
יחידת איכות מים  



"מקורות"עובדות ומספרים על 
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מאספקת מי השתייה

מאספקת כלל המים בישראל

ממי הקולחים המושבים במדינת ישראל  

מעבדות מוסמכות לבדיקת איכות המים

מרכזי פיקוד ובקרה

מתקני טיפול בשפכים ומפעלי השבה

מתקני התפלה

מחקרים יישומיים מידי שנה
קידוחים

ן"ק שפכים מטופלים במתקן השפד"מ

ק אספקת מים בשנה "מ

ק מי כנרת עיליים מסוננים המטופלים "מ

במתקן סינון מהגדולים והמורכבים מסוגו בעולם

ק קולחים מושבים לחקלאות והשקיה"מ

לאספקה ואיכות מים ,מתקנים להפקה

מ אורך קווי מים "ומעלה ק

דגימות מים בשנה

ק מים מותפלים"ממיליון 42
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הבטחת איכות המים המסופקים לצרכנים

י משרד הבריאות באמצעות תקנות  "איכות מי השתייה הנדרשת נקבעת ע•

).איכותם התברואית של מי שתייה(בריאות העם 

הכימית והפיזיקלית  , התקנות קובעות את דרישות האיכות המיקרוביאלית•

.של מי השתייה ואת תדירות הדיגום והבדיקות

מביאה לפעילות  , כל חריגה המתגלה במהלך הבקרה על איכות המים•

המבטיחה שכל המים המסופקים עומדים בדרישות  , מתקנת מיידית

.התקנות

בעקבות עדכון התקנות לאיכותם של מי שתייה תגדל כמות ותדירות  •

.הבדיקות באופן משמעותי ביותר

.כבר היום מקורות מבצעת בדיקות מעבר לנדרש בתקנות•



שנתיות מיקרוביאליותבדיקות 

שנה

מספר בדיקות  

  מיקרוביאליות

שנתיות

אחוזי בדיקות  

חריגות  

**משוערות

אחוזי בדיקות  

*חריגות

200622,5830.360.12

200724,0620.350.11

200824,0710.200.10

200925,5750.200.13

201027,2510.140.07

בדיקה שתוצאתה חורגת מהתקן ולא בוצעה בעקבותיה בדיקה חוזרת  –בדיקה חריגה * 

.או שגם הבדיקה החוזרת הייתה חריגה, בזמן

אך בעקבותיה בוצעה בזמן  , בדיקה שתוצאתה חורגת מהתקן–בדיקה חריגה משוערת ** 

.והתוצאה שלה הייתה תקינה, בדיקה חוזרת



בדיקות כימיות שנתיות

שנה
מספר בדיקות  

כימיות שנתיות

אחוזי בדיקות  

חריגות

200661,7500.06

200770,8380.08

200865,5350.06

200968,696 0.07

201072,4620.03



מספר המדגמים והמדדים שנבדקו



מעבדות המבצעות בדיקות של דגימות מים   6מפעילה " מקורות"•
מכל הסוגים בכל רחבי הארץ

כל המעבדות עברו הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות •
 17025והכרה של  משרד הבריאות והן עומדות בתקן ישראלי 

.לאומיים-ובתקני איכות בין

  71,000-בדיקות שונות לכ 270,000-מדי שנה מבוצעות בהן כ•
מדגמי מים

המעבדות משלבות טכנולוגיה מובילה ומכשור מתקדם המאפשרים  •
.ביצוע בדיקות באיכות גבוהה 



לאומית  -במעבדות מועסקים מומחים ברמה בין•
.  המיקרוביולוגיה והביולוגיה, בתחומי הכימיה

במסגרת תפקידם הם מנהלים ועורכים מחקרים  
להטמיע  , שמטרתם לפתור בעיות איכות מים

ִמכשור חדיש לביצוע בדיקות מים במעבדה ובשדה 
.ולפתור בעיות בתחום ביטחון מים

משתתפות במבדקי  " מקורות"מעבדות חברת •
.  Proficiency Tests (PT)–מיומנות חיצוניים 

הציון הממוצע למבדקים החיצוניים מעמיד את 
האחוזים העליונים של  3-מעבדות החברה ב

).מעבדות בינלאומיות 200-כ(המעבדות הנבדקות 

מעבדות מקורות  



השתייהסקרים סביבתיים יזומים למקורות מי השתייהסקרים סביבתיים יזומים למקורות מי 

יזמה פרויקט רחב היקף לאיתור ומיפוי גורמי זיהום וסיכון  " מקורות"חברת •
כפעילות מונעת זיהום ושמירה על איכות  , לכל מקורות מי השתייה שבאחריותה

.המים

מ במטרה לאתר ולמפות מקורות "ק 3קידוחי מי שתייה יסקרו ברדיוס  800 -כ•
.זיהום פוטנציאליים הנמצאים בסביבת המקור ועלולים לזהם את מקור המים

