
06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

1 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון03/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/01/00007נתניה

<1 0.1 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/01/00007נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/01/00008נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

2 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי05/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.0 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/01/00042נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/01/00042נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/01/00042נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/01/00042נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/01/00042נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/01/00042נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/01/00042נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

3 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי06/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/01/00062נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/01/00062נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/01/00062נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/01/00062נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

4 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון10/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/01/00072נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/01/00072נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/01/00073נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/01/00073נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/01/00073נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/01/00072נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/01/00071נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/01/00073נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/01/00073נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/01/00072נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/01/00072נתניה

11  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

5 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי13/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/01/00117נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/01/00118נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/01/00117נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/01/00116נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/01/00116נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/01/00116נתניה

<1 6 <1 0.2 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/01/00113נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

6 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון17/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.33 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/01/00127נתניה

<1 0.34 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/01/00127נתניה

<1 0.11 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/01/00127נתניה

<1 0.47 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/01/00127נתניה

<1 0.49 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/01/00127נתניה

<1 0.24 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/01/00128נתניה

<1 0.25 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/01/00128נתניה

<1 0.30 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/01/00128נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

7 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני18/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

<1 0.6 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/01/00146נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

8 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי19/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 ND Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/01/00170נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/01/00170נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/01/00171נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

9 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון24/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/01/00198נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/01/00199נתניה

<1 1 0.4 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/01/00199נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/01/00199נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/01/00198נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/01/00198נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/01/00199נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/01/00198נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/01/00198נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

10 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני25/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/01/00222נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

11 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי26/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/01/00237נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/01/00239נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/01/00237נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/01/00237נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/01/00238נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/01/00239נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/01/00238נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

12 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי28/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

5 <1 0.34 חריג רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/01/00264נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

13 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון31/01/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 0.1 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 1 0.4 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/01/00271נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/01/00272נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

14 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני01/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/02/00021נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/02/00021נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/02/00021נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/02/00021נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/02/00021נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/02/00021נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/02/00021נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

15 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי03/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.6 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/02/00051נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/02/00051נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/02/00052נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/02/00051נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

16 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון07/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/02/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/02/00065נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/02/00065נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/02/00065נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/02/00068נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/02/00066נתניה

<1 0.38 Done שגרתית תלונה אבא הלל 3  0 200/2010/02/00072נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

17 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני08/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/02/00090נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/02/00090נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/02/00090נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/02/00091נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/02/00089נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

18 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי10/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/02/00118נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/02/00119נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/02/00117נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/02/00119נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/02/00118נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/02/00119נתניה

<1 8 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/02/00110נתניה

<1 <1 0.27 Done חוזרת תלונה קרליבך 3  0 200/2010/02/00119נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

19 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שישי12/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

2 0.25 Done רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/02/00122נתניה

<1 0.48 Done רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/02/00122נתניה

<1 0.44 Done רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/02/00122נתניה

3  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

20 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני15/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/02/00153נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/02/00151נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/02/00151נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/02/00153נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/02/00153נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/02/00152נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/02/00153נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/02/00151נתניה

<1 ND Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/02/00152נתניה



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

21 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

15  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

22 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/02/00183נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/02/00184נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/02/00184נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/02/00185נתניה

<1 0.6 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/02/00184נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/02/00185נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

23 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון21/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/02/00203נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/02/00204נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/02/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/02/00204נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/02/00205נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/02/00204נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/02/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/02/00205נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/02/00203נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

24 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני22/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/02/00224נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/02/00224נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/02/00225נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/02/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/02/00225נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/02/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/02/00225נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

25 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי25/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/02/00259נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/02/00260נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/02/00259נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/02/00259נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/02/00259נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/02/00259נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/02/00259נתניה

<1 <1 0.2 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/02/00260נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

26 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/02/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/02/00262נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/02/00263נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/02/00263נתניה

<1 ND Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/02/00263נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/02/00262נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/02/00263נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/02/00262נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

27 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי02/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/03/00038נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/03/00036נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/03/00039נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/03/00037נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/03/00037נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/03/00038נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/03/00037נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/03/00036נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/03/00039נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

28 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי03/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/03/00057נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/03/00057נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/03/00057נתניה

