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 מבוא: 1 חלק

 מילות מפתח .1.1
 סקר תברואי חקירתי, אזור השפעה, מוקדי זיהום, זיהום פוטנציאלי, פעולות מתקנות, מניעתי סקר תברואי

 מטרה .1.2
פגיעה אפשרית באיכות המים המיועדים לצריכה, ומניעת תחלואה העלולה להיגרם  היא למנועמטרת ההנחיות 

מצריכת מי שתייה שלא עומדים בדרישות התקנות. על מנת להבטיח מטרה זו נדרשים מיפוי והכרת כל מרכיבי 
פעולות והבקרה, נקודות התורפה והכנת תכנית הניטור  ,הטיפולההולכה, האגירה, , תהליכי ההפקה, המערכת
 מתקנות.

 )להלן התקנות( 2013-התשע"ג(, שתיה ומתקני מי שתיה אית של מיאיכותם התברולתקנות בריאות העם )בהתאם 
  :לתקנות 28תקנה 

 – ספק יבצע סקר תברואי מניעתי, בתדירות אשר לא תפחת מ")א( 

 בלבד; אחת לשנה, במיתקן לטיפול במים, למעט במיתקן המשמש לחיטוי מים (1)

מסביב למיתקן באזורי המגן שלו, כמשמעותם  מש שנים, בכל מיתקן הפקת מים ובסביבתו, בשטח המשתרעעם בחפ  (2)
מגן ג',  מטרים מרדיוס 100בתוספת  ,1995-התשנ"ה(, תברואיים לקידוח מי שתייה תנאים)בתקנות בריאות העם 

 כמשמעו בתקנות כאמור

 פעם בעשר שנים, במערכת אספקת המים.  (3)
 -בכל מקרה של  , ספק יבצע, לאלתר, סקר תברואי חקירתי,(א)ור בתקנת משנה נוסף על האמ )ב(

 זיהום או חשש לזיהום מים;( 1)
מצביעות הבריח של המים, או נסיבות אחרות  אם סברה רשות הבריאות כי תוצאה של בדיקה, לרבות חריגה בטעם או( 2)

 לזיהום במים; על בעיה הגורמת לזיהום או חשש
 שנערכו בשנה במערכת אספקת המים. מתוצאות הבדיקות המיקרוביאליות 5%–חריגות ביותר מאם נמצאו ( 3)

 סקר תברואי יבוצע בהתאם להנחיות רשות הבריאות.)ג( 
 ."הבריאות סקר תברואי מניעתי יבוצע על פי תכנית שהכין ספק המים ואישרה רשות)ד( 
ואי המניעתי או החקירתי, לאחר השלמתו, לרבות תוצאות ספק המים ימסור לרשות הבריאות את ממצאי הסקר התבר )ה(

 בדיקות המעבדה שבוצעו במסגרת הסקר כאמור.
 60ספק המים יכין תכנית לפעולות מתקנות, בשל ממצאי הסקר התברואי המניעתי ויגישה לאישור רשות הבריאות בתוך  )ו(

ח זמנים לביצוע הפעולות המפורטות בה; רשות ימים מיום השלמת הסקר; תכנית הפעולות המתקנות תקבע בין השאר לו
הבריאות רשאית לאשר את תכנית הפעולות המתקנות בתנאים או להורות לספק על פעולות נוספות שאותן עליו לנקוט; אושרה 

 תכנית לפעולות מתקנות, יבצע הספק את הפעולות כאמור בהתאם לתכנית המאושרת.

את אופן הגשת החומר העונה לדרישות התקנה הנדרש בסקר התברואי ואת תחולת הנחיות אלו נועדו להסדיר 
 שלעיל. 

 .הדוח מפורסם באתר המשרד, הערכת השפעת הרגולציהההנחיות עברו תהליך 

 תחולה 1.3

 (2021ואר פבר)תחולת הנחיות אלה עם פרסומן  .1.3.1

 2009הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות בנושא מאוגוסט  .1.3.2

 ספק המיםההנחיות חלות על  .1.3.3

ההנחיות חלות על סקרים שיתבצעו במתקני הפקה של מי תהום, מים עיליים ומי ים, במתקני טיפול  .1.3.4
 ובמערכות אספקת מים 

 ואוזון ואינן חלות על מתקני חיטוי בתרכובות כלור UV -ההנחיות חלות על מתקני חיטוי ב .1.3.5

 אינן חלות על סקרים במערכות מים של מבנים ואתרים  ההנחיות .1.3.6

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/regulatory-impact-assessment-report-guidelines-conducting-submitting-sanitary-survey/he/files_publications_environment_regulatory-impact-assessment-report-guidelines-conducting-submitting-sanitary-survey.pdf
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 ות כלליותהורא .1.4
בעל לכל הפחות  שיהיה מים )מומלץעורך הסקר יהיה אדם בעל ידע מקצועי וניסיון בתחום מערכות  .1.4.1

יידרש כי עורך הסקר יעבור  2022. משנת , תברואת מי שתיה(הנדסאי מים ,במדעי הטבע, ההנדסההכשרה 
 . המנהל ר על ידישבת יום שתאוהשתלמות ייעודית 

מקצוע מומחים על פי העניין )הידרולוגיה, תכנון, טיפול במים, טוקסיקולוגיה, עורך הסקר ייעזר באנשי  .1.4.2
  .אוקיאנוגרפיה וכד'(

 על הממצאים פי על להחליט יוכל בהן" החלטה"נקודות  המים לספק יהיו הסקר בעריכת שלב בכל .1.4.3
 בו במקום מצומצם בהיקף חקירתי סקר ביצוע יידרש מהסקר ממצאים בעקבות כי יתכן. הסקר הרחבת
 .מפגעים נמצאו

דווח לרשות הסדיר את המפגע, ולאם נמצא במהלך הסקר כי קיים חשש מיידי לזיהום מי השתייה יש ל .1.4.4
  הבריאות

במקרים שלא ניתן לעמוד באחד מהתנאים המפורטים במסמך, יש לבקש אישור לשינוי הדרישה  .1.4.5
 מרשות הבריאות

 לאורךבליט או לסמן לה הסוקר את להנחות םהמי ספק רשאי, ראשוני שאינו בסקר ומדובר במידה .1.4.6
 . כלשהו שינוי חל בהם סעיפיםאת ה המסמך

 .ניתן להשתמש במפות, תרשימים ונתונים קודמים במידה ולא חלו שינויים .1.4.7

 רשאית רשות הבריאות לבקש הרחבה של סעיפים מסוימים על פי שיקול דעתה.   .1.4.8

 הגשת הסקר .1.5
 ספק המים יגיש סקר עם הנתונים הנדרשים במלל, טבלאות, תרשימים, מפות ותמונות.  .1.5.1

 .  WORD, EXCEL, PDF, DWG, SHAPE באמצעות עבר לרשות הבריאות באופן ממוחשב,הסקר יו .1.5.2

 מידע יועבר בעותק קשיח רק על פי דרישה פרטנית של רשות הבריאות )מפות ושרטוטים(. .1.5.3

 :ג'-א' 4.1 יםבנספחנתונים בחלקים המפורטים להלן ובפורמט המפורט הסקר יכלול ניתוח ועיבוד ה .1.5.4
 פורמט להגשת סקרים

 שיש מספר מתקני הפקה או מתקני טיפול, ניתן להגיש דו"ח הכולל מספר מתקנים. מיםלספק  .1.5.5

