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תושבים יקרים,

הרמה,  בעניין  והוראות  המידה  אמות  המים,  רשות  לכללי  בהתאם 
הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכיה )תשע"א - 
2011(, הננו מתכבדים להביא בפניכם דו"ח שנתי המסכם את פעילות 

חברת המים והביוב מעיינות השרון לשנת 2017.

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט של החברה. האתר נועד 
לאפשר גישה נוחה ויעילה למידע שימושי ולספק לכם ביתר קלות 

את השירותים הנחוצים.

לרבות  תחומים,  במגוון  לכם  שיסייע  ומידע  תוכן  תמצאו  באתר 
בקשר לחשבון המים, תשלום מקוון של חשבונות, אפשרויות נוספות 
ליצירת קשר ועוד, כל זאת על מנת לחסוך לכם זמן המתנה ולהעניק 

לכם את השירות הטוב ביותר.

לצפייה בדו"ח השנתי המלא ניתן להיכנס גם לאתר האינטרנט של 
www.mayanot-hasharon.co.il :מעיינות השרון
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מידע כללי על החברה

תוך  וביוב,  מים  שירותי  האספקה של  בתחום  להוביל  כדי שהחברה תמשיך  כל שנדרש  עושים  אנו 
הקפדה על רמת איכות גבוהה ביותר של איכות, שירות ושימוש בתשתיות ובטכנולוגיות מתקדמות, 
למען לקוחותינו. נמשיך לפעול ולספק לכל לקוחותינו מענה מיטבי בנושאי תפעול, שיפור תשתיות 

המים והביוב ותחזוקת המערכות תוך מתן שירות מקצועי, אדיב, מהיר ובשקיפות מלאה. 

מספר הצרכנים של החברה:
להלן מספר הצרכנים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח ושל השנה שקדמה לה, בחלוקה 

לפי סוגי צרכנים:

חברת המים והביוב מעיינות השרון, הוקמה בשנת 2009 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב משנת 2001, 
במטרה לשדרג ולשפר את מערכות המים והביוב וכן לשפר את השרות לתושב. החברה מספקת שירותי 
מים וטיהור שפכים לעיריית כפר יונה ולמועצות קדימה צורן, תל מונד, אבן יהודה ופרדסיה. דירקטוריון 

החברה מנה בשנת 2017, 7 חברים.

דירקטוריון החברה
גב' מעיין רז כהן – יו"ר הדירקטוריון

מר יעקב )קובי( אשכנזי
מר יוסף קראוס

גב' מלי שדה
עו"ד ליאור לב פישר
עו"ד ילנה וולבובסקי

מנכ"ל החברה: רו"ח צחי בן אדרת

מבנה האחזקות של החברה:
מעיינות השרון הינה חברה פרטית בבעלות מלאה ובשליטה בהתאם למפורט להלן:

מועצה מקומית
פרדסיה 11.06%

מועצה מקומית
קדימה צורן 22.93%

עיריית
כפר יונה 29.44%

מועצה מקומית
תל מונד 16.40%

מועצה מקומית
אבן יהודה 20.17%

22.93%

29.44%
16.40%

20.17%

11.06%

אספקת המים העיקרית לתושבי הרשויות החברות במעיינות השרון מגיעה ממערכת המים של חברת 
"מקורות" וממספר בארות מים המופעלות על ידי החברה. כמו כן, בתחומי הרשויות החברות בתאגיד, 
פועלות מספר אגודות מים, המספקות מים לחקלאות ולחלק מהתושבים, והחברה מספקת לתושבים אלו 

שרותי איסוף ביוב בלבד.

יםכנרפר צמס
6201ר מבדצ ב31ליום 

יםכנרפר צמס
7201ר מבדצ ב31ליום  כן: רצסוג ה

17,948 18,140 םמגורי

694 723 בוריינון ציג

220 222 דותמוס

503 509 אכהמסחר ומל
חץ ומקוואותתי מרב

487 563 ייהבנ

59 45 אותחקל

19,398 20,202 יםכנרסה"כ צ



מקורות המים של החברה:
להלן פרטים בדבר מקורות המים של החברה: מקורות המים לאספקה הינם מים שנרכשו מחברת מקורות 

וחלקם בהפקה עצמית.