3  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

29 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון07/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/03/00067נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/03/00069נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/03/00066נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/03/00068נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/03/00070נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/03/00068נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

30 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי10/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/03/00112נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/03/00112נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/03/00112נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/03/00111נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/03/00112נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/03/00113נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/03/00113נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/03/00112נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/03/00112נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/03/00111נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/03/00111נתניה

<1 5 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/03/00109נתניה

12  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

31 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני15/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/03/00153נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/03/00153נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/03/00152נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/03/00153נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/03/00152נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/03/00153נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/03/00153נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/03/00153נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

32 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי16/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/03/00170נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/03/00170נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/03/00169נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/03/00169נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/03/00169נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/03/00169נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/03/00169נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

33 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/03/00180נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/03/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/03/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/03/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/03/00180נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/03/00180נתניה

<1 0.32 Done שגרתית קו חדש רחוב הפרגים בית כנסת  0 200/2010/03/00185נתניה

<1 0.34 Done שגרתית קו חדש רחוב הרטוב בית כנסת  0 200/2010/03/00185נתניה

<1 0.35 Done שגרתית קו חדש רחוב דגניה -טיפת חלב  0 200/2010/03/00185נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

34 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון21/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.0 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/03/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/03/00204נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/03/00206נתניה

<1 ND Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/03/00206נתניה



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

35 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/03/00205נתניה

17  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

36 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי23/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/03/00265נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/03/00266נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/03/00265נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/03/00265נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/03/00266נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/03/00265נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

37 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי24/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/03/00286נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/03/00286נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/03/00286נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/03/00285נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/03/00285נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/03/00286נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/03/00286נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

38 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/03/00297נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/03/00298נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/03/00297נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

39 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי31/03/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.7 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/03/00320נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/03/00320נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/03/00320נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/03/00319נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

40 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי01/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/04/00000נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/04/00001נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/04/00000נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/04/00000נתניה

<1 0.6 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/04/00001נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

41 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי06/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/04/00014נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/04/00015נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/04/00015נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/04/00014נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/04/00015נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/04/00014נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

42 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי07/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 4 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/04/00025נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

43 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון11/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/04/00046נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/04/00045נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/04/00045נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/04/00045נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/04/00045נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/04/00047נתניה

<1 <1 0.3 Done חוזרת כפא הס נ.ח באר הבנים  0 200/2010/04/00049נתניה

<1 <1 0.3 Done חוזרת כפר הס רשת 1  0 200/2010/04/00049נתניה



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

44 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 <1 0.4 Done חוזרת כפר הס בריכה מרכז  0 200/2010/04/00049נתניה

<1 <1 0.2 Done חוזרת כפר הס רשת הרחבה 2 

בן טוביאן

 0 200/2010/04/00050נתניה

17  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

45 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני12/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/04/00068נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/04/00069נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/04/00069נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/04/00069נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/04/00069נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/04/00069נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/04/00068נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/04/00068נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

46 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי13/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/04/00103נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/04/00103נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/04/00103נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/04/00103נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/04/00103נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/04/00103נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

47 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון18/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/04/00140נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/04/00140נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/04/00141נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/04/00141נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/04/00140נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/04/00141נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/04/00141נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/04/00141נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/04/00140נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

48 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי21/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/04/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/04/00163נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/04/00166נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/04/00165נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/04/00165נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/04/00165נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/04/00165נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

49 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי22/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.24 Done שגרתית קו חדש כביש 1 רמת אמיר -צורן  0 200/2010/04/00177נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

50 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון25/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/04/00192נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/04/00193נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/04/00193נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/04/00193נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/04/00192נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/04/00191נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/04/00192נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/04/00194נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/04/00193נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

51 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני26/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/04/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/04/00222נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/04/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/04/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/04/00222נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/04/00221נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/04/00222נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/04/00221נתניה

14  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

52 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי27/04/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.6 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/04/00239נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/04/00240נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/04/00240נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/04/00240נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

53 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון02/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.6 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/05/00008נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/05/00009נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/05/00007נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/05/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/05/00009נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/05/00007נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

54 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני03/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/05/00024נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/05/00022נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/05/00022נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/05/00022נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/05/00023נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

55 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי05/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/05/00057נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/05/00056נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/05/00056נתניה