 שימים )על עדכוניהם(מסמכים י .1.6
 1940פקודת בריאות העם,  .1.6.1
 2013-התשע"ג(, שתיה ומתקני מי שתיה איכותם התברואית של מיתקנות בריאות העם ) .1.6.2
 .1983 -תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתייה(, התשמ"ג .1.6.3
 1992 –מים חוזרת( התשנ"ב תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת  .1.6.4
 1995 –תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה( התשנ"ה  .1.6.5
 תקנים ישראלים: .1.6.6

  : כימיקלים לטיפול במי שתייה5438ת"י  .1.6.6.1
 : בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה5452ת"י  .1.6.6.2

 דרישות התקנה ובדיקות באתר –: מונעי זרימה חוזרת 4426ת"י  .1.6.6.3

 : מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה 6223ת"י  .1.6.6.4

https://www.gov.il/he/Departments/policies/drinking-water-health-survey
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Sherutei03.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut19.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut07.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/chemicalsinwater.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Documents/st5452.pdf
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 הנחיות רשות הבריאות לנושאי הסקר, לרבות: .1.6.7

 )מש"ל(הנחיות להכנת תכנית להנחת קווי מים לשתייה וקווי הולכה שאינם לשתיה  .1.6.7.1

 הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתיה .1.6.7.2

 במי שתיההנחיות להגשת תכנית, לתפעול וניטור מתקן טיפול  .1.6.7.3

 מדריך להתאמת אביזרים שונים למניעת זרימה חוזרת לייעודם .1.6.7.4

 תכנית עבודה לספק המים -מניעת זרימה חוזרת .1.6.7.5

 הנחיות לשיקום מערכת מים שנפגעה .1.6.7.6

 נוהל לברור חשד לאירוע בטחון מים .1.6.7.7

 הנחיות לדיגום מים .1.6.7.8

 האספקה במערכת לשתיה מים מקור להחלפת להערכות המלצות .1.6.7.9

  לבריאות הסביבה באתר האינטרנט של המחלקה של משרד הבריאותנחיות ההניתן למצוא את התקנות ו

 הגדרות  .1.7
שפיע על לה יכול אשרו שנקבע על ידי רשות הבריאות שטח המשתרע מסביב למתקן ההפקה, –"אזור השפעה" 

 ור: איכות המים במק

   מ' 100בתוספת  (רדיוס ג')אזור מגן : 1.6.5המפורטות בסעיף עבור מתקן מי תהום אזור המוגדר בתקנות 

   חוות דעת הידרולוגית בהתבסס בין היתר עלעבור מתקן מים עיליים האזור נקבע פרטנית 

  עבור מתקני הפקה מהכנרת נקבע על פי שיקולים מקצועיים 
   חוות דעת אנשי מקצוע בתחום אוקיאנוגרפיה בהתבסס בין היתר עלעבור מתקן התפלת מי ים יקבע פרטני 

אירוע פגיעה באיכות המים, או שקיים חשש לפגיעה באיכות מי השתיה או חשש לשיבוש באספקת  – "אירוע מים"

 ;מים לאזור הנסקר

  ;חיטוי, הפלרה, ייצוב – "טיפול משלים"

 לרבות הגורמים הבאים:, מקור אפשרי לזיהום או פגיעה במי השתייה – "מוקד זיהום"

 (ת קולחיםמערכות ביוב וקולחים )שוחות, קווים, תחנות שאיבה, מתקני טיפול, קווי רכז, אתרי החדר 

 קווי רכז של התפלה 

  מת שקתות ונקודות וכד', כולל נקודות ריכוז כדוג , גן חיותרפת, דיר, לול, חזיריה, אורווה –גידול בעלי חיים
 האכלה 

  דישוןדישון, מכלי , הדברה, עמדות מילוי מרססיםהשקיה בקולחים,  -פעילות חקלאית 

 אתרי סילוק פסולת ובוצות, מטמנות, אתרי קומפוסט, מחצבות נטושות 

 נגר עילי וניקוז )ואדיות, נחלים, מובלי ניקוז(, מי תהום גבוהים 

 תעשייה ותחנות כוח 

 קווי קונדנסט, גפ"מו מאגרי דלקתחנות, קווים ו/א , 

  לייעודםמז"חים ובמדריך להתאמת לנושא מז"חים עסקים המופיעים בתקנות בריאות העם 

 בתי עלמין 

 נקודות תורפה אחרות במערכת אספקת המים 

  ;התקנותהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין  – "מנהל"
מערכת הכוללת, בין השאר, את המרכיבים להלן או חלק מהם: מיתקן שאיבה, הובלה,  – "מערכת אספקת מים"

 ;שנסקר בנפרד( מיתקן טיפול במים)למעט  ניטור של מים ולמעט מיתקן הפקה;ומדידה, אגירה 

https://www.health.gov.il/hozer/bsv_18-10-2012.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/BSV_Guidelines_submission_plan_drinking_water_facility.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/Guide_mazach_21082018.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Documents/back-flow-prevention-plan.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_water_system.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/bsv-336187121/he/files_circulars_bsv_bsv_336187121.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Pages/default.aspx
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מעיינות, נחלים, נהרות, אגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים  – מקור מים" או "מקור מי שתייה""
בין תחתיים, בין טבעיים ובין מוסדרים ומותקנים, בין שהמים נובעים או זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים, ו

 לרבות מי ים המיועדים להתפלה ולמעט מי ניקוז, מי שפכים ומי קולחין;

 מערכת לשאיבת מי גלם ממקור מים; – מתקן הפקה""

 ול במים;מערכת או תהליך המיועדים לטיפ –"מתקן טיפול" 

 פעולות לגילוי הגורמים לזיהום מי שתייה או העלולים לגרום לזיהום מי שתייה; – סקר תברואי""

סקר תברואי המתבצע באופן תקופתי במיתקני הפקה, במיתקני טיפול ובמערכת אספקת  – "סקר תברואי מניעתי"
 מים ובסביבתם;

יהום מים במקור מים, במיתקן הפקה או מערכת סקר תברואי שנועד לזהות מקור ז – "סקר תברואי חקירתי"
 אספקת מים ובסביבתם;

 פעולה הבאה לפתור את בעיית איכות מי השתייה, או את האפשרות לזיהום או פגיעה באיכותם. –"פעולה מתקנת" 

הבאה לפתור את בעיית איכות מי השתייה, לדוגמה: סגירת מקור אספקת  מיידית פעולה – "פעולה מתקנת מיידית"
 המים, החלפת מקור האספקה, תיקון רמת החיטוי, שטיפה וניקוי של מערכת האספקה, ניתוק מוקד הזיהום.

