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  מציתת

אשר  אומיל9-ביבה הביו6 איכות הסירגל לסמ# זה נכתב לבקשת ועדת הפני6 ואיכות הסביבה מ

ומסמ#  ,י6המאומי לנושא ל9-ו6 איכות הסביבה הבייוחד ישנה ה . ביוני ברחבי העול56 9צוי- ב

 ". איכות מי השתייה בישראל"זה יעסוק בנושא 

מקורות . ני מדינת ישראללפהאתגר הסביבתי הגדול ביותר הניצב כיו6  אואבי המי6 השימור מש

, שפכי6, סכנה מתמדת של זיהו6 בפסולת מוצקהבתוני6 נשראל המי6 הדלי6 העומדי6 לרשות י

לשמש מגורמי זיהו6 אלה עלולי6 לגרו6 לפסילת6 של מקורות מי6 . דלקי6 ותוצרי6 תעשייתיי6

חדירת6 של גורמי זיהו6  עתמניל האמור לעיל ברורה החשיבות של שב .י שתייהממקורות 

 .לה6 להבטחת איכות6 התברואיתהשתייה ולמערכות ההובלה והחלוקה שי למקורות מ

וה6 מעוגני6 בתקנות בריאות , תקני איכות למי השתייה נקבעו כדי להג- על איכות מי השתייה

 תקנות .]2000ס "התש �נוסח משולב [ 91974ד"התשל, )איכות6 התברואית של מי שתייה(הע6 

, ני המי6אלו קובעות את איכות6 של מי השתייה ונועדו להבטיח את בריאות6 של צרכ

 . לרחצה ולשימושי6 ביתיי6 אחרי6, לבישול, המשתמשי6 במי6 אלה לשתייה

נוגעי6  הד מבקר המדינה את הפעולות שנוקטי6 הגופי6 בדק משר1999יולי 9אפריל6 ישדובח

מדוח מבקר המדינה הד- בבדיקות שלעיל . חת איכות6 התברואית של מי השתייהבטהבדבר ל

בטחת איכות6 התברואית המשרד להדוחי6 עומדי6 בתקני6 של עולה בי- היתר כי מרבית הקי

 .  כמה מזהמי6התק- שלמ גהרימה קידוחי6 נמצאה חבכא# , של מי השתייה

בדיקות איכות מיקרוביאליות ואלפי בדיקות  90,000 9נעשות קרוב ל, פי משרד הבריאות9על

צאו בבדיקות  אפשר ללמוד כי נמ2001מנתוני המשרד לשנת . כימיות של המי6 בשנה

 הוחלט 2001על סמ# תוצאות הבדיקות הכימיות בשנת .  מהדגימות1.9% 9בקטריאליות חריגות ב

וכ- לסגור , ")מקורות" של חברת 3 9 פרטיי6 ו6( מקורות מי6 1,100 מקורות מי6 מתו# 9לפסול 

מהנדס ראשי , מר שלו6 גולדברגר"). מקורות" של חברת 92 פרטיי6 ו14( מקורות מי6 16

מציי- כי כאשר מתעורר חשש לאירוע זיהו6 ננקטות מייד , לבריאות הסביבה במשרד הבריאות

איכות מי השתייה בישראל , לדבריו. שורה של פעולות שנועדו למנוע תחלואה בקרב צרכני המי6

 .מצוינת ואי- שו6 סכנה בריאותית בשתיית מי ברז בישראל בכל מקו6 במדינה

רקע על הגורמי6 הממוני6 על , קנות איכות מי השתייה בישראלמסמ# זה מוצגת סקירה של תב

ודגש כי היריעה תקצר מלהכיל את י. שמירת איכות המי6 והמצב באר> בעניי- איכות מי השתייה

ומכא- שאי- במסמ# משו6 יומרה להציג , י6 והשאלות הקשורי6 בנושא זהטההיב, כל הסוגיות

 .יותמונה מלאה שלו אלא רק לפתוח צוהר לעיקר
 

 
 



 
 

 

 מבוא. 1
אשר , אומיל9-ו6 איכות הסביבה הביירגל לסמ# זה נכתב לבקשת ועדת הפני6 ואיכות הסביבה מ

עורר לכדי  ו6 זהינצל מ6 " האולנה ארגו- איכות הסביבה ששכל ב . ביוני ברחבי העול56 9צוי- ב

