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תושבים יקרים: 

חברת "מי מודיעין" שמחה לשתף אתכם במידע לגבי איכות המים במודיעין מכבים רעות 
לשנת 2010 ופעילויות נוספות של התאגיד בשנה זו.

עקב בעיה טכנית במשרד הבריאות, הועברו הנתונים לדו"ח זה באיחור ולכן הוא מתפרסם 
רק כעת. 

כמו בכל שנה, אנו שמחים לבשר, כי איכות המים בעיר עומדת בכל התקנים המחמירים 
ביותר הנדרשים ע"י משרד הבריאות. 

איכות מי השתייה ותדירות בדיקות המים, נקבעות ע"י משרד הבריאות, בכפוף 
איכות  לבדיקת  העם, המגדירות את הפרמטרים  בריאות   להוראות תקנות 
אחר  שוטפים  ומעקב  בקרה  מבצעים  מודיעין"  ב"מי  אנו  השתייה.  מי 
בהתאם  "מקורות",  חברת  ע"י  לעיר  המסופקים  השתייה  מי  איכות 

לתקנות בריאות העם והנחיית משרד הבריאות. 

בדיקות המים מבוצעות בנקודות דיגום הפרוסות ברחבי העיר, 
במערכת המים העירונית, על פי קביעות משרד הבריאות. 

לשיפור  רבות  האחרונה  בשנה  פועל  מודיעין"  "מי  תאגיד 
השירות. בתקציב לשנת 2011 הוצגה תכנית לשיפור השירות 
לתאגיד, ואנו סמוכים ובטוחים כי בחדשים הקרוב תוכלו לחוש 

בעצמכם את השינוי הקרב ומגיע. 

דירקטוריון התאגיד מעמיד את עצמו לפניותיכם, דרך תיבת 
 .oferg@mei-modiin.co.il :הדוא"ל בכתובת הבאה

תושבי העיר מוזמנים לפנות לתיבת דוא"ל זו בנושאים הדורשים בירור 
נוסף, ואנו נשמח לסייע. 

בברכה

עופר גלנץ

  יו"ר דירקטוריון "מי מודיעין"
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מספר עובדות על המים במודיעין מכבים רעות: 

הידעתם?
תאגיד "מי מודיעין" מספק שירות לאוכלוסיית מודיעין מכבים רעות אשר מנתה בסוף שנת 
2010 כ-78,316 תושבים וכ-20,000 בתי אב. סך צריכת המים של העיר בשנת 2010 הגיעה 

לכ-6 מיליון מ"ק בשנה.  

כל כמות המים הנצרכת בעיר נרכשת מחברת "מקורות".  מקור המים בעיר - מקורות: 
ממתקני  מים  או  הארצי  המוביל  ממי  ההר,  באקוויפר  מקידוחים  מים  מספקת  "מקורות" 
התפלה, בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית. בשנת 2010 נצרכה כמות שנתית של 
כמעט 6 מיליון מ"ק מים שנרכשו ממקורות בעלות שנתית של כ-15 מיליון ₪ בתוספת 
מע"מ. תמהיל מקורות אספקת המים משתנה ע"י חברת מקורות על פי החלטת החברה 

ומצב משק המים הארצי.

שתו מי ברז!   המים במודיעין מכבים רעות הם באיכות מעולה, עומדים בכל הסטנדרטים 
וטובים מאוד לשתייה. כל הבדיקות הבקטריאליות והכימיות המתבצעות במים  הנדרשים 

הזורמים במערכת המים במודיעין מכבים רעות, עומדות באופן מלא בתקנים הנדרשים. 

רווחיה  כל  מודיעין" משקיעה את  "מי  ותכנון:  חמישה מליון שקלים להשקעות בשיקום 
בשיקום תשתיות מים וביוב בעיר. בשלוש השנים האחרונות השקענו סכום של 5 מליון שקלים 
בשיקום ובתכנון תשתיות מים וביוב במכבים וברעות. התאגיד קיבל מענקים מהממשלה 
לביצוע פרוייקטים נוספים כגון: שדרוג קו הביוב המוביל את שפכי העיר למכון טיהור שפכים 

איילון, ביטול תחנת שאיבה לביוב ברעות ושדרוג תחנת שאיבה במכבים ג’. 