  ;המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות המחוזית – "רשות בריאות"
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 : סקר מניעתי2חלק 

 טיפול במים  מתקן .2.1
 רקע כללי 2.1.1

(, התפלה, MF ,UF ,NFסוגי מתקני טיפול במים: סינון עומק ושטח, סינון ממברנלי ) 2.1.1.1

(, מיהול וטיפולים AOPאלקטרודיאליזה, פחם פעיל, מחליף יונים, טיפול ביולוגי, חמצון מתקדם )
 משלימים )חיטוי, הפלרה, ייצוב( 

 תדירות ביצוע הסקר: אחת לשנה 2.1.1.2

 (המתקן יכולה להשפיע עלר שאיבתו הקרובה )תחום הסקירה: חצר המתקן וסב 2.1.1.3

  )א( 4.1בנספח פורמט להגשת סקר תברואי מניעתי במתקן טיפול  2.1.1.4

 ם איסוף נתוני 2.1.2
 הנתונים והפרטים הבאים יאספו, ייבחנו, ייבדקו, יסוכמו ויתועדו במסגרת הסקר:

, של חצר המתקן ומתקן 1:250 -תוגש מפה מצבית וסביבתית מעודכנת בקנה מידה שלא יפחת מ  2.1.2.1
 מיקומו, שטחו, מרחק מפעילות העשויה להיות מושפעת או להשפיע - הטיפול

  תזרים תהליכי ותיאור פעולות המערכת )תפ"מ( בתקלותתכניות מעודכנות של מתקן הטיפול:  2.1.2.2

 תיאור מילולי ושרטוט מערכת אספקת המים בתחום המתקן 2.1.2.3

 פרטים טכניים על מקור המים המטופל: סוג מתקן ההפקה וספיקה בהתאם לעונות השנה  2.1.2.4

 אמצעי ניטור ובקרהתיאור פעולת המתקן, טכנולוגית הטיפול וחומרים הבאים במגע עם מי השתייה,  2.1.2.5

 פתרונות הקצה לרבות למי שטיפה, מי רכז, מי טעימה, תפעול ותחזוקה שלהם בהתאם לצורך  2.1.2.6

קיום נהלי תחזוקה, תפעול, ניטור ובקרה, כולל הנחיות ונהלים של משרד הבריאות ונהלים שהוכנו  2.1.2.7
 ע"י ספק המים

 ממצאי סקר קודם שבוצע באתר 2.1.2.8

 בדיקות נוספות על פי העניין 2.1.2.9

 קיים לגבי נקודות תורפה במערכת מידע  2.1.2.10

 שינויים שבוצעו במתקן הטיפול, ותכניות עתידיות ידועות לשינויים במתקן  2.1.2.11

 עסק למתקן ורישויממשרד הבריאות להפעלת המתקן והעוסקים בתחזוקתו, מצב אישורים  2.1.2.12

ו, תברואית עדכנית במתקן הכוללת בין היתר תפעול מתקן הטיפול, יעילות-ממצאי ביקורת הנדסית 2.1.2.13
אמינות האספקה ממנו, תקינותו ותחזוקתו בהתאם לתכניות ונהלים. יתבצע אימות הפעלת 

 התראות וסגירת המתקן ע"י הקצנת הערכים המנוטרים, ויתועדו ממצאי הסימולציה

יסקרו נקודות התורפה והכשלים באירועי תקלות שהתרחשו בשנת הדיווח ודרכי הטיפול בהם, כולל  2.1.2.14
 וחריגות בערכי הגורמים המטופלים במי הגלם רגישות המתקן לתנודות

יבחנו תוצאות איכות המים לפני ולאחר הטיפול. יעשה ניתוח ועיבוד איכויות המים היוצאים  2.1.2.15
 והנכנסים מהמתקן של שלוש השנים האחרונות. התוצאות יוצגו בגרפים ו/או טבלאות מסכמות.  

כתובת לקבלת ההתראות, וכן יוצג ניתוח  ייסקרו נתוני הניטור הרציף, ערכי סף לתגובה והתראות, 2.1.2.16
 ועיבוד ממצאים עיקריים של המקרים החריגים 

מנהל יחידת  –ירשמו פרטי מפעילי המתקן והכשרתם, והגוף/המנהל האחראי על הפעלתו )במקורות  2.1.2.17
 איכות מים(

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/drinking-water-health-survey/he/files_circulars_bsv_bsv-drinking-water-health-survey-4.1a.docx
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 ויישום  המלצות, מסקנות 2.1.3

 בתחומים הבאים:בחלק זה של הסקר ירוכזו מסקנות והמלצות מקצועיות של הסוקר 

 במתקן הטיפול איכות המים 2.1.3.1

 מניעת זיהום המים המסופקים או פגיעה אפשרית בהם 2.1.3.2

טיפול בליקויים במתקן הטיפול לרבות שינויים ושיפורים הנדסיים וטכניים והמלצות לשיפור  2.1.3.3
 תחזוקתו

 הצעות לתיקון ושיפור נהלי תחזוקה, נהלי תפעול, ניטור ובקרה 2.1.3.4
 הפעלה ובקרה של המתקןהמלצות הקשורות לניהול,  2.1.3.5
 יקבע סדר עדיפות לביצוע הדרוש תיקון, בהתחשב בניתוח הממצאים והערכת הסיכונים 2.1.3.6
 היערכות ספק המים, ויפורטו הפעולות הנדרשות לביצוע בעקבות ממצאי הסקר  2.1.3.7
במידה ובמהלך הסקר נתגלו ממצאים שעלולים לפגוע באופן מיידי באיכות המים, על ספק המים  2.1.3.8

 יחוי לתיקון הליקויים ולדווח על כך לרשות הבריאותלפעול ללא ד

  יקבעו המקומות והמועדים בהם נדרש לבצע סקר נוסף במידת הצורך  2.1.3.9
ויגישה לאישור  ,יכין תכנית לפעולות מתקנותספק המים במידה שנמצאו ליקויים הדורשים תיקון,  2.1.3.10

ם מחייב לביצוע הטעון לוח זמניגם ייתן , בה ימים מיום השלמת הסקר 60רשות הבריאות בתוך 
  .שיפור, בהתאם למסקנות, להמלצות וליכולתו

 מתקן הפקה  2.2

 כללי רקע 2.2.1
 ( IIסוגי מתקני הפקה: מתקן מים עיליים, מתקן מי תהום, מתקני הפקה במי הים )מי גלם 2.2.1.1
 תדירות ביצוע הסקר: אחת לחמש שנים 2.2.1.2
 מטר 100אזור מגן ג +  -תחום הסקירה: במתקן מי תהום ומים עיליים  2.2.1.3
 1.7בהתאם למה שנקבע בהגדרות בסעיף  –במקור מי גלם להתפלת מי ים  2.2.1.4
  )ב( 4.1 בנספחפורמט להגשת סקר תברואי מניעתי במתקן הפקה  2.2.1.5

 איסוף נתונים 2.2.2
 הנתונים והפרטים הבאים יאספו, ייבחנו, ייבדקו, יסוכמו ויתועדו במסגרת הסקר:

לגבי חלק מהסעיפים ניתן לפנות לרשויות הרלוונטיות )הרשות המקומית, המשרדים להגנת הסביבה, )
  (החקלאות, הבריאות, רשות המים, שירות הידרולוגי וכד'

(. בצירוף מפה או תצ"א בקנ"מ שניתן 1:1,000-  1:5,000המים, )בקנה מידה בטווח נקודות ציון מקור  2.2.2.1
 לראות את המידע המבוקש של האזור הנסקר, את מערכת אספקת המים ואזור ההשפעה

 נתוני מדידה מדויקים של אזור מגן א 2.2.2.2

 והקדח )מצונר, ממולט(  שנת קדיחה, מצב הצינור 2.2.2.3

 פתרונות ניקוז למים עודפים 2.2.2.4

 1.6 בסעיףמצב לגבי קיום/אי קיום דרישות תקנות והנחיות רשות הבריאות המפורטות תמונת   2.2.2.5

