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דו"ח איכות המים של "מקורות" לשנת 2017 מצביע על אספקת 
מי שתייה באיכות גבוהה מאוד

מהדו"ח עולה כי בשנת 2017 בוצעו 150,652 בדיקות מיקרוביאליות וכימיות במי השתייה המסופקים ובמי הגלם לפני טיפול, כולל בדיקות שדה. זאת 
בהתאם לתקנות בריאות העם למי שתייה ולתוכנית הדיגום שאושרה ל"מקורות" על ידי משרד הבריאות. 99.88% מהבדיקות היו תקינות.

מתוך כלל בדיקות איכות מי השתייה המסופקים, אחוזי החריגות שנמצאו הם נמוכים בקנה מידה בין-לאומי ונאמדים בסה"כ ב-0.03% בבדיקות הכימיות 
וב-0.42% בבדיקות הבקטריאליות.                        

לשם השוואה, סטנדרטים בין-לאומיים קובעים כי  מערכת מים נחשבת לאמינה וטובה אם אחוז החריגות הבקטריאליות במים המסופקים דרכה קטן 
מ-5%. בעקבות סטנדרט זה נקבע בתקנות בריאות העם למי שתייה כי נדרש סקר תברואי-חקירתי במערכת מים, שבה אחוז החריגות הבקטריאליות עולה 

על 5% בשנה. ב"מקורות", כאמור, שומרים על חריגות של עשיריות האחוז בלבד.

בכל מקרה בו נמצאה חריגה מתקנות בריאות העם למי שתייה דווחו הממצאים למשרד הבריאות ובוצעו פעולות מתקנות באופן מידי, כך שהמים שסופקו 
לצרכנים היו טובים וראויים לשתייה גם בשנת 2017.

"מקורות" ממשיכה ושומרת על הישג תפעולי בקנה מידה עולמי גם בשיעור פחת המים: שיעור הפחת עמד בשנת 2017 על 3.4% בלבד!  לשם ההשוואה, 
פחת המים הממוצע במדינות המפותחות עומד על כ-15%. שיעור פחת המים של "מקורות" מביא לחיסכון שנתי של  כ-200 מיליון ש”ח למשק המים. 

התייחסות "מקורות" לדו"ח איכות מי השתייה בישראל: 
"מדו"ח איכות מי השתייה לשנת 2017, עולה כי גם בשנה זו איכות המים שסופקו על ידינו למשקי הבית הייתה טובה מאוד והם היו בטוחים וראויים 
לשתייה. חברת ״מקורות״ רואה עצמה מחויבת להבטיח אספקת מי שתייה באיכות גבוהה ויוזמת פעולות רבות כדי שאזרחי המדינה יוכלו ליהנות ממים 
איכותיים כל הזמן. בעזרת מערך טכנולוגי מתקדם וידע מקצועי נרחב, "מקורות" יודעת לתת מענה טוב ביותר לאתגרי איכות המים, ושוקדת על פיתוח 
אמצעים ותהליכים מהמתקדמים בעולם, לרבות אמצעים ותהליכים הקשורים לניטור המים, ביטחון המים וניהול אירועי מים, מתוך היערכות מתמדת לכל 

תרחיש או אפשרות ומתוך ראיה קדימה, למען הדורות הבאים".

סקירה על איכות המים לשנת 2017

מבוא
חברת המים הלאומית "מקורות" מציגה את עיקרי דו"ח איכות מי השתייה בישראל לשנת 2017. "מקורות" רואה בדו"ח זה חלק בלתי נפרד מאחריותה 

הציבורית ומערך השקיפות שאליו היא מחויבת לתושבי המדינה, כמי שמחזיקה עבורם בנאמנות את אחד מהמשאבים האסטרטגיים החשובים ביותר. 

דו"ח איכות המים של "מקורות" מפורסם ב"יום המים הבין-לאומי", שאותו מוביל ארגון האומות המאוחדות )האו"ם( בכל רחבי העולם. יום זה עומד 
השנה בסימן: טבע למים, ובמשמעותו הרחבה - האתגר הניצב בפני מדינות רבות ביצירת פתרונות המבוססים על משאבים טבעיים לטובת פתרון בעיות 

מים ושמירה על המערכות האקולוגיות. 

כך חותר האו"ם להביא להפחתת חלקם של מי השפכים הלא מטוהרים מכלל השפכים המוזרמים מחד, ולהגדלת היקפי ִמחזור המים והשימוש החוזר 
והבטוח בהם מאידך – יעד שבו בולטת מדינת ישראל, עם שיעורי השבת מים לחקלאות מהגבוהים בעולם )85%(, שאת רובם משיבה "מקורות" )60%(. 

הטיפול בביוב והשבת קולחים לחקלאות חשוב גם לשמירה על מקורות המים הטבעיים, העיליים והתת קרקעיים, ולשמירה ולהגנה על הסביבה.  

מנתוני האו"ם אף עולה כי 1.8 מיליארד בני אדם משתמשים במים המזוהמים בגורמי תחלואה, המעמידים את האוכלוסייה בסכנה מתמדת. גם נתון זה 
מעצים את מעמדה של מדינת ישראל בעולם בכל הקשור לטיפול באיכות מי השתייה, כפי שיפורט בהמשך. 

משרד הבריאות קובע את ערכי איכות המים המותרים באמצעות תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה(, הבאות להבטיח אספקת מי 
שתייה באיכות שלא תגרום לתחלואה של צרכני המים. התקנות קובעות את דרישות איכות מי השתייה ואת הבדיקות שיש לבצע כדי להבטיח את האיכות 

והטיפולים המיוחדים הנדרשים במים, כגון: סינון וחיטוי.  

הדו"ח המצורף מציג את עיקרי הפעילויות שבוצעו על-ידי "מקורות" אשתקד )שנת 2017( לטובת בקרה ואבטחת איכות המים המסופקים במערכת המים 
הארצית ובמערכות אספקה קטנות יותר. 

כל התרעה על חשש לתקלה מטופלת באופן מידי באמצעות פעולות מתקנות. פעולות מתקנות אלו עשויות לכלול, בין היתר, תיקון של רמת החיטוי, שינוי 
מקורות מי השתייה למקורות חלופיים, שטיפת קוים וניקוזם ובדיקות חוזרות של המים על מנת לנטר את יעילות הפעולות שבוצעו. 

כל תקלה שיש לה השפעה על איכות המים מדווחת בזמן אמת למשרד הבריאות והפעולות המתקנות מבוצעות בתיאום עם משרד הבריאות.
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יצוין כי אבטחת איכות המים במערכת הארצית מחייבת בקרה ומעקב רציפים על איכות המים והכנת כלים מתאימים להתמודדות עם מצבי כשל באיכות 
המים המסופקים באמצעות מערכת המים הארצית ובאמצעות מערכות מים קטנות יותר. כדי להבטיח שהמים יגיעו לצרכנים באיכות הנדרשת, מקובל 
בכל הארצות המפותחות, שהפיקוח על איכות המים ומניעת זיהומם יתחיל במקור המים וימשיך למערכות הטיפול, ההולכה והאיגום של המים המסופקים. 

שרשרת אספקת המים של 'מקורות' מתחילה במתקני ההפקה או ברכישת המים מיצרנים פרטיים, עוברת דרך מתקני הטיפול במים, מערכות ההולכה 
והאגירה ומגיעה עד לנקודת האספקה לרשתות המים של תאגידי מים עירוניים, מועצות מקומיות, רשויות במרחב הכפרי, אגודות פרטיות וצרכנים נוספים.

סך כול צרכני הקצה שאליהם מגיעים מי השתייה אותם מספקת 'מקורות' עומד על כ-7.5 מיליון תושבים מכלל אוכלוסיית ישראל.

לטובת הבטחת מי שתייה איכותיים בכל רחבי הארץ, מפעילה "מקורות" מערך משולב של טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם לטיפול במים, ניטור ובקרה. 
מערך זה מאפשר ל"מקורות" לספק מים העומדים בכל דרישות האיכות המחמירות ומציבים את מדינת ישראל בחזית מדינות העולם המערבי בתחום 

איכות המים המסופקים. 

זאת ועוד: חלק מתפיסת אבטחת איכות המים וצעד משלים לתהליכי הטיפול והניטור כולל שמירה על מקורות המים ואזורי ההשפעה של מתקני ההפקה 
מפני זיהום סביבתי. "מקורות" אימצה גישה זו ופועלת למנוע ולמזער סיכונים פוטנציאליים למקורות מים ולמערכות האספקה על ידי ביצועם של סקרים 

תברואיים מניעתיים למתקני החברה ולמערכות האספקה, כנדרש בתקנות.

התוצאות של מכלול הבדיקות, הבקרות והסקרים שביצעה "מקורות" בשנת 2017, מוכיחות כי גם אשתקד איכות מי השתייה שסופקו על-ידי החברה 
לצרכנים הייתה טובה מאוד והמים היו בטוחים וראויים לשתייה, בהתאם לתקנות בריאות העם. 
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מקורות מי השתייה בישראל
"מקורות" מספקת כ-84% ממי השתייה במדינה, המופקים ממספר מקורות עיקריים: מי תהום באמצעות קידוחים, מים עיליים המופקים מהכנרת, מים 

עיליים המופקים ממעיינות באזור צפון הארץ, מים מותפלים המופקים ממתקני התפלת מי-ים ומים מותפלים המופקים מקידוחי מים מליחים.

בתקופה האחרונה צומצמה משמעותית הפקת המים מהכנרת ומהמעיינות עקב היעדר מי גשמים בכמות מספקת. מיעוט המשקעים אף הביא לצמצום 
הפקת מי תהום מקידוחים בצפון הארץ ובאזור הגליל.  לאחר חמישה חורפים שחונים במיוחד, מצב מקורות המים באזורים אלה הוחמר מאד ומפלסי מי 
התהום הגיעו לשפל היסטורי. במטרה למנוע פגיעה בלתי הפיכה במקורות המים, הוחלט לצמצם ככל הניתן את השימוש בקידוחים ולתגבר את אספקת 

המים לאזורים אלה במים מותפלים מהמערכת הארצית. 

כיוון אספקת המים באמצעות 'המוביל הארצי' שונה ובמקום הזרמת מים מצפון לדרום, מספק 'המוביל  הארצי' בשנים האחרונות  מי ים מותפלים מדרום 
לצפון – מחדרה לכיוון חיפה ועד לכרמיאל.

מגמה זו העצימה את התבססות צריכת מי השתייה בישראל על מי-ים מותפלים, המופקים בחמשת מתקני ההתפלה שלאורך רצועת ים התיכון, נרכשים 
ע"י חברת מקורות ומועברים לכל חלקי הארץ בו-זמנית, באמצעות 'המוביל הארצי החדש'. ובשנים האחרונות גם באמצעות "המוביל הארצי" המסורתי.

 

השפעת ההתפלה על איכות מי השתייה המסופקים
בעקבות שנות הבצורת הרצופות  עמד משק המים הישראלי בתחילת שנות ה- 2000  בפני משבר חמור. הקמת מתקנים להתפלת מי ים בקנה מידה נרחב, 

בנוסף לעידוד השימוש החוזר במים, בעיקר באמצעות טיהור וניצול קולחים בחקלאות, התוו את הדרכים ליציאתו ממשבר המים דאז. 

הרחבת השימוש במים המותפלים שינתה באופן דרמטי את תמהיל המים המסופקים במערכת המים הארצית: המערכת, שהתבססה באופן מאסיבי על 
הפקה ממי תהום ומים עיליים, עברה להתבסס על מי ים מותפלים כמקור מרכזי. בעקבות שינוי זה שונו כיווני הזרימה, גדלו העברות המים בין האזורים 

השונים, גדלה מורכבות הטיפול במערכת ושונתה מערכת האספקה. 

לנוכח צורכי המים הגוברים בישראל, יצרה "מקורות" מערכת אספקת מים ארצית משולבת, הבנויה משני מובילים ארציים:  

· "המוביל הארצי״ המסורתי, המשמש בשנים האחרונות בשני אופנים - גם להעברת מים מצפון הארץ, מימת הכנרת, למרכז הארץ ולדרומה וגם להעברת   
    מים מותפלים מדרום הארץ לצפונה.   

· "המוביל הארצי החדש" – מגה פרויקט הנותן מענה לקליטת מי הים המותפלים והזרמתם ממערב למזרח ולכל  רחבי הארץ בו-זמנית, באמצעות מודלים 
    מתקדמים לניהול משאבי המים, גמישות תפעולית ויעילות אנרגטית.

יחד עם זאת, ועל-אף מורכבות מערכת המים המשולבת והמסועפת, ניתן לראות מהתוצאות המוצגות בדו"ח, כי איכות המים נשמרת ומספר החריגות 
הכימיות והבקטריאליות עומד על שיעורים נמוכים מאוד, בכל קנה מידה. 

היקף צריכת מי השתייה 
בשנת 2017 נרשם שיא של כל הזמנים בצריכה המים הכוללת במדינה, בזמן ש"מקורות" סיפקה 1.647 מיליארד קוב מים לכלל הצרכים, לרבות החקלאיים. 
צריכת המים הכוללת במדינה הגיעה, במהלך 30 השנים האחרונות, ליותר מ-1.5 מיליארד קוב מים רק עוד שלוש פעמיים: בשנת 1998 )1.503 מיליארד 

קוב מים(, בשנת 2007 )1.520 מיליארד קוב מים( ובשנת 2016 )1.596 מיליארד קוב מים(. 

צריכת מי השתייה אשתקד היוותה כ-55% מכלל צריכת המים בישראל ונאמדה ב-908 מיליון קוב מים אשר סופקו על-ידי 'מקורות' לשימושים ביתיים, 
גידול של 1.6% לעומת שנה קודמת. 

הביקוש הגובר למי שתייה בישראל נבע מהגידול הטבעי באוכלוסייה ומהעלייה ברמת החיים, אולם הושפע גם מחמש שנים שחונות רצופות ומההתחממות 
־הגלובלית. את ההשפעות הללו ניתן גם לראות במצבם של מאגרי המים הטבעיים המרכזיים בישראל – אקוויפר החוף, אקוויפר ההר וימת הכנרת - המ

צויים נכון לסוף שנת 2017 בגרעון מצטבר של כ-2.5 מיליארד קוב מים ביחס ל"קווים הסגולים" - הנפח התפעולי הכולל שלהם, ובגרעון מצטבר של כ-1.2 
מיליארד קוב מים ביחס ל"קווים הירוקים" –   היכולת התפעולית הרצויה.  

הפער המדאיג בין זמינות כמויות המים לשתייה בשלושת מאגרי המים לבין צריכת המים הגוברת, מביא למעשה את משק המים בישראל להתמודדות 
מחודשת עם הצורך בהגדלת היצע המים. 

להלן עיקרי הממצאים - איכות מי השתייה בישראל לשנת 2017
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אתגרי אבטחת איכות מי השתייה
למים המופקים מכל אחד מארבעת המקורות הרכב כימי שונה. השֹונּות באיכותם הכימית נובעת ממספר סיבות, ביניהן: הגיאולוגיה של האזור והרכב 

הסלעים אשר דרכם מחלחלים המים, סוג מקור המים ורמת מליחותם. 

תרומת המקורות השונים משתנה בהתאם להנחיות התפעול של רשות המים, יכולות המערכת ורמת הצריכה, ויוצרת שינויים בתמהיל המים המסופקים. 
השינויים מתבטאים בהרכב המים ברמה שנתית, חודשית ואף יומית. איכותם התברואית של כל מקורות המים עומדת בדרישות תקנות בריאות העם.

־מי השתייה המסופקים לצרכנים חייבים להיות נקיים ממיקרואורגניזמים מחוללי מחלות. מאחר וביצוע בדיקות אלו אורך זמן רב ואינו ישים טכנית וכל
כלית, מחייבות התקנות ביצוע בדיקות לנוכחות חיידקים אינדיקטורים )סמנים( אשר לכשעצמם אינם מזיקים ושבדיקתם מהירה ופשוטה. חיידקים אלה 
נפוצים יותר ועמידים יותר לתנאי הסביבה. נוכחותם במים של החיידקים האינדיקטורים מצביעה על כך שגם גורמים פתוגניים עלולים, אם כי לא בהכרח, 

להיות במים, ולכן, כאמצעי ביטחון בלבד, מחייבת טיפול מידי ותהליך של בקרה חוזרת.

על רקע ההבדלים בהרכב הכימי של המים המופקים ו/או ברגישותם של מקורות המים לזיהומים בקטריאליים, מחויבים ספקי המים לעמוד בתקנות בריאות 
העם של משרד הבריאות. התקנות קובעות את דרישות האיכות של מי השתייה, וכן קובעות את הדרישות לגבי הבדיקות שיש לבצע כדי להבטיח את 

האיכות ולגבי הטיפולים הנדרשים במים, כגון: סינון וחיטוי.  

החל מאוגוסט שנת 2013 הוחמרו עוד יותר התקנות הנוגעות לאיכות התברואית של מי השתייה ומתקני מי השתייה, תוך התבססותן על התקנים המובילים 
והקפדניים בעולם. 

פעולות בקרת איכות מרכזיות
"מקורות" נוקטת באופן מתמיד בפעולות שוטפות ומגוונות למניעת תקלות. זאת במטרה לספק מים העומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה, לרבות 

באמצעות בקרה על איכות המים המסופקים לצרכנים ובתיאום מלא עם רשות המים ומשרד הבריאות.

פעולות הבקרה כוללות, בין היתר:
 סקרים תברואיים מניעתיים תקופתיים.··
 בדיקות איכות מים שגרתיות המבוצעות במתקני ההפקה, הרכישה, במתקני הטיפול ובמערכות האספקה.··

·  חיטוי המים ביציאה ממתקני ההפקה והרכישה לשם שמירה על איכות המים, בהתאם לדרישות משרד הבריאות ובקרה רציפה על ריכוז חומר החיטוי   
   ועכירות המים.

·  מכשירי מדידה אוטומטיים המותקנים במערכות האספקה וביציאה ממתקני הטיפול והחיטוי, המנטרים באופן רציף את איכות המים ומשולבים   
   במערכות הפיקוד והבקרה.

·  פיקוח על מערכות המים המבוצע באמצעות חדרי בקרה מאוישים הפועלים 24 שעות ביממה ומקבלים נתונים של אספקת מים ואיכות מים ממכשירי      
   המדידה וכן התרעות מידיות במקרים של חשש לתקלה. 

כל התרעה על חשש לתקלה מטופלת באופן מידי באמצעות פעולות מתקנות. פעולות מתקנות אלו עשויות לכלול, בין היתר, תיקון רמת החיטוי, שינוי 
מקורות מי השתייה למקורות חלופיים, שטיפת קווים וניקוזם ובדיקות חוזרות של המים על מנת לנטר את יעילות הפעולות שבוצעו. 

כל תקלה שיש לה השפעה על איכות המים מדווחת בזמן אמת למשרד הבריאות והפעולות המתקנות מבוצעות בתיאום עם משרד הבריאות.

כמו כן יודגש, כי לאחר ביצוע הפעולות המתקנות, המים המסופקים מנוטרים בהקפדה ואיכותם עומדת בכל התקנים הנדרשים והינה טובה וראויה.
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היקף בדיקות מי השתייה ב-2017
בהתאם לתקנות ולהנחיות משרד הבריאות, ואף מעבר להן, ביצעה "מקורות" אשתקד 150,652 בדיקות מים בקטריאליות וכימיות במי השתייה המסופקים. 

בדיקות "מקורות" התבצעו על-פי החלוקה הבאה: 

מרחב

בדיקות כימיות בדיקות מיקרוביאליות

במתקני מי תהום לפני חיטוי 
)בשלב טרום אספקתם(

במים מסופקים אחרי חיטוי

מספר 
הבדיקות 

מספר 
הבדיקות 
התקינות 

אחוז 
הבדיקות 
התקינות 

מספר 
הבדיקות 

מספר 
הבדיקות 
התקינות 

אחוז 
הבדיקות 
התקינות 

מספר 
הבדיקות 

מספר 
הבדיקות 
התקינות 

אחוז 
הבדיקות 
התקינות 

5,3665,35799.837,1487,10599.4024,22824,22699.99צפון

2,0212,021100.002,8662,866100.00-חבל הירדן

7,5207,50399.7714,20214,14299.5842,97542,95499.95מרכז

5,8915,88799.936,2666,24699.6832,16932,16599.99דרום

18,77718,74799.8429,63729,51499.58102,238102,21199.97סה”כ

האיכות הכימית של מי השתייה המסופקים
בתחום בדיקות המים הכימיות ביצעה "מקורות" במהלך 2017 מעל ל-102,238 בדיקות, מתוכן 99.97% עמדו בספים המוגדרים בתקנות. 

שיעור עמידה גבוה זה דומה לשיעורי העמידה הגבוהים מאוד באיכות הכימית של מי השתייה, המסופקים על-ידי "מקורות", שנרשמו בישראל לאורך 
השנים האחרונות, בהתאם לתקנות בריאות העם למי שתייה. 

היכולת לשמור על שיעור חריגות כימיות נמוך כל-כך איננה מובנית מאליה, קל וחומר עם כניסתן לתוקף ב-2013 של התקנות החדשות והמחמירות יותר 
בנוגע לאיכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי השתייה, לרבות הוספת כ-50 מדדים כימיים חדשים לבדיקה. 

כך, לשם ההשוואה, ב-2010 ביצעה "מקורות" בהתאם לתקנות כ-72,000 בדיקות כימיות במי השתייה אשר הצביעו על שיעור חריגה של 0.03%, בעוד 
שב-2017 ערכה "מקורות" בהתאם לתקנות, ואף מעבר להן, מעל ל-102,238 בדיקות כימיות, אשר הצביעו על שיעור חריגה זהה. 
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האיכות הכימית של מי השתייה המסופקים ב-2017 על-פי אזורי אספקה
אזורים שבהם נרשמו אפס חריגות 

* בית שאן
* גליל מערבי
* חוף הכרמל

* עמק יזרעאל
* נפתלי

* עין אביב
* עין זיו

* רמת הגולן
* יודפת

* שמר דרומי וצפוני

דוגמאות לדרכי טיפול בתקלות מהותיות שהשפיעו על האיכות הכימית של המים 

הפעולות שננקטו על-ידי "מקורות"תיאור התקלהמועד התקלה

ינואר 
2017

תלונות צרכנים מהיישובים חיפה, קריות, עפולה 
והאזור על טעם וריח במים.

מבדיקות נרחבות שנערכו עלה כי הסיבה לתלונות הייתה שינוי מקור המים 
המסופקים ממתקן ההתפלה בחדרה )אשר הושבת לצורכי עבודות אחזקה( 

למי "המוביל הארצי" )כנרת(. 
יצוין, כי השינוי נערך בתיאום עם משרד הבריאות וכי הודעה על שינוי מקור 

המים הועברה לספקים המקומיים וכן כי המים המסופקים עמדו באיכות 
התברואית הנדרשת בתקנות. 

ריכוזי הכלור ברשת האספקה בדיגומי 'מקורות' ואף ברשת הפנימית של 
הצרכנים היו תקינים. בעקבות התלונות, ננקטו פעולות להפחתת ריכוזי הכלור 

ברשת אספקת המים.

דצמבר 
2017

עכירות במים המסופקים לעיר אלעד בעקבות 
הפעלה ראשונה לאספקה של קו חדש לעיר 

מתחנת אלעד. משרד הבריאות הנחה על 
הרתחת מים בעיר.

