
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4102דוח איכות המים לשנת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בית השואבה( 6)מגדל מים 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 : ספר עובדות על המים ברעננהמ

מטרים מתחת  051עד  011ק של מים מעומק של "מליון מ 4.2 -כ נשאבו, על מנת לספק לכם מים -

ק של מים המסופקים על "מ מליון 2.6 -כנוספים אליהם  ,הפזורות ברחבי העיר בארות 8דרך  לקרקע

  ."מקורות"ידי חברת 

 צרכני מים 26,911 -כברעננה יש  -

, חקלאות, אך בנוסף אליהם מסופקים מים לתעשייה -24,111 -כ, בתי מגורים מהווים את עיקר הצרכנים -

 .מ של צנרת"ק 221דרך מעל  אליכםהמים מוזרמים . גינון עירוני ומוסדות ציבור

י מוהנתונים מועברים באופן רציף למרכז בקרה במשרדי  (מ"קר) נקראים כל מדי המים מרחוק, ברעננה -

הודעות על חשד לנזילה מועברות אוטומטית ו, רבות בעזרת  נתוני המערכת מאותרות נזילות. רעננה

, לתקן במהירות את הנזילה צרכניםמאפשרות להודעות אלו  .בטלפון ואף בביקור בית, במכתב לצרכנים

 .מדי מים על פי הוראות החוק 0,111 -הוחלפו קרוב ל 2104במהלך  .ולחסוך מים וכסף

 .מדי מים  1700מתוכננים להחלפה 2105ובשנת 

 

עומדות , הבקטריאליות והכימיות המתבצעות במים הזורמים במערכת המים ברעננהכל הבדיקות  -

עומדים בכל הסטנדרטים , המים ברעננה הם באיכות מעולהומכאן ש, באופן מלא בתקנים הנדרשים

 . הנדרשים וטובים מאוד לשתייה

 

 :לןתווי האיכות לה תתאגיד מי רעננה קיבל את תו זהב על היותו נושא א 2105בשנת - 

 . תקינים המעיד על נהלים ותהליכי עבודה , 9110" איזו"הוסמך תאגיד מי רעננה בתקן  2102בשנת  

  .לניהול אנרגיה יעיל 51110" איזו"הוסמך התאגיד בתקן  2102בשנת  

 .לניהול סביבתי 04110" איזו"הוסמך התאגיד בתקן  2104בשנת  

 .ניהול בטיחות בעבודהל 08110" איזו"הוסמך התאגיד בתקן  2104בשנת  

 

 .תו זה מעיד על התאמת מערכות הניהול של תאגיד מי רעננה לאמות מידה של איכות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 



  

 : מקורות המים ברעננה

לצורכי חקלאות 0 לשימוש פרטי0 תושבי רעננה 010111 -ק מים לכ"מליון מ 6.7 -כ המיםזרמו במערכת  4102בשנת 

" מקורות"על ידי חברת  יתרת המים מסופקת. רבארות הפזורות ברחבי העי 0 -מגיעה מהמים כמות עיקר . ולתעשייה

 (.0גרף )

 : 0' גרף מס

 .ק"מ 4,050,019הבארות ברחבי רעננה   8 -כמויות המים שהופקו מ

 . ק"מ 2,640,266"  מקורות"כמויות המים שהגיעו מחברת 

 .2104בשנת  אשר סופקו לתושבי רעננה ק "מ 575,794,6: כ"בסה

 

  אחראי רשת: מר אולג יודלביץ

 

 

60% 

 בארות עירוניות 39%

 חברת מקורות



  

 : מעקב אחר תקינות מערכת המים

תקינות מערכת המים  עלעורכים עובדי התאגיד מעקב שוטף 0 בעזרת מערכת בקרת מים אלחוטית ומשוכללת

כמויות המים המופקות מכל באר בנפרד 0 לחצים במערכת המים0 בריכות האגירה 7-כולל מפלסי המים ב0 ברעננה