<1 >100 0.1 חריג שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/05/00056נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/05/00056נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/05/00056נתניה

<1 2 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/05/00053נתניה

179 <1 >100 <1 >100 ND חריג מלאה באר אחים עובייד טיבה 

לפני חיטוי

 0 200/2010/05/00048נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

56 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי06/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 <1 0.39 Done חוזרת חיים לבנון 1 רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/05/00062נתניה

<1 <1 0.31 Done נוספת חיים לבנון פינת דבורה  0 200/2010/05/00062נתניה

<1 <1 0.35 Done נוספת מאיר אבנר 27  0 200/2010/05/00062נתניה

<1 <1 0.32 Done נוספת פנקס פינת הקדר  0 200/2010/05/00062נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

57 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון09/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/05/00072נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/05/00072נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/05/00071נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/05/00071נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/05/00071נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/05/00071נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/05/00072נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/05/00071נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

58 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני10/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/05/00094נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/05/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/05/00094נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/05/00095נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/05/00094נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/05/00094נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/05/00094נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

59 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי13/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/05/00131נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/05/00131נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/05/00132נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/05/00132נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/05/00132נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/05/00131נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

60 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון16/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/05/00151נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/05/00150נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/05/00150נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/05/00150נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/05/00151נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/05/00151נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/05/00149נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/05/00150נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/05/00151נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

61 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני17/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/05/00167נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/05/00168נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/05/00167נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/05/00167נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/05/00167נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/05/00167נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/05/00167נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

62 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי20/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/05/00173נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/05/00174נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/05/00173נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/05/00174נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/05/00173נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/05/00174נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/05/00174נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/05/00173נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/05/00173נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

63 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון23/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/05/00185נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/05/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/05/00184נתניה

<1 1 <1 0.33 Done בתי חולים בית אבות פרומיט -חדר 

אחיות

 0 200/2010/05/00187נתניה

<1 0.0 Done ספירה כללית בית אבות פרומיט -חדר 

אחיות מים חמים

 0 200/2010/05/00187נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

64 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני24/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/05/00210נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/05/00210נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/05/00210נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/05/00208נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/05/00210נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/05/00209נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/05/00210נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/05/00209נתניה

15  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

65 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

66 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון30/05/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/05/00273נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/05/00273נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/05/00274נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/05/00274נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/05/00274נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/05/00273נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/05/00274נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/05/00273נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/05/00274נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/05/00273נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/05/00273נתניה

<1 0.41 Done שגרתית קו חדש רחוב יונה הנביא -נתניה  0 200/2010/05/00274נתניה

12  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

67 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי01/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/06/00012נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/06/00013נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/06/00013נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/06/00013נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/06/00013נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/06/00013נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

68 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי02/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 4 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/06/00027נתניה

<1 0.32 Done שגרתית קו חדש אהרונוביץ מהפועל 

הצעיר עד שפרינצק 

נתניה

 0 200/2010/06/00027נתניה

2  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

69 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי03/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.25 Done שגרתית קו חדש קו חדש רח דניאל נתניה 

קו 3 צול

 0 200/2010/06/00030נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

70 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון06/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/06/00044נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/06/00043נתניה

<1 1 <1 ND Done בתי חולים בית אבות פרומיט-מים 

קרים חדר אחות

 0 200/2010/06/00044נתניה

9 ND Done בתי חולים בית אבות פרומיט-מים 

חמים חדר אחות

 0 200/2010/06/00044נתניה

10  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

71 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני07/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/06/00066נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/06/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/06/00066נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/06/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/06/00065נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/06/00065נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/06/00065נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

72 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי09/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/06/00095נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/06/00095נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/06/00095נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/06/00095נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/06/00095נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/06/00094נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

73 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון13/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/06/00117נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/06/00117נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/06/00118נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/06/00118נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/06/00117נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/06/00118נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/06/00116נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

74 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני14/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/06/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/06/00132נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/06/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/06/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/06/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/06/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/06/00132נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/06/00134נתניה

<1 1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/06/00133נתניה

<1 0.36 Done שגרתית קו חדש שדרות חן נתניה-קו 4 

צול מירושלים לקרליבך

 0 200/2010/06/00138נתניה

10  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

75 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי16/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/06/00159נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/06/00160נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/06/00159נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/06/00160נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/06/00159נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/06/00159נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/06/00160נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

