אם צמאים
רק מים אמיתיים
במדינה חמה כמו ישראל ,לשתיית מים חשיבות רבה
לבריאות האדם .משרד הבריאות מניע מיזם לעידוד שתיית
מי ברז ,תוך שיתוף משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים.
המיזם ישלב מספר היבטים
של הנושא:
תקנות מי השתיה מתעדכנות מדי כמה שנים ,ובאוגוסט
 2013נכנס לתוקף העדכון האחרון לתקנות.

תקנות
התקנות הקובעות את איכותם התברואית של מי השתיה,
מיועדות בראש ובראשונה להבטחת בריאותם של צרכני
המים ,המשתמשים במים לשתיה ,לבישול ,לרחצה
ולשימושים ביתיים אחרים .מטרת התקנות להגן על
בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואית גבוהה,
תנאים והוראות בכל הנוגע למקורות המים ,מתקני
הפקה ומערכות אספקה ,הוראות בנוגע לטיפול במים
ובקרה על איכותם ,וכן חובות דיווח ופרסום.

מדובר בתקנות מהמתקדמות בעולם ,הכוללות בין השאר:
• החמרת התקן המיקרוביאלי ודרישה ל –  0חיידקי
קוליפורם במים
• הוספת  50גורמים כימיים לבדיקה ,החמרה בחלקם
והגברת תדירות הבדיקות
• תקנים לאיכות מים מותפלים וסינון מים עיליים
• חובה לביצוע סקר תברואי במתקני הפקה ,מתקני טיפול
ובמערכת האספקה
• חובת הדרכה והכשרת כל העוסקים במערכות מי שתיה,
בתחום שמירת איכות המים.
• חובת שקיפות ודיווח לציבור על איכות המים ,כך שכל
אדם יוכל לדעת פרטים על איכות המים שמקבל
• פרסום משרד הבריאות באתר האינטרנט ,הכולל הסברים
על ההשפעות הבריאותיות של החומרים המנוטרים

• העלאת המודעות
לאיכות הגבוהה של מי
הברז בישראל
• חשיבות שתיה מרובה
לבריאות ,ולשיפור יכולת
הלימוד והריכוז
• הפחתת שתיה של מוצרים ממותקים
כמלחמה בתופעת ההשמנה ,ולמניעת
עששת בשיניים
• הגברת זמינות אמצעים נוחים וזולים
לשתיה
• הפחתת צריכת בקבוקים חד פעמיים –
כרווח סביבתי

בדיקות
פיקוח
איכות
מעקב
תקן
חיטוי
ניטור

המים המסופקים לציבור בישראל
בטוחים וראויים לשתיה בכל מקום.

פרטים נוספים על איכות מי השתיה ,תקנות והנחיות משרד
הבריאות ,וכן פרטי התקשרות עם המשרד הראשי והלשכות
המחוזיות ,ניתן לקבל באתר האינטרנט של המחלקה
לבריאות הסביבהWWW.HEALTH.GOV.IL/SVIVA :
הפקה :לפ“מ

התקנות נותנות בסיס מחייב ,מקצועי ומתקדם לאספקת
מי שתיה בטוחים בישראל .הסטנדרטים של מי השתיה
בישראל תואמים ברובם לתקנים המחמירים של האיחוד
האירופי  ,EC -של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
  ,USEPAוכן של הנחיות ארגון הבריאות העולמי  ,WHOזאת מתוך שאיפה לעמוד בחזית אחת עםהמדינות המפותחות בעולם.

ע"פ התקנות נבדקים במי השתיה מעל  150מרכיבים:
מיקרוביאלים ,אי אורגנים ,מיקרומזהמים אורגנים נדיפים,
חומרי הדברה ,חומרים כימיים בעלי השפעה אורגנולפטית,
חומרים רדיואקטיביים וחומרים נוספים.

השתיה
איכות מי
אבטחת
בישראל
איכות
אחת
בשורה
מיעם המדינות
השתיה
בעולם
המפותחות
בישראל

המים הם משאב של בריאות ,ומהווים עורק
החיים של האנושות .הוועדה לזכויות האדם
של האו"ם הכירה בכך שלכל אדם זכות יסוד
לקבלת מי שתיה בנגישות ובאיכות טובה.
מים המשמשים לשתיה ,חייבים להיות נקיים
ממיקרואורגניזמים גורמי מחלות ,וכן מחומרים
כימיים ברמות העלולות לגרום להשפעה על
בריאות האדם .על המים להיות נגישים ובעלי
טעם ומראה אסתטיים.