 . המיועדים לחיטוי המים ותפקוד מערכת ההכלרה

. מפרטת את כמויות המים שהופקו מכל אחת מהבארות ברעננה ואת אחוז הניצול של כל אחת מהן 4' טבלה מס

מסוגלת לפעול 0 בהפעלה יעילה0 מתבסס על ההנחה כי כל אחת מן הבארות" התפוקה הפוטנציאלית"הניצול או אחוז 

 .שעות בשנה 7011 -כ

 

 כמויות המים שהופקו מבארות העיר: 2' טבלה מס

  4102 תפוקה
 
 0011-שנתי ל כ"סה ש"מק בארהמספר 

 שעות עבודה
 אחוז ניצול כ"סה

57 765 515 75 2 

111 571 616 25 11 

151 557 251 57 15 

221 1671 1155 51 17 

271 1757 665 25 16 

121 511 761 56 15 

157 1515 571 66 22 

157 1515 665 115 25 

 כ"סה 09.00 2029 9079 0010

 

מהמים הקיימים  59.75%מנתוני הטבלה עולה כי ממוצע הפקת המים הפוטנציאלית מכלל הבארות בעיר עומד על 

המצריכה 0 הממוצע נובע ממגבלות שאיבה המוטלות על ידי רשות המים וכן מרמת חנקות גבוהה בבארות. בבארות

 .(מקורות ימ) חנקות –מיהול עם מים דלי 

: מר שלמה שרעבי           

 אחזקת רשת           

             

 

 

 

 

 

 

 



  

 יגום בקטריאלי של המיםד

בתקני האיכות  בדוק עמידה במטרה למדי שנה מכין משרד הבריאות תכנית מפורטת לדיגום המים בעיר 
התוכנית קובעת את נקודות הדיגום ברשת אספקת המים . הבקטריאלית של המים המסופקים לרשת העירונית

 . המים בעיר אשר מהן נלקחות דגימות בתדירויות שייצגו נאמנה את פריסת רשת0 ובמתקני המים השונים
 . בתי ספר וכדומה0 כמו בקרבת גני ילדים0 דגימות המים נערכות באזורים שונים בעיר ובעיקר בנקודות רגישות

 
  .4102הדגימות שנערכו בשנת  232התוצאות של ריכוז מפרטת את  3טבלה 

 .פריסת נקודות הדיגום במערך אספקת המיםאת מפרטת  2טבלה   

 

 2104בקטריאליות ברשת האספקה לשנת תוצאות הבדיקות הריכוז : 0' טבלה מס

 4102בדיקות בקטריולוגיות שבוצעו בשנת 

    4102 מספר הבדיקות

 'מס  נקודות דיגום חריגות בתקן בוצעו

 1  בארות לפני הכלרה 1 25 25

 2  בריכות וצמתי מיהול 1 55 55

 5  חיבורי מקורות 1 76 76

 6  רשת אספקה 1 257 257

   כ"סה 1 202 202

 

 

במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים המייצגים את  – בדיקה מיקרוביאלית ברשת אספקת המים 
 .תוצאות כל הבדיקות תקינות .  ל"מ 111 -חיידקי קוליפורם ב 1התקן הינו .  האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה

 .ל כמוגדר בתקנות"מג 1.10-1.0בערכים שבין 0 לרשת המים מוזרמים מים לאחר הכלרה מבוקרת

 

 

  .מתוצאות אלו עולה כי ברעננה לא נמצאו כל חריגות בבדיקות שנערכו ברשת אספקת המים העירונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ספקת המיםאפריסת נקודות הדיגום במערך : 4' טבלה מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשת אספקה 
 

