטניות שונות.  נקבע תקן לערך זה העומד על 

 חיטוי בעיר רעננה.חומרי ואי של בתקופה המדווחת, בוצעו בדיקות לתוצרי לו -

תוצאות כל  נקודות דיגום בכל סבב דיגום, 3 -בשבועות  6 -תדירות הדיגום היא אחת ל -

 מהתקן. 50% -הבדיקות נמוכות מ

התוצאות המפורטות להלן מעידות על איכות מים טובה מאוד ומשטרי הפעלה  -

 המאפשרים זמני שהיה נמוכים.

 

 ברשת המים THMבדיקת  7 טבלה

מספר 
 הבדיקות

ערך מקסימלי 
 )מג"ל(

ערך מינימלי  ערך ממוצע )מג"ל(
 )מג"ל(

 תקן )מג"ל(

22 0.0302 0.0038 0 0.1 

 

 



 
 
 
 

 

 פלואוריד
 

ההפלרה במדינת  ביטול חובת, נכנסה לתוקף הוראת המעבר בדבר 2014בחודש אוגוסט 

ישראל.  בהתאם לכך, ממועד זה ואילך, לא תדווח חריגה של פלואוריד מהריכוז הרצוי במי שתייה 

 כי אם מדווח ריכוזו הטבעי במים שכן אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למי השתייה.

כיום, הדיגום המבוצע, תפקידו לנטר את הריכוזים הטבעיים של הפלואוריד במי השתייה 

 0.2-0.3סופקים. ידוע כי ריכוז הפלואוריד הטבעי במי המקור, הוא נמוך מאוד. ריכוזו הטבעי המ

 מג"ל.

  .בתקופה המדווחת, תדירות הדיגום לפלואוריד הינה ארבע פעמים בשנה בשתי נקודות

 בדיקת הפלואוריד בוצעה במלואה.

 :2015לשנת להלן גרף המציג את ריכוזי הפלואוריד ברשת המים של העיר רעננה 

 

 

 

 ריכוז הפלואוריד ברשת המים 6 גרף
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חטיבה יונתן ס מגד"בי תקן



 
 
 
 

 

 דיווח על עבודות תשתית .5

 אירועי שבר
 

 :אירועי שבר בצנרת המים הראשית

מגורים והתעשייה, באזור בטבלה מצוינים בנפרד אירועי שבר בצנרת המים השפירים באזורי ה

 .הקולחיםמי ובצנרת  החקלאות

 ריכוז אירועי שבר 8 טבלה

 הערות כמות נושא

פגיעות טרקטור %20 24 מספר פיצוצי מים גדולים בשטח עירוני  

פגיעות טרקטור %20 50 מספר פיצוצי מים קטנים ובינוניים בשטח עירוני  

  17 מספר פיצוצי מים בשטח חקלאי

  1 בשעות -זמן ממוצע להפסקת מים בגין תיקוני צנרת 

  205 מספר פניות על נזילות מים שדווחו למוקד )לפני בדיקה(

%92.68 190 מספר פניות שעמדו בתקן  

  201 אורך צנרת מים בק"מ

  4,126 במטרים -אורך קווי מים שהוחלפו 

  1,350 סה"כ מספר מגופי רשת בעיר

  89 מספר מגופי רשת שהוחלפו

 

 פרויקטים מיוחדים
 .תכנון הרחבה ושדרוג המט"ש 

 ( 2016תכנון הנחת קווי מים וביוב בשכונות חדשות.) 

 .פרויקט שטיפה וצילום קווי ביוב 

  שרוולפרויקט חידוש קווי ביוב בשיטת. 

 .החלפת קווי מים וביוב ברחבי העיר 

  4שדרוג מכון. 

 

 קווי מים שהוחלפו
 

ברחבי העיר רעננה. תאגיד מי רעננה פעל מטר של קווי מים  5,920הוחלפו והונחו   2015בשנת 

 .וביצע שטיפה וחיטוי בסיום הפעולות בהתאם לנוהל חיטוי מערכות מי שתייה

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 מועדי שטיפה וחיטוי –בריכות מי שתייה  .6