ו6 איכות י יוחד שנהה .עילות פוליטית סביבתיתפד דנושאי6 סביבתיי6 ולעו למודעות ציבורית

 ".איכות מי השתייה בישראל"ומסמ# זה יעסוק בנושא  ,אומי לנושא מי6ל9-הסביבה הבי
 הממוני6 על 6הרקע של הגורמי, מסמ# זה תובא סקירה של תקנות איכות מי השתייה בישראלב

 .  שמירת איכות המי6 ונתוני6 על איכות מי השתייה באר>
ומכא- , ההיבטי6 והשאלות הקשורי6 בנושא זה, גיותיודגש כי היריעה תקצר מלהכיל את כל הסו

 .שאי- במסמ# משו6 יומרה להציג תמונה מלאה שלו אלא רק לפתוח צוהר לעיקריו

 
 רקע. 2
 .ני מדינת ישראללפבתי הגדול ביותר הניצב כיו6 יהאתגר הסב ואהימור משאבי המי6 ש

ג6 יחסית למדינות ,  לנפשישראל ענייה ביותר במשאבי מי6 במונחי6 של כמות המי6 הזמינה

הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת  1.לבנו- וטורקיה, סוריה, תיכו- כגו- מצרי6ה9אחרות במזרח

- להגדלת  הזמינה לנפש המי6 התהחיי6 וברמת התיעוש צפויי6 להביא ה- להקטנת כמו

תוני6 נקורות המי6 הדלי6 העומדי6 כיו6 לרשות ישראל מ, וס= על כ#נ. פוטנציאל המזהמי6

וצרי6 בתומרי גל6 ובח, לקי6בד, פכי6בש, סכנה מתמדת של זיהו6 בפסולת מוצקהב

י מלשמש מקורות מגורמי זיהו6 אלה עלולי6 לגרו6 לפסילת6 של מקורות המי6 . תעשייתיי6

 . שתייה
י חדירת6 של גורמי זיהו6 למקורות מ עתמניל רקע כל האמור לעיל ברורה החשיבות של ע

 . השתייה ולמערכות ההובלה והחלוקה שלה6 להבטחת איכות6 התברואית

 
 הסכנות לאיכות התברואית של מי השתייה. 3
, ביתיי6 ובה6 שפכי6, בי6 פוגעי6 באיכות6 התברואית של מקורות מי השתייה ר6ימהזמ

שקיה בקולחי- וכ-  ה,חומרי דישו- והדברה, 6 וחקלאיי6 שאינ6 מטופלי6 כראויתעשייתיי

6 והמלחי6 הכלורידיאיכות המי6 מושפעת ג6 מעלייה בריכוז  2.מצבורי אשפה ודליפת דלקי6

בשל שאיבת יתר התהו6 למי  6י ימ באזורי6 הקרובי6 לי6 יש סכנה של חדירת. מסי6 במי6המו

 גוברי6 בעיקר בשל התרבות י6מוהיהז. הדרושי6 למילוי מאגרי המי6,  גשמי6יומיעוט מ

וח הול# וגובר של יתשל פ ב,היישעתלי פעמומגורי6 מזהמי6 עקב הצפיפות הגוברת של אזורי 

יוצרי6 השתייה הוכ- בשל שימוש בחומרי6 לחיטוי מי , בתעשיות השונותחומרי6 כימיי6 חדשי6 

 . תרכובות כימיות מסרטנות

 

 

                                                 
 i.gov.environment.www, אתר המשרד לאיכות הסביבה 1
 .2002ביולי  17, לובסג, "הממשלה אטומה לאזהרות שמשק המי6 בפני משבר: זסלבסקי' פרופ", יו-חוד  ד2



 
 

 

 3תקנות ותקני1 של איכות מי השתייה באר9. 4
 מבוא 4.1
,   תקנות הקובעות את איכות6 של מי השתייה מיועדות להבטיח את בריאות6 של צרכני המי6ה

תקני איכות מי . לרחצה ולשימושי6 ביתיי6 אחרי6, לבישול, המשתמשי6 במי6 אלה לשתייה

נוסח [ 91974ד"התשל, )רואית של מי שתייהבאיכות6 הת(תקנות בריאות הע6 השתייה מעוגני6 ב