כמות המים שנרכשה והופקה בשנת 2017 הסתכמה ב-7,179,571 מ"ק, על פי ההתפלגות הבאה: 

השקעות החברה לשנת 2018 בתחומי המים והביוב 
להלן השקעות מתוכננות לשנת 2018 בפיתוח ובהחלפת תשתיות ישנות בחדשות )שיקום(: 
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"ק(ת )מם שנתיפקת מיסא

577,856

בור מקורות / הפקהפר חימס

דסיה( )פר602017

10,850 דסיהאר פרב

988,158 מה צורן(די )ק9015621

452 מה צורן(די )ק65079

695,344 מה צורן(די )ק331814

428 לין(ת נועם א )ב607104 י

825,826 פר יונה( )כ702714

1,058,258 פר יונה( )כ611022

119,471 פר יונהכין חקל בכאר יב

28,917  )אבן יהודה(79219

357,266  )אבן יהודה(18059

1,219,869 ל צור )אבן יהודה(ת תגודל מא כול1403011

87,830  )אבן יהודה(102329

1,195,792 ד(ל מונ )ת07078

11,796 ד(ל מונ )ת83032

1,456

7,179,571

ד(ל מונ )ת88801

״קסה״כ מ

אבן יהודה

יובב יםמ טפרוייק מס׳
715,000 475,000 424ה"צ  1

650,000 450,000 151ה"צ  2

1,300,000 1,000,000 672ה"צ  3

400,000 200,000 שייהיזור תע א306ה"צ  4

3,065,000 2,125,000 סה"כ

כפר יונה

יובב יםמ טפרוייק מס׳
106,000 69,000 טל(ח' בנם )רלונעת אב ג512ה"צ  י 1

1,350,000 900,000 ב ב'כונת שרונה שלש 2

1,620,000 1,470,000 פר יונהא.ת כ 4

3,076,000 2,439,000 סה"כ

פרדסיה

יובב יםמ טפרוייק מס׳
540,000 540,000 46מתחם  1

1,440,000 960,000 148ה"צ  3

3,020,000 2,700,000 סה"כ

פיתוח
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קדימה צורן

יובב יםמ טפרוייק מס׳
1,600,000 1,000,000 Aמתחם  1

1,600,000 1,000,000 סה"כ

תל מונד

יובב יםמ טפרוייק מס׳
500,000 2,300,000 105מתחם  1

500,000 2,300,000 סה"כ

כללי

יובב יםמ טפרוייק מס׳
7,000,000 יםכפשרוג מכון טיהור הדש 1

7,000,000 סה"כ

שיקום

אבן יהודה

יובב יםמ טפרוייק מס׳
480,000 תבה מחתראתחנת ש י 1

300,000 יםיבה הבונאתחנת ש 2

25,000 תכה המחתרריב 3

805,000 סה"כ

כפר יונה

יובב יםמ טפרוייק מס׳
1,550,000 778,000 דוםרסמטאות עולי הג 1

1,550,000 778,000 סה"כ

פרדסיה

יובב יםמ טפרוייק מס׳
450,000 יבהאתחנת ש 1

450,000 סה"כ

קדימה צורן

יובב יםמ טפרוייק מס׳
400,000 500,000 ם מתחם Aעתקת קו מיה 1

400,000 500,000 סה"כ

תל מונד

יובב יםמ טפרוייק מס׳
600,000 ח' הנרקיסר 1

600,000 סה"כ

הידעת?
תעריפי המים והביוב 

נקבעים ע"י רשות המים 
הארצית ולא ע"י תאגיד 

מעיינות השרון.
המחירים זהים

בכל הארץ.

הידעת?
נזילה של 2 טיפות
מים לשנייה, גורמת

לבזבוז של 14 ליטר ליום 
ו-416 ליטר בחודש.

תקנו את הברז וחסכו
אלפי שקלים

הידעת?
הורדת מים

בשירותים מהווה כ-40% 
מצריכת המים הביתית. 
השתמשו בידית הקטנה 

וחסכו מים וכסף.



פרטים בדבר איכות השירות לצרכן  
להלן פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת 2016:

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי  
להלן הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי:

תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב הינו מכפלה של כמויות 
המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון. 

חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים.

כמויות צריכת המים - נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת 
קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת 

הצריכה עפ"י הערכה. 

הפרשי מדידה )כולל צריכת מים משותפת(: ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין 
הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין 
כל הצרכנים בנכס, והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית. הפרשי מדידה נובעים בין השאר, 
משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף, שטיפה, 

השקיית גינה ועוד. לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים המשותפת.

