
22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי09/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

תלונה NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000024<MQL חריגבת חפר רשת א1007949  תלונהבת חפר רשת

תקין NO3   ל/גמ   NO3  19.6חנקה

תקין  Cl ל/גמ Cl  81.0כלוריד

חריג NTU 1.65עכירות

תקין OD/cm UV0.006

קוד נקודת תקין

דיגום

תלונה NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000025<MQL Doneבת חפר רשת ב1007950  תלונהבת חפר רשת

תקין NO3   ל/גמ   NO3  22.7חנקה

תקין  Cl ל/גמ Cl  91.8כלוריד

תקין NTU 0.55עכירות

תקין OD/cm UV0.005

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון13/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/01/0000400.24 Doneבת חפר רשת א1007949  תלונה-ללא תעודהבת חפר רשת

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני14/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000042<MQL Doneמכמורת א באר1007867  מקור מיםמכמרת

תקין NTU 0.21עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000043<MQL Doneמכמורת ב באר1007871  מקור מיםמכמרת

תקין NTU 0.12עכירות

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי15/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000077<MQL חריגחופית רשת א1007881  רשתחופית

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000071<MQL Doneאביחיל באר א10000957  מקור מיםאביחיל

תקין NTU 0.25עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000073<MQL חריגבית ינאי רשת א1007875  רשתבית ינאי

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000074<MQL חריגביתן אהרון רשת א1007888  רשתביתן אהרן

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000075<MQL חריגבת-חן רשת א1007904  רשתביתן אהרן

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/0000720.10 חריגאחיטוב רשת א1007952  רשתאחיטוב

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000076<MQL חריגגבעת שפירא חיבור מקורות1007898  כניסה ממקור גבעת שפירא

מקורות

7 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי16/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000082<MQL Doneבית יצחק באר א1008060  מקור מיםבית יצחק-שער

תקין NTU 0.35עכירות

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3-  חנקה NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/01/00008652.1 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון20/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000099<MQL Doneעין החורש באר ג1007929  מקור מיםעין החורש

תקין NTU 0.13עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000097<MQL Doneג.ח.מאוחד באר יוסף1007924  גבעת 

חיים(מאח

מקור מים

תקין NTU 0.13עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000098<MQL Doneהמעפיל באר ג1007936  מקור מיםהמעפיל

תקין NTU 0.16עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000096<MQL Doneג.ח.איחוד באר1007919  מקור מיםגבעת חיים(אחו

תקין NTU 0.11עכירות

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי23/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000145<MQL חריגעין החורש רשת א1007932  רשתעין החורש

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000146<MQL חריגחיבת ציון רשת א1008029  רשתחבת ציון

קוד נקודת תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000147<MQL Doneחרב לאת באר1008032  מקור מיםחרב לאת

תקין NTU 0.13עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000144<MQL חריגגאולי תימן רשת א1008041  רשתגאולי תימן

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000161<MQL חריגג.ח.איחוד רשת1007921  רשתגבעת חיים(אחו

5 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון27/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/03/00003825.00 Doneאביחיל באר א10000957  מקורות אביחיל

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין  Cl ל/גמ Cl  96.00כלוריד

תקין מג/ל TOC<MQL

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000208<MQL Doneמעברות באר1008049  מקור מיםמעברות

תקין NTU 0.14עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/01/000207<MQL Doneהעוגן באר1008044  מקור מיםהעגן

תקין NTU 0.10עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/000209<MQL חריגחניאל רשת א1007972  רשתחניאל

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני28/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/01/0002490.10 חריגבת חפר רשת א1007949  רשתבת חפר

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי30/01/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/03/00004759.00  10001474)RO כ ידידיה לאחר מתקןDone מקורות ידידיה

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

אקסלחריג בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/03/00001673.00 חריגהמעפיל באר ג1007936  מקורות המעפיל

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלתקין NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/03/00005358.00 לאחר בארות כרני 2,כ.חיים 10002914 

ד,גוטהפילד2, רופין
Done מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי05/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/02/000031<MQL Doneכ ידידיה באר ג1007989  מקור מיםידידיה

תקין NTU 0.11עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000039<MQL חריגבית הלוי רשת א1008014  רשתבית הלוי

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000040<MQL חריגכפר מונאש רשת א1008008  רשתכפר מונש

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/02/000032<MQL Doneמדרשת רופין באר1008001  מקור מיםמדרשת רופין

תקין NTU 0.11עכירות

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני11/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/03/000055<MQL Doneחניאל 100045742  מקורות חניאל

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין NTU 0.20עכירות

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/02/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת 

