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דבר המנכ”ל
אנו מתכבדים להגיש לכם את דו”ח פעילות תאגיד המים מי-נע 

לשנת 2013.
תאגיד המים מי-נע הוקם בחודש אפריל 2004 מכורח חוק תאגידי 
מים וביוב, התשס”א – 2001 למטרת מתן שירותי מים וביוב וטיהור 

שפכים בתחום שלוש ערים: נצרת עילית, מגדל העמק ועפולה. 
החברה פועלת במסגרת רישיון הפעלה שניתן לה על ידי הממונה על 

תאגידי המים והביוב.
מתחילת פעילותה, פועלת החברה ללא הרף לשדרוג תשתיות המים 

והביוב ודואגת לספק לתושבים מים באיכות גבוהה מאוד.
הדו”ח שלפניכם הופק בהתאם לחוק פקודת העיריות מס’ 75, חובת דיווח על איכות המים 

התשס”א – 2001 )תיקון סעיף 238( והוא מכיל מידע על פעולות התאגיד בשנת 2013 .
בדו”ח מפורטות תוצאות בדיקות איכות המים המסופקת לתושבי שלוש הערים, המוכיחות 

כי מי הברז ראויים לשתייה ואיכותם טובה מאד.
אנו מקווים שתמצאו את הדו”ח מועיל ותלמדו אודות התאגיד ופעילותו.

                                                                                   
בכבוד רב,

____________
    יצחק מזור                                                                                            
    מנכ"ל מי נע                                                                                 
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מטרות התאגיד
 שמירה על אספקת מים סדירה באיכות טובה לתושבי שלושת הישובים

 אחזקה, שיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב
 הקטנת פחת המים ומניעת בזבוז מים

 מוכנות לאספקת שירותי מים וביוב לתושבי הישובים בשעת חירום
 שיפור איכות השירות לצרכני המים בתחומי התאגיד

דירקטוריון החברה
• גב’ חווה בכר – חברת דירקטוריון
• מר סבי סלומון – חבר דירקטוריון

• מר סרגיי זלוטניק – חבר דירקטוריון
• מר סיטי שגב – חבר דירקטוריון

                                                                                   
בכבוד רב,

____________
    יצחק מזור                                                                                            
    מנכ"ל מי נע                                                                                 
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אספקת המים לשלושת הישובים הנה ע”י חברת מקורות, אשר מספקת את המים לעיר 
באמצעות 27 חיבורי צרכן.

 - 2013 הסתכמה ב  מעיון בנתונים עולה כי כמות המים שנרכשה מחברת מקורות בשנת 
בשלושת  מים  אספקת  במסגרת  שנרכשו  המים  כמויות  התפלגות  נתוני  מ”ק.   9,862,629

הישובים מתוארים בטבלה הבאה:

אספקת מים שנתית )מ”ק(מספר חיבורי מקורותשם חיבור מקורות

63,227,360נצרת עילית

82,801,877מגדל העמק

133,783,392עפולה

מקורות המים של החברה
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1. חומרים אי אורגניים

דיווח מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2013

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.071.452.0204.8מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.0מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.03.20.026.5מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.30.02.2מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.0מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.0מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 060

בדבר מקורות  חברת  דיווח  בהן  טבלאות   להלן 
איכות המים שסופקו לתאגיד מי נע בשנת 2013
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דיווח מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2013

3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.51.437.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

554999אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0231122247מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.30.02.8מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.019.41723.2מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

267247400אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0313131מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

11753126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.00.00.0מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.046.220.250מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0591558595מג"ל

5000.09.78.024.9מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.073.752.0204.8מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.0מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.03.60.026.5מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.30.02.2מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.0מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.0מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 065
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.01.437.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

564999אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0230122247מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.40.02.8מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.019.717.023.2מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

269247400אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0313137מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

11653126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.000.000.00מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.045.720.250.0מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0590558595מג"ל