 מספר נקודת דיגום מספר בריאות

 1 ס אלמוג"ביה 12617

 2 ס ברטוב"ביה 12616

 5 ס העצמאי"ביה 12615

 6 ב השרון"חטי 12615

 7 מוסד שקמה 12617

 6 ב רימון"חטי 12615

 5 ס יחדיו"ביה 12611

 7 ש"מוסד מע 12611

 5 ב יונתן"חטי 12612

 11 ס בילו"ביה 12615

 11 ס דקל"ביה 12616

 12 אלון ב"חטי 12617

 15 ס היובל"ביה 12616

 16 חינוך בורוכוב.ק 12615

 17 מוסד כפר בתיה 12617

 16 רשת הפרחים 12615

 15 בניין גני שפע 12621

 17 ס שקד"ביה 12621

 15 בית איזי שפירא 12622

 21 ס אוסטרובסקי"ביה 12625

 21 ס מגד"ביה 12626

 22 גן ניצן וסיגלית 12627

 25 ס"מתנ-רסקו שכונת 12626

 26 שלונסקי-הנשיאים 12625

 27 אלה' רח 12627

 26 פארק רעננה  12155

 נקודות דיגום בארות לפני הכלרה 

 רמספ נקודות  דיגום מספר  בריאות
 1 ה -ל   16באר  12665

 2 ה-ל   22באר  12652

 5 ה-ל  15באר  12651

 6 ה-ל   2באר  12665

 7 ה-ל   11באר  12675

 6 ה-ל  17באר  12661

 5 ה-ל   15באר  12675

 7 ה-ל  25באר  12656

 
 ה בכניסה  למכונים  .בארות  א

 מספר נקודת דיגום מספר בריאות

לאחר  11-17מי מוצר  26מכון  12121
 חיטוי בכניסה למאגר לרשת המים 

5 

לאחר  16-22א  מי מוצר .5 מכון 12156
 חיטוי בכניסה למאגר לרשת המים 

11 

לאחר  15-25מי מוצר  25מכון  12155
 חיטוי בכניסה למאגר לרשת המים 

11 

חיטוי  לאחר 15-2מוצר מי  26מכון  12121
 בכניסה למאגר לרשת המים 

12 

 
 צומתי מיהול  לאחר טיפול במים  

   פחם פעיל מי מוצר לרשת המים

15 

 מספר נקודת דיגום מספר בריאות

 16  11-17ב    26מכון  12655

 17  25-15ב  25מכון  12657

 רשת מים  צמתי מיהול -נקודות דיגום 

 מספר
 בריאות

 מספר דיגום ודת נק

 1 26בריכה  12655

 2 26בריכה  12655

 5 25בריכה  12625

 6 'א 5בריכה  12756
 7 7בריכות  12157
 6 6בריכות   12656

 כניסה חיבור מקורות
 פרמס

 בריאות
 מספר דיגום ודתנק

 1 25מכון  1מס . מ.ח 12627

 2  7מכון  2מס . מ.ח 12651

 5  26מכון  5מס . מ.ח 12652

 6 א .5מכון  6מס . מ.ח 12757

 7 ת"אזה 7מס . מ.ח 12151

 6 26מכון  6מס . מ.ח 12165



  

 דיגום כימי של המים

 

גם דיגומים  של משרד הבריאות י "המאושרת עדיגום תוכנית תקנות ועל פי נערכים , לצד הדיגום הבקטריאלי

מפרטת את המרכיבים  5 מספר טבלה .המרכיבים הכימיים המעניקים למים את טעמם ומשפיעים על איכותם

פי התקן ואת -את הערך המרבי המותר על, הבארות ברעננה המיועדות לשתייה 8 -הכימיים שנמצאו בכל אחת מ

  .לגבי כל מרכיב התוצאה הגבוהה ביותר והנמוכה ביותר

 . מפורטים נתונים שהתקבלו מחברת מקורות 0העמודות השמאליות בטבלהבשלושת 

0 4102מייצגת את הממוצע החודשי הגבוה ביותר שהתקבל לכל מרכיב במהלך שנת  ."שקלול חודשי מקס"עמודת 
 0 4102שנת  מייצגת את הממוצע החודשי הנמוך ביותר לכל מרכיב במהלך ."שקלול חודשי מינ"עמודת 
 .4102של שנת 0 החודשים 04מייצגת את הממוצע של  "שקלול תוצאות"עמודת 

 
במטרה להוריד רמת חריגות באתילן די  לטיוב ארבע בארותשני מתקנים  להפעיל מי רעננהתאגיד החל  4100במאי 