-מתכות

NTU עכירות 2013/02/0001630.13 Doneחופית רשת א1007881  תלונהחופית רשת

תקין Fe  ל/גקמ Fe  ברזל<MQL

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/02/0001620.15 Doneחופית חיבור מקורות1007883  תלונהחופית כניסה ממקור 

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000164<MQL חריגחופית חיבור מקורות1007883  כניסה ממקור חופית

מקורות

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת 

-מתכות

NTU עכירות 2013/02/0001590.12 Doneבארותיים רשת א1007961  תלונהבארותים רשת

תקין Fe  ל/גקמ Fe  ברזל<MQL

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/02/0001580.10 Doneבארותיים חיבור מקורות1007963  תלונהבארותים כניסה ממקור 

מקורות

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת 

-מתכות

NTU עכירות 2013/02/0001610.11 Doneחניאל רשת א1007972  תלונהחניאל רשת

תקין Fe  ל/גקמ Fe  ברזל<MQL

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/02/0001600.10 Doneחניאל חיבור מקורות1007974  תלונהחניאל כניסה ממקור 

מקורות

7 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי13/02/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי13/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/0001900.15 חריגחופית רשת א1007881  רשתחופית

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/0001910.16 חריגכ .ויתקין חיבור מקורות1007886  כניסה ממקור כפר ויתקין

מקורות

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/02/00019454.2 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

אקסלתקין פרמטרים 

אנאורגנים 

-פעם ב-3 

שנים

NH3-N ל/גמ * אמוניה 2013/04/000018<MQL Doneמכמורת ב באר1007871  מקורות מכמרת

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין CaCO3 ל/גמ Alkalinity160.00

תקין  Ca ל/גמ Ca  66.50סידן

תקין Na ל/גמ Na 28.00נתרן

תקין K ל/גמ K  1.00אשלגן

תקין Al ל/גקמ Al  23.00חמרן

תקין CaCO3 mmol/l Hardness 199.82קשיות



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי13/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/04/00001911.00 Doneמכמורת ב באר1007871  מקורות מכמרת

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין  Cl ל/גמ Cl  45.00כלוריד

תקין מג/ל TOC<MQL

אקסלתקין מלאה 

-פרמטרים 

אנאורגניים

Mg ל/גמ Mg מגנזיום 2013/04/0000208.20 Doneמכמורת ב באר1007871  מקורות מכמרת

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

6 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון17/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000224<MQL חריגעין החורש נ.ח .באר ג1007930  כניסה ממקור עין החורש

מים פרטי

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000223<MQL חריגגאולי תימן חיבור מקורות1008043  כניסה ממקור גאולי תימן

מקורות

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי19/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000283<MQL חריגעין החורש רשת א1007932  רשתעין החורש

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000281<MQL חריגכ חוגלה חיבור מקורות1008040  כניסה ממקור חגלה

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000282<MQL חריגכפר הרואה רשת א1008023  רשתכפר הרא"ה

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני25/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000039<MQL Doneבאר גוטהפילד 100029132  מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין NTU 0.25עכירות

אקסלתקין בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/04/00004061.00 Doneבאר גוטהפילד 100029132  מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלתקין NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/04/00004162.00 לאחר בארות כרני 2,כ.חיים 10002914 

ד,גוטהפילד2, רופין
Done מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי26/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000353<MQL חריגאמץ רשת א1007958  רשתאמץ

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000354<MQL חריגבארותיים חיבור מקורות1007963  כניסה ממקור בארותים

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000355<MQL חריגבורגתא חיבור מקורות1007971  כניסה ממקור בורגתה

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000356<MQL חריגגן יאשיה רשת א1007955  רשתגן יאשיה

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי27/02/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000392<MQL חריגבת חפר רשת א1007949  רשתבת חפר

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/02/000391<MQL חריגבחן רשת א1007946  רשתבחן

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון03/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000080.12 חריגהדר עם רשת  א1007983  רשתהדר עם

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000060.13 חריגבית הלוי חיבור מקורות1008019  כניסה ממקור בית הלוי

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000070.14 חריגכפר מונאש רשת א1008008  רשתכפר מונש

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000090.14 חריגכפר מונש חיבור מקורות1008013  כניסה ממקור כפר מונש

מקורות

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי06/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000490.72 Doneאביחיל רשת א1007901  רשתאביחיל

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000470.66 חריגכ .ויתקין חיבור מקורות1007886  כניסה ממקור כפר ויתקין