5000.09.98.024.9מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.074.752.0206.7מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.0מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.03.90.028.2מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.30.02.2מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.0מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.0מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 067
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.02.237.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

5649100אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0230122247מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.50.03.7מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.019.117.021.1מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

247404 270אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0313131מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

11653126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.00.00.0מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.045.720.250.0מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0591558595מג"ל

5000.010.38.027.5מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.062.052.0120.2מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.10.01.7מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.2מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.04.90.035.7מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.1מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.4מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.1מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.1מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 100
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.13.337.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

5649107אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0240191248מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.10.01.9מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.032.313.838.0מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

272247439אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0323142מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

12288126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.010.000.08מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.047.828.550.0מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0618595742מג"ל

5000.09.58.021.3מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.061.652.0120.2מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.10.01.7מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.2מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.04.70.035.7מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.1מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.4מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.1מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.1מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 105
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.33.337.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

5649107אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0240191248מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.10.01.9מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.032.413.838.0מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

271247439אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0323142מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

12288126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.010.000.08מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.047.928.550.0מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0617595742מג"ל

5000.09.48.021.3מקג"לZINC AS ZNאבץ



18

1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.061.752.0120.2מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.10.01.7מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.2מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.04.70.035.7מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.1מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.4מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.1מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.1מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 106



19

3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.33.337.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

5649107אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0240191248מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.10.01.9מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.032.713.838.0מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

271247439אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0323142מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

12288126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.010.000.08מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.047.828.550.0מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0617595742מג"ל

5000.09.48.021.3מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.063.355.387.6מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.0מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.08.62.725.4מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.1מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.0מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.0מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 107
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

25.93.334.2אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

655498אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0207123240מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.10.00.3מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.010.05.125.5מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

300263405אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0333139מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

10354121אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.010.000.05מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.039.617.647.8מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0596578605מג"ל

5000.010.58.228.4מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.063.355.387.6מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.0מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.08.62.725.4מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.1מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.0מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.0מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 108



23

3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

26.03.334.2אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

655498אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0208123240מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.10.00.3מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.09.95.125.5מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

299263405אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0333139מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

10354121אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.010.000.05מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.039.717.647.8מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0596578605מג"ל

5000.010.48.228.4מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.065.052.0152.2מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.2מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.04.40.031.8מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.1מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.10.00.4מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.1מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.1מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 116
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

32.43.937.0אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

5749108אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0241195248מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.10.01.8מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.033.514.338.0מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

276247442אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0323142מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

12185126אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.010.000.11מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.047.027.950.0מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0618595749מג"ל

5000.09.78.024.9מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. חומרים אי אורגניים

