
המשך בעמוד הבא

טבעי עד הבית

דו”ח איכות המים לשנת 2020
בקריית אונו ויהוד-מונוסון

מקורות המים
מקורות המים באלפי מק/שנהאוכלוסייהישוב

בארות מי אונוממקורותאלפי נפשות

42,6471,753,7011,602,505קריית אונו 

32,1632,750,830יהוד

74,8104,504,5311,602,505סה"כ

הפקת מים מבארות מי אונו
הפקה ריאלית ופוטנציאלית* - באלפי מ"ק ב-5 שנים אחרונות מבארות העיר

201520162017201820192020תפוקה

מ"קמ"קמ"קמ"קמ"קמ"קמק/שפוטנצ'באר

763,997646,3221,028,0501,064,388בשדרוגבשדרוג3980,000140

5770,000110193,912258,339528,220565,562709,410538,117

2,065,000193,912258,3391,292,2171,211,8841,737,4601,602,505סה”כ

*תפוקה פוטנציאלית מתבססת על הנחה כי כל אחת מהבארות הפעלה יעילה
מסוגלת לפעול כ-7000 שעות בשנה לפחות.

**יש לפרט את הסיבות לאי-ניצול מלא של התפוקה הפוטנציאלית של הבאר.

נקודות הדיגום במערך הספקת המים
קריית אונו

סוג נקודהשם נקודה וכתובתקוד נקודה

NW00016314כניסה כניסת מקורות קו דן

NW00016476כניסה כניסת מקורות גת רימון

NW00016275מתקן הפקהבאר 3 מי גלם

NW00016279מתקן הפקהבאר 5 מי גלם

NW000712381 פחם פעילמי מוצר עמודה

NW000712392 פחם פעילמי מוצר עמודה

NW000712403 פחם פעילמי מוצר עמודה

NW00064991פחם פעילבאר 3 מי מוצר

NW00015581רשתדובדבן 12 פיסגת אונו

NW00015582רשתנחל גמלא 3 שער הקריה

NW0001625712  רשתמעגל

NW00016260רשתוינגייט פינת פנקס

NW000162616 רשתחבצלת

NW00016262)רשתירמיהו 25  )מגן דוד אדום

NW00016263רשתלוי אשכול 111 / יחזקאל

NW0001626415 רשתיהודה הלוי

NW0001626526 רשתהדר

NW0001626638 רשתוולך

NW00016267רשתירושלים / לוין

NW0001626822 רשתהזמיר

NW0001626971 רשתהרצל



המשך בעמוד הבא

NW00016282רשתמאגר ישן

NW0001631628 רשתדב הוז

NW00016317רשתקפלן 55 / כצנלסון

NW0001631864  רשתשטרן

NW0001645415 רשתרח. כצנלסון

NW000164559 רשתיגאל אלון

NW00016456רשתלוס אנג'לס / רוטשילד

NW00016457  9 רשתהכפר

NW000164587 רשתמנחם בגין

NW000164591 רשתצה"ל

NW00016461רשתמאגר 5000 חדש

NW0001646229 רשתיצחק רבין

NW000689718 רשתנהר הירדן

NW000689728 רשתבר יהודה

NW00068973רשתשאול המלך/ ירושלים

NW0006897411 רשתביאליק

NW000689754 רשתשלמה המלך

NW00068976רשתזמיר / מיכאל לוין

NW00068977רשתבן גוריון / נשיא

NW00070110רשתדרך איתן 2 גן ילדים

NW00070111רשתהפרדס / בגין

NW0007011228 רשתהרצפלד

NW000701137 רשתקורצ'אק יאנוש

NW0007013119 רשתנחל שניר

NW00074829רשתאהרון קציר

NW00074830רשתנחל גמלא

NW00074831רשתהרצל

NW00016274רשתבאר 3 מים מסופקים

NW00016278רשתבאר 5 כניסה למערכת