 מידע קיים לגבי מוקדי זיהום פוטנציאליים 2.2.2.6

 , בדיקת מבנה המתקן, ובמי תהום יצורף חתך מעודכןמידע לגבי בעיות טכניות ותפעוליות במתקן 2.2.2.7
 של המתקן 

י של המתקן ומערכת המים והסבר מילולי המפרט ומתאר את אופן אספקת המים מיפוי סכמט 2.2.2.8
 אמצעי הטיפול במים ומערך הבקרות.ממקור המים אל הצרכנים, 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/drinking-water-health-survey/he/files_circulars_bsv_bsv-drinking-water-health-survey-4.1b.docx
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, כולל סקירת כל התכניות המפורטות החלות בתחום עתידיות ידועות במתחם הנסקרפיתוח תכניות  2.2.2.9
 אזורי המגן של מתקן ההפקה ואזור השפעה

ככל שניתן להשיג  דלק וכד'(ניקוז, )שפכים, קולחים,  באזורי המגן של המתקן רותמצב תשתיות אח 2.2.2.10
 את המידע

 שינויים שבוצעו באתר המתקן 2.2.2.11

 ממשרד הבריאות להפעלת המתקן והעוסקים בתחזוקתואישורים  מצב 2.2.2.12

אזור ההשפעה של מתקן ההפקה תתבצע סקירה הידרולוגית וגיאולוגית אודות מקור המים והשפעות  2.2.2.13
אפשריות על איכותם )חוות דעת הידרולוגית(: שכבות קרקע עיקריות, האקוויפר ממנו נשאבים 
המים, מרחק מגופי מים אחרים העלולים להשפיע על המקור )מליחים, מזוהמים, מי נגר עילי וכו'(.  

וגש חוות דעת המתייחסת לרגישות ההידרולוגית של מקור המים ביחס לאזורי המגן המחושבים ת
וקביעת אזור ההשפעה. במתקן הפקה שאינו קידוח יקבע אזור ההשפעה בעזרת תסקיר מיוחד 

 שיתבצע באמצעות מומחים ויאושר על ידי רשות הברירות המחוזית. 

וריים, תוך דגש על פרמטרים אשר ריכוזם נמצא תינתן התייחסות לממצאי איכות המים ההיסט 2.2.2.14
תוצאות כל בדיקות איכות המים יתבצע עיבוד וניתוח ליה או המתקרבים לרמת התקן. עבמגמת 

ובדיקות השנים האחרונות לפחות,  5והמיקרוביאליות של , לפחות השנים האחרונות 10של הכימיות 
 של מי הגלם ומים מסופקים נוספות ע"פ העניין

שניתוח נתוני המים מעלה כי יש הרעה באיכותם, יש לחפש את מוקד הזיהום באזור ההשפעה  במקרה 2.2.2.15
 כולו

גם ממצאים ינותחו , וההתייחסות לאירועי זיהום סביבתיים שאירעו בתקופה הנסקרתתינתן  2.2.2.16
שנמצאו. ייסקרו אירועי זיהום סביבתי  זיהוםהקשירת אירועים אל מוקדי אפשרות של בהתייחס ל

 באיכות המים, אך בעלי פוטנציאל לחזור על עצמם ולסכן בעתיד את איכותם. שלא פגעו

יסקרו שינויים סביבתיים בהשוואה לנתוני סקר קודם. יאותרו מוקדי פעילות מזהמת פוטנציאלית,  2.2.2.17
פוטנציאלים מעבר לאזור גורמי זיהום הסקר יכלול  ,וימופו בתחום אזור ההשפעה. במידה ונדרש

יש לשים לב כי לעיתים מוקדי הזיהום אינם נראים בעת ביצוע .  עם הידרולוגההשפעה בהתייעצות 
ת ביוב או צינורות הולכת תזקיקי נפט(, מקורות וצינורכגון הסקר, לדוגמא:  מזהמים תת קרקעיים )

 זיהום מתחלפים  ועונתיים )כגון שדות מרעה, השקיה בקולחים, פעילות תעשייתית היסטורית(.

תרו יצולמו ויסומנו במפה, עם זיהוי נקודות הציון שלהם. לכל מוקד זיהום מוקדי זיהום שאו 2.2.2.18
פוטנציאלי ירשם תיאור מילולי הכולל התייחסות למידת ההשפעה המשוערת על זיהום מקור המים 

 טים נוספים חשובים למניעת המפגע.ופר

 תוך השוואה לפרמטרים בהם חל שינוי ממצאי סקר קודם שבוצע באתריבחנו  2.2.2.19

 ו מתקני טיפול במים בחצר המתקן. מתקני החיטוי יסקרו לפעולתם התקינהיצוינ 2.2.2.20

 על הפעלת המתקן מנהל/, רישוי המתקן והגוף האחראיםהמתקן והכשרת יירשמו פרטי מפעיל 2.2.2.21
 מנהל יחידת איכות מים( –)במקורות 

 מסקנות, המלצות ויישום 2.2.3

 בתחומים הבאים:בחלק זה של הסקר ירוכזו מסקנות והמלצות מקצועיות של הסוקר  

 במתקן ההפקה איכות המים .2.2.3.1

 או פגיעה אפשרית בהםמקור המים מניעת זיהום  2.2.3.2

לרבות שינויים ושיפורים הנדסיים וטכניים והמלצות לשיפור תקן ההפקה טיפול בליקויים במ 2.2.3.3
 תחזוקתו

 הצעות לתיקון ושיפור נהלי תחזוקה, נהלי תפעול, ניטור ובקרה 2.2.3.4
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 בקרה של המתקןהמלצות הקשורות לניהול, הפעלה ו 2.2.3.5

 יקבע סדר עדיפות לביצוע הדרוש תיקון, בהתחשב בניתוח הממצאים והערכת הסיכונים 2.2.3.6

 היערכות ספק המים, ויפורטו הפעולות הנדרשות לביצוע בעקבות ממצאי הסקר  2.2.3.7

במידה ובמהלך הסקר נתגלו ממצאים שעלולים לפגוע באופן מיידי באיכות המים, על ספק המים  2.2.3.8
 יקון הליקויים ולדווח על כך לרשות הבריאותלפעול ללא דיחוי לת

 יקבעו המקומות והמועדים בהם נדרש לבצע סקר נוסף במידת הצורך  2.2.3.9

ויגישה לאישור  ,יכין תכנית לפעולות מתקנותספק המים במידה שנמצאו ליקויים הדורשים תיקון,  2.2.3.10
לביצוע הטעון לוח זמנים מחייב גם ייתן , בה ימים מיום השלמת הסקר 60רשות הבריאות בתוך 

  .שיפור, בהתאם למסקנות, להמלצות וליכולתו

 אספקת מים מערכת .2.2

 . רקע כללי2.3.1

 תדירות ביצוע הסקר: אחת לעשר שנים )מומלץ לשלב עם הגשת תכנית אב( 2.3.1.1

תחום הסקירה: כל מרכיבי מערכת האספקה שבבעלות ספק המים, לרבות אגירה, הולכה, שאיבה,  2.3.1.2
 חיטוי משלים

  )ג( 4.1בנספח פורמט להגשת סקר תברואי מניעתי במערכת אספקת מים  2.3.1.3

 איסוף נתונים  2.3.2
 חנו, ייבדקו, יסוכמו ויתועדו במסגרת הסקר:הנתונים והפרטים הבאים יאספו, ייב