המשך איכות המים

2. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג”לSILVERכסף

50.00.00.00.0מקג”לARSENIC AS ASארסן

1000.054.352.368.0מקג”לBARIUM AS BAבריום

5.000.000.000.00מקג”לCADMIUM AS CDקדמיום

50.00.00.00.0מקג”לCYANIDE AS CNציאניד

50.00.00.00.0מקג”לCHROMIUM AS CRכרום

1.000.000.000.00מקג”לMERCURY AS HGכספית

50.00.00.00.0מקג”לNICKEL AS NIניקל

70.021.27.823.5מג”לNITRATE AS NO3חנקות

10.00.00.00.0מקג”לLEAD AS PBעופרת

10.00.00.00.0מקג”לSELENIUM AS SEסלניום

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

10.00.00.00.0מקג"לBENZENEבנזן

)a( בנזופירןBENZOPYRENE0.7000.0000.0000.000מקג"ל

5.000.000.000.00מקג"לCARBON TETRACHLORIDEפחמן טטרא כלורי

100.00.00.000.00מקג"לCHLOROFORMכלורופורם

5.000.000.000.00מקג"לDICHLOROETHANE 1,2 דיכלורואתן )1,2(

דיכלורואתילן 
)-1,1(

 DICHLOROETHYLENE 1,130.00.00.00.0מקג"ל

900.00.00.000.00מקג"לFORMALDEHIDפורמלדהיד

300.00.00.00.0מקג"לMONOCHLOROBENZENEמונוכלורבנזן

1000.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,2דיכלורובנזן )1,2-(

300.00.00.00.0מקג"לDICHLORBENZENE 1,4דיכלורובנזן )1,4-(

50.00.00.00.0מקג"לSTYRENEסטירן

טריכלורואתן 
)1,1,1(

TRICHLOROETANE 1,1,1200.00.00.00.0מקג"ל

50.00.00.00.0מקג"לTRICHLOROETHYLENEטריכלורואתילן

40.00.00.00.0מקג"לTETRACHLOROETHYLENEטטראכלורואתילן

700.00.00.00.0מקג"לTOLUENEטולואן

1000.00.00.00.0מקג"לXYLENEכסילן

אזור 119
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3. מיקרו מזהמים

4. חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

20.00.00.00.0מקג"לALACHLORאלאכלור

2.000.000.000.00מקג"לATRAZINEאטרזין

2.000.000.000.00מקג"לCHLORDANEכלורדן

די ברומוכלורו 
פרופאן )1,2(

DIBROMO-3-
CHLOROPROPAN 1,2

1.000.000.000.00מקג"ל

2.000.000.000.00מקג"לEDRINאנדרין

0.05000.00000.00000.0000מקג"לETHYLENE DI BROMIDEאתילן די ברומיד

0.4000.000.0000.000מקג"לHEPTACHLORהפטאכלור

2.000.000.000.00מקג"לLINDANEלינדן

20.00.00.00.0מקג"לMETHOXYCHLORמתוקסיכלור

שקלול חודשי שקלול תוצאותתקן מותריחידת מידהסוג בדיקה
מינימום

שקלול חודשי 
מקסימום

4.42.024.8אין תקןמקג"לALUMINIUMאלומיניום

9566101אין תקןמג"לCALCIUM AS CAסידן

600.0133120204מג"לCHLORIDE AS CLכלוריד

1400.00.50.00.9מקג"לCOPPER AS CUנחושת

1000.014.611.129.5מקג"לIRON TOTAL AS FEברזל

403306426אין תקןמג"לHARDNESS AS CACO3קשיות

1000.00.00.00.0מקג"לDETERGENTS AS LASדטרגנטים אניונים

150.0403442מג"לMAGNESIUM AS MGמגנזיום

MEGENESE TOTAL מנגן
AS MN

500.00.00.00.0מקג"ל

6054101אין תקןמג"לSODIUM AS NAנתרן

2.000.000.000.00מקג"לPHENOLS AS C6H5OHפנול

250.017.215.338.9מג"לSULFATE AS SO4גופרה

DISSOLVED MATTER כלל מוצקים
AT 180

1500.0592577641מג"ל

5000.014.410.131.1מקג"לZINC AS ZNאבץ
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1. בעקבות פנייה של משרד הפנים, וכחלק מהשרות ללקוח, הכינה חברת “מקורות” דו”ח של איכויות המים שהיא 
מספקת לרשויות המקומיות, על מנת לסייע בידן לדווח לתושביהן פעם בשנה את ההרכב הכימי של המים המסופקים. 
רשימת מרכיבי האיכות הדרושים הועברה למקורות ממשרד הפנים. חברת מקורות מעבירה דיווח זה לרשות המקומית 
באופן וולונטרי שכן חובת חברת מקורות בדין היא לבצע דיגומים במקורות המים ולא בכניסה לרשות המקומית. ויובהר, 
הדיווח ניתן כשירות בלבד מטעם החברה ולאור בקשות הרשויות המקומיות. השימוש בדיווח זה הינו באחריות הרשויות 

המקומיות בלבד ואינו בא לשמש גופים אחרים לכל מטרה אחרת.