יהוד

סוג נקודהשם נקודה וכתובתקוד נקודה

NW00012527רשתרמז  מחסן העיריה

NW00012525רשתבית ספר חטיבת ביניים ק. סביונים

NW00012014רשתמונוסון 5 בנק  הפועלים רח' שוהם

NW00012524  רשתמוהליבר - מכבי אש

NW00012530רשתמלון אויה

NW00012535רשתבריכת מים חדשה -2000 יציאה ממאגר

NW00012015רשתמונוסון  רח' אתרוג

NW00012012רשתמונוסון 2 חצר מינהלת

NW00012529 רשתויצמן ככר מרכוס

NW00036882רשתבית כנסת ביאליסטוק משה חסיד

NW00012536רשתאלטלף אזור תעשיה

NW00012526רשתמרכז הישוב בנין העירייה הישן

NW00012528רשתהרצל פינת יצחק שדה

NW00061395רשתרחוב צה"ל פינת רמב"ם

NW00061396רשתהרצל 24 גן ילדים

NW00061393רשתקפלנסקי נתן יונתן

NW00061394 רשתמוהליבר - בן גוריון

NW00061392רשתדרך פרחי - הבר הרדוף

NW00012188)73067( כניסהחיבור מקורות יהוד כניסה למאגר

NW00012556)74179( כניסהחיבור מקורות יהוד 1 חוסן

NW00012016)49262( כניסהחיבור מקורות יהוד לנוה מונוסון
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בדיקות בקטריולוגיות ריכוז שנתי של התוצאות
 מס' נקודות דיגום

דגימות 
מתוכנן 

מס' 
בדיקות 
שבוצעו

אחוז 
ביצוע

מס' 
דגימות 
תקינות

אחוז 
תקינה

מס' 
דגימות 
חריגות

אחוז 
חריגה

 רבעון 1

קריית אונו

133134100%134100%00%רשת

66100%6100%00%מתקן הפקה

77100%7100%00%כניסה 

146147100%147100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

יהוד מונסון

5454100%54100%00%רשת

00100%0100%00%מתקן הפקה

99100%9100%00%כניסה 

6363100%63100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

 רבעון 2

קריית אונו

132132100%132100%00%רשת

77100%7100%00%מתקן הפקה

77100%7100%00%כניסה 

146146100%146100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

יהוד מונסון

6464100%64100%00%רשת

00100%0100%00%מתקן הפקה

1010100%10100%00%כניסה 

7474100%74100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

חצי שנתי

קריית אונו

265266100%266100%00%רשת

1313100%13100%00%מתקן הפקה

1414100%14100%00%כניסה 

292293100%293100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

יהוד מונסון

118118100%118100%00%רשת

00100%0100%00%מתקן הפקה

1919100%19100%00%כניסה 

137137100%137100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

סה"כ דגימות

383384100%384100%00%רשת

1313100%13100%00%מתקן הפקה

3333100%33100%00%כניסה 

429430100%430100%00%סה"כ דגימות לדו"ח
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 מס' נקודות דיגום
דגימות 
מתוכנן 

