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 זוהר -הכנה ועריכה מקצועית:  אורלי בסביבה                                       אורלי סרוסי 

 תאגיד המים והביוב "הרי נצרת" -דו"ח איכות מים 

   2022שנת  -( ספטמבר-יולי)חודשים  שלישין רבעו
 איכסאל –נצרת  –עילוט  –יפיע  –ריינה   

 ספטמבר-שלישי יוליסכום הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות לרבעון 

 
 , 2001-( התשס"א 75בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות )מס' 

 2022  בין יולי לספטמברלהלן מוצגות תוצאות הבדיקות הכימיות והמיקרוביאליות שבוצעו 
  .  בתאגיד הרי נצרת

 

 

 

 

 

 

שם 
 הישוב

 סוג הבדיקה
נקודת 
 הדיגום

כמות 
דגימות 
 נדרשת

כמות 
דגימות 

שבוצעה 
 בפועל

אחוז 
ביצוע 
 דיגום

 מס' דגימות תקינות
אחוז 
 חריגה

 

 ריינה
 
 

 0% 66 100% 66 66 רשת בקטריאלית

 כימיה
 100% 1 1 פלואוריד

ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך 
 מהמומלץ*

THM 6 6 100% 6 0% 
 

 יפיע

 0% 45 100% 45 45 רשת בקטריאלית

 כימיה
 100% 1 1 פלואוריד

ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך 
*מהמומלץ  

THM 6 6 100% 6 0% 
 

 עילוט

 0% 27 100% 27 27 רשת בקטריאלית

 כימיה
 100% 1 1 פלואוריד

ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך 
 מהמומלץ*

THM 2 2 100% 2 0% 
 

 נצרת

 0% 361 100% 361 361 רשת בקטריאלית

 כימיה
 טרם התקבלו תוצאות 100% 2 2 פלואוריד

THM 9 9 100% 9 0% 
 

 אכסאל

 0% 36 100% 36 36 רשת בקטריאלית

 כימיה
התקבלו תוצאות טרם 100% 1 1 פלואוריד  

THM 4 4 100% 4 0% 
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 להלן הסברים מפורטים לקריאת הטבלה:
 

 החיידקים הקוליפורמים,במסגרת בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים – בדיקה מיקרוביאלית , 

מי  מ"ל 100 -חיידקי קוליפורם ב 0המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה.  התקן הינו 

 .  שתיה

  למי השתייה המסופקים, תהליך הנועד  ידפלואורבעבר נדרשו ספקי המים להוסיף  -*פלואורידבדיקת

על ידי משרד הבריאות  בוטלה 8/2014החל מחודש למנוע או לצמצם את עששת השיניים בילדים.  

 ר' פירוט תוצאות להלן.  ריכוזו הנמדד במים הינו הריכוז הטבעי.חובת הפלרת המים ועל כן, 

  2022 לשנת ברבעון שלישיתוצאות בדיקות פלואוריד  - 1טבלה 

 נקודת הדיגום תאריך הדיגום שם הישוב
 תקן תוצאה

ג"לקמ ג"לקמ   

 12.09.22 נצרת
 

 420 סאלח מוטראן דודג

1700 
 )אין תקן מיני'(

 390 מסגד השלום

 470 ביס יסודי ב 12.09.22 ריינה

 320 ביס יסודי ב 13.07.22 יפיע

 480 יציאה-מגדל  12.09.22 איכסאל

 470 זכריה עאטף שחאדה 11.07.22 עילוט

 

 בדיקה ל-THM- מדובר בתוצרי לוואי של חיטוי המים. חומרים אלה עשויים  -תוצרי לוואי של חיטוי

על   .מיקרוגרם לליטר 100. התקן הינו להיווצר כתגובה בין חומר החיטוי וחומר אורגני המצוי במים

 יום. 14מקג"ל למשך תקופה שלא תעלה על  150פי התקנות ניתן לספק מי שתייה בריכוז מקס' של 

כפי שניתן להתרשם, .  להלן תוצאות הדיגום, על פי תוכנית הדיגוםבוצע הדיגום קופה המדווחת תב

 כל התוצאות מתחת לסף התקן.

