
12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

1 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון02/01/2011 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 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/01/00010נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.7 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/01/00010נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/01/00009נתניה

<1 0.09 Done שגרתית קו חדש רחוב בן יהודה  0 200/2011/01/00010נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

2 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני03/01/2011 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 מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/01/00029נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/01/00029נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/01/00028נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/01/00028נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/01/00028נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/01/00028נתניה

<1 0.7 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/01/00029נתניה

<1 1 <1 ND Done נוספת בבית  משען מרכז גריאטרי  0 200/2011/01/00029נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

3 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי05/01/2011 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 0.9 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/01/00063נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/01/00062נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/01/00062נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/01/00063נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

4 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון09/01/2011 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 >100 0.3 חריג שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/01/00075נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/01/00074נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/01/00074נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/01/00075נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/01/00075נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/01/00075נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

5 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני10/01/2011 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 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/01/00092נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/01/00092נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/01/00092נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/01/00092נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/01/00091נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/01/00092נתניה

<1 <1 0.63 Done חוזרת חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/01/00092נתניה

<1 <1 0.33 Done נוספת כניסת חורגין  0 200/2011/01/00093נתניה

<1 <1 0.35 Done נוספת בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/01/00093נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

6 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי12/01/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/01/00125נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/01/00122נתניה

<1 27 <1 0.4 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/01/00118נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/01/00123נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/01/00122נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/01/00123נתניה

<1 0.47 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/01/00125נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/01/00125נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

7 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי13/01/2011 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 0.35 Done שגרתית קו חדש סמטת סטודיו נתניה קו 

3

 0 200/2011/01/00129נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

8 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון16/01/2011 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 200/2011/01/00136נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/01/00138נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/01/00137נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/01/00136נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/01/00140נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/01/00137נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/01/00138נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/01/00136נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

9 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני17/01/2011 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 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/01/00149נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/01/00149נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/01/00149נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/01/00149נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/01/00149נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/01/00149נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

10 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי19/01/2011 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 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/01/00196נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/01/00196נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/01/00195נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/01/00196נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/01/00196נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/01/00193נתניה

<1 0.56 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/01/00193נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/01/00195נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/01/00193נתניה

<1 0.38 Done שגרתית קו חדש רחוב אלון צבי צמוד אגד 

נתניה

 0 200/2011/01/00194נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

11 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני24/01/2011 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 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/01/00225נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/01/00224נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/01/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/01/00225נתניה

<1 0.47 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/01/00223נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/01/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/01/00225נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/01/00225נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

12 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי25/01/2011 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 בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 0.6 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/01/00246נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/01/00247נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

13 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי26/01/2011 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 200/2011/01/00262נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/01/00263נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/01/00262נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/01/00262נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/01/00262נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/01/00262נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/01/00263נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

14 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון30/01/2011 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 200/2011/01/00279נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/01/00278נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/01/00280נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/01/00279נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/01/00278נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/01/00279נתניה

<1 0.4 Done שגרתית שיחרור ידני מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/01/00280נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

15 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני31/01/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/01/00296נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/01/00296נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/01/00296נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/01/00296נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/01/00296נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/01/00296נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

16 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי01/02/2011 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 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/02/00011נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/02/00012נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/02/00011נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/02/00012נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/02/00012נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/02/00011נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/02/00011נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

17 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי03/02/2011 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 0.19 Done שגרתית קו חדש רחוב פרופס  -אחי מאיר  0 200/2011/02/00032נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

18 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני07/02/2011 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 200/2011/02/00059נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/02/00058נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/02/00059נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/02/00059נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/02/00058נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/02/00058נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/02/00058נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/02/00058נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/02/00059נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/02/00059נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/02/00059נתניה

<1 0.46 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/02/00062נתניה

12  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

19 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי09/02/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/02/00088נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/02/00090נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/02/00090נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/02/00089נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/02/00090נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/02/00088נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

20 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון13/02/2011 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 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/02/00105נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/02/00106נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/02/00105נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/02/00105נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/02/00106נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/02/00105נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/02/00105נתניה

<1 0.5 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/02/00106נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

21 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני14/02/2011 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 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/02/00123נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/02/00124נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/02/00123נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/02/00123נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/02/00123נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/02/00123נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/02/00124נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/02/00123נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

22 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי15/02/2011 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 0.45 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/02/00143נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