 . ]2000ס "התש �משולב 

 4קביעת תקני1 ותקנות 4.2
  משרד הבריאות 4.2.1

ריכוז המזהמי6 והמלחי6 המותר ורמת , קרי( איכות המי6 שרד הבריאות קובע את תקנימ

 ינוס= על כ# המשרד אחראי לתקנות הקובעות את הפרדת מי הביוב ממ). העכירות המותרת

לתקנות הקובעות את רמת טיהור מי השופכי- ולכללי6 בעניי- טיהור מי שופכי- , השתייה

 שתייה שאינ6 תואמי6 את משרד הבריאות רשאי לפסול מקורות מי. המיועדי6 להשקיה

 . התקנות
  נציב המי1 4.2.2

יעת נפיקוח וביקורת לש6 הגנה על איכות המי6 ומ, נציב המי6 מחזיק במגוו- סמכויות ניהול

 . לנציב יש סמכות להורות על שינוי ייעוד של מי6 שנפסלו לשימוש, כמו כ-. זיהו6 מי6
 המשרד לאיכות הסביבה 4.2.3

חלק מהאחריות ליישו6 חוק המי6 בכל הנוגע לשמירה על איכות המי6 , וס= על משרד הבריאותנ

ות למניעת זיהו6 נהשר לאיכות הסביבה רשאי להתקי- תק. נתונה בידי המשרד לאיכות הסביבה

 . מי6 ולהגנה על מקורות מי6 מפני זיהו6

 קנות איכות מי השתייהת 4.3
 5:קנותתופיעי6 בהל- חלק מהכללי6 המגדירי6 את איכות המי6 בישראל ומל

 תייה  שסולי1 לשמש מיהפי1 מהגדרת  4.3.1
 :אחד מאלה י4 היתרב י6 פסולי6 לשמש מי שתייה א6 נתקיי6 בה6מ

   אלית התגלו בה6 חיידק קוליפור6 צואתי או יותר משלושה חיידקייבדיקה מיקרובב .א

 ;ל מי6"מאה מ בוליפור6ק

ראשונה או השביעית ה בדיקה כימית התגלה כי המי6 מכילי6 גור6 המפורט בתוספתב .ב

 ;ותרי6ממעל לריכוזי6 ה תקנותל

פגוע ל לדעת רשות הבריאות כי השימוש במי6 כמי שתייה עלול מדלקר תברואי מס .ג

 ;ריאות הציבורבב

ורגת מ- המפורט בתוספת החה רדיואקטיבית  רמת קרינתהבדיקה רדיואקטיבית נתגלב .ד

 .תקנותלהתשיעית 

                                                 
, לשעבר מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, מקור עיקרי לסעי= זה הוא מאמרו של רמי הלפרי- 3
39' עמ, 1999, 7 והסביבה הביטאו4 לבריאות הציבור, ריאות מהשטחב, "עול6תקנות איכות מי השתייה בישראל וב"
6 . 
 .2001בספטמבר  11 ,א- גלדרולעד א, המצב בפועל �לוקת סמכויות במשק המי6 ח ,מרכז מחקר ומידע של הכנסת  4
 .אי- בכללי6 המפורטי6 לעיל משו6 ציטוט של התקנות או אזכור מלא שלה-  5



 
 

 

הודיע  ל, ספקת6את אל הספק להפסיק ע, עיללמפורטי6 המקרי6 התקיי6 במי6 אחד מ- ניה וה

ור מאת שספקת מי שתייה אלא לאחר קבלת איאת אא לחדש ולא דיחוי בל# לרשות  בריאות  כעל