מקורות

תכנית תקין

דיגום

מי רשת 

-מתכות

Fe  ל/גקמ Fe  ברזל 2013/03/000052<MQL Doneב חרות רשת א1007915  רשתבית חרות

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תכנית תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/03/0000530.11 Doneב חרות רשת א1007915  רשתבית חרות

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000500.70 Doneב חרות חיבור מקורות1007917  כניסה ממקור בית חרות

מקורות

תכנית תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/03/0000540.15 Doneב חרות חיבור מקורות1007917  כניסה ממקור בית חרות

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0000510.68 חריגגבעת שפירא חיבור מקורות1007898  כניסה ממקור גבעת שפירא

מקורות



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

7 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני11/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0001200.75 Doneחופית חיבור מקורות1007883  כניסה ממקור חופית

מקורות

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0001220.75 Doneעין החורש נ.ח .באר ג1007930  כניסה ממקור עין החורש

מים פרטי

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0001210.76 Doneגאולי תימן חיבור מקורות1008043  כניסה ממקור גאולי תימן

מקורות

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000035<MQL Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין NTU 0.40עכירות

אקסלחריג בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/04/00003679.00 חריגכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין  Cl ל/גמ Cl  72.00כלוריד

תקין OD/cm UV17.00

תקין מג/ל TOC1.10



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין פרמטרים 

אנאורגנים 

-פעם ב-3 

שנים

NH3-N ל/גמ * אמוניה 2013/05/0000660.22 Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין CaCO3 ל/גמ Alkalinity156.00

תקין  Ca ל/גמ Ca  64.00סידן

תקין Na ל/גמ Na 40.00נתרן

תקין K ל/גמ K  1.90אשלגן

תקין Al ל/גקמ Al  5.00חמרן

תקין CaCO3 mmol/l Hardness 205.11קשיות



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

4 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין מלאה 

-פרמטרים 

אנאורגניים

Co/Pt צבע 2013/05/000067<MQL חריגכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין pH *  pH 7.31ערך

תקין uS/cm 577.00* מוליכות

תקין מג/ל 342.00מוצקים נמסים

תקין SO4 ל/גמ SO4   15.00גופרה

תקין Mg ל/גמ Mg 11.00מגנזיום

תקין Fe  ל/גקמ Fe  158.00ברזל

תקין Cu ל/גקמ Cu 25.00נחושת

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Mn ל/גקמ Mn  41.00מנגן

תקין Cd ל/גקמ Cd  קדמיום<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תקין Ba ל/גקמ Ba  57.00בריום

תקין As ל/גקמ As  ארסן<MQL

תקין Hg ל/גקמ Hg  כספית<MQL

תקין Phen ל/גקמ MQL>פנולים



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

5 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין מלאה 

-פרמטרים 

אנאורגניים

MBAS ל/גמ דטרגנטים 2013/05/000067<MQL חריגכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין Ni ל/גקמ Ni ניקל<MQL

תקין Ag ל/גקמ Ag  כסף<MQL

תקין B ל/גקמ (B)  0.03בורון

תקין מג\ל (S-) 0.00סולפידים

חריג ppm 4920.00*שמנים ושומנים 

תקין מקג/ל Benzo(a)pyrene<MQL

תקין ppm P P  0.38זרחן

תקין מג/ל Bromide (Br)0.22

תקין מג/ל Bicarbonate 

(HCO3)

190.16

תקין מקג/ל Molybdenum 

(Mo)

<MQL

חריג TON Odor6.00 ריח

תקין ppb *  (Zink) 32.00אבץ

תקין NC מקג/ל Cyanide - 

MicroDist*

<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

6 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין מלאה 

-פרמטרים 

אנאורגניים

  Se ל/גקמ (Selenium - ICP) 

* סלניום

2013/05/000067<MQL חריגכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

חריג  F- ל/גמ *  (Fluoride)  

פלואוריד

0.10



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

7 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין  מלאה  

VOC+PEST(

+ALD+CHLA

C+FORM)+P

hthal+VC

מקג/ל Chlorobenzene 2013/05/000068<MQL Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroben

zene

<MQL

תקין מקג/ל 1,4-Dichloroben

zene

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroetha

ne

<MQL

תקין מקג/ל 1,1-Dichloroethy

lene

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroethy

lenes

<MQL

תקין מקג/ל 1,1,1-Trichloroet

hane

<MQL

תקין מקג/ל Trichloroethylen

e

<MQL

תקין מקג/ל Tetrachloroethyl

ene

<MQL

תקין מקג/ל Chloroform<MQL

תקין מקג/ל Carbon 

tetrachloride

<MQL

תקין מקג/ל Toluene<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

8 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין  מלאה  

VOC+PEST(

+ALD+CHLA

C+FORM)+P

hthal+VC

מקג/ל Xylenes 2013/05/000068<MQL Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין מקג/ל Styrene<MQL