מקורות מי השתיה והטיפול בהם
אספקת המים לשתיה בישראל מבוססת בעיקר על שאיבת
מי תהום (אקוויפר ההר והחוף) ,מים עיליים (כנרת ,מעיינות
ונחלים) ומי ים מותפלים (ים תיכון וים סוף) .לפני אספקתם
המים עוברים חיטוי וטיפול המוודאים את התאמתם לשתיה
בטוחה.
בשנים האחרונות ,עקב פעילות אנושית מוגברת והגעת זיהום
לחלק מהבארות ,וכן עקב החמרת התקנות ,פסל משרד

הבריאות עשרות מקורות מים לשתיה ,ודאג לכך שמקור שאינו
עומד בדרישות אינו מספק מים לשתיה .עם זאת ,ניתן לספק
את המים לאחר טיפול המבטיח את התאמתם לשתיה ,ובשנים
האחרונות אושרו מתקני טיפול מסוגים שונים ,כגון :סינון
גרנולרי וממברנלי ,התפלה ,ספיחה ופחם פעיל ,החלפת יונים,
אלקטרודיאליזה .מתקני הטיפול פועלים ע"פ תכנית תפעול
וניטור קפדנית של משרד הבריאות ,ומצוידים במערכות בקרה
והתרעה מתקדמות.

בדיקות במים המיועדים לשתיה
נבדקים במים מרכיבים ממקורות טבעיים ולא טבעיים:
• מרכיבים ביולוגיים – מיקרואורגניזמים ואצות המצויים באופן
טבעי בסביבה ,וכאלו המגיעים ממקור זיהום אנושי ובעלי חיים.
• מרכיבים כימיים – חומרים המצויים בשכבות הסלעים ,ומומסים
במים באופן טבעי ,וכן כאלו המשמשים את האדם בתעשייה
ובחקלאות ועלולים לזהם מקורות מים עיליים ,ולחלחל למי
התהום.
• מרכיבים המשמשים בתהליכי הטיפול במים ותוצרי לוואי
שלהם.

המים המסופקים לשתיה נבדקים ועוברים
טיפול יסודי ומקיף להרחקת המרכיבים הבלתי
רצויים והעלולים להזיק לבריאות האדם.

מערך הניטור ,הפיקוח והבקרה
תקנות איכות המים מגדירות לספקי המים אילו פרמטרים יבדקו
במים ,היכן ובאיזו תדירות.
התקנות מגדירות מספר מעגלים של מערך בדיקות:
במקור המים – בהתאם לסוגו ואיכותו  -נבדקת רשימת עשרות
מרכיבים ונבחנת התאמת כל מקור ומקור לדרישות התקנות.
במערכת האספקה (ראשית והפנימית של כל ישוב) – בהתאם
לגודל האוכלוסייה המשורתת  -מתבצעות מדי שנה עשרות
אלפי בדיקות בקטריאליות ,ובדיקות כימיות לתוצרי לוואי של
חיטוי ולחומרים העלולים לזלוג למים מצנרת האספקה.
משרד הבריאות אחראי על אבטחת איכות המים ולכך שהציבור
יקבל מים בטוחים לשתיה.
מערך האבטחה כולל בין היתר:
התקנת תקנות ,כתיבת הנחיות ונהלים ,אישור תכניות מים,
ופיקוח על עבודת ספקי המים.
המשרד עוקב אחר ביצוע בדיקות המים באמצעות תכנת מחשב
המקושרת עם המעבדות .בדיקות בהן נמצאה חריגה מהתקנות
מדווחות מיד ,ועל ספקי המים לנקוט בפעולות הנדרשות
לאבטחת בריאות הצרכנים.

חובות ואחריות ספק המים
• להבטיח כי מי השתיה שהוא מספק יעמדו באיכות התברואית
הנדרשת לפי התקנות בכל עת
• להתקין ,להפעיל ולתחזק את מערכת אספקת המים ומתקני
ההפקה שבבעלותו
• לבצע בדיקות מים שגרתיות ומיוחדות במקורות המים
ובמערכת האספקה
• לטפל בתוצאות חריגות ,לנקוט בפעולות מתקנות במקרה
הצורך ולדווח עליהן
• לטפל ,לנקות ולחטא את המים כך שלא יחדור זיהום כלשהו
למערכת מי השתיה
• לנטר את המים באופן רציף ,או תקופתי ,באמצעות דיגום
והעברת הדגימות לבדיקה במעבדה
• לדאוג שכל המוצרים הבאים במגע עם מי שתיה יהיו ראויים
ויעמדו בתקנים הנדרשים
• לבצע סקרים תברואיים תקופתיים במתקני ההפקה ובמערכות
האספקה שבאחריותו
• לדווח ולפרסם לציבור הצרכנים מידע בנוגע לפעולות שנקט,
הבדיקות שביצע ואיכות המים שסיפק
• לדאוג להדרכת עובדיו כך שיכירו את מורכבות מערכות המים
ויהיו כשירים לעבוד עם מי שתיה