76 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון20/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.0 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/06/00178נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/06/00179נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/06/00179נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/06/00178נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/06/00179נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/06/00178נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/06/00178נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

77 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני21/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/06/00200נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/06/00199נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/06/00200נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/06/00200נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/06/00199נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/06/00201נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/06/00200נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/06/00200נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/06/00201נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

78 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי23/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.7 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/06/00226נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/06/00226נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/06/00226נתניה

<1 0.9 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/06/00226נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

79 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון27/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/06/00246נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/06/00247נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/06/00247נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/06/00246נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/06/00247נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/06/00247נתניה

<1 0.27 Done שגרתית קו חדש קרליבך-נתניה  0 200/2010/06/00248נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

80 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני28/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/06/00262נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/06/00262נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/06/00262נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/06/00261נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/06/00262נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

81 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי30/06/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/06/00288נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/06/00288נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/06/00287נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/06/00288נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/06/00287נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/06/00287נתניה

<1 4 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/06/00285נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

82 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי01/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.21 Done שגרתית קו חדש אהרונוביץ  מקפלן ועד 

הפועל הצעיר קו 6 

צול-נתניה

 0 200/2010/07/00000נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

83 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון04/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/07/00011נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

84 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני05/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/07/00033נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/07/00034נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/07/00033נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/07/00034נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/07/00034נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/07/00033נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/07/00033נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

85 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי07/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/07/00066נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/07/00066נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/07/00066נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/07/00066נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/07/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/07/00065נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

86 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון11/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/07/00088נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/07/00088נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/07/00088נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/07/00088נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/07/00086נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/07/00088נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/07/00088נתניה

9 0.06 Done בית אבות פרימיט מים 

חמים

 0 200/2010/07/00089נתניה

<1 3 <1 0.2 Done בית אבות פרימיט   מים 

קרים

 0 200/2010/07/00089נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

87 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני12/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/07/00110נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/07/00109נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

88 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי14/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 1 0.3 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/07/00136נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/07/00136נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/07/00136נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/07/00137נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/07/00136נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/07/00136נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/07/00137נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

89 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון18/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.0 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/07/00151נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/07/00151נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/07/00151נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/07/00151נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/07/00151נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/07/00151נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/07/00152נתניה

<1 0.28 Done שגרתית שד חן מבית 11 עד בית 

27- קו 4 צול 140 

מטר-נתניה

 0 200/2010/07/00155נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

90 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני19/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/07/00162נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/07/00160נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/07/00159נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/07/00160נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/07/00161נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/07/00161נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/07/00160נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/07/00161נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/07/00161נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

91 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי21/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 ND Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/07/00211נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/07/00211נתניה

<1 ND Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/07/00210נתניה

<1 ND Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/07/00211נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

92 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני26/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/07/00245נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/07/00245נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/07/00245נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/07/00245נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

<1 0.6 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/07/00245נתניה

<1 ND Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/07/00246נתניה

13  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

93 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

94 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי28/07/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/07/00269נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/07/00269נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/07/00269נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/07/00269נתניה

<1 6 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/07/00268נתניה

<1 0.24 Done שגרתית קו חדש רחוב בן יהודה 

מאחימאיר עד בן אבי

 0 200/2010/07/00271נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

95 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון01/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/08/00010נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

96 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני02/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/08/00034נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

97 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי03/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.20 Done שגרתית קו חדש רחוב כנען תל מונד  0 200/2010/08/00055נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

98 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי04/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 ND Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/08/00068נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/08/00069נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/08/00069נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/08/00069נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/08/00069נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/08/00068נתניה

<1 2 <1 0.21 Done בתי חולים בית אבות פרומיט-מים 

קרים

 0 200/2010/08/00069נתניה

12 ND Done ספירה כללית בית אבות פרומיט -מים 

חמים

 0 200/2010/08/00069נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

99 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון08/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/08/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/08/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/08/00080נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/08/00079נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/08/00079נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/08/00080נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/08/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/08/00080נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/08/00080נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

100 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני09/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/08/00101נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

101 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי11/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/08/00133נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/08/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/08/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/08/00134נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/08/00133נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/08/00134נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/08/00133נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

102 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון15/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/08/00144נתניה

