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 02/05/2011:תאריך

 003449:צרכן מספר

1:דף מספר

ח של איכויות המי� " דו "  מקורות " הכינה חברת  ,  וכחלק מהשרות ללקוח ,  בעקבות פנייה של משרד הפני� 1.
על מנת לסייע ביד� לדווח לתושביה� פע� בשנה את ההרכב הכימי של ,  שהיא מספקת לרשויות המקומיות 

 . רשימת מרכיבי האיכות הדרושי� הועברה למקורות ממשרד הפני�. המי� המסופקי�

אלא במקורות אספקת ,  ההרכב הכימי של המי� אינו נמדד בחיבור הצרכ� ,  על פי תקנות בריאות הע� 2.
וספיקת המי�  , לפיכ� חושב ההרכב של המי� המסופקי� על ידי שיקלול נתוני איכות המי� במקור.  המי� 

 . היחסית המגיעה מכל מקור מי� לאזורי האספקה השוני�

י הפעלת מספר רב של מקורות מי� לכל "מתוכננת לאמינות מירבית ע"  מקורות "מערכת אספקת המי� של 3.
תרומת המקורות השוני� משתנה בהתא�  .  לכל מקור מי� איכות מי� בהרכב מיוחד לו .  אזור אספקה 

השינויי� . ויוצרת שינויי� בתמהיל המי� המסופקי�,  ליכולות המערכת ולרמת הצריכה ,  למצב ההידרולוגי
 . יומית וא" שעתית, חודשית, מתבטאי� בהרכב המי� ברמה שנתית

. שאינה שייכת למקורות ,  עוברי� המי� ברשת הפנימית של הרשות המקומית ,  עד הגיע� לברזי התושבי� 4.
 . במהל� מעברי� אלו עשוי הרכב המי� ואיכות� להשתנות שלא באחריות מקורות

#נבדקי� המרכיבי� הכימיי� במקורות המי� בי� פע� בחודש לבי� פע� ב "  תקנות בריאות הע�" בהתא� ל5.
עד    2005לצור� הדיווח השנתי נלקחה התוצאה האחרונה שנבדקה עבור כל מרכיב בטווח השני�  .  שני�   6

2010 . 

במידה ובבדיקה שיגרתית ".  תקנות בריאות הע�" מספקת א� ורק מי� אשר עומדי� בדרישות  "  מקורות " 6.
בהתא� לדרישות ,  מופסקת השאיבה מאותו מקור ,  נמצאה חריגה מתק� מי השתייה במקור מי� מסויי� 

 . החוק

הממוצע החודשי הגבוה ביותר שהתקבל לכל .  מקסימו� וממוצע,  מינימו� :  בדיווח מופיעי� שלושה ערכי�7.
הממוצע החודשי הנמו� ביותר שהתקבל לכל מרכיב  ".  מקסימו� " מדווח כער�    2010מרכיב במהל� שנת  

 . החודשי� 12הממוצע הכללי מייצג את הער� הממוצע של ". מינימו�"מדווח כער�  2010במהל� שנת 

אלא  , ח זה" ח זה משו� התחייבות מקורות להמשי� ולספק מי� בהתא� למפורט בדו " כי אי� בדו ,  מובהר 8.
 . ועל פי די�" תקנות בריאות הע�"בהתא� להוראות 

רפואי או אחר אשר ייעשה במידע ,  ואי� מקורות אחראית לכל שימוש מסחרי,  דיווח זה נמסר לידיעה בלבד 9.
 . זה

,בכבוד רב:העתק
זוהר בכרהמהנדס המחוזי של משרד הבריאות 

מהנדס איכות מי� מרחבי מינהל המי�

04#8350444. טל      31007חיפה  # 755. ד.חו" שמ� ת      מרחב צפו�      מקורות
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03449. מ.זכרו� יעקב מ :צרכ�02/05/2011:תארי� 139 :אזור לח+ 

2010:הדיווחי� מתייחסי� לשנת

 חומרי� אי אורגניי�. 1

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

10.00.00.00.0ל "מקגSILVERכס"

50.00.00.00.0ל "מקגARSENIC AS ASארס�

1000.077.87.8120.4ל "מקגBARIUM AS BAבריו�

5.000.040.000.06ל "מקגCADMIUM AS CDקדמיו�

50.00.00.00.0ל "מקגCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0ל "מקגCHROMIUM AS CRכרו�

1.000.000.000.00ל "מקגMERCURY AS HGכספית

50.00.30.00.4ל "מקגNICKEL AS NIניקל

70.08.13.510.4ל "מגNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0ל "מקגLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.0ל "מקגSELENIUM AS SEסלניו�

 מיקרו מזהמי� אורגניי� נדיפי�. 2

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

10.00.00.00.0ל "מקגBENZENEבנז�

0.7000.0000.0000.000ל "מקגBENZOPYRENEבנזו)a(פיר�

5.000.000.000.00ל "מקגCARBON TETRACHLORIDEפחמ� טטרא כלורי

100.00.00.00.0ל "מקגCHLOROFORMכלורופור�

5.000.000.000.00ל "מקגDICHLOROETHANE 1,2דיכלורואת� ) 1,2(

)1,1# (
דיכלורואתיל�

1,1 DICHLOROETHYLENE30.00.00.00.0ל "מקג

900.00.00.00.0ל "מקגFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0ל "מקגMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנז�

1000.00.00.00.0ל "מקגDICHLOR BENZEN 1,2דיכלורובנז�) 1,2#(

300.00.00.00.0ל "מקגDICHLOROBENZENE 1,4דיכלורובנז�) 1,4#(

50.00.00.00.0ל "מקגSTYRENEסטיר�

)1,1,1 (
טריכלורואת�

1,1,1 TRICHLOROETANE200.00.00.00.0ל "מקג

50.00.00.00.0ל "מקגTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתיל�

40.00.00.00.0ל "מקגTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתיל�

700.00.00.00.0ל "מקגTOLUENEטולוא�

1000.00.00.00.0ל "מקגXYLENEכסיל�

זוהר בכר      8350444&04. טל      31007חיפה  & 755. ד.חו$ שמ� ת      מרחב צפו�      מקורות
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03449. מ.זכרו� יעקב מ :צרכ�02/05/2011:תארי� 139 :אזור לח+ 

2010:הדיווחי� מתייחסי� לשנת

 מיקרו מזהמי�. 3

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

20.00.00.00.0ל "מקגALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00ל "מקגATRAZINEאטרזי�

2.000.000.000.00ל "מקגCHLORDANEכלורד�

די  ) 1,2(
ברומוכלורו פרופא�

DIBROMO#3#CHLOROPROPAN 
1,2

1.000.000.000.00ל "מקג

2.000.000.000.00ל "מקגENDRINאנדרי�

0.05000.00000.00000.0000ל "מקגETHYLENE DI BROMIDEאתיל� די ברומיד

0.4000.0000.0000.000ל "מקגHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00ל "מקגLINDANEלינד�

20.00.00.00.0ל "מקגMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

 חומרי� בעלי השפעה אורגנולפטית. 4

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

23.520.826.1אי� תק� ל "מקגALUMINUMאלומיניו�

573668אי� תק� ל "מגCALCIUM AS CAסיד�

60011190123ל "מגCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.90.01.5ל "מקגCOPPER AS CUנחושת

1000.013.312.314.6ל "מקגIRON TOTAL AS FEברזל

18391237אי� תק� ל "מגHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0ל "מקגDETERGENTS AS LASדטרגנטי� אניוני�

15011116ל "מגMAGNESIUM AS MGמגנזיו�

500.00.00.00.0ל "מקגMANGANESE TOTAL AS MNמנג�

696572אי� תק� ל "מגSODIUM AS NAנתר�

2.000.000.000.00ל "מקגPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.012.53.217.6ל "מגSULFATE AS SO4גופרה

1500374270433ל "מגDISSOLVED MATTER AT 180כלל מוצקי�

5000.015.311.217.7ל "מקגZINC AS ZNאב+
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03449. מ.זכרו� יעקב מ :צרכ�02/05/2011:תארי� 162 :אזור לח+ 

2010:הדיווחי� מתייחסי� לשנת

 חומרי� אי אורגניי�. 1

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

10.00.00.00.0ל "מקגSILVERכס"

