
"מי אונו", תאגיד המים והביוב של קריית אונו, שמח 
להציג בפניכם את דוח איכות המים לשנת 2013. 

גם השנה דו"ח משרד הבריאות קובע כי איכות מי 
השתייה המסופקים על-ידי "מי אונו" טובה מאד! 

מספר עובדות על המים בקריית אונו
כ– 80% מהמים המסופקים לתושבי קריית אונו הנם 

מי בארות טבעיים. על מנת לספק לתושבי העיר מים 
נשאבו מעל 2 מיליון מ"ק של מים מבארות הפזורות 

ברחבי העיר, אליהם נוספים כ-0.4 מיליון מ"ק של מים 
המסופקים על ידי חברת "מקורות". המים מוזרמים 

לבתי התושבים באמצעות כ- 80 ק"מ של צנרת.
כל הבדיקות הבקטריאליות והכימיות המתבצעות 

במים הזורמים במערכת המים בקריית אונו, עומדות 
באופן מלא בתקנים הנדרשים. מדי שנה מכין משרד 

הבריאות תוכנית מפורטת לדיגום המים בעיר, במטרה 
לבדוק עמידה בתקני האיכות הבקטריאליים של 

המים המסופקים לרשת העירונית. התוכנית קובעת 
את נקודות הדיגום ברשת אספקת המים ובמתקני 
המים השונים, אשר מהן נלקחות דגימות בתדירויות 

שייצגו נאמנה את פריסת רשת המים בעיר.

השילוב של צוות מקצועי, שימוש בטכנולוגיות 
מתקדמות ועבודה על-פי תקנים מחמירים ותוכנית 

בדיקות מבוקרת, מאפשר לנו לספק לכם מים 
איכותיים. אנו מבקשים להעלות את המודעות של 

תושבי העיר לשתיה מספקת של מים, לתזונה בריאה 
ולפעילות גופנית ורואים חשיבות רבה בנטילת חלק 

בהסברה ובחינוך להרגלי שתייה נכונים.
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0.37%*273273100%272100%1רשת
4141100%41100%00.00%כניסה ממקור מים פרטי

5.56%*3636100%3494.4%2מקור מים 
454498%44100%00.00%מאגר / בריכה יציאה

23100%23100%00.00%**17כניסה מחיבור מקורות
412417100%41499.3%30.70%סה”כ דגימות לדו”ח

*כל הדגימות החריגות, נבדקו שנית ונמצאו תקינות. **לתוכנית דיגום התווספה נקודה חדשה - חיבור גת רימון.
עקב הפסקת פעילות מ-1 בדצמבר 2013, לא בוצע דיגום בבאר 3 11/12/2013. הדיגום  בוצע בתאריך 24/12/2013.

טבעי עד הבית

דו”ח איכות המים
לשנת 2013 בקריית אונו

הערותיחידותרמה מירבית מותרתשם התכונה או המרכיב
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K לא מחייב-נועד לעקוב אחר איכות המים--אשלגן
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רמה מירבית מותרת עבור בדיקות מים לבארות

הערה: הנתונים נלקחו מתוך “תקנות בריאות העם )איכותם התברואיים של מי שתיה(, התש”ע - 2010”. 
כולל התוספת מתאריך 3.3.2010.

דו"ח תוצאות מעבדה מפורטות לבדיקות מיקרוביאליות של מי השתייה תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו.

טבעי עד הבית

מי אונו. טבעי לנו לספק 
לכם מים איכותיים.

המים בקריית אונו 
הנם מים איכותיים ואנו 

ממליצים מכל ה-
שתו מים מהברז

ושמרו על הבריאות

מי אונו. טבעי לנו
לשמור אתכם על קשר

הכנסו לאתר שלנו:
www.mono.org.il

חפשו אותנו ב
“מי אונו”

התקשרו לשירות הלקוחות:
1-800-50-30-80

מי אונו. תשתיות המים והביוב שלכם בידיים טובות
חברת "מי אונו" השקיעה במהלך שנת 2013  כ– 12 מיליון ₪ בשיפור 
השירות לתושבי קריית אונו ובשדרוג תשתיות המים והביוב בעיר. בין 

הפרויקטים הרבים שבוצעו במהלך השנה וחלקם עדיין בתהליך ביצוע:

1. שדרוג והחלפת קו ביוב ראשי בחלק הדרומי של רח' לוי אשכול 
וברחובות בלינסון, כצנלסון ושד' יהודית.  

2. שדרוג והחלפת קו מים ברחובות: הרצל, הרצפלד, טרומפלדור,
שד' יהודית, סוקולוב, שמואל הנביא, דבורה הנביאה, דב הוז ושטרן.  

מי אונו. מחדשים בשבילכם ומודים לכם על הסבלנות.

אנחנו מודעים לכך שהעבודות המתבצעות בשטח גורמות 
לתושבים למטרד ומשפיעות על הסדרי התנועה אולם העבודות 

הן לרווחת התושבים.