מס' 
בדיקות 
שבוצעו

אחוז 
ביצוע

מס' 
דגימות 
תקינות

אחוז 
תקינה

מס' 
דגימות 
חריגות

אחוז 
חריגה

 רבעון 3

קריית אונו

136136100%136100%00%רשת

78100%8100%113%מתקן הפקה

66100%6100%00%כניסה 

149150100%150100%11%סה"כ דגימות לדו"ח

יהוד מונסון

5454100%54100%00%רשת

00100%0100%00%מתקן הפקה

1010100%10100%00%כניסה 

6464100%64100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

 רבעון 4

קריית אונו

132132100%132100%00%רשת

66100%6100%00%מתקן הפקה

66100%6100%00%כניסה 

144144100%144100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

יהוד מונסון

6364100%64100%00%רשת

00100%0100%00%מתקן הפקה

1011100%11100%00%כניסה 

7375100%75100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

שנתי

קריית אונו

533534100%29455%00%רשת

2627100%158585%14%מתקן הפקה

2626100%210808%00%כניסה 

585587100%662113%10%סה"כ דגימות לדו"ח

יהוד מונסון

235236100%236100%00%רשת

00100%0100%00%מתקן הפקה

3940100%40100%00%כניסה 

274276100%276100%00%סה"כ דגימות לדו"ח

סה"כ מי אונו

768770100%770100%00%רשת

2627100%27100%14%מתקן הפקה

6566100%66100%00%כניסה 

859863100%863100%10%סה"כ דגימות לדו"ח

* בתאריך 4.8 התקבלה תוצאה חריגה בדיגום באר מים סקר חקירתי נמצא באתר מי אונו 
התאגיד עובד עפ"י תוכנית דיגום שנתית המאושרת ע"י משרד הבריאות.

במקרה של קריאה חריגה אופן הטיפול מאושר ע"י משרד הבריאות.
בבדיקות נוספות לאחר קריאה חריגה שנעשו בהנחיית משרד הבריאות התקבלו תוצאות תקינות.

במהלך המחצית השנייה של שנת 2020 התאגיד ביצע מספר בדיקות נוספות.
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ריכוז תוצאות בדיקות כימיות של מי הבארות וחיבורי מקורות 
יסודות או תרכובות כימיות במי הבארות וחיבורי מקורות – תוצאות הבדיקות האחרונות*

1. מרבי מותר היסוד או התרכובת
MRL .2בתקן הישראלי

תוצאות 

מקג/ל

קריית אונו 

בדיקת מתכות ברשת

מעגל 18.8.2012תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.02MRLברזל

1.40.01MRLנחושת

לוי אשכול 18.8.20111תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.02MRLברזל

1.40.01MRLנחושת

ירושלים/לוין9.6.20תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.02MRLברזל

1.40.010.024נחושת

קפלן 9.6.2055תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.02MRLברזל

1.40.01MRLנחושת

פלואוריד

קפלן 55/כצנלסון25.2.20תאריך בדיקה   

MRL 700100פלואוריד

לוי אשכול 111/יחזקאל25.2.20תאריך בדיקה   

700100184פלואוריד

קפלן 55/כצנלסון8.9.20תאריך בדיקה   

700100144פלואוריד

לוי אשכול/יחזקל18.8.20תאריך בדיקה   

700100349פלואוריד

לוי אשכול פינת יחזקאל13.1.20תאריך בדיקה   

700100185פלואוריד

קפלן 55/כצנלסון13.1.20תאריך בדיקה   

MRL 700100פלואוריד

MRL 0.10.001טריהלומתנים

  THM ,0.001לא ישיםכלורופורם MRL

MRL 0.001לא ישיםברומופורם  

MRL 0.001לא ישיםברומודיכלורומתן  

MRL 0.001לא ישיםדיברומוכלוכומתן   

לוי אשכול פינת יחזקאל26.5.20תאריך בדיקה   

MRL 0.10.001טריהלומתנים

  THM ,0.001לא ישיםכלורופורם MRL

MRL 0.001לא ישיםברומופורם  

MRL 0.001לא ישיםברומודיכלורומתן  

MRL 0.001לא ישיםדיברומוכלוכומתן   
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1. מרבי מותר היסוד או התרכובת
MRL .2בתקן הישראלי

תוצאות 

מקג/ל

יהוד מונסון

בדיקת מתכות ברשת

וינהויז 3 דירה 16.2.2033תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.020.07ברזל

1.40.01MRLנחושת

נוה מונוסון-רח' אתרוג6.5.20תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.020.05ברזל

1.40.01MRLנחושת

נוה מונוסון-רח' אתרוג25.6.20תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.02MRLברזל

1.40.01MRLנחושת

מוהליבר - מכבי אש30.11.20תאריך בדיקה   

102MRLעופרת

10.02MRLברזל

1.40.01MRLנחושת

פלואוריד

נוה מונוסון-אתרוג18.2.20תאריך בדיקה   

700100137פלואוריד

נוה מונוסון-אתרוג27.7.20תאריך בדיקה   

700100153פלואוריד

נוה מונוסון-אתרוג22.10.20תאריך בדיקה   

700100134פלואוריד

*הריכוז המירבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי השתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
*MRL - רמת הסף המדווחת על ידי המעבדה
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ריכוז תוצאות בדיקות כימיות של מי הבאר 3 מטויב

