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  לספקי מיםניטור ובקרת פלואוריד הנחיות 
  2008ספטמבר 

  מבוא. 1

   כללי

 רקע
 נועדה למנוע העלאת רמת הפלואוריד במים מסופקים לשתייה לרמה מיטבית

 הוספתידי - עלבישראל במתקני הפלרה מבוצע התהליך .את עששת השיניים
  . המיםמערכות אספקת לתוסף פלואוריד

נוהל ניטור ובקרה במתקני : ו באות במקום טיוטת נוהל ראש השרותהנחיות אל
  .16.12.2005הפלרה מתאריך 

  :בא במקום מסמכים בנושא,  בקרה על מתקני הפלרה-  3.2פרק 
  .3.3.2003 מתאריך 6519-03מספרו , בקרה על מתקני הפלרה -
.24.10.2003 מתאריך 7031-03מספרו , הפלרה בסופי שבוע  וחגים -

בא במקום המלצות למקרים של , )יון פלואוריד( מקרים של מנת יתר -  2נספח 
  .26.5.2002 מתאריך 5776-02מספרו , מנת יתר של יון הפלואוריד

המטרות

 הבטחת הפעלה תקינה של מתקן הפלרה וניטור רמת הפלואוריד ברשת האספקה
.על מנת לוודא כי ריכוז הפלואוריד מיטבי ובטוח

ניתוחן ודרכי , מהמעבדהמהשטח וחר התוצאות המתקבלות קביעת הנחיות למעקב א
.פעולה נדרשות במקרה של חריגות

עקרונות

חלה על ספק המים, האחריות החוקית לביצוע דיגום מי השתייה.  

 ספק המים בכלל והדוגם בפרטההנחיות חלות על.  

  הבסיס החוקי להנחיות

 נוסח 1974 –ד "התשל) איכותם התברואית של מי שתייה(תקנות בריאות העם 
   .א ותוספת השלישית5- ו5 סעיף 2000א "משולב התשס

 כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: 5438תקן ישראלי:
.סיליצית- חומצה פלואורו– 4      חלק 

נוהל דיגום מעודכן.

עריכת (וריד במערכות האספקה הבריאות לבדיקות תקופתיות ליון פלוא' המלצות מש
  )1נספח ( .2003יולי , ) תוכנית דיגום שגרתי ברשויות

ביצוע הדיגום והאנליזות 1.3

כל הדיגומים יעשו על פי נוהל דיגום מעודכן של משרד הבריאות.  

בתוקף לא



  מדינת ישראל
  STATE OF ISRAEL    

  
       Ministry of Healthמשרד הבריאות                                                                          

                            Public Health Services      שירותי בריאות הציבור                           
         Department of Environmental Health          מחלקה לבריאות הסביבה           ה 
                                                                 Jerusalemירושלים                                         

  king david st. , 20                       02-6228888-8846.                          טל20דוד המלך ' רח
                                          p.o.b 1176 Jerusalem 91010     02-6258136    .             פקס91010ירושלים , 1176. ד.ת

            

 י רשות הבריאות " עכל דגימות המים הנדרשות יבוצעו על ידי דוגם מוסמך
  .לביצוע דיגום מי שתייה

 מים מעבדתיות יבוצעו במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאותבדיקות . 
 העומדים בדרישות משרד למטרת הניטור היומי יידגמו המים במכשירי שדה 

 .בכל המכשירים יבוצע כיול תקופתי. פי הוראות היצרן- והמופעלים על, הבריאות
 . תינתן העדפה לניטור במכשיר רציף

  כמוגדר " הספר " שלמעודכנתהמהדורה השיטות הדיגום והאנליזה יהיו על פי
  .בתקנות

  

  הגדרות 1.4
  

  מי שתייה באמצעות מערכת אספקת מים לספק אחר או  כל המספק - מיםאו ספק ספק
  .לצרכן מים 

 וספק רשות הבריאות ידי - אשר נבחרה עלמערכת אספקת המים נקודה ב-  נקודת דיגום
  .ו אחריות שבתחוםמערכת אספקת המיםהמים כמייצגת איזור מסוים ב

  נקודה בה מותקן מד מים ובה המים עוברים ממערכת אספקת מים אחת -נקודת כניסה 
 .למערכת אספקת מים אחרת

 ממוחשבת    תכנית-  תכנית דיגוםLIMSאו תכנית ממוחשבת זהה,  משרד הבריאות, 
ידי - הדגימות השגרתיות המתוכננות להתבצע בנקודות הדיגום עלהמפרטת את מועדי

 .םספקי המי
 תוצאה חריגה בדיגום לפלואוריד ברשת המים כמופיע -  )מעל ריכוז מרבי מותר( מנת יתר 