 ".רעננה מי" תאגיד של המים לבריכות וחיטוי השטיפה ביצוע מועדי פירוט להלן

 סיכום שטיפה וחיטוי בבריכות המים 9 טבלה

שם 

 הבריכה
 כתובת

תאריך 

 החיטוי
 מיקרוביאלי עכירות כלור

ביצוע ע"פ הנחיות 

 משרד הבריאות

דרומית 

 23וצפונית
 כן תקין 0.14 0.35 23.8.15 כפר נחמן

 כן תקין 0.2 0.27 30.2.15 הפרחים 26

24 
פארק 

 רעננה
 כן תקין 0.14 0.22 30.4.15

מגדל 
 6ובריכה 

בית 
 השואבה

 כן תקין 0.18 0.25 3.3.15

 כן תקין 0.19 0.28 26.2.15 5רמב"ם  דרום 5

 כן תקין 0.17 0.3 26.2.15 5רמב"ם  צפון 5

 א'7
הרב ניסים 

 יצחק
 כן תקין 0.18 0.24 3.4.15

 .כנדרש,  לשנה אחת תדירות

 אירועים חריגים ותלונות צרכנים .7

 תאגיד "מי רעננה" –נוהל טיפול בתלונות 

 קיום שיחה טלפונית בין נציגי התאגיד והמתלוננים על מנת להבין את מהות התלונה. .א

במידה והתלונה היא על קשיות המים, מוסבר הנושא, עצם היותו בעיה ויזואלית  ולא  .ב

בריאותית והיעדר תקן בנושא.  מוסבר כי היות והמים המסופקים הינם מי תהום, הם 

 גבוה יחסית של אבנית.מכילים ריכוז 

ניתן הסבר טלפוני לנושא זה.   –חלק ניכר מהתלונות הן על טעם חזק של כלור  .ג

מוסבר כי קיימת חובה לספק מי שתייה עם כלור נותר שאריתי וחלק מהצרכנים 

 אולם הנ"ל בריכוזים המסופקים אינו מזיק לבריאות. ,עשויים להרגיש את טעם הכלור

מתבצעת שטיפה לקו וניטור שדה לכלור ולעכירות, לפנים  –תלונות על חול וחלודה  .ד

הפרטית שאינה  תרצנמשורת הדין היות ועל פי רוב הבעיה היא אחרי השעון כלומר ב

 באחריות התאגיד.

ניטל דיגום לבדיקת מעבדה.  מצב זה מתבצע לאחר  –מקרים בעייתיים במיוחד  .ה

 התייעצות עם משרד הבריאות.

 

 מתקן הפקה (בתקלות מהותיות שהשפיעו על איכות המים במערכת אספקת המים/ )תלונות צרכנים 

 .במים תלונות בדבר קשיות 20לא נרשמו תלונות איכות מים למעט 

 אירועים חריגים
 לא היו אירועים חריגים כלל, ועל כן לא נדרשו פעולות מתקנות. 2015בשנת  

 



 
 
 
 

 

 עריכת סקרים מניעתיים במערכות אספקת המים .8

 6)בוצעו סה"כ  המים למקורות מניעתיים סקרים וביצע רעננה מי תאגיד פעל 2015 שנת במהלך

צומתי מיהול ושני מתקני  4)בוצעו לכל המתקנים שבעיר,  השתייה במי טיפול ולמתקניסקרים( 

 .2013 – שתייה מי ומתקני שתייה מי של התברואית איכותם בתקנות כנדרש פחם פעיל( וזאת

 5 -ל אחת נדרש, מים הפקת במתקן מניעתיים סקרים ביצוע, השתייה מי בתקנות 28 תקנה פיל

 .לשנה אחת נדרש שתייה במי טיפול ובמתקן שנים

 

דוחים נוספים ולמתקני הטיפול ילשני ק מניעתי סקריושלם ביצוע  2016בהתאם לכך במהלך 

 וממצאי הסקרים יוגשו למשרד הבריאות כנדרש.

 

הסקרים תקינים.  נקודות תורפה שנמצאו הובאו לידיעת נציגי התאגיד הפועלים על פי רוב ממצאי 

 לביצוע שיפורים והתאמות לנדרש.

איכות המים כפי שנסקר גם בדו"ח זה, תקינה. המתקנים תואמים את דרישות התקנות ואופן 

 תפעולם ואחזקתם, כנדרש.

 

 

 

 

 14תקנה  –בדיקות לבקשת הצרכן  .9

 

היות  לתקנות מי השתייה 14מוגדר בתקנה במסגרת "בדיקות לבקשת הצרכן" כלא בוצעו בדיקות 

 יתה בקשה או פנייה לתאגיד בהתאם לתקנה זו.יולא ה

יחד עם זאת, מתבצעות בדיקות, ברוב המקרים לפנים משורת הדין )כלומר באתרי הלקוח, בנכס 

 הפרטי שאינו באחריות התאגיד( בעקבות תלונות צרכנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 לסיכום .10
הנהלת תאגיד מי רעננה רואה חשיבות עליונה בהבטחת אספקת המים לשתייה לצרכניה ופועלת 

 בכל המישורים על מנת להבטיח את איכות מי השתייה בכל עת, בין היתר:  

כפי שהובא לידי ביטוי בדו"ח זה, המערכת מנוהלת על ידי מהנדסים  -הדרכת עובדים .א

תפקידים שעברו הסמכות הנדרשות על ידי משרד הבריאות הנדסאים, תברואנים, בעלי 

 לעבודות אחזקה שוטפות במערכות המים.