נסגרה יציאת המים מבריכות אלעד ונערך הניקוז של הבריכות. אספקת 
המים לאלעד התבצעה תוך עקיפת הבריכות והרשת העירונית ביישוב נשטפה 

ונוקזה. 
בהנחיית משרד הבריאות בוצעו דיגומים נוספים בעיר ובבריכות אלעד. לאחר 

קבלת בדיקות חוזרות תקינות בבריכות וברשת האספקה, אספקת המים חזרה 
לשגרה והנחיית ההרתחה בוטלה.

אזורים שבהם נרשמו שיעורי חריגות של עד 0.6% )*(

* זבולון )חיפה(
* יששכר

* בקעת הירדן
* משולש ויהודה ושומרון

* גדרה
* גרנות
* נתניה

* פרדס חנה-בנימינה וגבעת עדה
* ראש העין )תל אביב-יפו(

* רמלה
* ערבה

* נגב מזרחי

)*( שיעור החריגות הגבוה ביותר שנרשם על-פי אזורי האספקה ב-2017.
)**( פירוט היישובים בכל אזור אספקה מופיע בנספח 6ב'. 

* כפר אוריה
* מוצא )ירושלים(

* הר הנגב       
* לכיש          

* נגב מערבי     
* שובל ירקון    

* נגב מרכזי
* ערבה דרומית    
* ערבה מרכזית    

* אשקלון
* באר שבע   
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האיכות הבקטריאלית של מי השתייה המסופקים
בתחום הבדיקות הבקטריאליות במים המסופקים ביצעה "מקורות" אשתקד 29,637 בדיקות, מתוכן אחוז הבדיקות התקינות עמד על 99.58%. בדיקות אלה 
בוצעו ברשת האספקה ובנקודות הכניסה למערכת אחרי תהליך החיטוי. יש לציין, כי ברוב החריגות לא נתגלתה חריגה נוספת בדיגום חוזר. דיגום חוזר 

כמוגדר בתקנות הוא דיגום שבוצע תוך 24 שעות מקבלת התוצאה החריגה. 

שיעורי החריגות הבקטריאליות שנרשמו אשתקד הם נמוכים ביותר - הן בהשוואה לשיעורי חריגות המים הבקטריאליות בישראל מאז כניסתן לתוקף 
של תקנות המים המחמירות ב-2013 והן בהשוואה להנחיות של ארגון הבריאות העולמי ולהנחיות של ה-EPA )הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה(, 

ששתיהן מתייחסות לחריגות שנתיות של 5% כחריגות מקובלות. ב"מקורות", כאמור, שומרים על חריגות של עשיריות האחוז בלבד.

כניסתן לתוקף של התקנות החדשות בסוף שנת 2013, הביאה להגדרה חדשה של בדיקה חריגה. בעוד התקנות הישנות התירו הימצאות של עד שלושה 
חיידקי קוליפורם כללי ב-100 מ"ל מים, התקנות החדשות אוסרות לחלוטין הימצאות חיידקי קוליפורם במי השתייה. בתרשים שלעיל ניתן לראות שהחמרת 

התקנות הביאה רק לעלייה  מינורית ביותר באחוז החריגות הכללי.
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אזורים שבהם נרשמו
שיעורי חריגות של 0.1% - 1%  

* חוף הכרמל
* עמק יזרעאל

* יששכר
* נפתלי

* עין אביב
* עין זיו

* רמת הגולן
* בקעת הירדן

* ראש העין
* משולש ויהודה

   ושומרון

אזורים שבהם נרשמו שיעורי חריגות
של 1.3% - 1.1% )*(  

* גליל מערבי
* זבולון )חיפה(

* גרנות – השרון

)*( שיעור החריגות הגבוה ביותר שנרשם
על-פי אזורי האספקה ב-2017.

)**( פירוט היישובים בכל אזור אספקה מופיע 
בנספח 6ב'. 

* פרדס חנה-בנימינה
   וגבעת עדה

* גדרה
* רמלה

* כפר אוריה
* מוצא )ירושלים(

* הר הנגב
* לכיש

* נגב מערבי
* ערבה דרומית

* באר שבע

דוגמאות לדרכי טיפול בתקלות בקטריאליות מהותיות

הפעולות שננקטו על-ידי "מקורות"תיאור התקלהמועד התקלה

פברואר
2017

לאחר ביצוע ניקוי וחיטוי שגרתי נמצאו חריגות 
בקטריאליות במי בריכת בית קשת שבגליל 

התחתון. בעקבות החריגות הנחה משרד 
הבריאות על הרתחת מים בישובים שמקבלים 

מים מהבריכה.

דיווח בעניין הועבר מידית למשרד הבריאות. בעקבות החריגות בוצע סקר 
תברואי חקירתי בבריכה אשר ממנו עלה כי לא נמצאו ממצאים חריגים. 

בדיקות הכלור והעכירות היו תקינות. הוחלפה פיית ברז הדיגום בבריכה וכן 
בוצע דיגום בקטריאלי במספר נקודות מייצגות במערכת האספקה. 

משרד הבריאות הנחה את היישובים לבצע דגימות פנימיות. לאחר קבלת 
התוצאות התקינות בבריכה ובמערכת האספקה של 'מקורות' ובתוך היישובים, 

משרד הבריאות הודיע על ביטול הוראת ההרתחה.

אוגוסט 
2017

בעקבות מציאת חריגות בקטריאליות בקידוחים 
וברשת האספקה של מפעל אספקת מים 

בשפלת לוד, הנחה משרד הבריאות על הרתחת 
מים בישובים - יהוד- נווה מונסון, אלעד וגני 

תקווה.

החריגות דווחו מידית למשרד הבריאות. קידוחי מפעל שפלת לוד נדגמו 
במסגרת סקר תברואי מורחב ולאחר מכן הושבתו והוחלפו במים מקו ירקון 

מערבי המספק בעיקר מי ים מותפלים. 
במסגרת הסקר התברואי נדגמו הקידוחים שהושבתו ומספר נקודות מייצגות 

במערכת האספקה בניסיון לגלות את מקור הזיהום. בסקר נמצאו מספר 
חריגות בקידוחים, אך לא נמצא קשר בינן לבין החריגות.

־בהמשכו של הסקר החקירתי נערכה בדיקה לכל שרשרת הדיגום הכוללת בדי
קה של בקבוקי הדיגום והציוד, בוצע דיגום חוזר מקביל עם דוגם נוסף וניתוח 

גנטי של החיידקים שנתגלו בבדיקות החורגות.
בהמשך הסקר לא נמצאו נתונים התומכים בהימצאות זיהום כלשהו במערכת 

אספקת המים או בקידוחים. לכן, לאחר קבלת בדיקות חוזרות תקינות, גם 
בקידוחים וגם ברשת האספקה, אספקת המים חזרה לשגרה. 

דוגמאות לדרכי טיפול בתקלות מהותיות שהשפיעו על האיכות הבקטריאלית של המים 
אזורים שבהם נרשמו

אפס חריגות

* בית שאן
* יודפת

* שמר דרומי וצפוני
* נתניה

* נגב מזרחי
* נגב מרכזי

* ערבה מרכזית
* שובל ירקון

* אשקלון

בדיקות בקטריאליות במתקני מי תהום לפני טיפול
בנוסף, ביצעה "מקורות" אשתקד 18,777 בדיקות בקטריאליות במקורות המים לפני טיפול וחיטוי. מהבדיקות במקורות מי התהום, לפני שלב החיטוי ובטרם 
אספקת המים למשקי הבית, נמצא כי שיעור החריגות עמד על 0.16% בלבד וזאת עוד לפני הטיפול במים שהופקו מהקידוחים והבאתם לאיכות הראויה 

לשתייה.
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תכנית הדיגום וביצועה ב-2017
תקנות בריאות העם למי שתייה, שהוחמרו בשנת 2013, מחייבות כל ספק מים להכין תכנית דיגום שנתית ולהעבירה מבעוד מועד לאישור משרד הבריאות.  "מקורות" מכינה 
תכניות דיגום שנתיות ומעבירה אותן למשרד הבריאות כבר שנים רבות והמשיכה בכך גם לאחר פרסום התקנות החדשות בשנת 2013, לרבות הקפדה על הצגת לוחות 

הזמנים לביצוען המיטבי.  

תקנות בריאות העם למי שתייה, שהוחמרו בשנת 2013, מחייבות כל ספק מים להכין תכנית דיגום שנתית ולהעבירה מבעוד מועד לאישור משרד הבריאות. "מקורות" מכינה 
תוכניות דיגום ומעבירה אותן למשרד הבריאות כבר שנים רבות והמשיכה בכך גם לאחר פרסום התקנות החדשות. 

התקנות מחייבות דיווח שנתי על איכות המים שסופקו ועל יישום תכנית הדיגום. גם בנושא זה הקדימה "מקורות" את התקנות ופרסמה דוחות שנתיים, שבהם דיווחה גם 
על יישום תכנית הדיגום. 

תכנית הדיגום השנתית הנגזרת מן התקנות היא תכנית מקיפה ומורכבת. התכנית מתייחסת למתקני הפקת המים ולמערכת האספקה, לקבוצות החומרים הנדרשות להיבדק 
בכל דיגום ולתדירות הדיגום לגבי כל חומר. מכל דיגום מבוצעות בדיקות למספר גורמים )מיקרוביאליים או כימיים( במעבדה מוסמכת ו/או בשטח.

פריסת מערך נקודות הדיגום של "מקורות"

מערך נקודות הדיגום של "מקורות" פרוס בכל רחבי המדינה וכולל קרוב ל-500 מתקני הפקת מים וכ-1,200 נקודות דיגום במערכת אספקת המים.

תכנית הדיגום במתקני ההפקה 

תכנית דיגום במתקן הפקה כוללת בדיקות כימיות לגילוי חומרים שונים במים, בהתאם לתדירות הנדרשת בתקנות וכן בדיקות בקטריאליות בתדירות של 
לפחות 4 פעמים בשנה. בנוסף, מבוצעת בדיקה בקטריאלית לאחר מתקן החיטוי, ביציאה ממתקן ההפקה, וזאת בתדירות של לפחות 4 פעמים בשנה. 

תכנית הדיגום במערכת אספקת המים 

מערכת אספקת המים כוללת מאגרים, תחנות שאיבה, צמתים ראשיים במערכות החלוקה וכניסות למערכות אספקה יישוביות. תדירות הדיגום נקבעת 
על-פי גודל האוכלוסייה היישובית המקבלת מים מאותה נקודת דיגום, בהתאם לתקנות.

ביצוע דיגומים מעבר לתכנית 

לזיהומים  תברואיים, חשד  במסגרת סקרים  לתכנית  דיגומים שהם מעבר  במהלך השנה  מבוצעים  לכל השנה,  הנקבעת מראש  הדיגום  לתכנית  בנוסף 
ובקשות מיוחדות שמגיעות ממשרד הבריאות, ובעקבות חריגות באיכות המים. 
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יישום תכנית הדיגום

תכנית דיגום הנקבעת לקראת כל שנת פעילות חדשה עשויה להשתנות במהלך השנה מסיבות אובייקטיביות, כמו למשל השבתת קידוח או מתקן הפקה 
אחר באמצע השנה. לכן, מספר הדגימות המתוכנן אשר מופיע בטבלה הבאה הוא מספר הדגימות שנקבעו בתכנית ל-2017, בניכוי הדגימות שבוטלו 

במהלך השנה באישור מהנדסי איכות המים ובתוספת דגימות שהוסיפו אנשי המקצוע של "מקורות" לתכנית במהלך השנה. 

מספר דגימות סוג נקודות הדיגוםמרחב
מתוכנן

מספר דגימות 
שבוצעו

מספר דגימות 
שבוצעו

צפון
4,8734,85699.65מתקני ההפקה

6,8356,71198.16מערכת אספקת המים 

ירדן
75975699.60מתקני ההפקה

773773100.00מערכת אספקת המים

מרכז
4,5954,56699.37מתקני ההפקה

12,63212,62499.94מערכת אספקת המים

דרום
2,1682,12197.83מתקני ההפקה

5,9025,89699.90מערכת אספקת המים

38,53738,30399.39סה"כ

"מקורות" עמדה ביותר מ-99% מתכנית הדיגום ל-2017. שיעור זה משקף את שיעור עמידתה של החברה ביחס לתכניות הדיגום שנקבעו לאורך השנים, 
אשר הגיע ל-99% ויותר בשלוש השנים האחרונות.

סקרים תברואיים מניעתיים
חלק מתפיסת אבטחת איכות המים וצעד משלים לטיפול ולניטור, הוא שמירה על מקורות המים ואזורי ההשפעה של מתקני ההפקה מפני זיהום סביבתי. 

כחלק מתפיסה זו נקבעו על-ידי משרד הבריאות אזורי מגן סביב הקידוחים ונקבע אזור השפעה כאזורי המגן בתוספת 100 מטרים. 

מקורות  איתור  לטובת  החברה,  למתקני  מניעתיים  סביבתיים  סקרים  לביצוע  ארצי  מהלך   2007 בשנת  כבר  "מקורות"  יזמה  זה  באתגר  עמידה  לצורך 
הזיהום:  במקור  לטיפול  הרלוונטית  לרשות  אודותיו  "מקורות" מתריעה  סביבתי,  ואותר מפגע  במידה  לזהם את מקורות המים.  פוטנציאליים העלולים 

המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וגופי אכיפה נוספים. 

הליך זה של ביצוע סקרים סביבתיים הורחב על-ידי הרגולטור והפך להנחיה מחייבת לכלל ספקי המים, לביצוע סקרים תברואיים מניעתיים בקידוחים, 
במערכות אספקת המים ובמתקני הטיפול במים, כמוגדר בתקנות מי השתייה משנת 2013. 

הדרישה בתקנות מי שתייה הינה לבצע סקר מניעתי למתקן טיפול במים )למעט מתקן המשמש לחיטוי בלבד( פעם בשנה, למתקן הפקת מי שתייה 
בתדירות של אחת לחמש שנים ולמערכת אספקת מים בתדירות של אחת לעשר שנים. בסיום כל סקר נעשית בחינה של ממצאי הסקר ונקבעות הפעולות 

המתקנות הנדרשות על-מנת לצמצם ככל הניתן את הסיכון לזיהום המים הנובע מהמפגעים שאותרו. 

"מקורות" סיימה כבר סבב אחד של ביצוע סקרים במקורות המים. יצוין, כי סקרים תברואיים מניעתיים במתקני הפקה ובמערכות אספקה מבוצעים על פי 
תכנית רב שנתית )אחת לתקופה( ובמסגרת דו"ח זה מפורטים הסקרים אשר הסתיימו בשנת 2017.
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להלן ריכוז הסקרים למתקנים/מערכות המים שהושלמו על-ידי "מקורות" אשתקד

סוג סקר
סה"כ מערכות אספקת מיםמתקן טיפול במי שתייהמתקן הפקת מי שתייה

783212122

יודגש כי כל ממצאי הסקרים התברואיים מועברים לרשויות הרלוונטיות )לרבות משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכו'(, וכל הפעולות המתקנות 
שננקטו תואמו עמן.

מתקני טיפול במים שהופעלו על ידי מקורות בשנת 2017 כולל סוג המתקן והשיטות לטיפול במים

שיטת הטיפולסוג המתקןשם המתקןמרחב/אזור

סינון עומק סינוןמתקן הסינון המרכזי )אשכול(ירדן

צפון

סינון עומק סינוןאלומות

סינון עומק סינוןצנובר

סינון עומק וספיחה על פחם פעילסינוןטבריה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםמעגן מיכאל

מרכז

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםגרנות )יחידות 1, 2, 3(

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםגת 10

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםמצפה שלם

פחם פעילספיחהירושלים 1

סינון עומקסינוןקדומים

אוסמוזה הפוכההתפלת מי יםהתפלה אשדוד
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שיטת הטיפולסוג המתקןשם המתקןמרחב/אזור

דרום

אולטראפילטרציהסינוןאריאל 1א'

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםסבחה א' ו-ב'

אוסמוזה הפוכההתפלת מי יםסבחה ג'

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםשזפון 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםקציעות

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםנווה זוהר 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםציון )להט( )יחידות 1,2(

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםפארן

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםספיר 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםחצבה 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםעין יהב 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםצופר

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםעידן

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםאליפז

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםלוטן

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםיהל

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםקטורה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםגרופית

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםיוטבתה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםבי"ס אזורי יטבתה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםסמר

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםבי"ס חצבה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםצוקים

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםנאות הכיכר

נידוף וחמצוןאיוורנחושה 1א
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שיעור פחת המים 
"מקורות" ממשיכה ושומרת על הישג תפעולי בקנה מידה עולמי, בזמן שגם בשנת 2017 עמד שיעור פחת המים הכולל של החברה על 3.4% בלבד! 

לשם ההשוואה - פחת המים הממוצע במדינות המפותחות עומד על כ-15%. 

שיעור פחת המים של "מקורות" מביא לחיסכון שנתי של כ-200 מיליון ש”ח למשק המים. הוא מושג הודות לטכנולוגיות תחזוקה מתקדמות של צנרת 
הולכת המים, יישום שיטות מתוחכמות לכיסוי ולאיטום מאגרים למניעת אידוי ובריחת המים, והפעלת מערך ביטחון משוכלל כנגד גֵנבות מים - לאורך 

כ-12,000 ק"מ קווי מים.  

סה"כ ארצימרחב דרוםמרחב מרכזחבל ירדןמרחב צפוןשנת 2017

מקורות

371,999.633,635.5436,773.9182,854.61,025,263.7הפקה

78,153.8-621,574.2122,457.2822,185.2ספקי חוץ

קבלה ממרחבים 
שכנים

122,445.8158,645.9136,047.3247,340.8-

-----קבלה מגורמי חוץ

572,599.3192,281.41,194,395.3552,652.61,847,448.8סה"כ מקורות

שמושים

529,059.6-644,915.2472,929.31,646,904.0צריכה

15,927.5-117,368.71,193.4134,489.5החדרה

5,697.31,138.4-3,893.1919.23,861.9אגירה

העברה למרחבים 
שכנים

11,597.1186,896.4411,136.754,849.6-

-----העברה לגורמי חוץ

562,281.4188,034.81,169,527.4529,891.51,785,255.3סה"כ שימושים

10,317.84,246.724,867.922,761.162,193.5 פחת

1.8%2.2%2.1%4.1%3.4% פחת %

2,325.90.57,002.58,094.017,422.8 פחת תפעולי

7,992.04,246.217,865.414,667.144,770.7 פחת בהולכה

%1.4%2.2%1.5%2.7%2.4%
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טכנולוגיות ואמצעים לטיפול באיכות המים
"מקורות" צברה במהלך עשרות שנות קיומה ידע, מומחיות, מקצועיות וניסיון מוכחים בתחום הטיפול באיכות המים. בזכות "נכסים" אלה עומדת איכות מי 
השתייה בישראל בדרישות המחמירות ביותר של תקנות בריאות העם למי שתייה של משרד הבריאות, ומדינת ישראל ניצבת בשורה הראשונה של מדינות 

העולם המערבי. 

כדי להבטיח רמת איכות מים מעולה עושה "מקורות" שימוש במגוון אמצעים מתקדמים ומתוחכמים – טכנולוגיים, ממוחשבים ופיזיים - בפריסה ארצית. 
בתוך כך דואגת החברה לכיסוי מאגרי מי השתייה ביריעות צפות מיוחדות. היריעות שומרות על איכות המים ומונעות את חדירת אור השמש. בדרך זו 

נמנעת אפשרות התפתחותם של מטרדים ביולוגיים, כמו גם איבוד מים כתוצאה מהתאדותם בשמש. 

להלן תיאור תמציתי של חלק מהמערך המשולב שמפעילה "מקורות" להבטחת מי שתייה איכותיים בישראל:

טיפולים נפוצים במים
בהתאם לדרישות משרד הבריאות, כל המים המסופקים לשתייה חייבים לעבור חיטוי ולהכיל חומר חיטוי שאריתי. "מקורות" מפעילה למעלה מ-800 
מתקני חיטוי וטיפול ייעודיים. מתקנים אלו כוללים טכנולוגיות ניטור מתקדמות, העוקבות אחר תקינות ויעילות הטיפול במים. הטיפול הנפוץ ביותר הוא 

חיטוי המים, אשר מעוגן ב"תקנות בריאות העם" ומחויב על פיהן. 

מים עיליים ומי מעיינות חייבים לעבור גם סינון המאפשר להרחיק חומרים המרחפים במים, כגון חרסיות וגורמים ביולוגיים. מי התהום נקיים בדרך כלל 
ממזהמים ואפשר לספקם לאחר חיטוי וללא טיפול נוסף, אולם קיימים אזורים בהם מי התהום נדרשים לטיפול מתקדם נוסף. מי תהום מליחים מטופלים 

במתקני התפלה. הדו"ח מציג את רשימת מתקני הטיפול של מקורות, פרט למתקני החיטוי. 

מעבדות איכות מים 
ברחבי הארץ.  אזוריות הפרוסות  וחמש מעבדות  ב"אתר אשכול"  איכות המים: המעבדה המרכזית  לבדיקת  6 מעבדות משוכללות  "מקורות" מפעילה 
המעבדות מבצעות בדיקות מתקדמות של דגימות מים מכל הסוגים. הודות להתמחותה של המעבדה המרכזית מכיר בה משרד הבריאות כגורם מוסמך 
לביצוע כל הבדיקות המפורטות ב"תקנות בריאות העם" לצורך אבטחת איכותם של מי השתייה, כמו גם לביצוע בדיקות שפכים. משרד הבריאות גם מכיר 
בכלל המעבדות של "מקורות" כסמכות מורשית לבדיקת מדדים כימיים ומיקרוביאליים במי שתייה ובשפכים. בנוסף, כל המעבדות עומדות בתקן ישראלי 

ISO/IEC 17025 ובתקני האיכות הבין-לאומיים. 

ניטור רציף ומקוון 
בנוסף לבדיקות המעבדה והשטח השוטפות מבצעת "מקורות" ניטור רציף אחר מדדי איכות מים. באמצעות הניטור הרציף עוקבת החברה באופן קבוע 
הבקרים  ידי  על  ונבחנים  הבקרה  לחדרי  ורציף  אלחוטי  באופן  הנמדדים משודרים  הערכים  במערכות האספקה.  הזורמים  המים  איכות  ומתמשך אחר 

המאיישים את המרכז 24 שעות ביממה. 

הניטור הרציף מבוצע באמצעות מאות מכשירי מדידה המותקנים במערכות המים. מכשירים אלו מספקים אינדיקציה לערכים שונים של המים ואיכותם. 
במתקני הטיפול במים נמדדים ערכים המשקפים את תקינות ויעילות הטיפול במים. כמו כן מותקנים לאורך מערכת המים הארצית מכשירי ביטחון מים, 

שנועדו להתריע מפני זיהום מכוון של מי השתייה.