לגבי חלק מהסעיפים ניתן לפנות לרשויות הרלוונטיות )הרשות המקומית, המשרדים להגנת הסביבה, 
  , ולהסתמך על מידע שהצטבר באופן שוטף מתלונות ציבורהחקלאות, הבריאות, רשות המים וכד'(

לראות את המידע המבוקש של אזור אספקת נקודות ציון בצירוף מפה או תצ"א בקנ"מ שמאפשר  2.3.2.1
 המים

אל ות מקורהוהסבר מילולי המפרט ומתאר את אופן אספקת המים מערכת מיפוי סכמטי של המ 2.3.2.2
   הצרכנים, אמצעי הטיפול במים ומערך הבקרות

(,  של 1:2,500-10,000תיאור במפות ובתרשימים בקנ"מ שניתן לראות את המידע המבוקש )בטווח  2.3.2.3
קווי הולכה, מתקני אגירה, סימון ותיחום אזורי לחץ, המים, מקורות מי השתייה, אזור אספקת 

מתקני טיפול ומערכות הובלת נוזלים  אחרות כדוגמת שפכים, ניקוז, קולחים ודלק. למערכות 
 .ארציות יוגשו מפות בקנ"מ גדול יותר בהתאם לצורך

ספר ומיקום על גבי מפת הישוב, וסיבה מ –מיקום נקודות דיגום, נקודות ניטור רציף, מתקני חיטוי  2.3.2.4
 למיקום שנבחר )אזורי לחץ, בניה רוויה, תחלופת מים נמוכה, נקודות תורפה וכד'( 

 תיאור מערכת שליטה ובקרה במערכת המים  2.3.2.5

הסקר ילווה בביקורות ובאימות נתונים בשטח, בבחינת מוקדי זיהום פוטנציאליים ובבחינת תכניות  2.3.2.6
נהלי העבודה של ספק המים, כגון תכנית לניקוי מאגרים, תכנית דיגום, מערכות המים, וכן יבחן 

 תכנית בקרה למניעת חיבורי כלאיים וזרימה חוזרת

 מידע קיים לגבי מוקדי זיהום פוטנציאליים 2.3.2.7

 נתונים על קידוחים חקלאיים ועל ניתוקם המוחלט ממערכת מי השתייה.גם  בישובים כפריים יאספו 2.3.2.8
 תכנית של המערכת החקלאית. תוגש ון פוטנציאלי למערכת מי השתיה במידת הצורך ואם יש סיכ

 מערכתמידע לגבי בעיות טכניות ותפעוליות ב 2.3.2.9

 מערכתשינויים שבוצעו ב  2.3.2.10

 1.6בסעיף תמונת מצב לגבי קיום/אי קיום דרישות תקנות והנחיות רשות הבריאות המפורטות   2.3.2.11

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/drinking-water-health-survey/he/files_circulars_bsv_bsv-drinking-water-health-survey-4.1c.docx
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 ע"י ספק המיםקיום נהלי תחזוקה, תפעול, ניטור ובקרה, שהוכנו   2.3.2.12

 תכניות פיתוח עתידיות ידועות במתחם הנסקר, כולל סקירת תב"עות מאושרות  2.3.2.13

 ד הבריאות להפעלת מערכות ומתקני המים והעוסקים בתחזוקתם ממשרמצב אישורים   2.3.2.14

 מצב תשתיות אחרות )שפכים, קולחים, דלק וכד'(  2.3.2.15

ת ונתוני אספקה: מקורות מי השתייה, גודל אוכלוסייה משורתת, צריכת מים יומית ושנתית, צריכ 2.3.2.16
 השנה, אזורי לחץ.ספיקה בהתאם לעונות זמני שהיה מקסימליים בבריכות, שיא ושפל, נפחי אגירה, 

תינתן התייחסות לקיום או שלבי הביצוע של תכנית אב למים מעודכנת יחסית לתקופת התכנון  2.3.2.17
 הנדונה

 נתונים על מצב מערכת האספקה:  2.3.2.18

  גיל, חומרי בנייה, קטרים, שלמות הצנרת, יחסי גומלין בין צינורות הולכת נוזלים אחרות -צנרת 
תכנית ארוכת  סימון ושילוט(. איתור אזורים בהם זמן שהיה גבוה. )כולל עמידה בהנחיות מש"לו

 טווח להחלפת צנרת
  נפחים, חומרי בנייה, גיל, מצב פיזי, התאמה לתקנות )מבנה, ניקיון, מיגון, סביבה( -מתקני אגירה 

  עמידה בדרישות מתקני טיפול, ספיקה, אופן שילוב המים המטופלים  -מתקני טיפול משלים
 במערכת

  ריכוך, מניעת קורוזיה, וכו' -אמצעים להגנה על מתקנים וצנרת 

  אפשרות חלוקה של המערכת למקטעים ויכולת בידוד בעת אירועי מים 

מיפוי צרכנים בעלי פוטנציאל זיהום, והאמצעים  :למניעת זרימה חוזרתפעולה עמידה בתכנית  2.3.2.19
   ערכת השקיה, גינון וחקלאות, לרבות חיבורים למהפרדת רשתות, מז"חים -למניעת חדירת זיהום

עיבוד וניתוח תוצאות כל בדיקות איכות המים של עשר השנים האחרונות, ובדיקות נוספות יתבצע  2.3.2.20
האספקה,  . יתבצע ניתוח נתוני איכות המים בהשוואה בין נקודות הכניסה לבין מערכתע"פ העניין

מרמת התקן(, ותוצרי  30%על ואם יש צורך בתגבור החיטוי. תינתן התייחסות לבדיקת מתכות )מ
במקרה שניתוח נתוני המים מעלה כי יש הרעה באיכותם, לוואי של חיטוי )במיוחד במקור מים עילי(. 

 .הזיהום ותקוראת מאתר יש ל

 , וסקרים שנעשו ע"י ספק המים מעבר לדרישות התקנותממצאי סקר קודם שבוצע במערכתייבחנו  2.3.2.21

מבניים ייבחנו שינויים תקופת הדיווח ודרכי הטיפול בהם. יסקרו אירועי זיהום שהתרחשו ב  2.3.2.22
סביבתיים בהשוואה לנתוני סקר קודם. ייסקרו גם אירועי זיהום שלא פגעו באיכות המים, אך בעלי ו

 .פוטנציאל לחזור על עצמם ולסכן בעתיד את איכות המים

 צעו בעקבות הממצאיםאופי התלונות, נתוני דיגום, פעולות מתקנות שבו -יסוכמו תלונות ציבור 2.3.2.23

 נסקראזור ההיאותרו מוקדי פעילות מזהמת פוטנציאלית, וימופו בתחום  2.3.2.24

מוקדי זיהום שאותרו יצולמו ויסומנו במפה, עם זיהוי נקודות הציון שלהם. לכל מוקד זיהום  2.3.2.25
ופרטים  המערכתפוטנציאלי ירשם תיאור מילולי הכולל התייחסות למידת ההשפעה המשוערת על 

בים למניעת המפגע. יש לשים לב כי לעיתים מוקדי הזיהום אינם נראים בעת ביצוע נוספים חשו
 הסקר, לדוגמא:  מזהמים תת קרקעיים )כגון צינורת ביוב או צינורות להולכת תזקיקי נפט( 

תיבחן חשיפה אפשרית לזיהום סביבתי: מצב סביבתי במתחם המערכת, מוקדי הזיהום באזור  2.3.2.26
 ם בהשוואה לנתוני סקר קודם המערכת, שינויים סביבתיי

קווים מתים )ללא תחלופת מים( וצרכנים שהפסיקו שימוש במים,  –ייבחנו נקודות תורפה במערכת  2.3.2.27
זמני שהייה ארוכים, חומרי בנייה ישנים של המערכת,  איבודי מים, חיבורי כלאיים ואפשרות 

 לזרימה חוזרת, מקורות זיהום אפשריים, סימון צנרת וכו'. 