 . ותרשות בריאות ולאחר ביצוע הוראות רשות הבריא
  תייההשקור מי  מ4.3.2

קור מ תא יספק ספק מי שתייה ממקור מי6 אלא א6 כ- רשות הבריאות אישרה אל .א

 ;המי6

 :שות בריאות לא תאשר מקור מי שתייה א6 נתקיי6 בו אחד מאלהר .ב

 תייהשמי6 פסולי6 לשמש מי שתייה או אינ6 ראויי6 לשמש מי ה )1(

או הכימיות מעלות חשש סביר שהמי6 וצאות הבדיקות המיקרוביאליות ת )2(

 ;ת בריאות הציבור אעלולי6 לסכ-

  :שה בי- היתרעמפיק מי6 ממקור מי6 עיליי6 או ממקור מי תהו6 יה .ג

 ועכירות פע6 בשלושה נקותחדיקה מיקרוביאלית שלמה ובדיקה לגילוי ריכוז ב )1(

תקופה ור שלא סופקו ממנו מי6 במש# קודשי6 ולפני חידוש הספקת מי6 ממח

 העולה על חודש ימי6

דיקה כימית מצומצמת פע6 בשנה ולפני חידוש הספקת מי6 ממקור שלא ב )2(

 .סיפקו  ממנו מי6 במש# תקופה העולה על חודש ימי6

 תקני איכות של מי השתייה 4.4
, ליתהפיזיק, תהכימי, עת איכות6 המיקרוביאליתביה המסופקי6 לתושבי6 נבדקי6 לקיי השתימ

בריאותיי6 בתקני6 הכדי להבטיח שהמי6 עומדי6  �ריח וע6  ט�והאורגנולפטית , הרדיולוגית

 .�1974ד"התשל, )רואית של מי שתייהבתה 6תואיכ(שנקבעו בתקנות בריאות הע6 
 תקני1 מיקרוביאליי1 4.4.1

יאות6 של רשכ- יש לה השפעה מיידית על ב, איכות המיקרוביאלית של מי השתייה חשובהה

 . אות6האנשי6 הצורכי6
 תקני1 כימיי1 4.4.2

אפשר . קביעת תקני מי שתייה נוגעי6 לריכוזי6 המרביי6 של מרכיבי6 כימיי6 המותרי6 במי6ב

 :לחלק את הנזק של שתיית מי6 המכילי6 חומרי6 כימיי6 לשניי6

 ;זק משתייה אחת א6 ריכוז החומר גבוה מאודנ )א(

 .החומר נמו# מאוד א6 ריכוז תזק משתייה במש# תקופה ממושכנ )ב(
 תקני1 פיזיקליי1 4.4.3

תקני6 . תקני6 אורגנולפטיי6 ועכירות מי השתייה: פשר לחלק את התקני6 הפיזיקליי6 לשניי6א

עכירות מי השתייה היא בעלת השפעה . בריח ובצבע של מי השתייה, אורגנולפטיי6 קשורי6 בטע6

מר הנחו> לחיטוי המי6 ה- על ה- על כמות החו, רבה מאוד על האיכות התברואית של מי השתייה

 .יעילות החיטוי של המי6

 

 

 



 
 

 

 איכות מקורות המי1 בישראל. 5
 6.ק בשנה"יו- מיל מ1,960 9מות המי6 השנתית הכוללת העומדת לרשות מדינת ישראל מוערכת בכ

  .א# רובו מופק ממאגרי מי תהו6, פונותיטחלק מהמי6 נאגר בכינרת ובמאגרי ש
 6:7המי6 לפי איכות ורותמקלהל- 
 . שנהברי6 מעוקבי6 טמיליו- מ 1,500 �י6 שפירי6 מ !
 .שנהברי6 מעוקבי6 טמיליו- מ 290 �מי קולחי-  !
 .שנהברי6 מעוקבי6 טמיליו- מ 170 �פונות ומליחי6 שיט !

 מקורות המי1 בישראל 5.1
 . 6 והכינרתיתנינ9אקוויפר ירקו-, אקוויפר החו=: לושת מקורות המי6 העיקריי6 של ישראלש

 אקוויפר החו> 5.1.1
השאיבה השנתית מאקוויפר . ו6 בישראלהתהקוויפר החו= הוא אחד המקורות החשובי6 של מי א

נו מעל לחמישית מהתפוקה הארצית יידה, טרי6 מעוקבי6 בממוצעמליו-  מי400 9החו= מגיעה לכ