2. על פי תקנות בריאות העם, ההרכב הכימי של המים אינו נמדד בחיבור הצרכן, אלא במקורות אספקת המים. לפיכך 
חושב ההרכב של המים המסופקים באמצעות מודל סטטיסטי המבצע שקלול של נתוני איכות המים במקור, וספיקת 
המים היחסית המגיעה מכל מקור מים לאזורי האספקה השונים. יש לקחת בחשבון אם כן, כי המדובר בנתונים משוקללים 

שהם תוצאה של מודל.

3. מערכת אספקת המים של “מקורות” מתוכננת לאמינות מרבית ע”י הפעלת מספר רב של מקורות מים לכל אזור 
אספקה. לכל מקור מים איכות מים בהרכב מיוחד לו. תרומת המקורות השונים משתנה בהתאם למצב ההידרולוגי, 
ליכולות המערכת ולרמת הצריכה, ויוצרת שינויים בתמהיל המים המסופקים. השינויים מתבטאים בהרכב המים ברמה 

שנתית, חודשית, יומית ואף שעתית.

4. עד הגיעם לברזי התושבים, עוברים המים ברשת הפנימית של הרשות המקומית, שאינה שייכת למקורות. במהלך 
מעברים אלו עשוי הרכב המים ואיכותם להשתנות שלא באחריות מקורות.

5. בהתאם ל”תקנות בריאות העם” נבדקים המרכיבים הכימיים במקורות המים בין פעם בחודש לבין פעם ב- 6 שנים. 
לצורך הדיווח השנתי נלקחה התוצאה האחרונה שנבדקה. עבור כל מרכיב בטווח השנים 2007 עד 2013.

6. “מקורות” מספקת אך ורק מים אשר עומדים בדרישות “תקנות בריאות העם”. במידה ובבדיקה שיגרתית נמצאה חריגה 
מתקן מי השתייה במקור מים מסויים, מופסקת השאיבה מאותו מקור, בהתאם לדרישות החוק.

7. בסוף חודש אוגוסט 2013 חל שינוי בחלק מערכי התקן. מובהר כי הדיווח המצורף מתייחס לערכי התקן שהתקיימו 
עד אותו מועד.

8. בדיווח מופיעים שלושה ערכים: מינימום, מקסימום וממוצע. הממוצע החודשי הגבוה ביותר שהתקבל לכל מרכיב 
במהלך שנת 2013 מדווח כערך “מקסימום”. הממוצע החודשי הנמוך ביותר שהתקבל לכל מרכיב במהלך שנת 2013 

מדווח כערך “מינימום”. הממוצע הכללי מייצג את הערך הממוצע של 12 החודשים.

9. מובהר, כי אין בדו”ח זה משום התחייבות מקורות להמשיך ולספק מים בהתאם למפורט בדו”ח זה, אלא בהתאם 
להוראות “תקנות בריאות העם” ועל פי דין.

10. דיווח זה נמסר לידיעה בלבד ואין החברה או כל נושא תפקיד בה, נושאים באחריות כלשהי לכל שימוש מסחרי, 
חקלאי, רפואי או אחר אשר ייעשה במידע זה או לכל תוצאה ו/או פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, שייעשו בעקבות 

שימוש במידע בדיווח זה.

להלן מספר נקודות החשובות להבנת הדיווח המצורף
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נתוני צריכה
בשנת 2013 הצטרפה העיר עפולה לתאגיד מי-נע וכך נוספו כ-17 אלף צרכנים חדשים.

להלן הנתונים בגין התפלגות צריכת המים בשלושת הישובים על פי סוג הצריכה:

מס’ צרכנים 2013מס’ צרכנים 2012סוג הצרכן

24,25639,191צריכה ביתית

442703גינון ציבורי

354561מוסדות רשות מקומית               

3632בתי חולים                                   

57בתי מרחץ ומקוואות                   

1,3872,842מסחר ומלאכה                            

68187בניה                                             

12110כל צריכה אחרת                          

2932תעשייה בהקצבה                         

01חקלאות בהקצבה                        

26,58843,666סה”כ צרכנים
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פחת המים
ובין כמות המים אותה  ידי התאגיד  בין כמות המים הנרכשת על  הינו ההפרש  פחת המים 
רוכשים הצרכנים מהתאגיד. פחת מים הנחשב סביר עבור עיר בישראל הוא כ -8% . בשנת 
2013 עמד פחת המים בשלושת ישובי התאגיד על 15.9% . הסיבה לפחת המים הגבוה יחסית

הוא צירופה של העיר עפולה לתאגיד וזאת בגין תשתית וצנרת הדורשות שדרוג.