 

תאריך  שם הישוב
 נקודת הדיגום הדיגום

 תקן תוצאה

ג"לקמ ג"לקמ   

 נצרת

19.07.22 

 11 כלי בית יזבק

100 

 37.6 כניסה קו דיין

 61.1 סאלח מוטראן

 ריינה
 46.9 מסגד

 42.9 כניסה לרשת

 יפיע
 0.4> כניסה מקורות

 23.3 מוסטפא מורד

 31.5 אבו ראס עילוט

 אכסאל
 0.4> נאיף חבשי

 1.6 ח"צ אכסאל
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 נקודת הדיגום תאריך הדיגום שם הישוב
 תקן תוצאה

ג"לקמ ג"לקמ   

 10.08.22 נצרת

 61.3 כלי בית יזבק

100 

 46.8 כניסה קו דיין

 50.1 סאלח מוטראן

 24.08.22 ריינה
 32.8 מסגד

 11.9 כניסה לרשת

 17.08.22 יפיע
 7.5 כניסה מקורות

 21.9 מוסטפא מורד

 2 עלי אחמד גאסן 30.08.22 עילוט

 22.08.22 אכסאל
 52.2 נאיף חבשי

 36.4 ח"צ אכסאל
 

 נקודת הדיגום תאריך הדיגום שם הישוב
 תקן תוצאה

ג"לקמ ג"לקמ   

 07.09.22 נצרת

 33.8 כלי בית יזבק

100 

 22.1 כניסה קו דיין

 41.5 סאלח מוטראן

 07.09.22 ריינה
 26.1 מסגד

 23.3 כניסה לרשת

 14.09.22 יפיע
 1.5 כניסה מקורות

 5.2 מוסטפא מורד
 

 

  על פי תקנות מי השתייה, נדרש ביצוע דיגום למתכות רשת )ברזל, נחושת  – מתכות רשתבדיקת

תדירות הדיגום בעיר נצרת היא שנתית,   ועופרת( על מנת לוודא את טיב צנרת ההולכה.

 שנים. 3 -, אחת לבריינה/יפיע/איכסאל היא אחת לשנתיים ובעילוט

 בוצעה בדיקה למתכות רשת בנצרתלא ת בתקופה המדווח. 

 ברבעון הקודםמתכות רשת לובוצע דיגום תוכן נצרת ביישובים, יפיע, ריינה, אכסאל ו .

 דווחו ברבעון קודם.הממצאים 

  2023הידגם שוב בשנת תוכנן למולכן לא , 2020בעילוט בוצע דיגום למתכות רשת בשנת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022שנת  3רבעון   תאגיד המים והביוב "הרי נצרת""
  

 

4 
 זוהר -הכנה ועריכה מקצועית:  אורלי בסביבה                                       אורלי סרוסי 

 בדיקות כלור ועכירות
 

 במסגרת הדיגום המיקרוביאלי, מתבצע ניטור לכלור ולעכירות כבקרה נוספת של איכות המים המסופקים.  

 יום ועל כן מתבצע ניטור נוסף לכלור ולעכירות. 28 -בישוב עילוט תדירות הדיגום למעבדה הוא אחת ל

 מג"ל 0.5-0.1ריכוז הכלור הנדרש:  

 י.ע.ן. 1רמת עכירות מקסימלית מותרת:  

  כפי שניתן להתרשם,   .ות עכירות לתקופה זו מוצגים להלןריכוזי כלור ורמממצאי בדיקות לגרפים של

 הערכים תקינים.

 

 נצרת:

 

 

 

 ריינה:
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 יפיע:

 

 

 

 אכסאל:

 

 

 

 עילוט:
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 לסכום,

 תאגיד הרי נצרת פועל ומבצע את חובותיו למען בקרת איכות מי השתייה המסופקים לצרכנים 

 השונים.

אגיד ואושרה על ידי בוצעו כל הבדיקות הנדרשות על פי תכנית דיגום שהוכנה על ידי הת .1

 .רשות הבריאות

   תקינות.המיקרוביאליות והכימיות תוצאות הבדיקות  .2

נמוכה מאוד ורמת עכירות נמוכה.  ממצאים אלו יכולים ניתן לדווח על דרישת כלור  .3

 להעיד על תנאי תפעול ואחזקה תקינים ואיכות מים טובה.

תאגיד הרי נצרת פועל מתוך אחריות ושקיפות מלאה לצרכניו ומפרסם דו"ח זה בדבר  .4

 .איכות המים, כנדרש

 

 

 בכבוד רב,

 

 סייב,נאיגור אפאינג' 

 ראשימהנדס 