תאריך מועד
נקודת דיגוםדיגום

פרמטרים מיקרוביאליים, CFU /100 mlפרמטרים כימיים
)CFU / ml ספירה כללית(

פרמטרים נוספים שנמדדו 
בבדיקה המיקרוביאלית

 TETRACHLORO
ETHYLENE )µg/l(סטרפטוקוק ק.צואתיקוליפורמים

צואתי
ספירה 
כללית

כלור חופשי, 
ppm

עכירות, 
NTU

>10001>1>1>101תקן מותר במי שתיה

ינואר 
2020

14-0.4>1>1>1>0.2מי גלם

מי מוצר לפני 
הכלרה

0.2<1<----

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.340.3

פברואר 
2020

7-0.4>1>1>1>0.2מי גלם

מי מוצר לפני 
הכלרה

0.2<1<--2-

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<-0.340.3

מרץ
2020

9-0.35>1>1>1>0.2מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<---

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.30.47

אפריל
2020

>1>1>1>1>0.2מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--1<

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<-0.40.3

מאי
2020

5-0.42>1>1>1>0.2מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--4-0.35

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<-0.260.39

יוני
2020

19-0.42>1>1>1>0.2מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--24-0.35

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.40.32

יולי
2020

80.3>1>1>1>0.2מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--30.46

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.120.3
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תאריך מועד
נקודת דיגוםדיגום

פרמטרים מיקרוביאליים, CFU /100 mlפרמטרים כימיים
)CFU / ml ספירה כללית(

פרמטרים נוספים שנמדדו 
בבדיקה המיקרוביאלית

 TETRACHLORO
ETHYLENE )µg/l(סטרפטוקוק ק.צואתיקוליפורמים

צואתי
ספירה 
כללית

כלור חופשי, 
ppm

עכירות, 
NTU

אוגוסט
2020

133-0.32>1>1>1>0.2מי גלם4.8.20

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--13110.4

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<0.230.29

26-0.32>1>1>1>0.2מי גלם6.8.20

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<---0.4

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<0.230.29

ספטמבר
2020

320.4>1>1>1>0.2מי גלם6.9.20

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--260.35

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.20.32

80.4>1>1>1>0.2מי גלם30.9.20

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--60.35

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.20.32

אוקטובר
2020

1350.3>1>1>1>0.2מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

0.2<1<--1330.37

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<-0.340.26

נובמבר
2020

720.38>1>1>1מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

1<--710.250.27

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.3

דצמבר
2020

170.44>1>1>1מי גלם

מי מטופלים 
לפני הכלרה

1<--110.30.34

מים מטופלים 
אחרי הכלרה

1<1<1<1<0.39

18.5.20תדירות ח

תוצאות 1MRL .2. ריכוז מירבי מותריחידות שם פרמטר

מקג/ל

700005000.046747מקג/לחנקה

UV 0.01לא ישיםמקג/לבליעת קרינתMRL<

4001100מקג/לכלוריד

>0.4MRLלא ישיםמקג/לכלל פחמן אורגני

PH9.57.1הגבה

155MRLיחידות צבעצבע

25לא ישיםCטמפרטורה

1. הריכוז המירבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי השתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
MRL- Minimum Reporting Level .2 – סף דיווח מעבדתי