חדשנות טכנולוגית: בשנה הקרובה מתכננת "מי מודיעין" להקים מערכת בקרה אינטרנטית 
לכל תחנות השאיבה למים וביוב בעיר, שתאפשר שליטה על המערכת העירונית לגילוי מיידי 

של תקלות מכל מקום בארץ ובעולם. 

מוני מים אלחוטיים - יאפשרו איתור נזילות במהירות: כיום אנו שולחים מכתבים לכל בית 
בו  התגלתה צריכת מים גבוהה מהרגיל, עוד בטרם נשלח חשבון המים. למרות זאת, עוברים 
כמעט כחדשיים מרגע הצריכה החריגה ועד שהנתונים מתקבלים בתאגיד, בשל קריאת מדי 
המים באופן ידני. כאשר תושלם התקנת מוני המים האלחוטיים בעיר, נוכל להודיע לכם על 
צריכת מים חריגה באופן כמעט מיידי, שכן המערכת מודדת את צריכת המים בכל רגע 

נתון. מוני המים האלחוטיים יאפשרו לנו ולכם לחסוך במים ובכסף לרווחת כולנו. 

השפכים - למחזור: שפכי העיר מוזרמים ע"י מערכת הביוב לטיהור ומחזור במכון לטיהור 
שפכים )מט"ש( איילון. תהליך פירוק השפכים במט"ש ע"י חיידקים, מנקה את המים והופך 

אותם למי קולחין )מי השקייה(. 
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טבלה: פריסת נקודות הדיגום במערכת אספקת המים בעיר לשנת 2010

ישובסוג נקודת דיגוםכתובת מספר

מודיעין   מאגר/בריכהבריכת התיתורה  רח' כליל החורש1

רעותמאגר/בריכה רחוב מעלה המור מגדל מים2

מתחם קייזר-נקודה ניידת לסירוגין באזור 3
לחץ גבוה ולחץ מים נמוך

מודיעיןרשת

מודיעין רשתרחוב עמק החולה ליד בי"ס דורות4

 מתחם בוכמן לסירוגין ליד בי"ס ניצנים 5
או ברח' ראובן

מודיעיןרשת

מודיעין רשתנהר הירדן -26 ליד גן ילדים אדמונית6

מודיעין רשתמגדל הלבנון 42 – ליד מעון יקינטון7

מודיעין רשתחטיבת הראל בכיכר8

מודיעין רשתרחוב חלמונית- ליד מעון גפן9

מכביםרשתרחוב רכסים – נקודה ניידת10

רעותרשתרחוב תומר – נקודה ניידת11

מודיעין כניסה ממקורותעמק החולה 1211

מודיעין כניסה ממקורותיצחק רבין פינת כביש 431 13

מכביםכניסה ממקורותמכבים א' חיבור מקורות "144

מכביםכניסה ממקורותכניסה ראשית למכבים חיבור מקורות "156

ריכוז הבדיקות שבוצעו במערכת המים העירונית בשנת 2010: 

תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי השתייה תשל"ד 1974, מחייבות את ספקי 
איכותם  על  שוטפת  בקרה  וביצוע  המים,  אספקת  במערכת  שוטפות  בדיקות  לבצע  המים 

התברואית של מי השתיה.

על פי התקנות מחויב התאגיד לבצע בדיקות בקטריאליות שמטרתן לאתר חיידקים העשויים 
לגרום לזיהום מים. בדיקות נוספות המבוצעות ברשת אספקת המים כוללות: בדיקות רמת 
כלור, בדיקות עכירות, בדיקות לאיתור רמת הפלואור, בדיקת הרכבם הכימי של המים, בדיקות 

מתכות במים.

כל הבדיקות מבוצעות בהתאם לתדירות שנקבעת ע"י משרד הבריאות וע"פ תכנית שנתית.
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במהלך שנת  2010  בוצעו 248 בדיקות בקטריאליות. 
 הבדיקות בוצעו ע"פ תכנית משרד הבריאות ואף בדיקה 

לא חרגה מהתקנות. 

