
 

 

 

 

 .-7102.6ח כימי חצי שנתי "דו

 מחוז מרכז נפת פתח תקוה –מוגש ללשכת בריאות 

 

הננו מתכבדים להגיש ללשכת הבריאות , לתקנות מי השתייה( 9()ב) 92בהמשך לדרישת תקנה 

 1-719216ח כימי חצי שנתי לתקופה "דו

הדיגום כפי  ח זה מפרט את ממצאי הדיגום של הפרמטרים הכימיים שבוצעו בהתאם לתכנית"דו

 (פחם פעיל וצומתי המיהול)מתקני הטיפול , שנקבעה על ידי משרד הבריאות במקורות המים

 1וברשת האספקה

 

מציגים ערכים תקינים המעידים על כך שאיכות ,  כפי שיפורטו להלן, נתוני איכות המים הכימיים

 1המים בתקופה הנסקרת עומדת בדרישות תקנות מי השתייה
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 צאות בדיקות כימיות במקורות המיםות

 בדיקה כימית שנתית 

 ,הגבה, כלוריד:  לפרמטרים הבאים( פעם בשנה)' בדיקה זו נדרשת על פי קבוצת תדירות ניטור ח

על פי תכנית הדיגום ) 9216הבדיקה בוצעה בחודש יולי  1  צבע, UV, כלל פחמנים אורגניים

 1-7192161ח חצי שנתי זה המתייחס כאמור לתקופה "ועל כן אינה מדווחת בדו( שהוגשה

 בדיקות לחנקה במי הבארות

במידה וריכוז 1  ל"מג 52 -פרמטר זה נדגם בתדירות שנתית אלא אם כן ריכוזו במי הגלם גבוה מ

 1נידרשת הגברת תדירות הדיגום לתדירות רבעונית במי הגלם, ל"מג 52החנקה מעל 

  1ומבצעים דיגום בתדירות רבעונית במי הגלם תאגיד מי רעננה פועל בהתאם

אינם מסופקים ישירות לצרכנים כי אם למתקני טיפול להורדת מי הגלם של שמונה הבארות 

בהם ריכוז " מקורות"מקור המים למיהול הם מי 1  (ת מיהולטיפול באמצעו)ריכוז החנקות 

 (על פי הוראת משרד הבריאות 9במהלך מחצית השנה הושבתה באר )1  החנקה נמוך יחסית

מהממצאים שבידינו בוצע 1  דיגום חנקה אחרי צומת המיהול נדרש בתדירות של אחת לחודש

 1כנדרש, פעמים בחצי השנה 7כ "הדיגום סה

  1  להלן תוצאות

ערך סף , ל"מג 72 -רוב הממצאים המדווחים בצומת המיהול מצביעים על ערכים הנמוכים מ

 1הנדרש בצומת מיהול

מבוצעת בקרה פנימית מיידית , (ל"מג 72 -גבוה מ)עם קבלת ממצא חריג מסף תקן לצומת מיהול 

ביותר המחושבות תמיד אל מול הריכוז הגבוה )הספיקות היחסיות , למערך הפקוד והבקרה

ל ברשם "מג 72 -בחלק מהנתונים אכן נמצא כי נמדדו ערכים גבוהים מ(1  האופייני של מי הגלם