המשך בעמוד הבא

MTBE כולל VOC8.9.20

1. ריכוז יחידות שם פרמטר
מירבי מותר

MRL .2 תוצאות
מי גלם

מי מוצר 
1

מי מוצר 
2

מי מוצר 
3

מי מוצר 
4

100.12.71.92.12.32.3מקג/לטטראכלורואתילן

ערך סכומי יחיסי- חומרים 
אורגניים ממקור תעשייתי

1.50.27

MTBE כולל VOC12.2.20

תוצאות מי גלםתוצאות מי מוצר1MRL .2. ריכוז מירבי מותריחידות שם פרמטר

100.11.6מקג/לטטראכלורואתילן

ערך סכומי יחיסי- חומרים 
אורגניים ממקור תעשייתי

1.50.16

MTBE כולל VOC5.2.20

תוצאות מי גלםתוצאות מי מוצר1MRL .2. ריכוז מירבי מותריחידות שם פרמטר

>0.050.1MRL<MRLמקג/לאתילן דיברומיד

>0.30.1MRL<MRLמקג/ל1,2 דיברומו-3כלורופארפאן

>50.1MRL<MRLמקג/ל1,2 דיכלורופרופאן

1.50.100ערך סכומי הדברה-חומרי הדברה

>3000.1MRL<MRLמקג/לאתילבנזן

>50.5MRL<MRLמקג/לבנזן

>100.05MRL<MRLמקג/ל1,1 דיכלורואתילן

>500.1MRL<MRLמקג/לציס--1,2 דיכלורואתילן

>500.1MRL<MRLמקג/לטרנס--1,2 דיכלורואתחלן

>40.1MRL<MRLמקג/ל-1,2 דיכלורואתאן

>750.1MRL<MRLמקג/ל-1,4 דיכלורובנזן

>50.1MRL<MRLמקג/לדיכלורומאתן

>0.50.1MRL<MRLמקג/לויניל כלוריד

>7000.1MRL<MRLמקג/לטולואן

100.12.21.8מקג/לטטראכלורואתילן

>2000.1MRL<MRLמקג/ל-1.1.1 טריכולורואתן

>50.1MRL<MRLמקג/ל1,1 טריכולוראותן

>200.1MRL<MRLמקג/לטריכלורואתילן

>700.1MRL<MRLמקג/ל-1,2,4 טריכולורובנזן

>800.1MRL<MRLמקג/לכלורופורם

>6000.1MRL<MRLמקג/ל-1,2 דיכלורובנזן

>1000.1MRL<MRLמקג/למונוכלורובנזן

>500.1MRL<MRLמקג/לסטירן

>40.1MRL<MRLמקג/לפחמן טטראכלוריד

>5000.1MRL<MRLמקג/לקסילן

ערך סכומי יחיסי- חומרים 
אורגניים ממקור תעשייתי

1.50.230.18

MTBE 0.040.000מקג/למתיל טרט בוטיל אתרMRL<MRL<



מי אונו
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ריכוז תוצאות בדיקות כימיות של מי הבאר 5
23.8.20תדירות א-ג

20.10.11מקג/לאטרזין

>20.1MRLמקג/לסימזין

1.50.06ערך סכומי יחסי-חומרי הדברה

2.8.20תדירות ו

תאריך דיגום

תוצאותMRLריכוז מירבי מותריחידותשם פרמטר

70000500040188מקג/לחנקה

תאריך דיגום

תוצאותMRLריכוז מירבי מותריחידותשם פרמטר

70000500039353מקג/לחנקה

תאריך דיגום

תוצאותMRLריכוז מירבי מותריחידותשם פרמטר

70000500043188מקג/לחנקה

2.8.20תדירות ח

UV 0.01לא ישיםמקג/לבליעת קרינתMRL<

4001139מקג/לכלוריד

>0.4MRLלא ישיםמקג/לכלל פחמן אורגני

PH9.57.1הגבה

27לא ישיםCטמפרטורה

>155MRLיחידות צבעצבע

1. הריכוז המירבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי השתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
MRL- Minimum Reporting Level    .2 – סף דיווח מעבדתי

תדירות ט

)Bq/l( נדרשת פריטה**ריכוז אקטיביות

αβ
לא0.040.163

* עבור התוצאה הנמוכה מסף הגילוי, מוצג סף הגילוי.

** על פי סעיף 9, תוספת שלישית, תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה(, תשע”ג 2013


