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סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' המבדיל 12 

ניתוח ממצאים: 

תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-   .1

תאריך דיגום 
סוג 

בדיקה 

מס' 
קוליפורמים ב 

100 מ"ל 
מי גלם 

מס' 
קוליפורמים ב 

100 מ"ל 
מי מוצר 

מס' קוליפורמים ב 
100 מ"ל 

מי אספקה (לאחר 
הכלרה) 

הערות 

-- - שגרתית 3/9/2018 
בוצע דיגום שגרתי ביום 3/9/2018 

ברח' ברח' המבדיל 12 

לא תקין 

התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד 

הבריאות על עדות לקוליפורמים 
לא צוין ריכוז, אך ורק 

בדגימה.   - -  -  4/9/2018
עדות לקוליפורמים 

 4/9/2018
סקר 

חקירתי 
 -- -

בהתאם להנחית משרד הבריאות בוצע 

סקר חקירתי שכלל דיגום חוזר בנקודה 

חורגת ועוד שתי נקודות נוספות 

סמוכות. 

התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד 

הבריאות על עדות לקוליפורמים בדגימה 

החוזרת ברחוב המבדיל 12, אך השתי  לא צוין ריכוז, אך ורק 
 - -  -  5/9/2018

הנקודות הסמוכות נמצאו תוצאות  עדות לקוליפורמים 

תקינות. 

 5/9/2018- -- -

בהנחיית ובתיאום עם משרד הבריאות, 

ובהתבסס על תוצאות הסקר התקינות, 

הוחלט לנתק את קטע צינור המים עליו 

מותקן ברז הדיגום (הלא תקין), 

ולהמשיך באספקת מים סדריה בקו 

הראשי. 

במקביל בוצעה שטיפה של קו המים 

המנותק. 



 

 

פעולות מתקנות שננקטו-   .2

חיטוי מקור הזיהום   •

שריפת ברז הדיגום   •

הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום   •

ריענון לבקבוקים   •

ריענון נהלי עבודת דוגם   •

הגברת כלור   •

חיטוי עם השהיה לקו המים למשך 24 שעות   •

 

הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-   .3

עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו. 

 

מסקנות והמלצות: 

בוצע דיגום חוזר לנקודה החורגת בלבד 
 -  -  -  -  6/9/2018

(המבדיל 12). 

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה של ברז כיבוי היושבת על קו מים מחובר לקו מים ראשי. 

בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו התגלתה חריגה אך ורק בנקודה אחת, 

דבר שאפשר המשך אספקת מים סדירה בקו הראשי וניתוק השלוחה של הנקודה הנ"ל בלבד. 

נראה כי חריגה זו הינה חד פעמית. 

 

 7/9/2018 - - -
לא צוין ריכוז, אך ורק 
עדות לקוליפורמים 

התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד 

הבריאות על עדות חוזרת לקוליפורמים. 

יחד עם זאת, סוכם עם משרד הבריאות, 

להמשיך באספקת מים סדריה דרך הקו 

הראשי ושמירה על ניתוק הנקודה 

החורגת ממערכת האספקה. 

בוצע חיטוי ושטיפה ברז כיבוי וצינור 
 -  -  -  -  12/9/2018

מחבר. 

 13/9/2018 - - - -
בוצע סקר חוזר לנקודת החורגת ולשתי 

הנקודות הסמוכות. 

התקבלה הודעה מהמעבדה על תוצאות 
תקין   -  -  -  14/9/2018

תקינות. 
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