תקין מקג/ל Ethylene 

dibromide

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dibromo-3-c

hloropropane

<MQL

תקין מקג/ל Alachlor<MQL

תקין מקג/ל Atrazine<MQL

תקין מקג/ל Chlordane<MQL

תקין מקג/ל DDT<MQL

תקין מקג/ל Endrine<MQL

תקין מקג/ל Heptachlor<MQL

תקין מקג/ל Lindane<MQL

תקין מקג/ל Methoxychlor<MQL

תקין מקג/ל Permethrin<MQL

תקין מקג/ל Simazine<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

9 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין  מלאה  

VOC+PEST(

+ALD+CHLA

C+FORM)+P

hthal+VC

מקג/ל Trifluralin 2013/05/000068<MQL Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין מקג/ל Dioctylphthalate0.69

תקין מקג/ל Formaldehyde<MQL

תקין מקג/ל Aldicarb<MQL

תקין מקג/ל 2,4-D<MQL

תקין מקג/ל 2,4,5-TP<MQL

תקין מקג/ל MTBE *<MQL

תקין מקג/ל Benzene<MQL

תקין מקג/ל Ethyl Benzene<MQL

תקין מקג/ל cis-1,2 

Dichloroethylen

e

<MQL

תקין מקג/ל cis+trans 1,2 

Dichloroethylen

e

<MQL

תקין מקג/ל Heptachlor 

Epoxide

<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

10 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין  מלאה  

VOC+PEST(

+ALD+CHLA

C+FORM)+P

hthal+VC

מקג/ל Trihalomethanes 2013/05/000068<MQL Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

5 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני18/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0002050.49 חריגבארותיים רשת א1007961  רשתבארותים

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0002060.47 חריגבורגתא רשת א1007969  רשתבורגתה

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי19/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/03/0002340.80 Doneאחיטוב חיבור מקורות1007954  כניסה ממקור אחיטוב

מקורות

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי20/03/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/03/0002750.16 Doneבית יצחק רשת א1008066  רשתבית יצחק-שער

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/03/00027444.0 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי02/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0000030.32 כפר חיים-הדר עם חיבור 1008000 

מקורות
חריג כניסה ממקור כפר חיים

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0000040.31 חריגבית הלוי רשת א1008014  רשתבית הלוי

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני08/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000120<MQL Doneמכמורת א באר1007867  מקור מיםמכמרת

תקין NTU 0.11עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000121<MQL Doneמכמורת ב באר1007871  מקור מיםמכמרת

תקין NTU 0.16עכירות

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי09/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000162<MQL Doneאביחיל באר א10000957  מקור מיםאביחיל

תקין NTU 0.21עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0001610.13 חריגכ .ויתקין חיבור מקורות1007886  כניסה ממקור כפר ויתקין

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0001600.10 חריגבת-חן רשת א1007904  רשתביתן אהרן

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0001590.14 חריגב חרות רשת א1007915  רשתבית חרות

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי10/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000174<MQL Doneבית יצחק באר א1008060  מקור מיםבית יצחק-שער

תקין NTU 0.38עכירות

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/04/00017247.2 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/04/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002260.12 חריגעין החורש רשת א1007932  רשתעין החורש

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002310.12 חריגכ חוגלה רשת א1008038  רשתחגלה

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/000225<MQL חריגכפר הרואה רשת א1008023  רשתכפר הרא"ה

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002300.13 חריגחיבת ציון רשת א1008029  רשתחבת ציון

אקסלחריג בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/05/00002080.00 חריג          כ ידידיה נ.ח .באר ג1007992  מקורות ידידיה

פרטי-מעבדה 

מרכזית

כניסה ממקור 

מים פרטי

אקסלתקין מי גלם NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/05/00005415.00  10001474)RO כ ידידיה לאחר מתקןDone מקורות ידידיה

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

אקסלתקין מי גלם NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/05/00007456.00 כפר ידידיה מים מסופקים 10005168 

לאחר הטיפול ,מיהול וחיטוי
Done מקורות ידידיה

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002270.12 חריגביתן אהרון חיבור מקורות1007890  כניסה ממקור ביתן אהרן

מקורות



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/05/00006961.00 לאחר בארות כרני 2,כ.חיים 10002914 

ד,גוטהפילד2, רופין
Done מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000223<MQL Doneחרב לאת באר1008032  מקור מיםחרב לאת

תקין NTU 0.36עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002240.13 חריגיד חנה רשת ב1007944  רשתיד חנה

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002280.13 חריגגאולי תימן רשת א1008041  רשתגאולי תימן

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0002290.10 חריגג.ח.איחוד רשת1007921  רשתגבעת חיים(אחו

13 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

Fe  ל/גקמ Fe  ברזל 2013/04/000271<MQL Doneאלכס סולדינר0  בדיקה לסריקה גן יאשיה

כללית 

למיקרומזהמים 

אורגניים נדיפים 

וסמי-נדיפים ללא 

ממצאים חשודים .