23 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי16/02/2011 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 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/02/00162נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/02/00162נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/02/00162נתניה

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

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/02/00158נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/02/00161נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/02/00162נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/02/00161נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

24 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי17/02/2011 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 0.55 Done שגרתית קו חדש שלב ב רח פ"ת בין גבע 

לפורצים קו 20""

 0 200/2011/02/00168נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

25 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון20/02/2011 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 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/02/00182נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/02/00182נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/02/00182נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/02/00182נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/02/00183נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/02/00182נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/02/00182נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

26 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני21/02/2011 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 דרומי  1006029 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/02/00196נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/02/00194נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

<1 0.38 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/02/00196נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/02/00195נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

27 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי23/02/2011 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 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/02/00227נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/02/00227נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/02/00227נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/02/00227נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/02/00229נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/02/00227נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/02/00228נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

28 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני28/02/2011 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 0.45 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/02/00266נתניה

<1 0.35 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/02/00266נתניה

<1 0.40 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/02/00266נתניה

<1 0.42 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/02/00267נתניה

<1 0.50 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/02/00266נתניה

<1 0.50 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/02/00267נתניה

<1 0.40 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/02/00267נתניה

<1 0.42 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/02/00267נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/02/00267נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

29 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי01/03/2011 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 200/2011/03/00002נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/03/00003נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/03/00002נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/03/00003נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/03/00002נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/03/00003נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/03/00003נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

30 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי02/03/2011 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 200/2011/03/00026נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/03/00027נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/03/00027נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/03/00026נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

31 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון06/03/2011 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 0.17 Done קו חדש יצחק אלחנן נתניה  0 200/2011/03/00041נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

32 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי08/03/2011 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 200/2011/03/00070נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/03/00070נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/03/00069נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/03/00069נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/03/00069נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/03/00068נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/03/00070נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/03/00069נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/03/00069נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/03/00069נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/03/00070נתניה

<1 0.28 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/03/00070נתניה

12  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

33 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי09/03/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/03/00082נתניה

<1 5 <1 0.0 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/03/00078נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/03/00081נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/03/00081נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/03/00081נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/03/00081נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/03/00082נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

34 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון13/03/2011 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 200/2011/03/00091נתניה

<1 0.0 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/03/00091נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/03/00091נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/03/00092נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/03/00092נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/03/00091נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/03/00091נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/03/00092נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

35 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני14/03/2011 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 בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/03/00108נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/03/00109נתניה

<1 0.37 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/03/00114נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

36 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי16/03/2011 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 200/2011/03/00151נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/03/00152נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/03/00151נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/03/00151נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/03/00152נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/03/00152נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

37 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי17/03/2011 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 קו חדש בין רח חלוצים 

לגבע 4 צול

 0 200/2011/03/00159נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

38 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני21/03/2011 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 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/03/00181נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

39 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 0.25 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/03/00182נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/03/00181נתניה

17  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

40 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי23/03/2011 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 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/03/00225נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/03/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/03/00225נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/03/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/03/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/03/00226נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/03/00226נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

41 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון27/03/2011 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 200/2011/03/00244נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/03/00245נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/03/00245נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/03/00245נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/03/00245נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/03/00245נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/03/00244נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/03/00245נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

42 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני28/03/2011 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 מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/03/00247נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/03/00246נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/03/00246נתניה

<1 1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/03/00246נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/03/00246נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/03/00246נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/03/00247נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

43 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי30/03/2011 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 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/03/00295נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/03/00296נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/03/00296נתניה

<1 35 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/03/00290נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/03/00295נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/03/00296נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

44 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני04/04/2011 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 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/04/00024נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/04/00024נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/04/00024נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/04/00024נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/04/00025נתניה

11  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

45 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי06/04/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/04/00059נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/04/00060נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/04/00058נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/04/00059נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/04/00059נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/04/00059נתניה

<1 0.32 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/04/00060נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

46 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני11/04/2011 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 מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/04/00116נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/04/00114נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/04/00114נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/04/00114נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/04/00115נתניה

12  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

47 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי13/04/2011 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 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/04/00167נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/04/00169נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/04/00168נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/04/00169נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/04/00167נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/04/00167נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/04/00169נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/04/00167נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/04/00167נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/04/00169נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/04/00168נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

48 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 ND Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/04/00169נתניה

18  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

49 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון17/04/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/04/00183נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/04/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/04/00185נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/04/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/04/00185נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/04/00183נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