בדיקות בקטריאליות למים לשנת 2010:

סוג נקודת 
דיגום

מס' 
בדיקות 
מתוכנן

מס' 
בדיקות 
שבוצעו

אחוז 
ביצוע

מספר 
דגימות 
תקינות 

אחוז 
תקינה

מס' 
בדיקות 
חריגות

אחוז 
חריגה

169169100%169100%00.0%רשת

מאגר/
בריכה

2626100%26100%00.0%

כניסה 
ממקורות

5252100%52100%00.0%

248248100%248100%00.0%סה"כ

 ריכוז בדיקות רמת העכירות במים שבוצעו 
בשנת 2010 ותוצאותיהן: 

 להלן ריכוז בדיקות רמת העכירות במים שבוצעו בשנת 2010
 ותוצאותיהן:

סוג 
הבדיקה

מס' 
בדיקות 
מתוכנן

מס' 
בדיקות 
שבוצעו

ריכוז ע"פ 
תקן

מספר דגימות 
חריגות

שיעור חריגה

1111NTU 11  *9.1%עכירות

חוזרת  בבדיקה  מכבים.  באזור  העכירות  בבדיקת  חריגה  התגלתה   2010 מרץ  בחודש 
שבוצעה לא נמצאו ממצאים חריגים.



 ריכוז בדיקות רמת הפלואור במים שבוצעו 
בשנת 2010 ותוצאותיהן: 

להלן ריכוז בדיקות רמת הפלואור במים שבוצעו במהלך שנת 2010 ותוצאותיהן: 

מס' בדיקות 
מתוכנן

תקן משרד הבריאות מס' דגימות חריגותמס' בדיקות שבוצע 

 1.0-0.7 מג"ל 662

הפלרת המים הנה באחריות ספק המים – דהיינו חברת מקורות. בדיקות פלואור מתבצעות 
ברשת אספקת המים לפי הנחיות משרד הבריאות

השינויים ברמת הפלואור נובעים משינויים במקור אספקת המים לעיר. מקור אספקת המים 
הינו מי קידוחים ומי מוביל. מי הקידוחים אינם מופלרים ועל כן בבדיקות מסויימות טווחי 

הפלואור שנמצאו היו מתחת לערך המינימאלי המומלץ 1.0-0.7 מג"ל.

סיכום: 

תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שמי השתייה המסופקים לעיר הינם 

באיכות טובה מאוד. שתו מי ברז!

6

עדיף להיות מוכנים - שמרו בקבוקי מים בבתים: 

על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית,

   אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בביתו מנת 

    מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש. 

  יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש 

לצרכי  במים  שימוש  תוך  טריים,  במים    

  שתייה או שימוש אחר בבית.

ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם     במידה 

      על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע 
   על הבקבוק.
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שאלות ותשובות נפוצות

איכות מי השתיה בברז?

בתקנים  העומדת  ביותר,  טובה  תברואתית  ברמה  הם  בישראל,  המסופקים  השתייה  מי 
התקפים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר 
נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה והמלצות הרופאים ומשרד הבריאות להרבות 

בשתייה.

מדוע לפעמים יש למי השתייה טעם ו/או ריח מוזר?

ישנה,  יכולים להיגרם בין היתר משימוש בצנרת חדשה, קורוזיה בצנרת  וריח במים  טעם 
חיבורים צולבים במערכת המים, ובנוסף מתחזוקה לא נאותה של מיכלים פרטיים לאגירת 
מים. במקרים מסוימים טעם וריח לא נעימים יכולים להיגרם גם ממסננים ביתיים שלא טופלו 

כראוי. רצוי לדווח למוקד התאגיד על כל שינוי בטעם או בריח מי השתייה. 

איך לטפל במסננים ביתיים?

המים ברשת האספקה העירונית ראויים לשתיה ללא צורך במסננים לסוגיהם. אם בכל זאת 
הותקן מסנן מים ביתי, יש לנקותו ולהחליפו על פי הוראות היצרן. תחזוקה לקויה של המסנן 
עלולה ליצור טעם וריח לוואי ואף לגרום לזיהומים מיקרוביאליים ובמחקרים מסויימים לירידת 

לחץ. 

איך מנקים מאגרי מים ביתיים?

או  אש  כיבוי  למטרות  מים  מאגרי  קיימים  במבני תעשיה,  או  בחלק מהבתים המשותפים 
ישולב במערכת מי השתייה.  יש להקפיד שמאגר המשמש לכיבוי אש, לא  הגברת לחץ. 
במידה והמאגר מיועד להגברת לחץ, יש להקפיד על ניקוי וחיטוי המאגר אחת לשנתיים 
ציפורים  חיים,  בעלי  של  כניסה  למנוע  חשוב  מורשים.  מקצוע  בעלי  על-ידי  וזאת  לפחות 
שכתובתו: מודיעין  מי  של  האינטרנט  באתר  נוספים  פרטים  המים.  למאגר   וחרקים 

 www.mei-modiin.co.il

איך בודקים נזילות בדירה ובגינה?