 1נבחנו מחדש ערכי הסף להתראה על מנת למנוע מצב של אספקה בחריגה1  הרציף

 –ערכי החנקה בצומת המיהול הרשומים באוגר הנתונים , א ביום הדגימה6במכון  1א

  ל"מג 46-58:   51719216טווח הערכים בתאריך 

  ל "מג 52-79  - 111719216טווח הערכים ביום 

 –ערכי החנקה בצומת המיהול הרשומים באוגר הנתונים , ביום הדגימה 97במכון  1ב

  ל "מג 59-55  - 51719216טווח הערכים בתאריך 

 –ערכי החנקה בצומת המיהול הרשומים באוגר הנתונים , ביום הדגימה 93במכון  1ג

 ל "מג 79-75  - 51919216 טווח הערכים ביום 

 –ערכי החנקה בצומת המיהול הרשומים באוגר הנתונים , ביום הדגימה 94במכון  1ד

  ל "מג 56-72 - 51919216טווח הערכים ביום 

חלק מהקדוחים הופעלו במתכונת , בתחום התקופה המדווחת 21219217-21224216בין התאריכים 

בתקופה זו הוזרמו בעיקר מי מקורות ועל כן 1  17,99 –ו  9,12מדובר בקדוחים 1  הפקת חורף

 1  נמוכים מאוד, הערכים המדווחים בצומת המיהול



 

 

 

 : מיהול  ימים מסופקים לאחר טיפול בצומתבלהלן ריכוז תוצאות 

 :  97מכון 

 

 07 מכון מסופקים במים דיגום תוצאות – 1 טבלה

 הערה תוצאה הדיגום תאריך

2.1.2017 21.11  

5.2.2017 26.9  

13.3.2017 12.2  

18.4.2017 40.42  

5.6.2017 64.1 

כפי שמפורט בהסברים 

מעלה, ברשם הרציף לא דווח 

על חריגה ביום הדיגום1  

 הנושא במעקב

18.6.2017 45.02  

 

 

 

 (+.09) 07 המיהול בצומת החנקה ריכוז . גרף

עקב כך נדחה , בוצע דיגום בחודש מאי אך בקבוקי הדגימה נשכחו ברכב  1 'בגרף מס:  הערה

כיוון שנדרש דיגום חודשי במי מוצר לחנקה , בתחילת חודש יוני  נוסףהדיגום ובוצע דיגום 

 1 התאגיד ביצע שני דיגומים בחודש יוני על מנת לעמוד בדרישות
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 'א6 מכון מסופקים במים דיגום תתוצאו - 2 טבלה

 הערה תוצאה תאריך

2.1.2017 7.06  

5.2.2017 23.9  

13.3.2017 23  

26.4.2017 40.98  

5.6.2017 61.7 
כפי שהוסבר מעלה ברשם הרציף 

 ל"גמ 72 -לא נרשם ערך גבוה מ

11.6.2017 61.8 

 60 -במועד זה נרשם ערך גבוה מ

מג"ל ברשם הרציף1  הנושא נבדק 

 ומצוי בבקרה שוטפת

 

 

 

 (009.7) 'א6 המיהול בצומת החנקה ריכוז 0 גרף
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 : 94מכון 

 

 02 מכון מסופקים במים דיגום תוצאות - 3 טבלה

 הערה תוצאה תאריך

2.1.2017 48.06  

5.2.2017 64.1 
לא נרשם ערך חריג 

 בבקרה הרציפה

13.3.2017 53.3  

18.4.2017 49.84  

10.5.2017 53.8  

11.6.2017 48.85  

 

 

 

 (+.29.) 02 המיהול בצומת החנקה ריכוז 3 גרף
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   24ריכוז החנקה במכון 

 תקן תקן  תוצאה 



 

 

 

 :  93מכון 

 

 03 מכון מסופקים במים דיגום תוצאות - 4 טבלה

 הערה תוצאה תאריך הדיגום

2.1.2017 56.58  

5.2.17 68.7 

 60 -נרשמו ערכים גבוהים מ

מג"ל בבקרה הרציפה 

 הנושא בבקרה שוטפת

13.3.17 50.9  

18.4.17 58.63  

10.5.17 59.8  

11.6.17 60.26  

 

 

 

 (3903.) 03 המיהול בצומת החנקה ריכוז 2 גרף
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 23ריכוז החנקה במכון 

 תקן  תקן  תוצאה 



 

 

 