50 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/04/00184נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/04/00186נתניה

17  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

51 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי26/04/2011 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 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/04/00208נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/04/00206נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/04/00206נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/04/00208נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

52 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי27/04/2011 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 מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/04/00228נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/04/00228נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/04/00228נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/04/00228נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/04/00228נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/04/00228נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

53 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני02/05/2011 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 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/05/00044נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/05/00044נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/05/00043נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/05/00045נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/05/00045נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/05/00044נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/05/00045נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/05/00044נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/05/00044נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/05/00044נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

54 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי04/05/2011 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 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/05/00080נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/05/00080נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/05/00080נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/05/00080נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/05/00080נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/05/00080נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 2 <1 0.2 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/05/00076נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/05/00078נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

55 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/05/00079נתניה

<1 0.2 Done שגרתית הוכנס ידני מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/05/00080נתניה

19  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

56 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון08/05/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/05/00093נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/05/00094נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

57 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי11/05/2011 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 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/05/00119נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/05/00117נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/05/00119נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/05/00117נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/05/00119נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/05/00117נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/05/00119נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

58 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני16/05/2011 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 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/05/00170נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/05/00169נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/05/00170נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/05/00169נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/05/00169נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/05/00170נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/05/00170נתניה

<1 0.1 Done שגרתית תלונה על איכות 

המים
רח אוריה 2 אהרון 

בארשי נתניה

 0 200/2011/05/00170נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/05/00170נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

59 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי18/05/2011 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 200/2011/05/00213נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/05/00213נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/05/00213נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/05/00213נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/05/00215נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/05/00213נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/05/00215נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/05/00215נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/05/00214נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

60 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/05/00215נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/05/00214נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/05/00213נתניה

<1 0.7 Done ביח לב השרון יציאה 

ממאגר

 0 200/2011/05/00209נתניה

21  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

61 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון22/05/2011 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 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/05/00235נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/05/00235נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/05/00233נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/05/00235נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/05/00233נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/05/00234נתניה

13  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

62 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי24/05/2011 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 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/05/00268נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/05/00268נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/05/00268נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/05/00268נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

63 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי25/05/2011 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 מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/05/00280נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/05/00281נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/05/00281נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/05/00281נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/05/00281נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/05/00281נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/05/00282נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

64 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני30/05/2011 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 200/2011/05/00311נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/05/00310נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/05/003111נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/05/00310נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/05/00310נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/05/00310נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

65 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי01/06/2011 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 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/06/00007נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/06/00008נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/06/00007נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/06/00008נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/06/00008נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/06/00008נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/06/00007נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/06/00008נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/06/00009נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/06/00007נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/06/00007נתניה

<1 4 <1 0.2 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/06/00005נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/06/00009נתניה

13  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

66 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

67 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני06/06/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/06/00058נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/06/00057נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/06/00058נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

68 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי09/06/2011 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 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/06/00063נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

69 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני13/06/2011 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 מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/06/00095נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/06/00095נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/06/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/06/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/06/00094נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/06/00093נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/06/00094נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/06/00094נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/06/00093נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/06/00093נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

70 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי14/06/2011 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 מדש -24 צול 200 

מטר רח הזמיר

 0 200/2011/06/00113נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

71 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי15/06/2011 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 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/06/00145נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/06/00143נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/06/00144נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/06/00142נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/06/00145נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/06/00144נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/06/00142נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/06/00142נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/06/00144נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/06/00145נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/06/00144נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/06/00143נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/06/00143נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/06/00143נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/06/00143נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/06/00143נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/06/00144נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

72 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/06/00145נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/06/00144נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/06/00142נתניה

20  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

73 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון19/06/2011 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 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/06/00161נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/06/00162נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/06/00163נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/06/00161נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/06/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/06/00164נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/06/00161נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/06/00163נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/06/00161נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/06/00162נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/06/00161נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/06/00163נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/06/00160נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/06/00163נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/06/00162נתניה



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

74 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 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 מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/06/00165נתניה

16  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

75 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי22/06/2011 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 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/06/00219נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/06/00218נתניה

<1 0.0 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/06/00218נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/06/00219נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

76 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני27/06/2011 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 דרומי  1006029 נתניה 200/2011/06/00253נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/06/00255נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/06/00253נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/06/00255נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/06/00254נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/06/00253נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/06/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/06/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/06/00254נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/06/00254נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/06/00254נתניה

