
ספק מיםאתרשם ישוב קוד ישובנפהמחוזשם נקודה יחידות תוצאות שם כימי שם פרמטר תאריך דגימה קוד ישןקוד נקודה

10081521.42E+0812/02/2012F פלואורידF0.5 F- מי נתניהמכון וינגייטנתניה72140721417400מכון וינגייט רשת אמג/ל

10059491.41E+0809/12/2012F פלואורידF0.89 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 1א נורדאומג/ל

10059501.41E+0809/12/2012F פלואורידF0.87 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 1ב דיור לעולהמג/ל

10059511.41E+0809/12/2012F פלואורידF0.87 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 2א דורהמג/ל

10059521.41E+0823/09/2012F פלואורידF0.32 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 3א בן ציוןמג/ל

10059531.41E+0823/09/2012F פלואורידF0.28 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 3ב אזורימג/ל

10059541.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.1 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 4א רמת אפרייםמג/ל

10059561.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.44 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 5ב רח.בן יהודהמג/ל

10059581.41E+0811/03/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 6ב אוסישקיןמג/ל

10059591.41E+0808/07/2012עכירותTURB0.35NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 7ב הרצל

10059591.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.2 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 7ב הרצלמג/ל

10059611.41E+0811/11/2012F פלואורידF0.59 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 8א ריינסמג/ל

10059621.41E+0811/11/2012F פלואורידF0.6 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 8ב סוקולובמג/ל

10059631.41E+0809/10/2012עכירותTURB0.14NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 9א עמידר

10059631.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.1 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 9א עמידרמג/ל

10059641.41E+0811/03/2012F פלואורידF0.55 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 9ב רח.עמק חפרמג/ל

10059651.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.47 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 10א עין התכלתמג/ל

10059661.41E+0809/10/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 10ב ק.צאנזמג/ל

10059671.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.37 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 11א ותיקימג/ל

10059691.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.34 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 12א נוה איתמרמג/ל

10059701.41E+0804/03/2012F פלואורידF0.77 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 12ב סלעמג/ל

10059711.41E+0802/01/2012F פלואורידF0.53 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0812/02/2012F פלואורידF0.32 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0804/03/2012F פלואורידF0.78 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0815/04/2012F פלואורידF0.71 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0806/05/2012F פלואורידF0.74 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.69 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.11 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.72 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0809/09/2012F פלואורידF0.28 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.36 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0804/11/2012F פלואורידF0.28 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל

10059711.41E+0802/12/2012F פלואורידF0.65 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות מרכזימג/ל



10059721.41E+0808/07/2012עכירותTURB0.31NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 2ב נאות גולדה

10059721.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.24 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 2ב נאות גולדהמג/ל

10059741.41E+0819/02/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 4ב רחוב איתמר בן אבימג/ל

10059741.41E+0816/04/2012עכירותTURB0.34NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי

10059761.41E+0804/01/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 29מג/ל

10059761.41E+0829/02/2012F פלואורידF0.69 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 29מג/ל

10059761.41E+0828/03/2012F פלואורידF0.43 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 29מג/ל

10059761.41E+0824/05/2012F פלואורידF0.47 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 29מג/ל

10059761.41E+0819/07/2012F פלואורידF0.7 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 29מג/ל

10059761.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.39 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 29מג/ל

10059791.41E+0804/01/2012F פלואורידF1.02 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0829/02/2012F פלואורידF0.69 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0828/03/2012F פלואורידF0.64 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0824/05/2012F פלואורידF0.72 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0820/06/2012F פלואורידF0.73 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0819/07/2012F פלואורידF0.89 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0814/08/2012F פלואורידF0.77 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.1 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0806/11/2012F פלואורידF0.73 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059791.41E+0804/12/2012F פלואורידF0.69 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 35מג/ל

10059801.41E+0804/01/2012F פלואורידF0.61 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0829/02/2012F פלואורידF0.67 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0828/03/2012F פלואורידF0.57 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0824/05/2012F פלואורידF0.75 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0820/06/2012F פלואורידF0.64 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0819/07/2012F פלואורידF0.69 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0814/08/2012F פלואורידF5.01 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0823/08/2012Fluoride)  פלואורידF0.6 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0809/10/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059801.41E+0806/11/2012F פלואורידF0.45 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 37מג/ל