.קידוחי מי שתייה 500-השנים האחרונות נסקרו כבר כ 3-ב•



ביצוע סקרים סביבתייםביצוע סקרים סביבתיים

.נערכת חוות דעת הידרולוגית של האזור•

.נבחנות תוצאות איכות מים היסטוריות•

.נסקרים אירועי זיהום שהתרחשו•

,  סימון רדיוסי המגן: GISניתוח שכבות •
תוואי זרימה ומוקדי זיהום פוטנציאליים  

).  קיימים ומתוכננים(

איתור מקורות זיהום  (ביצוע הסקר בשטח •
).GPS' וסימון בעז

. ח מסכם"ריכוז הממצאים והגשת דו•

פנייה מיידית לגורמי  , ח"יישום המלצות הדו•
האכיפה ומעקב אחר הטיפול במפגעים  

...באמצעות מאגר מידע ממוחשב



בפיתוח–מודל ניהול סיכונים לקידוחי מי שתייה 



חיטוי מי השתייה

החיטוי  מהווה חסם עיקרי כנגד גורמי מחלות במי 

.השתייה

בקידוחי  (, מקורות מפעילה למעלה מאלף מתקני חיטוי

).  במתקני טיפול ובמערכות שאיבה ואגירה, מי שתייה

ריכוז חומר החיטוי מבוקר בצורה רציפה ומקוונת בכלל  

.מתקני החיטוי ולאורך שדרת האספקה 

בשנים האחרונות מקורות החלה להוסיף מתקני חיטוי  

כחסם נוסף בפני מיקרואורגניזמים,UVבאמצעות 



מפעל הסינון המרכזי

הקימה ומפעילה את מפעל הסינון " מקורות"חברת •

מפעל זה הינו הרביעי בגודלו  (המרכזי באתר אשכול 

)בעולם

המפעל מטפל במי המוביל הארצי המסופקים •

:לאוכלוסייה ברחבי הארץ ואחראי ל

אצות ומיקרואורגניזמים  , הרחקת חומר מרחף–

!  יחידות 0.12 -עכירות המים המסופקים נמוכה מ–

).1מותרת ברשת היא  מירביתעכירות (

המים היוצאים מהמפעל מיוצבים–

מתבצעת הרחקה מוחלטת של טפילי מעיים  –



מערכות להתראה מוקדמת על חדירת זיהום  

.והבטחת איכות מי השתייה

המניע המרכזי בהתקנת מערכת ניטור הוא •
קיצור זמן התגובה מרגע חדירת הזיהום עד 

ליישומה של תגובה אפקטיבית הממזערת 
.  השלכות עתידיות

י בדיקות שדה ואנליזות  "ההתראות מאומתות ע•
.במעבדה

קריטריונים ברורים מחייבים פתיחת אירוע   •
. והליכי בדיקה ותגובה

הכלה
וטיפול 
ראשוני

זיהוי

גילוי



:פריסת הניטור•

במקורות המים–
)כבקרה תהליכית(במתקני הטיפול –
לאורך מערכת שדרת אספקת המים  –

המרכזית  
בחיבורי צרכן גדולים –

מכשירי הניטור מותאמים להרכב המים  •
.  המסופקים ולגודל התחנה

מרכזי  8 -נתוני הניטור הרציף מועברים ל•
.  שעות ביממה 24בקרה המאוישים 



בקרת איכות והתראה על  : לתחנות שימוש דואלי•
.חדירת זיהום

המדדים של איכות המים מגיבים לחדירת זיהום •
הערכת  :  מספר המדדים המנוטרים נקבע על פי•

'גודל התחנה וכו, הרכב המים, סיכונים
,  כלור כללי, כלור חופשי: המדידות כוללות•

, UVבליעת , pH, חשמליתמוליכות , עכירות
ORP ,תבחינים ביולוגיים, פלואוריד  .
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מכשירים לביטחון איכות מים 

הכוללים תבחינים ביולוגיים  

) מבוססים על יצורים חיים(

. ומערכות להתראה מוקדמת



נהלי איכות מים  

דרגת האירוע והדרכים  , נהלים המגדירים קריטריונים לפתיחת אירוע

.לפעולה

.נוהל המסדיר את דרכי הדיווח והאחריות בעת אירוע איכות מים

נוהל המגדיר את פעילות המעבדות והמסדיר את דרך איסוף  

.הדוגמאות

:דוגמאות לנהלים בתחום איכות המים

נוהל לבירור חשד לאירוע ביטחון מים באמצעות דיגום ובדיקות מים

טיפול ודיווח על אירוע זיהום מקורות ומערכות אספקת מי שתייה

קביעת מיקום של נקודת דיגום להזנת מכשירי איכות מים רציפים

נוהל ביצוע סקר סביבתי למקורות מי שתייה

פעולות מיידיות בעת קבלת הודעה מהמעבדה על חריגה במי שתייה



מחקרי איכות מים

:מקורות מבצעת עשרות מחקרים מידי שנה בתחומים  שונים של איכות מים

שיפור והבטחת הבקרה על איכות מי השתייה •

בחינה של טכנולוגיות חדישות לניטור רציף והתראה מוקדמת•

בחינת טכנולוגיות לטיפול והשבחת מים •

השבת קולחים וטיפול בשפכים•



BEYOND COMPLIANCE

מקורות מבטיחה את איכותם של מי השתייה בשורה של 

,  פעילויות שהינן הרבה מעבר לסף הציות לתקנות המחייבות

מתוך אחריות עמוקה לתפקידה כרשות מים לאומית

.וכגוף הנדסי מקצועי מהמעלה הראשונה