סריקת מזהמים 

נדיפים ונדיפים 

למחצה בוצעו לפי 

EPA-שיטות ה

524.2,252.2  בב

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Mn ל/גקמ Mn  מנגן<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Cd ל/גקמ Cd  קדמיום<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תקין Ba ל/גקמ Ba  69.8בריום

תקין As ל/גקמ As  ארסן<MQL

תקין Se ל/גקמ Se  סלניום<MQL

תקין Ni ל/גקמ Ni ניקל<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

4 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תקין Ag ל/גקמ Ag  כסף<MQL

תקין Al ל/גקמ Al  חמרן<MQL

תקין מקג/ל Chlorobenzene<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroben

zene

<MQL

תקין מקג/ל 1,4-Dichloroben

zene

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroetha

ne

<MQL

תקין מקג/ל 1,1-Dichloroethy

lene

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroethy

lenes

<MQL

תקין מקג/ל 1,1,1-Trichloroet

hane

<MQL

תקין מקג/ל Trichloroethylen

e

<MQL

תקין מקג/ל Tetrachloroethyl

ene

<MQL

תקין מקג/ל Chloroform0.1

תקין מקג/ל Carbon 

tetrachloride

0.4

תקין מקג/ל Toluene<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

5 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

מקג/ל Xylenes 2013/04/0002711.2 Doneאלכס סולדינר0  בדיקה לסריקה גן יאשיה

כללית 

למיקרומזהמים 

אורגניים נדיפים 

וסמי-נדיפים ללא 

ממצאים חשודים .

סריקת מזהמים 

נדיפים ונדיפים 

למחצה בוצעו לפי 

EPA-שיטות ה

524.2,252.2  בב

תקין מקג/ל Styrene<MQL

תקין מקג/ל Ethylene 

dibromide

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dibromo-3-c

hloropropane

<MQL

תקין מקג/ל Vinyl chloride<MQL

תקין מקג/ל Benzene<MQL

תקין מקג/ל Ethyl Benzene<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

6 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

Fe  ל/גקמ Fe  ברזל 2013/04/000272<MQL Doneמשפחת שוורץ0  גן יאשיה

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Mn ל/גקמ Mn  מנגן<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Cd ל/גקמ Cd  קדמיום<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תקין Ba ל/גקמ Ba  69.7בריום

תקין As ל/גקמ As  ארסן<MQL

תקין Se ל/גקמ Se  סלניום<MQL

תקין Ni ל/גקמ Ni ניקל<MQL

תקין Ag ל/גקמ Ag  כסף<MQL

תקין Al ל/גקמ Al  חמרן<MQL

תקין מקג/ל Chlorobenzene<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroben

zene

<MQL

תקין מקג/ל 1,4-Dichloroben

zene

<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

7 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

מקג/ל 1,2-Dichloroetha

ne

2013/04/000272<MQL Doneמשפחת שוורץ0  גן יאשיה

תקין מקג/ל 1,1-Dichloroethy

lene

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroethy

lenes

<MQL

תקין מקג/ל 1,1,1-Trichloroet

hane

<MQL

תקין מקג/ל Trichloroethylen

e

<MQL

תקין מקג/ל Tetrachloroethyl

ene

<MQL

תקין מקג/ל Chloroform<MQL

תקין מקג/ל Carbon 

tetrachloride

0.2

תקין מקג/ל Toluene<MQL

תקין מקג/ל Xylenes1.1

תקין מקג/ל Styrene<MQL

תקין מקג/ל Ethylene 

dibromide

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dibromo-3-c

hloropropane

<MQL

תקין מקג/ל Vinyl chloride<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

8 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

מקג/ל Benzene 2013/04/000272<MQL Doneמשפחת שוורץ0  גן יאשיה

תקין מקג/ל Ethyl Benzene<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

9 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

Fe  ל/גקמ Fe  ברזל 2013/04/000273<MQL Doneמשפחת ברגר0  גן יאשיה

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Mn ל/גקמ Mn  מנגן<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Cd ל/גקמ Cd  קדמיום<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תקין Ba ל/גקמ Ba  65.4בריום