10059811.41E+0802/01/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0826/02/2012F פלואורידF0.47 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0828/03/2012F פלואורידF0.21 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.63 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0817/06/2012F פלואורידF0.56 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל



10059811.41E+0815/07/2012F פלואורידF0.32 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0812/08/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0810/09/2012F פלואורידF0.79 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0810/10/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0804/11/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059811.41E+0806/12/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 39מג/ל

10059821.41E+0802/01/2012F פלואורידF0.97 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0826/02/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0828/03/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.65 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0817/06/2012F פלואורידF0.66 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0815/07/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0812/08/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0810/09/2012F פלואורידF0.79 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0810/10/2012F פלואורידF0.62 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059821.41E+0806/12/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 40מג/ל

10059831.41E+0802/01/2012F פלואורידF0.99 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0826/02/2012F פלואורידF0.34 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0828/03/2012F פלואורידF0.46 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.64 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0812/08/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0810/09/2012F פלואורידF0.79 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0810/10/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0808/11/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059831.41E+0806/12/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 42מג/ל

10059841.41E+0802/01/2012F פלואורידF1.02 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059841.41E+0826/02/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059841.41E+0828/03/2012F פלואורידF0.77 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059841.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.63 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059841.41E+0817/06/2012F פלואורידF0.6 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059841.41E+0812/08/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059841.41E+0810/09/2012F פלואורידF0.77 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 43מג/ל

10059851.41E+0804/01/2012F פלואורידF3.85 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 26מג/ל

10059851.41E+0816/01/2012F פלואורידF0.8 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 26מג/ל

10059851.41E+0818/01/2012F פלואורידF0.15 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400נקודת חיבור באר 26מג/ל



10059861.41E+0815/04/2012F פלואורידF0.73 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 13א גבעת פולגמג/ל

10059881.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.36 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 14א גבעת האירוסיםמג/ל

10059891.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.67 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 14ב שכ  נוף גליםמג/ל

10059901.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.68 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 15א שכ  נוה שלוםמג/ל

10059911.41E+0816/04/2012עכירותTURB0.3NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 15ב שכ  מכנס

10059911.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.36 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 15ב שכ  מכנסמג/ל

10059921.41E+0816/04/2012עכירותTURB0.48NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 16א רח  רמז

10059921.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.47 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 16א רח  רמזמג/ל

10059931.41E+0808/07/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 16ב רח  ספירמג/ל

10059941.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.67 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 17א רמת חןמג/ל

10059951.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.29 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 17ב אזורים רח  מוצקיןמג/ל

10059961.41E+0808/07/2012עכירותTURB0.22NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 18א שכון עמליה ותיקים

10059961.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.13 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 18א שכון עמליה ותיקיםמג/ל

10059971.41E+0823/05/2012F פלואורידF0.67 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 18ב  רח  בורוכובמג/ל

10059991.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.63 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 19ב  שד  ניצה מלון העונותמג/ל

10060001.41E+0809/10/2012עכירותTURB0.17NTUמי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 20א  רח  פתח תקוה

10060001.41E+0809/10/2012F פלואורידF0.36 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 20א  רח  פתח תקוהמג/ל

10060011.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.53 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 20ב  ככר העצמאותמג/ל

10060021.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.46 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 21א כפר-עידודמג/ל

10060041.41E+0811/03/2012F פלואורידF0.56 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 22א רח  הרב צירלסוןמג/ל

10060061.41E+0815/07/2012F פלואורידF0.31 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 23א רח  המלכיםמג/ל

10060091.41E+0815/07/2012F פלואורידF0.31 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 24ב רח  פייר קינגמג/ל

10060101.41E+0815/07/2012F פלואורידF0.27 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 25א רח  הגר"אמג/ל

10060111.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.7 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 25ב הבריגדה היהודיתמג/ל