מספר הנפשות המוכר - בהתאם להוראות כללי המים )קביעת כמות מוכרת(, תשע"ו - 2016 החברה תקבל 

את נתוני הנפשות המתגוררות ביחידת דיור ממרשם האוכלוסין, לפחות אחת לחודשיים, ותבצע שיוך ועדכון 

של נתונים אלו לנתוני הצרכנים הרשומים בספרי החברה, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור.

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור מתעדכן בספרי החברה לפי נתוני מרשם האוכלוסין שמתעדכנים 

כמות  קביעת  לצורך   ,  2016 מוכרת(, תשע"ו  כמות  )קביעת  המים  כללי  להוראות  לחודשיים, בהתאם  אחת 

מוכרת ליחידת הדיור. באפשרותו של צרכן לפנות בכל עת לחברה ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר. 

בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימיליה או דוא"ל, ויצורפו לה טופס דיווח, הנמצא באתר 

האינטרנט של החברה וכל האסמכתאות התומכות בבקשה. חשבון המים של צרכן ביתי, שאין לגביו נתונים 

ממרשם האוכלוסין ולא הוצג מידע אחר, בהתאם לכללים, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

צריכה פרטית - כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת 

שנקראה במד המים הפרטי )משויך(.

סוג קריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל, או על פי הערכה. הערכה 

נעשית במקרים שבהם אין גישה למד המים ו/או מד המים אינו תקין ו/או ישנו חשש שאינו תקין, ובמקרים 

שבהם לא מותקן מד מים בנכס. במקרה של הערכה, תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה. 

הפרשי מדידה )כולל צריכת מים משותפת( - הפרשי מדידה )כולל צריכת מים משותפת): ההפרש בין כמות 

המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין כמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה 

תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס באופן שווה, שמתווסף לצריכת המים הפרטית. 

הפרשי מדידה נובעים בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון לצורך 

תחזוקת רכוש משותף, שטיפה, השקיית גינה ועוד. לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים 

המשותפת.

)דמי שימוש קבועים( - בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי  חיובי מזערי 

צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות - על פי תקנות תאגידי מים וביוב )אמות מידה ורשימת 

), תשע"ד -2014 נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל  זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014 

הטבה. רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי, 

משרד הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה. צרכן זכאי יקבל תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי 

לחודש בתעריף הנמוך. ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים.
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מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת 2016:
41,474 יותמות פנכ

1.44 דקות(מן המתנה )בממוצע ז

94.91% ממוצע אחוז מענה

פילוח הפניות לפי נושא הפנייה:
20,051 ירור חשבוןב

8,152 תשלום חשבון

2,803 םכון פרטידע

1,171 םת מיכריצ

4,520 תקלות

4,777 ליכל



דו״ח איכות
המים 2017
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כללי
מצ"ב דו"ח שנתי המרכז את הנתונים בתחום איכות מים.

איכות מי השתייה
בכדי להבטיח שמי הברז יהיו בטוחים וראויים לשתייה - איכות המים, אופי הדיגום, מיקומו 
ותדירותו מעוגנים בתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה(
התשע"ג 2013 . התקנות מגדירות את איכות המים באמצעות בדיקה של עשרות פרמטרים, 
הכוללים פרמטרים מיקרוביאליים )חיידקים(, כימיים ופיסקליים. ניתן לעיין בתקנות המלאות 

באתר האינטרנט של משרד הבריאות -WWW.HEALTH.GOV.IL או במשרדי החברה

בדיקות מיקרוביאליות
לבדיקת איכותם המיקרוביאלית של המים במקורות מים )בקידוחים וברשת אספקת המים( 
נבדקת נוכחות של קבוצת חיידקי הקוליפורמים, חיידקי קיליפורמים צואתיים, כלל חיידקים 

)ספירה כללית( וחיידקי סטרפטוקוקוס.
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 )ppm( מיליגרם/ליטר - )חומרים אי אורגניים - )השפעה בריאותית