הגורמים האפשריים להיווצרות פחת מים הינם בעיקר טיב תשתית המים ונזילות ודליפות 
לשנה  התאגיד  של  המרכזיות  המטרות  אחת  היא  הפחת  הקטנת  הצנרת.  לאורך  סמויות 

הקרובה והמשך שיקום ושדרוג תשתיות המים, יביא לצמצום כמות המים האובדת.

פחת גבייה – 86.2%
משקף את רמת הגבייה של חיובי התאגיד בגין שירותי המים והביוב שהוא מעניק, כפי שהוא
מחויב לעשות על פי חוק. את החיובים בגין שירותי המים והביוב שגובה התאגיד הוא משקיע 

לטובת הצרכן בהנחת תשתיות חדישות, שדרוג תשתיות קיימות, שיפור השירות ועוד.
אחוזי גבייה גבוהים משמעותם יותר כלים לביצוע פרויקטים לטובת תושבי שלושת הישובים.
אנחנו בתאגיד מי-נע נכונים להקשיב לבעלי חוב ולהגיע עמם להסדרים במסגרת מה שהחוק 
מתיר לנו. עם זאת, במידה וצרכן אינו משלם את חשבון המים והביוב שנשלח אליו, הוא יקבל 
בדף החשבון השוטף תזכורת לכך מהתאגיד. אם למרות זאת, החוב טרם שולם, יקבל הצרכן 

הודעה נוספת, הכוללת התראה על ניתוק המים או עיקול חשבון בנק.
התאגיד,  של  האינטרנט  באתר  קבע,  בהוראות  לשלם  ניתן  וביוב  מים  חיובי  בגין  תשלומים 

במענה הטלפוני, במוקדי השירות ובבנק הדואר.
אנו מודעים לכך שהדרך לגבייה מלאה של חיובי המים והביוב עודנה ארוכה, אך אנו נמשיך 

במאמצים לשפר סוגיה זו והכל לטובת תושבי הערים עפולה, מגדל העמק ונצרת עילית.
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טיהור שפכים
שפכי שלוש הערים מוזרמים למכוני טיהור השפכים )מט”שים( הבאים:

• נצרת עילית – מט”ש תל עדשים, רנ”י סוללים. שפכי אזור התעשייה “ציפורית” ושפכי שכונת 
הר יונה ג’ ההולכת ונבנית מוזרמים מט”ש שדה אילן )בשותפות עם תאגידים שכנים(.

• מגדל העמק – מט”ש גניגר.
• עפולה – מט”ש עפולה.

מתקני טיהור השפכים המצוינים לעיל נמצאים כיום בשלבים שונים של שדרוגם, כפי שנדרש 
לפי תקנות בריאות העם )ביוב(.

שפכי תעשייה
במטרה  זאת  במפעלים,  תעשייה  שפכי  הזרמת  על  ואכיפה  ניטור  פעולות  מבצע  התאגיד 

לצמצם את הזרמת השפכים הפוגעים ברשת הביוב העירונית ובפעילות מכוני הטיהור.
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השקעות
מעל 20 מיליון ש”ח השקיע התאגיד ב-2013

פיתוח תשתיות על: 
התאגיד השקיע בשנת 2013 סכום של למעלה ממיליון ש”ח בפיתוח תשתיות על מים וביוב 

בשלוש הרשויות נצרת עילית, מגדל העמק ועפולה. 
לאפשר  ואמורות  הרשויות  שלוש  של  וביוב  למים  האב  תכניות  פי  על  מבוצעות  העבודות 

פיתוח של הערים. 