ארצי המהמוביל  וא קשור למערכת המי6 הארצית ומשמש מאגר למי6הל כ# ענוס= . הכוללת

 8.יסות אספקת המי6 הארציתוושני6 עתירות גש6 ולב
 9תניני1:אקוויפר ירקו4 5.1.2

התפוקה מהאג- . תניני6 הוא אחד משני המקורות הראשיי6 של מי התהו6 בישראל9ג- ירקו-א

 מיליו- מטרי6 מעוקבי6 3009500בשלושי6 השני6 האחרונות היא ) שאיבה ושפיעת מעיינות(

ומוצאיו הטבעיי6 ה6 מעיינות , וויפר משתרע מניצנה בדרו6 ועד הכרמל בצפו-קהא 10.בשנה

 . הירקו- ומעיינות תניני6
 11הכינרת 5.1.3

לצרכני6 מקומיי6 , תכינרת משמשת מאגר תפעולי ומקור אספקת מי6 למערכת הארציה

גר עילי נ, הגש6 הישיר על פני האג6, מקורות המי6 הזמיני6 ה6 הירד- העליו-. ולממלכת ירד-

למזהמי6 בנגר , יכות המי6 בכינרת רגישה למליחות מי התהו6 הנכנסי6 לאג6א 12.ומי תהו6

בת האג6 ושל פסולת אחרת בשל השימוש באג6 העילי וכ- לסילוק בלתי מבוקר של שפכי6 מסבי

שכ- , יפור ניכרשנטע- כי הכינרת היא ממקורות המי6 הטעוני6 , כמו כ- 13.כאתר תיירות ונופש

 14.מליחות בה גבוליתהרמת 

 

 

 

                                                 
 i.gov.environment.www, תר המשרד לאיכות הסביבה א6
 .2001, פי דוח השירות ההידרולוגי9על  7
 . 1998, שירות ההידרולוגיהפי דוח 9על 8
 .2001,  דוח השירות ההידרולגיפי9לע 9

ר ועדת החקירה "יו, כ דוד מג-"הוגש לח, 6קנות איכות השתייה באר> ובעול6 ואיכות מקורות המית, ירו- פישמ- 10
 .2001 ביולי 30,  לנושא משק המי6תהפרלמנטרי

פעה של שאיבה מוגברת על האקולוגיה של בייחוד יש חילוקי דעות על ההש. נושא איכות המי6 בכינרת הוא מורכב 11
הסעי= העוסק בכינרת במסמ# זה הוא בלא ספק קצר מלהקי= . על האיכות הכימית שלו ועל מליחות המי6, האג6

 .   בו תשתית בלבד לנושא איכות המי6 בכינרתתאת הנושא במלואו ולכ- יש לראו
 .2000, פי השירות ההידרולוגי9על 12
 .2000, שירות ההידרולוגיהפי 9על 13



 
 

 

פי מדד שפיתחו חוקרי 9 על2001אפריל 9ת הערכת איכות מי הכינרת בחודשי6 ינוארוצאות

 15:המעבדה לחקר הכינרת מלמדות כי

פרמטרי6 הכימיי6 כמו ריכוז זרח- כללי וריכוז חנק- כללי וכ- עכירות וריכוז מרחפי6 ה )1(

 .כללי אינ6 חורגי6 מהערכי6 המוגדרי6 כקבילי6

פרמטר זה נתו- במגמת החמרה ומשק= ". אחוז האצות הכחוליות"ה עלייה בפרמטר אמצנ )2(

 . הרעה באיכות המי6

העלייה . בד בבד ע6 ירידת מפלס האג6) מליחות(כלוריד לייה מתמשכת בריכוזי הע )3(

והירידה , 2000בסו= שנת ) כלוריד לליטר'  מג270(במליחות הגיעה לערכי6 גבוהי6 יחסית 

 . היתה מתונה בלבד 2001 9החורפית ב

 " מקורות"איכות המי1 שבאחריות הרשויות המקומיות וחברת  5.2
 ".מקורות" וחברת המקומיותשויות הר היתר בידי מי6 המסופקי6 כמי שתייה מוחזקי6 בי-ה

 16הרשויות המקומיות 5.2.1
או שואבות אות6 מבארות " מקורות"רשויות המקומיות בישראל רוכשות את מי השתייה מה

בתוק= תפקיד- הרשויות המקומיות אחראיות לספק לאזרחי6 מי שתייה באיכות טובה . תחומ-ב

חובה על , כשאיכות המי6 אינה עומדת בתקנות משרד הבריאות. פי תקנות משרד הבריאות9על

 .הרשויות המקומיות לספק לתושבי6 מי6 חלופיי6
בדיקות לאיכות מי ה, יותמנהל מינהל משק המי1 ברשויות המקומ, ר שלמה דולברגמדברי ל

