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 הודעה לתושבים

 

קריית ביאליק מוזכרת כרשות בה נמצאו ריכוזי עופרת במי  בהםבעקבות פרסומים בתקשורת 

בהתאם לתקן הישראלי ובהתאם להודעת משרד הבריאות  כיהשתיה, אנו מבקשים להבהיר 

 אין חשש מעופרת במי השתייה של קריית ביאליק -בעניין 

 

לא נמצאה כל  בקריית ביאליק ההשתייות החוף במי בבדיקות תקופתיות שמבצע תאגיד מעיינ

 .השתיהחריגה מהתקן בריכוז העופרת במי 

 

לפי תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתיה, על ספק המים לבדוק נוכחות של מתכות 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהתאם לגודל היישוב. השתיהבמי 

 

. נקודות אלו נקודות דיגום בעיר 6 -מבצע התאגיד דיגום אחת לשנתיים בבהתאם להנחיות אלו 

 נבחרו כמייצגות את רשת אספקת המים העירונית ואושרו ע"י משרד הבריאות.

 

 . 4106ובשנת  4102להלן נתוני הבדיקות שנערכו בקריית ביאליק בשנת 

 יאות הציבור של משרד הבריאות בחיפה.עבדה מבוצעות במעבדה המחוזית לברבדיקות המ

 מיקרוגרם לליטר. 01התקן הישראלי לריכוז העופרת במי שתיה עומד על 

 

תאריך  נקודת הדיגום

 הדיגום

ערך נמדד 

 )מיקרוגרם2ליטר(

 תקן

 )מיקרוגרם2ליטר(

 01 <4 4100104102 3רחוב הסדנא 

 01 <4 4100104102 צומת צבר
 01 <4 4100104102 0רחוב הגליל 

 01 <4 4100104102 רחוב העלייה
 01 <4 4100104102 04שדרות ירושלים 

 01 <4 4100104102 רחוב יקינתון
 01 <4 1001/04106 3רחוב הסדנא 

 01 <4 1001/04106 צומת צבר
 01 <4 1001/04106 0רחוב הגליל 

 01 <4 1001/04106 רחוב העלייה
 01 <4 1001/04106 04שדרות ירושלים 

 01 <4 1001/04106 רחוב יקינתון
 

 0-מ ונמדד ערך הנמוך בכל הדיגומים לא נמצאה חריגה מהתקן הנדרש

 .משרד הבריאותהגילוי של מכשיר המדידה ב המבטא את סף גרם2ליטרורמיק



 

 

 

את ריכוזי  גם היאהשתיה בקרית ביאליק מסופקים ע"י חברת מקורות הבודקת יצוין כי מי עוד 

 העופרת במי השתיה.

 

שקלול תוצאות הדיגום עבור ריכוז העופרת שהתקבלו מחברת מקורות, בהתאם לדוחות איכות המים 

  (.1הנו "אפס" ) 4102-4102במי השתיה המסופקים לקריית ביאליק כפי שפורסמו בדוחות 

 

 בהודעה שהוציא משרד הבריאות אתמול בעקבות הכתבה בתקשורת נכתב במפורש:  

 

בעולם שם  המליץ על ישראל כאחד המקומות הספורים cdc - בניגוד לפרסומים בדה מרקר, אפילו ה"

השנים  1-מ בדיקות ///,0המים תקינים ומומלצים. התקן בישראל מהמחמירים בעולם וממצאי 

מקומות בודדים בהם נמצאו  באותם מהמקומות. 1%...איכות המים גבוהה וטובה ב האחרונות הוכיחו כי 

דיגומים חוזרים על מנת לוודא שאיכות המים  חריגות פנינו לרשויות המים ולתאגידים לבצע טיפול, ובצענו

 ".משרד הבריאות ממליץ לשתות מי ברז בכל הארץ .תקינה

 

 דעת משרד הבריאות:וקישור לה

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/12022017_3.aspx 

 

 

 .בהם נמצאו חריגות קריית ביאליק אינה אחד מהישוביםאציין כי בכל מקרה 

 

 

 בכבוד רב,
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