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 תוכן הדברים

 מבוא•

 תקנות ואתגרים: מים עליים ומי תהום•

 תקנות ואתגרים: מים מותפלים•

 נקודות עניין נוספות•

 סיכום•
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 דרישות איכות מי שתייה

 בריאות הצבור

 אסתטיקה

 כלכלה

 חוקים



 טיפול במים -יעד חדש 

 הרחקת מיקרואורגניזמים פתוגנים•

 הרחקת עכירות•

 מניעת תוצרי לוואי לטיפול•

 ייצוב כימי וביולוגי של המים  •

 

 



 הגורמים המשפיעים על התקן

 ...הנזק הצפוי אם לא •

 

 (כספית –דוגמה )היכולת האנליטית •

 

 (וירוסים, חנקות –דוגמה )מניעים כלכליים •

 

 (שימוש בכימיקלים –דוגמה )דעת קהל •

 

 



 סינון חובה של מים עיליים

טיפול בכל מים עיליים או מים הנמצאים  : חובה• 
 .  הכולל לפחות סינון וחיטוי, בהשפעתם הישירה

 :  הרחקה של מיקרואורגניזמים: חובה•

 (הרחקה 99%)סדרי גודל  2 -    קריפטו•

 (99.9%)סדרי גודל  3 -      יארדיה'ג 

 (99.99%)סדרי גודל  4 -   וירוסים 

 

 

 מובאות שיטות טיפול ודרישות ניטור•
ל אלומיניום מעל  "מקג 200מוצע תקן שמאפשר שארית של  •

ל  "מקג 200התקן יתייצב על  1.1.2010ומתאריך , ריכוז הרקע
 .בכל מתקני הסינון של המים, אלומיניום כולל

 



 הפלרת מי שתייה
יישארו ברמות , ערכי ריכוזי פלואוריד המירביים במים •

 :הקיימות כיום בתקנות

   .'ל באזור ב"מג 1.7ו ( חם במיוחד)' ל באזור א"מג 1.4–
 בהתאמה 1.0-ו 0.8ריכוז מיטבי –

ביציאה ממתקן  , מי ים מותפלים יופלרו לריכוז המיטבי האמור–
 .ההתפלה

,  ההפלרה של המים צריכה להיות מלווה במחקר ארוך טווח–
בפיקוח  , שיבחן את השפעת ההפלרה בתנאי מדינת ישראל

דיון על ממצאי המחקר  . ועדת הגוי בלתי תלויה שתוקם לאלתר
 .  שנים 10יערך בתוך 

 .  מומלץ לדון שנית בנושא ההפלרה לאחר חמש שנים–

 

למרות שנושא זה אינו  ), לגבי המשך חובת ההפלרה של המים
 וכדת עדין החליטה להמליץ  ( מופיע בכתב המינוי שלה

 לבטל את חובת ההפלרה 



ל נקבע מחשש למחלת מטהמוגלובינמיה בקרב "מג 45התקן של •

 .  חודשים 6תינוקות עד גיל של 

כ כי הסיבות לתחלואה זאת נעוצות  "מחקרים נרחבים הראו אח•

 .יותר משבריכוז החנקות, בזיהומים מיקרוביאליים במים

,  ל"מג 90גם בתקן , בארץ לא היו מקרים של מטהמוגלובינמיה•

 .בחלק מהיישובים סופקו מים גם עם ריכוזים גבוהים יותר

חשש שהתעורר מאוחר יותר לגבי הסיכון לגרימת סרטן עקב ריכוזי  •

 .  לא אומת במחקרים, חנקות גבוהים במים

ב יש גורמים רציניים המפקפקים בצורך בהחמרה הקיימת  "בארה•

 .לגבי ריכוז החנקות במים

החליטה ועדת עדין להמליץ  , בהתחשב בעדויות שהובאו•

, שלא להוריד את הריכוז המרבי המותר של חנקות במים

 .ל"מג 70ולהשאירו 

 ריכוז חנקות מרבי



  עכירות מותרת של מי השתייה

ן  "יע 3, (מהזמן 95%)בממוצע ( NTU)ן "יע 1 מי קידוח. 1

 בדגימה בודדת או אם הוכחה עכירות מינרלית

ן  "יע 0.5אחרי מתקן התפלה   הקשיה מתקןבמוצא של . 2

 ן בדגימה בודדת"יע 1, (מהזמן 95%)בממוצע 

ן בממוצע    "יע 0.3  טיפול במים עיליים מתקןבמוצא של . 3

 ן בדגימה בודדת"יע 1, (מהזמן 95%)   