מערכות פיקוד ובקרה 
כדי להבטיח גם אספקת מי שתייה באיכות המיטבית, מפעילה "מקורות" 9 מרכזי פיקוד ובקרה בפריסה ארצית, השולטים מרחוק על כ-3,000 מתקני 
מים בו-זמנית. אלפי חיישנים, בקרים וטכנולוגיות משוכללות, מאפשרים ל"מקורות" לשדר, לקלוט, לעבד ולהציג מיליוני נתונים לצורך קבלת תמונת מצב 
כוללת של משק המים בכל רגע נתון ובזמן אמת, 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. תמונת המצב משקפת את מצב איכות המים, בטחון ואספקת המים, הן 
ברמת המתקן הבודד והן ברמת כלל המתקנים. בנוסף מאפשרות הטכנולוגיות "להתערב" בשעת הצורך בתפעול השוטף, באמצעות התחברות מאובטחת 
ומקוונת ממרכז הבקרה דרך תקשורת קווית, אלחוטית, לוויינית וסלולארית. לצד מערכות השליטה והבקרה משלבת "מקורות" מודלים מתקדמים ומערכות 

תומכות החלטה לצורכי אופטימיזציה, ייעול צריכת האנרגיה, הקטנת פחת המים וסיוע בקבלת החלטות באירועים חריגים. 
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מערך ביטחון מים
במסגרת שמירתה על המים כנכס אסטרטגי של ישראל, מבצעת "מקורות" פעולות מגוונות לאבטחתם, החל במקורות המים וכלה באספקה ללקוחות, 

ביניהן:

תכנון המערכת בראייה ביטחונית··
הטמנת רוב צינורות המים בעומק האדמה··
גידור ואבטחת מתקנים עיליים··
שילוב טכנולוגיות מתקדמות במיגון פיזי ואלקטרוני··
הפעלת אמצעים לגילוי ולזיהוי מפגעים פוטנציאלים / חדירה למתקנים··
התקנת מערך ניטור, שליטה ובקרה מתוחכם רציף לאורך מערכת האספקה, לצורך התרעה מוקדמת על הרעה באיכות המים··
פיתוח ויישום אסטרטגיות הכוללות נהלים ודרכי התמודדות עם אירועים של זיהום··
פיתוח מודלים לחיזוי תנועות מזהמים··

במטרה לגלות מוקדם ככל האפשר זיהום במים, משלב מערך הבקרה והניטור של "מקורות" בעבודתו טכנולוגיות פיזיקו-כימיות קונבנציונליות וחדשניות, 
יחד עם שיטות ביולוגיות ייחודיות בעולם. 

כך למשל עושה "מקורות" שימוש בדגים כאמצעי ייחודי לבדיקת איכות המים. באמצעות מכשירים חדשניים נבחנת התנהגותם של דגיגים מזנים מתאימים. 
תוכנות מתקדמות מאפשרות אבחון של שינויים בלתי מוסברים בהתנהגות זו, שינויים אשר עשויים להעיד על חדירת זיהום למים. 

המים  את  ומקצועיים  מיומנים  צוותים  דוגמים  השתייה  מי  במערכת  לזיהום  חשש  של  במקרה  וההתרעה.  הניטור  במערכות  מסתפקת  לא  "מקורות" 
ומעבירים אותם למעבדות "מקורות". במעבדות המתקדמות, המשלבות טכנולוגיות מובילות, מבוצעות בדיקות שונות אשר מספקות תשובה מהירה, אמינה 

ומדויקת לגבי טבעו של הזיהום. 

"מקורות" משקיעה מאמצים רבים בשדרוג מערך ביטחון המים ופיתוח אמצעים טכנולוגיים ייחודיים בתחום. במסגרת זו משתפת "מקורות" פעולה עם 
גורמי אקדמיה ומחקר, בצד חברות פרטיות מהארץ ומהעולם. פתרונותיה המתקדמים אף מיושמים בחו"ל וזוכים להערכה רבה.

המים,  איכות  לדו"ח שנתי המפרט את  "מקורות"  התייחסות 
בהתאם ל"תקנות מי השתייה" לשנת 2017

"מדו"ח איכות מי השתייה של חברת ״מקורות״ לשנת 2017, עולה כי גם בשנה זו איכות המים שסופקו למשקי הבית הייתה טובה מאוד והם היו בטוחים 
וראויים לשתייה. חברת 'מקורות'  מחויבת להבטיח אספקת מים באיכות גבוהה לכל הצרכים ויוזמת פעולות רבות כדי שאזרחי המדינה יוכלו ליהנות ממים 
איכותיים כל הזמן. בעזרת מערך טכנולוגי מתקדם וידע מקצועי נרחב, 'מקורות' יודעת לתת את המענה הטוב ביותר לאתגרי איכות המים, ושוקדת על 
פיתוח אמצעים ותהליכים מהמתקדמים בעולם, לרבות אמצעים ותהליכים הקשורים לניטור המים, ביטחון המים  וניהול אירועי מים, מתוך היערכות מתמדת 

לכל תרחיש או אפשרות ומתוך ראיה קדימה, למען הדורות הבאים". 

"משק המים הישראלי והמערכות של 'מקורות' הם מהמתקדמים בעולם, ובכלל זה גם התקנים והבקרות על איכות המים המסופקים לצרכים השונים. חברת 
״מקורות״ מקפידה לעמוד בכל התקנות וההנחיות של משרדי הממשלה השונים, ופועלת בהתמדה לשיפור ולהתייעלות בתחומי הטיפול במים, הניטור 
והבקרה. ההישגים אליהם הגיעה ״מקורות״ גם ב-2017 ממחישים את איכות המים הגבוהה שמספקת ״מקורות״ ואת החדשנות הטכנולוגית שתמשיך 

ותוביל את החברה, לטובת המשך עמידתה באתגרי איכות המים, תוך ניצול אופטימלי של כל טיפת מים לצרכים ביתיים ולמגוון הצרכים הנוספים". 
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לתקנה בהתאם   ,2017 בשנת  המים שסופקה  איכות  הדו"ח השנתי המפרט את  להציג את  "מקורות"( מתכבדת  )להלן:  בע"מ  מים  חברת   מקורות 
30 )א( לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי-שתיה ומיתקני מי שתיה(, התשע"ג-2013 )להלן: "תקנות מי השתייה"(1.

1. שמות וסוגי מקורות המים

״מקורות״ סיפקה בשנת 2017 כ- 84% מכמות המים השפירים לצריכה ביתית במדינת ישראל, לרבות אספקה ליו"ש וממלכת ירדן. בכדי לספק את צורכי 
משקי הבית, החקלאות והתעשייה בישראל, מקורות מפיקה, רוכשת ומספקת מי שתייה ממספר סוגי מקורות:

מי תהום: הפקת מים באמצעות קידוחים מהאקוויפרים השונים - ירקון תנינים, החוף, אגן הכנרת, גליל מערבי, כרמל, ההר המזרחי, הנגב והערבה.··

מים עיליים: הפקה מהכנרת והפקה ממעיינות, בעיקר באזור הצפון. ··

מים מותפלים: מתקני הפקת מים מותפלים של מי ים ושל מים מליחים, כולל קניית מים מותפלים ממפיקים פרטיים.··

מערכת אספקת המים של מקורות מתוכננת לאמינות מרבית ע"י הפעלת מספר רב של מקורות מים אשר מספקים מים למערכות אספקת מים שונות 
במרחב צפון, מרכז ודרום של מקורות וכן מסופקים מים מהמוביל הארצי )חבל הירדן(. 

כמות המים שמספק כל אחד ממקורות המים תלויה בזמינות שלו ובהנחיות אגף התפעול ברשות המים המתבססות על המצב ההידרולוגי. מקורות המים 
השונים מתערבבים אלו באלו בתוך מערכת האספקה ביחסים שונים והתמהיל הנוצר משפיע על הרכב המים המסופקים לצרכנים ברמה שנתית, חודשית, 

יומית ואף שעתית. 

איכות המים המסופקים מכל מקור מים עומדת בסטנדרטים המחמירים של תקנות מי השתייה ובפיקוח מתמיד של משרד הבריאות.

בנספח 1 לדו"ח זה ריכוז שמות וסוגי מקורות המים אשר מהם סיפקה מקורות מי שתייה במהלך שנת 2017. 

2. סיכום ממצאי הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות שנערכו בשנת 2017 והפעולות המתקנות שננקטו 

בשנת 2017 בוצעו בדיקות איכות מים בהתאם לתוכנית הדיגום שאושרה למקורות על ידי משרד הבריאות ולעיתים בוצעו בדיקות אף מעבר לכך. בשנת 
ולתוכנית. מקורות בודקת את איכות המים לכל אורך מערכת המים: מיד לאחר  וכימיות בהתאם לתקנות  2017, בוצעו 150,652 בדיקות מיקרוביאליות 

הפקתם, בנקודות הרכישה, לאחר הטיפול בהם והוספת חומר החיטוי, וכן במערכת האספקה עד לנקודות הכניסה ליישובים.

לאחר הפקת המים, מבצעת מקורות טיפול וחיטוי למים לפני אספקתם על פי התקנות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. המים המסופקים נדרשים להיות 
באיכות מיקרוביאליות טובה יותר מאשר המים לפני ביצוע החיטוי. כל בדיקות איכות המים בוצעו על ידי דוגמים מוסמכים במעבדות מוכרות ומוסמכות.

להלן הבדיקות שבוצעו כאמור בהתאם לתקנות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ואחוז הבדיקות התקינות. 

מרחב

בדיקות כימיות בדיקות מיקרוביאליות

במתקני מי תהום לפני חיטוי 
)בשלב טרום אספקתם(

במים מסופקים אחרי חיטוי

מספר 
הבדיקות 

מספר 
הבדיקות 
התקינות 

אחוז 
הבדיקות 
התקינות 

מספר 
הבדיקות 

מספר 
הבדיקות 
התקינות 

אחוז 
הבדיקות 
התקינות 

מספר 
הבדיקות 

מספר 
הבדיקות 
התקינות 

אחוז 
הבדיקות 
התקינות 

5,3665,35799.837,1487,10599.4024,22824,22699.99צפון

2,0212,021100.002,8662,866100.00-חבל הירדן

7,5207,50399.7714,20214,14299.5842,97542,95499.95מרכז

5,8915,88799.936,2666,24699.6832,16932,16599.99דרום

18,77718,74799.8429,63729,51499.58102,238102,21199.97סה”כ

1 המונחים המופיעים בדו"ח הינם בהתאם להגדרתם בתקנות מי השתייה

דו"ח שנתי המפרט את איכות המים, 
בהתאם ל"תקנות מי השתייה" לשנת 2017
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בנספח 2 לדו"ח זה, מפורטות החריגות בבדיקות הכימיות והמיקרוביאליות המוזכרות לעיל לרבות הפעולות המתקנות שננקטו על ידי ״מקורות״ עקב 
החריגות כאמור ולמניעתן. 

והמים שסופקו לצרכנים אושרו לאספקה  פי הנחיותיו  ועל  וטופלה בתאום מלא עם משרד הבריאות  מיידי למשרד הבריאות  דווחה באופן  כל חריגה 
ולשתייה. כמו כן, דווחו החריגות הרלוונטיות לצרכנים ופורסמו באתר האינטרנט של החברה, על פי הנדרש בתקנות.

ריכוזים מזעריים ומירביים של חומרי החיטוי ותוצרי הלוואי של חומרי החיטוי 
בשנת 2017 בוצעו 27,443 בדיקות לריכוז חומרי החיטוי במערכות מי השתייה של מקורות בהתאם לתכנית הדיגום. חומר החיטוי המאושר על ידי משרד 

הבריאות לביצוע חיטוי מי השתייה בשנת 2017 הינו כלור. 

טווח ריכוז הכלור הנדרש בתקנות במתקני ההפקה ביציאה ממתקני החיטוי הוא 0.2 עד 1.0 מג"ל. בשנת 2017 99.9% מהבדיקות במקומות אלה הראו 
ריכוזי כלור בטווח הנדרש בתקנות, ובכל מקרה מתחת ל-0.7 מג"ל. 

טווח ריכוז הכלור הנדרש בתקנות במערכת המים הראשית הוא 0.1 עד 0.8 מג"ל. בשנת 2017 כל הבדיקות במערכת הראשית היו בטווח הנידרש בתקנות, 
99.7% מהבדיקות הראו ריכוזי כלור נמוכים מ 0.5;

טווח ריכוז הכלור הנדרש בתקנות בנקודות בהן עוברים המים ממקורות לצרכנים הוא 0.1 עד 0.5 מג"ל. בשנת 2017 99.9% מהבדיקות במקומות אלה הראו 
ריכוזי כלור בטווח הנדרש בתקנות, ובכל מקרה מתחת ל-0.7 מג"ל.

בשנת 2017 נבדקו במערכות מי השתייה תוצרי לוואי של חומרי החיטוי בהתאם לתכנית הדיגום. בוצעו 306 דיגומים לטריהלומתנים ו- 23 דיגומים לכלוריט 
+ כלוראט. ריכוז הטריהלומתנים נע בין 0 )אפס( לבין 0.10 מג"ל, בהתאם למותר בתקנות. הממוצע היה 0.02 מג"ל. ריכוז הכלוריט + כלורט נע בין 0 

)אפס( לבין 0.8 מג"ל, בהתאם למותר בתקנות. הממוצע היה 0.4 מג"ל. 

www.health.gov.il :כל המעוניין למצוא את פירוט כלל התוצאות שנבדקו מוזמן לבקר באתר האינטרנט של משרד הבריאות, שכתובתו

3. תקלות מהותיות שהשפיעו על איכות המים ואשר אירעו במערכת אספקת המים או במתקן ההפקה בשנת 2017 והפעולות המתקנות שננקטו 
בעקבותיהן 

מקורות נוקטת באופן מתמיד בפעולות שוטפות ומגוונות למניעת תקלות, במטרה לספק מים העומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה, לרבות באמצעות 
בקרה על איכות המים המסופקים לצרכנים ובתיאום מלא עם רשות המים ומשרד הבריאות.

פעולות הבקרה כוללות, בין היתר:

סקרים תברואיים מניעתיים תקופתיים;··

בדיקות איכות מים שיגרתיות המבוצעות במתקני ההפקה, הרכישה, במתקני הטיפול ובמערכות האספקה··

· חיטוי המים ביציאה ממתקני ההפקה והרכישה לשם שמירה על איכות המים, בהתאם לדרישות משרד הבריאות ובקרה רציפה על ריכוז חומר החיטוי      
  ועל עכירות המים

· מכשירי מדידה אוטומטיים המותקנים במערכות האספקה וביציאה ממתקני הטיפול והחיטוי, המנטרים באופן רציף את איכות המים ומשולבים        
  במערכות הפיקוד והבקרה

· פיקוח על מערכות המים המבוצע באמצעות חדרי בקרה מאוישים הפועלים 24 שעות ביממה ומקבלים נתונים של אספקת מים ואיכות מים ממכשירי       
  המדידה וכן התרעות מידיות במקרים של חשש לתקלה

כל התרעה על חשש לתקלה מטופלת באופן מיידי באמצעות פעולות מתקנות. פעולות מתקנות אלו עשויות לכלול, בין היתר, תיקון של רמת החיטוי, שינוי 
מקורות מי השתייה למקורות חלופיים, שטיפת קוים וניקוזם ובדיקות חוזרות של המים על מנת לנטר את יעילות הפעולות שבוצעו. 

כל תקלה שיש לה השפעה על איכות המים מדווחת בזמן אמת למשרד הבריאות והפעולות המתקנות מבוצעות בתיאום עם משרד הבריאות.

בנספח 3 לדו"ח זה מצורף סיכום התקלות המהותיות אשר אירעו במערכת אספקת המים או במתקני ההפקה של חברת מקורות בשנת 2017 והפעולות 
המתקנות שננקטו על ידי מקורות בעקבותיהן.

כמו כן יודגש כי המים המסופקים מנוטרים בהקפדה ואיכותם עומדת בכל התקנים הנדרשים והינה טובה וראויה. 
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4. מתקני טיפול במים שהופעלו על ידי ״מקורות״ בשנת 2017, כולל סוג המתקן והשיטות לטיפול במים

בשנת 2017 ״מקורות״ הפעילה מספר מתקני טיפול במים מסוגים שונים: מתקני סינון, מתקני ספיחה, מתקני התפלת מים מליחים ומתקני התפלת מי ים. 
המתקנים מפורטים בנספח 4 לדו"ח זה. סוג המתקן ושיטת הטיפול מותאמים לאיכות מקור המים והמתקן מופעל רק לאחר שקיבל את אישור משרד 

הבריאות.

5. הממצאים העיקריים של הסקרים התברואיים שביצעה מקורות ופעולות מתקנות שבוצעו בעקבות הממצאים 

תקנות איכות מי השתייה קובעות כי על ספק המים לבצע סקרים תברואיים מניעתיים במתקני הפקת מים ובסביבתם, במערכות האספקה ובמתקני הטיפול 
במים.

יצוין, כי סקרים תברואיים מניעתיים במתקני הפקה ובמערכות אספקה מבוצעים על פי תכנית רב שנתית )אחת לתקופה( ובמסגרת דו"ח זה מפורטים 
הסקרים אשר הסתיימו בשנת 2017.

במסגרת הסקרים האמורים בוצע מיפוי של מקורות פוטנציאליים שזוהו, נכון למועד כתיבת הסקרים, כעלולים, בנסיבות מתאימות, לגרום בעתיד לפגיעה 
כלשהי במערכות. 

הסקרים בוחנים את האספקטים הפיזיים, סטטוטוריים ותברואיים של מערכות המים )קידוחים, קווים, איגומים, תחנות וכיוב'(, כל המערכות שנסקרו הינן 
תקינות ומתוחזקות במסגרת אחזקה מונעת ותיקונים המתבצעים בשוטף בהתאם לצרכי השטח. יודגש, כי הממצאים שיפורטו להלן אינם מתייחסים למים 

המסופקים לצרכנים אשר מנוטרים בהקפדה ואיכותם עומדת בכל התקנים הנדרשים והינה טובה וראוייה. 

בנספח 5 מוצגים הסקרים התברואיים שהסתיימו בשנת 2017, הממצאים העיקריים שעלו בעקבות סקרים אלו וכן הפעולות המתקנות שבוצעו נכון למועד 
כתיבת דו"ח זה בעקבות ממצאי הסקרים כאמור. הפעולות המתקנות הינן מתוך ההמלצות שהוגדרו בסקרים שבוצעו. חלק מהפעולות המתקנות מפרטות 

גם תוכניות או בחינת אפשרויות לביצוע פעולות מתקנות. 

ממצאי הסקרים התברואיים מועברים לרשויות הרלוונטיות )לרבות משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכו'(, וכל הפעולות המתקנות שננקטו תואמו 
עימן.

יובהר, כי אין באמור בנספח המצ"ב כדי למצות, בין היתר, תביעות או ממצאים או פתרונות לדרכי טיפול נוספות ו/או כדי לגרוע ו/או כדי להוות ויתור על כל טענה ו/או זכות של מקורות כלפי מאן דהוא וכן כדי 

להוות מיצוי ו/או הודאה בקיומה של אחריות זו או אחרת של מקורות ו/או כדי להוות מיצוי ו/או הודאה בקיומה או באי קיומה של אחריות זו או אחרת של מאן דהוא. 
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6. יישום תכנית הדיגום

תכנית הדיגום השנתית עבור שנת 2017 הוכנה על פי דרישות תקנות מי השתייה, נשלחה לאישור משרד הבריאות ואושרה על ידו. התכנית כוללת בדיקות 
כימיות ובדיקות בקטריאליות בתדירות הנדרשת בתקנות ואף מעבר לכך.

תוכנית הדיגום מיושמת הן במתקני ההפקה והן במערכת אספקת המים כאשר מכל דיגום מבוצעות בדיקות למספר גורמים )מיקרוביאליים או כימיים( 
במעבדה מוסמכת ו/או בשטח, בהתאם להנחיות הדיגום של משרד הבריאות. 

 תכנית הדיגום במתקני ההפקה 
תכנית הדיגום במתקני ההפקה כוללת בדיקות כימיות לגילוי חומרים שונים במים, בתדירות הנדרשת בתקנות וכן בדיקות בקטריאליות, בתדירות של 4 

פעמים בשנה לפחות. 

בנוסף, מבוצעת בדיקה בקטריאלית בנקודה לאחר מתקן החיטוי ביציאה ממתקן ההפקה, וזאת בתדירות של 4 פעמים בשנה לפחות, בהתאם לנדרש 
בתקנות. 

 
תכנית הדיגום במערכת אספקת המים 

־מערכת אספקת המים כוללת נקודות קניית מים מותפלים ממפיקים פרטיים, מאגרים, תחנות שאיבה, צמתים במערכות האספקה הראשיות וכניסות למ
ערכות אספקה יישוביות. תדירות הדיגום נקבעת על פי גודל האוכלוסייה המשורתת מאותה נקודת דיגום ומאושרת ע"י משרד הבריאות, בהתאם לתקנות.

מספר דגימותסוג נקודות הדיגום מרחב
מתוכנן*

מספר דגימות 
אחוז ביצועשבוצעו

צפון
4,4884,47299.64מתקני ההפקה

6,6336,54198.61מערכת אספקת המים 

ירדן
75975699.60מתקני ההפקה

773773100.00מערכת אספקת המים

מרכז
45954,56699.37מתקני ההפקה

1263212,62499.94מערכת אספקת המים

21682,12197.83מתקני ההפקהדרום

59025,89699.90מערכת אספקת המיםדרום

37,95037,74999.47   סה”כ

* במהלך השנה חלו שינויים בתכנית הדיגום המקורית, היו דיגומים שנוספו והיו דיגומים שבוטלו מסיבות שונות.

  לדוגמא - היו מתקני הפקה שהופעלו באמצע השנה והיו כאלה שהושבתו במהלך השנה.