פי שיטת הדגימה המקובלת 9ידי הרשות המקומית על9השתייה ברמה המוניציפלית נעשות על

ידי 9את ניתוח הדגימות ואת מת- תוצאות הבדיקות עושות מעבדות מוכרות על. במשרד הבריאות

  17.משרד הבריאות הפועלות לפי הנחיותיו
 1999מי6 של הרשויות המקומיות שנער# בשנת המזהמי6 אורגניי6 במקורות 9בסקר למיקרו

9בסקר נמצאו מיקרו. בעיקר באקוויפר החו=, התגלו ממצאי6 המעידי6 על זיהו6 מי התהו6

 18.רוב6 באקוויפר החו=, ) מהקידוחי6 בסקר78%(חי6  קידו156 9מזהמי6 ב
 :מו כ- עלה מהסקר כיכ

 .לגוש ד-  המספק מי6ש בעיית איכות כוללת של מי התהו6 באקוויפרי )1(

הזנחה באכיפת החוקי6 העוסקי6 בטיפול בשפכי מפעלי6 ובמניעת זיהו6 מי ה )2(

 .תהו6 הביאה למצב של חדירת מזהמי6 לאקוויפר

מזהמי6 האורגניי6 שהתגלו 9א= שבמרבית הקידוחי6 שנבדקו ריכוזי המיקרו )3(

הנתוני6 מלמדי6 , היו נמוכי6 הרבה יותר מהתק- שנקבע לחומרי6 אלה במי השתייה

 19. מגמה של זיהו6 כל מי התהו6 שמתחת לאזורי התעשייה והמגורי6 העירוניי6לע

                                                                                                                                            
 .2000אוקטובר , ני המי6 בישראלפ, לשעבר נציב המי6, ד- זסלבסקי' רופ פ14
מוגש לצוות היגוי  � תדוח המעבדה לחקר הכינר, 2001אפריל  � 2000צב הכינרת אוקטובר מ, )עור#(סוקניק ' א 15

 .2001, חקר ימי6 ואגמי6 לישראל, ניטור הכינרת ואג- ההיקוות
ר ועדת החקירה "יו, כ דוד מג-"הוגש לח, קנות איכות השתייה באר> ובעול6 ואיכות מקורות המי6ת, ירו- פישמ- 16

 .2001 ביולי 30, הפרלמנטרית לנושא משק המי6
 .2003 ביוני 2, מכתב, משרד הפני6, 6 ברשויות המקומיותימנהל מינהל משק המ, מה דולברגמר של 17
ר ועדת החקירה "יו, כ דוד מג-" הוגש לח,קנות איכות השתייה באר> ובעול6 ואיכות מקורות המי6ת, ירו- פישמ- 18

 .2001 ביולי 30, הפרלמנטרית לנושא משק המי6
, 13 נדסת מי1 נוזלי1 והשקיהה, "חלק א 9מזהמי6 במי תהו6 והרחקת6 ממי השתייה", הלפרי-' ור, די-ע' א  19

 .21924עמודי6 , 2001



 
 

 

 20"מקורות"חברת  5.2.2
מספקת כשני שלישי6 מכלל צריכת המי6 בישראל באמצעות , חברת המי6 הלאומית, "מקורות"

יכות למי6 שהיא מפעילה מערכת עצמאית של בקרת א" מקורות. "מפעליה הפרוסי6 ברחבי האר>

בכללה מעבדות לבדיקת דגימות מי6 וכ- מנגנו- פיקוח על עמידה בתקני האיכות של ו, מספקת

מדובר . מקורות מי השתייה בישראל נבדקי6 לפחות אחת לשלושה חודשי6. משרד הבריאות

וכ- , ומידת עכירות המי6. ובכללה בדיקת ריכוז הכלורידי6 והחנקות, בבדיקה כימית מצומצמת

דיקה מיקרוביאלית ובכללה בדיקת נוכחות חיידק קוליפור6 וחיידקי6 נוספי6 שה6 ב

אחת . בדיקות מקיפות יותר נעשות אחת לשנה בכל שדה קידוחי6. אינדיקטורי6 לזיהו6 המי6

לשש שני6 נעשית בדיקה  מלאה ומקיפה ובה קביעה של כל הרכיבי6 הכימיי6 המשפיעי6 על 

כל . מי6 אורגניי6 וחומרי הדברה ועודהמז, נוכחות מתכות כבדות, למשל קשיות6 �איכות המי6 