<1 0.3 Done שגרתית קו חדש גרינבוים פינת 

החורגים נתניה

 0 200/2011/06/00255נתניה

12  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

77 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי29/06/2011 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 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/06/00288נתניה

<1 2 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/06/00285נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/06/00289נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/06/00288נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/06/00288נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/06/00289נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/06/00288נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/06/00290נתניה

<1 0.20 Done שגרתית רח אלון  0 200/2011/06/00290נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

78 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני04/07/2011 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 200/2011/07/00020נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/07/00019נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/07/00021נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/07/00021נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/07/00020נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/07/00021נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/07/00021נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/07/00020נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

79 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי05/07/2011 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 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/07/00043נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/07/00043נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/07/00043נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/07/00043נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/07/00042נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/07/00044נתניה

<1 1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/07/00043נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/07/00042נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/07/00045נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

80 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי06/07/2011 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 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/07/00061נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/07/00060נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/07/00060נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/07/00060נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/07/00060נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/07/00060נתניה

<1 0.4 Done שגרתית קו חדש רח הדקל נתניה קו חדש  0 200/2011/07/00061נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

81 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני11/07/2011 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 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/07/00099נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/07/00099נתניה

<1 0.6 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/07/00099נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/07/00100נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/07/00099נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/07/00099נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/07/00099נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/07/00100נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/07/00100נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

82 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי12/07/2011 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 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/07/00116נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/07/00114נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/07/00115נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/07/00116נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/07/00116נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/07/00114נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/07/00115נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

83 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי13/07/2011 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 מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/07/00131נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/07/00130נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/07/00129נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/07/00130נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/07/00129נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/07/00129נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/07/00129נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/07/00130נתניה

<1 0.1 Done שגרתית קו מים חדש בית ספר 

חיים הרצוג נתניה

 0 200/2011/07/00130נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

84 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון17/07/2011 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 מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/07/00145נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/07/00146נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/07/00145נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/07/00146נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/07/00146נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/07/00145נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/07/00145נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/07/00145נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/07/00146נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

85 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני18/07/2011 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 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/07/00162נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/07/00163נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/07/00162נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/07/00163נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/07/00163נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/07/00163נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/07/00162נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

86 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי20/07/2011 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 200/2011/07/00196נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/07/00196נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/07/00196נתניה

<1 <1 <1 0.1 Done בתי חולים נווה טירה מרכז סיעודי 

מטבח מים קרים

 0 100/2011/07/00233נתניה

<1 0.1 Done ספירה כללית נווה טירה מרכז סיעודי 

מטבח מים חמים

 0 100/2011/07/00233נתניה

<1 0.1 Done ספירה כללית נווה טירה מרכז סיעודי 

מח סיעודית

 0 100/2011/07/00233נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

87 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון24/07/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/07/00210נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/07/00209נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/07/00210נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/07/00211נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/07/00210נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/07/00210נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/07/00211נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

88 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני25/07/2011 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 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/07/00223נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/07/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/07/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/07/00224נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/07/00223נתניה

5  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

89 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי26/07/2011 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 מונטיפיורי גוטמכר 

נתניה

 0 200/2011/07/00245נתניה

<1 0.3 Done שגרתית גוטמכר 3 נתניה  0 200/2011/07/00245נתניה

2  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

90 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי27/07/2011 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 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/07/00258נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/07/00257נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/07/00257נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/07/00257נתניה

<1 2 <1 0.1 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/07/00254נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/07/00257נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/07/00257נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

91 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי28/07/2011 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 תחנת שאיבה,חוף 

סירונית נתניה

 0 200/2011/07/00261נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

92 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון31/07/2011 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 200/2011/07/00272נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/07/00272נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/07/00272נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/07/00272נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/07/00271נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/07/00271נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/07/00271נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/07/00271נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

93 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני01/08/2011 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 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/08/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/08/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/08/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/08/00017נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/08/00018נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/08/00018נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/08/00018נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/08/00017נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

94 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי03/08/2011 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 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/08/00054נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/08/00054נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/08/00053נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/08/00054נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/08/00054נתניה

<1 \ Done שגרתית חיבור נתניה וינגייט  0 200/2011/08/00054נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

95 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון07/08/2011 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 רח פ"ת בין החלוצים 