מנהל  -)במקורות על הפעלת המתקן המנהל/, והגוף האחראיםוהכשרת המערכת ירטי מפעילירשמו פ 2.3.2.28
 יחידת איכות מים(
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ספק מים ארצי יכין תכנית לחלוקת מערכת האספקה שבאחריותו למערכות משנה, ובהמשך יוגשו   הערה: 
 הסקרים בהתאם לחלוקה זו.

 מסקנות, המלצות ויישום  2.3.3
 :בתחומים הבאיםבחלק זה של הסקר ירוכזו מסקנות והמלצות מקצועיות של הסוקר 

 איכות המים במערכת 2.3.3.1

 מניעת זיהום המים המסופקים או פגיעה אפשרית בהם 2.3.3.2

טיפול בליקויים במערכת האספקה לרבות שינויים ושיפורים הנדסיים וטכניים והמלצות לשיפור  2.3.3.3
 תחזוקתו

 ה, נהלי תפעול, ניטור ובקרההצעות לתיקון ושיפור נהלי תחזוק 2.3.3.4

 האספקה המלצות הקשורות לניהול, הפעלה ובקרה של מערכת 2.3.3.5

 יקבע סדר עדיפות לביצוע הדרוש תיקון, בהתחשב בניתוח הממצאים והערכת הסיכונים 2.3.3.6

 תתואר היערכות ספק המים, ויפורטו הפעולות הנדרשות לביצוע בעקבות ממצאי הסקר  2.3.3.7

שעלולים לפגוע באופן מיידי באיכות המים, על ספק המים  במידה ובמהלך הסקר נתגלו ממצאים 2.3.3.8
 לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים ולדווח על כך לרשות הבריאות

 יקבעו המקומות והמועדים בהם נדרש לבצע סקר נוסף במידת הצורך  2.3.3.9

ויגישה לאישור  ,יכין תכנית לפעולות מתקנותספק המים במידה שנמצאו ליקויים הדורשים תיקון,  2.3.3.10
לוח זמנים מחייב לביצוע הטעון גם ייתן , בה ימים מיום השלמת הסקר 60רשות הבריאות בתוך 

  .שיפור, בהתאם למסקנות, להמלצות וליכולתו
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 : סקר חקירתי3חלק 

 מטרת הסקר 3.1
חקירת הגורמים לאירוע זיהום מים או חשד לזיהום מים, הסקת מסקנות ומתן המלצות לתיקון המצב ומניעת 

 הישנותו 

 נסיבות לביצוע הסקר 3.2

 חשש לאיכות המים .3.2.1

 קבלת תוצאות חריגות בדיגום מים ראשוני  .3.2.1.1

 קבלת תוצאות מים חריגות בבדיקה חוזרת .3.2.1.2

 קבלת תוצאת מים חריגות במספר נקודות .3.2.1.3

 תלונות שדווחו מהציבור או מספק המים: טעם, ריח, צבע, עכירות, אצות וכו' .3.2.1.4

חדירת תקלה/ לפגיעה באיכות המים )עקבחשש סביר של ספק המים או רשות הבריאות  .3.2.1.5
 (, המצאות מקורות זיהוםאירוע זרימה חוזרת/חבלהזיהום/

 הרעה מגמתית באיכות המים .3.2.2

 הרעה מגמתית באיכות מי המקור או ברשת האספקה )ע"פ תוצאות מעבדה מוכרת( .3.2.2.1

 לאחר מתקן טיפול )ע"פ תוצאות מעבדה מוכרת( -הרעה מגמתית באיכות מים מטופלים  .3.2.2.2

 תוצאות איכות מים חריגות חוזרות ונשנות במערכת האספקה .3.2.2.3

 אירוע מים .3.2.3

 הודעה על חשש להרעלת מים .3.2.3.1

 במים שמקורהאו דיווח על תחלואה   חשד לקשר בין תחלואה לשימוש במים .3.2.3.2

 חקירה בסיסית 3.3

 בנסיבות של חשש לאיכות המים  3.3.1

, ספק המים יערוך בירור ראשוני ויפעיל חקירה בסיסית 3.2.1בהיוודע על אחת מהנסיבות המפורטות בסעיף 
וברמה מקומית לברור האירוע וסיומו, קרי: דיגום חוזר, תשאול טלפוני, ברור המצב. במקרים רבים, החקירה 

ספורות המשיבות את המצב לול אירוע גדול, ונגמרת בנקיטת פעולות מתקנות הבסיסית מספיקה כדי לש
 לתקינות.

 בהתאם למידע שיתקבל לגבי סיווג האירוע והצורך בהרחבת הסקר.  ישקלורשות הבריאות ספק המים או 
 שעשויים לסייע בהפעלת שיקול הדעת לסיווג האירוע: פרמטרים 

החיידק ממקור צואתי, רמת הערכים הפיזיקוכימיים )כלור ועכירות(, תנאי מספר החריגות, גודל החריגה, האם 
 מזג האוויר, פעולות שנעשו במערכת, היסטוריה של חריגות באזור, התנהלות ספק המים.

 איסוף מידע 3.3.1.1

 איסוף מידע ממקור המידע: נקודות בהן נצפתה הבעיה ובסביבתן, מהות התלונות 

 כולל ספקי מים אחרים ומות שכנים או אזורים נוספים רור האם מדובר בדיווח בודד, במקיב(
 באזור(

 נקודות דיגום מייצגות ורלוונטיות לאירוע, וידוא שברזי הדיגום תקניים ומותקנים במקום מיטבי 

  ,תוצאות דיגום של מדדים פיזיקוכימיים: רמת עכירות, ריכוזי כלור, דרישת כלור, צבע, טעם
 אחרותתופעות ו , ריח לא אופייני,הגבה
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 כגוןבירור על אירועים מיוחדים במערכת האספקה , : 
עבודות בצנרת, פיצוץ, הפסקת מים, ניקוי מערכת המים, שינוי מקור המים, אספקת מים מצנרת 

 וכדומהחדשה, חידוש הפעלה של מתקני טיפול, שינוי בכימיקלים או בספק הכימיקלים 

 ות תורפה במערכת האספקה, נקודות כשל ברור על מוקדי זיהום סביבתיים פוטנציאלים, נקוד
 במערכת

 ברור על אירועים דומים בעבר 

 דיגום 3.3.1.2

נספח ל)בהתאם  מוכרתנקודות מייצגות באזור האירוע למעבדה בביצוע בדיקות שדה ולקיחת דגימות מים 
. בהתאם לצורך יידרשו דיגומים לנהלי דיגום מים, ובהתאם (: המלצות לדיגום מים בהתאם לאופי אירוע.24

שיקול דעתה י על פשות הבריאות רשאית לתת הוראות נוספות או להנחות על הרחבת הדיגום, ר חוזרים.
 ובהתאם לאופי האירוע והסיכון לבריאות הציבור.