 . ברומיד שנמצא במקור המים

 .מים באיכות גבוהה יותר מהנדרש בתקן איכות מי השתיהיש להדגיש שמי רעננה מספקת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .דוגם מים ותברואן התאגיד -מר חגי מנשורי

 

 

 

 



  

י משרד "תוצאות הבדיקות האחרונות עפ .טבלת איכות כימית יסודות או תרכובות כימיות במי הבארות: 5' טבלה מס

  .2104 לדצמבר נותהבריאות מעודכ

 

 

 

  

 מירבי היסודות או התרכובות
מותר 
 בתקן

מי מקורות  בארות רעננה
שקלול  מקס. מינ.

 תוצאות
שקלול 
חודשי 

 מינ.

שקלול 
חודשי 
מקס. 

( P.P.Bחומרים אי אורגניים - מיקרוגרם /ליטר )
השפעה בריאותית 

 

 Arsenic-As 10.0 0 0 0 0 0ארסן 

 Barium-Ba 1000.0 78 114 71 66.6 87.8בריום  

 Mercury-Hg 1.0 0 0 0 0 0כספית  

 Chromium-Cr 50.0 0 2.3 0 0 0כרום  

 Nickel-Ni 20.0 0 0 0 0 0ניקל 

 Selenium-Se 10.0 0 0 0.4 0 0.6סלניום 

 Lead-Pb 10.0 0 0 0 0 0עופרת 

 Cyanide-Cn 50.0 0 0 0 0 0ציאניד 

 Cadmium-Cd 5.0 0 0 0 0 0קדמיום 

 Silver-Ag 100.0 0 0 0 0 0כס  

אין נתונים  Fluoride 0.7-1.4 0 0פלואוריד* 

 Nitrate-NO3 (ppm) 70.0 68.8 107 9.4 8.5 11.5חנקות** 

 VOC חומרים אורגנים נדיפים  –מיקרומזהמים 

 השפעה בריאותית – (P.P.B)מיקרוגרם/ליטר 

 Benzene 5 0 0 0 0 0בנזן                                                

 Benzo (a) pyrene 0.5 0 0 0 0 0 פירן                  (a)בנזו 

 Dichlorobenzene (1,2) 600 0 0 0 0 0דיכלורו בנזן         

 Dichlorobenzene (1,4) 75 0 0 0 0 0דיכלורו בנזן         

 Dichloroethane (1,2) 4 0 0 0 0 0דיכלורואתן             

 Dichloroethylene (1,1) 10 0 0 0 0 0דיכלורואתילן      

 Trichloroethane (1,1,1) 200 0 0 0 0 0טריכלורואתן      

 Trichloroethylene 20 0 0 0 0 0טריכלורואתילן            

 Tetrachloroethylene 10 0 0 0 0 0טטראכלוראתילן      

 Chloroform 80 0 0.6 0 0 0כלורופורם                               

 Carbon Tetrachloride 4 0 0 0 0 0פחמן טטראכלורי   

 Monochlorobenzene 100 0 0 0 0 0מונוכלורובנזן           

 Formaldehid 900 0 0 0 0 0פורמאלדהיד                          

 Styrene 50 0 0 0 0 0סטירן                                              

 Toluene 700 0 0 0 0 0טולואן                                            

 Xylene 500 0 0 0 0 0כסילן                                               

     

 



  

 

 .                                    ,                                  *  

 .                           ,                                               **  

 ***                                 ,                ,                                   

  

 מירבי היסודות או התרכובות
מותר 
 בתקן

מי מקורות  בארות רעננה
שקלול  מקס. מינ.

תוצאו
 ת

שקלולח
ודשי 

 מינ.

שקלול 
חודשי 
מקס. 