10060131.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.42 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 26ב רח  המייסדיםמג/ל

10060141.41E+0812/08/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400רשת 27א  שכ  טוברוקמג/ל

10060161.41E+0814/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 26                        *מג/ל

10060161.41E+0814/02/2012עכירותTURB0.23NTU*                        26 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060161.41E+0805/06/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 26                        *מג/ל

10060161.41E+0805/06/2012עכירותTURB0.23NTU*                        26 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060161.41E+0805/11/2012מוצקים נמסיםTDS1110מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 26                        *מג/ל

10060161.41E+0805/11/2012* מוליכותEC1470uS/cm*                        26 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060161.41E+0806/11/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 26                        *מג/ל

10060161.41E+0806/11/2012עכירותTURB0.16NTU*                        26 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060161.41E+0821/11/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 26                        *מג/ל



10060161.41E+0821/11/2012עכירותTURB0.16NTU*                        26 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060181.41E+0814/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 29                        *מג/ל

10060181.41E+0814/02/2012עכירותTURB0.2NTU*                        29 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060181.41E+0816/04/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 29                        *מג/ל

10060181.41E+0816/04/2012עכירותTURB0.22NTU*                        29 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060181.41E+0816/04/2012UVUV0.004OD/cm*                        29 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060181.41E+0816/04/2012Cl  כלורידCl464 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 29                        *מג/ל

10060181.41E+0816/04/2012  NO3  חנקהNO360.4NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 29                        *מג/ל

10060181.41E+0805/11/2012מוצקים נמסיםTDS1660מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 29                        *מג/ל

10060181.41E+0805/11/2012* מוליכותEC2240uS/cm*                        29 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060211.41E+0814/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0814/02/2012עכירותTURB0.18NTU*                        35 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060211.41E+0808/05/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0808/05/2012עכירותTURB0.32NTU*                        35 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060211.41E+0808/05/2012UVUV0.008OD/cm*                        35 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060211.41E+0808/05/2012Cl  כלורידCl92.8 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0808/05/2012  NO3  חנקהNO357.3NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0801/08/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0801/08/2012עכירותTURB0.13NTU*                        35 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060211.41E+0824/10/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0824/10/2012עכירותTURB0.13NTU*                        35 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060211.41E+0805/11/2012מוצקים נמסיםTDS556מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 35                        *מג/ל

10060211.41E+0805/11/2012* מוליכותEC859uS/cm*                        35 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060221.41E+0814/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל

10060221.41E+0814/02/2012עכירותTURB0.2NTU*                        37 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060221.41E+0807/05/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל

10060221.41E+0807/05/2012עכירותTURB0.16NTU*                        37 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060221.41E+0807/05/2012UVUV0.006OD/cm*                        37 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060221.41E+0807/05/2012Cl  כלורידCl120 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל

10060221.41E+0807/05/2012  NO3  חנקהNO354.1NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל

10060221.41E+0831/07/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל

10060221.41E+0831/07/2012עכירותTURB0.18NTU*                        37 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060221.41E+0824/10/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל

10060221.41E+0824/10/2012עכירותTURB0.18NTU*                        37 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060221.41E+0805/11/2012מוצקים נמסיםTDS620מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 37                        *מג/ל



10060221.41E+0805/11/2012* מוליכותEC956uS/cm*                        37 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060231.41E+0816/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0816/02/2012עכירותTURB0.26NTU*                        39 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060231.41E+0810/05/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0810/05/2012עכירותTURB0.11NTU*                        39 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060231.41E+0813/05/2012UVUV0.003OD/cm*                        39 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060231.41E+0813/05/2012Cl  כלורידCl73.9 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0813/05/2012  NO3  חנקהNO327NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0801/08/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0801/08/2012עכירותTURB0.1NTU*                        39 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060231.41E+0824/10/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0824/10/2012עכירותTURB0.1NTU*                        39 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060231.41E+0805/11/2012מוצקים נמסיםTDS424מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 39                        *מג/ל