הפרויקטים העיקריים שבוצעו הם:
• הנחת תשתיות המים והביוב ברובע יזרעאל בעפולה.

• הנחת תשתיות המים והביוב ברחבי הערים מגדל העמק ועפולה.
• שדרוג מכון טיהור השפכים תל עדשים.

שדרוג תשתיות מים וביוב:
וביוב  מים  תשתיות  בשדרוג  ש”ח  מיליון   19.8 כ-  של  סכום   2013 בשנת  השקיע  התאגיד 

בשלוש הרשויות.

הפרויקטים העיקריים שבוצעו הם:

• החלפת קו מאסף ביוב בקוטר 400 מ”מ ובאורך של כ -2 ק”מ באזור התעשייה ג’ בנצרת 
עילית.

• החלפת קווי מים וביוב בשכונת בלפור ורחוב החורש במגדל העמק.
• החלפת מאסף ביוב עוקף בעפולה.

• שדרוג מכון שאיבת ביוב קניאל בעפולה.
• שדרוג מערכות חשמל והקמת מערכות בקרה ומיגון במתקני המים והביוב בעפולה.

• שדרוג מכון טהור שפכים של עפולה.
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השקעות
66 מיליון ש”ח ישקיע התאגיד בשנים 2014-15

פיתוח תשתיות על 
וביוב סכום של                      על למים  ו-2015 מתכנן התאגיד להשקיע בפיתוח תשתיות   2014 בשנים 

כ- 42.0 מיליון ש”ח.

הפרויקטים העיקריים שיבוצעו הם:

• המשך הנחת תשתיות המים והביוב ברובע יזרעאל בעפולה.
• המשך שדרוג מט”ש תל עדשים ומט”ש עפולה.

• תכנון מט”ש עפולה חדש.
• הנחת מאספי ביוב מערבי ומזרחי לפתרון סילוק שפכים של הר יונה ג’ ורכישת זכויות טיהור 

המט”ש “שדה אילן” בעלות של כ-25 מיליון ש”ח.
• הקמת מודול נוסף למט”ש רנ”י סוללים ושדרוג קווי הולכה בעלות של כ-10.0 מיליון ש”ח.

שדרוג תשתיות מים וביוב:
בשנת 2014 התאגיד מתכנן להשקיע בשדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי הערים כ-24  מיליון 

ש”ח על פי החלוקה הבאה:

נצרת עילית: 
• שדרוג תשתיות המים והביוב בשכונת הכרמים.

• שדרוג תשתיות ביוב ברחוב קישון.

מגדל העמק:
• החלפת קווי ביוב ברחוב הנשיאים.

• החלפת קו סניקה לביוב של תחנת שאיבת ביוב “יפעת”.

עפולה:
• שדרוג תחנות שאיבת ביוב בוולפסון ובגאולים.

• המשך שדרוג מערכות חשמל והקמת מערכות בקרה ומיגון במתקני המים והביוב.
• שדרוג תשתיות המים והביוב ברחבי העיר.
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פיתוח שכונות ומתחמים חדשים
בשנת 2014 יפותחו המתחמים הבאים: 

• שכונת הר יונה ג’ בנצרת עילית.
• שכונת רובע יזרעאל בעפולה.

• שכונה מערבית בעפולה.
• שכונה חדשה בעפולה עילית.

• שכונה מערבית במגדל העמק.

פיתוח טכנולוגיות מים
התאגיד משקיע משאבים רבים בתחום פיתוח טכנולוגיות מים. פרויקט הדגל בתחום זה הינו 
מבוססת  המערכת  הרשויות.  בשלוש  )קר”מ(  מים  מוני  של  מרחוק  קריאה  מערכת  הקמת 
על החלפת מוני מים למונים חכמים, אשר משדרים את קריאות המים בתקשורת אל חוטית 
On-Line “לענן וירטואלי”. כך נוצר פתרון לניהול משק המים באופן יעיל יותר, תוך כדי ניהול 

פחת המים לפי אזורים סגורים, שליחת הודעות לצרכנים על חריגות בצריכת המים ועוד. 
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שיבושים ותקלות
ובשירותי  המים  באספקת  משמעותיים  שיבושים  או  תקלות  אירעו  לא   2013 שנת  במהלך 

הביוב.

