
 

 

 

 

 

 

 "ז ניסן תשפ"ב י

 2022אפריל  18

 איכות מי שתייה עיריית נהריהדו"ח  -פרסום לציבור 

 .202201.01-.202231.03לתקופה 
 

ינואר ועד מרץ  קרוביאליות שבוצעו בין החודשים  ילהלן מוצגות תוצאות הבדיקות הכימיות והמ 

ויידוע  כפוף לחובת דיווח  .  דיווח זה בנהריה  עירייתמערכות אספקת המים שבאחריות  ב  2022לשנת  

    .2001-התשס"א , (75הציבור כאמור בחוק תיקון פקודות העיריות )מס' 

 בדיקות מיקרוביאליות 
 

במסגרת  תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה. איכות המים המיקרוביאלית ✓

בדיקה זו נבדקים חיידקים אינדיקטורים, החיידקים הקוליפורמים, המייצגים את האיכות 

   מ"ל מי שתיה.   100 -חיידקי קוליפורם ב אפסהמיקרוביאלית של מי השתייה.  התקן הינו 

 לא דווח על ממצאים חריגים בתקופה המדווחת. ✓

 
 

שם 
נקודת   סוג הבדיקה  ישוב 

 הדיגום

כמות  
דגימות  
 נדרשת 

כמות  
דגימות  
שבוצעה  

 בפועל

אחוז 
ביצוע 
 דיגום

מס'  
דגימות  
 תקינות

 אחוז חריגה 

 נהריה 

 0% 104 100% 104 104 רשת בקטריאלי

ריכוז הפלואוריד הטבעי במים  100% 4 4 רשת פלואוריד 
 נמוך מהמומלץ

 0% 10 100% 10 10 רשת מתכות  
 

 בדיקות כימיות
 

בעבר נדרשו ספקי המים להוסיף פלואוריד למי השתייה המסופקים, תהליך הנועד   -  בדיקת פלואוריד ❖

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

 הלן תוצאות הבדיקות:לקיימת חובת דיגום בלבד.  .  הפלרת המים

 

 )מקג"ל(  תוצאה נקודת דיגום תאריך

04.01.22 
 16כברי -ח"צ מקורות

220 

21.03.22 350 

04.01.22 
 91רח' האיריס 

210 

21.03.22 500 



 

 

 

 

 

 

נבדקות המתכות עופרת, ברזל ונחושת.  מטרת הדיגום לבחון את טיב צנרת    – בדיקה למתכות רשת   ❖

 , כולן תקינות:להלן התוצאותהמים.  

 

18.01.22 

 ברזל  שם הנקודה

 מג"ל(  1)

 נחושת 

 מג"ל(  1.4)

 עופרת 

 מג"ל(  10)

 < 1 < 0.1 < 0.1 נחלת אשר שכונת רח' 

 < 1 < 0.1 < 0.1 רחוב ויצמן דרום

 < 1 < 0.1 < 0.1 91רח' איריס 

 < 1 < 0.1 < 0.1 טרומפלדור מרכז

 < 1 < 0.1 < 0.1 הרצל צפון

 < 1 < 0.1 < 0.1 61קיבוץ גלויות 

 < 1 < 0.1 < 0.1 2קופח יוספטל הנגב 

 < 1 < 0.1 < 0.1 ישיבת נהרדע 

 < 1 < 0.1 < 0.1 11בורוכוב 

 < 1 < 0.1 < 0.1 עין שרה  -ילדים שזרגן 

 

מדובר על תוצרי לוואי של חומר החיטוי.  הדיגום מבוצע בתדירות    -THM  מסוג  תוצרי לוואי של חיטוי ❖

 שנתית בתקופת הקיץ.  לא נדרש ולא בוצע בתקופה המדווחת. 
 

 ריכוזי הכלור ורמת העכירות במערכת אספקת המים של העיר נהריה

 כלור

של   בערכים  חופשי  נותר  כלור  ריכוז  קובע  השתייה  מי  הכלור    0.1-0.5תקן  ריכוז  מג"ל, 

 מג"ל.  0.33הממוצע 

 עכירות

 ן. י.ע.  0.35הינה י.ע.ן, רמת העכירות הממוצעת שנמדדה   1תקן העכירות הוא עד 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 לסיכום,
 

נהריה השתייה  תפועל   עיריית  מי  אספקת  הבטחת  כנדרש  ו  לטובת  ראויה  באיכות  מים  אספקת 

 בתקנות מי השתייה, תוך יידוע ציבור הצרכנים ושקיפות מלאה כנדרש מספק המים. 
 

מה נהריהבחלק  בעיר  סופקו  המדווחת  המים    תקופה  רשות  ממדיניות  כחלק  מותפלים,  מים 

פי דרישות הרגולציה,   בי.  העיריה נערכה עללהיערכות הקמת מתקן ההתפלה המרכזי לגליל המער

 הציבור עודכן. 

 המים עומדים בדרישות.   בתקופה זו תוגבר ניטור איכות המים במטרה לוודא כי

 על פי כל המדדים המדווחים, איכות המים בתקופה זו עמדה בדרישות תקנות בריאות העם. 

 תקינות. בדיקות מיקרוביאליות (1

 לא דווחו ערכים חריגים של מתכות הרשת.  (2

 לא נמדדו חריגות בערכי הכלור והעכירות.  (3

 וחים מייצגים את ריכוזו הטבעי שבמים המסופקים.המדוהערכים  – ריכוזי הפלואוריד (4

 

 הליך הניטור והבקרה השוטף..  מוקפד  הינה טובה מאוד  עירייהאיכות המים המסופקת על ידי ה

 

 בברכה,
 

 

 רחן טתמיר אס אינג'  

 מנהל מח' מים וביוב 

 סגן מהנדס עיריית נהריה 