 טיפול לפני רעננה רותבבא חנקה ריכוז + טבלה

צומת 

 מיהול
 תקן תוצאה תאריך באר

אחוז 

 מהתקן

23 

23 
2.1. 17 77.8 70 111.1429 

18.4.17 136.68 70 195.2571 

13 
3.1.17 70.8 70 101.1 

18.4.17 82.48 70 117.14 

24 

10 
3.1.17 69.83 70 98.62 

18.4.17 69.04 70 98.62 

15 
3.1.17 73.69 70 105.27 

18.4.17 73.04 70 104.3 

26 

2 

3.1.17 59.73 70 85.32 

5.2.17 57.8 70 82.5 

18.4.17 70.5 70 100.7 

19 
3.1.17 77.58 70 110.8 

18.4.17 56.87 70 81.2 

 א6

16 
3.1.2017 19.99 70 28.5 

26.4.17 72 70 102.8 

22 
3.1.2017 16.22 70 23.1 

26.4.17 66 70 94.2 

 

כל 1  חל איסור לספקם ללא טיפול מתאים, היות ומי הגלם אינם עומדים בתקנות מי השתייה

תדירות דיגום החנקה במתקני 1 הקדוחים עוברים טיפול להורדת ריכוז החנקות בצומתי מיהול

 1 הפקה הינם רבעוניים

  



 

 

 

 בדיקה לאתילן די ברומיד

 אתילן די ברומיד במתקן הטיפול

בהתאם לכך מי 1  נמדדים לעיתים ערכים חריגים של אתילן די ברומיד 13במי הגלם של קידוח 

באופן 1  עוברים טיפול במתקן פחם פעיל טרם אספקתם כמי שתייה,   93קדוח זה יחד עם מי באר 

 151 -ו 12דומה מטוייבים גם הבארות 

השתייה ועל פי אישורי ההפעלה של תדירות הדיגום לאתילן די ברומיד במי הגלם על פי תקנות מי 

 92161להלן הממצאים במחצית ראשונה לשנת 1  המתקנים היא רבעונית

 

  הבארות של הגלם במי – ברומיד די אתילן  בדיקת תוצאות 7 טבלה

 תאריך
 10 גלם מי

 ל"מקג

 15 גלם מי

 ל"מקג

 תקן

 ל"מקג

10.1.2017 0.005 0.011 0.05 

18.4.2017 <MRL <MRL 0.05 

 

  02 מכון פעיל פחם מוצר מי – 7 טבלה

 פעיל פחם מוצר מי 24 מכון

 תוצאה תאריך

9.1.17 0.005> 

3.4.17 0.005> 

 

 



 

 

 

 הבארות של הגלם במי – דיברומיד אתילן בדיקת תוצאות 8 טבלה

 תאריך
 13 גלם מי

 ל"מקג

 23 לםג מי

 ל"מקג

 תקן

 ל"מקג

10.1.2017 0.006 <MRL 0.05 

18.4.2017 0.407 <MRL 0.05 

 

 03 מכון פעיל פעם מוצר מי – 9 טבלה

 פעיל פחם מוצר מי 23 מכון

 תוצאה תאריך

26.4.17 0.005> 

 

 9,  1בוצע דיגום לעמודות לכן ,  93בחודש ינואר נעשה ריענון לעמודות הפחם הפעיל במכון :  הערה

 1כל הממצאים היו תקינים 1  3-ו 

 

מערך סף  12% -ריכוז האתילן דיברומיד לאחר הטיפול בפחם פעיל נמוכים מ, כפי שניתן לראות

 1התקן כנדרש

 תוצאות כלור ועכירות

 

נת יחד עם תקנות מי השתייה מש 719217 -והנוהל שעודכן ב 319212נוהל דיגום מי השתייה מיום 

יבצע דוגם המים ניטור באמצעות ערכות שדה לכלור , קבעו כי בעת הדיגום המיקרוביאלי 9213

