תקציר דו"ח איכות מים
שנת 2015

תושבי נס-ציונה היקרים,
תאגיד המים מי ציונה בע"מ הוקם ב 1-לנובמבר שנת  2008ע"י עיריית נס ציונה בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א .2001 -מתחילת
שנת  2013התאגיד צרף אליו את הרשויות המקומיות מזכרת בתיה וקריית עקרון וכך הפך לתאגיד רב רשותי .התאגיד משרת כ 71,350 -
תושבים בשלושת הרשויות נס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון  .צריכת המים הכוללת בתאגיד עמדה השנה על כ  5.35 -מיליון מ"ק .
הצריכה הממוצעת לנפש קטנה השנה ל 75 -מ"ק לנפש לעומת  81מ"ק בשנת .2014

דוח זה מכיל מידע מפורט על כל הבדיקות שבוצעו במהלך השנה במערכת אספקת המים
ופירוט נקודות הדיגום ותוצאות הבדיקות הכימיות שבוצעו.
בסיס הנתונים

דו"ח שנתי זה מתבסס על תוצאות בדיקות מיקרוביאליות המבוצעות באופן שגרתי ברשת המים לפי תכנית דיגום מסודרת של משרד
הבריאות .כל בדיקות המים מבוצעות במעבדת משרד הבריאות וכן מבוצעות בדיקות כימיות במקור המים ( קידוחי מי שתייה ) וברשת
המים לפי דרישות והנחיות משרד הבריאות.

אספקת המים

אספקת המים הכוללת לתאגיד הנה מקידוחים עצמאיים וחיבורי מקורות.
נס ציונה :רוב המים בעיר 52% -מסופקים באמצעות שאיבה משלושה קידוחי מי שתייה פעילים
 :קידוח באר ה' ,באר ו' ובאר גן נווה .בארות ה' ו -ו' הן בארות מטויבות ופועלות עם מתקן להרחקת
חנקות בשיטת האלקטרוליזה הבררנית .בבאר גן נווה קיים מיהול של מי הבאר עם מי הרשת
העירונית.
יתר  48%מאספקת המים בעיר הנה מחברת מקורות.
קריית עקרון ומזכרת בתיה :כל אספקת המים הנה מחברת מקורות.

בקרה על איכות המים

בקרת איכות המים מתבססת על תכנית דיגום שנתית הנקבעת אחת לשנה ע"י משרד הבריאות.
כל דגימות המים מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה על נהלים והנחיות הדיגום והשינוע של
משרד הבריאות .הבדיקות מבוצעות במעבדת משרד הבריאות.
בנס ציונה הדיגום מבוצע ב –  38נקודות דיגום שונות ( .טבלה ) 4.1
במזכרת בתיה הדיגום מבוצע ב  10נקודות דיגום שונות ( .טבלה ) 4.2
בקריית עקרון הדיגום מתבצע ב  12נקודות דיגום שונות ( .טבלה ) 4.3

טבלה  : 4.1נקודות דיגום בנס ציונה .
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טבלה  : 4.2נקודות דיגום במזכרת בתיה

טבלה  : 4.3נקודות דיגום בקריית עקרון

איכות מיקרוביאלית של המים

פרמטר הזיהוי המיקרוביאלי הנו המהיר ביותר לגילוי זיהום במים.
זיהום מיקרוביאלי עלול לגרום לתחלואה מיידית .קבוצות החיידקים הנבדקות
ומשמשות כאינדיקטור לזיהום מיקרוביאלי כוללות קוליפורמים וקוליפורמים צואתי.
במהלך  2015בוצעו  723בדיקות מיקרוביאליות בנקודות הדיגום השונות
בנס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון 567 ,מהן ברשת המים ו  94 -בחיבורי מקורות
השונים.

טבלה  : 5.1סיכום תוצאות בדיקות מיקרוביאליות לפי ישובים לשנת 2015

כל הבדיקות בוצעו במלואן וכל הבדיקות הסופיות תקינות
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חיטוי מי שתיה

בהתאם לתקנות משרד הבריאות  ,כל מי השתייה מחוטאים באופן קבוע ורציף כך שהמים המסופקים ברשת העירונית יכילו ריכוז של
חומר חיטוי שארתי פעיל .שיטת החיטוי המקובלת בארץ הנה באמצעות כלור נוזלי המותיר חומר חיטוי שארתי במערך אספקת המים
לאורך זמן.