גבוהה  מים  צריכת  מתגלה  בביתם  אשר  לתושבים  מכתבים  שולחים  מודיעין"  "מי  עובדי 
מדובר  האם  לבדוק  לתושבים  לאפשר  כדי  לבתים,  החשבון  שליחת  בטרם  עוד  במיוחד, 
בנזילה. על מנת לבדוק נזילות מים יש לסגור את כל הברזים ולהסתכל על מד המים. אם 

יש תנועה במד המים סימן שיש נזילה ומומלץ להתייעץ בבעל מקצוע. 

כיצד להשקות את הגינה בצורה חסכונית?

השקו בלילה על מנת למנוע התאדות מופרזת, וכן כאשר אין רוח חזקה. השקו את הגינה 
בממטרה  פעמיים בשבוע, במקום מדי יום. פעולה זו מאפשרת חדירה טובה יותר של המים, 
ושורשי הצמחים “מתרגלים” לצרוך מים בעומק. השתמשו בממטרה שמתיזה טיפות גדולות, 
מכיוון שטיפות קטנות מתאדות מהר יותר. מומלץ להשקות במערכות טפטוף, המאפשרות 



והן של  זמנך  הן של  ידני מהווה בזבוז כפול  וחסכונית. השקיה בצינור  השקייה ממוקדת 
המים שלך, אם כי הדבר אינו אמור לגבי גינה קטנה. מומלץ לצמצם את השקיית הצמחים 
ע”י שתילת צמחים שלא זקוקים להרבה מים או צמחים מקומיים, המייפים את הנוף מבלי 
להזדקק לכמות גדולה של מים. צמחי ארץ ישראל מתאימים במיוחד למטרה זו. מערכות 
השקיה ממוחשבות יכולות להקל ולצמצם את צריכת המים בגינה. יש לכוון אותן לכמויות 
המומלצות לגידול בשטח המושקה, להקפיד לבדוק אותן מעת לעת לאיתור נזילות )נזילות 
ממערכות צנרת של השקיה לא ניתנות לזיהוי במערכת הקריאה מרחוק שלנו(, וכמובן - 

לצמצם או להפסיק לחלוטין את פעולתן בחודשי החורף.

אילו פעולות ביתיות צורכות את כמויות המים הגדולות ביותר )על פי נתוני רשות המים(

הורדת מים בשירותים  - 40%, אמבטיה ומקלחת - 32%, כביסה - 14%, הדחת כלים - 6%,  
מי שתייה ובישול - 5%, כיור האמבטיה - 3%, שטיפת הבית - 4%. 

אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב? כיצד אתם יכולים לעזור? 

הניסיון המצטבר מראה כי סתימות ותקלות ברשת הביוב הביתית נגרמות לעיתים קרובות 
מהשלכת מוצרי היגיינה, כגון : מגבונים, חיתולים לשימוש חד פעמי, תחבושות ועוד, לאסלה 
ודרכה לרשת הביוב הביתית. מוצרים אלה סופחים נוזלים והם יכולים ליצור סתימות במערכת 
הביוב הביתית, השכונתית ואף העירונית. כתוצאה מהתקלות והסתימות הללו עולה הביוב 
על גדותיו וגורם למטרדים סביבתיים ותברואתיים. אנא השתדלו להימנע מלהשליך מוצרים 

אלו לאסלה.

עיזרו לנו לאתר נזילות מים או גלישות ביוב בכביש או במדרכה. 

 אנא הודיעו למוקד התאגיד במספר הטלפון: 1800-300-420, 
ואנו נגיע במהירות על מנת לטפל ולתקן.

תאגיד "מי מודיעין" עומד לרשותכם בכל פניה או שאלה. 
ליצירת קשר: 

מי מודיעין בע"מ, ליגד סנטר, השדרה המרכזית 15 מודיעין מכבים רעות, 71700

לשירות לקוחות, תקלות מים וביוב טל' 1800-300420  פקס בשרות לקוחות: 08-9750936

למשרדי הנהלה: טל. 08-8613333   פקס 08-9722213 

8:30 – 13:00 א' עד ה'   שעות קבלת קהל  

14:30 – 18:00 א', ד'      

8:30 – 12:00 ו'      

8:30-16:00 א', ד'   שעות מענה טלפוני 

 8:30-13:00 ב',ג',ה'      1
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