<1 ND Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/08/00144נתניה

2  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

103 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני16/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/08/00164נתניה

<1 ND Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/08/00163נתניה

<1 ND Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/08/00164נתניה

<1 0.7 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/08/00164נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/08/00164נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/08/00163נתניה

<1 ND Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/08/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/08/00164נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/08/00163נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/08/00163נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/08/00164נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/08/00164נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/08/00163נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/08/00163נתניה

14  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

104 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

105 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי18/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 ND Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/08/00196נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/08/00196נתניה

<1 0.1 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/08/00196נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/08/00196נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

106 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון22/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/08/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/08/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/08/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/08/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/08/00205נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/08/00205נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

107 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני23/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/08/00231נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/08/00231נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/08/00231נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/08/00230נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/08/00231נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

108 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי24/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/08/00249נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/08/00248נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/08/00249נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/08/00249נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/08/00249נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/08/00249נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

109 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי25/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 37 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/08/00258נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

110 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון29/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/08/00275נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/08/00276נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/08/00276נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/08/00275נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/08/00275נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/08/00276נתניה

<1 ND Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/08/00276נתניה

<1 ND Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/08/00276נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

111 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני30/08/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/08/00295נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/08/00294נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/08/00294נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/08/00295נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/08/00295נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/08/00295נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/08/00295נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

112 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי02/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/09/00018נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/09/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/09/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/09/00018נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/09/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/09/00018נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

113 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון05/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/09/00035נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/09/00036נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/09/00036נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

114 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני06/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 ND Done ספירה כללית מרכז גריאטרי מחלקה 9

-א מקלחת

 0 100/2010/09/00060נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

115 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי07/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/09/00066נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/09/00067נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/09/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/09/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/09/00066נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/09/00065נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/09/00067נתניה

<1 0.3 Done שגרתית קו חדש רח הפרדס תל 

מונד

 0 200/2010/09/00068נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

116 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון12/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/09/00076נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/09/00076נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/09/00076נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/09/00076נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/09/00076נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/09/00076נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/09/00076נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

117 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני13/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 ND Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/09/00116נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/09/00115נתניה

<1 0.1 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/09/00115נתניה

<1 0.1 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/09/00115נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/09/00116נתניה

<1 ND Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/09/00116נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/09/00116נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/09/00116נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/09/00115נתניה

27 ND Done ספירה כללית מרכז גריאטרי דורה חדר 

דודים 4-6 אוגר מים 

חמים

 0 100/2010/09/00121נתניה

<1 ND Done ספירה כללית מרכז גריאטרי דורה חדר 

דודים 7-9 אוגר מים 

חמים

 0 100/2010/09/00121נתניה

<1 ND Done ספירה כללית מרכז גריאטרי דורה חדר 

דודים פנימית אוגר מים 

חמים

 0 100/2010/09/00121נתניה



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

118 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

12  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

119 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי15/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/09/00165נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/09/00165נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/09/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/09/00165נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/09/00167נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

>100 0.3 חריג שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/09/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/09/00166נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/09/00165נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/09/00167נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/09/00164נתניה



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

120 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 23 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/09/00160נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/09/00164נתניה

18  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

121 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי16/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 <1 0.30 Done חוזרת רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/09/00170נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

122 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון19/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/09/00187נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/09/00187נתניה

<1 1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/09/00188נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/09/00189נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/09/00188נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/09/00188נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

123 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי21/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/09/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/09/00220נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/09/00220נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/09/00222נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/09/00222נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

124 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון26/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/09/00234נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/09/00233נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

125 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי28/09/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/09/00251נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/09/00252נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/09/00251נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/09/00251נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/09/00251נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/09/00251נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/09/00251נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

126 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון03/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/10/00009נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/10/00011נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/10/00010נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

127 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני04/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/10/00038נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

128 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי05/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

50 ND Done ספירה כללית מלון בלו בי חדר 515 

מים קרים

 0 100/2010/10/00059נתניה

37 ND Done ספירה כללית מלון בלו בי חדר 515 

מים חמים

 0 100/2010/10/00059נתניה

<1 ND Done ספירה כללית מלון בלו בי אוגר מים 

חמים

 0 100/2010/10/00059נתניה

<1 ND Done ספירה כללית מלון בלו בי חדר 517 

מים חמים

 0 100/2010/10/00059נתניה

<1 ND Done ספירה כללית מלון בלו בי חדר 717 

מים חמים

 0 100/2010/10/00060נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

129 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי06/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/10/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/10/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/10/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/10/00081נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/10/00081נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/10/00079נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/10/00080נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/10/00081נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/10/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/10/00081נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/10/00080נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/10/00080נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/10/00081נתניה

