
13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 1

שראלמדינת י  

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  14/01/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.2 Done בית ספר רבין 0רשת  שגרתית  200/2013/01/00105 שוהם 1006879  

<1 0.2 Done 200/2013/01/00106 שוהם 1006880  רשת גן ילדים לשם שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/01/00106 שוהם 1006881  רשת שכונת יעלים שגרתית 

<1 0.3 Done מק 0111בריכת אגירה  שגרתית  200/2013/01/00105 שוהם 1006884  

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

מספר דף 2  :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  21/01/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011/חיידק מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.2 Done 200/2013/01/00180 שוהם 1006878  רשת אזור תעשייה צפוני שגרתית 

<1 0.3 Done תשגרתי  200/2013/01/00182 שוהם 10000299  גן ילדים שכ. חמניות 

<1 0.2 Done 00רשת רחוב קדם  שגרתית  200/2013/01/00180 שוהם 10005608  

<1 0.4 Done 200/2013/01/00183 שוהם 10005613  רשת שכונת אלונים שגרתית 

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 3

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  28/01/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

לור כ  מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.3 Done ות עי חדר חיבור מקור שגרתית
 משאבות

 200/2013/01/00266 שוהם 1006882 

<1 0.2 Done 200/2013/01/00265 שוהם 10000298  בית ספר שכונת רקפות שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/01/00266 שוהם 10001730  רשת שכונת סחלבים שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/01/00266 שוהם 10005609  .רשת שכונת גבעולים ב שגרתית 

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 4

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

חמישייום בשבוע   31/01/2013  :תאריך דגימה   

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

ונס אפסדומ מצב  
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

4 0.0 Done ראש מקלחת אקראי  ראשון שמאל ספירה כללית
 מקלחות גברים

מועדון ספורט  10003936 
 שוהם

 200/2013/01/00304 שוהם

<1 0.0 Done ראש מקלחת אקראי  גברים ראשון ימין ספירה כללית
 מקלחות גברים

ן ספורט מועדו 10003936 
 שוהם

 200/2013/01/00304 שוהם

1 0.0 Done תחתית אוגר מים חמים  ספירה כללית
 לאחר שתי דקות

מועדון ספורט  10003935 
 שוהם

 200/2013/01/00304 שוהם

0.0 Done מים חמים מיד  לגיונלה
לאחר פתיחת 

 ברז

גברים -ראש מקלחת
 ראשון משמאל

בריכת " " 0 
שהם-ספורטן  

 200/2013/01/00304 שוהם

0.0 Done מים חמים מיד  לגיונלה
לאחר פתיחת 

 ברז

גברים -ראש מקלחת
 ראשון מימין

בריכת " " 0 
שהם-ספורטן  

 200/2013/01/00304 שוהם

0.0 Done 2מים חמים  לגיונלה 
דקות לאחר 

 הזרמה

בריכת " " 0  ניקוז דוד ימין
שהם-ספורטן  

 200/2013/01/00305 שוהם

 6    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 5

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  04/02/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

פהנ  :  - 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
קותבדי  

 נפתית רמלה 72143 

 200/2013/02/00014 שוהם 1006883  מיגדל מים שגרתית חריג 0.2 5

<1 0.3 Done 200/2013/02/00014 שוהם 10000906  .רשת שכונת גבעולים א שגרתית 

<1 0.1 Done 200/2013/02/00014 שוהם 10005600  שכונת כרמים שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/02/00014 שוהם 10005618  רשת שכונת הדסים שגרתית 

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 6

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

ום בשבוע שלישיי  05/02/2013  :תאריך דגימה   

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 <1 0.08 Done 200/2013/02/00039 שוהם 1006883  מיגדל מים חוזרת 

 1    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

פרדף מס 7  :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי  06/02/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011/חיידק מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

3 0.0 Done מקלחת -שני ימין ספירה כללית
זמנית, עקב 

 שיפוץ

ראש מקלחת אקראי 
 מקלחות גברים

מועדון ספורט  10003936 
 שוהם

 200/2013/02/00065 שוהם

4 0.0 Done תחתית אוגר מים חמים  ספירה כללית
 לאחר שתי דקות

מועדון ספורט  10003935 
 שוהם

 200/2013/02/00065 שוהם

 2    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 8

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון  10/02/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.2 Done בית ספר רבין 0רשת  שגרתית  200/2013/02/00075 שוהם 1006879  