2ארותב

מוםסימק ימוםמינ
י מותרברמי

4ליתקן הישראב תכובהיסוד או התר

0.001 0.000 0.010 Arsen-As ארסן
0.080 0.053 1.000 Barium-Ba ריוםב
0.000
0.011

0.000
0.003

0.001
0.050

Mercury-Hg
Chromium-Cr

יתפכס
רוםכ

0.000 0.000 0.020 Nickel-Ni יקלנ
0.000 0.000 0.010 Selenium-Se יוםסלנ
0.000 0.000 0.010  Lead-Pb תעופר
0.000
0.000

0.000
0.000

0.050
0.005

Cyanide-Cn
 Cadmium-Cd

ידציאנ
מיוםדק

0.000
59.0

0.000
13.0

0.100
70

Silver-Ag
Nitrate-NO3

ףכס
חנקות

)ppb( מיקרוגרם/ליטר - VOC מיקרומזהמים- חומרים אורגנים נדיפים

2ארותב

מוםסימק ימוםמינ
י מותרברמי

4ליתקן הישראב תכובהיסוד או התר

0.000 0.000 5.000                                    Benzene זן בנ
0.000 0.000 0.500     Benzo)a(pirene רן( פיaזו )בנ
0.000 0.000 600.000  Dichlorobenzene )1,2( זןכלורובנדי
0.000 0.000 75.000  Dichlorobenzene )1,4( זןכלורובנדי
0.300 0.000 4.000    Dichloroethane 1,2 כלורואתןדי
1.700 0.000 10.000  Dichloroethylene 1,1 כלורואתילןדי
0.000 0.000 50.000   Dichloroethylene 1,2 כלורואתילןדי
0.000 0.000 200.000 Trichloroethan e1,1,1 כלורואתןטרי
1.900 0.000 20.000 Trichloroethylene כלורואתילןטרי
0.600 0.000 10.000 Tetrachloroethylene אתילןאכלורטטר
1.200 0.000 80.000 Chloroform םכלורופור
0.000 0.000 4.000 Carbon Tetrachloride אכלוריפחמן טטר
0.300 0.000 100.000 Monochlorobenzene זןמונוכלורובנ
0.000 0.000 700.000                              Toluene טולואן
0.000 0.000 500.000 Xylene סילןכ
0.000 0.000 50.000 Styrene רןסטי

יסודות או תרכובות כימיות במי הבארות
וחיבורי מקורות - תוצאות הבדיקות האחרונות1

)ppb( מיקרומזהמים - קב.חומרי הדברה - מיקרוגרם/ליטר

2ארותב

מוםסימק ימוםמינ
י מותרברמי

4ליתקן הישראב תכובהיסוד או התר

0.000
0.000

0.000
0.000

0.050
1.000

Ethylen Di Bromide
Lindane

רומידאתילן די ב
דןלינ

0.000 0.000 4.000   Alachlor אכלורלא
0.000
0.000

0.000
0.000

0.400
1.000

   Heptachlor
 Chlordane

אכלורהפט
דןכלור

0.000
0.000

0.000
0.000

20.000
ין תקןא

Methoxychlor
Endrin

כלורסימתוק
ריןדאנ

0.000 0.000 2.000  Atrazine זיןטרא
0.000 0.000 0.300 1,2 Dibromo-3-Chloropropan .פ.כב.ד

בהתאם ל"תקנות בריאות העם", נבדקים המרכיבים הכימיים שבמים בין פעם בחודש לבין פעם ב-5 שנים. לצורך הדיווח השנתי נלקחו תוצאות  )1(
רלוונטיות שנבדקו בטווח השנים 2016 עד 2017.

תוצאות אלו ספציפיות לבאר ללא שיקלול איכויות המים וספיקות המים היחסיות של כל בארות המים השייכות לחברת מי נתניה. הדו"ח מתייחס  )2(
לבארות 26, 35, 37, 39, 40, 42, 43. 

דו"ח איכות המים של חברת מקורות לא נתקבל בתאגיד עד למועד זה. דיווח איכות מי מקורות יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד לאחר שיועבר אלינו. )3(
בסוף חודש אוגוסט 2013, עם כניסתן לתוקף של תקנות מי השתייה החדשות, חל שינוי בחלק מערכי התקן. מובהר כי ערכי התקן הרשומים בדיווח  )4(

המצורף נלקחו מתקנות מי השתייה החדשות, אשר נמצאות כיום בתוקף.