מוכנות לשעת חירום:
תאגיד מי-נע רואה במוכנות לשעת חירום נושא חשוב ואנו מקדישים לו את מירב המאמצים
והמשאבים במטרה להיות מוכנים לזמנים קשים, כך שנוכל להמשיך לספק מים ושירותי פינוי

שופכין לתושבים.
בשעת חירום יפעל התאגיד בהתאם להנחיות רשות המים, פיקוד העורף ובשיתוף עם שלוש

העיריות וכוחות הביטחון.
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איכות השירות לצרכן
מפעיל  התאגיד  מרכזי.  יעד  לצרכניו  ויעיל  מהיר  איכותי,  שירות  במתן  רואה  מי-נע  תאגיד 
דרכים רבות המאפשרות ללקוחות לפנות אליו, החל מביצוע פעולות באתר האינטרנט שלו,

דרך מענה טלפוני )אוטומטי או אנושי( ועד הגעה למוקד שירות הלקוחות. 
 במהלך שנת 2013 התקבלו במוקדים השונים שמפעיל התאגיד מעל 97,000 פניות. בטבלה 
הבאה תמצאו נתונים אודות כמות הפניות למוקדי שירות הלקוחות השונים וזמן ההמתנה 

הממוצע לכל אחד מהם:

פרונטליטלפוניסוג הפניה
63,94033,277 כמות פניות בסה”כ

1:0910:09ממוצע זמן המתנה )בדקות(
100%100%עמידה בהוראת החוק

בטבלה הבאה תמצאו נתונים אודות פילוח הפניות למוקדי שירות הלקוחות, לפי נושא הפנייה:

מוקד פרונטלימוקד טלפוניסוג הפניה
5,4978,017עדכון פרטי צרכן

6,2072,485ערעורים
6,031 )*(15,922פניות ציבור
16,09214,245תשלומים
1,3902,424תשתיות

18,83214,320שונות

)* (  כמות הפניות מתייחסות לפניות במוקד, באינטרנט ובכתב.

בנוסף לפניות אלה, במהלך שנת 2013 התקבלו בתאגיד 601 פניות בכתב, לפי הפילוח הבא:

385בירורים
65צריכה משותפת

86נזילה
20עדכון נפשות
18הוראות קבע

15החלפת משלמים
12בוררות
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מוקד תקלות, בירורים
ותשלומים

פירוט חיובי מים וביוב

מס‘ ימי הצריכה

תאור חיוב

סה“כ לחיוב ב-

ראה הסברים בדף הבא

משווים וחוסכים!
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1. תקופת חשבון חשבונות המים נשלחים לצרכנים אחת לחודשיים.

2. מספר משלם מספר תעודת זהות או מספר תאגיד לפי העניין, של מי שרשום בפנקסי החברה כמשלם.

3. סוג שימוש מאפיין את מטרת השימוש במים לאותו צרכן בנכס כגון: מגורים, בנייה, מסחר, מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי 
חולים, תעשייה וחקלאות.

4. מספר נפשות מוכר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה בהתאם לכללי הדיווח כמפורט באתר 
החברה. חשבון המים, של צרכן מים, שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

5. מספר זיהוי מים  מספר פנימי המשמש את החברה לזיהוי מד המים הפרטי של הצרכן.

6. מספר הנכס תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתאמו לנתונים במערכת המחשוב 
של העירייה.

בין הקריאה הקודמת  צריכה מציג את מספר הימים בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו  ימי  מספר   .7
לקריאה הנוכחית.

8. סוג מד המים מד מים ראשי או מד מים פרטי. בנכס בו קיימים מספר מדי מים פרטיים המודדים ביחד את כל הצריכה של הצרכן 
יקבלו המדים מספור רץ: פרטי 1, פרטי 2 וכו’.