7. פירוט דרכי התקשורת להגשת פניות ותלונות

www.mekorot.co.il :להלן קישור לדרכי התקשרות
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שמות וסוגי מקורות המים מהם סיפקה ״מקורות״ מי שתייה 
בשנת 2017

   מים מותפליםשם מרחבמי עילייםשם מרחבקידוחים )מי תהום(שם מרחב

מפעלי התפלה מקורותמי כנרת ירדןאלוני הבשן 2 קדצפון

מעגן מיכאל - מקורות צפוןמי כנרת צפוןברעם 3 קד'צפון

סבחה א'דרוםקצרין)קצביה(מעירמת מגשימים 1 קצפון

סבחה ב'דרוםמעיינות קנהמרכזרוויה 3 קד עמוקצפון

סבחה ג' דרוםדמון 1 קד רדודצפון

קציעות דרוםבן עמי 1 קד' רדצפון

נווה זוהרדרוםעינן 1 קד'צפון

שזפוןדרוםמסעדה 1 קד רדודצפון

להטדרוםכרמל 12 קד רדודצפון

גרנותמרכזשמרון 7 קדוחצפון

גתמרכזחולה 8 קדוחצפון

מתפילים בערבהדרוםשלומי 1 קד רצפון

קניה ממתפילים פרטיים כרמל 3 קד רדודצפון

חוף כרמל צפוןכרמל 2 קד רדודצפון

מתקן התפלה מסריקבירה 3 קד רדודצפון

מעגן מיכאל )פרטי(צפוןתל עדש' 1 קד רצפון

מתקן התפלה אשקלוןדרוםאושה 3 קד רדודצפון

מתקן התפלה פלמחיםמרכזעין זיו 1 קדוחצפון

מתקן התפלה שורקחיטין 4 קד עמוקצפון

מתקן התפלה חדרהמרכזבירה 2 קד רדודצפון

מתקן התפלה אשדודמרכזאושה 1 קד רדודצפון

חזון 2 קד עמוקצפון

רם 2 קד רדודצפון

אלמזאר 1 קד רצפון

תל עדש' 5 קד רצפון

מגן שאול קדוחצפון

גלעד 2 קד רדודצפון

יערה 4 קד' עמוקצפון

חוף כרמל 9 קד רצפון

נספח 1
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קידוחים )מי תהום(שם מרחב

אלמזאר 1 קד רצפון

תל עדש' 5 קד רצפון

מגן שאול קדוחצפון

גלעד 2 קד רדודצפון

יערה 4 קד' עמוקצפון

חוף כרמל 9 קד רצפון

דובא 3 קד רדודצפון

ברלב 1 קדוחצפון

חולה 6 קדוחצפון

מנצורה 5 קדוחצפון

נחל אורן 5 קד רצפון

נחל אורן 1 קד רצפון

נחל אורן 4 קד רצפון

טירת הכ' 1 קד רצפון

טירת הכ' 2 קד רצפון

גלעד 3 קד רדודצפון

שומרה 3 קד עמוקצפון

יקנעם 2 קד רדודצפון

שמרון 8 קדוחצפון

יבניאל 1 קד רצפון

דמון 4 קד רדודצפון

קדמת צבי 1 קדוחצפון

כלנית 3 קדוחצפון

גולני 3 קדוחצפון

ברעם 1 קדוחצפון

תל חצור 1 קד עצפון

חוף כרמל 4 קד רצפון

שומרה 4 קד עמוקצפון

יערה 1 קד עמוקצפון

גולני 2 קד עמוקצפון

שמות וסוגי מקורות המים מהם סיפקה ״מקורות״ מי שתייה 
בשנת 2017

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

חיטין 1 קד רדודצפון

אלמזאר 2 קד רצפון

חיטין 3 קד עמוקצפון

אבן מנחם 2 קדוחצפון

חוף כרמל 6 קד רצפון

חוף כרמל 7 קד רצפון

חזון1 א קד עמוקצפון

טירלי 6 קד רצפון

כלנית 4 קדוחצפון

עכו 4 קד רדודצפון

ואדי מערה 1 קדצפון

עמקא 2 קד רדודצפון

שדה אליעזר 2 עצפון

עין העמק קד עצפון

מנצורה 3 קדוחצפון

שגב 1 קדוחצפון

כברי 6 קד רדודצפון

עמקא1 א קד'צפון

תענך 3 קד עמוקצפון

כברי 4 קד' רדודצפון

כברי 7 קד רדודצפון

עבדון 1 קד עמוקצפון

עכו 2 קד רדודצפון

איכסל 1 קד' עצפון

נטופה 5 קדוחצפון

טירלי 1 קד רצפון

כברי 15 קד עמוקצפון

רוויה 1 קד רצפון

דובא 2 קד רדודצפון

שומרה 2 קד עמוקצפון

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

געתון 1 קד רדודצפון

טירלי 5 קד רדודצפון

כברי 9 קד עמוקצפון

גורן 1 קדוחצפון

מי עדן קד'צפון

כלנית 2 קד'צפון

גורן 2 קדוחצפון

מי עמי 2 קד עצפון

לבנים 2 שתיה קדצפון

שמרון 5 קד עצפון

נחל אורן 3 קד רצפון

עמקא 3 קד עמוקצפון

קרן 5 קד עמוקצפון

נחל אורן 2 קד רצפון

איכסל 2 קד עצפון

חולה 11 קדוחצפון

חולה 3 קד עמוקצפון

מגד כרמים 4 קד'צפון

שדה אליעזר 4 קדצפון

קיש 3 קידוח רצפון

ברעם - 4 קדוחצפון

יקנעם 4 קד רדודצפון

יסעור 3 קד רדודצפון

קרן 4 קד רדודצפון

יערה 7 קדוחצפון

נטופה 4 קדוחצפון

אביטל קד' רצפון

עינן 5 קד' רדודצפון

יערה 5 קד רדודצפון

דליה 2 קד רדודצפון
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שמות וסוגי מקורות המים מהם סיפקה ״מקורות״ מי שתייה 
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קידוחים )מי תהום(שם מרחב

אלוני הבשן 5 קדצפון

מנצורה 2 קדוחצפון

כברי 8 קד עמוקצפון

בירה 4 קד רדודצפון

כלנית 1 קד עמוקצפון

מי עמי 1 קד רצפון

חזון 4 קדוחצפון

כברי 2 קד רדודצפון

עינן 4 קד רדודצפון

דובא 1 קד רדודצפון

דליה 1 קד רדודצפון

יקנעם 6 קד רדודצפון

אלוני הבשן-8 קדצפון

קרן 3 קד רדודצפון

יערה 6 קד עמוקצפון

בירוה 3 קד רדודצפון

שדה אליעזר 3 עצפון

נחל עמוד 1 קד'צפון

עינן 3 קד רדודצפון

עינן 2 קד רדודצפון

שלומי 2 קדצפון

כלנית 5 קד'צפון

נטופה 7 קדוחצפון

חיטין 6 קדוחצפון

חיטין 5 קדצפון

אלוני הבשן-3 קדצפון

ציפורי2 א קד עצפון

כלנית 6 קד'צפון

גולני 1 קד עצפון

מגד כרמים 1 רצפון

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

מגד כרמים 2 ר'צפון

מגד כרמים 3 ק'עצפון

אלוני הבשן4 א'צפון

נטופה 1 קד רדודצפון

תות 1 קד רדודצפון

רוויה 4 קד עמוקצפון

כברי 1 קד רדודצפון

דובא 5 קדוחצפון

כברי 5 קד רדודצפון

רוויה 5 קד עמוקצפון

כלנית 7 קדוחצפון

געתון 2 קד עמוקצפון

מי עמי 3 קדוחצפון

תות 4 קד'צפון

רוויה 7 קד'צפון

נטופה 2 קד רדודצפון

חולה 7 קדוחצפון

שוקק 1 קד רדודצפון

נטופה 6 קדוחצפון

עינן 6 קד רדודצפון

רוויה 2 קד רצפון

נ ח אשדוד 19 קדמרכז

בארותיים 1 קדמרכז

אשדוד 1 קדמרכז

אשדוד7 א קדמרכז

מנשה 7 א קדמרכז

גת 16 א קדמרכז

אשדוד 3 קדמרכז

קיסריה נח  7שקדמרכז

מנשה 5 א קדמרכז

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

ראש העין 2 קדמרכז

אילון 3 קדמרכז

מנשה 23 קדמרכז

נ ח אשדוד 25 קדמרכז

כפר אוריה 2 קדמרכז

ירושלים 5 קדמרכז

נ ח אשדוד 24 קדמרכז

עגור 3 קדמרכז

מנשה 10 קדמרכז

נ ח רובין 17 קדמרכז

נ ח רובין 19 קדמרכז

עין כרם 18 קדמרכז

לוד 21 קדמרכז

נ ח אשדוד 4 קדמרכז

ירושלים 6 קדמרכז

מנשה 25 קדמרכז

שרון צפוני 32 קמרכז

חץ נקז מזרחי קדמרכז

חץ נקז מערבי קדמרכז

ספריה 3 א קדמרכז

חולון 18 קדמרכז

גת 19 קדמרכז

נ ח רובין 18 קדמרכז

ירושלים 1 קדמרכז

גת 9 קדמרכז

חולון 12 קדמרכז

לוד 24 קדמרכז

ראש העין 3 קדמרכז

יעבץ 1 קדמרכז

גת 3 קדמרכז
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קידוחים )מי תהום(שם מרחב

אשדוד 4 קדמרכז

אשתאול 5 קדמרכז

אשתאול 7 קדמרכז

נ ח נצנים 11 קדמרכז

עיר דרום 1 קדמרכז

ספריה 1 קדמרכז

שיבטין 5 קדמרכז

גבעת ברנר 7 קדמרכז

בארותיים 4 קדמרכז

ברדלה 1 קדמרכז

ראשון 1 קדמרכז

שורק3 א  קדמרכז

יבנה 8 א קדמרכז

אשדוד 24 קדמרכז

לוד 20 קדמרכז

יבנה1 א קדמרכז

חולון 4 קדמרכז

יבנה 10 קדמרכז

נ ח אשדוד 16 קדמרכז

שורק 5 קדמרכז

נ ח אשדוד 21 קדמרכז

חולון3 א קדמרכז

אשדוד5 א קדמרכז

מנשה 21 קדמרכז

אשדוד 40 קדמרכז

נ ח אשדוד 3 קדמרכז

נ ח אשדוד 9 קדמרכז

אשדוד 37 קדמרכז

יבנה 14 א קדמרכז

יבנה 16 א קדמרכז

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

חדרה 7 קדמרכז

יד חנה קדמרכז

ביתניה 1 קדמרכז

קיסריה 6 נחמרכז

מנשה 13 א קדמרכז

חולון 23 קדמרכז

קיסריה 1 קדמרכז

נ ח אשדוד 7 קדמרכז

יבנה 7 קדמרכז

ראשון 4 קדמרכז

כוכב השחר 1 קדמרכז

שרון צפוני 22 קמרכז

אשתאול 9 קדמרכז

לוד 9 קדמרכז

חולון 6 קדמרכז

יבנה 13 קדמרכז

נ ח נצנים10 אקדמרכז

מנשה 20 קדמרכז

נ ח נצנים  8 קדמרכז

נ ח אשדוד 6 קדמרכז

מנשה 24 קדמרכז

נ ח אשדוד 8 קדמרכז

אשדוד 10 קדמרכז

מצפה יריחו 6 קדמרכז

נ ח אשדוד 17 קדמרכז

זמורות4 א קדמרכז

חולון 2 קדמרכז

נ ח אשדוד 18 קדמרכז

מנשה 6 א קדמרכז

אשדוד 31 קדמרכז

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

יבנה 12 א קדמרכז

גת 7 קדמרכז

בארותיים 3 קדמרכז

נ ח אשדוד 13 קדמרכז

תל מונד11 אמרכז

מנשה 1 א קדמרכז

תל מונד 6 קדמרכז

חדרה 1 קדמרכז

עיר דרום 2 קדמרכז

מנשה 26 קדמרכז

נ ח אשדוד 12 קדמרכז

יעבץ 13 קדמרכז

גת 15 קדמרכז

ביתניה 3 קדמרכז

לוד 10 קדמרכז

מנשה 16 א קדמרכז

נ ח אשדוד 15 קדמרכז

חולון 20 קדמרכז

קקון 2 קדמרכז

שרון צפוני 01 אמרכז

סמוע 1 קדמרכז

כפר אוריה 7 קדמרכז

נ ח אשדוד 10 קדמרכז

גימזו 1 קדמרכז

יעבץ 5 קדמרכז

לוד 4 קדמרכז

חדרה 5 א קדמרכז

גת 23 קדמרכז

גת 4 קדמרכז

מענית 1 קדמרכז
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קידוחים )מי תהום(שם מרחב

נ ח אשדוד 14 קדמרכז

הר טוב 3 קדמרכז

שיבטין 4 קדמרכז

עזריקם 3 קדמרכז

חולון 14 קדמרכז

פצאל 4 קדמרכז

ע חפר 9 קולח קדמרכז

פצאל 3 קדמרכז

שער אפרים קדמרכז

קיסריה 4 קדמרכז

מנשה 14 קדמרכז

גת 8 קדמרכז

עגור 2 קדמרכז

בצרון 6 א קדמרכז

כפר אוריה 11 קדמרכז

נערן 2 קדמרכז

מנשה 27 קדמרכז

לוד 26 קדמרכז

קדום קדמרכז

ירושלים 4 קדמרכז

לוד 18 קדמרכז

גת 13 קדמרכז

גת 1 קדמרכז

תל מונד 16 קדמרכז

מנשה 9 קדמרכז

לוד 8 קדמרכז

תל מונד 13 קדמרכז

מולדת 5 קדמרכז

אשדוד 16 קדמרכז

בארותיים 2 קדמרכז

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

יריחו 2 קדמרכז

כפר אוריה 3 קדמרכז

מנשה 18 א קדמרכז

לוד 13 קדמרכז

סלעית  קדמרכז

כפר אוריה 8 קדמרכז

חדרה 3 קדמרכז

אשתאול2 א קדמרכז

תל מונד 15 קדמרכז

גת 21 א קדמרכז

נערן 3 קדמרכז

נוה ירק 2 קדמרכז

הרודיון1 א קדמרכז

ראשון 2 קדמרכז

הרודיון 3 קדמרכז

מנשה 2 א קדמרכז

כרכור 146 קדמרכז

קרני שומרון קדמרכז

חדרה 4 קדמרכז

גת 6 א קדמרכז

יבנה 11 קדמרכז

מנשה 8 א קדמרכז

בצרון 12 קדמרכז

גת 25 א קדמרכז

זמורות ב קדמרכז

גת 5 קדמרכז

גת 2 א קדמרכז

גיתית 3 קדמרכז

עגור 1 קדמרכז

מנשה 15 קדמרכז

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

כרכור 145 קדמרכז

מנשה 4 קדמרכז

חדרה 2 קדמרכז

ביתניה 2 קדמרכז

פצאל 2 קדמרכז

פצאל 8 קדמרכז

ירקון 4 קדמרכז

אחיסמך 2 קדמרכז

אשדוד 11 א קדמרכז

גת 24 קדמרכז

מנשה 3 קדמרכז

עין כרם 16 קדמרכז

מענית 2 קדמרכז

ירקון 3 קדמרכז

נערן 4 קדמרכז

לוד 25 קדמרכז

מצפה יריחו 5 קדמרכז

פצאל 6 קדמרכז

זמורות6 א קדמרכז

הר טוב 4 קדמרכז

ירקון 1 קדמרכז

אשתאול 6 קדמרכז

גת 22 קדמרכז

לוד 30 קדמרכז

הרודיון 4 קדמרכז

טירה 2 קדמרכז

לוד 16 קדמרכז

אריאל 1 א' קד'מרכז

מודיעין 4 קדמרכז

יריחו 5 קדמרכז
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קידוחים )מי תהום(שם מרחב

מצפה יריחו 2 קדמרכז

לוד 27 קדמרכז

ראש העין 7 קדמרכז

גיתית 1 קדמרכז

ירקון 2 קדמרכז

פצאל 9 קדמרכז

כרכור 38 קדמרכז

אחיסמך 1 קדמרכז

לוד 17 א קדמרכז

זמורות 7 קדמרכז

יריחו 4 קדמרכז

עין כרם 14 קדמרכז

עין כרם 9 קדמרכז

בית איבא קדמרכז

הרודיון 2 קדמרכז

בלום 2 קדמרכז

קקון 5 קדמרכז

לוד 11 קדמרכז

טירה 3 קדמרכז

יעבץ 2 קדמרכז

מודיעין 3 קדמרכז

אשתאול 3 קדמרכז

שרון דרומי101מרכז

אשתאול 4 קדמרכז

מחנה חורון קדמרכז

עטרה 2 קדמרכז

עטרה 1 קדמרכז

אשתאול 8 קדמרכז

אשתאול 1 קדמרכז

בקעות 2 קדמרכז

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

תפוח קדמרכז

עגור 6 קדמרכז

מודיעין 2 קדמרכז

משואה 1 קדמרכז

עגור 4 קדמרכז

מענית 5 א קדמרכז

לוד 19 א קדמרכז

עגור 7 קדמרכז

מענית 4 א קדמרכז

לוד 31 א קדמרכז

שרון צפוני 202מרכז

קקון 6 קדמרכז

עגור 8 קדמרכז

ירקון 8 קדמרכז

קד' ראש העין12מרכז

ז רוטשילד קדמרכז

ירקון 7 קדמרכז

ואדי ערה 3 קדמרכז

עגור 10 קדמרכז

ברדלה 1 א קדמרכז

נוה ירק 1 קדמרכז

ראש העין 4 קדמרכז

ברדלה 2 קדמרכז

כרכור 36 קדמרכז

ירקון 9 קדמרכז

לוד 32 קדמרכז

שרון דרומי 103מרכז

ראש העין 10 קדמרכז

שרון צפוני302מרכז

נקז אשכול    1ירדן

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

ניר עם 17 אדרום

משען         6דרום

ארז שקמה 12 אדרום

תל קשת(2 א.גבר(דרום

אשקלון       2דרום

יד מרדכי    13דרום

מגדל         6דרום

ניר עם      10דרום

אשקלון       3דרום

אשקלון       4דרום

ארז שקמה    18דרום

ניר עם       9דרום

מגדל        12דרום

ארז          1דרום

שוקת         5דרום

שקמה         4דרום

ניר עם 9 אדרום

ארז שקמה     3דרום

ניר עם 15 אדרום

להט          7דרום

ניר עם      16דרום

להט          6דרום

זיקים        5דרום

זיקים        6דרום

שקמה         5דרום

ניצנים       4דרום

ניצנים       5דרום

שקףדרום

ניר עם      13דרום

ניצנים 7 נ.ח.דרום
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קידוחים )מי תהום(שם מרחב

להט          3דרום

ארז שקמה 12 בדרום

שקמה         3דרום

ארז שקמה    10דרום

ניצנים       1דרום

ארז שקמה     1דרום

ארז שקמה    17דרום

להט          2דרום

אשקלון       1דרום

באר שבע 1 אדרום

ארז שקמה    14דרום

ניצנים       3דרום

גבר עם       5דרום

זיקים        8דרום

זיקים        3דרום

ארז שקמה    15דרום

להט          1דרום

ארז שקמה    13דרום

באר שבע      5דרום

משען 8 אדרום

יד מרדכי 14 אדרום

יד מרדכי    12דרום

ניצנים 6 נ.ח.דרום

ציקלג        3דרום

מגדל         4דרום

ניר עם 14 אדרום

ארז שקמה     9דרום

זיקים2 אדרום

זיקים        9דרום

ארז שקמה 16 אדרום

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

גבר עם      14דרום

להט          4דרום

ארז שקמה     4דרום

ניר עם 6 אדרום

שקמה4 אדרום

מבקיעים      2דרום

זיקים        7דרום

יד מרדכי    17דרום

גבר עם 10 ב'דרום

מבקיעים1 אדרום

יד מרדכי     2דרום

משמר הנגב    2דרום

יד מרדכי    11דרום

יד מרדכי     1דרום

באר שבע      3דרום

יד מרדכי     7דרום

מבקיעים      3דרום

משמר הנגב    3דרום

ארז          3דרום

יד מרדכי     3דרום

יד מרדכי    18דרום

באר שבע      2דרום

גבר עם      13דרום

זיקים        1דרום

ארז 2 אדרום

יד מרדכי    16דרום

יד מרדכי     4דרום

עומר         1דרום

באר שבע      9דרום

גיאה         3דרום

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

אמציה        1דרום

ציקלג        1דרום

שקמה         7דרום

אלגיה 2 אדרום

אלגיה        1דרום

יד מרדכי     6דרום

שקמה         6דרום

יד מרדכי     9דרום

זהרים        1דרום

שוקת         6דרום

ציקלג        2דרום

שוקת         3דרום

שוקת         4דרום

שוקת         1דרום

שוקת         2דרום

נחושה 1 אדרום

יד מרדכי    17דרום

גבר עם 10 ב'דרום

מבקיעים1 אדרום

יד מרדכי     2דרום

משמר הנגב    2דרום

יד מרדכי    11דרום

יד מרדכי     1דרום

באר שבע      3דרום

יד מרדכי     7דרום

מבקיעים      3דרום

משמר הנגב    3דרום

ארז          3דרום

יד מרדכי     3דרום

יד מרדכי    18דרום
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שמות וסוגי מקורות המים מהם סיפקה ״מקורות״ מי שתייה 
בשנת 2017

קידוחים )מי תהום(שם מרחב

באר שבע      2דרום

גבר עם      13דרום

זיקים        1דרום

ארז 2 אדרום

יד מרדכי    16דרום

יד מרדכי     4דרום

עומר         1דרום

באר שבע      9דרום

גיאה         3דרום

אמציה        1דרום

ציקלג        1דרום

שקמה         7דרום

אלגיה 2 אדרום

אלגיה        1דרום

יד מרדכי     6דרום

שקמה         6דרום

יד מרדכי     9דרום

זהרים        1דרום

שוקת         6דרום

ציקלג        2דרום

שוקת         3דרום

שוקת         4דרום

שוקת         1דרום

שוקת         2דרום

נחושה 1 אדרום
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החריגות בבדיקות כימיות עבור שנת 2017, לרבות הפעולות 
המתקנות שננקטו על ידי ״מקורות״ עקב החריגות ולמניעתן

תאריך נקודת הדיגוםמרחב
הדיגום

שם הגורם 
שם יחידת  תוצאההנבדק

מידה
ריכוז 
פעולות מתקנותמותר

צפון

אלומות מים 
מסופקים 

מהסינון
200מקג"ל240אלומיונים7/23/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. המתקן 
הושבת עם קבלת התוצאה החריגה. בוצע דיגום 

במערכת האספקה והתקבלה תוצאה תקינה. 

יוקנעם ח"צ לחץ 
נמוך           

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה1/22/17

מרכז

אשדוד סיטי "16 
ח.צ 74464

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.7כלור בבדיקת שדה2/6/17

אשדוד תח' 
69187

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה11/29/17

באר יעקב ח.צ 
240289

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה8/22/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. 

בוצעה הקטנה של ריכוז חומר החיטוי במערכת 
האספקה.

באר יעקב ח.צ 
240289

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה9/24/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. 

בוצעה הקטנה של ריכוז חומר החיטוי במערכת 
האספקה.

בר אילן 
צ.הסתעפות 
ת"א ח.צ 168

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה3/8/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. מדי 
איכות המים הרציפים הסמוכים לנקודת הדיגום 

הראו ערכים תקינים

בדיקת השדה נמצאה תקינה1יע"ן1.8עכירות8/28/17חולון 4 ל"ה                   

יסור צומת 
מגופים 78368

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה2/19/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. מדי 
איכות המים הרציפים הסמוכים לנקודת הדיגום 

הראו ערכים תקינים.

מזכרת בתיה גן 
56137

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה2/8/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. מדי 
איכות המים הרציפים הסמוכים לנקודת הדיגום 

הראו ערכים תקינים.

נ.ח אשדוד 14 
ח.צ 68714

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה11/5/17

נחלי מנשה 3 
ל"ה               

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.6.44pH6.5הגבה1/31/17

נקז חופי אשדוד 
21 א"ה         

מד הכלור הרציף בקידוח הראה ערכים תקינים.0.2מג"ל0.1כלור בבדיקת שדה7/12/17

נקז חופי אשדוד 
9 א"ה

0.2מג"ל0.1כלור בבדיקת שדה7/12/17
נמדדו ערכים תקינים בנקודות העברת המים 

לספקי המשנה. תוקנה התקלה במערכת 
ההכלרה. 

נספח 2 א׳ 
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תאריך נקודת הדיגוםמרחב
הדיגום

שם הגורם 
שם יחידת  תוצאההנבדק

מידה
ריכוז 
פעולות מתקנותמותר

מרכז

נתניה ח.צ  
דרומי

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה10/9/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. מדי 
איכות המים הרציפים הסמוכים לנקודת הדיגום 

הראו ערכים תקינים.

נתניה ח.צ. 
מרכזי

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה10/9/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. מדי 
איכות המים הרציפים הסמוכים לנקודת הדיגום 

הראו ערכים תקינים.

70מקג"לNO381,000 5/16/17ספריה 3א מיהול
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח ומתקן 

המיהול הושבתו עם קבלת התוצאה החריגה

סתריה ח.צ 
52687

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה9/7/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. 