חומרים בעלי השפעה אורגנולפטית )טעם, ריח וכו(-מיליגרם/ליטר )ppm( או מיקרוגרם/ליטר )ppb( כמצוין

מרכיבים אחרים

2ארותב

מוםסימקימוםמינ
י מותרברמי

4ליתקן הישראב תכובהיסוד או התר

11 0 5000 Zinc-Zn ם/ליטררמיקרוג אבץ
16 0 1000  Iron-Fe ם/ליטררמיקרוג לזבר
31 15 350 Sulphates-SO4 ם/ליטררגמילי גופרה

1080 432 ין תקןא Disolved Solids ם/ליטררגמילי םם מומסימוצקי
248 60 450  Chloride-Cl ם/ליטררגמילי כלוריד
0.0 0.0 500.0 Detergents ם/ליטררמיקרוג םטיגנדטר
0.5 0.0 1400 Copper-Cu ם/ליטררמיקרוג נחושת
14.5 9.6 ין תקןא Magnesium-Mg ם/ליטררגמילי זיוםמגנ
1.5 0.0 200 Manganese-Mn ם/ליטררמיקרוג מנגן
115 79 ין תקןא Calcium-Ca ם/ליטררגמילי סידן
349 237 ין תקןא Hardnes-CaCO3 ם/ליטררגמילי שיות ק

7.7 7.1 6.5-9.5 pH בה)תחום(הג
0.43 0.1 1 חידותTurbidity-NTU -  י ירותעכ
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NTU 1 רמה מירבית מותרת עד
סיכום בדיקות עכירות ברשת אספקה 2017

פר מס
דיקות ב

הרמב
<3 

NTU

פר מס
דיקות ב

הרמב
3.0 - 1.1 

NTU

פר מס
דיקות ב

 .150ה רמב
1.0  -
NTU

פר מס
דיקות ב

ה רמב
>=0.5 
NTU

אחוז 
יצועב

פר מס
דיקות ב

שבוצעו

פר מס
ימות גד

מתוכננות

םפק מיס רשות
/ישוב

נפה מחוז

0 0 20 188 100 208 208 יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

אבן יהודה ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

0 0 0 208 100 208 208 יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

פר יונהכ ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

0 0 0 91 100 91 91 יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

דסייהפר ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

0 0 0 312 100 312 312 יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

מה-צורןדיק ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

0 0 0 150 100 150 150 יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

דל מונת ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

סיכום בדיקות מתכות ברשת האספקה לתקופה: 2017
ל זבר

- אחוז 
נחושת 
- אחוז 

ת עופר
- אחוז 

ל זבר
- טווח 

פר מס
דיקות ב

נחושת 
- טווח 

פר מס
דיקות ב

ת עופר
- טווח 

פר מס
דיקות ב

פר מס
ימות גד

םפק מיס רשות/
ישוב

מחוז/
נפה

יצוע ב יצוע ב יצוע ב ם כוזירי שבוצעו  ם כוזירי שבוצעו  ם כוזירי שבוצעו  מתוכננות
ית מתוכנ

גוםדי
ית מתוכנ

גוםדי
ית מתוכנ

גוםדי
 1)תקן 

"ג/ל(מ
לזרבל  41.)תקן 

"ג/ל(מ
לנחושת  10)תקן 

מק"ג/ל(
תלעופר

100 100 100 0.2 - 0.0 5 0.0 - 0.0 5 2.3 - 2.0 5 5 יד - מי גתא אבן יהודה מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

100 100 100 0.0 - 0.0 6 0.0 - 0.0 6 2.0 - 2.0 6 6 יד - מי גתא פר יונהכ מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

100 100 100 0.1 - 0.0 4 0.0 - 0.0 4 2.0 - 2.0 4 4 יד - מי גתא דסייהפר מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

100 100 100 0.1 - 0.0 5 0.0 - 0.0 5 2.0 - 2.0 5 5 יד - מי גתא דל מונת מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

סיכום בדיקות לטריהלומתנים ברשת אספקה תקופה:  01/01/2017 - 31/12/2017
מג"ל 0.1 תקן - ממוצע שנתי מרבי משוקלל:

