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 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה היא להגדיר את השיטה לבדיקת איכות המים בשטח שיפוט מ.מ. שהם.

 

 הגדרות .2

 חברת מקורות. – ספק המים .2.1

בדיקת מים מדגמית על ידי מפקח תברואה מטעם המועצה בהתאם  –דיגום מים  .2.2

 להנחיות משרד הבריאות.

 

 תוכן ההוראה .3

ראויים ומופלרים פק מים מוכלרים על פי חוק המים, ספק המים מחויב לבדוק ולס .3.1

 לשתיה.

במים, באמצעות דיגום מים, תיעשה על ידי ובאחריות  והפלואור בדיקת כמות הכלור .3.2

 המועצה.

 בדיקת כלור:

 נקודות דיגום: 16-בדיקת המים תבוצע אחת לחודש, ב .3.3

 ביה"ס רבין. .3.3.1

 לשם  .3.3.2

 יעלים .3.3.3

 3000בריכת אגירה  .3.3.3

 אזור תעשיה צפוני .3.3.3

 חמניות .3.3.3

 31קדם  .3.3.3

 אלונים .3.3.3

 חדר משאבות .3.3.3

 רקפות .3.3.13

 סחלבים .3.3.11

 גבעולים ב' .3.3.12
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 מגדל מים .3.3.13

 גבעולים א' .3.3.13

 כרמים .3.3.13

 הדסים .3.3.13

מוסמכת והתוצאות יועברו  מעבדהל דוגם המיםהמים שנלקחו בדיגום יועברו ע"י  .3.3

 רד הבריאות.משישירות ל

במידה ובבדיקת משרד הבריאות יתגלו חריגים, המשרד יעביר מסמך למועצה המתאר  .3.3

 הם. את הליקויים ואופן הטיפול ב

ונציג משרד באחריות הדוגם ליידע את מנהלת האגף לאיכות הסביבה  .3.3.1

 בליקויים שיתגלו ולקבל הנחיות בהתאם.הבריאות 

במקרה של תקלה שעוברת את תקן משרד הבריאות, המועצה תתבקש לנתק את  .3.3

אספקת המים. סגירת המים תיעשה על ידי סגירת שני מגופי המים הראשים המזינים 

 ברקת ובמגדל המים.את שהם במאגר 

 במידה והתקלה היא נקודתית בשכונה/אזור מסוים, ינותק האיזור בלבד. .3.3.1

סגירת המים יכולה להתבצע על ידי כל אחד מעובדי מחלקת התחזוקה ו/או  .3.3.2

 הכוננים.

לאחר סגירת המים וביצוע הנחיות משרד הבריאות לטיהור המים, יבוצע דיגום מחדש  .3.3

 /אזור.ת המים לישובשתוצאותיו החיוביות יאשרו החזר

דיגום המים החודשי יבוצע על פי תוכנית חצי שנתית שיפיק משרד הבריאות, תוך ציון  .3.3

 תאריך הדיגום והגבלה בשעה לביצוע הדיגום.

 שנתי על ממצאי כל הבדיקות.רבעוני/יעביר משרד הבריאות דו"ח רבעון/שנה בסוף כל  .3.3

 כיול הכלורימטר:

ר הכלורימטר . מכשידוגם המיםשנה באחריות ל כיול מכשיר הכלורימטר יבוצע אחת .3.13

 או במעבדה מוסמכת. יכויל במשרד הבריאות

 יוודא קבלת מסמך המעיד על כיול המכשיר ועל תקינותו.דוגם המים  .3.13.1

 (.1ינהל רישום של מועדי וממצאי הכיול )נספח דוגם המים  .3.13.2

ום אינם חשד כי ממצאי הדיג דוגם המיםבמידה ובמהלך תהליך הדיגום מתעורר אצל  .3.11

או במעבדה  הכלורימטר לבדיקה במשרד הבריאות מהימנים, ישלח את מכשיר

 מוסמכת.
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במידה וממצאי הבדיקה יצביעו כי המכשיר אכן נמצא בלתי מכויל, יש לכייל  .3.11.1

 את המכשיר ולבצע את הדיגום בשנית.

 בדיקת פלואור:

הפלרה יש  . אין חובת2014. מאפריל מי השתייה המוזרמים לשהם מגיעים מופלרים  .3.12

 חובת בדיקה בלבד. 

למי השתייה, מוקם מכון פלואור של פלואור  קטנה מהתקןבכדי למנוע הכנסת כמות  .3.13

בסמוך למשאבות המים כך שריכוז הפלואור יורד במי השתייה. המתקן מזריק 

     אוטומטית פלואור למים.

המים  כמות הפלואור במי השתיה הנכנסים לרשתבדיקת הפלואור מתייחסת לבחינת  .3.13

 .העירונית

באמצעות מד פלואור ע"י חברת מקורות. באחריות חברת מקורות הבדיקה תבוצע  .3.13

 לעקוב אחר עמידה בתקן.

 עכירות המים:בדיקת    

מבוצעת בדיקת עכירות מים בכל דגימה וממצאי הבדיקה  1.1.14החל מתאריך  .3.13

 .ותיירשמו בטופס הדגימה ועל מדבקות המיכלים שמונפקות ע"י משרד הבריא

 10+  1.0+  0.0בדיקת העכירות תבוצע באמצעות מכשיר לבדיקת עכירות עם מבחנות  .3.13

אשר נרכשו יחד עם המכשיר ויש לחדשן פעם בשנה עם כיול המכשיר עפ"י הוראות 

 היצרן והנחיות משרד הבריאות.

 כיול המכשיר יש לבצע אחת לשנה במעבדה מוסמכת. .3.13

 טריהלומתנים

 ה במעבדה מוסמכת.יש למלא מיכל ולשלוח לבדיק .3.13

ובהתאם להנחיות ותאריכים שנקבעו הבדיקה תבוצע ע"י דוגם מוסמך )רמה ב'(  .3.23

 מראש ע"י משרד הבריאות.

 

 

 אחריות ביצוע .3

 דוגם מים .3.1
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 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל .3.1

 

 נספחים .3

 טבלת כיול הכלורימטר – 1נספח  .3.1

 

 

 

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 איכות הסביבה מנהלת אגף .3.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 דוגם מים  .3.3

 קובץ הוראות עבודה .3.3

 

 דוגם מים תפקיד:  רמשמוליק תכותב ההוראה:  

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:   חננית וייסמאשר ההוראה:  

 

 

 

 

 

 



 אגף איכות הסביבה    

 6 עדכון מס': 5.4.2.04מס' ההוראה:  טיפול באיכות המים     שם הוראה:

 5מתוך:    5דף מס':    28.9.14כון: תאריך עד 15.10.13תאריך הוראה קודם: 

 

  doc.טיפול באיכות המים 5.4.2.4

 

 מועדי כיול הכלורימטר – 1נספח 

 

 תקינות המכשיר/ הערות תאריך הכיול הבא תאריך הכיול

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 


