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 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 -מי וביוב התשס"א

 .2009בספטמבר  1רעננה.  התאגיד  החל בפעילות מלאה ביום 

 

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

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

 והמתקנים ובנוסף חינוך והדרכת העובדים השונים.

 

י הפעלה שוטפים של משרד הבריאות, פועל ומבצע דיגום התאגיד פועל בכפוף לתקנות, הנחיות ותנא

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

 שאושרה והופקה על ידי משרד הבריאות.

 

התאגיד רואה בחשיבות עליונה את חובות הדיווח והפרסום למשרד הבריאות ולציבור ופועל 

 ע בפרק שביעי לתקנות מי השתייה.בהתאם לקבו

בתחום בקרת איכות מי  2017בהתאם לכך מוגש דו"ח שנתי זה המסכם את פעילות התאגיד בשנת 

 השתייה.

 

 נקודות אסטרטגיות מרכזיות 1.2

. 2013ועל פי הוראת המעבר, נכנסו לתוקף באוגוסט  2013תקנות מי השתייה פורסמו בחודש יוני 

נקובים, מתוך הבנת משמעות התקנות, החידושים ועומק האחריות, נערך בסמוך ללוחות הזמנים ה

התאגיד ליישומן.  דו"ח זה מופק מתוקף חובת ספק המים לדיווח, תיעוד ופרסום ללשכת הבריאות 

 ולציבור צרכניו.

 

איכות המים המסופקים בתחום העיר רעננה על ידי אנשי מקצוע תאגיד מי רעננה מבקר ומפקח על 

 מהנדסים ואנשי תפעול שעברו הדרכות והכשרות של משרד הבריאות.בהם 

תאגיד פועל ומקפיד לבצע דיגום מנתי במהלך השנה על פי תכנית דיגום שנתית מאושרת ממשרד ה

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

 ומערכות האספקה ברחבי העיר.  

 

איכות המים מנוטרת באופן רציף ומותקנות מערכות לניטור רציף של רמת ובנוסף,  ילבמקב

 העכירות, ריכוזי הכלור הנותר ורמת החנקות במים המסופקים.

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

 חריגה. איכות המים המסופקים ולמען מניעת אספקת מים באיכות
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 נקודות תפעול מרכזיות 1.3

 תושבים.  71,686(, אוכלוסיית רעננה מונה 2016על פי נתוני הלמ"ס )עדכון דצמבר 

 .77,064מספר הצרכנים הוא:  על פי הרישומים בתאגיד "מי רעננה" 

 

 דונם שטחי חקלאות.   5,000-דונם, מתוכם כ 14,848שטח השיפוט של עיריית רעננה הינו 

שימושי השטח העיקריים בעיר:  מגורים, חקלאות, גינון, מוסדות ציבור ואזורי תעשייה  ותעסוקה. 

 אספקת מי שתייה, תאגיד מי רעננה מספק מי שתייה באיכות ראויה לכלל הצרכנים באמצעות צנרת 

ידי  צומתי מיהול.  תפעול המערכות מתבצעת על 4מתקני טיפול בפחם פעיל,  2בריכות מי שתייה,  8

 בעלי תעודות מקצועיות ו/או תעודות הסמכה כנדרש בהנחיות משרד הבריאות.אנשי מקצוע 

 

, )אחד הקידוחים נפסל במהלך בהפקה עצמית קידוחי מי שתייה 7מקורות המים לאספקה הם 

חיבורי צרכן  6בתוספת רכישת מים מהמערכת הראשית של חברת "מקורות" באמצעות ( ו2017

 יר.הפזורים ברחבי הע

מ"ק בהפקה עצמית מקידוחים  3,478,898מ"ק מים מתוכם  7,483,651התאגיד סיפק  2017בשנת 

 מ"ק נרכשו מחברת מקורות. 4,004,753 –שבבעלות התאגיד ו 

 

תכנון ואחזקה תברואי המאפשר את סחרור המים באופן אספקת המים במערכת הנה טבעתית, 

 .מונע מצב של מים "עומדים" קבוע במערכת וה

 

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

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

 ברחבי העיר.

התאגיד פועל ומצטייד במכשירי ניטור רציף ומכשירי שדה המותאמים לדרישות ולכללים 

 רים ניטור רציף בנוסף לניטור המנתי המתבצע בשוטף.המאפש

 

ים למקורות המים ולמתקני הטיפול בהם על מנת יבוצעו סקרים מניעת תבהתאם לדרישות התקנו

לזהות נקודות תורפה, ככל שקיימות במערכת ולטפל בהם מבעוד מועד בכדי למנוע כשל וזיהום של 

 המים המסופקים.
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 מבט קדימה 1.4

הם מטרות העל   לכלל הצרכנים, בספיקה ובלחץ נאותיםבאיכות ראויה הבטחת אספקת מי שתייה 

 בפעילות התאגיד.

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

 לפיתוח התשתיות בהתאם לפתוח הצפוי של העיר.

 בדרך כלל.   ות המים המסופקים הממצאים תקיניםכפי שיפורט להלן, בוצעו בדיקות לאיכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 יאיר פאר

 סמנכ"ל הנדסה בתאגיד מי רעננה
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 2013 - שתייה מי של התברואית איכותם תקנות דרישות .2

והכימי של המים בנקודות ההפקה, מתקני  את התקן המיקרוביאליתקנות מי השתייה קובעות 

הטיפול ומערכות ההולכה.  תקנות בריאות העם הגדירו קריטריונים לטיפול במים ונקבעו כללי 

 דיווח, תיעוד ופרסום.

 להלן טבלה המרכזת את דרישות התקנות ומפרטת את התייחסות התאגיד לעמידה בהן:

 

 רעננה לדרישות התקנות החדשות מי התייחסות  1טבלה 

 התנהלות התאגיד הדרישה פרק בתקנות

 פרק ב'

 איכות המים

הבטחת איכות  ❖

 מים תקנית

ביצוע סקר  ❖

חקירתי בעקבות 

חריגה מהתקן 

 ודיגום חוזר

התקן המיקרוביאלי הוחמר וקובע כי לא יימצאו  ❖

 חיידקים אינדיקטורים במי השתייה.

שמעבר להם התקנים הכימיים קובעים ערכי סף  ❖

 המים פסולים מלשמש כמי שתייה.

 לא נמדדו חריגת מיקרוביאליות במים המסופקים. ❖

 פרק ג'  

 מקור המים

ביצוע בדיקות  ❖

 איכות

מיקרוביאליות 

 וכימיות

 מוקפד ביצוע הדיגום בהתאם לתכנית דיגום. .א

 –איכות מיקרוביאלית וכימית של מי תהום  .ב

 תקינה.

בוצעו כל הבדיקות  –איכות הכימית של הבארות  .ג

הנדרשות.  במי הגלם נמדדים לעיתים ערכים 

חריגים של חנקה ואתילן די ברומיד ועל כן מי הגלם 

 אינם מסופקים ישירות לצרכנים אלא מטופלים.

התאגיד פעל והקים מתקני טיפול מתאים לצורך  .ד

 התאמת איכות המים לדרישות.

קידוח מי שתייה על ידי משרד נפסל  2017במהלך  .ה

 הבריאות ובשלב הזה אינו מספק מי שתייה.

 כנדרש. .ו

 פרק ד'

 מערכת אספקת המים

 דיגום מי השתייה  ❖

 רשת האספקה  ❖

 

מתבצע דיגום בשוטף בהתאם לתכנית הדיגום המותאמת 

לגודל האוכלוסייה בעיר, לסוג הצנרת משטר החיטוי וסוג 

 מקורות המים.

 

 ידי דוגם התאגיד מר חגי מנשורי:הדיגום מתבצע על 

 דיגום מיקרוביאלי וניטור שדה. .א

 דיגום למתכות רשת. .ב

 דיגום לפלואוריד .ג

דיגום לתוצרי לוואי של חיטוי מסוג  .ד

 (.THMטריהלומתאנים )
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 התנהלות התאגיד הדרישה פרק בתקנות

 פרק ה

 הטיפול במים
 הטיפול במים ❖

התאגיד פועל בהתאם לדרישות התקנות לטיפול במים 

)שיטה  BATוהקים מתקני טיפול בהתאם לקריטריון 

 טכנולוגית זמינה טובה ביותר(:

להרחקת אתילן די ברומיד ממי  –מתקני פחם פעיל  .א

 הגלם.

 להורדת ריכוז החנקות. –צומתי מיהול  .ב

טיפול משלים מחוייב טרם אספקת המים  –חיטוי  .ג

 לשתייה

המתקנים מתבצעת בקרת איכות רציפה בכל  .ד

המאפשרת שיגור התראות וסגירה נצורה של 

המתקנים בעת חריגה ובקרת איכות מנתית 

 למעבדה.

   

 פרק ו

 הוראות כלליות

 הכנת תכנית דיגום ❖
 

תאגיד מי רעננה פעל, הכין והגיש עדכון לתכנית  .א
למקורות המים ולמתקני הטיפול  2017דיגום לשנת 

  2016במים כבר במהלך שנת  
תכנית דיגום לרשת המים תואמה עם משרד  .ב

 הבריאות.

 כנדרש. .ג

 הכשרת עובדים ❖

השכלת אנשי המקצוע העוסקים בתפעול, אחזקה, 

 ניטור ובקרה:

 )מהנדס מים(אינג' יאיר פאר  –סמנכ"ל הנדסה  ❖

 )מהנדס מים( אולג יודלביץ–תפעול ופרוייקטים  ❖

מר חגי מנשורי, הנדסאי,  –דיגום ותברואת מים  ❖

תברואן מוסמך והוסמך בקורס תברואת מים רמה 

ג', מפעיל מערכות מי שתיה הוסמך לביצוע דיגום 

 רמה א' ורמה ב', הוסמך להתקנה/בדיקת מז"ח.