9. צריכה פרטית כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית וקריאה קודמת במד המים הפרטי. 
לצריכה זו יתווספו הפרי מדידה. 

10. סוג הקריאה מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. ההערכה תבוצע בין היתר 
ו/או קיים חשש שאינו תקין. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה  ו/או אינו תקין  במקרים בהן מד המים אינו נגיש לקריאה 

לביצוע ההערכה.

11. הפרשי מדידה )כולל צריכה משותפת( ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים 
שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור 

מתווסף לצריכה הפרטית. הפרשי מדידה נובעים בין השאר משימוש בצנרת הראשית של הבניין לצרכים משותפים.

12. גרף התפלגות צריכת המים מציג את התפלגות צריכת המים, פרטית והפרשי מדידה, בתקופות החשבון השונות.

13. תעריפי המים על פי כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התש”ע 2009, צריכה 
7 מ”ק לחודשיים כשהוא מוכפל במספר הנפשות  - בגין כמות של  ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף עבור כמות מוכרת )מוזל( 

המוכרות בנכס. 

14. תעריף עבור כמות נוספת )גבוה( - מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחוייבים 
www.water.gov.il :בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. למידע נוסף על תעריפי המים

15. אופן חישוב החשבון פירוט חיוהי הצרכן עבור צריכת מים ושירותי מים וביוב, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים 
לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב(, התש”ע 2009. סכום החיוב בגין צריכת המים והביוב הנו מכפלה של כמויות המים 

שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים.

16. תשלום במועד צרכן ישלם את חשבון המים עד למועד התשלום הנקוב על גבי החשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב 
תוספת ריבית פיגורים יומית בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. אי תשלום במועד עלול לגרור להליכים משפטיים 
או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים. חיבור מד המים ייערך תוך 12 שעות עבודה לאחר תשלום החוב, בתוספת 

תשלום אגרת חידוש חיבור.

17. מספר מסלקה המספר המזהה של החשבונית במערכת החברה. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או באמצעות 
תשלום האינטרנט.

18. ערעור על חשבון המים עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. בקשה לעריכת בירור של חשבון המים יש להגיש תוך 
30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת התאגיד בתלונה, רשאי הצרכן על פי החוק, 

לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב לברור התלונה ובלבד שנעשתה קודם לכן פנייה לתאגיד.

המען להגשת הערעור: הרשות הממשלתית למים וביוב

רחוב המסגר 14, ת.ד. 20365, תל אביב, מיקוד 61203 טל’: 03-6969602

www.water.gov.il :פקס: 03-7605702, באתר האינטרנט

* חיוב מינימאלי )מזערי( צרכן יחוייב לפי צריכה של 3 מ”ק בחודשיים, אף אם 
צרך בפועל פחות מכך ואף אם לא צרך בכלל. 
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נצרת עילית
שירות לקחות מעלה יצחק 19, קומה א’, )מרכז מסחרי כליל היופי( נצרת עילית

טל: 1-800-306-366| פקס:04-6455917
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

א’,ג’,ה’ 08:30-16:00 | ב’,ד’ 08:30-14:00 וגם בין השעות 18:00-19:00| ו’ וערבי חד 08:30-13:00

מגדל העמק
שירות לקחות דרך העמק 8, קניון לב העמק, קומה ב’ מגדל העמק

טל: 1-800-306-366| פקס:04-6541526
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

א’,ג’,ה’ 08:30-16:00 | ב’,ד’ 08:30-14:00 וגם בין השעות 18:00-19:00| ו’ וערבי חד 08:30-13:00

עפולה
שירות לקחות רח’ הרב לוין 15, קומה ג’ עפולה
טל: 1-800-306-366| פקס:04-6208511

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
א’,ג’,ה’ 08:30-16:00 | ב’ד’ 08:30-14:00 וגם בין השעות 18:00-19:00| ו’ וערבי חד 08:30-13:00

www.meyna.co.il