 .'ליטר באזור ב\ג" מ1.7או מעל ' ליטר באזור א\ג" מ1.4 מעל –בתקנות 
  הכוללת את המרכיבים ,  מערכת המוחזקת בידי ספק מים מסוים–מערכת אספקת מים

אגירה או ניטור של , הובלה, טיפול, מתקן השאיבה, מקור המים: להלן או חלק מהם
  .מים

  

 תחזוקה שוטפת .2
  
י רשות "באחריות או בידי אדם בעל הכשרה שאושרה ע, המתקן יתופעל ויתוחזק בנוכחות 

 . הבריאות
 .1לנספח  של המים בהתאם תקופתיניטור להספק ידאג  
 .  על הספק לדאוג לפתרונות אספקת מים חלופית במקרה של תקלה 
 . או אישורי משרד הבריאות5438י "תדרישות  יעמדו בלהפלרהשמשים הכימיקלים המ 
מהנדס (שינויים ושדרוגים במתקן הפלרה יתבצעו לאחר קבלת אישור ממשרד הבריאות  

 .)הפלרה ארצי
 .ספק המים יחזיק ספר מפעיל בעברית ובו יהיו כל הנהלים לתפעול המתקן 
החלפת ציוד , תקלות, ת בדיקות השדהספק המים יחזיק בשטח המתקן יומן בו ירשמו תוצאו 

 . ואירועים מיוחדים במתקן) מיכלים, משאבות מינון(
  
  
 

   
 
  

  ניטור ובקרה .3
  

  הדיגום לפלואוריד  
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 ןמייצג של מים מופלרים למטרת ניטור מתקיש לקבוע נקודות מתאימות לדיגום 
.ניטור מערכות אספקת מי שתייהההפלרה ו

  : הפלרהבאחריות ספק המים המפעיל מתקן

 באחת משתי, לבדוק מדי יום את ריכוז הפלואוריד בנקודת דיגום אחרי ההפלרה במתקן
: האפשרויות הבאות

  .במכשיר שדה ולוודא את רישום התוצאות ואיסופם באוגר נתונים) א
  .במכשור רציף ואיסוף התוצאות באוגר נתונים)        ב

ידי רשות -  שאושרה לכך עלנטילת דגימות תיעשה בידי אדם בעל הכשרה מתאימה
. ' דיגום מי שתייה רמה א–הבריאות 

פי נוהל דיגום מעודכן של משרד הבריאות-יש ליטול דגימות על.

 או ברשת האספקה המוזנת (במקרה של גילוי מנת יתר של יון פלואוריד במתקן ההפלרה
 הבריאות  ולדווח על כך לרשות2פי הפעולות המומלצות בנספח -יש לנקוט על) מהמתקן

.שבתחומה ניטלו המים

סיכום החריגות  את , שבתחומה ניטלו המים,להעביר אחת לחודש לרשות הבריאות
.אי הפעלת המתקן/ מהריכוז המיטבי והסברים במקרים של תקלות ) נמוכות וגבוהות(

תוצאות כל  את, שבתחומה ניטלו המים, לרשות הבריאותחצי שנהלהעביר אחת ל 
  .הבדיקות היומיות

 במתקן ישמר יומן ההפעלה כולל רישום תוצאות יומיות גם אם ניטלו במכשיר פוטומטר
  .הרישומים יוצגו למפקחים מטעם משרד הבריאות ככל שיידרש). מכשיר שדה(נייד 

:באחריות ספק מים המספק לרשת האספקה

הדיגום המתואמת עם  ליון פלואוריד לבדיקת מעבדה במסגרת תכניתיטול דגימותל 
 על בקרהדיגום זה ישמש גם .  בשנה בכל נקודה שנקבעהפעמים 3לפחות , שות הבריאותר

.תוצאות מכשיר שדה או מכשיר רציף

א "התשס) 75' מס(חוק לתיקון פקודת העיריות חובת דיווח לצרכני מים בהתאם ל-
2001.

:באחריות ספק המים

 במידה ואין . ת המעבדה מכשיר רציף לתוצאו\לוודא התאמה בין תוצאות מכשיר שדה
:יש לדווח על כך לרשות הבריאות שבתחום וכן, התאמה מלאה

  .לאמת את התוצאות ולמצוא את הסיבה להבדלים) א
החלפת , ידי כיול המכשירים-התאמה על-יש לפעול לתיקון המצב של אי) ב

  .'ריאגנטים וכו
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  בקרה על מתקני הפלרה 