 צוות בקרת מים: 

 הנדסאי ודוגם רמה א' –עמיתי זבולון  ❖

הנדסאי, דוגם רמה א' ובודק/מתקין  –אלעד עמוס  ❖

 מז"ח

תקנים  ❖

 ישראליים

 נציגי התאגיד מיישמים את דרישות התקנים הרלוונטיים:

 אביזרים הבאים במגע עם מי שתייה – 5452

 כימיקלים לטיפול במי השתייה – 5438

 ניטור שדהמכשירי  – 6223

 סקר תברואי ❖

, סקרים למתקני טיפול במים 4הוגשו  2017במהלך 

 צומתי מיהול.

 תדירות הגשתם היא אחת לשנה.
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 התנהלות התאגיד הדרישה פרק בתקנות

  פרק ז

 פרסום-תיעוד -דיווח

דיווח תיעוד  ❖

 ופרסום

תאגיד מי רעננה  –דו"ח חודשי למשרד הבריאות  ❖

כדו"ח חודשי של רואה בדיווח המעבדה הבודקת 

 )ב(. 29התאגיד בהתאם לתקנה 

נציגי התאגיד פעלו והכינו  -דו"ח חצי שנתי כימי ❖

דו"חות כימים חצי שנתיים אשר הוגשו למשרד 

 הבריאות על פי ההנחיות.

 מופץ -דו"ח רבעוני לצרכנים )על פי הפקודה( ❖

מצורף בזאת להלן -דו"ח שנתי למשרד הבריאות ❖

 2017דו"ח שנתי, 

מצורף בזאת להלן דו"ח שנתי,   -דו"ח שנתי לציבור  ❖

2017 
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 רעננה בעיר האספקה במערכות ובקרה דיגום .3
 

 :נקודות כניסה למערכת (1

מקורות מים בהפקה עצמית ועל כן מחובתו לבצע דיגום בחיבורי הצרכן  8תאגיד מי רעננה ל

התאגיד רואה חשיבות עליונה לבקר את איכות המים  של הקדוחים לכיוון צרכני המים בעיר.

 הנכנסים למערכת האספקה בעיר רעננה על מנת לאפשר ולוודא את רצף בקרת האיכות.

 

 :תוצרי לוואי של חיטוי (2

המחטא הראשי של המים המסופקים בעיר רעננה הוא היפוכלוריט הנתרן )הן במערכת 

 התאגיד(.  הראשית של מקורות והן בחיטוי המתבצע על ידי 

 בלבד. T.H.Mבהתאם לכך הוכנה תכנית דיגום עבור 

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

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

 לדרישת התקנות.

ועוד הופחתה  2017 -, צומצמה תדירות הדיגום ב2016ינים במהלך בכפוף לממצאי בדיקות תק

 .2018גם בשנת 

 

 :ברז דיגום תקני (3

 

 הותקנו ברזי דיגום מתאימים העונים על הקריטריונים הבאים:

 נגיש לביצוע דיגום יומיומי. ▪

ס"מ  30ממוקם באזור שניתן לניקוי תקופתי, ועם מינימום הפרעות סביבתיות ובגובה של  ▪

 הקרקע.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. ▪

 

 :גיל צנרת (4

 

מיום הקמתו התאגיד פועל ומשדרג את צנרת המים ומניח מערכות חדשות.  היקף הפעילות 

 יפורט להלן בדו"ח זה.  2017בשנה 

 בבחירת נקודות הדיגום למתכות, נלקח בחשבון גיל הצנרת.

 אין צנרת אסבסט בכל תשתיות המים שבאחריות תאגיד מי רעננה. -אסבסט

 , כנדרש.לשנתייםשטיפה וחיטוי של בריכות מי השתייה מתבצע בתדירות של אחת 
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 :ניטור רציף בכניסה (5

 

תוספת חומר החיטוי מתבצעת תוך בקרת  –רעננה"  –תאגיד "מי חיטוי מי הבארות על ידי  ▪

 קיימת בקרה כפולה לחומר החיטוי בכניסה וביציאה מהבריכות.  חיטוי רציפה, כנדרש.

בקרת עכירות רציפה בכל ארבע מכוני המים, בנקודת הכניסה למערכת האספקה. בקרה  ▪

ה הרחבה של התאגיד זו הינה מעבר לנדרש בתקנות מי השתייה וזאת בכפוף לראיי

 לחשיבות בקרת איכות המים.

מכוני המים בהם מתבצע מיהול  4 -ביציאה מכל אחד מ –בקרה רציפה לריכוז החנקות  ▪

 להורדת ריכוז החנקות במים המסופקים.
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 בעיר המים אספקת מערכת תיאור .4

 

 תיאור כללי  .א

 

קידוחי מי שתייה( כאשר  *7אספקת המים לעיר מתבצעת בהפקה עצמאית )באמצעות 

 מרץ(. -במהלך החורף נדרשת השבתתם על פי מדיניות רשות המים ל"הפקת חורף" )דצמבר

בנוסף, מערכת אספקת המים מוזנת גם מכיוון המערכת הראשית של חברת "מקורות" 

 את כמויות האספקה הנדרשות. באמצעות שישה חיבורי צרכן שתפקידם להשלים

מערכת המים העירונית כוללת בריכות אגירה לצורך וויסות ואיגום אופרטיבי של המים 

 המסופקים לצרכנים, עובדה אשר מאפשרת פעולה רצופה של מקורות המים.

נפסלה באר כמקור מי שתייה על ידי משרד הבריאות בשל פעילות בתחום  2017במהלך *

 החל ממועד פסילתה, הבאר מנותקת ואינה מספקת מי שתייה.  רדיוסי המגן שלה.

 

 בארות וקידוחים  .ב

 

 מי שתייה לצורך אספקתם בעיר.  שהפיקובארות  8בעיר רעננה קיימות 

נפסלה אחת הבארות ובחלק מהתקופה המדווחת ועד היום, משולבים  2017במהלך 

 הפקה עצמית(.בארות מי שתייה בלבד, )שמקורן  7במערכת האספקה המקומית, 

 

 תפוקה שעתית וכמות המים השנתית בבארות רעננה – 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואינה מהווה חלק ממערכת מי השתייה 2017נפסלה במהלך  – 2באר *

 

 

 

 
 מס' באר

2017סה"כ הפקה בשנת   

 
 מק"ש

 סה"כ שנתי 
 מ"ק

*2 75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

898,478,3  

10 80 

13 70 

15 200 

16 220 

19 90 

22 165 

23 160 

 1060 סה"כ
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 חיבורי צרכן מקורות  .ג

 

 חיבורי צרכן למערכת המים הארצית של חברת מקורות.  6ברשות העיר רעננה 

מחיבורי הצרכן ממוקמים במכוני הטיפול בעיר, בחלקם לצורך מיהול מי הבארות שבהם ריכוז  4

 (. 26-ו 24, 23א', 7החנקות גבוה מהמותר )מכונים: 

 והשישי ממוקם באזור התעשייה של רעננה, ברחוב תדהר. 5חיבור הצרכן החמישי ממוקם במכון 

מ"ק  4,004,753היא ת מקורות של חברסה"כ כמות המים שנרכשה מהמערכת הראשית  (1

 .2017לשנת 

 .2017מ"ק בשנת  7,483,651סה"כ כמויות המים שסופקו לצרכני המים בעיר הם:   (2

 

 השתייה מי בתקנות 26 תקנה פי על – דיגום תכנית .5

 

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

להכין תכנית דיגום למקור המים, מתקן טיפול במים ומערכת אספקת המים נדרש ספק המים 

 ולהגישה למשרד הבריאות עד לחודש נובמבר של כל שנת פעילות.

 

למקורות המים ולמתקני  2017לשנת  תאגיד מי רעננה פעל, הכין והגיש עדכון לתכנית דיגום

ברשת האספקה אל מול נציגת .  הסדרת תכנית הדיגום  2016  במהלך שנתהטיפול במים כבר 

.  תכנית הדיגום שהופקה על ידי משרד הבריאות 2016משרד הבריאות בוצעה במהלך נובמבר 

, מסתמכת על הקריטריונים שהוגדרו בתכנית הדיגום שהוכנה והוגשה כאמור, 2017לשנת 

 בהתבסס על דרישות התקנות ודרישות נוספות של משרד הבריאות.

ב ובקרת הדיגום ואיכות המים בכל השלבים, החל מנקודת ההפקה, ממשיך מעק 2017במהלך 

 מתקני הטיפול ורשת האספקה.
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 2017 - מיקרוביאליות בדיקות סכום .6

 בדיקה מיקרוביאלית מלאה ובדיקה לעכירות –המים  מקורות 6.1  
 

 כללי  6.1.1

קידוחי מים פעילים  8(, 2017בתקופה הנסקרת ) "מי רעננה",  באחריות תאגיד המים -

קידוחי מי  7, )במהלך השנה נפסלה באר אחת ונותרו לעיר רעננהשספקו מי שתייה 

, הוראות למקורות מים ומתקני הפקה, 2013על פי תקנות מי השתייה  . שתייה פעילים(

בשלושה  פעם -ספק המים מחויב בביצוע בדיקה מיקרוביאלית מלאה, ובדיקת עכירות 

 חודשים.

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

 

 מקור המים-תקן מיקרוביאלי למי תהום - 3טבלה 

 

 

 

 

 

תקנות מי השתייה לא קבעו תקן מקס' לספירה כללית ועל כן ערך זה מיובא מתקנות בריאות העם  –( TOTB*ספירה כללית של חיידקים )

 .  מדובר בפרמטר שאינו שעומד בפני עצמו בהיבט של קביעת איכויות מי הגלם.1995 – )תנאים תברואיים לקדוח מי שתייה(, התשנ"ה

 

 הטיפול בחריגות: -

  'יש לבצע 3במידה והתקבלה תוצאה החורגת מהתקן הנקוב לעיל בטבלה מס ,

 דיגום חוזר וסקר חקירתי.  חריגה בדיגום חוזר מחייבת השבתת הקדוח.

