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 דו"ח בדיקות איכות מי שתיה רבעוני 

מבוצעות ע"י דוגם מוסמך של אגודת המים בעמק בדיקות איכות המים 

הירדן, עפ"י תוכנית בדיקות המאושרת ע"י משרד הבריאות ובהתאם 

 לתקנות בריאות העם.

רוב הבדיקות מבוצעות במעבדות משרד הבריאות בחיפה וחלקן במעבדת 

  חברת מקורות המאושרת ע"י משרד הבריאות 

 תתולהלן פירוט התוצאות המיקרוביאליות והכימיות שנדגמו ברש

 (:מרץ -ינואר) 01/19 – 03/19 לחודשים: היישובים 

 

שם 
 הישוב

נק'  סוג הבדיקה
 הדיגום

כמות 
דגימות 
 נדרשת

 כמות
דגימות 
שבוצעה 

 בפועל

אחוז 
ביצוע 
 דיגום

מס' 
דגימות 
 תקינות

אחוז 
 חריגה

 בית זרע
 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

 אפיקים
 0% 12 100% 12 12 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה
אשדות 
יעקב 
 מאוחד

 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

אשדות 
יעקב 
 איחוד

 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

  -פורייה
 0% 12 100% 12 12 רשת תמיקרוביאלי נווה עובד

mailto:zeev@j-v.org.il


 

 מועצה אזורית עמק הירדן 

 ישוביםאגף ה

 מחלקת מים וביוב

 

 

 גינוסר    בית זרע אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 עין גב מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 

   

 v.org.il-zeev@j 9467576-04,פקס:1567576-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

 דגניה א'
 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

 דגניה ב'
 0% 9 100% 9 9 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימה

 מסדה
 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

 שער הגולן
 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה
 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית אלומות

 מעגן
100% 9 9 רשת מיקרוביאלית ֵ 9 0% 

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

 גב-עין
 0% 20 100% 15 15 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

גב כמות הדגימות כוללת את החיבור צרכן בכפר הנופש ומים מסופקים -בקיבוץ עין
 מנקודת מתקן הסינון.

 האון
 0% 8 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

 קציר-תל
 0% 6 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

קיבוץ 
 כנרת

100% 6 6 רשת מיקרוביאלית ֵ 6 0% 

 CLO 1 1 100% 1 0% כימיה

מושבת 
 0% 8 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית כנרת
 0% 4 100% 3 3 רשת מיקרוביאלית כרי דשא
 0% 8 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית חוקוק
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 0% 8 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית אלמגור
 0% 8 100% 6 6 רשת מיקרוביאלית רביד

להלן פירוט התוצאות המיקרוביאליות והכימיות שנדגמו במערכת ההספקה 
 הראשית של אגודת המים:

 אפיקים
 מיקרוביאלית

חיבור 
 0% 3 100% 3 3 צרכן

 בית ירח
 מיקרוביאלית

חיבור 
 0% 3 100% 3 3 צרכן

 דגניה ב'
 מיקרוביאלית

חיבור 
 0% 3 100% 3 3 צרכן

 שער הגולן
 מיקרוביאלית

חיבור 
 0% 3 100% 3 3 צרכן

 מעגן
 מיקרוביאלית

חיבור 
 0% 3 100% 3 3 צרכן

מעונות 
 סטודנטים

 מיקרוביאלית
חיבור 
 0% 3 100% 3 3 צרכן

מתקן 
סינון תל 

 מיקרוביאלית קציר
מים 

 0% 4 100% 3 3 מסופקים

יציאה 
מבריכות 

מתקן 
 הסינון

 מיקרוביאלית
מים 

 0% 1 100% 1 1 מסופקים

 האון

 מיקרוביאלית
מים 

 0% 1 100% 1 1 מסופקים
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 עילית מבצעים בדיקות / דיגומים  הישובים : גינוסר, כפר עבודה ופוריה

 באופן פרטי.
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יציאה 
מבריכת 

 מיקרוביאלית כנרת
מים 

 0% 1 100% 1 1 מסופקים
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