יחידות 
מידה

אחוז 
דיקות ב

תקינות

אחוז 
מהתקן 

של 
ממוצע 

שנתי

ממוצע 
שנתי 
למשוקל

טווח 
םכוזיהרי

אחוז 
פי יצוע לב

ית תוכנ
גוםדי

פר מס
דיקות ב

שבוצעו

פר מס
דיקות ב
יצוע בל

ית פי תוכנל
גוםדיה

סוג 
ת נקוד

גוםדי

םפק מיס ישוב נפה מחוז

מג/ל 100 1.2 0.001  - 0.0012
0.0012

100 1 1 רשת יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

אבן יהודה ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

מג/ל 100 0.5 0.001  - 0.0005
0.0005

100 1 1 רשת יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

פר יונהכ ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

מג/ל 100 0.5 0.001  - 0.0005
0.0005

100 1 1 רשת יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

דסייהפר ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

מג/ל 100 0.55 0.001  - 0.0005
0.0006

100 2 2 רשת יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

מה-דיק
צורן

ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

מג/ל 100 0.5 0.001  - 0.0005
0.0005

100 1 1 רשת יד - מי שרון גתא
שרון-מעיינות ה

דל מונת ת נפתי
יהנתנ

זרכמ

100 100 6 6 סה"כ

סיכום בדיקת פלואוריד ברשת האספקה 2017
% מס 

דיקות ב
% מס 

דיקות ב
% מס 

דיקות ב
% מס 

דיקות ב
ממוצע 

ם כוזירי
טווח 

ם כוזיהרי
אחוז 

יצועב
פר מס

דיקות ב
פר מס

דיקות ב
פקס
יםמ

רשות/נפהמחוז
ישוב

ה רמב ה רמב ה רמב ה רמב מג"לב מג"לב שבוצעו מתוכננות
<1.2  - 0.81  - 0.6 >0.6 
מג"ל מג"ל 0.8 1.2

מג"ל מג"ל
0 0 0 0 0 0 100 7 0.17  - 0.10 100 7 7 יד -גתא אבן ת נפתימחוז 

0.24 מי שרון  יהודהיהנתנזרכמ
-מעיינות 

שרוןה
0 0 0 0 0 0 100 10 0.11 0.16 - 0.10 100 10 10 יד -גתא פר יונהכת נפתימחוז 

מי שרון  יהנתנזרכמ
-מעיינות 

שרוןה
0 0 0 0 0 0 100 10 0.15 0.31 - 0.10 100 10 10 יד -גתא דסייהפרת נפתימחוז 

מי שרון  יהנתנזרכמ
-מעיינות 

שרוןה
0 0 0 0 0 0 100 20 0.16 0.31 - 0.10 100 20 20 יד -גתא מה-דיקת נפתימחוז 

מי שרון  צורןיהנתנזרכמ
-מעיינות 

שרוןה
0 0 0 0 0 0 100 8 0.11 0.14 - 0.10 100 8 8 יד -גתא דל מונתת נפתימחוז 

מי שרון  יהנתנזרכמ
-מעיינות 

שרוןה
0 0 0 0 0 0 100 55 0.14 0.10-0.31 100 55 55 יהת נתנסה"כ לנפה נפתי
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סיכום בדיקות מתכות ברשת האספקה לתקופה: 2017
ל זבר

- אחוז 
נחושת 
- אחוז 

ת עופר
- אחוז 

ל זבר
- טווח 

פר מס
דיקות ב

נחושת 
- טווח 

פר מס
דיקות ב

ת עופר
- טווח 

פר מס
דיקות ב

פר מס
ימות גד

םפק מיס רשות/
ישוב

מחוז/
נפה

יצוע ב יצוע ב יצוע ב ם כוזירי שבוצעו  ם כוזירי שבוצעו  ם כוזירי שבוצעו  מתוכננות
ית מתוכנ

גוםדי
ית מתוכנ

גוםדי
ית מתוכנ

גוםדי
 1)תקן 

"ג/ל(מ
לזרבל  41.)תקן 

"ג/ל(מ
לנחושת  10)תקן 

מק"ג/ל(
תלעופר

100 100 100 0.2 - 0.0 5 0.0 - 0.0 5 2.3 - 2.0 5 5 יד - מי גתא אבן יהודה מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

100 100 100 0.0 - 0.0 6 0.0 - 0.0 6 2.0 - 2.0 6 6 יד - מי גתא פר יונהכ מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

100 100 100 0.1 - 0.0 4 0.0 - 0.0 4 2.0 - 2.0 4 4 יד - מי גתא דסייהפר מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