ן  "יע 0.1תכנון מתקני סינון חדשים יותאם לרמת עכירות של 

  ביציאה מהמתקן

 (ן"יע 1)התקן הקיים יישאר בשלב זה  עכירות ברשת העירונית. 4



 תקן לאיכות מי ים מותפלים

 :מינרלים   

 .  ל"מג 80ומכסימום ( ++Ca-כ)ל סידן "מג 20מינימום  :סידן•

 ל"מג 10-20מוצע   :מגנזיום•

מעקב רפואי אחר השפעות על בעיות   :יחס סידן למגנזיום•

 וסקולריות וצפיפות העצם-קרדיו

אין כרגע הצדקה ויכולת לספק יוד באופן מבוקר למים  :יוד•

 מעקב רפואי על תפקוד בלוטת התריס. המותפלים



Challenges in nutrition – Ca, Mg, F 
The Israeli Water Survey Stahl et al., 2009 

• In areas consuming desalinated water, intakes of 

magnesium and of calcium are lower (~10%) than in 

areas receiving water from the national water carrier, or 

having a  mixed water supply.  

 

•Intakes of these minerals from food do not appear to 

vary by area, sex , water type or socioeconomic status. 

Therefore, the differences can be attributed to the 

different mineral contents.  

 

•Desalination practices should ensure that the overall 

process does not  significantly reduce the total  intake of 

nutrients such as calcium  magnesium and fluoride 

 



• Farmers report on 

damages in agri 

products in areas 

irrigated by desal 

water 

• Deficiency in Ca, Mg, 

SO4 

• Excess Boron 

• SAR – long-term 
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 Mg deficiency effect on plants 

(Yermiyahu et al., 2007) 

סימנים  

 קלים

פגיעה  
 צמחים

 אתגרים בהשקיה במים מותפלים

•Minerals concentrations in irrigation water varies 

in time and location unpredictably (Noa et al., 2009)    



 שיקולי איכות מים נוספים

פוטנציאל גבוה לשחרור  

מתכות והמסת ציפויי  

 צמנט

המתבטאת בשחרור מתכות קורוזיה זוחלת 

 אבץ ונחושת, בעיקר ברזל, לתוך המים

 ":ים אדומיםמ" 

היווצרות הידרוכסידים של ברזל מפני הצינור 

 גורמים לצבע וכנראה גם לזהום אורגני גבוה

 מים רכים



• Calcium Carbonate Precipitation Potential 

(CCPP) > than 3 mg/L as CaCO3 

• Alkalinity > than 80 mg/L as CaCO3 

• Calcium > than 80 mg/L as CaCO3 (32 mg/L as 

Ca++) and lower than 120 mg/L as CaCO3 

• Magnesium 10 mg/L 

• Fluoride 0.8 mg/L Zone A, 1.0 mg/l Zone B  

• pH < than 8.5 

• Turbidity < than 0.5 NTU after remineralization 

• RO membrane performance by EC  

Israel Water and Wastewater Authority Demands 

 20 Mg/l Chloride; 50Mg/l TDS; 0.4 Mg/l Boron 

 תקנות משולבות למים מותפלים
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 ת אשקלון"תהליך הרמינרליזציה במה
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  מ   "המזהמים המיקרוביאליים שמוצע לכלול במא

 :כוללים

 בדיקות במקור המים .א

 ((TCVוירוסים הניתנים לתרבית  :וירוסים

קוליפורמים  , קוליפורמים, ספירה כללית:  חיידקים

 סטרפטוקוקים פקאליים, פקאליים

Escherichia coli, Helicobacter, Aeromonas, 

Pseudomonas areoginosa, 

 Non-tuberculosis mycobacteria 

 בדיקות במקור מים עילי . ב

 (יארדיה'קריפטוספורידיום וג) בדיקות לפרוטוזואה

 ICRתקנת מערך איסוף מידע 



 :מ כוללים"המזהמים הכימיים שמוצע לכלול במא

 בדיקות ברשת האספקה .א

 : מתכות כבדות שמקורן ברשת אספקת מי השתייה. 1 

 . נחושת וברזל, עופרת 

 . סיבי אסבסט. 2 

 בדיקות במקור המים .ב

 חומרים פוליארומטים . 1 

 פרכלורט . 2 

 (המשך)תקנת מערך איסוף מידע 



 :סיכום

 ערך מרבי מותר בלבד•

 תקנות מיקרוביאליות•

 תקנות כימיות ופיסיקליות•

 תקנות לחומרים•

 חסמית-גישה רב•

 תקנות למים מותפלים•

 איסוף מידע•

 שקיפות לציבור•

 שיקולים שונים פרט לבריאות  •



 (המשך)סיכום 

חלקם עדיין  , אתגרים רבים באיכות וטפול במים•

 מתמשכים 

 –קולחים ומים מלוחים  –משאבי המים החדשים •

 מציבים אתגרים חדשים באיכות מי שתייה והשקיה

 



 !תודה רבה על ההקשבה

 מים הם חיים

 

 

 