לגבע צד מערב נתניה

 0 200/2011/08/00077נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

96 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני08/08/2011 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 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/08/00098נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/08/00097נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/08/00098נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/08/00097נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/08/00096נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/08/00097נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/08/00096נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/08/00098נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/08/00098נתניה

<1 0.21 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/08/00099נתניה

<1 0.12 Done שגרתית קו חדש גן לוטי קריית השרון  0 200/2011/08/00099נתניה

11  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

97 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי09/08/2011 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 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/08/001116נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/08/001119נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/08/00112נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/08/00112נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/08/00112נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/08/00112נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/08/001113נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

98 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי10/08/2011 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 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/08/00127נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/08/00125נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/08/00126נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/08/00127נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/08/00127נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/08/00126נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/08/00127נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

99 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון14/08/2011 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 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/08/00144נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/08/00143נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/08/00144נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/08/00144נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/08/00145נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/08/00143נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/08/00145נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/08/00144נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/08/00144נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

100 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי16/08/2011 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 מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/08/00176נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/08/00175נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/08/00176נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/08/00176נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/08/00175נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/08/00175נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/08/00176נתניה

<1 0.1 Done שגרתית נויפלד צומת בן מאיר 

נתניה

 0 200/2011/08/00174נתניה

<1 0.1 Done שגרתית גן לוטי נתניה  0 200/2011/08/00175נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בית ספר חווד נתניה  0 200/2011/08/00175נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

101 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי17/08/2011 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 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/08/00188נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/08/00188נתניה

2  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

102 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי18/08/2011 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 נויפלד שלב ב  0 200/2011/08/00192נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

103 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון21/08/2011 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 דרומי  1006029 נתניה 200/2011/08/00202נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/08/00202נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/08/00203נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/08/00201נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/08/00202נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/08/00201נתניה

24 0.0 Done ספירה כללית גברים ראשון ימין נתניה  0 200/2011/08/00203נתניה

<1 0.0 Done ספירה כללית גברים כיור ראשון ימין 

נתניה

 0 200/2011/08/00203נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

104 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני22/08/2011 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 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/08/00225נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/08/00225נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/08/00226נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/08/00225נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/08/00224נתניה

<1 0.2 Done שגרתית תלונה רח אסתר המלכה 

10 דירה 1 נתניה

 0 200/2011/08/00226נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

105 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי24/08/2011 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 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/08/00255נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/08/00255נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/08/00255נתניה

<1 15 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/08/00251נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/08/00256נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/08/00255נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/08/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/08/00256נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

106 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון28/08/2011 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 200/2011/08/00267נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/08/00267נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/08/00266נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/08/00268נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/08/00267נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/08/00267נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/08/00267נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/08/00268נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/08/00267נתניה

<1 0.24 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/08/00266נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

107 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני29/08/2011 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 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/08/00288נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

108 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי31/08/2011 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 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/08/00320נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/08/00320נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/08/00319נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/08/00319נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/08/00320נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/08/00320נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

109 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון04/09/2011 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 דרומי  1006029 נתניה 200/2011/09/00013נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/09/00013נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/09/00013נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/09/00013נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/09/00012נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/09/00013נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

110 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני05/09/2011 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 מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/09/00031נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/09/00031נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/09/00030נתניה

<1 0.4 Done שגרתית קו חדש רחוב מרק 

אברהם נתניה

 0 200/2011/09/00033נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

111 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי07/09/2011 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 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/09/00070נתניה

<1 25 0.2 חריג שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/09/00070נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/09/00071נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/09/00070נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/09/00070נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/09/00069נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/09/00070נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/09/00071נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/09/00070נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

112 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי08/09/2011 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 חוזרת הרצל רשת 7 ב נתניה  0 200/2011/09/00074נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

113 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון11/09/2011 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 דרומי  1006029 נתניה 200/2011/09/00086נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/09/00085נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/09/00086נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/09/00086נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/09/00086נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/09/00085נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/09/00085נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/09/00086נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

114 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני12/09/2011 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 מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/09/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/09/00104נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/09/00104נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/09/00103נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/09/00104נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/09/00104נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/09/00103נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/09/00104נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

115 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי14/09/2011 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 200/2011/09/00137נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/09/00137נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/09/00137נתניה

<1 <1 0.3 Done נוספת עין ורד בית משי 

רוסינפקי

 0 200/2011/09/00134נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

116 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי15/09/2011 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 0.12 Done נוספת תלונה רחוב דב הוז 11/6  0 200/2011/09/00141נתניה