13  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

130 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון10/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/10/00103נתניה

<1 0.0 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/10/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/10/00103נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

131 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני11/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/10/00123נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/10/00123נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/10/00122נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/10/00123נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/10/00122נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/10/00123נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/10/00122נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/10/00123נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/10/00122נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/10/00122נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/10/00122נתניה

11  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

132 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני18/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/10/00191נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/10/00191נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/10/00191נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/10/00191נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/10/00191נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/10/00190נתניה

<1 0.4 Done שגרתית תלונה רחוב הרצל פינת הס  0 200/2010/10/00191נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

133 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי20/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/10/00223נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/10/00223נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/10/00223נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/10/00224נתניה

11  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

134 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון24/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/10/00239נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

135 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני25/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית רחוב בן יהודה מאחי 

מאיר  -טשרניחובסקי

 0 200/2010/10/00260נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

136 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי26/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/10/00279נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/10/00280נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/10/00279נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/10/00280נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/10/00279נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/10/00279נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/10/00280נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/10/00280נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

137 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי27/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/10/00297נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/10/00297נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/10/00297נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/10/00297נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/10/00297נתניה

<1 10 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/10/00299נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/10/00297נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

138 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון31/10/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/10/00319נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/10/00321נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/10/00320נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/10/00321נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/10/00321נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/10/00319נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/10/00320נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/10/00321נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/10/00321נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

139 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני01/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/11/00015נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/11/00017נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/11/00016נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/11/00016נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/11/00015נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/11/00016נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/11/00016נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

140 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי03/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/11/00050נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/11/00050נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/11/00049נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/11/00050נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/11/00050נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/11/00049נתניה

<1 0.36 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/11/00052נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/11/00050נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

141 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון07/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/11/00066נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/11/00066נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/11/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/11/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/11/00066נתניה

<1 1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/11/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/11/00066נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

142 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי09/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/11/00095נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/11/00096נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/11/00096נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/11/00095נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/11/00095נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/11/00096נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/11/00095נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/11/00095נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/11/00096נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

143 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי10/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.5 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/11/00115נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/11/00115נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/11/00115נתניה

<1 0.7 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/11/00115נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

144 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני15/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/11/00140נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/11/00140נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/11/00138נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/11/00139נתניה

<1 0.36 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/11/00140נתניה

12  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

145 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/11/00164נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/11/00164נתניה

<1 1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/11/00164נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/11/00164נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/11/00165נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/11/00164נתניה

<1 18 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/11/00169נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

146 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 <1 0.26 Done נוספת רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/11/00175נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

147 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון21/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/11/00185נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/11/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/11/00184נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/11/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/11/00184נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/11/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/11/00185נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/11/00185נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

148 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי23/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/11/00226נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/11/00226נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/11/00227נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/11/00226נתניה

<1 0.31 Done שגרתית קו חדש רח .פ"ת 39 נתניה  0 200/2010/11/00229נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

149 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי24/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/11/00240נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/11/00240נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/11/00240נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/11/00240נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/11/00240נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/11/00239נתניה

<1 0.55 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/11/00240נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

150 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי25/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 3 0.3 Done נוספת נתניה כניסה למלון בלו 

ביי רשת א

 0 200/2010/11/00250נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

151 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/11/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/11/00265נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/11/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/11/00264נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/11/00266נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/11/00265נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/11/00266נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/11/00266נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/11/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/11/00267נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/11/00266נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/11/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/11/00265נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/11/00265נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/11/00266נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/11/00264נתניה



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

152 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/11/00267נתניה

<1 0.04 Done שגרתית ארנוביץ קטע דרומי קו 

חדש

 0 200/2010/11/00268נתניה

<1 0.37 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/11/00268נתניה

18  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

153 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי02/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/12/00015נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/12/00015נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/12/00014נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/12/00015נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/12/00015נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/12/00015נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/12/00016נתניה