 1ולעכירות

תפקיד הכלור במי השתייה להגיב ולהתריע לספק המים במקרה וחדר זיהום למערכת מי 

1  הכלור מגיב עם חומרים אורגניים ואנאורגניים במידה וחדרו למערכת אספקת המים1  השתייה

כלומר תימדד , תימדד ירידה בריכוזו, ה ואכן פעל הכלור והגיב לנטרול החומרים המזהמיםבמיד

סטייה 1  של המערכת עצמה" טבעית"לכל מערכת אספקת מים קיימת דרישת כלור 1  דרישת כלור

 1ממנה עשויה להחשיד על אירוע חריג

התריע בפני ספק המים ול( ירידה משמעותית בריכוזי הכלור)תפקיד הדוגם לזהות דרישת כלור 

 1ומשרד הבריאות

 1ל"מג 211-215טווח ריכוזי הכלור הנותר החופשי המותר במערכות אספקת המים הוא 

 



 

 

 

 

פרמטר זה אף הוא יכול להתריע על הרעה 1  ן1ע1י 1רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 

 1כושר החיטוי יורד2יעילות, ככל שרמתו גבוהה יותר1  אפשרית באיכות המים

מדדים המצביעים , יעידו על דרישת כלור נמוכה וערכי עכירות נמוכים, הנתונים כפי שיוצגו להלן

יוני  –להלן התייחסות מורחבת לנתונים שנאספו בין חודשים ינואר 1  על איכות מים טובה מאוד

92161 

 

 1כנדרש, מוקפד ביצוע ניטור שדה בעת ביצוע הדיגום, כפי שיוצג להלן 11

  דיגום השונות הממוצע בריכוזי הכלור בן נקודות ה –דרישת הכלור  91

, נתונים אלו מעידים על איכות מים טובה1  ל "מג 211והריכוז המינמלי , ל"מג 219 -הינו 

 1 יציבה ותחזוקת מערכות המים ומתקני ההכלרה בהתאם לכללים ולדרישות

, ונים מראים על תפעולהנת1 מתחת לתקן, ן1ע1י 1 -כל הנתונים המדווחים נמוכים מ –עכירות  

ניטור ובקרה נאותים של מערכות אגירת המים ומערכת אספקת המים לצרכני העיר , תחזוקה

 1רעננה

 79931י "דוגם המים מקפיד ומבצע אימות נתונים שניוני כנדרש בדרישות ת 31

 להלן תיאור גרפי של ריכוזי הכלור ורמת העכירות בעיר רעננה בין החודשים 41

 1-7192161 
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 מתכות רשת

 

על מנת ( נחושת ועופרת, ברזל)נידרש ביצוע דיגום למתכות רשת , על פי תקנות מי השתייה -

 1לוודא את טיב הצנרת

 1נקודות הדיגום נקבעת על פי גודל האוכלוסייה' תדירות הדיגום ומס -

נקודות  12 -ועל כן נידרש היה לדגום ב 122,222 -נמוך מ, ס"לפי הלמ, התושבים בעיר' מס -

 1דיגום בתדירות שנתית

 בפועל בוצעובתקופה המדווחת בוצעו 1  בעיר רעננה נקבע בתכנית הדיגום של משרד הבריאות -

   1בדיקות 8

יחד עם ספקות , עם הפרסומים באמצעי התקשורת בדבר מתכות בריכוז גבוה במכונות הקפה -

מעבר לקבוע , נוספותפעל התאגיד וביצע דגימות , שהועלו בדבר איכות הצנרת הציבורית

 1בתכנית הדיגום

האחד בנקודת דיגום ליד בית ספר יונתו והשני בנקודת דיגום :  דווח על שתי חריגות בעופרת -

בוצע דיגום חוזר , הממצאים דווחו למשרד הבריאות בזמן אמת1   ליד בית ספר ברטוב

 1ההסבר לתופעה היה ככל הנראה זיהום נקודתי שנשטף1  שממצאיו תקינים
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 2. טבלה בדיקת