  
המפעיל  ייערך ביקור יומי של אמצעי ניטור ובקרה רציפיםבמתקנים בהם אין 

 של מתועדוכן רישום , מנת לוודא תקינות המערכות ומילוי המכל היומי-במתקן על
 ותיעודורישום , כמויות המים שעברו, סיליצית במכלים-מאזני חומצה פלואורו
  .)3.1 (ז הפלואוריד במיםתוצאות בדיקת ריכו

לבצע ביקורות חייב מפעיל המתקן  אמצעי ניטור ובקרה רציפים ישבמתקנים בהם 
  . פעילים בכל מילוי של המיכל היומי ולפחות פעם בשלושה ימיםבמתקני הפלרה

כוללים גם בקר הם מתקנים המתקנים בהם יש אמצעי ניטור ובקרה רציפים 
  :מתוכנת

  .המגיב לתקלות במתקן ההפלרה  )א
 .המגיב לריכוז פלואוריד גבוה במים המסופקים  )ב
 .המתריע מיידית לחדר בקרה או למפעיל על תקלות וחריגות  )ג
 .המתריע כשריכוז הפלואוריד נמוך  )ד

  
  .ל תהיה קיימת האפשרות לשלוח מפעיל לשטח"ספק המים ידאג שבכל המצבים הנ

מתקנים בהם יש  של המיכל היומי בביקורות שמפעיל המתקן מבצע בכל מילוי
  :אמצעי ניטור ובקרה רציפים

, צנרת, בדיקת שלמות פיזית ותקינות כל המערכות כולל מיכלים  )א
  .משאבות ומכשירי המדידה והבקרה

 .וידוא שאין כל סימני נזילה במערכת ובתחתית המאצירה  )ב
  /בדיקת הבקר המתוכנת לתקלות שנרשמו  )ג

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  1נספח 
  

  ג"אב תשס' א
  2003 יולי 30

לא בתוקף
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03-6870  
  הלשכות לבריאות הסביבה: אל

  
  ליון פלואוריד במערכות האספקה בדיקות תקופתיות: הנדון

  
ועם הפעלת , בעקבות כניסת התקנות המחייבות הפלרה בכל מערכות המים הגדולות בארץ

ניטור ובקרה של ריכוז יון הפלואוריד יש צורך להיערך ל, מתקן ההפלרה במוביל הארצי
ולספק לכל דורש מידע , על משרד הבריאות מוטלת האחריות לדאוג לניטור זה. בישובים

  .הנוגע לריכוזי הפלואוריד במים המסופקים
  

, אנו סבורים שכדי להבטיח שבדיקות אלו יתבצעו בתדירות תקופתית קבועה בכל ישובי הארץ
, פנייתנו בעניין התקבלה בחיוב.  במסגרת פנים משרדיתיש להסדיר את עלות הבדיקות

ובעקבות זאת אנו פונים אליכם להכין בהקדם תכנית לביצוע הדיגומים במערכות האספקה 
  .ולדרוש מהרשויות לבצעה

  
  :להלן המלצותינו לעריכת תכנית דיגום שגרתי ברשויות

  
 כללי
 רתי בכל ישובהמים לפלואוריד ידגמו במסגרת הדיגום המיקרוביאלי השג.  

 ותועבר בבקבוק דיגום נוסףי דוגם הרשות המקומית "הדגימה תילקח ע
  .למעבדה

  דיגומים בשנה בכל נקודה3הבסיס לתדירות הבדיקות יקבע כך שיהיו לפחות  . 
 ניתן לנטר אותו בכניסות לישובים או בנקודות , מכיוון שיון הפלואוריד יציב במים

  . יכוזו בכל המערכתולהסיק מכך על ר, מייצגות בלבד
  

 בישובים הניזונים ממקור מים אחד
  באזורים המקבלים מים רק מהמוביל הארצי ניתן להסתפק בנקודה אחת

 .המייצגת כמה ישובים
 צ בלבד"בישובים המקבלים באופן קבוע מים ממקור אחד ילקח דיגום מח. 
  

 בישובים הניזונים מכמה מקורות מים
 כל פעם מנקודות דיגום אחרות, ש כמה דגימותבערים הגדולות ילקחו אחת לחוד. 
 בכל פעם מנקודת דיגום אחרת,  ברשויות המקומיות תילקח דגימה אחת לחודש. 
 שונים בכל פעם,  במועצות האזוריות ילקחו אחת לחודש דגימות מכמה ישובים.  