בוצעה הקטנה של ריכוז חומר החיטוי במערכת 
האספקה

צור משה
מים מסופקים - 

באר ה'
0.2מג"ל0.1כלור בבדיקת שדה9/12/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות ולספק המים 
ממנו מבוצעת הרכישה. המים נמהלו במערכת 

האספקה לפני הגעתם לצרכנים, לא נמצאו 
חריגות במים המסופקים.

רמלה סונול ח.צ 
13184

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה7/23/17

שפלת לוד 18 
ל"ה

0.5מקג"ל0.6ויניל כלוריד4/4/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח 

הושבת.

תומר "6 ח.צ 
1067088

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה8/21/17

תומר "6 ח.צ 
1067088

בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים.0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה10/16/17

דרום

450מג"ל649כלורידים11/20/17ארז שקמה 4
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. המתקן 

הושבת עם קבלת התוצאה החריגה ולאחר ביצוע 
דיגום נוסף.

450מג"ל458כלורידים1/15/17גבר עם 5 ל"ה                  
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח 

הושבת עד לקבלת תוצאות תקינות.

חצבה מותפלים 
106531 -

0.5מג"ל0.6כלור בבדיקת שדה3/19/17
בבדיקת שדה נוספת נמדדו ערכים תקינים. 

בוצעה הקטנה של ריכוז חומר החיטוי במערכת 
האספקה.

נאות הכיכר 
מוצר כללי ל"ה

5.8pH6.5הגבה7/3/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בדיגום נוסף 

התקבלה תוצאה תקינה. 



32

החריגות בבדיקות בקטריאליות במתקני מי תהום לפני חיטוי 
)בשלב טרום אספקתם( עבור שנת 2017, לרבות הפעולות 

המתקנות שננקטו על ידי ״מקורות״ עקב החריגות ולמניעתן

  נספח 2 ב׳

נקודת מרחב
הדיגום

תאריך 
הדיגום

שם הגורם 
הנבדק

תוצאה ב 
100 מ"ל מים

ריכוז מרבי 
פעולות מתקנותמותר

צפון

8550קוליפורם4/19/17אושה 1 ל"ה                    
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

6650קוליפורם2/19/17איכסאל 2 ל"ה
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

8050קוליפורם11/7/17דובא 1 ל"ה                    
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

50< 120קוליפורם3/15/17חולה 3 ל"ה                    
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

4/18/17כברי 2 ל"ה                    
־סטרפטוקו

קוס
1310

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 
לקבלת תוצאות תקינות.

6/4/17מסעדה 1 ל"ה                   
־סטרפטוקו

קוס
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת.3210

50< 120קוליפורם2/19/17עינן 6 ל"ה                    
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

6/4/17עכו 2 ל"ה                     
קוליפורם 

צואתי
6010

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הממצאים דווחו 
למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת תוצאות 

תקינות. בוצע סקר תברואי חקירתי מורחב. 

5/3/17קיש 3 ל"ה                     
קוליפורם 

צואתי
4310

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הממצאים דווחו 
למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת תוצאות 

תקינות. בוצע סקר תברואי חקירתי מורחב. 

מרכז

10/31/17אחיסמך 2
קוליפורם 

צואתי
120 >10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 
לקבלת תוצאות תקינות

50< 120קוליפורם9/5/17אשדוד 10 ל"ה                  
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

7/16/17יד חנה ל"ה                    
־סטרפטוקו

קוס
7610

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 
לקבלת תוצאות תקינות.

מצפה יריחו 
2 ל"ה              

17050קוליפורם4/18/17

בתיאום עם משרד הבריאות הקידוח נדגם אחת לשבוע. החריגות 
במי גלם מדווחות למשרד הבריאות באופן קבוע. יש לציין כי במים 

המסופקים מתקבלות תוצאות תקינות. החיטוי בקידוח הוגבר 
ובקידוח הוקמה מערכת לחיטוי ב- UV כחסם נוסף, להבטחת 

איכותם המיקרוביאלית של המים.
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נקודת מרחב
הדיגום

תאריך 
הדיגום

שם הגורם 
הנבדק

תוצאה ב 
100 מ"ל מים

ריכוז מרבי 
פעולות מתקנותמותר

מרכז

מצפה יריחו 
2 ל"ה              

17050קוליפורם5/21/17

בתיאום עם משרד הבריאות הקידוח נדגם אחת לשבוע. החריגות 
במי גלם מדווחות למשרד הבריאות באופן קבוע. יש לציין כי במים 

המסופקים מתקבלות תוצאות תקינות. החיטוי בקידוח הוגבר 
ובקידוח הוקמה מערכת לחיטוי ב- UV כחסם נוסף, להבטחת 

איכותם המיקרוביאלית של המים. 

נחלי מנשה 8א 
ל"ה

9750קוליפורם8/30/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

8450קוליפורם6/21/17עיר דרום 1 ל"ה                
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

8/20/17עיר דרום 1 ל"ה                
־סטרפטוקו

קוס
120 >10

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הממצאים דווחו 
למשרד הבריאות. בוצע סקר תברואי חקירתי מורחב.

8/21/17עיר דרום 1 ל"ה                
־סטרפטוקו

קוס
120 >10

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הקידוח הושבת. 
בוצע סקר תברואי חקירתי מורחב. הממצאים דווחו למשרד 

הבריאות. 

הממצאים דווחו למשרד הבריאות.6950קוליפורם11/2/17פצאל 8 ל"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות.5850קוליפורם11/10/17פצאל 8 ל"ה

5450קוליפורם11/13/17פצאל 8 ל"ה
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. המתקן הושבת עם קבלת 

התוצאה החריגה. הותקנה מערכת חיטוי ב UV בקידוח. 

8050קוליפורם3/5/17קיסריה 4 ל"ה                  
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות. בוצע חיטוי לקידוח.

ראשון 4 ל"ה 
- ע.ק

50< 120קוליפורם5/21/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות.

ראשון 4 ל"ה 
- ע.ק

6/13/17
קוליפורם 

צואתי
5910

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הקידוח הושבת. 
בוצע סקר תברואי חקירתי מורחב. הממצאים דווחו למשרד 

הבריאות. 

שפלת לוד 24 
ל"ה               

8/27/17
קוליפורם 

צואתי
120 >10

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם וסטרפטוקוקוס. 
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות. 

שפלת לוד 9 
ל"ה                

8/27/17
־סטרפטוקו

קוס
1810

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הממצאים דווחו למשרד 
הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת תוצאות תקינות. 

דרום

9450קוליפורם1/16/17גבר עם 10 ב'
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות. בוצע חיטוי לקידוח.

9850קוליפורם5/7/17זיקים 2 א                     
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות. בוצע חיטוי לקידוח. 

18950קוליפורם8/8/17להט 1 ל"ה                     
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 

לקבלת תוצאות תקינות. 

ניר עם 9 א 
ל"ה                

12/20/17
קוליפורם 

צואתי
1110

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד 
לקבלת תוצאות תקינות. בוצע חיטוי לקידוח.
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החריגות בבדיקות בקטריאליות במים מסופקים עבור שנת 
2017, לרבות הפעולות המתקנות שננקטו על ידי ״מקורות״ 

עקב החריגות ולמניעתן

נספח 2 ג׳

נקודתמרחב
הדיגום

תאריך 
הדיגום

שם הגורם 
הנבדק

תוצאה
ב 100 מ"ל 

מים

ריכוז
מרבי
מותר

פעולות מתקנות

צפון

10קוליפורם1/1/17דמון 4 א"ה                    

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות

10קוליפורם1/11/17דליה 1 א"ה                    

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות. בתיאום עם משרד הבריאות ועקב אילוצי 
אספקת מים לא הושבת הקידוח והוגבר ריכוז חומר החיטוי 

בקידוח.

10קוליפורם1/11/17דליה 2 א"ה                    

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות. בתיאום עם משרד הבריאות ועקב אילוצי 
אספקת מים לא הושבת הקידוח והוגבר ריכוז חומר החיטוי 

בקידוח.

30קוליפורם1/15/17כרמל 3 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות

50קוליפורם1/16/17חולה 3 א"ה                    

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות 
במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 

לתקנות

בריכת בית 
קשת

2/7/17
אשריכיה 

קולי
950

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם צואתי. הממצאים דווחו 
למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 שעות והתקבלה 

תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות 
במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 

לתקנות. משרד הבריאות  הודיע על הרתחה בישובי האזור 
וביטל אותה לאחר קבלת התוצאה התקינה. ראה דיווח בנספח 

.3

יוקנעם 4 
א"ה                  

10קוליפורם3/1/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

40קוליפורם3/14/17כברי 9 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.
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710קוליפורם3/27/17שעל ח"צ                       

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

510קוליפורם4/2/17געתון 1 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

20קוליפורם4/3/17תמרה ח"צ                      

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות. 

קרית שמואל 
ח"צ

10קוליפורם4/4/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

10קוליפורם4/4/17תמרה ח"צ                      

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

טבריה 
סינון מים 

מסופקים       
20קוליפורם5/7/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

210קוליפורם6/5/17כברי 4 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

20קוליפורם6/5/17כברי 5 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

קדמת צבי 1 
א"ה

60קוליפורם6/5/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

10קוליפורם6/6/17חולה 6 א"ה                    

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.
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עמקה 1 א 
-א"ה

20קוליפורם6/12/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

קרית מוצקין 
ח"צ )צומת 

צבר(
140קוליפורם7/3/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

השחר צומת 
)כרם בן 
זימרה(

30קוליפורם7/9/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות

מזרע יציאה 
מהתחנה 

א"ה         
450קוליפורם7/19/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

0< 120קוליפורם8/8/17שגב 1 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

20קוליפורם8/20/17עבדון 1 א"ה                   

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

20קוליפורם8/20/17שעב ח"צ

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות

נחל עמוד 1 
א"ה                

10קוליפורם8/22/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

חוף הכרמל 
9 א"ה               

9/6/17
אשריכיה 

קולי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה.  הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

יוקנעם 4 
א"ה                  

10קוליפורם9/18/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.
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קרית מוצקין 
מרכז ח"צ 
)ליד השקם(

20קוליפורם9/18/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

90קוליפורם10/2/17כרמל 3 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

0< 120קוליפורם10/15/17בירה 3 א"ה           

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

חיפה "36 
ח"צ                  

10קוליפורם10/30/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות. דיגום שבוצע בנקודה ע"י התאגיד באותו 
יום יצא תקין.

געתון ח.צ. 
א"ה                

0< 120קוליפורם11/6/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

10קוליפורם11/6/17כברי 7 א"ה

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות

עמקה 1 א 
-א"ה

350קוליפורם11/7/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות

קק"ל 
אזה"ת ח"צ 
)משטרת ק. 

חיים(

10קוליפורם11/8/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות

הרי אפרים 
קו ראשי

690קוליפורם11/26/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות

נצרת חצ )קו 
דיין(

20קוליפורם12/7/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

150קוליפורם12/18/17בריכת שלומי

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.
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צפון

10קוליפורם12/19/17שלומי ח"צ                     

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

יוקנעם ח"צ 
לחץ נמוך           

120קוליפורם12/25/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

עמקה 1 א 
-א"ה

140קוליפורם12/31/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 
דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. הקידוח הושבת 

עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

קק"ל 
אזה"ת ח"צ 
)משטרת ק. 

חיים(

10קוליפורם12/31/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים 

בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה.  ריכוז 
חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות

מרכז

בר אילן 
צ.הסתעפות 
ת"א ח.צ 168

10קוליפורם1/4/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

10קוליפורם1/9/17יריחו 4 א"ה                   

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

פלמחים 
אחרי טיפול

1/16/17
קוליפורם 

צואתי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעה הגברת ריכוז חומר 

החיטוי בתיאום עם משרד הבריאות.

אבן יהודה 
ח.צ

10קוליפורם1/23/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

זבדיאל קו 
ירקון               

10קוליפורם1/26/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

שורק כניסה 
ממתפיל

2/6/17
אשריכיה 

קולי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. המים עברו חיטוי נוסף 

במערכת האספקה לפני הגעתם לצרכנים, לא נמצאו חריגות 
במים המסופקים.

שפלת לוד 10 
א"ה

20קוליפורם3/1/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.
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נ.ח אשדוד 
14 ח.צ 
68714

10קוליפורם3/13/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

שורק 
לראשל"צ  

א"ה
10קוליפורם3/29/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

בקעות מושב 
ח.צ 995056

10קוליפורם4/18/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

מכורה ח.צ 
985082

20קוליפורם4/18/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בבנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה.  ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

שפלת לוד 26 
א"ה

4/18/17
אשריכיה 

קולי
20

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

ירושלים 4 
בוסטר א"ה           

20קוליפורם4/23/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת 
תוצאות תקינות.  בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז 

חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות

עיר דרום 1 
א"ה                

10קוליפורם4/24/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות

כרכור 36 
א"ה                  

10קוליפורם5/7/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

גימזו גבוהה 
בריכה

530קוליפורם5/15/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בבנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 
האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות

נ.ח אשדוד 
14 ח.צ 
68714

10קוליפורם6/4/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. בוצעה הגברת ריכוז חומר החיטוי בתיאום עם 

משרד הבריאות
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חדרה כניסה 
ממתפיל

10קוליפורם6/19/17

ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. הממצאים 
דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 שעות 

והתקבלה תוצאה תקינה. המים עברו חיטוי נוסף במערכת 
האספקה לפני הגעתם לצרכנים, לא נמצאו חריגות במים 

המסופקים.

עינב אג. שת. 
1223010

10קוליפורם6/21/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בבנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

גרנות 
א  שדרה 

מרכזית
10קוליפורם7/4/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

נחלי מנשה 
2א א"ה 
)ניטור(

80קוליפורם7/4/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

פלמחים 
אחרי טיפול

20קוליפורם7/4/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

ביתניה 3 
א"ה                  

10קוליפורם7/30/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

נתב"ג ח.צ 
67555

10קוליפורם8/8/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

מודיעין מרכז 
עיר ח.צ 

77713
10קוליפורם8/9/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

רחובות 
נ.מרמורק 

74921
20קוליפורם8/20/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 
האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות

עיר דרום 1 
א"ה                

8/21/17
אשריכיה 

קולי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת. בוצע 
סקר תברואי חקירתי מורחב. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 

בהתאם לתקנות.

8/22/17חולון תחנה                    
אשריכיה 

קולי
30

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.
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אור יהודה 
מערבי ח.צ 

69917
50קוליפורם8/23/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות. ראה דיווח בנספח 3

יהוד ח.צ 
74179

20קוליפורם8/23/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים 

בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר 
החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. ראה דיווח בנספח 3.

יהוד ח.צ 
74179

0< 120קוליפורם8/24/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות. ראה דיווח בנספח 3.

יהוד ח.צ 
74179

30קוליפורם8/25/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות. ראה דיווח בנספח 3.

אלעד ח.צ 
92029

8/27/17
אשריכיה 

קולי
120 >0

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות. ראה דיווח בנספח 3.

גני תקוה ח.צ 
62776

8/27/17
אשריכיה 

קולי
120 >0

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות. ראה דיווח בנספח 3.

קו דן כפר 
גנים ח.צ 

91155
10קוליפורם8/27/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.

שפלת לוד 10 
א"ה

8/27/17
קוליפורם 

צואתי
60

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם. הממצאים דווחו 
למשרד הבריאות. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ראה 

דיווח בנספח 3.

שפלת לוד 13 
א"ה               

0< 120קוליפורם8/27/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בדיגום נוסף התקבלה 

תוצאה תקינה. ראה דיווח בנספח 3.

שפלת לוד 31 
א"ה               

10קוליפורם8/27/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בדיגום נוסף התקבלה 

תוצאה תקינה. ראה דיווח בנספח 3.

שפלת לוד 9 
א"ה

8/27/17
אשריכיה 

קולי
30

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ראה דיווח בנספח 3.

נחלי מנשה 
8א א"ה

140קוליפורם8/30/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז 
חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

אלעד ח.צ 
92029

500קוליפורם9/10/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה.בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.



42

נקודתמרחב
הדיגום

תאריך 
הדיגום

שם הגורם 
הנבדק

תוצאה
ב 100 מ"ל 

מים

ריכוז
מרבי
מותר

פעולות מתקנות

מרכז

תחנת 
מודיעין 
לתיתורה

390קוליפורם9/10/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

חפץ חיים 
כניסה 
למאגר

9/24/17
אשריכיה 

קולי
70

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. 
המים עברו חיטוי נוסף במערכת האספקה לפני הגעתם 

לצרכנים, לא נמצאו חריגות במים המסופקים.

חפץ חיים 
כניסה 
למאגר

9/25/17
אשריכיה 

קולי
20

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם צואתי. הממצאים דווחו 
למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 שעות והתקבלה 

תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת האספקה במקביל 
לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות וכן בוצעו דיגומים 

בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר 
החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. המים עברו חיטוי נוסף 
במערכת האספקה לפני הגעתם לצרכנים, לא נמצאו חריגות 

במים המסופקים.

ורד יריחו 
ח.צ 1172028

20קוליפורם10/1/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

ניצנים 10א  
א"ה

10קוליפורם10/1/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

רחובות 
יפאורה 
73897

30קוליפורם10/8/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

10קוליפורם10/15/17יד חנה א"ה                    
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז 
חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

נתב"ג 2000 
ח.צ 79959

30קוליפורם10/30/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

שפלת לוד 
19א  א"ה

10קוליפורם11/5/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.
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גרנות 
א  שדרה 

מרכזית
10קוליפורם11/21/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

קיסריה 6 
א"ה                  

10קוליפורם11/22/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז 
חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

שורק כניסה 
ממתפיל

11/26/17
אשריכיה 

קולי
20

בדגימה זו נמצאו גם חיידקי קוליפורם צואתי. ריכוז חומר 
החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. הממצאים דווחו למשרד 

הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 שעות והתקבלה תוצאה 
תקינה. המים עברו חיטוי נוסף במערכת האספקה לפני 

הגעתם לצרכנים, לא נמצאו חריגות במים המסופקים. התקבלו 
תוצאות תקינות בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום 

נטילת הדגימה המקורית 

חפץ חיים 
כניסה 
למאגר

20קוליפורם12/3/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. 
המים עברו חיטוי נוסף במערכת האספקה בהתאם לתקנות 
לפני הגעתם לצרכנים, לא נמצאו חריגות במים המסופקים.

שפלת לוד 27 
א"ה               

60קוליפורם12/3/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת 
תוצאות תקינות.  בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז 
חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. בקידוח הותקנה 

.UV מערכת חיטוי ב

גרנות 
א  שדרה 

מרכזית
10קוליפורם12/6/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

חלילים ח.צ 
98751

60קוליפורם12/6/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

מיצד ח.צ 
74157

20קוליפורם12/24/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

נ.ח אשדוד 
14 ח.צ 
68714

10קוליפורם12/27/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

נ.ח אשדוד 
14 ח.צ 
68714

30קוליפורם12/31/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בוצעו דיגומים בנקודות 

דיגום מייצגות נוספות במערכת האספקה. ריכוז חומר החיטוי 
בדגימה היה בהתאם לתקנות.
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ערערה ח"צ 
68576

10קוליפורם2/19/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

40קוליפורם3/5/17ציקלג 3 א"ה                   
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

בי"ס אילות 
לצרכן א"ה

3/20/17
קוליפורם 

צואתי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

10קוליפורם4/2/17עומר א"ה                      
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

זיקים 2 א 
א"ה               

560קוליפורם5/7/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. הקידוח הושבת עד לקבלת 
תוצאות תקינות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 שעות. בוצע חיטוי 

לקידוח. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר 
החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

יד מרדכי 12 
א"ה               

30קוליפורם7/11/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

יד מרדכי 16 
א"ה

10קוליפורם7/11/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

הרשות 
הפלסטינית 

- רצועה 01 - 
ניר עוז

10קוליפורם7/25/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.

8/6/17זיקים 9 א"ה                   
קוליפורם 

צואתי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

260קוליפורם8/8/17להט 1 א"ה                     
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 

שעות. הקידוח הושבת עד לקבלת תוצאות תקינות. ריכוז חומר 
החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

אשקלון 3 
א"ה

8/13/17
קוליפורם 

צואתי
10

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות. הקידוח הושבת עד לקבלת תוצאות תקינות.  בדיגום 

נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה 
בהתאם לתקנות.

אשקלון 3 
א"ה

20קוליפורם8/20/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות. הקידוח הושבת עד לקבלת תוצאות תקינות. בוצע חיטוי 

לקידוח. בדיגום נוסף התקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר 
החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות. 
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נקודתמרחב
הדיגום

תאריך 
הדיגום

שם הגורם 
הנבדק

תוצאה
ב 100 מ"ל 

מים

ריכוז
מרבי
מותר

פעולות מתקנות

דרום

אבן שמואל 
ח.צ.                

20קוליפורם10/1/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

קרית גת 
הזרע ח"צ 

16671
10קוליפורם10/1/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 
24 שעות והתקבלה תוצאה תקינה. בנקודות שנדגמו ברשת 

האספקה במקביל לבדיקה המקורית התקבלו תוצאות תקינות 
וכן בוצעו דיגומים בנקודות דיגום מייצגות נוספות במערכת 

האספקה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

בית שיקמה 
ח.צ.                

10קוליפורם10/2/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

יד מרדכי 16 
א"ה

10קוליפורם10/22/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. הקידוח הושבת עד לקבלת 

תוצאות תקינות. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם 
לתקנות.

ארז ח"צ 
61390

11/26/17
אשריכיה 

קולי
20

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

יד מרדכי 
ח"צ 4255

70קוליפורם11/26/17

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

70קוליפורם11/26/17מת"ק ח"צ

הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. התקבלו תוצאות תקינות 

בנקודות דיגום מייצגות ברשת האספקה ביום נטילת הדגימה 
המקורית. ריכוז חומר החיטוי בדגימה היה בהתאם לתקנות.

מ ב עובדה 
ח"צ 72295

10קוליפורם11/27/17
הממצאים דווחו למשרד הבריאות. בוצע דיגום חוזר תוך 24 
שעות והתקבלה תוצאה תקינה. ריכוז חומר החיטוי בדגימה 

היה בהתאם לתקנות.
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מועד התקלה מרחב
עיקר הפעולות המתקנות שננקטותאור התקלהבשנת 2017

צפון
ומרכז 

ינואר
תלונות צרכנים מהיישובים חיפה, קריות, 
עפולה והאזור, נתניה ומודיעין, על טעם 

וריח במים.

חקירת המקרה הראתה כי הסיבה לתלונות הייתה שינוי מקור 
המים המסופקים ממתקן ההתפלה בחדרה )אשר הושבת לצורכי 
עבודות אחזקה( למי מוביל )כנרת(. יצוין, כי השינוי נערך בתיאום 

עם משרד הבריאות וכי הודעה על שינוי מקור המים הועברה 
מראש לספקים המקומיים וכן כי המים המסופקים עמדו באיכות 

התברואית הנדרשת בתקנות מי השתייה.
ריכוזי חומר החיטוי ברשת האספקה בדיגומי מקורות ואף ברשת 

הפנימית של הצרכנים היו תקינים. בעקבות התלונות, ננקטו 
פעולות להפחתת ריכוזי חומר החיטוי ברשת אספקת המים.