<1 0.3 Done 200/2013/02/00075 שוהם 1006880  רשת גן ילדים לשם שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/02/00075 שוהם 1006881  רשת שכונת יעלים שגרתית 

<1 0.4 Done מק 0111בריכת אגירה  שגרתית  200/2013/02/00075 שוהם 1006884  

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 9

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  18/02/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

ם ישובש כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום 
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.1 Done 200/2013/02/00166 שוהם 1006878  רשת אזור תעשייה צפוני שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/02/00168 שוהם 10000299  גן ילדים שכ. חמניות שגרתית 

<1 0.3 Done 00רשת רחוב קדם  שגרתית  200/2013/02/00168 שוהם 10005608  

<1 0.2 Done נת אלוניםרשת שכו שגרתית  200/2013/02/00167 שוהם 10005613  

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 10

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  25/02/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
קיםחיד  

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.3 Done חיבור מקורות עי חדר  שגרתית
 משאבות

 200/2013/02/00234 שוהם 1006882 

<1 0.1 Done 200/2013/02/00232 שוהם 10000298  בית ספר שכונת רקפות שגרתית 

<1 0.3 Done נת סחלביםרשת שכו שגרתית  200/2013/02/00235 שוהם 10001730  

<1 0.2 Done 200/2013/02/00233 שוהם 10005609  .רשת שכונת גבעולים ב שגרתית 

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 11

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  04/03/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.3 Done 200/2013/03/00020 שוהם 1006883  מיגדל מים שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/03/00021 שוהם 10000906  .רשת שכונת גבעולים א שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/03/00021 שוהם 10005600  שכונת כרמים שגרתית 

<1 0.4 Done 200/2013/03/00022 שוהם 10005618  רשת שכונת הדסים שגרתית 

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 12

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי  07/03/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011/חיידק מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

80 0.0 Done אקראי  ראש מקלחת ראשון ימין זמני ספירה כללית
 מקלחות גברים

מועדון ספורט  10003936 
 שוהם

 200/2013/03/00068 שוהם

7 0.0 Done תחתית אוגר מים חמים  ספירה כללית
 לאחר שתי דקות

מועדון ספורט  10003935 
 שוהם

 200/2013/03/00069 שוהם

 2    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 13

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  11/03/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

"למג מ"ל 011חיידק/   

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.2 Done בית ספר רבין 0רשת  שגרתית  200/2013/03/00095 שוהם 1006879  

<1 0.3 Done 200/2013/03/00094 שוהם 1006880  רשת גן ילדים לשם שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/03/00094 שוהם 1006881  רשת שכונת יעלים שגרתית 

<1 0.2 Done מק 0111בריכת אגירה  שגרתית  200/2013/03/00096 שוהם 1006884  

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 14

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  18/03/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.1 Done 200/2013/03/00165 שוהם 1006878  רשת אזור תעשייה צפוני שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/03/00165 שוהם 10000299  גן ילדים שכ. חמניות שגרתית 

<1 0.2 Done 00רשת רחוב קדם  שגרתית  200/2013/03/00165 שוהם 10005608  

<1 0.2 Done נת אלוניםרשת שכו שגרתית  200/2013/03/00166 שוהם 10005613  

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 15

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון  24/03/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
ידקיםח  

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.3 Done חיבור מקורות עי חדר  שגרתית
 משאבות

 200/2013/03/00236 שוהם 1006882 

<1 0.2 Done 200/2013/03/00237 שוהם 10000298  בית ספר שכונת רקפות שגרתית 

<1 0.3 Done כונת סחלביםרשת ש שגרתית  200/2013/03/00237 שוהם 10001730  

<1 0.3 Done 200/2013/03/00236 שוהם 10005609  .רשת שכונת גבעולים ב שגרתית 

 4    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 16

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  08/04/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.2 Done בית ספר רבין 0רשת  שגרתית  200/2013/04/00095 שוהם 1006879  

