
דו"ח איכות מי השתייה חצי שנתי 2017
לתאריכים 1.1.17-30.6.17 

רקע כללי. 1
"מי בת ים" הינו תאגיד המים והביוב של העיר בת ים. "מי בת ים" החל לפעול כתאגיד המים 

העירוני ממחצית השנייה של שנת 2009. 

מטרות תאגיד מי בת ים הינן: אספקה סדירה של מי שתייה וסילוק שפכי הביוב של תושבי

בת-ים בהתאם לנדרש ועל פי כל דין.

תאגיד "מי בת ים" שם לעצמו כיעד לספק מים באיכות גבוהה העומדים בכל התקנים הנדרשים 
לאספקת מי שתייה לתושבי בת ים.

2.    מקורות אספקת המים בעיר בת-ים לחציון ראשון של שנת 2017 )1.1.17-30.6.17(.
50% מכמות המים הנצרכת מבארות  2017 כ-  מי בת ים סיפקה במחצית הראשונה של שנת 
מקומיות, כ- 34% מהמים הנשאבים הינם מים "מטויבים" העוברים תהליך טיפול בכדי להבטיח 
את איכותם בהתאם לתקנות בריאות העם לאיכות מים, כ- 50% מכמות המים שנצרכה בעיר 

בת ים במחצית הראשונה של שנת 2017 סופקה לתושבים ע"י חברת מקורות.

         מצ"ב פילוח מקורות אספקת המים בעיר בת ים במחצית הראשונה של שנת 2017:

16%

34%
50%

■ שאיבה עצמית  656,600   מ"ק

■ מים מטויבים    1,430,633 מ"ק

■ חברת מקורות  2,102,240 מ"ק

   סה"כ:               4,189,473 מ"ק



 

איכות המים
איכות המים המסופקים לצרכנים השונים במרחב העיר בת ים מבוקרים ונבדקים באופן שוטף 

ע"י התאגיד על פי תוכנית דיגום מאושרת ע"י משרד הבריאות.

ריכוז תוצאות הבדיקה הבקטריולוגית חציון ראשון לשנת 2017
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364364100.036410000רשת אספקה

1515100.01510000מקור מים - מקורות

כניסה ממקור מים 
6767100.06710000פרטי

2727100.02710000מגדלים+בריכות

473473100.047310000

כימיה במים חציון ראשון 2017

ריכוז מירבי MRLיחידותמרכיב
ערך מירביערך מזערימותר

11511.6מקג/לאורניום
11011.7מקג/לארסן
10100058.1144מקג/לבריום
2504.210.1מקג/לכרום
1000700002390035950מקג/לחנקה

UV לא ישים0.01מ"ס/1בליעת קרניMRLMRL
140068.5137מג/לכלוריד

MRL0.6לא ישים0.4מג/לכלל פחמן אורגני
pH9.5NTNTהגבה

2426לא ישים°Cטמפרטורה
0.515MRLMRLיחידות צבעצבע

תוצאות הבדיקות הבקטריולוגיות והכימיות מראות כי איכות מי השתייה אשר סופקה 
לתושבים עומדת בדרישות משרד הבריאות ובעלת איכות גבוהה ביותר.

הודעה חשובה לבניינים )מעל 4 קומות(בעלי מאגרי מים 
תחזוקת מאגרי המים הפרטיים הנמצאים בתוך הבניינים הנם באחריותם הבלעדית של בעלי הדירות בבניין.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לתחזוקת מאגרי מים, ממליץ התאגיד לבצע שטיפה וחיטוי של מאגרי המים הפרטיים 
הנמצאים בבנייני המגורים, אחת לשנתיים.

חרף המלצת משרד הבריאות לשמירה על ניקיון המאגרים ותקינותם מרבית הבניינים אינם מקפידים על תחזוקה, ניקיון 
וחיטוי של המאגרים.

לידיעתכם, תחזוקה ו/או תברואה לקויה של המאגר הפרטי בבניין עלולים לגרום לפגיעה באיכות המים ובטעמם.

MRL -Minimum Reportting Level
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