 21.פי תקנות שהוציאו רשויות הבריאות9מער# הבדיקות נעשה על
199291999באחריותה בשני6  מקורות מי6 ש700 9וצאות בדיקות כימיות שערכה החברה בכת

שמונה מקורות מי שתייה שבה6 .  מהדגימות3% 9מזהמי6 אורגניי6 ב9העידו על הימצאות מיקרו

 22.וצאות חריגות נפסלו ואינ6 מספקי6 עוד מי שתייהתהתגלו 

 

  23בעניי4 איכות מי השתייה בקר המדינהמממצאי . 6
נוגעי6  הד מבקר המדינה את הפעולות שנוקטי6 הגופי6 בדק משר1999יולי 9אפריל6 ישדוחב

הבדיקה נעשתה במחלקה לבריאות הסביבה . י השתייהחת איכות6 התברואית של מבטהבדבר ל

נערכו בירורי6 , כמו כ-. הבריאות ובכל לשכות הבריאות המחוזיות של המשרדשל משרד 

 הידרולוגיהשירות ה, האג= לאיכות המי6(בנציבות המי6 , מי6 הלאומיתה תרב ח�" מקורות"ב

ד משרהפני6 ובת שבמשרד במינהל משק המי6 ברשויות המקומיו, )המינהל לתשתיות ביובו

 .בהות הסבייכלא
מרבית , נה הד- בבדיקות המצוינות לעיל עולה בי- היתר כי בעת הבדיקהימדוח מבקר המד

א# , בטחת איכות6 התברואית של מי השתייהלההבריאות שרד הקידוחי6 עמדו בתקני6 של מ

  . מזהמי6 כימיי6התק- שלמ גהרימה קידוחי6 נמצאה חבכ

 

 

 

 

 

                                                 
ר ועדת החקירה "יו, כ דוד מג-"הוגש לח, ה באר> ובעול6 ואיכות מקורות המי6קנות איכות השתיית, ירו- פישמ- 20

 .2001 ביולי 30, הפרלמנטרית לנושא משק המי6
 il.co.mekorot.www: אתר האינטרנט של חברת מקורות 21
ירה ר ועדת החק"יו, כ דוד מג-"הוגש לח, קנות איכות השתייה באר> ובעול6 ואיכות מקורות המי6ת, ירו- פישמ- 22

 .2001 ביולי 30, הפרלמנטרית לנושא משק המי6
 .2000, 1999ב לשנת הכספי6 50' וח מסד, מבקר המדינה 23



 
 

 

 24שרד הבריאותעמדת מ. 7
בריאות להתקי- תקנות הקובעות את איכות6 המסמיכה את שר , 1940, קודת בריאות הע6פ

 לפע6 ועדת לצור# עדכו- התקנות משרד הבריאות מכנס מפע6. התברואית של מי השתייה

ל " הקי6 מנכ2003 במאי 13 9ב. ל המשרד"וזו יושבת ודנה בנושא ומגישה המלצות למנכ, מומחי6

מסקנותיה והמלצותיה . ר בעז לב ועדה לעדכו- תקנות איכות מי השתייה"משרד הבריאות ד

   25.ישמשו בסיס לשינויי6 בתקנות מי השתייה הנוכחיות
מציי- כי המשרד אינו , מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, ר שלו1 גולדברגרמ

. מעיינות ורשתות אספקה, קידוחי6 �בודק את איכות המי6 במקורות רק במערכות השתייה 

ננקטות מייד שורה של פעולות שתפקיד- למנוע ,  זיהו6עירוכאשר מתעורר חשש לא, לדבריו

כימי  המותר ה מקורות מי השתייה שבה6 נתגלתה חריגה מהתק-. תחלואה בקרב צרכני המי6

פח6 פעיל ועוד להסרת , או שה6 מטופלי6 באמצעות הטפלה, נסגרי6 ואינ6 משמשי6 לשתייה

 מצוינת ואי- שו6 סכנה בריאותית לשראמר גולדברגר מוסי= כי איכות מי השתייה בי. הזיהו6