 יחויב ספק המים בהקמת מתקן 50% -במידה ואחוז החריג השנתי גבוה מ ,

 סינון.

 

להלן ריכוז תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות המלאות שבוצעו במי הגלם של  -

 הקדוחים.

על פי הממצאים המיקרוביאליים שיפורטו מטה, לא נדרש חסם נוסף )לחיטוי( לטיפול  -

 במי הגלם. 

 תוצאות הבדיקות תקינות ועומדות בתקן מי תהום כאמור לעיל. -

 

 

 

 

 תקן מקסימלי הפרמטר
 cfu/100ml 50 קוליפורם

 cfu/100ml 10 קוליפורם צואתי
 cfu/100ml 10 סטפטוקוק צואתי

כללית*ספירה   1000  cfu/ml 
 NTU  1 עכירות
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 2017בדיקות שבוצעו בשנת  -מקורות המים -אחוז ביצוע ואחוז חריגה  - 4טבלה 

 סה"כ בדיקה מיקרוביאלית מלא של מקור המים 

 מס' הבאר 
סה"כ דגימות 

 מתוכננות 

סה"כ דגימות 

 שבוצעו

אחוז 

 ביצוע

סה"כ 

בדיקות 

 תקינות

 אחוז חריגה

 *2באר 

4 1 25% 1 0% 

הבאר אינה מספקת מי שתייה – 2017החל מרבעון שני לשנת   

 0% 4 100% 4 4 10באר 

 0% 5 100%< 5 4 13באר 

 0% 5 100%< 5 4 15באר 

 0% 5 100%< 5 4 16באר 

 0% 5 100%< 5 4 19באר 

 0% 7 100%< 7 4 22באר 

 0% 5 100%< 5 4 23באר 

 

 .2/2017ביצוע, כיוון והבאר אינה פעילה מתאריך  100%אינה עומדת על  2*כמות הבדיקות לבאר 
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 עכירות:

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

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

 

 

 

 

 

 

 לסיכום,

קרוביאליות הנדרשות במי הגלם.  בחלק מהקדוחים בוצעו יבוצעו כל הבדיקות המ .1

 בדיקות מעבר לנדרש, כאמור התדירות הנדרשת הינה רבעונית.

 לא נמדדו חריגות מתקן למי תהום. .2

 המוצגות.לא נדרש חסם נוסף כטיפול במים בהתאם לאיכויות  .3
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 בדיקה מיקרוביאלית כלור ועכירות –מערכת אספקת מי השתייה  6.2

  

על פי תקנות מי השתייה נדרש מספק המים לבצע בדיקות במערכת אספקת המים בהתאם  (1

לגודל האוכלוסייה. על פי התוספת הרביעית שבתקנות, נדרש ביצוע דיגום ברשת האספקה 

 4 -פעמים בשבוע ב 2תושבים,  בתדירות של  90,000עד  70,001הפנימית של ישוב המונה 

 .חיבורי צרכן/כניסות ללאנקודות דיגום, 

תוכננו שני מסלולי דיגום המאפשרים דיגום פעמיים  2017אם כן, בתכנית דיגום לשנת 

 נקודות דיגום, כנדרש. 5-6בשבוע באתרים שונים ברחבי העיר.  בכל אחד ממסלולי הדיגום, 

בהתאם לאותן תקנות, ספק המעביר את המים, מחויב בביצוע דיגום גם בנקודות הכניסה.   (2

תאגיד מפיק מים באופן עצמאי, בכל נקודות הכניסה למערכת האספקה מקידוחי היות וה

 ההפקה העצמאיים, מבוצע דיגום בשוטף.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לתפעול, תחזוקה וניטור נדרש ביצוע בדיקות במתקני  (3

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

 ודת כניסה למערכת הנדגמות בשוטף כאמור.בנק

 מתוך כך מובן כי התאגיד פעל והכין תכנית דיגום בהתאם לכללים. (4

 :2017שנת  –להלן, סכום הממצאים לתקופה המדווחת  (5

  בדיקות  486נדרש התאגיד בביצוע של  סה"כ  2017על פי תכנית הדיגום לשנת

 מיקרוביאליות ברשת האספקה.

  בדיקות  79נדרש התאגיד בביצוע של  סה"כ  2017לשנת על פי תכנית הדיגום

 בחיבורי  צרכן .

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

 מהמערכת הראשית של חברת "מקורות".

  מוצג אחוז ביצוע ואחוז חריגה של המים המסופקים. 5להלן בטבלה 

  הדיגום בכל מתקני המים בעיר., מפרטת את נקודות להלן 6טבלה 
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 בדיקות מיקרוביאליות אחוז ביצוע  – 5טבלה 

 2017סכום  -רשת האספקה  -בדיקות מיקרוביאליות

 סוג הנקודה
סה"כ דגימות 

 מתוכננות

סה"כ 

דגימות 

 שבוצעו

 אחוז ביצוע

סה"כ 

בדיקות 

 תקינות

 אחוז חריגה

 0% 486 100% 486 486 רשת הספקה

 0% 79 100% 79 79 חיבור מקורות

 0% 565 100% 565 565 סה"כ

 

תקנות מי השתייה קבעו תקן מיקרוביאלי למי השתייה ולפיו אסורה נוכחות חיידקי קוליפורם **

 מ"ל מי דגימה. 100 -במים המסופקים.  התקן הוא אפס חיידקי קוליפורם ב

 

תקינים לפיהם לא נמצאו כל חריגות בבדיקות שנערכו ברשת תוצאות הבדיקות מציגות ממצאים 

 אספקת המים העירונית.

 

 רשימת נקודות הדיגום ברשת האספקה  - 6טבלה 

 דיגום ברשת אספקת המים

 נק' דיגום מס' בריאות מס'

 ביה"ס אלמוג 12605 1

 ביה"ס ברטוב 12606 2

 ביה"ס העצמאי 12603 3

 חטי"ב השרון 12607 4

 מוסד שקמה 12608 5

 חטי"ב רימון 12609 6

 ביה"ס יחדיו 12610 7

 מוסד מע"ש 12611 8

 חטי"ב יונתן 12612 9

 ביה"ס בילו 12613 10

 נווה זמר לחץ רגיל –שכונה חדשה  52650 11

 שבטי ישראל 57875 12

 נווה זמר לחץ גבוה –שכונה חדשה  52649 13

 גוריון הבניםבן  57901 14

 ביה"ס דקל 12614 15

 חטי"ב אלון 12615 16

 ביה"ס היובל 12616 17

 חינוך הק. 12617 18

 מוסד כפר בתיה 12618 19

 רשת הפרחים 12619 20
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 נק' דיגום מס' בריאות מס'

 הפנינה בניין גני שפע 12620 21

 ביה"ס שקד 12621 22

 בית איזי שפירא 12622 23

 ביה"ס אוסטרובסקי 12623 24

 ביה"ס מגד 12624 25

 גן ניצן וסיגלית 12625 26

 מתנ"ס-שכונת רסקו 12626 27

 ספורטק 12627 28

 רח' אלה 12628 29

 פארק רעננה  12073 30

 24בריכה  12639 31

 26בריכה  12433 32

 23בריכה  12429 33

 א' 7בריכה  12596 34

 5 מיכל 12135 35

 6 מיכל 12636 36

 דיגום בתחום המכונים לאחר טיפול וחיטוי

לאחר חיטוי  10-15מי מוצר  24מכון  12121 37

 בכניסה למאגר לרשת המים 

לאחר חיטוי  16-22.א  מי מוצר 7מכון 12036 38

 בכניסה למאגר לרשת המים 

לאחר חיטוי  13-23מי מוצר  23מכון  12037 39

 בכניסה למאגר לרשת המים 

לאחר חיטוי  19-2מי מוצר  26מכון  12120 40

 בכניסה למאגר לרשת המים 

 צומתי מיהול  לאחר טיפול במים  פחם פעיל מי מוצר לרשת המים  

  10-15ב    24מכון  12639 41

  23-13ב  23מכון  12638 42

 

 

 שמות חיבורי הצרכן הנבדקים - 7 טבלה

 מס' מס' בריאות נק' דיגום

 1 12428 23מכון  1ח.מ. מס 

 2 12430  5 מיכל 2ח.מ. מס 

 3 12432  26מכון  3ח.מ. מס 

 4 12595 .א 7מכון  4ח.מ. מס 

 5 12031 אזה"ת 5ח.מ. מס 

 6 12069 24מכון  6ח.מ. מס 
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 רשימת מקורות המים/מי הגלם הנבדקים - 8 טבלה

 נקודת דיגום בארות

 נק' דיגום מס' בריאות   מס'

 ה -ל   16באר  12663 1

 ה-ל   22באר  12632 2

 ה-ל  19באר  12630 3

 ה-ל   2באר * 12649 4

 ה-ל   10באר  12657 5

 ה-ל  15באר  12661 6

 ה-ל   13באר  12659 7

 ה-ל  23באר  12634 8

 .2017נפסלה כאמור ולא נדגמה החל מרבעון שני לשנת  2*באר 

 

 2017שנת  -ממצאי ניטור שדה   6.2.1
 

 בעת ביצוע בדיקה מיקרוביאלית מבוצעת גם בדיקת שדה לכלור ועכירות.  (1

ברשת המים  2017בגרפים להלן, מוצגים ערכי העכירות והכלור, כפי שנמדדו במהלך שנת  (2

 של רעננה, חיבורי הצרכן והיציאה ממכוני המיהול.

