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וכימיותמיקרוביאליותביצוע דיגום לבדיקות •

ניהול אירועי זיהום מים על פי דרישה

הכנת תכנית דיגום•

שנתיים/חצי שנתיים/חות איכות מים חודשיים"הכנת דו•

פרסום ותיעוד•

"יובלי העמק"התחייבות חברת -סיכום ביניים 



אחוז ביצוע דיגום ואחוז חריגים  

.היישוביםבמרבית100%-לקרוב,מאודגבוהיםדיגוםביצועאחוזי1.

:דיגוםלחוסראפשריותסיבות

.המיםספקיידיעלשהושבתדיגוםברז-א

.הדיגוםבאזורמיםהפסקת-ב

,המיקרוביאליהשתייהמיתקןהחמרתלמרות–מיקרוביאלייםחריגהאחוזי.2

,אחדחריגאירועלמעטכילצייןגאיםהננו

.המועצהביישוביהמסופקיםהשתייהבמיחריגותבדיקותתוצאותהתקבלולא



בדיקות כימיות

:הבאיםלפרמטריםכימיותבדיקותבוצעוכןאם2014שנתבמהלך

חריגותללא,בוצע–רשתמתכות-א

.בוצע-פלואוריד-ב

.אלהבימיםמושלם–(חיטוישללוואיתוצרי)THM-ג

ואתרייישוביברחביבחודשפעמייםהנדגמיםועכירותכלורנתוני-ד

.בשוטףמבוצע–המועצה



רמת תוצרי הלוואי של החיטוי בתחום היישובים



פלואוריד

איסורחל26.8.2014מיוםהחל,השתייהמיבתקנות40תקנה,מעברלהוראתבהתאם1.

.מחויב,זהבשלבהדיגוםהמש.המיםהפלרתעל

קרי חברת , הספק המעביר את המיםאחריות -הבהרות בנוגע לממצאי הבדיקות.  2

.  נפש5000מעללהוסיף פלואוריד למים המסופקים ליישובים ,הצפוןמרחב "מקורות"

נפש ועל כן אין כל 5000-עמק יזרעאל מונים פחות מ. א.מקרה יש לציין כי יישובי מבכל .   3

.  את המים המסופקים להםלהפלירחובה 



מתכות רשת

נקודות  2בתוכנית הדיגום תוכנן ביצוע של •
.דיגום

נקודות דיגום על  3-בפועל בוצע דיגום ב•
3מנת לדחות את מועד הביצוע הבא לעוד 

.שנים

אנו ממתינים  .  ממצאי הבדיקות תקינות•
לדיווח מלא של הממצאים ונעבירם  

.ליישובים בצורה מרוכזת



דוגמא
הצגת נתוני כלור  

ועכירות



אירועים חריגים 

תיאור-טיפול משותף

ממצאי הבדיקה

.  ח"מזשפעל ללא חוזרת ממוסך זרימה , חשד

חיידקי קוליפורם וחיידק  2, אחתחריגה בנקודת דיגום תוצאה 

.E.Coliאחד מסוג 

בחיבורי  ל"מג0דיגום שגרתי נמדדו ריכוזי כלור של במהלך 

הרשתצרכן ובנקודות 

בכניסה ממקורות  ל"מג0.1ריכוז כלור חופשי של נמדד 

.ל"מג0.09-ו0.05ובהמשך נקודות הדיגום נמדדו ערכים של 

הרגיש , ימים מביתו6היעדרות של לאחר -תלונת תושב 

.המתלונן בברז המטבח בריח וטעם חריגים

נקודה : נקודות3-טעם וריח נערכו ב, עכירות, כלורבדיקות 

ובברז ביתו של , לפני שעון ביתו, ברשת באזור בית המתלונן

.הבדיקות נמצאו תקינותכל .  המתלונן



מניעת זיהום  

היערכות



פרסום לציבור

מתוך,המועצהליישובישירותנותנת"העמקיובלי"חברת

במהלךומפרסמתפועלת,לציבורמידעלשקיפותהחובה

במערכותהבדיקותתוצאותממצאיאתהאחרונותהשנים

.חודשים3-לאחתשלבתדירותביישוביםהמיםאספקת

נערכה,2013עדכון,העםבריאותתקנותלדרישתבכפוף

אתוהכוללהמקיףשנתיח"דובציבורלפרסםהחברה

שאחריותוהמיםאספקתבמערכותידהעלשבוצעוהפעולות

.לצרכניםהשתייהמיאספקתהבטחתלטובת

למצואניתןבואינטרנטאתרהקימה"העמקיובלי"חברת

מיאיכותהבטחתבנושאהיתרבין,ועדכוניםפרסומים

www.yuvaley.org.il:האינטרנטאתרכתובת.השתייה



בדיקות לבקשת הצרכן
היערכות

פרסום באינטרנט והכנת מחירון

בקשת צרכן
בדיקה  

מיקרוביאלית

בדיקה כימית
קבלת ממצאי  

מעבדה

פענוח  
תוצאות ודיווח 



הבטחת אספקת מי השתייה
תפעול ואחזקה
בקרת איכות

סיכום

עובדיםהדרכת-א

ואחזקהתפעול-ב

לנתוניםבהתאםבשוטףועדכונהדיגוםתכניתהכנת-ג

.בשטח

.חריגיםבמצביםחקירתיסקרביצוע,דיווח-ד

.המיםבתשתיותמניעתיסקרלביצועהיערכות-ה

עדיפותלסדרבהתאםהמיםאספקתמערכותמיגון-ו

.החברהברחבי

.מלאהושקיפותאחריותמתוךלציבורפרסום-ז



היערכות  
2015תכנית דיגום 

.קבלת אישור משרד הבריאות לתוכנית הדיגום שאושרה

2015בדיגום במהלך המחוייביםניתוח הפרמטרים 

בדיקת עלויות