 בדיקות איכות מיקרוביאליות ואלפי 90,000 9קרוב ל. בשתיית מי ברז בישראל בכל מקו6 במדינה

 נמצאו בבדיקות 2001בשנת , פי נתוני משרד הבריאות9על. בדיקות כימיות נעשות בשנה

י זיהו6 מיקרוביאלי קורי6 אירוע, לדברי מר גולדברגר.  מהדגימות1.9% 9בקטריאליות חריגות ב

סמ# תוצאות הבדיקות הכימיות בשנת 9על. בישראל בתדירות נמוכה מאוד יחסית לעול6 המערבי

 של חברת 93 פרטיי6 ו6( מקורות מי6 1,100 מקורות מי6 מתו# 9הוחלט לפסול לשתייה  2001,26

 ").מקורות" של חברת 92 פרטיי6 ו14( מקורות מי6 16וכ- לסגור , ")קורותמ"

  

 אחרית דבר. 8
צריכת המי6 בישראל עולה על יכולת , של התרבות האוכלוסייה והעלייה ברמת החיי6ב

לתהליכי6 אלו נוס= זיהומ6 של מקורות מי6 וגריעת6 ממקורות . ההתחדשות של מקורות המי6

 936% השני6 האחרונות זוהמו ונפסלו לשימוש באקוויפר החו= כ25 9ב: המי6 המוגבלי6 ממילא

 27. מכמות המי6 הנשאבת ממנו אינה עומדת בתק- הרצוי למי שתייה63% 9וכ, המי6 מבארות
ורות 6 ומקתהו מי �מקורות מי השתייה . חשובה ביותר לבריאות הציבורתייה שה ימ איכות6 של

 . ביולוגיי6כימיי6 ו, מזדהמי6 ממזהמי6 רבי6 �) ות ונחלי6ינמעי, הכינרת(מי6 עיליי6 
תשומות ו6 נוצר משילוב של ניצול המאגרי6 מחד גיסא ומהגדלת הרי מי התגאמ של6 והיהז

 שאינ6 וחקלאיי6תעשייתיי6 , תיי6יכי6 בפ6 משזדהמי מ התהו6מי. איסמזהמי6 מאיד# גה

 השקיה בקולחי-מ, והדברהמחומרי דישו- , מדליפת דלקי6 וחומרי6 מסוכני6, מטופלי6
. אגר שבאזור החו=בעיקר במ, ומידרדרת תהו6 הולכתה ימ תובגלל כל אלה איכ. ממצבורי אשפהו

י לאיכות מרישות בדדי6 עוד ינ6 עומארות וחלק מהמק, רמת זיהו6 מקורות המי6העלייה בבשל 

 כמה קידוחי6 האחרונותבעקבות זאת נסגרו בשני6 . שתייה שנקבעו בתקנות בריאות הע6

  28.שסיפקו מי שתייה

                                                 
 . ג"בסיוו- תשס'  ג2003 ביוני 3מיו6 , משרד הבריאות, נדס ראשי לבריאות הסביבההמ, מכתב ממר שלו6 גולדברגר 24
 במאי 13 9מיו6 ה, לחברי הוועדה לעדכו- תקנות איכות מי השתייה, ותל משרד הבריא"מנכ, ר בעז לב"מכתב מד 25

2003 . 
 . משרד הבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה,  בנושא מי20016דוח לשנת  26
 ;i.gov.environment.www, ד לאיכות הסביבהרתר המש א27
 .2000, ב50'  מס, 1999דוח מבקר המדינה לשנת הכספי6  28



 
 

 

 
 מקורות. 9
 

 דוחות. א
, 2000ל עד סתיו תפתחות ניצול ומצב מקורות המי6 בישראה, וח השירות ההידרולוגיד .א

 .2001, המשרד לתשתיות לאומיות, נציבות המי6, ירושלי6

דוח המעבדה לחקר , 2001אפריל  � 2000צב הכינרת אוקטובר מ, )עור#(סוקניק ' א .ב

, חקר ימי6 ואגמי6 לישראל, מוגש לצוות היגוי ניטור הכינרת ואג- ההיקוות �הכינרת 

2001. 

 .2000, 1999ת הכספי6 ב לשנ50' וח מסד, בקר המדינהמ .ג
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