תקין As ל/גקמ As  ארסן<MQL

תקין Se ל/גקמ Se  סלניום<MQL

תקין Ni ל/גקמ Ni ניקל<MQL

תקין Ag ל/גקמ Ag  כסף<MQL

תקין Al ל/גקמ Al  חמרן<MQL

תקין מקג/ל Chlorobenzene<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroben

zene

<MQL

תקין מקג/ל 1,4-Dichloroben

zene

<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

10 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

מקג/ל 1,2-Dichloroetha

ne

2013/04/000273<MQL Doneמשפחת ברגר0  גן יאשיה

תקין מקג/ל 1,1-Dichloroethy

lene

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dichloroethy

lenes

<MQL

תקין מקג/ל 1,1,1-Trichloroet

hane

<MQL

תקין מקג/ל Trichloroethylen

e

<MQL

תקין מקג/ל Tetrachloroethyl

ene

<MQL

תקין מקג/ל Chloroform<MQL

תקין מקג/ל Carbon 

tetrachloride

0.2

תקין מקג/ל Toluene<MQL

תקין מקג/ל Xylenes1.1

תקין מקג/ל Styrene<MQL

תקין מקג/ל Ethylene 

dibromide

<MQL

תקין מקג/ל 1,2-Dibromo-3-c

hloropropane

<MQL

תקין מקג/ל Vinyl chloride<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

11 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין זמני אירוע מים 

20.5.13

מקג/ל Benzene 2013/04/000273<MQL Doneמשפחת ברגר0  גן יאשיה

תקין מקג/ל Ethyl Benzene<MQL

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני22/04/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני22/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000312<MQL Doneעין החורש באר ג1007929  מקור מיםעין החורש

תקין NTU 0.14עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000314<MQL Doneג.ח.מאוחד באר יוסף1007924  גבעת 

חיים(מאח

מקור מים

תקין NTU 0.29עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000311<MQL Doneהמעפיל באר ג1007936  מקור מיםהמעפיל

תקין NTU 0.12עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/000315<MQL חריגאחיטוב חיבור מקורות1007954  כניסה ממקור אחיטוב

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0003180.14 חריגבת חפר רשת א1007949  רשתבת חפר

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000313<MQL Doneג.ח.איחוד באר1007919  מקור מיםגבעת חיים(אחו

תקין NTU 0.18עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/000316<MQL חריגבחן רשת א1007946  רשתבחן

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/000317<MQL חריגבחן חיבור מקורות1007948  כניסה ממקור בחן

מקורות



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני22/04/2013תאריך דיגום

8 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי23/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0003470.11 חריגמשמר השרון רשת א1008056  רשתמשמר השרון

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000346<MQL Doneמעברות באר1008049  מקור מיםמעברות

תקין NTU 0.21עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/000348<MQL חריגאמץ רשת א1007958  רשתאמץ

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0003490.10 חריגבארותיים חיבור מקורות1007963  כניסה ממקור בארותים

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0003510.10 חריגבורגתא חיבור מקורות1007971  כניסה ממקור בורגתה

מקורות

5 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/04/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

PAH + 

 MTBE+BTE

X

NTU עכירות 2013/04/0004170.19 Doneכ ידידיה באר ב1007988  מקור מיםידידיה

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תקין מקג/ל Toluene<MQL

תקין מקג/ל Xylenes<MQL

תקין מקג/ל MTBE *<MQL

תקין מקג/ל Benzene<MQL

תקין מקג/ל Acenaphtalene*<MQL

תקין מקג/ל Fluorene*<MQL

תקין מקג/ל Phenanthrene*<MQL

תקין מקג/ל Anthracene*<MQL

תקין מקג/ל Pyrene*<MQL

תקין מקג/ל Benzo(a)anthrac

ene*

<MQL

תקין מקג/ל Chrysene*<MQL

תקין מקג/ל Benzo(b)fluorant

hene*

<MQL

תקין מקג/ל Benzo(k)fluroant

hene*

<MQL



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

4 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

PAH + 

 MTBE+BTE

X

מקג/ל Benzo(a)pyrene 2013/04/000417<MQL Doneכ ידידיה באר ב1007988  מקור מיםידידיה

תקין מקג/ל Indeno(1,1,3-c,d

)pyrene*

<MQL

תקין מקג/ל Dibenzo(ah)anth

racene*

<MQL

תקין מקג/ל Benzo(ghi)peryl

ene*

<MQL

תקין מקג/ל Ethyl Benzene<MQL

אקסלתקין בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00009860.00 Doneבאר גוטהפילד 100029132  מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלתקין תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/06/000105<MQL Doneחניאל 100045742  מקורות חניאל