פברוארצפון

חריגות בקטריאליות במי בריכת בית קשת, 
לאחר ביצוע ניקוי וחיטוי שגרתי,

בעקבותיהן הנחה משרד הבריאות על 
הרתחת מים בישובים שמקבלים מים 

מהבריכה. 

דיווח הועבר מיידית למשרד הבריאות. בעקבות החריגות בוצע 
סקר תברואי חקירתי בבריכה ולא נמצאו בו ממצאים חריגים. 

בדיקות הכלור והעכירות היו תקינות. הוחלפה פיית ברז הדיגום 
בבריכה וכן בוצע דיגום בקטריאלי במספר נקודות המייצגות 

במערכת האספקה. 
משרד הבריאות הנחה את הישובים לבצע דגימות במערכת 

הפנימית. לאחר קבלת התוצאות התקינות בבריכה ובמערכת 
האספקה של מקורות ובתוך הישובים, משרד הבריאות הודיע על 

ביטול הוראת ההרתחה.

יונידרום
עליית עכירות במכשירי המדידה הרציפים 

בתחנת עוצם המספקת מים דרומה.

הופסקה אספקת המים בתחנה. בוצע ניקוז לקו לכיוון צומת 
זוהר. לא זוהתה בעייה תברואית. לאחר קבלת ערך עכירות תקין 

ובאישור ותיאום עם משרד הבריאות, הופעלה התחנה מחדש.

יונידרום

עכירות במתקן סינון סדום - המספק מי 
גלם ומי מיהול למתפיל נווה זוהר, עקב 

עבודות אחזקה בקווי המים של מפעלי ים 
המלח. 

בעקבות העכירות הודמם המתקן בשעות הלילה ולמחרת הופעל 
בספיקות נמוכות תוך ניטור העכירות עד שגל העכירות עבר. לא 

זוהתה בעיה תברואית. לא היתה הפרעה לאספקת המים.

יולידרום

שינויים בערכי הייצוב של המים המסופקים 
ממתקן צופר המספק מי שתייה ליישובים 
צופר וספיר עקב שריפה במתקן והשבתת 

מערכת ההקשיה של המתקן

האירוע דווח למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה. 
מתקן ההתפלה הושבת לארבעה ימים עד לשיקום מהיר של 

המערכות. בזמן השבתת המתקן, הופעל ליישוב מתקן התפלה 
חלופי צוקים, ובנוסף נעשה שימוש במיכלית מים למילוי הבריכה 

בכדי להמשיך ולספק מים ליישובים.
המתקן חזר לפעילות בתיאום עם משרד הבריאות. 

תקלות מהותיות שהשפיעו על איכות המים ואשר אירעו 
במערכת אספקת המים של ״מקורות״ או במתקן ההפקה בשנת 

2017, והפעולות המתקנות העיקריות שננקטו בעקבותיהם

נספח 3
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מועד התקלה מרחב
עיקר הפעולות המתקנות שננקטותאור התקלהבשנת 2017

אוגוסטמרכז

חריגות בקטריאליות חוזרות בקידוחים 
וברשת האספקה של מפעל אספקת מים 

בשפלת לוד, בעקבותיהן הנחה משרד 
הבריאות על הרתחת מים בישובים יהוד- 

נווה מונסון, אלעד וגני תקווה.

החריגות דווחו מידית למשרד הבריאות. קידוחי מפעל שפלת 
לוד הושבתו והוחלפו במים מקו ירקון מערבי שסיפק באותה עת 

בעיקר מי ים מותפלים. 
הקידוחים שהושבתו ומספר נקודות מייצגות במערכת האספקה 

נדגמו במסגרת סקר תברואי מורחב בניסיון לגלות את מקור 
הזיהום. בסקר נמצאו מספר חריגות בקידוחים אך לא נמצא קשר 

בינם לבין החריגות ברשת האספקה.
בהמשכו של הסקר החקירתי, נערכה בדיקה לכל שרשרת הדיגום 

הכוללת בדיקה של בקבוקי הדיגום והציוד, בוצע דיגום חוזר 
מקביל עם דוגם נוסף וניתוח גנטי של החיידקים שנתגלו בבדיקות 

החורגות.
בהמשך הסקר לא נמצאו נתונים התומכים בהימצאות זיהום 

כלשהו במערכת אספקת המים או בקידוחים. לכן, לאחר קבלת 
בדיקות חוזרות תקינות, גם בקידוחים וגם ברשת האספקה, 

אספקת המים חזרה לשגרה. 

עכירות ביציאה ממתפיל אשדודאוגוסטמרכז

ההזרמה מהמתפיל הופסקה וכך גם תחנת אשדוד, עד לבירור 
מקור העכירות ולטיפול בתקלה. לא נרשמה עליית עכירות ביציאה 

מהמאגר. לאחר שטיפות שביצע המתפיל החלו באספקת מים 
בעכירות תקינה למאגר אשדוד ומשם למערכת האספקה.

ספטמברדרום
עלייה בערכי הכלור בצומת זוהר לאחר 
חיטוי מאגר נהורה המספק מים לאזור.

מקור המים למערכת אספקת המים הוחלף עד לירידת ריכוז 
הכלור מתחת ל-0.5 מג"ל בצומת זוהר כנידרש בתקנות. במקביל 

בוצעה החלפת מים במאגר נהורה עד לירידת ריכוזי הכלור.

   דצמברמרכז

עכירות במים המסופקים לעיר אלעד לאחר 
הפעלה ראשונה לאספקה של קו חדש 

לעיר מתחנת אלעד, בעקבותיה הנחה 
משרד הבריאות על הרתחת מים בעיר.

נסגרה יציאת המים מבריכות אלעד ונערך ניקוז של הבריכות. 
אספקת המים לאלעד התבצעה תוך עקיפת הבריכות והרשת 

העירונית בישוב נשטפה ונוקזה. 
בהנחיית משרד הבריאות בוצעו דיגומים נוספים בעיר ובבריכות 

אלעד. לאחר קבלת בדיקות חוזרות תקינות בבריכות וברשת 
האספקה, אספקת המים חזרה לשגרה והנחיית ההרתחה בוטלה. 
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שיטת הטיפולסוג המתקןשם המתקן מרחב

סינון עומק סינוןמתקן הסינון המרכזי )אשכול(ירדן

צפון

סינון עומק סינוןאלומות

סינון עומק וספיחה על פחם פעילסינוןטבריה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםמעגן מיכאל

מרכז

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםגרנות )יחידות 1, 2, 3(

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםגת 10

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםמצפה שלם

פחם פעילספיחהירושלים 1

סינון עומקסינוןקדומים

אוסמוזה הפוכההתפלת מי יםהתפלה אשדוד

אולטראפילטרציהסינוןאריאל 1א'

מתקני טיפול במים שהופעלו על ידי ״מקורות״ בשנת 2017, 
כולל סוג המתקן והשיטות לטיפול במים

נספח 4 
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שיטת הטיפולסוג המתקןשם המתקן מרחב

דרום

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםסבחה א' ו-ב'

אוסמוזה הפוכההתפלת מי יםסבחה ג'

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםשזפון 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםקציעות

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםנווה זוהר 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםציון )להט(

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםפארן

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםספיר 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםחצבה 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםעין יהב 

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםצופר

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםעידן

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםאליפז

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםלוטן

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםיהל

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםקטורה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםגרופית

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםיוטבתה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםבי"ס אזורי יטבתה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםסמר

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםבי"ס חצבה

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםצוקים

אוסמוזה הפוכההתפלת מים מליחיםנאות הכיכר

נידוף וחמצוןאיוורנחושה 1א
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הממצאים העיקריים של הסקרים התברואיים שביצעה 
״מקורות״ במתקני ההפקה, ופעולות מתקנות שבוצעו 

בעקבות הממצאים

מתקני הפקה שם הסקרמרחב
)קידוחים(

המלצות וממצאים עיקריים בסביבת 
מתקני ההפקה, נכון למועד ביצוע הסקר 

פעולות עיקריות מתקנות שבוצעו או 
מתוכננות לביצוע נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

צפון

חוף כרמל 2 + 
ואדי מערה,
חוף כרמל,

אל מזר

ואדי מערה 1
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

ואדי מערה 2
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

הנושא מוסדר בתכנית עבודה .2018נמצאו ליקויים בבסיס הבטון.חוף כרמל 4

חוף כרמל 6
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן. 
-

חוף כרמל 7
איכות המים בהתאם לתקנות

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן
-

חוף כרמל 9
אותרו מס' מיכלי איסוף שפכים ומרבצי בקר 

בתחום רדיוס מגן.
הקידוח לא סיפק מים ב 2017.

הנושא הועבר לטיפול משרד הבריאות.

אל מזר 1
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

אל מזר 2
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

יזרעאל 3 + 
אביטל,מגן 

שאול, תענך

-איכות המים בהתאם לתקנותאביטל

מגן שאול
אובחנה עלייה מסוימת בריכוז הסלניום )בטווח 

המותר בתקנות(
הגברת תדירות הדיגום לסלניום 

תענך 3
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

רמת הגולן 4 + 
רמת מגשימים

רמת מגשימים
אותרו גלישות ביוב מחוץ לרדיוס המגן של 

הקידוח )לכיוון רדיוס המגן(.
איכות המים בקידוח בהתאם לתקנות.

מקורות פנתה לתאגיד קולחי גולן בדרישה 
להסדרת המפגע

נספח 5 א׳
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מתקני הפקה שם הסקרמרחב
)קידוחים(

המלצות וממצאים עיקריים בסביבת 
מתקני ההפקה, נכון למועד ביצוע הסקר 

פעולות עיקריות מתקנות שבוצעו או 
מתוכננות לביצוע נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

צפון
יששכר 1+2 + 

גולני, חיטין

גולני 1
דיווחים על הגעת בע"ח סמוך לסביבת ניקוז 

הקידוח. איכות המים בקידוח בהתאם לתקנות.
 מתוכננת הרחקת מוצא קו הניקוז של מכשירי 

המדידה מחצר הקידוח

גולני 2
דיווחים על הגעת בע"ח סמוך לסביבת ניקוז 

הקידוח. איכות המים בקידוח בהתאם לתקנות.
הנושא טופל. בוצעה הרחקת מוצא קו הניקוז 

של מכשירי המדידה מחצר הקידוח

גולני 3
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

חיטין 1
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

חיטין 3
דיווחים על הגעת בע"ח סמוך לסביבת ניקוז 

הקידוח. איכות המים בקידוח בהתאם לתקנות.
הנושא טופל. בוצעה הרחקת מוצא קו הניקוז 

של מכשירי המדידה מחצר הקידוח

חיטין 4
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

חיטין 5
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

חיטין 6
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-
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מתקני הפקה שם הסקרמרחב
)קידוחים(

המלצות וממצאים עיקריים בסביבת 
מתקני ההפקה, נכון למועד ביצוע הסקר 

פעולות עיקריות מתקנות שבוצעו או 
מתוכננות לביצוע נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

צפון

זבולון 1+2 + 
כפר חסידים, 

כרמל, 
יוקנעם

כפר חסידים 5
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן
-

כפר חסידים 6

אובחנה עלייה מסוימת בריכוז הבריום )בטווח 
המותר בתקנות(.

איכות המים בהתאם לתקנות.
אין מפגעים ברדיוס מגן.

הקידוח הושבת בשנת 2015

כרמל 1
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן
-

כרמל 2
קיימים קווי ביוב באזור. 

איכות המים בהתאם לתקנות
הנושא בטיפול מול מי יגור לביצוע שרוול קו 

הביוב

כרמל 3
אותר מערום צמיגים באזור איכות המים 

בהתאם לתקנות.
הגברת תדירות הדיגום לאלומיניום

כרמל 12
נצפתה עליה קלה בריכוזי אלומינים ואורניום 

)בטווח התקנות המותר( 
איכות המים בהתאם לתקנות

הגברת תדירות הדיגום לאלומיניום ואורניום

יוקנעם 2
נצפתה מגמת עליה בריכוזי חומרים אורגניים 

נדיפים )בטווח התקנות המותר( 
איכות המים בהתאם לתקנות

הגברת תדירות דיגום לחומרים אורגניים נדיפים

יוקנעם 4

קיים מתחם תעשייה באזור )סולתם(.
איכות המים בהתאם לתקנות

תגבור דיגום לשאריות חומרי נפץ )לא נצפו 
שאריות חומרי נפץ(

יוקנעם 5

יוקנעם 6
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מתקני הפקה שם הסקרמרחב
)קידוחים(

המלצות וממצאים עיקריים בסביבת 
מתקני ההפקה, נכון למועד ביצוע הסקר 

פעולות עיקריות מתקנות שבוצעו או 
מתוכננות לביצוע נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

מרכז

כוכב השחר 
רימונים

כוכב השחר 1 
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.רימונים 1 
הקידוח לא היה פעיל בתקופת הסקר בשל 

כשל טכני )תקלות בציוד השאיבה(.

קידוחי קקון

הקידוח לא היה פעיל בתקופת הסקרקקון 1 קד

קקון 2 קד
ישנם מס' קווי ביוב באזור רדיוס מגן ב' של 

הקידוח. איכות המים בהתאם לתקנות
-

הגברת תדירות דיגום קווי ביוב ברדיוס מגן ב'קקון 5

קקון 6 קד
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
-

מערכות ביוב מוסדרות ברדיוס המגן ב'.קרני שומרון קרני שומרון 
איכות המים בהתאם לתקנות

UV הותקנה מערכת לחיטוי באמצעות

קידוחי מצפה 
יריחו, יריחו 2

מצפה יריחו 2
מערכות ביוב ברדיוס מגן ג'.

הותקנה מערכת לחיטוי באמצעות UVאיכות המים בהתאם לתקנות

מצפה יריחו 5 
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן.
הגברת הדיגום לבקטריולוגיה.
UV -קיימת מערכת לחיטי ב

יריחו 2
מערכות ביוב ברדיוס מגן ב'

חריגה בריכוזי כלורידים
הקידוח קיבל אישור החרגה ממשרד הבריאות 

לפי תקנה 8 לתקנות בריאות העם.

מצפה יריחו 6 
מערכות ביוב ברדיוס מגן ג'.

איכות המים בהתאם לתקנות
הגברת תדירות דיגום בקטריאלי.
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מתקני הפקה שם הסקרמרחב
)קידוחים(

המלצות וממצאים עיקריים בסביבת 
מתקני ההפקה, נכון למועד ביצוע הסקר 

פעולות עיקריות מתקנות שבוצעו או 
מתוכננות לביצוע נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

קידוחי גתמרכז

גת 1
 קו קולחים ברדיוס מגן ג'.

איכות המים המסופקים עומדת בתקנות
-

גת 13
 קו ביוב ורפתות ברדיוס מגן.

איכות המים המסופקים עומדת בתקנות
הגברת הדיגום לבקטריולוגיה

גת 15 
קו ביוב ורפתות ברדיוס מגן.

איכות המים המסופקים עומדת בתקנות
הגברת הדיגום לבקטריולוגיה

גת 16 א
 קו קולחים ברדיוס מגן ג'.

איכות המים המסופקים עומדת בתקנות
-

גת 19
איכות המים בהתאם לתקנות.

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן
-

גת 2 א 
איכות המים בהתאם לתקנות.

נמצאו מפגעים מינוריים בקצה רדיוס מגן ג'
-

גת 21 א
 קיים קו קולחים ברדיוס מגן ג'. איכות המים 

בהתאם לתקנות
-

גת 22
קווי קולחים ברדיוס מגן ג'. 

איכות המים בהתאם לתקנות
-

גת 23 
איכות המים בהתאם לתקנות. קיים קו קולחים 

ברדיוס מגן ג'.
-

גת 24
מפגעים ברדיוס מגן ב'

אין חריגות במים המסופקים
-

גת 25 א 
 מפגעים ברדיוס מגן.

אין חריגות במים המסופקים.
הגברת תדירות דיגום לבקטריולוגיה

גת 3
מפגעים ברדיוס מגן ג'.

נצפו חריגות בריכוז הניטראט

הקידוח הושבת ב 2015 וחזר לעבודה לאחר 
אספקה דרך צומת מיהול להפחתת ריכוז 

הניטראט

גת 4

האזור מושקה בקולחים שניוניים ושלישוניים. 
אין חריגה במים המסופקים

-

-גת 5

-גת 6 א

גת 7
מפגע ברדיוס מגן ג'

אין חריגה במים המסופקים
-

גת 8
איכות המים בהתאם לתקנות

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן
-

הקידוח מושבת עקב חריגה בניטראטחריגה בניטראטגת 9



55

מתקני הפקה שם הסקרמרחב
)קידוחים(

המלצות וממצאים עיקריים בסביבת 
מתקני ההפקה, נכון למועד ביצוע הסקר 

פעולות עיקריות מתקנות שבוצעו או 
מתוכננות לביצוע נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

מרכז

קידוחי נערן

נערן 3 קד
בור רקב.

 איכות המים בהתאם לתקנות
-

נערן 4 קד
איכות המים בהתאם לתקנות

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן
-

נערן 2 קד
מפגע ברדיוס מגן )רעיית צאן באזור(.

איכות מים בהתאם לתקנות
-

קידוח בית 
איבא

בית איבא קד
ביוב ברדיוס מגן ב'

הותקנה מערכת לחיטוי באמצעות UVאיכות המים בהתאם לתקנות

דרום

קידוחי גלם 
למתפיל נווה 

זוהר

נחל זוהר 15

לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן. איכות מי 
הגלם עומדת בדרישת התקנות.

יבוצע ב-2018
נחל זוהר 16

נחל זוהר 116

גלם למתפיל 
קציעות

ניצנה 3
לא נמצאו מפגעים ברדיוס המגן. איכות מי 

הגלם עומדת בדרישת התקנות. נמצאו ליקויים 
מינוריים במתקן

יבוצע ב-2018

קידוחי גלם 
למתפילי ערבה 

תיכונה

צופר 5

הקידוחים משמשים כמי גלם להתפלה.
נמצאו ליקויים מינוריים במתקן )מעטפת 

הבטון, ופתח מד המפלס וצמחיה(.
יבוצע ב 2018 

צופר 6א

צופר 7

צופר 8

צופר 10א

צופר 10ב

צופר 11א

צופר 12

צופר 15

עין יהב 3א
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המלצות וממצאים עיקריים נכון למועד מתקני טיפולשם הסקרמרחב
ביצוע הסקר 

פעולות מתקנות שבוצעו נכון למועד 
כתיבת דו"ח זה 

צפון

סינון עומק אלומות
המתקן פועל בצורה תקינה.

איכות המים המסופקים מהמתקן בהתאם  
לתקנות.

-

 טבריה
סינון עומק 
וספיחה על 
פחם פעיל

המתקן פועל בצורה תקינה.
איכות המים המסופקים מהמתקן בהתאם 

לתקנות.
-

מתקן התפלהמעגן מיכאל
מי המוצר מהמתקן נמהלים במערכת אספקת 

המים הראשית טרם אספקתם לצרכנים. 
משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 

נמוכים

חבל ירדן
סקר סביבתי 
לאתר אשכול

מתקן הסינון 
המרכזי

המתקן פועל בצורה תקינה.
איכות המים המסופקים מהמתקן בהתאם 

לתקנות.
נצפו מספר גלישות מתחנות שאיבה לביוב 

במרחק רב מחוץ לגדר המתקן בישובים סמוכים.

תוכנית הדיגום עודכנה  באישור משרד הבריאות

מרחב 
מרכז

ירושלים 1
מתקן סינון 

פחם

המתקן עבד מעט מאוד במהלך השנה בשל 
בעיות טכניות

איכות המים שסופקו הינה בהתאם לתקנות
-

מתקן התפלהגת 10
המתקן פועל בצורה תקינה.

איכות המים שסופקו תקינה.
ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות.  

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים.

המים המותפלים עוברים מיהול המייצב אותם.

מתקן סינון חולקדומים
המתקן פועל בצורה תקינה.

איכות המים המסופקים מהמתקן עומדת 
בדרישות התקנות.

-

-המתקן פועל בצורה תקינה.מתקן התפלהמצפה שלם

אריאל 1
מתקן סינון 

ממברנלי

המתקן פועל בצורה תקינה.
איכות המים המסופקים מהמתקן הינה בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות.
-

הממצאים העיקריים של הסקרים התבוראיים שביצעה 
״מקורות״ במתקני טיפול במי שתייה, ופעולות מתקנות 

שבוצעו בעקבות הממצאים

נספח 5 ב׳
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המלצות וממצאים עיקריים נכון למועד מתקני טיפולשם הסקרמרחב
ביצוע הסקר 

פעולות מתקנות שבוצעו נכון למועד 
כתיבת דו"ח זה 

דרום

קדוח נחושה 
1א'

מתקן להרחקת 
מימן גופרי ממי 
קידוח נחושה 

1א'

המתקן פועל בצורה תקינה. 
איכות המים המסופקים מהמתקן הינה בהתאם 

לתקנות.
-

מתפיל פארן
מתקן התפלה 
מתפיל פארן

המתקן פועל בצורה תקינה. 
איכות המים המסופקים מהמתקן תקינה. 

ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות.  

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים

נערכו שינויים תפעוליים וחובר מקור מי גלם 
חדש למתקן וכן שודרגה מערכת הטיפול

כמו כן, מתוכנן שדרוג המתקן והוספת מערכת 
לייצוב המים.

מתפיל עין יהב
מתקן התפלה 
מתפיל עין יהב

במהלך השנה התרחשו מס' תקלות במערכת 
ההקשיה שגרמו למס'  השבתות של המתקן.
איכות המים שסופקו מהמתקן הינה בהתאם 

לתקנות

בוצע שדרוג למתקן

מתקן התפלהמתפיל ספיר
המתקן פועל בצורה תקינה. 

איכות המים המסופקים מהמתקן בהתאם 
לתקנות.

-

מתקן התפלהמתפיל חצבה

במהלך השנה התרחשו מס' תקלות במערכת 
ההקשיה שגרמו למס'  השבתות של המתקן.
איכות המים שסופקו מהמתקן הינה בהתאם 

לתקנות

מתוכנן שדרוג של מתקן ההקשיה.

מתקן התפלהמתפיל צופר

אירוע שרפה גרם להשבתת חלק מהמערכות 
ועל כן המתקן הושבת לתקופה. 

איכות המים שסופקו מהמתקן הינה בהתאם 
לתקנות

־הנושא הוסדר ובוצע מיהול של המים המסופ
קים

מתקן התפלהמתפיל עידן
המתקן פועל בצורה תקינה. 

איכות המים המסופקים מהמתקן בהתאם 
לתקנות

-

מתקני התפלה 
מקומיים בערבה 
תיכונה ובנאות 
הכיכר )בי"ס 

חצבה וצוקים(.

מתפיל בי"ס 
המתקנים פועלים בצורה תקינה.חצבה

איכות המים המסופקים מהמתקן תקינה.
ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות  

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים

נבחן פתרון תפעולי של ייצוב המים ע"י מיהול  מתפיל צוקים

מתקן התפלהמתפיל סבחה
המתקן פועל בצורה תקינה. 

ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות  
איכות המים המסופקים מהמתקן תקינה.

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים.