<1 <1 0.18 Done נוספת תלונה רחוב יהושע בן נון 28  0 200/2011/09/00141נתניה

<1 <1 0.12 Done נוספת תלונה רחוב בני בנימיני 23א  0 200/2011/09/00141נתניה

3  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

117 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון18/09/2011 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 200/2011/09/00148נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/09/00147נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/09/00147נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/09/00148נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/09/00147נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/09/00148נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

118 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני19/09/2011 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 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/09/00173נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/09/00174נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/09/00173נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/09/00174נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/09/00175נתניה

5  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

119 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי20/09/2011 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 0.22 Done שגרתית קו חדש הגר  0 200/2011/09/00196נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

120 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי21/09/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/09/00207נתניה

<1 5 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/09/00201נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/09/00208נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/09/00208נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/09/00208נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/09/00207נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/09/00207נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/09/00209נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

121 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי22/09/2011 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 רחוב ויתקין נתניה  0 200/2011/09/00215נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

122 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון25/09/2011 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 200/2011/09/00230נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/09/00230נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/09/00230נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/09/00229נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/09/00230נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/09/00230נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/09/00229נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/09/00230נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

123 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני26/09/2011 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 200/2011/09/00259נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/09/00259נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/09/00260נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/09/00260נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/09/00259נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/09/00259נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/09/00259נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/09/00260נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/09/00260נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

124 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני03/10/2011 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 בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.5 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/10/00041נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/10/00043נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

125 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי04/10/2011 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 200/2011/10/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/10/00066נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/10/00066נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/10/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/10/00066נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/10/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/10/00065נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

126 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי05/10/2011 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 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/10/00094נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/10/00092נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/10/00092נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/10/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/10/00093נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/10/00094נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/10/00092נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/10/00094נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/10/00092נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/10/00092נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/10/00093נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/10/00093נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/10/00095נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/10/00094נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/10/00095נתניה

15  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

127 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

128 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני10/10/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/10/00147נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/10/00147נתניה

<1 0.6 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

<1 0.24 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/10/00147נתניה

<1 0.7 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

<1 0.6 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/10/00146נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

129 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי11/10/2011 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 200/2011/10/00150נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/10/00150נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/10/00150נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/10/00149נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/10/00149נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/10/00150נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/10/00149נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רחוב כפר אוריה נתניה  0 200/2011/10/00150נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

130 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון16/10/2011 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 200/2011/10/00157נתניה

<1 1 0.2 Done שגרתית רשת 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/10/00156נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/10/00157נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/10/00156נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/10/00157נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/10/00157נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

131 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני17/10/2011 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 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/10/00164נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/10/00164נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/10/00164נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/10/00164נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/10/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/10/00165נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

132 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון23/10/2011 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 200/2011/10/00181נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/10/00181נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/10/00183נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/10/00181נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/10/00183נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/10/00180נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/10/00182נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/10/00183נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/10/00182נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

133 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני24/10/2011 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 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/10/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/10/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/10/00215נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/10/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/10/00215נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/10/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/10/00215נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/10/00215נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

134 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי26/10/2011 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 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/10/00263נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/10/00265נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/10/00263נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 11 <1 0.2 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/10/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/10/00263נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/10/00264נתניה

13  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

135 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון30/10/2011 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 חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/10/00282נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/10/00281נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/10/00282נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/10/00281נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/10/00282נתניה

<1 1 0.1 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/10/00282נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/10/00281נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/10/00281נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/10/00280נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

136 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני31/10/2011 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 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/10/00292נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/10/00293נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/10/00292נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/10/00292נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/10/00285נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/10/00292נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/10/00292נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/10/00293נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מתחם 547 בריכת 

אליצור נתניה

 0 200/2011/10/00285נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רחוב ההשכלה נתניה  0 200/2011/10/00285נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

137 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי02/11/2011 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 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/11/00031נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/11/00030נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/11/00031נתניה

<1 ND Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/11/00032נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/11/00031נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/11/00032נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/11/00031נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

138 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי03/11/2011 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 קו חדש בית ספר מורשת זבולון  0 200/2011/11/00036נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

139 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון06/11/2011 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 200/2011/11/00047נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/11/00048נתניה

<1 0.1 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/11/00048נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/11/00047נתניה

<1 0.0 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/11/00047נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/11/00048נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

140 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני07/11/2011 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 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/11/00066נתניה