 .6223התאגיד פעל ורכש תמיסות סטנדרט כנדרש בת"י  (3

 .רכי העכירותבענממדו ערכים חריגים לא נמדדו חריגות בריכוזי כלור ולא  2017בשנת  (4
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 2017 -רמות הכלור במים המסופקים  - 2 גרף

 

 

 2017 -רמת עכירות במים המסופקים  – 3 גרף 

 

 

לפי נתוני גרף עכירות ברשת המים של רעננה ניתן לראות כי ערכי העכירות שנמדדו בשנת  (5

 ויציבים לאורך כל השנה.  נמוכים מהתקןברעננה  2017

נמצא שריכוז הכלור במי הרשת של העיר רעננה יציב ולרוב  2017בבדיקות שנערכו בשנת  (6

 מג"ל. 0.2סביב ריכוז של  נעים
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 2017 - כימיותבדיקות  6.3

  חנקהבדיקת   6.3.1

מג"ל, נדרשת  50 -במידה וערך פרמטר זה גבוה מעל פי התקנות, בדיקה זו נדרשת במקור המים.  

 מג"ל(.  תאגיד מי רעננה פעל וביצע את הדיגום בהתאם. 70תדירות רבעונית, )תקן 

גבוה מהתקן, נדרש טיפול נוסף.  תאגיד מי רעננה פועל ומטפל בכל  במידה וערך החנקות במי הגלם

בארות המים באמצעות מתקן טיפול מתאים ומאושר.  מתבצעת בדיקה חודשית לאחר טיפול וכל 

כל מי הגלם של התאגיד עוברים טיפול נוסף באמצעות צומתי  הממצאים תקינים כפי שיפורטו להלן.

 לשתייה.   מיהול מפוקדי ספיקה טרם אספקתם

 מתקיימת בקרה רציפה ומנתית של איכות המים המסופקים.   ▪

 תדירות הדיגום במי המקור היא רבעונית ובמים המטופלים היא חודשית. ▪

 להלן טבלאות המייצגות את ריכוז החנקה במי הגלם וריכוז החנקה במי המוצר. ▪

 סה"כ בדיקות חנקה במי הגלם - 9טבלה 

 כיוון והבאר אינה פעילה. 100%אינו  2*אחוז ביצוע דיגום בבאר 
 

  מי מוצר –בדיקה לחנקה 

 מג"ל. . 70במים המופקים מקידוחי רעננה, ריכוז החנקה גבוה מהתקן, מעל  .1

ומבוקר המאפשר העברת נדרש ניטור רציף באמצעות צומת מיהול,  לאחר טיפול במי הגלם .2

 מג"ל. 60התראות ותקלות למפעיל המתקן.  ערך סף עליון לצומת מיהול, 

 להלן, בוצע כנדרש. 10דיגום מנתי למעבדה בתדירות חודשית, ראה טבלה בנוסף, נידרש  .3

 58  -40יהול של תאגיד מי רעננה נע בטווח של טווח ריכוזי החנקה ביציאה מארבע צומתי המ .4

 ראה גרפים חנקות במי מוצר להלן.

נשכחו בקבוקי הדיגום ברכב הדוגם , בוצע דיגום  23 -ו 24בדיגום שגרה לחודש מאי במכונים  .5

 שגרה בחודש יוני פעמיים על מנת לעמוד בדרישות .

לראות בגרפים להלן ריכוזי חנקות לא הופעלו ועל כן ניתן ישנם קידוחים שבחודשי החורף  .6

מי הגלם  במי הגלם נמוכים לעיתים מסף התקן אולם בדיקות אלו אינן משקפות את איכות

.  בגרפים להלן ניתן להתרשם כי בין החודשים דצמבר למרץ, אלא ככל הנראה את מי מקורות

 ריכוזי החנקה הנרשמים נמוכים מהרקע המקובל.

 2017 -סה"כ בדיקות חנקה במי הגלם 

 מס' הבאר 
סה"כ דגימות 

 מתוכננות 

סה"כ 

דגימות 

 שבוצעו

 אחוז ביצוע

סה"כ 

בדיקות 

 תקינות

 הערה אחוז חריגה

 33% 2 75%* 3 4 2באר 

כל מי 

הגלם 

מטופלים 

בצומתי 

 מיהול

 25% 3 100% 4 4 10באר 

 100% 0 100% 4 4 13באר 

 100% 0 100% 4 4 15באר 

 75% 1 100% 4 4 16באר 

 60% 2 100%< 5 4 19באר 

 50% 2 100% 4 4 22באר 

 100% 0 100% 4 4 23באר 
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 ובטבלאות.להלן פירוט הנתונים בגרפים  .7

 

 2017 –א 7רמת החנקה במכון  - 4 גרף

 מייצגת בעיקר את מי מקורות.ש חנקה, נק' ערך מיני'  - 1-3.2017 –הפקת חורף  (1

 .3.9.2017נוכחות חיידקים לא אינדיקטורים במי המוצר מדיגום  – 5.9.2017דיגום חוזר  (2

 

 2017 – 23רמת החנקה במכון  - 5 גרף

 שתי דגימות עקב שכיחת הבקבוקים.  -חודש יוני (1
 נק' מיני' שאינה מייצגת צומת מיהול.  ניראה כי בזמן הדיגום נדגמו מי מקורות בלבד. - 11.2017 (2
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 2017 – 24רמת החנקה במכון  - 6 גרף 

 שתי דגימות עקב שכיחת הבקבוקים.  -חודש יוני (1
 נק' מיני' מייצגות מי מקורות בעיקר. –הפקת חורף  - 10-12.2017 (2

 
 2017 - 26רמת החנקה במכון  - 7 גרף

 

 נק' מיני' מייצגות מי מקורות בעיקר. –  1-3.2017 הפקת חורף (1

 

 .מתארת תכנון מול ביצוע, של דיגום החנקות במי המוצר 10להלן טבלה 

 .אות הבדיקות שבוצעות את תוצומפרט 11,12,13,14, טבלאות 
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 2017 -סה"כ בדיקות לחנקה  )תכנון מול ביצוע(  - 10 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן תוצאות הבדיקה במי מוצר של המכונים:

 

 א' 7תוצאות בדיקה חנקה מכון  -11טבלה 

 א'7מכון 
 תדירות סטאטוס תאריך

 נדרשת
 תקן יחידות תוצאה

1.201702.0   
 
 
 
 
 

 בוצע

 
 
 
 
 
 

 חודשית
 

7.06  
 
 
 
 
 

 מג"ל

70 
17202.05.0  23.9 70 
17203.013.  23 70 
17204.026.  40.98 70 
17206.05.0  61.7 70 
17206.011.  61.8 70 
17207.016.  56.9 70 
17208.013.  58.3 70 
17209.03.0  46.89 70 
17209.05.0  52.6 70 

1.10.20170  50.811 70 
19.11.2017 49.7 70 
12.12.2017 50.9 70 

 ערכים לא אופיינים בעת אספקת מי מקורות )הפקת חורף(  .1
יחסי ערכים גבוליים מעט מעל התקן לצומת מיהול בחודש יוני.  בוצע חישוב מחדש של  .2

 הספיקות והנושא הוסדר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ בדיקות לחנקה ביציאה מצומתי המיהול

סה"כ 

דגימות 

 מתוכננות 

סה"כ דגימות 

 מתוכננות 

סה"כ 

דגימות 

 שבוצעו

 אחוז ביצוע

 דיגום

 100%< 13 12 א7מכון 

 100%< 14 12 23מכון 

 100% 12 12 24מכון 

 100%< 14 12 26מכון 
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 23תוצאות בדיקה חנקה מכון  -12טבלה 

 23מכון 
תדירות  סטאטוס תאריך

 נדרשת 
 תקן יחידות תוצאה

1.201702.0   
 
 
 
 
 
 

 בוצע

 
 
 
 
 
 
 

 חודשית

56.58  
 
 
 
 
 
 

 מג"ל

70 

17202.05.0  68.7 70 

17203.013.  50.9 70 

17204.018.  58.63 70 

17205.010.  59.8 70 

17206.011.  60.26 70 

17207.016.  55.7 70 

17208.013.  55.4 70 

17208.015.  50.21 70 

17209.03.0  48.89 70 

1.10.20170  46.755 70 

19.11.2017 <MRL 70 

26.11.2017 41.534 70 

12.12.2017 43.5 70 

 ערכים לא אופינים בעת אספקת מי מקורות )הפקת חורף(

 

 24תוצאות בדיקה חנקה מכון  -13טבלה 

 24מכון 

תדירות  סטאטוס תאריך
 נדרשת

 תקן יחידות תוצאה

1.201702.0   
 
 
 
 
 

 בוצע

 
 
 
 
 
 

 חודשית

48.06  
 
 
 
 

 
 מג"ל

 

70 

17202.05.0  64.1 70 

17203.013.  53.3 70 

17204.018.  49.84 70 

17205.010.  53.8 70 

17206.011.  48.85 70 

17207.016.  48.75 70 

17208.013.  10.4 70 

17209.03.0  6.1 70 

1.10.20170  6.67 70 

19.11.2017 44.2 70 

12.12.2017 <MRL  70 

 בעת אספקת מי מקורות )הפקת חורף( ערכים לא אופינים
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 26תוצאות בדיקה חנקה מכון  -14טבלה 

  26מכון 
תדירות  סטאטוס תאריך

 נדרשת
 תקן יחידות תוצאה

1.201702.0   
 
 
 
 
 

 בוצע

 
 
 
 
 
 

 חודשית
 

21.11  
 
 
 
 
 
 
 מג"ל

70 

17202.05.0  26.9 70 

17203.213.  12.2 70 

17204.018.  40.42 70 

17206.05.0  64.1 70 

17206.018.  45.02 70 

17207.016.  45.89 70 

17208.013.  42.66 70 

17209.03.0  42.9 70 

1.10.20170  39.304 70 

19.11.2017 45.7 70 

12.12.2017 47.9 70 

31.12.2017 40.9 70 

 בעת אספקת מי מקורות )הפקת חורף( ערכים לא אופיינים .1
ערכים גבוליים מעט מעל התקן לצומת מיהול בחודש יוני.  בוצע חישוב מחדש של יחסי  .2

 הספיקות והנושא הוסדר.