נבחן פתרון תפעולי של ייצוב המים ע"י מיהול 
משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 

נמוכים.
מתוכנן שדרוג המתקן והפעלה של מתקן הקשיה 

לייצוב המים שהוקם זה מכבר. 

מתקן התפלהמתפיל שזפון
המתקן פועל בצורה תקינה. 

איכות המים המסופקים מהמתקן בהתאם 
לתקנות

-



58

המלצות וממצאים עיקריים נכון למועד מתקני טיפולשם הסקרמרחב
ביצוע הסקר 

פעולות מתקנות שבוצעו נכון למועד 
כתיבת דו"ח זה 

דרום

מתפיל ציון כהן 
)להט(

מתקן התפלה

המתקן פועל בצורה תקינה. 
איכות המים המסופקים מהמתקן תקינה. 

ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות.
בוצעו השבתות יזומות לצורך אחזקה שוטפת.

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים.

מתפיל באר 
אורה

מתפיל באר 
אורה

המתקן פועל בצורה תקינה. 
איכות המים המסופקים מהמתקן תקינה.

ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות.

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים.

מתפילים קטנים 
בערבה דרומית

מתפיל יהל

המתקנים פועלים בצורה תקינה. 
איכות המים המסופקים תקינה.

ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות.

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים. 

מתוכנן שדרוג מערכת אספקת המים האזורית.

מתפיל לוטן

מתפיל קטורה

מתפיל גרופית

מתפיל יטבתה

מתפיל בי"ס 
אילות

מתפיל סמר

מתפיל אליפז

מתקן התפלה 
קציעות

מתקן התפלה
איכות המים שסופקו מהמתקן תקינה. 

תקלה בקידוח המספק מי גלם למתקן השביתה 
את הקידוח ואת המתקן

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים. 

המתקן הושבת בפברואר 2017. 
ההשבתה נוצלה לצורך ביצוע עבודות אחזקה 

נרחבות במתקן.

מתקן התפלה 
נווה זוהר

מתקן התפלה
המתקן פועל בצורה תקינה. 

איכות המים המסופקים מהמתקן תקינה.
ערכי הייצוב דרשו היתר ממשרד הבריאות.

משרד הבריאות התיר אספקה בערכי ייצוב 
נמוכים. 

מתוכננת הקמה של מתקן ייצוב המים.
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מערכת שם הסקרמרחב
אספקה

המלצות וממצאים עיקריים נכון למועד 
ביצוע הסקר 

פעולות מתקנות שבוצעו או מתוכננות 
לביצוע, נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

צפון

חוף כרמל 2 + 
ואדי מערה,חוף 

כרמל,אל מזר
מרכז חוף כרמל

המערכות תקינות. 
תיקוני תחזוקה שוטפים )כדוג' תיקון דופן בריכת 

רזל( המטופלים במסגרת תוכנית האחזקה 
השוטפת של מתקני מקורות

מוסדר במסגרת תוכנית העבודה השוטפת של 
החברה

יזרעאל 3 + 
אביטל,מגן 

שאול, תענך
דרום יזרעאל

המערכות תקינות. 
תיקוני תחזוקה שוטפים )כדוג' התקנת ברזי 

דיגום(
בוצע

מופו חציות של מערכת אספקת המים על ידי 
קווי ביוב

במעקב שוטף

רמת הגולן 4 + 
רמת מגשימים

דרום רמת הגולן
המערכות תקינות. 

קיימת תחנת שאיבה לביוב באזור
בוצעה פניה לתאגיד קולחי גולן בדרישה 

להתקנת שרוול בקו הגלישה

יששכר 1+2 + 
גולני,חיטין

צפון יששכר

המערכות תקינות . 
תיקוני תחזוקה שוטפים )כדוג' חוסר ברשתות 
בפתחי אוורור, התקנת ברז דיגום( המטופלים 

במסגרת תוכנית האחזקה השוטפת של מתקני 
מקורות

בביצוע

 מעקב שוטף וסיורים באזורבסיסי צה"ל בתוואי מערכת אספקת המים

זבולון 1+2 + 
כפר חסידים, 
כרמל, יוקנעם

צפון זבולון

המערכות תקינות . 
תיקוני תחזוקה שוטפים )כדוג' חוסר ברשתות 
בפתחי אוורור, התקנת ברז דיגום( המטופלים 

במסגרת תוכנית האחזקה השוטפת של מתקני 
מקורות

בוצע שינוי תפעולי, שונה משטר ההכלרה 
וקוצרו זמני השהייה ברשת

מערכת אספקה 
עין אביב 1

צפון עין אביב

המערכות תקינות.
נמצא שחלק מהקו הסגור עובר בתחום נחל 

דישון כשהוא גלוי. 
מעקב שוטף וסיורים באזור

מופו  מס' קווי ביוב בסמיכות לקו המספק לישוב 
דישון

מעקב שוטף וסיורים באזור

מערכת אספקה 
עינן 3

דרום עינן
המערכות תקינות.

מופו מס' קווים ישנים במערכת שנכנסו לתוכנית 
העבודה השוטפת

קיים תכנון לשדרוג הקו

הממצאים העיקריים של הסקרים התברואיים שביצעה 
״מקורות״ במערכות האספקה, ופעולות מתקנות שבוצעו 

בעקבות הממצאים

נספח 5 ג׳
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מערכת שם הסקרמרחב
אספקה

המלצות וממצאים עיקריים נכון למועד 
ביצוע הסקר 

פעולות מתקנות שבוצעו או מתוכננות 
לביצוע,  נכון למועד כתיבת דו"ח זה 

 חבל ירדן

קו 108קו 108

מערכות אספקת המים תקינות.
בתוואי הקו נצפתה השלכת פסולת בניין

מתקיימת אכיפה שוטפת

מתקיימת בקרה שוטפתאותרו מס' גלישות ממתקני ביוב באזור

תעלות 

תעלת ירדן
מערכות אספקת המים תקינות.

מופו מס' תחנות וקוי ביוב סמוכים
מבוצעת בקרה שוטפת

בוצעה הפרדת נגר באיזור עילבוןמערכות אספקת המים תקינות.תעלת נטופה

דרום

אשקלון להט 
משען

-מערכות אספקת המים תקינות- 

מתפילי ערבה 
תיכונה )עידן, 

חצבה, עין יהב, 
ספיר, פארן, 
צופר וצוקים(

-

המערכות תקינות. 
תיקוני תחזוקה שוטפים )כדוג' תיקון דופן בריכת 

עשת 1, קירוי מיכל כלור בברכית צופר וחצבה( 
המטופלים במסגרת תוכנית האחזקה השוטפת 

של מתקני מקורות

מוסדר במסגרת תוכנית העבודה השוטפת של 
החברה
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אחוזי חריגה בקטריאליים במים מסופקים לפי אזורי אספקה 
לשנת  2017

אזורמרחב
בדיקות כימיותבדיקות בקטריאליות

מספר 
בדיקות

מספר 
חריגות

אחוז חריגות 
באזור

מספר 
בדיקות

מספר 
חריגות

אחוז חריגות 
באזור

צפון

17400.065600.00אז.בית שאן     

1404181.3459700.00אז.גליל מערבי  

73981.1240010.04אז.זבולון      

56910.2294600.00אז.חוף הכרמל   

80420.2345900.00אז.יזרעאל      

56520.4178210.06אז.יששכר       

109030.3180400.00אז.נפתלי       

54110.2206600.00אז.עין אביב    

73440.5272100.00אז.עין זיו     

37420.5164500.00אז.רמת הגולן   

15421.315000.00ניקוי בריכות וקוים

ירדן

60400127100.00יודפת          

44200.00ספיר

10150078200.00שמר דרומי      

4020037100.00שמר צפוני      

מרכז

104240.4249620.08בקעת הירדן     

125530.2391510.03ג.משולש ויו"ש  

51320.4211820.09גדרה           

1074121.1591050.08גרנות          

5300130100.00התפלה          

67120.3204500.00כפר אוריה      

140530.2329200.00מוצא           

1590032820.61נתניה העיר     

195350.3749710.01פרדס חנה-גב.עדה

310280.3609700.00קליטת מי התפלה 

1636171.0383510.03ראש העין       

133940.3414170.17רמלה           

נספח 6 א׳
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אזורמרחב
בדיקות כימיותבדיקות בקטריאליות

מספר 
בדיקות

מספר 
חריגות

אחוז חריגות 
באזור

מספר 
בדיקות

מספר 
חריגות

אחוז חריגות 
באזור

דרום

1280120.9734520.03 אשקלון נגב    

39610.3148200.00 הר הנגב       

28020.7148700.00 לכיש          

17510.658300.00 נגב מערבי     

42700.0203200.00 שובל ירקון    

1120017000.00התפלה-נגב מרכזי

118410.144810.22התפלה-ערבה     

36000517110.02נגב מזרחי      

36410.3133000.00ערבה דרומית    

1300153100.00ערבה מרכזית    

54500257900.00התפלה אשקלון

113020.2333400.00תקומה באר שבע  
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נספח 6 ב׳

אזור אספקת מיםשם ישוב

אשקלוןארז

אשקלוןנתיב העשרה

אשקלוןיד מרדכי

אשקלוןגברעם

אשקלוןכרמייה

אשקלוןזיקים

אשקלוןתלמי יפה

אשקלוןמבקיעים

אשקלוןגיאה

אשקלוןבית שקמה

אשקלוןבת הדר

אשקלוןאשקלון

אשקלוןבאר גנים

באר שבעאבו קורינאת )יישוב(

באר שבעאבו תלול

באר שבעשגב-שלום

באר שבעצאלים

באר שבענבטים

באר שבעחצרים

באר שבעתל שבע

באר שבעבאר שבע

באר שבעעומר

באר שבעאום בטין

באר שבעאל סייד

באר שבעאופקים

באר שבעלקיה

באר שבעמיתר

באר שבעמסלול

באר שבעתפרח

באר שבעאשל הנשיא

באר שבעפדויים

יישובים באזורי אספקת מים
אזור אספקת מיםשם ישוב

באר שבעגילת

באר שבעכרמים

באר שבעבטחה

באר שבערנן

באר שבעתרבין א-צאנע )יישוב(*

באר שבעגבעות בר

באר שבעסנסנה

באר שבעמשמר הנגב

באר שבעלהבים

באר שבעברוש

באר שבעתאשור

באר שבעטנא

באר שבעלהב

באר שבעתדהר

באר שבעשמעה

באר שבעמלילות

באר שבעאשכולות

באר שבערהט

באר שבעשיבולים

באר שבעמעגלים

באר שבעגבעולים

באר שבעשרשרת

באר שבעדבירה

באר שבעשובל

באר שבענתיבות

באר שבעבית הגדי

באר שבעשומרייה

באר שבעתלמי ביל"ו

באר שבעעתניאל

באר שבעפעמי תש"ז

באר שבעיושיביה
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אזור אספקת מיםשם ישוב

באר שבעאשבול

באר שבעבית קמה

באר שבעשדה צבי

באר שבעקלחים

באר שבעמבועים

באר שבענטע

באר שבערוחמה

בית שאןטירת צבי

בית שאןמלכישוע

בית שאןשדי תרומות

בית שאןשדה אליהו

בית שאןתל תאומים

בית שאןרוויה

בית שאןרחוב

בית שאןמירב

בית שאןכפר רופין

בית שאןעין הנצי"ב

בית שאןשלוחות

בית שאןמעלה גלבוע

בית שאןרשפים

בית שאןנווה איתן

בית שאןמעוז חיים

בית שאןמסילות

בית שאןבית שאן

בית שאןניר דוד )תל עמל(

בית שאןבית אלפא

בית שאןחפצי-בה

בית שאןחמדיה

בית שאןשדה נחום

בית שאןבית השיטה

בקעת הירדןמצפה שלם

בקעת הירדןאבנת

בקעת הירדןקליה

אזור אספקת מיםשם ישוב

בקעת הירדןאלמוג

בקעת הירדןבית הערבה

בקעת הירדןורד יריחו

בקעת הירדןמעלה מכמש

בקעת הירדןנעמ"ה

בקעת הירדןרימונים

בקעת הירדןייט"ב

בקעת הירדןכוכב השחר

בקעת הירדןנירן

בקעת הירדןנתיב הגדוד

בקעת הירדןגלגל

בקעת הירדןתומר

בקעת הירדןפצאל

בקעת הירדןיפית

בקעת הירדןמעלה אפרים

בקעת הירדןגיתית

בקעת הירדןמשואה

בקעת הירדןמכורה

בקעת הירדןארגמן

בקעת הירדןחמרה

בקעת הירדןבקעות

בקעת הירדןרועי

בקעת הירדןחמדת

בקעת הירדןמשכיות

בקעת הירדןרותם

בקעת הירדןשדמות מחולה

בקעת הירדןמחולה

גבול משולששילה

גבול משולשמעלה לבונה

גבול משולשעלי

גבול משולשברוכין

גבול משולשמגדלים

גבול משולשרחלים
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אזור אספקת מיםשם ישוב

גבול משולשאריאל

גבול משולשברקן

גבול משולשאלקנה

גבול משולשכפר קאסם

גבול משולשקריית נטפים

גבול משולשכפר תפוח

גבול משולשרבבה

גבול משולשעץ אפרים

גבול משולששערי תקווה

גבול משולשכפר ברא

גבול משולשאורנית

גבול משולשנווה ירק

גבול משולשחגור

גבול משולשחורשים

גבול משולשרמת השרון

גבול משולשעדנים

גבול משולשירקונה

גבול משולשנירית

גבול משולשיקיר

גבול משולשגני עם

גבול משולשהוד השרון

גבול משולשג'לג'וליה

גבול משולשאלישמע

גבול משולשירחיב

גבול משולשנופים

גבול משולשגליל ים

גבול משולשמתן

גבול משולששדי חמד

גבול משולשעמנואל

גבול משולשרמות השבים

גבול משולשמעלה שומרון

גבול משולשכפר מל"ל

גבול משולשגבעת ח"ן

אזור אספקת מיםשם ישוב

גבול משולשיצהר

גבול משולשהרצלייה

גבול משולשקרני שומרון

גבול משולשנווה ימין

גבול משולשאלפי מנשה

גבול משולשאיתמר

גבול משולשכפר סבא

גבול משולשרעננה

גבול משולשכפר שמריהו

גבול משולשברכה

גבול משולשצופית

גבול משולשגן חיים

גבול משולשניר אליהו

גבול משולשצופים

גבול משולשרשפון

גבול משולשבית ברל

גבול משולששדה ורבורג

גבול משולשאייל

גבול משולשבצרה

גבול משולשארסוף

גבול משולששפיים

גבול משולשרמת הכובש

גבול משולשקדומים

גבול משולשבני ציון

גבול משולשכוכב יאיר

גבול משולשחרוצים

גבול משולשמשמרת

גבול משולשגעש

גבול משולשאלון מורה

גבול משולשטירה

גבול משולשקריית שלמה

גבול משולשחירות

גבול משולשצור נתן
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גבול משולשצור יצחק

גבול משולשסלעית

גבול משולשכפר הס

גבול משולשיקום

גבול משולשתל יצחק

גבול משולשתל מונד

גבול משולשכפר עבודה

גבול משולשבית יהושע

גבול משולשבני דרור

גבול משולשעזריאל

גבול משולששבי שומרון

גבול משולשעין ורד

גבול משולשטייבה

גבול משולשאודים

גבול משולשיעף

גבול משולשאבן יהודה

גבול משולשעין שריד

גבול משולשכפר יעבץ

גבול משולשכפר נטר

גבול משולשפורת

גבול משולשקדימה-צורן

גבול משולשענב

גבול משולשקלנסווה

גבול משולששער אפרים

גבול משולשגאולים

גבול משולשצור משה

גבול משולשתנובות

גבול משולשניצני עוז

גבול משולשפרדסייה

גבול משולשינוב

גבול משולשנורדייה

גבול משולשכפר יונה

גבול משולשנתניה

אזור אספקת מיםשם ישוב

גבול משולשגנות הדר

גדרהכפר מנחם

גדרהגפן

גדרהתירוש

גדרהבני ראם

גדרהחצור-אשדוד

גדרהרבדים

גדרהחצב

גדרהגני טל

גדרהחפץ חיים

גדרהבני עי"ש

גדרהבית חלקיה

גדרהביצרון

גדרהיד בנימין

גדרהכנות

גדרהגן הדרום

גדרהנווה מבטח

גדרהגדרה

גדרהקדרון

גדרהקבוצת יבנה

גדרהבית רבן

גדרהמישר

גדרהכרם יבנה )ישיבה(

גדרהמשגב דב

גדרהנצר חזני

גדרהעשרת

גדרהכפר מרדכי

גדרהכפר אביב

גדרהשדמה

גדרהבניה

גדרהבית אלעזרי

גדרהמזכרת בתיה

גדרהצופייה
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גדרהבית גמליאל

גדרהבן זכאי

גדרהפדיה

גדרהגני יוחנן

גדרהקריית עקרון

גדרהיציץ

גדרהגבעת ברנר

גדרהכפר ביל"ו

גדרהרמות מאיר

גדרהיבנה

גדרהגן שלמה

גדרהגני הדר

גדרהנען

גדרהגאליה

גדרהכפר הנגיד

גדרהגיבתון

גדרהרחובות

גדרהעיינות

גדרהבית עובד

גדרהנס ציונה

גדרהאירוס

גדרהבית חנן

גדרהפלמחים

גדרהנטעים

גדרהגן שורק

גליל מערביהרדוף

גליל מערביראס עלי

גליל מערביעדי

גליל מערביסואעד )חמרייה(*

גליל מערביכפר המכבי

גליל מערבירמת יוחנן

גליל מערביאושה

גליל מערביקריית אתא

אזור אספקת מיםשם ישוב

גליל מערבישפרעם

גליל מערביכפר ביאליק

גליל מערביאעבלין

גליל מערביקריית מוצקין

גליל מערביקריית ביאליק

גליל מערביאפק

גליל מערביקריית ים

גליל מערביטמרה

גליל מערביכאבול

גליל מערביכפר מסריק

גליל מערבייסעור

גליל מערביעין המפרץ

גליל מערביאחיהוד

גליל מערביטל-אל

גליל מערביעכו

גליל מערביג'דיידה-מכר

גליל מערביג'ולס

גליל מערביבוסתן הגליל

גליל מערבישמרת

גליל מערביכפר יאסיף

גליל מערביירכא

גליל מערביאבו סנאן

גליל מערבילוחמי הגיטאות

גליל מערבינס עמים

גליל מערביבית העמק

גליל מערביאשרת

גליל מערבירגבה

גליל מערביעמקה

גליל מערבישבי ציון

גליל מערביכליל

גליל מערבימזרעה

גליל מערביעברון

גליל מערבישייח' דנון
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גליל מערבינתיב השיירה

גליל מערבייחיעם

גליל מערביבן עמי

גליל מערביגעתון

גליל מערבינהרייה

גליל מערביכברי

גליל מערביסער

גליל מערביגשר הזיו

גרנותרווחה

גרנותאלומה

גרנותיד נתן

גרנותמנוחה

גרנותנחלה

גרנותזבדיאל

גרנותקוממיות

גרנותורדון

גרנותסגולה

גרנותברכיה

גרנותניר בנים

גרנותכפר סילבר

גרנותהודייה

גרנותזרחיה

גרנותניר ישראל

גרנותעין צורים

גרנותמרכז שפירא

גרנותשפיר

גרנותקדמה

גרנותמשואות יצחק

גרנותאביגדור

גרנותתימורים

גרנותניצנים

גרנותכפר ורבורג

גרנותאל -עזי

אזור אספקת מיםשם ישוב

גרנותקריית מלאכי

גרנותגבעתי

גרנותערוגות

גרנותבאר טוביה

גרנותניצן ב'

גרנותעזר

גרנותבית עזרא

גרנותניצן

גרנותאורות

גרנותינון

גרנותאחווה

גרנותאמונים

גרנותכפר אחים

גרנותכפר הרי"ף

גרנותעזריקם

גרנותתלמי יחיאל

גרנותשדה עוזיהו

גרנותשתולים

גרנותגן יבנה

גרנותאשדוד

גרנותבני דרום

גרנותניר גלים

הר הנגבמצפה רמון

הר הנגבעזוז

הר הנגבשלווה במדבר

הר הנגבמדרשת בן גוריון

הר הנגבשדה בוקר

הר הנגבמרחב עם

הר הנגבניצנה )קהילת חינוך(

הר הנגבניצני סיני

הר הנגבכמהין

הר הנגבבאר מילכה

הר הנגבאשלים
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הר הנגברוח מדבר

הר הנגבירוחם

הר הנגבטללים

הר הנגבמשאבי שדה

הר הנגבביר הדאג'

הר הנגברביבים

הר הנגברתמים

הר הנגבדימונה

הר הנגבקצר א-סר

הר הנגבערערה-בנגב

זבולוןגבעת ניל"י

זבולוןגבעת עוז

זבולוןגלעד )אבן יצחק(

זבולוןעמיקם

זבולוןמגידו

זבולוןדלייה

זבולוןמדרך עוז

זבולוןעין השופט

זבולוןרמות מנשה

זבולוןמשמר העמק

זבולוןרמת השופט

זבולוןהיוגב

זבולוןעין העמק

זבולוןאליקים

זבולוןהזורע

זבולוןכפר ברוך

זבולוןיקנעם עילית

זבולוןיקנעם )מושבה(

זבולוןשריד

זבולוןגבת

זבולוןיפעת

זבולוןמגדל העמק

זבולוןרמת דוד

אזור אספקת מיםשם ישוב

זבולוןכפר יהושע

זבולוןנהלל

זבולוןדאלית אל-כרמל

זבולוןבית שערים

זבולוןשדה יעקב

זבולוןכפר החורש

זבולוןבית זיד

זבולוןרמת ישי

זבולוןתמרת

זבולוןמנשית זבדה

זבולוןאורנים

זבולוןקריית טבעון

זבולוןעספיא

זבולוןעילוט

זבולוןאלונים

זבולוןשער העמקים

זבולוןזרזיר

זבולוןאלוני אבא

זבולוןבסמת טבעון

זבולוןבית לחם הגלילית

זבולוןיגור

זבולוןכפר הנוער הדתי

זבולוןכפר חסידים א'

זבולוןרכסים

זבולוןכפר חסידים ב'

זבולוןנופית

זבולוןאבטין

זבולוןנשר

זבולוןח'ואלד

זבולוןחיפה

חוף הכרמלג'סר א-זרקא

חוף הכרמלמעגן מיכאל

חוף הכרמלמעיין צבי
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חוף הכרמלזכרון יעקב