מתבצע דיגום וניטור בהתאם לתכנית הדיגום ועל פי רוב מתבצע הדיגום  –בקרת איכות  .ב

בתדירות מוגברת: מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה נדגמים בשוטף 

וביאליים.  הממצאים תקינים במים המסופקים כפי שהוצג בדו"ח לפרמטרים כימיים ומיקר

 זה.

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

 השתייה וקווי ההולכה.

 תקנים ישראליים  .ד

  התאגיד רוכש את חומר החיטוי מספק מוכר ומוודא שהכימיקלים  – 5438ת"י

 .5438עומדים בת"י 

  התאגיד החל בהליך ווידוא רכישת ציוד ואביזרים מספקים העומדים  – 5452ת"י

 בת"י למוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.

 והגישה למשרד הבריאות.  2016כנית דיגום לשנת התאגיד הכין ת –הכנת תכנית דיגום  .ה

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

נציגי התאגיד מקפידים לדווח למשרד הבריאות  –שוטף על הפעלת מערכות מים חדשות 

 על כל אירוע חריג ולפעול בהתאם להנחיות המשרד.  מוקפד תיעוד האירועים.

 היערכות לביצוע סקר מניעתי בתשתיות המים: .ז

  )התאגיד  –סקר מניעתי במתקני טיפול במי השתייה )תדירות נדרשת אחת לשנה

 .2015סקרים מניעתיים במהלך  4הגיש 

 סקרים הוכנו במהלך  6 –שנים(  5 -דרשת אחת לסקר מניעתי למקור המים )תדירות נ

, 2016יוגש בשנת  15-ו 10והוגשו למשרד הבריאות.  סקר מניעתי לבארות  2015

 כנדרש.

 שנים ובכל מקרה בשלב הראשון  10 -סקר מניעתי לתשתיות המים )נידרש אחת ל

 .2018התאגיד יפעל ויבצע סקר זה לקראת שנת  –( 2018לא יאוחר משנת 

נציגי התאגיד מקפידים לוודא כי חיבורי הצרכן הנדרשים  –מיגון מערכות אספקת המים  .ח

ימת מערכת המנוהלת על ידי יבהתקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת, אכן מוגנים. ק

 נציגי התאגיד למען מעקב שוטף.

התאגיד פועל ומפרסם בקרב הצרכנים דו"ח רבעוני.  בנוסף, על פי  –פרסום לציבור  .ט

(, הוכן דו"ח שנתי זה המקיף את כלל פעילות התאגיד 2013דרישת תקנות מי השתייה )

ש לעיון משרד הבריאות הוגבתחום הבטחת אספקת מי השתייה באיכות נאותה.  הדו"ח 

 פורסם לציבור צרכניו באתר האינטרנט.ומ



 
 
 
 

 

איכות המים המסופקים לעיר רעננה מחברת מקורות הינם באיכות טובה, מצורף דו"ח  .י

 איכות המים של מקורות בחיבורי העיר רעננה.

מצ"ב הפנייה לאתר האינטרנט של המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. באתר  .יא

וחות תקופתיים של איכות המים, התקנות בנושאי איכות המים ודוחות זה מפורסמים ד

 פיקוח הנוגעים לאיכות המים.

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/default.aspx 

 

 

 פירוט דרכי התקשרות להגשת פניות ותלונות .11

מחלקת שירות הלקוחות של "מי רעננה", נועדה לספק לתושבי העיר שירות לקוחות מהיר, 

 אמין, מקצועי ואיכותי, בכל הנושאים הקשורים לתחומי המים והביוב בעיר.

 

 רעננה 2קבלת קהל מתקיימת במרכז השירות לתושב, קלאוזנר 

  שעות פעילות:

 .08:00-18:00ה'       15:00-18:00ג'     08:00-14:00ד'  ,ב'א' , 

 

 לשירות לקוחות( 3שיחת חינם )שלוחה  227-227-801-1מוקד טלפוני 

 אנא בחרו את השירות הרצוי: -לשירות לקוחות  3לאחר בחירת שלוחה 

 1הקישו  -שעות ביממה  24לביצוע תשלומים באמצעות המענה הקולי  -

 2הקישו  -שלומים באמצעות ספח בלבד על יד נציג שירות לביצוע ת -

 3הקישו  -לברורים ותשלומים באמצעות נציג שירות לקוחות  -

 12:00-08:00יום ו' וערבי חג      22:00-08:00ה' -א'  שעות פעילות:

 

 water@mei-raanana.co.ilדוא"ל: 

 072-2772770פקס: 

 פייסבוק: מי רעננה

 

 שעות ביממה. 24: 107בטלפון מוקד חירום 

 

 

הנהלת התאגיד ועובדיה ימשיכו לפעול ולשפר ככל הניתן את מערך האספקה לטובת 

 בקרת איכות מי שתייה ראויים ולמען בריאות הציבור.

 

 בכבוד רב,

 אלי לויט

 סמנכ"ל אגף הנדסה

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/default.aspx