100 100 100 0.1 - 0.0 5 0.0 - 0.0 5 2.0 - 2.0 5 5 יד - מי גתא דל מונת מחוז 
שרון 

-מעיינות 
ז / כמר

ת נפתי
שרוןה יהנתנ

עדיף להיות מוכנים!
תמיד טוב שיש בקבוקי מים בבית

משק המים רגיש לתנודות לא צפויות: הפסקות מים לא מתוכננות,
זיהום מים פתאומי, פגיעה מרעידת אדמה, מלחמה ועוד

חברת מעיינות השרון ערוכה באופן מיטבי לספק מים בשעת חירום או בעת הפסקת מים ארוכה, באמצעות 
פריסת תחנות לחלוקת מים ברחבי העיר. למרות זאת, ההתארגנות אורכת מספר שעות. כדי להקל על משך הזמן 

ללא אספקת מים, אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בבית מנת מים לכל אדם המתגורר ביחידת הדיור שלכם.
המלצת פיקוד העורף היא לשמור מים בכמות של 12 ליטר לנפש. )ניתן לשמור מי ברז. אין חובת שימוש במים 

מינרלים(. כמות זו אמורה לתת מענה ראשוני במקרי קיצון, לשלושה ימים, בשימוש מצומצם ומוקפד. הכפילו 
זאת במספר הנפשות בדירה - ותהיו תמיד מוכנים!

הוראות בנוגע לשמירת מי ברז: יש לרענן את המים בבקבוקים/מיכלים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש 
במים לצרכי שתייה. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרענן על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על 

הבקבוק ולהשתמש במים לשתייה או לשימוש אחר בבית.

1-800-071-100
www.mayanot-hasharon.co.il

ערכת סניטציה
איך שומרים על ניקיון כשאין מים?

בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית ״ערכת סניטציה״, הכוללת מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש 
יומיומי. את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ״ד או בחדר המוגדר לשימוש בשעת חירום.

מה בערכה?
חבילת מגבונים לחים או ג׳ל אנטיבקטריאלי

אלה מיועדים לסיוע בשמירה על הגיינה אישית 
במקום מים.

כלים חד פעמיים ומגבות נייר
לשימוש במקרים בהם לא תתאפשר רחצת כלים.

שקיות לאיסוף פסולת
לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

שקית סניטציה
שקית לצרכים סניטריים - שקית מיוחדת לשימוש 

בשירותים. ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.

תוצאות בדיקות כימיות ברשת הספקת המים, 2017
- ל זבר

יצוע אחוז ב
ית מתוכנ

גוםדי

נחושת - 
יצוע אחוז ב
ית מתוכנ

גוםדי

ת - עופר
יצוע אחוז ב
ית מתוכנ

גוםדי

ל - טווח זרב
ם )תקן כוזירי
"ג/ל( מ1

פר מס
דיקות ב

שבוצעו 
לזרבל

נחושת - טווח 
ם )תקן כוזירי
"ג/ל( מ41.

פר מס
דיקות ב

שבוצעו 
לנחושת

ת - טווח עופר
ם )תקן כוזירי
 מק"ג/ל(10

פר מס
דיקות ב

שבוצעו 
תלעופר

פר מס
ימות גד

מתוכננות

רשות/ישוב

100 100 100 0.2 - 0.0 5 0.0 - 0.0 5 2.3 - 2.0 5 5 אבן יהודה
100 100 100 0.0 - 0.0 6 0.0 - 0.0 6 2.0 - 2.0 6 6 פר יונהכ
100 100 100 0.1 - 0.0 4 0.0 - 0.0 4 2.0 - 2.0 4 4 דסייהפר
100 100 100 0.1 - 0.0 10 0.0 - 0.0 10 2.0 - 2.0 10 10 מה-צורןדיק
100 100 100 0.1 - 0.0 5 0.0 - 0.0 5 2.0 - 2.0 5 5 דל מונת
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אתר האינטרנט
של מעיינות השרון!

מהיר, נוח ובלי לצאת מהבית

מבצעים מגוון פעולות מבלי להגיע למרכז השירות וחוסכים זמן יקר!
טפסים להורדה • טיפול בתקלות • תשובות לשאלות נפוצות

• הגשת בקשה להנחה • ערעור על גובה החיוב
• דוחות איכות המים • עדכון מספר דיירים •  תשלום און ליין


	1-9 דוח-איכות-המים-2017
	דוח-איכות-המים-2017 (10-11)