חוף הכרמלמאיר שפיה

חוף הכרמלפוריידיס

חוף הכרמלבת שלמה

חוף הכרמלדור

חוף הכרמלנחשולים

חוף הכרמלעופר

חוף הכרמלעין איילה

חוף הכרמלהבונים

חוף הכרמלכרם מהר"ל

חוף הכרמלצרופה

חוף הכרמלגבע כרמל

חוף הכרמלעין כרמל

חוף הכרמלעתלית

חוף הכרמלעין חוד

חוף הכרמלניר עציון

חוף הכרמלעין הוד

חוף הכרמלבית צבי

חוף הכרמלמגדים

חוף הכרמלבית אורן

חוף הכרמלהחותרים

חוף הכרמלטירת כרמל

חוף הכרמלכפר גלים

יזרעאלאל -עריאן

יזרעאלערערה

יזרעאלמי עמי

יזרעאלמוקייבלה

יזרעאלאום אל-פחם

יזרעאלמגן שאול

יזרעאלצנדלה

יזרעאלרם-און

יזרעאלבסמ"ה

יזרעאלגן נר

אזור אספקת מיםשם ישוב

יזרעאלנורית

יזרעאלברק

יזרעאלפרזון

יזרעאלמיטב

יזרעאלחבר

יזרעאלאדירים

יזרעאלגדעונה

יזרעאליעל

יזרעאלמעלה עירון

יזרעאלדבורה

יזרעאלתל יוסף

יזרעאלאביטל

יזרעאלעין חרוד )מאוחד(

יזרעאלגדיש

יזרעאליזרעאל

יזרעאלאומן

יזרעאלעין חרוד )איחוד(

יזרעאלמלאה

יזרעאלגבע

יזרעאלכפר יחזקאל

יזרעאלניר יפה

יזרעאלמרחביה )מושב(

יזרעאלמרחביה )קיבוץ(

יזרעאלסולם

יזרעאלעפולה

יזרעאלדחי

יזרעאלבלפוריה

יזרעאלניין

יזרעאלאחוזת ברק

יזרעאלכפר גדעון

יזרעאלדברת

יזרעאלמזרע

יזרעאלתל עדשים
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יזרעאלגיניגר

יזרעאלאכסאל

יזרעאליפיע

יזרעאלנצרת

יזרעאלנצרת עילית

יזרעאלריינה

יזרעאלגבעת אלה

יזרעאלעין מאהל

יזרעאלשמשית

יזרעאלמשהד

יזרעאלציפורי

יזרעאלכפר כנא

יזרעאלכעביה-טבאש-חג'אג'רה

יזרעאלהסוללים

יזרעאלאלון הגליל

יזרעאלהושעיה

יזרעאלרומת הייב

יזרעאלבית רימון

יזרעאלביר אל-מכסור

יזרעאלחנתון

יזרעאלרומאנה

יזרעאלעוזייר

יזרעאלכפר מנדא

יזרעאלדמיידה

יזרעאלמצפה אבי"ב

יששכרבית יוסף

יששכרירדנה

יששכרמולדת

יששכרנווה אור

יששכררמת צבי

יששכרטייבה )בעמק(

יששכרנאעורה

יששכרגשר

אזור אספקת מיםשם ישוב

יששכרטמרה )יזרעאל(

יששכרגזית

יששכרכפר מצר

יששכרעין דור

יששכראשדות יעקב )איחוד(

יששכראשדות יעקב )מאוחד(

יששכרמנחמיה

יששכרכפר קיש

יששכראפיקים

יששכרמסדה

יששכרכפר תבור

יששכרשער הגולן

יששכרבית זרע

יששכרשבלי - אום אל-גנם

יששכרדבורייה

יששכרשדמות דבורה

יששכרדגניה ב'

יששכרתל קציר

יששכרכדורי

יששכרמעגן

יששכראלומות

יששכרדגניה א'

יששכריבנאל

יששכרכנרת )קבוצה(

יששכרבית קשת

יששכרפורייה - כפר עבודה

יששכרכפר כמא

יששכרכנרת )מושבה(

יששכרשרונה

יששכרפורייה עילית

יששכרפורייה - נווה עובד

יששכרהזורעים

יששכרשדה אילן
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יששכראילנייה

יששכרגבעת אבני

יששכרטורעאן

יששכרלביא

יששכרטבריה

יששכרהודיות

יששכרמצפה

יששכרכפר חיטים

יששכרמצפה נטופה

יששכרכפר זיתים

יששכרארבל

כפר אוריהנחושה

כפר אוריהצפרירים

כפר אוריהאדרת

כפר אוריהגבעת ישעיהו

כפר אוריהנווה מיכאל

כפר אוריהשריגים )לי-און(

כפר אוריהאביעזר

כפר אוריהלוזית

כפר אוריהנתיב הל"ה

כפר אוריהעגור

כפר אוריהזכריה

כפר אוריהשדות מיכה

כפר אוריהזנוח

כפר אוריהבית שמש

כפר אוריהמחסיה

כפר אוריהישעי

כפר אוריהצרעה

כפר אוריהנחם

כפר אוריהכסלון

כפר אוריהגבעת שמש

כפר אוריהדייר ראפאת

כפר אוריהאשתאול

אזור אספקת מיםשם ישוב

כפר אוריהתרום

כפר אוריהכפר אוריה

כפר אוריהבית מאיר

כפר אוריהתעוז

כפר אוריהמסילת ציון

כפר אוריהצלפון

כפר אוריהגיזו

כפר אוריהטל שחר

כפר אוריההראל

כפר אוריהיסודות

כפר אוריהנווה שלום

כפר אוריהמשמר דוד

כפר אוריהבקוע

כפר אוריהנחשון

כפר אוריהחולדה

כפר אוריהמבוא חורון

כפר אוריהנוף איילון

כפר אוריהשעלבים

כפר אוריהמודיעין-מכבים-רעות*

כפר אוריהכפר רות

כפר אוריהלפיד

כפר אוריהשילת

כפר אוריהכפר האורנים

כפר אוריהדולב

כפר אוריהמתתיהו

כפר אוריהחשמונאים

כפר אוריהמודיעין עילית

כפר אוריהטלמון

כפר אוריהנעלה

כפר אוריהניל"י

כפר אוריהנחליאל

לכישנגוהות

לכיששקף



73

אזור אספקת מיםשם ישוב

לכישבני דקלים

לכישאליאב

לכישאמציה

לכישאחוזם

לכישלכיש

לכיששלווה

לכישנועם

לכישאיתן

לכישאבן שמואל

לכישעוזה

לכישניר ח"ן

לכישקריית גת

לכיששדה משה

לכישבית גוברין

לכיששחר

לכישכפר זוהרים

לכישנהורה

לכישנוגה

לכישגת )קיבוץ(

לכישכוכב מיכאל

לכישגלאון

לכישעוצם

לכיששדה יואב

לכישבית ניר

לכישמשען

לכישנגבה

מוצאעין גדי

מוצאפני חבר

מוצאחגי

מוצאקריית ארבע

מוצאאדורה

מוצאתלם

מוצאאספר

אזור אספקת מיםשם ישוב

מוצאמעלה עמוס

מוצאכרמי צור

מוצאמגדל עוז

מוצאנוקדים

מוצאכפר עציון

מוצאתקוע

מוצאאלון שבות

מוצאבת עין

מוצאאלעזר

מוצאאפרת

מוצאראש צורים

מוצאנווה דניאל

מוצאביתר עילית

מוצאצור הדסה

מוצאמטע

מוצאהר גילה

מוצאמבוא ביתר

מוצאבר גיורא

מוצארמת רחל

מוצאנס הרים

מוצאעמינדב

מוצאאורה

מוצאקדר

מוצאאבן ספיר

מוצארמת רזיאל

מוצאעין כרם-בי"ס חקלאי

מוצאאיתנים

מוצאמעלה אדומים

מוצאבית זית

מוצאירושלים

מוצאצובה

מוצאגבעת יערים

מוצאעין ראפה
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מוצאעין נקובא

מוצאמוצא עילית

מוצאשורש

מוצאשואבה

מוצאמבשרת ציון

מוצאקריית יערים

מוצאבית נקופה

מוצאאבו גוש

מוצאנווה אילן

מוצאיד השמונה

מוצאקריית ענבים

מוצאקריית יערים )מוסד(

מוצאידידה

מוצאמצפה יריחו

מוצאמעלה החמישה

מוצאכפר אדומים

מוצאהר אדר

מוצאעלמון

מוצאנטף

מוצאגבעון החדשה

מוצאגבע בנימין

מוצאגבעת זאב

מוצאבית חורון

מוצאכוכב יעקב

מוצאפסגות

מוצאבית אל

מוצאעפרה

נגב מזרחינאות הכיכר

נגב מזרחיעין תמר

נגב מזרחינווה זוהר

נגב מזרחיכסיפה

נגב מזרחימולדה*

נגב מזרחיערד

אזור אספקת מיםשם ישוב

נגב מזרחימכחול

נגב מזרחיכחלה

נגב מזרחיחורה

נגב מזרחידריג'את

נגב מזרחיהר עמשא

נגב מזרחימחנה יתיר

נגב מזרחישני

נגב מזרחימצדות יהודה

נגב מזרחיסוסיה

נגב מזרחימעון

נגב מזרחיכרמל

נגב מערביבני נצרים

נגב מערבינווה

נגב מערבישלומית

נגב מערבייבול

נגב מערבידקל

נגב מערביאבשלום

נגב מערביתלמי יוסף

נגב מערבייתד

נגב מערביגבולות

נגב מערבישדי אברהם

נגב מערביפרי גן

נגב מערביכרם שלום

נגב מערביתלמי אליהו

נגב מערבישדה ניצן

נגב מערביחולית

נגב מערביצוחר

נגב מערביאוהד

נגב מערביסופה

נגב מערביניר יצחק

נגב מערבימבטחים

נגב מערביישע

נגב מערביעמיעוז
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נגב מערביעין הבשור

נגב מערבימגן

נגב מערביאורים

נגב מערביניר עוז

נגב מערביפטיש

נגב מערבינירים

נגב מערביעין השלושה

נגב מערביכיסופים

נגב מערבירעים

עין אביבבועיינה-נוג'ידאת

עין אביבחמאם

עין אביבאבטליון

עין אביבעיילבון

עין אביבמגדל

עין אביבמסד

עין אביבהררית

עין אביבגינוסר

עין אביברביד

עין אביבעראבה

עין אביבדייר חנא

עין אביבלבנים

עין אביבסח'נין

עין אביבטפחות

עין אביבכלנית

עין אביבחוקוק

עין אביבלוטם

עין אביבמגאר

עין אביבצביה

עין אביבכחל

עין אביבסלמה

עין אביבקדרים

עין אביבחזון

עין אביבכפר חנניה

אזור אספקת מיםשם ישוב

עין אביבמורן

עין אביבפרוד

עין אביבאמירים

עין אביבשפר

עין אביבכפר שמאי

עין אביבמירון

עין אביבבר יוחאי

עין אביבכדיתה

עין אביבאור הגנוז

עין אביבכפר חושן

עין אביבדלתון

עין אביבג'ש )גוש חלב(

עין אביבצבעון

עין אביבסאסא

עין אביבכרם בן זמרה

עין אביבמתת

עין אביבריחאנייה

עין אביבעלמה

עין אביבדוב"ב

עין אביבברעם

עין אביביראון

עין אביבדישון

עין אביבאביבים

עין אביבמלכייה

עין אביברמות נפתלי

עין אביביפתח

עין זיומורשת

עין זיוכאוכב אבו אל-היג'א

עין זיויודפת

עין זיוקורנית

עין זיושכניה

עין זיומנוף

עין זיורקפת
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עין זיועצמון שגב

עין זיואשבל

עין זיויובלים

עין זיויעד

עין זיואשחר

עין זיוערב אל נעים

עין זיושעב

עין זיושורשים

עין זיוחוסנייה

עין זיוצורית

עין זיוגילון

עין זיומכמנים

עין זיוכמון

עין זיוכרמיאל

עין זיוכמאנה

עין זיוראס אל-עין

עין זיומג'ד אל-כרום

עין זיובענה

עין זיותובל

עין זיושזור

עין זיופלך

עין זיונחף

עין זיודייר אל-אסד

עין זיוראמה

עין זיועין אל-אסד

עין זיולבון

עין זיוסאג'ור

עין זיוכישור

עין זיוחלוץ

עין זיוחרשים

עין זיולפידות

עין זיובית ג'ן

עין זיוגיתה

אזור אספקת מיםשם ישוב

עין זיוכסרא-סמיע

עין זיופקיעין )בוקייעה(

עין זיויאנוח-ג'ת

עין זיופקיעין חדשה

עין זיוכפר ורדים

עין זיוחוסן

עין זיוצוריאל

עין זיועין יעקב

עין זיומעלות-תרשיחא

עין זיומעונה

עין זיוחורפיש

עין זיומעיליא

עין זיונווה זיו

עין זיואלקוש

עין זיוהילה

עין זיואבירים

עין זיומנות

עין זיועבדון

עין זיופסוטה

עין זיוגורן

עין זיוגורנות הגליל

עין זיולימן

עין זיואילון

עין זיומצובה

עין זיונטועה

עין זיויערה

עין זיובצת

עין זיואבן מנחם

עין זיושלומי

עין זיואדמית

עין זיושומרה

עין זיושתולה

עין זיוכפר ראש הנקרה
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עין זיוחניתה

עין זיועראמשה*

עין זיוכפר רוזנואלד )זרעית(

עינןאמנון

עינןכורזים

עינןאלמגור

עינןעמיעד

עינןכרכום

עינןאליפלט

עינןצפת

עינןטובא-זנגרייה

עינןראש פינה

עינןכפר הנשיא

עינןבירייה

עינןחצור הגלילית

עינןמחניים

עינןעמוקה

עינןמשמר הירדן

עינןגדות

עינןאיילת השחר

עינןשדה אליעזר

עינןחולתה

עינןיסוד המעלה

עינןנאות מרדכי

עינןכפר בלום

עינןעמיר

עינןשדה נחמיה

עינןמנרה

עינןבית הלל

עינןקריית שמונה

עינןמרגליות

עינןהגושרים

עינןדפנה

אזור אספקת מיםשם ישוב

עינןמעיין ברוך

עינןכפר גלעדי

עינןיובל

עינןמשגב עם

עינןע'ג'ר

עינןמטולה

בית יצחק-שער חפר
עמק חפר קולחים וקולחי 

חדרה

כפר ידידיה
עמק חפר קולחים וקולחי 

חדרה

המעפיל
עמק חפר קולחים וקולחי 

חדרה

גן שמואל
עמק חפר קולחים וקולחי 

חדרה

ערבה דרומיתאילת

ערבה דרומיתאילות

ערבה דרומיתבאר אורה

ערבה דרומיתאליפז

ערבה דרומיתסמר

ערבה דרומיתיטבתה

ערבה דרומיתשחרות

ערבה דרומיתגרופית

ערבה דרומיתקטורה

ערבה דרומיתלוטן

ערבה דרומיתנווה חריף

ערבה דרומיתנאות סמדר

ערבה דרומיתיהל

ערבה דרומיתשיטים

ערבה מרכזיתפארן

ערבה מרכזיתצוקים

ערבה מרכזיתצופר

ערבה מרכזיתספיר

ערבה מרכזיתעין יהב

ערבה מרכזיתחצבה

ערבה מרכזיתעידן
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ערבה מרכזיתעיר אובות

ערבה מרכזיתעין חצבה

פרדס חנה - גב.עדהאבני חפץ

פרדס חנה - גב.עדהבארותיים

פרדס חנה - גב.עדהבורגתה

פרדס חנה - גב.עדהיד חנה

פרדס חנה - גב.עדהעולש

פרדס חנה - גב.עדהחניאל

פרדס חנה - גב.עדהבת חפר

פרדס חנה - גב.עדהמדרשת רופין

פרדס חנה - גב.עדהכפר מונש

פרדס חנה - גב.עדההדר עם

פרדס חנה - גב.עדהגן יאשיה

פרדס חנה - גב.עדהבחן

פרדס חנה - גב.עדהאביחיל

פרדס חנה - גב.עדהבית הלוי

פרדס חנה - גב.עדהשושנת העמקים

פרדס חנה - גב.עדהכפר חיים

פרדס חנה - גב.עדהמשמר השרון

פרדס חנה - גב.עדהגבעת שפירא

פרדס חנה - גב.עדהבת חן

פרדס חנה - גב.עדהחבצלת השרון

פרדס חנה - גב.עדהצוקי ים

פרדס חנה - גב.עדההעוגן

פרדס חנה - גב.עדהמעברות

פרדס חנה - גב.עדהזמר

פרדס חנה - גב.עדהביתן אהרן

פרדס חנה - גב.עדהאומץ

פרדס חנה - גב.עדהנעורים

פרדס חנה - גב.עדהבית חירות

פרדס חנה - גב.עדהאלישיב

פרדס חנה - גב.עדהבית ינאי

פרדס חנה - גב.עדהכפר ויתקין

אזור אספקת מיםשם ישוב

פרדס חנה - גב.עדהחופית

פרדס חנה - גב.עדהמגל

פרדס חנה - גב.עדהעין החורש

פרדס חנה - גב.עדהחגלה

פרדס חנה - גב.עדהאחיטוב

פרדס חנה - גב.עדהכפר הרא"ה

פרדס חנה - גב.עדהגבעת חיים )מאוחד(

פרדס חנה - גב.עדהגאולי תימן

פרדס חנה - גב.עדהלהבות חביבה

פרדס חנה - גב.עדהחיבת ציון

פרדס חנה - גב.עדהג'ת

פרדס חנה - גב.עדהגבעת חיים )איחוד(

פרדס חנה - גב.עדהחרב לאת

פרדס חנה - גב.עדהמבואות ים

פרדס חנה - גב.עדהשדה יצחק

פרדס חנה - גב.עדהמכמורת

פרדס חנה - גב.עדהאליכין

פרדס חנה - גב.עדהבאקה אל-גרביה

פרדס חנה - גב.עדהמבוא דותן

פרדס חנה - גב.עדהחרמש

פרדס חנה - גב.עדהמאור

פרדס חנה - גב.עדהחדרה

פרדס חנה - גב.עדהמצר

פרדס חנה - גב.עדהמייסר

פרדס חנה - גב.עדהתלמי אלעזר

פרדס חנה - גב.עדהשער מנשה

פרדס חנה - גב.עדהמענית

פרדס חנה - גב.עדהחריש

פרדס חנה - גב.עדהמצפה אילן

פרדס חנה - גב.עדהגן השומרון

פרדס חנה - גב.עדהעין שמר

פרדס חנה - גב.עדהאום אל-קוטוף

פרדס חנה - גב.עדהריחן
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פרדס חנה - גב.עדהפרדס חנה-כרכור

פרדס חנה - גב.עדהשקד

פרדס חנה - גב.עדהברקאי

פרדס חנה - גב.עדהחיננית

פרדס חנה - גב.עדהעין עירון

פרדס חנה - גב.עדהכפר פינס

פרדס חנה - גב.עדהנווה אבות

פרדס חנה - גב.עדהקציר

פרדס חנה - גב.עדהמשמרות

פרדס חנה - גב.עדהשדות ים

פרדס חנה - גב.עדהכפר גליקסון

פרדס חנה - גב.עדהכפר קרע

פרדס חנה - גב.עדהקיסריה

פרדס חנה - גב.עדהאור עקיבא

פרדס חנה - גב.עדהאלוני יצחק

פרדס חנה - גב.עדהבנימינה-גבעת עדה*

פרדס חנה - גב.עדהרגבים

פרדס חנה - גב.עדהבית חנניה

פרדס חנה - גב.עדהאביאל

ראש העיןיגל

ראש העיןעטרת

ראש העיןחלמיש

ראש העיןטירת יהודה

ראש העיןברקת

ראש העיןגנות

ראש העיןחמד

ראש העיןבני עטרות

ראש העיןאור יהודה

ראש העיןגבעת כ"ח

ראש העיןבית אריה

ראש העיןיהוד

ראש העיןבארות יצחק

ראש העיןנופך

אזור אספקת מיםשם ישוב

ראש העיןרינתיה

ראש העיןמגשימים

ראש העיןסביון*

ראש העיןאלעד

ראש העיןמזור

ראש העיןנחלים

ראש העיןגני תקווה

ראש העיןקריית אונו

ראש העיןנחשונים

ראש העיןפדואל

ראש העיןמעש

ראש העיןגת רימון

ראש העיןרמת גן

ראש העיןעלי זהב

ראש העיןגבעתיים

ראש העיןתל אביב -יפו

ראש העיןגבעת שמואל

ראש העיןכפר סירקין

ראש העיןעינת

ראש העיןפתח תקווה

ראש העיןבני ברק

ראש העיןראש העין

ראש העיןגבעת השלושה

רמלהכרמי יוסף

רמלהכפר בן נון

רמלהפתחיה

רמלהבית עוזיאל

רמלהמשמר איילון

רמלהגזר

רמלהבית חשמונאי

רמלהכפר שמואל

רמלהעזריה

רמלהסתרייה
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רמלהיד רמב"ם

רמלהמצליח

רמלהישרש

רמלהנצר סרני

רמלהגמזו

רמלהרמלה

רמלהמבוא מודיעים

רמלהכפר דניאל

רמלהאחיסמך

רמלהבאר יעקב

רמלהלוד

רמלהניר צבי

רמלהבן שמן )מושב(

רמלהכרם בן שמן

רמלהבן שמן )כפר נוער(

רמלהגינתון

רמלהחדיד

רמלהראשון לציון

רמלהזיתן

רמלהבית נחמיה

רמלהכפר טרומן

רמלהאחיעזר

רמלהכפר חב"ד

רמלהבית עריף

רמלהשוהם

רמלהבית דגן

רמלהצפרייה

רמלהמשמר השבעה

רמלהחולון

רמלהבת ים

רמלהאזור

רמלהמקווה ישראל

רמת הגולןהאון

אזור אספקת מיםשם ישוב

רמת הגולןמבוא חמה

רמת הגולןכפר חרוב

רמת הגולןמיצר

רמת הגולןאפיק

רמת הגולןעין גב

רמת הגולןנאות גולן

רמת הגולןבני יהודה

רמת הגולןגבעת יואב

רמת הגולןאלי-עד

רמת הגולןגשור

רמת הגולןאבני איתן

רמת הגולןנוב

רמת הגולןרמת מגשימים

רמת הגולןחספין

רמת הגולןרמות

רמת הגולןנטור

רמת הגולןכנף

רמת הגולןמעלה גמלא

רמת הגולןחד-נס

רמת הגולןיונתן

רמת הגולןאניעם

רמת הגולןקשת

רמת הגולןקצרין

רמת הגולןקדמת צבי

רמת הגולןאלוני הבשן

רמת הגולןאורטל

רמת הגולןעין זיוון

רמת הגולןשעל

רמת הגולןגונן

רמת הגולןקלע

רמת הגולןמרום גולן

רמת הגולןלהבות הבשן

רמת הגולןשמיר
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רמת הגולןאל -רום

רמת הגולןאודם

רמת הגולןכפר סאלד

רמת הגולןבוקעאתא

רמת הגולןשאר ישוב

רמת הגולןמסעדה

רמת הגולןעין קנייא

רמת הגולןדן

רמת הגולןשניר

רמת הגולןנווה אטי"ב

רמת הגולןמג'דל שמס

שובל ירקוןשוקדה

שובל ירקוןבארי

שובל ירקוןכפר מימון

שובל ירקוןתושייה

שובל ירקוןזמרת

שובל ירקוןתקומה

שובל ירקוןשובה

שובל ירקוןעלומים

שובל ירקוןזרועה

שובל ירקוןניר עקיבא

שובל ירקוןסעד

שובל ירקוןנחל עוז

שובל ירקוןניר משה

שובל ירקוןיכיני

שובל ירקוןכפר עזה

שובל ירקוןמפלסים

שובל ירקוןדורות

שובל ירקוןגבים

שובל ירקוןניר עם

שובל ירקוןשדרות

שובל ירקוןאיבים

שובל ירקוןאור הנר

אזור אספקת מיםשם ישוב

שובל ירקוןברור חיל

שובל ירקוןתלמים

שובל ירקוןשדה דוד

שובל ירקוןחלץ

שובל ירקוןזוהר