 מסקנות ביניים 3.3.1.3

 תבעקבות המידע שנאסף ותוצאות הדיגומים, ספק המים יבצע הערכות ביניים ויסיק מסקנות לגבי פעולו
 . ייבחנו עם משרד הבריאות השימושים המותרים/אסורים במים. מתקנות נדרשות או דיגומים נוספים

 פעולות מתקנות  3.3.1.4

תיקון הליקוי שנמצא, ניתוק  ,ספק המים יבצע פעולות מתקנות מידיות כדוגמת: שטיפת מערכות האספקה
מרכיבי מערכת אספקת המים החשודים בגרימת הבעיה )קידוח, בריכה, קו, מתקן טיפול, צרכן מזהם(, 

הדיגום או שינוי נקודת  , החלפת ברזהחלפת מקור אספקת המים, הגברת הכלרה בהתאם להערכת המצב
. רשות הבריאות רשאית לתת הוראות נוספות בהתאם לממצאים, לאופי הדיגום, הודעות ועדכון הציבור

 האירוע ולסיכון לבריאות הציבור.

 בנסיבות של הרעה מגמתית באיכות המים  3.3.2

יערוך בירור ראשוני ויפעל ברמה של חקירה  ספק המים, 3.2.2 המפורטות בסעיףבהיוודע על אחת מהנסיבות 
והסקת מסקנות  הבסיסיתנסיבות אלו תתבקש בדרך כלל הרחבת החקירה בוסיומו.  אירועלברור הבסיסית 

 תפעוליות רחבות ולטווח יותר ארוך.

 איסוף מידע .3.3.2.1

 נתוני עבר של איכות המים 

 ברור על מוקדי זיהום סביבתיים פוטנציאלים 

  ברור פרטים על מערכת אספקת המים: מקורות המים, סוג ואיכות המים במערכת, מבנה
המערכת ונקודות תורפה, ספיקות, מהירויות זרימה, כיווני זרימה, אזורי לחץ, אמצעים למניעת 

 מפלסים בבריכות, משטרי אספקת מים.זרימה חוזרת, 

  שינוי במקורות המים, שינויי לחצים, אספקת מים מצנרת חדשה,  -שינויים בתפעול מערכת המים
 החלפת ספק כימיקלים, חידוש הפעלה של מתקני טיפול מים

  בירור על אירועים מיוחדים במערכת האספקה: תקלות ופיצוצים, תיקוני צנרת, החלפת ציוד או
 טיפול, הפסקת מים, ניקוי וחיטוי מערכת המים )צנרת ובריכות(  חומרי

 בדיקת נקודות תורפה במערכת 

  בדיקת נקודות כשל במערכת הטיפול או האספקה 

 .ברור על אירועים דומים בעבר 

https://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf
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 דיגום .3.3.2.2
  לאחר התייעצות עם רשות הבריאות, ביצוע דיגומים במספר נקודות מייצגות באזור הנסקר

: המלצות לדיגום מים בהתאם לאופי 4.2נספח הרחבת הדיגום )בהתאם לובמקרה הצורך 
 (. בהתאם לצורך יידרשו דיגומים חוזרים. אירוע

  ,ע"פ שיקול דעתה רשות הבריאות רשאית לתת הוראות נוספות או להנחות על הרחבת הדיגום
 ובהתאם לאופי האירוע והסיכון לבריאות הציבור.

 מסקנות ביניים .3.3.2.3
 תבעקבות המידע שנאסף ותוצאות הדיגומים, ספק המים יבצע הערכות ביניים ויסיק מסקנות לגבי פעולו

 . יישקלו עם משרד הבריאות השימושים המותרים/אסורים במים. מתקנות נדרשות או דיגומים נוספים

 פעולות מתקנות  .3.3.2.4
ספק המים יבצע פעולות מתקנות מידיות כדוגמת: שטיפת מערכות האספקה, תיקון הליקוי שנמצא, ניתוק 
מרכיבי מערכת אספקת המים החשודים בגרימת הבעיה )קידוח, בריכה, קו, מתקן טיפול, צרכן מזהם(, 

, הודעות ועדכון כת שהזדהמההחלפת מקור אספקת המים, הגברת הכלרה בהתאם להערכת המצב, חיטוי מער
. רשות הבריאות רשאית לתת הוראות נוספות בהתאם לממצאים, לאופי האירוע ולסיכון לבריאות הציבור

 הציבור. 

 בנסיבות של אירוע מים  .3.3.3

המים יערוך בירור ראשוני מיידי, ויפעל ברמה של  ספק, 3.2.3המפורטות בסעיף על אחת מהנסיבות  בהיוודע
האמצעים העומדים חקירה בסיסית לברור האירוע, חומרתו והיקפו. בנסיבות אלו יגייס ספק המים את כל 

יים וסיומו המהיר עד חזרה ום נזקים אפשר, ותתבקש הרחבת החקירה וטיפול מקיף באירוע לצמצלרשותו
 לשגרה.

 איסוף מידע .3.3.3.1

  איסוף מידע ממקור המידע: נקודות בהן נצפתה הבעיה ובסביבתן, מהות התלונות 
 נקודות דיגום מייצגות ורלוונטיות לאירוע, וידוא שברזי הדיגום תקניים 

  ,דרישת כלור, צבע, טעם, תוצאות דיגום של מדדים פיזיקוכימיים: רמת עכירות, ריכוזי כלור
 הגבה ואחרות

 מערכת המיםאו חבלה במנים לפריצה יס 
  בירור על אירועים מיוחדים במערכת האספקה: עבודות בצנרת, פיצוץ, ניקוי מערכת המים, שינוי

 מקור המים
 ברור על אפשרות לזרימה חוזרת 

 דיגום .3.3.3.2

: 1.6.7.7 שבסעיף, למסמך ות האירועמהל בהתאם םדיגום לפרמטריעל , החלטה  על נקודות דיגום מייצגות
שיקול דעת לו : המלצות לדיגום מים בהתאם לאופי אירוע4.2נספח ל ,"לאירוע בטחון מים נוהל לברור חשד"

 .רשות הבריאות

 ביניים מסקנות .3.3.3.3
בעקבות המידע שנאסף ותוצאות הדיגומים, ספק המים יבצע הערכות ביניים ויסיק מסקנות לגבי פעולות 

והודעות  עם משרד הבריאות השימושים המותרים/אסורים במים יבחנומתקנות נדרשות או דיגומים נוספים. 
 . אזהרה לציבור

 מתקנות פעולות .3.3.3.4
תיקון הליקוי שנמצא, ניתוק  ספק המים יבצע פעולות מתקנות מידיות כדוגמת: שטיפת מערכות האספקה,

הם(, מרכיבי מערכת אספקת המים החשודים בגרימת הבעיה )קידוח, בריכה, קו, מתקן טיפול, צרכן מז
מומלץ לפעול החלפת מקור אספקת המים, הגברת הכלרה בהתאם להערכת המצב, חיטוי מערכת שהזדהמה. 
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רשות הבריאות רשאית לתת הוראות נוספות בהתאם  ".הנחיות לשיקום מערכת מים שנפגעהע"פ המסמך "
 לממצאים, לאופי האירוע ולסיכון לבריאות הציבור.