 

 

 אתילן די ברומיד  6.3.2

נמדדים לעיתים ערכים חריגים של אתילן די  10-ו 15, 23, 13במי הגלם של קידוחים  (1

. בהתאם לכך קדוחים אלו מטויובים ועוברים טיפול במתקן פחם פעיל הממוקם ברומיד

 בשני מכונים ברחבי העיר:

  23מכון 

  24מכון 

הקדוחים מטופלים לספיחת אתילן די ברומיד במתקני הפחם והמים המסופקים לא  (2

 מכילים ריכוז שאריתי.  תוצאות הבדיקות המדווחות, מתחת לערך סף הבדיקה.

 ת נדרש ביצוע דיגום לאתילן די ברומיד בתדירות רבעונית.על פי התקנו (3

ערכו של הפרמטר , 4.2017עד מיקרוגרם לליטר.  על פי הנחיות משרד הבריאות  0.05 –תקן  (4

עם פרסום הנחיות  4.2017 -החל מ מהתקן.  10%במי המוצר אחרי טיפול צריך לעמוד על 

, נקבע ערך הסף לתגובה או הערך חדשות לתפעול תחזוקה וניטור של מתקני טיפול במים

 מסף התקן לפרמטר זה. 30%הרצוי במים לאחר טיפול על 

ניתן לדווח על ממצאים תקינים.  על מנת למנוע עלייה בריכוז אתילן די ברומיד במים 

המסופקים, פועלים מפעילי המתקנים לביצוע ריענון לפחם הפעיל בתדירות של אחת 

( ושיכון ובינוי )מכון 23ידי קבלני משנה:  אודיס )מכון  מתקנים אלו מופעלים על  לשנה.

24.) 
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די ברומיד במי מוצר ביציאה מפחם אתילן בגרפים הבאים נראה תוצאות דיגום לריכוז  (5

 פעיל במכונים ובנוסף נראה גם את תוצאות הדיגום של עמודות פחם פעיל כאשר נבדקו .
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תאריך דיגום

23ריכוז אתלין די ברומיד במי מוצר פחם פעיל במכון 

1עמודה  2עמודה  3עמודה  מי מוצר

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

מי מוצר 1עמודה  2עמודה  3עמודה  4עמודה 
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רי
[

קג
מ

[ל"

נקודת דיגום

23ריכוז אתלין די ברומיד במי מוצר פחם פעיל במכון 

09.01.17 03.04.17 12.07.17 07.11.17

 פחם פעיל ובעמודות 23ריכוז אתילן די ברומיד ביציאה ממכון  - 8 גרף

 –הינו ערך סף הבדיקה  0.005

 התוצאה המדויקת נמוכה מערך זה

 פעם פעיל ובעמודות 24ריכוז אתילן די ברומיד ביציאה ממכון  - 9 גרף
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 10באר  ברומידתוצאות בדיקות אתילן די  – 15טבלה 

 10באר 

תאריך  סטאטוס תדירות פרמטר
 דיגוםה

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 )מקג"ל(

 
 

אתילן די 
 ברומיד

 
 

 רבעונית

 
 

 בוצע
 

 

10.01.2017 0.005 0.05 

18.04.2017 <MRL 0.05 

02.07.2017 <MRL 0.05 

17.10.2017 <MRL 0.05 
 

 13תוצאות בדיקות אתילן די ברומיד באר  – 16טבלה 

 13באר 

תאריך  סטאטוס תדירות פרמטר
 הדיגום

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 )מקג"ל(

 
 
 

אתילן די 
 ברומיד

 
 
 

 רבעונית

 
 
 

 בוצע

10.01.2017 0.006 0.05 

18.04.2017 0.407 0.05 

02.07.2017 0.389 0.05 

20.07.2017 0.4588 0.05 

25.10.2017 0.5056 0.05 

24.12.2017 0.48 0.05 
 

 15תוצאות בדיקות אתילן די ברומיד באר  – 17טבלה 

 15באר 

תאריך  סטאטוס תדירות פרמטר
 ביצוע

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 )מקג"ל(

 
 
 

אתילן די 
 ברומיד

 
 
 

 
 רבעונית

 
 
 

 

 
 

 

 בוצע

10.01.2017 0.011 0.05 

18.04.2017 <MRL 0.05 

02.07.2017 <MRL 0.05 

17.10.2017 0.03 0.05 

07.11.2017 0.0057 0.05 

24.12.2017 <MRL 0.05 
 

 23תוצאות בדיקות אתילן די ברומיד באר  – 18טבלה 

 23באר 

תאריך  סטאטוס תדירות פרמטר
 ביצוע

תוצאה 
 )מקג"ל(

תקן 
 )מקג"ל(

 
 
 

אתלין די 
 ברומיד

 
 
 

 רבעונית

 
 
 

 בוצע

10.01.2017 <MRL 0.05 

18.04.2017 <MRL 0.05 

02.07.2017 <MRL 0.05 

20.07.2017 <MRL 0.05 

17.10.2017 <MRL 0.05 

24.12.2017 <MRL 0.05 
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 בדיקה כימית שנתית )קבוצת תדירות ניטור ח'( – המיםמקורות   6.3.3

 

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

 תאגיד מי רעננה פעל וביצע את הנדרש.לשנה.  

 מג"ל(. 400ריכוזים יציבים הנמוכים משמעותית מתקן כלוריד ) –כלורידים  (1

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

 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.) 

 פרמטר כללי –צבע  (5

 

 2017 בדיקות על פי קבוצת תדירות ניטור ח' בצמתי המיהול 19טבלה 

 

 אינה פעילה. 2*באר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצת תדירות ניטור ח' –גורמים הנבדקים בתדירות שנתית 

 תאריך באר 
בליעת קרינת 

UV 
 כלוריד

כלל פחמן 

 אורגני
 צבע טמפרטורה הגבה

סה"כ 

 בדיקות

 לא פעילה לא פעילה לא פעילה לא פעילה לא פעילה לא פעילה לא פעילה לא פעילה 2באר 

 10באר 

18.7.2017 

<MRL 150 <MRL 7.8 21 <MRL 1 

 MRL 150 <MRL 7.2 23 <MRL 1> 13באר 

 MRL 145 <MRL 6.8 23 <MRL 1> 15באר 

 MRL 146 0.6 6.2 24 <MRL 1> 16באר 

 MRL 137 <MRL 7.2 22 <MRL 1> 19באר 

 MRL 127 <MRL 7.9 20 <MRL 1> 22באר 

 MRL 6.3 22 <MRL 1> 150 0.0122 23באר 

 7 2017קות תדירות ח' בשנת סה"כ בדי 
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 איכות כימית של המים הנרכשים מהמערכת הראשית של חברת "מקורות" 6.3.4

 

, נדרש 2013בהתאם לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה(, 

 ספק המים לבצע בדיקה כימית במקורות מים.

 

גם חברת "מקורות" פועלת ומבצעת דיגום במקורות ההפקה שלה.  אחת לשנה מתקבל בהתאם לכך 

 דו"ח איכות מים הרלוונטי לחיבורי הצרכן של תאגיד מי רעננה.

אופן הדיווח מסתמך על מודל סטטיסטי המשקלל את נתוני איכות המים במקור, ספיקת המים 

 המגיעה  מכל מקור מים לאזורי האספקה השונים.

 

 5 -ת ביצוע בדיקות כימיות במקור המים, בהתאם לתקנות מי השתייה, משתנה בין חודש לתדירו

איכויות המים המסופקים  תבסס על הבדיקה האחרונה שבוצעה.שנים.  הדיווח המתקבל מ

במערכת הראשית, עומדים בתקנות מי השתייה היות ועל פי דיווח מקורות, במידה נמדדת חריגה, 

 אם לדרישות התקנות.מקור המים מושבת בהת

 

חברת "מקורות" מתכננת את מערכת האספקה הראשית לאמינות מרבית וזאת על ידי הפעלת 

מספר מקורות מים לאזור אספקה.  היות ולכל מקור מים, הרכב ייחודי, היות ותרומת המקורות 

אזורי השונים למערכת משתנה בהתאם למצב ההידרולוגי, עשוי להיווצר שינוי בתמהיל המסופק ל

 האספקה השונים )ברמה שנתית, חודשית, יומית ושעתית(.

 

 טרם התקבל דו"ח מסכם למרכיבים הכימיים של חברת מקורות.
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 המים אספקתדיגום כימי ברשת   6.4

 

 כפוף לתקנות מי השתייה מבוצעים דיגומים במערכת אספקת המים לפרמטרים הבאים:

חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין  –)טריהלומתאנים(  – תוצרי לוואי של חיטוי .1

חומר החיטוי לבין חומר אורגני העשוי להיות במים.  מרכיב זה עשוי להגביר הפוטנציאל 

מג"ל(.  מרכיב זה נבדק במים  0.1מקג"ל,  ) 100לתחלואה.  נקבע תקן מקס' מותר:  

 מהתקן. 50% -המסופקים וריכוזו נמוך מ

מג"ל עשוי להפחית את עששת  1-0.7על פי הערכה, מרכיב זה בריכוזים של  - דפלואורי .2

קבע משרד הבריאות כי תופסק  2014השיניים בילדים.  יחד עם זאת, החל מחודש אוגוסט 

הפלרת המים אולם  הדיגום יימשך.  במצב הקיים, ריכוז הפלואוריד הטבעי במי המקור, 

"ל(.  משרד הבריאות קבע תדירות דיגום מופחתת מזו מג 0.2-0.3באזור הצפון נמוך מאוד )

 המוכתבת בתקנות מהסיבה המפורטת לעיל.