<1 0.0 Done שגרתית קו חדש וחוב פתח תיקוה מרחוב 

אפרים עד גבע

 0 200/2010/12/00016נתניה

8  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

154 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון05/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2010/12/00027נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2010/12/00027נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2010/12/00027נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2010/12/00026נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/12/00027נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2010/12/00027נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2010/12/00027נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

155 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני06/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/12/00056נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

156 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי09/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2010/12/00081נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2010/12/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2010/12/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2010/12/00080נתניה

<1 0.40 Done שגרתית קו 24 מאחרי בה"סובין 

קרית השרון  קוחדש

 0 200/2010/12/00082נתניה

5  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

157 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי14/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/12/00121נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2010/12/00121נתניה

<1 ND Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/12/00122נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/12/00121נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/12/00120נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/12/00121נתניה

<1 0.22 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/12/00122נתניה

7  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

158 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי15/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 23 <1 0.2 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2010/12/00134נתניה

22 17 <1 0.2 חריג בתי חולים בי"ח גריאטרי רשת מח 

חדשה

 0 200/2010/12/00135נתניה

6 ND Done ספירה כללית בי"ח גריאטרי-אוגר מים 

חמים מס 11

 0 200/2010/12/00135נתניה

1 ND Done ספירה כללית בי"ח גריאטרי  -אוגר 

מים חמים מס 7-9

 0 200/2010/12/00135נתניה

4  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

159 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי16/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2010/12/00143נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2010/12/00144נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2010/12/00143נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2010/12/00143נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2010/12/00143נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2010/12/00144נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2010/12/00143נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2010/12/00144נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2010/12/00144נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2010/12/00143נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2010/12/00144נתניה

11  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

160 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון19/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2010/12/00159נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2010/12/00159נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2010/12/00159נתניה

3  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

161 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני20/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2010/12/00180נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 200/2010/12/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2010/12/00179נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2010/12/00180נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2010/12/00179נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2010/12/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2010/12/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2010/12/00180נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/12/00184נתניה

9  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

162 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי22/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2010/12/00204נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2010/12/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2010/12/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2010/12/00204נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2010/12/00203נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2010/12/00203נתניה

6  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

163 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי23/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done ספירה כללית מרכז הורים פאלס חדר 

103 מים חמים

 0 100/2010/12/00247נתניה

1  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

164 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון26/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2010/12/00235נתניה

<1 0.0 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2010/12/00235נתניה

<1 32 0.2 חריג שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/12/00235נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2010/12/00233נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2010/12/00233נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2010/12/00234נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2010/12/00234נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2010/12/00235נתניה

<1 1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/12/00234נתניה

42 26 <1 0.1 חריג בתי חולים קו חדש בתשלום קו חדש משען מרכז 

גריאטרי

 0 200/2010/12/00236נתניה

10  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

165 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני27/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 9 0.2 חריג שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/12/00251נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2010/12/00253נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2010/12/00250נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2010/12/00255נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2010/12/00251נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2010/12/00251נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2010/12/00251נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2010/12/00251נתניה

<1 <1 0.3 Done נוספת רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2010/12/00255נתניה

<1 <1 0.2 Done נוספת רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2010/12/00255נתניה

<1 0.3 Done ספירה כללית בית אבות בית עמי  כיור 

מטבח בשרי

 0 100/2010/12/00286נתניה

21 0.1 Done ספירה כללית בית אבות בית עמי    

כיור כללי ליד השרותים

 0 100/2010/12/00286נתניה

12  סה''כ דגימות  :



06/01/2011

דוח תוצאות יומי 

תאריך הדפסה  :

166 דף מספר  : 01/01/201031/12/2010 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי28/12/2010 תאריך דגימה :

- מחוז : מחוז מרכז72140 

- נפה :

שם נקודת דיגוםשם ישוב קוד 

נקודה

כלור מס.מעבדה

חופשי

חיידק/100 מ"למג"ל

 MF 

קוליפורם 

E.Coli(Mug)

חיידק/100 מ"לחיידק/100 מ"ל

MF 

 ק 'צואתי

חיידק/100 מ"ל

סטרפ

 'צואתי

חיידק/1 מ"ל

ספירת 

חידקים

חיידק/100 מ"ל

פסדומונס א מצב 

דגימה

קבוצת הערותאתר

בדיקות

נפתית נתניה72141 

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2010/12/00266נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

<1 <1 0.2 Done חוזרת רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2010/12/00267נתניה

8  סה''כ דגימות  :