<1 0.5 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/11/00065נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/11/00066נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

141 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי09/11/2011 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 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/11/00090נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/11/00090נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/11/00091נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/11/00091נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

142 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון13/11/2011 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 200/2011/11/001174נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/11/001173נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/11/001177נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/11/001176נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/11/001171נתניה

5  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

143 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני14/11/2011 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 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/11/00135נתניה

<1 0.6 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/11/00132נתניה

<1 ND Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/11/00132נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/11/00132נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/11/00133נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/11/00132נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/11/00136נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

144 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי16/11/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/11/00171נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/11/00171נתניה

<1 3 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/11/00167נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/11/00171נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/11/00170נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/11/00170נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/11/00170נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

145 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון20/11/2011 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 בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/11/00181נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/11/00181נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/11/00180נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/11/001811נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/11/00180נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/11/00180נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/11/00181נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/11/00180נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

146 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני21/11/2011 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 200/2011/11/00200נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/11/00200נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/11/00201נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/11/00200נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/11/002011נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/11/00201נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/11/00200נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/11/00200נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/11/00201נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

147 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי23/11/2011 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 200/2011/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/11/00226נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/11/00226נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/11/00226נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

148 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון27/11/2011 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 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.2 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.1 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.2 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/11/00250נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/11/00251נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/11/00251נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/11/00251נתניה

10  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

149 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני28/11/2011 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 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/11/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/11/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/11/00255נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/11/00255נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/11/00254נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/11/00255נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/11/00255נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

150 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי30/11/2011 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 200/2011/11/00303נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/11/00302נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/11/00303נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/11/00302נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/11/00302נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/11/00302נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/11/00302נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

151 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע חמישי01/12/2011 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 רחוב אנילביץ נתניה  0 200/2011/12/00002נתניה

0.0 Done לגיונלה לב גנים חדר אחות לאחר 2 דקות 

הזרמה ללא שריפת ברז

 0 200/2011/12/00002נתניה

2  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

152 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון04/12/2011 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 200/2011/12/00014נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 39 נקודת חיבור באר  1005981 נתניה 200/2011/12/00014נתניה

<1 0.5 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/12/00014נתניה

<1 0.0 Done שגרתית 40 נקודת חיבור באר  1005982 נתניה 200/2011/12/00013נתניה

<1 0.4 Done שגרתית 42 נקודת חיבור באר  1005983 נתניה 200/2011/12/00013נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/12/00014נתניה

<1 0.1 Done שגרתית 43 נקודת חיבור באר  1005984 נתניה 200/2011/12/00015נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/12/00014נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/12/00013נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

153 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני05/12/2011 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 מכון וינגייט רשת ב  1008153 מכון וינגייט 200/2011/12/00032נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט רשת ג  10000277 מכון וינגייט 200/2011/12/00032נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 28א אזור תעשייה 

חדש

 1005861 נתניה 200/2011/12/00033נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט רשת א  1008152 מכון וינגייט 200/2011/12/00032נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט מגדל  1008156 מכון וינגייט 200/2011/12/00033נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 27א  שכ  טוברוק  1006014 נתניה 200/2011/12/00032נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/12/00033נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

154 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי07/12/2011 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 35 נקודת חיבור באר  1005979 נתניה 200/2011/12/00066נתניה

<1 0.2 Done שגרתית 37 נקודת חיבור באר  1005980 נתניה 200/2011/12/00065נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 29 נקודת חיבור באר  1005976 נתניה 200/2011/12/00066נתניה

<1 0.3 Done שגרתית 26 נקודת חיבור באר  1005985 נתניה 200/2011/12/00065נתניה

4  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

155 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי13/12/2011 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 21ב רח  יוסף  1006003 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 22א רח  הרב 

צירלסון

 1006004 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 23א רח  המלכים  1006006 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 24ב רח  פייר קינג  1006009 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.4 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/12/00119נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.4 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25ב הבריגדה 

היהודית

 1006011 נתניה 200/2011/12/00120נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 25א רח  הגר"א  1006010 נתניה 200/2011/12/00121נתניה

11  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

156 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי14/12/2011 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 18א שכון עמליה 

ותיקים

 1005996 נתניה 200/2011/12/00134נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 12ב סלע  1005970 נתניה 200/2011/12/00134נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 12א נוה איתמר  1005969 נתניה 200/2011/12/00135נתניה