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין NTU 0.15עכירות

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני29/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/04/0004200.69 כפר חיים-הדר עם חיבור 1008000 

מקורות
חריג כניסה ממקור כפר חיים

מקורות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000418<MQL Doneכ ידידיה באר ג1007989  מקור מיםידידיה

תקין NTU 0.14עכירות

אקסלחריג בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00004174.00 חריגהמעפיל באר ג1007936  מקורות המעפיל

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000419<MQL Doneמדרשת רופין באר1008001  מקור מיםמדרשת רופין

תקין NTU 0.15עכירות

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי30/04/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין תלונה NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/04/000434<MQL Doneבית משפחת לביא0  תלונהבארותים

תקין NO3   ל/גמ   NO3  27.4חנקה

תקין  Cl ל/גמ Cl  138כלוריד

תקין NTU 0.13עכירות

תקין OD/cm UV0.006

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי07/05/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/0000630.10 חריגחופית רשת א1007881  רשתחופית

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000064<MQL חריגאביחיל רשת א1007901  רשתאביחיל

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/0000660.10 חריגחבצלת השרון רשת א1007906  רשתחבצלת השרון

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000065<MQL חריגגבעת שפירא רשת1007895  רשתגבעת שפירא

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי08/05/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/05/00009343.4 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון19/05/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00010158.00 לאחר בארות כרני 2,כ.חיים 10002914 

ד,גוטהפילד2, רופין
Done מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

1 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי21/05/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000231<MQL חריגמשמר השרון רשת א1008056  רשתמשמר השרון

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000229<MQL חריגבארותיים רשת א1007961  רשתבארותים

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000230<MQL חריגבורגתא חיבור מקורות1007971  כניסה ממקור בורגתה

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000232<MQL חריגעולש רשת א1007965  רשתעלש

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000233<MQL חריגאחיטוב חיבור מקורות1007954  כניסה ממקור אחיטוב

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/0002360.10 חריגגאולי תימן חיבור מקורות1008043  כניסה ממקור גאולי תימן

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000235<MQL חריגבת חפר רשת א1007949  רשתבת חפר

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/05/000234<MQL חריגבחן חיבור מקורות1007948  כניסה ממקור בחן

מקורות

8 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני27/05/2013תאריך דיגום



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

2 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני27/05/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/06/000095<MQL Doneכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין NTU 0.25עכירות

אקסלחריג בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00009686.00 חריגכפר חיים באר ד10002911  מקורות כפר חיים

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלתקין בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00004269.00 Doneמשמר השרון באר ב1008054  מקורות משמר השרון

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלחריג  מלאה  

VOC+PEST(

+ALD+CHLA

C+FORM)+P

hthal+VC

מקג/ל MTBE * 2013/07/000016155.30 חריגמשמר השרון באר ב1008054  מקורות משמר השרון

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלתקין תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/06/000099<MQL Doneבאר גוטהפילד 100029132  מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

תקין NTU 0.40עכירות



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

3 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני27/05/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

אקסלתקין בדיקה 

מצומצמת במי 

שתיה -

3פרמטרים

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00010062.00 Doneבאר גוטהפילד 100029132  מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

מקור מים

אקסלתקין NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00010259.00 לאחר בארות כרני 2,כ.חיים 10002914 

ד,גוטהפילד2, רופין
Done מקורות כפר מונש

פרטי-מעבדה 

מרכזית

צומת מיהול

7 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי05/06/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

מי רשת 

-מתכות

Fe  ל/גקמ Fe  ברזל 2013/06/00004530.40 Doneבית יצחק מיכל1008064  מאגר/בריכהבית יצחק-שער

תקין Cu ל/גקמ Cu נחושת<MQL

תקין Cr ל/גקמ Cr  כרום<MQL

תקין Zn ל/גקמ Zn  אבץ<MQL

תקין Pb ל/גקמ Pb  עופרת<MQL

תכנית תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/06/0000460.68 Doneבית יצחק מיכל1008064  מאגר/בריכהבית יצחק-שער

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/06/00004950.8 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי11/06/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0001100.70 Doneאחיטוב חיבור מקורות1007954  כניסה ממקור אחיטוב

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0001120.68 חריגבת חפר רשת א1007949  רשתבת חפר

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0001110.69 חריגבחן רשת א1007946  רשתבחן

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון16/06/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/06/0001600.18 Doneמשמר השרון רשת א1008056  תלונהמשמר השרון רשת

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/06/0001580.35 Doneכפר מונאש רשת א1008008  תלונהכפר מונש רשת