  
 לאחר איסוף, הנתונים על ריכוזי הפלואוריד יתבססו בסופו של דבר על ממוצע רב שנתי

  .דגימות רבות ככל הניתן בישובים
 
  ,בברכה

  עירית הן              ברנרדו גרינפלסט
  מהנדסת ארצית למי שתיה              מהנדס הפלרה

  
  מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, גולדברגר. ש: העתק

  
  
  
  

לא בתוקף
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   2נספח 

  )יון פלואוריד(מקרים של מנת יתר 
  

, CDC - ב" של ארה המרכז לבקרה ולמניעת מחלותהנחיותת  בזה ומצורפ
ת את הפעולות שיש לבצע במקרה שנמדדת מנת יתר של פלואוריד במים והמפרט

הותאם , ב" מאחר והחוק בישראל מנוסח שונה מחקיקה קיימת בארה.המסופקים
  . בהנחיות ריכוז יון פלואוריד מרבי מותר לתקנה הקיימת בארץ

  .נדרש לבצע את הפעולות המפורטות בהתאם לטבלה
  

   הנחיות
  

במי ריכוז יון פלואוריד  פעולות שעל המפעיל לבצע              
 השתייה

  .השאר את מערכת ההפלרה בפעולה .1
 .אתר את התקלה ותקנה .2

  ל" מג1.4 – 0.9' אזור א
 ל" מג1.7 – 1.1' אזור ב

  .ר את מערכת ההפלרה בפעולההשא .1
 .אתר את התקלה ותקנה .2
 . שלךידע את הממונה הישיר .3
 .יאותלרשות הבר אירועדווח על ה .4

  ) 'אזור א(ל " מג1.5 - מ
  )'אזור ב(ל " מג1.8 - מ

   עד 
 ל"  מג4.0

 . מיידיתתקנהואתר את התקלה  .1
 מערכת סגור אתאם הבעיה לא אותרה ותוקנה מידית  .2

  .ההפלרה
 . שלךידע את הממונה הישיר .3
מה נקודות מייצגות במערכת קח דוגמאות מים בכ .4

ת  דגום בשני. ובדוק את תכולת הפלואורידהחלוקה
 .במידה והתוצאות עדיין גבוהות מידי

באישור הממונה , מכן-לאחר. אתר את התקלה ותקנה  .5
 .שלך הפעל מחדש את מערכת ההפלרה

 .דווח על האירוע לרשות הבריאות .6

  ל" מג4.1
   עד

 ל" מג10.0

  . את מערכת ההפלרה מיידיתסגור .1
ובצע , רשות הבריאות ואת  שלךידע את הממונה הישיר .2

 .הוראותיהםאת 
 דוגמאות מים מכמה נקודות דיגום מייצגות קח .3

. וערוך בדיקות לתכולת הפלואוריד, במערכת החלוקה
. דגום בשנית במידה והתוצאות עדיין גבוהות מידי

שמור כמה מהדוגמאות לבדיקת השוואה במעבדה 
 .מוכרת של משרד הבריאות

באישור הממונה , מכן- לאחר.אתר את התקלה ותקנה .4
הפעל מחדש את מערכת , בריאותשלך ואישור רשות ה

  .ההפלרה

  ל" מג10.1
  או 

 יותר
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  פיקוח משרד הבריאות על ספקי מים .4
  

  בזמן ההקמה וההרצהההפלרה ליווי מתקן  
  
  על הספק להזמין את משרד הבריאות לביקור במהלך הקמת המתקן ולפני התחלת  

  .            תקופת ההרצה
  .שנעשו בתקופת ההרצההספק יעביר את תוצאות כל הבדיקות  

  
  אישור מתקן ההפלרה 

  
  .ייתן אישור בכתב לכל אחד משלבי הפעלת המתקןמשרד הבריאות 

 
  ביקורות במהלך הפעלת מתקן ההפלרה 

  
, גודל אוכלוסיה משורתת, תדירות הביקורות של משרד הבריאות תיקבע כתלות בגודל המתקן

  .ולפחות ביקורת אחת לשנה, מיקומו וכדומה
  

  יקורתאופן הב 
  

רישום בספר , מיגון, מצב סביבתי(פ הנהוג בביקורות במקור מים "נוהל הביקורת ע 
  . בתוספת השלמות הרלוונטיות למתקן, )'הפעלה  וכו

  .ייבדקו תקינות מכשירי הבקרה וכיולם 
 .   יוודא רישום בספר מפעיל 
 :יערכו בדיקות איכות מים 

 ידי ערכת שדה - ד במים עלבמי הגלם ובמים המופלרים יבדק ריכוז הפלואורי
  .ותיערך השוואה בין ערכי המכשור הרציף מול ערכת השדה

 במקרה של בעיות ספציפיות יערכו בדיקות בנקודות דיגום תהליכיות. 
 במקרה הצורך יילקחו דגימות למעבדה.  

  
 

  פיקוח על ניטור הפלואוריד ברשתות האספקה 
  

/ ספקה וביצוע תוכנית הדיגום השנתית יש לוודא קביעת נקודות דיגום מתאימות ברשתות הא
  .התקופתית
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