<1 6 <1 0.3 Done בתי חולים ב"ח גריאטרי נ.ח .לרשת 

עירונית

 1008109 ב"ח גריאטרי 

נתניה

200/2011/12/00132נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 26ב רח  המייסדים  1006013 נתניה 200/2011/12/00134נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11א ותיקי  1005967 נתניה 200/2011/12/00134נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 11ב תעשייה ישן  1005968 נתניה 200/2011/12/00134נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/12/00136נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

157 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון18/12/2011 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 בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 4ב רחוב איתמר בן 

אבי

 1005974 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.3 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.3 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 14ב שכ  נוף גלים  1005989 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 14א גבעת 

האירוסים

 1005988 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/12/00148נתניה

<1 0.5 Done שגרתית מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/12/00149נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

158 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני19/12/2011 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 13א גבעת פולג  1005986 נתניה 200/2011/12/00163נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 1א נורדאו  1005949 נתניה 200/2011/12/00164נתניה

<1 2 0.3 Done שגרתית רשת 28 ב עיר ימים  10001454 נתניה 200/2011/12/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 13ב רמת פולג  1005987 נתניה 200/2011/12/00162נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 2ב נאות גולדה  1005972 נתניה 200/2011/12/00163נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 1ב דיור לעולה  1005950 נתניה 200/2011/12/00164נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 2א דורה  1005951 נתניה 200/2011/12/00164נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 3ב אזורי  1005953 נתניה 200/2011/12/00164נתניה

8  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

159 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי20/12/2011 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 15ב שכ  מכנס  1005991 נתניה 200/2011/12/00188נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 3א בן ציון  1005952 נתניה 200/2011/12/00188נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 5ב רח.בן יהודה  1005956 נתניה 200/2011/12/00188נתניה

<1 0.4 Done שגרתית רשת 4א רמת אפריים  1005954 נתניה 200/2011/12/00188נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6ב אוסישקין  1005958 נתניה 200/2011/12/00188נתניה

<1 0.3 Done שגרתית רשת 6א שד.בנימין  1005957 נתניה 200/2011/12/00188נתניה

6  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

160 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע ראשון25/12/2011 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 בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030 נתניה 200/2011/12/00213נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 19ב  שד  ניצה 

מלון העונות

 1005999 נתניה 200/2011/12/00214נתניה

<1 0.4 Done שגרתית חיבור מקורות דרומי  1006029 נתניה 200/2011/12/00214נתניה

<1 0.3 Done שגרתית בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028 נתניה 200/2011/12/00214נתניה

<1 0.2 Done שגרתית מגדל מים קריאת נורדאו  1006027 נתניה 200/2011/12/00213נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 10ב ק.צאנז  1005966 נתניה 200/2011/12/00214נתניה

<1 0.1 Done שגרתית חיבור מקורות מרכזי  1005971 נתניה 200/2011/12/00213נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 17ב אזורים רח  

מוצקין

 1005995 נתניה 200/2011/12/00214נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 17א רמת חן  1005994 נתניה 200/2011/12/00214נתניה

9  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

161 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שני26/12/2011 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 10א עין התכלת  1005965 נתניה 200/2011/12/00229נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 9א עמידר  1005963 נתניה 200/2011/12/00230נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 8א ריינס  1005961 נתניה 200/2011/12/00229נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 8ב סוקולוב  1005962 נתניה 200/2011/12/00230נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 9ב רח.עמק חפר  1005964 נתניה 200/2011/12/00229נתניה

<1 0.1 Done שגרתית רשת 15א שכ  נוה שלום  1005990 נתניה 200/2011/12/00230נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 18ב  רח  בורוכוב  1005997 נתניה 200/2011/12/00230נתניה

7  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

162 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע שלישי27/12/2011 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 מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154 מכון וינגייט 200/2011/12/00257נתניה

1  סה''כ דגימות  :



12/01/2012

דוח תוצאות יומי    -מי  שתיה 

תאריך הדפסה  :

163 דף מספר  : 01/01/201131/12/2011 עד תאריך:מתאריך:

מדינת ישראל

משרד הבריאות

 יום בשבוע רביעי28/12/2011 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 16א רח  רמז  1005992 נתניה 200/2011/12/00270נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20א  רח  פתח 

תקוה

 1006000 נתניה 200/2011/12/00271נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7א ויצמן  1005960 נתניה 200/2011/12/00271נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 21א כפר-עידוד  1006002 נתניה 200/2011/12/00271נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 7ב הרצל  1005959 נתניה 200/2011/12/00271נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 20ב  ככר 

העצמאות

 1006001 נתניה 200/2011/12/00271נתניה

<1 0.2 Done שגרתית רשת 16ב רח  ספיר  1005993 נתניה 200/2011/12/00270נתניה

7  סה''כ דגימות  :