 מטרת הדיגום לבדוק את טיב הצנרת.  הדיגום בוצע והממצאים תקינים. –מתכות רשת  .3

מוקפד ומבוצע במסגרת כל בדיקה מיקרוביאלית.  ערכים תקינים.   – ניטור לכלור ולעכירות .4

 י.ע.ן(. 1מג"ל, רמת עכירות מקס'  0.1-0.5ריתי )טווח כלור נותר שא

 

 2017 -רשת האספקה  -בדיקות כימיות 

 סוג הפרמטר
סה"כ דגימות 

 מתוכננות 

סה"כ 

דגימות 

 שבוצעו

 אחוז ביצוע

סה"כ 

בדיקות 

 תקינות

 אחוז חריגה

 10%* 9 111% 10 9 מתכות רשת

 מתכות רשת*

 דיגום חוזר
2 2 100% 2 0% 

 112% 9 8 **פלואוריד

ריכוז טבעי של פלואוריד 

במי השתייה נמוך 

 מהמומלץ

***THM 2 2 100% 2 0% 

 

 בשתי נקודות דיגום בוצע דיגום חוזר מיידי,נמדדה חריגה בעופרת *בחודש פברואר 

 .שממצאיו תקינים

למי השתייה וזאת  לא מתבצעת תוספת חומצה פלואורוסיצילית 8.2014**החל מחודש 

בכפוף להוראת מעבר של תקנות בריאות העם.  בהתאם לכך ממצאי הדיגום מציגים את 

 מג"ל. 0.1-0.2ריכזו הפלואוריד הטבעי.  טווח הריכוזים נעים 

***THM –  מדובר בתוצרי לוואי של חיטוי, תגובה אפשרית בין הכלור והחומר האורגני

קג"ל.  הדיגום בוצע והממצאים נמוכים מאוד מ 100העשוי להיות במים.  התקן הוא 

ניתן אישור לצמצום תדירות הדיגום על דיי משרד   ומציגים איכות מים טובה מאוד.

 הבריאות בשל ממצאים נמוכים וקבועים של פרמטר זה לאורך זמן.
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 רשתמתכות  6.4.1

 

הביצוע בתקופה המדווחת בוצעו בדיקות למתכות רשת ברחבי העיר רעננה.  אחוז  (1

 .100%עומד על 

על פי הטבלה להלן ניתן לראות כי לא תמיד הוקפד ביצוע הדיגום במועדו, אולם  (2

 הדיגום הושלם במהלך התקופה הנדונה, בתיאום עם משרד הבריאות.

מטרת הדיגום לוודא כי הצנרת תקינה ואינה משחררת למים חלקי מתכת מעל התקן  (3

 המותר.

יה"ס ברטוב , דיגום חוזר בעופרת בנקודת דיגום ב נמדדה חריגה 08.02.2017בתאריך  (4

, המייצגות אותה מערכת אספקת מים בשתי נקודות דיגום 14.02.2017בוצע בתאריך 

 ממצאי דיגום חוזר תקינים ומוצגים להלן.

ניתן לראות כי לא נמצאה עדות לנוכחות חלקיקי מתכת במים בהם ברזל, עופרת  (5

הערכים שנמדדו נמוכים מאוד וברובם  .ופרת()פרט לחריגה בע ונחושת, מעל התקן

נמצאו נמוכים מערך סף הבדיקה.  תוצאות אלו מעידות על רמת תחזוקה גבוהה של 

 רשת המים.
 

 2017תוצאות בדיקה מתכות רשת  – 20טבלה 

 גורם נבדק תאריך דיגום שם נקודה
תוצאה 

עם 
 יחידות

 תקן יחידות

תעשיה מפתן איזור  

 10 מקג/ל MRL> עופרת 24.01.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 24.01.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 24.01.2017

 ביה"ס ברטוב

 10 מקג/ל 17 עופרת 08.02.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 08.02.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 08.02.2017

 10 מקג/ל MRL> עופרת 14.02.2017 ביה"ס ברטוב – דיגום חוזר

 10 מקג/ל MRL> עופרת 14.02.2017 חטיבת יונתן – דיגום חוזר

 ביה"ס אלון

 10 מקג/ל MRL> עופרת 12.03.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 12.03.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 12.03.2017

 ביה"ס יחדיו

 10 מקג/ל MRL> עופרת 14.03.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 14.03.2017

 נחושת 14.03.2017
 

<MRL 1.4 מג/ל 

 רשת פרחים
 
 

 10 מקג/ל MRL> עופרת 25.04.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 25.04.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 25.04.2017
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 גורם נבדק תאריך דיגום שם נקודה
תוצאה 

עם 
 יחידות

 תקן יחידות

 בית איזי שפירא

 10 מקג/ל MRL> עופרת 16.05.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 16.05.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 16.05.2017

 שיכון רסקו

 10 מקג/ל MRL> עופרת 11.06.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 11.06.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 11.06.2017

 רחוב האלה

 10 מקג/ל MRL> עופרת 11.06.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 11.06.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 11.06.2017

רחוב קזן  –שבטי ישראל 
 החורשה

 10 מקג/ל MRL> עופרת 16.07.2017

 1 מג/ל 0.13 ברזל 16.07.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 16.07.2017

 בן גוריון הבנים

 10 מקג/ל MRL> עופרת 08.08.2017

 1 מג/ל MRL> ברזל 08.08.2017

 1.4 מג/ל MRL> נחושת 08.08.2017

 

 

 טריהלומתאנים - THM –תוצרי לוואי של חיטוי   6.4.2

, הם תוצרי לוואי העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר אורגני THMטריהלומתאנים,  .1

 העשוי להיות במים לבין חומר חיטוי מסוג היפוכלוריט הנתרן.  

תוצרי חיטוי אלה חשודים כגורמים העשויים להגביר הסיכון לחלות במחלות סרטניות  .2

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

בתוספת החמישית  2על פי טבלה ג THM -נדגמו המים המסופקים ל 2016היות ובשנת  .3

כי תדירות  מהתקן בשנה אחת, קבע ה"מנהל" 50% -ובבדיקות נמצא כי הערכים נמוכים מ

דגימות  2הדיגום תופחת.  בהתאם לכך ועל פי תכנית דיגום משרד הבריאות נדגמו סה"כ 

 . 2017של שנת  בתקופת הקיץ  THMעבור 

התוצאות המפורטות להלן מעידות על איכות מים טובה מאוד ומשטרי הפעלה המאפשרים  .4

 הערכים נמוכים מאוד.  זמני שהיה נמוכים.

 

 THMתוצאות בדיקה  – 21טבלה 

תאור סוג  שם נקודה
 נקודה

 תקן יחידות תוצאה סימול תאריך דיגום

 0.1 מג/ל THMs <MRL 04/06/2017 רשת גני שפע

 0.1 מג/ל THMs 0.0007 04/06/2017 רשת ביה"ס שקד



 3.7.2018 תאגיד המים והביוב "מי רעננה" –דו"ח איכות מים שנתי 
 

 
 פלואוריד  6.4.3

 

הפלואוריד נמצא במים באופן טבעי, הינו מלח של פלואור שנמצא בטבע.  במקומות בהם  פלואוריד

 .בקרב האוכלוסייה נמוכה יותרעששת התחלואה ב

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

 .על פני השן שבקעה אל תוך הפה ובכך גורמת לה להיות עמידה יותר בפני חומצה

דווח כי כאשר הוספו למי השתייה באזורים ריד למי השתייה.  הפלרה הוא תהליך הוספת פלואו

מג"ל, ירדה תחלואת העששת בקרב ילדים תוך מספר  1דלי פלואוריד מלחי פלואוריד בריכוז של 

 .שנים והגיעה לשיעור דומה לתחלואה שנמצאה באזורים בהם יש במים ריכוז דומה באופן טבעי

 נפש. 5,000המסופקים לישובים המונים מעל , חלה חובת הפלרת המים 8.2014עד חודש 

 

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

בהתאם לכך, ממועד זה ואילך, לא תדווח חריגה של פלואוריד מהריכוז הרצוי במי שתייה כי אם 

 .ואוריד למי השתייהמדווח ריכוזו הטבעי במים שכן אין תוספת אקטיבית של פל

התקבלה החלטת ממשלה להפליר את המים מחדש אולם ספקי המים טרם נערכו  2017במהלך 

 ליישום הוראה זו.

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

 0.1-0.3כוזו הטבעי המסופקים. ידוע כי ריכוז הפלואוריד הטבעי במי המקור, הוא נמוך מאוד. רי

 מג"ל.

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

 :2017את ריכוזי הפלואוריד ברשת המים של העיר רעננה לשנת  יםהמציג פיםגרתוצאות ולהלן 

 

 תוצאות פלואוריד ברשת – 22טבלה 

תאריך  שם הנקודה
 הדיגום

הגורם 
 הנבדק

 תקן יחידות  תוצאה סימול

ביה"ס 
 לחינוך עצמי

 F >MRL פלואוריד 22/01/2017

 מקג"ל

1700 

 F 146 1700 22/01/2017 בי"ס שקד

ביה"ס 
 לחינוך עצמי

05/03/2017 F 113 1700 

 F 109 1700 26/03/2017 בי"ס שקד

ביה"ס 
 לחינוך עצמי

02/07/2017 F 116 1700 

 F >MRL 1700 16/07/2017 בי"ס שקד

ביה"ס 
 לחינוך עצמי

03/09/2017 F >MRL 1700 

 F >MRL 1700 10/09/2017 בי"ס שקד
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 ביצוע. 100%תאגיד מי רעננה ביצע את בדיקות הפלואוריד כנדרש בתכנית הדיגום, סה"כ 

 

 לסיכום,

 ביצוע. 100%כל תוצאות הבדיקות הכימיות במי השתייה, נמצאו תקינות ובוצעו במלואן, 
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 תשתית עבודות על דיווח .7
 

 אירועי שבר 7.1

באזורי המגורים והתעשייה,  והביוב השפיריםבטבלה מצוינים בנפרד אירועי שבר בצנרת המים 

 באזור החקלאות, ובצנרת הקולחים.  