  .שות הבריאות לצורך החלטות ביניים במהלך האירועספק המים ידאג לדיווחי ביניים לר

 חקירה מורחבת 3.4

יוחלט על אופי והרחבת הפעילות (, 3.3)סעיף על סמך אופי והיקף האירוע ו/או על פי תוצאות החקירה הבסיסית 
 החקירתית. הפעילות החקירתית והפעולות המפורטות מטה יתואמו עם רשות הבריאות:

 הרחבה והעמקה של איסוף המידע כולל תשאול אנשים בשטח הנוגעים בדבר.   .3.4.1

סביבתי באזור האירוע כגון פריצות ביוב, שיטפונות, פעילות חקלאית, פעילות תעשייתית, בירור מצב  .3.4.2
 יבורי כלאיים, זרימה חוזרת וכד'.מזבלות, ח

איסוף מידע אפשרי הקשור לאירוע במערכות מים אזוריות או ארציות, לדוגמא פעולות תחזוקה  .3.4.3
 במערכות המים והביוב, איכות המים במערכות שכנות 

 אפשרות לזרימה חוזרת )איתור חיבורי הצרכן לאורך מערכת האספקה ובדיקתם בשטח(בדיקת  .3.4.4

 ביצוע ביקורת על תקינות פעולת מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה .3.4.5

: המלצות לדיגום מים בהתאם 4.2נספח להרחבת דיגומי השדה בנקודות מייצגות נוספות )בהתאם  .3.4.6
 (בהתאם לנסיבות מרכיבים מומלצים לדיגום מפרט) לאופי אירוע

 (4.2.1הרחבת דיגום מים לבדיקות מעבדה )בהתאם  .3.4.7

איסוף מידע היסטורי בכל הנוגע לסיבת החקירה )תוצאות דיגומים קודמים, תלונות דומות, אירועי  .3.4.8
 זיהום באזור, בעיות חוזרות במערכת האספקה וכו'(

 במקרה שיש תחלואה, איסוף נתונים לגבי סוג התחלואה וגורמים אפשריים .3.4.9

 .בהתאם לנסיבות 3.3-סעיףנקיטת פעולות מתקנות כדוגמת המפורט ב .3.4.10

, תכניות ותרשימים מעודכנים של אזור GIS -בטיפול באירוע מומלץ להצטייד במפות ו/או תכנת ה הערה:
 לדיגום שדה ולדיגום מים למעבדות. האירוע ושרטוטים של מערכת אספקת המים, מערכת הביוב, ציוד

 ניתוח ממצאים, מסקנות, והמלצות  3.5

בסיום ביצוע הסקר החקירתי והחזרת מערכת אספקת המים לשגרה, ספק המים יכין דו"ח שיכלול התייחסות 
 לנושאים הבאים:

 תיאור מילולי של השתלשלות העניינים )כולל לוח זמנים(  .3.5.1

 כולל דיווחים לציבור פעולות מתקנות שננקטו .3.5.2

 סיכום נתוני הדיגום וניתוחם  .3.5.3

מיקוד מקור וסיבות הזיהום. במקרה שלא הושלם מידע זה, ניתן לנסח השערות לגבי מקור וסיבות  .3.5.4
 הזיהום, ותיעודן

 בהתאם לניתוח האירוע, הסקת מסקנות מקצועיות, ניהוליות ומנהליות  .3.5.5

 נקיטת פעולות מידיות למניעת הישנות המקרה .3.5.6

 )כולל תכנון ו/או שינוי מערכתי( ח ארוךות פעולות מקיפות ולטונקיט .3.5.7

 בהתאם לכל הנ"ל, הגשת המלצות מקצועיות, ניהוליות ומנהליות .3.5.8

 הדו"ח המלא יישמר ויתועד 
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 : נספחים4חלק 

 מפורסם באתר המשרד -פורמט להגשת סקר תברואי: 4.1נספח 

 : המלצות לדיגום מים בהתאם לאופי אירוע4.2נספח 
פרוט הבדיקות שלהלן מהווה רשימה הכוללת בדיקות רלוונטיות למגוון סוגי האירועים והתלונות. על מבצע הסקר 

שיקול דעת, תוך התייעצות עם רשות הבריאות, בבחירה )הוספה או הורדה( של הגורמים הנדרשים לדיגום. להפעיל 
 כל זאת בהתאם לנסיבות, לאופי האירוע, היקפו ומשכו, גודל האוכלוסייה הנחשפת, זמן ביצוע הדגימות ועלותן.

 בכל המקרים  .4.2.1
 חופשי וכללי, הגבה, עכירותשל כלור נותר נדרשות בדיקות שדה לאינדיקציה ראשונית 

 חשד לזיהום מיקרוביאלי  .4.2.2
חיידקי קוליפורם, אי קולי, קוליפורם ממוצא צואתי, סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי, 

, דטרגנטים, חנקית ואמוניה, TOCאו  UVפסאודומונאס, לגיונלה, ספירה כללית, דרישת כלור, בליעת 
 MSTקרבמזאפין, טפילי מעיים, בדיקת 

 תלונה על מים אדומים  .4.2.3
: חמצן מומס, טמפרטורה, הגבה, אלקליניות, סידן ומגנזיום לחישוב קשיות, מוצקים מומסים, גורמי ייצוב

 מוליכות, חישוב אינדקסי איזון המים  יוני כלוריד וסולפט,
 : עופרת, ברזל, נחושת, אלומיניום גורמי קורוזיה

 חשש לחדירת שמנים .4.2.4
 ( (OGשמנים 

 ומרי דישון חשד לחדירת ח .4.2.5
 זרחן, חנקה, אמוניה, סריקת מתכות אי אורגניות )ברזל, אשלגן, מגנזיום(

 חשד לחדירת חומרי הדברה .4.2.6
 (, ריח, מבחני רעילות ביולוגיים.MS/GCסריקה לחומרים אורגניים נדיפים וסמי נדיפים )

 במקרים אלו תעזור לזיהוי דוגמה מהחומר החשוד 
 תעשייתי חשד לחדירת חומרים כימיים ממקור .4.2.7

 UVסריקת מתכות, אניונים וציאניד, חומרים אורגניים ממקור תעשייתי נדיפים וסמי נדיפים, בליעת 
 מים עכורים .4.2.8

, סריקת מתכות מתוספת שניה בתקנות, חיידקי קוליפורם, ספירה כללית, טפילי TSSכלל מוצקים מרחפים 
  TOC -ו UVמעיים, בליעת 

 תלונות על טעם וריח  .4.2.9
 ים בהתאם לאופי הריח ומקור המיםייבחרו הגורמ

, ספירה כללית, חמצן מומס, טמפרטורה, סולפיד, פרמטרים אורגנולפטיים )ריח, TOCאצות, רעלני אצות, 
(, אלדהידים, סריקת מתכות MS/GC, סריקה לחומרים אורגניים נדיפים וסמי נדיפים )UVצבע(, בליעת 

 ואניונים

 צבע במים .4.2.10
 אדומים המוזכרים בסעיף קודםלא כולל תלונות על מים 

 UV, בליעת (MS/GC)צבע )במעבדה(, עכירות, סריקת מתכות, סריקה לחומרים אורגניים סמי נדיפים 

 חשד לחדירת דלקים .4.2.11
סריקת מתכות  (,MS/GCנדיפים ) וסריקתMTBE ,OG , PAHתרכובות בנזן, טולואן, כסילן, אתיל בנזן, 

 כבדות
 חשד לאירוע ביטחון מים .4.2.12

 לנוהל משרד הבריאות לברור חשד לאירוע מיםבהתאם 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/drinking-water-health-survey
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