 המים ברשת מתכות

 תאריך הדיגום נקודת
 עופרת

 (ל"מקג)

 ברזל

 (ל"מג)
 (ל"מג) נחושת

 <MRL> MRL> MRL 24.1.17 מפתן תעשיה אזור

 ---- ---- 10.2 5.2.17  יונתן ספר בית

 ---- ---- <MRL 5.2.17 שקד ספר בית

 ---- ---- <MRL 5.2.17 אוסטרובסקי תיכון

 ---- ---- <MRL 5.2.17 פרחים רשת

 <MRL> MRL 17 8.2.17 ברטוב ספר בית

 דיגום ) ברטוב ספר בית

 (חוזר
14.2.17 MRL> ---- ----- 

 ---- ---- <MRL 14.2.17 (חוזר דיגום) יונתן ספר בית

 <MRL> MRL> MRL 5.3.17  אלון סבי

 <MRL> MRL> MRL 14.3.17 יחדיו ביס

 <MRL> MRL> MRL 3.5.17 פרחים רשת

 <MRL> MRL> MRL 3.5.17 שפירא איזי בית

 <MRL> MRL> MRL 21.6.17 ס"מתנ רסקו שיכון

 <MRL> MRL> MRL 5.6.17 האלה רחוב

  

 תקן

 (ל"מג) נחושת (ל"מג) ברזל (ל"מקג) עופרת

10 1 1.4 



 

 

 

 פלואוריד

 

במקומות בהם הפלואוריד נמצא במים באופן   1בעפלואוריד הינו מלח של פלואור שנמצא בט -

 1התחלואה בעששת בקרב האוכלוסייה נמוכה יותר, טבעי

הימצאות פלואוריד במי השתייה מחזקת את גבישי זגוגית השן בעת יצירתם וגם יוצרת  -

 1שכבת מגן על פני השן שבקעה אל תוך הפה ובכך גורמת לה להיות עמידה יותר בפני חומצה

נמצא שכאשר , תהליך הוספת פלואוריד למי השתייה ועל פי משרד הבריאות הוא  הפלרה -

ירדה תחלואת , ל"מג 1הוספו למי השתייה באזורים דלי פלואוריד מלחי פלואוריד בריכוז של 

העששת בקרב ילדים תוך מספר שנים והגיעה לשיעור דומה לתחלואה שנמצאה באזורים 

 1בהם יש במים ריכוז דומה באופן טבעי

 1נפש 5,222חלה חובת הפלרת המים המסופקים לישובים המונים מעל , 819214ד חודש ע -

נכנסה לתוקף הוראת המעבר בדבר ביטול חובת ההפלרה במדינת , 9214בחודש אוגוסט  -

לא תדווח חריגה של פלואוריד מהריכוז הרצוי במי , ממועד זה ואילך, בהתאם לכך  1ישראל

י במים שכן אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למי שתייה כי אם מדווח ריכוזו הטבע

 1השתייה

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

ריכוזו הטבעי   1הוא נמוך מאוד, ידוע כי ריכוז הפלואוריד הטבעי במי המקור  1המסופקים

 1ל"מג 210-213

 1כמדווח, ניתהוקפד ביצוע הדיגום בתדירות רבעו -

 

 7102.6-. המים ברשת פלואוריד בדיקת .. טבלה

 5.03.17 22.01.17 תאריך/דיגום נק

 MRL 113> [ל"מקג] עצמאי חינוך ביס

 109 146  [ל"מקג] שקד ביס

 

 

 לסיכום

ריכוז , ידוע כי באזור הנסקר1  הממצאים מציגים את הריכוזים הטבעיים של הפלואוריד במים

 1הפלואוריד הטבעי נמוך מאוד

 1בראייה שנתית תאגיד מי רעננה פעל וביצע בדיקות למעקב ריכוזי הפלואוריד כנדרש

 

 

 

 

 