  קב. חומרי הדברה–מיקרומזהמים 
   השפעה בריאותית– (P.P.B)מיקרוגרם/ליטר 

 

 Ethylene Di Bromide 0.05 0 0.19 0 0 0אתילן די ברומיד***  

 Lindane 1.00 0 0 0 0 0לינדן                                               

 Alachlor 4.00 0 0 0 0 0אלאכלור                                       

 Heptachlor 0.40 0 0 0 0 0הפטאכלור                                 

 Chlordane 1.00 0 0 0 0 0כלורדן                                        

 Methoxychlor 20.00 0 0 0 0 0 מתוקסיכלור                      

 0 0 0 0 0 אין תקן Endrinאנדרין                                              

 Atrazine 2.00 0 0.1 0 0 0אטרזין                                         

 Dibromo-3-Chloropropan (1,2) 0.3 0 0 0 0 0ד.ב.כ.פ  

  חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית - מיקרוגרם / ליטר או מיקרוגרם / ליטר כמצויין

 Zinc-Zn P.P.B 5000  0 15.7 33.7 30.8 40.2                       אב       

 Iron-Fe P.P.B 1000 0 26.3 14.2 13.8 14.5                         ברזל    

 Sulphate-SO4        P.P.M 350 49.1 71.0 29.9 29.5 30.7        גופרה 

 544 501 513 928.0 694.0 אין תקן Dissolved matter   P.P.Mכלל מוצקים 

 Chloride-Cl P.P.M 450 127.0 155.0 103 100 108            כלוריד       

 Detergents - LAS P.P.M 5 0 0 0 0 0     דטרגנטים

 Copper-Cu P.P.B 1400 0 0 0 0 0                 נחושת    

 37 33 34 31.7 16.0 אין תקן Magnesium-Mg P.P.M          מגנזיום

 Manganese-Mn P.P.B 200 0 0 0 0 0            מנגן    

 80 74 76 167.0 106.0 אין תקן Calcium-Ca P.P.M                    סידן  

 0 0 0 0 0 אין תקן Phenols-C6H5OH P.P.B          פנול  

 352 320 331 538.0 333.0 אין תקן Hardness-CaCO3 P.P.M         קשיות

 

 

 

 

 

 

 



  

 מי רעננה לשירותכם בכל שאלה בנושא מים וביוב
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 לדיווח על תקלות
כגון נזילות מים או גלישות ביוב 

יש להתקשר      0 בכביש או במדרכה

 017למוקד העירוני 

 

 (חינםשיחת ) 227-227-810-0:מענה טלפוני 
 

 .לדיווח על תקלות ומפגעים: 0שלוחה 

 

 . לקבלת מידע על שעות קבלת קהל: 2שלוחה 

 

 :לבירורים ותשלומים - 0שלוחה 
ניתן לבצע    0 י ספח בלבד"לתשלום במענה ממוחשב עפ - 0שלוחה 

 .שעות ביממה 42     

 .י נציג"לתשלום בלבד באמצעות ספח ע - 4שלוחה 

 .י נציג"ותשלומים עלבירורים  - 3שלוחה 

 

 10:11-44:11' ה-'ימים א : מענה אנושי

 10:11-03:11וערבי חג ' ימי ו  

 

 

מרכז השירות )קבלת קהל 

 (2קלאוזנר , לתושב

 0:11-02:11בין השעות ' ד'0 ב'0 ימים א

 00:11-41:11בין השעות ' יום ג

 0:11-41:11בין השעות ' יום ה

 

  174-4774771: פקס

 water@mei-raanana.co.il: ל"דוא

 :אישור תוכניות אינסטלציה

 03:11עד  0:31בין השעות ' ה -ו' ימים א: מהנדס התכנון

 07:11עד  03:11בין השעות ' ביום ג

 nataliab@mei-raanana.co.il: ל"דוא 174-4774702: 'טל

ניתן להפקיד תוכניות אינסטלציה לאישור במשרדי התאגיד 

 9:11-00:11בין השעות ' ה-'בימים א0 רעננה 06באחוזה 
 : הציבור לפניות

 
 174-4774774  : טלפון

 174-4774730   : פקס

 

 www.mei-raanana.co.il: מי רעננהתאגיד היכנסו לאתרנו , לקבלת מידע ולהורדת טפסים, לתשלום מקוון

 

 מי רעננה  

 