10060231.41E+0805/11/2012* מוליכותEC672uS/cm*                        39 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060241.41E+0816/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 40                        *מג/ל

10060241.41E+0816/02/2012עכירותTURB0.37NTU*                        40 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060241.41E+0810/05/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 40                        *מג/ל

10060241.41E+0810/05/2012עכירותTURB0.14NTU*                        40 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060241.41E+0813/05/2012UVUV0.002OD/cm*                        40 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060241.41E+0813/05/2012Cl  כלורידCl140 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 40                        *מג/ל

10060241.41E+0813/05/2012  NO3  חנקהNO322.9NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 40                        *מג/ל

10060241.41E+0801/08/2012NO2  חנקיתNO20.16NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 40                        *מג/ל

10060241.41E+0801/08/2012עכירותTURB2.43NTU*                        40 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060251.41E+0816/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל

10060251.41E+0816/02/2012עכירותTURB0.21NTU*                        42 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060251.41E+0819/04/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל

10060251.41E+0819/04/2012עכירותTURB0.14NTU*                        42 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060251.41E+0819/04/2012UVUV0.004OD/cm*                        42 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060251.41E+0819/04/2012Cl  כלורידCl156 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל

10060251.41E+0819/04/2012  NO3  חנקהNO318.7NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל

10060251.41E+0801/08/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל

10060251.41E+0801/08/2012עכירותTURB0.11NTU*                        42 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060251.41E+0805/11/2012מוצקים נמסיםTDS634מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל

10060251.41E+0805/11/2012* מוליכותEC886uS/cm*                        42 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060251.41E+0821/11/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 42                        *מג/ל



10060251.41E+0821/11/2012עכירותTURB0.19NTU*                        42 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060261.41E+0816/02/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 43                        *מג/ל

10060261.41E+0816/02/2012עכירותTURB0.25NTU*                        43 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060261.41E+0810/05/2012NO2  חנקיתNO20NO2 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 43                        *מג/ל

10060261.41E+0810/05/2012עכירותTURB0.13NTU*                        43 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060261.41E+0813/05/2012UVUV0.002OD/cm*                        43 מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר

10060261.41E+0813/05/2012Cl  כלורידCl76.2 Cl מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 43                        *מג/ל

10060261.41E+0813/05/2012  NO3  חנקהNO323.2NO3   מי נתניהנתניהנתניה72140721417400באר 43                        *מג/ל

10060281.41E+0812/02/2012F פלואורידF0.79 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0811/03/2012F פלואורידF0.44 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.39 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0813/05/2012F פלואורידF0.5 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.6 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.36 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.44 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0809/09/2012F פלואורידF0.29 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0811/10/2012F פלואורידF0.63 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0811/11/2012F פלואורידF0.6 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060281.41E+0809/12/2012F פלואורידF0.49 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית ק.נורדאומג/ל

10060291.41E+0802/01/2012F פלואורידF0.94 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0812/02/2012F פלואורידF0.48 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0804/03/2012F פלואורידF0.47 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0815/04/2012F פלואורידF0.76 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0806/05/2012F פלואורידF0.6 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.71 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.21 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.65 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0809/09/2012F פלואורידF0.27 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0810/10/2012F פלואורידF0.75 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0804/11/2012F פלואורידF0.81 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060291.41E+0802/12/2012F פלואורידF0.81 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400חיבור מקורות דרומימג/ל

10060301.41E+0812/02/2012F פלואורידF0.32 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0811/03/2012F פלואורידF0.5 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0816/04/2012F פלואורידF0.39 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0813/05/2012F פלואורידF0.5 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל



10060301.41E+0810/06/2012F פלואורידF0.57 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0808/07/2012F פלואורידF0.28 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0812/08/2012F פלואורידF0.52 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0809/09/2012F פלואורידF0.27 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0814/10/2012F פלואורידF0.5 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0811/11/2012F פלואורידF0.49 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל

10060301.41E+0809/12/2012F פלואורידF0 F- מי נתניהנתניהנתניה72140721417400בריכת תתקרקעית רח דב הוזמג/ל