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/06/0001610.22 Doneכפר מונש חיבור מקורות1008013  תלונהכפר מונש כניסה ממקור 

מקורות

קוד נקודת תקין

דיגום

מי רשת  -

עכירות

NTU עכירות 2013/06/0001590.23 Doneמדרשת רופין רשת1008003  תלונהמדרשת רופין רשת

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני17/06/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0001670.19 חריגבורגתא רשת א1007969  רשתבורגתה

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0001680.23 חריגגן יאשיה רשת א1007955  רשתגן יאשיה

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0001690.19 חריגחניאל רשת א1007972  רשתחניאל

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני24/06/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0002660.27 כפר חיים-הדר עם חיבור 1008000 

מקורות
חריג כניסה ממקור כפר חיים

מקורות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/06/0002650.26 חריגבית הלוי חיבור מקורות1008019  כניסה ממקור בית הלוי

מקורות

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני01/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000001<MQL Doneמכמורת א באר1007867  מקור מיםמכמרת

תקין NTU 0.22עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000002<MQL Doneמכמורת ב באר1007871  מקור מיםמכמרת

תקין NTU 0.19עכירות

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי02/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/07/0000110.63 חריגאביחיל חיבור מקורות1007903  כניסה ממקור אביחיל

מקורות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000013<MQL Doneאביחיל באר א10000957  מקור מיםאביחיל

תקין NTU 0.18עכירות

תכנית חריג

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/07/0000120.62 חריגב חרות רשת א1007915  רשתבית חרות

3 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי04/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

שונותתקין תלונה NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000076<MQL Doneמטבח0  גן יאשיה

תקין NO3   ל/גמ   NO3  40.9חנקה

תקין  Cl ל/גמ Cl  96.8כלוריד

תקין NTU 0.16עכירות

תקין OD/cm UV0.009

קוד נקודת תקין

דיגום

NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000075<MQL Doneגן יאשיה רשת א1007955  רשתגן יאשיה

תקין NO3   ל/גמ   NO3  40.8חנקה

תקין  Cl ל/גמ Cl  98.2כלוריד

תקין NTU 0.14עכירות

תקין OD/cm UV0.008

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי09/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/07/0001240.77 Doneעין החורש רשת א1007932  רשתעין החורש

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/07/0001230.78 Doneחיבת ציון רשת א1008029  רשתחבת ציון

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000106<MQL Doneחרב לאת באר1008032  מקור מיםחרב לאת

תקין NTU 0.27עכירות

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/07/0001070.75 Doneגאולי תימן רשת א1008041  רשתגאולי תימן

תכנית תקין

דיגום

F  -מי רשת  F- ל/גמ F פלואוריד 2013/07/0001250.76 Doneג.ח.איחוד רשת1007921  רשתגבעת חיים(אחו

5 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי10/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000174<MQL Doneעין החורש באר ג1007929  מקור מיםעין החורש

תקין NTU 0.29עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000172<MQL Doneג.ח.מאוחד באר יוסף1007924  גבעת 

חיים(מאח

מקור מים

תקין NTU 0.18עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000173<MQL Doneהמעפיל באר ג1007936  מקור מיםהמעפיל

תקין NTU 0.17עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000171<MQL Doneג.ח.איחוד באר1007919  מקור מיםגבעת חיים(אחו

תקין NTU 0.14עכירות

4 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי16/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000306<MQL Doneמעברות באר1008049  מקור מיםמעברות

תקין NTU 0.19עכירות

תכנית תקין

דיגום

תלת חודשית NO2 ל/גמ NO2  חנקית 2013/07/000305<MQL Doneהעוגן באר1008044  מקור מיםהעגן

תקין NTU 0.17עכירות

2 סה"כ דגימות לתאריך :



22/07/2013

דוח תוצאות
תאריך הדפסה :

1 דף :

01/01/201322/07/2013 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/07/2013תאריך דיגום

סופית

שם נקודת הדיגום קבוצת תוצאהיחידותמס.מעבדהנק .דיגום

בדיקות
סוג 

דגימה

מרכיב מצבישוב

בדיקה

מצב

דגימה

-  נפה :

- מחוז :

אתר/

תאגיד

הערות סוג נקודה

 72140

נפתית נתניה72141 

מחוז מרכז

קוד נקודת תקין

דיגום

NO3  מי רשת 

-חנקה

NO3   ל/גמ   NO3  חנקה 2013/07/00033747.7 בית יצחק צומת מיהול באר 10001019 

א
Done צומת מיהולבית יצחק-שער

1 סה"כ דגימות לתאריך :