 

 

 

 

THM 

נוספה דרישה חדשה לביצוע דיגום , עם כניסת תקנות מי השתייה לתוקפן 9213החל מנובמבר  

 THM  1, לתוצרי לוואי של חיטוי

- THM ורמים העשויים להיווצר כתוצאה מתגובה בין חומר ג, הם תוצרי לוואי של חיטוי

 1אורגני במים לבין חומר החיטוי מסוג היפוכלוריט הנתרן

כך פוטנציאל המים ליצור תוצרי , ככל שבמים המסופקים ריכוז גבוה יותר של חומר אורגני -

זמני שהייה ארוכים של המים במערכות האספקה וטמפרטורה , בנוסף1 עולה, לוואי אלו

 1ה מגבירים את הסיכוי למימוש הפוטנציאל של המים ליצור את תוצרי הלוואיגבוה

', מדובר בגורמים החשודים בהגברת הסיכון לחלות במחלות סרטניות ועל כן נקבע תקן מקס -

 (1ל"מג 211)מיקרוגרם לליטר  122

קידוחי השרון )בעיקר מי תהום   :פק תמהיל של מים ממקורות שוניםלעיר רעננה מסו -

 1נמוך מאוד THMפוטנציאל המים לייצר 1  ומי התפלה( מיהדרו

 1-719216להלן תוצאות הבדיקה בין התאריכים  -

 

 המים ברשת THM בדיקת 0. טבלה

 (ל"מג) תקן (ל"מג) סיכומי THM ערך תאריך דיגום נק

 0.1 0.0007 1.6.17  שקד ביס

 MRL> 0.1 1.6.17 שפע גני

 

 

 ,לסיכום

 

תמונת מצב המעידה על פוטנציאל נמוך מאוד של המים ליצור 1  שואפים לאפס THM -ריכוזי ה

 1איכות מים טובה מאוד בהיבט של ריכוז חומר אורגני נמוך, אותם

בין היתר מהעובדה שמקור המים העיקרי בעיר רעננה הוא מי תהום ומים , ממצאים אלו נובעים

 1 חומר האורגני נמוךמותפלים בתקופה הנסקרת ובהם ריכוז ה

 

 

 

 

 



 

 

 :סיכוםל

 

ח כימי חצי שנתי בכפוף לדרישת תקנות מי "גאה להגיש דו" מי רעננה"תאגיד המים והביוב 

 1השתייה

 1כנדרש 1-719216תקופה מדווחת 

 

 1האיכות הכימית של המים המסופקים עומדת בדרישות תקנות מי השתייה

בדיקה של תפעול 1  בוה מהנדרש לצומת מיהולדווח על ממצאים נקודתיים של ריכוז חנקה ג

1  הצביע שבחלק מהמקרים נמדדו ערכים גבוהים גם ברשם הרציף, ואחזקת צומת המיהול

 1חדשונבדקו מאמצעי ההתראה לחדר הבקרה נבחנו , בהתאם לכך

 

תוצאות הבדיקות מציגות את הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים , כפי שהוסבר, לגבי פלואוריד

 1ריכוזים אלו נמוכים מהרמה האופטימלית למניעת עששת השן1  ופקיםהמס

 

דגימות לבדיקת תוצרי לוואי של חיטוי מציגות ערכים נמוכים מאוד בנקודות הדיגום זאת הודות 

 1לעובדה כי רוב המים המסופקים הם מי תהום ומים מותפלים 

 

ת העכירות במי הרשת של רעננה ניתן לראות שריכוז הכלור ורמ, ריכוזי הכלור ורמת העכירות

 1עומדים בתקן ומציגים איכות מים טובה ויציבה לאורך התקופה הנסקרת

 

 1 122%אחוזי ביצוע הבדיקות עמדו על 

 

 ,בברכה       

 

 ליאת ליבוביץ

 התאגיד לית"מנכ

     

 

 

 