50.00.00.00.0ל "מקגARSENIC AS ASארס�

1000.077.17.8120.4ל "מקגBARIUM AS BAבריו�

5.000.040.000.06ל "מקגCADMIUM AS CDקדמיו�

50.00.00.00.0ל "מקגCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0ל "מקגCHROMIUM AS CRכרו�

1.000.000.000.00ל "מקגMERCURY AS HGכספית

50.00.30.00.4ל "מקגNICKEL AS NIניקל

70.08.13.510.4ל "מגNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0ל "מקגLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.0ל "מקגSELENIUM AS SEסלניו�

 מיקרו מזהמי� אורגניי� נדיפי�. 2

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

10.00.00.00.0ל "מקגBENZENEבנז�

0.7000.0000.0000.000ל "מקגBENZOPYRENEבנזו)a(פיר�

5.000.000.000.00ל "מקגCARBON TETRACHLORIDEפחמ� טטרא כלורי

100.00.00.00.0ל "מקגCHLOROFORMכלורופור�

5.000.000.000.00ל "מקגDICHLOROETHANE 1,2דיכלורואת� ) 1,2(

)1,1# (
דיכלורואתיל�

1,1 DICHLOROETHYLENE30.00.00.00.0ל "מקג

900.00.00.00.0ל "מקגFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0ל "מקגMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנז�

1000.00.00.00.0ל "מקגDICHLOR BENZEN 1,2דיכלורובנז�) 1,2#(

300.00.00.00.0ל "מקגDICHLOROBENZENE 1,4דיכלורובנז�) 1,4#(

50.00.00.00.0ל "מקגSTYRENEסטיר�

)1,1,1 (
טריכלורואת�

1,1,1 TRICHLOROETANE200.00.00.00.0ל "מקג

50.00.00.00.0ל "מקגTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתיל�

40.00.00.00.0ל "מקגTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתיל�

700.00.00.00.0ל "מקגTOLUENEטולוא�

1000.00.00.00.0ל "מקגXYLENEכסיל�

זוהר בכר      8350444&04. טל      31007חיפה  & 755. ד.חו$ שמ� ת      מרחב צפו�      מקורות
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03449. מ.זכרו� יעקב מ :צרכ�02/05/2011:תארי� 162 :אזור לח+ 

2010:הדיווחי� מתייחסי� לשנת

 מיקרו מזהמי�. 3

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

20.00.00.00.0ל "מקגALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00ל "מקגATRAZINEאטרזי�

2.000.000.000.00ל "מקגCHLORDANEכלורד�

די  ) 1,2(
ברומוכלורו פרופא�

DIBROMO#3#CHLOROPROPAN 
1,2

1.000.000.000.00ל "מקג

2.000.000.000.00ל "מקגENDRINאנדרי�

0.05000.00000.00000.0000ל "מקגETHYLENE DI BROMIDEאתיל� די ברומיד

0.4000.0000.0000.000ל "מקגHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00ל "מקגLINDANEלינד�

20.00.00.00.0ל "מקגMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

 חומרי� בעלי השפעה אורגנולפטית. 4

סוג בדיקה
יחידת 
מידה

 תק�
מותר 

 שקלול
תוצאות 

שקלול 
 חודשי

מינימו� 

שקלול 
 חודשי

מקסימו� 

23.620.826.1אי� תק� ל "מקגALUMINUMאלומיניו�

563668אי� תק� ל "מגCALCIUM AS CAסיד�

60011190123ל "מגCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.90.01.5ל "מקגCOPPER AS CUנחושת

1000.013.412.314.6ל "מקגIRON TOTAL AS FEברזל

18391237אי� תק� ל "מגHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0ל "מקגDETERGENTS AS LASדטרגנטי� אניוני�

15011116ל "מגMAGNESIUM AS MGמגנזיו�

500.00.00.00.0ל "מקגMANGANESE TOTAL AS MNמנג�

696572אי� תק� ל "מגSODIUM AS NAנתר�

2.000.000.000.00ל "מקגPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.012.43.217.6ל "מגSULFATE AS SO4גופרה

1500373270433ל "מגDISSOLVED MATTER AT 180כלל מוצקי�

5000.015.211.217.7ל "מקגZINC AS ZNאב+

זוהר בכר      8350444&04. טל      31007חיפה  & 755. ד.חו$ שמ� ת      מרחב צפו�      מקורות