מטרות הכלרת המים:

א .להשמיד אורגניזמים פתוגנים במים.
ב .חמצון אלמנטים כימיים העלולים להימצא במים.
מעקב אחר נוכחות וריכוז כלור ברשת המים מתבצע בכל דיגום שגרתי ברשת המים ובמקור המים.
בדיקות הכלור מבוצעות ע"י קומפרטור כלור נייד המכויל אחת לשנה בחברה .בשנת  2015בוצעו  167בדיקות כלור.

כל התוצאות עומדות בתקן של רמת כלור במים
טריהלומתנים

שימוש נרחב בכלור לשם חיטוי מי השתייה עלול לגרום להיווצרותם של חומרי לוואי .חומרים אלו נוצרים כאשר הכלור המוסף למים בנוסף
לפעולתו על המיקרואורגניזמים מגיב עם תרכובות אחרות המצויות במים  .במהלך השנה בוצעו  72בדיקות טריהלומתנים בכל הרשויות.
בכל רשות בוצעו הבדיקות בשלוש נקודות דיגום אחת לחודשיים -שלושה.
רמת טריהלומתנים :בנס ציונה 0.0023 :מג"ל ,מזכרת בתיה 0.0074 :מג"ל ,קרית עקרון 0.0077 :מג"ל .הרמה המקסימלית המותרת הינה  0.1מג"ל.

כל הבדיקות עומדות בתקן של רמת טריהלומתנים במים
איכותם הכימית של המים

שינויים בהרכב הכימי של המים הנם איטיים ומתמשכים במשך זמן רב  ,על כן תדירות ומיקום הבדיקות הכימיות שונה מתדירות הבדיקות
המיקרוביאליות ברשת אספקת המים.
טבלאות  8.1ו  8.2מציגות את תוצאות הבדיקות הכימיות המלאות שבוצעו בבארות המים בנס ציונה בשנת  , 2015וכן את תוצאות הבדיקות
הכימיות בחיבורי מקורות בנס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון בהתאמה.

טבלה  : 8.1תוצאות בדיקות כימיות מלאות בחיבורי מקורות
של מזכרת בתיה וקריית עקרון.

* הרכב המים נמדד במקור אספקת המים ולא בחיבורי צרכן .
הערך המוצג הנו תחשיב של מודל ססטיסטי על סמך בדיקות
במקור המים .התוצאות הנם ערך ממוצע של  12חודשים.
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* הרכב המים נמדד במקור אספקת המים ולא בחיבורי צרכן .
הערך המוצג הנו תחשיב של מודל ססטיסטי על סמך בדיקות
במקור המים .התוצאות הנם ערך ממוצע של  12חודשים.

טבלה  : 8.2תוצאות בדיקות כימיות מלאות בקידוחים בנס
ציונה בהשוואה לתוצאות מקורות.

בדיקות לפי בקשת הצרכן

לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה  ) 2013וכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין
הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה ) תיקון תשע"ג ,2013 -כל צרכן רשאי לבקש מספק המים אחת לשנה ביצוע
בדיקות בביתו ,לאחד או יותר מהגורמים המפורטים:
• חיידקי קוליפורמים • עכירות • כלור נותר • ברזל • נחושות • עופרת.
עם הגשת הבקשה  ,הצרכן ישלם את עלות הבדיקות לפי תעריפים שנקבעו ע"י הרשות המים והביוב הממשלתית.
בשנת  2015לא היו פניות תושבים לביצוע בדיקות ברשת המים.

סיכום
התאגיד משקיע מאמצים רבים כדי להבטיח שהמים המסופקים לצרכנים יעמדו בתקנות משרד הבריאות מהבחינה הכימית ,
המיקרוביאלית והאורגנולפטית.

מתוך  723בדיקות מיקרוביאליות שתוכננו
בוצעו  723בדיקות מיקרוביאליות (  100%ביצוע ).
כל הבדיקות עמדו בדרישות התקנות

כל דגימות המים מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה על הנחיות הדיגום של משרד הבריאות.
בדיקות עכירות מעידות כי המים שסופקו לתושבי נס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון
עומדים בתקנות ואין בעיה אורגנולפטית.

מי השתייה שסופקו בנס ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון במהלך שנת 2015
עומדים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה).

איכות המים טובה והמים ראויים לשתייה
ערכה אוסנת ולדר
אחראית איכות מים  – M.S.cהידרולוגיה

ניתן לעיין בדו"ח המלא באתר האינטרנט
של התאגיד www.mei-ziona.co.il
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