ומבצע פעולות מתקנות טרם החזרת המים לאספקה סדירה, בין היתר שטיפת פועל ספק המים 

 המערכת ועל פי הצורך שטיפה וחיטוי של המערכת.

 

 ביוב מים נושא פניות התושבים

 64 139 קבלנים

 564 --- סתימות ביוב

 153 --- מכסים

 43 43 פרטי

 303 750 אחר

 --- 227 הפסקת מים

 --- 565 נזילות ופיצוצי מים

 

 

  2017בשנת  שהוחלפוקווי מים  7.2
 

 2017קווי מים שהוחלפו בשנת  – 23טבלה 

 אורך מיקום/רחוב

 463 ששת הימים

 253 דולב

 395 שברץ

 68 בית שמאי

 עד מוצקין חלק דרומי  10אחוזה מבאר 

 אחוזה מירושלים עד משה דיין חלק צפוני

 בעבודה. – 2185

 884 חפץ חיים

 765 דגניה

 470 הברבנאל

 6323.3 סה"כ
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קובעת כי לא יספק ספק מי שתייה ממערכת מים חדשה או ממערכת שעברה שינוי אלא  16תקנה 

המנהל, )הנחיות לביצוע שטיפה וחיטוי במערכות אספקת לאחר שנקט בפעולות הנדרשות בהנחיות 

 (.11/2013המים מיום 

 

שטיפה וחיטוי בסיום הפעולות בהתאם לנוהל חיטוי מערכות מי שתייה  מבצעתאגיד מי רעננה 

11/2013. 

 

 וחיטוי שטיפה מועדי – שתייה מי בריכות .8

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

 2017שטיפה וחיטוי בריכות המים  – 24טבלה 

 

 

העיר רעננה, מקורם מי תהום מהפקה עצמית וגם מי תהום  מקורות המים המסופקים בתחום

על כן, על פי הנחיות משרד  המוזרמים למערכת העירונית מהמערכת האזורית של חברת מקורות.

הבריאות לחיטוי בריכות מי שתייה, הדרישה היא לתדירות של אחת לשנתיים. תאגיד מי רעננה 

 פועל בהתאם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם הבריכה
תאריך 
חיטוי 
 קודם

תאריך 
חיטוי 
 נוכחי

ריכוז 
כלור 

בסיום 
 החיטוי
 מג"ל

רמת 
העכירות 

בסיום 
 החיטוי

 י.ע.ן

ממצאי בדיקה מיקרוביאלית 
 בסיום החיטוי
Coli/100ml 

26 30.2.15 13.2.17 0.37 0.28 

 תקין

24 30.4.15 26.3.17 0.3 0.24 

23 23.8.15 15.3.17 0.35 0.29 

מגדל/בריכה 
 0.21 0.28 20.2.17 3.3.15 6מכון 

 0.32 0.28 15.3.17 26.2.15 דרום 5מכון 

 0.32 0.28 15.3.17 26.2.15 צפון 5מכון 

 0.34 0.37 7.2.17 3.4.15 א'7
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 תושבים פניות בתחום סקירה .9
 

 כלתלונות התושבים בנושאים השונים המפורטים בטבלאות להלן אינן מייצגות את  .א

הפניות, טלפוניות או כתובות, המגיעות למוקד מי רעננה, אלא את חלקן בלבד. חלק 

מהפניות מופנות ישירות לגורמי טיפול אחרים באגפים השונים בעיריית רעננה. בעיות 

 שאינן בתחום אחריות הטיפול של מי רעננה אינן נרשמות במוקד.

מית )השייכת לנכס(, או ת איכות פנייכל תלונה נבדקת ונבחנת האם מדובר בבעי .ב

 בעיה מערכתית שעל התאגיד לטפל.

גם אם מדובר בבעיה בתחום הנכס הפרטי שאינו באחריות במידה והבעיה מאותרת,  .ג

התאגיד פועל וממליץ על פעולות מתקנות, לפני משורת הדין ולמען מתן התאגיד, 

 סיוע לצרכני המים של התאגיד.

 

 התלונות נחלקו לשתי קבוצות עיקריות:

 צבע חריג למים .1

 תלונות טעם וריח .2

 להלן פילוח ממצאי הבדיקה של התאגיד .3

 

 .ל והתייחסות התאגידלהלן פירוט פניות הציבור בנושאים אשר דרשו את טיפו

 

 תלונות התושבים בנושא עכירות במים. – 25טבלה 

 

 

 

 

 

 

 הפרטיתלונות בנושא נוכחות חול או עכירות במים במתחם הנכס  34

תלונות לגביהן דווח כי מדובר בבעיה פנימית השייכת לנכס הפרטי ולא מאפשרת התערבות של  17
 התאגיד

 דווח כי הבעיה במתחם הנכס הפרטי לא אותרה 4

 4בעיה עם תמי  1

 צנרת חדשה שהונחה בחודש שקדם לתלונה 1

 בשל דוד מים חמים בעייתי 1

מדובר באוויר   לשטוף את הקו ולתת למים לעמוד בכוס ולוודא שהצבע נעלם.הוסבר כי יש  -מים לבנים  4
 ואין סכנה לבריאות

 בעיה בתחום הנכס  צבע צהוב למים רק בחלק מהברזים בבית. 1

 תלונות שנבדקו אולם לא אותרה בעיה בתחם הפרטי או הציבורי 5
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 תלונות התושבים על טעם וריח – 26טבלה 

  תלונות על טעם/ריח חריגים במים  46

 

ממצאי בדיקת התאגיד  -תלונות על טעם של כלור ו/או טעם מתכת ו/או טעם לא אופייני  34

מקרים כי מותקן מסנן שאינו מתוחזק כראוי בשאר המקרים דווח על ממצאים  5 -העלו ב

 פנימית שאינה ברורהתקינים ברשת העירונית ועל סיבה 

 

 הסתבר כי מאגר פרטי של המבנה לא עבר ניקוי וחיטוי -תלונה על ריח של ביוב  1
 

.  הובהר כי אין מדובר בבעיה בריאותית אלא וסבר לתושב על ידי התאגידהנושא ה -קשיות למים  1

וספיגת סידן בעיה אסתטית.  הוסבר כי מקורות המים לעיר הינם מי תהום שמקורם בחלחול בקרקע 

 ומגנזיום מהקרקע.

 

בדיקה העלתה שמדובר בבעיות פנימיות של הנכס  -תלונות על צבע חריג למים  11

 ממצאים ברשת העירונית נמצאו תקינים  עצמו.
 

 
 

 לסיכום,

 

 לא נמצאו תלונות מוצדקות בהיבט של מערכת אספקת המים הציבורית. (1

ביתיות כגון דוד ישן, מערכת מים  נמצאו תלונות מוצדקות עם סיבות/תקלות פנים (2

חדשה, שימוש במתקני טיפול במים ללא אחזקה מתאימה, בריכות מי שתייה בתחום 

 הנכס הפרטי ללא טיפול תקין.

 חלק מהבעיות בהן זוהתה בעיה באיכות המים, דווחו למשרד הבריאות בזמן אמת. (3
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 חוזרת מים זרימת מפני השתייה מי אספקת מערכות מיגון  .10

מיפוי של כל העסקים והצרכנים המחויבים במז"ח על פי כללי  מבצעו פועלתאגיד "מי רעננה" 

 בריאות העם והנחיות משרד הבריאות. 

נוהל הוצאת מכתבי דרישה והתראה על הפסקת מים או התקנת המז"ח על ידי  מקייםהתאגיד 

 ם.  התאגיד וחיובם בחשבון המי

קיים רישום מסודר של כל העסקים הנדרשים לפי התקנות )נתונים שהתקבלו ממחלקת רישוי 

 עסקים(.

 המאפשרת ביצוע מעקב התקנות ובדיקות אביזרים. Maxwebקיים שימוש בתוכנת 

בניינים בהם מותקנות  -מתבצע מעקב בתחום העירוני )באמצעות פרטי רישוי ובתחום הפרטי

 כמו כן מעקב התקנות במגזר החקלאי.מערכות כיבוי אש( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.7.2018 תאגיד המים והביוב "מי רעננה" –דו"ח איכות מים שנתי 
 

 

 המים אספקת במערכות מניעתיים סקרים עריכת .11

 

בהתאם לתכנית פעולה שהוגדרה על ידי תאגיד מי רעננה, על מנת לעמוד בדרישת תקנות מי 

 תידרש הגשת סקר מניעתי למקורות המים,  6.2016השתייה והוראת המעבר, לפיה עד 

 פעלו נציגי התאגיד והגישו למשרד הבריאות סקרים מניעתיים למקורות המים כדלקמן:

 19, 2, 23, 13, ,22, 16מי השתייה:  הוגשו סקרים לקדוחי  2015בשנת  .א

 .15 -ו 10הוגשו עבור הבארות  2016בשנת  .ב

 

 קבעו התקנות כי נדרשת הגשת סקר מניעתי למתקן טיפול במים בתדירות שנתית. בנוסף,

 .2017במהלך , 2016לשנת דיווח  התאגיד פעל והגיש את הסקרים של צומתי המיהול 

 

 , כנידרש.6.2018שיוגש עד עוד נערך התאגיד להגשת סקר מניעתי לתשתיות המים 

 . 2017הסקרים ופעילות התאגיד אשר בוצעו בשנת מתוך  ההדגשיםדו"ח זה יפרט את 

 

 א7מיהול מכון  צומת  11.1

אינם מסופקים ישירות לצרכנים בשל חריגה בריכוזי החנקות במי  26 -ו 16בארות  .1

 הגלם.