<1 0.2 Done דים לשםרשת גן יל שגרתית  200/2013/04/00093 שוהם 1006880  

<1 ND Done 200/2013/04/00093 שוהם 1006881  רשת שכונת יעלים שגרתית 

<1 ND Done 200/2013/04/00094 שוהם 1006883  מיגדל מים שגרתית 

<1 0.4 Done מק 0111בריכת אגירה  שגרתית  200/2013/04/00092 שוהם 1006884  

<1 0.3 Done 200/2013/04/00092 שוהם 10000906  .רשת שכונת גבעולים א שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/04/00092 שוהם 10005600  שכונת כרמים שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/04/00094 שוהם 10005618  רשת שכונת הדסים שגרתית 

 8    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 17

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  22/04/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

לור כ  מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.1 Done עשייה צפונירשת אזור ת שגרתית  200/2013/04/00235 שוהם 1006878  

<1 0.2 Done חיבור מקורות עי חדר  שגרתית

 משאבות
 200/2013/04/00236 שוהם 1006882 

<1 0.2 Done 200/2013/04/00238 שוהם 10000298  בית ספר שכונת רקפות שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/04/00235 שוהם 10000299  גן ילדים שכ. חמניות שגרתית 

<1 0.2 Done 200/2013/04/00235 שוהם 10001730  רשת שכונת סחלבים שגרתית 

<1 0.3 Done 00רשת רחוב קדם  שגרתית  200/2013/04/00234 שוהם 10005608  

<1 0.2 Done 200/2013/04/00233 שוהם 10005609  .רשת שכונת גבעולים ב שגרתית 

<1 0.3 Done אלונים רשת שכונת שגרתית  200/2013/04/00233 שוהם 10005613  

 8    :סה''כ דגימות 



13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 18

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 יום בשבוע שני  29/04/2013  :תאריך דגימה 

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

  ספירת
קיםחיד  

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.1 Done 200/2013/04/00316 שוהם 1006883  מיגדל מים שגרתית 

<1 0.3 Done 200/2013/04/00314 שוהם 10000906  .רשת שכונת גבעולים א שגרתית 

<1 0.2 Done והםש 10005600  שכונת כרמים שגרתית  200/2013/04/00313 

<1 0.2 Done 200/2013/04/00314 שוהם 10005618  רשת שכונת הדסים שגרתית 

ראש מקלחת אקראי  נכים ספירה כללית חריג 0.0 313
 מקלחות גברים

מועדון ספורט  10003936 
 שוהם

 200/2013/04/00324 שוהם

1 0.0 Done 0תחתית אוגר מים חמים  שמאל גברים ספירה כללית מועדון ספורט  10003934  
 שוהם

 200/2013/04/00324 שוהם

 6    :סה''כ דגימות 



 

13/05/2013 

  דוח תוצאות יומי  -  מי  שתיה

   :תאריך הדפסה

 :עד תאריך :מתאריך 31/12/2013 01/01/2013   :דף מספר 19

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

ך דגימהתארי   יום בשבוע שני  06/05/2013  :

 מחוז מרכז 72140  -  :מחוז 

 -  :נפה 

כלור   מס.מעבדה קוד נקודה שם נקודת דיגום שם ישוב
 חופשי

מ"ל 011חיידק/ מג"ל  

 MF  
  קוליפורם

E.Coli(Mug) 

מ"ל 011חיידק/ מ"ל 011חיידק/   

 MF 
 ק' צואתי 

מ"ל 011חיידק/  

 סטרפ
 צואתי '

מ"ל 0חיידק/  

רתספי   
 חידקים

מ"ל 011חיידק/  

מצב  פסדומונס א
 דגימה

קבוצת  הערות אתר
 בדיקות

 נפתית רמלה 72143 

<1 0.1 Done בית ספר רבין 0רשת  שגרתית  200/2013/05/00044 שוהם 1006879  

<1 0.2 Done 200/2013/05/00043 שוהם 1006880  רשת גן ילדים לשם שגרתית 

<1 0.2 Done ליםרשת שכונת יע שגרתית  200/2013/05/00046 שוהם 1006881  

<1 0.2 Done מק 0111בריכת אגירה  שגרתית  200/2013/05/00045 שוהם 1006884  

 4    :סה''כ דגימות 