פועל ומבצע טיפול מתאים למי הגלם, טרם אספקתם כמי שתייה באמצעות התאגיד  .2

 צומת מיהול מבוקרת.  נתוני מי המוצר תקינים.

נתוני הספיקה למיהול מזרם חברת "מקורות" נבחנת בשוטף ומעודכנת במידה  .3

 ונמדדת עלייה בריכוז החנקה במי הגלם.

קה במי המוצר מעבר מערכת הבקרה הרציפה מגיבה מיידית לעלייה בריכוז החנ .4

 מג"ל. 70מג"ל, בעוד שהתקן הוא  60לערך סף שנקבע, 

מפעיל המתקן פועל ומבצע אימות נתונים מול הבקרים הרציפים )כלור וחנקה(  .5

 באמצעות ערכת שדה ומנהל יומן רישום.

 בקרות רציפות ומנתיות: .6

 קיימת בקרה רציפה לרמת הכלור, החנקה והספיקה.  נבדקו -נתונים רציפים .א

הערכים להתראה/תקלה ותקלה חמורה.  מוקפד ביצוע כיול שנתי לבקרים 

 ואימות נתונים אל מול הבקרים בתדירות של פעמיים בשבוע.

תדירות הדיגום למעבדה לריכוז החנקה במי הגלם הוא רבעוני  –דיגום מעבדה  .ב

 ובמי המוצר חודשי, כנדרש.

פקים על ידו בשוטף, מכשיר תאגיד מי רעננה פועל ומבטיח את איכויות המים המסו .7

את עובדיו בקורסי הכשרה ונציגו בשטח הראה בקיאות מלאה באופן פעילות 

 המתקנים שבאחריותו.
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 26מיהול מכון  צומת  11.2
 

)כיום ישירות לצרכנים בשל חריגות בערכי החנקה במי הגלם. מסופקיםלא  19 -ו 2בארות  .1

 אינה פעילה(. 2באר 

טיפול מתאים למי הגלם, טרם אספקתם כמי שתייה באמצעות צומת התאגיד פועל ומבצע  .2

 מיהול מבוקרת.  נתוני מי המוצר תקינים.

נתוני הספיקה למיהול מזרם חברת "מקורות" נבחנת בשוטף ומעודכנת הספיקה לכיוון צומת  .3

 המיהול במידה ונמדדת עלייה בריכוז החנקה במי הגלם של הבארות.

מיידית לעלייה בריכוז החנקה במי המוצר מעבר לערך סף  מערכת הבקרה הרציפה מגיבה .4

 מג"ל. 70מג"ל, בעוד שהתקן הוא  60שנקבע, 

מפעיל המתקן פועל ומבצע אימות נתונים מול הבקרים הרציפים )כלור וחנקה( באמצעות  .5

 ערכת שדה ומנהל יומן רישום.

 בקרות רציפות ומנתיות: .6

 ור, החנקה והספיקהקיימת בקרה רציפה לרמת הכל -נתונים רציפים .א

מוקפד ביצוע כיול שנתי לבקרים ואימות נתונים אל מול הבקרים בתדירות של  .ב

 פעמיים בשבוע.

תאגיד מי רעננה פועל ומבטיח את איכויות המים המסופקים על ידו בשוטף, מכשיר את  .7

עובדיו בקורסי הכשרה ונציגו בשטח הראה בקיאות מלאה באופן פעילות המתקנים 

 שבאחריותו.

 

 23צומת מיהול מכון   11.3
 

אינם מסופקים ישירות לצריכה בשל חריגות בערכי החנקה ואתילן די  23 -ו 13בארות  .1

 ברומיד, במי הגלם.

התאגיד פועל ומבצע טיפול מתאים למי הגלם, טרם אספקתם כמי שתייה באמצעות  .2

 מתקן פחם פעיל וצומת מיהול מבוקרת.  נתוני מי המוצר תקינים.

הספיקה למיהול מזרם חברת "מקורות" נבחנת בשוטף ומעודכנת במידה ונמדדת נתוני  .3

 עלייה בריכוז החנקה במי הגלם.

מערכת הבקרה הרציפה מגיבה מיידית לעלייה בריכוז החנקה במי המוצר מעבר לערך סף  .4

 מג"ל, כנדרש בהנחיות משרד הבריאות לצומת מיהול. 60, ע. שנקב

ת נתונים מול הבקרים הרציפים )כלור וחנקה( באמצעות מפעיל המתקן פועל ומבצע אימו .5

 ערכת שדה ומנהל יומן רישום.

 בקרות רציפות ומנתיות: .6

קיימת בקרה רציפה לרמת הכלור, החנקה והספיקה.  נבדקו  -נתונים רציפים .א

 הערכים להתראה/תקלה ותקלה חמורה.  

תדירות של מוקפד ביצוע כיול שנתי לבקרים ואימות נתונים אל מול הבקרים ב .ב

 פעמיים בשבוע.
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 24מכון  –מיהול  צומת 11.4
 

אינם מסופקים ישירות לצרכנים בשל חריגות בערכי החנקה ולעיתים  15 -ו 10בארות  .א

 באתילן די ברומיד.

על פי תכנית דיגום מתבצע דיגום לחנקה ולאתילן די ברומיד במי –דיגום מעבדה  .ב

ודשית )חנקה( בהתאם לקבוע בתקנות הגלם בתדירות רבעונית ובמי מוצר בתדירות ח

 ובתנאי משרד הבריאות לאישור הפעלת המתקנים.

מערכת הבקרה הרציפה מגיבה מיידית לעלייה בריכוז החנקה במי המוצר מעבר  .ג

 מג"ל, כנדרש בהנחיות משרד הבריאות לצומת מיהול. 60, ע. לערך סף שנקב

והספיקה.  נבדקו  קיימת בקרה רציפה לרמת הכלור, החנקה -נתונים רציפים .ד

הערכים להתראה/תקלה ותקלה חמורה.  במרבית המקרים נמצאה התאמה 

 לדרישות ההנחיות.

 הוצבה בקרה רציפה לרמת העכירות של המים המסופקים.  .ה

תאגיד מי רעננה פועל ומבטיח את איכויות המים המסופקים על ידו בשוטף, מכשיר  .ו

יאות מלאה לגבי אופן פעילות את עובדיו בקורסי הכשרה ונציגו בשטח הראה בק

המתקנים שבאחריותו כולל הבנה לגבי המשמעות התברואית של הבטחת אספקת 

 איכות מים.

 14 תקנה – הצרכן לבקשת בדיקות .12

לתקנות מי  14במסגרת "בדיקות לבקשת הצרכן" כמוגדר בתקנה   1הוזמנה בדיקה על פי דיווח, 

 קה ואת ממצאי הבדיקותלהלן הטבלה המפרטת את סוג הבדי השתייה.

 

תאריך 
הגשת 

 הבקשה 

תאריך 
 הדיגום 

סוג 
 הבדיקה 

 תוצאות רחוב

מתכות  12/09/2017 11/09/2017
 רשת 

 MRL> -נחושת MRL> -ברזל  MRL> -עופרת  32רחוב מכבי 
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 לציבור פרסום .13

ועל כן במהלך השנים  תאגיד מי רעננה רואה חשיבות עליונה בשקיפות מידע לציבור צרכניו

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

 חודשים. 3 -של העיר בתדירות של אחת ל

 

, נערך התאגיד לפרסם בציבור דו"ח שנתי המקיף 2013בכפוף לדרישת תקנות בריאות העם, עדכון 

ות אספקת המים שאחריותו לטובת הבטחת אספקת מי והכולל את הפעולות שבוצעו על ידו במערכ

 השתייה לצרכנים.

 

 דו"ח זה מוגש במסגרת הוראה זו.

 סיכום .14
 

הנהלת תאגיד מי רעננה רואה חשיבות עליונה את הבטחת אספקת המים לשתייה לצרכניו, באיכות 

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

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

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

 לעבודות אחזקה שוטפות במערכות המים.

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

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

בשוטף לפרמטרים כימיים ומיקרוביאליים.  הממצאים תקינים במים המסופקים כפי 

 שהוצג בדו"ח זה.

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

 .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.

  שניוניות ומוקפד ביצוע אימות שניוני נלמד התקן, נרכשו תמיסות כיול  – 6223ת"י

 וכיול תקופתי, כנדרש.

  והגישה למשרד הבריאות.  2017התאגיד הכין תוכנית דיגום לשנת  –הכנת תכנית דיגום  .ה

 התוכנית אושרה והתאגיד פועל לפיה.
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 היערכות לביצוע סקר מניעתי בתשתיות המים: .ו

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

 בשוטף.

 2015הושלם במהלך  –שנים(  5 -סקר מניעתי למקור המים )תדירות נידרשת אחת ל-

2016. 

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

 .2018יוגש במהלך  –( 2018יאוחר משנת 

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

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

הבטחת אספקת מי השתייה באיכות נאותה.  הדו"ח יוגש לעיון משרד הבריאות ויפורסם 

 ט.לציבור צרכניו באתר האינטרנ

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 איכות מי שתייה ראויים ולמען בריאות הציבור.

 

 בברכה,

 

 יאיר פאר

 סמנכ"ל הנדסה
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 , מנכ"ל תאגיד מי רעננה.רו"ח ליאת ליבוביץ

 הבריאות מחוז המרכז., מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה לשכת גב' אתי בורלא

 , מנדס לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות מחוז המרכז.מר משה שכנר

 , מפקחת לבריאות הסביבה ורכזת תחום המים בלשכת הבריאות נפת פתח תקווה. גב' אורלי כהן

 , מנהל חדר הבקרה בתאגיד מי רעננה.מר אברהם ביבי

 , תברואן התאגיד ומפעיל מתקני המיםמר חגי מנשורי

יועצי בקרת איכות מי  –לי בסביבה ציפורי בע"מ -, חברת אורזוהר/אסף שמואל-ורלי סרוסיא

 שתייה.

 


